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: هدنسیون

یئوخ مساقلاوبا 

: یپاچ رشان 

تاراشتنا پاچ و  نامزاس 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نآرق لئاسمرد  30نایب 

باتک 30تاصخشم 

باتکلا ۀبطخ  ]30

31راتفگشیپ

31هراشا

16 رشان … ص : 31نخس 

18 نامجرتم … ص : 32راتفگ 

18 ام … ص : 32گنهرف 

20 ام … ص : 33هفیظو 

21 یساسا … ص : یلاع و  فده  34کی 

21 رضاح … ص : 34باتک 

21 باتک … ص : تمظع  34اما 

23 فلؤم … ص : تمظع  اما  35و 

26 ص : هر … )  ) فلؤم 37راتفگ 

نآرق تمظع  هاگشیپ  رد  39شخب 1 

39هراشا

32 ثیدح … ص : نآرق و  هاگدید  زا  39نآرق 

39هراشا

35 ثیدح … ص : 41حیضوت 

37 مود … ص : 43ثیدح 

38 ثیدح … ص : 44حیضوت 

43 نآ … ص : بادآ  نآرق و  تئارق  46تلیضف 
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43 نآرق … ص : تئارق  46ثیداحا 

47هراشا

44 نآرق … ص : يور  زا  تئارق  - 147

45 هناخ … ص : رد  نآرق  تئارق  - 248

47 نآرق … ص : تئارق  تلیضف  رد  یلعج  49ثیداحا 

49 نآرق … ص : یناعم  رد  رّبدت  50تقد و 

نآرق زاجعا  51شخب 2 

51هراشا

52 هزجعم … ص : 51تخانش 

52 هزجعم … ص : 52يانعم 

52 هزجعم … ص : 52طیارش 

56 تسا … ص : توبن  هناوتشپ  53هزجعم 

56 هزجعم … ص : 53موزل 

57 توبن … ص : تابثا  رد  زاجعا  54شقن 

59 هرعاشا … ص : اب  55ینخس 

61 زاجعا … ص : رد  56بسانت 

65 تسا … ص : یهلا  هزجعم  59نآرق 

59هراشا

66 خساپ … ص : هس  لاکشا و  60کی 

69 نادواج … ص : هزجعم  61نآرق 

73 یفسلف … ص : یلقع و  فراعم  رظن  زا  نآرق  63زاجعا 

73 یّما … ص : ربمایپ  63نآرق و 

74 نآرق … ص : رد  64دیحوت 

77 نآرق … ص : رد  66توبن 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 448زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


80 لیجنا … ص : تاروت و  اب  نآرق  هسیاقم  68قیبطت و 

80 لیجنا … ص : تاروت و  رد  توبن  68دیحوت و 

87 ثحابم … ص : 73هجیتن 

89 نآرق … ص : یگنهامه  رد  73زاجعا 

94 يراذگ … ص : نوناق  عیرشت و  رد  نآرق  76زاجعا 

94 نآرق … ص : زا  لبق  76نارود 

95 نآرق … ص : 76رصع 

96 نآرق … ص : رد  77لادتعا 

77هراشا

97 ششخب … ص : رد  لادتعا  - 178

98 ماقتنا … ص : وفع و  رد  لادتعا  - 279

98 يونعم … ص : يدام و  ياههبنج  رد  لادتعا  - 379

100 داصتقا … ص : رد  لادتعا  - 481

101 رسمه … ص : باختنا  رد  لادتعا  - 581

101 ترشاعم … ص : رد  لادتعا  - 681

102 نآرق … ص : رد  یمومع  تراظن  82نوناق 

103 نآرق … ص : رد  يرترب  كالم  يربارب و  83نوناق 

105 84هجیتن … ص :

106 نآرق … ص : رد  ریذپان  للخ  تباث و  84قیاقح 

108 نآرق … ص : رد  یبیغ  85رابخا 

85هراشا

108 ردب … ص : گنج  هراب  رد  ییوگشیپ  - 185

109 ربمایپ … ص : نانمشد  تشونرس  رد  ییوگشیپ  - 286

109 رگید … ص : نایدا  مامت  رب  مالسا  يزوریپ  هراب  رد  ییوگشیپ  - 386
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110 مور … ص : ناریا و  گنج  هراب  رد  ییوگشیپ  - 487

110 دنمورین … ص : نمشد  تمیزه  رد  ییوگشیپ  - 587

111 بهل … ص : وبأ  تشونرس  رد  ییوگشیپ  - 687

112 نآرق … ص : رد  شنیرفآ  88رارسا 

88هراشا

113 نآرق … ص : رد  نزاوت  نوناق  - 188

113 نآرق … ص : رد  حیقلت  نوناق  - 289

114 نآرق … ص : رد  تیجوز  نوناق  - 389

115 نآرق … ص : رد  نیمز  تکرح  - 490

115 نآرق … ص : رد  هتخانشان  ياههراق  - 590

117 نآرق … ص : رد  نیمز  تیورک  - 691

118 نیمز … ص : تیورک  هب  طوبرم  92یتایاور 

119 ثحابم … ص : 93هجیتن 

اهنآ خساپ  نآرق و  زاجعا  هراب  رد  ییاهرادنپ  94شخب 3 

94هراشا

122 نآرق … ص : رد  یبدا  94لاکشا 

94هراشا

122 ص : 94لاکشا 1 … :

122 ص : 95خساپ … :

124 ص : تسا … ؟ یناگمه  نآرق  زاجعا  مهف  95ایآ 

125 ص : تسا … ؟ هضراعم  لباق  نآرق  96ایآ 

127 ص : دراد … ؟ تفلاخم  نیشیپ  ینامسآ  بتک  اب  نآرق  97ایآ 

128 نآرق … ص : رد  ضقانت  97مدع 

136 ص : تسا … ؟ ضقن  لباق  نآرق  زاجعا  102ایآ 
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137 نآرق … ص : اب  هضراعم  زا  فارصنا  102للع 

140 نآ … ص : زاجعا  اب  نآرق  نیودت  104بسانت 

142 نایارس … ص : نخس  شور  اب  نآرق  نایب  شور  105توافت 

144 نآرق … ص : اب  106هضراعم 

106هراشا

145 هحتاف … ص : هروس  اب  106هضراعم 

148 رثوک … ص : هروس  اب  108هضراعم 

هتشذگ ناربمایپ  تازجعم  و  ص )  ) مالسا ربمایپ  رگید  تازجعم  110شخب 4 

111هراشا

154 زاجعا … ص : یفن  هیآ  نیتسخن  111یسررب 

154 ناربمایپ … ص : رگید  تازجعم  رب  مالسا  ربمایپ  111تازایتما 

155 طلغ … ص : رادنپ  112کی 

159 باذع … ص : تساوخرد  تایآ  اما  - 1114

160 یحارتقا … ص : تازجعم  تساوخرد  تایآ  اما  و  - 2115

161 یتساوخرد … ص : تازجعم  بیذکت  عقوم  رد  باذع  لوزن  تایآ  اما  و  - 3115

163 زاجعا … ص : یفن  هیآ  نیمود  116یسررب 

168 زاجعا … ص : یفن  هیآ  نیموس  119یسررب 

173 لیجنا … ص : تاروت و  رد  ص )  ) دمحم 122توبن 

175 بلاطم … ص : 123هصالخ 

نآرق هناگتفه  نایراق  124شخب 5 

124هراشا

178 هناگتفه … ص : ياهتئارق  124نآرق و 

178 هناگتفه … ص : ياهتئارق  رتاوت  124مدع 

181 یقشمد … ص : رماع  نب  هّللا  125دبع 
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125هراشا

181 رماع … ص : نبا  126نایوار 

183 یکم … ص : ریثک  126نبا 

126هراشا

183 ریثک … ص : نبا  127نایوار 

185 یفوک … ص : هلدهب  نب  128مصاع 

128هراشا

186 مصاع … ص : 128نایوار 

188 يرصب … ص : رمع  130وبا 

130هراشا

189 رمع … ص : وبا  130نایوار 

191 یفوک … ص : 132هزمح 

132هراشا

192 هزمح … ص : 133نایوار 

194 یندم … ص : 133عفان 

134هراشا

195 عفان … ص : 134نایوار 

196 یفوک … ص : 135یئاسک 

135هراشا

197 یئاسک … ص : 135نایوار 

198 رگید … ص : يراق  136هس 

198 ماشه … ص : نب  136فلخ 

199 قاحسا … ص : نب  136بوقعی 

200 عاقعق … ص : نب  137دیزی 
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نآرق هناگتفه  ياهتئارق  138شخب 6 

138هراشا

204 هناگتفه … ص : ياهتئارق  رتاوت  138مدع 

204 اهتئارق … ص : رتاوت  مدع  138لیالد 

206 اهتئارق … ص : رتاوت  مدع  رب  نادنمشناد  139حیرصت 

209 141هجیتن … ص :

210 هناگتفه … ص : ياهتئارق  رتاوت  هیرظن  142یسررب 

210 اهتئارق … ص : رتاوت  142لیالد 

212 143هجیتن … ص :

212 ثحب … ص : هلابند  143قیقحت و 

214 تسا … ص : هناگتفه  فورح  زا  ریغ  هناگتفه  144ياهتئارق 

219 هناگتفه … ص : ياهتئارق  تیجح  نوماریپ  147رد 

219 ص : دومن … ؟ لالدتسا  یعرش  ماکحا  رد  هناگتفه  ياهتئارق  اب  ناوتیم  147ایآ 

221 ص : دناوخ … ؟ زامن  هناگ  تفه  ياهتئارق  زا  کی  ره  اب  ناوتیم  149ایآ 

نآرق هناگتفه  فورح  150شخب 7 

150هراشا

226 نآرق … ص : هناگتفه  فورح  ياهتیاور  150یسررب 

226 تایاور … ص : 150نتم 

230 اهتیاور … ص : فعض  153طاقن 

233 نآرق … ص : هناگتفه  فورح  تالیوأت  154یناعم و 

154هراشا

233 فدارتم … ص : تاملک  155لوا :

238 هناگتفه … ص : لوصف  158مود :

240 رگید … ص : نیوانع  هب  هناگتفه  لوصف  159موس :
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240 حیصف … ص : ياهتغل  159مراهچ :

242 رضم … ص : تاغل  160مجنپ :

242 تائارق … ص : رد  فالتخا  161مشش :

244 رگید … ص : لکش  هب  نآرق  رد  فالتخا  162متفه :

246 داحآ … ص : هبترم  رد  ترثک  163متشه :

246 هناگتفه … ص : ياهتئارق  163مهن :

247 فلتخم … ص : ياههجهل  164مهد :

248 هجیتن … ص : 165هصالخ و 

نآرق فیرحت  هلئسم  هراب  رد  یثحب  165شخب 8 

165هراشا

250 فیرحت … ص : ماسقا  166یناعم و 

166هراشا

250 ص : تسیچ … ؟ 166فیرحت 

254 نآرق … ص : فیرحت  هلئسم  رد  ناناملسم  168هدیقع 

256 نآرق … ص : رد  توالت  169خسن 

169هراشا

256 توالت … ص : خسن  تایاور  169اما 

262 نآرق … ص : فیرحت  مدع  173لیالد 

262 نآرق … ص : رظن  زا  فیرحت  - 1173

262 نآرق … ص : فیرحت  مدع  رب  ّلاد  173تایآ 

267 نآرق … ص : فیرحت  نیلقث و  تایاور  ثیداحا  تنس و  رظن  زا  فیرحت  - 2177

177هراشا

272 یخساپ … ص : 180يرادنپ و 

272 زامن … ص : رد  نآرق  ياههروس  تئارق  - 3180
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180هراشا

273 ص : رگید … : 181لاکشا 

273 ص : 181خساپ … :

274 ص : موس … : 181لاکشا 

274 ص : 182خساپ … :

274 راتفگ … ص : 182هصالخ 

275 افلخ … ص : هلیسو  هب  نآرق  فیرحت  مدع  - 4182

182هراشا

275 نیخیش … ص : هلیسو  هب  نآرق  فیرحت  182مدع 

182هراشا

275 يدمع … ص : ریغ  فیرحت  183کی :

277 نآرق … ص : یسایس  ریغ  تایآ  رد  يدمع  فیرحت  184ود :

278 نآرق … ص : یسایس  تایآ  رد  فیرحت  184هس :

279 نامثع … ص : نارود  رد  نآرق  فیرحت  مدع  - 5185

280 افلخ … ص : زا  دعب  ياهنارود  رد  نآرق  فیرحت  مدع  - 6186

282 نآ … ص : خساپ  نآرق و  فیرحت  نارادفرط  187لیالد 

187هراشا

282 لیجنا … ص : تاروت و  فیرحت  - 1187

284 ص : ع … )  ) نانمؤم ریما  نآرق  - 2189

189هراشا

285 ص : تفگ … : دیاب  خساپ  189رد 

288 راتفگ … ص : 192هصالخ 

288 فیرحت … ص : تایاور  - 3192

192هراشا
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289 ص : لوا … : 192هورگ 

291 ص : 193خساپ … :

292 ص : مود … : 194هورگ 

293 ص : 195خساپ … :

294 ص : موس … : 196هورگ 

297 ص : دش … ؟ يروآ  عمج  هنوگچ  نآرق  - 4198

نآرق نیودت  يروآ و  عمج  198شخب 9 

198هراشا

300 نآرق … ص : نیودت  198تایاور 

300 نآرق … ص : نیودت  تایاور  زا  هدافتسا  198ءوس 

301 تایاور … ص : 199نتم 

309 نآرق … ص : نیودت  تایاور  204خساپ 

309 نآرق … ص : نیودت  تایاور  رد  ضقانت  204خساپ 1 -

204هراشا

309 ص : تسا … ؟ هتفرگ  تروص  ینامز  هچ  رد  نآرق  204يروآعمج 

310 ص : دوب … ؟ نآرق  يروآ  عمج  يدصتم  یسک  هچ  رکب  وبا  نارود  205رد 

310 ص : دوب … ؟ هدش  لوحم  تباث  نب  دیز  هب  نآرق  يروآ  عمج  205ایآ 

310 ص : دوب … ؟ هدش  هتشون  نامثع  نارود  ات  نآرق  تایآ  زا  یتمسق  205ایآ 

310 ص : درک … ؟ مک  يزیچ  دوب ، هدش  هتشون  يو  زا  لبق  هچ  نآ  زا  نامثع  205ایآ 

311 ص : درک … ؟ يروآ  عمج  ذخأم  مادک  زا  ار  شیوخ  فحصم  205نامثع ،

311 ص : درک … ؟ ار  نآرق  يروآ  عمج  ياضاقت  رکب  وبا  زا  یسک  205هچ 

311 ص : داتسرف … ؟ اهرهش  هب  ار  نآ  زا  يدنچ  ياههخسن  درک و  يروآ  عمج  ار  عجرم )  ) یلصا نآرق  یسک  206هچ 

311 ص : دش … ؟ قحلم  تئارب  هروس  رخآ  هب  ینامز  هچ  رد  هیآ  ود  206نیا 

311 ص : درک … ؟ هئارا  نآرق  ناگدنسیون  هب  دروآ و  یسک  هچ  ار  هیآ  ود  206نامه 
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312 ص : دش … ؟ تباث  یهار  هچ  زا  هنوگچ و  هیآ  ود  نیا  ندوب  206نآرق 

312 ص : درک … ؟ نیعم  نآرق  نتشون  الما و  يارب  ار  یسک  هچ  206نامثع 

312 تسا … ص : هدش  يروآ  عمج  ربمایپ  دوخ  هلیسو  هب  نآرق  نآرق  نیودت  تایاور  رد  ضراعت  207خساپ 2 -

207هراشا

314 ص : خساپ … : 208لاکشا و 

315 راتفگ … ص : 209هجیتن 

316 نآرق … ص : رظن  زا  نآرق  نیودت  ياهتیاور  لقع  نآرق و  رظن  زا  نآرق  يروآعمج  تایاور  209خساپ 3 و 4 -

209هراشا

316 لقع … ص : رظن  زا  نآرق  يروآعمج  209ياهتیاور 

317 نآرق … ص : 210تغالب 

320 رتاوت … ص : ریغ  اب  نآرق  توبث  مدع  هب  ناناملسم  عامجا  ناناملسم  عامجا  نآرق و  يروآعمج  تایاور  212خساپ 5 و 6 -

212هراشا

321 نآرق … ص : رد  تدایز  مدع  هب  ناناملسم  213عامجا 

321 ص : یخساپ … : 213یلاکشا و 

323 نآرق … ص : نیودت  رد  حیحص  214هیرظن 

214هراشا

324 ص : 214فلؤم … :

نآرق رهاوظ  تیجح  215شخب 10 

215هراشا

328 نآرق … ص : رهاوظ  تیجح  215لیالد 

328 نآرق … ص : رهاوظ  تیجح  215يانعم 

328 تسا … ص : مدرم  باتک  نآرق  - 1216

330 تسا … ص : توبن  لیلد  نآرق  - 2217

330 تساهناملسم … ص : عجرم  نیرتگرزب  نآرق  - 3217
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331 تسا … ص : تایاور  تخانش  رایعم  نآرق  - 4217

331 دندرکیم … ص : لالدتسا  نآرق  رهاوظ  اب  ع )  ) همئا - 5217

334 نآرق … ص : رهاوظ  تیجح  مدع  219لیالد 

219هراشا

334 ص : تسا … ؟ يراصحنا  نآرق  ندیمهف  ایآ  - 1219

336 تسا … ص : عونمم  یهاوخبلد  ریسفت  - 2221

338 تسا … ص : رادهشیر  قیمع و  نآرق  تایآ  یناعم  - 3222

338 ص : تسین … ؟ دوصقم  نآرق  يرهاظ  یناعم  ایآ  - 4222

340 تسا … ص : عونمم  هباشتم  تایآ  زا  يوریپ  - 5223

341 نآ … ص : رهاوظ  تیجح  رد  نآرق  فیرحت  ریثأت  - 6224

341 ثحب … ص : 224هجیتن 

نآرق رد  خسن  هلئسم  224شخب 11 

224هراشا

344 خسن … ص : 224يانعم 

225هراشا

344 تغل … ص : رد  225خسن 

345 حالطصا … ص : رد  225خسن 

346 عقاو … ص : رد  مکح  توبث  هلحرم  - 1226

346 رهاظ … ص : رد  مکح  توبث  هلحرم  - 2226

347 ماکحا … ص : رد  226خسن 

226هراشا

347 خسن … ص : ندوب  لاحم  227لیلد 

349 ص : هک … : نیا  228هصالخ 

351 لیجنا … ص : تاروت و  رد  228خسن 
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355 نآرق … ص : مالسا و  رد  231خسن 

355 خسن … ص : 231ماسقا 

231هراشا

355 مکح … ص : رد  هن  توالت  رد  خسن  - 1231

356 مکح … ص : توالت و  رد  خسن  - 2232

357 توالت … ص : رد  هن  مکح ، رد  خسن  - 3232

357 خسن … ص : 232تیفیک 

358 خوسنم … ص : خسان و  تایآ  233یسررب 

233هراشا

359 باتک … ص : لها  وفع  هیآ  رد  خسن  ( 1)234

363 هلبق … ص : هیآ  رد  خسن  ( 2)236

366 صاصق … ص : هیآ  رد  خسن  ( 3)238

238هراشا

366 خسن … ص : 238هیجوت 

368 هدرب … ص : ماقتنا  هب  دازآ  نتشک  - 1239

369 نز … ص : ربارب  رد  درم  صاصق  - 2240

373 تیصو … ص : هیآ  رد  خسن  ( 4)242

242هراشا

373 خسن … ص : 242حیضوت 

242هراشا

373 ثرا … ص : هیآ  اب  خسن  - 1242

374 ص : ص … )  ) ربمایپ راتفگ  اب  خسن  - 2243

377 موص … ص : هیآ  رد  خسن  ( 5)244

244هراشا
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378 ص : 245فلؤم … :

379 هیدف … ص : هیآ  رد  خسن  ( 6)246

246هراشا

380 247هصالخ … ص :

381 247هجیتن … ص :

382 داهج … ص : هیآ  رد  خسن  ( 7)248

248هراشا

382 ص : 248فلؤم … :

384 مارح … ص : ياههام  رد  گنج  میرحت  هیآ  رد  خسن  ( 8)249

249هراشا

384 ص : 250فلؤم … :

387 باتک … ص : لها  نانز  اب  جاودزا  هیآ  رد  خسن  ( 9)251

251هراشا

388 یخساپ … ص : 252یلاکشا و 

389 هدیقع … ص : رد  يدازآ  هیآ  رد  خسن  ( 10)252

394 هشحاف … ص : نایتا  هیآ  رد  خسن  ( 11)255

255هراشا

395 ص : 255فلؤم … :

396 رگید … ص : نایب  257اب 

397 ص : تسا … : رما  ود  رب  فقوتم  مه  نآ  مود  هیآ  رد  خسن  هلئسم  اما  257و 

399 نانز … ص : تیلح  هیآ  رد  خسن  ( 12)258

258هراشا

399 ص : 258فلؤم … :

401 هعتم … ص : هیآ  رد  خسن  ( 13)259
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259هراشا

401 ص : خسن … : نارادفرط  259راتفگ 

402 خسن … ص : نارادفرط  259خساپ 

259هراشا

403 لوا … ص : بلطم  260اما 

403 مود … ص : بلطم  261اما 

261هراشا

404 قالط … ص : هیآ  اب  هعتم  هیآ  خسن  - 1261

405 ثرا … ص : هیآ  اب  هعتم  هیآ  خسن  - 2262

262هراشا

405 هک … ص : نیا  262خساپ 

406 ص : ص … )  ) ادخ لوسر  راتفگ  اب  هعتم  هیآ  خسن  - 3262

262هراشا

406 263خساپ … ص :

410 هعتم … ص : میرحت  تایاور  265یسررب 

415 املع … ص : عامجا  اب  هعتم  هیآ  خسن  - 4268

416 ص : هعتم … : رد  269يراسگنس 

417 هعتم … ص : هراب  رد  ساسایب  270ياهرادنپ 

422 ص : هجیتن … : 274نیرخآ 

423 ثرا … ص : هیآ  رد  خسن  ( 14)274

274هراشا

425 ص : 276فلؤم … :

425 هک … ص : نیا  276حیضوت 

428 رکس … ص : هیآ  رد  خسن  ( 15)277
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277هراشا

429 ص : رمخ … : میرحت  هیآ  اب  رکس  هیآ  خسن  اما  - 1278

430 ص : وضو … : هیآ  اب  رکس  هیآ  خسن  اما  و  - 2279

431 یخساپ … ص : 280يرادنپ و 

431 ص : 280خساپ … :

433 رافک … ص : تینوصم  هیآ  رد  خسن  ( 16)280

281هراشا

434 ص : 281خساپ … :

437 اضق … ص : هیآ  رد  خسن  ( 17)283

440 تداهش … ص : هیآ  رد  خسن  ( 18)285

285هراشا

441 نآ … ص : لیالد  خسن و  285مدع 

442 خسن … ص : هب  نیلئاق  286لیالد 

443 287هجیتن … ص :

444 داصح … ص : هیآ  رد  خسن  ( 19)288

288هراشا

445 ص : ام … : 288رظن 

447 لاکشا … ص : کی  290خساپ 

447 290هجیتن … ص :

449 موحل … ص : هیآ  رد  خسن  ( 20)291

291هراشا

450 ص : 292هصالخ … :

451 داهج … ص : زا  رارف  میرحت  هیآ  رد  خسن  ( 21)292

455 حلص … ص : هیآ  رد  خسن  ( 22)294

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 448زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


457 گنج … ص : رد  تماقتسا  هیآ  رد  خسن  ( 23)295

460 دیدهت … ص : هیآ  رد  خسن  ( 24)297

297هراشا

461 رگید … ص : خسن  کی  298ياعدا 

463 ناذیتسا … ص : هیآ  رد  خسن  ( 25)298

465 گنج … ص : زا  فلخت  هیآ  رد  خسن  ( 26)299

467 ییابیکش … ص : ربص و  هیآ  رد  خسن  ( 27)300

469 حفص … ص : هیآ  رد  خسن  ( 28)300

471 رمخ … ص : هحابا  هیآ  رد  خسن  ( 29)302

475 راکانز … ص : درم  نز و  جاودزا  هیآ  رد  خسن  ( 30)304

477 ضامغا … ص : هیآ  رد  خسن  ( 31)304

305هراشا

478 ص : 305فلؤم … :

480 یگنج … ص : ناریسا  هیآ  رد  خسن  ( 32)306

306هراشا

480 ص : 307فلؤم … :

481 یبرح … ص : رفاک  307ماکحا 

482 هفیرش … ص : هیآ  یلصا  308مایپ 

483 ص : ثحب … : 309هجیتن 

484 هابتشا … ص : کی  309حیحصت 

485 هفیرش … ص : هیآ  رد  يرگید  310تایرظن 

490 لئاس … ص : قح  هیآ  رد  خسن  ( 34 - 33)313

313هراشا

490 خسن … ص : 313هیجوت 
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493 315هجیتن … ص :

494 اوجن … ص : هیآ  رد  خسن  ( 35)315

315هراشا

495 اوجن … ص : هیآ  هب  لمع  316ثیداحا 

496 مکح … ص : نیا  317هفسلف 

498 ص : یخساپ … : 318یلاکشا و 

500 راکشآ … ص : يزرو  ضرغ  319بصعت و 

501 ص : 320فلؤم … :

504 ءیف … ص : هیآ  رد  خسن  ( 36)322

322هراشا

504 خسن … ص : 322هیجوت 

شنیرفآ رد  ادب  هلئسم  323شخب 12 

323هراشا

508 دنوادخ … ص : هدارا  ریدقت و  323هطبار 

508 ص : مینکیم … ؟ ثحب  ادب  زا  323ارچ 

509 ثحب … ص : 323همدقم 

510 ادب … ص : 324تقیقح 

510 دوهی … ص : رظن  زا  دنوادخ  324تردق 

511 هعیش … ص : رظن  زا  324ادب 

511 ص : ادب … : دراوم  اضق و  325ماسقا 

511 یصاصتخا … ص : ای  نونکم  ملع  - 1325

512 یمتح … ص : ياضق  - 2325

513 یمتح … ص : ریغ  ياضق  - 3326

514 ادب … ص : 327لیالد 
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516 درادن … ص : هار  ادب  هک  اج  328نآ 

519 ادب … ص : هب  هدیقع  329راثآ 

522 هعیش … ص : رظن  زا  ادب  331يانعم 

331هراشا

523 اهییوگشیپ … ص : رد  331ادب 

نآرق ریسفت  رد  یّلک  دعاوق  332شخب 13 

332هراشا

526 ریسفت … ص : 332يانعم 

527 ریسفت … ص : 333عبانم 

528 دحاو … ص : ربخ  اب  نآرق  334ریسفت 

530 دحاو … ص : ربخ  اب  نآرق  335صیصخت 

530 اهخساپ … ص : 335اهلاکشا و 

نآرق مدق  ثودح و  هلئسم  338شخب 14 

338هراشا

536 نآرق … ص : مدق  یسفن و  مالک  هب  هدیقع  338شیادیپ 

536 ناناملسم … ص : یگدنز  رد  نانوی  هفسلف  338ریثأت 

537 دنوادخ … ص : یلعف  تافص  یتاذ و  339تافص 

538 ص : تسیچ … ؟ یسفن  339مالک 

540 یسفن … ص : مالک  رد  340قیقحت 

340هراشا

544 ص : تسا … ؟ یسفن  مالک  بلط ، 343ایآ 

546 یسفن … ص : مالک  دوجو  هب  هرعاشا  لیالد  343یسررب 

دمح هروس  ریسفت  345شخب 15 

345هراشا
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552 ص : یلا 7 … ] تایآلا 1  (: 1  ) ۀحتافلا ةروس  ]346

346هراشا

553 دمح … ص : هروس  نوماریپ  رد  یلک  346لئاسم 

553 لوزن … ص : 346لحم 

554 دمح … ص : هروس  347تلیضف 

555 دمح … ص : هروس  تایآ  347دادعت 

556 دمح … ص : هروس  348فده 

559 350هصالخ … ص :

561 هلمسب … ص : هیآ  351ریسفت 

561 هیآ … ص : تادرفم  تاغل و  351حیضوت 

563 352لاکشا 1 … ص :

564 ص : 353خساپ … :

564 353لاکشا 2 … ص :

565 354خساپ … ص :

571 یبدا … ص : حیضوت  358کی 

572 هّللا … ص : مسب  اب  نآرق  ياههروس  359زاغآ 

575 هلمسب … ص : هیآ  نوماریپ  رد  361یتاکن 

575 تسا … ص : تمحر  باتک  361نآرق 

576 دراد … ص : ياهتکن  نامحر  زا  دعب  میحر  361رکذ 

577 ص : تسا … ؟ نآرق  زا  هّللا » مسب   » 362ایآ

579 نآ … ص : لیالد  حیحص و  363هیرظن 

364هراشا

579 تیب … ص : لها  تایاور  - 1364

580 تنس … ص : لها  تایاور  - 2365
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365هراشا

582 ضراعم … ص : 366تایاور 

583 ناناملسم … ص : هریس  - 3367

584 فحاصم … ص : مامت  رد  هّللا » مسب   » دوجو - 4368

585 نیفلاخم … ص : 368لیالد 

585 ص : 368خساپ … :

586 ص : 369خساپ … :

587 ص : 370خساپ … :

589 دمح … ص : هروس  لوا  شخب  370ریسفت 

370هراشا

589 تئارق … ص : 371هوحن 

590 ص : تسا … ؟ رتهب  تئارق  ود  نآ  زا  کی  371مادک 

591 ص : نارگید … : 372خساپ 

592 ام … ص : 373خساپ 

593 تادرفم … ص : 374تاغل و 

595 تسادخ … ص : صوصخم  375ساپس 

599 دمح … ص : هروس  مود  شخب  377ریسفت 

377هراشا

599 ص : تادرفم … : 377تاغل و 

601 یبدا … ص : هتکن  379کی 

601 379ریسفت … ص :

604 تعاطا … ص : تدابع و  380هلئسم 

604 تدابع … ص : رد  380دیحوت 

610 ص : 384هجیتن … :
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610 مالسا … ص : رد  تعاطا  384مکح 

612 عوضخ … ص : شتسرپ و  386قرف 

616 ادخ … ص : ریغ  يارب  389هدجس 

617 تمهت … ص : 389ارتفا و 

618 ینیسح … ص : 390تبرت 

619 ص : ع … )  ) مدآ هدجس  هراب  رد  391یتایرظن 

620 ص : 391خساپ … :

620 ص : 392خساپ … :

621 392هجیتن … ص :

622 ص : ددرگیم … ؟ ققحم  هنوگچ  393كرش 

623 شتسرپ … ص : 394ياههزیگنا 

426 ص : 396هصالخ … :

627 تعافش … ص : تناعتسا و  396هلئسم 

627 تسادخ … ص : هب  رصحنم  396تناعتسا 

629 398تعافش … ص :

631 هعیش … ص : قیرط  هب  تعافش  399تایاور 

632 تنس … ص : لها  قیرط  هب  تعافش  400تایاور 

634 دمح … ص : هروس  شخب  نیرخآ  401ریسفت 

401هراشا

634 تئارق … ص : 401هوحن 

635 تابیکرت … ص : 402تادرفم و 

638 تاکرح … ص : 404بارعا و 

640 405ریسفت … ص :

642 تیاده … ص : هلئسم  نوماریپ  406یثحب 
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406هراشا

643 تیاده … ص : لحارم  407ماسقا و 

645 409هجیتن … ص :

اهیقرواپ تاقیلعت و  409شخب 16 

409هراشا

648 نیلقث … ص : ثیدح  رداصم  ( 1)410

649 ینادمه … ص : ثراح  لاح  حرش  ( 2)410

655 ص : مکلبق … » نم  ننس  ّنبکرتل   » ثیدح رداصم  ( 3)414

656 يدوهی … ص : دنمشناد  کی  اب  فلؤم  يوگ  تفگ و  ( 4)414

658 نآ … ص : طیارش  نآرق و  همجرت  ( 5)415

660 ص : ص … )  ) ادخ لوسر  اب  شیرق  هلداجم  ( 6)416

667 هعتم … ص : ثیدح  فیرحت  ( 7)420

670 قالط … ص : هس  هلئسم  هراب  رد  هدبع  دمحم  هیرظن  ( 8)421

421هراشا

670 ص : 421فّلؤم … :

671 هعیش … ص : رب  يزار  يارتفا  ( 9)422

672 شنیرفآ … ص : رد  ادخ  هدارا  ثیداحا  ( 10)422

673 ناسنا … ص : تشونرس  رد  اعد  ریثأت  ثیداحا  ( 11)422

674 ص : هّللا … » مسب   » هیآ تیمها  ( 12)423

675 شنیرفآ … ص : زاغآ  ثیداحا  ( 13)423

676 هلمسب … ص : ندوب  نآرق  ءزج  ثیداحا  ( 14)424

678 درک … ص : شومارف  زامن  رد  ار  هّللا » مسب   » هیواعم ( 15)424

679 زامن … ص : رد  هّللا » مسب   » توالت ثیداحا  ( 16)425

682 روبق … ص : ترایز  ثیداحا  ( 17)427
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687 ص : « … 1  » هعیش رب  یسولآ  تمهت  ( 18)429

689 يزاجح … ص : دنمشناد  کی  اب  فلؤم  هرظانم  ( 19)430

691 ص : ع … )  ) نیسح ماما  ربق  كاخ  تلیضف  ( 20)431

693 هدجس … ص : هیآ  لیوأت  ( 21)431

694 ادخ … ص : اب  سیلبا  يوگوتفگ  ( 22)432

695 تسا … ص : نیتداهش  اب  مالسا  ( 23)432

697 نآ … ص : ماسقا  تدابع و  ياههزیگنا  ( 24)433

698 نیرمالا … ص : نیب  رمالا  هلئسم  ( 25)433

700 تعافش … ص : ثیدح  رداصم  ( 26)434

434هیامن

701 434آ … ص :

701 434ا … ص :

704 436ب … ص :

705 436پ … ص :

705 436ت … ص :

707 437ث … ص :

707 437ج … ص :

707 437ح … ص :

708 437خ … ص :

708 437د … ص :

708 438ذ … ص :

709 438ر … ص :

709 438ز … ص :

709 438س … ص :
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710 438ش … ص :

711 439ص … ص :

711 439ض … ص :

711 439ط … ص :

711 439ظ … ص :

711 439ع … ص :

713 440غ … ص :

713 440ف … ص :

713 440ق … ص :

714 441ك … ص :

715 441ل … ص :

716 441م … ص :

718 442ن … ص :

719 442و … ص :

719 443ه … ص :

719 443ي … ص :

تایآ 443تسرهف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  445هرابرد 
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نآرق لئاسمرد  نایب 

باتک تاصخشم 

مساقلاوبا 1371-1278. یئوخ  هسانشرس :
یسراف . نآرقلاریسفت یف  نایبلا  يدادرارق : ناونع 

Exposition in the science and general issues of the نآرق یلک  لیاسم  مولع و  رد  نایب  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
یسیرههدازمشاه  مشاه  یمجن  قداصدمحم  نامجرتم  ییوخ  مساقلاوبا  هدنسیون  / Quran

تاراشتنا 1382. پاچ و  نامزاس  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت  رشن : تاصخشم 
728ص. يرهاظ : تاصخشم 
Religion  = نید تسورف :

( مود پاچ   ) لایر  75000 لایر 964-422-578-3 ؛ : 56500 کباش :
راهب 1385. مود : پاچ  تشاددای :
راهب 1388. موس : پاچ  تشاددای :

سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای :
. هیامن تشاددای :

ینآرق مولع  نآرق --  عوضوم :
قیقحت نآرق --  عوضوم :

مجرتم  - 1315 قداصدمحم ، یمجن ، هدوزفا : هسانش 
مجرتم مشاه 1317 ،-  یسیره  هدازمشاه  هدوزفا : هسانش 

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراشتنا  پاچ و  نامزاس  هدوزفا : هسانش 
BP69/5/خ9ب9041 1382 هرگنک : يدنب  هدر 

297/15 ییوید : يدنب  هدر 
م34405-81 یلم : یسانشباتک  هرامش 

نآرق یلک  لیاسم  مولع و  رد  نایب  تباث  سردآ 

باتکلا ۀبطخ  ]

نینمؤملا رّـشبی  هندل و  نم  ادیدش  اسأب  رذنیل  امّیق  اجوع  هل  لعجی  مل  باتکلا و  هدبع  یلع  لزنأ  يّذلا  هّلل  دـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
. ادبأ هیف  نیثکام  انسح  ارجأ  مهل  ّنأ  تاحلاّصلا  نولمعی  نیّذلا 

باتکلا کلذ  دیمح . میکح  نم  لیزنت  هفلخ  نم  هیدی و ال  نیب  نم  لطابلا  هیتأی  ال  ریبخ . میکح  ندل  نم  تلّـصف  ّمث  هتایآ  تمکحأ  باتک 
نکل يرتفی و  اثیدح  ناک  ام  نیملسملل . يرشب  يده و  اونمآ و  نیّذلا  ّتبثیل  ّقحلاب  ّکبر  نم  سدقلا  حور  هلّزن  نیقّتملل  يده  هیف  بیر  ال 

لـضفأ و  . » نولئـست فوس  کموقل و  کل و  رکذل  ّهنإ  و  نونمؤی . موقل  ۀـمحر  يدـه و  ءیـش و  ّلک  لیـصفت  هیدـی و  نیب  يذـّلا  قیدـصت 
ّیبـّنلا نوکرـشملا …  هرک  ول  هّلک و  نیّدـلا  یلع  هرهظیل  ّقحلا  نید  يدـهلاب و  هلـسرأ  يذـّلا  هلوسر » یلع  هتامیلـست  لـمکأ  هّللا و  تاولص 

. رکنملا نع  مهاهنی  فورعملاب و  مهرمأی  لیجنإلا  ةارّوتلا و  یف  مهدنع  ابوتکم  هنودجی  يّذلا  ّیمألا 
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ءادهّـشلا نوقیّدّـصلا و  مه  کئلوأ  هعم . لزنأ  يذـّلا  رّونلا  اوعّبتا  هورـصن و  هورّزع و  هب و  اونمآ  نیذـّلا  رایخ . ءالا  نیفطـصملا  هلآ » یلع  «و 
. نوحلفملا مه  هّللا  بزح  ّنإ  الأ  هّللا  بزح  کئلوأ  هنع  اوضر  مهنع و  هّللا  یضر  مهرجأ  مهل  مّهبر  دنع 

اعارس ثادجألا  نم  نوجرخی  موی  نیدتهم . اوناک  ام  مهتراجت و  تحبر  امف  يدهلاب  ۀلالّضلا  اورتشا  نیّذلا  مهئادعأ » یلع  ۀمئاّدلا  ۀنعّللا  «و 
ۀنعّللا مهل  مهترذعم و  نیملاّظلا  عفنی  موی ال  نودعوی . اوناک  يّذلا  مویلا  کلذ  ۀـّلذ  مهقهرت  مهراصبأ  ۀعـشاخ  نوضفوی . بصن  یلإ  مّهنأک 

راّدلا . ءوس  مهل  و 
15 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

راتفگشیپ

هراشا

( هر  ) فلؤم راتفگ  نامجرتم  راتفگ  رشان  نخس 
16 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

16 رشان … ص : نخس 

دمآ و دورف  نیما  لوسر  ظوفحم  بلق  رب  ظوفحم  حول  زا  لاعتم ، دـنوادخ  هدارا  هب  هک  تسا  یهلا  تمحر  نادـیواج  هفیحـص  میرک  نآرق 
هدرتسگ و دـنچ  یلومـش  تیعماج و  ینامـسآ  سدـقم  باتک  نیا  تاراشا  اههزومآ و  تفای . بوتکم  یتروص  تایآ  تاـملک و  بلاـق  رد 
هب يرایـسب  ناگدنهوژپ  اهقف و  املع ، راصعا ، لوط  رد  تخادنا و  نالوج  هب  ار  یناسنا  هشیدنا  درخ و  لوزن ، زاغآ  نامه  زا  هک  دراد  قیمع 

ار یهلا  شناد  سونایقا  نیا  ییاوتحم  یملع و  ياـنغ  زا  ییاـههشوگ  اـت  دنتـشامگ  تمه  نآ  تفرعم  لازی  ـال  ياـههبنج  رد  ربدـت  قمعت و 
شیپ رد  ینالوط  یهار  نآ  تاروتـسد  ماـکحا و  یعقاو  يارجا  میرک و  نآرق  رارـسا  یقیقح  كرد  هب  ندیـسر  اـت  همه ، نیا  اـب  دـننایامنب .

. تسا
هب هک  تسا  مهم  صاخ و  يریـسفت  نایبلا  تسا ، هتفرگ  تروص  ینآرق  مولع  هدرتسگ  داعبا  هراب  رد  هک  ینوگانوگ  ياـهشهوژپ  ناـیم  رد 
رد تسا . هتفای  ریرقت  یبرع  نابز  هب  هر ،)  ) ییوخ مساقلا  وبا  دّیـس  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترـضح  مالـسا ، ناهج  ردق  یلاع  عجرم  هیقف و  هماخ 

رـضاح همجرت  رگید ، يوس  زا  تسا . هتفر  نخـس  تیافک  هب  نامجرتم  طوسبم  همدـقم  رد  باتک  هدنـسیون  تمظع  عوضوم و  تیمها  هراب 
تروص یملع  باتک  کی  نتم  زا  هک  تسا  ییاههمجرت  نیرتقیقد  نیرتلیصا و  زا  یکی  هزوح ، نیا  ناداتسا  ناسانشراک و  فارتعا  هب  زین 

. تساعدم نیا  هاوگ  زین  هر )  ) فلؤم رتفد  يوس  زا  همجرت  نیا  باختنا  تسا و  هتفرگ 
تمه دنمشزرا  رثا  نیا  عبط  هب  رگید  راب  ات  تخیگنارب  ار  رـشان  نیا  هچ  نآ  اما  تسا  هدش  پاچ  اهراب  نآ  یبرع  نتم  دننام  رـضاح  همجرت 

دیآیم رامش  هب  ینآرق  مولع  هنیمز  رد  عجرم  یـصصخت و  ياهباتک  زا  یکی  نونکا  رثا  نیا  هک  نآ  تسخن  تسا : مهم  لیلد  ود  درامگ ،
17 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  هدافتسا  دروم  اهنت  هن  هک 

هرهب نآ  زا  دنرداق  زین  ینآرق  گنهرف  هب  نادنمهقالع  مومع  رثا ، نایب  یگداس  ببس  هب  هکلب  تسا ، ینآرق  مولع  ياههدکشناد  نایوجشناد 
ره اهباتک  هنوگ  نیا  هعلاطم  ناقاتـشم  رامـش  هعماج ، فلتخم  ياهرـشق  نایم  رد  ینآرق  گنهرف  قیمعت  شرتسگ و  اب  هک  نآ  مود  دنربب و 
ون ياهماج  رد  باتک  نیا  ددـجم  راشتنا  نیاربانب ، تسا . بایان  رازاب  رد  ابیرقت  رـضاح  باتک  نونکا  هک  ياهنوگ  هب  دوشیم ، رتنوزفا  زور 

. دیسر رظن  هب  يرورض  هکلب  هتسیاش  یمادقا  بسانم ، یتیفیک  و 
و هیلع ) هّللا  ۀـمحر   ) ردـقلا لـیلج  فلؤم  یگنهرف  گرتس  تمدـخ  رازگساپـس  دـنادیم  دوخ  رب  تاراـشتنا  پاـچ و  ناـمزاس  ناـیاپ ، رد 
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راوگرزب دـیفح  و  هر )  ) فلؤم رتفد  هب  ار  دوخ  هژیو  رکـشت  نینچمه  دـشاب و  دنمـشزرا  باـتک  نیا  ندیـسر  رمث  هب  رد  دـنمجرا  ناـمجرتم 
تیاضر گرزب و  راگدرورپ  شریذپ  دروم  یگنهرف  شالت  نیا  هک  دیما  دـنکیم . میدـقت  دـناهداد ، ار  همجرت  نیا  راشتنا  هزاجا  هک  ناشیا 

18 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دریگ . رارق  یمارگ  ناگدنناوخ 

18 نامجرتم … ص : راتفگ 

18 ام … ص : گنهرف 

رد هک  يرطف  ینادـجو و  تسا  يرما  دـیدرت ، راکنا و  لباق  ریغ  تسا  ياهلئـسم  صـصختم  هب  هعجارم  نونف و  مولع و  رد  صـصخت  هلئـسم 
ملع نامه  داتـسا  هب  یملع  ره  رد  تفرگ و  ارف  نف  نآ  صـصختم  زا  ار  ینف  ره  دـیاب  دراد و  نایرج  نایرـس و  تاعوضوم ، لئاسم و  ماـمت 

. دومن هعجارم 
صـصختم و ار  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  تلاسر و  یحو و  نادـناخ  رـشب ، ینورد  تساوخرد  يرطف و  زاـین  ناـمه  نیمأـت  يارب  دـیجم  نآرق 

«1 . » تسا هدومن  یفرعم  نآرق  مولع  داتسا 
ماـکحا مولع و  ریـسفت ، نتفرگارف  رد  ار  ناناملـسم  تسا و  هدناسانـش  نآرق  ریذـپان  لزلزت  هناوتـشپ  نیرق و  ار  ناـنآ  زین  ص )  ) مرکا لوسر 

«2 . » تسا هدرک  یفرعم  كاکفنا  لباق  ریغ  یگشیمه و  رای  ود  ار  نآرق  تیب و  لها  هداد ، عاجرا  نانآ  هب  یمالسا  دیاقع  نآرق و 
رد تشاد  تموکح  نانآ  رب  هک  يدازآ  زا  تیمورحم  اب  ناوارف و  ياهتیدودـحم  اب  هدرک و  ینابیتشپ  نآرق  زا  هشیمه  زین  ربماـیپ  نادـناخ 
زا دناهداد و  لیوحت  یمالـسا  هعماج  هب  هدومن و  تیبرت  ياهیاپ  دنلب  هتـسجرب و  نادرگاش  دیجم  نآرق  ریـسفت  رد  اصوصخم  فلتخم ، مولع 

. دناهدومن هدافتسا  شیوخ  گرزب  تیلوئسم  هفیظو و  يافیا  يارب  بسانم  تصرف  ره 
هدنازوس دوجوم  ياهثیدح  دوب و  هدیدرگ  مالعا  عونمم  ثیدح  لقن  هک  یطیارش  طیحم و  رد 

__________________________________________________

.7 نارمع / لآ  ( 1)

. نیلقث ثیدح  ( 2)
19 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

تیرومأم لـحم  رد  هک  دوب  هدـش  رداـص  دـیکا  روتـسد  نارادـنامرف  نارادناتـسا و  هب  تقو  تموکح  فرط  زا  هک  یطیحم  رد  « 1 . » دشیم
مرج هب  ياهدع  افلخ  فرط  زا  هک  یطیارش  رد  « 2 . » دنزرو تعانق  نآرق  ظافلا  ندناوخ  هب  اهنت  دننک و  يراددوخ  ثیدـح  لقن  زا  شیوخ 

«3 . » دندیدرگیم دیعبت  عامتجا  زا  رود  ياهطیحم  هب  رگید  هدع  هدیدرگ و  ینادنز  ثیدح  لقن 
نادنزرف و هب  دنزادرپیم و  اهنآ  لقن  ثیداحا و  نتـشون  يروآعمج و  هب  تمـصع  نادـناخ  هک  تسا  یطیارـش  اهطیحم و  نینچ  رد  يرآ 

. دنهد لیوحت  هدنیآ  ناناملسم  هب  ناغمرا  نیرتگرزب  ناونع  هب  دننک و  تشاددای  طبض و  ار  ثیداحا  هک  دنهدیم  روتسد  ناشنارای 
نارگید ناهد  هب  ناربمایپ  خیرات  داعم و  دیحوت و  تایآ  ریسفت  رد  دنتفرگیم و  ارف  ناگناگیب  زا  ار  نآرق  فراعم  نارگید  هک  یطیارـش  رد 

اب ثیدـح  نالعاج  ياههتفاب  تایلعج و  زا  دـندومنیم و  لـقن  نهد  هب  نهد  نآرق  ریـسفت  ماـن  هب  ار  تایلیئارـسا  تاـفارخ و  هتخود ، مشچ 
یمالسا فراعم  دندادیم و  دای  حیحص  تسرد و  ریسفت  یمالسا و  لیـصا  دیاقع  دیحوت و  سرد  ام  نایاوشیپ  دندرکیم ، هدافتـسا  قایتشا 

لزلزت حیحـص و  يانب  کی  هنوگ  نیدـب  دـنتخومآیم و  ناشناوریپ  هب  اعد  هبطخ و  بلاق  رد  یهاـگ  تاـیآ و  ریـسفت  تروص  هب  یهاـگ  ار 
يوریپ نانآ  راکفا  زا  زین  تمصع  نادناخ  ناوریپ  هعیش و  دنداد . رارق  هعیش  رایتخا  رد  هدومن و  يزیر  یپ  ریـسفت  هقف و  دیاقع ، رد  يریذپان 

ارف حیحـص  لیـصا و  ذـخآم  رداصم و  نیا  زا  ار  شیوخ  راکفا  دـیاقع و  تسا و  هتفر  شیپ  نانآ  ياهییامنهار  اـب  دراوم  ماـمت  رد  هدومن ،
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. دناهدومن لقن  ناگدنیآ  يارب  هتفرگ و 
ریسفت و دیاقع ، گنهرف ، رظن  زا  هعیـش  هک  تسا  نیا  هدنهدناشن  « 4  » ددرگیم هدافتسا  یلصا  نوتم  كرادم و  زا  هک  ملـسم  تقیقح  نیا 

یحو نادناخ  هب  دراد  هنیمز  نیا  رد  هچ  ره  تسا و  رادروخرب  یملع  راشرس  ریاخذ  اههنیجنگ و  زا  هدوب و  مکحتسم  ینغ و  رایـسب  ثیدح 
چیه رد  ثیداحا  لقن  تاقلح  لاـصتا و  طاـبترا و  نیا  دریگیم و  همـشچ  رـس  یبیغ  عبنم  یحو و  زا  هتـشاد ، طاـبترا  لاـصتا و  تلاـسر  و 

نارود ره  رد  اـهنت  هـن  تـسا و  هدوـمن  ادـیپ  هـمادا  شــشک و  زورما  هـب  اـت  هدـش  عورــش  یحو  نارود  زا  تـسا ، هدــیدرگن  عـطق  ینارود 
سسؤم و هکلب  دناهتشاذگ  راگدای  هب  یناوارف  یملع  زراب  ياهتیصخش 

__________________________________________________

.147 / 2 هلضف ، ملعلا و  نایب  عماج   5 - 3 / 1 ظاّفحلا ، ةرکذت  ( 1)
.3 / 1 ظاّفحلا ، ةرکذت   2 / 6 دعسا ، نبا  تاقبط  باب 3  / 1 هجام ، نبا  ننس  ( 2)

.149 / 1 دئاوزلا ، عمجم   7 / 1 ظاّفحلا ، ةرکذت  ( 3)
توعد یمجن  قداص  دـمحم  زا  نیحیحـص  رد  يریـس  باتک  هعلاطم  هب  ار  زیزع  هدـنناوخ  بلاطم - نیا  هراـب  رد  لـماک  یهاـگآ  يارب  ( 4)

. مییامنیم
20 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«. 1  » دناهدوب هعیش  نادنمشناد  املع و  یمالسا ، مولع  رثکا  راذگ  ناینب 
دراد و دوجو  ناوارف  دشابیم  نارگید  هطبغ  دروم  نانآ  يرکف  یملع و  راثآ  هک  ياهتسجرب  زراب و  ياهتیصخش  زین  هزورما  هناتخبشوخ ،

رـشتنم همجرت و  ددـعتم  ياهنابز  هب  راشتنا ، زا  سپ  هلـصافالب  ناـنآ  ياـهباتک  راـثآ و  هک  میـسانشیم  هعیـش  یملع  لاـجر  زا  ار  يدارفا 
. تسا هدیدرگ 

20 ام … ص : هفیظو 

یحو نادناخ  قیرط  زا  هک  ریسفت  ثیدح و  لیصا  شخب و  نانیمطا  عبانم  نینچ  نتشاد  اب  ینغ و  هیامرپ و  گنهرف  نینچ  نتـشاد  اب  دیابن  ام 
مشچ ددرگیم  یهتنم  یحو  همشچ  رـس  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  اهنآ  دنـس  ترتف ، ینامز و  هلـصاف  هنوگ  چیه  نودب  هک  فورعم  لاجر  و 
دیدش علو  اب  میرگنب و  نانآ  هب  یگرزب  تمظع و  مشچ  اب  مییاشگب و  ناگناگیب  گنهرف  هب  زاین  تسد  میزودب و  نارگید  يرکف  ثاریم  هب 

هاگهیکت هناگی  ار  نانآ  كرادـم  نامتافیلأت  اههتـشون و  رد  ای  میزاـس و  رـشتنم  ار  اـهنآ  باـت  بآ و  اـب  میزادرپب و  ناـنآ  راـثآ  همجرت  هب 
شیوخ عباـنم  كرادـم و  هب  میراـگنا . هدـیدان  ار  نآ  هدومن ، تلفغ  ـالماک  شیوـخ  هیاـمرپ  یلاـع و  گـنهرف  زا  یلو  میهد  رارق  شیوـخ 

. میراپسب یشومارف  تسد  هب  ار  شیوخ  یملع  ياههیامرس  تراقح ، ساسحا  رثا  رد  میشاب و  انتعایب 
هکلب مینامب  عالطایب  ادـج و  یلک  روط  هب  نانآ  زا  میوشن و  لئاق  شزرا  نارگید  راکفا  يارب  دـیابن  اـم  هک  تسین  نیا  روظنم  دوشن ! هابتـشا 

لبق میزاسن . دوبان  وحم و  نارگید  راکفا  رد  ار  دوخ  مینکفیب و  يرظن  زین  شیوخ  یساسا  ینغ و  عبانم  اههیامرس و  هب  هک  تسا  نیا  روظنم 
. میشابن نارگید  راکفا  يوگدنلب  شیوخ  ندناسانش  نتخانش و  زا 

املع و ناوارف ، يرکف  عبانم  رداصم و  دـنمدوس ، نیز و  ياهباتک و  شخب ، نانیمطا  ثیدـح  خـیرات و  یلاع ، گنهرف  نتـشاد  اب  دـیاب  اـم 
هدناسر و اج  نیا  هب  اسرف  تقاط  ياهتمحز  اب  ناگتـشذگ  هک  ار  هچ  نآ  مینک و  ظفح  ار  يونعم  تورث  نینچ  نیا  هتـسجرب ، نادنمـشناد 

. میهد راشتنا  ار  نانآ  تایرظن  راکفا و  میسانشب و  رتهب  ار  شیوخ  نادنمشناد  میهد . شرتسگ  دناهدرپس  ام  تسد  هب  ار  نیگنس  تناما  نیا 
__________________________________________________

. ردص نسح  دّیس  مالسالا ، مولعل  ۀعیشلا  سیسأت  ك : ر . ( 1)
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21 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

21 یساسا … ص : یلاع و  فده  کی 

، نارگید هب  شیارگ  حور  تراقح و  ساسحا  اب  هزرابم  هعیـش و  راوتـسا  لیـصا و  گـنهرف  هب  راـکفا  نداد  لیـسگ  يارب  روظنم و  نیمه  هب 
هناـققحم اـناوت و  ملق  اـب  هک  هعیـش  لیـصا  رداـصم  ذـخآم و  یملع و  دـنمدوس  نیز و  ياـهباتک و  هک  تسا  هدـیدرگ  يزیریپ  ياهماـنرب 

یسراف ناناملسم  مومع  سرتسد  رد  هدیدرگ ، همجرت  ناور  هداس و  کبـس  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  تسا  هتفای  شراگن  هعیـش  نادنمـشناد 
. دندرگ دنمهرهب  دوخ  نادنمشناد  املع و  هیامرپ و  گنهرف  اب  رتشیب  ییانشآ  اب  زین  نانآ  ات  دریگب  رارق  نابز 

نیا زا  باتک  نیتسخن  تسا  هتفای  شراگن  هر ) « ) ییوخ  » یمظعلا هّللا  تیآ  ترـضح  هعیـش  عجرم  گرزب  ياناوت  ملق  هب  هک  رـضاح  باـتک 
یسراف ناناملسم  رایتخا  رد  هدیدرگ  همجرت  یسراف  هب  یـصاخ  کبـس  اب  ریـسم  نیا  رد  مدق  نیلوا  ناونع  هب  هک  دشابیم  تاراشتنا  هلـسلس 

. دریگیم رارق  نابز 
دـشاب انـشآ  الماک  لئاسم  هنوگ  نیا  اب  دـیاب  نآرق  وریپ  ناملـسم و  درف  ره  هک  دراد  رب  رد  نآرق  هراب  رد  ار  یمهم  لـئاسم  باـتک  نیا  اریز 

نآرق و نادنزرف  يارب  یبهذم  ياهسالک  رد  هدمآ ، رد  هدش  هسالک  صیخلت و  تروص  هب  باتک  نیا  بلاطم  هک  تسا  اج  هب  رایـسب  هکلب 
«1 . » ددرگ سیردت  میلعت و  سرد ، ناونع  هب  ناملسم  ناناوج 

21 رضاح … ص : باتک 

زا تهج  نادـب  باتک  نیا  دـشابیم . نآ  نیتسخن  تاراـشتنا و  هلـسلس  نیا  ياههرامـش  زا  یکی  رـضاح  باـتک  دـش  هتفگ  هک  ناـنچ  يرآ 
یلاع فلؤم  مه  تسا و  رادروخرب  یـصاخ  تمظع  زایتما و  زا  باتک  دوخ  مه  هک  دـیدرگ  مدـقم  تاراشتنا  هلـسلس  نیا  رگید  ياههرامش 

. نآ ردق 

21 باتک … ص : تمظع  اما 

، دراد یگتسباو  صاصتخا و  گرزب  نآرق  هب  هک  تسا  نیا  رد  اصوصخم  رضاح  باتک  تمظع  شزرا و 
__________________________________________________

هدرـشف و روط  هب  هدومن ، جارختـسا  رگید  ياهباتک  باتک و  نیا  زا  هنیمز  نیا  رد  ار  يرگید  لئاسم  لئاسم و  نیا  ادخ  تساوخ  هب  ام  ( 1)
يارب نآرق  مولع  ناونع  تحت  رد  نآرق  یسرد  ياههمانرب  هلـسلس  رد  نآ  بلاطم  ات  دومن  میهاوخ  میظنت  یـسرد  باتک  تروص  هب  هداس و 

. ددرگ سیردت  میلعت و  ناملسم  ناناوج 
هدرشف روط  هب  باتک  نیمه  نامجرتم  هلیسو  هب  نآرق » تخانـش   » ناونع تحت  ینآرق  مولع  رد  يرگید  باتک  باتک ، نیا  لوا  پاچ  زا  دعب 

. دریگ رارق  هدافتسا  دروم  ینآرق  مولع  شزومآ  رد  میراودیما  تسا . هدش  رشتنم  پاچ و  میظنت ، هداس  و 
22 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. دهدیم رارق  یسررب  ثحب و  دروم  ینامسآ  باتک  نآ  هراب  رد  ار  یساسح  مهم و  ثحابم 
هب دیامنیم و  لیلحت  هیزجت و  تقد  هب  نآ ، فراعم  یملع و  ياههبنج  زا  صوصخب  فلتخم  داعبا  زا  ار  نآرق  زاجعا  تمظع و  باتک ، نیا 

. هدنزاس هدنز و  تسا  یباتک  نآرق  هک  دهدیم  ناشن  حوضو 
يربهر نیا  رد  دیامنیم و  يربهر  تیاده و  يرتراوتـسا  رتتسار و  هار  هب  دـبا  ات  ار  رـشب  دارفا  هک  یگـشیمه  ینادواج و  تسا  ياهزجعم 

هب دربیم و  شیپ  دهدیم و  تکرح  ییاهن  تالامک  يوس  هب  ار  يرـشب  ناوراک  دوریم و  شیپ  یناسنا  ترطف  لقع و  هیاپ  ساسا و  رب  زین 
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. دوشیم نومنهر  تیناسنا  ندمت و  جوا 
نشور و رتشیب  نآ  تمظع  دیامنیم و  رترب  زاتمم و  رگید  ناربمایپ  مامت  تازجعم  زا  ربمایپ و  تازجعم  رگید  زا  نآرق  هک  تساج  نیا  رد 

. ددرگیم نایامن 
هب یگنادواج  حور  هدومن ، دازآ  نامز  هریاد  یهاو و  خسن  دیق  زا  ار  نآرق  تایآ  زا  یمظعم  تمسق  خسن  هلئـسم  یـسررب  اب  باتک ، نیا  زاب 

هدنز دناهدرک  لیطعت  ار  نآ  خسن ، نارادـفرط  هک  ار  مالـسا  نیناوق  زا  یگرزب  ياههیامرـس  نالک و  تورث  هنوگ  نیدـب  دـشخبیم و  اهنآ 
هدافتسا رثکا  دح  ینابر  تاضویف  یهلا و  راشرس  ياههیامرس  نیا  زا  دیاب  ام  هک  دزادنایم  شنایرج  هب  عیرشت  ماکحا و  ریـسم  رد  هتخاس و 

. میوش باریس  نآ  لالز  فاص و  ياههمشچ  زا  میربب و  ار 
یهاوخبلد ياهریسفت  هنوگ  ره  زا  شور  نآ  نتفرگ  شیپ  رد  اب  هک  دنکیم  هئارا  نآرق  ریـسفت  رد  ار  ییون  لیـصا و  شور  کی  باتک  نیا 

. تسا نآرق » اب  نآرق  ریسفت   » شور نامه  نیا  دوشیم . يریگولج  یصخش  تارظن  ارآ و  هب  دانتسا  رهاظ و  فالخ  تالیوأت  یقیبطت و  و 
نآرق هب  هک  ار  ییاهارتفا  دـنکیم و  هزراـبم  نآرق  مالـسا و  نانمـشد  نیفلاـخم و  اـب  فرط  کـی  زا  رـضاح ، باـتک  هک  نیا  رتمهم  همه  زا 

تقد اب  دـشابیم  فالتخا  دروم  ناناملـسم  نایم  رد  هک  ینآرق  ثحابم  زا  ياهراپ  رگید  فرط  زا  دـیادزیم و  نآ  كاـپ  نماد  زا  دناهتـسب 
رـس فالتخا  دروم  لئاسم  هنوگ  نیا  زا  هک  ار - یلخاد  تافالتخا  ساسا  هیاپ و  هداد ، ناـشن  ناـنآ  هب  ار  تقیقح  دـنکیم و  یـسررب  یملع 

عابتا و نایم  رد  دزاسیم و  رتکیدزن  کیدزن و  مه  هب  هدیقع  رکف و  رظن  زا  ار  ناناملسم  هلیسو  نیدب  دزیریم و  مهرد  دریگیم - همـشچ 
. دروآیم دوجو  هب  تسا ، نامه  نآرق  یساسا  فده  مالسا و  حور  هک  هدیقع  ملع و  هیاپ  رب  یگناگی  تدحو و  نآرق ، ناوریپ 

لیلحت اب  دهاوخیم  باتک  نیا  دناهداد  رارق  شیوخ  ياهشکمـشک  تاعزانم و  نادـیم  تافالتخا و  هلیـسو  ار  نآرق  یهورگ  نوچ  يرآ ،
زا یتمـسق  هب  تسا - یگنهامه  داحتا و  داجیا  هار  نیرتهب  هک  قیاقح - یعقاو  لیـصا و  ياههرهچ  ندـنایامن  یفـالتخا و  لـئاسم  هنوگ  نیا 

23 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  رد  ناناملسم  تافالتخا 
رد دیامن و  يربهر  توعد و  یماگمه  يراکمه و  یلمع و  يرکف و  تدحو  هب  ار  ناناملـسم  دهد و  نایاپ  یبهذـم  ینابم  ینآرق و  لئاسم 

. دوریم شیپ  ناهرب  لیلد و  اب  مه  ریسم  نیا  همه 
نینچ فلؤم  يارب  ياهمان  یط  هدومن ، هجوت  نادـب  يرـصم  فورعم  دنمـشناد  يروقاـب  خیـش  هک  رـضاح  باـتک  یـساسا  فدـه  تسا  نیا 

دراگنیم :
رد ناناملسم و  تافالتخا  عفر  رد  دهد و  رارق  رتشیب  يرادربهرهب  ریخ و  هلیسو  ناناملـسم  يارب  ار  امـش  دوجو  نانم  يادخ  هک  مدنموزرآ 

دـنیآ و مه  درگ  يردارب  داحتا و  هیاس  ریز  رد  رتدوز  هچ  ره  ات  دـیامرف  تیانع  امـش  يارب  لماک  قیفوت  نانآ  داـحتا  ریـسم  نتخاـس  نشور 
لمع هماج  ینآرق ، شخب  ترـسم  هدـعو  نآ  هب  دـنریگب و  رـس  زا  یماگمه  یگنهامه و  اـب  اـهناسنا  يربهر  رد  ار  دوخ  یناـهج  تلاـسر 

«1 . » میداتسرف تداعس  تمحر و  هلیسو  نایناهج  يارب  ار  وت  دیامرفیم : هک  دنناشوپب 
هدـمآ شخب  نیا  رد  اریز  نآرق » فیرحت  مدـع   » شخب رد  اصوصخم  تسا  نایامن  تقیقح  فدـه و  نیا  باتک  ثحابم  لوصف و  مامت  رد 

هب یمالـسا  ماکحا  لوصا و  رد  هدومن ، دییأت  اضما و  تسا  لوادـتم  لومعم و  ناناملـسم  نایم  رد  هک  ار  نآرق  نیمه  ام  نایاوشیپ  هک  تسا 
قیرط نیا  زا  دناهتسناد و  بجاو  ضرف و  ار  نآ  ياههروس  ندناوخ  بجاو  ياهزامن  ضیارف و  رد  نانآ  زاب  دناهدرک و  دانتـسا  نآرق  نیمه 

تافالتخا زا  یمهم  تمـسق  دوخ  باتک  رد  بلاطم  هنوگ  نیا  ندروآ  اب  مرتحم  فلؤم  دناهدومن . تیبثت  میکحت و  ار  نآ  تلاصا  تّحص و 
. تسا هتشادرب  نایم  زا  ار  ناناملسم 

. دیدرگ وگزاب  زیزع  هدنناوخ  يارب  هصالخ  روط  هب  هک  رضاح  باتک  تازایتما  زا  یتمسق  دوب  نیا 

23 فلؤم … ص : تمظع  اما  و 
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هچ تسا  نوریب  ام  هدهع  زا  نوچ  ددرگ ، عقاو  اب  قباطم  يو و  تیصخش  اب  بسانم  هک  يروط  هب  فلؤم  تیعقوم  تمظع و  زا  نخـس  اما  و 
ملق مییامن و  لوحم  هینغم  داوج  دمحم  خیش  برع  ریهش  هدنـسیون  فورعم و  رکفتم  هیامرپ و  نادنمـشناد  هدهع  هب  ار  تمـسق  نیا  هک  رتهب 

دراگنیم : نینچ  باتک  ردقیلاع  فلؤم  تمظع  تیصخش و  رد  وا  هک  میراپسب  يو  ياناوت  تسد  هب  ار 
نادنمشناد ملع و  ناگرزب  داتسا  نم و  داتسا  وا  دنکیم . ینکفاوترپ  هطقن  ره  هب  نامز و  ره  رد  نآ  رگنـشور  هعـشا  هک  تسا  یباتفآ   …وا 

هب یمالسا  مولع  هک  تسا  يروحم  دننامه  وا  تسا . فجن 
__________________________________________________

.107 ءایبنا / َنیَِملاْعِلل  ًۀَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  ( 1)
24 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

نونمم و يو  زا  هشیمه  دـیاب  دـشابیم و  يو  یملع  ياهتیلاعف  تاـمحز و  نوهرم  فجن  هزوح  هک  تسا  یـسک  وا  دـخرچیم . نآ  رود 
نارود دندوبن  شواک  قیقحت و  لها  زا  يدودعم  هدع  وا و  رگا  هک  دیامن  ینادردق  وا  رادهنماد  عیسو و  ياهششوک  زا  هدوب ، رازگ  ساپس 
گرزب هاگشناد  زا  دییارگیم و  لوفا  بورغ و  هب  یملع  زکرم  نآ  رد  شناد  ملع و  باتفآ  دیدرگیم و  يرپس  فجن  هیملع  هزوح  ییالط 

یـشومارف هتوب  رد  نانآ  دننام  یناسارخ و  ققحم  يراصنا و  خیـش  نارود  دـنامیمن و  یقاب  يزیچ  ظافلا  رهاوظ و  تشم  کی  زج  هب  فجن 
. تفرگیم رارق 

ملع و هک  تسا  يدرم  وا  تسا . ییوخ  يامظع  هّللا  تیآ  نامه  وا  یتخانـش  ار  یملع  گرزب  میظع و  تیـصخش  نیا  ـالاح  زیزع  هدـنناوخ 
رد هکلب  تسا  هدرکن  تعانق  اهشناد  مولع و  زا  يدـنچ  ياههتـشر  ای  هتـشر و  کی  هب  وا  تسا : هتخیمآ  رد  يو  نوخ  تشوگ و  اـب  شناد 

صخاش نایاوشیپ  املع و  نیرتگرزب  زا  یکی  هتشاد ، لماک  هطاحا  اهنآ  نیرتهب  رد  هدیـسر و  داهتجا  یلاع  هلحرم  هب  یمالـسا  مولع  مامت 
، دسیونیم اهباتک  هدیدرگ و  لوغشم  یملع  ياهیسررب  ثحب و  هب  هک  تسا  لاس  داتفه  هب  کیدزن  وا  دوریم . رامش  هب  یبهذم  هنومن  و 
ثحب و رد  يو  شور  اما  تسا . ناهوژپشناد  نادنمـشناد و  يوگخـساپ  دـهدیم و  لیوحت  یمالـسا  هعماج  هب  یناوارف  نالیـصحتلا  غراف 
ار يو  يأر  راتفگ و  هدـیدرگ ، میلـست  رهاظ  هب  دوخ  يوگوتفگ  ثحب و  فرط  ربارب  رد  هک  تسا  طارقـس  شور  نامه  یملع  تارظاـنم 

ناونع هب  ار  یبلاطم  تالاکشا و  دشاب  دوخ  دنمشناد  داتسا  زا  هدافتـسا  یبلط و  شناد  ماقم  رد  هک  درگاش  رفن  کی  دننام  سپـس  دریذپیم 
يو تالاؤس  هب  یگداـس  يور  زا  هجوت و  نودـب  زین  وا  دـسرپیم و  دوخ  يوگوتفگ  ثحب و  فرط  زا  دـشکیم و  شیپ  یملع  تـالاؤس 

رد ار  وا  هنوگ  نیدب  دنکیم و  ضقن  الماک  ار  شقباس  راتفگ  هجوت ، نودب  هک  دروآیم  نابز  رب  ار  یقیاقح  نایم  نآ  رد  دهدیم و  خساپ 
. دنک فارتعا  شیوخ  هابتشا  لهج و  هب  هک  نیا  زج  دراذگیمن  یقاب  يو  يارب  يرارف  هار  هداد ، رارق  یبیجع  تسبنب  ییوگضقانت و 

اناد يادخ  زج  هب  ار  نانآ  دادعت  دـناهدش ، لیـصحتلا  غراف  وا  سرد  هزوح  زا  هدـیدرگ و  تیبرت  يو  هلیـسو  هب  هک  ینادرگاش  ذـیمالت و  اما 
هاگشناد نیا  رد  هک  دهدیم  لیکشت  ار  یملع  تیعمج  رپ  گرزب و  هاگـشناد  کی  هدوب ، زواجتم  اهدص  زا  متح  روط  هب  دنادیمن و  یـسک 

اهدـص وا  سرد  هسلج  رد  زورما  هک  يروط  هب  تسا  داـیدزا  ینوزف و  هبور  مه  زور  ره  دـنراد و  هدـهع  هب  ار  یتیلوئـسم  ناـنآ  زا  کـی  ره 
اب نانآ  همه  هک  دروخیم  مشچ  هب  وجـشناد  داتـسا و  ناوج ، ریپ و  دارفا  هنوگ  همه  نانآ  نایم  رد  هک  دـنیوجیم  تکرـش  ینید  يوجـشناد 

25 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  راکفا  ارآ و  زا  ناوارف  قایتشا  تقد و 
. دننارورپیم ناشزغم  رد  هدومن ، كرد  ار  وا  بلاطم  یصاخ  هقالع  قشع و  اب  دنیامنیم و  لابقتسا  ناشداتسا 

، اههژاو تاغل ، دراد . لماش  هطاحا  لماک و  طلـست  یبرع  بدا  قیاقد  تاکن و  هب  تسا . زیگنا  باجعا  اعقاو  يو ، نایب  راتفگ و  شور  اـما  و 
هب تمحز  نودـب  هدوب ، يو  عیطم  دـشکب  هک  اـجک  ره  هب  ار  اـهنآ  هک  يروـط  هب  تسا ، وا  ناـمرف  راـیتخا و  رد  یبدا  تاراـبع  تاـملک و 

. دنهدیم تبثم  باوج  وا  توعد 
. دشاب اویش  نیریش و  شراتفگ  اسر و  یفاو و  يو  نایب  هک  تسین  بجعت  ياج  نیاربانب 

نآرق لئاسمرد  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 448زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیآ راگزاس  شدصاقم  اههتساوخ و  اب  وا  راتفگ  ظافلا و 
، فرط کی  زا  اریز  تسا  تیمها  روخرد  ریظن و  مک  دـشابن  درف  هب  رـصحنم  ریظنیب و  دوخ  تاعوضوم  ثحابم و  رد  رگا  وا  باـتک  اـما  و 

راکفا اب  ییانـشآ  هک  تسا  ملـسم  دهدیم و  ناشن  زیزع  هدنناوخ  يارب  تاعوضوم  لئاسم و  هنوگ  نیا  رد  ار  ردـق  یلاع  فلؤم  رظن  يأر و 
دوخ روط  هب  دوخ  هدـنناوخ  رد  باتک  نیا  رگید ، فرط  زا  دـشابیم و  تیمها  زئاح  مزـال و  دوخ  ياـج  هب  یملع  گرزب  تیـصخش  نینچ 

هک تسا  ینییآ  تسین . ادـج  کفنم و  لقع  ملع و  زا  مالـسا  تعیبط  تقیقح و  هک  دروآیم  دوجو  هب  ار  هدـیقع  نیا  هاگآ  دوخان  ای  هاگآ 
دوشیم مولعم  باتک  یلمع  یملع و  شزرا  هک  تساج  نیا  رد  تسا . هدیدرگ  راوتسا  يزیر و  یپ  قیقحت  ملع و  هیاپ  ساسا و  رب  نآ  يانب 

. ددرگیم راکشآ  هدنناوخ  يارب  نآ  تیعقوم  تیمها و  و 
تسا و شیپ  رد  هک  یفده  دوب  نیا  نآ و  فلؤم  تمظع  تیصخش و  رد  رضاح و  باتک  تیعقوم  فده و  شقن ، رد  دنچ  ینخس  دوب  نیا 

. لیبّسلا يدهی  وه  قیفّوتلا و  ّیلو  هّللا  و  دزیگنایم . رب  نادب  ار  يدهعتم  ناسنا  ره  هک  ياهزیگنا  رظن و  رد  هک  یحرط 
26 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  یسیره  مشاه  یمجن - قداص  دمحم  مق  ق - لوالا 1395 ه . عیبر 

26 ص : هر … )  ) فلؤم راتفگ 

ینامـسآ گرزب  باـتک  نآ  یملع  زومر  قیاـقح و  ندروآ  تسد  هب  تالکـشم و  لـح  نآرق و  ندـناوخ  هب  تیلوفط  یکدوک و  نارود  زا 
رارسا و فشک  نآرق ، ندیمهف  هب  تبسن  هک  تسا  مزال  وجتقیقح  بلط و  شناد  ناسنا  ره  هکلب  یعقاو  ناملسم  ره  متشاد . ناوارف  هقالع 

تداعـس نماض  هک  تسا  یباتک  اهنت  نآرق  اریز  دـنک  نآ  ییانـشور  رون و  شریذـپ  هدامآ  ار  دوخ  دراد و  لوذـبم  صاخ  تیانع  نآ  زومر 
. یناگمه یمومع و  نآ  عفن  نشور و  مکحم و  تسا  یباتک  تسا . يرشب  عامتجا  حالصا  لیفک  اهناسنا ،

دنمـشناد و  هیقف »  » يارب امنهار ، نیرتنشور  وحن » ملع  نادنمـشناد   » يارب عجرم ، نیرتگرزب  ناسانـش » تغل   » يارب هک  تسا  یباتک  نآرق 
اناوت و بیطخ »  » ره شخب  ماهلا  فوسلیف ،»  » ره هدشمگ  ناهرب ، دهاش و  نیرتهدنز  بیدا »  » ره يارب  یملع ، دنـس  كردـم و  نیرتهب  ینید 

يامنهار راوتـسا و  هناوتـشپ  يو  یـصصخت  هتـشر  رد  يدنمـشناد  ره  يارب  هرخألاب  و  قالخا » ملع   » ياملع دوصقم  دـصقم و  ایوگ ، ظعاو 
. تسا ینشور 

دوشیم و هدافتـسا  نآرق  ناـمه  زا  هجو  نیرتهداـس  نیرتـهب و  اـب  يرـشب  عماوج  نوئـش  هرادا  یگدـنز و  نییآ  یـسایس ، یعاـمتجا و  مولع 
تقلخ و ناهج  قیقد  نیناوق  رارسا و  زا  هک  تسا  نآرق  نامه  تسا . هدیدرگ  راوتسا  يزیریپ و  نآ  هیاپ  رب  ینید  مولع  فلتخم  ياههتـشر 
یلاع و همانرب  نادواج و  هدـنز و  نییآ  کی  يارب  تسا  يدـیواج  هزجعم  نآرق ، تسا . هتـشادرب  هدرپ  شنیرفآ  ناهج  زیگنا  تفگـش  زومر 

. رتیلاع ینامسآ  نید  کی  يارب  تسا  یمظنم 
27 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  قیاقح و  ندروآ  تسد  هب  يارب  متشاد و  قایتشا  نآرق  توالت  هب  تیلوفط  نارود  زا  نم  هک  دوب  نیا 

ای مدومنیم و  فشک  ار  نآرق  رارسا  زومر و  زا  یکی  تقو  ره  مدیشوکیم و  تخس  شدصاقم  فادها و  اب  ییانشآ  هار  رد  نآ و  میهافم 
. دشیم رتقیمع  رتشیب و  قایتشا  هقالع و  نیا  مدرکیم  لح  ار  نآ  تالکشم  زا  یلکشم 

. منک یسررب  اقیمع  ار  اهنآ  هدرک ، هعجارم  ریسفت  بتک  هب  هک  دشیم  ببس  هقالع  قشع و  نامه 
یناسنا رکفت  ملع و  شاهدنتسرف ، نآرق و  تمظع  ربارب  رد  متفرگ : رارق  يزیگناتفگش  روآ و  تریح  بلطم  کی  ربارب  رد  هک  دوب  اج  نیا 

. مدومن هدهاشم  رتنییاپ  سب  یحطس  رد  رتکچوک و  ار 
. متفای نآ  زا  رتکچوک  رتصقان و  مه  زاب  درامشب ، کچوک  ار  دوخ  مه  هچ  ره  قح  تمظع  ییایربک و  ربارب  رد  ار  ناسنا 

. دومنیم رتکچوک  کچوک و  نآ  ربارب  رد  ریسافت  اهباتک و  نیا  رتگرزب و  گرزب و  هچ  ره  مرظن  رد  نآرق  ماقم 
هب اـهنت  هدروآ ، تسد  هب  ار  نآرق  رارـسا  زا  ياهراـپ  ناوارف  شـشوک  اـب  ياهدـع  هک  متفاـیرد  ار  تقیقح  نیا  ریـسفت  بـتک  هـب  هـعجارم  اـب 
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، دناهداهن نآ  رب  ریسفت  مان  هدرک ، يروآ  عمج  یباتک  رد  ار  نآ  دناهدومن و  ادیپ  یـسرتسد  نآرق  مولع  قیاقح و  زا  يرـصتخم  ياهتمـسق 
زا هدرپ  دناوتیم  هک  يریـسفت  دزاس ! نشور  ار  نآ  قیاقح  تاکن و  هنوگ  ره  لح و  ار  نآرق  ضماوغ  تالکـشم و  دـناوتیم  هک  يریـسفت 

صقان دوجوم  کی  هک  تسا  روصتم  نکمم و  هنوگچ  اریز  دیامنیم  لاحم  یلمع  نینچ  ماجنا  القع  اما  درادرب ! نآرق  قیاقد  رارـسا و  مامت 
ادیپ هطاحا  تسا ، هدمآ  دورف  دودـحمان  یهانتمان و  يادـخ  فرط  زا  هک  یلماک  دودـحمان و  دوجوم  رب  دـناوتب  ناسنا ، نوچمه  دودـحم  و 

؟ دبای تسد  نآ  قیاقد  تاکن و  همه  هب  دنک و 
یملع داهج  تیلاعف و  نیا  رد  هدوب ، يرازگساپـس  ریدـقت و  هنوگره  هتـسیاش  نیرـسفم  املع و  نیا  تامحز  شـشوک و  لاح ، نیا  اب  یلو 

. دوب دنهاوخ  باثم  روجأم و 
ره زا  دیابن  تسا و  هدوشگ  ناشیور  هب  ار  شتیاده  ییامنهار و  زا  ياهنزور  هدنکفا و  نانآ  لد  رد  ار  دوخ  رون  زا  يوترپ  ادـخ  باتک  اریز 

كرد هبناج  همه  یلک و  روط  هب  ار  نآرق  میهافم  یناعم و  هک  تشاد  راظتنا  دشاب ، هدیـسر  شنیب  شناد و  زا  ياهبترم  ره  هب  هچرگ  یـسک 
. دیامن

تمـسق زا  هتخادرپ ، نآرق  مولع  ثحاـبم و  زا  ياهراـپ  هب  ناـنآ  هک  تسا  نیا  ددرگیم  هجوتم  نیرـسفم  نیا  رب  هک  يداریا  لاکـشا و  اـهنت 
دعاوق رظن  زا  اهنت  ار  نآرق  نیرـسفم ، زا  یـضعب  ـالثم ، دـناهدیزرو  تلفغ  دـهد ، ناـشن  ار  نآرق  تیعقاو  تمظع و  دـناوتیم  هک  نآ  مظعا 

28 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ریسفت  بارعا  ظفل و  هیحان  زا  یبدا و 
دنیامنیم و ریسفت  دیدج  مولع  اب  ار  نآرق  زین  یموس  هورگ  دناهداد ، رارق  یـسررب  دروم  یفـسلف  دید  اب  ار  نآرق  رگید  یـضعب  دناهدومن و 

ریـسفت زین  یهورگ  دـننیبیم . ناـنآ  هک  تسا  هدـیدرگ  لزاـن  دـید  نیمه  اـب  نآرق  هک  دـنرادنپیم  نینچ  نیرـسفم  نیا  همه  لاـح  نیع  رد 
هک یناسک  راکفا  اب  ای  دوخ  راکفا  اـب  ار  نآرق  مه  رگید  هدـع  دروخیم و  مشچ  هب  رتمک  يریـسفت  ثحاـبم  ناـشباتک  رد  یلو  دنـسیونیم 

. دناهدومن ریسفت  درادن ، رابتعا  تیجح و  هدشن ، دییأت  دنوادخ  فرط  زا  ناشراتفگ 
دیاقع ارآ و  زا  هک  تسا  نیا  تسا ، مزال  رـسفم  رب  هچ  نآ  اریز  دـشابیمن  داریا  لاکـشا و  زا  یلاخ  اهریـسفت  نیا  زا  کـی  چـیه  اـم  رظن  هب 
شیوخ یـصّصخت  يرکف و  ياهشیارگ  يزغم و  تایوتحم  اب  يزیمآگنر  نودـب  ار  تایآ  موهفم  اهنت  دـنک ، رظن  فرـص  دوخ  یـصخش 
ریسفت ینعم و  نآ ، رهاظ  تلالد  نآرق و  دوخ  اب  ار  نآرق  تایآ  رتهداس ، ترابع  هب  درادرب  مدق  نآ ، نامرف  دومنهر و  قبط  دریگب و  رظندم 

. دوخ ياهقیلس  يرکف و  ياهشیارگ  یصخش و  دیاقع  ارآ و  اب  هن  دنک 
دنمـشناد کی  نآ ، یقالخا  لئاسم  رد  علطم و  فوسلیف  میکح و  کی  نآرق ، یفـسلف  ثحابم  رد  هک  تسا  یـسک  یعقاو  ياـنعم  هب  رـسفم 

ار نآرق  هدیزرو ، سانـشهعماج  کی  دید  اب  نآ  یعامتجا  لئاسم  رد  ققحم و  کی  دـید  اب  نآرق  یهقف  لئاسم  رد  دـشاب و  یقالخا  ياناوت 
رسفم يرآ ، دیامن . ریسفت  ار  نآرق  ملع ، نامه  ياضتقا  دید و  اب  نآرق  مولع  زا  یملع  ره  رد  روط  نیمه  دهد و  رارق  ریسفت  هعلاطم و  دروم 

دورب و شیپ  هدومن ، ریسفت  ار  نآرق  نف  ملع و  نامه  هچیرد  زا  دناوتب  هتشاد ، یعیسو  تاعالطا  نآرق ، نونف  مولع و  زا  ياهتشر  ره  رد  دیاب 
. دش دهاوخ  لیکشت  نآرق  ریسفت  رد  یگرزب  فراعملا  ةریاد  هرود  کی  تروص ، نیا  رد  هک  دراگنب  هراب  نیا  رد  باتک  دلج  اههد 

زا دـشاب و  اراد  ار  فقاو  عماج و  ریـسفت  کی  مزال  يایازم  تاکن و  هک  مسیونب  نآرق  ریـسفت  رد  یباتک  متـسناد ، مزال  دوخ  رب  هک  دوب  نیا 
نیا رد  دنادرگب و  ملئان  گرزب  يوزرآ  نیا  هب  درادب و  قفوم  سدقم  فده  دنلب و  هشیدـنا  نیا  رد  ارم  هک  مراد  تلئـسم  گرزب  دـنوادخ 

. دنک رظن  فرص  میاهشزغل  زا  دراد و  منوصم  تاهابتشا  روصق و  زا  دهد و  مايرای  ددم و  هار 
بارعا ظافلا و  هب  طوبرم  هک  یثحابم  زا  تخادرپ و  میهاوخ  تسا ، نآرق  یناعم  هب  طوبرم  هک  یتاعوضوم  ثحابم و  هب  ریـسفت  نیا  رد  اـم 

هک دـناهدروآ  يددـعتم  ياهباتک  رد  ار  ثحابم  هنوگ  نیا  نیرـسفم  املع و  اریز  دومن  میهاوخ  رظن  فرـص  تسا  نآ  یبدا  مولع  نآرق و 
زا یضعب  تروص  رد  اهنت  زین  ام  فاشک و  رد  يرشخمز  نایبلا و  عمجم  رد  یسربط  نایبت و  رد  یـسوط  خیـش  تسین  رگید  باتک  هب  يزاین 

29 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  طابترا  عوضوم و  تیمها  تلع  هب  ای  دناهدیزرو و  تلفغ  نآ  زا  نیرسفم  هک  یبدا  تاکن 
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. تخادرپ میهاوخ  دراد ، ثحب  لصا  اب  هک  یصاخ 
مینکیم : بلج  لیذ  هتکن  ود  هب  ار  زیزع  ناگدنناوخ  هجوت  اج  نیا  رد 

زا : تسا  ترابع  ریسفت  نیا  رد  ام  دنس  هاگهیکت و  فلا -
. دیجم نآرق  تایآ  رهاوظ  - 1

. نآرق نشور  حیرص و  تایآ  تامکحم و  - 2
. تسا هدیدرگ  تباث  اهنآ  تحص  لقن ، ترثک  رتاوت و  رثا  رد  هک  یتایاور  - 3

. تسا هدمآ  تسد  هب  حیحص  دنس  اب  ترتع  نادناخ  زا  هک  یثیداحا  - 4
. تسا ینورد  ینطاب و  تجح  لقع  اریز  دشاب  ملاس  تسردان ، ياهيزیمآگنر  تافارحنا و  زا  هک  يرطف  لقع  - 5

. دنشابیم يرهاظ  ناهرب  تجح و  شیمارگ  نادناخ  و  ص )  ) ربمایپ هک  روط  نامه 
رد میهدیم و  رارق  نآرق  یناعم  كرد  هلیـسو  ار  نآرق  دوخ  مینکیم و  هدافتـسا  رگید  هیآ  موهفم  زا  هیآ  کی  ریـسفت  رد  ـالومعم  اـم  ب -

نآرق تاـیآ  رهاـظ  زا  هـچ  نآ  رب  شور و  نـیا  رب  ار  هدراو  ثیداـحا  میبـلطیم و  ییاــمنهار  يراــی و  نآرق  دوـخ  زا  نآرق  كرد  مـهف و 
. میروآیم دیؤم  دهاش و  میاهدیمهف ،

کیرات يایاوز  شخبینشور  دناوتیم  تسا و  طوبرم  الماک  يریـسفت  ثحابم  لصا  اب  هک  دراد  دوجو  یمهم  ثحابم  ریـسفت » همدقم   » رد
یـسررب ریـسفت  لصا  هب  عورـش  زا  لبق  ار  ثحابم  هنوگ  نیا  ام  دـشاب . يریـسفت  زومر  فشک  رد  رـسفم  راـکفا  رگنـشور  هدوب ، ریـسفت  ملع 

. میهدیم رارق  نآرق » ریسفت  لخدم   » همدقم و ار  نآ  مینکیم و 
مدـع فیرحت ، زا  تینوصم  زاجعا ، تمظع ، دـننام  دـنک  یـسررب  نآرق  نوماریپ  رد  ار  یلک  یملع و  ثحاـبم  هلـسلس  کـی  هک  ياهمدـقم 

زا دهدیم و  لیکشت  ار  یملع  لیصا  حیحص و  ریـسفت  کی  هدولاش  ساسا و  هک  ثحابم  نیا  لاثما  نآرق و  ماکحا  رد  خسن  مدع  ضقانت و 
دیمح ّهنا  . » دریذـپب ام  زا  ار  نآرق  هب  تمدـخ  لمع و  نیا  دـیامرف و  تیاـنع  يرتشیب  قیفوت  هار ، نیا  رد  هک  مراد  تلئـسم  گرزب  يادـخ 

31 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دیجم »

نآرق تمظع  هاگشیپ  رد  شخب 1 

هراشا

نآرق یناعم  رد  ّربدت  تقد و  نآرق  تئارق  تلیـضف  رد  یلعج  ثیداحا  نآ  بادآ  نآرق و  تئارق  تلیـضف  ثیدح  نآرق و  هاگدید  زا  نآرق 
32 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

32 ثیدح … ص : نآرق و  هاگدید  زا  نآرق 

هراشا

زجع و هب  دـنیبب و  کچوک  نآرق ، ربارب  رد  ار  دوخ  دـنک و  فقوت  ثکم و  ناـسنا  هک  رتهب  هچ  دـسر  نآرق  تلیـضف  هب  نخـس  هک  اـج  نآ 
ییاسرفملق ای  راتفگ و  زا  رتاسر  رتهتـسیاش و  دیاش  نآرق  تمظع  نایب  رد  ییاسران ، زجع و  رب  فارتعا  نوچ  دیامن  فارتعا  شیوخ  ینوبز 

ار یهانتمان  گرزب و  يادخ  راتفگ  تیعقاو  تقیقح و  دناوتیم  هنوگچ  دودحم ، نکمم و  دوجوم  نآ  ناسنا  دشاب !؟ نآ  يانث  حدـم و  رد 
زغم رد  ار  نآرق  یعقاو  شزرا  تیعقوم و  دـناوتیم  ورین  مادـک  اب  دـناجنگب و  دوخ  کچوک  زغم  رد  ار  تیاهنیب  تاذ  نآ  هدومن و  كرد 

ره ایوگ  بیطخ  کی  ای  دسیونب و  دناوتیم  هچ  هراب  نیا  رد  دشاب - اناوت  مه  دـنچ  ره  هدنـسیون - کی  دـنک !؟ نایب  میـسرت و  دوخ  ياسران 
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فیـصوت و ار  يدودحم  دوجوم  کی  زج  هب  دناوتیم  دودحم  دوجوم  ایآ  دشاب !؟ نآ  هتـسیاش  هک  درآ  نابز  رب  هچ  دشاب  رتایوگ  مه  دنچ 
؟ دنک فیرعت 

متاخ و ربمایپ  هزجعم  هک  سب  ناـمه  نآ  تلزنم  ماـقم و  رد  تسا و  گرزب  راـگدرورپ  مـالک  راـتفگ و  هک  سب ، ناـمه  نآرق  تمظع  رد 
يربهر راصعا  نورق و  همه  رد  یگدـنز و  نوئـش  ماـمت  رد  ار  رـشب  دارفا  تساـهناسنا . تداعـس  نماـض  رـشب و  تیادـه  لـفکتم  شتاـیآ 

هک اـج  نآ  میونـشب  نآرق  دوـخ  زا  ار  تقیقح  نـیا  دـیامنیم . نیمأـت  نیمـضت و  ار  ناـنآ  یگـشیمه  تداعـس  تدایـس و  دـجم ، دـنکیم .
دیوگیم :

«1 . » ُمَْوقَأ َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ 
. دنکیم تیاده  اههار  نیرتراوتسا  هب  ار  ناسنا  نآرق  نیا 

__________________________________________________

.9 لیئارسا / ینب  ( 1)
33 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«1 . » ِدیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِطارِص  یلِإ  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َساَّنلا  َجِرُْخِتل  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک 
. يربب یهاگآ ) لدع و  نامیا ،  ) ییانشور هب  اهیکیرات  زا  ناشراگدرورپ  نامرف  هب  ار  مدرم  ات  میدومن  لزان  وت  رب  هک  تسا  یباتک  نیا ) )

«2 . » َنیِقَّتُْمِلل ٌۀَظِعْوَم  َو  ًيدُه  َو  ِساَّنِلل  ٌناَیب  اذه 
. ناراگزیهرپ يارب  تسا  يزردنا  تیاده و  مدرم ، مومع  يارب  تسا  ینشور  راتفگ  نآرق ، نیا 

هک : تسا  هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  زین  ص )  ) ادخ لوسر  زا  و 
«3 . » شتاقولخم رب  تسا  راگدرورپ  دوخ  يرترب  دننام  هب  اهراتفگ  ریاس  رب  ادخ  راتفگ  يرترب  تلیضف و 

هک : نیا  نآ  دوشیم و  نشور  میدومن ، فارتعا  نادب  نخس  يادتبا  رد  هک  یتقیقح  زمر  اج  نیا  رد 
مولع رد  نیصصختم  نیخسار و  نآرق ، نارظان  هب  ار  نآ  ددنب و  ورف  بل  نآرق  تلیـضف  تمظع و  رد  نتفگ  نخـس  زا  ناسنا  تسا  هتـسیاش 

دننکیم يربهر  نآرق  تیعقاو  شزرا و  هب  ار  ناسنا  هک  دننانآ  دنرتانـشآ و  همه  زا  نآرق  تمظع  تقیقح و  هب  نانآ  اریز  دنک . لوکوم  نآ 
. نآ نارای  میهس و  يربهر  تیاده و  رد  دننآرق و  شودمه  نیرق و  تلیضف ، رد  هک  دننانآ  و 

توعد نآ  ماکحا  يوس  هب  ار  ناسنا  هتشاد ، هضرع  رشب  يارب  ار  نآرق  وا  هک  یـسک  نامه  ص ،)  ) مرکا لوسر  ناشراوگرزب  دج  هک  نانچ 
هک : دیوگیم  نینچ  هراب  نیا  رد  دشابیم ، نآرق  میلاعت  قیاقح و  رشان  هک  یسک  نامه  دنکیم ،

نیـسپاو رد  ات  دنوشیمن  ادـج  مه  زا  زگره  ود  نیا  منادـناخ )  ) ترتع نآرق و  مراذـگیم : اهبنارگ  گرزب و  تناما  ود  امـش  نایم  رد  نم 
«4 . » دنیآ دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  زور 

هب دارفا  نیرتانشآ  نآ و  يوس  هب  مدرم  نایامنهار  نآرق و  شودمه  نیرق و  ص )  ) ربمایپ نادناخ  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  ثیدح  نیا  زا 
فیصوت و رد  هک  رتهب  هچ  سپ  دنشابیم . نآرق  ماکحا 

__________________________________________________

.1 میهاربا / ( 1)
.3 نارمع / لآ  ( 2)

باوبا ، 47 / 11 یبرع ، نبا  حرش  هب  يذمرت  حیحص   16 / 9 راونألا ، راحب  هقلخ :» یلع  هّللا  لضفک  مالکلا  ریاس  یلع  هّللا  مـالک  لـضف  ( » 3)
(. ش 1  ) نآرق لئاضف 

-200 / 13 يذـمرت ، حیحـص  ضوحلا :» ّیلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امّهنا  یتیب و  لـها  یترتع و  هّللا و  باـتک  نیلقّثلا  مکیف  كراـت  ّینا  ( » 4)
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. ] …[ دوش هعجارم  تاقیلعت  شخب  هب  ثیدح  دنس  حرش  رد  تیب  لها  بقانم   201
34 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. میریگب ماهلا  نومنهر و  ناشدنمدوس  ياهییامنهار  راکفا و  زا  مینک . افتکا  نانآ  راتفگ  هب  نآرق  ییاسانش 
هدومن يروآعمج  « 1  » راونالا راحب  دلج 19  رد  ار  اهنآ  یـسلجم  همالع  هدـیدرگ ، لقن  نانآ  زا  یناوارف  ثیداحا  نآرق  تلیـضف  رد  يرآ 

میروآیم : اج  نیا  رد  ار  ثیداحا  نآ  زا  یتمسق  ام  هک  تسا 
هلداجم و ثحب ، هب  ثیداحا  زا  ياهراپ  رد  هتسشن  مه  رود  هک  مدید  ار  یهورگ  مدش ، دجسم  دراو  دیوگیم : ینادمه  ثراح  لوا  ثیدح 
: دومرف ترضح  نآ  مدیناسر و  يو  عمس  هب  ار  نایرج  متفای و  راب  ع )  ) نانمؤم ریما  روضح  هب  سپس  دناهتخادرپ . هدیافیب  ياهوگ  تفگ و 

؟ دناهدومن ذاختا  ار  یشور  نینچ  اعقاو 
تفگ : ع )  ) یلع هاگ  نآ  يرآ . متفگ :

نیا زا  ییاهر  هار  هّللا ! لوسر  ای  متـشاد  هضرع  ددرگ . اـپ  رب  اـههنتف  هک  دـیاپن  يرید  دومرف : هک  مدینـش  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  نم  ثراـح !
قح و دـناوتیم  هک  یباتک  تسا ، نآ  رد  امـش  ياهشکمـشک  تافالتخا و  لح  هار  هک  یباتک  ادـخ ، باتک  نآرق  دومرف : تسیچ ؟ اـههنتف 

رود هب  ار  نآ  يرگمتس  رابج و  ره  هک  یباتک  درادن ، هار  نآ  هب  یخوش  لزه و  هک  یتقیقح  دزاس ، نشور  ادج و  مه  زا  یناسآ  هب  ار  لطاب 
تلالـض و هب  دـیوجب  نآ  ریغ  رد  ار  تیادـه  سک  ره  دـناشنیم و  شتکاله  تلذـم و  كاخ  رب  دنکـشیم و  ار  وا  رمک  دـنوادخ  دزادـنا 
زیمآ و تمکح  باتک  نامه  نآ  تسا و  هتسب  نادب  شیادخ  اب  ناسنا  طابترا  هک  تسا  یهلا  مکحم  نامـسیر  نامه  نآ  دتفایم . یهارمگ 

. دهد رییغت  ار  وا  دناوتیمن  نانمیرها ، تسد  يرشب و  ياهسوه  لایما و  هک  تسا  یباتک  نامه  نآ  تسا و  میقتسم  هار 
ندناوخ و زا  نادنمـشناد  دریذپیم . نایاپ  هدیافیب  لطاب و  ياهوگ  تفگ و  هدنام ، نوصم  هابتـشا  زا  اهنابز  هک  تسا  باتک  نامه  رثا  رد 
. تسا نایاپیب  نآ  يایازم  بیاجع و  هک  یباتک  دش ، دـهاوخن  هدوسرف  هنهک و  نورق ، راصعا و  تشذـگ  اب  دـنوشیمن . ریـس  نآ  رد  رکفت 

َیلِإ يِدْهَی  ًابَجَع ، ًانآُْرق  انْعِمَـس  اَّنِإ  : » دنتفگ رایتخایب  دندیدرگ و  نآ  هتخابلد  دندینـش  ار  نآ  ناینج  یتقو  هک  تسا  راتفگ  نامه  نآرق  نیا 
. دنکیم يربهر  تداعس  يوس  هب  هک  میونشیم  يزیگنا  باجعا  نآرق  ام  ینعی  ِِهب » اَّنَمآَف  ِدْشُّرلا 

هدومن تواضق  تلادـع  هب  دـنک ، تواضق  تموکح و  نآ  قبط  سک  ره  دوب و  دـهاوخ  تسرد  شراتفگ  دـیوگب  نخـس  نآرق  اب  سک  ره 
کین شاداپ  رجا و  هب  دنک  قیبطت  نآ  اب  ار  دوخ  لمع  سک  ره  تسا و 

__________________________________________________

. دیدج عبط   90 ياهدلج 89 ، قباطم  میدق  عبط  ( 1)
35 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. تسا هدومن  تیاده  یمیقتسم  تسار و  هار  هب  دیامن ، توعد  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  سک  ره  دیسر ، دهاوخ 
دومرف : ینادمه  ثراح  هب  باطخ  ع )  ) یلع هاگ  نآ 

«1 ! » ریگب راگدای  هب  نم  زا  ار  ثیدح  نیا  روعا  يا  ینعی ، روعأ » ای  اهذخ  »

35 ثیدح … ص : حیضوت 

میهدیم : حیضوت  اج  نیا  رد  ار  اهنآ  نیرتمهم  هک  تسا  رادروخرب  یبلاج  تاکن  زا  ثیدح  نیا 
دسریم : رظن  هب  لامتحا  دنچ  هلمج ، نیا  رد  هک  درادرب ». رد  ار  هدنیآ  هتشذگ و  رابخا  نآرق ، : » تسا هدمآ  هلمج  نیا  ثیدح ، نیا  رد  - 1

ملاـع هب  ار  ناـسنا  نآرق  اریز  تسویپ ، دـهاوخ  عوقو  هب  ترخآ  ناـهج  رد  هک  دـشاب  یثداوح  هدـنیآ  راـبخا  زا  روظنم  تسا  نکمم  فـلا -
ملاوع و نینچ  زا  دزاسیم و  هجوتم  دـید  دـهاوخ  دـب  کین و  زا  ار  شلامعا  شاداـپ  هجیتن و  هک  يزور  نیـسپزاب و  زور  باـسح ، خزرب و 
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. دشاب يدعب  تالامتحا  زا  رتيوق  لامتحا  نیا  دیاش  دهدیم و  ربخ  یثداوح 
رد ار  امـش  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  ربخ  نآرق  نیا  : » دـیامرفیم ياهبطخ  نمـض  رد  ع )  ) یلع هک  تسا  ياهلمج  بلطم  نیا  هاوگ  دـیؤم و 
.« دنکیم وگزاب  زین  ار  امش  داعم  نیسپزاب و  زور  رابخا  نآرق  نیا  دزاسیم . نشور  ار  امش  تاعزانم  تافالتخا و  مکح  نآرق  نیا  درادرب .

لوزن زا  دعب  اهلاس  ثداوح  نیا  هک  تسا  هداد  رابخا  یثداوح  زا  نآرق  اریز  دشاب  نآرق  ياهییوگـشیپ  هب  هراشا  هدنیآ  تسا ، نکمم  ب -
. تسویپ دهاوخ  هتسویپ و  عوقو  هب  اجیردت  نآرق 

هک نیا  اهنآ و  عوقو  زا  نآرق  هک  دـشاب  هتـشذگ  ماوقا  للم و  راـبخا  ناـمه  نآرق  هدـنیآ  راـبخا  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  موس  لاـمتحا  ج -
. دهدیم ربخ  دومن ، دهاوخ  ادیپ  نایرج  زین  ناگدنیآ  نایم  رد  تساک  مک و  نودب  اهنآ 

ماوقا شور  زین  امـش  « 2  » ٍقَبَط ْنَع  ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل  دـیوگیم : هک  دـشابیم  هفیرـش  هیآ  نیا  يانعم  هب  هراشا  روکذـم  هلمج  لاـمتحا ، نیارباـنب 
زا فارحنا  رد  ار  نانآ  ریسم  دومن و  دیهاوخ  ارجا  وم  هب  وم  ار  هتشذگ 

__________________________________________________

حیحص  435 / 2 یمراد ، ننـس   … لزهلاـب :»  سیل  لـصفلا و  وه  مکنیب و  اـم  مکح  مکدـعب و  اـم  ربخ  مکلبق و  اـم  أـبن  هیف  هّللا  باـتک  ( » 1)
. یشایع ریسفت  زا  لقن   7 / 9 راونالا ، راحب  ظافلا  رد  توافت  رصتخم  اب   30 / 11 يذمرت ،

.19 قاقشنا / ( 2)
36 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. دومیپ دیهاوخ  تسا ، یمتح  تکاله  یتخبدب و  نآ  هجیتن  هک  نایغط  ییوجهناهب و  رد  ایبنا ، بیذکت  قح و 
تسا : هدومرف  ص )  ) مرکا لوسر  هک  تسا  یثیدح  هب  هراشا  هلمج  نیا  زاب  و 

«1 .« » دومن دیهاوخ  يوریپ  اهتنس  نامه  زا  هدومن ، ایحا  ار  ناگتشذگ  هدیسوپ  دنسپان و  ياهشور  اهتنس و  زین  امش  »
نیا اب  ص )  ) مرکا لوسر  دنکشیم ». ار  وا  رمک  دنوادخ  دزادنا ، رس  تشپ  هب  ار  نآرق  يرگمتـس ، رابج و  ره  : » ترـضح نآ  راتفگ  اما  - 2

فیرحت نارگمتـس و  دربتـسد  زا  ینامـسآ  باتک  نیا  هک  دـهدیم  ار  دـیون  نیا  دـنکیم و  نیمـضت  فیرحت ، زا  ار  نآرق  تینوصم  هلمج ،
. دومن دهاوخ  يریگولج  تسیاشان  لمع  نیا  زا  ار  نانآ  دنوادخ  دنام و  دهاوخ  ظوفحم  ناراذگ  تعدب 

اب هک  روط  نامه  دننک  شفیرحت  ای  دنرادرب و  نایم  زا  ار  نآ  ماکحا  دـنهد ، رارق  شیوخ  هبعلم  هچیزاب و  ار  نآرق  دـنناوتیمن ، زگره  نانآ 
. دندومن شفیرحت  هداد ، رییغت  ار  اهنآ  نتم  و  « 2  » دندرک راتفر  هنوگ  نیا  هتشذگ  نایدا  بتک 

ینعی ءاوهألا ،» هب  غیزت  ال  : » تسا هدومن  نایب  تروص  نیدب  ار  نآ  ثیدـح  رگید  هلمج  هک  دـناسریم  ار  تقیقح  نامه  عقاو  رد  هلمج  نیا 
. دزاس نوگرگد  ار  نآ  تقیقح  دهد و  رییغت  ار  نآ  دناوتیمن  عورشمان  ياههتساوخ  اهسوه و  يوه و 

یلو تسا  هدـیدرگ  انعم  یـصخش  دـیاقع  ءارآ و  قبط  نآ  تایآ  هتفای ، هار  نآرق  یناعم  رد  یهاگ  يرـشب  ياهسوه  هک  مینادیم  ام  نوچ 
رییغت زین  زور  نیرخآ  ات  دوب و  دـهاوخ  راصعا  نورق و  یط  رد  دوب و  لوا  زور  زا  هک  تسا  نامه  نآرق  ظاـفلا  ماـکحا و  قیاـقح ، تیعقاو ،

. تفریذپ دهاوخن 
دندرگرب نآرق  هب  ناـشتاعزانم  تاـموصخ و  رد  ناناملـسم  رگا  هک  تـسا  نـیا  ددرگیم ، هدافتـسا  ثیدـح  نـیا  زا  هـک  یموـس  هـتکن  - 3

ناشفالتخا رد  ناناملـسم  يارب  ياهنالداع  نشور و  لح  هار  نآرق  دـننک ، هئارا  نآرق  هب  ار  ناـشیلمع  يرکف و  تاـفالتخا  اهشکمـشک و 
. دزاسیم ازجم  ادج و  مه  زا  ینشور  هب  ار  لطاب  قح و  دنکیم ، تواضق  تموکح و  ناشنایم  رد  تلادع  یتسار و  هب  دهدیم و  ناشن 

نآ ناـمرف  روتـسد و  قبط  دـندرکیم و  تیاـعر  ار  نآ  بناوج  دودـح و  دنتـشاذگیم  ارجا  دروم  هب  ار  نآرق  نیناوق  ناناملـسم  رگا  يرآ 
اب دنتخانشیم و  الماک  ار  قح  دنتشادیمرب  مدق  گرزب  باتک 
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. دیناوخب تاقیلعت  شخب  رد  ار  ثیدح  نیا  رگید  كرادم  40 و  لامعلا 6 / زنک  مکلبق :» نم  ننس  ّنبکرتل  ( » 1)
.34 / 1 یفطصملا ، نید  یلا  يدهلا  ( 2)

37 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
هدومن یفرعم  نآرق  نیرق  شودمه و  ار  نانآ  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  ینادـناخ  دـندیدرگیم ، انـشآ  ص )  ) ربمایپ نادـناخ  تیعقوم  ماقم و 

. تسا هداد  رارق  دوخ  نیشناج  هفیلخ و  نآرق  دننامه  تسا و 
هک یطاطحنا  یمئاد و  باذع  زا  دندومنیم ، رون  بسک  نآ  ییانشور  زا  دندادیم و  رارق  دوخ  شیپاشیپ  رد  ار  نآرق  ناناملـسم  رگا  اعقاو 

یهارمگ تلالـض و  ياهیکیرات  اهتبکن و  دندرکیمن ، طوقـس  تلذ  یتخبدـب و  هاگترپ  رد  دـندوب و  ناما  رد  تسا ، هدـش  ناشریگنماد 
حیحـص و ریـسم  زا  یمدق  چیه  دشیمن و  فرحنم  دوخ  یلاع  فده  زا  ادخ  ماکحا  زا  یمکح  چـیه  تفرگیمن ، ارف  هنوگ  نیدـب  ار  نانآ 

. درکیمن شزغل  تسار  هار 
ریز رد  هدومن ، يوریپ  ناشعورشمان  ياههتساوخ  لایما و  زا  دنتـشگرب و  تیلهاج  نارود  هب  هتخادنا ، رـس  تشپ  هب  ار  نآرق  ناناملـسم  یلو 

تروص هب  ات  دیدرگ  رتدیدش  زور  هب  زور  تافالتخا  نیا  دش . رادیدپ  ناشنایم  رد  یتافالتخا  جـیردت  هب  دـندیدرگ و  هدـنهانپ  لطاب  مچرپ 
زیوجت ار  ناـشلاوما  ندرب  تراـغ  هب  ناـشنوخ و  نتخیر  هدوـمن ، ریفکت  اـی  قیـسفت و  ار  رگید  هورگ  یهورگ  دـمآرد : فـلتخم  ياـههورگ 

يراکـشآ هاوگ  تتـشت  فالتخا و  نامه  دنتـشادنپ و  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  برقت  هلیـسو  تدابع و  ار  رگیدکی  رب  نتخات  نیهوت و  دندرک ،
. دناهتسج يرود  اهخسرف  مالسا  زا  هتفرگ ، هلصاف  نآرق  زا  ناناملسم  هک  نیا  رب  تسا 

37 مود … ص : ثیدح 

غارچ درادن ، هار  نآ  رب  لوفا  بورغ و  هک  تسا  قلطم  رون  نآ  نآرق  : » دیوگیم نینچ  نآرق  فیرعت  فیصوت و  رد  ع ،)  ) یلع نانمؤم  ریما 
تسا یمیقتـسم  تسار و  هار  نآ  تسین ، ادیپ  نآ  قمع  هک  تسا  يروانهپ  فرژ و  يایرد  نآ  دیارگیمن ، یـشومخ  هب  هک  تسا  ینـشور 
تـسس نآ  لیالد  هک  تسا  ياهدنهد  لصیف  درادـن ، هار  نآ  هب  یکیرات  تملظ و  هک  تسا  ینابات  وترپ  دزاسیمن ، هارمگ  ار  شناورهر  هک 

ضارما و زا  نآ  نتـشاد  اب  هک  تسا  یـشخبافش  يوراد  ریذپان ، للخ  نآ  لیالد  لوصا و  هک  تسا  يرگنـشور  حضاو و  نایب  دوب ، دهاوخن 
شنارادفرط هک  تسا  یتقیقح  و  دیدرگ ، دـنهاوخن  بولغم  راوخ و  نآ  نارای  هک  تسا  يدـنلب  رـس  تزع و  هیام  تسین ، یـسرت  اهيرامیب 

. دوب دنهاوخن  روای  راییب و 
. تسا يرتسگداد  تلادع و  ناتسوب  ناتسلگ و  شناد ، همشچ  رس  مولع و  يایرد  تسا ، نآ  زکرم  نامیا و  هنیجنگ  نآرق 

38 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ییایرد  نآرق  تسا ، نآ  روانهپ  ياهتشد  قح و  ياهيداو  مالسا و  يانب  ریز  ساسا و  نآرق 
مکارت و رثا  رد  شراوخـشبآ  دوب و  دـهاوخن  هدولآ  هریت و  شبآ  هک  تسا  ياهمـشچ  دـننک و  مامت  ار  نآ  بآ  دـنناوتن  ناـشکبآ  هک  تسا 

. دش دنهاوخن  هارمگ  زگره  شنیرفاسم  راومه و  فاص و  نآ  ياههار  هک  تسا  یلزنم  دیدرگ  دهاوخن  گنت  نیدراو  ترثک 
. دنرذگب نآ  زا  دنناوتن  شناگدننکدصق  هک  تسا  يدنلب  ياهلت  دنزرون و  تلفغ  نآ  زا  نیرباع  هک  تسا  ینشور  مئالع  اههناشن و  نآرق 

ناحلاص ناکین و  دصقم  نیرخآ  نادنمـشناد و  اهقف و  ياهلد  راهب  ملع و  ناگنـشت  هدننک  باریـس  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  یباتک  نآرق 
. تسا هداد  رارق 

هک تسا  ینامـسیر  دـیارگن ، یکیراـت  تملظ و  هب  زگره  هک  تسا  ياییانـشور  رون و  تسین ، يدرد  نآ  ندوـب  اـب  هک  تسا  ییاود  نآرق 
تزع شنارادتسود  يارب  درادن ، هار  نآ  هب  لواپچ  امغی و  تسد  هک  تسا  يدنلب  مکحم و  هاگهانپ  ینتـسسگان و  مکحم و  نآ ، هریگتـسد 

. تسا یهاوخ  رذع  هلیـسو  شناگدـننک  کسمت  يارب  يراگتـسر و  تیادـه و  هلیـسو  شناوریپ  يارب  تسا و  شخب  ینمیا  شنیدراو  رب  و 
داهشتسا نآ  هب  اهتموصخ  رد  هک  یسک  يارب  تسا  ياهدنز  قح و  هاوگ  ناگدننک ، لالدتـسا  يارب  تسا  يراوتـسا  مکحم و  لیلد  نآرق 
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زاورپ يدنلب ، یلاع و  ماقم  هب  ار  شنالماع  دربیم و  تداعس  يوس  هب  ار  شنالماح  شناگدننک ، عامتجا  يارب  تسا  يزوریپ  هلیسو  دنک و 
. دهدیم جوا  و 

زغم رد  ار  نآ  هک  یـسک  يارب  تسا  یـشناد  ملع و  حالـس ، نابلاط  يارب  تسا  يرپس  نیرکفتم ، يارب  تسا  ییاهییامنهار  مئالع و  نآرق 
اب مدرم  نایم  رد  هک  یسک  يارب  تسا  ياهنالداع  قح و  تواضق  دنک ، لقن  ار  نآ  هک  یسک  يارب  تسا  یتسرد  ثیدح  دهد و  ياج  دوخ 

«1 .« » دیامن تواضق  تموکح و  نآ ،
: میروآیم اج  نیا  رد  ار  اهنآ  زا  ياهراپ  کنیا  هک  تسا  لمتشم  یمهم  هجوت و  لباق  تاکن  هب  شیپ  هبطخ  دننام  زین  هبطخ  نیا 

38 ثیدح … ص : حیضوت 

نیا رد  هک  نآ  هباشم  رگید  تـالمج  هلمج و  نیا  زا  ترـضح  نآ  فدـه  « 2 .« » دیارگن یـشومخ  هب  نآ  رون  هک  تسا  ینـشور  غارچ  - » 1
دودحم نآرق  تایآ  میهافم  قیاقح و  نارود  هک  تسا  نیا  هتفر ، راک  هب  هبطخ 

__________________________________________________

هبطخ 198. هغالبلا ، جهن   … هدّقوت :»  اوبخی  اجارس ال  هحیباصم و  أفطت  ارون ال  باتکلا  هیلع  لزنا  ّمث  ( » 1)
. هدّقوت اوبخی  اجارس ال  و  ( 2)

39 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. دشابیم هدنز  ون و  هشیمه  شماکحا  ینادواج و  نآ  تایآ  تسین ، تقوم  و 

، تایآ هنوگ  نیا  موهفم  لاح  نیع  رد  یلو  هدـش  لزان  یـصخشم  تیعمج  صخـش و  هراب  رد  ای  صاخ  دروم  رد  نآرق  تایآ  یـضعب  الثم :
. درادن صاصتخا  لوزن  دروم  هب  دوشیم و  لماش  هباشم  دراوم  مامت  ناگمه و  هب  تمایق  زور  ات  هتشاد و  تیمومع 

ار یموـق  ره  هـک : ینعی  « 1  » ٍداـه ٍمْوَق  ِّلُِـکل  َو  هیآ  ریـسفت  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدروآ  نینچ  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  یـشایع  دروـم  نیا  رد 
. دوب دهاوخ  تلاسر  نادناخ  ام  زا  نامز  ره  رد  امنهار  نیا  تسا و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  امنهار  نیا  زا  روظنم  دومرف : تسه ، ییامنهار 

، تسا هدـمآ  هیآ  رد  هک  نایامنهار  نایداه و  نامه  زا  یتسه و  هیآ  نیا  قادـصم  لومـشم و  زین  وت  سپ  تنابرق  هب  مناج  دـیوگیم : يوار 
؟ یشابیم

انف لاوز و  دـشابیم ، هدـنز  هشیمه  نآرق  تایآ  اریز  مشابیم  نآ  یناعم  قیداـصم و  زا  یکی  هدوب ، هیآ  نیا  لومـشم  زین  نم  يرآ ، دومرف :
: دـشیم يرپـس  شنارود  تلم ، نآ  نتفر  نیب  زا  اـب  تسا  هدـیدرگ  لزاـن  ینیعم  تلم  هراـب  رد  هـک  ياهـیآ  رگا  درادـن و  هار  نآ  رد  زگره 
هک تسا  لماش  روط  نامه  زین  ناگدـنیآ  يارب  هیآ  نامه  هکلب  تسین  نینچ  یلو  دیـسریم  نایاپ  هب  زورما  هب  اـت  نآرق  تاـیآ  ماـمت  نارود 

«2 . » دوب قداص  ناگتشذگ  يارب 
دیامرفیم : هراب  نیا  رد  زین  ع )  ) قداص ماما 

دراد و نایرـس  نایرج و  هنمزا  راودا و  همه  رد  زور  بش و  نایرج  شیادیپ و  دننام  دوریمن و  نیب  زا  زگره  تسا و  دیواج  هدنز و  نآرق  »
نکفارون و زین  ناگدنیآ  هب  دیـشخبیم ، ییانـشور  لوا  نارود  ناناملـسم  هب  هک  روط  نامه  دنکیم و  ریـس  باتفآ  ریـس  تکرح و  دننام  هب 

«3 .« » دوب دهاوخ  شخب  ینشور 
. دومن لاؤس  ع )  ) قداص ماما  زا  ار  « 4  » َلَصُوی ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنُولِـصَی  َنیِذَّلا  َو  هیآ  يانعم  دیزی  نب  رمع  هک : تسا  هدمآ  نینچ  یفاک  رد 

تبحم نادـناخ  نآ  هب  تبـسن  دـیاب  نینمؤم  هک  تسا  هدـیدرگ  لزاـن  ربـمغیپ  نادـناخ  هراـب  رد  هیآ  نیا  : » دومرف نینچ  يو  خـساپ  رد  ماـما 
مکحم نانآ  اب  ار  ناشطابترا  هدیزرو ،
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.7 دعر / ( 1)
یه ّنکل  نآرقلا و  تامل  ۀـیآلا  تتام  اوتام  ماوقالا و  یف  تلزن  اذا  ۀـیآلا  تناـک  ولف  تومت  ـال  ۀـّیح  ۀـیآلا  تومی و  ـال  ّیح  نآرقلا  ّنا  ( 2)

. نیضاملا یف  ترج  امک  نیقابلا  یف  ۀیراج 
يربحی امک  انرخآ  یلع  يربحی  رمقلا و  سمّـشلا و  يربحت  اـمک  راـهّنلا و  لـیّللا و  يربحی  اـمک  يربحی  ّهنا  تمی و  مل  ّیح  نآرقلا  ّنا  ( 3)

. انلّوا یلع 
.21 دعر / دنراد ». یگتسویپ  طابترا و  تسا ، هداد  نامرف  ناشطابترا  هلص و  هب  دنوادخ  هک  یناسک  اب  هک  دنتسه  یناسک  نانمؤم  ( » 4)

40 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
هراـب رد  تسا  نکمم  تسا ، ربماـیپ  نادـناخ  هراـب  رد  هـیآ  نـیا  هـک  نـیا  نـیع  رد  دـندوزفا : دوـخ  راـتفگ  هـب  ع )  ) ماـما دـنزاس . راوتـسا  و 

هب تسا ، هدـش  لزان  یـصاخ  دروم  رد  هک  ار  ياهیآ  شابم  یناسک  زا  وت  دومرف : ماما  هاـگ  نآ  دـیآ . قداـص  لـماش و  زین  وت  نادـنواشیوخ 
.« دنهدیم صاصتخا  دروم  نامه 

نآ نتفر  نیب  زا  اـب  تسا  هدـیدرگ  لزاـن  ینیعم  تلم  اـی  تیعمج و  هراـب  رد  هک  ياهیآ  موـهفم  رگا  تـسا : هدـمآ  یفوـک  تارف  ریـسفت  رد 
يازارد هب  هدوب و  اجرباپ  زین  نآرق  تساـجرباپ ، نیمز  اهنامـسآ و  اـت  یلو  دـنامیمن . یقاـب  يرثا  نآرق  زا  رگید  تفریم ، نیب  زا  تیعمج 

يارب احورـشم  ار  ناشتشونرـس  هک  تسه  نآرق  رد  ياهیآ  یتلم  موق و  ره  هراب  رد  تشاد و  دـهاوخ  نایرج  يرـشب  هعماـج  رد  اـیند  رمع 
«1 . » ناشررض هب  ای  دشاب و  ناشعفن  هب  هاوخ  دنکیم ، وگزاب  نانآ 

. مینکیم افتکا  میدروآ  اج  نیا  رد  هک  یثیدح  دنچ  نامه  هب  هنومن  ناونع  هب  ام  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  یناوارف  ثیداحا  دروم  نیا  رد 
ناشن ار  یهار  نآرق  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  زا  ترـضح  نآ  روظنم  « 2 .« » دندرگن هارمگ  شناورهر  هک  تسا  یمیقتـسم  تسار و  هار  - » 2
يارب ار  نآرق  دنوادخ  اریز  دریگیمن  رارق  تکاله  تلالض و  رد  دوشیمن و  هارمگ  زگره  دریگ  شیپ  رد  ار  هار  نآ  سک  ره  هک  دهدیم 

زا هدومن ، ظفح  تکاله  تلالـض و  زا  ار  دوخ  رادربنامرف  ناگدـنب  اـت  تسا  هداتـسرف  ناـنآ  تداعـس  نیمأـت  مدرم و  تیادـه  ییاـمنهار و 
. دهد ناشتاجن  نتفر  ههاریب  یهارمگ و 

دسریم : رظن  هب  لامتحا  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد  « 3 .« » تسا ریذپان  للخ  نآ  نیهارب  لوصا و  هک  تسا  يرگنشور  حضاو و  نایب  - » 3
نآ يور  رب  نانچ  تسا و  تعیبط  نوناق  رـشب و  ترطف  نآ  قیاقح  مامت  يانب  ریز  نآرق و  میلاعت  فراعم و  ياههیاپ  ساسا و  هک : نیا  یکی 

. تفریذپ دهاوخن  مادهنا  لزلزت و  هجو ، چیه  هب  هک  تسا  هدش  ناینب  راوتسا  مکحم و 
هار نآ  رد  یناصقن  تدایز و  لـلخ ، چـیه  هدوبن ، ریذـپ  رییغت  تسا ، نآرق  تقیقح  هدـنهد  ناـشن  هک  نآرق  تاـملک  ظاـفلا و  هک : نیا  مود 

. تسا هدیدرگ  هراشا  فیرحت  زا  نآرق  ندوب  ظوفحم  نوصم و  هب  هلمج  نیا  رد  لامتحا  نیاربانب  درادن .
__________________________________________________

یلع هلّوا  يربحی  نآرقلا  ّنکل  ءیـش و  نآرقلا  نم  یقب  امل  ۀـیآلا  تتام  کئلوا  تتاـم  کـئلوا  تاـم  ّمث  موق  یف  تلزن  ۀـیآلا  ّنا  ول  و  ( » 1)
.4 صص 3 ، راونالا ، تآرم  رش :» وا  ریخب  اهنم  مه  اهولتی  ۀیآ  موق  لکل  ضرالا و  تاومّسلا و  تمادام  هرخآ 

. هجهن ّلضی  اجاهنم ال  و  ( 2)
. ] …[ هناکرا مدهت  انایبت ال  و  ( 3)

41 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
اب انعم و  ماـمت  هب  يرتسگداد  تلادـع و  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  زا  روظنم  « 1 .« » تسا يرتسگداد  تلادع و  ناتسوب  ناتـسلگ و  نآرق  - » 4

عاونا یعامتجا و  تلادـع  يرواد ، اضق و  رد  تلادـع  قالخا ، لمع و  رد  تلادـع  راکفا ، هدـیقع و  رد  تلادـع  شبناوج : تاـهج و  ماـمت 
عمجت و لـحم  تلادـع و  روـحم  زکرم و  نآرق  سپ  ددرگیم . ریزارـس  يرـشب  عـماوج  هب  اـج  نآ  زا  هدـیدرگ ، عـمج  نآرق  رد  اهتلادـع 
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. تسا داد  لدع و  ناتخرد  لاهن و  شرورپ 
روط نامه  تسا ، نآرق  هیاپ  رب  مالسا  ماکحتـسا  تابث و  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  زا  روظنم  « 2 .« » تسا مالسا  يانب  ریز  ساسا و  نآرق  - » 5

. دوشیم هدامآ  مومع  هدافتسا  يارب  هدش ، هتخپ  شتایوتحم  دریگیم و  رارق  قاجا  ياههیاپ  يور  گید ، هک 
قح و ياـمن  وـشن و  شرورپ و  لـحم  نآرق  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  زا  ترـضح  نآ  روـظنم  « 3 .« » تسا قح  روانهپ  ياـهيداو  نآرق  - » 6
رد هک  ییاهيزبس  اهلگ و  تاتابن ، هب  زین  قح  شخب و  نانیمطا  رطخیب و  راومه ، عیسو ، ياهيداو  هب  نآرق  هلمج  نیا  رد  تسا . تقیقح 

. تسا هدش  هیبشت  دیوریم  يداو  نآ 
هب زگره  دـنک ، ییوجیپ  ار  قح  رگید  هار  زا  دـیوج و  کسمت  نآرق  ریغ  هب  سک  ره  هک  تسا  هدـش  هراـشا  زین  هتکن  نیا  هب  هلمج  نیا  رد 

. تفای ناوتن  رگید  ياج  رد  نآرق  رد  زج  هب  ار  قح  تسا و  قح  رازنمچ  تبنم و  هک  تسا  نآرق  اهنت  اریز  دیسر  دهاوخن  نآ 
هک یناسک  تسا : نیا  شیدـعب  تـالمج  هلمج و  نیا  ياـنعم  « 4 .« » دـننک مامت  ار  نآ  بآ  دـنناوتن ، ناـشکبآ  هک  تسا  ییاـیرد  نآرق  - » 7

رارسا زومر و  اریز  دننک  ادیپ  هطاحا  نآرق  میهافم  هب  دنـسرب و  نآ  قمع  هب  دنناوتیمن  دننک  روغ  نآرق  یناعم  قیاقد و  مهف  رد  دنهاوخیم 
. تسا یندشان  مامت  ریذپان و  نایاپ  نآرق 

لـصاح نآ  رد  یناـصقن  دوـشیمن و  ماـمت  اـهنآ  فـشک  اـب  نآرق  رارـسا  قیاـقد و  هک : دوـشیم  هدافتـسا  زین  رگید  ياـنعم  هلمج  نـیا  زا 
. دیارگیمن یتساک  ناصقن و  هب  ناشبآ  نآ ، زا  هدافتسا  اب  رادهشیر  بآ و  رپ  ياههمشچ  هک  روط  نامه  ددرگیمن ،

__________________________________________________

. هناردغ لدعلا و  ضایر  و  ( 1)
. هناینب مالسالا و  ّیف  یفاثأ  و  ( 2)

. هناطیغ قحلا و  ۀیدوا  و  ( 3)
. نوفزتنملا هفزنی  رحب ال  و  ( 4)
42 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

رکف رد  هک  نارگـشواک  نیققحم و  هک  تـسا  نـیا  روـظنم  « 1 .« » دـنرذگب نآ  زا  دـنناوتن ، شناگدـننکدصق  هک  تسا  يدـنلب  ياهلت  - » 8
هچ ره  رشب  رکف  زاورپ  دنلب  زابهاش  دنرذگب و  زین  اج  نآ  زا  دنسرب و  نآ  عفترم  ياههّلق  هب  دنناوتیمن  دننآرق ، میهافم  قیاقح و  هب  ندیـسر 

. دزیریم رپ  نآ  ربارب  رد  هدومن ، یگتسخ  ساسحا  نآرق  قیاقد  فیاطل و  دنلب  ياههلق  هب  ندیسر  زا  لبق  دریگب  جوا  دنز و  رپ 
. تسا زجاع  اهنآ  لماک  كرد  زا  ناسنا  رکف  هک  تسا  یفلتخم  یناعم  نوطب و  ياراد  نآرق  هک  ددرگیم  هدافتسا  نینچ  هلمج  نیا  زا 

ثکم و اج  نآ  رد  دندیـسر ، نآ  عفترم  هلق  هب  نوچ  نآرق  قیاقد  میهافم و  ناگدننک  دـصق  هک : تسا  نینچ  هلمج  يانعم  رگید  لامتحا  هب 
ییاهن نامرآ  دصقم و  هب  عقاو  رد  هلحرم  نآ  هب  ندیـسر  اب  اریز  دنیاشگیمن  رب  بل  زا  بل  دنرادیمن و  رب  مدق  زا  مدـق  دـننکیم و  فقوت 

. دنرادن تکرح  يارب  يرگید  دصقم  دناهدمآ و  لئان  دوخ  ییاهن  یلاع و  فده  هب  هدیسر ، شیوخ 
__________________________________________________

. نودصاقلا هنع  زوجی  ماکآ ال  و  ( 1)
43 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

43 نآ … ص : بادآ  نآرق و  تئارق  تلیضف 

43 نآرق … ص : تئارق  ثیداحا 
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هراشا

نیمضت ار  نانآ  ینادواج  تداعس  هتفرگ ، هدهع  هب  ار  مدرم  يایند  نید و  حالـصا  هک  تسا  ینامـسآ  سومان  ییادخ و  نوناق  نامه  نآرق 
. تسا هدومن 

، دـشاب دـنمهقالع  یگـشیمه  تداعـس  هب  هک  یـسک  تسا  تمحر  داشرا و  ندـعم  شتاملک  ییامنهار و  تیادـه و  همـشچ  رـس  نآ  تایآ 
اب ار  شطابترا  هدومن  دهع  دیدجت  ادخ  باتک  نآرق ، اب  بش  زور و  هک  تسا  مزال  يو  رب  دـهاوخب  ار  ناهج  ود  ره  یتخبـشوخ  تداعس و 
مه هب  ناـشنت  ناـج و  هریـش  اـب  شیوخ و  رکف  زغم و  اـب  دراپـسب و  دوخ  هظفاـح  هب  ار  نآ  تاـیآ  دزاـس و  رتراوتـسا  رتمکحم و  هچ  ره  نآ 

. درادرب ماگ  يدبا  تداعس  يراگتسر و  يوس  هب  ینامسآ  باتک  نآ  وترپ  ییانشور و  رد  ات  دزیمآرد 
زا یتمـسق  کنیا  هک  تسا  هدیـسر  ام  هب  یناوارف  ثیداـحا  نآرق  تئارق  تلیـضف  باوث و  رد  ع )  ) تیب لـها  همئا  و  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  زا 

میروآیم : اج  نیا  رد  ار  اهنآ 
نالفاغ و زا  بش  نآ  رد  دناوخب ، نآرق  زا  هیآ  هد  بش  ره  رد  سک  ره  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدـیدرگ  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا 
نایانــشآ و تـسیل  رد  بـش  نآ  رد  دــناوخب  نآرق  زا  هـیآ  هاـجنپ  سک  ره  دوـشیمن و  هتــشون  دــنربخیب ، ناـشراگدرورپ  زا  هـک  ناـنآ 

فـص رد  يو  مان  دناوخب  هیآ  تسیود  سک  ره  ناگدننک و  تدابع  زا  دیامن  توالت  هیآ  دص  سک  ره  ددرگیم . تبث  ادخ  ناگدـننکدای 
زا دناوخب  نآرق  زا  هیآ  دصیـس  سک  ره  دمآ و  دهاوخ  دننک ، عضاوت  یگدـنب و  راهظا  ناشراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  هک  يدارفا  نیعـشاخ و 

رازه یـسک  رگا  و  دش . دهاوخ  هتـشون  ادخ  شتـسرپ  تدابع و  رد  ناگدننک  شـشوک  زا  دنک  توالت  هیآ  دصناپ  سک  ره  نادنمتداعس و 
44 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  بان  يالط  هک  دوب  دهاوخ  یسک  دننام  هب  دناوخب  نآرق  زا  هیآ 

«1 . » تسا هدومن  ناسحا  لذب و  ادخ  هار  رد  يرامشیب  ناوارف و  صلاخ  و 
درم تسا ، هدـش  میظنت  ناـنآ  يارب  ناـشراگدرورپ  فرط  زا  هک  تساـهناسنا  یگدـنز  تداعـس و  هماـنرب  نآرق  دومرف : ع )  ) قداـص ماـما 

«2 . » دنک توالت  نآ  زا  هیآ  هاجنپ  لقا  دح  زور  ره  دهد و  رارق  تقد  دروم  ار  دوخ  همانرب  هک  تسا  یسک  ناملسم 
نآ زا  لبق  ددرگیم  رب  شاهناخ  هب  هک  هاگ  نآ  تسا ، مرگرـس  لوغـشم و  دتـس  داد و  هب  رازاب  رد  هک  يرجات  دراد ، یعنام  هچ  دومرف : زاـب 

هتـشون وا  يارب  شاداپ  هنـسح و  هد  دـناوخیم ، هک  هیآ  ره  ربارب  رد  اـت  دـیامن  توـالت  نآرق  زا  ياهروس  دزادرپب  تحارتسا  باوخ و  هب  هک 
«3 . » ددرگ وحم  شناهانگ  زا  هانگ  هد  دوش و 

هب تماـیق  زور  رد  تـسا و  نآرق  تاـیآ  ددـع  هـب  یتـشهب  ياـهخاک  تاـجرد  بـتارم و  اریز  ندـناوخ  تـئارق و  داـب  امـش  رب  دوـمرف : زاـب 
هب دـنکیم  توـالت  هک  ار  ياهیآ  ره  ناوخ  نآرق  دـیریگب و  جوا  يرتـالاب  هبترم  هب  دـیناوخب و  نآرق  هک  دوـشیم  هتفگ  نآرق  ناگدـنناوخ 

«4 . » دریگیم جوا  يرتالاب  هبترم 
نیا زا  یمهم  تمسق  زین  « 5  » راونالا راحب  دلج 19  رد  هدیدرگ و  يروآ  عمج  ندناوخ ، نآرق  باوث  تلیـضف و  ثیداحا  ثیدح ، بتک  رد 

تاکن ندناوخ ، نآرق  تلیـضف  باوث و  رب  هوالع  ثیداحا  نیا  زا  دننک . هعجارم  اج  نآ  هب  دـنناوتیم ، نادـنم  هقالع  تسا ، هدـمآ  ثیداحا 
: دوشیم هدافتسا  زین  يرگید  بلاج 

44 نآرق … ص : يور  زا  تئارق  - 1

يرتشیب تلیـضف  باوث و  زا  دراد و  يرترب  ظـفح  زا  تئارق  رب  نآ  يور  زا  نآرق  تئارق  هک  دراد  نیا  رب  تلـالد  ثیداـحا  نآ  زا  یهورگ 
هب مناج  تشاد : هضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  هک  تسا  رامع  نبا  قاحـسا  تیاور  دراد ، تلالد  هتکن  نیا  هب  هک  یثیداـحا  زا  تسا . رادروخرب 

باوث نآرق  يور  زا  تئارق  هک  اریز  ناوخب  نآرق  يور  زا  دومرف : ماما  نآ ؟ يور  زا  ای  مناوخب  ظفح  زا  ماهدرک  ظفح  ار  نآرق  نم  تنابرق ،
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؟ تسا تدابع  القتسم  نآ ، ندناوخ  رب  هوالع  نآرق  هب  ندرک  هاگن  هک  ینادیمن  رگم  دراد . يرتشیب 
هرهب نآرق  زا  زین  يو  مشچ  دنک ، توالت  نآ  يور  زا  ار  نآرق  سک  ره  دومرف : ع )  ) قداص ماما  زاب 

__________________________________________________

.839 دیدج 4 / پاچ  هعیشلا ، لئاسو  نآرق  تلیضف  باتک  یفاک ، لوصا  ( 1)
. نامه ( 2)
. نامه ( 3)
. نامه ( 4)

.90 ج 89 ، دیدج ، عبط  ( 5)
45 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«1 . » دنشاب هتفر  ایند  زا  رفک  اب  هچرگ  دوشیم ، هتساک  شردام  ردپ و  باذع  زا  دربیم و 
هجوت : لباق  تسا ، يرارسا  للع و  نآرق  يور  زا  تئارق  هب  ندرک  قیوشت  رد  و 

هب رجنم  اجیردت  هک  نآرق  ندش  هنهک  هدوسرف و  زا  ددرگیم و  نآرق  ياههخسن  دایدزا  ریثکت و  ثعاب  نآرق  يور  زا  تئارق  هک : نیا  یکی 
ياههخسن هب  ناناملسم  دوش ، افتکا  تعانق و  هظفاح  يورین  هب  اهنت  نآرق  تئارق  رد  رگا  اریز  دوشیم  يریگشیپ  ددرگیم ، نآ  نتفر  نیب  زا 

ینوزف داـیدزا و  هب  ور  نآرق  ياههخـسن  اـهنت  هن  تروص  نیا  رد  دوشیم و  شومارف  كورتم و  اجیردـت  دـننکیمن و  زاـین  ساـسحا  نآرق 
. دش دهاوخ  بایمک  ای  هتفر و  نیب  زا  مکمک  هکلب  دوریمن 

نیا هلمج  زا  تسا ، هدش  حیرصت  اهنآ  زا  ياهراپ  هب  ثیداحا  نیا  رد  هک  دراد  رب  رد  ار  یصاوخ  راثآ و  نآرق  يور  زا  تئارق  هک : نیا  مود 
اهدرد زا  دربیم و  هرهب  نآ  زا  دنکیم و  تذل  ساسحا  نآرق  هب  ندرک  هاگن  زا  وا  مشچ  دناوخب ، فحـصم  يور  زا  ار  نآرق  سک  ره  هک :

. دنامیم ظوفحم  ملاس و  ییانیبان  اهيرامیب و  و 
هب نآ  تایآ  رد  هک  یفیاطل  قیقد و  تاکن  زا  دنک . تقد  رتشیب  نآرق  رد  هدنناوخ ، هک  دوشیم  ببـس  نآرق  يور  زا  تئارق  هک : نیا  موس 

اشامت و نیا  دربیم و  تذل  شاهقالع  دروم  ياهیندید  رظانم و  ياشامت  زا  هک  روط  نامه  ناسنا  اریز  دربب  رتشیب  هرهب  تذل و  هتفر ، راک 
ار دوخ  هدـید  یتقو  زین  نآرق  هدـنناوخ  دـشخبیم ، ینامداش  رورـس و  شناور  حور و  رب  دراذـگیم و  رثا  نسح  وا  رکف  هدـید و  رب  اههاگن 

رکفت شیاهبرپ  شخب و  تایح  یلاـع و  فراـعم  مولع و  رد  دـهد و  نـالوج  نآ  تاـیآ  یناـعم  رد  ار  شرکف  دـنک و  نآرق  ظاـفلا  هجوتم 
رادیدپ یـصاخ  تینارون  ییانـشور و  شلد  رد  ینامداش و  رورـس و  شحور  رد  دنکیم و  تذل  ساسحا  ارهق  رکفت  تقد و  نیا  زا  دیامن ،

. دوشیم

45 هناخ … ص : رد  نآرق  تئارق  - 2

رب قیوشت و  ناشلزانم  رد  نآرق  توالت  هب  ار  ناناملسم  ثیداحا  نیا  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  نآرق  تئارق  ثیداحا  رد  هک  يرگید  هتکن 
دراد : يدیاوف  للع و  زین  نیا  درامشیم و  نآ  يارب  ینوگانوگ  راثآ  صاوخ و  دنکیم و  دیکأت  نآ 

تئارق هعـسوت  نآرق و  ماکحا  راشتنا  بجوم  مالـسا و  قیاقح  رـشن  قح و  هملک  يالعا  ببـس  لزانم  رد  نآرق  ندناوخ  هک : نیا  لوا  هدـیاف 
، دناوخب نآرق  دوخ  لزنم  رد  ناسنا  هک  یتقو  اریز  دوب  دهاوخ  نآ 

__________________________________________________

.853 دیدج 4 / پاچ  هعیشلا ، لئاسو  نآرق  تلیضف  باتک  یفاک ، لوصا  ( 1)
46 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
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هعماج رد  نآرق  تئارق  هجیتن ، رد  دنوشیم و  قیوشت  نآرق  ندناوخ  هب  هدومن ، يوریپ  يو  زا  لمع  نیا  رد  اعبط  زین  يو  نادـنزرف  رـسمه و 
. دننکیم ادیپ  شیازفا  نآرق  نایراق  شرتسگ و 

ریذـپ ناکما  تاقوا  مامت  رد  همه و  يارب  ندـناوخ  نآرق  تروص  نیا  رد  دـبای ، صاصتخا  ینیعم  لـحم  زکرم و  نآرق  ندـناوخ  يارب  رگا 
. دشابیم نآرق  مالسا و  قیاقح  شرتسگ  راشتنا و  ياههار  زا  یکی  لزانم  رد  نآرق  تئارق  میتفگ : هک  تسا  نیا  دوب . دهاوخن 

ماش حبص و  ره  ناناملسم  ياههناخ  زا  یتقو  اریز  تسا  مالـسا  رئاعـش  نتـشاد  اپ  هب  میظعت و  اههناخ ، لزانم و  رد  نآرق  تئارق  رگید : هدیاف 
ناگدنونش لد  ناج و  قامعا  رد  دزاونب ، ار  اهشوگ  یهلا  تایآ  يادص  یمالسا  ياهرهش  يوس  ره  زا  دوش و  دنلب  نآرق  يازفناج  يادص 

. ددرگیم افوکش  روراب و  ناشلد  رد  نامیا  مالسا و  دراذگیم ، یقیمع  صاخ و  رثا 
هک نیا  نآ  تسا و  هدـش  ياهراشا  نآ  هب  ثیداحا  نیمه  رد  هک  تسا  یبلطم  تسا ، بترتم  لزانم  رد  نآرق  تئارق  يارب  هک : یموس  هدـیاف 

دورف اههناخ  نینچ  رد  ناگتـشرف  تسا و  اهتکرب  دایدزا  اهتمعن و  ینوزف  ثعاب  لزانم  اههناخ و  رد  ادـخ  رکذ  شیاین و  نآرق ، توـالت 
ناگراتـس هک  هنوگ  نامه  دنـشخبیم ، ییانـشور  رون و  نامـسآ  لـها  يارب  لزاـنم  هنوگ  نیا  دـننیزگیم و  يرود  نآ  زا  نیطایـش  هدـمآ ،

، دوشیم هتـساک  شتکرب  زا  ددرگن ، ادـخ  زا  يدای  دوشن و  توالت  نآرق  نآ ، رد  هک  ياهناخ  دـننکیم و  ینکفارون  نیمز  لها  رب  نامـسآ 
«1 . » دنباییم هار  اههناخ  هنوگ  نیا  هب  نیطایش  هدیزگ ، يرود  نآ  زا  هکئالم 

__________________________________________________

. نآرق تلیضف  باب  ج 2 ، یفاک ، لوصا  ( 1)
47 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

47 نآرق … ص : تئارق  تلیضف  رد  یلعج  ثیداحا 

یتفگـش تریح و  هب  ار  يرکفتم  ناسنا  ره  هک  تسا  يدـح  هب  ندـناوخ  نآرق  شاداپ  باوث و  نآرق ، تمظع  تلیـضف و  هراب  رد  ثیداـحا 
. درادیماو

دوشیم و هتـشون  کین  لمع  هنـسح و  کی  وا  يارب  دـناوخب ، فرح  کـی  نآرق  زا  سک  ره  : » دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  هک : نیا  هلمج  زا 
. دش دهاوخ  هداد  شاداپ  باوث و  ربارب  هد  زین  هنسح  ره  يارب 

.« تسا موس  فرح  میم  رگید و  فرح  مال  فرح و  کی  فلا  هکلب  تسا  فرح  کی  ملا »  » میوگیمن نم  : » دوزفا ص )  ) ادخ لوسر 
ار ثیدح  نیا  دوعسم  نبا  زا  زین  وا  يذمرت و  زا  « 1  » دوخ ریسفت  رد  یبطرق  هک  نانچ  دناهدرک ، لقن  زین  تنـس  لها  نایوار  ار ، ثیدح  نیا 

. تسا هدروآ  ع )  ) قداص ماما  زا  نومضم  نیمه  هب  یثیدح  مه  ینیلک  هدومن ، لقن 
اههروس و صاوخ  هراب  رد  نآ و  ندـناوخ  باوث  نآرق و  تلیـضف  رد  هک  ثیداحا  هنوگ  نیا  دـیامن ، هعجارم  ثیداحا  بتک  هب  یـسک  رگا 

. دید دهاوخ  ناوارف  تسا ، هدیدرگ  لقن  شاینارون  تایآ 
نیا تسا . هدیدرگ  لقن  نآرق  تئارق  تلیضف  رد  زاسغورد  نایوار  زا  زین  یتایاور  تشم  کی  لیـصا  حیحـص و  ثیداحا  همه  نیا  ربارب  رد 
اهنآ رب  هتخاـس ، زین  يرگید  ياهثیدـح  دوـخ  شیپ  زا  هتــشادنپ ، مـک  تـسا ، هدــش  دراو  نآرق  هراـب  رد  هـک  ار  یثیداـحا  نازاـسغورد 

زا : دنترابع  نازاسغورد  نیا  دراد . عالطا  اهنآ  زا  ادخ  لوسر  هن  تسادخ و  فرط  زا  اهنآ  نومضم  هن  هک  یثیداحا  دناهدوزفا 
__________________________________________________

. نآرق تلیضف  باب  یفاک ، لوصا   7 / 1 یبطرق ، ریسفت  ( 1)
48 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. يرابیوج هّللا  دبع  نب  دمحا  ینامرک و  هشاکع  نب  دمحم  يزورم و  میرم  یبا  نب  جرف  تمصع  وبا 
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ياههروس کیاکی  هراـب  رد  یتسناوت  هنوگچ  دنـسرپیم : يو  زا  هک  اـجنآ  تسا ، هدومن  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  تمـصع  وبا  دوخ  اـقافتا 
مدرم مدید ، نوچ  : » تفگ باوج  رد  دشاب !؟ هتفرگ  سابع  نبا  زا  زین  وا  هک  ینک  لقن  ثیدـح  يدوبن ، نامزمه  يو  اب  هک  همرکع  زا  نآرق 

زا هّللا )! یلا  ۀبرق   ) ادخ يارب  ار  اهثیدـح  نیا  دـناهدش ، مرگرـس  قاحـسا  نب  دـمحم  يزاغم  هفینح و  وبا  هقف  هب  هدومن و  ضارعا  نآرق  زا 
.« میامن قیوشت  راداو و  نآرق  ندناوخ  هب  ار  ناناملسم  هک  دیاش  ات  متشاذگ  مدرم  رایتخا  رد  هتخاس ، دوخ  شیپ 

لقن نآرق  ياههروس  کیاکی  لیاضف  هراب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  بعک  نب  ّیبا  هطساو  هب  هک  یفورعم  ثیدح  هراب  رد  حالـص  نب  نامثع 
دیوگیم : نینچ  تسا ، هدش 

هورگ اـب  نم  ار  ثیدـح  نیا  دـیوگیم : ثیدـح  يوار  هک  تسا  هدوب  نیا  قیقحت  هجیتـن  تسا و  هدـمآ  لـمع  هب  یقیقحت  ثیدـح  نیا  رد  »
.« میتشاذگ مدرم  سرتسد  رد  هتخاس و  دوخ  شیپ  زا  غورد  هب  يرگید 

«1 . » دناهدومیپ اطخ  هابتشا و  هار  دناهدروآ ، دوخ  ریسافت  رد  ار  ثیدح  نیا  هک  يرگید  نیرسفم  يدحاو و  نیاربانب ،
راگدرورپ هاگـشیپ  هب  برقت  هلیـسو  ار  ارتفا  نیا  هاگ  نآ  هتـسب ، ارتفا  وا  لوسر  ادخ و  هب  یتئرج  هچ  اب  هک  تسا  نازاسغورد  نیا  زا  بجعت 

. دوشیم رگهولج  وکین  ناشرظن  رد  نانآ  تشز  لامعا  هک  هانگ  رد  ناگدننک  فارسا  دنانینچ  يرآ ، دنرامشیم .
«2 . » َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َنِیفِرْسُْمِلل  َنِّیُز  َِکلذَک 

__________________________________________________

. ] …[79 ، 78 / 1 یبطرق ، ریسفت  ( 1)
.12 سنوی / ( 2)

49 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

49 نآرق … ص : یناعم  رد  رّبدت  تقد و 

اب تئارق  نآرق ، تئارق  بادآ  نیموس  هناخ ، رد  تئارق  یمود  نآرق و  يور  زا  تئارق  یکی  دـش  هراشا  بلطم  ود  هب  تئارق  بادآ  لـصف  رد 
هدمآ قّمعت  رکفت و  هب  هدرک ، ناوارف  قیوشت  نآرق  یناعم  رد  ندومن  ربدت  تقد و  هب  حیحـص  ثیداحا  دیجم و  نآرق  تایآ  هک  تسا  ریبدت 

. تسا هدومن  بیغرت  دیکأت و  نآرق  فادها  دصاقم و  رد 
دیامرفیم : دنوادخ 

«1 . » اُهلاْفقَأ ٍبُوُلق  یلَع  ْمَأ  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ 
دروم تدـش  هب  نآرق  یناعم  رد  تقد  مدـع  هیآ  نیا  رد  دـناهدز !؟ اهرهم  ناشیاهلد  رب  ایآ  دـننکیمن ؟ ربدـت  تقد و  نآرق  یناـعم  رد  ارچ 

. تسا هتفرگ  رارق  تمالم  خیبوت و 
قیاقد بیاجع و  زومر ، دیناوخب ! اسر  دنلب و  يادص  اب  ار  نآرق  : » دومرف ترـضح  نآ  هک ، دنکیم  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  زین  سابع  نبا 

«2 .« » دینک ییوج  یپ  ار  نآ 
ص)  ) ربمایپ باحـصا  : » تفگیم نینچ  دومنیم ، میلعت  ام  هب  ار  نآرق  هک  ص )  ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  یکی  دیوگیم : نمحرلا  دبع  وبا 

زوـمر تاـکن و  هک  نیا  رگم  دادیمن  میلعت  ناـنآ  هب  ار  مود  هناـگهد  تاـیآ  ترـضح  نآ  دـنتفرگیم ، ارف  يو  زا  هیآ  هد  هـیآ ، هد  ار  نآرق 
«3 . » دنراذگب ارجا  لمع و  دروم  هب  ار  اهنآ  دنریگارف و  الماک  ار  یلبق  هناگهد  تایآ  یقالخا  یملع و 

__________________________________________________

.24 دّمحم / ( 1)
(. ج 2 یفاک ، « ) هبئارغ اوسمتلا  نارقلا و  اوبرعا  ( » 2)
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.28 / 19 راونالا ، راحب  ( 3)
50 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هد نیا  زا  نانآ  دادیم و  دای  دوخ  باحـصا  هب  ار  نآرق  زا  هیآ  هد  ص )  ) ادـخ لوسر  : » هک تسا  هدـش  لقن  ّیبأ  ناـمثع و  دوعـسم و  نبا  زا 
اب مأوت  ار  نآرق  نتفرگ  دای  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنراذگب و  ارجا  لمع و  دروم  هب  ار  نآ  یناـعم  میهاـفم و  هک  نیا  اـت  دـندشیمن  غراـف  هیآ 

«1 . » دومنیم میلعت  دوخ  باحصا  يارب  اج  کی  نآ  هب  ندرک  لمع 
هـضرع يدرم  درک . فیـصوت  تفرعم  ملع و  هب  ار  وا  دومن و  داـی  يراـصنا  هّللا  دـبع  نب  رباـج  زا  یعمج  ناـیم  رد  يزور  ع )  ) ناـنمؤم ریما 

نیا هب  رباـج  يرآ  : » دومرف ترـضح  نآ  ینکیم »!؟ فیـصوت  رباـج  شناد  زا  يراد ، وت  هک  یملع  ماـقم  نآ  اـب  نینمؤملا ! ریما  اـی  : » تشاد
«3 . » ٍداعَم یلِإ  َكُّداَرل  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ  دیامرفیم : دنوادخ  هک  « 2  » دنادیم ار  هیآ  نیا  ریسفت  وا  اریز  تسا  هدنبیز  فیرعت 

راحب رد  ار  ثیداـحا  نیا  زا  یمهم  تمـسق  هر )  ) یـسلجم تسا . هدـیدرگ  دراو  یناوارف  ثیداـحا  نآرق ، تاـیآ  رد  رکفت  ربدـت و  هراـب  رد 
یباتک نآرق  اریز  تسین  جایتحا  ثیداحا  رابخا و  عبتت  هب  نآرق  قیاقح  یناـعم و  اـب  ییانـشآ  موزل  تاـبثا  رد  یلو  « 4 . » تسا هدروآ  راونالا 
ریـسم رد  دـننک و  يوریپ  نآ  زا  ناشیگدـنز  رد  مدرم  دـیاب  تسا و  هدومن  لزاـن  رـشب  يارب  یگدـنز  هماـنرب  ناوـنع  هب  دـنوادخ  هک  تسا 

نآرق و رد  ربدت  هار  زا  زج  دیـسر  ناوتیمن  جیاتن  فادـها و  نیا  هب  هک  تسا  ملـسم  دـندرگ و  دـنمهرهب  نآ  ییانـشور  رون و  زا  ناشترخآ 
عقاو رد  هدش ، دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  مه  یثیداحا  تایآ و  تسا  تقیقح  نیا  دـّیؤم  هاوگ و  زین  یناسنا  لقع  هک  نانچ  نآ  یناعم  رد  رکفت 

. دنکیم ییامنهار  تیاده و  يرطف  رما  یلقع و  تیعقاو  نامه  هب  ار  یمدآ  هک  دشابیم  يداشرا  رماوا  خنس  زا 
ربارب رد  هک  تسا  ياهنیزخ  هنیجنگ و  نآرق  تایآ  زا  کی  ره  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  نینچ  ع )  ) داجـس ماما  زا  ار  تقیقح  نیا  زین  يرهز 

یـسراو هاگن و  تقد  هب  دراد ، رارق  هنیجنگ  نآ  نایم  رد  هچ  نآ  رب  تسا  مزال  ددرگ ، زاب  وت  يور  هب  هک  هنیجنگ  ره  تسا و  هتفرگ  رارق  وت 
«5 .« » ینک

__________________________________________________

.39 / 1 یبطرق ، ریسفت  ( 1)
.26 / 1 نامه ، ( 2)

.85 صصق / دینادرگ ، دهاوخ  زاب  تهاگ  هدعو  هب  تسا  هداتسرف  ورف  وت  رب  ار  نآرق  هک  سک  نآ  ( 3)
.90 تاحفص 89 ، دیدج ، عبط  ( 4)

. نآرق تلیضف  باتک  ج 2 ، یفاک ، لوصا  اهیف :» ام  رظنت  نا  کل  یغبنی  ۀنیزخ  تحتف  امّلکف  نئازخ  نآرقلا  تایآ  ( » 5)
51 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

نآرق زاجعا  شخب 2 

هراشا

فراعم رظن  زا  نآرق  زاجعا  نادواج  هزجعم  نآرق  تسا  یهلا  هزجعم  نآرق  زاجعا  رد  بسانت  تسا  توبن  هناوتـشپ  هزجعم  هزجعم  تخاـنش 
تباث قیاقح  يراذگ  نوناق  عیرشت و  رد  نآرق  زاجعا  نآرق  یگنهامه  رد  زاجعا  لیجنا  تاروت و  اب  نآرق  هسیاقم  قیبطت و  یفسلف  یلقع و 

52 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  نآرق  رد  شنیرفآ  رارسا  نآرق  رد  یبیغ  رابخا  نآرق  رد  ریذپان  للخ  و 

52 هزجعم … ص : تخانش 
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52 هزجعم … ص : يانعم 

تسا : هدمآ  ینعم  دنچ  هب  تغل  رد  زین  زاجعا  هژاو  تسا و  هتفرگ  هشیر  زاجعا »  » زا هزجعم  هملک 
. تفر رد  يو  تسد  زا  زیچ  نالف  ینعی  ینالفلا » رمألا  هزجعأ   » دوشیم هتفگ  الثم : يزیچ ، نتفر  تسد  زا  - 1

. متفای ناوتان  زجاع و  ار  وا  ادیز » تزجعأ  : » دنیوگیم الثم  يرگید ، رد  یناوتان  زجع و  ساسحا  - 2
زجاع ار  وا  ینعی  ادیز » تزجعأ  : » دننام دشابیم ، زیجعت »  » يانعم هب  زاجعا  تروص  نیا  رد  لباقم ، فرط  رد  یگدنامرد  زجع و  داجیا  - 3

. مدومن ناوتان  و 
اعدا دوخ  يارب  دـنوادخ  هیحان  زا  ار  یماـقم  هک  یـسک  تسا : نیا  زا  تراـبع  زاـجعا  ینعم  مـالک ،»  » ملع نادنمـشناد  حالطـصا  رد  اـما  و 

يداع و ریـسم  زا  جراخ  تقلخ و  نیناوق  فالخ  رب  رهاـظ  هب  هک  دـهد  ماـجنا  ار  یلمع  شراـتفگ  قدـص  رب  هاوگ  ناونع  هب  دـیاب  دـنکیم ،
نآ نداد  ماجنا  و  هزجعم »  » ار ياهداعلا  قراخ  لـمع  نینچ  نیا  دنتـسه ، ناوتاـن  زجاـع و  لـمع  نآ  نداد  ماـجنا  زا  نارگید  تسا و  یعیبط 

. دنمانیم زاجعا »  » ار لمع 

52 هزجعم … ص : طیارش 

دشاب : اراد  ار  لیذ  طیارش  هک  دنمانیم  هزجعم  یتروص  رد  ار  هداعلا  قراخ  لمع 
53 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  راتفگ  قدص  رب  هاوگ  ماقم  رد  ار  لمع  نآ  دنکیم ، اعدا  دوخ  يارب  یبصنم  ادخ  هیحان  زا  هک  یسک  - 1

. دهد ماجنا  شیاعدا  و 
بذک لقع ، هاوگ  هب  هک  دنک  اعدا  ار  یماقم  رگا  دشاب و  ریذپ  ناکما  رشب  يارب  لقع  رظن  زا  دیاب  دنکیم ، اعدا  صخش  نیا  هک  یماقم  - 2

وا راتفگ  قدـص  رب  هاوگ  هن  دـهد ، ماجنا  شراتفگ  تابثا  يارب  یلمع  ره  تروص  نیا  رد  تسا ، ملـسم  تباـث و  اـعدا  نیا  رد  يو  غورد  و 
. دنشاب ناوتان  زجاع و  یلمع  نینچ  ماجنا  زا  نارگید  هچرگ  دیمان ، هزجعم  ناوتیم  ار  نآ  هن  دوب و  دهاوخ 

راوتسا نشور و  لیالد  اریز  دشاب  وگتسار  دوخ  ياعدا  رد  یصخش  نینچ  هک  تسا  لاحم  دنک ، ییادخ  تیهولا و  ياعدا  یـسک  رگا  الثم :
. دزاسیم راکشآ  تباث و  اعدا  نیا  رد  ار  يو  غورد  بذک و  یلقع ،

، ینید مّلسم و  یعطق ، لیلد  هب  هک  دنک  اعدا  ار  یماقم  رگا  دشاب . لوبق  لباق  زین  عرـش  رظن  زا  دیاب  دنکیم  اعدا  صخـش  نیا  هک  یماقم  - 3
قدص رب  لیلد  دـهدیم  ماجنا  هک  ياهداعلا  قراخ  رهاظ  هب  لمع  تروص  نیا  رد  دوش ، ملـسم  تباث و  یماقم  نینچ  ياعدا  رد  يو  بذـک 

. دوشیمن هدیمان  زین  هزجعم  هدوبن ، يو  ياعدا 
نآرق و تداهـش  هب  اریز  دشابیم  وگغورد  بذاک و  اعطق  تروص  نیا  رد  دـنک . توبن  ياعدا  ص )  ) متاخ ربمایپ  زا  دـعب  یـسک  رگا  الثم :

مالسا ربمایپ  تثعب  اب  توبن  عوضوم  تسا ، هدیسر  ام  تسد  هب  ع )  ) نیموصعم همئا  و  ص )  ) مرکا لوسر  زا  هک  مّلسم  یعطق و  تایاور  قبط 
. دیدرگ دهاوخن  ثوعبم  يربمایپ  رگید  يو  زا  دعب  هتفریذپ و  نایاپ  (ص )

هدـیاف و یلطاب  ماقم  نینچ  یعدـم  لاح  هب  دـهاش  هاوگ و  رگید  ملـسم ، تباث و  لقن  ای  لـقع  هلیـسو  هب  اـعدا  ندوب  لـطاب  تروص  رد  سپ 
مزال ادخ  رب  رگید  هدـیدرگ ، نشور  يو  ياعدا  نالطب  بذـک و  مّلـسم ، لقن  هب  ای  لقع  مکح  هب  هک  نآ  زا  سپ  تشاد و  دـهاوخن  يدوس 

. دزاس الم  رب  نشور و  ار  يو  ندوب  قحان  لطاب و  ار  وا  لمع  هک  تسین 
هیحان زا  ار  یبصنم  یسک  رگا  وا و  بذک  رب  هاوگ  هن  دشاب  اعدم  قدص  رب  هاوگ  هداعلا ، قراخ  لمع  هک : تسا  نیا  زاجعا  رگید  طرـش  - 4

دهاش لمع  نیا  هک  یتروص  رد  دنـشاب ، ناوتان  زجاع و  لمع  نآ  نداد  ماجنا  زا  نارگید  هک  دهد  ماجنا  یلمع  سپـس  دنک و  اعدا  دنوادخ 
. دوشیمن هدیمان  هزجعم  ددرگ ، يو  غورد  بذک و  رب  لیلد  و 

نآ بآ  هک  تخادـنا  یبآ  مک  هاچ  هب  ار  دوخ  ناهد  بآ  زاجعا  ناونع  هب  دومنیم  توبن  ياعدا  هک  هملیـسم »  » تسا هدـیدرگ  لـقن  ـالثم :
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نآ بآ  هک  تخادـنا  یبآ  مک  هاچ  هب  ار  دوخ  ناهد  بآ  زاجعا  ناونع  هب  دومنیم  توبن  ياعدا  هک  هملیـسم »  » تسا هدـیدرگ  لـقن  ـالثم :
نادناخ ناکدوک  زا  ياهدع  رـس  رب  ار  شتـسد  دش و  کشخ  یلک  روط  هب  هاچ  بآ  دـیدرگ و  هدـهاشم  سوکعم  هجیتن  یلو  دوش  رتنوزف 

54 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ار  يرگید  هدع  ماک  دیشک و  هفینح 
«1 . » دندیدرگ التبم  نابز  تنکل  هب  مود  هورگ  یلچک و  هضراع  هب  لوا  هورگ  تشادرب ،

غورد لمع و  نالطب  هک  تسین  مزال  ادخ  رب  دزاسیم ، الم  رب  نشور و  ار  وا  ياعدا  نالطب  غورد و  صخـش ، لمع  هک  مه  تروص  نیا  رد 
. دنک راکشآ  رگید  هار  زا  ار  يو 

میلعت و لباق  هدوبن ، یکتم  یتسدرت  ای  يرظن و  قیقد  ياهرنه  نونف و  مولع و  زا  کی  چـیه  هب  دـیاب  هک  تسا  نیا  زاجعا  طرـش  نیمجنپ  - 5
زا نارگید  هچرگ  دیمان ، هزجعم  ناوتن  ار  یلمع  نینچ  دشاب ، یکتم  نونف  مولع و  زا  یکی  هب  هک  دهد  ماجنا  یلمع  یسک  رگا  دشابن و  مّلعت 

. دشاب اراد  ار  زاجعا  رگید  طیارش  هدوب ، ناوتان  زجاع و  نآ  ماجنا 
یتعنص يرنه و  ای  یملع و  قیقد  زومر  رارـسا و  زا  یخرب  هب  هک  یناسک  زا  نازابهدبعـش و  نارگوداج ، زا  هک  ياهداعلا  قراخ  لامعا  الثم :
لطاب ار  لامعا  هنوگ  نیا  هک  تسین  مزال  دنوادخ  رب  دوشیمن و  هدـیمان  هزجعم  هداعلا ، قراخ  لامعا  نینچ  دـنزیم . رـس  دـنراد ، ییانـشآ 
مئـالع ملع و  هار  زا  اریز  دزاـس  حـضتفم  اوسر و  دـنیوجیم ، کـسمت  اـهنآ  هب  ناـشنیغورد  ياـعدا  تاـبثا  يارب  هک  ار  يدارفا  هدوـمن ،

ره هک  دشابیم  یباستکا  يرنه و  ای  یملع و  قیقد  نیناوق  دعاوق و  هلـسلس  کی  هب  یکتم  لامعا  هنوگ  نیا  هک  ددرگیم  نشور  صوصخم 
تـسد ییایمیـش  یکیزیف و  راثآ  یمتح و  جیاتن  نینچ  هب  ارهق  ددنب ، راک  هب  نیعم  هزادـنا  رد  صاخ و  طیارـش  اب  دریگ و  ارف  ار  اهنآ  سک 

. تفای دهاوخ 
دشابیم رکفت  تقد و  روخارف  رد  نیعم  نازیم  رد  اهنآ  نتسب  راک  هب  دعاوق و  هنوگ  نیا  اب  ییانـشآ  هک : تسا  نیا  تسه ، هک  يزیچ  يرآ 

. تسین رسیم  نکمم و  یسک  ره  يارب  و 
اهنآ تابیکرت  ایـشا و  ییایمیـش  داوم  راثآ  صاوخ و  هب  ییانـشآ  هب  یکتم  هک  ناکـشزپ  زیگنا  باـجعا  ياـهتبابط  زا  یـضعب  نینچمه  و 
یتبابط نینچ  ماجنا  زا  هدوبن ، انشآ  زومر  رارسا و  هنوگ  نیا  اب  زین  رگید  ناکشزپ  یتح  مدرم  رثکا  هچرگ  دشابیمن ، هزجعم  هلوقم  زا  تسا ،

. دنشاب ناوتان  زجاع و 
ماسجا و ییایمیـش  یکیزیف و  صاوخ  راثآ و  هب  یملع و  قیقد  نیناوق  دـعاوق و  هنوگ  نیا  اب  ار  رفن  کی  اهنت  مدرم  ناـیم  زا  دـنوادخ  رگا  و 

غورد عالطا ، ملع و  نیا  زا  هدافتسا  ءوس  عقوم  رد  دزاس و  انشآ  دشابیمن ، مومع  راکفا  قفا  رد  هک  شنیرفآ  ناهج  هدیچیپ  ياهزار  ایـشا و 
رب دهاش  هدوبن ، هزجعم  هلوقم  زا  اهنیا  اریز  ددرگیمن  بوسحم  يدنوادخ  تحاس  هب  تبسن  یحبق  داریا و  هنوگ  چیه  دنکن ، الم  رب  ار  يو 

. دشاب دناوتیمن  ییاعدا  هنوگ  چیه 
ياعدا دهد و  ماجنا  ییوگغورد  درم  تسد  اب  ار  هزجعم  دنوادخ  لاحم  ضرف  هب  رگا  يرآ ،

__________________________________________________

.138 / 2 ریثا ، نبا  لماک  ( 1)
55 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

تلالض و بجوم  وگغورد و  قیدصت  راک  نیا  هک  اریز  دوب  دهاوخ  ینالقع  ریغ  تسیاشان و  راک  دنک ، دییأت  هلیسو  نیدب  ار  يو  نیغورد 
56 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  اریبک » اّولع  کلذ  نع  هّللا  یلاعت  . » تسا رترب  لجا و  یلمع  نینچ  ماجنا  زا  دنوادخ  تسا و  مدرم  یهارمگ 

56 تسا … ص : توبن  هناوتشپ  هزجعم 

56 هزجعم … ص : موزل 
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فیلاـکت و رـشب  دارفا  موـمع  يارب  دـیاب  دـنوادخ  هک  هدـیدرگ  نشور  تباـث و  يرطف  دـیدرت  لـباق  ریغ  نیهارب  یلقع و  راوتـسا  لـیالد  هب 
فیلاکت و هب  شلماکت  دـشر و  ریـسم  رد  رـشب  اریز  دـنک  ییامنهار  ینادواج  تداعـس  لماکت و  هار  رد  ار  نانآ  درادـب و  ررقم  ییاههمانرب 
لاـمک و زا  ياهلحرم  چـیه  هب  اـهییامنهار ، فیلاـکت و  نیا  نودـب  تسا و  دـنمزاین  ادـیدش  شراـگدرورپ  ياـهییامنهار  یهلا و  نیناوـق 

. ددرگ زئاف  دناوتیمن  تداعس 
نآ يارب  یتلع  درادن و  ررقم  رشب  يارب  تساهنآ ، نیهر  ورگ و  رد  یناسنا  لامک  تداعس و  هک  ار  ینیناوق  فیلاکت و  نینچ  دنوادخ  رگا 

. تساربم هزنم و  نتسنادن  لهج و  زا  دنوادخ  هک  یتروص  رد  دشاب . عالطایب  رشب  زاین  جایتحا و  زا  دنوادخ  هک : نیا  زج  دوب  دهاوخن 
رب هک  تسا  لخب  تفص  نامه  نیا  دوش و  لئان  یتداعس  لامک و  نینچ  هب  رـشب  دارفا  دهاوخیمن ، الـصا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  رثا  رد  ای  و 

. دشابیم نکمم  ریغ  لاحم و  رگشیاشخب  میرک و  دنوادخ 
زجع و ناـمه  مه  نیا  تسین ، رودـقم  يو  يارب  نآ  نداد  ماـجنا  یلو  ددرگ  نیمأـت  ناـسنا  تداعـس  هک  دـهاوخیم  دـنوادخ  هک  نیا  اـی  و 

. درادن یهار  اناوت  دنوادخ  سدق  تحاس  هب  هک  تسا  یناوتان 
. دناسرب رشب  عالطا  هب  ار  اهنآ  درادب و  ررقم  ینیناوق  فیلاکت و  رشب  لماکت  تداعس و  نیمأت  يارب  هک  تسادخ  رب  نیاربانب ،

ار وا  درادب و  ررقم  ینیناوق  فیلاکت و  رـشب  يارب  دیاب  دنوادخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  دش ، يروآدای  لوا  همدـقم  ناونع  هب  هچ  نآ  زا 
57 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  هک  تسا  نشور  یلو  دنک . ییامنهار  تداعس  لماکت و  ریسم  رد 

اب ار  رشب  رگید  دارفا  دوشیم و  هدیمان  ربمایپ  هک  درف  نیا  ددرگ و  غالبا  نانآ  يارب  رشب  دارفا  زا  درف  کی  هلیـسو  هب  دیاب  یهلا  فیلاکت  نیا 
سکره ددرگ و  مامت  نانآ  رب  ادخ  تجح  ات  دزاس  انشآ  تسا ، هتشاد  ررقم  نانآ  تیاده  لماکت و  هار  رد  دنوادخ  هک  یفیلاکت  فیاظو و 

دیوگیم : نآرق  هچ  نآ  يانعم  تسا  نیا  دنک . باختنا  ار  تکاله  ای  تداعس و  هار  ود  زا  یکی  لیلد  ناهرب و  يور  زا 
«1 . » ٍۀَنَِّیب ْنَع  َّیَح  ْنَم  ییْحَی  َو  ٍۀَنَِّیب  ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهَِیل 

نآ رب  عـمط  مشچ  يداـیز  دارفا  هک  تمظع  اـب  گرزب و  سب  تسا  یبـصنم  ماـقم و  یهلا  ترافـس  يربماـیپ و  هک  تسا  نشور  مه  نـیا  و 
. دننارورپیم دوخ  زغم  رد  هلیح - غورد و  يور  زا  هچرگ  ار - یماقم  نینچ  رب  ندیسر  يوزرآ  هتخود و 

هارمگ وگغورد و  نایعدـم  نادایـش و  ات  دـهد  هئارا  ینـشور  هاوگ  دـهاش و  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  ماـقم  نیا  یعدـم  دـیاب  هک  تسا  نیا 
زین هاوگ  دهاش و  نیا  دـننک . ییامندوخ  یقیقح ، نایامنهار  یعقاو و  نایعدـم  سابل  رد  هدومن ، هدافتـسا  ءوس  ماقم  نیا  زا  دـنناوتن ، هدـننک 
هولج قح  دنیامن و  تباث  ار  ناشنیغورد  ياعدا  دـنروایب و  ار  نآ  ریظن  دـنناوتب  مه  نارگید  هک  دـشاب  يداع  لامعا  اهراک و  زا  دـناوتیمن 

. دنهد
نایرج یعیبط  يداع و  ریـسم  فالخ  رب  دنکـش و  مهرد  ار  تعیبط  نیناوق  سیماون و  هک  دشاب  یلامعا  زا  هاوگ  دهاش و  نیا  دـیاب  نیاربانب ،

يربمایپ و دـهاش  هناوتـشپ و  اهنت  هک  ار  هداعلا  قراخ  لامعا  هنوگ  نیا  دزاـس  ناوتاـن  يدـهاش ، هاوگ و  نینچ  ندروآ  زا  ار  نارگید  دـبای و 
. دنمانیم زاجعا »  » ار نآ  نداد  ماجنا  و  هزجعم »  » تسا توبن 

57 توبن … ص : تابثا  رد  زاجعا  شقن 

تیانع نذا و  نودـب  دـناوتیمن  تسا ، شنیرفآ  ملاع  یمومع  يارجم  فالخ  رب  يریـسم  باـختنا  تعیبط و  نیناوق  نتـسکش  زاـجعا  نوچ 
سک چیه  زا  یعیبط  ریغ  لمع  نینچ  عوقو  دشابن  راک  رد  ییادخ  یبیغ و  يورین  تردق و  ات  ددنویپب و  عوقو  هب  یسک  زا  راگدرورپ  صاخ 

. دوب دهاوخن  ریذپ  ناکما 
هب ار  مدرم  تروص  نیا  رد  دزاس ، شزهجم  هزجعم  حالـس  اب  هدومن ، ینابیتشپ  يو  زا  مه  ادـخ  دـنک و  توبن  ياـعدا  یـسک  رگا  نیارباـنب ،
ریغ لاحم و  میکح  يادخ  سدق  تحاس  هب  تبـسن  لمع  نیا  تسا و  هدومن  قیدصت  جیورت و  ار  لطاب  هداد ، قوس  یهارمگ  لهج و  يوس 
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يو زا  زگره  دیامنیم و  نکمم 
__________________________________________________

.42 لافنا / ( 1)
58 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. دش دهاوخن  رداص 
نوناق نشور و  تقیقح  کی  نیا  تسا و  قح  نذا  زا  فشاک  يو و  راتفگ  قدص  رب  لیلد  دوش ، رهاظ  یسک  تسد  رد  ياهزجعم  رگا  سپ 

. دنهدیمن هار  دوخ  هب  يدیدرت  کش و  دننکیم و  هیکت  نآ  رب  مهم  روما  رد  نادنمدرخ  هک  تسا  یمّلسم  یلک و 
کش و اب  ار  وا  ياعدا  مدرم  دشاب و  تیعر  نوئش  روما و  هب  طوبرم  هک  دنک  یبصنم  ياعدا  یهاشداپ ، ناطلس و  هیحان  زا  یـسک  رگا  الثم :
دـیادزب و مدرم  لد  زا  ار  دـیدرت  کـش و  نیا  درواـیب و  یلیلد  دنـس و  شیوـخ  ياـعدا  تاـبثا  يارب  تسا ، مزـال  وا  رب  دـننک ، یقلت  دـیدرت 

. دزاس مکحتسم  ناشنایم  رد  ار  شیوخ  تیعقوم 
رارق هاشداپ  صاخ  تیانع  تبحم و  ادرف  نیمه  نم  هک : دیوگب  نینچ  شیاعدا  راتفگ و  قدص  تابثا  رد  یگدنیامن  یعدم  نیمه  رگا  سپ 
فرط زا  دومن و  دـهاوخ  رختفم  دـنکیم  ادـها  ناگدـنیامن  ارفـس و  ریاس  هب  هک  ياهناهاش  صاخ و  هفحت  کـی  اـب  ارم  وا  تفرگ و  مهاوخ 

اب ار  وا  نیعم  زور  نامه  رد  لاح  نیا  اب  دـشاب و  عالطا  اب  الماک  هدـیدرگ ، عقاو  صخـش  نآ  تیعر و  نایم  رد  هچ  نآ  زا  مه  هاشداپ  رگید 
ییاناد لقاع و  چیه  هک  يروط  هب  دشابیم  صخـش  نآ  یگدنیامن  دییأت  قیدصت و  هاشداپ  نآ  زا  لمع  نیا  دیامن ، رختفم  صاخ  هیده  نآ 
شیوخ تیعر  حـلاصم  ظفح  هب  دـنمهقالع  هک  اناوت  لقاع و  هاشداپ  کـی  رب  اریز  دـیامن  لـمح  ییوگفـالخ  غورد و  هب  ار  وا  دـناوتیمن 

ار وا  تسد  دنک و  دییأت  قیدصت و  يو ، يزاب  هقح  زا  عالطا  اب  ار  يزاب  هقح  وگغورد و  درم  هک  تسا  نجهتـسم  حیبق و  رایـسب  دـشابیم ،
. دشاب وا  نابیتشپ  کمک و  يدایش  يزابهقح و  ریسم  رد  دراذگب و  زاب  يراکبارخ  داسف و  رد 

نآرق رد  دوب و  دـهاوخن  لوبق  لباق  نکمم و  هجو  چـیه  هب  قلطم  میکح  دـنوادخ  هراب  رد  دـشابن ، لوبق  لباق  لقاع  رـشب  هراب  رد  هک  یلمع 
دیوگیم : هک  اج  نآ  تسا ، هدش  هراشا  عوضوم  نیمه  هب  زین  دیجم 

«1 . » َنِیتَْولا ُْهنِم  انْعَطََقل  َُّمث  ِنیِمَْیلِاب  ُْهنِم  انْذَخََأل  ِلیِواقَْألا  َضَْعب  اْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو 
. میدرکیم عطق  ار  شبلق  گر  سپس  میتفرگیم . تردق  اب  ار  وا  ام  تسبیم  ام  رب  غورد  ینخس  ربمغیپ )  ) وا رگا 

شیپ زا  ار  یبلاطم  دناوتیمن  میتخاس  رهاظ  يو  تسد  رد  ییاههزجعم  میدومن و  دـییأت  ار  شتوبن  ام  هک  ي  دـمحم »  » تسا نیا  هیآ  روظنم 
زا رامد  مینکیم و  عطق  ار  شایناگدنز  گر  شیوخ  تردق  اب  دنز ، رس  يو  زا  یلمع  نینچ  لاحم  ضرف  هب  رگا  دهد و  تبسن  ام  هب  دوخ 

هک نآ  هچ  میروآیم . شراگزور 
__________________________________________________

.46 - 44 هقاح / ( 1)
59 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هک تسام  رب  تسا . تیادـه  قح و  نییآ  نید و  رد  ساـسایب  بلاـطم  نداد  هار  لـطاب و  ياـضما  لـطاب ، ياـهراتفگ  ربارب  رد  اـم  توکس 
نابیتشپ رظان و  زین  اقب  هلحرم  رد  داجیا ، ثودـح و  هلحرم  دـننامه  مینک و  ظفح  ساسایب  بلاطم  اـهغورد و  زا  ار  دوخ  نوناـق  تعیرش و 

. میشاب نآ 

59 هرعاشا … ص : اب  ینخس 

، هلحرم نیا  رد  دنـشاب و  دـقتعم  یلقع  نسح  هب  هک  دـشاب  توـبن  هاوـگ  لـیلد و  دـناوتیم  یناـسک  دزن  رد  هزجعم  هـک  تـشاد  هجوـت  دـیاب 
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. دنریذپب ار  لقع  تموکح 
هب توبن  قیدصت  صیخـشت و  هار  دننادیمن ، فقاو  روما  یعقاو  حـبق  نسح و  رب  ار  رـشب  لقع  دـنرکنم و  ار  تقیقح  نیا  هک  هرعاشا »  » یلو

. دشابیم دودسم  هتسب و  نانآ  يور 
هک وگغورد  صخش  تسد  رد  ار  هزجعم  ندومن  رهاظ  ناسنا  لقع  هک  تسا  رذگهر  نیا  زا  يربمایپ ، توبن و  قدص  رب  زاجعا  تلالد  اریز 

دشاب و هتـشادن  ار  یـصیخشت  نینچ  لقع  رگا  دنادب و  نکمم  ریغ  لاحم  رما  کی  اوران و  حیبق و  دنوادخ  رب  دشابیم ، يو  قیدصت  دییأت و 
. دوب دهاوخن  ریذپ  ناکما  يدحا  يارب  وگتسار  زا  وگغورد  نداد  صیخشت  تروص ، نیا  رد  دنک ، يرواد  تواضق و  دروم  نیا  رد  دناوتن 

دـساف و جـیاتن  تالاکـشا و  تسا ، ناوتاـن  زجاـع و  یعقاو ، ییاـبیز  تشز و  حـبق و  نسح و  صیخـشت  كرد و  زا  لـقع  هـک : هـیرظن  نـیا 
. تسا وگتسار  زا  وگغورد  صیخشت  ایبنا و  قیدصت  هار  ندوب  دودسم  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  رب  رد  ار  یتسردان 

هچرگا اوران  راک  هک : دـهدیم  خـساپ  نینچ  تسا ، هجوتم  یلقع  حـبق  نسح و  نیرکنم  هرعاشا و  رب  هک  لاکـشا  نیا  زا  ناهبزور  نب  لضف 
رارق وگتـسار  ناربمایپ  رایتخا  رد  هشیمه  ار  هزجعم  هک  دراد  نایرج  نیا  رب  يو  تیـشم  تداع و  یلو  تسین  لاحم  اوران و  دنوادخ  رب  القع 
یتح وگتـسار  زا  وگغورد  صیخـشت  ناربمایپ و  قیدصت  هار  نیاربانب ، دنادرگیمن  رهاظ  هزجعم  زگره  وگغورد  صخـش  تسد  رد  دهد و 

. دوب دهاوخن  دودسم  هتسب و  زین  هرعاشا  يارب 
اریز : تسادیپ  یتاهج  زا  نآ  رد  یتسس  فعض و  راثآ  هک  ناهبزور  نبا  خساپ  هصالخ  دوب  نیا 

كرد و لباق  يرهاظ  ساوح  اب  هک  تسین  يروما  زا  دـهدیم  تبـسن  ادـخ  هب  دروم  نیا  رد  ار  نآ  ناـهبزور  نبا  هک  یـشور  تداـع و  - 1
هب ار  هار  نیا  هرعاشا  هک  تسا  لقع  هار  تفایرد ، ار  نآ  ناوتیم  هک  یهار  اهنت  دینـش . شوگ  اب  دید و  مشچ  اب  ار  نآ  ناوتب  دـشاب و  سح 

. دناهتسب دوخ  يور 
60 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  هدعو  تداع و  زا  فلخت  دشاب ، نوبز  زجاع و  روما  حبق  نسح و  كرد  زا  لقع  هک  یتروص  رد  اریز 

. تسناد دهاوخن  اوران  لاحم و  دنوادخ  رب  زین  ار 
هک تسا  نیا  رب  فوقوم  دـنکیمن ، رهاظ  هزجعم  نایوگغورد  تسد  رد  هک  دـنوادخ  شور  تداـع و  نیا  هب  ندرب  یپ  نآ ، زا  هتـشذگ  - 2

. مینادب وگتسار  قداص و  ناشیاعدا  رد  دندوب  هزجعم  ياراد  ناگمه  هک  ار  هتشذگ  ناربمایپ 
رد ار  هزجعم  هشیمه  دنوادخ  هک  دننک  رواب  نیقی و  دنناوتیمن  یهار  چیه  زا  دنرگنیم  نانآ  هب  دیدرت  ای  راکنا و  مشچ  اب  هک  یناسک  یلو 

. دوب دهاوخن  توبث  تابثا  يارب  شخب  نانیمطا  رابتعا و  لباق  لیلد  کی  زاجعا  نانآ  رظن  هب  هجیتن  رد  دزاسیم . رهاظ  نایوگتسار  تسد 
يواسم نآ  كرت  اب  یلمع  نداد  ماـجنا  لـقع  رظن  زا  هک  یتقو  تسا : نیا  دـشابیم  هجوتم  ناـهبزور  نبا  راـتفگ  هب  هک  یموس  لاکـشا  - 3

هنوگ چیه  شلامعا  ربارب  رد  هک  ییادخ  اناوت - رداق و  يادخ  هک  دراد  یعنام  هچ  دیامن ، مکح  نآ  حبق  ای  نسح و  رب  دـناوتن  لقع  دـشاب و 
دارفا راـیتخا  رد  دوب ، هداد  وگتـسار  دارفا  هب  ار  هزجعم  هک  روط  ناـمه  دـهد و  رییغت  ار  شیوخ  تداـع  شور و  تسین - ذـخاؤم  لوئـسم و 

. دهد رارق  زین  زابهقح  وگغورد و 
، دیآیم دوجو  هب  رارکت  رثا  رد  هک  تسا  ییاههدیدپ  روما و  زا  تداع  لاور و  هک : تسا  نیا  ناهبزور  نبا  خساپ  رب  لاکـشا  نیمراهچ  - 4

لیلد هچ  هب  دوب ، تداع  نیا  ندـمآ  دوجو  هب  زا  لبق  هک  ار  ربمایپ  نیتسخن  توبن  نیاربانب ، دـشابیم . نامز  رورم  هب  جاتحم  زین  لمع  رارکت 
؟ درک تابثا  ناوتیم 

لئاسمرد نایب  تخاس . میهاوخ  المرب  ادخ  يرای  هب  ار  نانآ  راتفگ  داسف  فعض و  تخادرپ ، میهاوخ  رتشیب  هرعاشا  راتفگ  هب  هدنیآ  رد  ام 
61 ص : نآرق ،

61 زاجعا … ص : رد  بسانت 
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دارفا ریاس  دوش و  ماجنا  شنیرفآ  ناهج  رد  مکاح  يداع  نیناوق  فالخ  رب  هک  دنیوگیم  ار  یلمع  هزجعم  میدومن ، نایب  البق  هک  يروط  هب 
. دنشاب ناوتان  زجاع و  نآ ، ماجنا  رد  رشب 

یملع قیقد  تایلمع  رگید  زا  ار  هزجعم  دنناوتیم ، یناسک  اهنت  هکلب  دشابیمن ، ریذپ  ناکما  رسیم و  سک  همه  يارب  هزجعم  نتخانـش  یلو 
نف ره  ناصصختم  املع و  نادنمشناد  اریز  دنشاب  هتشاد  صـصخت  تراهم و  هزجعم ، نآ  هباشم  نونف  مولع و  رد  هک  دنهد  صیخـشت  ینف  و 
نیا ماجنا  هک  دنهد  صیخشت  دنناوتیم ، نانآ  طقف  دنرتاناد  نآ  رارسا  زومر و  هب  رتانشآ و  نارگید  زا  نف  نآ  قیاقد  تایـصوصخ و  هب  هک 

. هن ای  تسا  ریذپناکما  نارگید  يارب  لمع 
رد هک  یناسک  انـشآ و  ریغ  عالطایب و  دارفا  یلو  دننکیم . قیدصت  ار  هزجعم  نارگید  زا  رتدوز  دنمـشناد ، ملاع و  دارفا  هک  تساج  نیا  زا 

. دشابیم زاب  نانآ  يارب  دیدرت  کش و  عون  ره  هار  دنرادن ، صصخت  تراهم و  هزجعم ، هباشم  مولع 
نف ناصـصختم  هک  هدومن  هیکت  يرنه  ینف و  تایلمع  هلـسلس  کی  هب  شاهزجعم  رد  یعدـم  صخـش  هک  دـنهد  لامتحا  اـت  دارفا  هنوگ  نیا 

. دنربیم رس  هب  دیدرت  کش و  يرواب و  رید  تلاح  رد  هتفرن ، ياهزجعم  نینچ  راب  ریز  دنهد ، صیخشت  ار  نآ  دنناوتیم 
ناکم نامز و  نآ  جیار  نف  تعنـص و  اب  هباشم  هک  دزاس  رختفم  ياهزجعم  اب  ار  ربمغیپ  ره  دـنکیم ، اضتقا  یهلا  تمکح  هک  تساج  نیا  زا 

جیار نف  ای  ملع و  اب  ار  نآ  توافت  هزجعم و  تقیقح  دنناوتب  ات  دنشاب  هتشاد  دوجو  رتشیب  ملع ، نآ  هب  نایانشآطیحم  رـصع و  نآ  رد  هدوب ،
لئاسمرد نایب  ربتعم و  مدرم  هدوت  يارب  ناشرظن  دـننک و  يرواد  رظن و  راـهظا  صّـصخت  ملع و  يور  زا  دـنهد و  صیخـشت  ناشرـصع ، رد 

62 ص : نآرق ،
. دوب دهاوخ  رتنشور  رتمکحم و  مدرم  يارب  یهلا  ناهرب  تجح و  تروص  نیا  رد  دشاب ، روآ  نانیمطا 

رحـس و يو  ناـمز  رد  اریز  داد  هزجعم  ار  اـضیب  دـی  اـصع و  ع )  ) یــسوم هـب  دـنوادخ  هـک  دوـب  یهلا  تـمکح  یلک و  نوناـق  نـیمه  يور 
هب دـندومن و  قیدـصت  ار  یـسوم  تازجعم  مدرم ، ریاس  زا  شیپ  دنتـشاد ، صـصخت  رنه  نف و  نیا  رد  هک  یناسک  دوب و  لومعم  يرگوداج 

. دندیورگ يو  نییآ 
، دناهدرک هیهت  وداج  ناونع  هب  نانآ  هک  ار  هچ  نآ  همه  هدمآرد  اهدژا  تروص  هب  يو  نامرف  هب  هک  دندید  ار  یسوم  ياصع  هک  یتقو  اریز 
یبیغ و میظع  يورین  کی  هب  هدوب ، جراخ  وداج  رحس و  هریاد  زا  لمع  نیا  هک  دندیمهف  ددرگیمرب ، دوخ  یلصا  تروص  هب  زاب  دعلبیم و 

. دشابیم یکتم  یهلا 
توبن مالعا و  ار  ناشنامیا  وا  ربارب  رد  دنهن ، یعقو  نوعرف  دیعو  هدعو و  رب  هک  نیا  نودب  دـندروآ ، نامیا  نآ  ندوب  هزجعم  هب  هک  دوب  نیا 

. دندومن قیدصت  ار  یسوم 
، دـندادیم ماجنا  ار  يزیگنا  تریح  ياههجلاعم  اـبطا  دوب و  هدیـسر  دوخ  تمظع  جوا  هب  یناـنوی  بط  مه  ع )  ) یـسیع ترـضح  ناـمز  رد 

. دوب رادروخرب  یصاخ  قنور  جاور و  زا  بط  ملع  دندوب  نانوی  ياههرمعتسم  زا  هک  نیطسلف  هیروس و  رد  اصوصخم 
تمکح تخاس ، غیلبت  هب  رومأم  طیحم  نیا  رد  ار  وا  تخیگنارب و  توبن  هب  هقطنم  ود  نیا  رد  ار  ع )  ) یسیع ترـضح  میکح  دنوادخ  نوچ 

رارق طیحم  نآ  جـیار  نف  هباشم  نامز و  نآ  نادنمـشناد  لامعا  بط و  ناـمه  هیبش  یلاـمعا  زا  ار  وا  زاـجعا  هک  دومنیم  اـضتقا  يدـنوادخ 
. دهد

يو تازجعم  زا  ار  دازردام  روک  ندومن  انیب  ریذپان و  جالع  ضارما  هب  نداد  افش  ناگدرم ، ندرک  هدنز  اناوت  میکح و  دنوادخ  هک  دوب  نیا 
موـلع و هب  دـناوتیمن  تسا و  نوریب  بط  مـلع  هریاد  زا  هدوـب ، رـشب  تردـق  زا  جراـخ  لـمع  نـیا  هـک  دـننادب  ناـمز  نآ  مدرم  اـت  داد  رارق 

. دریگیم ماهلا  یبیغ  عبنم  کی  زا  هدوب ، بط  ملع  نیناوق  زا  جراخ  هکلب  دشاب ، یکتم  زور  لومعم  ياهشناد 
اب زور  نآ  ناهج  للم  نایم  رد  دنتـشاد و  لـماک  صـصخت  تغـالب  تحاـصف و  نف  رد  اـهنت  مولع  نونف و  عاونا  ناـیم  زا  زین  یلهاـج  برع 
رب لمع  نیا  اب  دـندرکیم و  اپ  رب  هباطخ  رعـش و  هقباسم  سلاجم  هک  اج  نآ  ات  دـندوب  فورعم  یبدا  نونف  اـب  ییارـس و  نخـس  تحاـصف و 
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فلتخم لیابق  يارعـش  زا  کی  ره  دـیدرگیم و  لیکـشت  ییاهرازاب  روظنم  نیمه  هب  زین  یهاگ  دـندومنیم و  تاـهابم  راـختفا و  رگیدـکی 
باـختنا ار  اـهنآ  نیرتـهب  هدومن ، رظن  راـهظا  هقباـسم  نارواد  دادیم و  رارق  شیاـمن  ضرعم  رد  ار  شیوـخ  نخـس  رعـش و  نیرتـهب  برع 

. دندادیم رارق  قیوشت  ریدقت و  دروم  ار  نخس  رعش و  نیرتهب  هدنیوگ  دندرکیم و 
63 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تفه   » زور نآ  دیاصق  راعشا و  نیرتهب  نایم  زا  هک  دوب  هدیسر  ییاج  هب  قیوشت  ریدقت و  نیا 

رعش ره  خیرات  نآ  زا  دیدرگ و  فورعم  هعبـس » تاقلعم   » هب هک  دنتخیوآ  هبعک  راوید  هب  هتـشون ، الط  بآ  اب  دندومن و  باختنا  ار  هدیـصق »
«1 . » دندیمانیم ییالط  رعش  ار  نآ  هدومن ، هیبشت  هناگ  تفه  دیاصق  نآ  هب  ار  ابیز 

تواضق دیزرویم . قشع  اویش  نیریش و  ياههباطخ  نانخس و  دیاصق ، راعشا ، هب  دوب . لئاق  ییازسب  تیمها  بدا  رعش و  هب  برع  نز  درم و 
زمرق صوصخم  رداچ  وا  يارب  دـمآیم و  ظاکع  رازاب  هب  جـح  مسارم  رد  يو  هک  دوب  ینایبذ » هغباـن   » هدـهع هب  دروم  نیا  رد  زین  يرواد  و 

وا دنتشادیم ، هضرع  وا  رب  ار  ناشدیاصق  راعشا و  هدمآ ، درگ  يو  رود  هب  ارعـش  برعلا  ةریزج  فانکا  فارطا و  زا  دیدرگیم ، اپرب  یگنر 
«2 . » درکیم بصن  شاهدنیارس  هنیس  هب  ار  راختفا  لادم  باختنا و  ار  دیاصق  راعشا و  نیرتهب  درکیم و  يرواد  مه 

قراخ تغالب  ناـیب و  هزجعم  اـب  ار  مالـسا  ربمغیپ  هک  دومن  اـضتقا  یهلا  تمکح  دوب ، نینچ  نیا  ناـمز  نآ  ناتـسبرع  طـیحم  عاـضوا  نوچ 
رعاش ره  دـنز و  نیمز  رب  زجع  يوناز  نآرق  ياویـش  بولـسا  تحاصف و  ربارب  رد  حیـصف  برع  ره  هک  يروط  هب  دـنک ، رختفم  نآرق  هداعلا 

رـس راـیتخایب  نآرق  ربارب  رد  فصنم  علطم و  درف  ره  دـنیبب ، هدـنامرد  زجاـع و  نآرق  توـالح  تغـالب و  ربارب  رد  ار  دوخ  غیلب ، روـنخس و 
. دنک فارتعا  نآ  ندوب  ادخ  راتفگ  ندوب و  یحو  هب  دروآ و  دورف  میلست 

هک : نیا  نآ  دزاسیم و  نهربم  نشور و  ار  تقیقح  نیا  تسا ، هدیدرگ  لقن  تیکس  نبا  زا  هک  یثیدح 
اب ار  یـسیع  دومن و  لاسرا  اضیب  دی  اصع و  اب  ار  نارمع  نب  یـسوم  ارچ  دنوادخ  هّللا  لوسر  نبای  تشاد : هضرع  ع )  ) اضر ترـضح  هب  يو 

؟ تخیگنارب هباطخ  مالک و  زاجعا  اب  ار  دمحم  بط و 
جیار و نارود  رصع و  نآ  مدرم  نایم  رد  وداج  رحس و  داتسرف  ار  ع )  ) یسوم هک  یعقوم  دنوادخ  : » دومرف وا  باوج  رد  ع )  ) اضر ترضح 
هب دوب و  جراخ  نانآ  تردـق  زا  نآ  ماجنا  هک  داد  ناشن  ار  یلمع  شیوخ ، ناـمز  لومعم  نف  ناـمه  خنـس  زا  زین  ع )  ) یـسوم دوب و  لومعم 
هب ار  یـسیع  ترـضح  دـنوادخ  دـیامن و  تباث  ار  شیوخ  توبن  لطاب و  دوب ، یکتم  يرگوداج  رب  هک  ار  ناـنآ  لـمع  تسناوت  هلیـسو  نیا 

دیدش و هقالع  دنتـشاد و  بط  ملع  هب  یمربم  جایتحا  مدرم  دوب و  هدمآ  دیدپ  ینوگانوگ  ياهيرامیب  ضارما و  هک  دومن  ثوعبم  یماگنه 
راک يور  هب  دـنتفای و  شرورپ  بط  ملع  رد  يرهام  نادنمـشناد  اـبطا و  هک  يروط  هب  دـندادیم ، ناـشن  دوخ  زا  نآ  هب  تبـسن  یـصوصخم 

بیجع و جاور  زا  ملع  نیا  دندمآ و 
__________________________________________________

.78 / 1 هدمعلا ، ( 1)
. ] …[ توریب عبط  ، 640 / 2 ۀینارصنلا ، ءارعش  ( 2)

64 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
نف بط و  ملع  هباشم  هک  داد  ناشن  ياهزجعم  دش و  ثوعبم  ع )  ) یسیع ترـضح  هک  دوب  نارود  نامه  رد  دیدرگ . رادروخرب  یمرگ  رازاب 
انیب ار  دازرداـم  ناـیانیبان  درکیم و  هدـنز  ار  ناـگدرم  ادـخ ، نذا  هب  وا  دوبن . هتخاـس  ناـمز  نآ  ياـبطا  زا  لاـح  نیع  رد  دوب ، ناـمز  جـیار 

دنوادخ دومنیم و  تابثا  ار  شیوخ  توبن  مامت و  مدرم  يارب  ار  تجح  هار  نیا  زا  دیـشخبیم و  دوبهب  ار  ریذپان  جالع  ضارما  دومنیم و 
جاور قنور و  يرعاش  رعـش و  ییارـسنخس ، ینف ، ملع و  ره  زا  شیب  رـصع  نآ  مدرم  ناـیم  رد  هک  تخیگنارب  ینارود  رد  ار  ص )  ) دـمحم

طخ هک  دروآ  يزیمآ  تمکح  نیتـم و  تـالمج  غیلب و  نیریـش و  ياـههظعوم  ناـنچ  نآ  دـنوادخ  فرط  زا  زین  ص )  ) مرکا لوسر  تشاد 
«1 .« » دومن مامت  نانآ  رب  ار  تجح  دیشک و  نانآ  ياویش  راتفگ  رود  هب  نالطب 
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ندز فرح  رمقلا و  قـش  دـننام : دوـب ، اراد  زین  ار  يرگید  ناوارف  تازجعم  نآرق ، زا  ریغ  ص )  ) مرکا لوـسر  هـک  تـشاد  هجوـت  دـیاب  یلو 
رتمـکحم و اـهنآ  هـمه  زا  رتمـهم و  تازجعم  نـیا  ماـمت  زا  دــیجم  نآرق  اــما  يو . ناــمرف  هـب  اههزیرگنــس  نـتفگ  حــیبست  رامــسوس و 

اریز : دشابیم  رتزیگناتفگش 
تازجعم نیا  رد  هک  تشاد  ناکما  دوب ، عـالطایب  یتسه  ناـهج  قیاـقد  شنیرفآ و  ملاـع  زومر  رارـسا و  زا  هک  زور  نآ  داوسیب  برع  - 1

ییانـشآ اهنآ  اب  هک  يرنه  ياهیتسدرت  ای  یعیبط و  لماوع  للع و  هلـسلس  کی  هب  ار  اهنآ  درگنب و  اهنآ  هب  دیدرت  مشچ  اب  دنک و  کش 
نآ برع  يارب  یلو  درامشب  دوب ، لومعم  جیار و  هک  وداج  رحس و  نامه  ماسقا  هلوقم و  زا  ار  هزجعم  نیا  و  دنادب . دنتسم  یکتم و  تشادن 
نآ رارـسا  هب  انـشآ و  تغالب  نونف  هب  سانـش و  نخـس  نانآ  دوخ  نوچ  دوبن ، یقاب  يدـیدرت  کش و  ياج  نآرق  زاجعا  تغـالب و  رد  زور 

. دندوب دراو 
تدـم زا  سپ  اـهنآ  همه  اریز  تشادـن  ناـکما  هشیمه  يارب  اـهنآ  زا  يرادربهرهب  دوب  يدروم  یتقوم و  ص )  ) ربماـیپ رگید  تازجعم  - 2

ناگدنیآ يارب  ناگتـشذگ  هک  دندمآ  رد  یخیرات  ثداوح  تانایرج و  هلـسلس  کی  تروص  هب  دندش و  جراخ  یتسه  هنحـص  زا  یهاتوک 
. تسا یمئاد  ینادواج و  نآ  ندوب  هزجعم  یقاب و  هشیمه  يارب  نآرق  یلو  دننک  لقن 

نیا هب  هک  زورما  ناگدنـسیون  باسح  هب  دومن و  میهاوخ  ثحب  الـصفم  ص )  ) ادـخ لوسر  تازجعم  ریاس  هراب  رد  هدـنیآ  تاحفـص  رد  ام 
. تخادرپ میهاوخ  دنرگنیم ، راکنا  دیدرت و  مشچ  اب  تازجعم 

__________________________________________________

ثیدح 20. لهج ، لقع و  باتک  ج 1  یفاک ، لوصا  ( 1)
65 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

65 تسا … ص : یهلا  هزجعم  نآرق 

هراشا

للم مامت  ص )  ) دـمحم هک  دراد  نامیا  ناعذا و  نآ  رب  دـنادیم و  نیقی  هب  ار  بلطم  نیا  دراد ، ییانـشآ  نآرق  مالـسا و  خـیرات  اب  سک  ره 
هزرابم نادیم  هب  مدق  نآرق  زاجعا  هلیسو  هب  تسا و  هدومن  تجح  مامتا  جاجتحا و  نانآ  رب  نآرق  اب  هدرک ، توعد  مالسا  يوس  هب  ار  ناهج 
هـضرع نآرق  نیا  دـننام  هب  ار  یباتک  دـنهد و  مه  تسد  هب  تسد  ناگمه  هک  تسا  هتـشاد  مالعا  نایناهج  هب  دـنلب  اسر و  يادـص  اب  هداهن ،

. درادرب تسد  شیوخ  ياعدا  توعد و  زا  وا  ات  دننک 
اهنت ندروآ  درک و  لزنت  مه  زاب  هدومن ، افتکا  نآرق  ياههروس  دننام  هب  هروس  هد  ندروآ  هب  لزنت و  هلحرم  نیا  زا  یمک  تدم  زا  سپ  یلو 
همادا یبلطهزرابم  يدـحت و  نیا  زین  زورما  هب  اـت  داد  همادا  دوخ  هزراـبم  يدـحت و  هب  هنوگ  نیدـب  دومن و  داهنـشیپ  ار  نآرق  زا  هروس  کـی 

. تشاد دهاوخ  همادا  مه  نانچمه  زیخاتسر  هنماد  ات  هتشاد ،
هار نیرتهداس  نیرتهب و  تشاد ، غوبن  عون  کی  هکلب  صـصخت و  بدا ، رعـش و  رد  تغالب و  تحاـصف و  رد  هک  ناـمز  نآ  برع  يارب  اـما 

اب هدـیدرگ  ص )  ) ادـخ لوسر  داهنـشیپ  يدـحت و  يوگباوج  دروایب و  ار  نآرق  کچوک  ياـههروس  زا  یکی  هک  دوب  نیا  نآرق  اـب  هزراـبم 
ار ناـنآ  بادآ  ننـس و  نیرتنشور  دـیاقع و  نیرتجـیار  هک  ار  يو  ياـعدا  دـنک و  هزراـبم  هضراـعم و  دـیجم ، نآرق  تحاـصف  تغـالب و 

شیوخ تیعقوم  شزرا و  رب  دزاس و  راگدنام  خیرات  رد  ار  شیوخ  مان  تباث و  ار  دوخ  يزوریپ  قیرط  نیا  زا  دـیامن و  موکحم  دـیبوکیم ،
تحار نیگنر  ياهنوخ  راثن  نیگنس و  ياههنیزه  فرـص  هدنبوک و  ياهگنج  زا  ار  برع  تلم  هداس ، هزرابم  هضراعم و  نیا  اب  دیازفیب و 
66 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دوش . رطاخ  هدوسآ  شناطوا ، اههناخ و  ندومن  كرت  اهراشف و  اهیتخس و  لمحت  زا  دنک و  هدوسآ  و 
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رتدوز هچ  ره  درک ، رکفت  تقد و  نآرق  تایآ  تغالب  تحاصف و  رد  تفرگ و  رارق  نآرق  ربارب  رد  یتقو  زور  نآ  غیلب  حیـصف و  برع  یلو 
دورف رس  میلست و  زج  دش و  دهاوخ  هجاوم  یعطق  تسکش  اب  نآرق  اب  هزرابم  هک  درب  یپ  تقیقح  نیا  هب  دومن و  ناعذا  نآ  ندوب  هزجعم  هب 

. درادن رگید  هار  هراچ و  نآرق  ربارب  رد  یناوتان  زجع و  راهظا  قح و  ربارب  رد  ندروآ 
توعد ربارب  رد  دندومن و  قیدصت  ار  مالـسا  ربمایپ  توبن  هتفریذپ ، ار  نآرق  ندوب  یحو  نانآ  زا  ياهدع  هک  دوب  نیقی  ناعذا و  نامه  يور 

شیپ رد  تجاجل  دانع و  هار  يرگید  هورگ  یلو  دندیدرگ  لئان  يدبا  تداعس  هب  مالـسا  نید  هب  فرـشت  اب  هدروآ ، دورف  میلـست  رـس  نآرق 
. دندومن باختنا  ار  نانس  هزین و  اب  هضراعم  نایب ، اب  هضراعم  ياج  هب  دنداد و  حیجرت  نخس  اب  هزرابم  رب  ار  ریشمش  اب  هزرابم  هتفرگ ،

لثم یباتک  ندروآ  هک  دنکیم  تباث  دشابیم و  نآرق  ندوب  یحو  رب  هاوگ  نیرتنشور  لیلد و  نیرتگرزب  دوخ  یگدـنامرد ، زجع و  نیا 
. تسا جراخ  وا  ناکما  دح  زا  نوریب و  رشب  تردق  هریاد  زا  نآرق 

66 خساپ … ص : هس  لاکشا و  کی 

، تسا هدـمآ  رب  هضراعم  ماقم  هب  نآ  اب  هدروآ و  ار  نآرق  دـننام  يراـتفگ  ناـمز ، نآ  برع  هک  دـناهدومن  اـعدا  عـالطایب  مدرم  زا  یـضعب 
. تسا هدنام  یفخم  ام  يارب  هتفر و  نیب  زا  هضراعم  نیا  تدم ، لوط  نامز و  رورم  رثا  رد  یهتنم 

اریز : دشابیم  لوبق  لباق  ریغ  تسس و  یفلتخم ، تاهج  زا  راتفگ  نیا 
نزرب و هچوک و  ره  رد  دـندومنیم ، وگزاب  دوخ  سلاجم  رد  ار  نایرج  نیا  بارعا ، امتح  تشاد ، تیعقاو  يزوریپ  هزرابم و  نینچ  رگا  - 1
ار يزوریپ  هضراعم و  نیا  دننک ، هدافتـسا  یتصرف  ره  زا  دنتـساوخیم  هک  مالـسا  نانمـشد  دـنتخاسیم و  مالعا  عیاش و  یمـسر  مسارم  رد 

ظوفحم ياهدـنبوک ، نیگنـس و  هبرح  کـی  تروص  هب  دـندرکیم و  يرادربهرهب  شیوخ  دـصاقم  دربشیپ  يارب  نآ  دوجو  زا  هدومن ، غیلبت 
رد دـندومنیم ، طبـض  هشیمه  يارب  لقن و  خـیرات  ياهباتک  رد  ار  نآ  ناگتـشذگ ، دـندربیم و  راـک  هب  شیوخ  نمـشد  هیلع  رب  هتـشاد ،

. تسا هدشن  هدید  نآ  زا  يرثا  هدماین ، نایم  هب  یمان  بدا  خیرات و  باتک  چیه  رد  هضراعم  نیا  زا  هک  یتروص 
ار يرشب  عماوج  مامت  نآرق  هکلب  دوبن ، بارعا  اهنت  ای  هدع و  کی  هب  رصحنم  نآ  نتساوخ  هزرابم  دیجم و  نآرق  يدحت  رگید  فرط  زا  - 2

. دنکیم توعد  هضراعم  هب  ار  نج  سنا و  مامت  هدناوخارف ، هزرابم  هب  نورق  راصعا و  مامت  رد 
67 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دیوگیم : نینچ  ماقم  نیا  رد 

«1 . » ًاریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناک  َْول  َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنآْرُْقلا ال  اَذه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِْإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق 
[ راک نیا  رد   ] ار رگیدکی  دنچ  ره  دروآ ، دنناوتن  ار  نآ  دننامه  دـنروایب ، ار  نآرق  نیا  دـننامه  هک  دـننک  قافتا  نایرپ  اهناسنا و  رگا  وگب :

. دننک کمک 
زا ات  دناهدرک  فرـص  ار  یفازگ  ياهلوپ  هدـش ، لمحتم  ار  ینیگنـس  ياههنیزه  مالـسا  نانمـشد  تیحیـسم و  هاگتـسد  خـیرات ، لوط  رد  و 

رارمتـسا همادا و  هزرابم  نیا  دـنهد و  هولج  کچوک  ار  دـیجم  نآرق  مالـسا و  ربماـیپ  رادجرا  ماـقم  دـنهاکب و  ناناملـسم  مالـسا و  تمظع 
- نانآ يارب  نآرق  تغالب  اب  هضراعم  رگا  نیاربانب ، دریذـپیم . ماـجنا  ياهدرتسگ  عیـسو و  هریاد  رد  مظنم  هماـنرب  کـی  تروص  هب  هتـشاد ،
اب نآرق  کچوک  ياههروس  زا  یکی  هباشم  ینخـس  میظنت  اب  دندرکیم و  هدافتـسا  هار  نیا  زا  تشاد ، ناکما  هروس - کی  ندروآ  اب  هچرگ 

مالسا اب  هزرابم  رد  ناوارف  تامحز  نیگنس و  ياهنیزه  فرـص  زا  ار  دوخ  دندمآیم و  لئان  شیوخ  فده  هب  یهجو  نیرتلهـس  نیرتهب و 
. دندومنیم تحار 

ینیریش غیلب و  مالک  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  خساپ  نیموس  - 3 « 2  » َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدـیُِری 
هب بیرق  يدح  ات  شور  بولـسا و  رد  هک  ار  نآ  هباشم  لقاال  ای  نآ و  دننام  یمالک  دناوتیم ، یناسآ  هب  دنک  تسرامم  نآ  رب  نیرمت و  ار 
اریز تسا  ینثتسم  یلک  نوناق  نیا  زا  دیجم  نآرق  یلو  دراد . نایرج  دراوم  مامت  رد  یلک و  مّلـسم و  تسا ، ینوناق  نیا  دروایب . دنـشاب ، مه 
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دوخ زغم  هب  ار  نآ  تایآ  هک  اج  نآ  ات  دیامن  تسرامم  نیرمت و  تقد ، نآ  رد  رتشیب  هچ  ره  ددرگ و  انـشآ  نآرق  اب  رتشیب  هچ  ره  ناسنا 
نیا دـشاب . هتـشاد  نآرق  تایآ  تغالب  بولـسا و  اب  یبسانت  تهابـش و  نیرتکـچوک  هک  دـنک  میظنت  ار  یمـالک  دـناوتیمن ، زاـب  دراپـسب 

، نتفرگ دای  نداد و  دای  اب  ناوتیمن  تسا و  جراخ  مّلعت  میلعت و  دودح  زا  هک  تساراد  ار  یصاخ  بولـسا  نآرق  هک  دنکیم  تباث  تقیقح 
. درب راک  هب  تفرگ و  ارف  ار  نآ  بولسا 

عون کی  هدـش ، لقن  هک  يو  تاملک  اههبطخ و  رد  دوب ، ص )  ) مرکا لوسر  دوخ  راـتفگ  اـشنا و  نآرق ، رگا  هک  دوشیم  مولعم  اـج  نیا  زا 
هدـهاشم كرد و  ار  یـصاخ  بسانت  هباشت و  ادـخ  لوسر  تاـملک  بولـسا  نآرق و  بولـسا ، رد  میدرکیم و  ساـسحا  ار  نآرق  هب  هباـشت 

ارهق دشاب و  نآرق  دننامه  هباشم و  بولسا  کبس و  رظن  زا  هک  دشیم  ادیپ  یتالمج  ترضح  نآ  راتفگ  يالهبال  رد  لقاال  ای  میدومنیم و 
__________________________________________________

.88 لیئارسا / ینب  ( 1)
.8 فص / ( 2)

68 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
نیا دنهاکب ، مالسا  تمظع  هوکش و  زا  دنهاوخیم  هک  نآرق  نانمشد  اصوصخم  دشیم و  لقن  ام  يارب  نیودت و  اهباتک  رد  تالمج  نیا 

. دندیشکیم ام  خر  هب  هدومن و  ظفح  ار  تاملک  هنوگ 
هک دنوشیم  ادـیپ  يدارفا  عامتجا ، نایم  رد  یهاگ  تسا و  فراعتم  لومعم و  مدرم  نایم  رد  هک  یتغالب  دومن : هجوت  دـیاب  زین  هتکن  نیا  هب 

. دشابیم رصحنم  تمسق  ود  ای  تمسق و  کی  هب  دودحم  الومعم  نانآ  ییارسنخس  تغالب و  یلو  دنرادروخرب  تغالب  نف  زا 
ییارس هحیدم  رد  یلو  دیوگیم  غیلب  رعش  هسامح ، رد  يرگید  نآ  نوبز ، زجاع و  ییارسرعش  رد  دراد و  تغالب  ییوگرثن ، رد  یکی  الثم :

تاعوضوم رد  نآرق  اما  دـشابیم . طحنم  لزان و  شرعـش  تایلزغ  رد  یلو  دیارـسیم  ییاویـش  ابیز و  رعـش  ییارـسهحون  اثر و  رد  اـی  هن و 
العا و دح  هب  زین  ار  زاجعا  هدرب ، زاجعا  دح  هب  ار  نخـس  داعبا  تاهج و  نآ  مامت  رد  هتفگ  نخـس  ددـعتم  نونف  هب  هدـیدرگ ، دراو  فلتخم 
، هبناج همه  تغالب  تحاـصف و  نیا  دـناهدز . نیمز  رب  زجع  يوناز  هدوب ، ناوتاـن  نآ  دـننام  ندروآ  زا  نارگید  هک  تسا  هدـناسر  شلاـمک 

69 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسین . ریذپناکما  زگره  رشب  يارب  دراد و  نآرق  ادخ و  راتفگ  هب  صاصتخا 

69 نادواج … ص : هزجعم  نآرق 

يدودحم نیعم و  نارود  هب  هتـشذگ  ناربمایپ  توبن  نوچ  دشابیم و  هزجعم  ءایبنا  تخانـش  هار  اهنت  هک  دیدرگ  نشور  شیپ  تاحفـص  رد 
نآ مدرم  زا  ياهدـع  يارب  اریز  تسا  هدوب  نارود  نآ  مدرم  يارب  اهنت  دودـحم و  هاتوک و  اعبط  زین  ناـنآ  هزجعم  نارود  تشاد ، صاـصتخا 

رتاوتم یپایپ و  لقن  هلیـسو  هب  زین  رگید  هدـع  يارب  دـیدرگیم و  تجح  مامتا  دودـحم  تقوم و  ياههزجعم  نیا  ندـید  اـب  نارود  رـصع و 
. دشیم مامت  نانآ  رب  ادخ  تجح  لصاح و  نیقی  ناعذا و 

، ددرگ نامز  کی  هب  رـصحنم  دودحم و  رگا  هزجعم  اریز  دـشاب  زین  دـیواج  هزجعم  کی  ياراد  دـیاب  ینادواج  توبن  تعیرـش و  کی  یلو 
زا تسا ، نکمم  نامز  رورم  رثا  رد  زین  رتاوتم  ياهلقن  رابخا و  دنیامن و  كرد  دوخ  مشچ  اب  ار  نآ  دنناوتیمن  هدنیآ  راصعا  هنمزا و  مدرم 

. دیآ دوجو  هب  ییاهدیدرت  فلتخم  لماوع  رثا  رد  لقاال  ای  دورب و  نیب 
نانآ لد  رد  نیقی  ناـعذا و  ددرگیمن ، ماـمت  تجح  دـننیبب ، دناهتـسناوتن  ار  هزجعم  هک  هدـنیآ  هنمزا  راـصعا و  مدرم  يارب  تروص  نیا  رد 
لاحم هب  فیلکت  عون  کی  دنک ، فیلکت  شتعیرـش  نتفریذـپ  ربمایپ و  ندومن  قیدـصت  هب  ار  يدارفا  نینچ  دـنوادخ  رگا  دوشیمن . لصاح 

. ددرگیمن رداص  دنوادخ  زا  هک  دوشیم  بوسحم 
دنوادـخ ددرگ و  توبن  نینچ  قدـص  رب  لـیلد  هشیمه  هک  دـهاوخیم  ینادواـج  هزجعم  ینادواـج ، توبن  میتفگ : هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب 
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تجح و هک  روط  نامه  دـشاب ، ناربمایپ  متاخ  هنادواـج  توبن  يارب  دـیواج  هزجعم  هک  تسا  هدومن  لزاـن  روظنم  نیمه  هب  ار  دـیجم  نآرق 
70 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ددرگ . تجح  مامتا  هلیسو  نشور و  هاوگ  زین  ناگدنیآ  رب  دوب ، ناگتشذگ  رب  لیلد 

دمآ : تسد  هب  نینچ  دش ، هتفگ  هچ  نآ  همه  زا  و 
هزجعم نآرق  اریز  دراد ، يرترب  قوفت و  مالـسا  ربمایپ  دوخ  تازجعم  رگید  رب  نینچمه  هتـشذگ و  ناربمایپ  هک  یتازجعم  ماـمت  رب  نآرق  - 1

هنماد ات  هدرک  هقباسم  هزرابم و  هنحـص  زاتهکی  هداد ، ناشن  ار  دوخ  ناهج  مدرم  مامت  يارب  اـهنرق  لوط  رد  نآ  زاـجعا  هک  تسا  ینادواـج 
. دنام دهاوخ  زاتهکی  بیقریب و  زین  زیخاتسر 

عطقنم دوب ، اهنآ  قدص  هاوگ  دهاش و  هک  عیارش  نآ  تازجعم  هک  نیا  لیلد  هب  تسا ، هدیسر  نایاپ  هب  هتشذگ  نیناوق  عیارـش و  نارود  - 2
«1 . » تسا هتفر  نایاپ  اهنآ  نامز  و 

تیـصوصخ نامه  اب  تسا و  رادروخرب  زین  يرگید  زاتمم  هتـسجرب و  تیـصوصخ  کی  زا  نآرق  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  اـنمض 
قوس و  « 2  » تسا رـشب  يربهر  تیاده و  ندومن  نیمـضت  تلافک و  تیـصوصخ  نآ  دراد و  يرترب  قوفت و  ناربمایپ  تازجعم  مامت  رب  مه 

، دومن ییامنهار  ار  هشیپتیانج  شکرـس و  برع  هک  تسا  ینامـسآ  باتک  نامه  نآرق  اریز  تسا  تیناسنا  لامک و  تیاهن  هب  اهنآ  نداد 
، نانآ نایم  رد  هاتوک  یلیخ  تدم  رد  ار  یلهاج  تاراختفا  يزیرنوخ و  گنج و  دیشخب و  تاجن  یقالخا  دسافم  یتسرپ و  تب  زا  ار  نانآ 

لوصا یقالخا و  لیاضف  زا  ناشخرد و  خـیرات  یلاع و  گنهرف  زا  هک  دروآ  دوجو  هب  یتلم  راوخنوخ ، لهاج و  دارفا  نینچ  زا  داد و  ناـیاپ 
. دشاب رادروخرب  هنومن  لماک و  یناسنا 

تمظع هب  دـنک  هعلاطم  دندیـشون ، تداهـش  تبرـش  وا  ربارب  رد  هک  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  باحـصا  مالـسا و  راختفا  رپ  خـیرات  یـسک  رگا 
نـشور دـنکیم و  كرد  برع  هعماـج  تیادـه  يربـهر و  رد  ار  نآ  زیگناتریح  رثا  نآرق و  تیادـه  تـیمها  دربیمیپ و  نآرق  يربـهر 

هب دـناسرب و  تیناسنا  لامک و  ملع و  هلحرم  نیرتالعا  هب  یلهاج  طحنم  یگدـنز  زا  ار  ناـنآ  تسناوت  هک  دوب  نآرق  اـهنت  نیا ، هک  دوشیم 
یناـسنا هیلاـع  فادـها  نـید و  هار  رد  هـک  يروـط  هـب  دـهد ، داـی  تلیـضف  راـثیا و  سرد  یگتــشذگ و  دوـخ  زا  يراکادـف و  سرد  ناـنآ 

هار دوخ  رب  یفـسأت  هودـنا و  نیرتکچوک  نارـسمه  نادـنزرف و  گرم  رد  هدرکن ، ناج  لاـم و  نداد  تسد  زا  هب  ییاـنتعا  نیرتکـچوک 
. دنهدن

، دومنیم تروشم  ردـب  گنج  هب  ندومن  تکرح  هراب  رد  ناناملـسم  اب  ترـضح  نآ  هک  یماـگنه  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  دادـقم  راـتفگ 
تشاد : هضرع  هک  اج  نآ  دشاب ، تقیقح  نیا  رب  ینشور  هاوگ  قدص و  دهاش  دناوتیم 

__________________________________________________

ش 4. تاقیلعت ، ش : ر . ( 1)

ش 5. تاقیلعت ، ش : ر . ( 2)
71 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

میهاوخ شیپ  وت  اـب  هار  نیا  رد  گرم  بل  اـت  زین  ناناملـسم  اـم  نک ، تکرح  تسا ، هداد  ناـمرف  تیادـخ  هچ  نآ  يوس  هب  هّللا ! لوـسر  اـی 
زاغآ ار  گنج  تیادخ  ینابیتشپ  اب  ورب و  دوخ  وت  : » هک دنتفگ  یـسوم  هب  لیئارـسا  ینب  هک  مییوگیمن  ار  ینخـس  ام  دنگوس  ادخ  هب  تفر ،

وت و لابند  هب  زین  ام  گنجب ! نمـشد  اب  نک و  تکرح  تیادـخ  يرای  هب  وت  مییوگیم : ام  یلو  میاهتـسشن » وت  راظتنا  هب  اـج  نیا  رد  اـم  نک 
جاوما زا  ار  اـم  رگا  تسا  هداتـسرف  قح  هب  ار  وت  هک  ییادـخ  هب  دـیگنج . میهاوـخ  وـت  نمـشد  اـب  لد  ناـج و  اـب  میاوـت و  هارمه  ناـبیتشپ و 

ادخ لوسر  ییآ . دورف  هک  اج  نادـب  ات  دوب  میهاوخ  وت  اب  هار  نیا  رد  یهد ، تکرح  هشبح  يوس  هب  هداد ، روبع  ایرد  كانرطخ  ناشورخ و 
«1 . » دومن ریخ  ياعد  يو  رب  رکشت و  دادقم  زا  (ص )

دوـخ دـنکیم و  راـهظا  نینچ  ار  شیوـخ  نینهآ  میمـصت  هدـیقع و  هـک  تـسا  ناـنآ  زا  ياهنوـمن  ناناملـسم و  زا  يدرف  ناوـنع  هـب  دادـقم 
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ناـیم رد  درادیم و  مـالعا  نینچ  نیا  یتـسرپتب  كرـش و  ندرب  نـیب  زا  يدازآ و  قـح و  ياـیحا  هار  رد  ار  دوـخ  يراکادـف  یگتـشذگ و 
. تشاد دوجو  ناوارف  راوتسا  كاپ و  هدیقع  نینچ  ياراد  نامیا و  صالخا و  اپارس  دارفا  هنوگ  نیا  ناناملسم 

، یـشحو محریب و  مدرم  نآ  زا  تخاـس و  نشور  نینچ  نیا  ار  یلهاـج  راوـخنوخ  تسرپتب و  دارفا  نیا  کـیرات  لد  هک  دوـب  نآرق  نیا ،
نابرهم فوئر و  ناناملـسم  دـیحوت و  لـها  ربارب  رد  یلو  نشخ  تخـس و  ناـنچ  نآ  ناتـسرپتب  نانمـشد و  ربارب  رد  هک  تساراـیب  يدارفا 

هب لاس  دصتـشه  تدم  رد  نارگید  هک  دـندمآ  لئان  ییاهيزوریپ  هب  لاس  داتـشه  تدـم  رد  ناناملـسم  هک  دوب  نآرق  تیادـه  هب  دـندوب و 
. دندیسرن یحوتف  نینچ 

رد هک  تسناد  دهاوخ  دنک ، هسیاقم  هتشذگ  ناربمایپ  باحصا  خیرات  اب  ار  ص )  ) ادخ لوسر  نارای  باحـصا و  یگدنز  خیرات  یـسک  رگا 
نآرق ادخ و  باتک  نامه  نآ  عبنم  هک  تسا  هدوب  نایم  رد  يزومرم  يونعم و  تقیقح  یهلا و  ّرس  هقباسیب ، يزوریپ  عیرس و  تفرـشیپ  نیا 

. تخیمآ رد  مه  هب  فده ، نید و  هار  رد  تماقتسا  أدبم و  هب  هدیقع  اب  ار  حاورا  بولق و  تخاس ، نشور  ار  اهلد  هک  دشابیم  دیجم 
، اهیتخس رد  ار  ناشناربمایپ  هنوگچ  نانآ  هک  تسا  ینـشور  هاوگ  ناربمایپ  ریاس  باحـصا  و  ع )  ) یـسیع ترـضح  نارای  خیرات  رد  هعلاطم 

ربارب رد  هتـشذگ  ياـیبنا  هک  دوـب  نیا  دـندرک . اـهر  نمـشد  ربارب  رد  ار  ناـنآ  رطخ ، ساـسحا  سرت و  عـقاوم  رد  هتـشاذگ ، رواـییب  اـهنت و 
روبجم تاـقوا  رتشیب  دوب و  نانمـشد  بیـصن  ـالومعم  يزوریپ  هبلغ و  دنتـشادن ، يزوریپ  تفرـشیپ و  ناـنچ  نآ  شیوـخ  ناـمز  نارگمتس 

. دنرب رس  هب  اهراغ  اهنابایب و  رد  هدرک ، رارف  عامتجا  نایم  زا  دندوب ،
__________________________________________________

چ 2. ، 140 / 2 يربط ، خیرات  ( 1)
72 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

زاجعا رادومن  هک  ینآرق  فراعم  زا  رگید  هنومن  دنچ  کنیا  تسا . دیجم  نآرق  زیگناتفگش  بیجع و  راثآ  تازایتما و  زا  رگید  یکی  نیا 
مولع و رد  هکلب  دوشیمن  مامت  نآ  یبدا  ياـههبنج  تغـالب و  رد  نآرق  زاـجعا  هک  دوش  نشور  اـت  میروآیم  هدـنیآ  لوصف  رد  تسا ، نآ 

73 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسا . هدیسر  زاجعا  دح  هب  زین  فراعم 

73 یفسلف … ص : یلقع و  فراعم  رظن  زا  نآرق  زاجعا 

73 یّما … ص : ربمایپ  نآرق و 

نیا زین  ص )  ) دمحم تسا . هدناوخن  سرد  تسا و  یما  دمحم  هک  دنکیم  نایب  تحارـص  هب  ددعتم و  تایآ  رد  ار  بلطم  نیا  دـیجم  نآرق 
داوسیب یما و  رب  هک  ار  تاـیآ  ناـمه  دومن و  مـالعا  دوب ، هتفاـی  شرورپ  ناـنآ  ناـیم  رد  هک  دوخ  نادـنواشیوخ  ماوـقا و  ربارب  رد  ار  اـعدا 

لیلد دوخ  نیا  دومنن و  بیذـکت  ار  وا  درکن و  راـکنا  ار  بلطم  نیا  ناـنآ  زا  نت  کـی  یتـح  دـناوخ و  ناـنآ  يارب  دـنراد ، تلـالد  شندوب 
. تسا ص )  ) ادخ لوسر  ياعدا  قدص  رب  نشور 

یملع و قیاقد  یلقع و  فراـعم  زا  لاـمالام  هک  دروآ  یباـتک  دوب  هتفرگن  داـی  يداوس  هدـناوخن ، سرد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  نیا  اـب  یلو 
ریحتم توهبم و  ار  ملاع  برغ  قرـش و  نیرکفتم  بلج و  دوخ  هب  ار  نادنمـشناد  هفـسالف و  راکفا  باتک  نیا  هک  يروط  هب  تسا ، یفـسلف 

نیرتگرزب زا  دوـخ  نیا  تفریذـپ و  دـهاوخن  ناـیاپ  تشاد و  دـهاوخ  همادا  تماـیق  اـت  اههشیدـنا  راـکفا و  رب  قوـفت  نیا  تـسا و  هتخاـس 
. تسا دیجم  نآرق  زاجعا  ياههبنج 

ادـخ لوسر  هک  مینک  ضرف  میریگ و  شیپ  تاـشامم  ضاـمغا و  هار  دوخ  نیفلاـخم  اـب  مینک و  رظن  فرـص  ملـسم  تقیقح  نیا  زا  رگا  اـم 
تـسا هتفرگ  ارف  نارگید  زا  ار  خـیرات  نونف و  فراعم ، مولع ، هنوگ  ره  هدـید و  یتالیـصحت  تامیلعت و  تسا ، هدوبن  داوسیب  یما و  (ص )
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نآ زا  يرارف  هار  خـساپ و  هک  تفرگ  دـنهاوخ  رارق  يرتبیجع  تسبنب  رتگرزب و  لاکـشا  کـی  رد  اـم ، نیفلاـخم  زاـب  تروـص  نیا  رد 
74 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  رصع  نادنمشناد  زا  ار  دوخ  تامولعم  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  نیا  نخس  نیا  همزال  اریز  دنشاب  هتشادن 

راکفا اب  اهنت  هن  هتشاد ، هضرع  رشب  يارب  يو  هچ  نآ  هک  یتروص  رد  تسا ، هدومن  هدافتـسا  نانآ  تاعالطا  راکفا و  زا  هتفرگ و  ارف  شیوخ 
. تسا هتفرگ  رارق  اهنآ  لباقم  هطقن  رد  تسرد  هکلب  درادن  شزاس  تیخنس و  شیوخ  رصع  نارود  مدرم  دیاقع  و 

هب نانآ  زا  ياهدـع  دوب ، هتفاـی  شرورپ  ناـنآ  ناـیم  رد  رـصاعم و  ناـنآ  اـب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  یمدرم  تسا ، ملـسم  خـیرات  رظن  زا  اریز 
زا نیدهع و  بتک  زا  ار  ناشدیاقع  ماکحا و  فراعم ، هدوب ، باتک  لها  زین  رگید  هورگ  دندوب و  دـنبياپ  تافارخ  ماهوا و  هب  یتسرپتب و 

، دوب رـصاعم  نانآ  اب  هک  نادنمـشناد  نامه  زا  ار  شیوخ  میلاعت  ص )  ) دـمحم هک  مینک  ضرف  رگا  دـندروآیم . تسد  هب  لـیجنا  تاروت و 
لوادتم راکفا  دیاقع و  هک  دوب  دهاوخن  نینچ  اعدا  نیا  همزال  ایآ  تسا ، هتفرگ  لیجنا  تاروت و  زا  هدمآ ، نآرق  رد  هک  یبلاطم  هدومن ، ذخا 

عون کی  تسا ، هدـمآ  لیجنا  تاروت و  رد  هک  یفراـعم  نآرق و  فراـعم  ناـیم  رد  تسا و  هدـنکفا  وترپ  يو  فراـعم  راـتفگ و  رب  زور  نآ 
تافارخ و ماهوا ، اب  نآرق  دراد و  یلوصا  يوهام و  توافت  نیدـهع  بتک  اب  نآرق  هک  مینیبیم  ام  اما  دـشاب ؟ هتـشاد  دوجو  نراقت  هباـشت و 

فراعم یقالخا ، یملع و  قیاقح  دـنکیم . هزرابم  دوب ، اهنآ  زا  لاـمالام  رـصع ، نآ  یملع  رداـصم  رگید  نیدـهع و  بتک  هک  یتاـماهوم 
یسانشادخ دیحوت و  نماد  زا  هدوب ، مکاح  زور  نآ  هعماج  رد  هک  ار  یتافارخ  دزاسیم ، هزنم  كاپ و  لیطابا  هنوگ  نیا  زا  ار  یهلا  یلقع و 

. دیادزیم
، هدوب نآ  هتسیاش  قیال و  هک  دیامنیم  فیرعت  فیـصوت و  نانچ  نآ  ار  ادخ  دنکیم و  حرطم  ار  یـسانشادخ  دیحوت و  هلئـسم  دیجم  نآرق 
، هدومن شهیزنت  هئربـت و  دـناسریم  ار  ادـخ  ثودـح  صقن و  هچ  نآ  زا  دـشابیم و  شتّیهولا  ّتیبوبر و  ماـقم  ییادـخ و  نأـش  اـب  قباـطم 

شیپ رد  ار  یلوصا  حیحص و  شور  نیمه  زین  توبن  هلئسم  رد  نینچمه  دزاسیم و  اربم  لیطابا  ماهوا و  هنوگ  نیا  زا  ار  يو  یسدق  تحاس 
. دریگیم

: میروآیم اج  نیا  رد  نآرق  رظن  زا  توبن  دیحوت و  هلئسم  هلئسم : ود  نیا  هراب  رد  ار  يدنچ  تایآ  کنیا 

74 نآرق … ص : رد  دیحوت 

دنکیم : یفرعم  نینچ  ار  ادخ  دیجم  نآرق 
75 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ِتاوامَّسلا  ُعیَِدب  َنُوِتناق . َُهل  ٌّلُک  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  َْلب  ُهَناْحبُس  ًاَدلَو  ُهَّللا  َذَخَّتا  اُولاق  َو 

«1 . » ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف  ًاْرمَأ  یضَق  اذِإ  َو  ِضْرَْألا  َو 
اهنامسآ رد  هچ  نآ  هکلب  تسا  هّزنم  تبسن  نیا  زا  وا  تسا . هدومن  ذاختا  يدنزرف  دوخ  يارب  دنوادخ  دنتفگ : ناکرشم  يراصن و  دوهی و  ]

نامرف يزیچ  ندمآ  دوجو  هب  هک  هاگ  نآ  تسا . نیمز  اهنامسآ و  شخب  یتسه  دنعضاخ ، وا  ربارب  رد  همه  تسوا و  نآ  زا  تسا ، نیمز  و 
. دیآیم دیدپ  اروف  مه  نآ  يآ ! دیدپ  دیوگیم : دهدیم ،

«2 . » ُمیِحَّرلا ُنمْحَّرلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ٌدِحاو ال  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  َو 
. تسا نابرهم  هدنشخب و  وا  هک  اریز  تسین ، شتسرپ  هتسیاش  يدوبعم  وا  زا  ریغ  هک  تسا  هناگی  دنوادخ  امش  دوبعم 

«3 . » ِضْرَْألا ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ٌمَْون  َو ال  ٌۀَنِس  ُهُذُخَْأت  ُموُّیَْقلا ال  ُّیَْحلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال 
باوخ هاگ  چـیه  دنتـسه . وا  هب  مئاـق  رگید  تادوجوم  تسا و  شیوخ  تاذ  هب  مئاـق  هدـنز و  وا  تسین . هناـگی  دـنوادخ  زج  يدوبعم  چـیه 

نیمز رد  هچ  نآ  اهنامـسآ و  رد  هچ  نآ  دـنامیمن ] لـفاغ  یتسه ، ناـهج  رد  ریبدـت  زا  ياهظحل  و   ] دریگیمن ارف  ار  وا  ینیگنـس  کـبس و 
. تسا وا  نآ  زا  تسا 

«4 . » ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُءاشَی ال  َْفیَک  ِماحْرَْألا  ِیف  ْمُکُرِّوَُصی  يِذَّلا  َوُه  ِءامَّسلا . ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٌءْیَش  ِْهیَلَع  یفْخَی  َهَّللا ال  َّنِإ 
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هک ناـنچ  نآ  نارداـم  محر  رد  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا  دـنامیمن . ناـهنپ  یفخم و  ادـخ  يارب  يزیچ  نیمز  رد  هـن  اهنامـسآ و  رد  هـن 
. تسین میکح  اناوت و  يادخ  نآ  زج  يدوبعم  نیاربانب ، دنکیم . ریوصت  دهاوخیم ،

ُفیِطَّللا َوُه  َو  َراْصبَْألا  ُكِرُْدی  َوُه  َو  ُراْصبَْألا  ُهُکِرُْدت  ال  ٌلیِکَو . ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُهوُُدبْعاَف  ٍءْیَـش  ِّلُک  ُِقلاخ  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ْمُکُّبَر ال  ُهَّللا  ُمُِکلذ 
«5 . » ُرِیبَْخلا

زیچ همه  رب  تسوا  هک  دییاتـسب  ار  وا  سپ  تسا ، هدیرفآ  وا  تسه  هچ  ره  تسین و  ییادخ  وا  زا  ریغ  هک  امـش  راگدرورپ  ادـخ و  تسا  نیا 
لاح نیع  رد  كرد و  لباق  ریغ  تسا  ییادـخ  دـنکیم ، كرد  ار  ناگدـید  وا  یلو  زجاع  وا  كرد  زا  ناگدـید  رایتخا . بحاـص  طلـسم و 

. هاگآ
__________________________________________________

.117 ، 116 هرقب / ( 1)
.163 هرقب / ( 2)
.255 هرقب / ( 3)

.6 ، 5 نارمع / لآ  ( 4)

.103 ، 102 ماعنا / ( 5)
76 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«1 . » َنوُکَفُْؤت یَّنَأَف  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَْدبَی  ُهَّللا  ُِلق 
. دینادرگیم يور  اجک  هب  امش  سپ  دناتسیم  زاب  نآ  زا  ار  یتسه  سپس  دشخبیم ، یتسه  یتسه ، ناهج  هب  هک  تسادخ  اهنت  نانآ  هب  وگب 

ُلِّصَُفی َْرمَْألا  ُرِّبَدـُی  یمَـسُم  ٍلَجَِأل  يِرْجَی  ٌّلُک  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َرَّخَـس  َو  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  اـهَنْوََرت  ٍدَـمَع  ِْریَِغب  ِتاواـمَّسلا  َعَفَر  يِذَّلا  ُهَّللا 
«2 . » َنُوِنقُوت ْمُکِّبَر  ِءاِقِلب  ْمُکَّلََعل  ِتایْآلا 

عیطم و ار  دیـشروخ  هام و  تخادرپ و  شرع  هب  سپـس  تشارفارب ، دـشاب ، ندـید  لـباق  هک  ینوتـس  نودـب  ار  نامـسآ  هک  تسادـخ  ناـمه 
تایآ هنوگ  نیدب  دنوادخ )  ) تسوا تسد  رد  روما  همه  ریبدـت  دـننایرج و  ریـس و  رد  ینیعم  تدـم  ات  ناگمه  هک  تخاس  دوخ  رادربنامرف 

. دینک رواب  نیقی و  ناتراگدرورپ  ياقل  هب  امش  ات  دهدیم  حیضوت  لیصفت و  ار  شیوخ 
«3 . » َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ُمْکُْحلا  َُهل  َو  ِةَرِخْآلا  َو  یلوُْألا  ِیف  ُدْمَْحلا  َُهل  َوُه ، اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َوُه  َو 

زا زین  نامرف  مکح و  زور ، نیـسپاو  ات  زور  نیتسخن  زا  يدبا  ساپـس  دمح و  تسوا  يارب  تسین و  ییادـخ  وا  زج  هک  هناگی  يادـخ  تسوا 
. دوب دهاوخ  وا  يوس  هب  مه  ناگمه  تشگرب  تسوا و  نآ 

ُنِْمیَهُْملا ُنِمْؤُْملا  ُمالَّسلا  ُسوُّدُْقلا  ُِکلَْملا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ُهَّللا  َوُه  ُمیِحَّرلا . ُنمْحَّرلا  َوُه  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاع  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ُهَّللا  َوُه 
َو ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ُحِّبَُسی  ینْسُْحلا  ُءامْسَْألا  َُهل  ُرِّوَصُْملا  ُئِراْبلا  ُِقلاْخلا  ُهَّللا  َوُه  َنوُکِرُْشی . اَّمَع  ِهَّللا  َناْحبُـس  ُرِّبَکَتُْملا  ُراَّبَْجلا  ُزیِزَْعلا 

«4 . » ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه 
. نابرهم رگشیاشخب و  تسوا  هاگآ ، ناهنپ  راکشآ و  رب  تسین ، ییادخ  وا  زا  ریغ  هک  تسا  ییادخ  نامه  وا 

ناـبهگن ظـفاح و  شخب ، ینمیا  هاـگهانپ  وا  بوـیع ، زا  يراـع  كاـپ و  قـلطم ، هاـشداپ  تسوا  تسین ، ییادـخ  وا  زج  هک  ییادـخ  تـسوا 
كرـش وا  هب  هچ  نآ  زا  دـنوادخ ، تسا  هزنم  كاپ و  راوگرزب ، تسا . زیچ  همه  هب  طلـسم  طیحم و  انعم ، مامت  هب  ردـتقم  بلاغ و  اهناسنا ،

. دنزرویم
تسوا يارب  شنیرفآ ، ناهج  رگتروص  شاقن و  هدننک ، داجیا  هدننیرفآ ، يادخ  تسوا 

__________________________________________________
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.34 سنوی / ( 1)
.2 دعر / ( 2)

. ] …[70 صصق / ( 3)
.24 - 22 رشح / ( 4)

77 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. میکح اناوت و  يادخ  تسوا  دیوگیم و  حیبست  وا  رب  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هچ  نآ  کین . ياهمان  فاصوا و 

لیالد و هک  دریگیم  شیپ  ار  یـشور  نامه  راگدرورپ ، فاصوا  رد  دـنکیم و  فیـصوت  نینچ  نیا  ار  یتسه  ناـهج  يادـخ  نآرق  يرآ ،
. دریذپیم ار  نامه  ملاس  حیحص و  لقع  دنکیم و  قیدصت  دییأت و  ار  نامه  یلقع  دهاوش 

نیا هک  تسا  نکمم  دنک ، یگدنز  یلهاج  طحنم و  طیحم  کی  رد  دشاب و  هدناوخن  سرد  یما و  هک  درف  کی  يارب  ایآ  دنمجرا ! هدنناوخ 
!؟ دنک نایب  كرد و  یلاع  حطس  نانچ  نآ  رد  ار  یفسلف  بلاج  قیاقح  یملع و  قیقد  فراعم  نینچ 

77 نآرق … ص : رد  توبن 

روصتم نآ  زا  رتالاب  هک  فاصوا  نیرتابیز  نیرتهب و  اب  ار  نانآ  هدش و  دراو  توبن  ملاع  هتـشذگ و  ناربمایپ  یگدنز  خیرات  هب  دـیجم  نآرق 
ماقم اب  هک  یتشز  تفـص  تلیذر و  ره  زا  هدوتـس و  تسا ، ربمایپ  تسادـق  تمظع و  همزال  هک  کـین  تفـص  ره  اـب  هدومن و  یفرعم  تسین 

. تسا هدومن  هئربت  درادن ، شزاس  یهلا  ترافس  توبن و 
مینکیم : وگزاب  هراب  نیا  رد  ار  يدنچ  تایآ  کنیا 

ُمَُهل ُّلُِحی  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ْمُهاْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ْمُهُُرمْأَی  ِلیِْجنِْإلا  َو  ِةارْوَّتلا  ِیف  ْمُهَْدنِع  ًابُوتْکَم  ُهَنوُدِجَی  يِذَّلا  َّیِّمُْألا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا 
«1 . » َِثئابَْخلا ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحی  َو  ِتابِّیَّطلا 

دهدیم و روتسد  فورعم  هب  ار  نانآ  دنباییم ، ناششیپ  رد  ار  وا  تافص  هک  يربمایپ  دننک ، يوریپ  یما  ربمایپ  ادخ ،]  ] هداتـسرف زا  هک  نانآ 
. دنکیم میرحت  ار  اهكاپ  ان  درمشیم ، لالح  نانآ  يارب  ار  اههزیکاپ  درادیم ، زاب  رکنم  زا 

«2 . » ٍنِیبُم ٍلالَض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو  ِِهتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُْألا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه 
دـسافم لیاذر و  زا  دـنک ، توـالت  ناـشیارب  ار  ادـخ  تاـیآ  اـت  تخیگنارب  ناـشدوخ  زا  يربماـیپ  داوسیب ، ّیّما و  تما  ناـیم  زا  هک  تسوا 

نانآ رب  ار  تمکح  باتک و  دزاس ، ناشکاپ  یقالخا 
__________________________________________________

.157 فارعا / ( 1)
.2 هعمج / ( 2)

78 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. دندربیم رس  هب  راکشآ  یهارمگ  تلالض و  رد  نآ  زا  شیپ  نانآ  هچرگ  دزومایب ،

قلخ ياراد  وت  نایاپیب و  کـین و  شاداـپ  ص ])  ) دـمحم يا   ] تسوت يارب  و  « 1  » ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو  ٍنوـُنْمَم . َْریَغ  ًارْجَأـَل  َکـَل  َّنِإ  َو 
. یتسه ياهدیدنسپ  میظع و 

«2 . » َنیَِملاْعلا یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ 
. داد يرترب  نایناهج  رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخ  حون و  مدآ و  دنوادخ 

«3 . » ِنیِدْهَیَس ُهَّنِإَف  ِینَرَطَف  يِذَّلا  اَّلِإ  َنوُُدبْعَت . اَّمِم  ٌءاَرب  ِینَّنِإ  ِهِمْوَق  َو  ِهِیبَِأل  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َو 
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هک سک  نآ  رگم  مرازیب ، دیتسرپیم  امـش  هچ  نآ  زا  نم  تفگ : شموق  و  رذآ ] شیومع   ] ردـپ هب  میهاربا  هک  ار  یماگنه  روایب  رطاخ  هب  و 
. درک دهاوخ  متیاده  وا  مه  هدیرفآ و  ارم 

تموـکح و   ] نیمز اهنامـسآ و  توـکلم  نینچ  نیا  و  « 4  » َنِیِنقوُْملا َنِم  َنوُکَِیل  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َتوُـکَلَم  َمیِهاْربِإ  يُِرن  َِکلذَـک  َو 
. دوش نیقی  لها  و  دنک ] لالدتسا  نآ  اب  ات   ] میداد ناشن  میهاربا  هب  ار  دنوادخ ] هقلطم 

َِکلذَک َو  َنوُراه  َو  یسُوم  َو  َفُسُوی  َو  َبوُّیَأ  َو  َناْمیَلُس  َو  َدُواد  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  ُْلبَق  ْنِم  اْنیَدَه  ًاحُون  َو  اْنیَدَه  الُک  َبوُقْعَی  َو  َقاحْسِإ  َُهل  اْنبَهَو  َو 
. َنیَِملاْعلا یَلَع  اْنلَّضَف  الک  َو  ًاطُول  َو  َُسنُوی  َو  َعَسَْیلا  َو  َلیِعامْسِإ  َو  َنیِِحلاَّصلا . َنِم  ٌّلُک  َساْیلِإ  َو  یسیِع  َو  ییْحَی  َو  اَّیِرَکَز  َو  َنِینِـسْحُْملا . يِزَْجن 

«5 . » ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ْمُهاْنیَدَه  َو  ْمُهاْنیَبَتْجا  َو  ْمِِهناوْخِإ  َو  ْمِِهتاَّیِّرُذ  َو  ْمِِهئابآ  ْنِم  َو 
وا نادنزرف  زا  میدومن و  تیاده  ار  حون  نآ  زا  شیپ  میدومن و  تیاده  ار  نانآ  همه  میدیشخب و  ار  بوقعی  قاحسا و  میهاربا ،)  ) يو يارب 

ایرکز و نینچمه   ] میهدیم و شاداـپ  نینچ  نیا  ناراـکوکین  هب  اـم  میدرک . تیادـه  ار  نوراـه  یـسوم و  فسوی ، بویا ، نامیلـس ، دواد ،
رب ار  ناشناردارب  نادنزرف و  ناردپ و  زا  یخرب  ار و  طول  سنوی و  عسیلا و  لیعامـسا و  دندوب و  ناحلاص  زا  همه  سایلا  یـسیع و  ییحی و 

. میدرک ناشتیاده  میقتسم  تسار و  هار  هب  میدیزگرب و  ناگمه  رب  میداد و  يرترب  نایناهج 
__________________________________________________

.4 ، 3 ملق / ( 1)
.33 نارمع / لآ  ( 2)

.27 ، 26 فرخز / ( 3)
.75 ماعنا / ( 4)

.87 - 84 ماعنا / ( 5)
79 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«1 . » َنِینِمْؤُْملا ِهِدابِع  ْنِم  ٍرِیثَک  یلَع  انَلَّضَف  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  الاق  َو  ًاْملِع  َناْمیَلُس  َو  َدُواد  اْنیَتآ  ْدََقل  َو 
ناگدـنب زا  يرایـسب  رب  ار  ام  هک  تسا  يدـنوادخ  نآ  زا  ساپـس  دـنتفگ : الباقتم  زین  ناـنآ  میداد و  میظع  یـشناد  نامیلـس  دواد و  هب  اـم  و 

. دیشخب يرترب  شنمؤم 
«2 . » ِرایْخَْألا َنِم  ٌّلُک  َو  ِلْفِْکلا  اَذ  َو  َعَسَْیلا  َو  َلیِعامْسِإ  ْرُکْذا  َو 

. دندوب ناکین  زا  نانآ  همه  هک  نک  دای  ار  لفکلا  وذ  عسیلا و  لیعامسا و 
اذِإ اْنیَبَتْجا  َو  اْنیَدَـه  ْنَّمِم  َو  َلِیئارْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  َو  ٍحُون  َعَم  اـْنلَمَح  ْنَّمِم  َو  َمَدآ  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ 

«3 . » ایُِکب َو  ًادَّجُس  اوُّرَخ  ِنمْحَّرلا  ُتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت 
یتـشک راوس  حوـن  اـب  هک  دـندوب  یناـسک  زا  مدآ و  نادـنزرف  زا  تشاد . ینازرا  ناـشیا  رب  ار  شتمعن  دـنوادخ  هک  دـندوب  یناربماـیپ  ناـنآ 

، دشیم توالت  ناشیا  رب  ادخ  تایآ  تقو  ره  هک  دندوب  ناگدیزگرب  ناگدش و  تیاده  زا  لیعامسا و  میهاربا و  نادناخ  زا  نانآ  میدومن .
. دنداتفایم یگدنب  تلذم و  كاخ  رب  نانک  هیرگ 

. تسا هدمآ  نانآ  تسادق  تمظع و  ایبنا و  هیزنت  فیصوت و  هراب  رد  هک  دیجم  نآرق  تایآ  زا  یتمسق  دوب  نیا 
__________________________________________________

.15 لمن / ( 1)
.48 ص / ( 2)

.58 میرم / ( 3)
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80 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

80 لیجنا … ص : تاروت و  اب  نآرق  هسیاقم  قیبطت و 

80 لیجنا … ص : تاروت و  رد  توبن  دیحوت و 

کنیا دیدومن ، هعلاطم  ناربمایپ  تیـصخش  تمظع و  دروم  رد  ادخ و  تافـص  دیحوت و  هراب  رد  ار  نآرق  هیرظن  راتفگ و  زیزع ! ناگدنناوخ 
. دییامن قیبطت  هسیاقم و  نآرق  راتفگ  تایرظن و  اب  ار  نآ  دینک و  هجوت  نیدهع  بتک  هیرظن  هب 

هب ار  ناربماـیپ  هدوـمن ، سیدـقت  هیزنت و  ار  دـنوادخ  نآرق ، هک  رادـقم  ره  یلو  دـناهتفگ  نخـس  ناوارف  هلئـسم  ود  نـیا  رد  نیدـهع  بـتک 
ناربمایپ هب  ار  یتسیاشان  لامعا  هنوگره  هداد ، لّزنت  ار  تیهولا  ماقم  رادقم ، نامه  هب  اهباتک  نیا  تسا ، هداد  جوا  یناسنا  ماقم  نیرتیلاع 

. دنهدیم تبسن  ادخ 
میروآیم : اج  نیا  رد  ار  نیدهع  بتک  فلتخم  لوصف  زا  لیجنا و  تاروت و  زا  هنومن  دنچ  تقیقح  نیا  ندش  نشور  يارب 

تسا : هدمآ  نینچ  تاروت  رد  تشهب  زا  اهنآ  ندش  جراخ  اوح و  مدآ و  ناتساد  - 1
دنوادخ رش . ریخ و  تخانـش  تخرد  ینعی  تفرعم ، تخرد  هویم  زج  هب  دنک  لوانت  تشهب  ياههویم  مامت  زا  هک  داد  هزاجا  مدآ  هب  دنوادخ 

. درم یهاوخ  زور  نامه  ینک ، لوانت  هویم  نیا  زا  يزور  رگا  مدآ ! دومرف : مدآ  هب 
يرام ناهگان  دندادیمن ، صیخـشت  ار  دب  کین و  اریز  دـندوب  تخل  تشهب  رد  ود  ره  دـیرفآ و  ار  اوح  شرـسمه  مدآ ، زا  دـنوادخ  سپس 

تخرد هویم  ندروخ  اب  امـش  تفگ : نینچ  دومن و  ناشقیوشت  نآ ، هویم  ندروخ  هب  درک و  ییامنهار  عونمم  تخرد  نآ  رب  ار  نانآ  دمآ و 
ص: نآرق ، لئاسمرد  نایب  صیخشت  ار  دب  کین و  هدش ، زاب  ناتمـشچ  دیروخب  هویم  نیا  زا  رگا  هک  دنادیم  دنوادخ  نوچ  هکلب  دیریمیمن 

81
. تسا هدومن  یهن  نآ  ندروخ  زا  ار  امش  هک  تسا  نیا  داد  دیهاوخ 

یگنل اب  دنتـسه و  تخل  هک  دندیمهف  دیدرگ و  زاب  ناشمـشچ  دندروخ ، تخرد  نآ  هویم  زا  دندومن و  رواب  ار  رام  راتفگ  اوح  مدآ و  نوچ 
ادص ار  مدآ  ادخ ، دندومن . یفخم  ادخ  زا  ار  دوخ  اوح  مدآ و  دید و  ار  نانآ  دزیم ، مدق  تشهب  رد  هک  دـنوادخ  دـندیناشوپ . ار  ناشدوخ 

يدیمهف هنوگچ  تفگ : ادـخ  منایرع . نم  هک  اریز  مدومن  یفخم  ار  دوخ  مدینـش  ار  وت  يادـص  نوچ  تفگ : يو  مدآ ؟ یتسه  اجک  هک  دز 
؟ يدروخ مدوب ، هدرک  تایهن  هک  هویم  نآ  زا  رگم  ینایرع ؟ هک 

تشز دب و  بوخ و  هدش ، ام  دننام  زین  مدآ  رگید  الاح  تفگ : تسا ، هدروخ  هرجش  نآ  زا  مدآ  هک  دش  راکـشآ  دنوادخ  يارب  هک  هاگ  نآ 
هدـنز هشیمه  يارب  دروخب و  زین  یگدـنز  تایح و  تخرد  زا  دـنک و  زارد  ار  شتـسد  نونکا  مه  تسا ، نکمم  تسا و  هتخانـش  ار  اـبیز  و 

«1 . » داد رارق  یلئاح  تایح  تخرد  مدآ و  نایم  دنار و  تشهب  زا  ار  وا  ادخ  هک  دوب  نیا  دشاب ، ام  لثم  دنامب و 
دیوگیم : رگید  ياج  رد  تاروت  زاب  و 

«2 . » دهدیم قوس  یهارمگ  تلالض و  يوس  هب  ار  ایند  همه  هک  تسا  نامه  زین  ناطیش  تسا و  ناطیش  نامه  یمیدق  رام 
، رکم تبـسن  هدومن ، بذک  هب  مهتم  ار  یهلا  سدـق  تحاس  هنوگچ  ینامـسآ ، حالطـصا  هب  ياهباتک  دـینکیم ، هظحالم  زیزع ! هدـنناوخ 

تخرد نآ ، هک  تفگ  تخاس و  عونمم  تفرعم  تخرد  زا  غورد  هب  ار  مدآ  دنوادخ  هک  هنوگ  نیدـب  دـهدیم ، وا  هب  سرت  غورد و  ردـغ ،
رد دبای و  تسد  یگـشیمه  دـیواج و  یگدـنز  هب  دـنک و  هدافتـسا  زین  تایح  تخرد  زا  مدآ  هک  دیـسرت  ادـخ  نوچ  سپـس  تسا و  گرم 

. دنار نوریب  تشهب  زا  ار  يو  هک  دوب  نیا  دیامن ، هضراعم  وا  اب  تنطلس  ییادخ و 
دهدیم راگدرورپ  هب  لهج  تبسن  دنزیم و  مدق  تشهب  نایم  رد  تسا و  مسج  دنوادخ  هک  دوشیم  هدافتسا  ینامسآ ! باتک  نیا  زا  زاب  و 
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. دوب عالطایب  مدآ  هاگیفخم  لحم و  زا  يو  هک 
زا ار  مدآ  درک و  تحیـصن  مدآ  رب  ناطیـش  هک  دیوگیم  دنکیم و  یفرعم  ادخ  زا  رتهاوخریخ  ار  ناطیـش  باتک  نیا  هک ، نیا  رتدـب  همه  زا 

. تخومآ يو  هب  ار  دب  کین و  صیخشت  دومن و  ییامنهار  تفرعم  شناد و  رون  هب  ینادان  لهج و  یکیرات 
تسا : هدروآ  نینچ  ار  دورمن  میهاربا و  ناتساد  تاروت  - 2

__________________________________________________

.3 باب 2 - شیادیپ ، رفس  تاروت ، ( 1)
دنب 9. باب 12 ، شیادیپ ، رفس  تاروت ، ( 2)

82 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
، دوب ییاـبیز  نز  هراـس  یلو  درک  ناـمتک  ار  شندوب  رـسمه  دومن و  یفرعم  شیوخ  رهاوخ  ار  هراـس  دوـخ  رـسمه  دورمن ، ربارب  رد  میهاربا 

زور نآ  زا  دومن . يو  رب  ناوارف  یلاـم  کـمک  داد و  رارق  شیوخ  تبحم  دروـم  ار  میهاربا  ـالباقتم  تفرگ و  میهاربا  تسد  زا  ار  وا  دورمن 
. دروآ تسد  هب  ینالک  تورث  دش و  نازینک  نامالغ و  ياراد  ناوارف و  نایاپراهچ  دنفسوگ ، واگ ، ياراد  میهاربا 

يدـش ببـس  يدومن و  نامتک  ار  تیعقاو  ارچ  تفگ : میهاربا  هب  وا ، رهاوخ  هن  تسا  هدوب  میهاربا  رـسمه  هراس  درب  یپ  دورمن  هک  هاـگ  نآ 
«1 . » داد سپ  زاب  میهاربا  هب  ار  هراس  دورمن ، سپس  مداد ؟ رارق  شیوخ  رسمه  مدوبر و  وت  تسد  زا  ار  هراس  هک 

تسد زا  ار  هراس  يو  رسمه  دورمن  هک  تسا  هدیدرگ  نآ  بجوم  هدش ، داسف  لماع  دوخ  میهاربا  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  ناتساد  نیا  زا 
، ددرگ بکترم  دنوشیمن  نآ  بکترم  زین  يداع  دارفا  هک  یتشز  حـیبق و  رما  نینچ  هب  میهاربا  هک  اشاح  دـنیزگرب !! يرـسمه  هب  هتفرگ ، وا 

. تسادخ ناربمایپ  نیرتیمارگ  نیرتزیزع و  زا  يو  هک  یتروص  رد 
هک : تسا  هدمآ  نینچ  تاروت  رد  شنارتخد  طول و  ناتساد  - 3

ار ردپ  ایب  دـنک ، یکیدزن  ام  اب  هک  تسین  یـسک  نیمز  يور  تسا و  هتـشگ  ریپ  ام  ردـپ  کنیا  تفگ : شرهاوخ  هب  طول  گرزب  رتخد  یبش 
رتخد دنداد و  بارـش  ار  شیوخ  ردپ  بش  نامه  رد  میراد . هگن  هدنز  نیمز  يور  رد  ار  ردـپ  لسن  ات  میوش  رتسبمه  يو  اب  میهد و  بارش 

. دندش نتسبآ  ردپ  زا  رتخد  ود  ره  دش و  رتسب  لخاد  يو  اب  کچوک  رتخد  دنداد ، بارش  ار  وا  زین  مود  بش  دش . رتسبمه  يو  اب  رتگرزب 
نب  » ار وا  مان  دروآ و  ایند  هب  يرسپ  زین  کچوک  رتخد  تسا و  نییبآوم »  » ردپ هک  دیمان  بآوم »  » ار وا  دروآ و  ایند  هب  يرـسپ  گرزب  رتخد 

«2 . » تسا یقاب  ایند  رد  ناشلسن  زورما  هب  ات  هک  تسا  نومع » ینب   » ردپ يو  تشاذگ و  یمع »
لقع دیاب  زیزع  هدنناوخ  دـهدیم ، تبـسن  يو  نارتخد  ادـخ و  كاپ  گرزب و  ربمغیپ  نآ  طول ، ترـضح  هب  تاروت  هک  هچ  نآ  تسا ، نیا 

. دنک تواضق  دروم  نیا  رد  هداد ، رارق  رواد  ار  شیوخ 
هک : تسا  هدمآ  تاروت  رد  - 4

داد بیرف  ار  قاحسا  بوقعی »  » شرگید دنزرف  عقوم  نآ  رد  یلو  دنک  راذگاو  وسیع »  » دوخ دنزرف  هب  ار  يربمایپ  توبن و  تساوخ  قاحـسا 
« وسیع  » نامه وا  هک  درک  دومناو  نینچ  يو  رب  و 

__________________________________________________

. ] باب 12]… شیادیپ ، رفس  تاروت ، ( 1)
باب 19. نیوکت ، رفس  تاروت ، ( 2)

83 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
گنرین هلیح و  نامه  رثا  رد  سپس  دومن . لوانت  بارش  ماعط و  نآ  زا  قاحسا  درک و  هدامآ  بارـش  ماعط و  قاحـسا ، شریذپ  يارب  تسا و 
تردام نادنزرف و  شاب و  تناردارب  رورس  اقآ و  وت  تفگ : نینچ  دومن و  اعد  ار  وا  دوب ، هدرب  راک  هب  يربمایپ  هب  ندیـسر  يارب  بوقعی  هک 
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. دنیوگ داب  كرابم  ار  وت  هک  نانآ  رب  یکرابم  یشوخ و  دننک . نعل  وت  رب  هک  نانآ  رب  نعل  دنیامن . یکچوک  عضاوت و  وت  رب 
! هد يربمایپ  تکرب  زین  ارم  ناج  ردپ  تفگ : شردـپ  هب  تسا ، هدوبر  يو  زا  ار  توبن  يوگ  بوقعی  شردارب  هک  دـیمهف  دـمآ ، وسیع  یتقو 
دـنمتورث و بارـش  مدـنگ و  اب  ار  وا  ماهداد و  رارق  يو  هدـنب  مالغ و  ار  ترگید  ناردارب  وت و  همه ، رورـس  اـقآ و  ار  وا  نم  تفگ : قاحـسا 

؟ منکب مناوتیم  هچ  وت  هراب  رد  رگید  ناجرسپ  ماهدینادرگ . دنمورین 
«1 . » دومن دنلب  هیرگ  هب  ار  شیوخ  يادص  وسیع  هک  دوب  اج  نیا 

!؟ دیامنیم ضیوفت  غورد  رکم و  بجوم  هب  ار  يربمایپ  توبن و  ماقم  دـنوادخ  ایآ  تسا !؟ لوقعم  روصتم و  توبن  ماقم  ندوبر  ایآ  یتسار 
تسناوتن رگید  دنوادخ  دز و  لوگ  زین  ار  دنوادخ  دز ، لوگ  ار  قاحسا  هک  روطنامه  ریوزت ، يراکبیرف و  غورد  نیا  اب  بوقعی  اعقاو  ایآ 

.« اریبک اّولع  کلذ  نع  هّللا  یلاعت  « !؟ دنادرگ زاب  شلها  هب  ار  توبن 
. دنهدب قاحسا  هب  ار  ندروخ  بارش  تبسن  دننک و  لعج  ار  تافارخ  نینچ  هتشاداو  ار  يدارفا  هک  تسا  بارش  یتسم  نامه  دیاش 

هک : تسا  هدمآ  تاروت  رد  زاب  - 5
«2 . » دروآ ایند  هب  عراز »  » و صراف »  » ياهمان هب  دنزرف  ود  دش و  نتسبآ  يو  زا  راماث »  » دومن و انز  ریع »  » شدنزرف رسمه  راماث »  » اب ادهی » »

ار دواد  شردپ  نامیلس و  حیسم و  ترضح  هدروآ ، لیصفت  هب  ار  حیـسم » عوسی   » بسن لوا ، حاحـصا  رد  زین  یتم  لیجنا  رگید ، فرط  زا  و 
. دنکیم یفرعم  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  شرسپ  رسمه  اب  ادوهی  يانز  هلیسو  هب  هک  یصخش  نامه  و  صراف »  » نامه لسن  زا 

هدننیرفآ و یلو  دنزرف  رسمه  مراحم و  اب  انز  مه  نآ  دنیایب ، دوجو  هب  انز  زا  ادخ  ناربمایپ  هک  اشاح 
__________________________________________________

باب 27. نیوکت ، رفس  تاروت ، ( 1)

باب 38. نیوکت ، رفس  تاروت ، ( 2)
84 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. درادن ایبنا  هب  نتسب  ارتفا  تمهت و  زا  ییاورپ  دهنیمن و  دوخ  ياههتشون  اههتفگ و  هب  یجرا  دوجوم ، تاروت  هدنزاس 
تسا : هدمآ  تاروت  رد  زاب  - 6

هدرپ ماقم  هب  ییاوسر ، حاضتفا و  سرت  زا  دواد  دـش . هلماح  انز  نیا  زا  ایروا  رـسمه  دومن و  انز  نمؤم  دـهاجم و  ياـیروا »  » رـسمه اـب  دواد 
دوش بستنم  يو  دوخ  هب  ایروا  رـسمه  ندوب  هلماح  ات  دنک  یکیدزن  شرـسمه  اب  هتفر ، شاهناخ  هب  داد  روتـسد  ایروا »  » هب دمآ و  رب  یـشوپ 
هناخ هب  نم  دـنرب و  رـس  هب  ارحـص  نایم  رد  يو  نامالغ  و  بآوی »  » نم رورـس  اقآ و  هک  تساور  هنوگچ  تفگ : دومن و  عانتما  ایروا »  » یلو

ار راک  نیا  زگره  نم  هک  دنگوس  تزیزع  ناج  هب  زگره ! هن  موش ؟! رتسبمه  مرـسمه  اب  منک و  شوخلد  ندیماشآ  ندروخ و  اب  مور و  دوخ 
. مهدیمن ماجنا 

اذغ يو  دزن  هک  دومن  توعد  ار  وا  تشاد و  هگن  شیوخ  دزن  ار  ایروا »  » زور نآ  دیدرگ ، دیماان  سویأم و  ارجام  یشوپ  هدرپ  زا  دواد  نوچ 
رد دـیدش  گـنج  کـی  رد  ار  اـیروا  هک  تشوـن  بآوـی »  » شرکـشل ریما  هب  دواد  زور  نآ  يادرف  دوـمن ، تسم  ار  وا  دروـخ و  بورـشم  و 

. دوش هتشک  ات  دیراذگب  اهنت  ار  وا  سپس  دیهد ، رارق  رکشل  شیپاشیپ 
، داد عالطا  دواد  هب  ار  وا  گرم  بآوی  دـش و  هتـشک  گنج  رد  ایروا  هنوگ  نیدـب  داد ، ماـجنا  ار  راـک  نیمه  زین  بآوی  دواد ، روتـسد  قبط 
هب امـسر  ار  وا  دواد  دـش ، مامت  شرهوش  هب  تبـسن  ایروا  رـسمه  يرادازع  مایا  هک  نآ  زا  سپ  درب و  شیوخ  هناخ  هب  ار  اـیروا  رـسمه  دواد 

«1 . » تفرگ يرسمه 
. تسا هدمآ  ایند  هب  نز  نامه  زا  دواد  رسپ  ادخ و  ربمایپ  نامیلس  هک  تسا  هدمآ  زین  یتم  لیجنا  زا  لوا  حاحصا  رد  و 

!؟ دناهدومن تراسج  تئرج و  یهلا  یلاع  بصنم  نآ  توبن  يالاو  ماقم  هب  هنوگچ  نازاسغورد  نیا  هک  دـینک  هظحالم  زیزع ! ناگدـنناوخ 
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زا یکی  هب  دـسر  هچ  اـت  داد  تبـسن  تسا ، یگنادرم  تریغ و  رـصتخم  ياراد  هک  یـسک  هب  ار  تشز  لـمع  نـیا  ناوـتیم  هنوـگچ  یتـسار 
همادا رد  یتم  لیجنا  رد  هک : نیا  نآ  دراد و  دوجو  زین  يرگید  مهم  لاکـشا  کی  اـج ، نیا  رد  و  اـتکی !؟ يادـخ  كاـپ  گرزب و  ناربماـیپ 
حیسم : » دیوگیم هدرک ، یفرعم  دواد  رسپ  ار  یسیع  ترضح  زین  اقول  لیجنا  رد  هدش ، یفرعم  دواد  رـسپ  ناونع  هب  نامیلـس  ناتـساد ، نیمه 

رگیدکی اب  تبسن  ود  نیا  و  تسشنیم » دواد  شردپ  یسرک  رد 
__________________________________________________

.12 باب 11 ، باتک 2 ، لیئومش ، ( 1)
85 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هک : میناوخیم  نینچ  تاروت  رد  - 7 دندوبن !! ردارب  هک  ود  نیا  یسیع و  ای  دوب و  دواد  رسپ  نامیلس  ایآ  دزاسیم ؟ هنوگچ 
لابند هب  نامیلـس  دـندرک . بلج  اهتب ، يوس  هب  ار  وا  لد  ناـنز  نیا  تشاد ، ناـگدرب  زا  نز  دصیـس  ناـگدازآ و  زا  نز  دـصتفه  ناـمیلس 

نیگمـشخ نامیلـس  دنـسپان  تشز و  لمع  نیا  زا  دنوادخ  تفر . ناینومع »  » دوبعم تب و  موکلم »  » و ناینودص »  » يادخ تب و  تروتـشع » »
«1 . » داد مهاوخ  تناگدرب  زا  ياهدرب  هب  تفرگ و  مهاوخ  سپ  وت  زا  ار  یهاشداپ  تنطلس و  نم  تفگ : دیدرگ و 

هک : تسا  هدمآ  نینچ  تاروت  رد  زاب 
، دوب هتخاـس  يدـنلب  لـلجم و  ياههدـکتب  اـهینومع ) تب   ) موکلم و  نییبآوم ) تب   ) شوـمک و  نیینادیـص ) تب   ) تروتـشع يارب  ناـمیلس 
دومن و عطق  ار  شیاهتخرد  تسکـشب و  دوب ، اههناختب  نآ  رد  هک  ار  اهتب  اههمـسجم و  درک ، سجن  ار  اههدـکتب  نآ  ایـشوی »  » هاشداپ

«2 . » درب نیب  زا  ار  رگید  ياههدکتب  اههدکتب و  نآ  مامت 
- تسا هدـش  تباث  یلقع  لیالد  اب  ایبنا  تمـصع  هک  یتروص  رد  دنـشاب - هانگیب  موصعم و  ناربمایپ ، تسین  مزـال  هک  مینک  ضرف  فلؤم :
هب ار  مدرم  رگید  يوس  زا  دزاس و  انب  یمکحم  یلاع و  ياههناختب  دـنک و  شتـسرپ  ار  اـهتب  يربماـیپ  هک  تسا  تسرد  ـالقع  اـیآ  یلو 

هدـهع هب  تواضق  دراد !؟ شزاس  مه  اب  لقع  رظن  زا  لمع  ود  نیا  ایآ  دـیامن ؟ توعد  اتمهیب  يادـخ  شتـسرپ  یتسرپ و  هناـگی  دـیحوت و 
میناوخیم : عشوه  باتک  رد  - 8 لقع !! نابحاص 

راگدـنوادخ زا  نیمز  نیا  اریز  نک  باختنا  اـنز  نادـنزرف  راـکانز و  نز  تدوخ  يارب  ورب  دومرف : هک  دوب  نیا  عشوه  هب  ادـخ  نخـس  نیلوا 
«3 . » دروآ ایند  هب  رتخد  کی  رسپ و  ود  وا  زا  تفرگ و  ار  میالب »  » رتخد رهوگ » ، » تفر زین  عشوه  تسا . هتشگرب  نانکانز 

دومرف : عشوه  هب  ادخ  هک  میناوخیم  باتک  نیمه  رد  زاب 
«4 . » درادیم تسود  ار  لیئارسا  ینب  دنوادخ  هک  روط  نامه  رادب ، تسود  ار  قیفر  بحاص  راکانز و  نز 

. دهد روتسد  راکانز  نز  تبحم  هب  انز و  هب  ار  شربمایپ  دنوادخ  هک  دنکیم  رواب  هنوگچ  لقع 
__________________________________________________

باب 11. باتک 1 ، ناهاشداپ ، ( 1)
باب 23. مود ، باتک  نامه ، ( 2)

باب 1. عشوه ، باتک  ( 3)
باب 3. نامه ، ( 4)

86 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
.« اریبک اولع  کلذ  نع  هّللا  یلاعت  »

نادرم ندمتم و  للم  زا  بجعت  تفگش و  یلو  دنکن  كرد  ار  دوخ  راتفگ  تحابق  بلاطم  نیا  هدنزاس  هدنـسیون و  هک  تسین  بجعت  ياج 
نینچ هب  مه  زاب  دنناوخیم و  لیجنا  تاروت و  نیدهع و  بتک  رد  ار  تافارخ  هنوگ  نیا  هک  تسا  ینونک  رصع  نادنمشناد  زا  اضف و  رـصع 
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یتداع دیلقت  يرآ ! دنرادنپیم !! اهناسنا  يامنهار  ینامـسآ و  باتک  یهلا و  یحو  ار  اهنآ  دنراد و  نامیا  ییاهباتک  نینچ  رب  یبلاطم و 
لکـشم و سب  تسا  یلمع  ندـش  ناور  قح  یپ  نتـسسگ و  مه  زا  ار  دـیلقت  ریجنز  ندـیناهر ، تداع  نیا  زا  ار  دوخ  هک  ریذـپانرییغت  تسا 

. اسرفتقاط
هک : میناوخیم  نینچ  لیجانا  رد  - 9

تناردارب ناردام و  نیا  تفگ : نایم  نآ  زا  یسک  دندوب  يو  رظتنم  نوریب  رد  شناردارب  ردام و  تفگیم  نخـس  مدرم  يارب  حیـسم  يزور 
اب سپس  دنمادک !؟ نم  ناردارب  تسیک و  نم  ردام  تفگ : حیسم  دنیوگب . وت  اب  ینخس  ات  دنربیم  رـس  هب  وت  راظتنا  هب  نوریب  رد  هک  دنتـسه 

شوگ تساهنامـسآ  رد  هک  نم  هتفگ  هب  سک  ره  اریز  دنتـسه  نم  ناردارب  ردام و  نانیا  تفگ : دومن و  شنادرگاش  هب  هراشا  دوخ  تسد 
«1 . » تسا نم  ردام  رهاوخ و  ردارب ، وا  دهد ، ارف 

دنکیم رود  دوخ  زا  ار  شیوخ  كاپ  ردام  هنوگچ  حیسم  هک  دیشیدنیب  يردق  دینک و  تقد  راتفگ  نیا  تفاخس  رد  امش  زیزع ! ناگدنناوخ 
رد دـهدیم ، حـیجرت  يو  رب  ار  شنادرگاـش  هداد ، رارق  ضیرعت  دروـم  ار  وا  تیوـنعم  تسادـق و  دزاـسیم و  مورحم  شرادـید  زا  ار  وا  و 
هب نانآ  لد  رد  دـیوگیم : نانآ  هراب  رد  زاـب  و  « 2  » دـنرادن نامیا  نانآ  دـیوگیم : رگید  ياج  رد  شنادرگاش  هراب  رد  حیـسم  هک  یتروص 

«3 . » درادن دوجو  نامیا  یشاخشخ  مخت  هزادنا 
يو زا  دـنباوخن و  حبـص  اـت  هک  دومن  تساوـخرد  ناـنآ  زا  دـندرک و  هلمح  حیـسم  هب  ناـیدوهی  هک  یبـش  دنتـسه  اـهنامه  نادرگاـش  نیا 
اهنت ار  وا  اهدرگاش  نامه  دـنتفرگ ، ار  وا  اـهيدوهی  یتقو  دـندادن و  شوگ  وا  فرح  هب  شنادرگاـش  زا  مادـک  چـیه  یلو  دـننک  تظفاـحم 

«4 . » دنداد حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  هتشاذگ ،
. تسا هدمآ  لیجانا  رد  حیسم  نادرگاش  هراب  رد  هک  تسا  یتسیاشان  ياهراک  زا  ییاههنومن  اهنیا 

تسا : هدمآ  انحوی  لیجنا  رد  - 10
__________________________________________________

باب 8. اقول ، باب 3  سقرم ، باب 12  یتم ، ( 1)
باب 4. سقرم ، ( 2)
باب 17. یتم ، ( 3)

باب 26. نامه ، ( 4)
87 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

بارش هرمخ  شش  نانآ  يارب  زاجعا  هار  زا  حیسم  دوب  هدیدرگ  مامت  ناشبارش  اقافتا  دومن ، تکرـش  یـسورع  نشج  کی  رد  يزور  حیـسم 
«1 . » درک تسرد 

«2 . » دومنیم يورهدایز  بارش  ندروخ  رد  دروخیم و  بارش  حیسم  هک  تسا  هدمآ  لیجنا  رد  زاب 
ندروخ نیدهع  بتک  رد  اهنیا ، زا  هتشذگ  تسا ، رود  هب  میظع  ناتهب  نیا  زا  حیسم  كاپ  ماقم  هک  اوران  ياهتبسن  اهارتفا و  نیا  زا  اشاح 

. تسا هدش  میرحت  عونمم و  احیرص  بارش 
تفگ : نوراه  هب  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  نینچ  تاروت  رد  هچنانچ :

، دریگن ارف  ار  امش  یتسین  گرم و  ات  دینزن  ياهدننکتسم  چیه  بارـش و  هب  بل  زگره  دیدیدرگ ، عامتجا » همیخ   » دراو هک  تنادنزرف  وت و 
كاپ و ابیز و  تشز و  ات  دراد  تموکح  امـش  هدـنیآ  ياهلسن  مامت  نایم  رد  راـصعا و  نورق و  ماـمت  رد  هک  تسا  یمئاد  مکح  کـی  نیا 

«3 . » دیهد صیخشت  مه  زا  ار  كاپان 
هک : تسا  هدمآ  نینچ  نادمعم  يانحوی  حدم  رد  زین  اقول  لیجنا  رد  و 
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«4 . » دنزیمن ياهدننک  تسم  چیه  بارش و  هب  بل  زگره  تساراد و  ار  يدنلب  ماقم  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  يو 
ياسیع هب  ندروخ  بارـش  تبـسن  لیجنا  رد  هنوگچ  لاح  نیا  اب  دراد . دوجو  بارـش  تمرح  رب  یناوارف  دهاوش  لیالد و  نیدـهع  بتک  رد 

!؟ تسا هدش  هداد  یهلا  موصعم  كاپ و  ربمایپ  نآ  حیسم ،

87 ثحابم … ص : هجیتن 

راگزاس یقطنم  لقع و  چـیه  اب  دراد و  دوجو  نیدـهع  بتک  رد  هک  يروآهدـنخ  هدـننک و  هارمگ  بلاـطم  تاـفارخ و  زا  یتمـسق  دوب  نیا 
. تسین

یـضاق رواد و  ار  شیوخ  نادجو  لقع و  هاگ  نآ  دـنک ، هعلاطم  تقد  اب  ار  اهنآ  ات  میداد  رارق  زیزع  هدـنناوخ  رایتخا  رد  ار  اههنومن  نیا  ام 
، هدومن ساـبتقا  اـهباتک  نیا  زا  تسا ، هداد  هئارا  رـشب  يارب  هک  ار  یفراـعم  ص )  ) دـمحم هک  دومن  اـعدا  ناوـتیم  هنوـگچ  هک  دـهد  رارق 

!؟ تسا هدومن  ذاختا  اهنآ  زا  دراد ، هک  ماکحتسا  یلاع و  حطس  نآ  اب  ار  دیجم  نآرق  تایوتحم 
__________________________________________________

باب 2. انحوی ، لیجنا  ( 1)
. ] باب 7]… اقول ، باب 11  یتم ، ( 2)
باب 10. نایوال ، رفس  تاروت ، ( 3)

باب 1. اقول ، ( 4)
88 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هدولآ ار  ادخ  ناربمایپ  كاپ  نماد  اوران  ياهتبسن  اب  اهباتک  نیا  هک  نیا  اب  تشادنپ ، ینامسآ  یحو  ار  اهباتک  نیا  ناوتیم  هنوگچ  زاب 
تسا . هدومن  رادهکل  ار  نانآ  خماش  ماقم  هتخاس ،

89 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

89 نآرق … ص : یگنهامه  رد  زاجعا 

نیمود هب  کنیا  میداد . حیـضوت  یفـسلف  یلقع و  فراعم  رظن  زا  ار  نآ  زاـجعا  تسا و  زاـجعا  ياراد  یفلتخم  تاـهج  زا  نآرق  هک  میتفگ 
فـالتخا و نیرتکـچوک  ینعی  تسا ، نآرق  تاـیآ  رد  مکاـح  ماجـسنا  مظن و  لـماک و  یگنهاـمه  نآ ، میزادرپیم و  نآرق  زاـجعا  هبنج 

. درادن دوجو  نآ  میهافم  تایآ و  نایم  رد  یضقانت 
ای دـنک  يراذـگ  نوناق  عیرـشت و  ارتفا ، غورد و  هیاپ  رب  هک  یـسک  دـنادیم : یبوخ  هب  هبرجت  اب  علطم و  لـقاع ، ناـسنا  ره  هک : نیا  حیـضوت 

. دوشیم هدید  ییاهضقانت  يو  نیناوق  نانخس و  رد  ارهق  دیوگ ، نخس 
رد یگدـنز و  قیقد  لوصا  رد  یقـالخا و  يداـقتعا و  مهم  تاـعوضوم  لـئاسم و  رد  يو  يزاـس  غورد  يراذـگ و  نوناـق  رگا  اـصوصخم 

. دماجنا لوط  هب  زین  يزارد  نایلاس  دشاب و  هتشاد  شرتسگ  یعامتجا  فلتخم  تاماظن 
دهاوخن نآ  زا  يرارف  هار  هنوگ  چیه  تفرگ و  دـهاوخ  رارق  راتفگ  رد  فالتخا  ییوگضقانت و  رد  هاوخ  ان  هاوخ  وگغورد  ناسنا  ره  يرآ !

.« تسا هظفاحمک  وگغورد  : » هک تسا  هدمآ  لثم  رد  هک  يروطهب  تسا  نیا  رشب  تعیبط  ياضتقا  اریز  تشاد 
عیرـشت و هتفگ و  نخـس  دراوم  نیا  رد  هدش ، دراو  رادهنماد  عیـسو و  روط  هب  اهناسنا  یگدنز  روما  نوئـش و  مامت  رد  هک  دیجم  نآرق  یلو 

. تسا هدشن  هدهاشم  نآ  رد  ضقانت  فالتخا و  نیرتکچوک  لاح  نیا  اب  تسا ، هدومن  يراذگ  نوناق 
لئاـسم رد  تاـعامتجا ، ندـم و  ندرک  هرادا  تسایـس و  هراـب  رد  هدیـشک و  شیپ  ار  توـبن  هلئـسم  هدرک ، ثـحب  یـسانشادخ  عوـضوم  رد 
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90 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  رگید  روما  هب  تسا و  هدومن  يراذگ  نوناق  یگدنز  نوئش  مامت  یقالخا و 
، اهداب ناگراتس ، هکئالم و  لیبق  زا  ار  ینیمز  ینامـسآ و  تادوجوم  هدش ، دراو  حلـص  گنج و  نیناوق  خیرات و  یـسانش ، ناهیک  دننام : زین 

یباب ره  زا  هدومن ، وگزاب  ار  تمایق  كانلوه  رظانم  هدروآ ، نوگانوگ  ياهلثم  تسا و  هدرک  فیـصوت  ناسنا  تاناویح و  تاتابن ، اهایرد ،
رـساترس رد  هدشن و  هدید  نآ  تایرظن  تاعیرـشت و  راتفگ ، نایم  رد  یـضقانت  داضت و  نیرتکچوک  فصو  نیا  اب  یلو  تسا  هدنار  نخس 

. تسا هتفرن  رود  هب  درخ  لقع و  هریاد  زا  ثحابم  نیا 
فـالتخا و نیرتکـچوک  دراوم  نیا  ناـیم  رد  یلو  هدـیدرگ  ضرعتم  رتشیب  دراوـم  رد  اـی  دروـم و  ود  رد  هثداـح  کـی  هب  یهاـگ  نآرق 

. تفای ناوتیمن  یضقانت 
رد یلو  تسا  هدمآ  دروم  نیدنچ  رد  هدش و  رارکت  نآرق  رد  ناتساد  نیا  هک  دینک  هظحالم  دیجم  نآرق  رد  ار  یـسوم  ناتـساد  هنومن  يارب 

بلطم و لصا  رد  هک  نیا  نودـب  دناهتـشادن ، ار  اهزایتما  تاـکن و  نآ  رگید  دراوم  هک  هدوب  یـصاخ  تازاـیتما  تاـکن و  ياراد  دروم ، ره 
. دوش هدید  یضقانت  فالتخا و  نیرتکچوک  ناتساد  هشیر 

فلتخم ياهتبـسانم  اب  اجیردت  لاس  هس  تسیب و  تدم  رد  هکلب  هدیدرگن  لزان  هعفد  کی  نآرق  تایآ  هک  دوش  هجوت  زین  هتکن  نیدب  رگا 
زا هدمآ ، دورف  گرزب  دـنوادخ  هیحان  زا  نآرق  هک  دـیدرگ  دـهاوخ  نشور  رتشیب  تقیقح  نیا  تسا . هدـش  لزان  نوگانوگ  ثداوح  رد  و 

دوب نیا  نآ ، یگدرتسگ  لاح  نیع  رد  نآرق و  تایآ  لوزن  رد  ینالوط  ياههلـصاف  نامز و  لوط  ياضتقا  اریز  دشابیم  جراخ  رـشب  تردق 
. دوش هدید  فالتخا  یگنهامهان و  اهنآ  نایم  رد  دیدرگ ، عمج  اج  کی  رد  تایآ  نیا  یتقو  هک 

قرفتم ناـمه  رد  دـشیم ، لزاـن  هعطق  هعطق  هک  زور  نآ  تسا : هدوـمن  ظـفح  ار  دوـخ  زاـجعا  تروـص  ود  ره  رد  نآرق  هک  مـینیبیم  یلو 
دوخ هب  زاجعا  زا  يرگید  هبنج  دـش ، يروآ  عمج  اـج  کـی  رد  جراـخ و  ندوب  هعطق  هعطق  تلاـح  زا  هک  مه  یناـمز  دوب و  هزجعم  شندوب 

. تفرگ
دیوگیم : هک  اج  نآ  دنکیم ، هراشا  زایتما  تیصوصخ و  نیا  هب  زین  نآرق  دوخ 
«1 . » ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ 

. دنتفاییم نآ  رد  یناوارف  فالتخا  دوب ، ادخ  ریغ  يوس  زا  رگا  هک  دیشیدنایمن  نآرق  هراب  رد  ایآ 
غورد بذـک و  رب  شیوخ  راتفگ  اـعدا و  رد  سک  ره  هک : دـنکیم  يربهر  ینادـجو  يرطف و  عوضوم  کـی  هب  ار  ناـسنا  هفیرـش  هیآ  نیا 

ینامـسآ باتک  رد  ضقانت  فالتخا و  نیا  یلو  دـش  دـهاوخ  راکـشآ  رهاظ و  ضقانت ، شناـیب  رد  فـالتخا و  شتاـیرظن  رد  دـشاب ، یکتم 
، نیاربانب سپ  درادن ، دوجو  نآرق ) )

__________________________________________________

.82 ءاسن / ( 1)
91 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. تسا هدشن  ناینب  ارتفا  غورد و  هیاپ  رب  هدوبن ، رشب  رکف  هتخادرپ  هتخاس و  نآرق 
یتح هک  تسا  ینـشور  تقیقح  هکلب  دـشاب  دـنمزاین  ناهرب  لیلد و  هب  هک  تسین  یبلطم  ضقانت  فـالتخا و  زا  نآرق  ندوب  يراـع  كاـپ و 

. دنتشاد ناعذا  نآ  رب  مه  نامز  نآ  ناناد  نخس  اغلب و  احصف ، تسا و  هدومن  كرد  الماک  ار  تقیقح  نیا  زین  زور  نآ  برع 
تفگ : نینچ  دیامن ، زاربا  نآرق  هراب  رد  ار  دوخ  رظن  يو  هک  تساوخ  لهج  وبا  هک  اجنآ  تسا  نآ  هدنز  هاوگ  هریغم  نب  دیلو  راتفگ 

رد دـشاب ، انـشآ  برع  دـیاصق  راعـشا و  اب  نم  هزادـنا  هب  هک  تسین  یـسک  امـش  ناـیم  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  میوگب ؟ هچ  نآرق  هراـب  رد  نم 
مهاگآ زین  ناینج  راعشا  هب  یتح  رعش ، هنوگ  ره  هب  نم  دسریمن ، نم  ياپ  هب  یسک  زجر  رعـش و  نونف  تغالب و  تحاصف و  زومر  تخانش 

ياراد دمحم  راتفگ  مسق ! ادخ  هب  يرآ  درادن ، تهابـش  متفگ  هک  اهنیا  زا  کی  چیه  هب  دـیوگیم  دـمحم  هک  نیا  دـنگوس ! ادـخ  هب  یلو 
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. تسین روصتم  ینخس  نآ  زا  رترب  دراد و  يرترب  اهراتفگ  مامت  رب  دنکشیم و  مهرد  ار  ینیریش  غیلب و  نخس  ره  هک  تسا  یصاخ  توالح 
. ییوگب يزیچ  نآ  دض  رب  رگم  دیدرگ  دنهاوخن  یضار  وت  زا  وت ، هریشع  ماوقا و  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : لهج  وبا 

زا ار  نآ  دـمحم  هک  تسا  يرحـس  نآرق  تفگ : نینچ  داـیز  لـمأت  رکف و  زا  سپ  منک ، رکف  هراـب  نیا  رد  اـت  نک  ربـص  سپ  تـفگ : دـیلو 
«1 . » تسا هتفرگ  نارحاس 

وا مالک  ار . نج  هن  تسا و  ینخس  نینچ  ار  سنا  هن  هک  مدینـش  ینخـس  دمحم  زا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : نینچ  دیلو  اهلقن  یـضعب  ربانب  و 
رتهتسجرب هک  تسا  نخس  نیرتهتسجرب  تسا  ياهقباسیب  رمث و  رپ  رادهشیر ، هزات ، نخـس  تسا . ياهداعلا  قوف  ینیریـش  توالح و  ياراد 

. تسا نوبز  زجاع و  نآ  نتفگ  زا  رشب  تسین و  ینخس  نآ  زا 
بتک امش  رگا  « 2  » رشب اذه  لوقی  ام  هیلع و  یلعی  ولعیل و ال  ّهنإ  قدغمل و  هلفسأ  ّنإ  رمثمل و  هالعأ  ّنإ  ةوالطل و  هیلع  ّنإ  ةوالحل و  هل  ّنإ  و 

رتنایامن ار  دوخ  لطاب  قح و  دش و  دهاوخ  رتنشور  ناتیارب  تقیقح  نیا  دییامن ، یـسررب  الماک  دوشیم ، دادملق  ینامـسآ  هک  ار  نیدهع 
تاضقانت زا  یتمسق  کنیا  تخاس . دهاوخ 

__________________________________________________

.98 / 29 يربط ، ریسفت  ( 1)
.72 / 19 یبطرق ، ریسفت  ( 2)

92 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
مینکیم : یسررب  ار  لیجنا 

تفگ : حیسم  هک  هدمآ  اقول  لیجنا  رد  - 1
«1 . » تسا نم  فلاخم  دشابن  نم  اب  سک  ره 

تفگ : حیسم  هک  میناوخیم  ار  نآ  ضیقن  لیجنا ، نامه  زا  رگید  ياج  رد  یلو 
«2 . » تسا ام  اب  وا  دشابن ، ام  فلاخم  سک  ره 

تفگ : دندومن ، باطخ  حلاص  ملعم  ار  حیسم  یتقو  هک  میناوخیم  لیجانا  رد  - 2
«3 . » درادن دوجو  یحلاص  ادخ  زج  هب  حلاص ؟ ارچ 

تفگ : حیسم  هک  میناوخیم  ار  نآ  سکع  تسرد  لیجانا ، رگید  ياج  رد  یلو 
تفگ : زاب  و  حلاص » نابهگن  منم  »
«4 . » محلاص نابهگن  نامه  نم  اما 

تسا : هدمآ  یتم  لیجنا  رد  - 3
«5 . » دندزیم نابز  شین  دندومنیم و  شنزرس  ار  حیسم  ود  ره  دندش ، هتخیوآ  راد  هب  حیسم  اب  هک  دزد  رفن  ود  نآ 

هک : تسا  هدمآ  راتفگ  نآ  دض  تسرد  رگید  لیجنا  رد  و 
ادخ و زا  وت  : » تفگ مود  مرجم  و  ناهرب ». راد  هبوچ  زا  ار  ام  مه  دوخ و  مه  یتسه ، حیسم  رگا  وت  : » تفگ حیسم  هب  مرجم  ود  نآ  زا  یکی 

«6 .« » ینکیم شنزرس  ار  حیسم  هک  یسرتیمن  يو  تازاجم 
هک : تسا  هدمآ  نینچ  انحوی  لیجنا  رد  - 4

«7 . » دوب دهاوخن  تسرد  متداهش  مهد ، تداهش  مدوخ  عفن  هب  نم  رگا 
هک : تسا  هدمآ  لیجنا  نیمه  رد  یلو 

«8 . » تسا تسرد  متداهش  مهد  تداهش  مدوخ  عفن  هب  نم  رگا  تفگ : یسیع 
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__________________________________________________

لصف 11. اقول ، لصف 12  یتم ، ( 1)
لصف 9. اقول ، سقرم و  ( 2)

لصف 18. اقول ، لصف 10  سقرم ، لصف 19  یتم ، ( 3)
لصف 10. انحوی ، ( 4)

لصف 27. یتم ، ( 5)
لصف 5. اقول ، ( 6)

لصف 5. انحوی ، ( 7)

لصف 8. نامه ، ( 8)
93 ص : نآرق ، لئاسمرد  ن 

نیمه دوشیم و  هدـهاشم  دراد ، هک  یکچوک  مجح  نآ  اب  لیجانا  رد  هک  تسا  ییاهضقانت  تاـفالتخا و  زا  يرـصتخم  ياـههنومن  اـهنیا 
، نآرق لئاسمرد  نایب  دشاب . يرگنـشور  بوخ و  يامنهار  لیلد و  کی  دانع ، بصعت و  زا  رود  وجتقیقح و  دارفا  يارب  دـناوتیم  اههنومن 

94 ص :

94 يراذگ … ص : نوناق  عیرشت و  رد  نآرق  زاجعا 

94 نآرق … ص : زا  لبق  نارود 

لهج و رد  شمدرم  ازتشحو ، کیرات  دوب ، ینارود  مالـسا  كانبات  دیـشروخ  عولط  زا  لبق  هک  تسا  یخیرات  ملـسم و  تقیقح  کی  نیا 
نوناق یتاقبط ، يداژن و  تافالتخا  کیرات ، نارود  نآ  رد  دندربیم . رس  هب  تیربرب  تیشحو و  رد  یقالخا و  یملع و  طاطحنا  رد  ینادان ،

يرگاـمغی تراـغ و  يوس  هب  اـهلد  درکیم . تموکح  برع  رب  هصاـخ  ناـهج  لـلم  رب  یعاـمتجا  جرم  جره و  یگیاـمورف و  یتسپ ، روز ،
. تفاتشیم يزیرنوخ  گنج و  شتآ  نتخورفارب  يوس  هب  اهمدق  دوب  هجوتم 

اهنآ همه  هک  دندوب  یبهذم  هدیقع و  ياراد  هن  دنتشاد . یناوارف  هرهب  يرگیشحو ، ياهشور  یفارخ و  ياههدیقع  زا  مالسا  زا  لبق  برع 
. دـنک رارقرب  نانآ  نایم  رد  یگنهامه  طابترا و  هک  دـندوب  دـحاو  یعامتجا  ماظن  نوناق و  کی  ياراد  هن  دزاس و  زکرمتم  هطقن  کـی  رد  ار 
دوب و رادروخرب  یـصاخ  جاور  زا  یتسرپتب  دادیم . ناشقوس  وس  ره  هب  هتخاس ، ریحتم  ار  نانآ  ناـکاین ، ياـهشور  تاداـع و  زا  يوریپ 

. دنتسنادیم ناشراگدرورپ  هب  تعافش  هلیسو  هدومن ، شتسرپ  ار  اهنآ  هک  دندوب  يددعتم  ياهتب  ياراد  یلهاج  رصع  مدرم 
لمع نیا  هک  يروط  هب  دوب ، عیاش  يداع و  لمع  کی  نانآ  يارب  يزابرامق  دـشیم و  میـسقت  موهوم  سناش  هیاـپ  رب  لاوما  ناـنآ  ناـیم  رد 

ناردپ و نارـسمه  اب  جاودزا  نانآ  تشز  تاداع  زا  رگید  یکی  دـشیم . بوسحم  نانآ  عامتجا  رد  تاهابم  راختفا و  هیام  عون  کی  دـساف 
95 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دوب . اهنآ  ندرک  روگ  هب  هدنز  نارتخد و  نتشک  نآ ، زا  رتتشز 

95 نآرق … ص : رصع 

ص)  ) دمحم رون  هک  یعقوم  یلو  نآرق  لوزن  زا  لبق  مالسا و  زا  لبق  تیلهاج و  نارود  رد  دوب  برع  تشز  تاداع  زا  یتمـسق  اهنیا  يرآ 
كاپ اهیگدولآ  زا  نشور و  یهلا  فراعم  اب  یلهاج  مدرم  کیرات  ياهلد  دز  رـس  برعلا  ةریزج  زا  مالـسا  باـتفآ  دیـشخردب و  هکم  رد 

. دیدرگ
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فاصوا هب  یقالخا  لیاذر  داد . شناد  ملع و  هب  ار  دوخ  ياـج  یناداـن  لـهج و  دـش ، یتسرپتب  تب و  نیزگیاـج  یتسرپ  هناـگی  دـیحوت و 
رپ مجسنم و  دحتم و  تلم  کی  هدنکارپ  تسس و  رگتراغ ، مدرم  نیمه  زا  دیدرگ . لدبم  یتسود  تبحم و  هب  ینمـشد  فالتخا و  کین ،
رد ار  اوقت  تیناسنا و  ندمت ، ملع ، مچرپ  هداد و  شرتسگ  ناهج  رـساترس  رد  ار  شیوخ  تموکح  ذوفن و  تسناوت ، هک  دمآ  دوجو  هب  رهم 

. دروآ رد  زازتها  هب  ایند  مامت 
دیوگیم : نینچ  هراب  نیا  رد  هسنارف  يارزو  زا  یکی  يرود 

يدحاو تلم  اهنآ  زا  دزاس و  دحتم  ار  برع  هدنکارپ  لیابق  تسناوت  یناسآ  هب  شیوخ  ینامسآ  یلاع و  میلاعت  اب  ناناملـسم  ربمایپ  دمحم 
. دروآرد زازتها  هب  ار  ندمت  مچرپ  ناهج  مامت  رد  دهد و  شرتسگ  دـنه  هراق  هبـش  ات  ایناپـسا  زا  ار  شیوخ  ذوفن  تموکح و  هداد ، لیکـشت 

. دربیم رس  هب  ییاطسو  نورق  تملظ  رد  اپورا  زونه  هک  دروآ  دوجو  هب  یعقوم  رد  ار  هبناج  همه  بیجع و  لوحت  نیا  گرزب  درم  نآ 
دیوگیم : سپس  و 

دوب برع  تلم  نامه  دندوبر ، ناگمه  زا  نادیم  نیا  رد  ار  تقبـس  يوگ  دـندوب و  شناد  ملع و  ياراد  هک  یمدرم  اهنت  یطـسو ، نورق  رد 
قالخا ملع و  ندمت ، باتفآ  دندیشاپ و  مه  زا  دوب ، هدش  هدناشک  اپورا  نامـسآ  رب  هک  ار  تیربرب  تیـشحو و  تلاهج ، میخـض  ياهربا  هک 

«1 . » دندنابات نیمزرس  نآ  هب  ار 
باـتک دـیجم و  نآرق  هیلاـع  میلاـعت  ناـمه  رثا  رد  دـیدرگ ، برع  بیـصن  هک  مه  یمیظع  تاراـختفا  یلاـعت و  یقرت ، تفرـشیپ ، همه  نـیا 

شمیلاعت هدـیدرگ  يزیریپ  راوتـسا و  لقع ، هیاـپ  رب  شنیناوق  دراد ، يرترب  قوفت و  رگید  ینامـسآ  ياـهباتک  ماـمت  رب  هک  دوب  ینامـسآ 
. تسا ییانثتسا  بلاج و  صاخ ، شور  کی  ياراد 

__________________________________________________

. ] ص 119]… يدجو ، دیرف  دمحم  نافرعلا ، ةوفص  ( 1)
96 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

96 نآرق … ص : رد  لادتعا 

هراشا

رد نآرق  تسا . یقالخا  تاروتـسد  يراذـگ و  نوناق  رد  يورهناـیم  لادـتعا و  نآ ، زاـجعا  ياـههبنج  نآرق و  ياـهیگژیو  زا  رگید  یکی 
هب اـج  نآ  اـت  نآرق  تسا . هدوـمن  باـنتجا  طـیرفت  طارفا و  هنوـگره  زا  هـتفرگ و  شیپ  رد  ار  يورهناـیم  لادـتعا و  شور  يراذـگ ، نوناـق 

لادتعا و هار  دنوادخ  زا  نانآ  نابز  اب  هتسناد ، يرورض  مزال و  رما  کی  زین  ناسنا  دارفا  يارب  ار  نآ  هک  تسا  هتـشاد  هجوت  لادتعا  عوضوم 
دیوگیم : هک  اج  نآ  دبلطیم ، ار  طیرفت  طارفا و  زا  رود  شور  جاجوعا و  زا  یلاخ 

«1 . » َمیِقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْها 
.! يامرف تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  ادنوادخ ]! ]

. دناوخ دیهاوخ  دمح  هروس  ریسفت  رد  ار  نآ  حیضوت  هک  دراد  رب  رد  ار  یفرژ  قیمع و  يانعم  راصتخا  نیع  رد  هلمج  نیا 
رود هب  طیرفت  طارفا و  زا  هک  هنالداع  شور  کی  هب  دیامنیم و  توعد  روما  مامت  رد  يورهنایم  لادتعا و  هب  يدایز  تایآ  رد  دیجم  نآرق 

دیوگیم : هک  اج  نآ  دنکیم  يربهر  دشاب ،
«2 . » ِلْدَْعلِاب اوُمُکَْحت  ْنَأ  ِساَّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِإ  َو  اِهلْهَأ  یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ 

. دیریگ شیپ  رد  تلادع  هار  يرواد ، ماگنه  رد  دینادرگرب و  ناشنابحاص  هب  ار  اهتناما  هک  دهدیم  نامرف  امش  هب  ادیکا  دنوادخ 
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«3  » يْوقَّتِلل ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدْعا 
. تسا رتکیدزن  يراگزیهرپ  اوقت و  هب  نآ  هک  اریز  دیزروب ، تلادع 

یبُْرق  اذ  َناک  َْول  َو  اُولِدْعاَف  ُْمْتُلق  اذِإ  َو 
«4»

. دشاب امش  ناشیوخ  ررض  هب  هچرگ  دینک ، تیاعر  ار  تلادع  قح و  نتفگ ، نخس  ماگنه 
«5 . » َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی  ِیْغَْبلا  َو  ِرَْکنُْملا  َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَی  َو  یبْرُْقلا  ِيذ  ِءاتیِإ  َو  ِناسْحِْإلا  َو  ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ 

زا دهدیم و  نامرف  ادیکا  نادنواشیوخ  يارب  ناسحا  هب  یکین و  لدع و  هب  ار  امش  دنوادخ 
__________________________________________________

.6 هحتاف / ( 1)
.58 ءاسن / ( 2)
.8 هدئام / ( 3)

.152 ماعنا / ( 4)
.90 لمن / ( 5)

97 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. دیریذپب هک  دیاش  دهدیم ، ناتدنپ  هنوگ  نیدب  دنکیم و  ناتیهن  متس  ملظ و  زا  تشز و  ياهراک 

رد راتفگ ، دهاش  يارب  ار  اهنآ  زا  یتمـسق  الیذ  هک  دراذگیم  ياپ  شیپ  رد  ار  ياهنایم  لادتعا و  هار  یگدـنز  روما  داعبا و  مامت  رد  نآرق 
. میروآیم اج  نیا 

97 ششخب … ص : رد  لادتعا  - 1

ار لـخب  تفـص  یفرط  زا  دـهدیم ، ناـمرف  تورث  زا  يرادربهرهب  لاـم و  يریگراـک  هب  رد  يورهناـیم  داـصتقا و  هب  ار  ناـسنا  دـیجم  نآرق 
نآ رابنایز  بقاوع  هدومن و  یهن  زآ ، لخب و  زا  ددعتم  تایآ  رد  نآرق  دنکیم . تمذم  ار  یگدنز  رد  فارـسا  رگید  فرط  زا  شهوکن و 

دیوگیم : دنکیم و  دزشوگ  ار 
ِتاوامَّسلا ُثاریِم  ِهَِّلل  َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ِِهب  اُولَِخب  ام  َنُوقَّوَُطیَس  ْمَُهل  ٌّرَش  َوُه  َْلب  ْمَُهل  ًاْریَخ  َوُه  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  َو ال 

«1 . » ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ِضْرَْألا  َو 
دننکن لایخ  دننکیم ، يراددوخ  شـشخب  لذب و  زا  تسا ، هداد  نانآ  هب  ناوارف  تورث  تمعن و  شیوخ ، مرک  لضف و  زا  دنوادخ  هک  نانآ 

هچ نآ  دـننکفایم و  ناشندرگ  رب  یقوط  دـننامه  يدوز  هب  ار  لاوما  نامه  اریز  تساهنآ ، ررـض  هب  هکلب  تساهنآ  دوس  هب  لـمع  نیا  هک 
. تسا هاگآ  امش  لامعا  رب  دنوادخ  تسادخ و  راگدنام  صاخ و  کلم  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رد 

یهن ریذـبت  فارـسا و  زا  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  تاـیآ  دـنکیم ، قـیوشت  شـشخب  لذـب و  هب  ار  ناـسنا  هک  تاـیآ  هورگ  نیا  ربارب  رد 
دیوگیم : نینچ  درادیم و  رذح  رب  نآ  دسافم  زا  ار  مدرم  هدرک ،

«2 . » َنِیفِرْسُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  اُوفِرُْست  َو ال 
. درادن تسود  ار  نافرسم  دنوادخ  هک  اریز  دینکن  فارسا  و 

«3 . » ِنیِطایَّشلا َناوْخِإ  اُوناک  َنیِرِّذَبُْملا  َّنِإ 
. دننیطایش ردارب  ناگدننک  فارسا 
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«4 . » ًاروُسْحَم ًامُولَم  َدُعْقَتَف  ِطْسَْبلا  َّلُک  اهْطُْسبَت  َو ال  َکُِقنُع  یلِإ  ًَۀلُوْلغَم  َكَدَی  ْلَعَْجت  َو ال 
. ینام ورف  یگدنز  زا  يریگ و  رارق  شنزرس  دروم  ات  ياشگب  دح  زا  شیب  ار  نآ  هن  دنبب و  ششخب  لذب و  رب  ار  تتسد  هن 

__________________________________________________

.180 نارمع / لآ  ( 1)
.141 ماعنا / ( 2)
.27 ءارسا / ( 3)
.29 ءارسا / ( 4)

98 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

98 ماقتنا … ص : وفع و  رد  لادتعا  - 2

شاداپ ناـنآ  هب  دیاتـسیم و  ار  روبـص  دارفا  دـهدیم . ناـمرف  تالکـشم  بئاـصم و  ربارب  رد  تماقتـسا  ربص و  لـمحت ، هب  ار  ناـسنا  نآرق 
دیوگیم : دهدیم و  دیون  ار  یگرزب 

«1 . » ٍباسِح ِْریَِغب  ْمُهَرْجَأ  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  امَّنِإ 
. دندرکیم تفایرد  باسحیب  ار  دوخ  شاداپ  رجا و  نارباص 

«2 . » َنیِِرباَّصلا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو 
. دراد تسود  ار  ناگدننک  ربص  دنوادخ 

هک نیا  يارب  هکلب  تسا ، هتـشادن  زاب  شیوخ  قح  نتفرگ  زا  ار  وا  هتـسبن و  ار  مولظم  تسد  ملاظ  ربارب  رد  نآرق  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو 
رد هک  دهدیم  نامرف  هکلب  هزاجا و  مولظم  هب  دشاب ، امرف  مکح  نیمز  يور  رد  تلادـع  نوناق  هک  نیا  يارب  دوش و  عطق  داسف  ملظ و  هشیر 

دیوگیم : دروم  نیا  رد  نآرق  دریگب . ماقتنا  يو  زا  هنالداع  دیامن و  یگداتسیا  تمواقم و  رگمتس  ملظ و  ربارب 
«3 . » ْمُْکیَلَع يدَتْعا  اَم  ِْلثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَتْعاَف  ْمُْکیَلَع  يدَتْعا  ِنَمَف 

. دیریگب ماقتنا  وا  زا  يو  يدعت  هزادنا  هب  زین  امش  دنک ، يدعت  امش  رب  سک  ره 
دنشکب : ار  وا  لوتقم  ناوات  هب  دننک و  صاصق  ار  لتاق  لتق ، ندوب  يدمع  تروص  رد  هک  تسا  هداد  هزاجا  لوتقم  يایلوا  هب  نآرق 

«4 . » ِْلتَْقلا ِیف  ْفِرُْسی  الَف  ًاناْطلُس  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو 
. دزرو فارسا  لتق  رد  دیابن  مه  وا  یلو  میداد  صاصق ) قح   ) هطلس شاّیلو  هب  دوش  هتشک  مولظم  سک  ره 

98 يونعم … ص : يدام و  ياههبنج  رد  لادتعا  - 3

اب ار  ملاع  نیا  یعامتجا  نیناوق  ماظن و  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، يراذـگ  نوناـق  عیرـشت و  يورهناـیم ، لادـتعا و  هیاـپ  رب  نوچ  دـیجم  نآرق 
دوجو هب  یگنهامه  زین  اهنآ  نایم  رد  هدومن ، قیبطت  ترخآ  نیناوق 

__________________________________________________

.10 رمز / ( 1)
.146 نارمع / لآ  ( 2)

.194 هرقب / ( 3)
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.33 ءارسا / ( 4)
99 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. دنکیم نیمضت  ار  رشب  دارفا  يورخا  تداعس  رگید  فرط  زا  هتفرگ ، هدهع  هب  ار  ناهج  نیا  روما  حالصا  فرط  کی  زا  تسا . هدروآ 
تداعس هب  ار  تیرـشب  ناهج  هلیـسو  نادب  ات  هدروآ ، ار  نآ  مالـسا  گرزب  ربمایپ  هک  تسا  يربکا  سومان  گرزب و  نوناق  نامه  نآرق  نیا 

. دناسرب ناهج  ود  ره 
هجوت رگید  ناهج  هب  دشاب و  ناهج  نیا  هب  طوبرم  اهنت  هتشاد و  يدام  یگدنز  هب  صاصتخا  نآ  نوناق  هک  تسین  یلعف  تاروت  دننام  نآرق 
شاداپ یتح  درادـن و  ترخآ  ناهج  هب  یهجوت  نیرتکچوک  هک  هدـش  قرغ  يدام  ناهج  هبوچراـهچ  رد  ناـنچ  نآ  تاروت  يرآ ، دـنکن .

نیا تورث  طلـست و  نداد  تسد  زا  ار  ناهانگ  تازاجم  هجیتن و  دسانـشیم ، مدرم  رب  ندوب  طلـسم  ایند و  لانم  لاـم و  زین  ار  کـین  لاـمعا 
. دنکیم یفرعم  ناهج 

روما عامتجا و  ماـظن  زا  دزادرپب و  يورخا  ياـههبنج  هب  اـهنت  يراذـگ  نوناـق  عیرـشت و  رد  هک  تسین  یلعف  لـیجنا  دـننام  نآرق  نینچمه  و 
یگدـنز و روما  هب  مه  هک  تسا  ياهدرتسگ  لـماک و  نوناـق  کـی  نآرق  نوناـق  هکلب  دریگب  هدـیدان  اـساسا  ار  نآ  دزرو و  تلفغ  یگدـنز 
ار رشب  يونعم  يدام و  هبنج  ود  زا  کی  چیه  دزادرپیم و  ترخآ  ناهج  نوئش  حالصا  هب  مه  دراد و  تراظن  ناهج  نیا  یعامتجا  تاماظن 

. دنکیمن راذگ  ورف 
ماقم رد  دنکیم و  هجوتم  ناهج  نیا  یگدنز  روما  هب  یهاگ  دهدیم و  قوس  ترخآ  ملاع  هب  ار  ناسنا  یهاگ  دوخ  میلاعت  رد  دـیجم  نآرق 

دیوگیم : ترخآ  ناهج  هب  هجوت 
َّدَعَتَی َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِصْعَی  ْنَم  َو  ُمیِظَْعلا . ُزْوَْـفلا  َکـِلذ  َو  اـهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخْدـُی  َُهلوُـسَر  َو  َهَّللا  ِعُِـطی  ْنَم  َو 
دراو ییاـهغاب  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، يوریپ  شربماـیپ  ادـخ و  زا  هـک  یـسک  ره  « 1  » ٌنیِهُم ٌباذَـع  َُهل  َو  اهِیف  ًادـِلاخ  ًاران  ُْهلِخْدـُی  ُهَدوُدُـح 
سک ره  گرزب و  يزوریپ  تسا  نیا  دوب و  دـنهاوخ  یگـشیمه  اـج  نآ  رد  تسا ، يراـج  اـهرهن  شناـتخرد  ریز  زا  هراومه  هک  دزاـسیم 

رب دنام و  دهاوخ  نآ  رد  هنادواج  هک  دنکفایم  خزود  شتآ  هب  ار  وا  دنک ، زواجت  شدودح  زا  دزرو و  نایـصع  وا  ربمایپ  ادـخ و  هب  تبـسن 
. راب تلذم  كاندرد و  هجنکش  تسوا ،

«2 . » ُهَرَی ارَش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی . ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف 
هزادنا هب  سک  ره  دید و  دهاوخ  ار  نآ  شاداپ  دهد  ماجنا  کین  راک  ياهرذ  هزادنا  هب  سک  ره 

__________________________________________________

. ] …[14 ، 13 ءاسن / ( 1)
.8 ، 7 هلزلز / ( 2)

100 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. دیشچ دهاوخ  مه  ار  نآ  رفیک  دهد ، ماجنا  دب  لمع  ياهرذ 

ار ترخآ  يارـس  تسا ، هداد  وت  هب  ایند ] لاوما  زا   ] ادـخ هچ  نآ  رد  « 1  » اْینُّدلا َنِم  َکَبیِـصَن  َْسنَت  َو ال  َةَرِخْآلا  َراَّدـلا  ُهَّللا  َكاتآ  امِیف  ِغَْتبا  َو 
ذیاذـل نانآ  يارب  لاح  نیع  رد  هدومن ، قیوشت  بیغرت و  اوقت  زا  يوریپ  شناد  ملع و  نتفرگ  ارف  هب  ار  مدرم  يدایز  تاـیآ  رد  نآرق  بلطب !

دنکیم : نایب  نینچ  ار  تقیقح  نیا  دنادیم و  زیاج  حابم و  ار  راگدرورپ  ياهتمعن  زا  يرادربهرهب  یگدنز و 
تسا هدیرفآ  دوخ  ناگدنب  يارب  هک  ار  یهلا  ياهتنیز  یسک  هچ  وگب : « 2  » ِقْزِّرلا َنِم  ِتابِّیَّطلا  َو  ِهِدابِِعل  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهَّللا  َۀَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق 

. تسا هدرک  مارح  ار  هزیکاپ  ياهيزور  و 
هب ادـخ و  تدابع  هب  ار  مدرم  دراد و  هژیو  هجوت  زین  يورخا  يونعم و  روما  هب  ایند ، رد  ناسنا  یگدـنز  روما  هب  هجوت  نیع  رد  دـیجم ، نآرق 
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دیکأت اب  ناسنا ، دوجو  قیاقد  رارـسا و  رد  یتسه و  ناهج  تادوجوم  رد  لـمأت  هب  دـنوادخ و  ینیوکت  یعیرـشت و  راـثآ  تاـیآ و  رد  رکفت 
هبنج هب  هکلب  دـنکیمن  افتکا  دزاس ، طبترم  ادـخ  اب  ار  هدـنب  دـناسرب و  ادـخ  هب  ار  ناسنا  هک  نیا  هب  اهنت  لاح  نیع  رد  یلو  دـنکیم  توعد 
. درادیم لوذبم  یصاخ  هجوت  دنکیم  داجیا  تبحم  تفلا و  نانآ  نایم  رد  دزاسیم و  طوبرم  رگیدمه  هب  ار  رشب  دارفا  هک  زین  يرگید 

100 داصتقا … ص : رد  لادتعا  - 4

دیوگیم : هک  اج  نآ  هدومن ، میرحت  ار  یبلطنوزف  ابر و  زیوجت ، ار  تالماعم  شورف و  دیرخ و 
«3 . » ابِّرلا َمَّرَح  َو  َْعیَْبلا  ُهَّللا  َّلَحَأ  َو 

. تسا هدومن  مارح  ار  ابر  لالح و  ار  شورف  دیرخ و  دنوادخ ،
دنشاب : رادافو  دوخ  ياهنامیپ  دهع و  رب  هک  تسا  هداد  روتسد  رشب  دارفا  هب  نآرق 

«4 . » ِدوُقُْعلِاب اُوفْوَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. دینک افو  شیوخ  ياهنامیپ  دوقع و  هب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

__________________________________________________

.77 صصق / ( 1)

.32 فارعا / ( 2)
.275 هرقب / ( 3)

.1 هدئام / ( 4)
101 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

101 رسمه … ص : باختنا  رد  لادتعا  - 5

هدومن رما  جاودزا  هب  ار  وا  ناسنا ، يرطف  جایتحا  نامه  نیمأت  يارب  نآرق  رد  زین  دـنوادخ  تسا ، جاودزا  رما  هب  یکتم  رـشب  عون  ياقب  نوچ 
تسا : هدومرف  نینچ  و 

«1 . » ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  َءارَُقف  اُونوُکَی  ْنِإ  ْمُِکئامِإ  َو  ْمُکِدابِع  ْنِم  َنیِِحلاَّصلا  َو  ْمُْکنِم  یمایَْألا  اوُحِْکنَأ  َو 
ریقف و رگا  دیروایب و  رد  رگیدکی  حاکن  هب  ار  ناتراکتسرد  حلاص و  نازینک  نامالغ و  نینچمه  دیهد و  رسمه  ار  رـسمهیب  نانز  نادرم و 

. تساناد شخب و  تعسو  دنوادخ  دزاسیم  زاینیب  دوخ  لضف  زا  ار  نانآ  ادخ  دنشاب ، تسدگنت 
«2 . » ًةَدِحاوَف اُولِدْعَت  اَّلَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإَف  َعابُر  َو  َثُالث  َو  یْنثَم  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف 

راتفر تلادـع  اب  ناشنایم  رد  دـیناوتن  هک  دیـسرتب  رگا  نز و  راهچ  ای  هس  ای  ود  تسا ، هدـیدرگ  لالح  امـش  رب  هک  یناـنز  زا  دـینک  جاودزا 
. دیزروب تیافک  یکی  هب  اهنت  تروص  نیا  رد  دینک ،

101 ترشاعم … ص : رد  لادتعا  - 6

دهدیم روتسد  نینچمه  دزاس و  فرط  رب  ار  وا  یگدنز  تاجایتحا  مامت  دنک و  يراتفر  شوخ  شرـسمه  اب  هک  دنکیم  رما  ناسنا  هب  نآرق 
نآرق رظن  زا  هکلب  دیامن  راتفر  یـشوخ  تمیالم و  یکین ، اب  شیوخ  هریـشع  ماوقا و  ردام ، ردـپ ، اب  اصوصخم  ناناملـسم  مامت  اب  ناسنا  هک 
نآرق دوش . تیاعر  دیاب  ناملسم  ریغ  ای  ناملسم و  هاوخ  رشب  دارفا  ربارب  رد  هک  تسا  یناگمه  عیـسو و  همانرب  کی  يراتفر  شوخ  یکین و 
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دیوگیم : دروم  نیا  رد 
«3 . » ِفوُْرعَْملِاب َّنُهوُرِشاع  َو 

. دینک راتفر  هتسیاش  روط  هب  ناتنارسمه  اب 
«4 . » ِفوُْرعَْملِاب َّنِْهیَلَع  يِذَّلا  ُْلثِم  َّنَُهل  َو 

. دنرادروخرب لباقتم  قوقح  زا  دنراد و  امش  ندرگ  رب  زین  یقوقح  دنراد ، امش  لابق  رد  یفیاظو  ناتنانز  هک  رادقم  نامه  هب  و 
__________________________________________________

.32 رون / ( 1)
.3 ءاسن / ( 2)

.19 ءاسن / ( 3)
.228 هرقب / ( 4)

102 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
َو ُِبنُْجلا  ِراـْجلا  َو  یبْرُْقلا  ِيذ  ِراـْجلا  َو  ِنیِکاـسَْملا  َو  یماـتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِذـِب  َو  ًاـناسْحِإ  ِْنیَدـِلاْولِاب  َو  ًاْئیَـش  ِهـِب  اوُکِرُْـشت  ـال  َو  َهَّللا  اوُدـُبْعا  َو 

«1 . » ًاروُخَف ًالاتُْخم  َناک  ْنَم  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َو  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِْبنَْجلِاب  ِبِحاَّصلا 
، ناـمیتی نادـنواشیوخ ، هـب  نـینچمه  دـینک ، یکین  رداـم  ردـپ و  هـب  دـیهدن و  رارق  کیرـش  يو  رب  ار  يزیچ  دـینک و  شتــسرپ  ار  ادـخ  و 

یکین اهنآ  همه  هب   ] دیتسه اهنآ  کلام  هک  یناگدرب  رفس و  رد  ناگدناماو  نیشنمه ، تسود و  کیدزن و  رود و  ناگیاسمه  نادنمتـسم ،
. درادیمن تسود  دنزیم ] زابرس  نارگید  قوقح  يادا  زا  و   ] تسا شورفرخف  ربکتم و  هک  ار  یسک  دنوادخ  دینک ]

«2 . » َنیِدِسْفُْملا ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِضْرَْألا  ِیف  َداسَْفلا  ِْغبَت  َو ال  َْکَیلِإ  ُهَّللا  َنَسْحَأ  امَک  ْنِسْحَأ  َو 
تـسود ار  نادـسفم  ادـخ  هک  شابم  داسف  يوج  تسج و  رد  نیمز  رد  زگره  تسا و  هدومن  یکین  وت  هب  ادـخ  هک  هنوگ  نامه  نک ، یکین 

. درادیمن
«3 . » َنِینِسْحُْملا َنِم  ٌبیِرَق  ِهَّللا  َتَمْحَر  َّنِإ 

. تسا کیدزن  ناراکوکین  هب  ادج  دنوادخ  تمحر 
«4 . » َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  اُونِسْحَأ  َو 

. دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  اریز  دینک ، یکین  و 
!! روما مامت  رد  طیرفت  طارفا و  زا  بانتجا  داعبا و  مامت  رد  يورهنایم  لادتعا و  اب  هطبار  رد  نآرق  میلاعت  زا  تسا  ییاههنومن  اهنیا 

102 نآرق … ص : رد  یمومع  تراظن  نوناق 

رب تسا ، یعامتجا  هنوعمیب  هداس و  لاح  نیع  رد  هدرتسگ و  یمدرم  لرتنک  یمومع و  تراـظن  هک  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نآرق 
. تسا هتسنادن  رصحنم  یصاخ  دارفا  هفیاط و  هب  ار  نآ  هدرک ، بجاو  تما  دارفا  مامت 

دنمورین هناوتـشپ  هدـیمد و  اقب  تایح و  حور  شمیلاعت  رب  هتخاس و  مهارف  ار  شیوخ  میلاـعت  شرتسگ  تاـبجوم  نوناـق ، هداـم  نیا  اـب  نآرق 
. تسا هدیشخب  رارمتسا  موادت و 

__________________________________________________

.36 ءاسن / ( 1)
.77 صصق / ( 2)
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.56 فارعا / ( 3)
.195 هرقب / ( 4)

103 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
تـسا هدومن  رگتیاده  بقارم و  يرگید  رب  ار  درف  ره  هداد و  رارق  امنهار  رظان و  رگیدکی  رب  ار  اههداوناخ  ياضعا  عامتجا و  دارفا  مالـسا 

، ملظ زا  دننک و  ییامنهار  کین  هار  تداعس و  هب  ار  هعماج  رگید  دارفا  هک  هداد  ار  سیلپ  درف  کی  هفیظو  ناملـسم  دارفا  مامت  هب  عقاو  رد  و 
رومأم و نآ ، يارجا  نسح  رب  تراظن  مالـسا و  نیناوق  يارجا  غیلبت و  هب  ناناملـسم  همه  یلک  روط  هب  ینعی  دـنرادب ، ناـشزاب  داـسف  متس و 

. دنشابیم فظوم 
هب نینچ  نیا  دروآ و  دوـجو  هـب  ناـگیار  هـب  مـه  نآ  هاپـس ، نـیا  زا  رترثؤـم  رتدـنمورین و  رتگرزب ، یهاپـس  ناوـتیم  اـیآ  زیزع ! هدـنناوخ 

نیا اب  یلو  دننکیم  ایهم  یماظتنا  عیسو  يورین  روشک  روما  رب  تراظن  يارب  ینونک  رصع  رد  تخادرپ !؟ هعماج  يونعم  يدام و  یگدنزاس 
رد دناوتیمن  مه  زاب  دـشاب ، زهجم  عیـسو و  هچره  یماظتنا  يورین  اریز  دـنیامن  يریگولج  اهینکـش  نوناق  تافلخت و  زا  دـنناوتیمن ، لاح 

. دنک تراظن  يو  لامعا  رب  هدوب ، هارمه  تلم  دارفا  مامت  اب  طاقن  تاقوا و  همه 
هب ار  ياهدرتسگ  دنمورین و  یماظتنا و  هاپس  کی  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » ندومن بجاو  اب  یلاع و  همانرب  حرط و  کی  اب  مالسا  اما 

هجدوب و نودـب  هک  دراد  يوهام  یلوصا و  توافت  ناهج  یماظتنا  ياهورین  هاپـس و  مامت  اـب  هک  تسا  هدومن  یمومع  جیـسب  هدروآ ، دوجو 
نیناوق يارجا  نماض  رظان و  دـنکیم و  تراظن  همه  رب  دراد و  روضح  اـهناکم  اـهنامز و  همه  رد  اـج و  همه  رد  ددرگیم و  هرادا  هنیزه 

. دشابیم مالسا  هیلاع 

103 نآرق … ص : رد  يرترب  كالم  يربارب و  نوناق 

ناناملـسم نایم  رد  نوناق ، هدام  نیا  عیرـشت  اب  نآرق  هک  تسا  يربارب  تاواسم و  نوناق  نآرق ، میلاعت  نیناوق و  نیرتقیمع  نیرتگرزب و  زا 
يداژن و تافالتخا  تازایتما و  هنوگره  دهدیم و  رارق  دـحاو  فص  رد  ار  نانآ  همه  دزاسیم و  رارقرب  يردارب  يربارب و  یگناگی ، داحتا ،

كالم ار  اوقت  ملع و  نایم  نیا  رد  اهنت  دـنکیم و  رب  هشیر  زا  ار  اهیبلط  نوزف  اـهيرترب و  ماـمت  دزاـسیم و  وغل  ناـشنایم  رد  ار  یتاـقبط 
دیوگیم : هک  اج  نآ  دهدیم ، رارق  يرترب  تلیضف و 

«1 . » ْمُکاْقتَأ ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ 
. تسامش نیرتاوقت  اب  دنوادخ  دزن  رد  امش  نیرتیمارگ 

__________________________________________________

. ] …[13 تارجح / ( 1)
104 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«1 . » َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق 
؟ دنربارب ناسکی و  دننادیمن ، هک  نانآ  اب  دننادیم  هک  نانآ  ایآ  وگب  و 

هب دیـشخب و  تزع  مالـسا ، هیاس  رد  دندوب ، لیلذ  راوخ و  تیلهاج  نارود  رد  هک  ار  یناسک  گرزب ، دنوادخ  : » دـیامرفیم زین  ادـخ  لوسر 
یتاقبط و تافالتخا  هنوگره  ناـکاین و  ناردـپ و  هب  تاـهابم  هریـشع و  ماوقا و  هب  رخاـفت  تیلهاـج و  نارود  ربکت  توخن و  مالـسا  هلیـسو 

هدیرفآ كاخ  زا  ار  مدآ  دنوادخ  دنمدآ و  نادنزرف  همه  همه و  مجع  برع و  زا  هایـس و  دیپس و  زا  ناهج  مدرم  مامت  درب ، نیب  زا  ار  يداژن 
«2 . » دوب دهاوخ  اهنآ  نیرتراگزیهرپ  ادخ  هاگشیپ  رد  مدرم  نیرتبوبحم  زیخاتسر  زور  رد  تسا و 

«3 .« » امش نیرتمک  هب  تبسن  تسا ، نم  تلیضف  دننام  مدرم  ریاس  هب  تبسن  نادنمشناد  تلیضف  : » دیامرفیم زاب 
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دوخ تیب  لها  ياضعا  زا  ار  وا  هک  ییاج  ات  تشاد  مدـقم  ناناملـسم  رگید  رب  شنامیا  لامک  رطاـخ  هب  ار  هناـگیب  یـسراف  ناملـس  مالـسا ،
. دنار بقع  هب  ینیدیب  رفک و  تلع  هب  ار  ربمایپ  يومع  بهل  وبا  یلو  « 4 . » داد رارق  ربمایپ 

اهكالم و اب  هتـسجن و  يرترب  نارگید  رب  شیوخ  داژن  بسن و  اب  دروم  چیه  رد  يو  هک  دهدیم  ناشن  مه  مالـسا  ربمایپ  یناگدنز  خـیرات 
دوخ هب  دندرکیم ، تاهابم  رخف و  اهنآ  هلیسو  هب  نارود  رـصع و  نآ  مدرم  الومعم  تسا و  هدوب  رادروخرب  اهنآ  زا  هک  يرگید  تازایتما 

تسا و هدوب  ناشنومنهر  یتسرپ  هناگی  داحتا و  هب  هدومن و  توعد  زیخاتسر  زور  ادخ و  هب  نامیا  يوس  هب  اهنت  ار  مدرم  هکلب  تسا  هدیلابن 
، نآ ياج  هب  دنکرب و  ناشلد  زا  ار  اجیب  تاراختفا  ياههنیمز  ربکت و  قیمع  ياههشیر  دنک و  تموکح  مدرم  بولق  رب  تسناوت  هار  نیا  زا 
ریقف و دارفا  جاودزا  هب  ار  ناشنارتخد  دندیدرگیم  رضاح  فیرـش  ياهنادناخ  دنمتورث و  دارفا  هک  ییاج  ات  دناشنب  توخا  تبحم و  لاهن 

یـشیوخ موق و  دـنویپ  نانآ  اب  دـنروایب و  رد  دـنتفریم  رامـش  هب  هداتفا  بقع  تسپ و  حالطـصا  هب  ياهنادـناخ  زا  نانآ  رظن  هب  هک  يدارفا 
«5 . » دنزاس رارقرب 

__________________________________________________

.9 رمز / ( 1)
.« ۀنمؤملا وفک  نمؤملا  ّنا   » باب 21 ج 2 ، یفاک ، عورف  ( 2)

.« مکاندا یلع  یلضفک  ساّنلا  رئاس  یلع  ملاعلا  لضف   » 432 / 4 يوانم ، حرش  اب  ریغصلا  عماجلا  ( 3)
بهل یبا  رّخا  تیبلا و  لها  نم  هلعج  یّتح  هنامیا  لامکل  یسرافلا  ناملس  مّدق  مالـسالاف   » باب 76 ج 4 ، ناملس ، لیاضف  راونالا ، راحب  ( 4)

.« هرفکل هّللا  لوسر  ّمع 
ار افلز  شاهتسیاش  ابیز و  رتخد  ص )  ) ادخ لوسر  نامرف  هب  دوب ، هنیدم  ناگرزب  نادنمتورث و  زا  هک  دیبل  نب  دایز  ( 5)

105 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

105 هجیتن … ص :

تسا هدومن  میظنت  عیرشت و  ار  ینیناوق  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  ار  یعامتجا  يدرف و  حلاصم  مامت  مالسا ، میلاعت  نآرق و  نوناق  هک  تسا  نیا 
دنک تراظن  اهناسنا  يدام  یگدنز  يویند و  ياههبنج  مامت  رب  هدوب ، يرشب  عماوج  فلتخم  ياهيدنمزاین  مامت  يوگخـساپ  دناوتیم  هک 

. دیامن نیمأت  زین  ار  يورخا  يویند و  ياههبنج  مامت  و 
نآ دـنامیم !؟ یقاب  دـیدرت  کش و  ياج  تسا ، هدروآ  ار  یقرتم  یلاعتم و  نیناوق  همه  نیا  هک  یـسک  يربمایپ  توبن و  رد  لاح  نیا  اب  ایآ 

هدومن امن  وشن و  یمدرم  نایم  رد  هدـمآ و  ایند  هب  نادان  یـشحو و  مدرم  تشم  کـی  ناـیم  رد  مالـسا  ربماـیپ  هک : هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب  مه 
حطـس زا  رترب و  نانآ  رکف  قفا  زا  میلاعت  نیا  دناهتـشادن و  ینامـسآ  یلاع  میلاـعت  هنوگ  نیا  اـب  ییانـشآ  طاـبترا و  نیرتکـچوک  هک  تسا 

. دوب رتالاب  ناشروصت 
__________________________________________________

لماع مالـسا ، رد  يربارب  لصا  زج  هک  یتروص  رد  دروآ ، رد  ربیوج  ماـن  هب  ینادوس  زیچیب  دـق و  هاـتوک  هایـس ، ناملـسم  کـی  جاودزا  هب 
باب 21. ج 2 ، یفاک ، عورف  تشادن  دوجو  جاودزا  نیا  يارب  يرگید 

106 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

106 نآرق … ص : رد  ریذپان  للخ  تباث و  قیاقح 

فراعم یـسانشادخ و  هراب  رد  تسا . هداد  رارق  وگوتفگ  دروم  ار  یفلتخم  بلاطم  هدیدرگ ، ضرعتم  يدایز  تاعوضوم  هب  دـیجم  نآرق 
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نایم هب  نخـس  ناطیـش  نج و  هتـشرف و  حور و  زا  هعیبطلا ، ءارواـم  زا  هدیـشک و  شیپ  ار  زیخاتـسر  شنیرفآ و  عوضوم  هتفگ ، نخـس  یلقع 
هماقا هاگ  هدز و  لثم  یهاگ  هتخادرپ ، ناشناوریپ  فلس و  يایبنا  ناگتـشذگ و  خیرات  رب  هدنار ، نخـس  رگید  تارک  نیمز و  هرک  زا  هدروآ ،

، تموکح نییآ  هب  یهاـگ  هدوـمن ، حیرـشت  ار  هداوناـخ  قوـقح  یهاـگ  هدـش و  دراو  یقـالخا  لـئاسم  هب  یهاـگ  هدوـمن ، ناـهرب  تجح و 
يداصتقا یـسایس و  لئاسم  تالماعم و  تادابع و  رد  یهاگ  هدرک و  هراشا  یگنج  نیناوق  هب  یعاـمتجا و  مظن  يراد و  مدرم  يرادـمامز و 

يراذـگ نوناق  دراوم  نیا  ریغ  رد  صاصق و  دودـح و  ثرا و  عوضوم  رد  هتخیر و  ياهنالداع  حرط  جاودزا ، روما  یعاـمتجا و  طـباور  رد 
. تسا هدرک 

درادـن و هار  نآ  رب  زگره  نالطب  داسف و  للخ ، هک  یقیاقح  تسا  هدومن  هئارا  رـشب  هب  ار  قیاقح  نیرتبلاج  نیرتهب و  لئاسم ، نیا  همه  رد 
. دشابیمن هجوتم  نآ  رب  يداریا  لاکشا و  نیرتکچوک 

يارب نوناق  نیا  دنک و  يراذگ  نوناق  یلک  یئزج و  دروم  ره  رد  دناوتیمن  یسک  تسین و  ریذپ  ناکما  رشب  يارب  اتاذ  هک  تسا  يزیچ  نیا 
نیرتکچوک هک  دزیخرب  شناد  ملعیب و  یشحو و  یتلم  نایم  زا  دارفا  نیا  رگا  اصوصخم  دشاب ، بیع  صقنیب و  هدنز و  دبا  ات  هشیمه و 

. دشاب هتشادن  قیاقح  فراعم و  هنوگ  نیا  اب  ییانشآ 
هک هتـشذگن  يدایز  تدـم  باتک  نآ  فیلأت  زا  دناهتـشون ، یباـتک  يرظن ، مولع  زا  یکی  هراـب  رد  هک  يدارفا  مینیبیم ، هک  تساـج  نیا  زا 

107 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  مولع  اریز  ددرگیم  نشور  باتک  نآ  فلؤم  ياههیرظن  رثکا  نالطب 
فالخ دیآیم و  تسد  هب  اهنآ  دروم  رد  يرتشیب  قیاقح  دوش ، ثحب  اهنآ  هراب  رد  رتشیب  هچ  ره  هک  دنراد  ار  تیـصوصخ  نیا  يرظن 

. تسا یسررب  ثحب و  هجیتن  هرمث و  تقیقح  دناهتفگ ، هک  يروط  هب  دوشیم و  تباث  ناگتشذگ  تایرظن 
ار نآ  ناگتشذگ  هک  یفـسلف  ياهباتک  هچ  دناهدومن و  لوحم  ناگدنیآ  هب  ار  نآ  لح  ناگتـشذگ  هک  ملع  ياهینـشوران  تالوهجم و  هچ 

؟ تسا هتفرگ  رارق  يدعب  ياملع  داریا  داقتنا و  دروم  دناهتشون و 
هلئسم کی  تروص  هب  یسررب  زا  سپ  اهدعب  دوب ، هدش  ملسم  تباث و  هتشذگ  ياملع  يارب  لیلد  هار  زا  هک  یثحابم  زا  یتمسق  هک  ییاج  ات 

. تسا هدیدرگ  بوسحم  تاموهوم  تالایخ و  زا  هدمآ ، رد  ساسایب 
لاکـشا و نیرتکچوک  دروم  زونه  اهنآ  یملع  حطـس  عافترا  ثحابم و  تاهج  بناوج و  ترثک  اب  نامز و  تشذـگ  اب  دـیجم  نآرق  اـما 

هیحان زا  هک  یموهوم  اجیب و  ياهداریا  رگم  تسا ، هدـشن  هدـید  يداریا  بیع و  نیرتمک  نآ  نیناوق  لـئاسم و  رد  هتفرگن و  رارق  يداـقتنا 
نایب دومن . میهاوخ  الم  رب  ار  ناـشنالطب  هداد ، رارق  وگ  تفگ و  ثحب و  دروم  ار  اـهنآ  يدوز  هب  اـم  هتفاـی و  راـشتنا  نارظن  هتوک  یـضعب 

108 ص : نآرق ، لئاسمرد 

108 نآرق … ص : رد  یبیغ  رابخا 

هراشا

، دـشیم عقاو  ادـعب  هک  ییاهدـماشیپ  ثداوح و  زا  هداد  ربخ  دوب ، هدـنیآ  هب  طوبرم  هک  یمهم  روما  زا  شتاـیآ  زا  یتمـسق  رد  دـیجم  نآرق 
. تسا هدیدرگن  عقاو  اب  فلاخم  اهنآ  زا  کی  چیه  هتسویپ ، عوقو  هب  یتدم  زا  سپ  زین  اهنآ  همه  تسا و  هدومن  ییوگشیپ 

. تسین نآ  رب  یهار  یحو ، قیرط  زج  هب  هک  تسا  ییوگشیپ  بیغ و  زا  رابخا  همه  نیا  هک  تسین  دیدرت  ياج  هتبلا 
: دیجم نآرق  ياهییوگشیپ  زا  ياهنومن  کنیا 

108 ردب … ص : گنج  هراب  رد  ییوگشیپ  - 1
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َِرباد َعَطْقَی  َو  ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  َّقُِحی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدـیُِری  َو  ْمَُکل  ُنوُکَت  ِۀَـکْوَّشلا  ِتاذ  َْریَغ  َّنَأ  َنوُّدََوت  َو  ْمَُکل  اـهَّنَأ  ِْنیَتَِفئاَّطلا  يَدْـحِإ  ُهَّللا  ُمُکُدـِعَی  ْذِإ  َو 
«1 . » َنیِِرفاْکلا

امش بیصن  اهنآ ] حلـسم  رکـشل  ای  شیرق  ناوراک   ] هورگ ود  زا  یکی  هک  دوب  هداد  هدعو  امـش  هب  دنوادخ  هک  ار  یماگنه  دیرآ ، دای  هب  و 
ار نارفاک  هشیر  تیوقت و  دوخ  تاملک  اب  ار  قح  دهاوخیم ، دنوادخ  یلو  دشاب  امـش  يارب  ناوراک  هک  دیتشاد  تسود  امـش  دوب ، دهاوخ 

. دنک عطق 
، گنج لیاسو  رکشل و  دادعت  رظن  زا  زور  نآ  رد  ناناملسم  هک  نیا  اب  داد . ار  رافک  نتفر  نیب  زا  نمشد و  رب  يزوریپ  هبلغ و  هدعو  نینمؤم 

دادقم و اهنت  نانآ  نایم  رد  هک  ییاج  ات  دندوب ، تیلقا  رد  فیعض و 
__________________________________________________

.7 لافنا / ( 1)
109 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هک يروط  هب  دـندوب و  رادروخرب  يرتشیب  يورین  زا  تیرثکا و  رد  راـفک  ناـنآ  ربارب  رد  دـندوب و  هداـیپ  همه  هیقب  هراوس و  ماوع ، نب  ریبز 
یلو دـندربیم  رـس  هب  تشحو  سرت و  رد  نانآ  اب  گنج  زا  نینمؤم  هک  دـندوب  تردـق  ورین و  ياراد  نانچ  نآ  رافک  دـنکیم ، ناـیب  نآرق 

افو شاهدـعو  هب  دـنادرگ و  زوریپ  لطاب  رب  ار  قح  دـهاوخیم  وا  هک  تسا  هداد  عـالطا  ناناملـسم  هب  ار  شیوخ  هدارا  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
. تخاس نکهشیر  ار  رافک  زوریپ و  نانمشد  رب  ار  ناناملسم  دومن و 

109 ربمایپ … ص : نانمشد  تشونرس  رد  ییوگشیپ  - 2

«1 . » َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َنُولَعْجَی  َنیِذَّلا  َنِیئِزْهَتْسُْملا . َكاْنیَفَک  اَّنِإ  َنیِکِرْشُْملا . ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  ُرَمُْؤت  اِمب  ْعَدْصاَف 
، دومن میهاوـخ  عـفر  وـت  زا  ار  ناگدـننک  ازهتـسا  رطخ ]  ] اـم نادرگ ! يور  ناکرـشم  زا  نک و  ناـیب  اراکـشآ  یتـسه ، رومأـم  هک  ار  هچ  نآ 

. تفای دنهاوخ  عالطا  ناشلامعا  جیاتن  زا   ] يدوز هب  نانآ  دنزرویم و  كرش  ادخ  هب  هک  ینانامه 
سنا زا  هیآ ، نیا  لوزن  ببس  رد  یناربط  زاّزب و  دننام  نیرّسفم  زا  یضعب  دیدرگ و  لزان  یمالسا  توعد  لیاوا  رد  هکم ، رد  هفیرش  هیآ  نیا 

دندومنیم و ازهتسا  هرخسم و  ار  ربمغیپ  نانآ  تشذگیم و  ياهدع  رانک  زا  هکم  رد  ادخ  لوسر  يزور  هک  دناهدومن  لقن  نینچ  کلام  نب 
لزاـن هفیرـش  هیآ  نیا  ماـگنه  نیا  رد  تسا ». وا  هارمه  لـیئربج  تسا و  ربماـیپ  دـنکیم  لاـیخ  هک  تسا  ناـمه  نیا  : » هک دـنتفگیم  نـینچ 

هک ار  ناشکرـس  تسکـش  نالذخ و  داد ، دیون  دیدرگ ، دهاوخ  يو  لاح  لماش  هک  ار  یبیغ  ياهکمک  ادـخ و  لوسر  يزوریپ  دـیدرگ و 
. دومن مالعا  دندرکیم ، هرخسم  ازهتسا و  ار  ربمایپ 

دنهد و تسد  زا  ار  شیوخ  تزع  تکوش و  شیرق  هک  دمآ  دـهاوخ  يزور  درکیمن  روصت  یـسک  هک  دـیدرگ  لزان  یماگنه  رد  هیآ  نیا 
درک و ینیب  شیپ  شیرق  يارب  ار  یتشونرـس  زور و  نینچ  هفیرـش  هیآ  نیا  دورب و  نیب  زا  ص )  ) ادخ لوسر  يزوریپ  اب  نانآ  تردـق  ذوفن و 

. تسویپ عوقو  هب  انیع 

109 رگید … ص : نایدا  مامت  رب  مالسا  يزوریپ  هراب  رد  ییوگشیپ  - 3

«2 . » َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه 
__________________________________________________

.96 - 94 رجح / ( 1)
.9 فص / ( 2)
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110 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
ناکرـشم دـنچ  ره  دـنادرگ ، زوریپ  اـهنید  ماـمت  رب  ار  يو  نید  اـت  داتـسرف  مدرم  يوس  هب  قح  نییآ  تیادـه و  اـب  ار  شربماـیپ  هک  تسوا 

. دنشاب هتشاد  تهارک 
یناهج يزوریپ  زا  هیآ  نیا  هک  دوب  هدرکن  ادـیپ  لماک  جاور  ناتـسبرع  هریزج  رد  زونه  مالـسا  هک  دـیدرگ  لزاـن  یماـگنه  هفیرـش  هیآ  نیا 

يدهم و روهظ  اب  نآ  لماک  ققحت  تفای و  ققحت  نآ  زا  یمیظع  شخب  هک  داد  ربخ  ایند  للم  نایدا و  مامت  رب  نآ  هبلغ  يرترب و  زا  مالسا و 
. دوب دهاوخ  ناهج  حلصم 

110 مور … ص : ناریا و  گنج  هراب  رد  ییوگشیپ  - 4

«1 . » َنُوِبْلغَیَس ْمِِهبَلَغ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُه  َو  ِضْرَْألا  یَنْدَأ  ِیف  ُموُّرلا . ِتَِبلُغ 
. دیدرگ دهاوخ  بلاغ  زوریپ و  يدوز  هب  ندش  بولغم  زا  سپ  یلو  دروخ  تسکش  نیمزرس  نیرتکیدزن  رد  مور 

نیمزرـس دراو  مور  هاپـس  دش و  بلاغ  ناریا  هاشداپ  رب  مور  هاش  دـیدرگ و  عقاو  لاس  هد  زا  رتمک  تدـم  رد  دوب ، هداد  ربخ  هیآ  نیا  هچ  نآ 
. دیدرگ سراف 

110 دنمورین … ص : نمشد  تمیزه  رد  ییوگشیپ  - 5

«2 . » َُربُّدلا َنوُّلَُوی  َو  ُعْمَْجلا  ُمَزُْهیَس  ٌرِصَْتنُم . ٌعیِمَج  ُنَْحن  َنُولوُقَی  ْمَأ 
. تشاذگ دنهاوخ  رارف  هب  اپ  دروخیم و  تسکش  ناشعمج  يدوز  هب  دننادب  یلو  میزوریپ  دنمورین و  دحتم و  یتعامج  ام  دنیوگیم : ای 

هاگنآ دیدرگ ، عقاو  ردب  گنج  رد  زین  نایرج  نیا  دهدیم . ربخ  ناشتاعامتجا  ندش  هدیشاپ  زا  نیکرشم و  تسکش  تمیزه و  زا  هیآ  نیا 
میهاوخ ماقتنا  شنارای  دـمحم و  زا  زورما  ام  تفگ : تفرگ و  رارق  شیوخ  رکـشل  شیپاشیپ  رد  دـنار و  ولج  ار  شیوخ  بسا  لهج  وبا  هک 

هب یعقوم  رد  نایرج  نیا  دینادرگ . رترب  ار  قح  هملک  راکـشآ و  ار  قح  تخاس و  قرفتم  ار  شتیعمج  كاله و  ار  وا  دـنوادخ  یلو  تفرگ 
رد گنج  لیاسو  هنوگ  چیه  هک  يدرم  هدزیس  دصیس و  هک  دنک  رواب  تسناوتیمن ، یـسک  دندوب و  تیلقا  رد  ناناملـسم  هک  تسویپ  عوقو 

هوبنا و رکـشل  کـی  رب  دنتـشادن ، ياهلیـسو  دـندشیم  اـهنآ  راوس  تبون  هب  هک  رتـش  داـتفه  بسا و  ود  اـی  کـی  زج  هب  دوبن و  ناـشرایتخا 
، دادعت رظن  زا  هک  يدنمورین 

__________________________________________________

.3 ، 2 مور / ( 1)
.45 ، 44 رمق / ( 2)

111 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
انف و داب  هب  ار  ناشتزع  تکوش و  دننکـشب ، مهرد  ار  نانآ  تردـق  ورین و  دـنوش ، بلاغ  دـنراد ، لماک  يرترب  یگنج  تازیهجت  لیاسو و 

. دنراپسب یتسین 

111 بهل … ص : وبأ  تشونرس  رد  ییوگشیپ  - 6

«1 …  » ِبَطَْحلا ََۀلاَّمَح  ُُهتَأَْرما  َو  ٍبََهل . َتاذ  ًاران  یلْصَیَس  َبَسَک . ام  َو  ُُهلام  ُْهنَع  ینْغَأ  ام  ََّبت . َو  ٍبََهل  ِیبَأ  ادَی  ْتَّبَت 
لاح هب  تسا ، هدروآ  تسد  هب  دالوا  تورث و  زا  هچ  نآ  دوب . دهاوخ  مه  روط  نامه  داب ،] وا  رب  گرم  و   ] بهل وبا  تسد  ود  ره  داب  هدـیرب 

رد تسا و  خزود   ] شکمزیه هک  یلاح  رد  شرـسمه  زین ] و  . ] دوشیم خزود  روهلعـش  شتآ  دراو  يدوز  هب  دیـشخب ، دـهاوخن  يدوس  يو 
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شتآ هب  شرـسمه  وا و  ندـش  لخاد  زا  تسا ، هدـیدرگ  لزان  بهل  وبا  تایح  لاح  رد  هک  هروس  نیا  امرخ ! فیل  زا  تسا ، یبانط  شندرگ 
تجاجل داـنع و  رد  تفریذـپ و  دـنهاوخن  ار  مالـسا  دنتـسه ، هدـنز  اـت  ناـنآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  هیآ  نیا  زا  دـهدیم و  ربخ  خزود 

ود نآ  دوب ، هدرک  ینیبشیپ  نآرق  هک  روطنامه  تساهنآ و  راظتنا  رد  يرابتلذ  موش و  تشونرـس  کـی  دـنام و  دـنهاوخ  یقاـب  شیوخ 
هب ترخآ  رد  تبکن و  تلذ و  هب  ایند  رد  دـندیدرگ . يدـبا  باذـع  بجوتـسم  هتـسبرب و  تخر  ناهج  نیا  زا  ینیدیب  رفک و  لاـح  رد  رفن 

. دندش التبم  یهلا  باذع 
__________________________________________________

.4 - 1 بهل / ( 1)
112 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

112 نآرق … ص : رد  شنیرفآ  رارسا 

هراشا

. تسا هتفگ  نخـس  اهنآ  لاثما  ینامـسآ و  تارک  تعیبط و  ملاع  شنیرفآ و  نیناوق  هب  طوبرم  لئاسم  زا  يددـعتم  تاـیآ  رد  دـیجم  نآرق 
نیا هب  تسناوتیمن  یـسک  دوبن و  بلاطم  لئاسم و  هنوگ  نیا  هب  یهار  هک  تسا  هتـشادرب  هدرپ  رارـسا ، قیاـقح و  نیا  زا  يرـصع  رد  نآرق 

. یبیغ رابخا  یحو و  هار  زا  رگم  دربیپ ، قیاقح 
رب دـندوب و  هتفای  تسد  شنیرفآ  رارـسا  زا  یتمـسق  رب  هک  دـندوب  يدودـعم  هدـع  ینانوی  ریغ  یناـنوی و  نادنمـشناد  زا  خـیرات  نآ  رد  هتبلا 

قیاقح نیا  زا  هقطنم  نآ  رد  دوب و  عالطایب  رود و  هب  الماک  لئاسم  نیا  زا  برعلا  ةریزج  یلو  دنتـشاد  یهاگآ  یملع  قیاقد  نیا  زا  ياهراپ 
. دوبن يربخ 

نرق هدراهچ  زا  ینامـسآ  باتک  نیا  هک  ییاهشناد  مولع و  رتشیب  تسا و  هتـشادرب  هدرپ  اهنآ  زا  نآرق  هک  یملع  قیاقح  زا  یتمـسق  اـما 
هکلب دوبن ، عّلطم  اهنآ  زا  یـسک  اهاج  ریاس  رد  هن  نانوی و  رد  هن  زور ، نآ  هک  تسا  قیقد  مهم و  ناـنچ  نآ  تسا ، هدروآ  رـشب  يارب  شیپ 

. دیدرگ فشک  رارسا  اهینتسناد و  نیا  مولع  دایدزا  تفرشیپ و  اب  اهنرق  زا  سپ 
لباـق هک  ار  یبلاـطم  هتفرگ ، شیپ  رد  ار  طاـیتحا  مزح و  هار  هشیمه  تقیقح  ناـیب  نیع  رد  نآرق  یملع  تاـیآ  هک : نـیا  هجوـت  لـباق  هـتکن 
هراشا لامجا و  هب  دوبن ، رـصع  نآ  مدرم  كرد  لـباق  هک  یبلاـطم  یلو  هدومن  وگزاـب  تحارـص  حوضو و  هب  دوب ، نارود  نآ  مهف  كرد و 
یملع ياهتفرـشیپ  تافاشتکا و  هتفرـشیپ و  ینف  رازبا  تازیهجت و  اب  هک  هدنیآ  راصعا  مدرم  هب  ار  نآ  لماک  مهف  كرد و  هدـش و  رازگرب 

. تسا هدومن  لوحم  دش ، دنهاوخ  لئان 
زا يدنچ  ياههنومن  کنیا  تسا . ناوارف  دیوگیم ، نخـس  یتسه  ناهج  قیاقد  قیاقح و  زا  شنیرفآ و  رارـسا  زا  هک  تایآ  زا  تمـسق  نیا 

113 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  میروآیم : اج  نیا  رد  ار  اهنآ 

113 نآرق … ص : رد  نزاوت  نوناق  - 1

«1 . » ٍنوُزْوَم ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  اْنتَْبنَأ  َو 
. میدنایور نزاوت  اب  یهایگ ، ره  زا  نیمز  يور  رد  ام ،

. تسا هدش  هراشا  تسا ، شنیرفآ  ناهج  قیقد  رارسا  زا  یکی  هک  تاتابن  نزاوتم  بسانتم و  تابیکرت  هب  هیآ  نیا  رد 
، ددرگیم افوکـش  راهب  لصف  رد  هک  ياهلال  لگ و  ره  دوشیم و  زبس  نیمز  يور  رد  هک  یفلع  هایگ و  ره  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هیآ  نیا 
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رظن زا  اریخا  دراد و  تموکح  اهنآ  رد  هدـش  باسح  يریگهزادـنا  قیقد و  نزاوت  نوناق  تسا و  یـصاخ  بیکرت  صوصخم و  نزو  ياراد 
هتفای لیکـشت  بیکرت و  ینیعم  رادقم  نازیم و  هب  یـصاخ و  رـصانع  ازجا و  زا  تاتابن  عاونا  زا  کی  ره  هک  هدـیدرگ  تباث  زین  یـسانشهایگ 
. دشیم يرگید  تابن  هدیدرگ و  جراخ  صاخ  تابن  نآ  تروص  زا  دشیم ، دایز  ای  مک  نآ  يازجا  زا  یضعب  رگا  هک  يروط  هب  تسا 

زور نردم  قیقد و  ياهسایقم  نیزاوم و  اب  هک  تسا  قیقد  يردق  هب  رگید  یضعب  اب  ازجا  نیا  زا  یـضعب  تبـسن  هک  تسا  هدش  تباث  زاب  و 
. دومن يریگهزادنا  نییعت و  اقیقحت  ار  نآ  رادقم  ناوتیمن  تسا ، هتفرگ  رارق  رشب  رایتخا  رد  نونکات  هک 

113 نآرق … ص : رد  حیقلت  نوناق  - 2

اهداب هلیسو  هب  تاتابن  راجـشا و  هک  تسا  تاتابن  ملع  رد  حیقلت  عوضوم  هدومن ، هراشا  نآ  هب  یهلا  یحو  هک  یبیجع  رارـسا  زا  رگید  یکی 
. دیآیم دوجو  هب  اهلگ  اههویم و  هدومن ، لثم  دیلوت  تاتابن  هک  تسا  حیقلت  نامه  رثا  رد  دنوشیم و  روراب  حیقلت و 

دیوگیم : دروم  نیا  رد  میرک  نآرق 
«2 . » َِحقاَول َحایِّرلا  اَْنلَسْرَأ  َو 

. میداتسرف ناهایگ  اهربا و   ] نتخاس روراب  يارب  ار  اهداب  ام 
ریـسفت نینچ  ار  هیآ  نیا  هتفرگ ، ینعم  ناـمه  هب  تسا ، هدـمآ  زین  لـمح  ياـنعم  هب  تغل  رد  هک  نیا  راـبتعا  هـب  ار  حـیقلت  هتـشذگ  نیرـسفم 

ای دنهد  تکرح  دننک و  لمح  ار  اهربا  ات  میداتسرف  ار  اهداب  دناهدومن :
__________________________________________________

.19 رجح / ( 1)
. ] …[22 رجح / ( 2)

114 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. دنیامن لمح  اهربا  يالهبال  رد  ار  ناراب  هک  میداتسرف  ار  اهداب 

نأش روخ  رد  هدوبن و  تیمها  زئاح  هجوت و  لباق  یلیخ  هتکن  نیا  رکذت  الوا : اریز  دسریمن  رظن  هب  حیحـص  هیآ ، يانعم  رد  راتفگ  نیا  یلو 
. دنناریم رگید  هطقن  هب  ياهطقن  زا  ار  اهنآ  هکلب  دننکیمن ، لمح  ار  اهربا  اهداب  الصا  ایناث : تسین و  دیجم  نآرق 

، دوب زجاع  نآ  كرد  زا  ناگتشذگ  راکفا  هک  یملع  بلاج  تقیقح  کی  هب  ار  ام  بیقعت و  ار  يرتیلاع  فده  کی  روکذم  هیآ  نیاربانب ،
دندنمزاین فلاخم  هدام  ود  ندیسر  مه  هب  حاقل و  لمع  هب  تاناویح  دننام  زین  تاتابن  راجـشا و  هک  تسا  نیا  تقیقح  نآ  دیامنیم  يربهر 

. دننکیمن عون  ریثکت  لثم و  دیلوت  دنهدیمن ، ياهرمث  هجیتن و  حیقلت  نودب  و 
اهنت حیقلت  اهنآ  لاثما  تابوبح و  هبنپ ، لاقترپ ، رانا ، ربونص ، ولآدرز ، رد  هک  يروط  هب  دریذپیم  ماجنا  اهداب  هلیسو  هب  یهاگ  حیقلت  لمع 

، تساهنآ نایم  هک  يدرگ  دننکیم و  زابرس  ندیسر ، زا  دعب  اههفوکش  لخاد  ياههسیک  هک  تروص  نیدب  دوشیم ، ماجنا  اهداب  هلیسو  هب 
ندروآ دوجو  هب  يارب  دنوشیم و  نتسبآ  اهلگ  هدام  دریگیم و  ماجنا  حاقل  لمع  دوشیم و  هدناشفا  اهلگ  هدام  هرهچ  رب  اهداب  هلیسو  هب 

. دننکیم ادیپ  یگدامآ  رگید  تاتابن  جیاتن و 

114 نآرق … ص : رد  تیجوز  نوناق  - 3

هکلب درادن ، تاناویح  هب  صاصتخا  تیجوز  جاودزا و  نوناق  تنـس و  هک : دهدیمربخ  نینچ  رگید  یملع  تقیقح  کی  زا  دیجم  نآرق  زاب 
دیوگیم : هک  اج  نآ  تسامرف ، مکح  نوناق  نیا  زین  تاتابن  عاونا  مامت  رد 

«1 . » ِْنیَْنثا ِْنیَجْوَز  اهِیف  َلَعَج  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  َو 
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. دیرفآ تفج  ود  اههویم  همه  زا  نیمز  رد  دنوادخ 
«2 . » َنوُمَْلعَی اَّمِم ال  َو  ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  َو  ُضْرَْألا  ُِتْبُنت  اَّمِم  اهَّلُک  َجاوْزَْألا  َقَلَخ  يِذَّلا  َناْحبُس 

ار اهنآ  اهناسنا  هچ  نآ  زا  اهناسنا و  دوجو  زا  اهیندییور ، ناهایگ و  زا  ییاهتفج  دـیرفآ : ار  اهتفج  هک  ییادـخ  تسا ، هزنم  كاپ و 
. دیرفآ دنسانشیمن ،

__________________________________________________

.3 دعر / ( 1)
.36 سی / ( 2)

115 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

115 نآرق … ص : رد  نیمز  تکرح  - 4

دیامرفیم : دروم  نیا  رد  دنوادخ  نیمز  تکرح  زا  تسا ، ترابع  هدومن ، فشک  نآرق  هک  يرارسا  زاب 
«1 . » ًادْهَم َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا 

. داد رارق  هراوهگ  امش  يارب  ار  نیمز  هک  ییادخ  نانچ  نآ 
لوزن زا  سپ  اهنرق  هک  ار  یبلطم  دـنکیم و  هراشا  نیمز  تکرح  هب  بلاـج ، زمر  کـی  اـب  هنوگچ  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  دـینکیم  هظحـالم 

راک هب  راوخریـش  کچوک و  لاـفطا  يارب  هک  دـنکیم  ریبعت  دـهم »  » ظـفل اـب  نیمز  هرک  زا  دـیامنیم و  ناـیب  دـش ، نشور  رـشب  يارب  نآرق 
. دنزادرپب تحارتسا  باوخ و  هب  نآ ، مارآ  تکرح  رثا  رد  ات  دنربیم 

دشخبیم و شانینکاس  يارب  یشخب  مارآ  تلاح  شایلاقتنا  یعـضو و  تکرح  رثا  رد  هک  دراد  ار  هراوهگ  مکح  رـشب  يارب  زین  نیمز  هرک 
شرورپ زین  نیمز  هنـالاس  هنازور و  تکرح  هجیتـن  تسا ، لاـفطا  تحارتـسا  شرورپ و  هراوهگ ، تکرح  ناـکت و  هجیتـن  هک  يروط  ناـمه 

. دشابیم ناهج  نیا  تادوجوم  مامت  شرورپ  اهناسنا و 
تسا هدشن  نایب  تحارـص  حوضو و  اب  بلطم  نیا  یلو  تسا  هدیدرگ  یفیطل  ابیز و  هراشا  کی  نیمز  تکرح  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  يرآ 
تباث دنتشاد و  هدیقع  نیمز ، تکرح  مدع  نوکس و  رب  نارود  نآ  نادنمـشناد  مدرم و  مامت  هک  تسا  هدمآ  دورف  ینارود  رد  هیآ  نیا  اریز 

لامجا روط  هب  یملع  هلئسم  نیا  هب  نآرق  « 2 . » دشیم بوسحم  دیدرت  لباق  ریغ  يرورض و  بلاطم  زا  یکی  نانآ  نایم  رد  نیمز  هرک  ندوب 
. دنمهفب لماک  ناگدنیآ ، ات  هدرک  هراشا  تفارظ  اب  و 

115 نآرق … ص : رد  هتخانشان  ياههراق  - 5

نیا لوزن  زا  دعب  اهنرق  هک  تسا  يرگید  هراق  دوجو  هتـشادرب  نآ  يور  زا  هدرپ  لبق  نرق  هدراهچ  دـیجم  نآرق  هک  يرارـسا  زا  رگید  یکی 
دیوگیم : هراب  نیا  رد  هک  دیدرگ  فشک  هفیرش  هیآ 

__________________________________________________

.53 هط / ( 1)
تکرح ود  نیمز ، هرک  يارب  تسناوت  دیناسر و  مه  هب  تئرج  هلیلاگ »  » مان هب  يویه  دنمشناد  کی  ص )  ) ربمایپ ترجه  زا  سپ  نرق  هد  ( 2)

مادعا لتق و  هب  هک  اج  نآ  ات  تفرگ  رارق  هجنکـش  تناها و  دروم  هک  دییاپن  يرید  یلو  دیامن  مالعا  ار  نآ  دـنک و  تباث  یلاقتنا  یعـضو و 
تایفـشک دندش ، روبجم  اپورا  نادنمـشناد  هک  دوب  نیا  دیدرگ  موکحم  نادـنز  هب  تشاد  هک  یملع  ماقم  نآ  اب  دـش و  هتفرگ  میمـصت  يو 

. دنیامن نامتک  تشادن ، شزاس  یمیدق  هتشذگ و  تافارخ  اب  هک  ار  دوخ  یملع 
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116 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
«1 . » ِْنَیبِْرغَْملا ُّبَر  َو  ِْنیَقِرْشَْملا  ُّبَر 

. تسا برغم  ود  ره  راگدرورپ  قرشم و  ود  ره  راگدرورپ  وا 
؟ تسیچ برغم  ود  قرشم و  ود  زا  روظنم  هک  دوب  هتخاس  هجوتم  لوغـشم و  دوخ  هب  ار  نیرـسفم  راکفا  ناهذا و  مامت  نرق ، نیدنچ  هیآ  نیا 

یضعب دشابیم و  هام  برغم  قرـشم و  يرگید  باتفآ و  برغم  قرـشم و  یکی  برغم  ود  قرـشم و  ود  زا  دارم  دنتفگیم : نانآ  زا  یـضعب 
. دندومنیم لمح  ناتسمز  ناتسبات و  برغم  قرشم و  ود  رب  ار  هیآ  نیا  رگید 

، ام هراق  زا  باتفآ  بورغ  همزال  تسا و  هتفرگ  رارق  نیمز  رگید  حطـس  رد  هک  دنکیم  هراشا  رگید  هراق  کی  دوجو  هب  هیآ  نیا  ارهاظ  یلو 
. تسا رگید  هراق  نامه  رب  نآ  ندیبات  عولط و 

دیامرفیم : هک  تسا  دیجم  نآرق  رد  يرگید  هیآ  بلطم  نیا  لیلد 
«2 . » ُنیِرَْقلا َْسِئبَف  ِْنیَقِرْشَْملا  َدُْعب  َکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  َْتَیل  ای 

قرـشم ود  نیب  هلـصاف  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  يدوـب ! ینیـشنمه  دـب  هچ  دوـب ، برغم  قرـشم و  هلـصاف  وـت  نم و  ناـیم  شاـک  يا 
یلبق هیآ  رد  برغم  قرـشم و  ود  زا  روظنم  هک  تسین  نکمم  نیاربانب ، تسا . سوسحم  رـشب  يارب  هک  دشابیم  یتفاسم  هلـصاف و  نیرترود 

، تسین سوسحم  تفاسم  نیرترود  اهنیا  نایم  رد  تفاسم  اریز  دشاب  ناتسمز  ناتسبات و  برغم  قرشم و  ای  هام و  باتفآ و  برغم  قرشم و 
هراق برغم  اریز  تسا  برغم  قرشم و  نایم  تفاسم  نامه  دشاب ، دیاب  تفاسم  نیرتینالوط  هک  قرـشم  ود  تفاسم  زا  روظنم  دیاب  راچان  هب 
دعب اهنرق  هک  رگید  هراق  کی  دوجو  زا  هدوب ، حیحـص  هیآ  يانعم  تروص  نیا  رد  دوشیم . هدیمان  قرـشم  نیمز  رگید  فرط  هب  تبـسن  ام 

. دهدیم ربخ  تسا ، هدیدرگ  فشک  نآرق  لوزن  زا 
ِهَِّلل َو  هفیرـش  هیآ  دـننام  تسا ، برغم  قرـشم و  عون  روظنم  هدـش ، رکذ  درفم  روط  هب  برغم  قرـشم و  ظفل  اـهنآ  رد  هک  یتاـیآ  نیارباـنب ،

قرشم و ظفل  اهنآ  رد  هک  یتایآ  تسا و  هدمآ  نیقرشم )  ) هینثت تروص  هب  برغم  قرـشم و  هملک  هک  یتایآ  رد  و  « 3  » ُبِْرغَْملا َو  ُقِرْشَْملا 
رثا رد  هک  دـشابیم  نیمز  هرک  طاقن  اهرهـش و  مامت  ياـهبرغم  اهقرـشم و  روظنم  تسا ، هدـمآ  براـغم ) قراـشم ،  ) عمج روط  هب  برغم 

. درک میهاوخ  هراشا  بلطم  نیا  هب  مه  ادعب  ددرگیم ، دیلوت  اهقفا  فالتخا 
__________________________________________________

.17 نمحر / ( 1)
.38 فرخز / ( 2)

.115 هرقب / ( 3)
117 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

117 نآرق … ص : رد  نیمز  تیورک  - 6

دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  دشابیم  نیمز  ندوب  يورک  تسا ، هتشادرب  هدرپ  نآ  يور  زا  دیجم  نآرق  هک  يرارسا  زا  رگید  یکی  زاب 
«1 . » اََهبِراغَم َو  ِضْرَْألا  َقِراشَم  َنوُفَعْضَتُْسی  اُوناک  َنیِذَّلا  َمْوَْقلا  اَْنثَرْوَأ  َو 

. میدرک راذگاو  هدید  متس  فعضتسم و  موق  نآ  هب  ار  نیمز  تکربرپ  ياهبرغم  اهقرشم و 
«2 . » ِقِراشَْملا ُّبَر  َو  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر 

. تسا اهقرشم  راگدرورپ  تساهنآ و  نایم  رد  هچ  نآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ  وا 
«3 . » َنوُرِداَقل اَّنِإ  ِبِراغَْملا  َو  ِقِراشَْملا  ِّبَِرب  ُمِْسقُأ  الَف 
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. مییاناوت ام  هک  اهبرغم  اهقرشم و  راگدرورپ  هب  دنگوس !
نیمز ندوب  يورک  رب  دـنکیم ، تلالد  نآ  بورغ  لحم  باتفآ و  شبات  عولط و  لحم  ندوب  ددـعتم  رب  هک  نیا  نیع  رد  تاـیآ  هلـسلس  نیا 

ءزج زا  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  نیمز  هرک  يازجا  زا  یئزج  ره  رب  باتفآ  ندیبات  ندرک و  عولط  دشاب ، يورک  نیمز  رگا  اریز  دراد  هراشا  زین 
یلو ددرگیم  حضاو  نشور و  یتمحز ، فلکت و  هنوگچیه  نودـب  اهبرغم  اهقرـشم و  ددـعت  تروص  نیا  رد  دـنکب و  بورغ  نآ  رگید 

. تسین موهفم  كرد و  لباق  دوشیم ، هدافتسا  هیآ  زا  هک  اهبرغم  اهقرشم و  ددعت  نیمز ، ندوب  يورک  ریغ  رد 
ریسفت دنکیم ، رییغت  لاس  ياهزور  فالتخا  اب  هک  باتفآ  ياهبرغم  اهقرـشم و  هب  ار  براغم  قراشم و  نیرـسفم ، زا  یخرب  یبطرق و  اما 

. دناهدومن لح  هنوگ  نیدب  ار  براغم  قراشم و  ددعت  هدرک ،
درادن ینیعم  صاخ و  براغم  قراشم و  لاس ، ياهزور  رد  باتفآ  هک  اریز  دشابیمن  لوبق  لباق  هدوب و  هیآ  رهاظ  فالخ  ریـسفت ، نیا  یلو 
تیورک تکرح و  رثا  رد  هک  دـشاب  ییاهبرغم  اهقرـشم و  براغم ، قراشم و  زا  روظنم  دـیاب  هک  تسا  نیا  دریگ ، رارق  دـنگوس  دروم  ات 

. دیآیم دوجو  هب  نیمز  فلتخم  طاقن  رد  اهقفا ، فالتخا  نیمز و 
__________________________________________________

.137 فارعا / ( 1)
.5 تافاص / ( 2)
.40 جراعم / ( 3)

118 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

118 نیمز … ص : تیورک  هب  طوبرم  یتایاور 

تلالد زین  نیمز  تیورک  هب  دـنراد ، تلـالد  براـغم  قراـشم و  دّدـعت  هب  هک  روط  ناـمه  براـغم  قراـشم و  تاـیآ  دـش : هتفگ  هک  ناـنچ 
هب زین  نیموصعم  ياهاعد  زا  نینچمه  اههبطخ و  ثیداحا و  زا  بلطم  نیا  دناطوبرم و  رگیدمه  هب  يّدح  ات  هلئسم  ود  نیا  هک  اریز  دننکیم 

میرادیم : فوطعم  ثیداحا  نیا  زا  يدنچ  ياههنومن  هب  اج  نیا  رد  ار  زیزع  هدنناوخ  رظن  هک  دوشیم  هدافتسا  ینشور 
یکیرات زا  سپ  ار  برغم  زامن  هشیمه  وا  دـیدرگ  رفـسمه  نم  اب  يدرم  اهرفـس  زا  یکی  رد  دومرف : هک  تسا  لـقن  ع )  ) قداـص ماـما  زا  - 1

عقوم رد  ار  برغم  زامن  مدرکیم و  راتفر  وا  فالخ  رب  نم  یلو  دناوخیم  بش  رخآ  یکیرات  رد  حبص  عولط  زا  لبق  ار  حبـص  زامن  بش و 
قفا زا  هک  نآ  زا  شیپ  باتفآ  اریز  نک  لمع  نم  دـننام  هب  زین  وت  : » تفگ نم  هب  وا  مدروآیم . اج  هب  رجف  عقوم  رد  ار  حبـص  زامن  بورغ و 

.« تسا هدیدرگن  دیدپان  اهقفا  زا  ياهراپ  رد  زونه  دنکیم ، بورغ  ام  زا  هک  هاگ  نآ  تسا و  هدرک  عولط  نارگید  رب  دنز  رس  ام 
نآ قبط  دـنک و  يوریپ  دوخ  قفا  زا  دـیاب  یتـلم  موق و  ره  باـتفآ ، بورغ  عولط و  رد  هک  متفگ  يو  هب  نم  : » دـیامرفیم ع )  ) قداـص ماـما 

«1 . » نارگید قفا  قبط  هن  دهد  ماجنا  ار  شیوخ  یبهذم  مسارم  فیاظو و 
ع)  ) قداص ماما  دنکیم و  هراشا  دیآیم ، دوجو  هب  نیمز  تیورک  زا  هک  اهبرغم  اهقرـشم و  ددعت  فالتخا و  هب  درم  نآ  تیاور ، نیا  رد 

. دزاسیم هجوتم  شهابتشا  زمر  هب  ار  وا  هدومن و  نایب  ار  هلئسم  مکح  سپس  دیامنیم ، قیدصت  ار  يو  راتفگ  هراب  نیا  رد  زین 
.« ینک يوریپ  دوخ  قفا  زا  باتفآ  عولط  بورغ و  رد  دیاب  وت  : » تسا هدومرف  ع )  ) قداص ماما  زاب  - 2

زا کی  ره  يارب  دنوادخ  : » تفگیم نینچ  شیوخ  یهاگماش  یهاگحبص و  ياهشیاین  رد  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  ع )  ) داجـس ماما  زا  - 3
نآ رد  زین  ار  يرگید  هک  لاح  نامه  رد  دـنکیم ، دراو  يرگید  رد  ار  اهنآ  زا  کی  ره  تسا و  هدومن  نیعم  ياهزادـنا  دـح و  بش  زور و 

«2 .« » تسا هدومن  دراو 
نوچ یلو  دنک  نشور  دوشیم  زور  رب  بش  بش و  رب  زور  لخادت  بجوم  هک  ار  نیمز  تیورک  دـهاوخیم  بلاج  نایب  نیا  اب  داجـس  ماما 
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اب تسا و  تماما  ماقم  ياراد  هک  ترـضح  نآ  دوبن ، كرد  مهف و  لباق  نانآ  يارب  دوب و  جراخ  زور  نآ  مدرم  كرد  مهف و  زا  بلطم  نیا 
اب ار  تقیقح  نیا  نامز ، ياضتقم 

__________________________________________________

ص 131. ج 3 ، باب 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 1)
. مشش ياعد  هیداجس ، هفیحص  ( 2)

119 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. دوشن دیلوت  رصع  نآ  مدرم  راکفا  رد  یلاکشا  نیرتکچوک  هک  هدومرف  نایب  اویش  غیلب و  شور  کی  اب  فیطل و  هراشا  کی 

روصت نیا  یلو  نیمز  تیورک  هن  تساهنآ  ندش  دنلب  هاتوک و  زور  بش و  لخادت  زا  ع )  ) ماما روظنم  هک  دوش  روصت  نینچ  تسا ، نکمم 
مدرم همه  هک  ار  نآ  سکع  ای  اهزور و  ندـش  دـنلب  اهبش و  ندـش  هاتوک  هک  دوب  ماقم  نیا  رد  رگا  ماما  هک  نیا  لـیلد  هب  تسین ، تسرد 
رگید و  دـنکیم » لـخاد  يرگید  رد  ار  زور  بش و  زا  کـی  ره  : » هک دوـمرفیم  اـفتکا  یلوا  هلمج  ناـمه  هـب  دـنک  ناـیب  دـننکیم ، كرد 

هب هلمج ، نیا  نوچ  تسا » هدومن  دراو  نآ  رد  زین  ار  يرگید  هک  لاـح  ناـمه  رد  : » دـیوگب درواـیب و  زین  يرگید  هلمج  هک  دوـبن  یجاـیتحا 
نیا تسا - هدـمآ  رد  هیلاح  هلمج  تروص  هب  هک  مود - هلمج  زا  ماـما  روظنم  تفگ : دـیاب  نیارباـنب  تسا ، یلوا  هلمج  ياـنعم  رارکت  رهاـظ 

ققحت یتروـص  رد  تلاـح  نیا  تسا و  هدـش  دراو  بش  رد  زور  هک  تسا  عـقوم  ناـمه  رد  تسرد  زور ، رد  بش  نتخاـس  دراو  هـک  تـسا 
رگید حطس  رد  لاح  نامه  رد  تسا ، هدش  زور  دراو  بش  هک  حطـس  کی  رد  دشاب ، يورک  نیمز  رگا  اریز  دشاب  يورک  نیمز  هک  دباییم 

. دیدرگ دهاوخ  بش  دراو  زور  نیمز ،

119 ثحابم … ص : هجیتن 

رب لیلد  دناوتیم  رـصتخم  هزادنا  نیا  هک  مینکیم  افتکا  هزادـنا  نیمه  هب  اج  نیا  رد  ام  نآرق و  زاجعا  بناوج  هوجو و  زا  یتمـسق  دوب  نیا 
. تسا جراخ  رشب  تردق  زا  یباتک  نینچ  ندروآ  هدوب و  راگدرورپ  فرط  زا  نآرق  هک  دنک  تباث  دشاب و  نآرق  ندوب  یحو 

لیوحت هدومن و  تیبرت  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  دـننام  يدرگاـش  هک  تسا  یبـتکم  اـهنت  وا  هک  سب  نیمه  نآرق  ندوب  ینامـسآ  یحو و  رد 
دـننادیم و دوخ  تاـهابم  راـختفا و  هیاـم  ار  راوگرزب  نآ  تاـملک  زوـمر  رارـسا و  كرد  اـیند  گرزب  نادنمـشناد  هک  تسا  هداد  عاـمتجا 

راتفگ دزادرپیم و  هک  یعوضوم  ره  هب  دوخ  ياههبطخ  رد  ترـضح  نآ  دنوشیم ، باریـس  شملع  يایرد  زا  ناهج  نیرکفتم  نیققحم و 
. دراذگیمن یقاب  يراتفگ  فرح و  ياج  سک  چیه  يارب  دزاسیم ، هجوتم  هک  ياهیحان  تهج و  ره  هب  ار  شیوخ 

، دیوگیم نخس  هک  یعوضوم  هتشر و  ره  رد  ترـضح  نآ  هک  دنکیم  لایخ  دوشن ، نانمؤم  ریما  یگدنز  خیرات  هریـس و  دراو  یـسک  رگا 
ياج یلو  تسا  هدومن  ادـیپ  صـصخت  تراهم و  صاخ  هتـشر  نآ  رد  هدـیناسر و  نایاپ  هب  عوضوم  نامه  قیقحت  رد  ار  شیوخ  رمع  ماـمت 

خیرات اب  یسک  رگا  اریز  تسا  هدش  سابتقا  ذاختا و  أدبم ، نآ  زا  هدوب و  یکتم  یحو  عبنم  هب  نانمؤم  ریما  فراعم  مولع و  هک  تسین  دیدرت 
120 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

همشچ رس  زا  هدمآ  تسد  هب  یحو  نانخس و  هک  دنک  رواب  دناوتیمن  دشاب ، انشآ  مالـسا  زا  لبق  زاجح  خیرات  اب  اصوصخم  برعلا و  ةریزج 
. دشاب هدش  ریزارس  بیغ  همشچ  رس  زج  يرگید 

هک : تسا  هدش  هتفگ  ع )  ) نانمؤم ریما  نانخس  هغالبلا و  جهن  هراب  رد  هچ  نآ  تسا ، ینخس  وکین  هچ 
. تسا قولخم  مالک  زا  رتالاب  قلاخ و  مالک  زا  رتنییاپ 

مولع فراـعم و  تغـالب ، رد  وا  هک  يدـنمجرا  ماـقم  نآ  اـب  ار  نآرق  ندوب  هزجعم  ناـنمؤم ، ریما  ندومن  قیدـصت  مییوگیم : هک  تسا  نیا 
اریز : تسین  يرگید  زیچ  ادخ  راتفگ  یهلا و  یحو  زج  نآرق  هک  نیا  رب  تسا  یقح  هاوگ  لیلد و  دراد ،
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نآ نوچ  تسا  یـسانشراک  صـصخت و  يور  زا  اـعطق  دـشاب و  دـناوتیمن  یعـالطایب  لـهج و  رثا  رد  ناـنمؤم  ریما  ندومن  قیدـصت  ـالوا :
مولع و رد  تسا  ياهنومن  هخـسن و  نیرتیلاع  تسا و  یمالـسا  مولع  مامت  همـشچ  رـس  عبنم و  تسا  تغـالب  تحاـصف و  قـالخ  ترـضح 

. دنراد فارتعا  يو  خماش  ماقم  راشرس و  غوبن  رب  نمشد  تسود و  هک  تسا  ياهداعلا  قوف  تیصخش  تفرعم ،
اریز تسین  مه  يدام  ضارغا  رب  یکتم  يرهاظ و  قیدصت  کی  تسا ، هدوبن  یعالطایب  لهج و  رثا  رد  هک  روط  نامه  قیدصت  نیا  ایناث : و 
طرش يو  اب  هک  هاگ  نآ  دیشوپ و  مشچ  شرویز  رز و  زا  ایند و  زا  هک  تسا  يدرم  وا  تسا . يراگزیهرپ  يوقت و  هموثرج  نانمؤم  ریما  هک 

هیواعم اب  هک  تسا  یسک  نامه  وا  تفرن . یطرش  نینچ  راب  ریز  داهن و  اپ  ریز  ار  تسایر  تماعز و  دنک ، راتفر  رکب  وبا  شور  اب  هک  دندومن 
بقاوع زا  هک  نآ  هچ  درکن ، اـضما  يزور  دـنچ  يارب  یتح  ار  وا  هناـملاظ  تموکح  شیوخ ، تموکح  تیبـثت  يارب  دومنن و  يزاـس  رهاـظ 

. دوب عالطا  اب  راک  نیا  كانرطخ 
کی نآرق  زاـجعا  رب  وا  تداهـش  هک  ددرگیم  نشور  یبوـخ  هب  تسا ، رادروـخرب  نآ  زا  ع )  ) ناـنمؤم ریما  هک  یناـشخرد  قـباوس  نـیا  اـب 

نیا دریگیم ، همـشچ  رـس  وا  خـسار  هدـیقع  لماک و  ناـمیا  زا  هک  تسا  اوقت  صـصخت و  ملع ، يور  زا  تداهـش  تسا و  یقیقح  تداـهش 
121 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دشاب . دناوتیمن  نآ  زج  هک  تسا  يریذپان  راکنا  تقیقح  نامه 

اهنآ خساپ  نآرق و  زاجعا  هراب  رد  ییاهرادنپ  شخب 3 

هراشا

؟ تسا یناگمه  نآرق  زاجعا  مهف  ایآ  نآرق  رد  یبدا  لاکشا 
؟ تسا هضراعم  لباق  نآرق  ایآ 

؟ دراد تفلاخم  نیشیپ  ینامسآ  بتک  اب  نآرق  ایآ 
؟ تسا ضقن  لباق  نآرق  زاجعا  ایآ  نآرق  رد  ضقانت  مدع 

نایب نآرق  اب  هضراعم  نایارسنخس  شور  اب  نآرق  نایب  شور  توافت  نآ  زاجعا  اب  نآرق  نیودت  بسانت  نآرق  اب  هضراعم  زا  فارـصنا  للع 
122 ص : نآرق ، لئاسمرد 

122 نآرق … ص : رد  یبدا  لاکشا 

هراشا

دنروایب ار  نآ  ياههروس  زا  هروس  کی  دـننام  هب  هک  تسا  هتـساوخ  نانآ  زا  هدـناوخارف و  یمالک  هزراـبم  هب  ار  دوخ  نیفلاـخم  ماـمت  نآرق 
. تسا هدز  نیمز  رب  زجع  يوناز  نآرق ، داهنشیپ  لباقم  رد  هتشادن و  ار  نآرق  اب  هزرابم  هضراعم و  تردق  یسک  یلو 

رد هک  دنتفرگ  میمصت  دوب ، لمحت  لباق  ریغ  نارگ و  سب  نآرق  نیفلاخم  نانمشد و  رب  نآرق ، اب  هضراعم  رد  ییاوسر  تسکش و  نیا  نوچ 
. دنهد هولج  کچوک  نارگید  راظنا  راکفا و  رد  ار  نآرق  هار  نیا  زا  دنریگ و  شیپ  ار  یشارت  لاکشا  داریا و  هار  نآرق ، اب  هزرابم 

فرط زا  میزاس و  نشور  ار  دارفا  نیا  رکفت  زرط  تامولعم و  هیاپ  فرط  کی  زا  اـت  میروآیم ، اـج  نیا  رد  ار  تالاکـشا  ناـمه  اـم  کـنیا 
دهاوخیم هک  وس  ره  هب  هتفرگ ، تسد  هب  ار  ناـنآ  راـیتخا  ماـمز  هنوگچ  تهجیب ، کـشخ و  بصعت  سوه ، اوه و  هک  دوش  موـلعم  رگید 

. دناشنیم ناشتکاله  یتخبدب و  رعق  رد  دهدیم و  ناشقوس 

122 ص : لاکشا 1 … :
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یباـتک نینچ  درادـن و  شزاـس  یبرع  دـعاوق  اـب  تغـالب و  تحاـصف و  بولـسا  اـب  هک  تسا  هتفر  راـک  هـب  یتـالمج  نآرق  رد  دـنیوگیم :
. دشاب هزجعم  دناوتیمن 

122 ص : خساپ … :

123 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  اریز : تسا  تسردان  لطاب و  تهج  ود  زا  راتفگ  نیا 
دنناـم ياهروس  دـنناوتب  رگا  هک  هدـناوخارف  هضراـعم  هب  ار  ناـنآ  هدـیدرگ و  لزاـن  اـهبرع  نیرتحیـصف  نیرتغـیلب و  ناـیم  رد  نآرق  ـالوا :
جراخ رـشب  تردق  زا  نآرق  اب  هضراعم  هک  هداد  رکذت  ار  هتکن  نیا  هلـصافالب  یلو  دنوش  قئاق  هقباسم  نیا  رد  دـنروایب ، ار  نآرق  ياههروس 

. دنشاب رگیدمه  نابیتشپ  نانآ  همه  هچرگ  تسا ،
زا رتشیب  نآ  يایازم  برع و  تغل  بولسا  رب  هک  غیلب  دارفا  نامه  دشیم ، هدید  یبرع  دعاوق  اب  تفلاخم  نیرتکچوک  نآرق  رد  رگا  سپ 
رد دنتفرگیم و  لیلد  نآرق ، هیلع  ار  نآ  دنداهنیم و  داریا  لاکشا و  تشگنا  کچوک  هطقن  نامه  يور  دندوب ، عالطا  اب  فقاو و  نارگید 

. دندومنیم تحار  ریشمش  نابز و  اب  هزرابم  زا  ار  دوخ  دندیدرگیم و  زوریپ  نآرق  اب  هزرابم  نادیم 
لقن نابز  هب  نابز  مالـسا  نانمـشد  نایم  رد  لقا  دح  درکیم و  ظفح  تبث و  ام  يارب  خیرات  املـسم  دـشیم ، ماجنا  یلمع  نینچ  کی  رگا  و 

. دوشیمن هدید  نمشد  تسود و  نایم  رد  خیرات و  رد  يرثا  چیه  ینایرج ، نینچ  زا  هک  یتروص  رد  دشیم .
ناـغیلب و تاـملک  رد  یـسررب  شواـک و  رثا  رد  ادـعب  هکلب  دوـبن  يربـخ  یبرع  دـعاوق  نیا  زا  دـیدرگ ، لزاـن  نآرق  هک  یناـمز  رد  اـیناث : و 

يروآ عمج  جارختـسا و  دعاوق  نیا  دندوب ، هدرب  راک  هب  ناشراتفگ  رد  نانآ  هک  یتابیکرت  رد  تقد  وجوتسج و  زا  برع و  نایارـسنخس 
تفگ و فرط  هک  نانچ  تسین - یهلا  یحو  نآرق  هک  دوش  ضرف  رگا  اتـسار  نیا  رد  دـمآ و  رد  یـصاخ  ملع  کـی  تروص  هب  دـیدرگ و 
. تسا تغالب  تحاصف و  لامک  رد  نآرق  هکلب  دشابیمن و  زین  برع  نایارس  نخـس  احـصف و  مالک  زا  رتمک  لقا  دح  درادنپیم - ام  يوگ 

. تسا یبرع  دعاوق  ذخآم  عبانم و  نیرتمهم  نیرتصخاش و  زا  یکی 
هجوتم هدـعاق  نآ  رب  داریا  ضقن و  دـنکن ، قیبطت  نآرق  اـب  تسا ، هدـمآ  تسد  هب  نآرق  لوزن  زا  سپ  هک  یبرع  هدـعاق  کـی  رگا  نیارباـنب ،

. نآرق رب  هن  دوب و  دهاوخ 
قافتا دروم  تئارق ، زرط  رظن  زا  نآرق  رد  یبرع  دـعاوق  اب  فلاـخم  هلمج  هک  دوشیم  هجوتم  نآرق  هب  یتروص  رد  داریا  نیا  نیا ، رب  هوـالع 

نامه نالطب ، رب  لیلد  اهنت  دـیآ  دراو  اهتئارق  نیا  زا  یکی  رب  یـضارتعا  رگا  اهتئارق  فالتخا  تروص  رد  یلو  دـشاب  هدوب  ناـیراق  ماـمت 
هک دومن  میهاوخ  تباث  کیدزن  هدنیآ  رد  اریز  دشاب ، هتـشاد  نآ  خماش  ماقم  نآرق و  تمظع  اب  یـسامت  هک  نیا  نودب  دوب ، دـهاوخ  تئارق 

روط هب  ص )  ) مرکا لوسر  دوخ  زا  هدـمآ ، لـمع  هب  نآرق  ناـیراق  هیحاـن  زا  هک  تسا  داـهتجا  یعون  فورعم ، ياـهتئارق  نیا  زا  کـی  ره 
124 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسا . هدیدرگن  لقن  یعطق  تروص  هب  رتاوتم و 

124 ص : تسا … ؟ یناگمه  نآرق  زاجعا  مهف  ایآ 

لاکشا 2 :
کی هب  تغالب  نتخانـش  اریز  دوش  زجاع  نآ  لثم  ندروآ  زا  رـشب  هچرگ  دشاب  هزجعم  دـناوتیمن  غیلب  اویـش و  مالک  الوصا  دـنیوگیم : زاب 

، دنناوتب دارفا  همه  دشاب و  مهف  لباق  مومع  يارب  دیاب  هزجعم  هک  یتروص  رد  تسین ، ریذـپ  ناکما  همه  يارب  دراد و  صاصتخا  ینیعم  هدـع 
. دنیامن قیدصت  ار  هزجعم  بحاص  كرد و  ار  نآ  زاجعا 

خساپ :
هک تسین  نیا  هزجعم  طیارـش  زا  رگید  یکی  اریز  تسا  ساسایب  تسـس و  رایـسب  یلبق  داریا  دننام  زین  داریا  نیا  مییوگیم : نانآ  خساپ  رد 
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، دنناوتیمن اههزجعم  زا  کی  چیه  میریذپب ، ار  یطرـش  نینچ  ام  دـشاب ، انب  رگا  دـننک و  كرد  ار  نآ  ندوب  هزجعم  دـنناوتب  رـشب  دارفا  مامت 
كرد لباق  دارفا  همه  يارب  ددـعتم  تاـهج  زا  اـی  تهج  کـی  زا  میریگب  رظن  رد  هک  ار  تازجعم  زا  کـی  ره  اریز  دـنوش  بوسحم  هزجعم 

. تسین
تباث و رتاوتم  یپایپ و  لقن  اـب  زین  هیقب  يارب  دـننکیم و  كرد  ار  نآ  زاـجعا  دـننیبیم و  ار  نآ  نف  لـها  هک  تسا  یلمع  هزجعم  نیارباـنب ،

اریز تسا  رادروخرب  يرگید  زایتما  زا  ناربمایپ  ياههزجعم  نایم  رد  نآرق  میتفگ ، شیپ  تاحفـص  رد  هک  روط  ناـمه  یلو  دوشیم  نشور 
برع نابز  تلم و  ياقب  اب  هک  تسا  یگـشیمه  یقاب و  هزجعم  کی  نآرق  اما  ددرگ ، عطق  نامز  رورم  رثا  رد  تسا ، نکمم  رتاوتم  ياهلقن 

كرد و نآ  ندوب  هزجعم  دوب و  دـهاوخ  هدـنز  یقاب و  دراد ، ییانـشآ  نابز  نیا  تایـصوصخ  اب  هک  برع  ریغ  ای  برع و  درف  ره  ياقب  اب  و 
125 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دوشیم . سمل 

125 ص : تسا … ؟ هضراعم  لباق  نآرق  ایآ 

لاکشا 3 :
دناوتب هک  یـسک  دروایب و  ار  نآرق  تاملک  کیاکی  دـننام  هب  ییاـههملک  دـناوتیم  دـشاب  انـشآ  برع  تغل  هب  هک  یـسک  دـنیوگیم : زاـب 

نآرق ياههلمج  دـننام  هب  ییاههلمج  اهنآ  زا  دـنیچب و  مه  يولهپ  ار  اههملک  نآ  هک  تسا  لهـس  يو  يارب  دـیوگب : ار  تاـملک  کـیاکی 
. دیامن میظنت  نآرق  دننام  هب  یباتک  زین  اههلمج  نآ  زا  دزاسب و 

خساپ :
زا هلمج  کی  ای  دیوگب و  ار  نآرق  تاملک  زا  هملک  کی  دناوتیم ، هک  یـسک  اریز  ددرگ  ثحب  شفارطا  رد  هک  تسین  نیا  لباق  داریا ، نیا 
رب ییاناوت  تردـق و  اریز  دروایب  زین  ار  نآ  ياههروس  زا  ياهروس  ای  نآرق و  لثم  دـناوتب  هک  تسین  نآ  مزلتـسم  درواـیب ، ار  نآرق  تـالمج 

. دوب دهاوخن  تابیکرت  رب  ییاناوت  مزلتسم  هاگ  چیه  ظافلا ، داوم و 
هک دنراد  ار  نآ  ییاناوت  نانآ  همه  هک  نیا  لیلد  هب  دنزاسب ، ار  یللجم  ياهخاک  دنناوتیم ، رـشب  دارفا  مامت  هک  دومن  اعدا  ناوتیم  هنوگچ 

ار غیلب  حیـصف و  ياههدیـصق  ياشنا  اههبطخ و  داریا  ییاناوت  ینابز ، برع  ره  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  زاب  دنراذگب !؟ رجآ  يور  يرجآ 
هک تسا  لاکـشا  نامه  نیا  ایوگ  دـننک !؟ ظفلت  ار  اههبطخ  دـیاصق و  نیا  تادرفم  تاملک و  کیاکی  دـنناوتیم ، اـهبرع  همه  اریز  دراد 

126 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  هفرص »  » هب نآرق  زاجعا  هراب  رد  هک  هتشاد  او  ار  وا  ناوریپ  و  ماظن » »
دتفیب نآرق  اـب  هزراـبم  رکف  هب  سک  ره  هک  تسا  نـیا  رد  نآرق  زاـجعا  یلو  تـسا  ریذـپناکما  نآرق  لـثم  ندروآ  دـنیوگب  دـنوش و  لـئاق 

اریز : تسین  لوبق  لباق  ام  يارب  دراد و  یتالاکشا  هفرص »  » هیرظن هک  یتروص  رد  دزاسیم ، شفرصنم  دنوادخ 
نیا دنوادخ  یلو  دنروایب  ار  نآرق  دننام  هک  دهدب  ییاناوت  رـشب  دارفا  هب  دناوتیم  دـنوادخ  هک : دـشاب  نیا  هفرـص »  » زا نانآ  روظنم  رگا  - 1

تازجعم مامت  رد  درادـن و  نآرق  هب  صاصتخا  تروص ، نیا  رد  هفرـص »  » یلو تسرد  تسا  یبلطم  تسا ، هدادـن  سک  چـیه  هب  ار  ییاناوت 
. دشابیم يراج  ناربمایپ 

زا ار  نانآ  دنوادخ  یلو  دنروایب  ار  نآرق  دننام  هک  دـنراد  ییاناوت  تردـق و  رـشب  دارفا  همه  هک : دـشاب  نیا  هفرـص »  » زا نانآ  روظنم  رگا  و 
اریز تسا  نشور  حضاو و  یلیخ  انعم  نیا  نالطب  دنکیم . داجیا  ناشربارب  رد  لمع  نیا  زا  یعنام  عدار و  هدرک ، فرصنم  نآرق  اب  هضراعم 

ورین و مامت  اب  هکلب  دیدرگن  لصاح  نانآ  يارب  فارـصنا  اهنت  هن  هار  نیا  رد  دندمآ و  نآرق  اب  هضراعم  ماقم  هب  يدایز  هدع  هک  مینادیم  ام 
دوخ یناوتان  زجع و  هب  هرخألاب  دنتـشادن ، ار  هضراعم  هزرابم و  تردق  نوچ  یلو  دنتفر  شیپ  يرادقم  دندش و  دراو  هلحرم  نیا  هب  تردـق 

. دندرک ینیشن  بقع  هدومن و  رارقا  فارتعا و  نآرق  تغالب  ربارب  رد 
نیا نآ ، همزال  دـنک  بلـس  رـشب  زا  ار  هضراعم  تردـق  نآرق  لوزن  زا  سپ  دـنوادخ  ینعی  دـشاب ، هفرـص »  » هلیـسو هب  نآرق  زاـجعا  رگا  - 2
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نیفلاخم دوب ، نینچ  رگا  دشاب . نآرق  زارط  مه  هک  دوش  تفای  یتالمج  نآرق  لوزن  زا  شیپ  نایارـس  نخـس  راتفگ  نایم  رد  هک  دوب  دهاوخ 
اج نیا  زا  هدـشن ، لقن  یتالمج  تاملک و  نینچ  نوچ  دندیـشکیم و  ام  خر  هب  دـندرکیم و  لقن  نابز  هب  نابز  ار  اههتفگ  نیا  اـمتح  نآرق 

127 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسین . ریذپناکما  رشب  يارب  نآرق  اب  هضراعم  تسا و  نآرق  دوخ  هب  طوبرم  زاجعا ، هک  دوشیم  مولعم 

127 ص : دراد … ؟ تفلاخم  نیشیپ  ینامسآ  بتک  اب  نآرق  ایآ 

لاکشا 4 :
رد هک  ییاهناتساد  اههصق و  اریز  دشاب  نآ  هدنروآ  ندوب  وگتـسار  رب  لیلد  دناوتیمن ، زاب  میریذپب ، ار  نآرق  ندوب  هزجعم  رگا  دنیوگیم :

ادـخ فرط  زا  لیجنا  تاروت و  هک  یتروص  رد  دراد ، تافانم  تفلاخم و  لیجنا ) تاروت و   ) نیدـهع بتک  ياههصق  اب  تسا ، هدـمآ  نآرق 
. دنشابیم ینامسآ  بتک  املسم  تسا و  هدمآ  دورف 

خساپ :
دودرم ار  اـهنآ  هدوـب ، فلاـخم  یلعف  لـیجنا  تاروـت و  یفارخ  ياهناتـساد  اـب  هک  قـیرط  نیمه  زا  نآرق  مییوـگیم : داریا  نیا  خـساپ  رد 

. دیادزیم اهلد  زا  ار  دیدرت  کش و  عون  ره  دزاسیم و  نشور  رتشیب  ار  دوخ  ندوب  یحو  دنادیم 
تحاس هب  اهنآ  تبـسن  هک  ار  یبلاـطم  اهتبـسن و  هدوب و  رود  هب  لـطاب  ياهرادـنپ  تاـفارخ و  عون  ره  زا  هک  تسا  دـیجم  نآرق  نیا  اریز 

. درامشیم دودرم  تسین ، حیحص  القع  ناربمایپ  گرزب و  يادخ  سدق 
. نآ ندوب  یحو  رب  تسا  يرگید  لیلد  دوخ  دراوم ، نیا  رد  نیدهع  بتک  اب  نآرق  ندوب  ضراعتم  فلاخم و  نیاربانب ،

تباث میداد و  رکذت  تسا ، دوجوم  نیدهع  بتک  رد  هک  ار  یتافارخ  زا  یتمسق  میدومن و  هراشا  تمـسق  نیا  هب  هتـشذگ ، تاحفـص  رد  ام ،
هدـمآ دورف  یـسیع  یـسوم و  ترـضح  رب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  دـشابیم  یلیجنا  تاروت و  نآ  زا  ریغ  یلعف ، لیجنا  تاروت و  هک  میدومن 

. تسا گنهامه  الماک  اهنآ  اب  دنکیم و  قیدصت  ار  اهنآ  هکلب  درادن  تفلاخم  ینامـسآ  یعقاو و  لیجنا  تاروت و  اب  اهنت  هن  نآرق  تسا .
128 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

128 نآرق … ص : رد  ضقانت  مدع 

لاکشا 5 :
نآ ندوب  ینامـسآ  باتک  یهلا و  یحو  هک  میاهدرب  یپ  ضقانت  نیا  هب  دروم  ود  رد  ام  تسه و  ضیقن  دض و  بلاطم  نآرق  رد  دـنیوگیم :

. دهدیم رارق  دیدرت  دروم  ار 
تسا : هتفگ  هدومن ، نایب  نتفگن  نخس  زور  هس  ار  ایرکز  ترضح  ياعد  تباجتسا  تمالع  هناشن و  دروم  کی  رد  نآرق  دنیوگیم : - 1

«1 . » ًاْزمَر اَّلِإ  ٍماَّیَأ  َۀَثالَث  َساَّنلا  َمِّلَُکت  اَّلَأ  َُکتَیآ  َلاق 
. تفگ یهاوخن  نخس  مدرم  اب   ] زمر هراشا و  هب  زج  زور  هس  هک  تسا  نیا  وت  ياعد  تباجتسا   ] هناشن تفگ :

دیوگیم : هک  اجنآ  تسا  هدومن  نییعت  بش  هس  لبق ، هیآ  فالخرب  ار  تمالع  هناشن و  نامه  رگید  دروم  رد  یلو 
«2 . » ایِوَس ٍلاَیل  َثالَث  َساَّنلا  َمِّلَُکت  اَّلَأ  َُکتَیآ  َلاق 

. تشاد یهاوخن  ار  مدرم  اب   ] مّلکت تردق  بش  هس  هک  تسا  نیا  وت  ياعد  تباجتسا   ] هناشن تفگ :
، اهنآ زا  یکی  رد  اعد  تباجتسا  هناشن  اریز  تسا  رگیدکی  ضقان  دینیبیم  هک  نانچ  هیآ  ود  نیا 

__________________________________________________

.41 نارمع / لآ  (. 1)
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. ] …[10 میرم / (. 2)
129 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. تسا هدش  نایب  بش  رد  نتفگن  نخس  يرگید  رد  زور و  رد  نتفگن  نخس 
خساپ :

يانعم هب  مه  لیل » ، » دوشیم هتفگ  باتفآ  بورغ  عولط و  هلصاف  هب  زور و  هب  یهاگ  برع  تغل  رد  موی » : » هک تسا  نیا  لاکـشا  نیا  خساپ 
دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  هچنانچ  ددرگیم ، لامعتسا  زور  لباقم  بش و 

«1 . » ًاموُسُح ٍماَّیَأ  َۀَِینامَث  َو  ٍلاَیل  َْعبَس  ْمِْهیَلَع  اهَرَّخَس 
. تخاس طلسم  اهنآ  رب  یپردیپ  زور  تشه  بش و  تفه  ار  نکناینب  دابدنت  نآ  دنوادخ ] ]

دننام : دوشیم  هدرب  راک  هب  بش  زور و  عومجم  رد  موی »  » مه یهاگ  دناهتفر . راک  هب  مه  لباقم  لیل »  » و موی »  » هیآ نیا  رد 
«2 . » ٍماَّیَأ َۀَثالَث  ْمُکِراد  ِیف  اوُعَّتَمَت 

. دیوش دنمهرهب  زورهنابش ) هس   ) زور هس  ناتیاههناخ  رد 
ياههیآ : دننام  تسا  ناهنپ  قفا  رد  دیشروخ  هک  ییاهتعاس  بش و  رب  دوشیم  قالطا  یهاگ  لیل »  » ظفل هچ  نانچ 

«3  » یشْغَی اذِإ  ِْلیَّللا  َو 
. دناشوپیم هک  یماگنه  هب  بش  هب  دنگوس 

«4 . » ًاموُسُح ٍماَّیَأ  َۀَِینامَث  َو  ٍلاَیل  َْعبَس 
. دینادرگ طلسم  یپردیپ  زور  بش و  تفه  ار  داب  نانآ  رب 

دننام : دوشیم ، قالطا  نآ  زور  اب  بش  رب  لیل »  » مه یهاگ  و 
«5 . » ًۀَْلَیل َنیَِعبْرَأ  یسُوم  انْدَعاو  ْذِإ  َو 

. میداد هدعو  یلاوتم ) زور  بش و   ) بش لهچ  یسوم  هب  هک  ار  یعقوم  رآ  دایب 
هب لیل »  » مه مود  هیآ  رد  بش و  زور و  عومجم  يانعم  هب  موی »  » لوا هیآ  رد  هک  دینکیم  هظحالم 

__________________________________________________

.7 هقاح / (. 1)
.65 دوه / (. 2)

.1 لیل / (. 3)
.7 هقاح / (. 4)

.51 هرقب / (. 5)
130 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. تسا هدیدرگ  لامعتسا  لماک  زورهنابش  کی  يانعم 
. دراد دوجو  ناوارف  برع  نابز  نآرق و  رد  زورهنابش  مامت  يانعم  هب  لیل »  » و موی »  » ظفل لامعتسا 

هب ود  ره  تسا ، هدش  نیعم  بش  هس  مود  هیآ  رد  زور و  هس  لوا  هیآ  رد  هک  ایرکز  ياعد  تباجتسا  هناشن  هک  دوشیم  مولعم  حیضوت  نیا  اب 
ود ره  هکلب  درادن ، دوجو  یضقانت  اهنت  هن  هیآ  ود  نیا  نایم  رد  نیاربانب  تسا ، یلاوتم  زور  بش و  عومجم  نآ  زا  روظنم  هدوب و  ینعم  کی 

. دنیامنیم قیدصت  ریسفت و  ار  رگیدکی  هدوب ، ینعم  کی  هب 
نیا هک  یتروص  رد  یلو  دوش  لامعتـسا  بش  اهنت  يانعم  هب  لیل »  » زور و يانعم  هب  اهنت  موی »  » هک تسا  اـنبم  نیا  رب  هیآ  ود  نیا  رد  ضقاـنت 
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ود نآ  نایم  رد  یضقانت  تروص  نیا  رد  دندرگ ، لامعتـسا  زین  بش  زور و  عومجم  يانعم  هب  دنـشاب و  هتـشاد  مه  يرگید  يانعم  هملک  ود 
. دوب دهاوخن  روصتم  هیآ 

نآرق تمظع  زا  شیوـخ  لاـیخ  هب  اـت  دـننکیم  راـکنا  ار  تقیقح  نیا  مدرم  زا  یخرب  یلو  راـکنا ، لـباق  ریغ  نشور و  تسا  یتـقیقح  نـیا 
هکنانچ : دوشیم ، هدناشک  زین  وا  لیجنا  هب  هملک  ود  نیا  لامعتسا  رد  ضقانت  ياپ  راتفگ ، نیا  هب  انب  هک  نیا  زا  لفاغ  دنهاکب ،

هک : تسا  هدمآ  باب 12  یتم  لیجنا  رد 
. دنام دهاوخ  نوفدم  نیمز  رد  زور  هس  بش و  هس  وا  دسج  هک  داد  ربخ  حیسم 

زور بش و  هعمج و  زور  ياهرخآ  زا  یمک  تدم  اهنت  حیسم  هک : دنراد  قافتا  انعم  نیا  رد  رگید  لیجنا  هس  یتم و  لیجنا  نامه  هک  نیا  اب 
. دنام یقاب  نیمز  لد  رد  حبص  عولط  زا  لبق  ات  ار  هبنشکی  بش  هبنش و 

دنـشابیم دـقتعم  نآ  ندوب  یحو  هب  هک  یناسک  هب  یتم و  لیجنا  هدنـسیون  هب  هاگنآ  دـییامرف ، هعلاـطم  اـهلیجنا  رخاوا  رد  ار  تمـسق  نیا 
رگید ياـهلیجنا  یتم و  لـیجنا  دوخ  رد  هچنآ  اـب  زور  بش و  هس  نیا  هنوگچ  تساـجک و  دـیاهتفگ ، هک  يزور  بش و  هس  نیا  دـییوگب :
تسا تافارخ  ماهوا و  زا  لامالام  هک  نیدهع  بتک  هب  هنوگچ  برغ »  » نادنمـشناد هک : تسا  نیا  بجعت  ياج  دراد !؟ شزاس  تسا ، هدمآ 

تیادـه و هک  تسا  نآرق  نیا  هک  یتروـص  رد  دـنرادن ، دـیجم  نآرق  هـب  شیارگ  یلو  دـننادیم  لزنم  یحو  ار  اـهنآ  دنـشابیم و  دـقتعم 
ضرم بصعت  هک  درک  دـیاب  هچ  یلو  دـنکیم  يربهر  ناـهج  ود  تداعـس  يوس  هب  ار  نآ  هتفرگ و  هدـهع  هب  ار  يرـشب  هعماـج  ییاـمنهار 

. كدنا تقیقح  قح و  ناگدنیوج  تسا و  ياهدنشک  کلهم و 
دوخ هب  ار  ناگدـنب  لاعفا  یهاگ  نآرق  هک  تسا  نیا  دوشیم ، ساـسحا  ضقاـنت  نآرق  تاـیآ  ناـیم  رد  هک  يدروم  نیمود  دـنیوگیم : - 2

131 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دیوگیم : دنادیم و  ناشدوخ  رایتخا  رد  دهدیم و  تبسن  نانآ 
«1 . » ْرُفْکَْیلَف َءاش  ْنَم  َو  ْنِمُْؤْیلَف  َءاش  ْنَمَف 

. دوش رفاک  دهاوخیم ، سک  ره  دروایب و  نامیا  دهاوخیم ، سکره 
دیوگیم : دزاسیم و  دنتسم  يو  هب  زین  ار  ناگدنب  لامعا  یتح  دراپسیم و  ادخ  تسد  هب  ار  اهراک  همه  رایتخا  مه  یهاگ  و 

«2 . » ُهَّللا َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنُؤاشَت  ام  َو 
. دهاوخب ادخ  هک  نیا  رگم  دیهاوخیمن  ار  زیچ  چیه  امش 

روطهب نانآ  زا  ار  رایتخا  زین  یهورگ  هدومن ، یفرعم  رایتخا  بحاـص  ناـشلامعا  رد  ار  ادـخ  ناگدـنب  نآرق  تاـیآ  زا  یهورگ  یلک  روطهب 
یلیوأت لباق  ریغ  نشور و  فالتخا  ضقانت و  نآرق  تایآ  زا  هورگ  ود  نیا  نایم  رد  دزاسیم . دنتـسم  ادـخ  هب  ار  اـهراک  همه  بلـس و  یلک 

. دراد دوجو 
ياج رد  ود  ره  دزاسیم ، دنتـسم  دنوادخ  هب  یهاگ  نانآ و  دوخ  هب  ار  ناگدـنب  لامعا  یهاگ  هک  دـیجم  نآرق  مییوگیم : نانآ  خـساپ  رد 

اریز : تسین  تبسن  راتفگ و  نیا  رد  یفالتخا  ضقانت و  هنوگچیه  دشابیم و  حیحص  تسرد و  دوخ 
دراد ییاناوت  تردق و  اهراک ، زا  هلـسلس  کی  نداد  ماجنا  هب  هک  دنکیم  كرد  ار  تقیقح  نیا  شیوخ  نادجو  ترطف و  اب  سک  ره  الوا :

یـسک تسا و  نآ  هاوگ  ترطف  نادـجو و  هک  تسا  یبـلطم  نیا  دـیامن و  كرت  اـی  دـهد و  ماـجنا  دازآ  روـطهب  ار  اـهراک  نآ  دـناوتیم  و 
. دهد هار  دوخ  هب  هراب  نیا  رد  يدیدرت  کش و  نیرتکچوک  دناوتیمن 

شیاتس روخرد  نیـسحت و  لباق  ار  ناراکوکین  دنیامنیم و  شنزرـس  خیبوت و  ار  ناراکدب  ناهج ، نادنمدرخ  مامت  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 
رد یمازلا  رابجا و  شلامعا  نداد  ماجنا  رد  تسا و  دازآ  راتخم و  دوخ ، ياـهراک  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  دوخ ، نیا  دـننادیم و 

. تسین راک 
هدارا اـب  ار  اـهنآ  دـناوتیم  تسا و  دازآ  شلاـمعا  زا  ياهراـپ  رد  هچرگ  وا  هک  دـنکیم  كرد  شیوخ  ترطف  اـب  لـقاع ، صخـش  ره  زاـب 
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. تسا جراخ  وا  رایتخا  هریاد  زا  يرایتخا ، لامعا  نیا  تامدقم  رثکا  یلو  دیامن  كرت  ای  دهد و  ماجنا  شیوخ 
اب لمع  نآ  ندوب  بسانم  لمع و  نآ  هب  تبـسن  يو  لیامت  وا و  كرد  تایح و  ناسنا ، دوخ  دوجو  ناسنا  لاـمعا  تامدـقم  هلمج  زا  ـالثم :

يو ییاناوت  تردق و  هرخألاب  يو و  ینورد  ياههتساوخ  زا  یکی 
__________________________________________________

.29 فهک / (. 1)
.30 ناسنا / (. 2)

132 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. تسا لمع  نآ  ماجنا  هب 

ادـخ هب  مه  هداد و  ماجنا  ار  اهنآ  شیوخ ، هدارا  رایتخا و  هب  هک  داد  تبـسن  ناسنا  دوخ  هب  مه  ناوتیم ، ار  ناـسنا  لاـمعا  لـصا  نیارباـنب ،
. دشابیم وا  بناج  زا  هدوب و  يو  تردق  تسد  رایتخا و  رد  لامعا  نیا  همه  تامدقم  هک  داد  تبسن 

راک زا  ار  دوخ  اهنآ  داجیا  زا  سپ  اههدـیدپ  تادوجوم و  نیا  همه  هدـنروآ  دوجو  هب  قلاخ و  هک  تسا  هدـیدرگ  تباث  هفـسلف  رد  ایناث : و 
هب تقلخ  لصا  دننام  هب  ناهج  تادوجوم  رارمتـسا  اقب و  تسا و  هدیـشکن  شیوخ  تاقولخم  رد  ریبدت  زا  تسد  هتخاسن و  لزعنم  رانکرب و 

. دنامب اجرباپ  وا  تیشم  نودب  دناوتیمن  مه  هظحل  کی  يارب  یتح  اهنآ  زا  کیچیه  دراد  یگتسب  وا  هدارا  تردق و 
اّنب دوجو  هب  شیادیپ ، لصا  رد  اهنت  نامتخاس  هک  تسین  نآ ، ياّنب  نامتخاس و  کی  طابترا  دننام  نآ ، قلاخ  اب  شنیرفآ  تالیکشت  طابترا 

دهد همادا  شیوخ  ياقب  هب  دـناوتیم  دوشیم و  زاینیب  ینغتـسم و  وا  زا  ندـمآ ، دوجو  هب  زا  سپ  دـشابیم و  دـنمزاین  هتـسباو و  رگراک  و 
رد نآ و  زا  سپ  یلو  دشاب  مزال  وا  دوجو  باتک  نتـشون  لصا  رد  هک  تسین  هدنـسیون  کی  دننام  ای  دورب و  نیب  زا  زین  نآ  هدـنزاس  هچرگ 
هک لثملا - یف  نیرفآناهج  ناهج و  طابترا  هکلب  درادـن  يزاین  جایتحا و  چـیه  وا  دوجو  هب  يو  ياههتـشون  طخ و  رارمتـسا ، اـقب و  هلحرم 

همادا مه  تسا و  یکتم  نآ  هب  شدوجو  لصا  مه  هک  تسا  قرب  يورین  اب  ییانـشور  طابترا  دـننام  تساهلثم - نیا  همه  قوفاـم  دـنوادخ 
همادا دوخ و  ییانـشور  رد  پمال  دسرب و  پمال  هب  میـس  هلیـسو  هب  قرب  يورین  هک  دیآیم  دوجو  هب  یتروص  رد  ییانـشور  اریز  شدوجو ،

یکیرات هدش ، شوماخ  پمال  دوش ، عطق  ورین  زکرم  اب  پمال  طابترا  هظحل  کی  رگا  دـشابیم و  ورین  هوق و  نیا  جاتحم  هظحل  ره  شدوجو 
. ددرگیم امرفمکح 

، أدبم نآ  هجوت  کمک و  هب  نآ  ره  هدوب و  العا  أدبم  هب  جاتحم  شیوخ  رارمتـسا  اقب و  رد  ندـمآ و  دوجو  هب  رد  زین  ملاع  تادوجوم  مامت 
طابترا و نیا  رگا  هک  دـنراد  ار  هضافا  نیا  لاصتا و  طابترا و  هدومن ، هطاحا  ار  تادوجوم  همه  هک  وا  عیـسو  تمحر  هب  دنـشابیم ، جاتحم 

. دیدرگ دهاوخ  شوماخ  تقلخ  ناهج  رد  یتسه  غارچ  هدش ، مدع  هب  لدبم  ایشا  مامت  دوجو  ددرگ  عطق  هظحل  کی  لاصتا 
راک هب  رد  رـشب  اریز  دریگیمرب  هرهب  تهج  ود  ره  زا  ناسنا  تسا و  هتفرگ  رارق  رایتخا  ربج و  تلاح  ود  نایم  رد  ناگدـنب  لاـعفا  نیارباـنب ،

فرط زا  یلو  دریگیم  هرهب  دوخ  يدازآ  زا  تسا و  دازآ  راتخم و  هچرگ  نآ  كرت  اـی  يراـک و  ماـجنا  يارب  شیوخ  تردـق  ورین و  ندرب 
هـضافا راگدرورپ  فرط  زا  هکلب  تسین ، وا  دوخ  زا  تسا ، مزال  يراک  ره  نداد  ماـجنا  رد  هک  یتامدـقم  ریاـس  تردـق و  ورین و  نیا  رگید 

133 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دنوادخ  هب  روما  نیا  شیادیپ  رد  رشب  هک  روطنامه  دریگیم و  رارق  ناگدنب  رایتخا  رد  دوشیم و 
. دشابیم دنمزاین  راگرورپ  تیانع  هجوت و  هب  ینآ  هظحل و  ره  زین  اهنآ  همادا  اقب و  رد  تسا ، دنمزاین 

. تسا گرزب  دنوادخ  هب  دنتسم  رگید  تهج  زا  يو و  دوخ  هب  دنتسم  تهج  کی  زا  دهدیم ، ماجنا  رشب  هک  يراک  ره  سپ 
عنام شلامعا  لاعفا و  رد  ناسنا  رایتخا  تردق و  هک  دـنامهفب  ار  تقیقح  نیا  دـهاوخیم ، تسانعم و  نیمه  هب  رظان  زین  دـیجم  نآرق  تایآ 

« نیرمالا نیب  رما   » هلئـسم نامه  نیا  دراد . یتیانع  رظن و  رـشب  لاـمعا  لاـعفا و  رد  زین  وا  اریز  تسین  راـگدرورپ  تنطلـس  تردـق و  ذوفن  زا 
بتکم کی  ناونع  هب  هیرظن  لـصا و  نیا  رب  زین  تنـس  لـها  همئا  دنتـسه و  دـقتعم  نآ  هب  هتخومآ و  ناـشنایاوشیپ  زا  ار  نآ  هعیـش  هک  تسا 
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نیا هب  مه  ام  هک  تسا  نیا  دـناهدومن . لـطاب  ار  ضیوفت » و  ربج »  » هیرظن ود  قیقد ، هیرظن  نیا  ندیـشک  شیپ  حرط و  اـب  دـننکیم و  دـیکأت 
میهدیم : حیضوت  زیزع  ناگدنناوخ  يارب  ار  نآ  هداس ، لثم  کی  ندروآ  اب  هداد و  يرتشیب  تیمها  عوضوم 

وا جلاعم  رتکد  یلو  دهد  تکرح  ار  شیوخ  تسد  دناوتیمن ، وا  هک  يروطهب  دشاب  لش  لولعم و  شتسد  هک  دینک  ضرف  ار  رفن  کی  امش 
لصتم وا  تسد  هب  ار  هاگتسد  نآ  میـس  رتکد  تقو  ره  هک  دنک  يدارا  تکرح  داجیا  يو  تسد  رد  یقرب  هاگتـسد  کی  هلیـسو  هب  تسناوت 

ار ضیرم  تسد  هاگتـسد و  نآ  طابترا  رتکد  رگا  یلو  دهد  تکرح  ار  شتـسد  شیوخ  هدارا  اب  هک  دراد  ار  نآ  ییاناوت  ضیرم  دزاسیم ،
هاگتـسد و نایم  رد  رتکد  شیامزآ ، هبرجت و  يارب  ـالاح  درادـن . تکرح  هب  تردـق  رگید  ددرگیمرب و  یلوا  تلاـح  ناـمه  هب  دـنک ، عطق 
هک نیا  نودـب  درک ، شیوخ  تسد  نداد  تکرح  هب  عورـش  دوخ  هدارا  ترـشابم و  اب  مه  ضیرم  دومن و  رارقرب  طاـبترا  ضیرم  نآ  تسد 
هب ندومن  کمک  ندیـشخب و  ورین  نامه  دهدیم ، ماجنا  وا  هک  يراک  هکلب  دشاب ، هتـشاد  يرثا  نیرتکچوک  تکرح  نیا  رد  جلاعم  رتکد 

دوخ هب  القتسم  تکرح  نیا  نوچ  تسا ، نیرمالا » نیب  رما   » قیداصم زا  شیوخ  تسد  هب  صخش  نیا  نداد  تکرح  تسا . هاگتـسد  هلیـسو 
دشابیم و جـلاعم  رتکد  رایتخا  رد  مه  ورین  داجیا  لاصتا و  نیا  تسا و  قرب  يورین  لاصتا  رب  فقوتم  جاتحم و  اریز  تسین  دنتـسم  صخش 

هدارا اب  تکرح  یلو  هدروآ  دوجو  هب  ورین  اـهنت  رتکد  اریز  دـشاب  دنتـسم  دـناوتیمن  مه  رتکد  لـعف  هب  القتـسم  تکرح  نیا  رگید  فرط  زا 
دوجو هب  لعاف و  تروص  نیا  رد  دهدن و  تکرح  شتـسد  هب  شیوخ  هدارا  اب  هک  تسناوتیم  ضیرم  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  ضیرم  دوخ 

يو رب  مه  راک  نیا  تارایتخا  مامت  تسین ، راک  رد  يربج  دهدیم و  ماجنا  شیوخ  رایتخا  اب  ار  تکرح  هک  نیا  نیع  رد  تکرح ، هدـنروآ 
ضیوفت هن  ربج و  هن   » هک تسا  دقتعم  نآ  هب  هعیـش  هچنآ  يانعم  تسا  نیا  دریگیم . ددم  کمک و  رگید  ياج  زا  هکلب  هدیدرگن  ضیوفت 

134 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  لاونم  نیدب  دنزیم ، رس  ناسنا  زا  هک  یلاعفا  لامعا و  مامت  ود .» نیا  نایم  رد  تسا  يرما  هکلب 
، دهد ماجنا  دـنک و  هدارا  ار  يزیچ  دـناوتیمن ، مه  ناسنا  رگید  فرط  زا  دریگیم و  ماجنا  ناسنا  هدارا  تساوخ و  اب  فرط  کی  هک  تسا 

. دیامن مهارف  ار  نآ  طیارش  تامدقم و  دشاب و  هتساوخ  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  رگم 
ار يربج  ناسنا ، يارب  رایتخا  تابثا  اب  فرط  کی  زا  دنکیم  بیقعت  ار  انعم  فده و  نامه  تسا ، هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایآ  مامت 
، راـگرورپ هب  ناگدـنب  لاـعفا  نداد  تبـسن  ندوـمن و  دانتـسا  اـب  رگید  فرط  زا  دزاـسیم و  لـطاب  دـنالئاق ، نآ  رب  ننـست  لـها  رتشیب  هک 

. دیامنیم در  دنالئاق ، تنس  لها  بهاذم  یضعب  هک  ار  یضیوفت 
. دومن میهاوخ  نشور  الماک  ار  ضیوفت  ربج و  هیرظن  نالطب  تخادرپ و  میهاوخ  نیا  زا  شیب  ثحب  نیا  هب  تایآ  نیا  ریسفت  رد  ام 

- تسا هدومن  ناشكاپ  اهيدـب  مامت  زا  دـنوادخ  هک  یتیب  لها  ربمایپ - تیب  لها  هک  تسا  یکیراب  طسوتم و  هار  ضیوفت  ربج و  ناـیم  رد 
. دناهداد ناشن  ام  هب  ار  هار  نیا 

میروآیم : هنیمز  نیا  رد  ار  نانآ  ياهییامنهار  زا  هنومن  دنچ  اج  نیا  رد  کنیا 
؟ درادیماو تشز  لامعا  رب  ار  ناسنا  دنوادخ  ایآ  هک : دومن  لاؤس  ع )  ) قداص ماما  زا  يدرم  - 1

. هن - 
؟ تسا هدومن  راذگاو  ضیوفت و  شیوخ  ناگدنب  هب  ار  اهراک  مامت  - 

. هن - 
؟ تسا هنوگچ  نایرج  یقیقح  ریس  سپ  - 

«1 .« » دوشیم هدومیپ  ضیوفت  ربج و  نایم  رد  یهار  دسریم و  ناگدنب  رب  یتیانع  فطل و  دنوادخ  فرط  زا  : » دومرف ماما 
«2 . » ود نیا  نایم  رد  تسا  ياهلحرم  هکلب  ضیوفت  هن  تسا و  ربج  هن  تسا : هدمآ  ع )  ) قداص ماما  زا  رگید  تیاور  رد  - 2

. دراد دوجو  رفاو  دح  هب  تایاور ، خنس  نیا  زا  هعیش  ثیدح  ياهباتک  رد 
تایآ هچرگ  هک : دش  هدافتسا  نینچ  میدروآ ، رایتخا  ربج و  هلئسم  دروم  رد  هچنآ  همه  زا  هجیتن :
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__________________________________________________

. نیرما نیب  رما  ضیوفت و  ربج و  باب  دیحوت ، باتک  یفاک ، اهنیب :» ۀلزنم  نکل  ردق و  ربج و ال  ال  (. » 1)
. نامه (. 2)

135 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
نیرتکچوک یلو  دوشیم  هدافتـسا  رایتخا  رگید  هورگ  رهاظ  زا  ربج و  رهاظ  هب  هورگ  کی  زا  هک  دـشابیم  هورگ  ود  دروم ، نیا  رد  نآرق 

رـسفم نیبم و  یهورگ  ره  هدومن ، بیقعت  ار  انعم  کی  فده و  کی  ود  ره  هکلب  درادـن  دوجو  هورگ  ود  نیا  نایم  رد  یـضقانت  فالتخا و 
يارب ار  رایتخا  ربج و  نیب  طسوتم  هار  نامه  دـنوادخ  هب  یهاگ  يو و  دوخ  هب  یهاگ  ناسنا  لامعا  لاعفا و  دانتـسا  اب  هک  تسا  رگید  هورگ 

136 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  میدومن . هدهاشم  تیب  لها  ثیداحا  رد  هک  دهیم  ناشن  ام 

136 ص : تسا … ؟ ضقن  لباق  نآرق  زاجعا  ایآ 

لاکشا 6 :
، تروـص نیا  رد  دوـش ، بوـسحم  هزجعم  دـشاب ، زجاـع  نآ  لـثم  ندروآ  زا  رـشب  هک  یباـتک  رگا  دـنیوگیم : نآرق  زاـجعا  نیفلاـخم  زاـب 

. دشابیمن هزجعم  باتک  ود  نیا  هک  یلاح  رد  دوب ، دهاوخ  هزجعم  زین  یطسجم » یسدیلقا و   » ياهباتک
خساپ :

رـشب هک  دنـشاب  ياهلحرم  رد  باتک  ود  نیا  هک  دوریمن  مه  نیا  لامتحا  یتح  تسین و  زجاع  هدربمان  باتک  ود  دننام  نیودت  زا  رـشب  الوا :
« هسدنه تئیه و   » ملع ود  نیا  هراب  رد  هک  دنتـسه  یناسک  رخأتم  نادنمـشناد  نایم  رد  اریز  دنز  نیمز  رب  یناوتان  زجع و  يوناز  شربارب  رد 

قوفت يرترب و  تاهج  هلمج  زا  دنشابیم و  اهنآ  زا  رترب  زین  یتاهج  زا  هدوب و  باتک  ود  نیا  زا  رتلهس  رتاویش و  هک  دناهتشون  ییاهباتک 
. تسین يربخ  بلاطم  نآ  زا  باتک  ود  نیا  رد  هک  تسا  یفاضا  بلاطم  دوجو  باتک ، ود  نیا  رب  اهنآ 

نیا طیارش  نآ  زا  یکی  هک  میدومن  رکذ  یطیارش  لمع ، کی  ندوب  هزجعم  يارب  میداد ، حرش  زاجعا  ثحب  لوا  رد  هک  هنوگنامه  ایناث : و 
زاجعا طیارـش  زا  رگید  یکی  دشاب و  يربمایپ  توبن و  ياعدا  قدص  رب  هاوگ  دوش و  هدروآ  ضراعم  يدحت و  ماقم  رد  دیاب  زاجعا  هک  دوب 

، نآرق لئاسمرد  نایب  درادـن . دوجو  قوف  طرـش  ود  نیا  زا  کی  چـیه  هربمان  باـتک  ود  رد  دـشاب و  تعیبط  نیناوق  زا  جراـخ  هک  تسا  نیا 
137 ص :

137 نآرق … ص : اب  هضراعم  زا  فارصنا  للع 

لاکشا 7 :
ناوتان زجاع و  نآ  لثم  ندروآ  زا  هک  دوبن  تهج  نیدب  دندرواین ، ار  نآ  دننام  دـندماین و  هضراعم  ماقم  هب  نآرق  اب  هک  بارعا  دـنیوگیم :

. تشاد یگید  نوگانوگ  لماوع  للع و  نآرق  اب  برع  هضراعم  مدع  هکلب  دنشاب ،
تردـق ورین و  نیمه  زا  سرت  دـندوب . رادروـخرب  یمیظع  يورین  تردـق و  زا  اـفلخ  نارود  ربماـیپ و  رـصع  رد  ناناملـسم  هک  نیا  هلمج  زا 

. تشادیم زاب  نآ  ربارب  رد  یلمعلا  سکع  هنوگ  ره  زا  نآرق و  اب  هضراعم  زا  ار  تسرپتب  بارعا  هک  دوب  ناناملسم 
ياـهرطخ ناناملـسم  فرط  زا  دـنروایب ، ار  نآرق  دـننام  یباـتک  دـنهاوخب  دـنیایب و  نآرق  اـب  هضراـعم  ماـقم  هب  رگا  هـک  دنتـسنادیم  اـهنآ 

. دیدرگ دهاوخ  نانآ  لام  ناج و  هجوتم  يریذپانناربج 
نانآ تفالخ  فرط  کی  زا  داتفا ، يوما  يافلخ  تسد  هب  راـک  دـیدرگ و  يرپس  هناـگراهچ  ياـفلخ  تردـق  ذوفن و  نارود  هک  یعقوم  اـما 

ینیریش توالح و  اب  مدرم  ناهذا  رگید  فرط  زا  دنوش و  کیرحت  مالـسا  اب  هزرابم  يارب  نارگید  ات  دوبن  یمالـسا  توعد  روحم  رب  الـصا 
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ادیپ زاکترا  خوسر و  مدرم  ياهلد  رد  نآرق  يونعم  یظفل و  ياهییابیز  دیدرگ و  سونأم  نآ  یناعم  تناتم  ماکحتـسا و  اب  نآرق و  ظافلا 
نآ اب  هلباقم  هضراعم و  ماقم  هب  هدیدرگ و  فرصنم  نآرق  ربارب  رد  تمواقم  زا  مدرم  هک  دوب  نیا  درک ، زاب  یقیمع  ياج  دوخ  يارب  دومن و 

138 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دندماین .
خساپ :

تسا : دودرم  تسس و  تهج  دنچ  زا  لاکشا  نیا 
مالـسا دوبن و  يربخ  مالـسا  تمظع  تکوش و  زا  زونه  هدوب ، هکم  رد  هک  دومن  توعد  نآرق  هزرابم  هب  یماگنه  ار  مدرم  ص )  ) ربماـیپ - 1

برع ناحیـصف  زا  رفن  کی  یتح  لاح  نیا  اب  دـندوب ، رادروخرب  لـماک  تردـق  ذوفن و  زا  نآرق ، نانمـشد  یلو  تشادـن  ییورین  تردـق و 
. دراذگب نآرق  اب  هضراعم  هزرابم و  نادیم  هب  مدق  تسناوتن ،

رفک نآرق  هب  نیدقتعم  ریغ  رافک و  هک  دوبن  نیا  زا  عنام  هاگچـیه  تسا ، هدومن  هراشا  نآ  هب  شراتفگ  رد  ضرتعم  هک  یـسرت  فوخ و  - 2
رد ناناملـسم  نایم  رد  باتک  لها  اریز  دنزاس  المرب  ار  دوخ  هشیدنا  هدیقع و  دنیامن و  راهظا  نآرق  مالـسا و  ربارب  رد  ار  شیوخ  توادع  و 
رد اصوصخم  دنتشادن ، ناناملسم  اب  یقرف  تاهج  نیا  زا  دندوب و  رادروخرب  لماک  يدازآ  نما و  شیاسآ و  زا  رگید  طاقن  برعلا و  ةریزج 

. دنتشاد فارتعا  شملع  لضف و  رب  تلادع و  رب  نمشد  تسود و  هدوب و  راوتسا  داد  لدع و  رب  هک  ع )  ) نانمؤم ریما  تفالخ  نارود 
یباتک تسناوتیم  یـسک  رگا  تشادـن ، دوجو  یمیب  سرت و  نیرتکچوک  دومنیم و  تموکح  لماک  يدازآ  هک  اهنارود  نیا  رد  يرآ ،

. دادیم هئارا  ار  شیوخ  راکفا  لوصحم  دمآیم و  نآرق  اب  هضراعم  ماقم  هب  املسم  دروایب ، نآرق  دننام 
دشاب هزرابم  نتخاس  المرب  هضراعم و  راهظا  زا  عنام  تسناوتیم  سرت  نیا  تشاد ، دوجو  مالسا  نیفلاخم  يارب  سرت  مینک ، ضرف  گا  - 3

هناخ و نایم  رد  دنتسناوتن  دش و  عنام  زین  يّرس  یفخم و  هزرابم  هضراعم و  زا  یتح  ار  باتک  لها  هک  دوب  راک  رد  یعنام  هچ  دید  دیاب  یلو 
ار نآ  باتک  لها  دوخ  دشیم ، یلمع  يرـس  هضراعم  نینچ  رگا  هک  دنیآرب  هزرابم  ماقم  هب  مه  شیوخ  یـصاصتخا  لفاحم  عماجم و  رد  ای 

بلاطم ریاس  نیدهع و  بتک  یفارخ  ياهناتـساد  هک  يروطهب  دندومنیم  راهظا  سرت ، نارود  عناوم و  ندش  فرطرب  زا  دعب  هدومن ، ظفح 
. تسین خیرات  رد  يربخ  رثا و  نیرتکچوک  يرس  هزرابم  هضراعم و  نینچ  زا  یلو  دناهتخاس  رشتنم  هدومن ، ظفح  ار  شیوخ  یبهذم 

زا یلاع  رایسب  حطس  رد  هچرگ  ار - ینخـس  رگا  تسا . هدننک  هتـسخ  روآتمالم و  يو  يارب  رارکت  تسا و  عونت  ناهاوخ  اتعیبط  ناسنا  - 4
يداع و نخـس  کی  تروص  هب  يو  رظن  رد  اجیردت  دـهدیم و  تسد  زا  ار  شیوخ  توالح  نخـس  نآ  دونـشب  ررکم  دـشاب - مه  تغالب 

. دوب دهاوخ  هدننک  هتسخ  روآلالم و  هکلب  هدمآرد ، یلومعم 
139 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  يو  يارب  دونشب  ررکم  ار  نیریش  اویش و  یلیخ  هدیصق  کی  ناسنا  رگا  مینیبیم : هک  تسا  نیا 

شرظن رد  دوش ، هدناوخ  يو  يارب  يرگید  هدیصق  رگا  دشابیم و  وا  زازئمشا  راجزنا و  بجوم  دایز  رارکت  یهاگ  دوب و  دهاوخ  روآلالم 
قرف هاگنآ  دریگیم و  دوخ  هب  ار  لوا  هدیـصق  تلاح  رارکت ، زا  دـعب  مه  نآ  یلو  دوشیم  رگهولج  یلوا  هدیـصق  زا  رتنیریـش  رتبلاج و 

. دوشیم نشور  هدیصق  ود  نآ  نایم  رد  یعقاو 
ذیاذل : همه  رد  هکلب  درادن  نخس  هب  صاصتخا  ناسنا ، ییارگون  یبلطعونت و  سح  نیا  اقافتا 

. دراد نایرس  نایرج و  دراوم ، مامت  رد  اهیندینش و  اهیندیشوپ ، اهیندروخ ،
دایز رارکت  نامز و  رورم  اب  دومنیم و  تموکح  زین  وا  رد  تشاذگیم . رثا  زین  نآ  رد  رـشب  یبلطعونت  سح  نامه  دوبن ، هزجعم  نآرق  رگا 

. درکیم داجیا  زازئمشا  راجزنا و  تلاح  ناگدنونش  رد  دیدرگیم و  روآلالم  دادیم و  تسد  زا  ار  دوخ  ینیریش  توالح و 
، دوشیم رارکت  رتشیب  هچره  دیجم  نآرق  مینیبیم ، ام  یلو  دشاب  نآرق  اب  هضراعم  يارب  هلیسو  نیرتناسآ  نیرتهب و  تسناوتیم  دوخ  نیا 
ار يو  نیقی  ناـمیا و  دـهدیم ، جوا  يرتـالاب  ملاوع  هب  ار  ناـسنا  حور  ددرگیم ، توـالت  رتشیب  هچره  دـیازفایم و  شتوارط  نسح و  رب 

. دزاسیم راوتسا  مکحم و  شیب  زا  شیب 
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دنزیمن همطل  نآرق  زاجعا  هب  اهنت  هن  تسا ، رادروخرب  نآ  زا  نآرق  یلومعم - يداع و  ياهراتفگ  مامت  سکع  رب  هک - تیزم  زاـیتما و  نیا 
. دشابیم نآرق  زاجعا  ياههناشن  تادیؤم و  زا  رگید  یکی  هکلب 

ار بلطم  نیا  تسا ، هتشادزاب  نآ  اب  هضراعم  زا  هتخاس  انـشآ  نآرق  اب  ار  راکفا  نامز ، رورم  رارکت و  هک  میریذپب  ار  ضرتعم  راتفگ  رگا  - 5
نآ هب  شوگ  ناوارف  قایتشا  اـب  زاـب  دـشیم  رارکت  مه  هچ  ره  دـندومنیم و  قیدـصت  ار  نآرق  هک  تفگ  ناوتیم  ناناملـسم  هراـب  رد  اـهنت 

. دندادیم
هب دـندیدرگ و  فرـصنم  نآرق  اب  هلباقم  زا  ارچ  تشادـن ، یموهفم  نانآ  هب  تبـسن  نآرق  اب  سنا  رارکت و  هک  ناملـسم  ریغ  ياهبرع  اما  و 

140 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دندماینرب !؟ نآ  اب  هضراعم  ماقم 

140 نآ … ص : زاجعا  اب  نآرق  نیودت  بسانت 

لاکشا 8 :
تباث نب  دیز  ورمع  هب  دنک ، يروآعمج  ار  نآرق  تساوخیم ، رکب  وبا  یتقو  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  دـنیوگیم : ناگدـننک  ضارتعا  زاب 

عمج ار  نآرق  تروص  نیدب  دنسیونب و  دنداد ، تداهش  شندوب  نآرق  رب  رفن  ود  هک  ار  هچره  دننیشنب و  دجسم  رد  رانک  رد  هک  داد  روتسد 
رب هاوگ  شندوب  هداعلا  قراخ  نامه  دوب ، هزجعم  رگا  اریز  تسین  هداعلا  قراخ  هزجعم و  نآرق  هک  تسا  نآ  لیلد  بلطم  نیا  دـننک . يروآ 

. تشادن نارگید  تداهش  هب  یتجاح  دشیم و  يروآ  عمج  ساسا  انبم و  نیمه  رب  دیدرگیم و  شندوب  نآرق  زاجعا و 
خساپ :

تسا : دودرم  تسس و  یتاهج  زا  زین  ضارتعا  نیا 
عمج ماـگنه  رد  هک  تشاد  ناـکما  نیارباـنب  شتاـملک ، کـتکت  رد  هن  تـسا ، نآ  بولـسا  شور و  تغـالب ، رد  نآرق  ندوـب  هزجعم  - 1
نیا ندوب  حیحـص  ضرف  رب  رفن - ود  تداهـش  ددرگ و  ضراع  ياههبـش  کش و  نآ ، تاملک  زا  یـضعب  ندوب  دایز  مک و  رد  نآرق  يروآ 

. تسا هدوب  تاهبش  عون  نیا  نتخاس  فرط  رب  يارب  نایرج -
زجاع نآرق  زا  ياهیآ  ای  هلمج و  ندروآ  زا  یتح  هک  تسین  نیا  مزلتـسم  نآرق  زا  هروس  کی  ندروآ  زا  رـشب  ندوب  زجاع  نآ ، رب  هوالع  - 2

رد مه  نآرق  دناهدومنن و  اعدا  ار  نآ  ندوب  لاحم  زین  ناناملسم  دشاب و  ریذپ  ناکما  دیاش  رـشب  يارب  هیآ  کی  ندروآ  اریز  ددرگ  ناوتان  و 
141 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  یبلط  هزرابم  ماقم 

. تسا هدومن  داهنشیپ  ار  هروس  کی  ندروآ  لقا  دح  هضراعم  ماقم  رد  هدرواین ، نایم  هب  هیآ  کی  زا  نخس 
. دزاسیم فرط  رب  نآرق  تایآ  کتکت  زا  ار  یگتخاس  لامتحا  رفن  ود  تداهش  نیاربانب ،

ربخ اهنآ  همه  تسا و  هدیسرن  رتاوت  دح  هب  دزاسیم ، دنتسم  یباحص  رفن  ود  تداهـش  رب  ار  نآرق  نیودت  هک  يرابخا  رگید ، فرط  زا  - 3
. دیآ رامش  هب  یکردم  لیلد و  مهم ، دراوم  هنوگ  نیا  رد  دناوتیمن  دنشابیم و  دحاو 

يروآ عمج  یمارگ  ربمغیپ  دوخ  تایح  نارود  رد  نآرق  اهنآ ، نومـضم  ربانب  هک  دراد  تاـفانم  راـبخا  زا  يرگید  هورگ  اـب  راـبخا  نیا  - 4
زا يداـیز  دارفا  رگید  فرط  زا  دومن و  میهاوخ  تباـث  ار  تقیقح  نیا  کـیدزن  هدـنیآ  رد  هک  ناـنچ  رکب  وـبا  نارود  رد  هن  تسا  هدـیدرگ 
اب سپ  دندوب . هدومن  ظفح  ار  نآ  زا  یتمـسق  دنادیمن ، ادخ  زج  ار  نانآ  هرامـش  هک  يرتشیب  دارفا  ار و  نآرق  مامت  ربمایپ  نارای  هباحص و 

. دشاب هتشاد  یحیحص  موهفم  دناوتیمن  دهاش  رفن  ود  قیدصت  نآرق ، ناظفاح  نیا  ربارب  رد  لاح و  نیا 
نآرق اریز  دوـمن ، نشور  تباـث و  دـناهداد ، رارق  شزیوآ  تـسد  نیفلاـخم  هـک  ار  راـبخا  نـیا  بذـک  زین  لـقع  لـیلد  اـب  ناوـتیم  یهگناو 
. تسا هدومن  يربهر  تداعس  ملع و  ییانشور  هب  یتخبدب  لهج و  ياهیکیرات  زا  ار  نانآ  هدوب ، ناناملسم  تیاده  هلیسو  نیرتگرزب 

لوغـشم نآرق  ندـناوخ  هب  زور  بش و  هتـشاد ، لوذـبم  نآرق  هب  تبـسن  ار  تیمها  لامک  تیانع و  ياـهتنم  زین  ناناملـسم  لـصا ، نیا  يور 
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لحارم نیا  همه  رد  دنتسجیم . كربت  نآ  تایآ  اههروس و  اب  هتسناد  راختفا  تاهابم و  هلیـسو  هعماج  رد  ار  نآرق  تایآ  ظفح  دندشیم و 
. دومرفیمن يراددوخ  قیوشت  بیغرت و  هنوگ  چیه  زا  زین  ص )  ) ادخ لوسر 

تابثا رد  هک  دنتشاد  ياههبش  کش و  نآرق  تایآ  رد  ناناملسم  هک  دنامیم  یقاب  لامتحا  نیا  ياج  لقاع  درف  کی  يارب  طیارش  نیا  اب  ایآ 
142 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دنشاب !؟ هتشاد  رفن  ود  تداهش  هب  جاتحم  نآ 

142 نایارس … ص : نخس  شور  اب  نآرق  نایب  شور  توافت 

لاکشا 9 :
نیابت و رهام ، نایارـس  نخـس  اغلب و  احـصف ، نایم  رد  فورعم  ياهشور  اب  هک  دراد  یـصاخ  شور  بولـسا و  کی  نآرق  دـنیوگیم : زاـب 

تبحص هک  ییاج  رد  تسا . هدروآ  نایم  هب  نخس  يرد  ره  زا  هدومن و  طولخم  رگیدمه  هب  ار  يددعتم  تاعوضوم  نآرق  اریز  دراد  داضت 
. دشکیم نایم  هب  ار  نآ  دننام  زیمآتمکح و  ياهلثم  نانخس و  ياپ  ای  دوشیم و  لقتنم  دیعو  هدعو و  عوضوم  هب  دنکیم ، خیرات  زا 

رتشیب و شاهدـیاف  درکیم ، يروآعـمج  ار  هطوـبرم  تاـیآ  یلــصف  ره  رد  دوـبیم و  یبـترم  مـظنم و  لوـصف  باوـبا و  ياراد  نآرق  رگا 
. دشیم رتناسآ  نآ ، زا  يرادربهرهب 

خساپ :
یقالخا و یخیرات و  یهقف ، باتک  کی  هدیدرگ ، لزان  ترخآ  ایند و  تداعس  يوس  هب  رشب  نداد  قوس  يارب  تسا و  تیاده  باتک  نآرق 

. دیامن هساک  کی  يدنب و  هتسد  ار  بلاطم  دهدب و  بیترت  یلقتسم  باب  یعوضوم  ره  يارب  ات  تسین  نآ  دننام 
شخب هجیتن  دـیامن و  نیمأت  ار  نآ  يراذـگ  رثا  یتیادـه و  فدـه  دوصقم و  دـناوتیم  رتهب  نآرق  دوجوم  بولـسا  هک  تسین  دـیدرت  ياج 

نآرق دایز  دصاقم  هب  تقشم  تمحز و  نودب  مک و  تدم  رد  دناوتیم  دناوخب ، ار  نآرق  ياههروس  زا  یـضعب  اهنت  یـسک  رگا  اریز  ددرگ 
عالطا ناگتشذگ  خیرات  زا  دوش و  هجوتم  داعم  أدبم و  هب  دناوتیم ، هروس  کی  نمـض  رد  دوش و  انـشآ  نآ  میهافم  فادها و  اب  دربب و  یپ 

143 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دنمهرهب  یلاع  ياههمانرب  میلاعت  وکین و  قالخا  زا  دریگب و  تربع  اهنآ  تشذگرس  زا  دیامن و  لصاح 
. دریگارف تالماعم  تادابع و  هراب  رد  ار  نآرق  تاروتسد  ماکحا و  زا  یتمسق  دناوتیم ، هروس  کی  نامه  نمض  رد  زاب  دوش و 

ماـمت رد  دـیآ و  دراو  مـالک  مظن  رب  ياهمطل  هک  نیا  نودـب  دروآ  تسد  هب  هروـس  کـی  زا  ناوـتیم  ار  فـلتخم  بلاـطم  نیا  هـمه  يرآ ،
. تسا هدش  ادا  نایب  قح  هدش و  تیاعر  لاح  ياضتقا  راتفگ و  رد  بسانت  لحارم ،

رد نآرق  هدـنناوخ  دـیدرگیمن و  شخب  هجیتـن  نینچ  نیا  دـمآیمن و  تسد  هب  دـیاوف  همه  نیا  دوـب  مـظنم  باوـبا  تروـص  هـب  نآرق  رگا 
دیآ و شیپ  یعنام  نیب ، نیا  رد  هک  دوب  نکمم  دناوخب و  ار  نآرق  مامت  هک  ددرگ  انشآ  نآ  هیلاع  دصاقم  فادها و  اب  تسناوتیم  یتروص 

. دبای تسد  يرتمک  هجیتن  هب  ددرگن و  قفوم  نآرق  مامت  ندناوخ  هب 
رد نآرق  اریز  تسا ، هدیـشخب  یـصاخ  توارط  ییابیز و  نآرق ، رب  هک  تسا  نآرق  بولـسا  تانـسحم  ایازم و  زا  یکی  شور  نیا  یتسار  هب 
اب هک  ییاهبنارگ  ّرد  دـننام  نآ  تالمج  زا  تسا و  رادروخرب  ماجـسنا  طابترا و  لامک  زا  زاب  فلتخم ، بلاطم  ناـیب  ییوگهدـنکارپ و  نیع 

. تسا طبترم  لصتم و  مه  هب  يزیگنا  باجعا  مظن  اب  هدش و  هدیچ  مه  رانک  رد  دشاب ، هدمآ  رد  هتشر  هب  یصاخ  بسانت 
ار اهییابیز  هتخاس ، رک  ار  ششوگ  روک و  ار  هدننک  داریا  نیا  مشچ  هدرک ، ار  دوخ  راک  مالسا  اب  توادع  ینمـشد و  هک  درک  دیاب  هچ  اما 

. تسا هدومن  رگهولج  صقن ، بیع و  تروص  هب  ار  تالامک  تشز و  تروص  هب  يو  رظن  رد 
زا یــضعب  هـک : نـیا  نآ  دـمآیم و  دوـجو  هـب  زین  رگید  لاکــشا  کـی  دـشیم ، يدـنبلصف  بیوـبت و  نآرق  رگا  اـهنیا ، هـمه  رب  هوـالع 

تاررکم نآ  همه  رگا  تسا ، هدـیدرگ  لـقن  نآرق  زا  يددـعتم  دراوم  رد  هدـش و  رارکت  یـصاخ  بساـنت  لـلع و  يور  نآرق  ياهناتـساد 
یفتنم دوب ، اهناتساد  نیا  رارکت  رد  هک  یصاخ  تابسانت  ایازم و  فده ، دشیم ، يروآ  عمج  لصف  کی  رد  فلتخم  ياهترابع  اب  هچرگ 
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144 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دوب . هدیافیب  نآ  رارکت  دشیم و 

144 نآرق … ص : اب  هضراعم 

هراشا

لاکشا 10 :
نآرق : زاجعا  رد  لاکشا  نیرخآ 

. دروآ ار  نآ  دننام  درک و  لثم  هب  هضراعم  نآرق  اب  ناوتیم  دیوگیم : « 1  » زاجیالا نسح  باتک  بحاص 
قیرط نیا  زا  تسا و  هدومن  رکذ  هداد و  رییغت  ار  شظافلا  یـضعب  هدومن ، ساـبتقا  نآرق  دوخ  زا  هک  ار  یتـالمج  شراـتفگ  تاـبثا  يارب  وا 

. تسا هدرک  نشور  تغالب  تحاصف و  نونف  هب  تبسن  ار  شیوخ  تاعالطا  دودح  هتخاس ، رهاظ  ار  شتامولعم  شزرا  جرا و 
خساپ :

دنمجرا هدـنناوخ  يارب  ار  اهنآ  فعـض  طاقن  سپـس  میروآیم و  اج  نیا  رد  تسا ، هدروآ  نآرق  اب  هضراعم  ماقم  رد  هک  ار  وا  تارابع  ام 
. میاهتخادرپ الصفم  تمسق  نیا  هب  « 2  » زاجعالا تاحفن  باتک  رد  هک  نانچ  میزاسیم ، نشور 

__________________________________________________

. تسا هتفای  راشتنا  رصم  قالوب  رد  یـسیلگنا  هناخپاچ  فرط  زا  لاس 1912 م  رد  هک  یحیـسم  هدنـسیون  کی  زا  تسا  یکچوک  باتک  ( 1)
. تسا رفاظ » نیدلا  رصن   » راعتسم مان  اب  ییاکیرمآ  کی  نآ  فلؤم 

فرـشا فجن  يولع  هناـخپاچ  رد  ق  لاس 1342 ه . رد  هدـش ، هتـشون  زاـجیالا  نسح  باـتک  در  رد  هر )  ) فلؤم ملق  هب  هک  باـتک  نیا  ( 2)
. تسا هدیدرگ  پاچ 

145 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

145 هحتاف … ص : هروس  اب  هضراعم 

دیوگیم : نینچ  هحتاف  هروس  اب  هضراعم  ماقم  رد  فاب  لایخ  درم  نیا 
«1 .« » نامیالا طارص  اندها  ناعتسملا ، کب  ةدابعلا و  کل  ناّیّدلا ، کلملا  ناوکالا ، ّبر  نمحّرلل ، دمحلا  »

. دشابیم مه  رتهاتوک  هروس ، نآ  زا  دراد و  رب  رد  ار  دمح  هروس  یناعم  تاکن و  مامت  تالمج  نیا  هک  تسا  هدرک  لایخ  وا 
هک دوب  نیا  رتهب  مییوگب !؟ هچ  دشاب ، رکف  هاتوک  طحنم و  هجرد  نیا  ات  نیز  راتفگ و  زا  تسـس  راتفگ  صیخـشت  رد  هک  ياهدنـسیون  هب  ام 

نیدب ار  دوخ  دادیم و  ناشن  دـنراد ، ییانـشآ  تغالب  نف  برع و  مالک  بولـسا  اب  هک  یحیـسم  نادنمـشناد  هب  ار  شیوخ  راتفگ  البق  يو 
. تخاسیمن حضتفم  اوسر و  هنوگ 

رد دیاب  دـیایب ، هضراعم  ماقم  رد  يراتفگ  اب  دـهاوخب  هدنـسیون  ای  رعاش و  رفن  کی  رگا  هک  تسا  هدادـن  صیخـشت  مه  اج  نیا  ات  وا  یتسار 
کی رد  تهج و  کی  رد  لقا  دـح  دوخ ، هب  صوصخم  بولـسا  بیکرت و  ظافلا و  رد  لالقتـسا  نتـشاد  اب  هک  دروایب  یمـالک  نآ ، لـباقم 

. دشاب ناسکی  دحتم و  نآ  اب  فده 
ظافلا زا  یضعب  اهنت  دنک و  دیلقت  نآ ، بیکرت  بولسا و  زا  حیـصف  مالک  کی  اب  هضراعم  ماقم  رد  یـصخش  هک  تسین  نیا  هضراعم  يانعم 

اب ناوتیم  دـشاب ، نیا  هضراعم  يانعم  رگا  دراذـگب  هضراعم  ار  لمع  نیا  مان  دزاسب و  نآ  زا  يرگید  مالک  دـهد و  رییغت  ار  نآ  تاـملک  و 
هضراعم بولـسا  اب  اهنآ  نوچ  یلو  دندوب ، رـصاعم  ص )  ) ربمایپ اب  هک  یبارعا  يارب  دوب  یهار  نیرتناسآ  نیا  دومن و  هضراعم  یمالک  ره 
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فارتعا شیوخ  یناوتان  زجع و  رب  دنتفرن و  نآرق  اب  هضراعم  راب  ریز  هک  دوب  نیا  دـندرکیم ، كرد  ار  نآرق  تغالب  زومر  دـندوب و  انـشآ 
«2 . » َُرثُْؤی ٌرْحِس  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  دنتفگ : هداد ، تبسن  وداج  رحس و  هب  ار  نآ  يرگید  هدع  دندروآ و  نامیا  ياهدع  دندومن 

!؟ دومن هسیاقم  هحتاف  هروس  اب  تسا  نایامن  اهنآ  رد  عّنصت  فّلکت و  راثآ  هک  ار  تالمج  نیا  ناوتیم  هنوگچ  نیا ، زا  هتشذگ 
__________________________________________________

هب ار  ام  تسوت  زا  تناعتسا  وت و  يارب  شتسرپ  تسا . هدنهد  شاداپ  هک  یهاشداپ  اهیتسه ، راگدرورپ  ار ، رگشیاشخب  يادخ  ساپس  ( 1)
. امرف تیاده  نامیا  هار 

.24 رثدم / تسا . هدش  هداد  میلعت  هک  يرحس  زج  تسین  يزیچ  نآرق  نیا  ( 2)
146 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

ضرعم رد  دزاس و  رهاظ  رتشیب  اعدا  نیا  هلیـسو  هب  ار  دوخ  بویع  هک  دوبن  یفاـک  شیارب  تغـالب  نونف  رب  هدنـسیون  نیا  یعـالطایب  اـیآ 
دوش : هجوت  راتفگ  نیا  فعض  طاقن  هب  کنیا  دهد !؟ رارق  ناگمه  ياشامت 

هملک هک  یتروص  رد  تسا ، ناسکی  موهفم  ینعم و  رظن  زا  هّلل » دـمحلا   » هلمج اـب  ناـمحرلل » دـمحلا   » هلمج هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  - 1
ساپس هزیگنا  نیاربانب ، تسا . تمحر »  » تافـص نآ  زا  یکی  اهنت  دشابیم و  لامک  تافـص  مامت  عماج  هک  تسا  یـسدقم  تاذ  مسا  هّللا » »

تمحر ربارب  رد  اهنت  ساپـس  هزیگنا  نامحرلل » دـمحلا   » هلمج رد  یلو  لاـمک  تافـص  ماـمت  رب  تسادـخ  ندوب  اراد  هّلل » دـمحلا   » هلمج رد 
. تسا هدماین  نایم  هب  يرکذ  وا  رگید  تافص  زا  هدوب و  دنوادخ 

هدرب نیب  زا  ار  هیآ  ود  ره  فده  انعم و  تسا و  بسانتمان  صقان و  رایسب  میحّرلا » نمحّرلا  نیملاعلا  ّبر   » ياج هب  ناوکالا » ّبر   » هلمج - 2
تساهنآ و همه  یبرم  کلام و  دنوادخ  دشابیم و  ددـعتم  هکلب  تسین  یکی  ناهج  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  هیآ  ود  نیا  زا  اریز  تسا ،

. ددرگیم ملاوع  اهناهج و  نیا  مامت  لماش  عاطقنا  نودب  یگشیمه و  رارمتسا و  روط  هب  زین  يو  تمحر 
تلاـفک نتـشگرب و  عوقو ، ثودـح ، ياـنعم  هب  نوک »  » هک یتروص  رد  دروآ ؟ تسد  هب  ناوکـالا » بر   » زا ار  یناـعم  نیا  ناوتیم  هنوگچ 

. دشابیم
« ندوـب  » ینعم هب  دراد و  يردـصم  ياـنعم  هک  ناوـکا »  » هب تسا  یبرم  کـلام و  ياـنعم  هب  هک  بر »  » هـملک ندرک  هفاـضا  نـیا ، رب  هوـالع 

هملک زا  یلو  تفگ ، ناوکـالا » قلاـخ   » دومن و هفاـضا  هملک  نیا  هب  ار  قلاـخ »  » هملک ناوتیم  یلب ، تسین . حیحـص  یبدا  رظن  زا  دـشابیم ،
. ملاوع نیا  رب  دنوادخ  تمحر  رارمتسا  لومش و  هن  ددرگیم و  هدافتسا  ملاوع  ددعت  هن  ناوکا » »

هیآ اریز  دنک  افیا  ار  هیآ  فده  دوش و  نمضتم  ار  هیآ  يانعم  دناوتیمن ، نایّدلا » کلملا   » هلمج هب  ِنیِّدلا » ِمْوَی  ِِکلام   » هیآ نداد  رییغت  - 3
رب ینعم  نیا  رد  دشابیم و  هدـنهدازج » هاشداپ   » يانعم هب  روکذـم  هلمج  یلو  تسا ، ازج » زور  بحاص  هاشداپ و  هناگی   » يانعم هب  روکذـم 
رب هوالع  هفیرـش  هیآ  یلو  تسین ، ياهراشا  تلالد و  نیرتکـچوک  دوشیم ، هداد  اـج  نآ  رد  لاـمعا  يازج  هک  رگید  ناـهج  کـی  دوجو 

. دشابیم زین  انعم  نیا  نمضتم  دراد ، هک  یفادها 
مامت درادـن و  يرایتخا  نیرتکچوک  رگید  یـسک  تسا و  دـنوادخ  زور  نآ  کلام »  » هک دـناسریمن  ار  بلطم  نیا  روکذـم ، هلمج  زاب  و 

یـضعب دوب  دـهاوخ  ذـفان  دارفا ، مامت  هب  يو  رما  دـنوشیم و  هرادا  دـحاو  گرزب و  يادـخ  تموکح  نامرف و  تحت  رد  زور  نآ  رد  مدرم 
147 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تفر . دنهاوخ  خزود  يوس  هب  رگید  یضعب  تشهب و  يوس  هب  دارفا 

هک يزیچ  اـهنت  درادـن . رب  رد  تسا ، نمـضتم  نیدـلا » موـی  کـلام   » هلمج هک  ار  یناـعم  نیا  زا  کـی  چـیه  نایدـلا » کـلملا   » هلمج يرآ ،
ناوارف و قوف  بلطم  نیا  دهدیم و  شاداپ  ناسنا  لامعا  هب  هک  تسا  یناطلـس  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دومن ، هدافتـسا  هلمج  نیا  زا  ناوتیم 

. دراد هفیرش  هیآ  هیلاع  فادها  اب  دایز  هلصاف 
. مییوجیم تناعتسا  وت  زا  میتسرپیم و  ار  وت  اهنت  « 1  » ُنیِعَتْسَن َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ  هفیرش  هیآ  اما  و  - 4
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نیا اذل  دوشب ، دنوادخ  زا  دیاب  زین  تناعتـسا  دشاب و  ادخ  يارب  اهنت  دیاب  راچان  هب  تدابع  هک  تسا  هدـیمهف  نینچ  هیآ  نیا  زا  هدنـسیون  نیا 
رب ار  شیوخ  زاین  تجاح و  دنزاس ، راکـشآ  ار  تدابع  رد  دیحوت  هک  دـیامن  نیقلت  نامیا  اب  دارفا  هب  دـهاوخیم  تقیقح  نآ  رب  هوالع  هیآ 

. دنیامن راهظا  يو ، تدابع  رد  یتح  اج ، همه  رد  راگدرورپ  تناعا  کمک و 
یسک زا  دننکیمن و  شیاتس  ار  یـسک  دنوادخ  زج  نمؤم  دارفا  مامت  وا و  هک  دنک  فارتعا  تقیقح  نیا  رب  نمؤم ، هدنب  دهاوخیم  هیآ  نیا 

. دنیوجیم تناعتسا  يو  زا  دننکیم و  شیاتس  ار  وا  اهنت  دنیوجیمن و  تناعتسا  راگدرورپ  زج  هب 
رب رد  ار  تاکن  نیا  ناعتـسملا » کب  ةدابعلا و  کل   » هلمج دناوتیم  هنوگچ  دـیآیم و  تسد  هب  هدنـسیون ، نیا  راتفگ  زا  هنوگچ  ینعم  نیا 

شراـگدرورپ زا  تداـبع ، ماـقم  رد  هدـنب ، هک  تسا  نیا  هیآ  زا  دوـصقم  « 2  » َمیِقَتْـسُْملا َطارِّصلا  اَنِدـْها  دـنوادخ : راتفگ  اما  و  - 5 دریگ !؟
کین و لامعا  يوس  هب  ار  وا  دـنک و  تیادـه  دـناسریم ، دـصقم  هب  هک  یهار  نیرتمیقتـسم  نیرتکـیدزن و  هب  ار  وا  هک  دـنک  تساوخرد 
یناعم و هکلب  تسا  هدـیدرگن  تعاـنق  ناـمیا ، هار  هب  تیادـه  تساوخرد  هب  اـهنت  هیآ  نیا  رد  دـیامن و  يربهر  حیحـص  دـیاقع  فاـصوا و 

. دشابیمن یفاک  دناسریمن و  ار  یناعم  نآ  نامیالا » طارص  اندها   » هلمج یلو  دراد ، مه  رگید  هیلاع  دصاقم 
، تسا هدیدرگ  نامیا  هار  هب  يربهر  تیادـه و  تساوخرد  اهنت  هلمج  نیا  رد  هک  تساسران  زین  رظن  نیا  زا  هلمج  نیا  يانعم  نآ ، رب  هوالع 

. تسین نآ  رد  ياهراشا  دوشیمن ، هارمگ  زگره  نآ  کلاس  تسا و  یمیقتسم  هار  نامیا  هار  هک  تقیقح  نیا  هب  اما 
تسا هدومن  لایخ  هتسناد و  ینغتسم  هروس  هیقب  اب  هضراعم  زا  ار  دوخ  يدیلقت ، هتـسکش و  اپ  تسد و  اسران و  تالمج  نیا  اب  هدنـسیون  نیا 

دناوتیم دوخ  نیا  تسا . هدوبن  هروس  هیقب  هب  یتجاح  هک 
__________________________________________________

. ] …[5 هحتاف / ( 1)
.6 هحتاف / ( 2)

148 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
هلمج ینعی  هروس - هیقب  اریز  تسا  هدومنن  كرد  ار  نآ  فده  هدیمهفن و  ار  هروس  موهفم  يو  هک  دـشاب  نیا  رب  ایوگ  هاوگ  لیلد و  نیرتهب 

یناسک دراد و  دوجو  یمیقتـسم  هار  کی  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  « 1  » َنیِّلاَّضلا اـَل  َو  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  ْمِْهیَلَع ، َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطارِص 
نادرم ادهـش و  ناراکتـسرد ، ناربمایپ ، هار  نامه  هار ، نیا  دـناهدومیپ ، ار  هار  نامه  دـناهتفرگ ، رارق  يدـنوادخ  شـشخب  ماعنا و  دروم  هک 

يدنوادخ بضغ  دروم  هک  نانآ  تسه و  مه  یجوعم  جـک و  میقتـسم و  ریغ  ياههار  هک  دـنراد  تلالد  تالمج  نیا  زاب  دـشابیم و  کین 
هب دـننکیم ، راکنا  ار  نآ  هدـیزرو ، تجاجل  دانع و  قح ، ربارب  رد  هک  تسا  یناسک  هار  نآ  دـناهتفرگ و  شیپ  رد  ار  اـههار  نآ  دنـشابیم ،

لابند وجوتسج و  ار  تقیقح  تیاده و  هار  نانآ  دنرادیمرب . مدق  یهارمگ  يداو  رد  هداتفا و  رود  هب  تیاده  هار  زا  ینادان  لهج و  تلع 
فرط زا  هار  نآ  هک  دـناهتفر  ار  یهار  دـناهدرک و  تیعبت  دـیلقت و  ناـشناکاین  زا  دـناهدومن و  باـختنا  ار  ناشناردـپ  هار  هکلب  دـناهدرکن 

. تسا هدیدرگن  نییعت  نانآ  يارب  دنوادخ 
زومر یلاع و  تاکن  نیا  هب  شرکف  دوشیم و  رکذتم  ار  بلاطم  نیا  همه  دنک ، ربدت  تقد و  نآ  رد  دناوخب و  ار  هیآ  نیا  هک  یـسک  يرآ ،
دارفا هار  زا  درک و  يوریپ  نانآ  زا  دـیاقع  قالخا و  لامعا ، رد  دومن و  یـسأت  یهلا  يایلوا  ناـبّرقم و  زا  دـیاب  هک  دوشیم  لـقتنم  یقـالخا 

. تسج يرود  تسا ، هدومن  بضغ  نانآ  رب  ناشلامعا  ربارب  رد  دنوادخ  هک  شکرس  درمتم و 
، دیـشوپ مشچ  تسا ، هتفهن  تالمج  نیا  يالهبال  رد  هک  یناسنا  یقالخا و  هدنز  قیاقح  یلاع و  بلاطم  نیا  زا  ناوتیم  ایآ  زیزع ! هدنناوخ 

!؟ دومن یقلت  تیمهایب  ار  اهنآ  تسا ، هتشادنپ  فابلایخ  هدنسیون  نیا  هک  روط  نامه 

148 رثوک … ص : هروس  اب  هضراعم 
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«2 .« » رحاس لوق  دمتعت  و ال  رهاج ، ّکبرل و  ّلصف  رهاوجلا ، كانیطعا  ّانا  : » تسا هتفگ  نینچ  رثوک  هروس  اب  هضراعم  رد  هدنسیون  نیمه 
دشابیم : لاکشا  دروم  لطاب و  تهج  دنچ  زا  هضراعم  نیا 

ار نآ  ظافلا  اهنت  هدرک ، دـیلقت  نآرق  بیکرت  مظن و  زا  هضراـعم  نیا  رد  فاـصنایب ! هدنـسیون  نیا  هک  دـنراد  هجوت  زیزع  ناگدـنناوخ  - 1
. تسا هدرک  هضراعم  نآرق  اب  هک  دنکیم  دومناو  نینچ  هداد ، رییغت 

__________________________________________________

.7 هحتاف / ( 1)
. نکم دامتعا  رگوداج  رحاس و  راتفگ  هب  ناوخب و  زامن  دنلب  يادص  اب  زین  وت  میداد ، رهاوج  وت  هب  ام  ( 2)

149 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
رد هملیـسم  تسا . هدز  بلاق  دوخ  مان  هب  هدومن و  تقرـس  باذک  هملیـسم  زا  هکلب  تسین  يو  دوخ  زا  زین  لمع  نیا  هک  دنراد  هجوت  زاب  - 2

«1 .« » رفاک لجر  کضغبم  ّنا  و  رجاه ، ّکبرل و  ّلصف  رهامجلا ، كانیطعا  ّانا  : » تسا هتفگ  نینچ  هروس  نیا  اب  هضراعم  ماقم 
تغالب تحاصف و  رد  دنشاب ، مه  هباشم  هیفاق  عجس و  رد  مالک  ود  رگا  هک  تسا  هتشادنپ  نینچ  يو  هک : نیا  رتزیگناتفگـش  اهنیا  زا  - 3

، راتفگ کـی  تـالمج  ناـیم  رد  هک  تسا  نیا  تحاـصف  طرـش  نیلوا  هکلب  تسین  نینچ  هک  یتروص  رد  دوب . دـنهاوخ  ربارب  ناـسکی و  زین 
. تسا نآ  دقاف  هدنسیون  نیا  راتفگ  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  بسانت  طابترا و 

وا نامرآ  فدـه و  يو ، دوبعم  هلبق و  دـنک ، افیا  ار  يرتشیب  هفیظو  هک  تسا  هدـیدرگ  رامعتـسا  تورث  لاـم و  هلیـسو  هب  هک  یـسک  يرآ 
نآ ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  تسا  يویند  فراخز  نامه  شفدـه  هناگی  دزاـتیم و  نآ  يوس  هب  لـعن  راـهچ  هک  دـشابیم  تورث  ناـمه 

.« تسوا رد  هک  دوارت  نامه  هزوک  زا   » درادیم و مدقم  رگید  ياهفده  مامت  رب  ار  نآ  هدومن و  ششوک 
؟ تسیچ تسا ، هدروآ  فیرعت  مال  فلا و  اب  هک  رهاوج »  » هملک زا  وا  روظنم  دوش ، لاؤس  هدنسیون  نیا  زا  دراد ، اج  - 4

ایند رد  دوجوم  تارهاوج  ماـمت  شروظنم  رگا  تسین و  دوصقم  نآ  رب  ياهنیرق  چـیه  تـالمج  نیا  رد  دـشاب ، ینیعم  رهاوج  شروظنم  رگا 
ماـمت اریز  تسا  يراکـشآ  غورد  کـی  ـالمع  مه  نیا  دراد - تلـالد  تیلک  قارغتـسا و  رب  مـال  فلا و  هب  فرعم  عـمج  هک  ناـنچ  دـشاب -

. تسا هدشن  هداد  رفن  کی  هب  ایند  رد  دوجوم  تارهاوج 
زا روظنم  تسه و  یبسانت  طابترا و  هچ  رحاس » لوق  دـمتعت  و ال   » هلمج یلوا و  هلمج  ود  نایم  رد  هک  تسا  یقاـب  لاؤس  نیا  ياـج  زاـب  - 5

دوب مزال  دـشاب ، يو  راتفگ  زا  یـصاخ  تمـسق  ینیعم و  رحاـس  شروظنم  رگا  دومن ؟ داـمتعا  دـیابن  يو  راـتفگ  مادـک  هب  تسیک و  رحاـس 
يو روظنم  رگا  درادن و  دوجو  ياهنیرق  نینچ  هلمج  نیا  رد  یلو  دوش ، مولعم  يو  صاخ  راتفگ  نیعم و  صخـش  نیا  ات  دـنک  رکذ  ياهنیرق 

ار تیموـمع  دنـشابیم و  یهن  قایـس  رد  هرکن و  ود  ره  رحاـس  لوـق و  ظـفل  هک  ناـنچ  دـشاب - يرحاـس  ره  زا  هک  تـسا  راـتفگ  هنوـگ  ره 
تسرد زین  ینعم  نیا  نکیل  نکم ، دامتعا  يرحاس  چیه  زا  ینخس  چیه  رب  دوب : دهاوخ  نینچ  هلمج  نیا  يانعم  تروص  نیا  رد  دنناسریم -

و دومن . دامتعا  دیابن  دشاب ، يو  فراعتم  یلومعم و  ياهراک  رد  هچرگ  رحاس  هتفگ  چیه  رب  هک  میرادن  نیا  رب  یلیلد  القع  ام  اریز  تسین 
__________________________________________________

. تسا رفاک  درم  وت  نمشد  نک و  ترجه  ناوخب و  زامن  زین  وت  میداد ، اهتیعمج  وت  هب  ام  ( 1)
150 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

رحاس اریز  تسا  تسردان  مهزاب  دومن ، دامتعا  دیابن  رحاس  هنارگوداج  هنارحاس و  ياههتفگ  هب  هک  دـشاب  نیا  هلمج  نآ  زا  يو  روظنم  رگا 
مدرم نایم  رد  يو  هناسفا  رحس و  هکلب  دهدیمن ، ماجنا  نخـس  مالک و  اب  ار  شرحـس  درادن و  يراتفگ  لوق و  تسا ، رحاس  هک  نیا  رظن  زا 

. شراتفگ اب  هن  تسوا  صوصخم  لامعا  اهتسد و  اههلیح ، اب 
يدوز هب  تسا ، دـنزرفیب  رتبا و  وا  تفگیم : دومنیم و  ازهتـسا  ار  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدـیدرگ  لزاـن  یـسک  هراـب  رد  رثوک  هروس  - 6
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دیوگیم : نآرق  هک  نانچ  تفر ، دنهاوخ  نیب  زا  تسا  هدروآ  هک  ینییآ  يو و  مان  درم و  دهاوخ 
«1 . » ِنُونَْملا َْبیَر  ِِهب  ُصَّبَرَتَن  ٌرِعاش  َنُولوُقَی  ْمَأ 

. میشکیم ار  شگرم  راظتنا  ام  هک  تسا  يرعاش  وا  دنیوگیم : اهنآ  هکلب 
ریثک و ریخ  اـم  ینعی  « 2  » ََرثْوَْکلا َكاـْنیَطْعَأ  اَّنِإ  دومرف : هدومن و  لزاـن  ار  رثوک  هروس  دـنوادخ  ربماـیپ ، يرادـلد  يارب  راـتفگ  نیا  ربارب  رد 

. میاهدیشخب وت  هب  ار  یناوارف 
ناناملـسم تماعز  مدرم و  تیادـه  توبن ، تلاسر ، تفارـش  هب  هک  ایند  رد  تسا : هدـیدرگ  اطع  ربمغیپ  رب  ریثک  ریخ  تاـهج  ماـمت  زا  يرآ 

هک دش  دایز  س )  ) همطاف شرتخد  هلیسو  هب  وا  لسن  نینچمه  دش و  رادروخرب  نانمـشد  رب  يزوریپ  نانابیتشپ و  نارای و  ترثک  زا  دیـسر و 
اهنت هک  يرثوک  ضوح  رب  نیرب و  تشهب  رب  دومحم و  ماقم  اربک و  تعافش  رب  زین  ترخآ  رد  دنام و  دهاوخ  هدنز  وا  مان  تسا  یقاب  ایند  ات 

. تسا هدمآ  لئان  يرگید  دایز  ياهتمعن  رب  دنوشیم و  باریس  نآ  زا  شناتسود  وا و 
زا روظنم  نک . رحن  ناوخب و  زامن  تراـگدرورپ  يارب  تمعن  همه  نیا  ربارب  رد  يرازگ  رکـش  ناونع  هب  سپ  ینعی  « 3  » ْرَْحنا َو  َکِّبَِرل  ِّلَصَف 
هب ای  نتفگ و  ریبکت  عقوم  رد  اهشوگ  لباقم  ات  اهتسد  ندرب  روظنم  اـی  تسا و  یحـضا  دـیع  رد  یناـبرق  اـی  ینم و  رد  رتش  یناـبرق  رحن » »

. تسا مایق  لاح  رد  ندوب  لدتعم  اضعا و  مامت  اب  هلبق  هب  ندرک  ور  يانعم 
عون کی  میریگب ، رظن  رد  هک  ار  یناعم  نیا  زا  کی  ره  اریز  تسا  بسانم  ماقم  نیا  رد  هدـش ، هتفگ  رحن »  » هملک يارب  هک  یناعم  نیا  ماـمت 

. تسا هدومرف  تیانع  هتشاد و  ینازرا  شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  تسا  يدحیب  ياهتمعن  نآ  ربارب  رد  يرازگ  رکش 
__________________________________________________

.30 روط / ( 1)
.1 رثوک / ( 2)
.2 رثوک / ( 3)

151 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
ازهتسا نمشد و  ینعی  «، 1  » ُرَْتبَْألا َوُه  َکَِئناش  َّنِإ  داتسرف  ار  هیآ  نیا  ناوارف ، ياهتمعن  لباقم  رد  يرازگ  ساپـس  روتـسد  زا  سپ  دنوادخ ،

ناگدننک ازهتـسا  نیا  تشونرـس  وت ! زا  هن  دنام  دهاوخن  یقاب  یمـسر  مسا و  چیه  وت  نمـشد  زا  وت . هن  دوب  دهاوخ  لسنیب  رتبا و  وت  هدننک 
تلذ میلا و  باذـع  رد  زین  ترخآ  رد  دـنامن و  یقاب  اهنآ  زا  یکین  ماـن  مسر و  مسا و  چـیه  ینعی  دوب ، هداد  ربخ  نآرق  هک  دـیدرگ  ناـمه 

. دیدرگ دنهاوخ  راتفرگ  يدبا 
. هکرابم هروس  نیا  فده  انعم و  هصالخ  دوب  نیا 

هک یتالمج  دومن !؟ هسیاقم  هدنـسیون ، نیا  طبریب  طحنم و  تالمج  نآ  اب  لماک ، تغالب  یلاع و  حطـس  نیا  اب  ار  هروس  نیا  ناوتیم  ایآ 
باذـک هملیـسم  زا  زین  ار  شظاـفلا  زا  یتمـسق  هدومن و  دـیلقت  نآرق  بولـسا  بیکرت و  زا  هتخادـنا ، تمحز  هب  ار  شدوخ  اـهنآ  هدـنیوگ 
تمظع زا  دنک و  هزرابم  هضراعم و  نآرق  زاجعا  تغالب و  اب  هلیـسو  نادـب  ات  تسا  هتفاب  مه  هب  ار  اهنآ  ینادان ، ای  دانع و  ساسا  رب  هتفرگ ،

. دهاکب نآ 
__________________________________________________

.3 رثوک / ( 1)
153 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هتشذگ ناربمایپ  تازجعم  و  ص )  ) مالسا ربمایپ  رگید  تازجعم  شخب 4 
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هراشا

لیجنا تاروت و  رد  ص )  ) دـمحم توبن  زاجعا  یفن  هیآ  نیموس  یـسررب  زاجعا  یفن  هیآ  نیمود  یـسررب  زاجعا  یفن  هیآ  نیتسخن  یـسررب 
154 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  بلاطم  هصالخ 

154 زاجعا … ص : یفن  هیآ  نیتسخن  یسررب 

154 ناربمایپ … ص : رگید  تازجعم  رب  مالسا  ربمایپ  تازایتما 

ناربمایپ مامت  نونکات  هک  یتازجعم  مامت  زا  هکلب  مالـسا  ربمایپ  هزجعم  نیرتگرزب  نآرق ، هک  دنادیم  یبوخ  هب  ققحم  علطم و  صخـش  ره 
يرترب قوفت و  تلع  میتخادرپ و  نآرق  زاجعا  ياههبنج  تاـهج و  زا  یتمـسق  هب  هتـشذگ  ياـهثحب  رد  اـم  دـشابیم و  رتمهم  دـناهدروآ ،

مییوگیم : زین  اج  نیا  رد  میداد و  حیضوت  رگید  تازجعم  مامت  رب  ار  نآرق 
ار هچ  نآ  هدوب ، کیرـش  نانآ  اب  دناهتـشاد  ناربمایپ  هک  یتازجعم  مامت  رد  ادخ  لوسر  هکلب  تسین  دـیجم  نآرق  هب  رـصحنم  ربمایپ ، هزجعم 
نآ زا  ایبنا  ریاس  هک  تسا  يزایتما  دراد و  ترـضح  نآ  هب  صاصتخا  نآرق  هزجعم  یلو  تسا ، هدروآ  زین  وا  دـناهدروآ ، هتـشذگ  يایبنا  هک 

میراد : ناهرب  ود  زایتما  تکراشم و  نیا  هب  ام  دنشابیمن . رادروخرب 
فالتخا اب  دناهدرک و  لقن  یناوارف  رتاوتم و  تایاور  تسا  هدش  رداص  مالـسا  ربمایپ  زا  هک  یتازجعم  هراب  رد  ناناملـسم  رتاوتم » رابخا  - » 1

. دناهدومن فیلأت  هراب  نیا  رد  يدایز  ياهباتک  دناهتشاد  مه  اب  هک  یتدیقع 
لها رابخا  هک  تسا  رادروخرب  هجوت  لباق  گرزب و  زایتما  ود  زا  تسا ، هدـیدرگ  لقن  مالـسا  ربمایپ  تازجعم  هراب  رد  هک  رتاوتم  راـبخا  نیا 

دشابیمن : اراد  ار  زایتما  ود  نآ  هتشذگ ، ناربمایپ  تازجعم  رد  باتک 
رتهاتوک رتکیدزن و  شنامز  هک  ياهثداح  ره  تسا و  رتکیدزن  شرودـص  نامز  هب  مالـسا  ربمایپ  تازجعم  رابخا  نامز :» یکیدزن  - » فلا

155 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  رتلهس  رتناسآ و  نآ ، عوقو  هب  نیقی  ملع و  لیصحت  دشاب ،
. دوب دهاوخ 

هک ادـخ  لوسر  ناراـی  باحـصا و  اریز  دراد  یناوارف  ریثک و  ناـیوار  نـالقان و  مالـسا  ربماـیپ  تازجعم  راـبخا  لـقن :» ترثـک  رتاوت و  : » ب
شدوخ نامز  رد  حیسم  ترضح  ناوریپ  اریز  دندوب  حیسم  ترضح  ناوریپ  لیئارسا و  ینب  زا  رتشیب  راب  نارازه  دندیدیم ، ار  وا  تازجعم 
. دشیم دنتسم  رامشتشگنا  هدع  نیا  هب  زین  ترضح  نآ  تازجعم  لقن  هراب  رد  دندرکیمن و  زواجت  ناتشگنا  دادعت  زا  مک و  یلیخ 
تازجعم هراب  رد  رتاوت  لقن  دیاب  دـشاب ، حیحـص  یـسیع  ترـضح  یـسوم و  ترـضح  تازجعم  هراب  رد  دایز  لقن  رتاوت و  ياعدا  رگا  سپ 

. دشاب حیحص  دص  رد  دص  یلوا و  قیرط  هب  ص )  ) لوسر ترضح 
ربمایپ هک  تسا  نیا  دوب ، اراد  ار  هتشذگ  يایبنا  تازجعم  مامت  ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  هک  نیا  رب  لیلد  نیمود  تیلـضفا :» ياضتقا  - » 2

زا ار  دوخ  هاگ  نآ  تسا ، هدرک  دییأت  نانآ  تسد  رد  ار  تازجعم  نیا  روهظ  هدومن و  تابثا  هتشذگ  يایبنا  يارب  ار  يدایز  تازجعم  مالسا 
. تسا هدومن  یفرعم  ناربمایپ  متاخ  هدرمش ، رترب  لضفا و  اهنآ  همه 

تسین تسرد  اریز  دشاب ، هتشاد  رتلماک  روط  هب  ار  هتشذگ  ناربمایپ  تازجعم  مامت  مالسا  ربمایپ  هک  دنکیم  اضتقا  تیلـضفا  يرترب و  ماقم 
اعدا یـسک  الثم  هک  تسا  لوقعم  ایآ  دـیآ . رتصقان  رتمک و  نانآ  زا  تافـص  زا  یخرب  رد  اـما  دـشاب . رتـالاو  رترب و  نارگید  زا  یـسک  هک 

هجلاـعم ار  ضرم  نـالف  ناکـشزپ  نیا  زا  یـضعب  هک  دـنک  فارتعا  لاـح  نیع  رد  تسا و  ناکـشزپ  همه  زا  شیب  يو  تاـمولعم  هک  دـیامن 
. تسا تسردان  ضقانتم و  القع  نخس  نیا  مرادن !؟ ار  ضرم  نآ  هجلاعم  ییاناوت  نم  هک  دننکیم 

ناربمایپ تازجعم  مامت  هدومن و  یفن  لصا  زا  ار  زاجعا  هلئسم  الصا  دناهدومن  يربمایپ  ياعدا  غورد  هب  هک  یناسک  مینیبیم  هک  تساج  نیا 
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ناربمایپ نیا  زا  یـسک  ادابم  ات  دننک  هیجوت  لیوأت و  ار  زاجعا  هب  طوبرم  تایآ  مامت  هک  دناهدیـشوک  تخـس  دـناهدرک و  راکنا  ار  هتـشذگ 
. ددرگ زاب  ناشتشم  نشور و  نانآ  یناوتان  زجع و  دهاوخب و  هزجعم  نیغورد ،

155 طلغ … ص : رادنپ  کی 

یـضعب زا  هک  دنـسیونیم  زین  بیرف  ماوع  شنادیب و  دارفا  یـضعب  دـناهدومن ، یفن  ناربمایپ  زا  ار  زاجعا  نیغورد ، ناربمایپ  هک  روط  نامه 
رب لیلد  هاوگ و  اهنت  مالـسا و  ربمایپ  هزجعم  اهنت  تسا و  هتـشادن  يرگید  هزجعم  نآرق  زج  مالـسا  ربمایپ  هک  دـیآیم  رب  نینچ  نآرق  تاـیآ 

156 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  سب . تسا و  هدوب  نآرق  يو  توبن 
رکذ ار  نانآ  لالدتـسا  زرط  میروآیم و  دـناهدومن ، لالدتـسا  اهنآ  اـب  شیوخ  فدـه  روظنم و  هب  دارفا  نیا  هک  ار  یتاـیآ  اـج  نیا  رد  اـم 

دییامرف : هجوت  تایآ  نآ  زا  یکی  هب  لصف  نیا  رد  کنیا  مینکیم . تباث  ار  نآ  ندوب  ساسایب  هدومن ،
«1 . » ًافیِوَْخت اَّلِإ  ِتایْآلِاب  ُلِسُْرن  ام  َو  اِهب  اوُمَلَظَف  ًةَرِْصبُم  َۀَقاَّنلا  َدوُمَث  اْنیَتآ  َو  َنُولَّوَْألا  اَِهب  َبَّذَک  ْنَأ  اَّلِإ  ِتایْآلِاب  َلِسُْرن  ْنَأ  انَعَنَم  ام  َو 

دندرک بیذـکت  ار  نآ  هنوگ  نیا   ] هک نیا  زج  میتسرفب  ار  هنایوجهناهب ) یتساوخرد   ) یتساوخرد تازجعم  نیا  هک  دوبن  ام  عناـم  زیچ  چـیه 
نداد میب  يارب  ار  تازجعم  ام  دنتشک .] ار  هقان  و   ] دندرک متس  نآ  رب  اما  دوب  رگنـشور  هک  ياهزجعم  ، ] میداد هقان  دومث  موق  هب  ام  هلمج  زا  ]

. میتسرفیم تجح  مامتا  [و 
دنوادـخ هک  نیا  تلع  تسا و  هتـشادن  يرگید  هزجعم  نآرق  زج  مالـسا  ربماـیپ  هک  دوـشیم  هدافتـسا  نینچ  هیآ  نیا  زا  دـنیوگیم : اـهنیا 

ریز دندومنیم و  بیذکت  دـشیم ، هداتـسرف  نانآ  يارب  هک  ار  یتازجعم  هتـشذگ  ياهتلم  هک  تسا  نیا  دادـن ، يو  هب  نآرق  زج  یتازجعم 
. دنتفریمن اهنآ  راب 

هک : دیوگب  دهاوخیمن  دنکیمن و  یفن  یلک  روط  هب  ادخ  لوسر  زا  ار  هزجعم  رودص  هیآ  نیا  خساپ :
باوج هزجعم  هراب  رد  ناکرـشم  تاداهنـشیپ  هب  ربمایپ  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  موهفم  هکلب  هدیدرگن  رهاظ  يو  تسد  هب  ياهزجعم  چـیه 

. درواین هزجعم  نانآ ، هاوخلد  قبط  دادن و  تبثم 
لوسر زا  ياهزجعم  شیوخ  هاوخلد  سفن و  ياوه  هب  ناکرـشم  هک  دـنکیم  راکنا  ار  تازجعم  زا  هورگ  نآ  اهنت  هیآ  نیا  رگید : تراـبع  هب 

اهنآ هک  ار  تازجعم  زا  هورگ  نیا  عوقو  اهنت  هیآ  نیا  دنتشادن . یفده  هرخسم  اذیا و  زج  تساوخرد  نیا  زا  دندومنیم و  تساوخرد  ادخ 
میراد : يدهاوش  بلطم  نیا  يارب  هیآ  دوخ  زا  ام  ار و  تازجعم  همه  هن  دنکیم  راکنا  دنمانیم ، یحارتقا » تازجعم   » ار

هب مال » فلا و   » نیا رد  تسا و  هدـمآ  مال » فلا و   » اب ثحب ، دروم  هیآ  نیا  رد  هک  دـشابیم  تمالع  يانعم  هب  هیآ »  » عمج تایآ »  » هژاو - 1
دراد : دوجو  لامتحا  هس  یلک  روط 

چیه هزجعم و  چیه  دنوادخ  هک  دوب  دهاوخ  نینچ  هیآ  يانعم  تروص  نیا  رد  تسا ، یـسنج » مال  فلا و   » ای تایآلا »  » هملک رد  مال  فلا و 
هدـیافیب هدوهیب و  ربمایپ ، نداتـسرف  لامتحا ، نیاربانب  تسا . هدادـن  ربمایپ  هب  دـنک ، تباث  ار  ص )  ) ربماـیپ ییوگتـسار  دـناوتیم ، هک  یلیلد 

. دشابیمن قیدصت  لباق  القع  درادن ، شیوخ  ياعدا  رب  یلیلد  هاوگ و  هک  يربمایپ  نوچ  دوب ، دهاوخ 
__________________________________________________

.59 ءارسا / ( 1)
157 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

راکنا دـشاب ، توبن  رب  هاوگ  دـناوتیم ، هک  یتازجعم  تاـیآ و  ماـمت  عوقو  تروص  نیا  رد  هک  تسا  قارغتـسا » یعمج و  مـال  فلا و   » اـی و 
. دشابیم تسردان  لطاب و  لیلد ، نامه  هب  لبق و  لامتحا  دننام  مه  لامتحا  نیا  یلو  تسا ، هدیدرگ 

تایآ نیا  زا  روظنم  هدوب و  يدـهع » مال  فلا و   » تایآلا هملک  رد  مال » فلا و  : » هک تفگ  تفریذـپ و  ار  موس  لامتحا  دـیاب  راـچان  هب  سپ 
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اوه و يور  زا  ربمایپ و  ياذـیا  يارب  نیکرـشم  فرط  زا  هک  تسا  هدوب  ینیعم  صوصخم و  تایآ  دـنکیم ، راکنا  ار  اـهنآ  عوقو  نآرق  هک 
. دیدرگیم تساوخرد  سوه 

نیرتمهم زا  یکی  هک  مه  دـیجم  نآرق  تروـص  نـیا  رد  دـیدرگیم ، عناـم  تازجعم  ماـمت  ندروآ  زا  نیکرـشم  راـکنا  بیذـکت و  رگا  - 2
زا روظنم  نیاربانب ، دنامیمن . یقاب  انثتـسا  نیا  يارب  ییاج  تیلک  قالطا و  تروص  رد  اریز  دشیمن  لزان  دـشابیم ، مالـسا  ربمایپ  تازجعم 

هناـهب ياـهتساوخرد  یحارتـقا و  تازجعم  زین  هورگ  نآ  زا  روـظنم  تازجعم و  هـمه  هـن  تـسا ، تازجعم  زا  یهورگ  هعوـنمم ، تازجعم 
. تسا ناکرشم  هنایوج 

هک دوب  دهاوخ  تسرد  یتروص  رد  زین  نیا  تسا و  هدیدرگ  قلعم  دنتسم و  هتشذگ  للم  بیذکت  رب  هزجعم  عوقو  مدع  روکذم ، هیآ  رد  - 3
تسین تسرد  اریز  تشاد  دهاوخن  ینعم  قیلعت ، دانتسا و  تروص  نیا  ریغ  رد  دوشن . عنام  نآ  زا  يزیچ  دشاب و  یضتقم  هزجعم  عوقو  يارب 

زیچ ود  زا  شیب  دـنکیم ، اضتقا  ار  هزجعم  عوقو  هک  هچ  نآ  میزاس و  دنتـسم  نآ  ندوب  رت  هب  ار  یمزیه  نتخوسن  شتآ ، ندوبن  اب  ـالثم : هک 
. مدرم تساوخرد  ادخ ، تمکح  دوب : دهاوخن 

للم بیذکت  تروص  نیا  رد  دیامن ، رهاظ  ياهزجعم  شربمایپ  تسد  رد  مدرم  تیاده  يارب  هک  دـنک  اضتقا  يدروم  رد  ادـخ  تمکح  رگا 
اریز : دوش  نآ  زا  عنام  دناوتیمن ، هتشذگ 

هزجعم نداتسرف  زا  تسناوتیم  مدرم  بیذکت  رگا  ایناث : دنکیمن و  راتفر  شیوخ  تمکح  فالخ  رب  نارگید  بیذکت  يارب  دنوادخ  الوا :
. دیدرگیم عنام  زین  ربمایپ  نداتسرف  زا  ددرگ  عنام 

زا هرابود  تجح ، مامتا  زا  دعب  تازجعم و  تایآ و  ندـید  زا  دـعب  مدرم  ینعی  دـشاب  مدرم  تساوخرد  هک  مود  یـضتقم  دـنامیم  نیاربانب ،
هنایوجهناهب یحارتقا و  تازجعم  نینچ  نداد  ناـشن  زا  مه  دـنوادخ  دـندومنیم ، تازجعم  تساوخرد  دوخ ، هاوخلدـب  سفن و  ياوه  يور 

. دومنیم يراددوخ 
طوبرم هکلب  دشابیمن  دندروآیم ، مدرم  تیاده  توبن و  تابثا  يارب  ناربمایپ  هک  ییادتبا  تازجعم  هب  طوبرم  روکذم  هیآ  هک : نیا  هجیتن 

تـساوخرد ییوج  هناهب  يور  زا  ییادتبا ، تازجعم  بیذکت  تجح و  مامتا  زا  دعب  نیکرـشم  هک  تسا  يداهنـشیپ  یحارتقا و  تازجعم  هب 
158 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دومنیم . يراددوخ  یتازجعم  نینچ  هئارا  زا  زین  دنوادخ  دندرکیم و 

هزجعم ندمآ  دوجو  هب  زا  عنام  دناوتیم  هتشذگ  للم  بیذکت  هنوگچ  هک : نیا  نآ  دیآیم و  شیپ  یلاؤس  اج  نیا  رد  یخـساپ : یلاکـشا و 
دنوادـخ رگا  تسـالب و  عوقو  لـماوع  زا  باذـع و  لوزن  بجوم  یتـساوخرد  هزجعم  بیذـکت  هک : نیا  خـساپ  دوـش !؟ تما  نیا  ناـیم  رد 

هب دـنوادخ  رگید ، فرط  زا  دـمآیم . دورف  باذـع  ناـنآ  رب  ارهق  دـندرکیم  بیذـکت  ناـنآ  دادیم و  ماـجنا  ار  ناـنآ  یتـساوخرد  هزجعم 
نانآ تساوخرد  اـب  هک  دوب  نیا  « 1 . » دزاسن لزان  نانآ  رب  یباذـع  شیوخ  تما  نایم  رد  يو  ندوب  اـب  هک  دوب  هداد  یمتح  هدـعو  شربماـیپ 

. ددرگن الب  باذع و  بجوم  ات  دشن  تقفاوم 
بیذکت دشابیم  مدرم  تیاده  يربمایپ و  تابثا  يارب  ددنویپیم و  عوقو  هب  مدرم  داهنـشیپ  نودب  هک  ییادـتبا  ياههزجعم  حیـضوت : نیا  اب 

زیچ يورخا  باذع  زج  ربمایپ ، دوخ  بیذکت  دننامه  بیذـکت  نیا  رثا  دوب و  دـهاوخن  ناربمایپ  دوخ  بیذـکت  زا  رتمک  تازجعم  هنوگ  نیا 
صخـش داـنع  تدـش  رتشیب و  تجاـجل  زا  دریگ ، رارق  راـکنا  دروم  یتـساوخرد  یحارتـقا و  هزجعم  کـی  رگا  یلو  دوب  دـهاوخن  يرگید 

اب دوب ، قح  ناهاوخ  یـصخش  رگا  اریز  دوب  دـهاوخ  زین  يویند  باذـع  بجوم  يورخا ، باذـع  رب  هوالع  اتجیتن  دومن و  دـهاوخ  تیاـکح 
نیا هزجعم  تساوخرد  يانعم  درکیم . تیافک  ربمایپ  تیناقح  تابثا  رد  هزجعم  نامه  دومنیم و  قیدـصت  ار  ربماـیپ  هزجعم ، نیلوا  ندـید 

بیذـکت ار  ربمایپ  زاـب  هزجعم  ناـمه  ندروآ  زا  سپ  رگا  دـنک و  قیدـصت  ار  ربماـیپ  يداهنـشیپ ، هزجعم  نداد  ناـشن  تروص  رد  هک  تسا 
مه دوخ ، نیا  تسا و  هداد  رارق  ازهتـسا  دروم  دوـب ، هدوـمن  داهنـشیپ  شدوـخ  هک  ار  هزجعم  ناـمه  هدوـمن ، هرخـسم  ار  وا  عـقاو  رد  دـیامن ،

. يویند باذع  مه  دوب و  دهاوخ  يورخا  باذع  بجوم 
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تازجعم  » ار تازجعم  هنوگ  نیا  هیآ  نامه  رخآ  رد  دنوادخ  دشیم ، يویند  باذـع  بجوم  راکنا  تروص  رد  یتساوخرد  تازجعم  نوچ 
دنناـم تازجعم ، زا  یهورگ  هـکلب  تـسین ، ندــناسرت  يارب  رطخ و  مـالعا  ياهزجعم  ره  هـن  رگ  تـسا و  هدــیمان  رطخ  مـالعا  و  یفیوـخت »

. تسا نانآ  ریسم  ندرک  نشور  تهج  رد  ناگدنب و  تیاده  تمحر و  هلیسو  ییادتبا ، تازجعم 
تازجعم ناـمه  هکلب  تسین ، تازجعم  قـلطم  هعوـنمم ، تازجعم  زا  روـظنم  هک  تـسا  نـیا  رب  لـیلد  زین  هـیآ  دروـم  قایـس و  هظحـالم  - 4

اریز : تفریذپیم  ماجنا  مدرم  ندناسرت  باذع و  تهج  هب  هک  تسا  یتساوخرد  یحارتقا و 
دیوگیم : هک  اج  نآ  تسا ، تکاله  باذع و  هب  طوبرم  یلبق  هیآ  الوا :

__________________________________________________

.33 لافنا / ْمِهِیف  َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  ( 1)
159 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

يدابآ رهـش و  چیه  و  « 1  » ًاروُطْـسَم ِباتِْکلا  ِیف  َِکلذ  َناک  ًادـیِدَش  ًاباذَـع  اهُوبِّذَـعُم  َْوأ  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَی  َْلبَق  اـهوُِکلْهُم  ُنَْحن  اَّلِإ  ٍۀَـیْرَق  ْنِم  ْنِإ  َو 
نیا تخاس . میهاوخ  ناشراتفرگ  يدیدش  باذع  هب  دـنراکهانگ ] رگا  ای   ] مینکیم كاله  تمایق  زور  زا  شیپ  ار  نآ  هک  نیا  رگم  تسین ،

. تسا تبث  ظوفحم ) حول   ) یهلا باتک  رد 
. تسا هدمآ  نایم  هب  یمسا  هدیدرگ ، لزان  نانآ  رب  الب  باذع و  نآ ، زا  سپ  هک  دومث  موق  هزجعم  زا  زین  ثحب  دروم  هیآ  دوخ  رد  ایناث :
نایاپ « 2  » ًافیِوَْخت اَّلِإ  ِتاـیْآلِاب  ُلِـسُْرن  اـم  َو  هلمج  اـب  هیآ  هدـش ، هدـیمان  سرت  رطخ و  ياـههناشن  هیآ و  ناـمه  لـیذ  رد  تازجعم  نیا  اـثلاث :

. تسا هتفریذپ 
يداهنـشیپ یحارتـقا و  تازجعم  ناـمه  هعونمم  تازجعم  تاـیآ و  زا  هفیرـش  هیآ  روظنم  هک : دوشیم  هدافتـسا  نینچ  نیارق  نیا  عومجم  زا 

. دشابیم باذع  لوزن  مزلتسم  اهنآ  راکنا  هک  تسا 
« ییوجهناـهب یحارتـقا و   » تازجعم یلمع  ریغ  هعونمم و  تازجعم  زا  هفیرـش  هیآ  روظنم  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  مه ، نآرق  رگید  تاـیآ  - 5

يارب نیکرـشم  هک  دنکیم  تباث  ینـشور  هب  ار  تقیقح  نیا  دیجم  نآرق  تایآ  رد  تقد  یـسررب و  هک  نانچ  تازجعم ، همه  هن  دـشابیم ،
لزان باذـع  هتـشذگ  ياـهتما  رب  تازجعم ، نآ  بیذـکت  رثا  رد  هک  دـندومنیم  داهنـشیپ  ار  یتازجعم  اـی  دـندیبلطیم و  باذـع  شیوخ 

. تسا هدیدرگ 
بیذـکت یحارتـقا و  تازجعم  تساوخرد  تاـیآ  باذـع ، تساوخرد  تاـیآ  تسا : هدـمآ  دورف  هیآ  هورگ  هس  دروم  نیا  رد  یلک  روط  هب 

: میزادرپیم تایآ  هورگ  هس  نیا  حیضوت  هب  الیذ  هک  یتساوخرد  تازجعم  بیذکت  زا  دعب  باذع  لوزن  تایآ  اهنآ ،

159 باذع … ص : تساوخرد  تایآ  اما  - 1

ْمِهِیف َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  ٍمِیلَأ . ٍباذَِعب  اِنْتئا  َِوأ  ِءامَّسلا  َنِم  ًةَراجِح  اْنیَلَع  ْرِْطمَأَف  َكِْدنِع  ْنِم  َّقَْحلا  َوُه  اذـه  َناک  ْنِإ  َّمُهَّللا  اُولاق  ْذِإ  َو 
«3 . » َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  َو  ْمَُهبِّذَعُم  ُهَّللا  َناک  ام  َو 

__________________________________________________

.58 ءارسا / ( 1)
.58 ءارسا / ندناسرت ، يارب  رگم  میتسرفیمن  ار  تازجعم  نیا  ام  ( 2)

.33 ، 32 لافنا / ( 3)
160 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

ای رآ و  دورف  ام  يارب  نامـسآ  زا  گنـس  زا  یناراب  تسوت  فرط  زا  تسا و  قح  نآرق  نیا  رگا  اراگدرورپ ! دـنتفگ : نیکرـشم  هک  هاـگ  نآ 
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رافغتـسا ات  زین ]  ] درک و دـهاوخن  باذـع  ار  اهنآ  دـنوادخ  یتسه ، اهنآ  نایم  رد  وت  ات  ربمایپ ]! يا   ] یلو تسرفب ، ام  رب  یکاندرد  باذـع 
. دنکیمن ناشباذع  ادخ  دننکیم ،

«1 . » َنُومِرْجُْملا ُْهنِم  ُلِْجعَتْسَی  اذ  ام  ًاراهَن  َْوأ  ًاتاَیب  ُُهباذَع  ْمُکاتَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق 
هلجع هچ  يارب  نامرجم  سپ  دینک ؟ عفد  دوخ  زا  ار  نآ  دیناوتیم  ایآ  دیآ  دورف  امش  رب  زور  رد  ای  ماگنه  بش  وا  باذع  رگا  وگب ! نانآ  هب 

«2 . » ُهُِسبْحَی ام  َُّنلوُقََیل  ٍةَدوُدْعَم  ٍۀَّمُأ  یلِإ  َباذَْعلا  ُمُْهنَع  انْرَّخَأ  ِْنَئل  َو  دننکیم !؟
َو تـسا !؟ هدـش  نآ  عناـم  زیچ  هـچ  دــنیوگیم : ازهتــسا ] يور  زا  ، ] میزادــنا ریخأـت  هـب  ناـنآ  زا  يدودــحم  ناـمز  اـت  ار  تازاـجم  رگا  و 

«3 . » َنوُرُعْشَی ْمُه ال  َو  ًۀَتَْغب  ْمُهَّنَِیتْأََیل  َو  ُباذَْعلا  ُمُهَءاَجل  یمَسُم  ٌلَجَأ  َْول ال  َو  ِباذَْعلِاب  َکَنُولِْجعَتْسَی 
باذع نیا  ماجنا  رس  دمآیم و  نانآ  غارس  هب  یهلا   ] باذع دوب ، هدشن  نییعت  يرّرقم  دعوم  رگا  دنبلطیم و  ار  باذع  وت  زا  باتش ، اب  نانآ 

[. دنالفاغ و   ] دننادیمن هک  یلاح  رد  دش ، دهاوخ  لزان  نانآ  رب  یناهگان  روط  هب 

160 یحارتقا … ص : تازجعم  تساوخرد  تایآ  اما  و  - 2

َو ِهَّللا  َْدنِع  ٌراغَص  اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  ُبیُِصیَس  ُهََتلاسِر  ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ِهَّللا  ُلُسُر  َِیتوُأ  ام  َْلثِم  یتُْؤن  یَّتَح  َنِمُْؤن  َْنل  اُولاق  ٌۀَیآ  ْمُْهتَءاج  اذِإ  َو 
«4 . » َنوُرُکْمَی اُوناک  اِمب  ٌدیِدَش  ٌباذَع 

هداد ادخ  ناربمایپ  هب  هک  يزیچ  دـننامه  هک  نیا  رگم  میروآیمن ، نامیا  زگره  ام  دـنیوگیم : دـیایب ، اهنآ  يارب  ياهزجعم  هک  یماگنه  و 
هاـنگ بکترم  هک  یناـسک  يدوز  هب  دـهد ، رارق  اـجک  رد  ار  شیوخ  تلاـسر  هک  تسا  هاـگآ  دـنوادخ  دوـش . هداد  مه  اـم  هب  تسا ، هدـش 

. دنوشیم ناشبیرف  رکم و  لباقم  رد  دیدش  باذع  ادخ و  هاگشیپ  رد  تراقح  راتفرگ  دناهدش ،
__________________________________________________

. ] …[50 سنوی / ( 1)
.8 دوه / ( 2)

.53 توبکنع / ( 3)
.124 ماعنا / ( 4)

161 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
«1 . » َنُولَّوَْألا َلِسْرُأ  امَک  ٍۀَیِآب  اِنتْأَْیلَف 

َأ یسُوم  َِیتوُأ  ام  َْلثِم  َِیتوُأ  َْول ال  اُولاق  انِْدنِع  ْنِم  ُّقَْحلا  ُمُهَءاج  اَّمَلَف  دروایب ! دوب ، هدمآ  ناینیـشیپ  يارب  هک  نآ  دننام  ياهزجعم  ام  يارب  دیاب 
«2 . » َنوُِرفاک ٍّلُِکب  اَّنِإ  اُولاق  َو  ارَهاظَت  ِنارْحِس  اُولاق  ُْلبَق  ْنِم  یسُوم  َِیتوُأ  اِمب  اوُرُفْکَی  َْمل  َو 

هچ نآ  نانآ  رگم  تسا ؟ هدشن  هداد  ام  هب  دوب ، هدش  هداد  یـسوم  هب  هچ  نآ  دننامه  ارچ  دنتفگ : دمآ ، نانآ  رب  ام  يوس  زا  قح  هک  هاگ  نآ 
. میرکنم ار  اهنآ  همه  ام  رهاظ و  دنتسه  يرحس  اضیب ] دی  اصع و   ] ود نیا  دنتفگ : دندیزرون و  راکنا  دش ، هداد  یسوم  هب  البق  هک  ار 

161 یتساوخرد … ص : تازجعم  بیذکت  عقوم  رد  باذع  لوزن  تایآ  اما  و  - 3

«3 . » َنوُرُعْشَی ُْثیَح ال  ْنِم  ُباذَْعلا  ُمُهاتَأ  َو  ْمِِهقْوَف  ْنِم  ُفْقَّسلا  ُمِْهیَلَع  َّرَخَف  ِدِعاوَْقلا  َنِم  ْمُهَناْیُنب  ُهَّللا  یَتَأَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َرَکَم  ْدَق 
ورف ناشرـس  رب  ار  فقـس  درک و  ناریو  ساسا  زا  ار  نآ  تفر و  نانآ  یگدـنز )  ) هدولاـش غارـس  هب  زین  دـنوادخ  دـندیزرو ، هلیح  ناینیـشیپ 

. دمآ ناشغارس  هب  دنتسنادیمن ، هک  ییاج  نآ  زا  یهلا  باذع  تخیر و 
«4 . » َنوُرُعْشَی ُْثیَح ال  ْنِم  ُباذَْعلا  ُمُهاتَأَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک 

نآرق لئاسمرد  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 448زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


. تساجک زا  دنتسنادیمن ، هک  دمآ  دورف  نانآ  رب  یباذع  هجیتن  رد  دندیزرو ، راکنا  ناینیشیپ 
تازجعم نیا  تجاجل  دانع و  يور  زا  تجح  مامتا  زا  دـعب  ياهدـع  هک  تسا  یتازجعم  هب  طوبرم  ثحب  دروم  هیآ  هک : نیا  راتفگ  هصالخ 

. دندوبن ینیب  عقاو  ییوجتقیقح و  رکف  رد  هجو  چیه  هب  دندومنیم و  تساوخرد  ناشناربمایپ  زا  ار 
هک ییادتبا  تازجعم  یتح  هزجعم و  ره  هن  دـهدیم ، عالطا  اهنآ  عوقو  مدـع  زا  ثحب  دروم  هیآ  هک  تسا  یتساوخرد  تازجعم  هنوگ  نیا 

. ددنویپیم عوقو  هب  مدرم  تیاده  يارب 
رد میراد و  تسد  رد  نآرق  زا  زین  يرگید  لیالد  دـهاوش و  دـش ، هتفگ  هک  هچ  نآ  رب  هوالع  میدومن ، هدافتـسا  هیآ  زا  هک  ینعم  نیا  رب  اـم 

دراو تنس  لها  هعیش و  قیرط  زا  زین  یتایاور  ثحب  دروم  هیآ  ریسفت 
__________________________________________________

.5 ءایبنا / ( 1)
.48 صصق / ( 2)

.26 لحن / ( 3)
.25 رمز / ( 4)

162 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
میروآیم : اج  نیا  رد  دنچ  یتایاور  هنومن  ناونع  هب  کنیا  دنکیم  دییأت  ار  انعم  نامه  هک  تسا  هدیدرگ 

: دـیامرفیم دـنوادخ  تفگ : دـش و  لزان  لیئربج  دـندومن ، هزجعم  تساوخرد  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  ياهدـع  دـیامرفیم : ع )  ) رقاب ماما  - 1
نامیا میتسرفب و  ار  نانآ  یتساوخرد  هزجعم  شیرق  يارب  رگا  ناینیشیپ و  بیذکت  زج  تسین  نانآ  یتساوخرد  تازجعم  نداتسرف  زا  یعنام 

«1 . » مینکیم ریخأت  تازجعم  هنوگ  نیا  نداتسرف  رد  ام  هک  تسا  نیا  دمآ ، دهاوخ  دورف  نانآ  رب  یباذع  ناینیشیپ  دننام  دنرواین ،
دـنک و ـالط  ناـنآ  يارب  ار  افـص »  » هوک هک  دـندومن  تساوـخرد  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  هکم  لـها  هک  تسا : هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا  - 2

ینامسآ یحو  عقوم ، نیا  رد  دننک . يزرواشک  اههوک  هاگیاج  رد  دنناوتب ، نانآ  ددرگ و  راومه  ات  درادرب  نایم  زا  ار  هکم  فارطا  ياههوک 
رگا دزیخرب و  ناـشنایم  زا  یناـمیا  اـب  دارفا  هک  دـیاش  اـت  مزادـنایم  ریخأـت  هب  ار  ناـنآ  تساوخرد  یهاوـخب  رگا  هک  دـمآ  دورف  ربماـیپ  رب 

. دومن مهاوخ  ناشکاله  ناینیشیپ  دننام  هب  دنزرو  راکنا  رگا  یلو  منکیم ، تباجا  ار  نانآ  تساوخرد  یهاوخب 
نداتـسرف زا   » هک دـیدرگ  لزان  هیآ  نیا  هاـگ  نآ  هدـب ! تلهم  ناـنآ  هب  نک و  ارادـم  ناـنآ  اـب  ادـنوادخ ! تشاد : هضرع  ص )  ) ادـخ لوسر 

«2 .« » دمآ دورف  نانآ  رب  باذع  دندیزرو و  راکنا  ار  ناشناربمایپ  تازجعم  ناگتشذگ  هک  نیا  زج  تسین  یعنام  تازجعم 
. دوش هعجارم  ثیدح  ریسفت و  بتک  هب  دیاب  هک  تسه  يرگید  تایاور  دروم  نیا  رد 

__________________________________________________

.607 / 1 ناهرب ، ریسفت  ( 1)

.74 / 15 يربط ، ریسفت  ( 2)
163 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

163 زاجعا … ص : یفن  هیآ  نیمود  یسررب 

هک دـشابیم  لیذ  تایآ  تسا ، هتـشادن  هزجعم  نآرق  زج  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدـش  لالدتـسا  نآ  هلیـسو  هب  هک  یتایآ  هلمج  زا 
دیامرفیم : دنوادخ 

َطِقُْـست َْوأ  ًاریِْجفَت . اَهلالِخ  َراْهنَْألا  َرِّجَُفتَف  ٍبَنِع  َو  ٍلـیَِخن  ْنِم  ٌۀَّنَج  َکـَل  َنوُکَت  َْوأ  ًاـعُوْبنَی . ِضْرَأـْلا  َنِم  اـَنل  َرُْجفَت  یَّتَح  َکـَل  َنِمُْؤن  َْنل  اُولاـق  َو 
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َکِِّیقُِرل َنِمُْؤن  َْنل  َو  ِءامَّسلا  ِیف  یقَْرت  َْوأ  ٍفُرْخُز  ْنِم  ٌْتَیب  ََکل  َنوُکَی  َْوأ  اًلِیبَق . ِۀَِـکئالَْملا  َو  ِهَّللِاب  َِیتْأـَت  َْوأ  ًافَـسِک  اـْنیَلَع  َتْمَعَز  اـمَک  َءاـمَّسلا 
هک نیا  رگم  میروآیمن  ناـمیا  وـت  هـب  زگره  اـم  دـنتفگ : و  « 1  » ًالوُسَر ًارََـشب  اَّلِإ  ُْتنُک  ْلَـه  یِّبَر  َناْحبُـس  ْلـُق  ُهُؤَْرقَن  ًاـباتِک  اـْنیَلَع  َلِّزَُنت  یَّتَح 

تاعطق ای  يزادنا  نایرج  هب  نآ  يالهبال  رد  اهرهن  هک  دشاب  وت  رایتخا  رد  روگنا  لخن و  زا  یغاب  ای  يزاس  يراج  نیمزرس  نیا  زا  ياهمشچ 
الط زا  رپ  ياهناخ  ای  يرآ  ام  ربارب  رد  ار  ناگتـشرف  دـنوادخ و  ای  يرآ  دورف  ام  رـس  رب  يرادـنپیم  هک  نانچ  نآ  ار  نامـسآ  ياهگنـس ) )

. میناوخب ار  نآ  هک  يروایب  نامسآ  زا  ام  يارب  ياهمان  رگم  میروآیمن  نامیا  مه  تنتفر  نامسآ  اب  اهنت  يور و  نامسآ  هب  ای  یـشاب  هتـشاد 
مه يور  تایآ  نیا  زا  دنیوگیم : ادخ !؟ هداتسرف  يرـشب  زج  متـسه  يزیچ  نم  رگم  اوران ] نانخـس  نیا  زا  ! ] نم راگدرورپ  تسا  هزنم  وگب 
زا دیزرو و  عانتما  اهنآ  ندروآ  زا  وا  یلو  دندومن  تساوخرد  ییاههزجعم  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ناکرشم  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  هتفر 

متسین : شیب  يرشب  نم  هک  تفگ  دومن و  یناوتان  زجع و  راهظا  یلمع  نینچ  ماجنا 
__________________________________________________

.93 - 90 ءارسا / ( 1)
164 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

ربمایپ هک  دوشیم  نشور  اج  نیا  زا  تسا . ناوتان  زجاع و  لامعا  هنوگ  نیا  ماجنا  زا  مه  رشب  و  ًالوُسَر » ًارََشب  اَّلِإ  ُْتنُک  ْلَه  یِّبَر  َناْحبُـس  ُْلق  »
. تسا هتشادن  يرگید  هزجعم  نآرق  زج  مالسا 

ددرگیم : هراشا  اهنآ  زا  یتمسق  هب  کنیا  هک  دراد  یفلتخم  ياهخساپ  راتفگ  نیا  خساپ :
ماقم رد  نیکرـشم  هک  تسا  یحارتقا  تازجعم  نامه  خسن  زا  هدوب و  نیکرـشم  ياضاقت  دروم  هدش ، هدرب  مان  هیآ  نیا  رد  هک  یتازجعم  - 1

رد مه  یحارتقا  تازجعم  عضو  دناهدومن و  تساوخرد  ربمایپ  زا  ار  تازجعم  نیا  قح ، ندش  نشور  تجح و  مامتا  زا  دعب  تجاجل  دانع و 
. دش هداد  حیضوت  یلبق  هیآ  لیذ 

زا ییوجهناـهب  تجاـجل و  ماـقم  رد  نیکرـشم  هـک  تـسا  یحارتـقا  تازجعم  تاـیآ و  هـب  طوـبرم  یلبق  هـیآ  دـننام  زین  هـیآ  نـیا  نیارباـنب ،
دندروآیم مدرم  داشرا  ناشتوبن و  تابثا  ماـقم  رد  ناربماـیپ  هک  تسا  ییادـتبا  تازجعم  لـیبق  زا  هن  دـندرکیم ، تساوخرد  ناـشناربمایپ 

اریز :
، دـندوبن قح  اب  دانع  ماقم  رد  اعقاو  رگا  دـنتخاسیم و  فوقوم  ناشدوخ  يداهنـشیپ  هدربمان  روما  زا  یکی  رب  ار  ربمایپ  قیدـصت  ناـنآ  ـالوا :

تازجعم رما ، نیا  رد  دـننک و  قیدـصت  ار  وا  هزجعم  نامه  اب  دـنیامن و  افتکا  دـشاب ، ربماـیپ  قدـص  رب  لـیلد  هک  ياهزجعم  ره  هب  دوب  مزـال 
. درادن تازجعم  ریاس  هب  تبسن  يزایتما  تیصوصخ و  يداهنشیپ ،

نامـسآ و زا  یباتک  دوخ  دییأت  رد  هک  نیا  رگم  میروآیمن  نامیا  وت  هب  لاح  نیا  اب  زاب  ینک ، زاورپ  نامـسآ  هب  دیاب  دـنتفگیم : نانآ  ایناث :
. میناوخب ار  نآ  ام  ات  يروآ  دورف  ام  يارب  ادخ  زا  ياهمان 

فلتخم ياهییوجهناهب  ینامسآ و  همان  تساوخرد  طرش و  دیق و  نیا  دندیزرویمن ، تجاجل  دانع و  دنتـشگیم ، قح  یپ  نانآ  اعقاو  رگا 
نیا اـیآ  دـنک !؟ تیاـفک  وا  توـبن  قدـص  تاـبثا  رد  دـشاب و  هزجعم  دـناوتیمن  اـضف  هـب  ندوـمن  زاورپ  اـهنت ، اـیآ  دوـب !؟ هـچ  يارب  رگید 

نیمود - 2 دـشابیمن !؟ قح  ربارب  رد  نانآ  درمت  دانع و  رب  نشور  لیلد  تسا ، راوتـسا  سفن  ياوه  هیاـپ  رب  هک  هزمیب  چوپ و  ياهداهنـشیپ 
هلمج اـب  تساوـخیم  هکلب  تسا  هدوـمنن  یناوتاـن  زجع و  راـهظا  هزجعم  ندروآ  زا  هیآ  نیا  رد  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک : تـسا  نـیا  خـساپ 

رداـق و دـشاب ، نکمم  ـالقع  هک  يرما  ره  رب  تسا و  یناوتاـن  زجع و  زا  هزنم  كاـپ و  دـنوادخ  هـک  دـناسرب  ار  بـلطم  نـیا  ّیبر » ناحبـس  »
ربارب رد  هک  تسا  نیا  زا  رتگرزب  دریگ و  رارق  ناسنا  ربارب  رد  یمـسج  نوچمه  ای  دوش و  هدـید  هک  تسا  نآ  زا  رترب  يو  یلو  تساـناوت ،

راگدرورپ و رما  موکحم  تسین و  شیب  يرـشب  زین  ربماـیپ  دوش و  روبجم  نآ  ماـجنا  رب  میلـست و  رـشب ، یهاو  ياهداهنـشیپ  اـهتساوخرد و 
165 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسد  رد  اتکی و  يادخ  هب  طوبرم  اهراک  مامت  تسوا و  نامرف  رظتنم 
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. دیامنیم ارجا  شربمایپ  تسد  اب  دنک ، هدارا  هک  ار  هچ  ره  دهدیم و  ماجنا  دهاوخب ، هک  ار  هچ  نآ  تسوا .
یتمسق دنکیم ، وگزاب  ار  اهنآ  زین  روکذم  هیآ  دندومنیم و  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نیکرشم  هک  ییاهتساوخرد  هک : نیا  رگید  خساپ  - 3

، دـشاب يربمایپ  دـهاش  توبن و  قدـص  رب  لیلد  دـناوتیمن  یلو  تسین  لاحم  هچرگ  زین  رگید  تمـسق  لمع و  لـباق  ریغ  لاـحم و  اـهنآ  زا 
. تسا هدوبن  باوج  لباق  داهنشیپ  هنوگ  نیا  مه  زاب  دشاب ، لمعلا  بجاو  مه  یحارتقا  یتساوخرد و  تازجعم  رگا  نیاربانب 

عوقو هک  تسا  هدوب  عوضوم  شش  هفیرـش  هیآ  نیا  یهاوگ  موهفم  قبط  دیدرگیم ، داهنـشیپ  نیکرـشم  فرط  زا  هچ  نآ  هک : نیا  حیـضوت 
قدـص رب  لیلد  دـناوتیمن  زین  اهنآ  یلو  تسین  لاحم  هچرگ  رگید  دروم  هس  تسا و  ناـکما  لـباق  ریغ  لاـحم و  ـالقع  اـهنآ  زا  دروم  هس 

دشاب : توبن  یعدم 
راک نیا  اریز  ناکما  لـباق  ریغ  تسا  یلمع  نیمز ، هرک  رب  اـهنآ  ندـمآ  دورف  ـالاب و  تارک  ندـش  هعطق  هعطق  اهنامـسآ : ندـمآ  دورف  - 1

دسرب و نایاپ  هب  ناهج  رمع  هک  تسویپ  دهاوخ  عوقو  هب  یماگنه  نایرج  نیا  تسایند و  مدرم  يدوبان  نیمز و  هرک  نتخیر  مهرد  مزلتـسم 
زین دیجم  نآرق  تسا و  نامه  هب  هراشا  يرادنپیم ) هک  روط  نامه  « ) تمعز امک   » هلمج هداد و  ربخ  تقیقح  نیا  زا  مه  ص )  ) ادخ لوسر 

دیامرفیم : دهدیم و  عالطا  نایرج  نیا  زا  دروم  دنچ  رد 
«1 . » ْتَّقَْشنا ُءامَّسلا  اَذِإ 

. دوش هتفاکش  ینامسآ ) تارک   ) نامسآ هک  ماگنه  نآ  رد 
«2 . » ْتَرَطَْفنا ُءامَّسلا  اَذِإ 

. دزیرب مهرد  نامسآ  هک  هاگ  نآ 
«3 . » ِءامَّسلا َنِم  ًافَسِک  ْمِْهیَلَع  ْطِقُْسن  َْوأ  َضْرَْألا  ُمِِهب  ْفِسَْخن  ْأَشَن  ْنِإ 

. میزیریم ورف  ناشرس  رب  ار  نامسآ  ياهگنس  زا  ییاههعطق  ای  میربیم  ورف  نیمز  رد  هزرل  نیمز  کی  اب   ] ار نانآ  میهاوخب ، رگا 
راگدرورپ تیـشم  اریز  تسا  یهلا  تمکح  ياضتقا  فالخ  رب  نیعم  تقو  زا  شیپ  نآ  عوقو  هک  تسا  تهج  نیا  هب  راک  نیا  ندوب  لاـحم 

ار نانآ  دراد و  هگن  ملاع  نیا  رد  ار  مدرم  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب 
__________________________________________________

.1 قاقشنا / ( 1)
.1 راطفنا / ( 2)

.9 ءابس / ( 3)
166 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. دهد ماجنا  شتمکح  ياضتقم  فالخ  رب  يراک  هک  تسا  لاحم  میکح  صخش  يارب  دنک و  ییامنهار  لماکت  يوس  هب 
یلمع نیا  میروآ . نامیا  وا  هب  ات  مینیبب  کیدزن  زا  ار  وا  ام  دریگ و  رارق  ام  ربارب  رد  ات  روایب  ار  ادـخ  هک  دـنتفگیم  ناـنآ  ادـخ : ندروآ  - 2

، دوش هدید  دنوادخ  رگا  نوچ  تسین ، تیؤر  لباق  دنوادخ  تسا و  زجاع  وا  كرد  زا  اهمشچ  اریز  تسین  ریذپناکما  زگره  لاحم و  تسا 
. تسا نکمم  ریغ  لاحم و  دنوادخ  هراب  رد  اهنآ  همه  هک  دشاب  یصاخ  لکش  گنر و  ياراد  نیعم و  هطقن  کی  هب  دودحم  دیاب 

هکلب ددرگ  داـجیا  قلخ و  هک  دوـبن  ياهماـن  هماـن ، زا  ناـنآ  روـظنم  هک : نیا  تلع  هب  لاـحم  تسا  یلمع  مه  نیا  ادـخ : زا  هماـن  ندروآ  - 3
شیپ هب  نتفر و  نامـسآ  هب  نانآ ، رظن  هب  هک  تسا  همان  هنوگ  نیا  اریز  دشاب  هتـشون  ار  نآ  دوخ  تسد  اب  دـنوادخ  هک  دنتـساوخیم  ياهمان 

. تشادن زاین  نتفر  نامسآ  هب  همان  ندرک  قلخ  هن  رگ  تشاد و  مزال  نتفرگ ، ار  وا  طختسد  ندیسر و  ادخ 
تـسد هب  ملق  هک  تسین  اضعا  ياراد  ناسنا ، دـننام  هب  دـنوادخ  اریز  دـشابیم  لوقعم  ریغ  لاحم و  داهنـشیپ ، نیا  هک  تسین  کش  ياـج  و 

. دسیونب ياهمان  دریگب و 
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«. ًارِیبَک اُولُع  َنُولوُقَی  اَّمَع  یلاعَت  »
زا : دناترابع  نانآ  ینالقع  ریغ  یلو  نکمم  هناگهس  ياهداهنشیپ  اما  و 

. نتخاس يراج  تانق  ندز و  همشچ  - 1
. اهتانق اهرهن و  ياراد  تخرد و  رپ  یغاب  ندوب  کلام  - 2

. الط زا  ياهناخ  نتشاد  - 3
، تسا نکمم  اسب  هچ  درادـن و  توبن  ياعدا  هب  یطابترا  هک  تسا  یتاعوضوم  اـهنیا  یلو  دوب ، نکمم  ربماـیپ  يارب  هچرگ  اهداهنـشیپ  نیا 

چیه روما  نیا  هک  یتروص  رد  سپ  دـنرادن ، نامیا  مه  ادـخ  هب  هکلب  دنتـسین  ربمایپ  اهنت  هن  لاح  نیا  اب  یلو  دنـشاب  هتـشاد  ار  اـهنآ  يدارفا 
وغل و راک  يربمایپ ، تابثا  يارب  اهنآ  نداد  ماجنا  دشاب ، ربمایپ  ياعدم  قدص  رب  لیلد  دـناوتیمن  تسا و  هتـشادن  توبن  ياعدا  اب  یطابترا 

. دنزیمن رس  تسا ، تمکح  نیزاوم و  قبط  شیاهراک  هک  ربمایپ  زا  مه  وغل  راک  تسین و  شیب  ياهدوهیب 
فراـعتم و ياـههار  زا  هک  دـشاب  توبن  قدـص  رب  لـیلد  دـناوتیمن  یتروص  رد  هناـگ ، هس  روـما  نیا  هک  دـنک  روـصت  یـسک  تسا  نکمم 
، تروص نیا  رد  دـسرب ، یـسک  تسد  هب  يداـع  ریغ  تروـص  هب  یعیبـط و  ریغ  يارجم  زا  روـما ، ناـمه  رگا  یلو  دـیایب  تسد  هب  یلوـمعم 

167 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دشاب . يربمایپ  قدص  دهاش  دناوتیم  دوشیم و  بوسحم  هزجعم 
قدـص رب  لـیلد  دـناوتیم  دـیآ ، تسد  هب  یعیبـط  ریغ  يارجم  زا  روما  نیا  رگا  هک  تسا  تسرد  اریز  تسا  لـطاب  دودرم و  زین  روـصت  نیا 
ياراد یعیبط  ریغ  هار  زا  هن  يداع  هار  زا  دیاب  ربمایپ  هک  دنتشادنپیم  نینچ  نانآ  هکلب  دوبن ، نآ  نیکرشم  هتساوخ  یلو  ددرگ  توبن  یعدم 

. ددرگ لوحم  زیچیب  ریقف و  دارفا  هب  دیابن  توبن  ماقم  دشاب و  هداعلا  قوف  یلام  تاناکما  تورث و 
دنکیم : نایب  نینچ  دروم  نیا  رد  ار  نانآ  روصت  دیجم  نآرق 

ود زا  هک  دنمتورث )  ) گرزب درم  کی  رب  نآرق  نیا  ارچ  دنتفگ : ناکرـشم  « 1  » ٍمیِظَع ِْنیَتَیْرَْقلا  َنِم  ٍلُجَر  یلَع  ُنآْرُْقلا  اَذـه  َلُِّزن  َْول ال  اُولاق  َو 
. دیدرگن لزان  دشاب ، فئاط  ای  هکم  رهش 

رب یلاـم  تازاـیتما  هدوب و  تنکم  تورث و  ياراد  هک  دـندومنیم  تساوـخرد  یمارگ  ربماـیپ  زا  هک  دوـب  یهاو  رّوـصت  هدـیقع و  نیا  يور 
. دشاب هتشاد  نارگید 

دـشاب و ییالط  هناخ  غاب و  ياراد  طقف  ربمایپ  دـیاب  هک  دـنتخاسیم  دـیقم  ار  دوخ  هتـساوخ  اهنآ  هک  تسا  نیا  اـم  راـتفگ  رب  رگید  دـهاش 
دهاش دریگ و  ماجنا  یعیبط  ریغ  روط  هب  زاجعا و  تروص  هب  روما  نیا  هک  دوب  نیا  نانآ  فدـه  رگا  دـندرکیمن و  لوبق  ار  رگید  تازجعم 

هبح کی  داـجیا  اریز  تشادـن  یموهفم  زارد  رود و  طیارـش  اهيریگتخـس و  اهيدـنب و  طرـش  نیا  تروص  نیا  رد  ددرگ ، يو  توبن  رب 
هب يزاین  دـشاب و  توبن  قدـص  رب  یلیلد  دـناوتیم  یعیبط  ریغ  رما  نامه  دـنکیم و  تیافک  ندوب  هزجعم  رد  الط  لاـقثم  کـی  اـی  روگنا و 

. دوبن ییالط  هناخ  غاب و  داجیا 
__________________________________________________

. ] …[31 فرخز / ( 1)
168 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

168 زاجعا … ص : یفن  هیآ  نیموس  یسررب 

هیآ نیا  تشادـن ، يرگید  هزجعم  نآرق  زج  مالـسا  ربمایپ  هک  دـناهدومن  لالدتـسا  نآ  اـب  هزجعم  یفن  نارادـفرط  هک  یتاـیآ  زا  رگید  یکی 
تسا :

«1 . » َنیِرِظَْتنُْملا َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف  ِهَِّلل  ُْبیَْغلا  اَمَّنِإ  ْلُقَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  َنُولوُقَی  َو 
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دیشاب و رظتنم  امش  دراد ، صاصتخا  ادخ  هب  هزجعم )  ) بیغ وگب : دوشیمن ، لزان  وا  رب  شراگدرورپ  زا  ياهزجعم  ارچ  دنیوگیم : ناکرشم 
هیآ نیا  زا  دـنیوگیم : هزجعم  نیفلاخم  ناتتازاجم ]! راظتنا  رد  مه  نم  دیـشاب و  هنایوجهناهب  تازجعم  راظتنا  رد  امـش  . ] منارظتنم زا  زین  نم 
نم رایتخا  ناکما و  رد  هزجعم  هک  دومرف  ناشباوج  رد  وا  یلو  دنتـساوخیم ، هزجعم  مالـسا  ربمایپ  زا  نیکرـشم  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ 
. تسا هتشادن  يرگید  هزجعم  نآرق  زج  هب  ص )  ) مالسا ربمایپ  هک  دیآیم  رب  نینچ  باوج  نیا  زا  تسا . دنوادخ  هب  صتخم  هکلب  تسین 

دننام : دنشابیم ، مه  هباشم  کیدزن و  ینعم  رظن  زا  هک  تسه  زین  يرگید  تایآ  نومضم  نیمه  رد  هتبلا 
«2 . » ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو 

__________________________________________________

.20 سنوی / ( 1)
.7 دعر / ( 2)

169 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
یهورگ ره  يارب  ياهدـنهدمیب و  طـقف  وـت  یلو  تـسا  هدـیدرگن  لزاـن  شراـگدرورپ  زا  ياهزجعم  هـیآ و  يو  رب  ارچ  دـنیوگیم : نارفاـک 

 . تقیقح يوجوتسج  يارب  هن  تسا ، هناهب  همه  اهنآ  و  . ] تسا ياهدننک  تیاده 
«1 . » َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  ًۀَیآ  َلِّزَُنی  ْنَأ  یلَع  ٌرِداق  َهَّللا  َّنِإ  ُْلق  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَیآ  ِْهیَلَع  َلُِّزن  َْول ال  اُولاق  َو 

نانآ رثکا  یلو  دنتـسرفب  ياهزجعم  هک  تسا  رداـق  دـنوادخ  وگب : ددرگیمن . لزاـن  وا  رب  ياهزجعم  شراـگدرورپ  يوس  زا  ارچ  دـنتفگ : و 
. دننادیمن

داد : خساپ  هنوگ  ود  ناوتیم  زین  لالدتسا  نیا  هب 
یحارتـقا و تازجعم  اـهنت  اـهنآ  زا  روـظنم  هـکلب  تـسین  تازجعم  هـمه  دــننکیم  یفن  ار  اـهنآ  تاـیآ ، نـیا  هـک  یتازجعم  لوا : خــساپ 
رب لیلد  هک  ار  ياهزجعم  ره  ربمایپ  هک  دنتساوخیمن  نیکرـشم  هک  نیا  نآ  دش و  هداد  حیـضوت  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  دشابیم  یتساوخرد 
رد نانآ  هیحان  زا  هک  ار  یـصوصخم  ياههزجعم  دیاب  ربمایپ  هک  دوب  نیا  نانآ  داهنـشیپ  هکلب  دروایب  دـشاب ، شتوبن  رب  دـهاش  يو و  قدـص 

. دروایب دیدرگیم ، داهنشیپ  رخسمت  ای  تجاجل و  دانع و  ماقم 
نشور دنتساوخیم ، هک  ياهزجعم  زا  ار  نیکرشم  فده  هک  تسا  هدومن  نایب  تحارـص  هب  ار  تقیقح  نیا  يددعتم  دراوم  رد  میرک  نآرق 

میروآیم : اج  نیا  رد  رتشیب  دییأت  يارب  زین  ار  يرگید  تایآ  میاهدروآ و  البق  ار  تایآ  نیا  زا  یتمسق  تسا ، هتخاس 
«2 . » ٌکَلَم ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اُولاق  َو 

. تسا هدشن  لزان  هتشرف  يو  رب  ارچ  دنتفگ : و 
«3 . » َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  ِۀَِکئالَْملِاب  انِیتَْأت  ام  َْول  ٌنُونْجََمل . َکَّنِإ  ُرْکِّذلا  ِْهیَلَع  َلُِّزن  يِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  اُولاق  َو 

!؟ يروآیمن دورف  ام  رب  ار  ناگتشرف  ارچ  ییوگیم  تسار  رگا  ياهناوید ، وت  یتسار  هدش ، لزان  وا  رب  نآرق )  ) رکذ هک  یسک  يا  دنتفگ : و 
ُهَعَم َنوُکَیَف  ٌکَلَم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  َْول ال  ِقاوْسَْألا  ِیف  یِشْمَی  َو  َماعَّطلا  ُلُکْأَی  ِلوُسَّرلا  اَذِهل  ام  اُولاق  َو 

__________________________________________________

.37 ماعنا / ( 1)
.8 ماعنا / ( 2)

.7 ، 6 رجح / ( 3)
170 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

تسا يربمایپ  هنوگچ  نیا  دنتفگ : و  « 1  » ًاروُحْـسَم اًلُجَر  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَت  ْنِإ  َنوُِملاَّظلا  َلاق  َو  اْهنِم  ُلُکْأَی  ٌۀَّنَج  َُهل  ُنوُکَت  َْوأ  ٌْزنَک  ِْهَیلِإ  یْقُلی  َْوأ  ًاریِذَن .
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هب هک  تسا  هدشن  لزان  وا  رب  ياهتشرف  ارچ  ار ] ناهاش  شور  هن  دراد ، ار  ناگتشرف  تنـس  هن  [ !؟ دوریم هار  اهرازاب  رد  دروخیم و  اذغ  هک 
هویم زا  هک  دشاب  هتشاد  یغاب  ای  دوش  هداتسرف  وا  يارب  نامـسآ  زا   ] یجنگ ای  دشاب ] وا  يوعد  قدص  هاوگ  و   ] دنک راذنا  ار  مدرم  يو  هارمه 

. دینکیم يوریپ  نونجم  يدرم  زا  اهنت  امش  دنتفگ : نارگمتس  و  دنک ] شاعم  رارما  و   ] دروخب نآ 
حیحـص و هیاپ  هنوگ  چـیه  هک  دـندومنیم  تساوخرد  ربماـیپ  زا  ار  یـصوصخم  ياـههزجعم  نیکرـشم  هک  دـیآیم  رب  نینچ  تاـیآ  نیا  زا 
ددرگ و میلست  اهداهنشیپ  هنوگ  نیا  ربارب  رد  ربمایپ  تسین  مزال  هک  دیدرگ  نشور  بلطم  نیا  زین  هتـشذگ  تاحفـص  رد  تشادن و  ینالقع 
زا شیوخ و  هاوخلد  هب  نیکرـشم  هک  نیا  لیلد  دـهد . تبثم  باوج  دـشیم  تساوخرد  تجاـجل  داـنع و  يور  زا  هک  یحارتقا  تازجعم  هب 

هاوگ تسناوتیم  هک  ار  ياهزجعم  ره  نانآ  رگا  هک  تسا  نیا  قح ، ندـش  نشور  يارب  هن  دنتـساوخیم  هزجعم  ربمایپ  زا  راکنا  دانع و  يور 
دادیم و هئارا  اهنآ  هب  هزجعم ، ناونع  هب  ار  نآرق  لقا  دـح  هکلب  دادیمن  نانآ  هب  یفنم  باوج  ربمایپ  دـنتفریذپیم ، دـشاب  توبن  قدـص  رب 

. دومنیم دزشوگ  نانآ  هب  ار  هزجعم  نامه  دیشکیم و  نانآ  خر  هب  درکیم ، تجح  مامتا  نانآ  يارب  دیبلطیم و  هزرابم  هب  ار  نانآ 
هک : تسا  نیا  دیآیم ، تسد  هب  دننکیم ، تازجعم  یفن  ارهاظ  هک  تایآ  نیا  زا  هچ  نآ  یلک  روط  هب  هصالخ :

رد هک  روط  نامه  تسا و  هتفای  ماـجنا  نآرق  هلیـسو  هب  اـهنت  شتازجعم ، ناـیم  زا  رـشب  دارفا  مومع  يارب  ربماـیپ  یبلط  هزراـبم  يدـحت و  - 1
زاجعا نینچ  دهاوخیم و  یناهج  ینادواج و  هزجعم  یناهج ، ینادواج و  توبن  اریز  دشاب  دناوتیمن  مه  نیا  زج  میتفگ  هتـشذگ  تاحفص 

. تسین یناهج  ینادواج و  تازجعم ، ریاس  تسا و  نآرق  هب  رصحنم 
نذا و عبات  زاجعا - هلئـسم  رد  هلمج  زا  روما - ماـمت  رد  دراد و  تلاـسر  تمـس  طـقف  وا  هکلب  تسین ، ربماـیپ  راـیتخا  رد  هزجعم  ندروآ  - 2

. درادن يریثأت  هزجعم  ندروآ  رد  زین  مدرم  تساوخرد  داهنشیپ و  یتح  تسا ، دنوادخ  نامرف 
دنوادخ نذا  نودب  دناهدوب و  نینچ  ناربمایپ  مامت  هکلب  درادن  مرکا  لوسر  هب  صاصتخا  بلطم  نیا 

__________________________________________________

.8 ، 7 ناقرف / ( 1)
171 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

دیامرفیم : هراب  نیا  رد  دنوادخ  هک  نانچ  دنروایب  ياهزجعم  دنتسناوتیمن 
«1 . » ٌباتِک ٍلَجَأ  ِّلُِکل  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍۀَیِآب  َِیتْأَی  ْنَأ  ٍلوُسَِرل  َناک  ام  َو 

يدـعوم يراک  ره  يارب  تسا و  یباتک  ینامز  ره  يارب  ادـخ  نامرف  هب  رگم  دروایب ، ياهزجعم  دوخ ] شیپ  زا   ] دـناوتیمن يربماـیپ  چـیه  و 
. ررقم

«2 . » َنُولِْطبُْملا َِکلانُه  َرِسَخ  َو  ِّقَْحلِاب  َیُِضق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َءاج  اذِإَف  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍۀَیِآب  َِیتْأَی  ْنَأ  ٍلوُسَِرل  َناک  ام  َو 
قح هب  دوش ، رداص  نانآ  تازاجم  يارب   ] دنوادخ نامرف  هک  یماگنه  دروایب و  ادـخ  نامرف  هب  زج  ياهزجعم  تشادـن ، قح  يربمایپ  چـیه  و 

. درک دنهاوخ  نایز  لطاب  لها  اج  نآ  دش و  دهاوخ  يرواد 
مالـسا ربمایپ  يارب  هک  تسه  يرگید  تایآ  نآرق  دوخ  رد  هک : تسا  نیا  دـنکیم ، یفن  ار  هزجعم  نآرق  رد  یتایآ  هک  نیا  رب  مود : خـساپ 

دننام : دنکیم ، تباث  زین  يرگید  تازجعم  نآرق  رب  هوالع 
«3 . » ٌّرِمَتْسُم ٌرْحِس  اُولوُقَی  َو  اوُضِْرُعی  ًۀَیآ  اْوَرَی  ْنِإ  َو  ُرَمَْقلا  َّقَْشنا  َو  ُۀَعاَّسلا  َِتبَرَْتقا 

دنیوگیم : هدنادرگ و  يور  دننیبب ، ياهزجعم  هاگ  ره  تفاکش و  مه  زا  هام  دش و  کیدزن  تمایق 
. هتسویپ رمتسم و  تسا  يرحس  نیا 

«4 . » ِهَّللا ُلُسُر  َِیتوُأ  ام  َْلثِم  یتُْؤن  یَّتَح  َنِمُْؤن  َْنل  اُولاق  ٌۀَیآ  ْمُْهتَءاج  اذِإ  َو 
ناربمایپ تازجعم  دننام  هب  یتازجعم  زین  ام  رب  هک  نیا  ات  میروآیمن  نامیا  زگره  ام  دـنیوگیم : دـیآیم ، دورف  نانآ  رب  ياهزجعم  تقو  ره 
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. دوش هداد 
رد دوب ، ینآرق  هیآ  روظنم  رگا  اریز  ینآرق  هیآ  هن  دشابیم  تازجعم  ینیوکت و  تایآ  هتفر ، راک  هب  تایآ  نیا  رد  هک  هیآ »  » هژاو زا  روظنم 

یمود هیآ  رد  نآ  رس  تشپ  تسا و  هدش  حیرصت  هام  نتفاکش  هب  یلوا  هیآ  رد  هک  یتروص  رد  تفریم ، راک  هب  ندینـش »  » هملک نآ ، دروم 
هیآ اب  هن  دراد  شزاس  ینیوکت  هیآ  هزجعم و  اب  اهنیا  همه  تسا و  هدمآ  ندمآ »  » هملک مه  یموس  هیآ  رد  هتفر و  راک  هب  ندـید »  » هملک زین 

. ینآرق
يرگید تازجعم  نآرق ، رب  هوالع  مالسا  ربمایپ  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  تایآ  نیا  زا  نیاربانب ،

__________________________________________________

.38 دعر / ( 1)
.78 نمؤم / ( 2)
.2 ، 1 رمق / ( 3)

.124 ماعنا / ( 4)
172 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هدشیم هئارا  رمتسم  تروص  هب  ررکم و  روط  هب  ص )  ) ربمایپ تازجعم  هک  دیآیم  رب  نینچ  ّرمتسم » رحس   » هلمج زا  هکلب  تسا ، هتـشاد  زین 
. تسا

تازجعم یفن  هب  اـضرف  هک  ار  لوا  هورگ  تاـیآ  دـیاب  دـنراد  تلـالد  تازجعم  دوـجو  هب  هک  تاـیآ  هورگ  نیا  نومـضم  نتفرگ  رظن  رد  اـب 
هک : تسا  نیا  هب  تایآ  هورگ  ود  نیا  نیب  عمج  مینک و  عمج  ار  تایآ  هورگ  ود  نیا  نایم  لمح و  رگید  يانعم  کی  هب  دنراد  تلالد 

دـشیمن و رداص  هزجعم  ربمایپ  زا  صاخ  نارود  نآ  رد  هک  دنـشابیم  نارود  کـی  هب  طوبرم  دـنراد ، تلـالد  تازجعم  یفن  رب  هک  یتاـیآ 
زا سپ  هک  تسا  فقوت  زا  دـعب  نارود  هب  طوبرم  دـنیوگیم ، نخـس  هزجعم  عوقو  زا  هک  مه  یتاـیآ  دوـب و  فـقوتم  اـتقوم  هزجعم  رودـص 

ص: نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسا . هداد  عالطا  هزجعم ، ددـجم  رودـص  زاغآ  زا  هدـیدرگ و  لزان  هزجعم  رودـص  فقوت  نارود  ندـش  يرپس 
173

173 لیجنا … ص : تاروت و  رد  ص )  ) دمحم توبن 

ربخ و مالـسا  ربمایپ  روهظ  زا  لیجنا  تاروت و  رد  یـسیع  ترـضح  یـسوم و  ترـضح  هک  دیوگیم  احیرـص  ددعتم  دراوم  رد  دیجم  نآرق 
تسا : هیآ  ود  نیا  تراشب ، تایآ  هلمج  زا  دناهتخاس . هاگآ  عوضوم  نیا  زا  ار  شیوخ  ناوریپ  دناهداد و  تراشب 

«1 . » ِرَْکنُْملا ِنَع  ْمُهاْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ْمُهُُرمْأَی  ِلیِْجنِْإلا  َو  ِةارْوَّتلا  ِیف  ْمُهَْدنِع  ًابُوتْکَم  ُهَنوُدِجَی  يِذَّلا  َّیِّمُْألا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا 
هب ار  نانآ  هک  يربمایپ  دنباییم ، تسا ، ناشدزن  هک  یلیجنا  تاروت و  رد  ار  شتافـص  هک  يربمایپ  دـننکیم ، يوریپ  یّما  ربمایپ  زا  هک  نانآ 

. درادیم ناشزاب  يدب  زا  دهدیم و  نامرف  یکین 
ُهُمْـسا يِدـَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  ٍلوُسَِرب  ًارِّشَبُم  َو  ِةارْوَّتلا  َنِم  َّيَدَـی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ای  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َلاق  ْذِإ  َو 

«2 . » ُدَمْحَأ
هک یباتک  هدننک  قیدصت  امش و  يوس  هب  متسه  ادخ  هداتسرف  نم  لیئارسا ! ینب  يا  تفگ : میرم  نب  یـسیع  هک  ار  یماگنه  دیرآ ] دای  هب   ] و

. تسا دمحا  وا  مان  دیآیم و  نم  زا  دعب  هک  يربمایپ  زا  هدنهد  تراشب  تاروت و  ینعی  هدوب  نم  زا  شیپ 
ار يو  توبن  نایحیـسم  نایدوهی و  زا  یهورگ  يو  زا  سپ  مالـسا و  ربماـیپ  رـصع  رد  هک  تسا  هدـمآ  زین  خـیرات  رد  تاـیآ ، نیا  رب  هوـالع 

. دندیورگ مالسا  هب  دنتفریذپ و 
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__________________________________________________

.157 فارعا / ( 1)
.6 فص / ( 2)

174 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
نآ رد  رگا  اریز  تسا  هدوب  لیجنا  تاروت و  رد  امتح  هدژم  تراـشب و  نآ  مالـسا  ناـمز  رد  هک  دـنکیم  تباـث  مالـسا  نید  هب  شیارگ  نیا 
ادـخ لوسر  بذـک  رب  دـشاب  نایحیـسم  نایدوهی و  تسد  رد  كردـم  لـیلد و  نیرتهب  تسناوتیم  دوبن  باـتک  ود  نآ  رد  هدژم  نیا  ناـمز 
هبرح نیا  زا  یهجو  نیرتـهب  هب  ادـخ  لوسر  راـکنا  بیذـکت و  رد  دنتـسناوتیم  تسا و  لـیجنا  تاروـت و  رد  نم  مسا  تفگیم : هک  (ص )

ار يو  توعد  هک  نیا  هن  دنربب  دـیدرت  لاؤس و  ریز  ار  وا  توعد  ساسا  تلاسر و  هتخاس و  المرب  ار  يو  غورد  دـننک و  يرادربهرهب  يراک 
تـسا ياهدنز  دهاش  ایوگ و  هاوگ  مالـسا  ربمایپ  هب  ناشندروآ  نامیا  هدژم و  نیا  ندومنن  بیذکت  نامه  دنروایب و  نامیا  وا  هب  هتفریذـپ و 

. تسا هتشاد  دوجو  امتح  دوب ، نانآ  سرتسد  رد  زور  نآ  هک  یتاروت  رد  ترضح  نآ  توبن  تراشب  هدژم و  هک  نیا  رب 
جایتحا هک  نیا  نودب  زین  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  ص )  ) دمحم ترضح  هب  هک  تسا  نیا  مزلتسم  یـسیع  یـسوم و  هب  ندروآ  نامیا  نیاربانب ،

. دنروایب نامیا  دشاب ، هزجعم  هب  يزاین  و 
جایتحا مالسا  ربمایپ  توبن  قیدصت  رد  دناهدومنن ، قیدصت  ار  اهنآ  باتک  هدرواین و  نامیا  یسوم  یـسیع و  ترـضح  هب  هک  یناسک  يرآ ،

اراد ار  قدـص  هاوگ  هزجعم و  هنوگ  همه  مالـسا  ربمایپ  هک  دـیدرگ  نشور  الماک  هتـشذگ  لیالد  زا  یلو  تشاد . دـنهاوخ  هزجعم  دوجو  هب 
مالـسا ربمایپ  تازجعم  ریاس  رگید  فرط  زا  دـشابیم و  يو  ياعدا  قدـص  رب  لیلد  نادواج و  هزجعم  دـیجم  نآرق  فرط  کی  زا  اریز  دوب 
تقیقح يوس  هب  ار  ناـسنا  دـناوتیم  هتـشذگ  ناربماـیپ  تازجعم  زا  رتهب  تسا ، هدـیدرگ  لـقن  روآنیقی  رتاوت و  روط  هب  رفاو و  دـح  هب  هک 

نایب تسا . دایز  هلـصاف  نیا  ناربمایپ  ریاس  تازجعم  رد  یلو  هدوب ، مک  ینامز  هلـصاف  مالـسا  ربماـیپ  تازجعم  لـقن  رد  اریز  دزاـس  نومنهر 
175 ص : نآرق ، لئاسمرد 

175 بلاطم … ص : هصالخ 

هک : دیآیم  تسد  هب  نینچ  هصالخ  روط  هب  میدروآ ، شخب  نیا  رد  هچ  نآ  همه  زا 
. دوشیم دییأت  تیبثت و  تازجعم ، دوجو  تایآ ، زا  ياهراپ  رد  هکلب  دنکیمن  تلالد  تازجعم  یفن  رب  اهنت  هن  ینآرق  تایآ  - 1

. تسا دنوادخ  تیشم  هدارا و  هب  طوبرم  هکلب  دهدن  ای  دهدب و  ماجنا  ار  نآ  ربمایپ  هک  تسین  يرایتخا  رما  کی  هزجعم ، ندروآ  - 2
تباث و همه  يارب  ار  دوخ  توبن  هار  نیا  زا  دهد و  ناشن  هزجعم  شیوخ  ياعدا  تابثا  هزادنا  هب  دیاب  دـنکیم ، توبن  ياعدا  هک  یـسک  - 3

مزال ربمایپ  رب  هن  دـهد و  هزجعم  شربمایپ  هب  هک  تسا  مزـال  دـنوادخ  رب  هن  رادـقم ، نیا  زا  رتشیب  یلو  دـنک  تجح  ماـمتا  دزاـس و  نشور 
. دهد تبثم  باوج  دندرک ، هزجعم  تساوخرد  دوخ  هاوخلد  هب  مدرم  هچ  ره  دروایب و  هاوگ  دهاش و  هک  تسا 

نیکرـشم هچرگ  هدشن  هداد  یمالـسا  تما  يارب  دـش ، دـهاوخ  باذـع  تکاله و  بجوم  بیذـکت ، راکنا و  تروص  رد  هک  ياهزجعم  - 4
. دناهدرک تساوخرد  ار  تازجعم  نینچ 

توعد هزرابم  هب  ار  نایناهج  همه  هدومن و  يدحت  هزجعم  نامه  اب  تمایق  زور  ات  مالسا  ربمایپ  هتشاد ، ینادواج  هبنج  هک  ياهزجعم  اهنت  - 5
176 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  يوس  زا  هک  تسا  دیجم  نآرق  نامه  تسا ، هدرک 

. تسا هدمآ  دورف  گرزب  يادخ 
حوضو هب  يو  روهظ  زا  زین  لیجنا  تاروت و  رد  دناسریم ، توبث  هب  ار  مالسا  ربمایپ  توبن  هدش و  تباث  رتاوت  اب  هک  یتازجعم  رب  هوالع  - 6

. تسا هدش  هداد  ربخ 
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هدوبن ینادواج  کی  چیه  هتشاد ، ربمایپ  دوخ  نامز  هب  صاصتخا  نآرق  زج  اهنآ  همه  یلو  دنتسه  ناوارف  هچرگ  مالسا  ربمایپ  تازجعم  - 7
177 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دنربارب . ناسکی و  ندوبن  ینادواج  رد  هتشذگ ، ناربمایپ  تازجعم  اب  تازجعم  هنوگ  نیا  تسا و 

نآرق هناگتفه  نایراق  شخب 5 

هراشا

ماشه نب  فلخ  یفوک  یئاسک  یندم  عفان  یفوک  هزمح  يرـصب  رمع  وبا  یفوک  هلدهب  نب  مصاع  یکم  ریثک  نبا  یقـشمد  رماع  نب  هّللا  دبع 
178 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  عاقعق  نب  دیزی  قاحسا  نب  بوقعی  ماشه  نب  فلخ  رگید  يراق  هس  عاقعق  نب  دیزی  قاحسا  نب  بوقعی 

178 هناگتفه … ص : ياهتئارق  نآرق و 

178 هناگتفه … ص : ياهتئارق  رتاوت  مدع 

. تسا هدش  حرطم  زاربا و  یمالسا  نادنمشناد  فرط  زا  یفلتخم  تایرظن  ارآ و  روهشم ، هناگتفه  ياهتئارق  هراب  رد 
ربمایپ هک  دسریم  ص )  ) ادخ لوسر  دوخ  هب  « 1  » رتاوت روط  هب  هناگتفه ، ياهتئارق  همه  هک  دندقتعم  تنس ، لها  نادنمشناد  زا  ياهدع 

. تسا هدناوخیم  هناگتفه  ياهتئارق  نیا  اب  ار  نآرق  مالسا 
رتاوتم ار  هناـگهد  ياـهتئارق  همه  يو  هک  تسا  هدـیدرگ  لـقن  یکبـس  زا  دناهتـسناد و  روهـشم  فورعم و  ار  هدـیقع  نیا  اـملع  زا  یـضعب 

«2 . » دنادیم
فلاخم وا  هدیقع  هدیزرو و  رفک  دنادن ، رتاوتم  ار  هناگتفه  ياهتئارق  نیا  سک  ره  هک  دناهدرک  لایخ  هداهن ، رتارف  ار  اپ  رگید  یـضعب  و 

«3 . » تسا هدش  هداد  تبسن  بل  نب  جرف  دیعس  وبا  سلدنا  یتفم  هب  هیرظن  نیا  تسا ، مالسا  اب 
هکلب تسین  یعطق  ربمایپ  هب  اهنآ  باستنا  تسا و  هدش  لقن  رتاوتم  روط  هب  اهتئارق  نیا  هک  تسا  نیا  هعیـش  نایم  رد  فورعم  هدـیقع  یلو 

نایراق دوخ  فرط  زا  داهتجا  عون  کی  اهتئارق  زا  یضعب 
__________________________________________________

هک یبلطم  ره  و  رتاوت »  » دـشاب روآنیقی  هک  دنـشاب  يدـح  هب  ترثک  رد  نآ  نـالقان  هک  ار  روآنیقی  ناوارف و  یپاـیپ و  ياـهلقن  رتاوت : ( 1)
ار نآ  دنـسرن  دـح  نآ  هب  شنالقان  هک  يربخ  ره  دـنیوگیم و  رتاوتم »  » دـسرب نارگید  تسد  هب  نینچ  نیا  دـشاب و  هدـش  لقن  هنوگ  نیدـب 

. دنمانیم دحاو » ربخ  »
. ] ص 433]… یناقرز ، نافرعلا ، لهانم  ( 2)

ص 428. نامه ، ( 3)
179 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

نیققحم و زا  ياهدـع  ار  هیرظن  نیا  رتاوت و  روـط  هب  هن  تسا  هدـش  لـقن  مالـسا  ربماـیپ  زا  دـحاو » ربـخ   » تروـص هب  مه  رگید  هراـپ  هدوـب ،
ود تسخن  نآ ، حیضوت  رد  تسا  رگید  ياههیرظن  زا  رتروهـشم  املع  نایم  رد  هدیقع  نیا  ام  رظن  هب  دناهتفریذپ . زین  تنـس  لها  نادنمـشناد 

مینکیم : نایب  ار  عوضوم 
رصحنم نآرق  ندش  تباث  هار  هک  دنراد  رظن  قافتا  بلطم  نیا  رد  یتدیقع ، يرکف و  دایز  تافالتخا  دوجو  اب  ناناملسم  مامت  لوا : عوضوم 

. درادن مه  یمود  هار  تسا و  هدش  تباث  روآنیقی  ناوارف و  ياهلقن  رتاوت و  هار  زا  اهنت  دیجم  نآرق  تسا و  رتاوت  هب 
ینامسآ هزجعم  مالسا و  ساسا  نارق  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دناهدرک : لالدتـسا  نینچ  بلطم  نیا  رب  ینـس  هعیـش و  نادنمـشناد  زا  يدایز  هدع 
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نایم رد  نآ ، لـقن  يارب  اـههزیگنا  لـلع و  یعیبط  روط  هب  تسا ، رادروخرب  ياهداـعلا  قوف  تیمها  زا  تهج  نیدـب  تسا ، توبن  هاوگ  يارب 
اتعیبط دـشاب ، داـیز  نآ  لـقن  رب  یعاود  لـلع و  دـشاب ، رادروخرب  ياهداـعلا  قوف  تیمها  نینچ  زا  هک  ربـخ  ره  تسا . هدوب  داـیز  ناناملـسم 

. دوب دهاوخ  رتشیب  نآ  ناگدننک  لقن  دسریم و  رتاوت  دح  هب  دوشیم و  لقن  ناوارف 
زا هتـشادن ، ینآرق  هبنج  نخـس  نآ  هک  تسا  مولعم  دـشاب  دـحاو » ربـخ   » تروص هب  هکلب  دوشن  لـقن  رتاوت  روط  هب  هک  ینخـس  ره  نیارباـنب 

. دوشیمن بوسحم  نآرق  زا  هک  تسا  نیا  تسا و  هدوبن  رادروخرب  تیمها 
ربخ اب  ياهیآ  رگا  هک  دـندقتعم  مالک  هقف و  نادنمـشناد  زا  یهورگ  هک  تسا  هدروآ  نینچ  راـصتنا  رد  رکب  وبا  یـضاق  دـیوگیم : یطویس 

. تسناد نآرق  ءزج  ار  نآ  ناوتن  نیقی  هب  هچرگ  دوب ، دهاوخ  نآرق  مکح  رد  ددرگ ، لقن  دحاو 
تروص هب  لقن ، ياههزیگنا  یعاود و  ترثک  اب  یعوضوم  رگا  اریز  تسا  نشور  حـضاو و  هیرظن  نیا  نالطب  دـش ، هتفگ  هک  یلیلد  هب  یلو 

روط هب  لقن ، تابجوم  للع و  همه  نآ  اب  تشاد ، تحـص  رگا  نوچ  دوب ، دـهاوخ  نآ  ندوب  غورد  بذـک و  رب  لیلد  دوش ، لقن  دـحاو  ربخ 
. دشیم لقن  رتاوت  ناوارف و 

مدرم يارب  هک  تسین  يزیچ  رهش  نآ  هب  ناطلس  دورو  هک  یتروص  رد  دنهد  ربخ  يرهش  هب  ار  یناطلـس  دورو  رفن  ود  ای  کی  اهنت  رگا  الثم 
غورد هب  دـهدیمن و  هار  دوخ  هب  يدـیدرت  ربخ  نیا  ندوب  غورد  رد  هدنونـش  دـنکن ، لقن  ار  ربخ  نیا  رفن  ود  نآ  زا  ریغ  رگا  دـنامب ، یفخم 
ماـجنا رهـش  کـی  هب  ناطلـس  کـی  دورو  عـقوم  رد  هک  ار  یتافیرـشت  هک  دوـب  دـهاوخن  نآ  بجوـم  ربـخ  نیا  دـنکیم و  مـکح  نآ  ندوـب 

. دهد ماجنا  دریذپیم ،
نآ هک  تسا  نیا  رب  یعطق  لیلد  دوش ، هداد  تبـسن  ادخ  هب  ددرگ و  لقن  دحاو  ربخ  اب  ینخـس  رگا  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  نایب  نیا  اب 

180 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  یماگنه  دوشیمن و  بوسحم  نآرق  زا  تسین و  ادخ  مالک  نخس 
هب ندرک  لمع  هک  درادـن  ناکما  دـشابیمن و  دـبعت  لـباق  دوش ، هدافتـسا  هیآ  نینچ  زا  هک  مه  یمکح  دـیدرگ ، تباـث  نآ  ندوب  غورد  هک 

. دشاب مزال  بجاو و  اعرش  یمکح  نینچ 
روآنیقی یپایپ و  ياهلقن  رتاوت و  هار  زا  اهنت  نآرق ، تایآ  ندش  تباث  هک  دـنراد  رظن  قافتا  بلطم  نیا  رد  ناناملـسم  مامت  تروص  ره  هب 

طاـبترا و نیرتکـچوک  اـهتئارق ، ندوب  رتاوتم  اـب  نآرق  تاـیآ  ندوب  رتاوتم  ناـیم  رد  هک  تسا  موـلعم  رگید  فرط  زا  دـشاب و  دـناوتیم 
رتاوتم هناگتفه  ياهتئارق  ماـمت  اـی  یتمـسق و  دنـشاب ، رتاوتم  نآرق  تاـیآ  دوخ  هک  نیا  نیع  رد  تسا  نکمم  درادـن . دوجو  ياهمزـالم 
نآرق تاـیآ  رتاوت  مدـع  رب  لـیلد  اـهتئارق  رتاوت  یفن  لـیالد  هک  ناـنچ  تسین ، اـهتئارق  رتاوـت  رب  لـیلد  نآرق  ندوـب  رتاوـتم  اریز  دنـشابن 

. دومن میهاوخ  ثحب  احورشم  هراب  نیا  رد  ادعب  دشاب و  دناوتیمن 
نالقان لقن و  یگنوگچ  نایراق و  دوخ  اـب  ندوب  انـشآ  دـشاب ، رگنـشور  رثؤم و  تاـئارق  رتاوت  مدـع  ثحب  رد  دـناوتیم  هک  یمود  عوضوم 

رب هک  رگید  نت  هس  لاح  حرش  هب  سپـس  میروآیم و  کیاکی  ار  نانآ  لاح  حرـش  اج  نیا  رد  هک  دنرفن  تفه  روهـشم  نایراق  تساهنآ و 
181 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  میزادرپیم . دناهدومن ، هفاضا  نت  تفه  نیا 

181 یقشمد … ص : رماع  نب  هّللا  دبع 

هراشا

هتفرگ ارف  باهـش  یبا  نب  ةریغم  زا  ار  نآرق  يو  تسا . یبـصحی »  » هب بقلم  نارمع ،» وـبا   » شاهینک یقـشمد و  رماـع  نب  هـّللا  دـبع  يو  ماـن 
. تسا

. دوب دجسم  لها  سیئر  کلملا  دبع  نب  دیلو  نارود  رد  رماع  نب  هّللا  دبع  دیوگیم : نارمع  نب  مثیه 
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. تفرگیم هدرخ  يو  بسن  هب  تسنادیم و  ریمح  هلیبق  زا  ار  هّللا  دبع  مثیه ،
تئارق رد  ار  وا  ماش  لها  تفرگ …  هدـهع  هب  ار  ماش  تواضق  ءادرد  یبا  نب  لالب  زا  سپ  رماـع  نب  هّللا  دـبع  هک : دـیوگیم  یناد  رمع  وبا 

. دنداد رارق  شیوخ  ياوشیپ  نآرق 
رد یلو  دشابیم  غلاب  لوق  هن  هب  اهنآ  دادعت  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  ياههیرظن  لاوقا و  رماع  نبا  قیرط  دنـس و  رد  دـیوگیم : يرزج  نبا 
هچ زا  ار  تئارق  رماع  نبا  تسین  مولعم  : » دنیوگیم هک  تسا  ناسیون  لاجر  زا  یـضعب  راتفگ  لوق و  نامه  رتحیحـص  لاوقا ، همه  نیا  نایم 

.« تسا هتفرگ  ارف  یسک 
. تسا هتشذگ  رد  هدجه  دص و  لاس  دلوتم و  يرجه  متشه  لاس  هّللا  دبع 

181 رماع … ص : نبا  نایوار 

. ناوکذ نبا  ماشه و  دناهدومن : لقن  هطساو  دنچ  اب  رفن  ود  ار  رماع  نبا  تئارق 
. تسا هدومن  هضرع  يو  رب  هتفرگ ، ارف  میمت  نب  بویا  دزن  ار  تئارق  تسا و  هریسم  نب  ریصن  دنزرف  رامع  نبا  شاهینک  ماشه ، - 1

تسا و قوثو  دروم  يو  هک : دـیوگیم  ماشه  هراب  رد  نیعم  نب  ییحی  دـناهدومن : راهظا  فلتخم  هیرظن  ود  ماـشه  هراـب  رد  ناسانـش  لاـجر 
182 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  هک  دهدیم  هیرظن  نینچ  ینطقراد  درادن . یبیع  دیوگیم : یئاسن 

.« تسا ردقلا  لیلج  وگتسار و  درم  وا  »
دبع نب  نامیلس  بویا  وبا  هک : دنکیم  لقن  دواد  یبا  زا  يرجآ  دناهدومن : هئطخت  ار  وا  ناسانـش  لاجر  یـضعب  اههیرظن  نیا  سکع  رب  یلو 

. درادن تقیقح  کی  چیه  هک  هدومن  لقن  دنسم  ثیدح  دصراهچ  ماشه  اریز  تسا  رتهب  ماشه  زا  نامحرلا 
حلاص دوب ! شورف  ثیدح  وا  اریز  منک  يراددوخ  ماشه  ياهثیدح  ندومن  لقن  زا  هک  متفرگ  میمـصت  نامز  کی  نم  دیوگیم : دواد  نبا 

. درکیمن لقن  ثیدح  تفرگیمن ، لوپ  ات  تفرگیم و  لوپ  ثیدح  ندومن  لقن  يارب  ماشه  دیوگیم : دمحم  نب 
ندوب قولخم  هراب  رد  سپـس  دوب ، یکبـس  درم  ورود و  نّولتم ، يو  هک : تفگ  نینچ  هاگ  نآ  دومن ، دای  ماشه  زا  دمحا  دـیوگیم : يزورم 

دیاب دناوخب ، زامن  يو  رـس  تشپ  رد  یـسک  رگا  هک : دیناشک  اج  نیدب  ار  نخـس  دومن و  راکنا  ار  نآ  درک و  لقن  یبلطم  يو  زا  نآرق  ظفل 
ریغ و  ءارقلا » تاقبط   » هب دیاب  تسه . فالتخا  دناهدومن ، تئارق  لقن  ماشه  زا  یناسک  هچ  هک  نیا  دروم  رد  فلؤم : دـنک ! هداعا  ار  شزامن 

. دوش هعجارم  نآ 
. دنیوگیم ناوکذ  نب  ریـشب  ار  وا  یهاگ  دشابیم و  ریـشب  نب  دمحا  دـنزرف  هّللا  دـبع  يو  مان  تسا . رماع  نبا  يوار  نیمود  ناوکذ  نبا  - 2

. تسا هدومن  هئارا  يو  هب  هتفرگ و  ارف  میمت  نب  بویا  زا  ار  تئارق 
. تفرگ ارف  يو  زا  ار  تئارق  ناوکذ  نبا  دش ، دراو  ماش  هب  یئاسک  یتقو  هک : دیوگیم  ظفاح  ورمع  وبا 

. تسا هدش  عقاو  لاس 242  شتافو  لاس 173 و  اروشاع  زور  ناوکذ ، نبا  دلوت 
183 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دناهدشن . هتخانش  ماشه ، نالقان  دننامه  زین  ناوکذ  نبا  نالقان  فلؤم :

183 یکم … ص : ریثک  نبا 

هراشا

اتلاصا تبـسن  رظن  زا  هدوب ، راد »  » هلیبق زا  هکم و  یلاها  زا  تسا . زمره  نب  نازوریف  نب  ناذاز  نب  هّللا  دـبع  نب  ریثک  دـنزرف  هّللا  دـبع  يو  مان 
. دشابیم یناریا 
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هورگ رمع و  وبا  ظفاح  تسا . هدومن  هضرع  يو  هب  هدـناوخ ، لئاسم  نب  هّللا  دـبع  شیپ  رد  ار  تئارق  ریثک  نبا  ریـسیتلا ، باتک  هتـشون  هب  اـنب 
. تسا هتسناد  روهشم  ریغ  فیعض و  ار  نآ  ینادمه  ءالعلا  وبا  ظفاح  یلو  دناهتسناد  یعطق  ار  نآ  هتفریذپ ، ار  هیرظن  نیا  املع  زا  يرگید 

. دناهدرک شدییأت  مه  نانآ  تسا و  هدومن  هضرع  زین  سابع  نبا  مالغ  سابرد  ربج و  نب  دهاجم  هب  ار  دوخ  تئارق  ریثک  نبا 
«1 . » دومن تافو  لاس 120  دلوتم و  هکم  رد  لاس 45  ریثک  نبا 

رمع رظن  دـیوگیم : سپـس  هدومن ، قیثوت  ار  وا  زین  دعـس  نبا  تسا . قوثو  دامتعا و  دروم  وا  دـیوگیم : ریثک  نبا  هراـب  رد  ینیدـم  نب  یلع 
داـی دـهاجم  زا  ار  تئارق  وا  هک  تسا  نیا  روهـشم  یلو  تسا ، هتفرگارف  یموزخم  بئاـس  نب  هّللا  دـبع  زا  ار  تئارق  وا  هـک  تـسا  نـیا  یناد 

«2 . » تسا هتفرگ 

183 ریثک … ص : نبا  نایوار 

. لبنق يزب ، دناهدومن : لقن  هطساو  دنچ  هب  رفن  ود  ار  ریثک  نبا  تئارق 
__________________________________________________

.445 صص 443 - ج 1 ، ءارقلا ، تاقبط  ( 1)
.37 / 5 بیذهتلا ، بیذهت  ( 2)

184 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
بئاس تسد  هب  تسا و  نادمه  لها  یناریا و  الصا  تشاد  مان  راّشب  هک  ّیبا  نب  عفان  نب  مساق  نب  هّللا  دبع  نب  دمحم  دنزرف  دمحا  يزب : - 1

تسا : هدش  لقن  فلتخم  هیرظن  ود  زین  يو  هراب  رد  دیدرگ . ناملسم  یموزخم 
ار تئارق  يزب  « 1 . » تسا هدومن  تافو  لاس 250  دلوتم و  لاس 170  رد  دوب . يوق  هظفاح  ياراد  ققحم و  داتـسا و  وا  دیوگیم : يرزج  نبا 

دبع نب  دایز  نب  هّللا  دـبع  یکم و  حـضاو  نب  بهو  طیرخالا  وبا  دزن  رد  و  ساوق »  » هب فورعم  همقلع  نب  دـمحم  نب  دـمحا  نسحلا  وبا  دزن 
«2 . » تسا هتفرگ  ارف  یکم  راسی  نب  هّللا 

وا زا  نم  تسا و  فیعض  دامتعا و  لباق  ریغ  ثیدح  لقن  رد  وا  دیوگیم : متاح  وبا  تسا . دامتعا  لباق  ریغ  وگغورد و  وا  دیوگیم : یلیقع 
«3 . » منکیمن لقن  ثیدح 

دروم رظن  زا  يو  نایوار  عضو  تشذگ و  رگید  نایوار  رد  هک  تسا  نامه  دناهدومن ، ذخا  تئارق  يو  زا  هک  یناسک  هراب  رد  ثحب  فلؤم :
. دوش هعجارم  دناهداد ، حرش  ار  نایراق  تاقبط  هک  ییاهباتک  هب  دیاب  تسین و  نشور  ندوب  دامتعا 

. دشابیم هکم  لها  نانآ و  هدش  دازآ  موزخم و  هداوناخ  زا  يو  ورمع ، وبا  شاهینک  دمحم ، نب  دلاخ  نامحرلا  دبع  دنزرف  دمحم  لبنق : - 2
داد و رارق  دوخ  ياج  هب  هکم  رد  ار  لبنق  هک  دوب  وا  مه  تسا و  هتفرگارف  يو  زا  هدومن ، هضرع  لابن  نوع  نب  دمحم  نب  دـمحا  هب  ار  تئارق 

دـش راذگاو  يو  هب  تئارق  میلعت  تسایر  زاجح  رد  تسا و  هدومن  لقن  تئارق  زین  يزب  زا  لبق  درک . راذگاو  يو  هدـهع  هب  ار  تئارق  هفیظو 
«4 . » دومن تافو  لاس 291  دلوتم و  لاس 195  دوب . یماظتنا  يورین  وزج  هکم  رد  و 

الاب شنس  هچ  ره  دیدرگ و  يو  شور  تداع و  ندروخ  مه  رب  ببس  لمع  نیمه  دیسر و  هطرـش  یتسرپرـس  تسایر و  ماقم  هب  اهدعب  لبنق 
ار نآرق  تئارق  میلعت  یملعم و  ماقم  شتافو ، زا  شیپ  لاس ، تفه  هک  اج  نآ  اـت  دـیدرگیم  رادـیدپ  وا  شور  رد  يرتشیب  رییغت  تفریم ،

«5 . » دومن كرت 
. دوب رگید  نالقان  نایوار و  هراب  رد  هک  تسا  فالتخا  نامه  دناهدومن ، تئارق  لقن  لبنق  زا  هک  یناسک  هراب  رد  فلؤم :

__________________________________________________

.119 / 1 ءارقلا ، تاقبط  ( 1)
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.119 / 1 رشعلا ، تائارقلا  یف  رشنلا  ( 2)
.120 / 1 نازیملا ، ناسل  ( 3)
.119 / 2 ءارقلا ، تاقبط  ( 4)
.249 / 5 نازیملا ، ناسل  ( 5)

185 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

185 یفوک … ص : هلدهب  نب  مصاع 

هراشا

. تسا هفوک  لها  دسا و  نادناخ  ناگدشدازآ  زا  يدسا و  دوجنلا  یبا  دنزرف  مصاع  رکب  وبا 
. تسا هتفرگ  ارف  نانآ  زا  هدومن ، هضرع  ینابیش  ورمع  وبا  یملس و  نامحرلا  دبع  وبا  شیبح و  نب  رز  هب  ار  تئارق 

وا دزن  زا  نم  یملـس ، نامحرلا  دـبع  رگم  دادـن  دای  نم  هب  تئارق  ملع  زا  یفرح  یـسک  تفگ : نم  هب  مصاـع  دـیوگیم : شاـیع  نب  رکب  وبا 
. مدشیم رادروخرب  زین  وا  دییأت  زا  متشادیم و  هضرع  رز »  » هب مدوب ، هتفرگ  ارف  هچ  نآ  متشگرب و 

هک ماهتفرگ  دای  یملـس  نامحرلا  دبع  وبا  دزن  رد  هک  تسا  نامه  ماهداد ، دای  وت  هب  تئارق  زا  هچ  ره  هک  دومن  لقن  مصاع  دیوگیم : صفح 
دای شیبح  نب  رز  دزن  رد  هک  تسا  ناـمه  ماهداد ، داـی  شاـیع  نب  رکب  وبا  هب  تئارق  زا  هچ  ره  دوب و  هتفرگارف  بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  زین  وا 

«1 . » دوب هتفرگ  ارف  دوعسم  نبا  زا  زین  يو  هک  ماهتفرگ 
. تسا هدوب  يو  زا  رتهظفاحاب  شمعا  یلو  دوب  دامتعا  دروم  مصاع  دیوگیم : دعس  نبا 

ياوشیپ سیئر و  دامتعا ، دروم  درم  تشاد و  تئارق  ملع  رد  یـصاخ  شور  راکتبا و  مصاع  هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  دمحا  نب  هّللا  دـبع 
. دوب نامثع  نارادفرط  زا  نآرق و  نایراق 

. تسین لزلزت  فعض و  زا  یلاخ  شثیدح  راتفگ و  لاح  نیا  اب  یلو  تسا  دامتعا  دروم  وا  دیوگیم : نایفس  نب  بوقعی 
__________________________________________________

.348 / 1 ءارقلا ، تاقبط  ( 1)
186 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هدوب هظفاح  مک  هدوب ، مصاع  مان  هب  سک  ره  ثیدـح  نیلقان  تاـیاور و  زا  هک : دـیوگیم  نینچ  هتفرگ ، داریا  مصاـع  هراـب  رد  زین  هیلع  نبا 
. تسا

. تسا راکنا  در و  لباق  يو  ثیدح  شارخ  نبا  رظن  هب  یلو  درادن ، یبیع  مصاع  دیوگیم : یئاسن 
. درادن يرگید  بیع  ندوب  هظفاحدب  زج  هب  مصاع  یلیقع  هدیقع  هب 

مصاع دوب . هداد  تسد  زا  ار  زییمت  هوق  شرمع  رخآ  رد  مصاع  دیوگیم : هملس  نب  دامح  تسا . داریا  لباق  مصاع  هظفاح  ینطقراد  هتفگ  هب 
«1 . » تسا هتفر  ایند  زا  ای 128  لاس 127 

186 مصاع … ص : نایوار 

. رکب وبا  صفح و  دناهدومن : لقن  يو  زا  هطساو  نودب  رفن  ود  ار  هلدهب  نب  مصاع  تئارق 
. دوب مصاع  رسمه  دنزرف  ینعی  بیبر  هک  تسا  دسا  هلیبق  زا  نامیلس  دنزرف  صفح  - 1
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. دومنیم ظفح  طبـض و  ار  تئارق  دوب ، نانیمطا  دروم  نآرق  تئارق  رد  یلو  تشادن  یبوخ  هظفاح  ثیدح  لقن  رد  صفح  دیوگیم : یبهذ 
ْنِم ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  مور  هروـس  زا  فرح  کـی  رد  رگم  هدوـمنن  یتفلاـخم  چـیه  يو  اـب  مصاـع  تئارق  رد  هک : تسا  هتفگ  نینچ  صفح 
لاس شتافو  لاس 90 و  صفح  دلوت  تسا . هدومن  تئارق  نآ ، حـتف  اب  مصاع »  » یلو داض ، مض  اب  ار  فعـض »  » هملک صفح  هک  « 2  » ٍفْعَض

«3 . » تسا هدیدرگ  عقاو   180
، صفح هک : دـنکیم  لقن  لبنح  نب  دـمحا  شردـپ  زا  لبنح  نب  دـمحا  نب  هّللا  دـبع  زا  متاح  یبا  نبا  صفح : هراب  رد  ناسانـش  لاـجر  رظن 

نبا تسین . داـمتعا  دروم  صفح  هک : دـناهدومن  لـقن  نیعم  نبا  زا  نارگید  یمراد و  ناـمثع  تسا . داـمتعا  لـباق  ریغ  ثیدـحلا و  كورتـم 
. منکیمن لقن  ثیدـح  دـمع  روط  هب  يو  زا  نم  هک  تسا  نیا  تسا ، نانیمطا  لباق  ریغ  فیعـض و  ثیدـح  لقن  رد  يو  دـیوگیم : ینیدـم 

. دناهدومن كرت  ار  وا  ناسانش  لاجر  دیوگیم : يراخب 
دمحم نب  حلاص  تسین . طبـض  لباق  يو  ياهثیدح  تسین و  دامتعا  دروم  وا  دـیوگیم : یئاسن  تسا . كورتم  يو  هک : دـیوگیم  ملـسم 

كورتم وگغورد و  صفح  شارخ ، نبا  هدیقع  هب  دشابیم . ساسایب  غورد و  شثیداحا  مامت  اریز  تسین  طبـض  لباق  يو  ثیداحا  دیوگ :
لعج دنس  دنسیب ، ياهثیدح  يارب  دادیم و  رییغت  ار  ثیداحا  دنس  صفح  ناّیح ، نبا  هدیقع  هب  دوب و  يزاسثیدح  يو  راک  و 

__________________________________________________

.39 / 5 بیذهتلا ، بیذهت  ( 1)
.54 مور / ( 2)

.254 / 1 ءارقلا ، تاقبط  ( 3)
187 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

رد وا  هک  دنکیم  لقن  يودهم  نبا  نامحرلا  دبع  زا  تاعوضوم  باتک  رد  يزوج  نبا  دیناسریم . ثیدح  ذخأم  هب  ار  اههطساو  دومنیم و 
فیعـض ثیدـح  لقن  رد  صفح  دـیوگیم : ینطقراد  دوش . لقن  یتیاور  يو  زا  هک  تسین  زیاج  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـیوگیم : صفح  هراـب 
«1 . » تسا هدنامن  یقاب  غورد  یتشم  زج  هب  يو  دزن  رد  هتفر ، نیب  زا  شثیدح  هک  تسا  يدارفا  هلمج  زا  صفح  دیوگ : یجاس  تسا .

نایوار رد  هک  تسا  ناـمه  يو  زا  ناگدـننک  لـقن  ناـیوار و  هراـب  رد  ثحب  اـما  صفح و  هراـب  رد  ناسانـش  لاـجر  هیرظن  دوب  نیا  فلؤم :
. دنشابیم هتخانشان  لوهجم و  يدارفا  زین  يو  نایوار  هک  دش  نایب  رگید  ياهتئارق 

. تسا یفوک  دسا و  هلیبق  زا  طانح  ملاس  نب  شایع  دنزرف  هبعش  يو  مان  رکب : وبا  اما  - 2
هـضرع زین  يرقنم  ملـسا  بئاـس و  نب  ءاـطع  رب  هدومن ، هضرع  مصاـع  رب  راـب  هس  ار  شیوخ  تئارق  هک  دـیوگیم : يو  هراـب  رد  يرزج  نبا 
تئارق زا  تسد  شتوف  زا  لبق  لاس  تفه  زا  شیب  رگید ، لقن  هب  انب  لاـس و  تفه  یلو  دومن  یگدـنز  ماـمت  نرق  کـی  هبعـش  تسا . هتـشاد 

. تفرگ هلصاف  تئارق  اب  دیشک و 
ياملع زا  وا  ممالـسا ! فصن  ییاهنت  هب  نم  هک : تفگیم  یهاگ  دوب و  لمع  اـب  نادنمـشناد  زا  ماـکحا و  تئارق و  رد  گرزب  ياوشیپ  يو 
هدـجیه هشوگ  نیمه  رد  نم  نک ! هاگن  هناخ  هشوگ  نآ  هب  تفگ : ودـب  دومنیم ، هیرگ  يو  رهاوخ  هک  شگرم  عقوم  رد  دوب و  تنـس  لها 

«2 . » تسا هدومن  تافو  لاس 194  رگید  لقن  هب  انب  لاس 193 و  دلوتم و  لاس 95  رد  وا  ماهدومن . نآرق  متخ  راب  رازه 
یمراد نامثع  درکیم . هابتـشا  دایز  یلو  دوب  دامتعا  دروم  وا  هک  تسا  هدومن  لقن  شردپ  زا  رکب  وبا  هراب  رد  لبنح  نب  دـمحا  نب  هّللا  دـبع 

. تسین دامتعا  دروم  یلیخ  ثیدح  لقن  رد  دیوگیم : شاهراب  رد 
دییأت ار  اهنآ  زا  کی  چیه  تفگ : خساپ  رد  مدومن  لاؤس  صوحالا  وبا  شایع و  نب  رکب  وبا  هراب  رد  مردپ  زا  نم  دـیوگیم : متاح  یبا  نبا 

. منکیمن
. دومنیم هابتشا  دایز  یلو  تشاد  ییانشآ  رگید  مولع  زا  ياهراپ  ثیداحا و  اب  دوب و  وگتسار  دامتعا و  دروم  يو  دیوگیم : دعس  نبا 
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. دراد دوجو  لزلزت  فعض و  يو  ثیدح  رد  هک : دیوگیم  هبیش  نب  بوقعی 
. دشاب هابتشا  ياراد  رکب  وبا  زا  شیب  هک  تسین  یسک  ام  ناگرزب  خویش و  نایم  رد  دیوگیم : میعن  وبا 

«3 . » دومنیمن ظفح  ار  ثیداحا  تشادن و  هظفاح  وا  هک : دیوگیم  زازب 
__________________________________________________

.401 / 2 بیذهتلا ، بیذهت  ( 1)
. ] …[327 - 325 / 1 ءارقلا ، تاقبط  ( 2)

.37 - 35 / 12 بیذهتلا ، بیذهت  ( 3)
188 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

188 يرصب … ص : رمع  وبا 

هراشا

. تسا هدوب  یناریا  الصا  يو  ناسانشلاجر ، زا  یضعب  هدیقع  هب  انب  تسا و  هرصب  یلاها  زا  ینزام و  رامع  نب  ءالع  دنزرف  نّابز  وا  مان 
تئارق يدایز  دارفا  زا  زین  هرـصب  هفوک و  رد  وا  تفرگ . ارف  هنیدم  هکم و  رد  ار  تئارق  دـندومن . رارف  زاجح  هب  جاجح  سرت  زا  شردـپ  وا و 

. دسریمن ودب  یسک  صصخت  رظن  زا  هناگتفه  نایراق  مامت  نایم  رد  هک  يروط  هب  تخومآ  ار 
قارع لها  زا  يدرم  اریز  دندومن  كرت  ار  وا  تئارق  خـیرات  نیا  زا  سپ  یلو  دـندومنیم  يوریپ  رماع  نبا  تئارق  زا  مجنپ  نرق  ات  ماش  مدرم 

زا سپ  دندش و  عمج  شرود  هب  يدایز  دارفا  دومن و  نیقلت  میلعت و  مدرم  هب  ار  يرصب  رمع  وبا  تئارق  يوما  دجسم  رد  دیدرگ و  ماش  دراو 
. دش لومعم  زین  ماش  رد  رمع  وبا  تئارق  اجیردت  خیرات ، نآ 

دلوتم لاس 68  رمع  وبا  دشاب . نم  زا  رتاناد  هک  مرادن  غارس  ار  یـسک  ناینیـشیپ  نایم  رد  تفگیم : يو  هک  هدومن  لقن  رمع  وبا  زا  یعمـصا 
«1 . » تسا هدومن  تافو  لاس 154  هک  دناهتفگ  يدایز  هدع  دیدرگ و 

. تسا دامتعا  دروم  هقث و  رمع  وبا  هک : هدومن  لقن  نیعم  نبا  زا  يرود 
. دنک ظفح  ار  یبلطم  تسناوتیمن  یلو  تشادن  يداریا  ءالع  رمع  وبا  دیوگ : همثیخ  وبا 

، دـنکیم يوریپ  هک  یتئارق  ره  زا  نک ! تقد  رمع  وبا  تئارق  رد  تفگ : نم  هب  هبعـش  هک  دـنکیم  لقن  شردـپ  زا  یمـضهج  یلع  نب  رـصن 
. دش دهاوخ  تئارق  داتسا  مدرم  يارب  کیدزن  هدنیآ  رد  وا  هک  اریز  سیونب 

__________________________________________________

.292 - 288 / 1 ءارقلا ، تاقبط  ( 1)
189 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

برع و باـیمک  اـبیز و  نانخـس  رب  وا  عـالطا  رتانـشآ و  برع  ظاـفلا  اـهتئارق و  ماـسقا  هب  رمع  وبا  هک : دـنکیم  لـقن  يرهزا  هیواـعم  وبا 
«1 . » دوب رتشیب  همه  زا  نانآ  راعشا  نیرتحیصف 

189 رمع … ص : وبا  نایوار 

رفن هس  هب  لـقن  هطـساو  كراـبم ، نبا  دوخ  اـب  هک  یـسوس  يرود ، دـناهدومن : لـقن  كراـبم  نب  ییحی  هطـساو  هب  رفن  ود  ار  رمع  وبا  تئارق 
. دسریم
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همالع دامتعا و  دروم  يدرم  نآرق و  تئارق  ملعم  وحن و  ملع  رد  داتـسا  وا  دیوگیم : وا  هراب  رد  يرزج  نبا  كرابم ، نب  ییحی  دوخ  اما  - 1
هفیلخ يدـهم ، ییاد  يریمح  روـصنم  نب  دـیزی  اـب  يو  هک  اریز  دـیدرگ  فورعم  يدـیزی »  » هب دـش و  دادـغب  دراو  يو  تسا . ردـقلا  لـیلج 

. دوب هتفرگ  هدهع  هب  ار  وا  نادنزرف  تیبرت  تشاد و  يرتشیب  تبحاصم  سنا و  یسابع ،
نآرق تئارق  نداد  داـی  يارب  ار  يو  زین  رمع  وـبا  درک و  هدافتـسا  يو  هیرظن  زا  تشاد و  هـضرع  رمع  وـبا  هـب  ار  تـئارق  كراـبم  نـب  ییحی 

رد دوب و  داـهتجا  يأر و  ياراد  تئارق  ملع  رد  يو  تسا . هتفرگ  ارف  ار  تئارق  زین  هزمح  زا  رمع  وـبا  رب  هوـالع  ییحی  درک . دوـخ  نیـشناج 
. تشاد رظن  فالتخا  رمع  وبا  شیوخ  داتسا  اب  یمک  دراوم 

. یسوس بیعش  وبا  يرود و  دناهدومن : لقن  يو  زا  رفن  ود  ار  تئارق 
يو زا  رتالاب  رمع  وبا  رگید  نادرگاش  ماقم  هک  نیا  اـب  میدومن  داـمتعا  ییحی )  ) يدـیزی تئارق  رب  اـم  هک  نیا  تلع  دـیوگیم : دـهاجم  نبا 

ظفح و تردـق  زا  نادرگاـش  ماـمت  ناـیم  رد  دومن و  تئارق  لـقن  رمع  وبا  زا  ارـصحنم  تخادرپن و  يرگید  راـک  هب  يو  هک  تسا  نیا  دوب ،
. دوب رادروخرب  يرتشیب  طبض 

«2 . » دوب هدرک  زواجت  لاس  دون  زا  شگرم  عقوم  رد  يو  نس  هک  دناهتفگ  یضعب  دومن و  تافو  ورم  رد  یگلاس  رد 74  لاس 402  هب  وا 
. تسا يدادغب  دزا و  هلیبق  زا  يرود  زیزعلا  دبع  نب  رمع  دنزرف  صفح  يو  مان  ییحی : درگاش  يوار و  يرود ، اما  - 2

هک تسا  یـسک  لوا  وا  دومنیم . ظفح  طبـض و  ار  بلاطم  مامت  تسا و  ردـقلا  لیلج  يدرم  دامتعا و  دروم  يرود  دـیوگیم : يرزج  نبا 
لاوش رد  وا  درک . يروآ  عمج  ار  تئارق  هب  طوبرم  بلاطم  دعاوق و 

__________________________________________________

.180 - 178 / 72 بیذهتلا ، بیذهت  ( 1)
.377 - 375 / 2 ءارقلا ، تاقبط  ( 2)

190 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
«1 . » تفگ تایح  دوردب  لاس 246 

. تسا قوثو  دروم  وا  دیوگیم : یلیقع  تسا . فیعض  يرود  دیوگیم : ینطقراد 
. دنشابیم هتخانشان  دش ، هتفگ  البق  هک  ءارق  ریاس  نایوار  دننام  هب  لوهجم و  ناشلاح  دناهدومن ، تئارق  لقن  يرود  زا  هک  یناسک  فلؤم :

. تسا هّللا  دبع  نب  دایز  دنزرف  بیعش  وبا  شاهینک  حلاص ، يو  مان  یسوس : اما  و  - 3
رد ار  تئارق  يو  دـشابیم . نانیمطا  دامتعا و  دروم  تشونیم و  درکیم و  ظفح  ار  بلاطم  یـسوس  هک  دـیوگیم : وا  هراـب  رد  يرزج  نبا 
لاس لیاوا  رد  دوب و  دـمحم  وبا  درگاـش  نیرتگرزب  وا  تسا و  هدینـش  وا  زا  مه  هدـناوخ و  يو  رب  مه  هک  تسا  هتفرگ  ارف  دـمحم  وبا  دزن 

«2 . » تشذگ رد  یگلاس  داتفه  رد   261
. تسا دامتعا  دروم  یئاسن  هدیقع  هب  تسا و  وگتسار  یسوس  متاح  وبا  رظن  هب 

. تسا هدروآ  رامش  هب  دامتعا  دروم  دارفا  زا  ار  وا  زین  نایح  وبا 
فیعـضت ار  يو  كردـم  لیلد و  نودـب  یـسلدنا  مساق  نب  ملـسم  یلو  تسا  هدومن  لقن  يو  زا  ار  تائارق  یئاسن  دـیوگیم : یناد  رمع  وبا 

«3 . » تسا هدومن 
. دنشابیم هتخانشان  لوهجم و  نایوار  ریاس  دننام  زین  یسوس  تئارق  نایوار  فلؤم :

__________________________________________________

.408 / 2 بیذهتلا ، بیذهت  ( 1)
.322 / 1 ءارقلا ، تاقبط  ( 2)
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.392 / 4 بیذهتلا ، بیذهت  ( 3)
191 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

191 یفوک … ص : هزمح 

هراشا

. دشابیم هفوک  لها  میمت و  هلیبق  زا  هرامع  وبا  شاهینک  تسا . لیعامسا  نب  ةرامع  نب  بیبح  دنزرف  هزمح 
. تسا هتفرگارف  نانآ  زا  هتشاد و  هضرع  نیعا  نب  نارمح  شمعا و  نب  نامیلس  رب  ار  تئارق 

ریـسیتلا رد  تسا و  هتفرگارف  فرـصم  نب  ۀحلط  یلیل و  یبا  نب  نامحرلا  دبع  نب  دمحم  زا  ار  تئارق  وا  هک  تسا  هدمآ  يربکلا  ۀـیافکلا  رد 
قداص ماما  زا  دیوگیم : رینتـسملا  ریـسیتلا و  باتک  بحاص  هتفرگارف و  میلـس  یبا  نب  ثیل  روصنم و  مسقم و  نب  ةریغم  زا  هک : تسا  هدمآ 

. تسا هتفرگارف  (ع )
زا سپ  تسا و  هتشاد  هضرع  یلیل  یبا  نبا  قاحـسا و  وبا  شمعا و  رب  سپـس  هتفرگ ، دای  نارمح  زا  ار  تئارق  اودب  هزمح » : » دنیوگیم نانیا 

ياهنومن داـمتعا و  دروم  قـثوم و  ياوـشیپ  تجح و  وا  دـیدرگ . لوـحم  يو  هب  تئارق  ملع  رد  ییاوـشیپ  تماـما و  ماـقم  شمعا  مصاـع و 
. دوب ریظنیب 

هرظانم هثحابم و  وت  اب  تهج  ود  نآ  رد  یتشگ و  زوریپ  ام  رب  هلئـسم  ود  رد  وت  تفگ : نینچ  هزمح  هب  هفینح  وبا  دـیوگیم : یلجع  هّللا  دـبع 
: دیوگیم یـسوم » نب  هّللا  دبع   » دراد و قوفت  همه  رب  ضیارف  نآرق و  رد  هزمح  تسا : هتفگ  زین  يروث  نایفـس  ضیارف . نآرق و  مینکیمن :
لاس 156 رد  دلوتم و  لاس 80  رد  هزمح  تسا . نآرق  رد  صّصختم  دنمشناد و  وا  تفگیم : دیدیم  ار  وا  تقو  ره  هزمح ، داتـسا  شمعا ،

«1 . » تسا هدومن  تافو 
یلجع درادن و  يداریا  دیوگیم : یئاسن  تسا و  دامتعا  دروم  قثوم و  يو  دیوگیم : نیعم  نبا 

__________________________________________________

.261 / 1 ءارقلا ، تاقبط  ( 1)
192 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. تسا حلاص  درم  دامتعا و  دروم  دیوگیم :
تئارق ملع  رد  یصاخ  شور  راکتبا و  ياراد  وگتـسار و  درم  تشاد و  دوخ  شیپ  رد  مه  یثیداحا  دوب و  یکین  درم  تسا : هتفگ  دعـس  نبا 

. دوب
. تسین دامتعا  لباق  نقتم و  ثیدح  لقن  رد  اذل  دوب ، هظفاح  دب  یلو  وگتسار  هزمح  دیوگیم : یجاس 

. دناهتسناد لطاب  دوش ، هدناوخ  وا  تئارق  اب  هک  ار  يزامن  الصا  رگید  هورگ  هدومن ، داقتنا  يو  زا  تئارق  رد  ثیدح  لها  زا  یضعب 
. دندادیم تبسن  مومذم  تلاح  کی  هب  ار  وا  هدومن و  وگم  وگب  يو  تئارق  رد  املع  دنیوگیم : يدزا  یجاس و  زاب 

هزمح تئارق  زا  هک  یسک  رس  تشپ  رد  هک  تشادن  شوخ  لبنح  نب  دمحا  تفگیم : هک  مدینـش  بیبش  نب  ۀملـس  زا  دیوگیم : یجاس  زاب 
. دناوخب زامن  دنکیم ، يوریپ 

. تشاد تهارک  ادیدش  هزمح  تئارق  زا  نوراه  نب  دیزی  هک : دنکیم  لقن  نانس  نب  دمحا  زا  يرجآ 
، دننکیم يوریپ  هزمح  تئارق  زا  هک  ار  یناسک  متـشاد  تردق  نم  رگا  تفگیم : هک  ماهدینـش  يدـهم  نبا  زا  دـیوگیم : نانـس  نب  دـمحا 

. مدادیم شاهجنکش  هتسکش و  مه  رد  ار  شتشپ  مدزیم ، هنایزات 
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هدـیچرب هفوک  زا  هزمح  تئارق  مراد ، تسود  هک : تسا  هتفگیم  دـیرد  نبا  تسنادیم و  تعدـب  عون  کی  ار  هزمح  تئارق  شاـیع  رکب  وبا 
«1 . » دوش

192 هزمح … ص : نایوار 

. دلاخ نب  دالخ  يرگید  ماشه و  نب  فلخ  یکی  دناهدومن : لقن  وا  زا  هطساو  اب  ار  تئارق  هک  دنرفن  ود  هزمح  نایوار 
. تسا دادغب  لها  زازب و  بلعث  نب  ماشه  دنزرف  دسا و  هلیبق  زا  دمحم  وبا  شاهینک  فلخ : - 1

مامت یگلاس  هد  نس  رد  وا  دشابیم . میلـس  هلیـسو  هب  هزمح  تئارق  نایوار  زا  یکی  هناگ و  هد  نایراق  زا  یکی  فلخ  دـیوگیم : يرزج  نبا 
یلو دوب ، هتفرگ  شیپ  ار  هزمح  شور  تئارق  رد  فلخ  دومن . تئارق  ملع  لیـصحت  هب  عورـش  یگلاس  هدزیـس  زا  دوب و  هدرک  ظفح  ار  نآرق 

«2 . » تسا هدرک  تافو  لاس 229  دلوتم و  لاس 150  رد  وا  تشاد . تفلاخم  يو  اب  دروم  تسیب  دص و  رد 
__________________________________________________

.27 / 3 بیذهتلا ، بیذهت  ( 1)
.272 / 1 ءارقلا ، تاقبط  ( 2)

193 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
باوج رد  دندومن ، لاؤس  تسا ، هدومن  لقن  ماشه  نب  فلخ  هراب  رد  لبنح  نب  دمحا  هک  ار  یناتـساد  يرود ، سابع  زا  دـیوگیم : یئاکلال 

دمآ و نایم  هب  یمسا  فلخ  زا  دمحا  دزن  رد  هک  دندومن  لقن  ام  ناتسود  یلو  مدینـشن  لبنح  نب  دمحا  زا  ار  ناتـساد  نیا  مدوخ  نم  تفگ :
يو دنگوس ! ادخ  هب  لاح  نیا  اب  یلو  تسا  هدیدرگ  تباث  ام  رب  نایرج  نیا  تفگ : دمحا  دروخیم ، مه  بورـشم  يو  هک  دش  هتفگ  انمض 

. دشابیم نانیمطا  دامتعا و  دروم  ام  دزن 
هک دـنکیم  هفاضا  سپـس  دوب ، یلـضف  اب  دـباع و  درم  فلخ  دـیوگیم : ینطقراد  تسا و  دامتعا  دروم  يدادـغب  فلخ  دـیوگیم : یئاـسن 

. مدروخیم بارش  نایفوک  بهذم  قبط  لاس  لهچ  نیا  رد  اریز  ماهدومن  هداعا  ار  میاهزامن  زا  لاس  لهچ  نم  تفگیم : فلخ 
مباوج رد  مدومن . لاؤس  فلخ  هراب  رد  نیعم  نب  ییحی  زا  هک  دـنکیم  لـقن  يدـنک  متاـح  نب  دـمحم  زا  دوخ  خـیرات  رد  يدادـغب  بیطخ 

«1 . » تسیچ ثیدح  الصا  هک  تسنادیمن  وا  تفگ :
. دومن میهاوخ  وگ  تفگ و  ادعب  دناهدومن ، تئارق  لقن  فلخ  زا  هک  یناسک  هراب  رد  فلؤم :

. دشابیم هفوک  لها  ینابیش و  یسیع  وبا  هب  فورعم  تسا و  هزمح  يوار  نیمود  دلاخ ، نب  دالخ  اما  - 2
دالخ تسا . داتـسا  ققحم و  اناد ، ملع  نیا  رد  وا  دـشابیم و  نانیمطا  دروم  اوشیپ و  تئارق  ملع  رد  دالخ  دـیوگیم : وا  هراب  رد  يرزج  نبا 

. تشاد قوفت  نانآ  همه  هب  تبـسن  رتهظفاح و  اـب  همه  زا  شناراـی  ناـیم  رد  يو  تسا . هتفرگ  ارف  يو  زا  هدومن و  هضرع  میلـس  رب  ار  تئارق 
«2 . » تسا هدیدرگ  عقاو  لاس 220  رد  شتافو 

. دنشابیم هتخانشان  لوهجم و  يدارفا  نانآ  تشذگ و  هک  تسا  نامه  فلخ  نایوار  هراب  رد  ثحب  فلؤم :
__________________________________________________

.156 / 3 بیذهتلا ، بیذهت  ( 1)
.274 / 1 ءارقلا ، تاقبط  ( 2)

194 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

194 یندم … ص : عفان 
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هراشا

. تسا میعن  یبا  نب  نامحرلا  دبع  دنزرف  عفان  يو  مان 
اتلاـصا حـلاص ، داـمتعا و  دروم  تسا  يدرم  دـشابیم . هناـگ  تفه  نادنمـشناد  ناـیراق و  زا  یکی  عفاـن  دـیوگیم : وا  هراـب  رد  يرزج  نبا 

. تسا هتفرگارف  نانآ  زا  هتشاد ، هضرع  هنیدم  لها  نیعبات  زا  ياهدع  هب  ار  تئارق  تسا . یناهفصا 
زا امـش  روظنم  دـنتفگ : يو  هب  تسا ، ربمایپ  شور  تنـس و  زا  هنیدـم  لـها  تئارق  تفگیم : سنا  نب  کـلام  دـیوگیم : روصنم  نب  دـیعس 

. يرآ تفگ : تسا ؟ عفان  تئارق  نامه  هنیدم  لها  تئارق 
تئارق تفگ : يراد ؟ تسود  رتشیب  ار  اهتئارق  زا  کی  مادـک  مدومن : لاؤس  مردـپ  زا  هک  هدـیدرگ  لقن  لبنح  نب  دـمحا  نب  هّللا  دـبع  زا 

. ار مصاع  تئارق  تفگ : دشابن ؟ نکمم  تئارق  نیا  رگا  متفگ : ار . هنیدم  لها 
«1 . » تسا هدیدرگ  عقاو  لاس 169  رد  عفان  تافو 

نبا زا  يرود  دوبن و  يزیچ  ثیدـح  لقن  رد  یلو  دـنتفرگیم  ارف  عفان  زا  ار  نآرق  مدرم  هک  تسا  هدومن  لقن  لبنح  نب  دـمحا  زا  بلاـط  وبا 
هک : دیوگیم  یئاسن  تسا . دامتعا  دروم  عفان  هک  هدومن  لقن  نیعم 

: دـنراد رظن  فالتخا  وا  هراب  رد  ییحی  دـمحا و  یلو  تسا  هدروآ  رامـش  هب  دامتعا  دروم  دارفا  زا  ار  عفان  زین  نایح  نبا  درادـن . يداریا  عفان 
دروم دیوگیم ، ییحی  تسا و  وگغورد  ثیدح  رد  دیوگیم  دمحا 

__________________________________________________

.330 / 2 ءارقلا ، تاقبط  ( 1)
195 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«1 . » تسا دامتعا 

195 عفان … ص : نایوار 

. شرو نولاق ، دناهدومن : لقن  هطساو  نودب  رفن  ود  ار  عفان  تئارق 
. دشابیم هرهز  هلیبق  هدش  دازآ  تسا و  نادرو  نب  ءانیم  دنزرف  یسوم  وبا  شاهینک  یسیع و  شمان  نولاق : - 1

بقلم نولاق  هب  تشاد  تئارق  رد  هک  یکریز  تناطف و  تهج  هب  ار  وا  عفان  تسا و  هدوب  عفان  رـسمه  دنزرف  ینعی  بیبر ، یـسیع  دـیوگیم :
. دشابیم وکین  يانعم  هب  نولاق  مور  تغل  رد  اریز  دومن 

مور ناریـسا  زا  هّللا  دبع  يو  يالعا  ّدج  یمور و  الـصا  وا  هک  دوب  نیا  دنداد  نولاق  بقل  يو  هب  هک  نیا  تلع  دیوگیم : یلع  نب  هّللا  دـبع 
. تسا هدوب 

. تفرگارف يو  زا  هدومن و  هضرع  عفان  هب  ار  شیوخ  تئارق  نولاق 
ناـنآ هب  ار  مدرم  طـالغا  تاهابتـشا و  بل  تاراـشا  اـب  دـناوخیم و  بـل  هراـشا  اـب  ار  نآرق  دوـب و  لـال  نولاـق  دـیوگیم : متاـح  یبا  نـبا 

«2 . » تسا هدومن  تافو  لاس 220  رد  دلوتم و  لاس 120  رد  يو  دنامهفیم .
نب دمحا  زا  تسا . نتشون  لباق  يو  ياهثیدح  زا  یـضعب  ثیدح  رد  اما  تسا  دامتعا  دروم  قثوم و  تئارق  رد  نولاق  دیوگیم : رجح  نبا 
زین نولاق  نایوار  فلؤم : دنسیونیم !؟ ثیدح  یسک  ره  زا  رگم  تفگ : دز و  يدنخبل  دندومن ، لاؤس  نولاق  ثیدح  هراب  رد  يرصم  حلاص 

. دنشابیم لوهجم  هتخانشان و  ءارق  ریاس  نایوار  دننام 
. تسا دیعس  دنزرف  نامثع و  يو  مان  شرو : اما  و  - 2

صاخ و شور  تئارق ، رد  وا  دیدرگ . لوحم  ودـب  رـصم  رد  نآرق  تئارق  میلعت  تسایر  شرو  نارود  رد  دـیوگیم : وا  هراب  رد  يرزج  نبا 
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صاخ و شور  تئارق ، رد  وا  دیدرگ . لوحم  ودـب  رـصم  رد  نآرق  تئارق  میلعت  تسایر  شرو  نارود  رد  دـیوگیم : وا  هراب  رد  يرزج  نبا 
. دوب كردم  تجح و  تمسق  نیا  رد  شراتفگ  دامتعا و  دروم  تئارق  رد  يو  دوب . فلاخم  عفان  اب  هک  تشاد  یصوصخم  راکتبا 

«3 . » تسا هدومن  تافو  اج  نامه  رد  لاس 197  رد  دلوتم و  رصم  رد  لاس 110  رد  شرو 
__________________________________________________

. ] …[407 / 10 بیذهتلا ، بیذهت  ( 1)
.615 / 1 ءارقلا ، تاقبط  ( 2)

.502 / 1 نامه ، ( 3)
196 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

196 یفوک … ص : یئاسک 

هراشا

یناریا وا ، دادـجا  دوب و  نانآ  هدرک  دازآ  دـسا و  هلیبق  زا  زوریف ، نب  نمهب  نب  هّللا  دـبع  نب  ةزمح  دـنزرف  یئاسک »  » هب روهـشم  یلع  يو  مان 
. تسا

لوحم ودـب  تاّیز  هزمح  زا  دـعب  هفوک  رد  تئارق  ملع  تسایر  هک  تسا  تئارق  ياوشیپ  نامه  یئاـسک  دـیوگیم : يو  هراـب  رد  يرزج  نبا 
داـمتعا وا  هب  اـهنت  تئارق  رد  درک و  هضرع  يو  رب  ار  شیوخ  تئارق  راـب  راـهچ  هک  تروص  نیدـب  دومن ، ذـخا  هزمح  زا  ار  تئارق  وا  دـش .

. دومنیم
هدومن و ذخا  ار  هزمح  ياهتئارق  زا  یتمسق  هک  تشاد  یـصاخ  شور  تئارق  ذخا  رد  یئاسک  دیوگیم : تائارقلا  باتک  رد  دیبع  وبا  یلو 
نیخروم و زا  يدایز  هدع  دسریم و  رظن  هب  حیحـص  هچ  نآ  دـناهدومن  فالتخا  یئاسک  تافو  خـیرات  رد  درک . كرت  ار  اهنآ  زا  یتمـسق 

«1 . » تسا هدومن  تافو  لاس 189  رد  هک  تسا  نیا  دناهتشون ، ظافح 
ارف وگ  تفگ و  هرکاذـم و  روـط  هب  شمعا  رمع  نبا  یـسیع  یلیل و  یبا  نب  ناـمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  تاـّیز و  هزمح  زا  ار  تئارق  یئاـسک 
هب يو  زا  دـعب  دیـشر و  هب  تسا و  هدینـش  زین  هنییع  نبا  یمرزع و  و  ع )  ) قداـص رفعج  ماـما  مقرا و  نب  نامیلـس  ناـنآ و  زا  تسا و  هـتفرگ 

«2 . » تسا هدومن  میلعت  نیما  شدنزرف 
رگید ناهانگ  زا  یـضعب  هب  دروخیم و  بارـش  امئاد  تشاد و  شزغل  هانگ و  هچرگ  یئاسک  هک : تسا  هدومن  لـقن  یبارعا  نبا  زا  یناـبزرم 

، نآرق يراق  وگتسار ، درم  لاح  نیا  اب  یلو  دشیم  بکترم  انلع 
__________________________________________________

.535 / 1 ءارقلا ، تاقبط  ( 1)
.313 / 8 بیذهتلا ، بیذهت  ( 2)
197 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«1 . » دوب برع  فلتخم  ياههجهل  نابز و  هب  اناد  يوق و  هظفاح  طبض و  ياراد 

197 یئاسک … ص : نایوار 

. رمع نب  صفح  دلاخ و  نب  ثیل  دناهدومن : لقن  هطساو  نودب  رفن  ود  ار  یئاسک  تئارق 
. تسا يدادغب  دلاخ  دنزرف  ثراحلا  وبا  شاهینک  ثراح ، وا  مان  دلاخ : نب  ثیل  - 1
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تسا یئاسک  نادرگاش  نیرتگرزب  زا  ظفاح و  تسا  يداتسا  دامتعا و  دروم  روهـشم و  تسا  يدرم  وا  دیوگیم : يو  قح  رد  يرزج  نبا 
«2 . » تسا هدیدرگ  عقاو  لاس 240  رد  وا  تافو  تسا . هتفرگ  ارف  يو  زا  ار  تئارق  و 

. میدروآ مصاع  لاح  حرش  نمض  رد  ار  وا  لاح  حرش  هک  تسا  يرود  رمع  نب  صفح  نامه  صفح  اما  و  - 2
هدیـصق رد  هریف  نب  مساق  ار  ناشنایوار  و  هناگ » تفه  نایراق   » مان میدروآ و  اج  نیا  رد  هک  نانآ  نایوار  هعبـس و  ءارق  لاح  حرـش  دوب  نیا 

. تسا هدومن  رکذ  مظن  اب  تسا  فورعم  هّیبطاش »  » هب هک  شاهّیمال 
نایراق هک  میروآیم  هدنیآ  لصف  رد  ار  ناشیا  تالاح  دنشابیم و  عاقعق  نب  دیزی  بوقعی و  فلخ و  هناگهد ، نایراق  زا  رگید  نت  هس  اما  و 

. دوشیم غلاب  نت  هد  هب  شخب  نیا  رد  ثحب  دروم 
__________________________________________________

.185 / 5 ءابدالا ، مجعم  ( 1)
.34 / 2 ءارقلا ، تاقبط  ( 2)

198 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

198 رگید … ص : يراق  هس 

198 ماشه … ص : نب  فلخ 

. سیردا قاحسا و  دنشابیم : رفن  ود  يو  تئارق  نایوار  اما  میدومن و  رکذ  هزمح  لاح  حرش  نمض  رد  ار  فلخ »  » لاح حرش 
دوب و ورم  لها  اتلاصا  بوقعی ، وبا  شاهینک  هّللا ، دبع  نب  نامثع  نب  میهاربا  دنزرف  قاحـسا  دیوگیم : يو  هراب  رد  يرزج  نبا  قاحـسا : - 1

هتفگ تایح  دوردب  لاس 286  رد  وا  دامتعا . دروم  دوب  يدرم  قاحـسا  دوب . يو  تئارق  لقان  فلخ و  رادباتک  درکیم ، تنوکـس  دادغب  رد 
«1 . » تسا

. دنتسه هتخانشان  لوهجم و  ینعی  تشذگ  نایراق  رگید  نایوار  رد  هک  تسا  نامه  قاحسا  تئارق  نایوار  هراب  رد  نخس  فلؤم :
يو تسا . يدادـغب  اتلاصا  نسحلا و  وبا  شاهینک  داّدـح ، میرکلا  دـبع  دـنزرف  سیردا  دـیوگیم : سیردا  هراب  رد  يرزج  نبا  سیردا : - 2

. تسا هتفرگ  ارف  فلخ  دزن  ار  تئارق  وا  دشابیم . نانیمطا  دروم  طایتحا و  لها  يوق ، هظفاح  ياراد  تئارق ، ملع  ياوشیپ 
تافو لاـس 292  رد  وا  تسا . نآ  زا  رتـالاب  هکلب  داـمتعا و  دروم  هقث و  وا  تفگ : باوج  رد  دـیدرگ ، لاؤـس  ینطقراد  زا  سیردا  هراـب  رد 

«2 . » دومن
. دشابیم لوهجم  نانآ  همه  تیوه  هک  دیآیم  شیپ  دوب ، نایراق  ریاس  نایوار  رد  هک  يداریا  نامه  زاب  سیردا ، تئارق  نایوار  رد  فلؤم :

__________________________________________________

.155 / 1 ءارقلا ، تاقبط  ( 1)
.154 / 1 نامه ، ( 2)

199 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

199 قاحسا … ص : نب  بوقعی 

. دشابیم هرصب  لها  مرضح و  هلیبق  هدش  دازآ  تسا ، دمحم  وبا  شاهینک  قاحسا و  دنزرف  بوقعی ، وا  مان 
. تسا هناگهد  نایراق  زا  یکی  وا  دیوگیم : يرزج  نبا 
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مدناوخ و یعـشاجم  هفنرـش  نب  باهـش  هب  زین  زور  جنپ  تدم  هب  و  مالـس »  » شیپ رد  مین  لاس و  کی  ار  تئارق  نم  هک  تسا  هتفگ  بوقعی 
تافو دوب . هتفرگارف  ع )  ) یلع زا  مه  وا  یلئد و  دوسـالا  وبا  زا  زین  هملـسم  یبراـحم و  براـحم  نب  ۀملـسم  زا  زور  هن  تدـم  رد  زین  باـهش 

«1 . » تسا هدش  عقاو  یگلاس  رد 88  لاس 205  هب  بوقعی 
، تسا هدروآ  رامـش  هب  نانیمطا  دروم  دارفا  زا  ار  وا  زین  نایح  نبا  تسا . وگتـسار  قودـص و  هک  دـنیوگیم  يو  قح  رد  متاح  وبا  دـمحا و 

«2 . » تسین نانیمطا  تقاثو و  زا  لماک  ّدح  رد  لاجر  ياملع  دزن  رد  بوقعی  دیوگیم : دعس  نبا  یلو 
. حور سیور و  دناهدومن : لقن  رفن  ود  ار  بوقعی  تئارق 

هظفاح ياراد  تئارق و  داتسا  يو  دیوگیم : يرزج  نبا  تسا . هرصب  لها  ياؤلؤل و  هب  فورعم  لکوتم  دنزرف  دمحم ، يو  مسا  سیور : - 1
زا هدومن و  هضرع  یمرضح  بوقعی  هب  ار  شیوخ  تئارق  سیور  دوب . ییازسب  ترهش  صاخ و  تراهم  ياراد  نف  نیا  رد  وا  دشابیم . يوق 

. تسا هتفرگارف  يو 
يریبز دـمحا  نب  ریبز  هّللا  دـبع  وبا  رامت و  نوراه  نب  دـمحم  زین  سیور  زا  تسا . بوقعی  نادرگاش  نیرترهام  زا  سیور  دـیوگیم : یناد 

. دناهدومن تئارق  لقن  یعفاش 
«3 . » تسا هدومن  تافو  لاس 338  هب  سیور 

زا دشابیم و  هرـصب  لها  نانآ و  هدش  دازآ  لذه و  هلیبق  زا  نمؤملا  دبع  دـنزرف  نسحلا  وبا  وا  هینک  تسا و  بوقعی  يوار  نیمود  حور : - 2
. دوب وحن  ملع  نادنمشناد 

فورعم ناـنیمطا و  دروم  مکحم ، طـباض ، يدرف  دوـب ، تمظع  تیـصخش و  ياراد  تئارق و  داتـسا  يو  دـیوگیم : وا  قـح  رد  يرزج  نبا 
هدومن تافو  ای 234  لاس 235  رد  دـیدرگیم و  بوسحم  يو  هتـسجرب  نادرگاـش  زا  هتفرگارف ، یمرـضح  بوقعی  زا  ار  تئارق  دـشابیم .

«4 . » تسا
__________________________________________________

.38 / 2 ءارقلا ، تاقبط  ( 1)
.382 / 11 بیذهتلا ، بیذهت  ( 2)

.233 / 2 ءارقلا ، تاقبط  ( 3)
.285 / 1 نامه ، ( 4)

200 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. دنشابیم هتخانشان  هیوهلا و  لوهجم  ءارق ، رگید  نایوار  دننام  هب  وا  نایوار 

200 عاقعق … ص : نب  دیزی 

. دشابیم هنیدم  لها  موزخم و  هفیاط  زا  رفعج و  وبا  يو  هینک  تساوشیپ . عاقعق  نب  دیزی  دیوگیم : يرزج  نبا 
نب هّللا  دبع  رب  ار  شیوخ  تئارق  هک  تسا  يروهشم  ردقلا و  لیلج  تیـصخش  وا  دوشیم . بوسحم  نیعبات  زا  هناگ و  هد  نایراق  زا  یکی  وا 

. تسا هتفرگارف  نانآ  زا  و  هدومن ، هضرع  هریره  وبا  سابع و  نب  هّللا  دبع  هعیبر و  یبا  نب  شایع 
دوب يدرم  وا  دش . هدـیمان  يراق  تهج  نیمه  هب  دوب و  هنیدـم  لها  ياوشیپ  سیئر و  نآرق  تئارق  رد  عاقعق  نبا  دـیوگیم : نیعم  نب  ییحی 

. تسوگتـسار تفگ : مدومن ، لاؤس  عاقعق  نبا  هراب  رد  مردپ  زا  دـیوگیم : متاح  یبا  نبا  تسا . هدومن  لقن  مک  ثیدـح  یلو  دامتعا  دروم 
«1 . » تشذگ رد  هنیدم  رد  لاس 130  هب  يو 

. تسا ءاذح  هب  فورعم  هنیدم و  لها  ثراحلا  وبا  شاهینک  نادرو  دنزرف  یسیع : زاّمج 1 - نبا  یسیع و  دراد : يوار  رفن  ود  عاقعق  نب  دیزی 

نآرق لئاسمرد  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 448زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


زا اودب  ار  تئارق  دوب ، طایتحا  اب  راک و  هظفاحم  رایسب  ققحم و  ثیدح ، يوار  تئارق ، رد  رهام  يداتسا  اوشیپ و  يو  دیوگیم : يرزج  نبا 
لقن رد  تسا و  هدوـب  عفاـن  نادرگاـش  نیرتگرزب  نیرتیمیدـق و  زا  يو  دـیوگیم : یناد  تفرگ . ارف  عفاـن  زا  اهدـعب  هبیـش و  رفعج و  وـبا 

«2 . » تسا هتفگ  تایح  دوردب  لاس 160  رد  يو  نم  رظن  هب  تسا . هدومن  تکرش  عفان  اب  یهاگ  دانسا ، نایب  ثیداحا و 
. دوب نکاس  نطوتم و  هنیدم  رد  هک  تسا  هرهز  هلیبق  هدرک  دازآ  عیبّرلا ، وبا  شاهینک  زاّمج ، نب  ملسم  دنزرف  نامیلس ، شمان  زامج : نبا  - 2

لماکلا و باتک  ود  رد  هچ  نآ  ربانب  دـشابیم و  هظفاـح  ياراد  طـباض ، راوگرزب ، يدرم  تئارق و  داتـسا  زاـمج  نبا  دـیوگیم : يرزج  نبا 
عقاو لاس 170  زا  دعب  يو  تافو  نم  رظن  هب  تسا و  هتفرگارف  عفان  زا  اهدعب  هبیش و  رفعج و  وبا  زا  اودب  ار  تئارق  يو  تسا ، هدمآ  رینتسملا 

«3 . » تسا هدیدرگ 
__________________________________________________

.382 / 2 ءارقلا ، تاقبط  ( 1)
. ] …[616 / 1 نامه ، ( 2)

.315 / 1 نامه ، ( 3)
201 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

، تسا هدـش  لقن  رگید  قرط  اب  هک  ییاهتئارق  یلو  دنـشابیم  فورعم  املع  نایم  رد  میدومن ، دای  تئارق  نایوار  ناونع  هب  هک  يدارفا  نیا 
رد هک  دنتـسه  فالتخا  دروم  ناسانـش  لاجر  نایم  رد  دامتعا ، تقاثو و  رظن  زا  اـهتئارق  نیا  ناـیوار  تسا . هدـشن  طبـض  مجارت  بتک  رد 

203 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  میوشیمن . ضرعتم  اهنآ  هب  اج  نیا  رد  ام  تهج  نیدب  دش ، ياهراشا  تافالتخا  نیا  هب  هتشذگ  لوصف 

نآرق هناگتفه  ياهتئارق  شخب 6 

هراشا

رد تسا  هناگ  تفه  فورح  زا  ریغ  هناگ  تفه  ياهتئارق  هناگتفه  ياهتئارق  رتاوت  هیرظن  یـسررب  هناـگ  تفه  ياـهتئارق  رتاوت  مدـع 
204 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  هناگ  تفه  ياهتئارق  تیجح  نوماریپ 

204 هناگتفه … ص : ياهتئارق  رتاوت  مدع 

204 اهتئارق … ص : رتاوت  مدع  لیالد 

ام رظن  هب  هک  دراد  دوجو  یفلتخم  لاوقا  اهتئارق  رتاوت  رد  یلو  تسا  رتاوتم  ناناملـسم  همه  قاـفتا  هب  نآرق  هک  میتفگ  شیپ  تاحفـص  رد 
میروآیم : اج  نیا  رد  ار  اهنآ  زا  یتمسق  کنیا  هک  دنکیم  دییأت  ار  هیرظن  نیا  يدایز  لیالد  دنشابیمن و  رتاوتم  اهتئارق  نیا 

تروص هب  ام  يارب  اهتئارق  نیا  هک  ددرگیم  نیقی  عطق و  بجوم  میدومن ، نایب  البق  هک  يروط  هب  تائارق  نایوار  لاح  حرش  یـسررب  - 1
تباث و اهتئارق  نیا  نایوار  زا  یـضعب  ندوب  نانیمطا  دروم  تقاـثو و  نیا ، رب  هوـالع  رتاوت . تروص  هب  هن  تسا  هدـیدرگ  لـقن  دـحاو  ربخ 

نیا هک  نیا  رد  ربدـت  تقد و  - 2 دسریم !؟ نایراق  دوخ  هب  رتاوت  اب  اهتئارق  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  دـشابیمن ، ملـسم 
ربخ تروص  هب  زین  نایراق  دوخ  يارب  اهتئارق  نیا  هک  دزاسیم  نشور  تباـث و  دـناهتفرگ ، ارف  ار  اـهتئارق  نیا  اـجک  زا  هنوگچ و  ناـیراق 

. رتاوتم روط  هب  هن  تسا ، هدیدرگ  لقن  دحاو 
بذـک و هب  زگره  هک  دـناهدوب  يدارفا  زا  هدیـسر و  رتاوت  دـح  هب  هقبط ، ره  رد  نآ  يراـق  هب  اـت  تئارق  ره  ناـیوار  هک  مینک  ضرف  رگا  - 3
رد دحاو  ربخ  تروص  هب  دوشیم و  عطق  نآ  رتاوت  دسریم  يراق  دوخ  هب  هک  تیاور  دنـس  زاب  زین  ضرف  نیا  رد  دـننکیمن . عامتجا  غورد 
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. رتشیب هن  تسا  هدرک  هئارا  هدناوخ و  يراق  کی  لصا  رد  ار  تئارق  ره  اریز  دیآیم ،
ضارتعا رگید  ياهتئارق  هب  تبـسن  لیالد  نیمه  اب  دـنروآیم و  یلیالد  شیوخ  تئارق  تحـص  رب  نانآ  ناوریپ  ناـیراق و  زا  کـی  ره  - 4

205 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  داهتجا  رب  اهتئارق  نیا  هک  دهدیم  ناشن  لمع  نیا  دوخ  دننکیم .
هب جاتحم  نآ  تابثا  رگید  دـشیم ، لقن  ربمایپ  زا  یعطق  رتاوت و  تروص  هب  اهنآ  زا  کی  ره  رگا  اریز  تسا ، دنتـسم  ناـیراق  دوخ  هیرظن  و 

. تشادن یموهفم  ینعم و  اهتئارق  رگید  زا  ضارعا  تئارق و  کی  باختنا  دوبن . ناهرب  لیلد و 
تائارق رتاوت  مدع  رب  تسا  ینـشور  لیلد  دوخ  دننکیم ، راکنا  ار  یلومعم  ياهتئارق  زا  یتمـسق  هک  نادنمـشناد  ناگرزب و  زا  ياهدع  - 5

يدایز تمسق  دنکیم و  راکنا  ار  رماع  نبا  تئارق  يربط » ریرج  نبا   » هک نانچ  دنامیمن ، یقاب  راکنا  یفن و  يارب  ییاج  رتاوت  ندوب  اب  اریز 
یـضعب دـناهداد و  رارق  داریا  نعط و  دروم  ار  هزمح  تئارق  مه  املع  زا  یـضعب  دـهدیم . رارق  داقتنا  نعط و  دروم  زین  ار  اـهتئارق  رگید  زا 

نآ هشیر  تلع و  هک  ار  یتئارق  ره  اساسا  نادنمشناد  زا  يدایز  هدع  دناهتخانش و  دودرم  ار  ریثک  نبا  تئارق  ياهراپ  رمع و  وبا  تئارق  رگید 
«1 . » دناهداد تبسن  شزغل  هابتشا و  هب  ار  نآ  نارادفرط  هدومن و  راکنا  ددرگن ، ادیپ  برع  تغل  رد 

دیرد نبا  شایع و  رکب  وبا  و  « 2  » يدهم نبا  نوراه و  نب  دیزی  و  اهیلبنح ) ياوشیپ   ) لبنح نب  دمحا  هک : میدـناوخ  هزمح  لاح  حرـش  رد 
. دناهتسناد دودرم  ار  نآ  هدومن و  راکنا  ار  وا  تئارق 

نینچ هدومن ، تفلاخم  ام  اب  يرـشخمز  دننام  ياهدع  دیوگیم : هدومن ، رایتخا  ار  اهتئارق  ندوب  يداهتجا  مدع  یفیقوت و  هیرظن  یـشکرز ،
. دوشیم باختنا  برع  بدا  نادنمشناد  غیلب و  دارفا  يأر  داهتجا و  اب  دشابیم و  يرایتخا  اهتئارق  باختنا  هک  دناهتشادنپ 

هدومن ظفلت  هزمه  هرـسک  اب  ار  ماحرالا » و   » هملک يو  هک : دـیوگیم  دـشکیم و  شیپ  ار  هزمح  تئارق  اهنآ  در  ماقم  رد  سپـس  یـشکرز 
ُْمْتنَأ اـم  َو  هیآ  رد  ار  هزمح  تئارق  هک  دـننکیم  لـقن  یمرـضح  بوـقعی و  دـیز و  وـبا  زا  هک  ناـنچ  تسین  حیحـص  هک  یتروـص  رد  تسا ،

ماغدا مال  رد  ار  ءار  مکرفغی »  » رد هک  رمع  وبا  تئارق  نینچمه  دـناهدومن و  راکنا  هئطخت و  تسا  هدـناوخ  اـی »  » رـسک اـب  هک  « 3  » َّیِخِرْصُِمب
«4 . » تسا راکشآ  نّیب و  ياهطلغ  زا  یکی  ماغدا  نیا  دیوگیم : جاجز  هک  اج  نآ  دننادیم  تسردان  تسا ، هدومن 

__________________________________________________

ص 106. رانملا ، هناخپاچ  عبط  يریازج ، دمحا  نب  حلاص  نب  رهاط  فیلأت  نایبت ، ( 1)
مدینش ینیدم  نب  یلع  زا  هک : تسا  هتفگ  نانـس  نب  دمحا  دیوگیم :  280 بیذهتلا 6 / بیذهت  رد  تسا ، يدهم  نب  نامحرلا  دـبع  وا  ( 2)

هتفگ یعفاش  دوب . قلطم  ياوشیپ  هک  تسا : هتفگ  يو  هراب  رد  زین  یلیلخ  دوب . مدرم  نیرتدنمـشناد  يدـهم  نب  نامحرلا  دـبع  تفگیم : هک 
. متفاین ریظن  يو  يارب  ایند  رد  تسا :

.22 میهاربا / ( 3)
.87 نایبت ، ( 4)

206 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

206 اهتئارق … ص : رتاوت  مدع  رب  نادنمشناد  حیرصت 

میروایب تسا ، هدش  حیرصت  اهتئارق  رتاوت  مدع  رب  نآ  رد  هک  ار  تئارق  ملع  نادنمشناد  زا  نت  دنچ  راتفگ  هک  مینادیم  بسانم  اج  نیا  رد 
ددرگ : حضاو  نشور و  شیپ  زا  شیب  بلطم  ات 

روط هب  ول  نامثع و  ياهنآرق  زا  یکی  اب  دشاب و  قفاوم  تهج  کی  زا  ول  برع و  تغل  دعاوق و  اب  هک  یتئارق  ره  دیوگیم : يرزج  نبا  - 1
هوجو زا  یکی  تئارق  نیا  هکلب  دومن  در  ار  نآ  ناوتیمن  تسا و  حیحص  تئارق  نامه  دشاب ، حیحـص  مه  شدنـس  دنک و  تقباطم  لامتحا 

زا هاوـخ  دـنریذپب ، ار  تئارق  نآ  هک  تسا  بجاو  مزـال و  ناناملـسم  يارب  تسا و  هدـش  لزاـن  ساـسا  نآ  رب  نآرق  هک  تسا  ياهناـگتفه 
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. دنشابیم لوبق  دروم  هک  رگید  نایراق  زا  ای  دوش و  لقن  هناگتفه  نایراق 
هناگتفه و نایراق  زا  هچرگ  تسناد ، لطاب  ای  فیعض  ار  یتئارق  نینچ  دیاب  دشابن ، اراد  ار  ناکرا  طیارش و  نامه  زا  یکی  یتئارق  رگا  یلو 

. دشاب هدش  لقن  نانآ  زا  رتالاب  ای 
هدومن و حیرصت  نآ  رب  زین  یناد  دیعـس  نب  نامثع  رمع  وبا  دنریذپیم . ار  نآ  قیقحت  ملع و  نایاوشیپ  ناگرزب و  هک  تسا  يرظن  نامه  نیا 

ناـیب ینـشور  تحارـص و  هب  ار  بلطم  نیا  يددـعتم  دراوم  رد  يودـهم  راـمع  نب  دـمحا  ساـبعلا  وـبا  یکم و  بلاـط  یبا  نب  دـمحم  وـبا 
. دناهتشاد

ياهیرظن نامه  نیا  تسا و  هدومن  دـییأت  قیقحت و  ار  نامه  زین  هّماش  یباب  فورعم  لیعامـسا  نب  ناـمحّرلا  دـبع  مساـقلا  وبا  اـناوت  ققحم  و 
. تسا هدوبن  ناشربارب  رد  یفلاخم  دندوب و  هدیقع  نآ  رب  املع  زا  ناگتشذگ  هک  تسا 

ار نآ  لوگ  دوش ، هداد  تبـسن  هناگتفه  نایراق  زا  یکی  هب  هک  ار  یتئارق  ره  دیابن  دیوگیم : زیجولا  دـشرملا  دوخ  باتک  رد  هماش  وبا  - 2
تحـص نیناوق  طباوض و  اب  هک  نیا  رگم  تسا  هدیدرگ  لزان  تروص  نادب  نآرق  اعقاو  هک  تشادنپ  نینچ  دیمان و  حیحـص  ار  نآ  دروخ و 

. تشاد دهاوخن  صاصتخا  رفن  کی  هب  دوب و  دهاوخ  یعامجا  تئارق  نآ  لقن  زین  تروص  نیا  رد  دنک . تقباطم 
رب هن  تسا  تئارق  فاصوا  طیارـش و  رب  داـمتعا ، هیکت و  اریز  دوشن  لـقن  فورعم  هناـگتفه  ناـیراق  زا  هک  تسین  نآ  حیحـص  ریغ  تئارق 

فورعم هناگتفه  نایراق  زا  تئارق  نیا  هاوخ  دشابن ، اراد  ار  تئارق  تحص  طیارش  هک  تسا  یتئارق  حیحص  ریغ  تئارق  نیاربانب ، صاخشا .
اهنآ هب  تبسن  تحـص ، طیارـش  دعاوق و  اب  نانآ  تئارق  تقباطم  ترثک  هناگتفه و  نایراق  ترهـش  رثا  رد  اهتنم  نارگید ، زا  ای  دوش  لقن 

«1 . » رگید ياهتئارق  ات  هدش  ادیپ  يرتشیب  دامتعا 
__________________________________________________

.9 / 1 رشعلا ، تائارقلا  یف  رشنلا  ( 1)
207 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

دـننادیم و طرـش  زین  ار  رتاوت  دنـس ، تحـص  رب  هوالع  حیحـص  تئارق  رد  ریخا  نرق  ياملع  زا  یهورگ  هک : دـیوگیم  يرزج  نبا  زاـب  - 3
زین اهتئارق  نیاربانب ، دـیمان . نآرق  ار  نآ  ناوتیمن  تسا ، هدـمآ  دـحاو  ربخ  اب  هچ  نآ  دوشیم و  تباث  رتاوت  اـب  اـهنت  نآرق  هک  دـنیوگیم 

. دنشاب رتاوتم  دیاب 
دنمزاین رگید  طیارـش  هب  اـهتئارق  نیا  رد  اـم  دوب ، رتاوتم  اـهتئارق  رگا  اریز  تسین  تسرد  هیرظن  نیا  دـیوگیم : هورگ  نیا  در  رد  سپس 

مزال طرش  فلتخم  ياهتئارق  رد  ار  رتاوت  ام  رگا  میریذپب و  ار  نآ  دیاب  دسرب  ام  هب  رتاوت  روط  هب  ربمایپ  زا  هچ  ره  هک  نیا  لیلد  هب  میدوبن ،
. تفر دهاوخ  نیب  زا  رتاوت  نتشادن  رثا  رد  اهتئارق  رثکا  تروص  نیا  رد  مینادب 

اب متـشگرب و  هدیقع  نآ  زا  هدرب ، یپ  دوخ  هابتـشا  هب  ادعب  یلو  متـشاد  ار  هدـیقع  نیمه  البق  زین  نم  هک  دـنکیم  هفاضا  يرزج  نبا  هاگ  نآ 
. مدش هدیقع  مه  تئارق  ملع  هتشذگ  یلعف و  نایاوشیپ 

مامت هک  تسا  هدـیدرگ  فورعم  نینچ  ناشناوریپ  تئارق و  دـیتاسا  زا  ياهدـع  نایم  رد  دـیوگیم : دـشرملا  دوخ  باـتک  رد  هّماـش  وبا  - 4
. تشاد هدیقع  دنوادخ  يوس  زا  اهتئارق  نیا  لوزن  رب  هک  تسا  بجاو  هک  دناهدومن  هفاضا  تسا و  رتاوتم  هناگتفه  ياهتئارق 

دحتم نآ  لقن  رد  دانـسا  نالقان و  همه  هک  یتئارق  رد  اهنت  هکلب  اهتئارق  مامت  رد  هن  یلو  میتسه  هدیقع  نامه  هب  زین  ام  دـیوگیم : هاگ  نآ 
رتاوت مدع  تروص  رد  نیاربانب  دنشابیم ، عیاش  ناوارف و  اهتئارق  رد  فالتخا  راکنا و  هک  یتروص  رد  دنکن ، راکنا  ار  نآ  یسک  دنـشاب و 

«1 . » دشابن نایم  رد  نآ  راکنا  فالتخا و  دیاب  لقا  دح  تئارق ، کی 
نارود رد  نایراق  ياوشیپ  هک  يرزج  نب  ریخلا  وبا  دـیتاسا  داتـسا  هک  تسا  نامه  اهتئارق  هراـب  رد  نخـس  نیرتهب  دـیوگیم : یطویـس  - 5

زا یکی  اب  تقفاوم  یبرع ، دـعاوق  اـب  تقباـطم  تسا : طرـش  هس  ياراد  حیحـص  تئارق  ره  تسا : هتفگ  رـشنلا  باـتک  لوا  رد  دوب ، شیوخ 
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. دنس تحص  ینامثع ، نآرق  ياههخسن 
«2 . » تسا هدنار  ملق  رب  ياهدیجنس  بلطم  هدروآ و  یمکحم  نقتم و  ثحب  ادج  لصف  نیا  رد  يرزج  نبا  دیوگیم : سپس 

هکلب میتسین  دقتعم  اهنآ  رتاوت  رب  ام  دـیوگیم : تسا ، فالتخا  دروم  نایراق  نایم  رد  هک  یتاملک  هراب  رد  هلمـسبلا  باتک  رد  هماش  وبا  - 6
رتاوتم ریغ  اهنآ  زا  یضعب  رتاوتم و  اهتئارق  زا  یضعب  ام  هدیقع  هب 

__________________________________________________

.13 / 1 رشعلا ، تائارقلا  یف  رشنلا  ( 1)
.129 ج 1 / ، 27 عون 22 - ناقتالا ، ( 2)

208 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. تسین هدیشوپ  ققحم  فاصنا و  اب  درف  چیه  رب  تقیقح  نیا  دشابیم و 

زا یـضعب  لباقم ، رد  دناهدومنن و  حیرـصت  اهتئارق  ندوب  رتاوتم  هب  لوصا  ملع  نادنمـشناد  زا  کی  چیه  هک : دـناهتفگ  املع  زا  یـضعب  - 7
ربمایپ دوخ  زا  اهنآ  ندوب  رتاوتم  اما  تسا ، هدیـسر  رتاوت  روط  هب  نایراق  دوخ  هب  هناگتفه  ياهتئارق  هک  دنیوگیم  اتحارـص  نادنمـشناد 

. رتاوتم روط  هب  هن  دنناسریم  دحاو  ربخ  تروص  هب  مالـسا  ربمایپ  هب  ار  ناشیاهتئارق  اتعیبط ، هناگتفه  نایراق  اریز  دشابیم  لاکـشا  دروم 
«1»

رگید هورگ  هدومن و  اعدا  ار  هناگتفه  ياهتئارق  زا  کی  ره  رتاوت  لوصا ، ياملع  زا  یهورگ  دنیوگیم : رخأتم  نادنمشناد  زا  یضعب  - 8
تباث و ار  اعدـم  نیا  یملع  لیلد  چـیه  هک  نیا  رب  هوالع  یلو  دـناهدرک  اعدا  ار  هناگهد  ياهتئارق  مامت  ندوب  رتاوتم  هتـشاذگ ، رتارف  ار  اـپ 
. تسا رتاوتم  ریغ  رگید  تمـسق  رتاوتم و  یتمـسق  هناگتفه  تائارق  نایم  رد  هک  دناهدومن  فارتعا  نایراق  دوخ  زا  ياهدع  دنکیمن ، دـییأت 

مامت ندوب  رتاوتم  يرآ ، هناگهد . ياهتئارق  رتاوت  هب  دسرب  اجک  دنتـسین ، دـقتعم  اهتئارق  نیا  کتکت  رتاوت  رب  نایراق  زا  کی  چـیه  یلو 
«2 . » دننارگید زا  رتانشآ  شیوخ  ملع  يایاوز  زومر و  هب  ینف  ره  لها  یلو  تسا  لوصا  ياملع  زا  یضعب  هیرظن  اهتئارق ،

ود نیا  تئارق  اریز  دنراد  رظن  قافتا  نآ  رب  عفان  مصاع و  هک  دناهتـسناد  ربتعم  ار  یتئارق  اهنت  اسب  هچ  دـیوگیم : اهتئارق  هراب  رد  یکم  - 9
«3 . » دشابیم رتحیصف  برع  تغل  رظن  زا  رتحیحص و  دنس  رظن  زا  رتهب و  اهتئارق  مامت  زا  نت 

زا کی  ره  دیوگیم : دوخ  تاقیلعت  رد  وا  دشابیم . نایرع  دیعس  دمحم  خیـش  دنفرتعم ، رتاوت  مدع  رب  اهتئارق  هراب  رد  هک  یناسک  زا  - 10
. دروخیم مشچ  هب  يدراوم  ذوذش  نیا  زا  زین  هناگتفه  ياهتئارق  رد  یتح  تسا و  هدعاق  فالخ  ذوذش و  ياراد  اهتئارق 

ندوب اراد  رظن  زا  اما  تسا و  مصاع  عفان و  تئارق  ناشنایوار ، ندوب  دامتعا  دروم  رظن  زا  املع  دزن  رد  اهتئارق  نیرتحیحـص  دـیوگیم : زاب 
«4 . » تسا یئاسک  رمع  وبا  تئارق  تحاصف ، هوجو  زا  يرتشیب  تاهج  هب 

__________________________________________________

.105 نایبت ، ( 1)
.106 نامه ، ( 2)

.90 نامه ، ( 3)
.53 ، 52 یعفار ، نآرقلا ، زاجعا  ( 4)

209 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

209 هجیتن … ص :

، مزال زاین  دروم  رادـقم  هب  اج  نیا  رد  ام  هک  اهتئارق  رتاوت  مدـع  دروم  رد  تاـئارق  ملع  نادنمـشناد  اـملع و  تاـفارتعا  زا  یتمـسق  دوب  نیا 
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. دومن دیهاوخ  هعلاطم  زین  ار  يرگید  ياهتمسق  هدنیآ  تاحفص  رد  تفای و  تسد  يرتشیب  تافارتعا  هب  ناوتیم  یلو  میدومن  افتکا 
رتاوت مدع  رب  نف  نادنمـشناد  املع و  تافارتعا  همه  نیا  اب  ایآ  هک  دیامن  تواضق  هاگنآ  دـنک  رکفت  دوخ  اج  نیا  رد  دـیاب  زیزع ، هدـنناوخ 
رتاوت ناوتیم  ایآ  دش !؟ لئاق  یـشزرا  اهاعدا  هنوگ  نیا  يارب  ای  دومن  رتاوت  ياعدا  اهتئارق  نیا  رد  ناوتیم  زاب  نآرق ، فلتخم  ياهتئارق 

، میلس نادجو  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دومن !؟ تباث  دناهدومن ، رتاوت  ياعدا  لیلد  نودب  هک  دارفا  ياهراپ  زا  ندومن  يوریپ  دیلقت و  فرـص  اب  ار 
یناسک سلدنا  یتفم  دیعـس  وبا  یـضاق  هک  تسا  نیا  رد  بجعت  بلاطم ، نیا  همه  دوجو  اب  دنکیم ! بیذکت  دروم  نیا  رد  ار  رتاوت  دوجو 

املع دزن  رد  اهتئارق  هک  مینک  ضرف  ام  تسا !! هدومن  رداص  ار  نانآ  دادـترا  مکح  هدرک و  ریفکت  دـناهتفرن ، اهتئارق  رتاوت  راب  ریز  هک  ار 
نید تایرورض  زا  هلئسم  نیا  هک  یتروص  رد  دومن !؟ شریفکت  دنک ، راکنا  ار  رتاوت  نیا  هک  ار  یسک  ناوتیم  ایآ  لاح  نیا  اب  تسا ، رتاوتم 

. دوریمن رامش  هب 
راکنا اب  ار  یناملـسم  ناوتیم  ایآ  زاب  تسا ، بهذـم  تایرورـض  زا  یلاـیخ  موهوم و  رتاوت  ناـمه  هلیـسو  هب  اـهتئارق  هک  مینک  ضرف  زاـب 

تئرج و زج  اـعدا  نیا  هک  ینادیم  رتـهب  دوـخ  وـت  ادـنوادخ ! تسناد !؟ دـترم  تسا ، هدـشن  تباـث  يو  رب  نآ  ندوـب  يرورـض  هـک  يزیچ 
هب نانآ  كاپ  نوخ  نتخیر  ناناملـسم و  نایم  رد  هقرفت  فـالتخا و  داـجیا  زج  وت و  ماـکحا  دودـح و  رب  زواـجت  وت و  هاگـشیپ  هب  تراـسج 

210 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسین . يرگید  زیچ  قحان ،

210 هناگتفه … ص : ياهتئارق  رتاوت  هیرظن  یسررب 

210 اهتئارق … ص : رتاوت  لیالد 

دننکیم : هماقا  ریز  رارق  هب  ار  یلیالد  شیوخ  هیرظن  تابثا  يارب  دنشابیم ، لئاق  هناگتفه  ياهتئارق  ندوب  رتاوتم  هب  هک  یناسک 
اهتئارق ندوب  رتاوتم  هب  راـصعا  نورق و  ماـمت  رد  ینآرق  مولع  نادنمـشناد  ماـمت  تسا و  یعاـمجا  اـهتئارق  ندوب  رتاوـتم  دـنیوگیم : - 1

. دناهتشاد هدیقع 
موهفم نآ ، رب  هوالع  ددرگیم و  رهاظ  الماک  اعدا  نیا  ندوب  ساسایب  زیزع  هدـنناوخ  يارب  میدروآ ، نیـشیپ  لوصف  رد  هچ  نآ  زا  فلؤم :

رد دنشابن  فلاخم  تسا ، هدش  عامجا  ياعدا  هک  ياهیرظن  اب  لباقم  ياههیرظن  ناوریپ  هک  دوب  دهاوخ  ققحم  حیحص و  یتروص  رد  عامجا 
هئطخت ار  رگید  تئارق  ناوریپ  اهتئارق  نیا  زا  کی  ره  ناوریپ  اریز  تسا  سکع  هب  هلئـسم  هناـگتفه ، ياـهتئارق  هلئـسم  رد  هک  یتروص 

. دنزرویم تفلاخم  نآ  اب  هدومن و 
هک دوب  نآ  بجوم  مزلتسم و  دندوب ، لئاق  نآرق  هب  تبسن  مود  لوا و  نرق  ناناملـسم  ربمایپ و  باحـصا  هک  یـصاخ  تیمها  دنیوگیم : - 2

. دنکیم كرد  یبوخ  هب  ار  بلطم  نیا  وجتقیقح  فصنم و  درف  ره  هک  نانچ  دشاب ، رتاوتم  اهتئارق  همه 
، ار نآ  تئارق  یگنوـگچ  ندوـب  رتاوـتم  هن  دـنکیم  تباـث  ار  نآرق  دوـخ  ندوـب  رتاوـتم  دـیجم ، نآرق  هب  ناناملـسم  نداد  تـیمها  فـلؤم :

رفن کی  زا  هچرگ  دوب  نارگید  زا  ندینـش  عامـس و  رب  اـی  داـهتجا و  رب  ینتبم  ناـیراق  زا  ياهدـع  ناـیم  رد  نآرق  تئارق  هک  نیا  اـصوصخم 
. دشاب

211 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دراد  نایرس  نایرج و  نآرق  ياهتئارق  مامت  رد  دشاب ، تسرد  لیلد  راتفگ و  نیا  رگا  نیا  رب  هوالع 
زا لبق  داد - میهاوخ  حیـضوت  هک  نانچ  اساسا - درادن و  دوجو  هناگهد  هناگتفه و  ياهتئارق  هب  نآ  نداد  صاصتخا  يارب  یتلع  چـیه  و 

فورعم و تئارق  تفه  هب  اهتئارق  هدـمآ و  دوجو  هب  ادـعب  تاحالطـصا  نیا  دوبن و  يربخ  اـهصاصتخا  تاحالطـصا و  نیا  زا  موس  نرق 
اهنآ زا  کی  چیه  ای  مینادب و  رتاوتم  ار  اهنآ  ریغ  هناگهد و  هناگتفه و  ياهتئارق  همه  دـیاب  ای  لصا  نیا  يور  تسا . هدـیدرگ  رـصحنم 

اهتئارق زا  کی  چیه  دومن و  لوبق  ار  مود  هیرظن  دیاب  سپ  تسا ، لطاب  املسم  اهتئارق  مامت  رتاوت  هب  هدیقع  لوا و  هیرظن  مینادن . رتاوتم  ار 
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. تسنادن رتاوتم  ار 
، تسا لطاب  نآرق  دوخ  ندوبن  رتاوتم  نوچ  تسا و  نآرق  دوخ  ندوبن  رتاوتم  مزلتـسم  هناـگتفه  ياـهتئارق  ندوبن  رتاوتم  دـنیوگیم : - 3
فورعم و ناـیراق  ناـمه  هلیـسو  هب  نآرق  نتم  هک  تسا  نیا  مزـالت  تلع  دوـب و  دـهاوخ  لـطاب  زین  هناـگ  تفه  ياـهتئارق  ندوـبن  رتاوـتم 

رتاوت دـشاب ، نانآ  تئارق  رد  يدـیدرت  رگا  تسا و  رتاوتم  زین  نآرق  دـشاب ، رتاوتم  نانآ  تئارق  رگا  تسا و  هدیـسر  اـم  هب  روهـشم  ناـظفاح 
. میریذپب ار  اهتئارق  ندوب  رتاوتم  هک  نیا  زج  میرادن  ياهراچ  نیا ، ربانب  دوب ، دهاوخ  دیدرت  دروم  زین  نآرق 

اب یتافانم  هملک  کـی  تئارق  رد  فـالتخا  دوجو  اریز  تسین  ياهمزـالم  چـیه  نآ  تئارق  نآرق و  دوخ  ندوب  رتاوتم  ناـیم  رد  ـالوا  فلؤم :
کی ظافلا  یـضعب  رد  هک  نیا  اب  یبنتم »  » دـیاصق راعـشا و  نیلقان  نایوار و  الثم  هک  تساج  نیا  زا  درادـن ، هملک  نآ  لصا  رب  قافتا  دوجو 

هب راعـشا  نآ  باـستنا  رد  یـسک  دـنزیمن و  هدیـصق  نآ  رتاوت  رب  ياهمطل  نیرتکـچوک  فـالتخا  نیا  یلو  دـنراد  رظن  فـالتخا  هدیـصق 
رد هک  هچ  نآ  ایناث : دناسریمن ، ررض  ترجه  هیضق  رتاوت  رب  ربمایپ ، ترجه  تایـصوصخ  رد  فالتخا  نینچمه  دنکیمن و  دیدرت  یبنتم » »

ناناملسم مامت  نایم  رد  هک  يرتاوت  هلیسو  هب  نآرق  دوخ  اما  تساهنآ و  تئارق  تایصوصخ  تسا ، هدیـسر  ام  هب  ءارق  هلیـسو  هب  نآرق  هراب 
نآ زا  ندومن  ظفح  نتشون و  هلیسو  هب  هدومن ، لقن  تسد  هب  تسد  اهنارود  مامت  رد  ناناملسم  همه  هک  تسا  هدیـسر  ام  هب  هتـشاد ، دوجو 

. دناهتشادن يرثا  نیرتکچوک  نآرق  دوخ  ندومن  لقن  رد  نایراق  اما  دناهدرک و  يرادهگن 
دوبن دوب و  دوب ، تباث  نآرق  دوخ  رد  رتاوت  مه  زاب  دنتشادن ، دوجو  هناگ  هد  هناگ و  تفه  نایراق  الصا  مینک ، ضرف  رگا  هک  تساج  نیا  زا 

ریاد نآ  تحـص  هدوب و  فقوتم  يدودعم  دارفا  دوجو  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  نآرق  تشادن و  هلئـسم  نیا  رد  يریثأت  نیرتکچوک  نانآ 
. دشاب رامشتشگنا  رفن  دنچ  لقن  رادم 

حیحـص اریز  دوب  دـهاوخن  رتاوتم  اهنآ  دـننام  و  کـلام »  » و کـلم »  » دـننام نآرق  زا  یتمـسق  دـشابن ، رتاوتم  اـهتئارق  رگا  دـنیوگیم : - 4
212 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  لیلد ، نودب  تسا  ییاعدا  يرگید  در  تئارق و  ود  نیا  زا  یکی  نتسناد 

. تسناد رتاوتم  ار  ود  ره  دیاب  نیا  ربانب 
. دناهدومن يوریپ  يو  زا  نآ  لقن  رد  زین  ياهدع  هدروآ و  بجاح  نبا  ار  لیلد  نیا 

نآ تاکرح  ای  هملک و  نامتخاس  رد  فالتخا  دشابیم و  هملک  نامتخاس  ای  ظفلت و  یگنوگچ  رظن  زا  اهنت  تئارق  رد  فالتخا  الوا  فلؤم :
تسناد و رتاوتم  ار  اهتئارق  مامت  دـیاب  لیلد  نیا  قبط  ایناث  درادـن و  نآرق  لـصا  رتاوت  اـب  تاـفانم  هملک ، دوخ  رد  رتاوت  قاـفتا و  ظـفح  اـب 

نایراق نایم  رد  نادنمشناد  زا  یضعب  فارتعا  هب  هک : نیا  هصاخ  لیلد . نودب  تسا  ییاعدا  هناگ  تفه  ياهتئارق  هب  رتاوت  ندومن  رـصحنم 
. دنشابیم دامتعا  دروم  هناگ  تفه  نایراق  زا  رتشیب  هک  دنوشیم  ادیپ  یناسک  نآرق 

مه زاـب  دنرتانـشآ ، تئارق  هوجو  رب  رتداـمتعا و  دروم  نارگید  زا  هناـگ  تفه  ءاّرق  هک  مینک  ضرف  هدومن و  رظن  فرـص  بلطم  نیا  زا  رگا 
هک هبنج  ود  نیا  يرآ ، میهد . صاصتخا  هناگ  تفه  ياهتئارق  هب  ار  رتاوت  هک  دوش  ببـس  دناوتیمن  اهنآ  ندوب  رتانـشآ  نانیمطا و  دروم 

رتاوت هلصاف  یلو  میهدب  حیجرت  اهتئارق  ریاس  رب  ار  اهتئارق  نیا  لمع ، ماقم  رد  هک  دوشیم  ببس  دراد ، دوجو  هناگ  تفه  ياهتئارق  رد 
. تسا نامسآ  ات  نیمز  زا  لمع  ماقم  رد  حیجرت  ات 

212 هجیتن … ص :

لئاق اهتئارق  رگید  هب  تبـسن  اهنآ  مدقت  هناگتفه و  ياهتئارق  رتاوت  هب  اهنت  میناوتیمن  لیالد  نیا  اب  ام  هک : تسا  نیا  ثحب  نیا  هجیتن 
. تسین نایم  رد  يرتاوت  نیاربانب ، تسین . لئاق  یسک  مه  اهتئارق  مامت  رتاوت  هب  میوش و 

212 ثحب … ص : هلابند  قیقحت و 
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هلمج : زا  دناهدومن ، فارتعا  تقیقح  نیا  رب  زین  املع  زا  یضعب  تسین و  تائارق  رتاوت  مزلتسم  نآرق  رتاوت  اقح 
رفاک و دـننادیمن ، رتاوتم  ار  اهتئارق  نیا  هک  ار  یناسک  هدومن و  هغلابم  هناگ  تفه  ياهتئارق  هراب  رد  املع  زا  یـضعب  دـیوگیم : یناقرز 

دیعس وبا  هب  ییوگ  هغلابم  هدیقع و  نیا  دشابیم و  نآرق  دوخ  رتاوت  مدع  مزلتسم  نخـس  نیا  نانآ  رظن  هب  اریز  دناهتـشادنپ  مالـسا  زا  جراخ 
ماقم هب  هدومن و  فیلأت  زین  یباتک  هدرک ، ناوارف  شـشوک  شیوخ  هیرظن  دییأت  يارب  وا  تسا . هدش  هداد  تبـسن  سلدـنا  یتفم  بل  نب  جرف 
رتاوت مدـع  هب  ندـش  لئاق  اریز  دـنک  تباث  ار  شراتفگ  دـناوتیمن  درادـن و  وا  لاح  هب  يدوس  يو  لـیلد  یلو  تسا ، هدـمآرب  نیفلاـخم  در 

213 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسین و  نآرق  رتاوت  مدع  هب  ندش  لئاق  مزلتسم  هناگتفه  ياهتئارق 
؟ دشاب رتاوتم  زین  اهتئارق  نیا  نودب  نآرق  هک  دراد  لاکـشا  هچ  تسا . حـضاو  نشور و  رایـسب  نآ  ياهتئارق  نآرق و  لصا  نایم  رد  قرف 

«1 . » تسا رتاوتم  نایراق  قافتا  دراوم  رد  هک  هنوگ  نامه 
رتاوت هب  زین  لوصا  ياملع  زا  کی  چـیه  یتح  تسین  اـهتئارق  رتاوت  مزلتـسم  نآرق  رتاوت  هک : دـنیوگیم  هراـب  نیا  رد  اـملع  زا  یـضعب  زاـب 

«2 . » بجاح نبا  رگم  دناهدرکن  حیرصت  تساهتئارق ، رتاوت  مزلتسم  نآرق  رتاوت  هک  نیا  اهتئارق و 
يامنهار ناونع  هب  هک  تسا  یحو  نامه  نآرق  اریز  دنشابیم  زیامتم  ریاغتم و  تقیقح  ود  نآ  تئارق  نآرق و  دیوگیم : ناهرب  رد  یشکرز 

ظفلت یگنوگچ  رد  تاـکرح و  فورح و  رد  فـالتخا  هکلب  تسین  یحو  اـهتئارق  یلو  هدـمآ  دورف  ص )  ) دـمحم رب  توبن  دنـس  مدرم و 
قیقحت دـیوگیم : زین  دـننادیم و  روهـشم  ار  اهنآ  رگید  هورگ  رتاوتم و  ار  هناگتفه  ياهتئارق  یهورگ  لاح  نیا  اب  تسا ، یحو  ظاـفلا 

ص)  ) ادخ لوسر  دوخ  زا  اهنآ  ندوب  رتاوتم  یلو  تسا  هدیدرگ  لقن  رتاوتم  روط  هب  ام  يارب  نایراق  زا  هناگتفه  ياهتئارق  هک  تسا  نیا 
دحاو ربخ  تروص  هب  مالسا  ربمایپ  زا  اهنآ  همه  هک  تسا  دوجوم  تئارق  بتک  رد  اهتئارق  نیا  دانسا  اریز  تسا  دیدرت  ياج  نایراق  يارب 

«3 . » رتاوتم روط  هب  هن  دناهدیسر  ام  هب 
__________________________________________________

.428 نافرعلا ، لهانم  (. 1)
. ] …[105 نایبت ، (. 2)

ص 138. ج 1 ، ، 27 عون 22 - ناقتالا ، (. 3)
214 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

214 تسا … ص : هناگتفه  فورح  زا  ریغ  هناگتفه  ياهتئارق 

هناگتفه ياهتئارق  زج  يزیچ  تسا ، هدیدرگ  لزان  اهنآ  قبط  رب  نآرق  هک  ياهناگتفه  هوجو  و  فورح »  » هک تسا  هدش  روصت  یهاگ 
کـسمت هناـگ  تفه  هوجو  اـی  فورح  ثیداـحا ، هب  تسا ، نآرق  ءزج  هناـگتفه  ياـهتئارق  هک  بلطم  نیا  تاـبثا  يارب  هاـگنآ  تسین ،

. دننکیم
مییوگیم : میزاس و  نشور  دراد ، دوجو  اج  نیا  رد  هک  ار  یهابتشا  هدومن ، یسررب  ار  عوضوم  نیا  اج  نیا  رد  میراچان  ام 

. دومن میهاوخ  ثحب  اهنآ  نوماریپ  هدنیآ  رد  هک  نانچ  میریذپیمن  ار  هناگتفه  هوجو  ياهتیاور  ام  الوا :
نادنمـشناد و زا  کی  چـیه  اریز  دـشابیمن  هناگتفه  ياهتئارق  هب  طوبرم  زاب  مینادـب ، حیحـص  ار  اهتیاور  نیا  همه  اـضرف  رگا  اـیناث : و 

میروایب ار  يریازج  راتفگ  اج  نیا  رد  هک  رتهب  هچ  تسا ، هتـسنادن  یکی  هناگتفه  ياهتئارق  اب  ار  هناگتفه  ياهکبـس  هوجو  نیققحم ،
دیوگیم : هک 

مایق دادغب  رد  موس  نرق  رد  دـهاجم  نب  سابع  نب  یـسوم  نب  دـمحا  رکب  وبا  هک  نیا  ات  دوبن  زیامتم  اهتئارق  ریاس  زا  هناگتفه  ياهتئارق 
نایراق زا  رفن  تفه  تئارق  ماش ، هرصب و  هفوک ، هنیدم ، هکم ، ياهرهـش  مدرم  تئارق و  ملع  نادنمـشناد  نایاوشیپ و  عومجم  نایم  زا  درک و 
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هزمح و مصاع ، رماع ، نب  هّللا  دـبع  ءالع ، نب  ورمع  وبا  ریثک ، نب  هّللا  دـبع  عفان ، زا : دـنترابع  اهنآ  داد و  تیمـسر  اـهنآ  هب  باـختنا و  ار 
. یئاسک

نینچ هک  یتروص  رد  تسا ، هناگتفه  هوجو  فورح و  نامه  هناگتفه  ياهتئارق  هک  دناهدرک  لایخ  مدرم  زا  ياهراپ  دیوگیم : هاگنآ 
215 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  رد  ار  دهاجم  نب  رکب  وبا  نادنمشناد ، زا  ياهدع  یتح  تسین … و 

نآرق هناگتفه  هوجو  اهتئارق و  نایم  رد  هابتشا  ببس  یهاگ  تفه »  » هملک هک  دناهتفگ  هدومن ، تمالم  شهوکن و  تئارق  تفه  باختنا 
. تسا هدش 

هداد تیمـسر  اهنآ  هب  هدومن  باختنا  ار  هناگتفه  ياهتئارق  هک  یـسک  دـیوگیم : يودـهم  رامع  نب  دـمحا  هک  دـنکیم  هفاـضا  سپس 
هک دـننکیم  روصت  عالطا  مک  دارفا  اریز  تسا  هتخاس  هبتـشم  مدرم  هدوت  هب  ار  نایرج  هداد و  ماجنا  یتسیاشان  اـجهبان و  سب  يراـک  تسا ،

تـساوخیم هک  یعقوـم  دـهاجم  نبا  تسا . هدـیدرگ  دراو  تاـیاور  رد  هک  تسا  هناـگتفه  هوـجو  و  فورح »  » ناـمه تئارق  تـفه  نـیا 
تخاسیم …  فرطرب  ار  هابتشا  نیا  هلیسو  نیدب  دومنیم و  رتشیب  ای  رتمک و  ار  یکی  شاک  دنک ، رصحنم  نیعم  دادعت  هب  ار  اهتئارق 

ار اهتئارق  رگید  ندومن و  باختنا  ار  نایراق  زا  نت  تفه  تئارق  اهنت  دیوگیم : یفاش  رد  بارق  دـمحم  نب  میهاربا  نب  لیعامـسا  داتـسا  و 
نامه تسا ، هدوبن  دلب  ار  تئارق  تفه  زا  شیب  نوچ  نیرخأتم  املع و  زا  یـضعب  یلو  تسین  راوتـسا  یتیاور  لیلد و  چیه  هیاپ  رب  ندرک  در 

دش و رـشتنم  مدرم  نایم  رد  باتک  نامه  درک و  يراذـگمان  هعبـسلا  باتک  ار  نآ  هدومن و  يروآ  عمج  یباتک  رد  ار  هناگتفه  ياهتئارق 
. دیدرگ هناگتفه  ياهتئارق  كردم  هیاپ و 

زا یـضعب  هک  دـناهدروآ  ار  يراق  داتفه  زا  شیب  مان  شیوخ  ياهباتک  رد  تئارق  ملع  نادنمـشناد  زا  یـضعب  دـیوگیم : یکم  دـمحم  وبا 
دنشابیم …  رفن  تفه  نیا  زا  رتالاب  یملع  ماقم  رظن  زا  نانآ 

بلطم نیا  اـیآ  دـشاب !؟ قفاوم  نآرق  هناـگتفه  هوجو  فورح و  اـب  رفن  تفه  نیا  تئارق  اـهنت  هک  دومن  روصت  ناوتیم  هنوـگچ  نیا  رباـنب 
لوسر زا  دروم  نیا  رد  يروتـسد  راتفگ و  ایآ  دنک ؟ دییأت  ار  نآ  دـناوتیم  یلیلد  هچ  اساسا  تسین و  تلادـع  تقیقح و  ریـسم  زا  فارحنا 

هک یتروـص  رد  تسناد ؟ نآرق  هناـگتفه  هوـجو  فورح و  ناـمه  ار  اـهتئارق  نیا  ناوـتیم  هنوـگچ  تسا و  هدـیدرگ  دراو  ص )  ) ادـخ
لاس رد  دندروآیم و  باسح  هب  يراق  نیمتفه  ار  یمرـضح  بوقعی  البق  تسا و  هدـیدرگ  دراو  نایراق  فص  هب  نومأم  نارود  رد  یئاسک 

عالطایب دارفا  رتشیب  دیوگیم : یـسرم  فرـش  « 1 !! » تشاذـگ یمرـضح  بوقعی  ياـج  هب  ار  یئاـسک  دـهاجم ، نبا  هک  دوب  يرجه   300
. تسین شیب  یتشز ، ینادان  تلاهج و  کی  نیا  یلو  تسا  هناگتفه  ياهتئارق  ناـمه  هناـگتفه  فورح  زا  روظنم  هک  دـننکیم  ناـمگ 

«2»
نیا دنیوگیم : اهنآ  ریغ  هرفس و  یبا  نبا  يدواد و  دننام  ام  ياملع  رتشیب  دیوگیم : یبطرق 

__________________________________________________

.82 نایبت ، (. 1)
.61 نامه ، (. 2)

216 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
دندوب راتخم  اهنآ  زا  کی  ره  باختنا  رد  هباحـص  هک  تسا  نآرق  هناگتفه  هوجو  اهکبـس و  ای  فورح و  نامه  هناگتفه  ياـهتئارق 

تشگرب فرح  کی  هب  قیرط و  هجو و  کی  هب  اهنت  عقاو  رد  هناگتفه  هوجو  فورح و  دناهتفگ ، زین  نارگید  ساحن و  نبا  هک  نانچ  اریز 
زا تئارق  ملع  ياـملع  ناـمه  ار  هناـگتفه  ياـهتئارق  یلو  دومن ، يروآ  عمج  نآ  قـبط  ار  نآرق  ناـمثع  هک  تسا  ناـمه  مه  نآ  دراد و 

«1 . » دناهدروآ رد  دوخ  شیپ 
تمایق ات  هدـیدرگ و  لزان  نآ  قبط  رب  نآرق  هک  ياهناگتفه  ياهکبـس  اهشور و  دـننکیم ، لاـیخ  هک  ار  یناـسک  مهوت  زین  يرزج  نبا 
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دیوگیم : نینچ  هتسناد و  لطاب  تسا ، یقاب 
هناگهد هناگتفه و  ياهتئارق  نیا  هک  دننادیم  متح  روط  هب  عالطا  اب  دارفا  اریز  دـینیبیم  ار  هیرظن  نیا  ندوب  هیاپیب  فعـض و  دوخ  امش 

، تسین شیب  ایرد  زا  ياهرطق  راورخ و  زا  یتشم  هدوب ، لوا  نورق  رد  هک  ییاهتئارق  ربارب  رد  دـناهدیدرگ  روهـشم  زورما  هک  هناگهدزیـس  و 
ددـع هب  دـنیاین و  شرامـش  هب  هک  دـندوب  داـیز  ناـنچ  نآ  دـناهدومن ، تئارق  ذـخا  اـهنآ  ریغ  فورعم و  يراـق  تفه  زا  هک  یناـیراق  نوچ 

. دنجنگن
هک موس  نرق  هب  ات  هدرک  ادیپ  همادا  روط  نیمه  دنـشابیمن و  شرامـش  لباق  دناهدومن ، لقن  هتفرگ و  نایراق  نیا  زا  ار  تئارق  هک  يدارفا  زاب 

مولع ریاس  زا  شیب  ریـسفت  ثیدح و  ملع  رـصع  نیا  رد  رگید  فرط  زا  دوب و  هدیدرگ  مک  اههظفاح  هدـش و  ناوارف  لغاشم  نوچ  هدیـسر ،
لقن تئارق  ناـیاوشیپ  زا  شدوخ  هک  ییاـهتئارق  ندومن  طبـض  نتـشون و  هب  تئارق  ياـملع  زا  یـضعب  تفرگ  رارق  هجوـت  دروـم  یمالـسا 

. درک مادقا  دومنیم ،
همه هک  دوـب  ياـفوتم 224  مالـس  نب  مساـق  دـیبع  وبا  دومن ، يروآ  عمج  باـتک  کـی  رد  ار  اـهتئارق  هک  يداـمتعا  دروم  صخـش  نیلوا 
ریبج نب  دـمحا  يو  زا  سپ  دومن ، هصالخ  تئارق  جـنپ  تسیب و  رد  منادیم  نم  هک  يروط  هب  فورعم ، تئارق  تفه  نامه  اـب  ار  اـهتئارق 
هدرک باختنا  ار  يراق  نت  کی  فورعم  رهـش  ره  زا  هک  هناگجنپ  ياهتئارق  هراب  رد  یباتک  يافوتم 258  هیکاطنا  نکاس  یفوک  دمحم  نب 

. دومن فیلأت  دوب ،
نآ رد  درک و  فیلأت  تائارق  هراب  رد  یباتک  دوب ، درگاش  مه  نولاق  اب  هک  لاس 282  يافوتم  یکلام  قاحسا  نب  لیعامسا  یضاق  يو  زا  دعب 

. دومن يروآ  عمج  دندوب ، اهنآ  ءزج  زین  فورعم  رفن  تفه  نیا  هک  ار  تئارق  ياملع  زا  نت  تسیب  تائارق  باتک ،
__________________________________________________

.46 / 1 یبطرق ، ریسفت  (. 1)
217 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

یمک دروآ و  درگ  نآ  رد  ار  تئارق  تسیب  زا  شیب  فیلأت و  عماـجلا  ماـن  هب  یباـتک  لاس 310  يافوتم  يربط  ریرج  نب  دـمحم  يو  زا  سپ 
زا یکی  زین  ار  يربط  رفعج  وبا  تشون و  یباتک  اـهتئارق  هراـب  رد  يافوتم 324  ییوجاد  رمع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  رکب  وبا  يربط  زا  سپ 

اهتئارق هک  دیدرگ  یسک  نیلوا  يافوتم 324  دهاجم  نب  سابع  نب  یـسوم  نب  دمحا  رکب  وبا  وا  زا  سپ  دروآ و  باسح  هب  هناگهد  نایراق 
. دومن تئارق  لقن  زین  يربط  ییوجاد و  زا  تخاس و  رصحنم  هناگتفه  تائارق  نیا  هب  ار 

دیوگیم : سپس  دنکیم و  دای  دناهتشون ، باتک  تئارق ، هراب  رد  هک  ار  يرگید  هدع  زاب  يرزج ، نبا 
هناگتفه ياهتئارق  نامه  اهنت  حیحـص  ياهتئارق  هک  دناهتـشادنپ  نینچ  عالطایب  دارفا  هک  میداد  لیـصفت  تهج  نیدـب  ار  لصف  نیا  ام 

. دنتسه فورعم  هناگتفه  ياهتئارق  نامه  تسا ، هدومن  هراشا  نآ  هب  ادخ  لوسر  هک  ياهناگتفه  هوجو  و  فورح »  » تسا و
هک تسا  هدمآ  ریـسیتلا  هیبطاشلا و  باتک  رد  هک  تساهتئارق  نامه  اهنت  حیحـص  ياهتئارق  هک  دناهدرک  نامگ  عالطایب  دارفا  زا  ياهراپ 

یـضعب هک  ییاج  ات  تسا ». هدیدرگ  لزان  فرح  تفه  قبط  نآرق  : » تسا هدومرف  هدومن و  هراشا  اهنآ  هب  فورعم  ثیدح  رد  ادـخ  لوسر 
یتئارق ره  رگید  یضعب  دناهدروآ و  باسح  هب  دعاوق  زا  جراخ  فورعم و  ریغ  ذاش و  دشابن ، باتک  ود  نیا  رد  هک  ییاهتئارق  دارفا  نیا  زا 

باتک ود  نیا  رد  هک  ییاهتئارق  اـسب  هچ  هک  یتروص  رد  دناهتـشادنپ ، دـعاوق  زا  جراـخ  دـشاب ، هناـگتفه  ياـهتئارق  نیا  زا  ریغ  هک  ار 
. دشابیم رتحیحص  اهتئارق  نیا  رتشیب  زا  تسا ، هدیدرگن  بوسحم  هناگتفه  ياهتئارق  زا  هدوبن و 

فرط زا  هدروخ ، نانآ  شوگ  هب  هدیدرگ » لزان  فرح  تفه  ار  نآرق   » فورعم هلمج  هک  تسا  نیا  هتخادنا ، هابتـشا  هب  ار  دارفا  نیا  هچنآ 
نیمه رب  تسا . هناگتفه  ياهتئارق  نامه  هناگتفه  فورح  نیا  هک  دـناهدرک  لاـیخ  هاـگنآ  دناهدینـش ، زین  ار  هناـگتفه  تاـئارق  رگید 
تئارق تفه  هب  اهتئارق  نتخاس  رصحنم  دروم  رد  ار  وا  هتشادن ، شوخ  ار  دهاجم  نبا  شور  هتشذگ  ياملع  زا  يدایز  هدع  هک  تسا  لصا 
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نایب ینـشور  هب  ار  شدوخ  روظنم  ای  تخاـسن و  رـصحنم  تئارق  تفه  زا  رتشیب  اـی  رتمک  رد  ار  اـهنآ  ارچ  هک  دـناهداد  رارق  داـقتنا  دروم 
. دنتفین هابتشا  هب  عالطایب  دارفا  ات  دومنن 

لقن میدروآ ، البق  ام  دـناهتفگ و  دـهاجم  نبا  داقتنا  رد  هک  ار  يراتفگ  نامه  یکم  دـمحم  یبا  يودـهم و  راـمع  نبا  زا  يرزج  نبا  سپس 
«1 . » دنکیم

رد هک  تسا  نامه  لوادتم ، هناگتفه  ياهتئارق  هک  دناهدرک  لایخ  ياهدع  دیوگیم : هماش  وبا 
__________________________________________________

.37 - 33 / 1 رشعلا ، تائارقلا  یف  رشنلا  (. 1)
218 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

یضعب اهنت  يرآ ، دشابیم . نادنمـشناد  املع و  مامت  عامجا  فلاخم  بلطم  نیا  هک  یتروص  رد  تسا ، هدش  هراشا  نآ  هب  فورعم ، ثیدح 
«1 . » دناهدرک روصت  نینچ  هک  تسا  شنادیب  لهاج و  دارفا 

زا و  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  زین ، هناگتفه  ياهتئارق  زا  کی  چـیه  هک  ددرگیم  نشور  الماک  زیزع  هدـنناوخ  يارب  لیـصفت  نایب و  نیا  اب 
ارتاوتم مرکا  لوسر  زا  اعطق  تسا ، هدـش  لقن  رتاوتم  نایراق  دوخ  زا  هک  مینک  ضرف  رگا  تسا و  هدـیدرگن  لقن  رتاوتم  روط  هب  نایراق  دوخ 

. تسا هدشن  لقن 
اذـل تسا ، هدـمآ  لمع  هب  نایراق  دوخ  هلیـسو  هب  هک  هدوب  يداهتجا  ای  هدـیدرگ  لقن  دـحاو  ربخ  روط  هب  ای  فورعم  ياـهتئارق  نیا ، رباـنب 

اب ندناوخ  زامن  تحص  مدع  تحص و  یمود  اهتئارق و  مامت  تیجح  مدع  تیجح و  یکی  مینک : ناونع  ار  ثحب  ود  اج  نیا  رد  میراچان ،
. تفرگ دهاوخ  رارق  ثحب  دروم  هدنیآ  لصف  رد  ود  ره  هک  اهتئارق  نیا  زا  کی  ره 

__________________________________________________

.138 ج 1 / ، 27 عون 22 - یطویس ، ناقتالا  (. 1)
219 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

219 هناگتفه … ص : ياهتئارق  تیجح  نوماریپ  رد 

219 ص : دومن … ؟ لالدتسا  یعرش  ماکحا  رد  هناگتفه  ياهتئارق  اب  ناوتیم  ایآ 

نایراق تئارق  اب  هک  نانچ  دننکیم  لالدتسا  یعرش  ماکحا  هب  اهتئارق  نیا  زا  کی  ره  اب  دناهتفریذپ و  ار  اهتئارق  همه  املع  زا  ياهدع  - 1
هیآ رد  اهنآ  هک  دناهدومن  لالدتـسا  تسا ، هدرکن  لسغ  هدش و  كاپ  ضیح  زا  هک  ینز  اب  ندش  رتسبمه  تمرح  هب  صفح ) زا  ریغ   ) هفوک

دهاوخ نینچ  تئارق  نیا  قبط  هیآ  يانعم  دـناهدناوخ و  نرهّطی »  » ینعی دـیدشت  اب  ار  نرهطی »  » هملک « 1  » َنْرُهْطَی یَّتَح  َّنُهُوبَْرقَت  ـال  َو  هفیرش 
. دنزاس كاپ  ضیح  یگدولآ  زا  ار  دوخ  دننک و  لسغ  ات  دینکن  یکیدزن  ناتنارسمه )  ) اهنآ اب  دوب :

یعرـش مکح  کی  هب  اهنآ  زا  یکی  قبط  فـالتخا ، تروص  رد  ناوتیمن  دـنرادن و  تیجح  اـهتئارق  نیا  هک  تسا  نیا  قح  یلو  خـساپ :
اریز : دومن  لالدتسا 

. دشاب حیحصان  هابتشا و  ناشتئارق  اهيراق ، نیا  هک  تسا  نکمم  الوا :
يوریپ اعرـش  القع و  هکلب  تسین  تسد  رد  انیعم  نایراق  نآ  زا  یکی  راـتفگ  هب  لـمع  بوجو  رب  یلقع  اـی  یعرـش و  لـیلد  اـهنت  هن  اـیناث : و 

. دومن میهاوخ  ثحب  ادعب  عوضوم  نیا  نوماریپ  رد  هک  نانچ  تسا ، هدش  عونمم  نیقی  ملع و  ریغ  زا  ندرک 
ماسقا زا  لقا  دح  هدیدرگ ، لقن  ص )  ) ربمغیپ زا  تروص  ره  هب  یلو  دنتسین  رتاوتم  هچرگ  اهتئارق  نیا  هک : دیوگب  یـسک  تسا  نکمم  - 2
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ار دحاو  ربخ  تیجح  هک  یلیالد  دنشابیم و  دحاو  ربخ 
__________________________________________________

.222 هرقب / (. 1)
220 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

یعرـش لیلد  زا  ندومن  يوریپ  اهتئارق ، نیا  قبط  رب  ندومن  لمع  نیا ، ربانب  دـنیامنیم . تباث  زین  ار  اهتئارق  نیا  تیجح  دـننکیم ، تباث 
«1 . » دوشیم جراخ  نظ  هب  لمع  هلوقم  زا  صیصخت »  » و تموکح »  » ای دورو »  » باب زا  تسا و 

البق هک  نانچ  اریز  دـیامن  تباث  زین  ار  اهنآ  تیجح  دـحاو  ربخ  تیجح  تابثا  لیالد  ات  تسین  تباـث  اـهتئارق  ندوب  تیاور  ـالوا : خـساپ :
البق هچ  نآ  و  تسا . هدمآ  لمع  هب  نایراق  دوخ  هیحان  زا  هک  دشاب  هدـیقع  راهظا  داهتجا و  عون  کی  اهتئارق  نیا  هک  دراد  لامتحا  میتفگ ،

. دنکیم دییأت  ار  لامتحا  نیا  دناهدرک ، حیرصت  بلطم  نیا  هب  املع  زا  یضعب  هک  میدومن  لقن 
رتشیب نایراق  داـهتجا  لاـمتحا  میریگب ، رظن  رد  تسا  هدوب  تکرح  هطقن و  زا  اـهنآرق  ندوب  یلاـخ  هک  ار  ناـیراق  فـالتخا  ببـس  رگا  و 

ربمایپ نارای  باحصا و  هلیـسو  هب  اهنآرق  هک  دوب  نیا  تئارق ، رد  نایراق  فالتخا  أشنم  دیوگیم : مشاه  یبا  نبا  هک  نانچ  دوشیم  تیوقت 
ارف یباحـص  نامه  هلیـسو  هب  دوب ، تکرح  هطقن و  زا  یلاخ  هک  ار  نآرق  هقطنم  هطقن و  ره  مدرم  دشیم و  هداتـسرف  فلتخم  طاقن  هب  (ص )

دندرکیم و لمع  نادب  دوجوم  نآرق  طخ  اب  تقفاوم  تروص  رد  دنتفرگیم ، دای  ندینش  اب  هنیس و  هب  هنیـس  هک  مه  ار  هچنآ  دنتفرگیم و 
ياهرهـش ناـیراق  ناـیم  رد  اـج  نیا  زا  داـتفا و  راـک  هب  فلتخم  ياههقیلـس  هنوگ  نیدـب  دـندومنیم و  كرت  ار  نآ  تفلاـخم ، تروص  رد 

«2 . » دمآ دوجو  هب  فالتخا  تاملک ، ظفلت  تئارق و  رظن  زا  فلتخم 
زا تهج  نیدب  دندیشوکیم ، دوب ، هدش  هتشون  هک  یتروص  نیمه  هب  نآرق  ندوب  ظوفحم  رد  نوچ  مالسا  ردص  ياملع  دیوگیم : یناقرز 

، دیاین دوجو  هب  نآرق  رد  يرییغت  لمع ، نیا  رثا  رد  هک  دنتشادیم  هورکم  ار  نآ  دندومنیم و  يراد  دوخ  نآرق  رد  يراذگ  بارعا  هطقن و 
سک ره  دـش . ساـسحا  رتشیب  نآرق  رد  رییغت  هابتـشا و  لاـمتحا  بارعا  هطقن و  زا  نآرق  ندوـب  یلاـخ  رد  دـش و  ریغتم  عاـضوا  ادـعب  یلو 

تاملک ظفلت  رد  فالتخا  رییغت و  زا  يریگولج  تظفاحم و  روظنم  هب  ناناملـسم  هک  دوب  نیا  دومنیم ، ظفلت  عون  کی  هب  ار  نآرق  تاملک 
«3 . » دننک يراذگهطقن  ار  نآرق  هک  دندش  روبجم  نآرق ،

اریز دوش  اـهتئارق  ناـیوار  ناـیراق و  تیاور  لـماش  دـناوتیمن  تسا ، داـمتعا  دروـم  نآ  يوار  هک  يدـحاو  ربـخ  تیجح  لـیالد  اـیناث : و 
نانآ لاح  حرش  همجرت و  زا  میداد ، حیضوت  البق  هک  روطنامه 

__________________________________________________

. تسا هداد  حیضوت  هدش ، رشتنم  پاچ و  هک  حیجارت » لداعت و  ثحبم   » نمض رد  هر ،)  ) فلؤم ار  تاحالطصا  نیا  زا  کی  ره  موهفم  (. 1)
.86 نایبت ، (. 2)

ص 402. چ 2 ، نافرعلا ، لهانم  (. 3)
221 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. تسین ملسم  تباث و  نانآ  همه  ندوب  دامتعا  دروم  تقاثو و  هک  دوشیم  نشور 
همه هک  مینک  لوبق  نینچمه  رظن و  راهظا  داـهتجا و  هیاـپ  رب  هن  تسا ، راوتـسا  تیاور  هیاـپ  رب  اـهتئارق  ماـمت  هک  مینک  ضرف  رگا  اـثلاث : و 

هک میراد  یلامجا  ملع  ام  اریز  دوشیمن  تباث  اـهنآ  تیکردـم  تیجح و  زاـب  دنـشابیم ، داـمتعا  دروم  و  هقث »  » زین اـهتئارق  نیا  ناـیوار 
مامت نایم  رد  ضراعت  ببس  یلامجا  ملع  نینچ  کی  هک  تسا  حضاو  رپ  تسا و  هدشن  رداص  ص )  ) ربمغیپ زا  اعطق  اهتئارق  نیا  زا  ياهراپ 

. داتفا دهاوخ  تیجح  زا  اهنآ  همه  هجیتن  رد  دومن ، دهاوخ  بیذکت  ار  يرگید  اهنآ  زا  کی  ره  هدیدرگ و  تایاور  نیا 
رد دوب . دهاوخ  زایتما  نودب  باختنا  حّجرم و  الب  حیجرت  رگید  یـضعب  هب  تبـسن  نآ ، نداد  حیجرت  اهنآ و  زا  یـضعب  نتـسناد  ربتعم  اریز 
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تاحّجرم نآ  زا  هدافتـسا  نودـب  دومن و  هعجارم  تسا ، هدـش  نایب  رابخا  ضراعت  دروم  رد  هک  یتازایتما  تاحجرم و  هب  دـیاب  تروص  نیا 
. تسین زیاج  حیحص و  یعرش  ماکحا  رد  اهتئارق  نیا  زا  یکی  اب  ندومن  لالدتسا 

یعرـش ماکحا  رد  اهنآ  هب  ندومن  لمع  رد  دیـسر و  میهاوخ  دش ، هتفگ  هک  ياهجیتن  نامه  هب  زاب  میوش ، لئاق  تائارق  همه  رتاوت  هب  رگا  و 
ره هک  نیا  رب  دوشیم  نیقی  عطق و  بجوم  تئارق  ود  رد  رتاوت  اریز  مینک  هدافتـسا  ضراعتم  راـبخا  تازاـیتما  تاـحجرم و  زا  هک  میروبجم 

يرهاظ يانعم  تلالد و  رظن  زا  اهنت  یلو  دنتسه  یعطق  ود  ره  تئارق  دنس  رظن  زا  تسا و  هدیدرگ  لزان  ادخ  فرط  زا  اهتئارق  نآ  زا  کی 
. دنشابیم مه  دض  ضراعتم و 

میراذگب و رانک  ار  ود  ره  دیاب  تروص  نیا  رد  تسین ، دوصقم  تئارق  ود  نیا  زا  یکی  يرهاظ  يانعم  هک  میتسناد  لامجا  روط  هب  هک  یتقو 
مادـک يرهاظ  يانعم  موهفم و  هک  تسین  نیعم  مولعم و  فرط  کی  زا  اریز  مینک  لمع  اهنآ  هب  هدومن و  هعجارم  رگید  لوصا  دـعاوق و  هب 
یکی ندومن  رایتخا  حیجرت و  نوچ  مینک ، باختنا  هداد ، حیجرت  ار  اهنآ  زا  یکی  میناوتیمن ، مه  رگید  فرط  زا  دـشابیم و  دوصقم  کی 

ناوتیمن تسا  یعطق  ضراعتم ، ود  ره  دنـس  هک  يدراوم  رد  یلو  تسا  ینظ  اهنآ  دنـس  هک  دراد  صاـصتخا  يدراوم  هب  ضراـعتم  ود  زا 
. درادن يرگید  رب  يزایتما  مادک  چیه  تسا و  یعطق  تئارق ، ود  ره  دنس  تروص ، نیا  رد  اریز  دومن  باختنا  ار  اهنآ  زا  یکی 

221 ص : دناوخ … ؟ زامن  هناگ  تفه  ياهتئارق  زا  کی  ره  اب  ناوتیم  ایآ 

حیحـص زیاج و  هناگ  تفه  ياـهتئارق  زا  کـی  ره  اـب  ندـناوخ  زاـمن  هک  دـندقتعم  ینـس  هعیـش و  ياـملع  زا  يریثک  هورگ  اـملع : هدـیقع 
222 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دشابیم .

دننادیم و زیاج  زین  ار  هناگ  هد  ياهتئارق  اب  ندناوخ  زامن  املع  زا  یـضعب  دـناهدومن و  عامجا  ياعدا  بلطم  نیا  رب  اهنآ  زا  یـضعب  هکلب 
زا قباطم و  الامتحا  ول  نامثع و  ياهنآرق  زا  یکی  اب  هک  یتئارق  ره  دنیوگیم ، هکلب  دنتسین  لئاق  ینیعم  ددع  هب  دروم  نیا  رد  رگید  یضعب 

. دناوخ زامن  تئارق  نآ  اب  ناوتیم  دشاب ، حیحص  مه  دنس  رظن 
ای ربمایپ و  دوخ  هیحان  زا  تئارق  نآ  هک  نیا  رگم  دناوخ  زامن  ناوتن  یتئارق  ره  اب  هک  تسا  نیا  یلوا  هدـعاق  ياضتقم  یلو  هدـعاق : ياضتقم 
هک یظفل  هروس و  ره  ندـناوخ  سپ  تسا . نآرق  ندـناوخ  دـشابیم ، بجاو  زامن  رد  هک  هچ  نآ  اریز  دوش  تباث  نیموصعم  همئا  هیحاـن  زا 
هب يروط  ار  نآ  دیاب  دشابیم  هجوتم  يو  رب  فیلکت  هک  دـنک  نیقی  ناسنا  هک  يدروم  رد  تسین و  یفاک  هدـیدرگن ، تباث  نآ  ندوب  نآرق 
ای دناوخ  راب  دنچ  ار  زامن  فلتخم  ياهتئارق  دادـعت  هب  ای  دـیاب  نیاربانب  دـیامن . نیقی  فیلکت  طوقـس  رما و  تعاطا  هب  القع  هک  دروایب  اج 

، دـیآ لصاح  فیلکت  طوقـس  هب  یعطق  تعاطا  ات  دومن  رارکت  فلتخم  ياهتئارق  هرامـش  هب  ار  فالتخا  دروم  هملک  نامه  زامن  کـی  رد 
. دوش لصاح  همذ  غارف  رب  نیقی  ات  دناوخ  ار  کلم »  » مه و  کلام »  » مه دیاب  هحتاف  هروس  رد  الثم 

تئارق فالتخا  نآ  رد  هک  دشاب  ياهروس  دیاب  میتفگ  هچ  نآ  ربانب  دوشیم ، هدناوخ  دمح  هروس  زا  دعب  زامن  رد  هک  ياهروس  هراب  رد  اما  و 
. دوشیم هدافتسا  یلوا  هدعاق  زا  هچ  نآ  هصالخ  دوب  نیا  دومن . رارکت  فالتخا  دراوم  دادعت  هب  ار  فالتخا  دروم  هملک  دیاب  ای  دشابن و 

دنکیم تیافک  زامن  رد  دوب ، فورعم  همئا  نامز  رد  هک  ییاهتئارق  زا  کی  ره  اب  زامن  ندـناوخ  ع ،)  ) نیموصعم همئا  رظن  زا  اما  و  ام : رظن 
، دـیاهتفرگ دای  هک  روط  نامه  : » دـنتفگیم دـندومنیم و  دـییأت  اـهتئارق  نآ  زا  کـی  ره  اـب  زاـمن  ندـناوخ  رد  ار  ناشنایعیـش  ناـنآ  اریز 

دندومرفیم : یهاگ  و  دیناوخب ».
«1 .« » ناوخب دنناوخیم ، مدرم  هک  یتئارق  اب  زین  وت  »

، دیدرگیم رداص  يراکنا  در و  ناشیا  هیحان  زا  رگا  دنشاب و  هدومن  عنم  ار  اهتئارق  نیا  زا  یـضعب  همئا  هک  تسا  هدماین  یتیاور  چیه  رد  و 
. دیسریم ام  تسد  هب  دحاو  ربخ  اب  لقا  دح  ای  رتاوت و  روط  هب  املسم 

انعم و هناگ  هد  هناگ و  تفه  ياهتئارق  هب  اهنت  زاـمن  تحـص  زاوج  ندومن  رـصحنم  هک : دـیآیم  رب  نینچ  هصـالخ  روط  هب  راـتفگ  نیا  زا 
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یلعج و اـی  فورعم و  ریغ  ذاـش و  تئارق  نآ  هک  طرـش  نیا  اـب  یلو  دروآ  ياـج  هب  ار  زاـمن  ناوـتیم  یتـئارق  ره  اـب  هکلب  درادـن  یموـهفم 
هک يدارفا  هلیسو  هب  دشابن و  یگتخاس 

__________________________________________________

. رداونلا باب  نآرقلا ، لضف  باتک  یفاک ، ( 1)
223 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. دوشن لقن  تسا ، هدشن  تباث  املع  زا  کی  چیه  دزن  رد  نانآ  رابتعا  تقاثو و 
. تسا هدش  هدناوخ  هحتف  اب  موی »  » میم یضام و  هغیص  هب  کلم  هک  نیدلا » موی  کلم   » تئارق دننام  فورعم ، ریغ  ذاش و  تئارق  اما 

و همـض »  » اب هّللا »  » هلالج ظفل  هفینح ، وبا  زا  لقن  هب  یعازخ  تئارق  هب  انب  هک  ءاملعلا » هدابع  نم  هّللا  یـشخی  امنا   » دـننام یلعج ، تئارق  اما  و 
«1 . » تسا هدیدرگ  ظفلت  هحتف »  » اب املع »  » هملک

ندـناوخ زامن  دوب ، لوادـتم  لومعم و  نانآ  نامز  رد  هک  یتئارق  ره  اب  ام  ینید  نایاوشیپ  رظن  هب  هک  دـیآیم  رب  نینچ  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  زا 
. تسا حیحص 

__________________________________________________

انعم یعازخ  تئارق  رد  یلو  دنـسرتیم ». ادـخ  زا  نادنمـشناد  اـملع و  طـقف  هک  تسین  نیا  زج  تسا ، نـیا  : » تـسا نـینچ  هـیآ  ياـنعم  ( 1)
!!« دسرتیم املع  زا  ادخ   » ینعی دوشیم ، طولغم  سوکعم و 

225 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

نآرق هناگتفه  فورح  شخب 7 

هراشا

226 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  نآرق  هناگتفه  فورح  تالیوأت  یناعم و  نآرق  هناگتفه  فورح  ياهتیاور  یسررب 

226 نآرق … ص : هناگتفه  فورح  ياهتیاور  یسررب 

226 تایاور … ص : نتم 

میروایب و اج  نیا  رد  ار  تایاور  نیا  ام  هک  تسا  رتهب  تسا  هدـش  لزان  فرح  تفه  اب  نآرق  هک  تسا  هدـمآ  تنـس  لها  تایاور  رد  نوچ 
میزادرپب : اهنآ  یسررب  قیقحت و  هب  سپس 

نآرق لیئربج  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدومن  لقن  سابع  نبا  زا  زین  وا  باهش و  نبا  زا  نانآ  بیرک و  یبا  سنوی و  زا  يربط  - 1
دایز زین  وا  دـنک ، دایز  مدرکیم ، اضاقت  وا  زا  هاـگنآ  مدـناوخیم ، فرح  کـی  ناـمه  اـب  مه  نم  دـناوخیم و  نم  رب  فرح »  » کـی اـب  ار 

. دیسر فرح  تفه  هب  ات  درکیم 
دنس اب  يراخب  ار  تیاور  نیا  زاب  و  « 1  » تسا هتفرگ  سنوی  زا  زین  وا  بهو و  نبا  زا  يو  هک  هدومن  لقن  هلمرح  زا  زین  ملـسم  ار  ثیدح  نیا 

. تسا هدروآ  سابع  نبا  زا  زین  وا  یقرب و  نبا  زا  زین  ار  نآ  نومضم  و  « 2  » تسا هدومن  لقن  رگید 
دجـسم رد  نم  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  بعک  نب  ّیبا  زا  شدـج  زا  یلیل  یبا  نب  نامحرلا  دـبع  زا  شدانـسا  اب  بیرک  یبا  زا  يراخب  - 2

. مدومن داریا  تئارق  نآ  رب  نم  هک  دناوخ  یتئارق  اب  ار  زامن  دش و  زامن  لوغشم  دیدرگ و  دراو  يدرم  مدوب ،
ادخ لوسر  رضحم  هب  مه  اب  هس  ره  سپس  دروآ ، ياج  هب  ار  زامن  دوب  یلوا  تئارق  زا  ریغ  هک  یتئارق  اب  دیدرگ و  دراو  يرگید  درم  هاگنآ 
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ای متشاد : هضرع  ادخ  لوسر  هب  نم  دیوگیم : ّیبا  میدش . دراو  (ص )
__________________________________________________

.202 / 2 فرحأ ،» ۀعبس  یلع  لزنا  نآرقلا  نا  باب  ، » ملسم حیحص  ( 1)
. ] …[100 / 6 فرحأ ،» ۀعبس  یلع  نآرقلا  لوزن  باب  ، » يراخب حیحص  ( 2)

227 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
یتئارق اب  ار  شزامن  دش و  دراو  درم  نیا  سپـس  مدومن ، تفلاخم  نآ  اب  نم  هک  دناوخ  یتئارق  اب  ار  شزامن  دـش و  دراو  درم  نیا  هّللا  لوسر 

ره دنناوخب و  دندوب ، هدناوخ  البق  هک  روطنامه  ار  دوخ  زامن  داد ، روتسد  نانآ  هب  ادخ  لوسر  دروآ . ياج  هب  دوب  شقیفر  تئارق  زا  ریغ  هک 
نارود بیذکت  دننام  هن  یلو  بیذکت - یلد و  ود  تلاح  نم  رد  نایرج  نیا  دومن . نیـسحت  ار  اهنآ  مه  ادـخ  لوسر  دـندومن و  تئارق  ود 

: دومرف سپـس  تفرگارف ، ارم  دوجو  ياپارـس  تلجخ  قرع  هک  دز  نم  هنیـس  رب  دید ، ارم  یتحاران  ادخ  لوسر  یتقو  دومن . داجیا  تیلهاج -
هعفد ددرگ ، ناسآ  متما  رب  راک  هک  مدومن  تساوخرد  مناوخب ، شور  کی  اب  و  فرح »  » کـی اـب  ار  نآرق  هک  دـش  هداد  ناـمرف  نم  هب  یبا !

فرح و تفه  اب  ار  نآرق  هک  دـش  هداد  نامرف  نم  هب  موس  راب  مدومن ، رارکت  ار  تساوخرد  نامه  نم  دـش و  رارکت  روتـسد  نامه  زین  مود 
وت زا  يرگید  ياعد  کی  داـتفا ، قیوعت  نآ  تباـجا  يدرک و  هک  ییاـعد  تبون  ره  ربارب  رد  دـنوادخ  هک  دـش  هتفگ  نم  هب  مناوخب و  قیرط 

متشاد : هضرع  مدرک و  حرطم  ار  ممود  تساوخرد  نم  هاگنآ  دریذپیم ،
. دندنمزاین نم  ياعد  هب  همه  زور  نآ  رد  هک  متشادهگن  يزور  يارب  زین  ار  موس  ياعد  ياشخبب ! ارم  تما  ایادخ 

کیدزن تسا و  هدروآ  ار  نآ  يرصتخم  فالتخا  رگید و  دانـسا  اب  مه  يربط  «، 1  » هدومن لقن  یتوافت  رصتخم  اب  زین  ملـسم  ار  تیاور  نیا 
. تسا هدومن  لقن  ّیبا  زا  یناعنص  یلعالا  دبع  نب  دمحم  یلعالا و  دبع  قیرط  زا  ار  نومضم  نیمه  هب 

تئارق مدـش ، دجـسم  دراو  دـیوگیم : هک  تسا  هدومن  لقن  بعک  نب  ّیبا  زا  درـص  نب  نامیلـس  زا  شدانـسا  اب  بیرک  یبا  زا  يربط  زاب  - 3
(. ص  ) ادخ لوسر  تفگ : تسا ؟ هداد  دای  وت  هب  یسک  هچ  ار  تئارق  نیا  هک  مدومن  لاؤس  وا  زا  مدینش  ار  يدرم 

رب نیرفآ  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دومن ، تئارق  وا  دـینک ! شوگ  درم  نیا  تئارق  هب  متـشاد : هضرع  مدرب و  ص )  ) مرکا ربمایپ  دزن  هب  ار  وا 
نیرفآ زین  وت  رب  دومرف : دراد ، توافت  درم  نیا  تئارق  اب  هک  دیاهداد  دای  نانچ  نینچ و  نم  هب  ار  تئارق  امش  هّللا  لوسر  ای  متشاد : هضرع  وت !

تفگ : دز و  نم  هنیس  هب  ار  شیوخ  تسد  ادخ  لوسر  هاگنآ  دییوگیم !؟ نیرفآ  ام  زا  کی  ره  هب  امش  هّللا  لوسر  ای  متشاد : هضرع  داب !
مدوـجو رد  یبـیجع  سرت  تـفرگ و  ارف  ارم  دوـجو  ياپارـس  قرع  دـیوگیم : یبا  نـک ! فرط  رب  یبا  لد  زا  ار  دـیدرت  کـش و  ادـنوادخ !

قیرط کی  هب  ار  نآرق  تفگ : اهنآ  زا  یکی  دندمآ ، نم  دزن  هب  هتشرف  ود  دومرف : ادخ  لوسر  سپس  مدومن ، ساسحا 
__________________________________________________

.203 / 2 ملسم ، حیحص  ( 1)
228 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

نیا ناوخب ! قـیرط  ود  اـب  تفگ : مدوـمن ، ار  تساوـخرد  نیمه  مه  نم  دوـمرف : ادـخ  لوـسر  نک ! هفاـضا  يو  رب  تفگ : يرگید  ناوـخب و 
. تفای نایاپ  اج  نآ  رد  دیسر و  قیرط  تفه  هب  ات  دش  ررکم  اهتساوخرد 

هب ار  نآرق  تفگ : لیئربج  دومرف : ادخ  لوسر  هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  هرکب  یبا  نب  نامحرلا  دبع  زا  شدانسا  اب  بیرک  وبا  زا  يربط  - 4
روط نیمه  ناوخب و  قیرط  ود  اـب  تفگ : لـیئربج  مدومن ، تساوخرد  نم  دـنک ، هفاـضا  هاوخب  يو  زا  تفگ  لـیئاکیم  ناوخب ! قـیرط  کـی 

تیافک اـهشور  اـهقیرط و  نیا  زا  کـی  ره  تفگ : سپـس  تسا - بیرک  وبا  زا  دـیدرت  دیـسر -. قیرط  تفه  اـی  شـش  هب  اـت  درک  هفاـضا 
. ددرگ لدبم  باذع  هب  تمحر  هیآ  تمحر و  هب  باذع  هیآ  ظفلت  نآ  اب  هک  نیا  رگم  مّله » ای  لاعت   » ییوگب هک  تسا  نیا  دننام  دنکیم و 

دزن رد  يدرم  تسا : هدومن  لقن  نینچ  دوخ  ردپ  زا  زین  وا  شردپ ، زا  هحلط  نب  هّللا  دبع  زا  دوخ  دانـسا  اب  روصنم  نب  دمحا  زا  يربط  زاب  - 5
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تئارق نـیا  اـب  ار  نآرق  ص )  ) مرکا لوـسر  روـضح  رد  نـم  تـفگ : درم  نآ  دوـمن ، ضارتـعا  يو  رب  رمع  دـناوخ ، نآرق  باـطخ  نـب  رمع 
ای تشاد  هضرع  درم  نآ  دـنتفر ، ادـخ  لوسر  شیپ  هب  ود  ره  هک  اج  نآ  ات  تفریذـپن  يو  زا  ار  راـتفگ  نیا  رمع  دومن . دـییأت  ارم  مدـناوخ ،
زا رمع  يرآ . دومرف : ادخ  لوسر  يدومن ؟ دییأت  ار  نامه  زین  وت  هک  مدناوخن  نینچ  وت  شیپ  رد  ار  هیآ  نالف  هیآ و  نالف  نم  ایآ  هّللا  لوسر 
رب ادخ  لوسر  دیوگیم : ثیدـح  لقان  دومن . ساسحا  شاهرهچ  رد  ار  وا  یتحاران  مرکا  لوسر  هک  دـیدرگ  تحاران  يردـق  هب  نایرج  نیا 

ناـسکی و اـهتئارق  نیا  همه  رمع ! دومرف : هاـگنآ  درک ، رارکت  راـب  هس  ار  هلمج  نیا  نک و  رود  دوخ  زا  ار  ناطیـش  دومرف  دز و  رمع  هنیس 
. یهد رییغت  تمحر  هب  ار  باذع  هیآ  باذع و  هب  ار  تمحر  هیآ  هک  اج  نآ  رگم  تسا  ربارب 

دنـس هک  یلعالا  دبع  نب  سنوی  زا  تسا ، هدـیدرگ  عقاو  مکح  نب  ماشه  رمع و  نایم  رد  هک  ار  ناتـساد  نامه  هیبش  يرگید  ناتـساد  يربط 
. تسا هدومن  لقن  دناسریم  رمع  دوخ  هب  ار  ناتساد 

«1 . » دناهدومن لقن  ظفل ، رد  یتوافت  رصتخم  اب  رگید و  دنس  اب  ماشه  اب  ار  رمع  ناتساد  زین  يذمرت  ملسم و  يراخب و 
رانک رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدروآ  نینچ  بعک  نب  یبا  زا  مه  وا  یلیل ، یبا  نبا  زا  دوخ  دانـسا  اب  یّنثم  نب  دـمحم  زا  يربط  زاب  - 6

ای تفگ : دش و  لزان  يو  رب  لیئربج  هک  دوب  رافغ  هلیبق  ریدغ 
__________________________________________________

لزنا ءاج  ام   » باب یبرع  نبا  حرش  اب  يذمرت  حیحص  ، 215 - 53 111 و 8 / - 100 90 و 6 / / 3 يراخب ، حیحص   202 / 2 ملسم ، حیحص  ( 1)
.60 / 11 فرحأ ،» ۀعبس  یلع  نآرقلا 

229 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
ار نآرق  قیرط  کـی  ناـمه  اـب  اـهنت  ناـنآ  یهد و  داـی  تناوریپ  هب  دـحاو  قیرط  اـب  ار  نآرق  هک  دـهدیم  ناـمرف  ار  وت  دـنوادخ  هّللا  لوسر 

یبا دـنرادن . ار  نیگنـس  روتـسد  نیا  يارجا  تقاـط  نم  ناوریپ  اریز  مراد  ضاـمغا  وفع و  ياـضاقت  ادـخ  زا  تفگ : ادـخ  لوسر  دـنناوخب .
تفگ : دمآ و  دورف  لیئربج  مود  هعفد  دیوگیم :

فرط زا  تفگ : دیدرگ و  لزان  موس  راب  يارب  دـنوادخ  زا  تفگ : ادـخ  لوسر  زاب  دـنناوخب ، قیرط  ود  هب  ار  نآرق  هک  دـیامرفیم  دـنوادخ 
شیپ ار  تما  یناوتان  زجع و  دومن ، ضامغا  وفع و  ياضاقت  ادـخ  لوسر  زاب  دوش ، هدـناوخ  قیرط  هس  اـب  نآرق  هک  تسه  هزاـجا  دـنوادخ 

قرط و نیا  زا  کیره  دوش و  هدناوخ  قیرط  تفه  اب  نآرق  هک  دهدیم  هزاجا  دنوادخ  تفگ : دـمآ و  دورف  لیئربج  مراهچ  هعفد  ات  دیـشک 
. دیامنیم طقاس  ار  فیلکت  تیافک و  نآرق  ندناوخ  رد  هناگتفه  ياهکبس 

«1 . » تسا هدروآ  دوخ  حیحص  رد  زین  ملسم  ار  تیاور  نیا 
. تسا هدومن  لقن  بعک  نب  یبا  زا  وا  یلیل و  یبا  نبا  زا  مه  بیرک  یبا  هدروآ ، بیرک  یبا  زا  ار  تیاور  نیمه  هیبش  يربط  و 

بعک نب  یبا  زا  زین  وا  یلیل و  یبا  نبا  زا  مه  دمحا  یسوط ، دمحم  نب  دمحا  زا  يرصتخم  توافت  اب  ار  تیاور  نیا  زا  یتمـسق  يربط  زاب  و 
. تسا هدرک  لقن  یبا  زا  دوخ  دانسا  اب  مه  وا  ینثم  نب  دمحم  زا  رگید  دنس  اب  هدروآ ،

دید و ار  لیئربج  راجحا  ءارم  دزن  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدومن  لقن  ّیبا  زا  وا  رز و  زا  دوخ  دانـسا  اب  بیرک  یبا  زا  يربط  زاب  - 7
لیئربج دراد ، دوجو  رایـسب  نزریپ  درمریپ و  راکتمدـخ و  مـالغ و  ناـنآ  ناـیم  رد  هک  ماهدـیدرگ  ثوعبم  يداوسیب  مدرم  يارب  نم  تفگ :

«2 . » دنناوخب ظفلت  قیرط و  تفه  اب  ار  نآرق  سپ  تفگ :
هک : دنکیم  لقن  هریره  وبا  زا  يربقم  زا  دوخ  دانسا  اب  ینامثع  نامثع  نب  ورمع  زا  يربط  زاب  - 8

نیا رد  دـیناوخب و  هناگتفه  فورح  نیا  زا  کی  ره  اب  ار  نآ  دـیناوتیم  هک  تسا  هدـیدرگ  لزان  فرح  تفه  اب  نآرق  نیا  دومرف : ربماـیپ 
. دیهدن رییغت  تمحر  هب  ار  باذع  هیآ  باذع و  هب  ار  تمحر  هیآ  هک  دینک  تقد  طقف  تسین ، يریگتخس  دروم 

اب نآرق  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدومن  لقن  هریره  وبا  زا  مه  وا  هملـس و  یبا  زا  دوخ  دانـسا  اب  طابـسا  نب  دیبع  زا  يربط  زاب  - 9
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- روفغ میکح - میلع - : » دننام تسا ، هدیدرگ  لزان  فرح  تفه 
__________________________________________________

.203 / 2 ملسم ، حیحص  ( 1)
. تسا هدروآ  توافت  رصتخم  اب  ار  ثیدح  نیا  زین   64 / 11 يذمرت ، حیحص  ( 2)

230 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. دوریم راک  هب  يرگید  ياج  هب  کی  ره  هک  تاملک  نیا  لاثما  و  میحر »

اههروس زا  یکی  تایآ  ددـع  رد  ام  هک : دـنکیم  لقن  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  زا  وا  رز و  زا  دوخ  دانـسا  اب  ییحی  نب  دیعـس  زا  يربط  زاب  - 10
یبا نب  یلع  اب  هک  میدـید  میتفر ، ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  هب  هیآ ، شـش  یـس و  ای  تسا  هیآ  جـنپ  یـس و  ایآ  هک  میدومن  فـالتخا  ثحب و 
نبا میاهدومن . ادـیپ  رظن  فـالتخا  هروس  نـالف  تئارق  رد  اـم ، هّللا ! لوـسر  اـی  میتـفگ : تسا ، هتخادرپ  يّرـس  يوـگ  تفگ و  هب  ع )  ) بلاـط

دندش كاله  دمآ ، دیدپ  ناشنایم  رد  هک  یفالتخا  رثا  رد  هتـشذگ  ياهتلم  دومرف : دیدرگ و  خرـس  ادخ  لوسر  هرهچ  دیوگیم : دوعـسم 
داـی روـط  ره  ار  نآرق  هک  دـهدیم  روتـسد  امـش  هب  ادـخ  لوـسر  هک : دوـمرف  اـم  هب  یلع  تـفگ ، ع )  ) یلع هـب  هناـیفخم  ار  یبـلطم  هاـگنآ 

«1 . » دیناوخب دیاهتفرگ ،
کی اب  ار  نآرق  یهاوخیم  هک  دش  داهنـشیپ  نم  رب  یبا ! دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  هک : دـنکیم  لقن  یبا  زا  وا  دواد و  یبا  زا  یبطرق  - 11

تفگ : دوب ، نم  شیپ  رد  هک  ياهتشرف  قیرط ؟ ود  هب  ای  یناوخب  قیرط 
هـس اب  وگب  تفگ : هتـشرف  نامه  زاب  قیرط ؟ هس  اب  اـی  یناوخب  قیرط  ود  اـب  ار  نآرق  یهاوخیم  دـش : هتفگ  نم  هب  سپـس  قیرط ! ود  اـب  وگب 

تیافک یناوخب  هناگتفه  قرط  هوجو و  نیا  زا  کـی  ره  اـب  ار  نآرق  هک  دـش  هتفگ  هاـگنآ  دیـسر ، قیرط  تفه  هب  اـت  هنوگ  نیدـب  قیرط !
طولخم تمحر  هیآ  اب  ار  باذـع  هیآ  هک  نیا  طرـش  هب  وگب  ییوگب ، امیکح  ای  ازیزع و  ای  اعیمـس  ای  ییوگب  اـمیلع  یتساوخ  رگا  دـنکیم ،

«2 . » ینکن
نتم نوماریپ  رد  هدنیآ  لصف  رد  دنوادخ  يرای  هب  ام  تسا و  هدیدرگ  لقن  نآرق  هناگتفه  فورح  هراب  رد  هک  یتایاور  نیرتمهم  دوب  نیا 

. تخاس میهاوخ  نایامن  ار  اهنآ  فعض  یتسس و  هدومن ، ثحب  تایاور  نیا 

230 اهتیاور … ص : فعض  طاقن 

یلبق لصف  رد  ار  اهنآ  نیرتمهم  ام  هک  دشابیم  تنس  لها  قیرط  هب  تسا ، هدمآ  نآرق  هناگتفه  هوجو  قیرط و  رد  هک  ییاهتیاور  مامت 
یتاهج زا  دنتـسین و  لوبق  دروم  اهتیاور  نیا  زا  کی  چـیه  هک  مییوگیم  میزادرپیم و  اـهنآ  یـسررب  هب  لـصف  نیا  رد  کـنیا  میدروآ ،

دنراکنا : در و  لباق 
زا تسا و  یکی  نآرق  دومرف : ماما  هک  دراد  تفلاخم  دـنکیم ، لقن  ع )  ) رقاب ماـما  زا  هرارز  هک  یحیحـص  تیاور  نآ  اـب  اـهتیاور  نیا  - 1

دوجو نآرق  تئارق  رد  هک  یفالتخا  هدمآ و  دورف  اتکی  دنوادخ  فرط 
__________________________________________________

.15 - 9 / 1 يربط ، ریسفت  رد  هناگهد  ياهتیاور  نیا  همه  ( 1)
.43 / 1 یبطرق ، ریسفت  ( 2)

231 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
«1 . » تسا هتسویپ  عوقو  هب  نآرق  نایراق  هلیسو  هب  دراد ،

هراب نیا  رد  امـش  رظن  تسا ، هدـیدرگ  لزان  فرح  تفه  اب  نآرق  دـنیوگیم  مدرم  هک  دومن  لاؤس  ع )  ) قداص ماما  زا  زین  راـسی  نب  لیـضف 
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هدمآ دـحاو  يادـخ  هاگـشیپ  زا  دـحاو و  اب  ینعی  فرح ، کی  اب  اهنت  نآرق  دـنیوگیم ، غورد  ادـخ  نانمـشد  دومرف : قداص  ماما  تسیچ ؟
«2 . » دوشیم هدناوخ  زین  شور  قیرط و  کی  اب  تسا و 

زا دعب  یبهذم  ینید و  روما  رد  ینید  عجرم  میدرک ، رکذ  لامجا  روط  هب  مه  نیشیپ  تاحفص  رد  تفگ و  میهاوخ  هدنیآ  رد  هک  يروط  هب 
اربـم و شزغل  هاـنگ و  هنوـگ  ره  زا  هدوـمن و  فرط  رب  نآ  زا  ار  يدـیلپ  سجر و  دـنوادخ  هک  دنـشابیم  تـیب  لـها  نآرق و  ص ،)  ) ربماـیپ

ییاج رگید  تشاد و  دـهاوخن  يرابتعا  شزرا و  دـنک ، تفلاخم  تیب  لها  حیحـص  تایاور  اب  هک  یتایاور  نیاربانب  تسا ، هتخاس  ناـشکاپ 
. مینک ثحب  تایاور  هنوگ  نیا  دنس  رد  ام ، هک  دنامیمن  یقاب 

یفلتخم تاهج  زا  اهتیاور  نیا  هک  تسا  دهاشم  سوسحم و  اهنآ  نومضم  رد  هک  تسا  یضقانت  تایاور ، نیا  طوقس  رب  رگید  لیلد  - 2
دنضقانتم : فلاخم و  رگیدکی  اب 

هب اهنت  نآرق  ندـناوخ  هک  دومنیم  تساوخرد  لیئربج  زا  لیئاکیم  ییامنهار  اب  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  رب  تلـالد  اـهنآ  زا  یـضعب  هلمج : زا 
هک نیا  رب  دنکیم  تلالد  رگید  یـضعب  یلو  دوش  زیوجت  زین  يرگید  ياهشور  تما  یتحار  تعـسو و  يارب  دشابن ، رـصحنم  فرح  کی 

دومن رارکت  ار  لمع  نیا  دروآیم و  تصخر  تفریم و  الاب  نامسآ  هب  دوخ  ربمایپ ، تساوخرد  نودب  لیئاکیم و  ییامنهار  نودب  لیئربج 
. دش رداص  تصخر  فرح  تفه  اب  نآرق  ندناوخ  يارب  ات 

دناوخیم و نآرق  وا  فالخ  رب  هک  دید  ار  يدرم  دـیدرگ  دجـسم  دراو  یبا  هک  دـناسریم  اهتیاور  نیا  زا  یـضعب  هک : نیا  رگید  ضقانت 
. دناهدناوخ وا  تئارق  فالخ  رب  دندش و  دراو  رفن  ود  هدوب ، دجسم  رد  یبا  هک : نیا  رب  دننکیم  تلالد  رگید  یضعب 

هب یتیاور  ره  رد  خـساپ  نیا  هک  دـشابیم  فلتخم  اهتئارق ، فالتخا  هراب  رد  ص )  ) ادـخ ربمایپ  خـساپ  هک : تساـج  نیا  رد  موس  ضقاـنت 
. تسا هدیدرگ  نایب  عون  کی 

دادعت رد  هک  میناوخیم  دوعـسم  نبا  تیاور  رد  هک  نانچ  تسا ، تالاؤس  اب  اهباوج  بسانت  مدع  اهتیاور  نیا  فعـض  رب  موس  لیلد  - 3
ادخ لوسر  روضح  هب  دش ، وگوتفگ  فالتخا و  هروس  تایآ 

__________________________________________________

تیاور 12. نآرق ، تلیضف  باتک  رداونلا ، باب  یفاک ، لوصا  ( 1)
تیاور 13. نامه ، ( 2)

232 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
دومرف : ادخ  لوسر  نامرف  هراشا و  اب  ع )  ) یلع دندیسرپ ، يو  زا  ار  تقیقح  دندش و  بایفرش 

یـسامت طابترا و  هنوگ  چیه  دوب  لاؤس  دروم  هک  اههیآ  ددع  اب  خساپ  نیا  هک  یتروص  رد  دیناوخب . دـیاهتفرگارف ، ار  تئارق  هک  روط  نامه 
. درادن

درادـن و یلّـصحم  لوقعم و  يانعم  موهفم و  هناگتفه ، فورح  اب  نآرق  ندـش  لزان  هک  مینک  هفاضا  زین  ار  هلمج  نیا  دـیاب  اج  نیا  رد  - 4
. دهدیمن ناشن  ام  يارب  ینشور  هب  ار  یحیحص  یعطق و  يانعم  کی 

کی تروص  هب  هدـیچیپ و  لمجم و  هنوگ  نیدـب  دوب ، راوتـسا  تیعقاو  تّحـص و  هیاپ  رب  رگا  نآرق ، هراب  رد  مه  نآ  تیمها ، نیا  اب  یبلطم 
233 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دشیمن . حرطم  كرد ، لباق  ریغ  يامعم 

233 نآرق … ص : هناگتفه  فورح  تالیوأت  یناعم و 

هراشا
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یبایزرا و ار  اهنآ  سپس  میروآیم ، اج  نیا  رد  ار  اهنآ  نیرتمهم  ام  هک  هدش  هتفگ  يدایز  تالیوأت  هدوج و  و  هناگتفه ، فورح  يارب 
. مینکیم نشور  ار  اهنآ  فعض  طاقن 

233 فدارتم … ص : تاملک  لوا :

مه هب  کیدزن  ای  ینعم و  مه  رگیدـکی  اب  فدارتم و  ینعم ، رظن  زا  هک  تسا  ياهناگتفه  تاملک  ظاـفلا و  هناـگتفه ، فورح  زا  روظنم 
هب انب  هک  دنتسه  باتش  لیجعت و  هب  رما  يانعم  نمضتم  ینعم و  کی  هب  ابیرقت  هملک  هس  ره  هک  عسا »  » و عرسا »  » و لّجع » : » دننام دنشابیم ،

. دناوخ ناوتیم  نآ  دننام  يرگید  تاملک  هملک و  هس  نیا  زا  کی  ره  اب  ار  نآرق  هناگتفه ، هوجو  فورح و  هب  نآرق  لوزن  تایاور 
هک داد  روتـسد  وا  یلو  تشاد  دوجو  نآرق  رد  نامثع  تفالخ  نارود  ات  هناگتفه  تاملک  فورح و  هک  دـنیوگیم  هیرظن  نیا  نارادـفرط 

هناگشـش تاملک  اب  هک  ار  ینآرق  ره  ددرگ و  طاقـسا  نآرق  زا  رگید  فدارتم  تاملک  دوش و  هدـناوخ  هملک  فرح و  کی  اـب  اـهنت  نآرق 
. دندرب نیب  زا  دندینازوس و  دوب ، هدش  هتشون  یباختنا  هملک  زا  ریغ  رگید 

رد زین  « 3  » ربلا دبع  نبا  و  « 2  » یبطرق دناهدومن . رایتخا  نیرسفم  زا  يرگید  هدعو  « 1  » يربط ار  هیرظن  نیا 
__________________________________________________

.15 / 1 يربط ، ریسفت  ( 1)
.42 / 1 یبطرق ، ریسفت  ( 2)

.39 نایبت ، ( 3)
234 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. دنهدیم تبسن  نادنمشناد  املع و  رثکا  هب  ار  هیرظن  نیمه  نآرق  هناگتفه  فورح  هیجوت 
هیرظن نیا  رب  زین  يرگید  ددـعتم  تایاور  اب  میدروآ ، البق  هک  رگید  ياهتیاور  دواد و  یبا  رکب و  یبا  تایاور  رب  هوالع  هیرظن : نیا  لیالد 

هک : نیا  هلمج  زا  دناهدومن ، داهشتسا  لالدتسا و 
ُهُمِّلَُعی امَّنِإ  َنُولوُقَی  هیآ  رد  دنوادخ  هک  یصخش  نآ  زا  روظنم  تفگیم : ّبیسم  نب  دعـس  هک  تسا  هدروآ  نینچ  باهـش  نبا  زا  سنوی  - 1

عیمس  » درکیم الما  يو  هب  ار  نآرق  ص ،)  ) ادخ لوسر  هک  دشابیم  یحو  ناگدنـسیون  نابتاک و  زا  یکی  تسا ، هدومن  دای  يو  زا  « 1  » ٌرََشب
ار تاملک  نیا  زا  یکی  مادـک  هک  دیـسرپیم  ربمایپ  زا  وا  تسا و  هدـش  عقاو  تایآ  رخآ  رد  هک  یتاملک  زا  نآ  لاثما  و  میکح » زیزع  میلع ،

داجیا يدنـسپ  دوخ  رورغ و  يو  رد  هک  دوب  نیا  تسا . تسرد  نامه  یتشون  هک  ار  مادـک  ره  دومرفیم : شباوج  رد  ادـخ  ربمایپ  مراگنب ؟
. متشون متساوخیم ، هک  ار  هچ  نآ  مه  نم  دومن و  راذگاو  نم  هب  ار  نآرق  تالمج  زا  یضعب  باختنا  ادخ  لوسر  تفگ : دیدرگ و 

« بوصا  » هملک موقا »  » هملک ياج  هب  « 2  » اًلِیق ُمَْوقَأ  َو  ًائْطَو  ُّدَشَأ  َیِه  ِْلیَّللا  َۀَئِشان  َّنِإ  هیآ  رد  يو  هک  دناهدومن  لالدتسا  سنا  راتفگ  اب  زاب  - 2
خـساپ رد  بوصا ،»  » هن تسا  موقا »  » هیآ رد  هزمح ! ابا  ای  دنتفگ : دندومن و  داریا  يو  رب  ار  تئارق  نیا  شناتـسود  زا  یـضعب  دربیم ، راک  هب 

. تسا ینعم  کی  هب  همه  يدها »  » و بوصا »  » و موقا » : » تفگ
اریز دناوخیم  « 4  » ةدحاو ۀیقز  ّالا  تناک  نا  «، 3  » ًةَدِحاو ًۀَْحیَص  اَّلِإ  َْتناک  ْنِإ  ياج  هب  هک  دناهدومن  داهشتسا  دوعـسم  نبا  تئارق  هب  زاب  - 3

. دنشابیم ینعم  کی  هب  ۀیقز »  » و ۀحیص » »
«5  » ِمِیثَْألا ُماعَط  ِموُّقَّزلا  َةَرَجَـش  َّنِإ  هیآ  ءادرد  وبا  هک  تسا  هدروآ  نینچ  نامه  زا  دوخ  دانـسا  اب  بئاسلا  یبا  راّشب و  نب  دـمحم  زا  يربط  - 4
هک دـید  دومن و  رارکت  دایز  ار  هیآ  ءادرد  وبا  نوچ  میتیلا » ماـعط  موقزلا  ةرجـش  نا  : » تفگیم بترم  درم  نآ  یلو  دادیم  داـی  يدرم  هب  ار 

. دنتسه ینعم  کی  هب  میثا »  » و رجاف »  » اریز « 6 « » رجافلا ماعط  مّوقّزلا . ةرجش  ّنا   » دناوخ نینچ  ار  هیآ  دمهفیمن ، درم  نآ 
دناهدومن لالدتسا  داهشتسا و  دنراد ، نآرق  تئارق  رد  تعسو  هعسوت و  هب  تلالد  هک  یتایاور  اب  - 5
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__________________________________________________

.103 لحن / دهدیم ، دای  يو  هب  يرشب  ار  نانخس  نیا  هک  تسین  نیا  زج  دنیوگیم  ( 1)
.6 لمزم / ( 2)

. ] …[53 سی / ( 3)
.18 / 1 يربط ، ریسفت  ( 4)

.44 ، 43 ناخد / منهج ،  رد   ] تسا ناراکهانگ  ماعط  هک  تسا  ياهویم  موقز  ( 5)
.78 / 25 يربط ، ریسفت  ( 6)

235 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
رگم دومن  تئارق  ناوتیم  هناگتفه  فورح  زا  کی  ره  اب  ار  نآرق  هک : تسا  نینچ  میدروآ  البق  هک  يروط  هب  تایاور  نیا  نومـضم  اریز 

. ددرگ لیدبت  تمحر  هب  باذع  هیآ  باذع و  هب  تمحر  هیآ  هک  نیا 
نیا درب ، راک  هب  رگیدکی  ياج  هب  رگید و  یـضعب  هب  ار  هناگتفه  تاملک  یـضعب  ناوتیم  هک : درادن  رگید  موهفم  نیا  زج  زین  راتفگ  نیا 

تئارق تعـسو  رد  هک  ار  اهتیاور  هلـسلس  نآ  مینک و  لمح  ینعم  نیمه  هب  ار  هناـگتفه  فورح  لـمجم  ياـهتیاور  دـیاب  اـم  هک  تسا 
. میهد رارق  لمجم  ياهتیاور  رّسفم  نیبم و  تسا ، هدمآ  نآرق 

همه دـیاب  دـنرادن و  یلـصحم  حیحـص و  يانعم  دافم و  تایاور  نیا  هک  مییوگیم  یلک  روط  هب  لـیالد  همه  نیا  خـساپ  رد  لـیالد : خـساپ 
اریز : درک  دیابن  اهنادب  یهجوت  نیرتکچوک  تخادنا و  رود  هب  ار  اهنآ 

مه ظافلا  تسا و  فدارتم  هک  نآرق  تاملک  تایآ و  زا  ياهراپ  رد  اهنت  دـناهدومن ، لیوأت  نآ  هب  ار  هناگتفه  فورح  هک  ینعم  نیا  ـالوا :
هنوگچ اـیناث : ددرگیم !؟ قیبطت  هنوگچ  دـنرادن ، فدارتم  ظاـفلا  هک  نآرق  تاـملک  تاـیآ و  رثـکا  رد  یلو  دـشابیم  تسرد  دراد ، ینعم 

لمع نیا  هک  یتروص  رد  تسا ، هدومن  زیوجت  رگید  تاـملک  هب  ار  نآرق  دوـجوم  تاـملک  لیدـبت  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  تفگ  ناوـتیم 
دـنکیم و بلـس  ار  نآ  ندوب  یناگمه  تجح  ینادواج و  زاجعا  دزیریم ، مه  رد  تسا ، یگـشیمه  هزجعم  هک  ار  نآرق  هدولاش  ساـسا و 

. دزاسیم كورتم  روجهم و  ار  ینامسآ  باتک  نیرخآ  نیا  هجیتن  رد  هدومن و  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ار  نآرق  لمع  نیا  هک  تسین  یکش 
اج نآ  ات  نآرق  رد  دناوتیم ، الثم  نآرق  يراق  تسا ، هداد  هزاجا  ادخ  لوسر  هک  دروآ  نابز  رب  ای  دنک و  روصت  دناوتیم  لقاع  صخـش  ایآ 

و سی . : » دناوخب نینچ  دیامن و  لیدبت  تسا ، یلصا  تاملک  هب  کیدزن  هک  يرگید  تاملک  هب  ار  سی »  » هروس لوا  تایآ  هک  دنک  فرصت 
نیا رد  سپ  نوهاس ،» مهف  مهفالـسا  فّوخ  ام  اـموق  فّوختل  میرکلا . دـیمحلا  لازنا  ّيوس . قیرط  یلع  ءاـیبنالا  نمل  کـّنا  میکحلا . رکّذـلا 

. تسا هدوشگ  اوران  لمع  نیا  رب  ار  اهنآ  تسد  ربمایپ  دوخ  هک  دابنشور  دننادیم  زیاج  ار  نآرق  فیرحت  هک  نانآ  مشچ  تروص 
، نآرق لئاسمرد  نایب  دـیامرفیم : دروم  نیا  رد  دـنوادخ  اریز  یندوشخباـن  گرزب و  سب  تسا ، ییارتفا  غورد و  نیا ، هک  تسا  هاوگ  ادـخ 

236 ص :
«1 . » ََّیلِإ یحُوی  ام  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  یِسْفَن  ِءاْقِلت  ْنِم  َُهلَِّدبُأ  ْنَأ  ِیل  ُنوُکَی  ام  ُْلق 

! دوشیم یحو  نم  رب  هک  هچ  نآ  زا  زج  منک  يوریپ  مناوتیمن  نم  مهد ! رییغت  دوخ  شیپ  زا  ار  نآرق  مناوـتیمن  نم  هک  وـگب  ربماـیپ ]! يا  ]
نب ءارب   » هب ادخ  لوسر  دـهدب !؟ ار  هزاجا  نینچ  نارگید  يارب  دـناوتیم  روطچ  دـهد ، رییغت  ار  نآرق  دوخ  شیپ  زا  دـناوتن ، ربمایپ  رگا  سپ 

: دناوخ نینچ  درب و  راک  هب  ار  لوسر  یبن »  » هملک ياج  هب  ءاّرب » «، » تلسرا کّیبن  و  : » دوب هلمج  نیا  اعد ، نآ  رد  هک  داد  دای  ییاعد  بزاع »
تقد و دـح  نیا  اـت  اـعد  کـی  رد  هک  يربماـیپ  « 2 . » دومن عـنم  فرـصت  لـمع و  نیا  زا  ار  وا  ادـخ  لوـسر  تلـسرا ،» يذـّلا  کـلوسر  «و 
اهدربتـسد و تافرـصت و  نادـیم  ار  نآرق  هک  تسا  روصتم  هنوگچ  درادیمن ، اور  نآ  رد  ار  فرـصت  نیرتکـچوک  دـنکیم و  يریگتخس 

نآرق ص )  ) ادخ لوسر  دوخ  هک  تسا  نیا  اهتیاور  نآ  زا  روظنم  رگا  دـهد !؟ رارق  نایوجارجام  اصوصخم  مدرم ، یهاوخبلد  ياهتئارق 
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دیاب راتفگ  نیا  نارادفرط  دناسریم . ار  انعم  نیمه  زین  هتـشذگ  ياهتیاور  رثکا  هک  يروط  هب  تسا  هدومن  تئارق  هناگتفه  فورح  اب  ار 
، دوب یتاملک  نینچ  رگا  اریز  دنهد  ناشن  ام  يارب  دـناوخیم ، تاملک  نآ  اب  ار  نآرق  ربمایپ ، نانآ  هتفگ  هب  انب  هک  ار  هناگتفه  تاملک  نآ 

تسا : هدومرف  دروم  نیا  رد  دنوادخ  نوچ  دنامیم ، ظوفحم  تباث و  امتح 
«3 . » َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ 

. میرادیم ظوفحم  رییغت - فیرحت و  زا - ار  نآ  میداتسرف و  ار  نآرق  ام 
یشیاشگ هعـسوت و  تئارق  رد  هک  تسا  هدوب  نیا  هناگتفه  فورح  اب  نآرق  لوزن  تلع  هک  دیآیم  رب  نینچ  هتـشذگ  ياهتیاور  زا  اثلاث :

هک دوب  نیا  دـنناوخب ، صاخ  ظفل  کبـس و  کی  اب  روج و  کی  ار  نآرق  دنتـسناوتیمن ، ناناملـسم  همه  اریز  دوش  لصاح  ناناملـسم  يارب 
هداد اج  نآ  ات  هزاجا  تعـسو و  نیا  دوش و  هداد  ناناملـسم  يارب  نآرق  ندناوخ  رد  یتعـسو  هک  دومن  تساوخرد  دـنوادخ  زا  ص )  ) ربمایپ

. دیسر هناگتفه  تاملک  فورح و  هب  هک  دش 
دنیوجیم کسمت  اهتیاور  نآ  هب  هیرظن  نیا  نارادفرط  هک  تایاور  نآ  نومضم  هصالخ  دوب ، نیا 

__________________________________________________

.15 سنوی / ( 1)
.58 نایبت ، ( 2)
.9 رجح / ( 3)

237 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
دیدرگن نانآ  حالـص  عفن و  هب  ناناملـسم و  شیاشگ  هلیـسو  اهنت  هن  هناگتفه  تاملک  اهتیاور ، نیا  نومـضم  فـالخ  رب  هنافـسأتم  یلو 

دش روبجم  نامثع  دندومن و  ریفکت  ار  رگید  هدع  ناناملسم  زا  ياهدع  هک  ییاج  ات  دومن  داجیا  یگتسد  ود  فالتخا و  اهنآ  نایم  رد  هکلب 
. دنازوسب دوب ، ناناملسم  نایم  رد  فالتخا  هلیسو  هک  ار  اهنآرق  ریاس  دزاس و  رصحنم  فرح  کی  هب  ار  تئارق  هک 

دروآ : تسد  هب  ار  ریز  جیاتن  ناوتیم  هصالخ  روط  هب  ثحب  نیا  زا 
. دیدرگ رهاظ  نامثع  نامز  رد  هک  تسا  هدوب  یمالسا  تما  يارب  ییالب  تمقن و  نآرق  تئارق  رد  فالتخا  - 1

دوب و تما  نایم  رد  فالتخا  داسف و  هلیـسو  ـالب و  هک  دومن  تساوخرد  ار  يزیچ  دـنوادخ  زا  ربماـیپ  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  نیارباـنب ،
هلیسو یگتسد ، ود  فالتخا و  ناوارف  تایاور  رد  هک  یتروص  رد  تسا ؟ هداد  تبثم  باوج  اضاقت  تساوخرد و  نینچ  هب  دنوادخ  هنوگچ 
لوسر رـضحم  رد  یتقو  هک  تسا  هدمآ  زین  تایاور  یـضعب  رد  تسا و  هدـش  یهن  ادـیدش  نآ  زا  هدـش و  یفرعم  تما  یتخبدـب  تکاله و 
تمسق میدروآ و  البق  ار  تایاور  نیا  زا  یتمسق  هک  دیدرگ  خرس  شتروص  ریغتم و  شگنر  دمآ ، نایم  هب  تئارق  فالتخا  زا  تبحص  ادخ 

. دومن میهاوخ  رکذ  ادعب  ار  رگید 
ییاـناوت نم  ناوریپ  هک  تسا  هتفگ  هناـگتفه  فورح  تساوخرد  ماـقم  رد  ص )  ) ربماـیپ هک  دوـب  نیا  هتـشذگ  ياـهتیاور  نومـضم  - 2

هب نآ  نداد  تبسن  تسا و  حیرـص  بذک  ضحم و  غورد  بلطم  نیا  هک  یتروص  رد  دنناوخب . ار  نآرق  هملک  فرح و  کی  اب  اهنت  دنرادن 
نآرق دنتـسناوت  دـندوب ، اراد  هک  نابز  داژن و  فالتخا  همه  نآ  اب  نامثع  نارود  زا  سپ  ناناملـسم  هک  مینیبیم  ام  اریز  تسین  لوقعم  ربمایپ 

. دنناوخب هنوگ  کی  هب  ار 
کی دندشیم ، لیکشت  حیصف  ياهبرع  زا  ناناملـسم  وا و  ناوریپ  هک  نیا  اب  ربمایپ  دوخ  نامز  رد  هک  دومن  اعدا  ناوتیم  هنوگچ  نیاربانب 

؟ دوب تخس  لکشم و  نانآ  يارب  تئارق  عون 
تایح لاح  رد  دیامن ، رـصحنم  دحاو  تئارق  هب  ار  نآرق  ات  تشاداو  ار  نامثع  هک  یفالتخا  نامه  دـیآیم  رب  نینچ  هتـشذگ  تایاور  زا  - 3

تـشادیم مالعا  ناناملـسم  هب  دومنیم و  دییأت  تیبثت و  دوخ  تئارق  رد  ار  يراق  ره  ادخ  لوسر  یلو  داتفایم  قافتا  زین  ص )  ) ربمغیپ دوخ 
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نیا هک  دنتـشاد  يزوـجم  هچ  يو  ناوریپ  ناـمثع و  تاـیاور ، نیا  تحـص  تروـص  رد  تسا . تمعن  تمحر و  تاـفالتخا  هنوـگ  نـیا  هـک 
ار ادـخ  لوسر  راتفگ  يزوجم  هچ  ساسا  رب  زین  ناناملـسم  دـندنبب !؟ ناناملـسم  يور  هب  ار  تمحر  رد  نیا  دـنزاس و  فرطرب  ار  تافالتخا 

238 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ایآ  دنتشاذگ !؟ ارجا  لمع و  دروم  هب  ار  نامثع  راتفگ  هتشاذگ و  رانک 
رود هب  یفخم و  ربمایپ  رظن  زا  هّللاب - ذوعن  هک - دش  یصقن  هتکن و  هجوتم  وا  ای  دندید  رتنابرهم  ربمایپ  زا  یمالسا  تما  هب  تبـسن  ار  نامثع 

ار ربمایپ  هناگتفه  تاملک  فورح و  نیا  هک  دیدرگ  لزان  یحو  نامثع  هب  ای  تسا !؟ هدوب  لهاج  تهج ، نآ  هب  تبسن  ادخ  لوسر  هدنام ،
زا ار  ناسنا  هک  دزاسیم  راکـشآ  نشور و  يردق  هب  ار  هیرظن  نیا  ندوب  تقیقح  زا  رود  یگیامیب و  هک  تسا  یبلاطم  اهنیا  دـنک !؟ خـسن 

املع هک  تسا  لصا  نیمه  يور  دراذگیمن و  یقاب  نآ  فارطا  رد  ثحب  هب  یجایتحا  دنکیم و  رطاخ  هدوسآ  نآ  هب  ییوگ  خساپ  تقـشم 
نب دمحم  دـننام  ننـست  لها  ياملع  زا  یـضعب  هک  نشور  لیالد  نیمه  هب  دناهتـشاذگ و  رانک  ار  لوق  نیا  تنـس  لها  رخأتم  نادنمـشناد  و 

نـشور اهنآ  موهفم  دافم و  دشابیم و  تاهباشتم  تالکـشم و  زا  تایاور  نیا  هک  دناهتفگ  یطویـس  نیدلا  لالج  ظفاح  يوحن و  نادـعس 
«1 . » تسین

هار دوخ  هب  يدـیدرت  کـش و  اـهنآ  موـهفم  رد  دـنک ، تقد  یـسک  رگا  تسا و  نشور  تاـیاور  نیا  موـهفم  داـفم و  مییوـگیم : اـم  یلو 
. دناهتشاذگ رانک  ار  اهنآ  همه  هدربیپ و  اهنآ  نالطب  هب  هدیمهف و  ینعم  نامه  هب  ار  تایاور  نیا  زین  املع  رتشیب  هک  نانچ  دهدیمن ،

238 هناگتفه … ص : لوصف  مود :

نآرق تایآ  هک  تسا  ياهناگتفه  لوصف  باوبا و  اهنآ  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  هناـگتفه  فورح  ریـسفت  ینعم و  رد  مود  لوق  هیرظن و 
، هباشتم تایآ  مکحم ، تایآ  مارح ، تایآ  لالح ، تایآ  رما ، تایآ  رجز ، تایآ  زا : دنترابع  اهنآ  دوشیم و  میـسقت  اهلصف  نآ  رب  دیجم 

. لاثما تایآ 
هک : نیا  نآ  دنیوجیم و  کسمت  دنکیم ، لقن  دوعسم  نب  سنوی  هک  یتیاور  هب  هیرظن  نیا  نارادفرط 

هناگتفه لوصف  ياراد  نآرق  یلو  دوب  هدیدرگ  لزان  فرح  کی  اب  اهنت  دوبن و  شیب  لصف  کی  ینامسآ  باتک  نیلوا  دومرف : ادخ  لوسر 
مارح ار  شمارح  لالح و  ار  نآ  لـالح  سپ  لاـثما . هباـشتم و  مکحم ، مارح ، لـالح ، یهن ، رما ، تسا : هدـش  لزاـن  فرح  تفه  رب  هدوب و 

تامکحم و هب  دیریگب و  تربع  شلاثما  زا  دیزرو و  يراددوخ  دیاهدش ، یهن  هچ  نآ  زا  دـینک و  لمع  دـیتسه ، رومأم  هچ  نآ  هب  دـینادب و 
اریز مدروآ  نامیا  نآرق  هب  دییوگب  دیـشاب و  نمؤم  تسین ، نشور  امـش  رب  شموهفم  هک  زین  شتاهباشتم  هب  دینک و  لمع  نآ  حضاو  تایآ 

«2 . » تسا راگدرورپ  يوس  زا  نآ  همه 
__________________________________________________

.61 نایبت ، ( 1)
.23 / 1 يربط ، ریسفت  ( 2)

239 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
دشابیم : لوبق  لباق  ریغ  لطاب و  تهج  دنچ  زا  زین  هیرظن  نیا  خساپ :

نآ هناگتفه  لوصف  باوبا و  زا  ریغ  تسا ، هدـیدرگ  لزاـن  اـهنآ  اـب  نآرق  هک  ياهناـگتفه  فورح  هک  تسا  نیا  تیاور  نیا  رهاـظ  - 1
. دومن ریسفت  انعم و  هناگتفه ، باوبا  هب  ار  هناگتفه  فورح  ناوتیمن  تیاور  نیا  اب  نیاربانب ، تسا .

فرح جنپ  هب  ار  نآرق  دنوادخ  هک : دنکیم  لقن  نینچ  دوعسم  نبا  زا  وا  اریز  تسا  داضتم  ضراعم و  بیرک  یبا  تیاور  اب  تیاور  نیا  - 2
«1 . » لاثما هباشتم ، مکحم ، مارح ، لالح ، تسا : هدومن  لزان 

لوصف نیارباـنب ، دنـشابیم ، ینعم  کـی  هب  ود  ره  مارح  رجز و  اریز  تسا  لزلزتم  شوشم و  مهرب ، مهرد و  تیاور  نیا  موهفم  داـفم و  - 3
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. دباییم لیلقت  لصف  شش  هب  لصف  تفه  زا  تسا ، هدش  نییعت  تیاور  لوا  رد  هچ  نآ  فالخ  رب  نآرق 
، داعم أدـبم و  عوضوم  دـننام  دنـشابیمن ، لخاد  هناگتفه  باوبا  نیا  رد  هک  تسه  مه  يرگید  مهم  تاـعوضوم  نآرق  رد  نیا  رب  هوـالع 

جردنم هباشتم  مکحم و  لصف  رد  ار  تاعوضوم  نیا  همه  دنهاوخب  هیرظن  نیا  نارادفرط  رگا  اهنآ و  ریغ  فراعم و  تاجاجتحا ، صـصق ،
« مکحم  » هملک رد  دنـشابیمن ، هباشتم  دنتـسه و  حضاو  هک  زین  ار  رگید  لوصف  باوبا و  همه  هک  دوب  دهاوخ  نیا  شاهمزال  دننک ، لخاد  و 

یبلاطم تاعوضوم و  عومجم  اریز  لصف ، تفه  هب  هن  هباشتم  مکحم و  دننک : میـسقت  تمـسق  ود  هب  اهنت  ار  نآرق  لوصف  مامت  دـنناجنگب و 
. هباشتم مهبم و  ای  تسا و  مکحم  نشور و  ای  تسین ، جراخ  لاح  ود  زا  تسا ، هدمآ  نآرق  رد  هک 

اریز درادـن  شزاس  تشذـگ  ناترظن  زا  هک  هتـشذگ  ياهتیاور  اب  ندومن ، ریـسفت  هناگتفه  باوبا  لوصف و  هب  ار  هناـگتفه  فورح  - 4
اب نآرق  تئارق  رب  نانآ  ییاناوت  مدـع  لکـشم  لح  ناناملـسم و  يارب  فیفخت  هناگتفه ، فورح  رب  نآرق  لوزن  تلع  اـهتیاور ، نیارباـنب 

. درادن دوجو  تیصاخ  رثا و  نیا  هناگتفه ، لوصف  رد  هک  هدش  یفرعم  دحاو  شور 
نآ رد  نایراق  هک  تسا  تائارق  هوجو  نامه  هناگتفه  فورح  زا  روظنم  هک  نیا  رد  تسا  نشور  حیرص و  هتشذگ ، تایاور  زا  یضعب  - 5

يانعم زا  ار  تایاور  همه  نآ  ییاهنت  هب  دـناوتیمن  زاب  دـشاب ، هتـشاد  بولطم  هب  تلالد  هک  یتروص  رد  سنوی  تیاور  دنتـشاد و  فالتخا 
. دناشکب يرگید  يانعم  يوس  هب  دنادرگرب و  يرهاظ 

__________________________________________________

.24 / 1 يربط ، ریسفت  ( 1)
240 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

240 رگید … ص : نیوانع  هب  هناگتفه  لوصف  موس :

اههصق و ینید ، تارظانم  بیهرت ، بیغرت ، رجز ، رما ، ینعی  هناگتفه ، لوصف  زا : تسا  تراـبع  هناـگتفه  فورح  زا  روظنم  دـنیوگیم :
. اهلثم

هدیـسر نینچ  نم  هب  ادخ  لوسر  زا  تفگیم : هک  دنکیم  لقن  هبالق  یبا  زا  هک  دننکیم  لالدتـسا  راشب  نب  دـمحم  تیاور  اب  هیرظن  نیا  رب 
«1 . » اهلثم صصق و  لدج ، بیهرت ، بیغرت ، رجز ، رما ، زا : دنترابع  هک  تسا  هدش  لزان  فرح  تفه  اب  نآرق  هک 

. دوشیم نشور  دیدرگ ، نایب  یلبق  هیرشن  خساپ  رد  هچ  نآ  زا  زین  هیرظن  نیا  باوج 

240 حیصف … ص : ياهتغل  مراهچ :

یتمـسق ره  هدیدرگ و  شخپ  نآرق  مامت  رد  هک  تسا  برع  حیـصف  ياهتغل  نامه  هناگتفه  فورح  زا  روظنم  : » دـنیوگیم رگید  هورگ 
میمت هنانک ، نمی ، نزاوه ، لیذه ، شیرق ، زا : دنترابع  لیابق  نیا  تسا و  هدش  لزان  برع  هناگتفه  حیـصف  لیابق  زا  یکی  تغل  اب  نآرق  زا 

. سوماق بحاص  يرهبا و  یقهیب ، تساهنآ : هلمج  زا  هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  املع  زا  ياهدع  هب  هیرظن  نیا  فیقث .» و 
اریز : دشابیم  دودرم  یتاهج  زا  زین  هیرظن  نیا  خساپ :

. دنرادن شزاس  انعم  نیا  اب  هک  دننکیم  ریسفت  يرگید  ياهانعم  هب  ار  هناگتفه  فورح  هتشذگ  ياهتیاور  - 1
اب اهنت  نآرق  هک : تفگیم  وا  هک  دراد  تافانم  تسا ، هدـش  لقن  رمع  زا  هچ  نآ  اب  هناگتفه  تاغل  هب  هناگتفه  فورح  ندومن  لیوأت  - 2
يو هب  دومن و  راـکنا  دـناوخیم ، نیح » یتع   » ار نیح » یتـح   » هلمج هک  ار  دوعـسم  نبا  تئارق  يو  زاـب  « 2 . » تسا هدش  لزان  رـضم »  » تغل

«3 . » ار لیذه  تغل  هن  یهدب  دای  مدرم  هب  ار  شیرق »  » تغل دیاب  تسا و  هتشگن  لزان  لیذه »  » تغل اب  نآرق  هک  تشون 
تئارق رد  رگا  داد ، روتسد  شیرق  هناگهس  فیاوط  هب  وا  هک  دراد  تفلاخم  تسا ، هدش  لقن  نامثع  زا  هچ  نآ  اب  هیرظن  لیوأت و  نیا  زاب  - 3
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«4 . » تسا هدمآ  دورف  شیرق  تغل  اب  نآرق  اریز  دیسیونب  شیرق  تغل  اب  دیدومن  ادیپ  فالتخا  تباث  نب  دیز  اب  نآرق 
__________________________________________________

.24 / 1 يربط ، ریسفت  ( 1)
.64 نایبت ، ( 2)
.65 نامه ، ( 3)

.156 شیرق ،» ۀغل  یلع  نآرقلا  لوزن  باب  ، » يراخب حیحص  ( 4)
241 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

لقن هک  ناـنچ  تسا  فلاـخم  رگید  تیاور  نومـضم  اـب  هناـگتفه  تاـغل  هب  هناـگتفه  فورح  ندومن  ریـسفت  ینعی  هیرظن ، نیا  زاـب  - 4
لزان نینچنیا  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دناوخ ، یتئارق  اب  ماشه  دـندومن . فالتخا  ناقرف  هروس  تئارق  رد  مکح  نب  ماشه  رمع و  دـننکیم :
فرح تفه  اب  نآرق  نیا  دومرف : سپـس  تسا ، هدـش  لزان  نینچ  دومرف : ادـخ  لوسر  زاب  دـناوخ ، يرگید  تئارق  اـب  رمع  تسا و  هدـیدرگ 

«1 . » تسا هدش  لزان 
فالتخا يارب  یتلع  بجوم و  دـندناوخیم ، شیرق  تغل  اب  ار  نآرق  دـندوب و  شیرق  هلیبق  زا  ود  ره  ماشه  رمع و  مینادیم  هک  یتروص  رد 

. مینک ریسفت  تاغل  رد  فالتخا  هب  ار  فورح  رد  فالتخا  میناوتب  ات  دوبن  تغل  رظن  زا  تئارق  رد  نانآ 
هک ساسایب  تسا ، يراتفگ  لیلد و  نودـب  تسا ، ییاعدا  هناگتفه  تاغل  هب  هناگتفه  فورح  ندومن  لیوأت  اهنیا  همه  زا  هتـشذگ  - 5

. درادن یملع  هیاپ 
لمتـشم یتاغل  رب  نآرق  هک  دـشاب  نیا  تسا ، هدـمآ  دورف  تغل  تفه  هب  نآرق  هک  راـتفگ  نیا  زا  ناـشروظنم  هیرظن  نیا  نارادـفرط  رگا  - 6
دهاوخن تئارق  لیهـست  بجوم  اهنت  هن  هناـگتفه  تاـغل  نیا  اـب  نآرق  لوزن  تروص  نیا  رد  تسا ، یلاـخ  اـهنآ  زا  شیرق  تغل  هک  تسا 

ریاس رب  قوفت  يرترب و  شیرق  تغل  اریز  دـنکیمن  تقباطم  عقاو  اب  راـتفگ  نیا  رگید  فرط  زا  دومن و  دـهاوخ  رتلکـشم  ار  نآ  هکلب  دوب ،
ندوب یبرع  هک  تسا  هدیـسر  ياهلحرم  هب  دروم  نیا  رد  تسا و  هدومن  يروآ  عمج  ار  حیـصف  تاملک  تاغل ، مامت  ناـیم  زا  هتـشاد ، تاـغل 

. دننکیم عوجر  تغل  نآ  هب  یبرع  دعاوق  رد  دنجنسیم و  تغل  نامه  اب  ار  هلمج  کی 
نیا رد  دـشابیم . دـحتم  شیرق  تاـغل  اـب  تاـغل  نیا  یلو  تسا  لمتـشم  زین  رگید  لـیابق  تاـغل  رب  نآرق  هک  دـشاب  نیا  ناـشروظنم  رگا  و 

دحتم شیرق  تغل  اب  اهنآ  همه  هک  تغل  هاجنپ  زا  شیب  نآرق  رد  اریز  مینک  رـصحنم  هناـگتفه  تاـغل  هب  ار  نآ  هک  تسین  یلیلد  تروص 
. تسا هتفر  راک  هب  دنشابیم ،

، معثخ هنانک ، لیذه ، شیرق ، هلیبق  تغل  زا : دنترابع  هک  دراد  دوجو  تغل  هاجنپ  زا  شیب  نآرق  رد  دـنکیم : لقن  یطـساو  رکب  وبا  هک  نانچ 
«2 …  » وریمن رعشا ، جرزخ ،

__________________________________________________

. ] …[ تسا هدمآ  یلبق  تاحفص  رد  تیاور  نیا  نتم  همجرت  ( 1)
ص 230. ج 1 ، عون 37 ، ناقتا ، ( 2)

242 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

242 رضم … ص : تاغل  مجنپ :

اب رـضم »  » هلیبق هناگتفه  فلتخم و  ياههریت  هک  تسا  ياهناگتفه  تاـغل  اـهنت  هناـگتفه  فورح  زا  روظنم  دـنیوگیم : نینچ  ياهدـع 
، میمت لیذه ، هنانک ، دسا ، شیرق ، تاغل : زا  دنترابع  اهنآ  هک  تسا  هدیدرگ  شخپ  نآرق  عومجم  رد  تاغل  نیا  دـندرکیم و  ملکت  اهنآ 
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. سیق هّبض و 
دراو زین  هیرظن  نیا  رب  دوـب ، دراو  هیرظن  نآ  رب  هک  یتالاکـشا  تشذـگ و  مراـهچ  هیرظن  رد  هک  تسا  ناـمه  زین  هیرظن  نـیا  خـساپ  خـساپ :

. دشابیم

242 تائارق … ص : رد  فالتخا  مشش :

ام دنیوگیم : هیرظن  نیا  نارادفرط  زا  یضعب  دشابیم . هناگتفه  ياهتئارق  هناگتفه  فورح  زا  روظنم  دنیوگیم : هیرظن  نیا  نارادفرط 
دوبن : رتشیب  هجو  تفه  اهنآ  عومجم  میدومن ، تقد  ربدت و  نآرق  ياهتئارق  رد 

رهطا ءاه »  » حـتف اب  مض و  اب  هک  مکل » رهطأ  ّنه   » لثم نآ  يانعم  نامتخاس و  هن  دـنکیم ، ادـیپ  رییغت  هملک  کـی  ۀـکرح »  » اـهنت یهاـگ  - 1
. دوشیم هدناوخ 

اب دعاب »  » هملک هک  انرافـسأ » نیب  دـعاب  اّنبر  : » دـننام دـنکیم ، ادـیپ  رییغت  زین  نآ  يانعم  نامتخاس و  هملک ، ۀـکرح »  » رییغت اب  مه  یهاگ  - 2
. دوشیم ظفلت  رما  یضام و  هغیص 

دننام دـنکیم ، ادـیپ  رییغت  شیانعم  یلو  دـنامیم  ظوفحم  هملک  نآ  تروص  هملک  کی  فورح  رییغت  فالتخا و  هلیـسو  هب  مه  یهاگ  - 3
. تسا هدش  هدناوخ  ءار »  » اب مه  و  ءاز »  » اب مه  هک  اهرشنن »  » و اهزشنن » »

فوّصلاـک  » ار نآ  ياهدـع  هک  شوفنملا » نهعلاـک   » دـننام دـنامیم ، ظوفحم  شیاـنعم  یلو  دوشیم  ضوع  هملک  تروـص  زین  یهاـگ  - 4
. دنشابیم ینعم  کی  هب  فوص »  » و نهع »  » ياههملک دناهدناوخ و  شوفنملا »

هدـناوخ زین  دوضنم » علط  و   » هک دوضنم » حـلط  و   » دـننام دوشیم ، ضوع  ود  ره  ینعم  مه  ظفل و  مه  تئارق ، فالتخا  رثا  رد  یهاگ  و  - 5
. تسا هدش 

ّقحلا ةرکـس  تءاج  و   » هک ّقحلاب » توملا  ةرکـس  تءاج  و   » دـننام دوشیم ، عقاو  هملک  کی  رخأت  مدـقت و  اب  تئارق  رییغت  زین  یهاگ  و  - 6
. تسا هدمآ  اهتئارق  زا  یضعب  رد  زین  توملاب »

ارفاک و ناکف  مالغلا  اّما  و  یثنا . ۀـجعن  نوعـست  عست و   » ياههیآ دـننام  دوشیم ، لصاح  ناصقن  تدایز و  اب  رییغت  مه  یهاگ  هرخألاب  و  - 7
243 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  رد  هک  میحر » روفغ  ّنهل  ّنههارکا  دعب  نم  هّللا  ّناف  نینمؤم . هاوبا  ناک 

. تسا هدیدرگ  هفاضا  ّنهل »  » یموس هیآ  رد  و  ناک » و   » و ارفاک »  » ياههملک یمود  هیآ  رد  و  یثنا »  » یلوا هیآ 
دشابیم : لوبق  لباق  ریغ  دودرم و  یتاهج  زا  زین  نآ  هک  نآرق  هناگتفه  فورح  ریسفت  انعم و  رد  مجنپ  هیرظن  هصالخ  دوب  نیا  خساپ :
فورح تایاور  رد  باطخ  دروم  دارفا  هک  نیا  صوصخ  هب  درادن ، یهاوگ  لیلد و  هنوگ  چیه  هناگتفه  فورح  يانعم  رد  ریسفت  نیا  - 1

. دنتشادن یعالطا  اهتئارق  فالتخا  هنوگ  نیا  زا  الصا  هناگتفه 
هجو کی  اهنت  دیاب  ار  هجو  ود  نیا  هک  یتروص  رد  ینعم  رییغت  مدع  يرگید  دوب و  انعم  رییغت  یکی  دیدرگ ، رکذ  هک  یفالتخا  هوجو  زا  - 2

دهاوخن یتوافت  دـنکن ، رییغت  ای  دـبایب و  رییغت  نآ  يانعم  هاوخ  دوشیم ، ضوع  هملک  لکـش  رهاظ و  تروص  ود  نیا  رد  اریز  مینک  باسح 
. انعم هن  دشابیم ، رظن  دروم  ظفل  اهنت  اهتئارق  فالتخا  رد  نوچ  دزاسیمن ، مقر  ود  هنوگ و  ود  ار  تئارق  تشاد و 

رکذ هک  اـهتئارق  فـالتخا  هناـگتفه  هوـجو  مه  تروـص  نیا  رد  ددرگ و  باـسح  مسق  کـی  تئارق  مسق  ود  نیا  دـیاب  هـک  تـسا  نـیا 
. دنکیمن قیبطت  هناگتفه  فورح  اب  دباییم و  لیلقت  هجو  شش  هب  تسا ، هدیدرگ 

و زـشنن »  » دـننام دوب ، نآ  رییغت  مدـع  يرگید  و  علط »  » و حـلط »  » دـننام دوب ، ظفل  تروص  رییغت  یکی  دـش ، رکذ  هک  یفـالتخا  هوجو  زا  - 3
ظفلت تئارق  رظن  زا  یلو  تسا  هتفاین  رییغت  تباتک  رظن  زا  رشنن  زشنن و  هملک  طقف  هتفای ، رییغت  دروم  ود  ره  رد  ظفلت  هک  یتروص  رد  رـشنن » »

. دشابیم ءار »  » ظفلت زا  ریغ  ءاز » »
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تئارق ظـفلت و  مه  نآرق  رد  لـصا  دـباییم و  رییغت  دروم  ود  ره  رد  تئارق  اریز  دومن  باـسح  یکی  زین  ار  هجو  ود  نیا  دـیاب  هک  تسا  نیا 
. دوشیم هتشون  هچ  نآ  هن  دوشیم ، هدناوخ  هک  تسا  نآ  نآرق  نوچ  تباتک ، هن  تسا 

ربمایپ تساوخرد  اب  سپس  دوب ، هدش  لزان  دحاو  فرح  اب  ادتبا  رد  نآرق  هک  دنراد  تحارـص  ینعم  نیا  رد  هناگتفه  فورح  تایاور  - 4
. دیسر هجو  تفه  هب  نآ  تئارق  هزاجا 

. دشاب هدربمان ، تافالتخا  نیا  زا  یکی  دناوتیمن  دحاو  هجو  فرح و  زا  دارم  هک  تسا  حضاو  رپ 
نایراق مامت  نایم  رد  نآرق  تایآ  رثکا  - 5 تسا !؟ هناگتفه  تافالتخا  نامه  هناـگتفه  فورح  زا  دارم  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ 

، مینک هفاضا  هدـش  دای  فالتخا  دراوم  رب  ار  قافتا  دراوم  رگا  تسا و  هدوبن  اـهنآ  تئارق  رد  یفـالتخا  نیرتکـچوک  هدوب و  قاـفتا  دروم 
244 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دوشیم و  مسق  تشه 

هتـشذگ تاـیاور  زا  یـضعب  رد  رمع و  ناتـساد  رد  هک  يروط  هب  - 6 هناـگتفه ! فورح  هن  دوـشیم  هناـگ  تشه  فورح  هب  نآ  تشگرب 
فورح زا  یکی  فـالتخا  نیا  دوـخ  هـیرظن ، نیارباـنب  دـشابیم و  نآرق  تاـملک  رد  ناـیراق  فـالتخا  تاـیاور ، نـیا  دروـم  تـسا ، هدـمآ 

فرح تفه  اب  نآرق  ندـش  لزان  اب  اـهنآ ، فـالتخا  تموصخ و  عفر  ماـقم  رد  هک  تشادـن  یجاـیتحا  ادـخ  لوسر  یلو  تسا  هناـگتفه 
تفه هرخألاب  فرح و  هس  سپـس  فرح و  ود  فرح و  کی  لیئربج  ندومن  لزاـن  تسا ، نکمم  اـیآ  دـنک  هیجوت  ار  نآ  دـیامن و  راذـتعا 

هک اـج  نآ  هتفرگ ، شیپ  ار  فاـصنا  هار  ماـقم  نیا  رد  شراـتفگ  رد  يرئازج  هک  نآ  هصـالخ  مـینک !؟ لـمح  تاـفالتخا  نـیا  هـب  ار  فرح 
دیوگیم :

هک یثیدـح  زا  اههیرظن  نیا  نارادـفرط  اـیوگ  رودـب .» تقیقح  زا  اـهنآ  رثکا  تسا و  داـیز  هناـگتفه  فورح  هراـب  رد  تاـیرظن  لاوقا و  »
«1 . » دناهدنار نابز  رب  هدوب  ناشهاوخلد  هک  ار  هچ  نآ  سپس  هدومن و  تلفغ  هدش » لزان  فرح  تفه  اب  نآرق  : » دیوگیم

244 رگید … ص : لکش  هب  نآرق  رد  فالتخا  متفه :

. تشذگ مشش  هجو  رد  هچ  نآ  زا  ریغ  يرگید  يانعم  هب  تسا ، تائارق  رد  فالتخا  هوجو  نامه  هناگتفه  فورح  زا  روظنم  دنیوگیم :
هناگتفه تاهج  زا  جراخ  دناوتیمن  هملک  ره  فالتخا  هک  تسا  هدومن  لقن  يزار  لضفلا  وبا  زا  حیاول  رد  هتفریذپ ، یناقرز  ار  هیرظن  نیا 

دشاب : ریز 
. ندوب ثنؤم  رکذم و  رظن  زا  نینچمه  ندوب و  عمج  هینثت و  درفم و  رظن  زا  امسا  رد  فالتخا  لوا -

. ندوب رما  عراضم و  یضام و  رظن  زا  لاعفا  رد  فالتخا  مود -
. تاکرح بارعا و  ظاحل  زا  فالتخا  موس -
. ناصقن هدایز و  ظاحل  زا  فالتخا  مراهچ -

. ریخأت میدقت و  تهج  زا  فالتخا  مجنپ -
. تاملک لیدبت  رییغت و  هلیسو  هب  فالتخا  مشش -

ياهلیبق تسا  نکمم  هک  اهنآ  ریغ  ماغدا و  راهظا و  میخفت ، قیقرت ، هلاما ، حتف ، دننام : فلتخم  ياههجهل  تاغل و  فالتخا  شیادیپ  متفه -
. ار نآ  فالخ  سکع و  رگید  ياهلیبق  درب و  راک  هب  ياهملک  رد  ار  اهنیا  زا  یکی 

__________________________________________________

.59 نایبت ، ( 1)
245 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. تسا دراو  زین  هیرظن  نیا  رب  دوب ، دراو  مشش  هیرظن  هب  هک  مجنپ  مراهچ و  لوا و  داریا  اریز  دشابیم  دودرم  یتاهج  زا  هیرظن  نیا  خساپ :
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عوـن ود  هیرظن ، نیا  رد  هک  لاـعفا  امـسا و  رد  فـالتخا  هـک  نـیا  نآ  دـشابیم و  هجوـتم  هـیرظن  نـیا  رب  زین  يرگید  داریا  اـهنآ  رب  هوـالع 
. تسا تئیه  رد  فالتخا  ینعی  باب ، کی  زا  ود  ره  تسا ، هدش  بوسحم 

شـش زا  شیب  فالتخا  ماسقا  باسح  نیا  اب  درادـن و  یموهفم  نداد ، رارق  مه  لباقم  رد  ندروآ و  باـسح  هب  مسق  ود  ار  اـهنآ  نیارباـنب ،
. دوب دهاوخن  تهج 

، یضام نینچمه  ثینأت و  ریکذت ، عمج ، هینثت ، زا  کی  ره  دیاب  میریگب ، رظن  رد  ار  تایصوصخ  مامت  يدنب  میسقت  نیا  رد  هک  دشاب  انب  رگا 
. هجو تفه  هن  دش  دهاوخ  رتشیب  فالتخا  هوجو  تروص  نیا  رد  میروایب و  باسح  هب  لقتسم  مسق  کی  اب  ار  ندوب  رما  عراضم و 

کی رد  لیهست  فیفخت و  مامـشا ، مور ، راهظا ، ماغدا ، رد  فالتخا  « 1 : » دـنکیم لقن  هبیتق  نبا  زا  یناقرز  هک  هنوگ  نامه  رگید  فرط  زا 
هب نیاربانب  میرادـب  بوسحم  فرح  هملک و  رد  فالتخا  فیدر  رد  ار  اهنآ  میناوتب  ات  دـنکیمن  جراـخ  ندوب  دـحاو  ظـفل  زا  ار  نآ  هملک 

تسین : روصتم  مسق  شش  زا  شیب  تئارق  رد  فالتخا  ام  هدیقع 
ندوب عمج  درفم و  رد  فالتخا  دننام  و  دـعاب »  » هملک ندوب  رما  یـضام و  رد  فالتخا  دـننام  نآ ، هدام  رد  هن  هملک  تئیه  رد  فالتخا  - 1

«. مهتناما »
. دوشیم ظفلت  ءاز »  » اب یهاگ  و  ءار »  » اب یهاگ  هک  اهزشنن »  » هملک رد  فالتخا  دننام  نآ ، تئیه  رد  هن  هملک  هدام  رد  فالتخا  - 2

«. فوص  » و نهع »  » رد فالتخا  دننام  نآ ، تئیه  رد  مه  هدام و  رد  مه  فالتخا ، - 3
. نآ رج »  » اب یهاگ  دوشیم و  هدناوخ  مال  بصن »  » اب یهاگ  هک  مکلجرا » و   » رد فالتخا  دننام  بارعا ، رظن  زا  تئیه  رد  فالتخا  - 4

. ریخأت میدقت و  هلیسو  هب  فالتخا  - 5
. دش هتفگ  البق  مسق  ود  نیا  لاثم  هک  ناصقن  تدایز و  هلیسو  هب  فالتخا  - 6

__________________________________________________

.154 نافرعلا ، لهانم  ( 1)
246 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

246 داحآ … ص : هبترم  رد  ترثک  متشه :

نأکیو داحآ و  هبترم  رد  ترثک  روظنم  هکلب  تسین  تفه  ددع  انیعم  هناگتفه  فورح  زا  تایاور  فده  دنیوگیم : هیرظن  نیا  نارادفرط 
. تسا

تارشع هبترم  رد  ترثک  دنیوگیم و  دصتفه  داتفه و  هک  نانچ  دوب ، دهاوخ  دایز  ناوارف و  فورح  يانعم  هب  هناگتفه  فورح  نیاربانب ،
. ار نیعم  ددع  ود  نیا  هن  دننکیم  هدارا  ار  تآم  و 

. تسا هدش  هداد  تبسن  يو  ناوریپ  ضایع و  یضاق  هب  هیرظن  نیا 
هک : تسا  دراو  ریز  لاکشا  ود  هیرظن  نیا  رب  خساپ :

. دومن لمح  داحآ  رد  ترثک  هب  ناوتیمن  تایاور  نیا  رد  ار  تفه  ددع  هک  تسا  تایاور  رهاظ  فالخ  رب  هیرظن  نیا  الوا :
دیاب سپ  تسا ، هدشن  هتفگ  فورح  نیا  يارب  ییانعم  هدشن ، صخشم  تسیچ ، هناگتفه  فورح  زا  روظنم  فده و  هیرظن  نیا  رد  ایناث : و 
. دوشیم دراو  زین  هیرظن  نیا  رب  دوب ، دراو  هوجو  نآ  رب  هک  یتالاکشا  تروص  نیا  رد  دومن و  ینعم  هتشذگ  هوجو  زا  یکی  اب  ار  فورح 

246 هناگتفه … ص : ياهتئارق  مهن :

ناـمه هناـگتفه  فورح  نیا  زا  روـظنم  هک  تـسا  نـیا  رگید  یکی  تـسا ، هدـش  هـتفگ  هناـگتفه  فورح  يارب  هـک  یناـعم  هوـجو و  زا 
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. دشابیم هناگتفه  ياهتئارق 
« اهتئارق هب  یهاگن   » لصف رد  ام  تسا ، فورعم  هناگتفه  ياـهتئارق  ناـمه  تئارق  تفه  نیا  زا  روظنم  رگا  تسا : نیا  هجو  نیا  خـساپ 

دادعت هک  تسا  ملسم  دشاب ، نییعت  نودب  قلطم و  روط  هب  تئارق  تفه  نآ ، زا  روظنم  رگا  میداد و  حیـضوت  ار  لامتحا  هیرظن و  نیا  نالطب 
. تسا تفه  زا  رتشیب  اهتئارق 

باـسح کـیاکی  رگا  ار  نآرق  تاـملک  یلو  تسا  رتشیب  نآرق  رد  اـهتئارق  دادـعت  هچرگ  هک  دـنک  ریـسفت  هیجوت و  نینچ  یـسک  رگا  و 
. دوب دـهاوخن  عون  تفه  زا  شیب  نآرق  زا  ياهملک  ره  رد  اهتئارق  فالتخا  سپ  دوشیمن ، هدـناوخ  عون  تفه  زا  شیب  ياهملک  ره  مینک ،

نآرق رد  هک  یتاملک  اریز  دوب  دـهاوخن  تسرد  راتفگ  نیا  دـشاب  نآرق  تاملک  بلغا  رثکا و  روظنم ، رگا  هک  تسا  نیا  هیجوت  نیا  باوج 
زا یضعب  هک  دیآیم  شیپ  يرگید  لاکشا  دشاب ، نآرق  تاملک  زا  یضعب  روظنم  رگا  دنتسه و  مک  رایـسب  دوشیم  هدناوخ  تئارق  تفه  اب 
زا شیب  اب  هک  ّفا »  » هملک تئارق و  ود  تسیب و  اب  هک  توغاّطلا » دبع  و   » هلمج دننام  دنوشیم ، ظفلت  تئارق  تفه  زا  شیب  اب  نآرق  تاملک 

247 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دوشیم . هدناوخ  لکش  یس 
قیبـطت هناـگتفه  فورح  ياـهتیاور  دروـم  اـب  دراد ، دوـجو  هلئـسم  نیا  رد  هک  اـههیرظن  رثـکا  دـننام  هیرظن  نیا  اـهنیا ، همه  رب  هوـالع 

. دنکیمن

247 فلتخم … ص : ياههجهل  مهد :

کی رد  تسا  نکمم  هک  دـشابیم  فلتخم  ياههجهل  تسا ، هدـش  لزان  اهنآ  قبط  رب  نآرق  هک  هناـگتفه  فورح  زا  روظنم  دـنیوگیم :
. دشاب هتشاد  دوجو  ظفل 

«1 . » تسا هتفریذپ  دوخ  باتک  رد  یعفار  ار  هیرظن  نیا 
ادـیپ فالتخا  ناـشیاههجهل  فـالتخا  بسح  هب  هملک  کـی  هیدأـت  ظـفلت و  رد  برع  لـیابق  زا  کـی  ره  هک  تسا  نیا  هیرظن  نیا  حیـضوت 
لدـبم هزمه »  » هب ار  فاق »  » نامه ماش  لـها  دـننکیم و  لیدـبت  یـسراف  فاـگ »  » هب اـهیقارع  لوقی »  » هملک رد  ار  فاـق » : » ـالثم دـننکیم ،

نیا همه  دنناوخب ، ار  نآرق  یناسآ  هب  دنناوتب  دنراد ، هک  ياهجهل  ره  اب  ناملـسم  لیابق  مامت  هک  نآرق  ندناوخ  لیهـست  روظنم  هب  دنزاسیم 
لیابق و رب  ار  نآرق  تئارق  دـحاو  هجهل  نآ  رب  لیابق  همه  مازلا  هجهل و  کـی  رد  راـصحنا  اریز  تسا  هدـش  زیوجت  نآرق  تئارق  رد  اـههجهل 

. دومنیم لکشم  دنرادن  ییانشآ  هجهل  نآ  اب  هک  یناسک 
. دنناوخب ار  نآرق  دوخ  هجهل  اب  یموق  هلیبق و  ره  هک  دش  هداد  هزاجا  تهج  نیدب 

راک هب  ترثک  تدایز و  رد  الومعم  تفه  ددـع  اریز  نیعم  ددـع  هن  تسا  ترثک  هب  هراشا  دراد ، دوجو  دروم  نیا  رد  هک  تفه  ددـع  اـما  و 
. دنرادن یتافانم  دنتسه ، هجهل  تفه  زا  شیب  املسم  هک  برع  تغل  ياههجهل  ترثک  اب  ددع  نیا  باسح  نیا  اب  دوریم ،

اریز : دسریمن  رظن  هب  تسرد  دشابیم ، اههیرظن  لاوقا و  نیرتهب  هک  نیا  اب  مه ، هیرظن  نیا  خساپ :
تسا و هدـش  لزان  شیرق  هجهل  تغل و  هب  نآرق  نانآ  لقن  هب  هک  دراد  تاـفانم  هدـش ، لـقن  ناـمثع  رمع و  زا  هک  یتیاور  اـب  هیرظن  نیا  - 1

شیرق هجهل  تغل و  فالخ  رب  تئارق  نیا  هک  نیا  لیلد  هب  دومن ، عنم  دناوخیم ، نیح » یتع   » ار نیح » یّتح   » هک ار  دوعـسم  نبا  رمع ، یتح 
. دشابیم

. تسین راگزاس  دندوب ، شیرق  زا  ود  ره  هک  ماشه  رمع و  فالتخا  اب  هیرظن  نیا  زاب  و  - 2
زا روظنم  هک  دـیآیم  رب  نینچ  تایاور  نیا  زا  اریز  دراد  تاـفانم  اـهنآ  زا  یتمـسق  تحارـص  تاـیاور و  نیا  دروم  اـب  هیرظن  نیا  زین  و  - 3

. اهنآ ظفلت  یگنوگچ  رد  هن  تسا  تاملک  ظافلا و  لصا  هرهوج و  رد  فالتخا  هناگتفه ، فورح 
__________________________________________________
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.70 نآرقلا ، زاجعا  ( 1)
248 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

نیا رهاظ  فالخ  ییانک ، يزمر و  يانعم  رب  ترثک و  هب  تفه  ددـع  ندرک  لمح  لیوأت و  هک  تسا  نیا  هیرظن  نیا  رد  مراـهچ  لاکـشا  - 4
. تساهنآ زا  ياهراپ  حیرص  فالخ  هکلب  تایاور 

نیا هک  یتروص  رد  دومن ، تئارق  ددـعتم  ياههجهل  اب  ار  نآرق  ناوتیم  مه  نالا  هک  تسا  نیا  هیرظن  نیا  همزال  اهنیا  همه  زا  هتـشذگ  - 5
. تسا ناناملسم  مامت  یعطق  شور  هریس و  فالخ  رب  مکح 

هجهل کی  رب  هدـیدرگ و  خـسن  ادـعب  یلو  تسا  هدوب  هزیاـج  ـالبق  فلتخم  ياـههجهل  هب  تئارق  هک  دـننک  اـعدا  هیرظن  نیا  نارادـفرط  رگا 
. دنکیمن دییأت  ار  نآ  يدهاش  لیلد و  چیه  تسین و  شیب  ییاعدا  نخس  نیا  تفگ : دیاب  هیرظن  نیا  خساپ  رد  تسا ، هدش  رصحنم 

نآ خـساپ  رد  دـننک . لالدتـسا  دراد ، دوجو  فراعتم ، دـحاو و  هجهل  اب  نآرق  ظـفلت  رد  هک  یعطق  عاـمجا  ناـمه  اـب  خـسن  دوجو  هب  رگا  و 
هدوبن ملـسم  لوا  زور  رد  فلتخم  ياههجهل  اب  نآرق  ظفلت  زاوج  هک  تسا  نیا  املع  قافتا  عامجا و  يانب  ریز  كردم و  هک  تفگ  میهاوخ 
هدولاش تروص  نیا  رد  دـنیوگیم ، هیرظن  نیا  نابحاص  هک  روط  نامه  دوش ، ملـسم  تباث و  فلتخم  ياههجهل  اب  نآرق  لوزن  رگا  تسا و 

. تشاد دهاوخن  دوجو  یعامجا  دزیریم و  مه  رب  عامجا 
لیهست هعسوت و  هناگتفه ، فورح  زیوجت  يارب  ربمایپ  رارصا  تلع  دوشیم ، هدافتسا  هناگتفه  فورح  تایاور  زا  هچ  نآ  نیا ، رب  هوالع 

ناـمز زا  یمک  نارود  ههرب و  کـی  هب  اـهنت  لیهـست  تـصخر و  نـیا  دـناوتیم  هنوـگچ  نیارباـنب  تـسا ، هدوـب  ناناملـسم  رب  نآرق  تـئارق 
رد ناناملسم  هک  یتروص  رد  ددنویپ ، عوقو  هب  یعامجا  نآ ، فالخ  رب  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دوش و  هتشادرب  سپـس  هتـشاد ، صاصتخا 

کی زا  اهنآ  ندومن  يوریپ  هدش ، رتشیب  ناناملـسم  دادعت  زور  هب  زور  اریز  دـندوب  دـنمزاین  رتشیب  هعـسوت  لیهـست و  هب  دـعب  ياهنارود 
. دشیم لکشم  دحاو  نیعم و  هجهل 

اهنآ خساپ  اههیرظن و  هیقب  زا  مینکیم و  افتکا  دناهتفگ ، هناگتفه  فورح  هراب  رد  هک  اههیرظن  لاوقا و  زا  هزادنا  نیمه  هب  اج  نیا  رد  ام ،
. مییامنیم رظن  فرص 

248 هجیتن … ص : هصالخ و 

هدـش لقن  دروم  نیا  رد  هک  یتیاور  دـیاب  نیاربانب  درادـن  یحیحـص  موهفم  انعم و  هناگتفه  فورح  اب  نآرق  لوزن  هک : نیا  ثحب  هصالخ 
کی فرح و  کی  اب  ار  نآرق  ندش  لزان  هدومن ، بیذـکت  ار  تایاور  هورگ  نیا  هک  یتایاور  هب  هجوت  اب  اصوصخم  تشاذـگ ، رانک  تسا ،
ناـیب دـنزاسیم . دنتـسم  نآرق  ناـیراق  ناـیوار و  دوخ  هب  دراد ، دوجو  نآرق  تئارق  رد  هک  ار  تاـفالتخا  همه  نیا  دـننکیم و  دـییأت  شور 

249 ص : نآرق ، لئاسمرد 

نآرق فیرحت  هلئسم  هراب  رد  یثحب  شخب 8 

هراشا

نآرق رظن  زا  فیرحت  نآرق  فیرحت  مدع  لیالد  نآرق  رد  توالت  خسن  نآرق  فیرحت  هلئـسم  رد  ناناملـسم  هدیقع  فیرحت  ماسقا  یناعم و 
نامثع نارود  رد  نآرق  فیرحت  مدع  افلخ  هلیسو  هب  نآرق  فیرحت  مدع  زامن  رد  نآرق  ياههروس  تئارق  ثیداحا  تنس و  رظن  زا  فیرحت 

نآ : خساپ  نآرق و  فیرحت  نارادفرط  لیالد  افلخ  زا  دعب  ياهنارود  رد  نآرق  فیرحت  مدع 
دش ؟ يروآ  عمج  هنوگچ  نآرق  فیرحت  تایاور  ع )  ) نانمؤم ریما  نآرق  لیجنا  تاروت و  فیرحت 
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250 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

250 فیرحت … ص : ماسقا  یناعم و 

هراشا

یلئاسم بلطم  نیا  یسررب  زا  لبق  یلو  تسا  دیجم » نآرق  فیرحت   » هلئسم دیآیم  شیپ  نآرق  هراب  رد  هک  یساسح  مهم و  لئاسم  زا  یکی 
: میزادرپیم بلطم  لصا  هب  سپس  مینکیم و  حرطم  همدقم  ناونع  هب  ار 

250 ص : تسیچ … ؟ فیرحت 

شرگید یناعم  یـضعب  هب  تبـسن  هدـش ، عقاو  نآرق  رد  شیناعم  زا  یـضعب  هب  تبـسن  هک  دوشیم  لامعتـسا  ینعم  دـنچ  هب  فیرحت »  » تغل
میزادرپیم : نآ  لیصفت  هب  کنیا  تسا . فالتخا  دروم  نآرق ، هب  نآ  نتفای  هار  شرگید  یناعم  زا  یضعب  هب  تبسن  درادن و  نآرق  هب  یهار 
ار لمع  نیا  دوش ، لامعتـسا  شایعقاو  يانعم  دروم و  ریغ  رد  دوش و  هداد  رییغت  دوخ  دروم  زا  ياهملک  ای  يزیچ  رگا  انعم : رد  فیرحت  - 1

تسا : هدمآ  انعم  نیمه  هب  لیذ  هفیرش  هیآ  رد  فیرحت  هک  نانچ  دنمانیم  فیرحت  یعون 
«1 . » ِهِعِضاوَم ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  اوُداه  َنیِذَّلا  َنِم 

. دننکیم فیرحت  هداد و  رییغت  رگید  يدراوم  اهانعم و  هب  نآ  یقیقح  یناعم  زا  ار  ادخ  راتفگ  نایدوهی  زا  یهورگ 
ریسفت اریز  تسا  هدش  عقاو  دیجم  نآرق  ریسفت  رد  فالتخا  دیدرت و  نودب  انعم  نیا  هب  فیرحت 

__________________________________________________

.46 ءاسن / ( 1)
251 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

دـساف دیاقع  نابحاص  ناراذگ و  تعدب  رتشیب  تسا و  هدش  هدید  رایـسب  تسین ، نآرق  دوصقم  فده و  هک  ییناعم  هب  نآرق  تایآ  ندرک 
دوخ یناسفن  تالیامت  تاـیرظن و  قبط  رب  ار  نآ  تاـیآ  دـناهدش و  بکترم  یفیرحت  ریـسفت و  نینچ  هب  دـیجم  نآرق  رد  لـطاب ، بهاذـم  و 

ادیدش یفیرحت  ریسفت و  نینچ  زا  ع )  ) يده همئا  یبهذم و  نایاوشیپ  هک  یتروص  رد  دناهداد ، قیبطت  ناشدیاقع  راکفا و  اب  هدومن و  لیوأت 
یط ع )  ) رقاب ماما  هک  تسا  هدـمآ  یفاـک  باـتک  رد  هک  ناـنچ  دـناهداد  رارق  شهوکن  تمـالم و  دروم  تخـس  ار  نآ  بکترم  هدومن ، عنم 

ار شنیناوق  یناعم و  هدومن ، ظـفح  ار  نآ  ظاـفلا  فورح و  دـناهتخادنا و  رـس  تشپ  ار  نآرق  ناـنآ  : » تشاـگن نینچ  ریخ  دعـس  هب  ياهماـن 
رورـسم و نآ  رهاظ  ندناوخ  هب  نآرق  زا  نارظن  هتوک  دننکیمن . تیاعر  ار  نآ  دودح  قوقح و  یلو  دنناوخیم  ار  نآرق  دننکیم . فیرحت 

«1 .« » دننوزحم نیگمغ و  رایسب  دوشیمن  تیاعر  نآرق  ماکحا  قوقح و  هک  نیا  زا  نادنمشناد  یلو  دنلاحشوخ 
چیه نآ  يانعم  هک  يروط  هب  دوش  هداد  رییغت  نآرق  ياـههملک  زا  یـضعب  تاـکرح  اـی  فورح و  رگا  تاـکرح : فورح و  رد  فیرحت  - 2

. دوشیم بوسحم  فیرحت  عون  کی  زین  لمع  نیا  دنکن ، ادیپ  رییغت  هنوگ 
هد ياهتئارق  هک  میدومن  تباـث  تئارق  ثحب  رد  اـم  اریز  تسا ، هدـش  عقاو  نآرق  رد  لوا  ياـنعم  هب  فیرحت  دـننام  زین  فیرحت  هنوگ  نیا 

دراد و تقباطم  هناگ  هد  ياهتئارق  نیا  زا  یکی  اب  اهنت  نآرق  هک  تسا  نیا  رب  بلطم  نیا  تشگرب  تسا و  هدشن  تباث  رتاوتم  روط  هب  هناگ 
. دنشاب دنناوتیمن  یناصقن  ای  تدایز و  زج  هب  اهتئارق  هیقب 

رییغت نآرق  تقیقح  هک  يروط  هب  دوش  هدوزفا  نآرق  رب  ای  دوش و  هتـشادرب  نآرق  زا  یتاملک  ای  هملک و  رگا  نآرق : تاـملک  رد  فیرحت  - 3
. دنمانیم فیرحت »  » زین ار  لمع  نیا  دنامب ، ظوفحم  تسا ، هدمآ  دورف  هک  هنوگ  نامه  دباین و 
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اریز : تسا  هتفای  هار  نآرق  هب  دیدرت  نودب  مالسا  ردص  رد  زین  ینعم  نیدب  فیرحت 
یمالسا ياهرهش  رد  زین  شنارادناتسا  هب  دنازوس و  ار  دوجوم  ياهنآرق  زا  تمـسق  کی  شتفالخ  نارود  رد  نامثع  خیرات ، هاوگ  هب  الوا :
هدنازوس ياهنآرق  هک  دناسریم  بلطم  نیا  دـننازوسب . تسا ، هدومن  يروآ  عمج  شدوخ  هک  هچ  نآ  زج  هب  ار  اهنآرق  مامت  داد ، روتـسد 

زا ندنازوس و  يارب  یتلع  هن  رگ  تسا و  هتشاد  تریاغم  فالتخا و  دوب ، هدومن  يروآ  عمج  نامثع  دوخ  هک  ینآرق  اب  هدش ،
__________________________________________________

.284 / 5 ةالص ، باتک  رخآ  یفاو ، ( 1)
252 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. دوبن اهنآ  ندرب  نیب 
- فورعم ننس  بحاص  یناتسجس - دواد  وبا  هلمج  زا  دناهدومن ، نیعم  ار  اهنآرق  نآ  فالتخا  دراوم  نادنمشناد  املع و  زا  ياهدع  ایناث : و 

. تسا هدیمان  فحاصملا  باتک  ار  نآ  هتشون ، یباتک  عوضوم  نیا  رد 
دوشیم : هدافتسا  بلطم  ود  راتفگ  نیا  زا 

هار اهنآ  هب  تاملک  هملک و  ناصقن  ای  تدایز و  يانعم  هب  فیرحت  دناهدوب و  توافتم  رگیدـکی  اب  نامثع  نارود  ياهنآرق  هک : نیا  یکی 
عمج نامثع  هک  ینآرق  ام  هدـیقع  هب  تسا و  هدوب  ظوفحم  ناصقن  تدایز و  هنوگ  ره  زا  عقاو و  اب  قباطم  اهنآ  زا  یکی  اـهنت  تسا و  هتفاـی 

لوسر دوخ  زا  هدوب ، عقاو  اب  قباطم  تهج  ره  زا  هک  دشابیم  مالسا  ردص  ناناملـسم  نایم  رد  لومعم  لوادتم و  نآرق  نامه  هدومن ، يروآ 
. تسا هدش  هتفرگ  ص )  ) مرکا

ناصقن ای  تدایز  يانعم  هب  فیرحت  دننادیم ، رتاوتم  یعطق و  ار  دوجوم  نآرق  اهنت  هک  یناسک  مامت  هدیقع  هب  ام و  هدـیقع  هب  هک : نیا  مود 
فیرحت ارهق  هدش ، هدنازوس  هتفای  فیرحت  ياهنآرق  هک  نامثع  رصع  رد  یلو  تسا  هتشاد  هار  مالسا  ردص  ياهنآرق  زا  یـضعب  رد  هملک 

. دنام یقاب  ناناملسم  تسد  رد  دوب ، ظوفحم  یلاخ و  ناصقن  تدایز و  زا  هک  ینآرق  اهنت  تفر و  نایم  زا  زین  ینعم  نآ  هب 
مک و دنریذپب و  ار  فیرحت  زین  دوجوم  نآرق  رد  هک  دنروبجم  دـننادیم ، رتاوتم  یعطق و  ار  مالـسا  ردـص  ياهنآرق  مامت  هک  یناسک  یلو 

تفه هب  نآرق  هک  دـنیوگیم  رگید  نیرـسفم  زا  یـضعب  يربط و  دـننام  هورگ ، نیا  اریز  دـنیامن  لوبق  ار  نآ  تاملک  زا  یـضعب  ندوب  دایز 
نآرق اهنت  درب و  نیب  زا  ار  اهنآرق  نآ  همه  نامثع  یلو  دشیم  هدـناوخ  هنوگ  تفه  نامه  اب  زین  نامثع  نارود  ات  تسا و  هدـش  لزان  هنوگ 
شـش ياهتغل  اهشور و  دعب  هب  نامز  نآ  زا  تشاذگ و  یقاب  دوب ، هتفای  شراگن  هناگتفه  ياههنوگ  تاغل و  نآ  زا  یکی  اب  هک  ار  دوخ 

«1 . » تفر نیب  زا  تسا ، هدوب  نآرق  زا  زین  اهنآ  همه  عقاو  رد  هک  رگید  هناگ 
نآرق و تقیقح  رد  يرییغت  ناصقن  تدایز و  نیا  یلو  دوش  هفاضا  نآ  رب  ای  مک و  نآرق ، زا  ياهروس  اـی  هیآ و  رگا  تاـیآ : رد  فیرحت  - 4
اب لمع  نیا  دشاب ، هدناوخ  نآرق  رد  ملسم  روط  هب  ار  هیآ  نآ  ای  هروس و  نآ  زین  ص )  ) ادخ لوسر  درواین و  دوجو  هب  نآ  ندوب  ادخ  باتک 

. تسا هدش  عقاو  نآرق  رد  اعطق  انعم  نیا  هب  فیرحت  دشابیم و  فیرحت  ياهانعم  زا  یکی  تایصوصخ  طیارش و  نیا 
زج هب  هروس  ره  زا  شیپ  ناناملسم ، قافتا  هب  مالسا  ربمایپ  هک  تسا  یتایآ  هلمج  زا  هّللا » مسب   » الثم

__________________________________________________

. دوش هعجارم  تسا » هدمآ  دورف  ظفل  دنچ  هب  نآرق   » ثحب هب  باتک  نیمه  رد  ( 1)
253 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. تسا فالتخا  دروم  نآ  ندوب  نآرق  زا  لاح  نیا  اب  یلو  دومنیم  تئارق  ار  نآ  هبوت »  » هروس
لبق بجاو  ياهزامن  رد  نآ  ندناوخ  کلام  ناوریپ  هدیقع  هب  یتح  دننادیمن و  نآرق  ءزج  ار  هّللا » مسب   » تنـس لها  ياملع  زا  ياهدع  اریز 

. دننادیم نآرق  زا  یئزج  ار  هّللا » مسب   » نانآ زا  رگید  هدع  یلو  دشابیم  هورکم  صوصخم  دراوم  رد  زج  دمح  هروس  زا 
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فالتخا نودـب  اقفتم و  هعیـش  نادنمـشناد  اـملع و  اـما  تسا ، تنـس  لـها  ياـملع  ناـیم  رد  اـهنت  رظن  فـالتخا  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
احورـشم هراب  نیا  رد  دمح  هروس  ریـسفت  رد  هک  نانچ  دشابیم ، نآرق  ياههروس  مامت  ءزج  هبوت  هروس  يانثتـسا  هب  هّللا » مسب  : » دـنیوگیم

. دومن میهاوخ  ثحب 
دوش هتفگ  دهد و  رییغت  ار  نآرق  تیعقاو  تیهام و  تقیقح ، هک  يروط  هب  دـیآ  دوجو  هب  نآرق  رد  یتدایز  رگا  ندرک : دایز  اب  فیرحت  - 5

هب یهار  الصا  انعم  نیدب  فیرحت  دوشیم و  هدیمان  فیرحت »  » زین تدایز  رییغت و  هنوگ  نیا  تسین ، ادخ  مالک  دوجوم  نآرق  زا  یتمسق  هک 
. دشابیم تایهیدب  تایرورض و  زا  ملسم و  ناناملسم  مامت  نایم  رد  نآ  نالطب  تسا و  هتفاین  نآرق 

نآ مامت  رب  دوجوم  نآرق  مییوگب : هک  ینعم  نیدب  تسا ، ندومن  مک  صیقنت و  فیرحت »  » یناعم زا  رگید  یکی  ندومن : مک  اب  فیرحت  - 6
هب فیرحت  تسا  هتفر  نیب  زا  يدعب  ياهنارود  رد  ای  نیودـت و  عقوم  رد  نآ  زا  یتمـسق  تسین و  لمتـشم  تسا  هدـش  لزان  نامـسآ  زا  هچ 

. دشابیم ام  ثحب  عوضوم  اج  نیا  رد  هک  تسا  ینعم  نیا 
دودرم ار  نآ  اـملع  رثکا  دـناهتفریذپ و  ار  نآ  اـملع  زا  يدودـعم  هدـع  تسا ، فـالتخا  دروم  دـیجم  نآرق  هب  فیرحت  هنوگ  نیا  نتفاـی  هار 

254 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  میسانشیم . تقیقح  زا  یلاخ  مینادیم و  دودرم  ادیدش  ار  نآ  زین  ام  دننادیم و 

254 نآرق … ص : فیرحت  هلئسم  رد  ناناملسم  هدیقع 

يانعم هب  فیرحت  ینعی  دـش  هداد  حیـضوت  شیپ  لصف  رد  هک  ریخا  يانعم  هب  فیرحت  هک  تسا  نیا  ناناملـسم  نایم  رد  روهـشم  فورعم و 
ربمایپ رب  هک  تسا  نآرق  نامه  انیع  تسا ، نیملـسم  تسد  رد  ـالعف  هک  ینآرق  تسا . هدادـن  خر  زگره  نآرق  تاـیآ  زا  یتمـسق  ندـش  مک 

. تسا هدش  لزان  (ص )
وزج ار  فیرحت  مدع  هک  هر )  ) قودص خیش  نیثدحم  ياوشیپ  دننام  دناهدرکن ، حیرـصت  تیعقاو  نیا  رب  نادنمـشناد  املع و  زا  يدایز  هدع 
نیا دنکیم و  دیکأت  بلطم  نیا  رب  تحارص  هب  نایبت  دوخ  ریسفت  لوا  رد  هک  یـسوط  رفعج  وبا  هفئاطلا  خیـش  دننام  دنادیم و  هیماما  دیاقع 

لیالد نیرتمکحم  نیرتهب و  دروم  نیا  رد  هک  ار  وا  لیلد  هاـگ  نآ  دـنکیم و  لـقن  زین  يدـهلا  ملع  یـضترم  دیـس  دوخ  داتـسا  زا  ار  هیرظن 
. دنکیم وگزاب  دشابیم ،

نایبلا عمجم  دوخ  ریسفت  همدقم  رد  هک  تسا  یسربط  فورعم  رسفم  دنریذپیمن ، نآرق  رد  ار  صیقنت  يانعم  هب  فیرحت  هک  یناسک  زا  زاب 
. دراد تحارص  نآ  در  هب 

زا دـیامنیم و  عاـمجا  ياـعدا  نآرق  رد  فیرحت  مدـع  رب  اـطغلا  فـشک  رد  هک  تسا  رفعج  خیـش  اـهقفلا  خیـش  فـیرحت ، نیرکنم  زا  زاـب 
دهدیم و تبسن  نیدهتجم  عطاق  تیرثکا  هب  ار  فیرحت  مدع  هب  لوق  یقثولا  ةورع  دوخ  باتک  رد  هک  یناهـشهش  گرزب  همالع  تساهنآ 

خیـش شناد  ملع و  نامرهق  گرزب و  دـهاجم  و  « 1  » نیقیلا ملع  یفاو و  رد  ضیف  نسحم  الم  موحرم  روهـشم ، ثدـحم  تساـهنآ ، زا  زاـب 
. نمحرلا ءالآ  دوخ  ریسفت  همدقم  رد  یغالب  داوج  دمحم 

__________________________________________________

.130 نیقیلا ، ملع   274 / 5 یفاو ، ( 1)
255 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

مولع عماج  دیفم و  خیـش  راوگرزب  خیـش  دـننام  دـناهداد ، تبـسن  گرزب  نادنمـشناد  رثکا  هب  ار  فیرحت  مدـع  هدـیقع  زین  املع  زا  ياهدـع 
. يرتشوش هّللا  رون  یضاق  دنمشناد  ققحم  ییاهب و  خیش  موحرم  فلتخم 

هیرظن نامه  دناهدش  دراو  افلخ  نعاطم  هب  هدومن ، فیلأت  یباتک  تماما  هراب  رد  هک  هعیـش  ياملع  نادنمـشناد و  مامت  هک : تفگ  ناوتیم  و 
موس هفیلخ  هلیسو  هب  هک  رصع  نآ  رد  دوجوم  ياهنآرق  ندنازوس  هب  افلخ ، رب  داریا  نعط و  رد  اریز  دناهتـشاد  ار  فیرحت  مدع  هب  هدیقع  و 
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رگا هک  یتروص  رد  دـناهدرواین ، نایم  هب  ینخـس  مسا و  زگره  فیرحت  هلئـسم  زا  یلو  دـناهدرک  دانتـسا  نآ  دـننام  یلامعا  تفرگ و  ماجنا 
. دشیم حرطم  دوب و  داقتنا  نعط و  لماع  اهنآرق  ندنازوس  زا  رتشیب  دشیم ، عقاو  فیرحت 

رد قافتا  دروم  هیرظن  نیا  هکلب  تسا  فیرحت  مدـع  هیرظن  نامه  هعیـش ، نیققحم  نادنمـشناد و  ناـیم  رد  روهـشم  هیرظن  هک : نیا  هصـالخ 
. دناهتفریذپ ار  فیرحت  عوقو  هیرظن  تنس  لها  ياملع  زا  زین  ياهدع  هعیش و  نیثدحم  زا  يدودعم  دارفا  اهنت  دشابیم  نانآ  نایم 

دناهتخودنین و یـشناد  سدح  نظ و  زج  هب  هتـشادن و  دوخ  زا  يراکتبا  يأر و  هک  مالک »  » ياملع زا  ياهدع  دیوگیم : هراب  نیا  رد  یعفار 
عمج رد  ناشدوخ  شیپ  زا  یهاو  بلاطم  حرط  اب  دنـشابیم و  فیرحت  هب  لـئاق  دـناهتفرگن ، شیپ  رد  یـشور  تجاـجل  لادـج و  هار  زج  هب 

«1 . » دننکیم هّوفت  نآرق ، تایآ  زا  یشخب  ندش  فذح  هب  نآرق ، نیودت  يروآ و 
. تسا هداد  تبسن  تنس  لها  نیبرهاظ  عالطایب و  دارفا  هّیوشح و  هب  ار  فیرحت  هب  لوق  نایبلا  عمجم  رد  یسربط  موحرم 

. دشابیم فیرحت  هب  هدیقع  نامه  انیع  توالت  خسن  هب  هدیقع  هک  دش  دهاوخ  نشور  هدنیآ  لصف  رد  فلؤم :
رد زین  فیرحت  هب  داقتعا  ندوب  روهـشم  مزلتـسم  تسا ، روهـشم  تنـس  لها  ياملع  نایم  رد  هک  توالت  رد  خـسن  هب  داقتعا  تروص  نیا  رد 

! هعیش نایم  رد  هن  دوب  دهاوخ  نانآ  نایم 
__________________________________________________

.41 نآرقلا ، زاجعا  ( 1)
256 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

256 نآرق … ص : رد  توالت  خسن 

هراشا

هدش خسن  ار  تایآ  هنوگ  نیا  تسا و  هدش  طقاس  تئارق  زا  هدشن و  طبض  نآرق  رد  تایآ ، زا  یـشخب  هک  دندقتعم  تنـس  لها  ياملع  رثکا 
يرگید نآرق  ربمایپ  رـصع  رد  : » دنکیم تلالد  هک  ار  یتایاور  نانیا  تسا و  هدش  خسن  نآرق  تایآ  زا  یتمـسق  توالت  نیاربانب ، دنمانیم .

ار اهتیاور  نیا  زا  یتمـسق  اج  نیا  رد  مینادیم  مزال  دوخ  رب  هک  تسا  نیا  دـنریگیم ، هاوگ  دـهاش و  ناشرادـنپ  راتفگ و  ناـمه  هب  دوب ،»
توالت خـسن  رب  تلالد  هک  تایاور  نیا  نتفریذـپ  هک  نآ  هچ  میزاس ، نشور  ار  اهنآ  مقـس  تحـص و  میهد و  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم 

. تسا فیرحت  هلئسم  نتفریذپ  مزلتسم  دننکیم ،

256 توالت … ص : خسن  تایاور  اما 

زا دومن و  لزان  یباتک  يو  رب  داتـسرف و  قح  هب  ار  ص )  ) دـمحم دـنوادخ ، تفگ : ربنم  يالاب  رد  رمع  هک  تسا  هدومن  لـقن  ساـبع  نبا  - 1
ار هدـننک  انز  ادـخ  لوسر  هک  دوب  هیآ  نامه  قبط  رب  میدـیمهف و  میدـناوخ و  ار  نآ  ام  هک  تسا  مجر  هیآ  دومن ، لزان  دـنوادخ  هک  یتایآ 
هب دیوگب : ياهدنیوگ  هک  درذگب  تما  نیا  رب  ینارود  هک  مسرتیم  یلو  میدیـشک  شیپ  ار  شور  نیمه  زین  ام  يو  زا  دعب  دومن و  راسگنس 

. دنتفیب تلالض  هب  تسا ، هداتسرف  ادخ  هک  یمکح  ندومن  كرت  هلیسو  هب  منکیمن و  ادیپ  نآرق  رد  ار  مجر  هیآ  دنگوس ! ادخ 
رد ام  هک  یتایآ  زا  تسا و  تباث  دنک ، انز  رسمه  نتـشاد  اب  هک  ینز  درم و  ره  يارب  ادخ  باتک  رد  مجر  مکح  يرآ ، تفگ : هاگ  نآ  رمع 

257 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  نا  مکب  رفک  ّهناف  مکئابآ  نع  اوبغرت  ال  : » دوب هیآ  نیا  میدناوخیم ، نآرق 
«2 «. » مکئابآ نع  اوبغرت  نأ  مکب  ارفک  ّنا  : » هک دوب  تروص  نیدب  ای  « 1 « » مکئابآ نع  اوبغرت 

رکب وبا  دومن ، يروآعمج  ار  نآرق  هک  یسک  لوا  تسا : هدروآ  نینچ  دعـس  نب  ثیل  زا  فحاصملا  باتک  رد  هتـشا  نبا  دیوگیم : یطویس 
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نآ ندوب  هیآ  رب  یهاوگ  دـهاش و  دوب ، اـهنت  نوچ  یلو  دوش  طبـض  نآرق  رد  اـت  دروآ  ار  مجر  هیآ  زین  رمع  تشون : يو  يارب  دـیز  دوـب و 
«3 . » درکن شطبض  تفریذپن و  دیز  تشادن ،

تسا : هدش  لقن  تروص  دنچ  هب  دشن ، هتفریذپ  يو  زا  دیدرگ و  دراو  رمع  زا  هک  یمجر  هیآ  فلؤم :
ۀخیّـشلا خیـشلا و   » هک نـیا  يرگید  و  « 4 « » میکح زیزع  هّللا  هّللا و  نم  ـالاکن  ۀـّتبلا  اـمهومجراف  ۀخیّـشلا  خیّـشلا و  ینز  اذا   » هـک نـیا  یکی 

هک ینآرق  رد  تروص  ره  هب  ۀّتبلا » امهومجراف  اینز  اذا  ۀخیّـشلا  خیّـشلا و  ّنا   » هک نیا  موس  تروص  و  ةّذّللا » نم  ایـضق  امب  ۀّتبلا  امهومجراف 
هیآ دـبال  دـشاب ، حیحـص  تیاور  نیا  رگا  درادـن و  دوجو  دوش ، هدافتـسا  نآ  زا  مجر  مکح  هک  ياهیآ  تسا ، ناناملـسم  سرتسد  رد  ـالعف 

. تسا هدش  طقاس  نآرق  زا  مجر 
. تسا فرح  رازه  تفه  تسیب و  نویلیم و  کی  ياراد  نآرق  هک  هدومن  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  داـمتعا  دروم  قثوم و  دنـس  اـب  یناربط  - 2

. تسا هتفر  نیب  زا  نآرق  ثلث  ود  زا  شیب  تیاور ، نیاربانب  دسریمن و  مه  نآ  موس  کی  هب  دوجوم  نآرق  هک  یلاح  رد  « 5»
دوب نآ  تایآ  ءزج  مجر  هیآ  هک  داتـسرف  یباتک  يو  اب  درک و  ثوعبم  ار  ص )  ) دمحم دنوادخ ، هک  دنکیم  لقن  رمع  زا  سابع  نبا  زاب  - 3

ام تفگ : رمع  سپس  میدرک ، لمع  شور  نیمه  هب  يو  زا  دعب  زین  ام  دومن و  راسگنس  ار  هدننک  انز  ادخ  لوسر  هیآ  نامه  نومـضم  قبط  و 
«6 «. » مکئابآ نع  اوبغرت  نا  مکب  ارفک  ّنا  « » مکب رفک  ّهناف  مکئابآ  نع  اوبغرت  و ال   » میدناوخیم ار  هیآ  نیا  نآرق  رد 

دنادیم هچ  وا  یلو  ماهتفرگ  ارف  ار  نآرق  همه  نم  هک  تفگ  دنهاوخ  یناسک  اهامـش  زا  امتح  تفگیم : رمع  نبا  هک  دـنکیم  لقن  عفان  - 4
هتفر نیب  زا  نآرق  زا  يدایز  تمسق  اریز  تسا  مادک  نآرق  همه  هک 

__________________________________________________

. تسا ناسکی  رفک  اب  ناردپ  زا  ندومن  ضارعا  اریز  دینکن  ضارعا  ناتناردپ  زا  ( 1)
.116 / 5 ملسم ، حیحص   26 / 8 يراخب ، حیحص  ( 2)

.101 / 2 ناقتا ، ( 3)
. میکح زیزع و  دنوادخ  راگدرورپ و  يوس  زا  تسا  یتبوقع  هک  دینک  شراسگنس  امتح  دنک ، انز  ینزریپ  ای  درمریپ و  رگا  ( 4)

. ] …[121 / 1 ناقتا ، ( 5)
.47 / 1 دمحا ، دنسم  ( 6)

258 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
«1 . » ماهتفرگ ارف  دراد ، دوجو  رهاظ  رد  هک  ار  هچنآ  نآرق  زا  نم  دیوگب : دیاب  هک  تسا  نیا  تسا ،

یلو دـشیم  هدـناوخ  هیآ  تسیود  بازحا  هروس  ص )  ) ادـخ لوسر  نارود  رد  تفگیم : وا  هک  دـنکیم  لقن  هشیاـع  زا  ریبز  نب  ةورع  - 5
«2 . » دماین ام  تسد  هب  تسا ، دوجوم  العف  هچ  نآ  زج  هب  هروس  نآ  زا  تشون  ار  اهنآرق  نامثع  نوچ 

هّللا و ّنا  : » دناوخ نینچ  نم  يارب  هشیاع  فحـصم  زا  ار  هیآ  نیا  تشاد ، لاس  داتـشه  مردپ  هک : دـنکیم  لقن  سنوی  وبا  رتخد  هدـیمح  - 6
نیا دیوگیم : هدیمح  لّوالا .» فوفّصلا  نولصی  نیّذلا  یلع  امیلست و  اومّلـس  هیلع و  اّولـص  اونمآ  نیّذلا  اهّیا  ای  ّیبّنلا  یلع  نّولـصی  هتکئالم 

«3 . » دوب هدادن  رییغت  ار  اهنآرق  نامثع  زونه  هک  دوب  یتقو  رد  نایرج 
، دندوب نآرق  نایراق  همه  هک  رفن  دصیس  دومن ، توعد  هرصب  ءارق  زا  يرعـشا  یـسوم  وبا  هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  دوسا  نب  برح  وبا  - 7

اهوزرآ دیناوخب و  نآرق  دیتسه ، هرصب  لها  نایراق  کین و  نادرم  امش  تفگ : نینچ  نانآ  هب  باطخ  یسوم  وبا  دنتشگ ، رضاح  يو  دزن  رد 
هداد اج  ناشیاهلد  رد  هک  زارد  رود و  ياهوزرآ  رثا  رد  هتـشذگ  ياهتما  هک  نانچ  دریگن ! ارف  تواسق  ار  امـش  بلق  ات  دینکن  ینالوط  ار 
نحل تدـش  ندوب و  ینالوط  رظن  زا  هک  میدـناوخیم  ياهروس  نآرق  رد  ام  تفگ : هاگنآ  دـندش ، التبم  بلق  تواـسق  يراـمیب  هب  دـندوب ،

مدآ و نبال  ناک  ول  : » دـیامرفیم دـنوادخ  هک  هیآ  نیا  زج  هب  ماهدرک ، شومارف  ار  هروس  نآ  نم  میتسنادیم و  تئارب  هروس  دـننام  شتایآ ،
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زا یکی  هیبـش  هـک  میدـناوخیم  نآرق  رد  ار  ياهروـس  زاـب  « 4 « » باّرتلا اـّلا  مدآ  نبا  فوج  ـألمی  ـال  اـثلاث و  اـیداو  یغتبـال  لاـم  نم  ناـیدا 
ةداهـش بتکتف  نولعفت  ام ال  نولوقت  مل  اونمآ  نیذـّلا  اهّیا  ای  : » مراد دای  هب  ار  هیآ  نیا  اـهنت  ماهدرک و  شومارف  زین  ار  نآ  دوب و  تاحبـسم » »

«5 «. » ۀمایقلا موی  اهنع  نولأستف  مکقانعا  یف 
هروس نیا  هکلب  هن ، تفگ : هیآ ، هس  داتفه و  متفگ : ینادیم ؟ هیآ  دنچ  ار  بازحا  هروس  رز ! تفگ : نم  هب  بعک  نب  یبا  دـیوگیم : رز  - 8

«6 . » دوب نآ  زا  رتشیب  ای  هرقب  دننام 
__________________________________________________

.41 - 40 / 2 ناقتا ، ( 1)
.41 - 40 / 2 نامه ، ( 2)

.100 / 2 نامه ، ( 3)
، كاخ زج  هب  ار  مدآ  رـسپ  مکـش  دومن و  دهاوخ  ار  یموس  تشد  يوزرآ  دـشاب ، هتـشاد  تورث  زا  رپ  روانهپ  تشد  ود  مدآ  رـسپ  رگا  ( 4)

. درک دهاوخن  رپ  يزیچ 
دوشیم و هتـشون  امـش  هیلع  یتداهـش  لمعیب ، راتفگ  هک  دییوگیم  دینکیمن ، لمع  هک  ار  هچ  نآ  ارچ  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  ( 5)

.100 / 3 ملسم ، حیحص  تفرگ . دیهاوخ  رارق  هذخاؤم  لاؤس و  دروم  تمایق  زور 
.43 / 2 دمحا ، دنسم  هیشاح  رد  لامعلا  زنک  بختنم  ( 6)

259 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
تـسد رد  هچ  نآ  زا  رتشیب  نآرق  هک  تسا  هدیـسر  اـم  هب  تفگ : يو  هک  دـننکیم  لـقن  باهـش  نـبا  زا  يراـبنا  نـبا  دواد و  یبا  نـبا  - 9

هک نآرق  زا  يدایز  تمـسق  هجیتن  رد  دندش و  هتـشک  همامی  گنج  رد  دـندوب ، نآرق  ظفاح  هک  نایراق  املع و  یلو  دوب  هدـش  لزان  تسام ،
«1 . » دیسرن ام  تسد  هب  دوب ، هدشن  هتشون 

سپس « 2 « » نمرحی تامولعم  تاعـضر  رـشع  : » دوب نآرق  رگید  تایآ  ءزج  زین  هیآ  نیا  تفگیم : يو  هک  دنکیم  لقن  هشیاع  زا  رمع  - 10
تایآ ریاس  رانک  رد  یتدـم  ات  زین  ص )  ) ادـخ لوسر  تشذـگ  رد  زا  دـعب  یتح  هیآ  ود  ره  دـش و  خـسن  تامولعم » سمخ   » هیآ اب  هیآ  نیا 

«3 . » دشیم هدناوخ  نآرق 
ار « 4 « » ةّرم لّوا  متدهاج  امک  اودهاج  نا   » هیآ زین  وت  ایآ  تفگ : فوع  نب  نامحرلا  دبع  نب  رمع  هک  دـنکیم  لقن  ۀـمرخم  نب  روسم  - 11

نیب زا  يرگید  تایآ  دـننام  زین  هیآ  نیا  تفگ : رمع  خـساپ  رد  نامحرلا  دـبع  مینکیمن !؟ ادـیپ  ام  هک  روط  ناـمه  ینکیمن  ادـیپ  نآرق  رد 
«5 . » تسا هتفر 

نآرق رد  یلو  هدوب  نآرق  ءزج  هک  ياهیآ  ود  نآ  زا  تفگ : نانآ  هب  يزور  يراصنا  دـلخم  نب  ۀملـسم  دـیوگیم : یعـالک  نایفـس  وبا  - 12
هیآ ود  نآ  تسناوتن  دوب ، اهنآ  نایم  رد  هک  زین  کلام  نب  دهـس  دونکلا  وبا  یتح  نانآ  زا  کی  چیه  دیهدب ! ربخ  نم  هب  تسا ، هدشن  طبض 
متنا اورـشبا  الأ  مهـسفنا  مهلاوماـب و  هّللا  لـیبس  یف  اودـهاج  اورجاـه و  اونمآ و  نیذـّلا  ّنا  : » دـناوخ ار  هیآ  ود  نیا  ۀملـسم  نبا  دـناوخب ، ار 
نیعأ ةّرق  نم  مهل  یفخأ  ام  سفن  ملعت  کئلوا ال  مهیلع  هّللا  بضغ  نیذـّلا  موقلا  مهنع  اولداـج  مهورـصن و  مهووآ و  نیذـّلا  و  نوحلفملا .

سابع و نبا  فحـصم  رد  دفح »  » هروس و  علخ »  » هروس مان  هب  هروس  ود  هک  تسا  هدمآ  دنچ  يدانـسا  اب  زاب  و  « 6 « » نولمعی اوناک  امب  ءازج 
تسا : هروس  ود  نآ  تایآ  زا  هک  هتشاد  دوجو  بعک  نب  یبا 

دبعن كاّیا  ّمهّللا  كزجعی . نم  كرتن  علخن و  كرفکن و  کیلع و ال  یّنثن  كرفغتسن و  کنیعتسن و  ّانا  ّمهّللا  »
__________________________________________________

.50 / 2 نامه ، ( 1)
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. دنکیم تمرح  رشن  دشاب  یمتح  مولعم و  هک  ندروخ  ریش  راب  هد  ( 2)
.167 / 4 ملسم ، حیحص  ( 3)

. دیدیگنج لوا  هعفد  هک  روط  نامه  دیدیگنج ! رگا  ( 4)
.42 / 2 ناقتا ، ( 5)

هک امـش  رب  داـب  هدژم  دـندومن ، داـهج  شیوـخ  ياـهتورث  اـهناج و  اـب  ادـخ  هار  رد  دـندرک ، ترجه  دـندروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  ( 6)
اهنآ دـندومن ، عافد  نانآ  زا  دـنوادخ  بضغ  دروم  دارفا  ربارب  رد  دـندومن و  ناشکمک  دـنداد و  اج  نانآ  هب  هک  یناسک  و  دیناراگتـسر .

ازج اهتمعن ، نیا  تسا  هدیدرگ  هدامآ  نانآ  يارب  تسا  مشچ  ییانشور  ببس  هک  ییاهتمعن  هچ  دنادیمن  سک  چیه  هک  دنتـسه  یناسک 
.42 / 2 ناقتا ، دناهداد . ماجنا  اهنآ  هک  تسا  یلامعا  شاداپ  و 

260 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
زا یتمـسق  دوب  نیا  « 1 « » قحلم نیرفاکلاب  کباذع  ّنا  کباذع  یـشخن  کتمحر و  وجرن  دـفحن  یعـسن و  کیلا  دجـسن و  یّلـصن و  کل  و 

. تسا هدش  لالدتسا  نآرق  تایآ  زا  ياهراپ  توالت  خسن  هب  اهنآ  اب  هک  یتایاور 
. درادن یموزل  اهنآ  همه  ندروآ  هک  دراد  دوجو  يرگید  تایاور  دروم  نیا  رد 

فیرحت هک  روط  نامه  دشابیم ، نآرق  صیقنت  فیرحت و  نامه  انیع  تئارق  زا  نآ  طاقـسا  نآرق و  تایآ  زا  یتمـسق  توالت  خسن  خـساپ :
هلیـسو هب  ای  تسا و  هدوب  ص )  ) ربمایپ دوخ  هلیـسو  هب  ای  خـسن  نیا  اریز  تسین  لاکـشا  زا  یلاـخ  زین  توـالت  خـسن  دوبن ، لوبق  دروم  نآرق 

. دنتفرگ تسد  هب  ار  ناناملسم  تسایر  تماعز و  يو  زا  دعب  هک  يدارفا 
تاـبثا ار  نآ  ناوتیمن  لزلزتم  تاـیاور  نیا  اـب  تسا و  یعطق  هاوگ  لـیلد و  هب  جاـتحم  ص )  ) ربماـیپ دوخ  زا  خـسن  عوقو  ینعی  لوا : هیرظن 
بلطم نیا  رب  رگید  بتک  لوصا و  بتک  رد  نانآ  زا  ياهدع  تسین و  خسن  لباق  دحاو  ربخ  اب  نآرق  نادنمـشناد ، مامت  هدـیقع  هب  اریز  دومن 

اب نآرق  خسن  دننکیم ، يوریپ  نآرق  رهاظ  زا  هک  نانآ  يو و  ناوریپ  یعفاش و  دننام  املع  زا  یهورگ  هدیقع  هب  هکلب  « 2 . » دناهدومن حیرصت 
نآرق خسن  هچرگ  رگید ، یهورگ  تسا و  هدوب  هدیقع  نیمه  رب  زین  لبنح  نب  دمحا  یلقن ، هب  انب  دـشابیمن و  زیاج  زین  یعطق  رابخا  تنس و 

«3 . » تسا هتسویپن  عوقو  هب  ینایرج  نینچ  دنیوگیم  یلو  دننادیم  زیاج  روآنیقی  رتاوتم و  رابخا  اب  ار 
خـسن عوقو  دشابیم ، دحاو  ربخ  اهنآ  عومجم  هک  یتایاور  نینچ  اب  ناوتیم  هنوگچ  نادنمـشناد ، تایرظن  نتفرگ  رظن  رد  اب  لاح و  نیا  اب 

، دنیوگیم اهنآ  هک  تسا  فلاخم  رگید  تایاور  نومضم  اب  ربمایپ  دوخ  هب  خسن  تبسن  نیا  رب  هوالع  داد ؟ تبـسن  ص )  ) ربمایپ دوخ  هب  ار 
. تسا هدش  عقاو  ربمایپ  زا  دعب  تایآ  زا  ياهراپ  طاقسا 

زا یـضعب  توالت  تقو ، ياهتموکح  نامکاح و  هلیـسو  هب  ربماـیپ  زا  دـعب  هک  ینعم  نیا  هب  توـالت  خـسن  هب  هدـیقع  ینعی  مود  هیرظن  اـما 
نآرق فیرحت  هب  عقاو  رد  دـشاب ، دـقتعم  اـنعم  نیا  هب  سک  ره  هک  تسا  نآرق  فیرحت  هب  هدـیقع  ناـمه  نیا  هدـش ، فـیرحت  نآرق  تاـیآ 

ياملع رثکا  نیاربانب  تسا ، دقتعم 
__________________________________________________

ار وت  هک  ار  یناسک  میزرویمن و  رفک  وت  رب  مییوگیم و  انث  وت  هب  مینکیم و  رافغتسا  وت  رب  مییوجیم و  تناعتسا  وت  زا  ام  اراگدرورپ ! ( 1)
مینکیم و هدجـس  میناوخیم و  زامن  وت  يارب  مینکیم و  تداـبع  وت  هب  اراـگدرورپ ! مینکیم . رود  دوخ  زا  هدومن ، كرت  دـننک ، تیـصعم 
، ناقتا تسا . لماش  رافک  هب  وت  باذع  اریز  ناسرت  وت  باذع  زا  میراودیما و  وت  تمحر  هب  میروآیم ، هانپ  وت  هب  هدومن و  ششوک  وت  يارب 

. ] …[113 - 112 / 1
.106 / 3 یبطاش ، تاقفاوملا ، ( 2)

.217 / 3 يدمآ ، ماکحالا ، لوصا  یف  ماکحالا  ( 3)
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261 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
يریثک هورگ  هک  تفگ  ناوتیم  لصا  نیمه  يور  دناهتفریذپ . زین  ار  فیرحت  هلئسم  هجوت  نودب  دندقتعم ، توالت  خسن  هب  هک  تنـس  لها 

نآ مکح  هک  نیا  زا  معا  دنتـسه ، دقتعم  نآرق  تایآ  توالت  خسن  هب  اهنآ  اریز  دنـشابیم ، دـقتعم  نآرق  فیرحت  هب  تنـس  لها  ياملع  زا 
بنج صخـش  ایآ  هک : دـناهدرک  دـیدرت  مکح  نیا  رد  تنـس  لـها  نییلوصا  اـملع و  زا  ياهدـع  هک  ناـنچ  دوشن . اـی  دوش  خـسن  زین  اـههیآ 

هن و ای  دنزب  تسد  تایآ  نآ  هب  دناوتیم  وضو  نودب  صخـش  ایآ  هن و  ای  دـناوخب  تسا ، هدـش  خـسن  اهنآ  توالت  هک  ار  یتایآ  دـناوتیم 
. تسین زیاج  دارفا  نیا  يارب  هدش ، خسن  تایآ  ندومن  سمل  تئارق و  هک  دناهداد  یعطق  مکح  هراب  نیا  رد  اهنآ  زا  ياهدع 

زا ياهدـع  اهنت  يرآ ، دـندقتعم . نآرق  فیرحت  هب  هجیتن  رد  نآرق و  تایآ  زا  یتمـسق  خـسن  هب  نانآ  هک  نیا  رب  تسا  يرگید  هاوگ  زین  نیا 
«1 . » دناهتسناد دودرم  ار  نآ  هدش و  لئاق  توالت  خسن  مدع  هب  اهیلزتعم 

. دناهتفریذپ زین  ار  فیرحت  توالت ، خسن  هب  هدیقع  هطساو  هب  تنس  لها  ياملع  رتشیب  هک  دش  نشور  نایب : حیضوت و  نیا  اب 
. دناهدرک هئربت  هدیقع  نیا  زا  ار  ناشدوخ  ياملع  دودرم و  ار  تبسن  نینچ  تنـس  لها  ياملع  زا  هدع  کی  هک  تسا  نیا  بجعت  ياج  یلو 

ياملع زا  کی  چیه  دیوگیم : دنکیم و  بیذکت  تسا  هداد  تبسن  هیوشح  هب  اهنت  ار  فیرحت  هب  لوق  هک  ار  یسربط  موحرم  یسولآ  یتح 
. تسا هتشادن  فیرحت  هب  هدیقع  تنس  لها 

، هعیـش ياملع  راتفگ  رهاظ  زا  دیوگیم : دـهدیم و  تبـسن  هعیـش  نادنمـشناد  املع و  هب  ار  فیرحت  هب  هدـیقع  وا  هک : نیا  رتزیگنا  باجعا 
. دنک یـشوپ  هدرپ  ار  ناشدساف  هدیقع  دیایب ، نانآ  زا  عافد  ماقم  هب  هدش  روبجم  یـسربط  هک  اج  نآ  ات  دوشیم  هدافتـسا  فیرحت  هب  هدـیقع 

«2»
زا نانآ  نایم  رد  فیرحت  مدع  دننکیم و  راکنا  ادیدش  ار  نآرق  فیرحت  هعیـش  نیققحم  املع و  هک  میتخاس  نشور  البق  ام  هک  یتروص  رد 

نیرتهب و اـب  هک  ار  یـضترم  دیـس  لالدتـسا  يأر و  یـسربط  دوخ  یتـح  دـشابیم ، هعیـش  ياـملع  داـحتا  قاـفتا و  دروم  هک  تسا  یلئاـسم 
«3 . » تسا هدرک  لقن  الصفم  دوخ  باتک  رد  دنکیم ، در  ار  فیرحت  هیرظن  لیلد ، نیرتمکحم 

__________________________________________________

.302 - 201 / 3 يدمآ ، ماکحالا ، لوصا  یف  ماکحالا  ( 1)
.24 / 1 یناعملا ، حور  ( 2)
.15 / 1 نایبلا ، عمجم  ( 3)

262 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

262 نآرق … ص : فیرحت  مدع  لیالد 

262 نآرق … ص : رظن  زا  فیرحت  - 1

262 نآرق … ص : فیرحت  مدع  رب  ّلاد  تایآ 

نآرق فیرحت  مدـع  لیالد  هب  نیا ، زا  دـعب  کـنیا  دوب و  فیرحت  ثحب  همدـقم  عقاو  رد  دـیدرگ ، يروآ  داـی  شیپ  لوصف  رد  هک  یثحاـبم 
. مینکیم افتکا  دنراد ، تلالد  نآرق  فیرحت  مدع  هب  هک  نآرق  زا  دنچ  یتایآ  هب  اهنت  لصف  نیا  رد  میزادرپیم و 

ینعم نیدب  فیرحت  درادن و  نآرق  هب  یهار  الصا  تایآ  زا  یتمـسق  طاقـسا  صیقنت و  يانعم  هب  فیرحت  میدرک ، هراشا  البق  هک  يروط  هب 
میروآیم : اج  نیا  رد  دزیریم ، مهرد  ار  فیرحت  هب  هدیقع  هدولاش  ساسا و  هک  ار  تایآ  نآ  زا  یضعب  ام  تسا و  دودرم  نآرق  رظن  زا 

لوا : هیآ 
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«1 . » َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ 
. دومن میهاوخ  ظفح  ار  نآ  نیقی  هب  میداتسرف و  ورف  ار  نآرق )  ) رکذ هک  مییام 

فیرحت ربارب  رد  دـنوادخ  دـنام و  دـهاوخ  نوـصم  زین  دـبا  اـت  هدـنام و  ظوـفحم  فـیرحت  زا  نآرق  هک  دراد  تلـالد  تحارـص  هب  هیآ  نیا 
هبعلم ار  نآ  دـنربب و  نآرق  يوس  هب  تنایخ  تسد  تسناوت ، دـنهاوخن  نارگمتـس  نارابج و  درک . دـهاوخ  عاـفد  دوخ  باـتک  زا  ناگدـننک 

نآ رد  دوخ  هاوخلد  هب  هداد و  رارق  شیوخ 
__________________________________________________

.9 رجح / ( 1)
263 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. دنروایب دوجو  هب  لیدبت  رییغت و 
دناهدرک : هیجوت  لیوأت و  عون  دنچ  ار  هیآ  نیا  فیرحت  هیرظن  نارادفرط 

هراب رد  رکذ »  » هملک رگید  ياههیآ  رد  اریز  نآرق ، هن  تسا  ربمایپ  دوخ  تسا ، هتفر  راک  هب  هیآ  نیا  رد  هک  رکذ »  » زا روظنم  دـنیوگیم : - 1
دیامرفیم : هک  اج  نآ  تسا  هتفر  راک  هب  ربمایپ  دوخ 

، هدرک لزان  امـش  رب  تسا  رکذـت  هیاـم  هک  ار  يزیچ  دـنوادخ  تقیقح ،  رد  « ] 1  » ِهَّللا ِتاـیآ  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی  اـًلوُسَر  ًارْکِذ . ْمُْکَیلِإ  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ْدَـق 
. دنک توالت  امش  رب  ار  ادخ  نشور  تایآ  هک  هداتسرف  امش  يوس  هب  یلوسر 

ظوفحم رارشا  رش  زا  ار  وا  میداتسرف و  ار  ربمایپ  ام  هک  تسا  نینچ  نآ  يانعم  تسادخ و  لوسر  هفیرش  هیآ  نیا  رد  رکذ  زا  روظنم  مینیبیم 
. تشاد میهاوخ 

دـشابیم و ندومن  لزان  يانعم  هب  هتفر ، راک  هب  هیآ  ود  نآ  رد  هک  لازنا »  » و لیزنت »  » هملک اریز  تسا  تسردان  لطاب و  لـیوأت ، نیا  خـساپ :
و لاسرا »  » هملک دوب ، ربمایپ  رکذ »  » زا روظنم  رگا  ربمایپ و  هن  تسا  نآرق  هیآ  ود  ره  رد  رکذ »  » زا روظنم  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هملک  نیا 

. لازنا لیزنت و  هن  تسا  هداتسرف  يانعم  هب  هک  تفریم  راک  هب  نآ  هباشم 
ثحب دروـم  هک  لوا  هیآ  رد  تسادـخ ، لوـسر  هیآ  نآ  رد  رکذ »  » زا روـظنم  تسا و  تسرد  مود  هیآ  رد  راـتفگ  نیا  هک  مـینک  ضرف  رگا 

، نآ زا  لبق  هیآ  هس  اریز  تسا  ربماـیپ  زین  ( 9 رجح / « ) ظـفح  » هیآ رد  رکذ »  » زا روظنم  هک  تفگ  ناوتیمن  تسین و  روـط  نیا  املـسم  تسا 
تسا : هدش  عقاو  هفیرش  هیآ  نیا 

«2 . » ٌنُونْجََمل َکَّنِإ  ُرْکِّذلا  ِْهیَلَع  َلُِّزن  يِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  اُولاق  َو 
. ياهناوید وت  املسم  هدش ، لزان  وا  رب  نآرق )  ) رکذ هک  یسک  يا  دنتفگ : نیکرشم  رافک و 

نیا نتفرگ  رظن  رد  اب  تسا . نآرق  هفیرش  هیآ  نیا  رد  رکذ  زا  روظنم  تسا و  هدمآ  دورف  يو  رب  رکذ  هک  هدش  ربمایپ  رب  باطخ  هیآ ، نیا  رد 
. ربمایپ هن  تسا  نآرق  زین  يدعب  هیآ  هس  رد  رکذ  زا  روظنم  هک  دنامیمن  یقاب  دیدرت  ياج  انعم 

هن تسا ، نآ  هیلاع  میهافم  میلاعت و  ندوب  تباث  داریا و  حدق و  زا  نآرق  تینوصم  هفیرش ، هیآ  نیا  رد  نآرق  ظفح  زا  روظنم  دنیوگیم : - 2
. نآ تایآ  زا  ياهراپ  طاقسا  فیرحت و  زا  نآرق  تینوصم 

دشاب نیا  نانآ  روظنم  رگا  اریز : تسا  رتنشور  شنالطب  رتفیعض و  لوا  راتفگ  زا  راتفگ  نیا  خساپ :
__________________________________________________

.11 ، 10 قالط / ( 1)
.6 رجح / ( 2)
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نآرق نوچ  تسین ، دیدرت  کش و  ياج  نآ  نالطب  تسا ، هدرک  نیمـضت  رافک  داریا  داقتنا و  زا  ار  نآرق  تینوصم  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هک 
تهج نیا  هجوتم  امتح  هیآ  نیا  سپ  تسا ، شرامـش  دـح  زا  شیب  نآرق  هب  تبـسن  رافک  داقتنا  داریا و  هکلب  تسا  هدـنامن  نوصم  داقتنا  زا 

. تسین
نیدب تسا و  نقتم  يوق و  لیالد  ياراد  لیصا و  مکحم و  میلاعت  حیحـص و  میقتـسم و  شور  ياراد  نوچ  هک  دشاب  نیا  ناشروظنم  رگا  و 
تـسا نآ  زا  رترب  نآرق  ماقم  دزاس و  دراو  ياهشدخ  همطل و  نآ  تحاس  هب  داریا  داقتنا و  تسد  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  نآرق  حطـس  تهج 

عون نیا  هک  دوـمن  هجوـت  دـیاب  یلو  حیحـص ، تسرد و  تسا  یبـلطم  نیا  دراذـگب  نآ  رد  يرثا  نیرتکـچوک  دارفا ، دـیدرت  کـش و  هک 
هک نیا  هن  تسا ، یتاذ  هدوب و  نآرق  دوخ  اب  لوا  زا  دشابیم  نآ  قیاقح  تابث  شور و  تماقتـسا  لیلد و  ماکحتـسا  يانعم  هب  هک  تینوصم 

هکلب تسین ، یتاذ  تینوصم  دوشیم ، هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  هک  یتینوصم  یلو  تسا  هدـش  هجوتم  نآ  هب  ادـخ  يوس  زا  ندـش  لزاـن  زا  دـعب 
ماکحتسا نامه  هک  یتاذ  تینوصم  نیاربانب ، درادب . ظوفحم  نوصم و  تافیرحت  زا  ار  نآ  دنوادخ  ندش ، لزان  زا  دعب  هک  تسا  یتینوصم 

اریز : درادن  ثحب  دروم  هیآ  موهفم  اب  یطابترا  چیه  تسا ، یتاذ 
دوخ ظفاح  عفادـم و  تاداقتنا ، ربارب  رد  دـشابیم ، رادروخرب  نآ  زا  لوا  زا  اتاذ و  هک  یـصاخ  تاهج  تازایتما و  نیا  اـب  نآرق  دوخ  ـالوا :

. درادن یجراخ  ظفاح  کی  هب  جایتحا  ظاحل  نیا  زا  دوب و  دهاوخ  تاداریا  يوگخساپ  هدوب و 
، تینوـصم ظـفح و  زا  روـظنم  اـت  شلوزن ، تلاـح  رد  هن  دـنکیم  نیمـضت  نآ ، ندـش  لزاـن  زا  سپ  ار  نآرق  ظـفح  هفیرـش  هیآ  نیا  اـیناث :

. دشاب نآ  لیالد  تماقتسا  ماکحتسا و 
؟ نآرق مادک  یلو  دراد  تلالد  فیرحت  زا  نآرق  تینوصم  رب  هیآ  نیا  هک  تسا  تسرد  دنیوگیم : - 3

تیلک و هیآ  نیا  رهاظ  زا  اریز  اـهنآرق  همه  هن  تسا  ع )  ) رـصع یلو  ترـضح  دزن  هک  دـشاب  ینآرق  اـهنت  نآ  زا  روظنم  تسا  نکمم  نوچ 
. دوشیمن هدافتسا  تیمومع 

، دنتـسه دـنمزاین  نآ  هب  هک  مدرم  دزن  رد  عامتجا و  نایم  رد  دـیاب  نآرق  اریز  تسا  رتفیعـض  هتـشذگ  لاـمتحا  ود  زا  لاـمتحا  نیا  خـساپ :
حول رد  نآ  ندوب  ظوفحم  دـننام  هب  يو  دزن  رد  نآرق  ندـنام  ظوفحم  اریز  ع )  ) نامز ماـما  دزن  رد  هن  دـشاب  فیرحت  زا  نوصم  ظوفحم و 
یـسک راتفگ  هب  يدایز  تهابـش  لوبق و  لباق  ریغ  تسـس و  رایـسب  تسا  يراتفگ  نیا  ادخ و  ناگتـشرف  زا  یکی  شیپ  رد  ای  تسا  ظوفحم 

. ماهتشاد ظوفحم  مناتسود  زا  یکی  دزن  رد  ای  دوخ  دزن  رد  ار  نآ  یلو  مداتسرف  امش  هب  ياهیده  نم  دیوگب : هک  دراد 
265 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  اهنآرق ، مامت  نایم  زا  تسا ، نآرق  کی  تینوصم  هیآ  روظنم  دنیوگیم : نانآ  هک  نیا  رتزیگناتفگش 

دوشیم و هدـناوخ  هدـش ، هتـشون  اهذـغاک  يور  رد  هک  تسا  ینآرق  رکذ »  » زا روظنم  هک  دـننکیم  لایخ  دارفا  نیا  ایوگ  اـهنآرق . همه  هن 
یعقاو نآرق  نآ  ادخ و  مالک  رکذ »  » زا روظنم  هکلب  درادن ، تیعقاو  بلطم  نیا  هک  یتروص  رد  دـشابیم ، یفلتخم  قیداصم  عاونا و  ياراد 

اریز دنتسه  نآ  هدنهد  ناشن  هدننک و  وگزاب  یکاح ، يرهاظ ، ياهنآرق  نیا  تسا و  هدمآ  دورف  ص )  ) ادخ لوسر  هب  هک  تسا  ینامسآ  و 
یگـشیمه دنتـسین و  اـقب  ماود و  لـباق  دـنوریم ، نیب  زا  هدـش و  هدوسرف  هنهک و  جـیردت  هب  هک  تسا  یقاروا  عوـبطم ، رهاـظ و  ياـهنآرق 

روظنم هکلب  دوش  نیمضت  هشیمه  يارب  ینعم  نیدب  نآرق  تینوصم  نآ  هلیسو  هب  دنریگب و  رارق  هیآ  نیا  فده  هجوت و  دروم  ات  دنـشابیمن 
، تسا ناراذگتعدب  نانئاخ و  دربتـسد  زا  نآ  ندـنام  ظوفحم  نوصم و  زین ، نآ  تینوصم  ظفح و  زا  روظنم  هدوب ، یعقاو  نآرق  رکذ »  » زا

. دوشن طقاس  نآ  زا  ياهیآ  یتح  لاح  نیع  رد  یلو  دشاب  رشب  دارفا  مامت  سرتسد  رد  هشیمه  هک  تروص  نیدب 
نآ نتفرن  نیب  زا  نتفاین و  رییغت  هدیـصق  ندوب  ظوفحم  زا  روظنم  تسا و  ظوفحم  هدیـصق  نالف  مییوگب : هک  تسا  نآ  دـننام  هب  راـتفگ  نیا 

. دروآ تسد  هب  انیع  ار  نآ  دناوتیم  مه  هک  يروط  هب  دوب  دهاوخ 
رگید ههبـش  یلو  میداد  خساپ  ار  کی  ره  میتفریذپن و  فیرحت  مدع  رب  هیآ  نیا  تلالد  هراب  رد  هک  ار  یلبق  ياهداریا  تاهبـش و  هچرگ  - 4

تسا : نیا  ههبش  نآ  دوب و  دهاوخ  لکشم  فیرحت  مدع  رب  هیآ  نیا  تلالد  ههبش ، نآ  دوجو  اب  هک  تسا  هجوتم  هیآ  نیا  اب  لالدتسا  هب  زین 
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مدع رب  هیآ  نیا  اب  ندومن  لالدتـسا  دنهدب ، فیرحت  لامتحا  تسا ، نآرق  زا  یئزج  هک  زین  هیآ  نیا  دوخ  رد  نآرق  فیرحت  نارادـفرط  رگا 
دوجو فیرحت  لامتحا  نآ  دوخ  رد  هک  ياهیآ  اب  نآرق  رد  فیرحت  مدـع  تابثا  اریز  دوب ، دـهاوخن  روآ  نانیمطا  حیحـص و  نآرق  فیرحت 

هک تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  تسا  یهیدـب  ملـسم و  یلالدتـسا ، نینچ  نالطب  هک  نآ  دوخ  اب  تسا  یبلطم  تابثا  هدوب ، رود »  » مزلتـسم دراد ،
راتفگ و رب  هدومن ، رانکرب  لوزعم و  یهلا  تفالخ  ماقم  زا  ار  ص )  ) ربمایپ تیب  لـها  هرهاـط و  ترتع  هک  تسا  هجوتم  یناـسک  رب  داریا  نیا 
ار تیب  لها  هک  یناسک  اـما  دـنرادن . داریا  نیا  ربارب  رد  ياهدـننک  عناـق  حیحـص و  باوج  دارفا  هنوگ  نیا  دـننکیمن ، داـمتعا  ناـنآ  لاـمعا 
تاداریا و هنوگ  نیا  زا  دـننکیم ، هیکت  دامتعا و  ناـنآ  راـتفگ  هب  دـننادیم و  نآ  هناوتـشپ  ناـبیتشپ و  نآرق و  اـب  شودـمه  ادـخ و  تجح 
ار نآرق  نیمه  نانآ  ندومن  دییأت  دوجوم و  نآرق  اب  ربمایپ  تیب  لها  ندومن  لالدتسا  نانآ  هدیقع  هب  اریز  دنتسه  نوصم  ظوفحم و  تاهبش 

نیا تیب  لها  دییأت  اضما و  اب  دشاب ، هدش  مه  فیرحت  اضرف  رگا  و  دشابیم . نآ  رییغت  فیرحت و  مدع  تیکردم ، تیجح ، رب  هاوگ  لیلد و 
266 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دوشیم . میکحت  تیبثت و  نآرق  تیکردم  تیجح و  زاب  هدیدرگ ، ناربج  فیرحت 

مود : هیآ 
ریذپان تسکش  اعطق  تسا  یباتک  نآرق ، نیا  و  « 1  » ٍدیِمَح ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو ال  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأَی  ال  ٌزیِزَع . ٌباتَِکل  ُهَّنِإ  َو 

هدش لزان  شیاتس  هتسیاش  میکح و  دنوادخ  يوس  زا  هک  ارچ  دیآیمن ، نآ  غارس  هب  رـس  تشپ  زا  هن  ورشیپ و  زا  هن  یلطاب  هنوگ  چیه  هک 
. تسا

. دنکیم یفرعم  رود  هب  كاپ و  لطاب ، ماسقا  عاونا و  زا  ار  دیجم  نآرق  هفیرش  هیآ  نیا 
تعیبط زین  هیآ  نیا  درک و  دهاوخ  یفن  ار  نآ  قیداصم  دارفا و  مامت  ددرگ ، يزیچ  تیدوجوم  تعیبط و  هجوتم  یفن »  » یمالک رد  رگا  اریز 

. تسا هدرک  یفن  هدودز و  نآرق  سدقم  نماد  زا  ار  نالطب 
. دبای هار  نآرق  سدق  تحاس  هب  دناوتیمن  تسا ، نآ  قیداصم  زا  یکی  زین  فیرحت  هک  نالطب  هنوگ  چیه  نیاربانب 

ندرک یفن  ماکحا و  رد  ضقاـنت  زا  نآرق  تینوصم  ناـیب  هیآ  فدـه  هک : دـناهداد  باوج  نینچ  لـیلد  نیا  زا  فیرحت  نارادـفرط  لاکـشا :
رقاب ماما  زا  دوخ  ریـسفت  رد  يو  هک  دـننکیم  داهـشتسا  یمق  میهاربا  نب  یلع  تیاور  اب  راتفگ  نیا  هب  تسا و  نآ  رابخا  زا  نـالطب  غورد و 
دمآ دهاوخ  یباتک  نآ  زا  دعب  هن  دوشیم و  لطاب  دـندوب  نآ  زا  شیپ  هک  روبز  لیجنا و  تاروت ، هلیـسو  هب  هن  نآرق  : » هک تسا  هدروآ  (ع )

.« دوش لطاب  نآ  هلیسو  هب  هک 
زا نآ ، رابخا  هب  تسین و  یغورد  لطاب و  ناگتـشذگ ، زا  نآرق  رابخا  رد  : » هک تسا  هدـش  لقن  ع )  ) قداـص ماـما  زا  زین  ناـیبلا  عمجم  رد  و 

.« درادن هار  ینالطب  فالخ و  زین  ناگدنیآ 
زا روظنم  هک  دنرادن  تلالد  رما ، نیا  رب  دوشیم  داهـشتسا  اهنادب  هک  تیاور  ود  نیا  اریز  تسین  حیحـص  هیآ  يانعم  رد  راتفگ  نیا  خساپ :

نالطب ماسقا  قیداصم و  زا  یضعب  اهنت  تیاور  ود  نیا  هکلب  دشاب  يدعب  یلبق و  ياهباتک  هلیـسو  هب  خسن  ای  رابخا و  رد  غورد  اهنت  نالطب 
موهفم و رظن  زا  نآرق  یناعم  تعـسو  تیمومع و  رب  هک  « 2  » ار يرگید  تایاور  رگا  اصوصخم  دننکیم و  نایب  درادـن ، هار  نآرق  هب  هک  ار 
راصعا و مامت  رد  نآرق  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  روظنم  هک  دوشیم  نشور  الماک  تقیقح  میریگب ، رظن  رد  دـنراد ، تلالد  ناکم  نامز و 

. تسا كاپ  هزنم و  رود و  هب  تسا ، نالطب  قیداصم  ماسقا و  نیرتزراب  نیرتنشور و  زا  یکی  هک  فیرحت  زا  نالطب و  عون  ره  زا  نورق 
تحاس زا  ار  نآ  نآرق  تسا و  يزیچ  نتخاس  لطاب  ماسقا  قیداصم و  زا  فیرحت  هک : نیا  هاوگ 

__________________________________________________

.42 ، 41 تلصف / ( 1)
. دوش هعجارم  اج  نآ  هب  میاهدروآ ، نآرق » تلیضف   » شخب رد  ار  تایاور  نیا  زا  یتمسق  ( 2)
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ياضتقم همزال و  تسا و  هدومن  فیـصوت  يزوریپ  هبلغ و  تزع و  اب  ار  نآرق  هفیرـش ، هیآ  نیمه  هک : تسا  نیا  تسا ، هدومن  یفن  شدوخ 
دـشاب ظوفحم  نوصم و  شیوخ  تیوه  تقیقح  نداد  تسد  زا  ندش و  عیاض  رییغت و  زا  هک  تسا  نیا  هب  زیچ ، ره  تزع  يزوریپ و  هبلغ و 

فیـصوت نآ  اب  نآرق  هک  يزوریپ  تزع و  اب  ینعم  نیا  تسا ، بذـک  ضقانت و  طقف  همیرک  هیآ  رد  نـالطب  زا  روظنم  هک  مییوگب  رگا  یلو 
. دشاب هیآ  نیا  يارب  ياهدنز  حیحص و  يانعم  دناوتیمن  درادن و  یبسانت  تسا ، هدش 

267 نآرق … ص : فیرحت  نیلقث و  تایاور  ثیداحا  تنس و  رظن  زا  فیرحت  - 2

هراشا

ود ام  دـنراد و  تلالد  فیرحت  زا  نآرق  تینوصم  رب  نآرق  تایآ  زا  یـشخب  هک  دوب  نآرق  دوخ  تایآ  نآرق ، فیرحت  مدـع  رب  لیلد  نیلوا 
. میتخادرپ اهنآ  حیضوت  هب  میدروآ و  شیپ  لصف  رد  ار  تایآ  نیا  زا  هنومن 

. تسا هدش  لقن  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  نیلقث »  » رابخا تایاور و  فیرحت ، مدع  رب  لیلد  نیمود 
دوخ نیـشناج  ار  نآرق »  » تیب و لها  ینعی  ترتع »  » ثیداحا نیا  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  یثیداـحا  هورگ  نیلقث »  » راـبخا زا  روظنم 

يوریپ ود  نآ  زا  هک  تسا  بجاو  ضرف و  ناناملـسم  رب  دـنرگیدکی و  زا  كاکفنا  لـباق  ریغ  شودـمه و  ود  نیا  هک  نیا  هدومرف و  یفرعم 
. دنزاسن ادج  مه  زا  ار  اهنآ  دننک و 

مدـع رب  ناوتیم  قیرط  لکـش و  ود  هب  ثیداـحا  نیا  نومـضم  اـب  « 1 . » تسا هدـش  لـقن  ناوارف  ینـس  هعیـش و  قیرط  زا  تاـیاور  هنوگ  نیا 
دومن : لالدتسا  نآرق  فیرحت 

دنک يوریپ  نآ  زا  دیوج و  کسمت  نآرق  هب  دناوتن  یمالـسا  تما  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  نآرق  فیرحت  هب  ندش  لئاق  لالدتـسا : لوا  لکش 
زا تیعبت  بوجو  هک  یتروص  رد  تسا ، هدش  طقاس  ندوب  كردـم  تیجح و  زا  هتفر و  نیب  زا  نآرق  زا  یتمـسق  فیرحت ، تروص  رد  اریز 

. تساجرباپ یقاب و  تمایق  زور  ات  تسا  نیلقث  رابخا  حیرص  هک  نآ  هب  کسمت  نآرق و 
. دشابیمن رابتعا  لباق  لطاب و  فیرحت  هب  لوق  هک  دوشیم  لصاح  نیقی  ام  رب  مینکیم و  فشک  اج  نیا  زا 

. دنکیم تلالد  زیخاتسر  زور  ات  ود ، نآ  ياقب  رب  باتک و  ترتع و  ندوب  شودمه  نارتقا و  رب  نیلقث »  » تایاور هک : نیا  حیضوت 
__________________________________________________

. دییامرف هعلاطم  ( 1  ) هرامش تاقیلعت ، شخب  رد  ار  ثیدح  نیا  دانسا  ( 1)
268 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

، زیخاتـسر ات  هشیمه و  يارب  ود  ره  ات  نآرق ، مه  دـشاب و  مدرم  نایم  رد  هتـسویپ  تمایق  زور  ات  ترتع  دارفا  زا  یـصخش  مه  دـیاب ، نیارباـنب 
. دنوش دراو  ربمایپ  هاگشیپ  هب  تمایق  زور  رد  ات  دنشاب  تما  يامنهار  يداه و  رگیدکی ، هناوتشپ  شودمه و  نیرق و 

اهنآ زا  تیعبت  تسا ، هدومرف  هراشا  ثیداحا  نیا  رد  ادخ  لوسر  هک  روط  نامه  ات  دنشاب  هتشاد  دوجو  مه  اب  هعماج  رد  ود  نآ  دیاب  يرآ ،
. درادب ظوفحم  نوصم و  یتخبدب  یکیرات و  یهارمگ ، تلالض و  زا  ار  ناناملسم  هدش ، یمالسا  تما  تداعس  تیاده و  بجوم 

دهاوخ ناشتاروتـسد  شور و  هار ، زا  ندومن  يوریپ  نانآ و  نتـشاد  تسود  اب  نانآ  زا  تیعبت  ترتع و  هب  کسمت  هک  تسا  نشور  زین  نیا 
. دوب

كرد اریز  دـشابیمن  يو  اـب  نتفگ  نخـس  هب  ماـما و  دوخ  ندـید  روضح و  كرد  هب  هتـسباو  فوـقوم و  زین  يوریپ  تیعبت و  هنوـگ  نیا  و 
. يو تبیغ  نارود  هب  دسر  هچ  ات  دوبن  نکمم  مه  ماما  دوخ  روضح  نامز  رد  دارفا  همه  يارب  ماما  دوخ  ندرک 

. دنـشاب هتـشاد  طابترا  يو  اب  هتفای و  هار  ماـما  روضح  هب  ینیعم  صوصخم و  هدـع  لـقاال  دـیاب  زین  تبیغ  ناـمز  رد  دـنیوگیم : هک  هچ  نآ 
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طابترا نیا  هک  تسا  یطابترا  عون  کی  ماما  شور  راتفگ و  زا  ندومن  يوریپ  اریز  لـیلد  نودـب  تسا  ییاـعدا  ساـسایب و  تسا  يراـتفگ 
وریپ هتـشاد ، تسود  ار  وا  هدوب ، طوبرم  ناشماما  اب  زین  تبیغ  نامز  رد  نایعیـش  ینعی  دـشابیم ، رارقرب  ناشماما  اب  اههعیـش  نایم  رد  هشیمه 

نیصصختم تیب و  لها  رابخا  نالقان  ثیداحا و  نایوار  هب  ندرک  هعجارم  تسوا . تاروتسد  هلمج  زا  هک  دنشابیم  يو  تاروتـسد  رماوا و 
لاؤس نانآ  زا  اهدادیور  نیا  هراب  رد  ار  ناشنایاوشیپ  رظن  دننکیم و  هعجارم  نانآ  هب  دیدج  ياهدماشیپ  ثداوح و  رد  هشیمه  هعیش  هک  نآ 

. دنریگیم ارف  هدومن و 
ناناملـسم نایم  رد  هشیمه  نآرق  دیاب  هک  تسا  نیا  تسین . ریذپ  ناکما  یعقاو  نآرق  هب  یـسرتسد  نودـب  نوچ  نآرق  هب  کسمت  هلئـسم  اما 

نیا زا  دنبای . تاجن  یهارمگ  تلالـض و  زا  دـننک و  يوریپ  نآ  زا  هدومن ، کسمت  نآ  رب  دـنناوتب  ات  دـشاب  نانآ  سرتسد  رد  هدوب ، دوجوم 
یبلطم دـشابیم ، ظوفحم  دوجوم و  ع )  ) نامز ماما  دزن  رد  یعقاو  ینامـسآ و  نآرق  دـنیوگیم : هک  هچنآ  دـیآیم  رب  نینچ  نایب  راتفگ و 

دنکیمن روسیم  ناناملـسم  يارب  ار  نآرق  هب  ندومن  کسمت  بیاغ  ماما  دزن  رد  ای  اهنامـسآ و  رد  نآرق  یعقاو  دوجو  اریز  تسردان . تسا 
. دشاب روسیم  نکمم و  همه  يارب  هشیمه و  يارب  نآ  هب  مدرم  ندومن  هعجارم  دشاب ، مدرم  سرتسد  رد  نآرق  دیاب  هکلب 

269 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  لوا . قیرط  زا  نیلقث  ثیدح  اب  نآرق  فیرحت  مدع  رب  لالدتسا  هصالخ  دوب  نیا 
هب صاصتخا  تلالد  نیا  یلو  دـننکیم  تلالد  نآرق  فیرحت  مدـع  رب  هچرگ  نیلقث »  » راـبخا هک  دـنیوگیم  لالدتـسا  نیا  در  رد  لاکـشا :

ریاس اما  دـننک و  کسمت  اهنآ  هب  دـیاب  ناناملـسم  هک  تسا  نآرق  یهقف  تایآ  اریز  نآرق  تایآ  همه  هن  دراد  نآرق  یهقف  ماکحا و  تایآ 
یفن تایآ  لیبق  نیا  زا  ار  فیرحت  درادـن و  یطابترا  تایآ  هلـسلس  نیا  هب  نیلقث  ثیداحا  درادـن ، یموزل  اهنآ  هب  کسمت  هک  نآرق  تایآ 

. دنکیمن
تسا و هداتسرف  رـشب  ییامنهار  تیاده و  يارب  ار  نآرق  تایآ  مامت  دنوادخ  اریز  درادن  یـساسا  مکحم و  هیاپ  راتفگ  نیا  ام  رظن  هب  خساپ :

نایم رد  یقرف  يریگ  تهج  فدـه و  نیا  رد  دـنکیم و  يربهر  یناسنا  لامک  ینادواـج و  تداعـس  يوس  هب  ار  ناـسنا  نآرق ، تاـیآ  همه 
هصق ناتـساد و  تروص  رهاظ  هب  هک  يدراوم  رد  هچرگ  نآرق  تایآ  هک  میتفگ  نآرق  تلیـضف  نایب  رد  هک  نانچ  درادن  دوجو  نآرق  تایآ 
تایآ همه  نیاربانب ، دراد ، رب  رد  ار  ادـخ  ماکحا  زا  یمکح  ای  تسا  تیادـه  هلیـسو  تربع و  ییاـمنهار ، هظعوم  اـهنآ  نطاـب  یلو  دـنراد 

. نآرق یهقف  تایآ  طقف  هن  تسا و  نیملسم  کسمت  دانتسا و  دروم  نآرق 
رد دـننادیم ، نآ  هباـشم  تیـالو و  ثحب  هب  طوبرم  تاـیآ  رد  اـهنت  ار  فیرحت  ناـنآ  رثکا  دـنفیرحت ، هب  لـئاق  هک  یناـسک  نیا ، رب  هوـالع 

لباق هجو  چـیه  هب  نیلقث »  » راـبخا قبط  مه  کـسمتلا  مزـال  تاـیآ  تسا و  ۀـیعبتلا  مزـال  کـسمتلا و  مزـال  زین  تیـالو  تاـیآ  هک  یتروص 
. دشابیم ظوفحم  نوصم و  رییغت  فیرحت و  زا  دش ، هداد  حیضوت  هک  روط  نامه  هدوبن ، فیرحت 

بجوم نآرق  فیرحت  هب  داقتعا  هک  تسا  نیا  نآرق ، فیرحت  مدع  رب  نیلقث »  » رابخا اب  لالدتسا  رد  مود  هار  لکش و  لالدتـسا : مود  لکش 
هب دـیاب  دوجوم  نآرق  هب  ندومن  کسمت  رد  دنتـسه ، لئاق  فیرحت  هب  هک  یناسک  تسا و  تیکردـم  رابتعا و  زا  تیجح و  زا  نآرق  طوقس 

عوقو تروـص  رد  رتهداـس : تراـبع  هب  دـننک و  تیعبت  یلعف  نآرق  زا  ناـنآ  ياـضما  دـییأت و  تروـص  رد  هدوـمن ، هعجارم  ع )  ) يدـه همئا 
دیآیم رب  نینچ  نیلقث »  » رتاوتم رابخا  زا  یلو  دوب  دـهاوخ  تیب  لـها  ياـضما  رب  طونم  فوقوم و  دوجوم  نآرق  راـبتعا  تیجح و  فیرحت ،

ود نیا  زا  هک  تیب  لـها  يرگید  نآرق و  یکی  تسا  یمالـسا  لیـصا  عجرم  ود  زا  یکی  لقتـسم و  كردـم  تجح و  کـی  نآرق  دوخ  هک 
زین تیب  لها  تسا و  تجح  نیرتگرزب  و  ربکا » لقث   » نآرق هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  تیاور  نآ  زا  دوش و  يوریپ  القتـسم  دیاب  كردم 

«. رغصا لقث  »
فقوتم رغـصا » لقث   » ینعی تیب ، لـها  هب  ار  نآ  ندوب  تجح  میزادـنایب و  یلالقتـسا  ّتیجح  زا  ار  نآرق  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  نیارباـنب 

270 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  میزاس !؟
تـسا نکمم  رییغت ، فیرحت و  رثا  رد  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  دـتفایم  تیجح  زا  نآرق  فیرحت ، عوـقو  تروـص  رد  میتـفگ : هک  نیا  اـما  و 
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يانعم هجیتن  رد  دوش و  طقاس  تسا ، هدوب  تایآ  یلـصا  يانعم  رگنایب  هتفر و  راک  هب  نآرق  تایآ  رد  هک  یظفل  دـهاوش  نیارق و  زا  یـضعب 
يانعم فالخ  رب  هک  تایآ  يرهاظ  يانعم  دنامب و  هتخانـشان  لوهجم و  دشیم ، هدافتـسا  هدش ، طقاس  دـهاوش  نئارق و  زا  هک  تایآ  یعقاو 

. دنیشنب نآ  ياج  هب  تسا  نآ  یعقاو 
، هیآ يرهاظ  يانعم  فالخ  رب  هک  دوشیم  يراـج  هنیرق » مدـع  تلاـصا   » دراوم هنوگ  نیا  رد  هک  دـنک  لاکـشا  نینچ  یـسک  رگا  لاکـشا :

رهاظ هب  القع  یمالک ، هنیرق  دوجو  رد  کش  تروص  رد  اریز  دـهد  رییغت  ار  نآ  یعقاو  يانعم  دوش و  طـقاس  اـت  تسا  هدوبن  ياهنیرق  الـصا 
. دنراذگیم هنیرق  دوجو  مدع  رب  ار  انب  دنیوجیم و  کسمت  مالک 

نخـس و ره  رهاظ  نادنمدرخ ، القع و  هک  تسا  القع  شور  هنیرق » مدع  تلاصا   » يانبم كردم و  مییوگیم : لاکـشا  نیا  خساپ  رد  خساپ :
لوصا ملع  رد  هک  نانچ  ییالقع  شور  نیا  دـننکیمن . انتعا  نآ ، يرهاظ  يانعم  فـالخ  رب  هنیرق  دوجو  لاـمتحا  هب  دـنریگیم و  ار  مـالک 

دوریم : راک  هب  دروم  ود  رد  تسا ، هدش  تباث 
مالک زا  جراخ  لقتسم و  دهاش  هنیرق و  کی  هدوب و  مالک  زا  ادج  لصفنم و  دوب ، شدوجو  لامتحا  هک  ياهنیرق  دهاش و  نیا  هک  نیا  یکی 

. دشاب
رد هدنونـش  اـی  هدومن  تلفغ  نآ  نتفگ  رد  هدـنیوگ  هک  یلخاد  لـصتم و  هدوـب  مـالک  دوـخ  رد  ياهنیرق  دوـش ، هداد  لاـمتحا  هک  نیا  مود 

. تسا هداتفا  مالک  زا  هجیتن  رد  هدرک ، هابتشا  نآ  ندینش 
رد هک  دوش  هداد  لامتحا  رگا  یلو  دوشیم  هتفرگ  نخـس  ره  يرهاظ  يانعم  هدش و  يراج  هنیرق » مدع  لصا   » هک تسا  تروص  ود  نیا  رد 

هدـش طقاس  هداتفا و  فیرحت  رییغت و  تلع  هب  هک  تسا  هدوب  نآ  يرهاظ  يانعم  فالخ  رب  یلخاد  لصتم و  دـهاش  هنیرق و  یمالک  نخس و 
. دنیامنیم فقوت  نآ ، يانعم  زا  يوریپ  رد  دننکیمن و  يراج  هنیرق » مدع   » تلاصا نادنمدرخ  القع و  تروص  نیا  رد  تسا ،

يو يارب  ياهناـخ  هک  دوـش  هداد  روتـسد  وا  هب  هماـن  نآ  رد  دـسرب و  یـسک  تسد  هب  هماـن  هعاـطلا » بجاو   » درف کـی  فرط  زا  رگا  ـالثم :
رد هک  دهد  لامتحا  تسا ، هدومن  تفایرد  ار  هناخ  دیرخ  تیرومأم  هک  یسک  نآ  دشاب و  هتفر  نیب  زا  همان  زا  یتمـسق  یلو  دوش  يرادیرخ 

هتفر نیب  زا  هک  دوب  هدـش  نایب  نآ  تمیق  رظن  زا  ندوب و  کچوک  گرزب و  لیبق  زا  یتایـصوصخ  طیارـش و  رظن  دروم  هناخ  يارب  هماـن  نآ 
تیمومع تیلک و  زا  همان و  هیقب  زا  هدومن و  دامتعا  هیکت و  هنیرق » مدع  تلاصا  هدـعاق   » هب دـناوتیمن  القع  رظن  زا  يو  دروم  نیا  رد  تسا .

271 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ناونع  هب  دیامن و  يوریپ  تیعبت و  دینک ،» يرادیرخ  ياهناخ   » هلمج
دامتعا ياهمان  نینچ  رب  هک  ار  يدرف  نینچ  نادنمدرخ  دنک ، مادقا  دنادب ، حالص  شدوخ  هک  ياهناخ  ره  دیرخ  هب  هدنسیون ، روتـسد  يارجا 

. دننادیمن روتسد  نامرف و  يرجم  دنک 
هدروآ هنیرق » مدـع  لصا   » هراب رد  هک  نایب  راتفگ و  نیا  اب  دوش و  لقتنم  رگید  هتکن  کی  هب  هدـنناوخ  نهذ  ناـیب ، نیا  زا  دـیاش  مهوت : عفد 
ترابع ماکحا  هلدا  نیرتمهم  اریز  دوشیم  هتـسب  ینید  ماکحا  رد  لالدتـسا  هار  دزیرب و  مه  هب  هیعرـش  ماکحا  طابنتـسا  هقف و  ساـسا  دـش ،
هلـصتم هنیرق  ياراد  تاملک  تایاور و  نیا  زا  کی  ره  دراد ، لامتحا  تسا و  هدیدرگ  لقن  نیموصعم  همئا  زا  هک  یتایاور  رابخا و  زا  تسا 

طابنتـسا يارب  كردم  ار  اهنآ  دومن و  دامتعا  رابخا  نیا  هب  ناوتیمن  نایب  نآربانب  تسا و  هدـش  لقن  ام  يارب  هتفر و  نیب  زا  هنیرق  هک  هدوب 
. داد رارق  ماکحا 

رب تایاور  لقن  رابخا و  عوضوم  رد  اریز  دنکیمن  روطخ  شنهذ  رد  داریا  نیا  دنک ، لمأت  رتشیب  زیزع  هدنناوخ  رگا  هک : نیا  مهوت  خـساپ 
ار ياهنیرق  نینچ  يوار  هک  الاح  دومنیم و  لـقن  ار  نآ  زین  يوار  اـمتح  تشاد ، دوجو  ياهنیرق  رگا  هک  دوشیم  هیکت  يوار  راـتفگ  رهاـظ 

نیدـب هدرک ، ادـیپ  نایرج  يوار  هابتـشا  ای  تلفغ و  هنیرق  نآ  لقن  رد  يوار  الامتحا  هک  نیا  اـما  تسا و  هتـشادن  دوجو  اـعطق  هدومنن ، لـقن 
. دوشیم فرط  رب  زین  لامتحا  نیا  هنوگ 

تیجح و زا  نآرق  هک  تسا  نیا  فیرحت  هب  هدیقع  هجیتن  هک  دـیآیم  تسد  هب  نینچ  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  همه  زا  فیرحت : هب  هدـیقع  هجیتن 
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. دشابیمن حیحص  ندومن ، کسمت  دانتسا و  نآ  يرهاظ  يانعم  هب  تروص  نیا  رد  دوش و  طقاس  تیکردم 
ملع  » نآ تابثا  يارب  هک  تسین  یجایتحا  هنوگ  چـیه  دـنکیم و  تیافک  ییاـهنت  هب  امیقتـسم و  فیرحت  هب  هدـیقع  نآرق  تیجح  مدـع  رد 

ام يارب  تاـیآ  زا  ياهراـپ  رهاوظ  ندروـخ  مه  رب  فـالتخا و  هب  « 1 « » یلاـمجا ملع   » فیرحت رثا  رد  مییوـگب : میـشکب و  شیپ  ار  یلاـمجا »
رد نآرق  رهاوظ  تیجح  مدع  تابثا  يارب  رگا  اریز  دـنکیم  طقاس  تیجح  زا  ار  نآرق  هک  تسا  یلامجا  ملع  نیا  دوجو  دوشیم و  لصاح 

هک : تفگ  دنهاوخ  باوج  رد  میوش ، دراو  یلامجا  ملع  هار  زا  فیرحت  تروص 
. دوشیمن تایآ  رهاوظ  ندروخ  مهرب  فالتخا و  هب  یلامجا  ملع  ببس  نآرق  رد  فیرحت  عوقو  الوا :

یلامجا ملع  اریز  ددرگ  نآرق  تایآ  رهاوظ  هب  کسمت  لالدتـسا و  زا  عنام  هک  دـشابیمن  روآفیلکت  هدوب ، رثایب  یلاـمجا  ملع  نیا  اـیناث :
ملع فارطا  مامت  هک  دوب  دهاوخ  روآفیلکت  رثؤم و  یتروص  رد 

__________________________________________________

. دنز رود  نییعت ، نودب  زیچ  دنچ  ای  ود  نایم  رد  هک  تسا  یملع  ( 1)
272 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هب یلامجا » ملع   » اج نیا  رد  دوب و  دهاوخن  روآفیلکت  زجنم و  دشابن ، التبا  دروم  نآ  فرط  کی  رگا  دـشاب و  لمع  التبا و  دروم  یلامجا 
التبا لمع و  دروم  ماکحا  ریغ  تایآ  نوچ  دـنزیم و  رود  ماکحا  تاـیآ  ریغ  ماـکحا و  تاـیآ  ناـیم  رد  نآرق  تاـیآ  رهاوظ  ندروخ  مهرب 

. دوب دهاوخن  روآ  فیلکت  رثؤم و  یلامجا  ملع  نیا  هک  تسا  نیا  دنشابیمن ،

272 یخساپ … ص : يرادنپ و 

نآرق فیرحت  هب  هک  نیا  نیع  رد  درادن و  تافانم  نآ  فیرحت  هب  هدیقع  اب  نآرق  تیجح  هک  دـنرادنپیم  نینچ  فیرحت  نارادـفرط  یهاگ 
هک ع )  ) يده همئا  یلو  دوشیم  طقاس  فیرحت  اب  هچرگ  نآرق  رهاوظ  تیجح  اریز  مینادـب  تجح  زین  ار  نآرق  رهاوظ  میناوتیم  میدـقتعم ،

قیدـصت تاـیآ ، رهاوظ  هب  ندومن  لـمع  رد  ار  ناـشنارای  باحـصا و  هدوـمن و  لالدتـسا  یلعف  نآرق  اـب  دـییأت و  اـضما و  ار  دوـجوم  نآرق 
نیا اب  فیرحت  نارادـفرط  دـشخبیم . تیکردـم  راـبتعا و  نآ ، هب  دـنکیم و  تیبثت  میکحت و  ار  نآ  رهاوظ  تیجح  عومجم  رد  دـناهدرک ،
ظفح ار  نآ  رهاوظ  تیجح  يده  همئا  دییأت  اضما و  اب  رگید  فرط  زا  دـنوش و  دـقتعم  نآرق  فیرحت  هب  فرط  کی  زا  دـنهاوخیم  رادـنپ 

. دننک
رد ناشندادرارق  دییأت  دروم  همئا و  ییامنهار  داشرا و  اریز  تسا  ساسایب  لطاب و  ناشرادـنپ  دـننکیم و  هابتـشا  دارفا  نیا  هک  یتروص  رد 

اـضما و اـب  دـنهد و  تیکردـم  تیجح و  نآرق ، هب  دنتـساوخیم  ناـنآ  هک  تسا  هدوب  ظاـحل  نیا  زا  هن  نآرق ، رهاوظ  هب  دانتـسا  کـسمت و 
تجح ار  نآرق  دوخ  نانآ  هک  هدوب  تهج  نیا  زا  دـییأت  اضما و  نیا  هکلب  دـننک  ناربج  ار  نآ  رهاوظ  ندروخ  مه  هب  فیرحت و  ناشدـییأت ،

. دنتخانشیم رابتعا  لباق  هدشن و  فیرحت  هدروخنتسد ، ار  نآ  رهاوظ  دنتسنادیم و  لقتسم 
، دوجوم نآرق  زا  قیدـصت  دـییأت و  نیا  ینعی  دـندومنیم . ییاـمنهار  يربهر و  رهاوظ ، نیا  زا  تیعبت  هدافتـسا و  هب  ار  نارگید  هک  دوب  نیا 

. دشخبب يرهاظ  رابتعا  تیجح و  نآ  هب  هک  نآ  هن  دنکیم ، نآ  یعقاو  تیجح  رابتعا و  زا  تیاکح 

272 زامن … ص : رد  نآرق  ياههروس  تئارق  - 3

هراشا

مود لوا و  تعکر  رد  بجاو  ياهزامن  ضئارف و  رد  هک  دناهداد  میلعت  ام  هب  ام  نایاوشیپ  هک  تسا  نیا  نآرق  فیرحت  مدع  رب  لیلد  نیموس 
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لقا دح  زین  تایآ  زامن  تعکر  ره  رد  مینک و  تئارق  نایاپ  ات  ار  نآ  همه  هدومن ، باختنا  ار  نآرق  ياههروس  زا  یکی  دـمح ، هروس  زا  دـعب 
نایب یلئاسم  ماکحا و  زا  اهنیا  مییامن ، توالت  ار  نآ  تمـسق  کی  عوکر ، ره  زا  لبق  هدومن ، میـسقت  تمـسق  جـنپ  هب  ار  لماک  هروس  کی 

273 ص : نآرق ، لئاسمرد 
دوجو ياهیقت  زور  نآ  رد  اریز  تسا ، هدوـمن  هیقت  ساـسا  رب  هتـشاد و  دوـجو  هدـش ، عیرـشت  زاـمن  هک  يزور  زا  مالـسا و  لوا  زا  هک  تسا 

. تشادن
دننک تئارق  زامن  رد  دراد ، دوجو  نآ  رد  فیرحت  لامتحا  هک  ار  ياهروس  دـیابن  دنـشابیم ، فیرحت  هب  لئاق  هک  یناسک  ماـکحا ، نیارباـنب 

، دراد دوجو  نآ  رد  فیرحت  لامتحا  هک  ياهروس  ندوب  لماک  تسا و  مزال  لماک  هروس  کی  ندـناوخ  دـمح  هروس  زا  دـعب  زاـمن  رد  اریز 
هب عراش  يوس  زا  یعطق  روتـسد  نامرف و  هک  اـج  نآ  ینعی  دـهاوخیم ، ینیقی » تئارب  «، » ینیقی لاغتـشا   » هک یتروص  رد  دـشابیمن ، یعطق 

. دیامن نیقی  زین  شندش  طقاس  هب  هک  دهد  ماجنا  ياهنوگ  هب  ار  نآ  دیاب  تسا ، هدش  هجوتم  ناسنا 
لاکشا :

نیا ریغ  رد  دـشاب و  نکمم  نآ  نتخانـش  هک  تسا  بجاو  یتروـص  رد  لـماک  هروـس  ندـناوخ  هک  دـننک  اـعدا  فـیرحت  نارادـفرط  دـیاش 
. دوب دهاوخن  بجاو  تروص 

خساپ :
نیا زا  نآرق  ياههروس  زا  کی  چـیه  هتـشاد و  دوجو  نآرق  ياـههروس  ماـمت  رد  فیرحت  لاـمتحا  هک  تسا  تسرد  یتروص  رد  اـعدا  نیا 

فیرحت زین  فیرحت  نارادفرط  هدـیقع  هب  یتح  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ینیعم  هروس  نایم  نیا  رد  رگا  اما  دنـشابن ، نوصم  یلاخ و  لامتحا 
. دنناوخب زامن  رد  ار  يرگید  هروس  هروس ، نامه  زج  دنناوتیمن  فیرحت  نارادفرط  تروص  نیا  رد  دیحوت ، هروس  دننام  تسا  هدشن 

273 ص : رگید … : لاکشا 

يزیوجت نینچ  رگا  دناهدومرف و  زیوجت  زامن  رد  ار  هروس  هنوگ  ره  ندـناوخ  ع )  ) راهطا همئا  هک  دـنیوگب  زین  لاکـشا  نیا  خـساپ  رد  دـیاش 
. دشیمن زیاج  دراد ، دوجو  اهنآ  رد  فیرحت  لامتحا  هک  ییاههروس  ندناوخ  دوبن ،

273 ص : خساپ … :

هب یفیرحت  هک  دشاب  ینعم  نیا  رب  یمکحم  لیلد  دناوتیم  تسا ، هدش  رداص  ع )  ) همئا هیحان  زا  هک  تصخر  هزاجا و  نامه  هک : مییوگیم 
ياههروس ندـناوخ  رثا  رد  نیملـسم  زامن  هک  دـشیم  بجوم  همئا  هزاجا  هن  رگ  تسا و  هتفاین  هار  نآ  ياـههروس  زا  کـی  چـیه  هب  نآرق و 

274 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  رگا  دوش و  لطاب  صقان ، هدش و  فیرحت 
دنتخاسیم و راداو  قیوشت و  هدـشن  فیرحت  ياههروس  ندـناوخ  هب  ار  مدرم  ع )  ) يدـه همئا  دـشیم ، فیرحت  نآرق  ياههروس  زا  یـضعب 

بحتـسم وکین و  زامن ، رد  ار  ردـق  هروس  دـیحوت و  هروس  ندـناوخ  نانآ  هک  مینیبیم  اـم  اریز  دوبن  مه  هیقت  فلاـخم  هنوگچـیه  لـمع  نیا 
، رتشیب باوث  بابحتـسا و  ناـمه  ياـج  هب  هک  تشاد  یعناـم  هچ  دـناهدومن . ناـیب  هروس  ود  نیا  يارب  يرتشیب  باوث  تلیـضف و  هدرمش ،

. دنیامرف نایب  تسین ، فیرحت  لامتحا  اهنآ  رد  هک  ار  يرگید  ياههروس  ای  هروس  ود  نیا  ندناوخ  بوجو  موزل و 

274 ص : موس … : لاکشا 

نآ یعقاو  يانعم  هب  لماک  هروس  ندناوخ  بوجو  دـنیوگب : هک  تسا  نیا  دـننک ، اعدا  دـنناوتیم  فیرحت  نارادـفرط  هک  يزیچ  اهنت  يرآ ،
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. دوجوم نآرق  زا  تسا  یلماک  هروس  ندناوخ  دشابیم ، مزال  هچ  نآ  هدش ، خوسنم 

274 ص : خساپ … :

ص)  ) ربمایپ زا  دـعب  هک  تسا  ملـسم  یعطق و  بلطم  نیا  دنتـسین ، دـقتعم  مزتلم و  یخـسن  نینچ  هب  زین  فیرحت  نارادـفرط  یتح  ام ، رظن  هب 
ناکما هلئـسم  اما  دراد ، دوجو  املع  نایم  رد  یثحب  نآ  ندوب  لاحم  ای  ناکما و  رد  هچرگ  تسا . هتـسویپن  عوقو  هب  ماکحا  رد  رییغت  خـسن و 

. تسام راتفگ  ثحب و  دروم  العف  هک  تسا  عوقو  هلئسم  زا  ریغ 

274 راتفگ … ص : هصالخ 

هتـسناد بجاو  ار  دوجوم  نآرق  ياههروس  زا  لماک  هروس  کی  ندناوخ  دمح ، هروس  زا  دـعب  اهزامن  رد  ع )  ) همئا هک  تسین  نیا  رد  یکش 
زا ای  روتـسد ، مکح و  نیا  درادـن و  هار  نآ  هب  هیقت  لامتحا  نیرتکچوک  هک  يروتـسد  دـناهداد ، روتـسد  ناـشناوریپ  هب  ار  نآ  ندـناوخ  و 

ماکحا رد  خسن  عقاو  رد  هک  مود  لامتحا  یلو  تسا  هدـش  رداص  همئا  هلیـسو  هب  يو  زا  دـعب  ای  تسا و  هدوب  ص )  ) مرکا لوسر  دوخ  نامز 
. تسا هدشن  عقاو  ماکحا  رد  يرییغت  هدیدرگن ، خسن  یمکح  چیه  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دعب  اریز  تسین  تسرد  دشابیم ،

هب ندرک  لمع  تسا و  هدوب  بجاو  زامن  رد  لماک  هروس  کی  ندناوخ  ص )  ) ادـخ لوسر  دوخ  نامز  زا  هک  لوا  لامتحا  دـنامیم  نیاربانب 
275 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دشاب و  هدشن  فیرحت  نآرق  هک  تسا  تسرد  یتروص  رد  مکح  نیا 

رد دوش . هدـناوخ  زامن  رد  لماک  هروس  ات  دـشیم  نییعت  زاـمن  رد  ندـناوخ  يارب  هدـشن  فیرحت  ياـههروس  دـیاب  زین  فیرحت  تروص  رد 
مدع ینعی  وا  ّقش  رگناشن  دوخ  نیا  تسا و  هدش  زیوجت  زامن  رد  نآرق  ياههروس  مامت  ندـناوخ  درادـن و  دوجو  ینییعت  نینچ  هک  یتروص 

. تسا نآرق  فیرحت 
. زامن رد  لماک  هروس  ندناوخ  بوجو  هار  زا  نآرق  فیرحت  مدع  هب  لالدتسا  هصالخ  دوب  نیا 

يراج دـناهداد ، روتـسد  لماک  ياهیآ  ای  هروس و  تئارق  هب  همئا  هک  يدروم  ره  رد  هکلب  درادـن  زاـمن  عوضوم  هب  صاـصتخا  لالدتـسا  نیا 
. دننک تلالد  نآرق  فیرحت  مدع  هب  دنناوتیم  اهنآ  همه  تسا و 

275 افلخ … ص : هلیسو  هب  نآرق  فیرحت  مدع  - 4

هراشا

نارود رد  هک  ار  نامثع  ای  دـننادیم و  لماع  ار  رمع  رکب و  وبا  ای  فیرحت ، نایعدـم  هک  تسا  نیا  نآرق  فیرحت  مدـع  رب  لـیلد  نیمراـهچ 
دناهداد و ماجنا  دعب ، ياهنارود  رد  هک  دـننادیم  فیرحت  لماع  ار  يرگید  دارفا  ای  دـناهدومن  فیرحت  ار  یتایآ  اهنآ  رادـنپ  هب  شتفالخ 

: میزادرپیم اهنآ  حیضوت  هب  الیذ  هک  دشابیم  ساسایب  لطاب و  هناگهس ، تالامتحا  نیا  همه 

275 نیخیش … ص : هلیسو  هب  نآرق  فیرحت  مدع 

هراشا

نآرق هب  رمع  رکب و  وبا  ینعی : نیخیـش  هیحان  زا  فیرحت  نیا  هک  تسا  نیا  نآرق  فیرحت  رد  لامتحا  نیتسخن  فیرحت ، نارادـفرط  رظن  هب 
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تسین : نوریب  تروص  هس  زا  لامتحا  نیا  تسا و  هدش  هجوتم 
. رگید تایآ  رد  يدمع  فیرحت  تماعز ، تموکح و  عوضوم  هب  طوبرم  تایآ  رد  يدمع  فیرحت  يرارطضا ، يدمع و  ریغ  فیرحت 

275 يدمع … ص : ریغ  فیرحت  کی :

فیرحت و ارهق  راچان و  هب  اذل  دنتشادن ، یـسرتسد  نآرق  همه  هب  دوب و  هدشن  يروآ  عمج  رمع  رکب و  وبا  نارود  رد  نآرق  نوچ  دنیوگیم :
. تفر نیب  زا  تایآ  زا  یتمسق  دمآ و  دوجو  هب  نآرق  رد  يرییغت 

اریز : دیامنیم  ساسایب  تهج  دنچ  زا  رادنپ  لامتحا و  نیا  یلو 
نینچمه دیزرویم و  دیکأت  رارـصا و  نآ  توالت  تئارق و  هب  تشاد و  نآرق  هب  تبـسن  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  یـصاخ  هجوت  تیانع و  - 1

دیجم نآرق  انیقی  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  دندوب ، لئاق  نآرق  هب  تبـسن  ادـخ  لوسر  نارای  باحـصا و  هک  ياهداعلا  قوف  صاخ و  تیمها 
ره هب  ای  اههنیـس و  رد  ظفح  هار  زا  ای  هدـنکارپ و  هقرفتم و  ياهتشاددای  روط  هب  دوب  هدـش  يروآ  عمج  ادـخ  لوسر  دوخ  نارود  نامه  زا 

276 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
ناکما تقد  مامتها و  همه  نیا  اـب  دـمآیم و  لـمع  هب  يرادـهگن  تبظاوم و  نآ  زا  اـقیقد  دوب ، ظوفحم  ناناملـسم  دزن  رد  رگید ، تروص 

. دوش لیدبت  رییغت و  ای  اجهباج و  ای  شومارف و  نآ  زا  ياهملک  هک  تشادن 
ندومن طبـض  ظفح و  رد  هک  تسا  روصتم  هنوگچ  دـندوب ، هدومن  طبـض  اقیقد  ظفح و  ار  تیلهاج  نارود  ياههبطخ  راعـشا و  هک  يدارفا 

. دنزرو تلفغ  ای  هتشاد و  اور  یهاتوک  یتسس و  نیرتکچوک  نآرق 
اهیتخس و هنوگ  ره  هب  یگتشذگدوخ و  زا  يراکادف و  عون  ره  هب  دنتشذگیم و  دوخ  نیریـش  ناج  زا  یگدنز و  زا  نآ  هار  رد  هک  ینآرق 
. دندیـشوپیم مشچ  دنزرف  رـسمه و  زا  لانم و  لام و  زا  نطو و  زا  دندیـشچیم ، اهیخلت  دندادیم ، نت  اسرفتقاط  دـیدش و  ياهیتحاران 
هب تیرشب  خیرات  رد  نیرز  طوطخ  ناشیاهيراکادف  اب  دنتـشذگ و  زیچ  همه  زا  نآ ، نیناوق  ماکحا و  رـشن  نآرق و  هب  تمدخ  هار  رد  نانآ 

. دندومن دیفس  ار  خیرات  يور  ناشزیگنا  باجعا  ياهمدق  اب  هدروآ ، دوجو 
دناوتیم یلقاع  مادـک  فصو  نیا  اـب  اـیآ  دـننک !؟ یقلت  تیمهایب  ار  نآرق  ظـفح  تسا ، نکمم  هنوگچ  طیارـش  نیا  اـب  دارفا  نینچ  يرآ ،

ات تفر  نیب  زا  نآ  زا  یتمسق  هجیتن  رد  ات  دندومنن  نآ  ظفح  نآرق و  هب  ییانتعا  مالـسا  لوا  نارود  راکادف  ناناملـسم  هک  دنک  روصت  نینچ 
لاـمتحا دـننام  هب  لاـمتحا  نیا  دـندوب !؟ رفن  ود  تداهـش  هب  جاـتحم  دنتـشونیم ، هک  ار  ياهیآ  ره  نآرق  يروآ  عـمج  عـقوم  رد  هک  ییاـج 

. تسانتعا لباق  ریغ  دودرم و  خیرات ، یسررب  لقع و  رظن  زا  نآ ، دننام  نآرق و  رد  تدایز 
. دشابیم لامتحا  نیا  نالطب  رب  يرگید  لیلد  دش ، هراشا  نآ  هب  البق  هک  نیلقث »  » رتاوتم ثیدح  یخیرات ، یلقع و  لیلد  نیا  زا  هتشذگ  - 2

يرگید نآ  ادـخ و  باتک  یکی  متـشاذگ ، تناما  هب  امـش  نایم  رد  مهم  زیچ  ود  نم   » هک ص )  ) ادـخ لوسر  راتفگ  ینعی  ثیدـح  نیا  اریز 
باتک زا  یتمـسق  هدنام ، یقاب  ربمغیپ  زا  هچ  نآ  فیرحت  تروص  رد  نوچ  درادن ، شزاس  نآرق  زا  یتمـسق  نتفر  نیب  زا  اب  « 1 .« » نم ترتع 
. نآ زا  یتمسق  هن  تسا  هدنام  راگدای  هب  ادخ  لوسر  زا  نآرق  همه  هک  دیآیم  رب  نینچ  ثیدح  نیا  زا  یلو  باتک  همه  هن  دوب  دهاوخ 

عمج نیودـت و  ص )  ) ادـخ لوسر  دوخ  نامز  رد  نآرق  هک  تسا  نیا  نآ  دومن و  هدافتـسا  نیلقث »  » ثیدـح زا  ناوتیم  نیا  زا  رتـالاب  هکلب 
یتروص رد  تسا  یهیدب  مراذـگیم  تناما  هب  امـش  نایم  رد  یباتک  نم  هک  دـیامرفیم  ادـخ  لوسر  ثیدـح  نیا  رد  اریز  دوب  هدـش  يروآ 

همه هک  دیمان  باتک  ار  نآرق  ناوتیم 
__________________________________________________

.« یترتع هّللا و  باتک  نیلقّثلا  مکیف  كرات  ّینا  ( » 1)
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277 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. دوشیمن هدیمان  باتک  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش و  عمج  اج  کی  رد  شبلاطم  تایآ و 

نامه زا  نانآ  هک  دهدیم  ناشن  دنتـشادیم ، لوذـبم  نآرق  هب  تبـسن  ناناملـسم  هک  يدـیدش  هجوت  صاخ و  تیمها  رگید  فرط  زا  و  - 3
. دندوب هدومن  يروآ  عمج  ار  نآرق  ادخ  لوسر  دوخ  نارود  رد  نیتسخن و  ياهزور 

ادخ لوسر  دوخ  ارچ  دندرکیم ، یقلت  تیمهایب  ار  عوضوم  نیا  هدیزرون ، مامتها  نآرق  يروآعمج  هب  مه  ناناملـسم  مینک ، ضرف  رگا  و 
يارب تاناکما  لیاسو و  ایآ  تسا !؟ هدوب  لفاغ  نآ  ماجنا  رد  مامتها  یتسس و  كانرطخ  بقاوع  زا  هتفرگ ، هدیدان  ار  مهم  هلئسم  نیا  (ص )

هتشاد و لماک  هجوت  عوضوم  تیمها  هب  مه  ص ،)  ) ادخ لوسر  املسم  اریز  تسا  یفنم  تالاؤس  نیا  همه  باوج  تسا !؟ هتشادن  نآ  ماجنا 
هب هک  تسا  نیا  تسا !؟ هتـشادن  اور  دروم  نیا  رد  ار  هحماسم  لامها و  نیرتکچوک  مه  هدوب و  رادروخرب  تاناکما  لیاسو و  مامت  زا  مه 

. تسا هدومن  يروآ  عمج  ار  نآرق  هتخادرپ و  لمع  نیا  هب  نارود  نامه  رد  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ  دیاب  نیقی 

277 نآرق … ص : یسایس  ریغ  تایآ  رد  يدمع  فیرحت  ود :

ادـمع تشادـن ، سامت  نانآ  تماعز  تفـالخ و  لـئاسم  هب  ینعی  یـسایس ، روما  هب  هک  ار  یتاـیآ  مود  لوا و  هفیلخ  هک ، نیا  رگید  لاـمتحا 
. دناهدومن فیرحت 

اریز : تسا  تقیقح  زا  رود  ساسایب و  الماک  لوا  رادنپ  راتفگ و  دننام  هب  مه  لامتحا  نیا 
هک نیا  نودـب  دـنزب  تسد  كانرطخ  گرزب و  رایـسب  راک  کی  هب  ناـسنا  هک  تسین  یتلع  درادـن و  دوجو  راـک  نیا  يارب  ياهزیگنا  ـالوا :

. دشاب هتشاد  يو  راک  اب  یسامت  نیرتکچوک 
هب يدربتـسد  تسناوتیمن  یـسک  نامز  نآ  رد  هک  دـهدیم  ناشن  رمع  رکب و  وبا  تموکح  نارود  رد  ناناملـسم  مالـسا و  تیعقوم  ایناث : و 
. دشیم هداد  دیدش  تیمها  یبهذم  روما  هب  رهاظ  رد  هدوب و  راوتسا  رهاظ  ظفح  هیاپ  رب  زین  نانآ  تموکح  هک  نیا  اصوصخم  دنزب ، نآرق 
چیه زا  هک  يو  ناوریپ  هدابع و  نب  دعس  دننام  دندوب ، فلاخم  ود  نآ  تموکح  اب  هک  دنتشاد  دوجو  نامز  نآ  رد  يدارفا  رگید  فرط  زا  و 
نیا نیفلاخم  نامه  امتح  دـندروآیم ، دوجو  هب  نآرق  رد  یفیرحت  نانآ  رگا  دـندرکیمن و  هقیاضم  راذـگورف و  يداقتنا  ضارتعا و  هنوگ 
نانآ هب  يداریا  نآرق  فیرحت  هب  عجار  هک  یتروص  رد  دـنتفرگیم ، ناشداقتنا  داب  هب  دروم  نیا  رد  دندیـشکیم و  ناـنآ  خر  هب  ار  ناـیرج 

278 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  رد  خیرات  دناهتشادن و  نانآ  هب  تبسن  دروم  نیا  رد  یضارتعا  داقتنا و  نیرتکچوک  دناهتفرگن و 
. تسا هاوگیب  تکاس و  الماک  نایرج  نیا 

يریگ هدرخ  داـقتنا و  دـندش ، مدـقم  يو  رب  هـک  يدارفا  زا  شرگید  ياـههبطخ  هیقـشقش و  هـبطخ  رد  هـک  ع )  ) نینمؤـملا ریما  نـینچمه  و 
. دروآیمن نایم  هب  فیرحت  هلئسم  زا  یمسا  چیه  یلو  دنکیم 

يارب خیرات  رظن  زا  یلو  دناهدرک  ضارتعا  لمع  نیا  هب  تبسن  ناناملـسم  هدش و  فیرحت  نآرق  دیوگب : یـسک  هک  تسا  یلطاب  ياعدا  نیا 
مک بلاـطم  هک  روـط  ناـمه  دـشیم  لـقن  خـیرات  رد  ناگدـنیآ  يارب  تشاد ، تیعقاو  یـضارتعا  نینچ  رگا  اریز  تسا  هدـنام  لوـهجم  اـم 

. تسا هدش  لقن  نآ  زا  رتتیمها 

278 نآرق … ص : یسایس  تایآ  رد  فیرحت  هس :

هب ادـمع  هدوب ، تماعز  تفالخ و  عوضوم  هب  طوبرم  هک  ار  یتایآ  ینعی  نآرق ، یـسایس  تایآ  هفیلخ  ود  نیا  هک  دـنیوگیم  يرگید  هورگ 
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. دناهدومن فیرحت  دوخ  عفن 
زا ياهدـع  و  س )  ) ارهز ترـضح  شرـسمه  نینمؤـملا و  ریما  اریز  تـسین  رتمـک  یلبق  لاـمتحا  ود  زا  ندوـب  ساـسا  یب  رد  زین  رادـنپ  نـیا 

نینمؤملا ریما  هراب  رد  ادخ  لوسر  هک  یتایاور  اب  هدمآ و  رد  هضراعم  ماقم  هب  رمع  رکب و  وبا  هب  تفالخ  عوضوم  رد  ترضح  نآ  باحـصا 
. دندرکیم قح  قاقحا  هدومن و  تجح  مامتا  نانآ  رب  دندوب ، هدینش 

هاوگ و دـندوب ، هدینـش  ادـخ  لوسر  زا  ینخـس  ع )  ) یلع ترـضح  تیعقوم  تفالخ و  هب  عجار  هک  ار  یناسک  راصنا  نیرجاهم و  زا  یهاـگ 
نانچ دندومنیم ، داهشتسا  رگید  تایاور  زا  یهاگ  دندومنیم ، جاجتحا  لالدتسا و  نآ  لاثما  ریدغ و  ثیدح  اب  یهاگ  دندروآیم ، دهاش 

وبا ربارب  رد  هباحـص  نت  هدزاود  نیا  هک  تسا  هدـش  لقن  ربمایپ  باحـصا  زا  نت  هدزاود  تجح  مامتا  بلاج  نایرج  جاجتحا  باـتک  رد  هک 
. دنداد رکذت  وا  هب  ار  ع )  ) یلع تماما  تفالخ و  هب  طوبرم  صوصن  ثیداحا و  دنتساخاپب و  رکب 

یـصوصخم لصف  هتـشاد و  تقو  هفیلخ  ود  اب  هک  تفالخ  عوضوم  رد  ع )  ) یلع ترـضح  ياهحاضیتسا  تاجاجتحا و  زین  یـسلجم  همالع 
«1 . » تسا هدوشگ 

حاضیتسا تجح و  مامتا  ماقم  رد  دشاب ، هتـشاد  نشور  حیرـص و  سامت  تفالخ  هلئـسم  اب  هک  دوب  یبلطم  هیآ و  ياراد  نآرق  رگا  نیاربانب ،
ریثک و هورگ  و  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  هک  دوب  یلیالد  اهلالدتسا و  همه  زا  رتمهم  ياهیآ  نینچ  اب  ندومن  داهـشتسا  رتمزال و  نآ  نایب  قح ،

تفالخ نارود  رد  یتح  لوا و  زور  زا  یلالدتسا  نینچ  ندوبن  دندروآیم . دروم  نیا  رد  ادخ  لوسر  نارای  زا  یهجوت  لباق 
__________________________________________________

. ] …[79 / 8 راونالا ، راحب  ( 1)
279 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. تسا هدشن  عقاو  یفیرحت  هتشادن و  دوجو  یتایآ  نینچ  هک  تسا  یحضاو  یعطق و  لیلد  ع ،)  ) نانمؤم ریما 

279 نامثع … ص : نارود  رد  نآرق  فیرحت  مدع  - 5

تـسا رتفیعـض  یلبق  لامتحا  زا  لطاب و  یلیالد  هب  لوا  لامتحا  دـننام  مه  لامتحا  نیا  دـشاب ، هدرک  فیرحت  ار  نآرق  ناـمثع  هک  نیا  اـما 
اریز :

یتسد تسناوتیمن  نامثع  زا  رتالاب  یسک  هن  نامثع و  هن  هک  دوب  هتفرگ  ورین  هتفای و  هعـسوت  يردق  هب  مالـسا  نامثع  تفالخ  نارود  رد  - 1
. دنک دایز  ای  مک و  نآ  زا  يزیچ  دربب و  نآرق  هب 

لـیلد و یفیرحت  نینچ  يارب  دـشاب ، هدوـب  تفـالخ  تموـکح و  هلئـسم  هب  طوـبرم  ریغ  یـسایس و  ریغ  تاـیآ  رد  ناـمثع  فـیرحت  رگا  - 2
رگا اریز  تسا  هتـسویپن  عوقو  هب  اعطق  مه  فیرحت  هنوگ  نیا  دشاب . تفالخ  تایآ  هب  طوبرم  يو  فیرحت  رگا  تشادـن و  دوجو  ياهزیگنا 

نامثع تسد  هب  تفالخ  دـشیم و  رـشتنم  یمالـسا  تکلمم  فلتخم  طاقن  رد  مدرم  نایم  رد  نامثع  نارود  اـت  تشاد  دوجو  یتاـیآ  نینچ 
رب ار  شفیرحت  دشیم و  لالدتـسا  نامثع  دض  رب  یتایآ  نینچ  دوجو  اب  لقاال  ای  دربب و  نایم  زا  دنک و  فیرحت  ار  اهنآ  ادعب  ات  دیـسریمن 

. دوشیمن هدید  خیرات  رد  اهنیا  زا  يرثا  هک  یتروص  رد  دندومنیم ، داریا  يو 
نانآ دشیم و  زیواتـسد  هناهب و  نیرتمکحم  رذع و  نیرتهب  يو  نالتاق  تسد  رد  لمع  نیا  دوب ، نآرق  فیرحت  لماع  نامثع  اعقاو  رگا  - 3
شور زا  فارحنا  هدیـشک ، شیپ  يرگید  ياههناهب  اهرذع و  نامثع  نتـشک  رد  دنتـشادن ، جایتحا  یمهم  زیواتـسد  هناهب و  نینچ  نتـشاد  اب 

. دننک ناونع  ار  لاملا  تیب  رد  لیم  فیح و  هلئسم  هتشذگ و  يافلخ 
، دوب ادخ  لوسر  افلخ و  نامز  رد  هک  یلوا  تلاح  هب  ار  نآرق  يو  زا  سپ  ع )  ) نانمؤم ریما  دشیم ، فیرحت  نامثع  هلیسو  هب  نآرق  رگا  - 4

ناـمه حالطـصا  هب  هک  شنیفلاـخم  ربارب  رد  هکلب  تـفرگیمن  رارق  یـسک  ضارتـعا  داـقتنا و  دروـم  اـهنت  هـن  لـمع  نـیا  دـینادرگیم و  رب 
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نآ یحالـصا  ياههمانرب  اب  ع )  ) نانمؤم ریما  لمع  نیا  دـشیم و  بوسحم  يو  يارب  كردـم  لیلد و  نیرتهب  دـندوب ، نامثع  ناهاوخنوخ 
هراب نیا  رد  دـنادرگیم و  رب  لاملا  تیب  هب  دومنیم و  دادرتسا  ار  ناـمثع  ییاـطعا  ياـهلویت  ترـضح  نآ  هک  دوب  قبطنم  ـالماک  راوگرزب 

دومرف : نینچ  یخیرات  ینارنخس  کی  نمض 
لاملا تیب  هب  تفرگ و  مهاوخ  سپ  زاب  دناهدومن ، يرادیرخ  ار  نازینک  جیوزت و  ار  نانز  لاملا  تیب  لوپ  اب  هک  منیبب  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  »

280 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  هک  یسک  تسا و  عیسو  تلادع  هریاد  اریز  داد  مهاوخ  تدوع 
«1 .« » دوب دهاوخ  رتگنت  وا  يارب  ملظ  هیاس  رد  یگدنز  دیآ ، گنت  يو  رب  لدع  هیاس  رد  یگدنز 

نیمه ارهق  زین  دروم  نیا  رد  دـشیم ، عقاو  نآرق  رد  یفیرحت  رگا  یمومع و  ياهتورث  لاوما و  هراب  رد  دوب ، ع )  ) ناـنمؤم ریما  شور ، نیا 
. دینادرگیم رب  یلوا  تلاح  هب  ار  نآ  تفرگیم و  شیپ  ار  شور 

یعطاق مکحم و  لیلد  دوب ، لومعم  نامثع  تموکح  رـصع  رد  هک  ار  نآرق  نامه  يو  ندومن  اضما  نآرق و  هراـب  رد  ترـضح  نآ  توکس 
. تسا هدشن  فیرحت  نامثع  نامز  رد  نآرق  هک  نیا  رب  تسا 

280 افلخ … ص : زا  دعب  ياهنارود  رد  نآرق  فیرحت  مدع  - 6

هناگ هس  يافلخ  تموکح  نارود  زا  سپ  نآرق  هک  دـننک  لایخ  نینچ  یهورگ  دـیاش  هک  تسا  نیا  نآرق  فیرحت  هراب  رد  لامتحا  نیموس 
هدرکن ار  ییاعدا  رادنپ و  نینچ  هدادن  ار  لامتحا  نیا  یسک  میراد  عالطا  ام  هک  ییاج  نآ  ات  یلو  تسا  هدش  فیرحت  رگید  دارفا  هلیسو  هب 

. تسا
مایق فسوی  نب  جاـجح  دـیوگیم : وا  هک  تسا  نیا  هدـش ، هداد  تبـسن  فیرحت  نارادـفرط  زا  یخرب  هب  اـج  نیا  رد  هک  يزیچ  اـهنت  يرآ ،

دوزفا و نآرق  رب  ار  يرگید  تایآ  اهنآ  ياج  هب  درب و  نیب  زا  دوب ، هدـش  لزان  هیما  ینب  زا  داقتنا  رد  هک  ار  نآرق  تاـیآ  زا  یتمـسق  دومن و 
هرـصب هفوک و  ماش ، رـصم ، هنیدـم ، هکم ، دـننام : گرزب  ياهرهـش  هب  تفای و  شراگن  شور  کبـس و  نامه  اـب  يو  روتـسد  قبط  اـهنآرق 

يور زا  دوجوم  ياهنآرق  دنامن و  یقاب  مدرم  تسد  رد  مه  اهنآ  زا  دلج  کی  یتح  دیدرگ و  يروآ  عمج  رگید  ياهنآرق  دـش و  لاسرا 
«2 . » تسا هدمآ  دوجو  هب  دوب ، هدش  هتشون  جاجح  روتسد  هب  هک  ییاهنآرق  نامه 

ناـگناوید لاـفطا و  نخـس  اـی  ضیرم  صاخـشا  ییوگ  هواـی  نایذـه و  هب  هک  اـفلخ  نارود  زا  سپ  نآرق  فیرحت  هیرظن  هصـالخ  دوب  نیا 
رتمک و وا  دوبن و  هیما  ینب  يافلخ  نارادناتـسا  زا  نت  کی  زا  شیب  جاجح  اریز  تیعقاو  نایب  ییوگ و  تقیقح  هب  ات  دراد  يرتشیب  تهابش 

رییغت ار  مالسا  کچوک  ماکحا  عورف و  زا  یکی  دناوتب  هک  دوب  نیا  زا  رتزجاع  وا  هکلب  دربب  نآرق  يوس  هب  تسد  هک  دوب  نیا  زا  رتکچوک 
هک يروط  هب  دنک  يروآ  عمج  ار  اهنآرق  مامت  تسناوتیم  هنوگچ  وا  تسا . مالسا  نید  هیاپ  ساسا و  هک  یعوضوم  هب  دسرب  اجک  دهدب ،

رد هک  یتروص  رد  دنامن ، یقاب  مدرم  تسد  رد  مه  اهنآ  زا  یکی  یتح 
__________________________________________________

قیضا :» هیلع  روجلاف  لدعلا  هیلع  قاض  نم  ۀعس و  لدعلا  یف  ّناف  هتددرل  ءامالا  هب  کلم  ءاسّنلا و  هب  جّوزت  دق  هتدجو  ول  هّللا  و  ( » 1)
هبطخ 15. نامثع : ییاطعا  ياهلویت  نتفرگ  دادرتسا  رد  هغالبلا ، جهن 

.257 نافرعلا ، جهانم  ( 2)
281 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

یتح ار  مهم  هثداح  نیا  روطچ  دوب !؟ هتفای  هار  زین  یمالسا  ریغ  طاقن  هب  هدش و  رشتنم  مالسا  روانهپ  روشک  طاقن  مامت  رد  نآرق  خیرات ، نآ 
، تسا هدرکن  نآ  هب  ياهراشا  نیرتکچوک  شیوخ  یـسررب  رد  ناد  خـیرات  ققحم  رفن  کی  هدومنن و  لقن  هنومن  ناونع  هب  خروم  رفن  کی 

تسد كانرطخ  مهم و  راک  نیا  هب  جاجح  هک  نیا  رتزیگنا  تفگش  تشاد !؟ دوجو  نآ  لقن  رب  یناوارف  ياههزیگنا  للع و  هک  یتروص  رد 
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مشچ وا  ياجهبان  لمع  نیا  زا  ناناملسم  زین  يو  طلست  نارود  تموکح و  نایاپ  زا  سپ  دنکن و  ضارتعا  يو  رب  ناناملـسم  زا  یـسک  دنزب ،
عمج ار  نآرق  یلـصا  ياههخـسن  ماـمت  هک  تشاد  یتردـق  نینچ  جاـجح  هک  مینک  ضرف  رگا  دـهد ! همادا  ار  يو  تناـیخ  دـیامن و  یـشوپ 
ظافح بلق  زا  ناناملسم و  هنیس  زا  ار  یلصا  نآرق  تسناوتیم  وا  ایآ  یلو  دنامن ، یقاب  اهنآ  زا  هخسن  کی  یتح  هک  يروط  هب  دنک  يروآ 

نیا زا  هتشذگ  تسنادیمن !؟ یـسک  ادخ  زج  ار  ناشرامآ  هدوب  شرامـش  زا  شیب  زور  نآ  رد  نانآ  دادعت  هک  یظافح  دنک ، وحم  زین  نآرق 
، دوب رادروخرب  يرتشیب  ذوفن  تردق و  زا  هک  هیواعم  جاجح ، زا  شیپ  تشاد ، دوجو  هیما  ینب  زا  یحیرـص  داقتنا  تایآ  زا  ياهراپ  رد  رگا 
وا لمع  رب  یگداتـسیا و  هیواعم  ربارب  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  نارای  دوب ، هداد  ماجنا  ار  یلمع  نینچ  مه  وا  رگا  دومنیم و  مادقا  لمع  نیا  رب 

هیلع یمکحم  لیالد  اب  ضارتعا و  هیواعم  فلتخم  لامعا  هب  هک  نانچ  دـندومنیم  تجح  ماـمتا  لالدتـسا و  وا  هیلع  دـندرکیم و  ضارتعا 
. تسا هدش  طبض  مالک  ثیدح و  خیرات و  بتک  رد  هک  دندرکیم  لالدتسا  يو 

هک نیا  رب  هوالع  شیوخ  ساسایب  رادنپ  راتفگ و  نیا  رد  نآرق  فیرحت  نارادفرط  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  همه  زا 
ار هچ  نآ  یمدآ  هب  : » دنیوگیم هک  فورعم  تسا  یلثم  دنزرویم  تفلاخم  زین  یلقع  نشور  لیالد  اب  دننکیم  تفلاخم  تنـس  باتک و  اب 

282 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسین ». لقاع  هک  نادب  تفریذپ  رگا  وگب  تسا  یندشن  هک 

282 نآ … ص : خساپ  نآرق و  فیرحت  نارادفرط  لیالد 

هراشا

لوصف رد  لصف و  نیا  رد  میراچان  ام  دناهدومن و  ناونع  ار  یبلاطم  هتـسج ، کسمت  یلیالد  هب  طلغ  رادنپ  نیا  رد  نآرق  فیرحت  نارادفرط 
نیا رد  ار  ناشلوا  لیلد  کنیا  میهد . نایاپ  فیرحت  ثحب  هب  لصف  دنچ  نمـض  رد  هداد و  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  ار  لیالد  نیا  هدـنیآ 

: میهدیم رارق  یسررب  دروم  لصف 

282 لیجنا … ص : تاروت و  فیرحت  - 1

نآ هک : تسا  هدمآ  نینچ  تسا ، هدیدرگ  لقن  ینس  هعیـش و  قیرط  هب  هک  يریثک  رتاوتم و  تایاور  رد  دنیوگیم : نآرق  فیرحت  نارادفرط 
هب هک  فیرحت  نیاربانب ، تشاد  دهاوخ  نایرج  ومهبوم  زین  یمالـسا  تلم  تما و  رد  تسا ، هتـسویپ  عوقو  هب  هتـشذگ  للم  اهتما و  رد  هچ 

. دشاب هتشاد  دوجو  دیاب  زین  نآرق  رد  تسا ، هتفای  هار  هتشذگ  للم  بتک  لیجنا و  تاروت و 
زا مه  وا  هدروآ و  میهاربا  نب  ثایغ  زا  نیدلا  لامکا  رد  قودص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  دراد ، تلالد  تقیقح  نیا  هب  هک  یتایاور  هلمج  زا 
رد تسا ، هتسویپ  عوقو  هب  هتـشذگ  ياهتما  رد  هچ  نآ  ره  : » هک دناهدومن  لقن  ادخ  لوسر  زا  شناردپ ، زا  زین  ترـضح  نآ  قداص و  ماما 

هدافتـسا نآ  زا  هک  یلک  لاور  ثیدح و  نومـضم  نتفرگ  رظن  رد  اب  « 1 .« » مکلبق نم  ننـس  ّنبکرتل  دش . دـهاوخ  عقاو  ومهبوم  زین  تما  نیا 
. دوب دهاوخن  تسرد  ثیدح  يانعم  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش  عقاو  نآرق  رد  مه  فیرحت  دیاب  دوشیم ،

__________________________________________________

.4 راونالا 8 / راحب  ةّذقلاب ، ةذّقلا  لعّنلاب و  لعّنلا  وذح  هلثم  ۀّمالا  هذه  یف  نوکی  ّهناف  ۀفلاّسلا  ممالا  یف  ناک  ام  لک  ( 1)
. دیدرگ هراشا  نآرق  تمظع  شخب  رد  ثیدح  نیا  رگید  رداصم  زا  یتمسق  هب 

283 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
خساپ :

اریز : تسا  دودرم  یتاهج  زا  لیلد  نیا 
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ياعدا دنشاب و  نیقی  نانیمطا و  بجوم  دنناوتیمن  دنتـسین و  شیب  « 1  » يدحاو ربخ  دنهدیم ، لیکـشت  ار  لیلد  نیا  ساسا  هک  يرابخا  - 1
رد تایاور  نیا  دـشاب و  دـناوتیمن  يرگید  زیچ  ییوگ  هغلابم  فازگ و  زج  تسین و  شیب  ییاعدا  رابخا ، تایاور و  نیا  رد  رتاوت  ترثک و 

. تسا هدماین  هعبرا » بتک   » هعیش ربتعم  هناگراهچ  بتک  زا  کی  چیه 
تسا و نآرق  رد  نآ  عوقو  مزلتـسم  لـیجنا  تاروت و  رد  فیرحت  عوقو  هک  درک  يریگ  هجیتـن  دومن و  هیکت  تاـیاور  نیا  هب  ناوتیمن  سپ 

. دراد دوجو  همزالم  ود  نیا  نایم  رد 
رد تسا  هدمآ  لمع  هب  تدایز  لیجنا  تاروت و  رد  اریز  دریذپب  نآرق  رد  زین  ار  تدایز »  » دیاب دـنادب ، حیحـص  ار  لیلد  نیا  یـسک  رگا  - 2

. دنک هّوفت  نآ  هب  دناوتیمن  یسک  هک  تسا  نشور  حضاو و  نآ  نالطب  تسردان و  يردق  هب  نآرق  رد  تدایز  هیرظن  هک  یتروص 
یتـسرپ و هلاـسوگ  دـننام  هتـسویپن ، عوـقو  هب  تما  نیا  رد  هک  تسا  هداـتفا  قاـفتا  هتـشذگ  ياـهتما  رد  يرامـشیب  داـیز و  ثداوـح  - 3
، نامـسآ هب  یـسیع  ترـضح  نتفر  نج ، سنا و  رب  نامیلـس  تنطلـس  شناوریپ ، نوعرف و  ندش  قرغ  لیئارـسا ، ینب  هلاس  لهچ  ینادرگرس 

خسم ردپ ، نتشاد  نودب  یسیع  تدالو  یسوم ، ترضح  هناگ  هن  تازجعم  عوقو  يو ، دوخ  زا  لبق  یسوم ) ترضح  یـصو   ) نوراه گرم 
تسا نوریب  شرامش  دح  زا  هک  یثداوح  عیاقو و  اهنآ و  ندمآ  رد  كوخ  نومیم و  تروص  هب  هتـشذگ و  ياهتما  زا  يدایز  هدع  ندش 

. تسا هدشن  عقاو  مالسا  تما  نایم  رد  عیاقو  نیا  زا  مادک  چیه  و 
روظنم اهنآ  رهاظ  زین  تحـص  ضرف  رب  دـنرادن و  تحـص  ثیداحا  نیا  هک : نیا  رب  تسا  هاوگ  لیلد و  نیرتهب  دراوم  نیا  رد  قباـطت  مدـع 

عوقو هب  مه  مالـسا  تما  نایم  رد  تسا ، هتـسویپ  عوقو  هب  هتـشذگ  للم  رد  هک  ثداوح  نآ  هباشم  هک  دشاب  نیا  روظنم ، دـیاش  دـشابیمن و 
. ثداوح نامه  دوخ  هن  تسویپ  دهاوخ 

لمع نآرق  میهافم  قیاقح و  فلاخم  هک  تسا  هتـسویپ  عوقو  هب  نآرق  رهاوظ  ظافلا و  ظفح  اب  زین  مالـسا  تلم  نایم  رد  فیرحت  نیارباـنب ،
. تسا فیرحت  یعون  دوخ  نیا  دوشیم و 

__________________________________________________

دشاب و دایز  اتبـسن  ناشدادعت  هچرگ  دوش ، نیقی  بجوم  هک  تسین  يدـح  رد  نآ  نایوار  دادـعت  هک  دـنیوگیم  ار  يربخ  دـحاو ، ربخ  ( 1)
. دشاب روآنیقی  لقن  ترثک  رثا  رد  هک  دنیوگیم  ار  يرابخا  رتاوتم » »

284 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
یثیل دـقاو  وبا  هک  زین  يرگید  تیاور  ار  ینعم  نامه  دـیآیم و  تسد  هب  میدروآ ، ثحب  لوا  رد  هک  یتیاور  زا  میتفگ  اـم  هک  ار  ینعم  نیا 

نآ هک  دیـسر  طاونا » تاذ   » مان هب  یتخرد  هب  ربیخ »  » يوس هب  تکرح  عقوم  رد  ص )  ) مرکا لوسر  هک  نیا  نآ  دنکیم و  دـییأت  هدومن  لقن 
« یطاونا تاذ   » زین ام  يارب  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : ربمایپ  نارای  دنتخیوآیم . نآ  رب  ار  شیوخ  ياهحالس  تشاد و  قلعت  نیکرـشم  هب  تخرد 
هک تسا  یسوم  موق  تساوخرد  دننام  امش  تساوخرد  نیا  هّللا ! ناحبس  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  دنراد ، نیکرشم  هک  روط  نامه  هد  رارق 

ادـخ هب  دومرف : ادـخ  لوسر  هاگ  نآ  دـنراد ، ینایادـخ  نانآ  هک  روط  ناـمه  دـشاب ، تیؤر  لـباق  هک  هد  رارق  ییادـخ  زین  اـم  يارب  دـنتفگ :
«1 . » دومن دیهاوخ  يوریپ  ناگتشذگ  شور  زا  دنگوس !

هدـش عقاو  هتـشذگ  ياـهتما  رد  هک  تسا  یثداوح  هیبـش  دوـشیم ، عـقاو  تما  نیا  رد  هچ  نآ  هک  دوـشیم  هدافتـسا  نینچ  تیاور  نیا  زا 
. تسین رظن  دروم  هتشذگ  ثداوح  نیع  رارکت  تسا .

تباث تایاور  نیا  هلیسو  هب  ناوتیمن  مه  زاب  دنشابیم ، حیحص  تلالد  رظن  زا  و  رتاوتم »  » دنس رظن  زا  اهتیاور  نیا  هک  مینک  لوبق  رگا  - 4
دباییم ققحت  قباطت  رارکت و  هلئـسم  ددنویپب ، عوقو  هب  فیرحت  زین  هدنیآ  رد  رگا  اریز  تسا  هدش  لصاح  نونکات  نآرق  فیرحت  هک  دومن 

. دراد همادا  تصرف و  تمایق ، زور  ات  تسا و  هدشن  نییعت  نآ  يارب  یتقو  تایاور  رد  هک  نآ  هچ 
!؟ دومن داهشتسا  لالدتسا و  افلخ  نارود  رد  مالسا  ردص  رد  فیرحت  عوقو  هب  تایاور  نیا  اب  ناوتیم  هنوگچ  نیاربانب ،
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284 ص : ع … )  ) نانمؤم ریما  نآرق  - 2

هراشا

هورگ نیا  لـیالد  زا  رگید  یکی  هب  زین  لـصف  نیا  رد  مـیداد و  رارق  یـسررب  دروـم  ار  فـیرحت  نارادـفرط  لـیالد  زا  یکی  شیپ  لـصف  رد 
مییوگیم : میزادرپیم و 

نآرق زا  ریغ  يرگید  نآرق  ع )  ) نانمؤم ریما  هک  تسا  يربتعم  ناوارف و  تایاور  دـنیوگیم : هک  تسا  نیا  فیرحت  نارادـفرط  لیلد  نیمود 
هئارا مدرم  هب  ار  نآرق  نامه  ترـضح  نآ  تسین و  یلعف  نآرق  رد  هک  دوب  اراد  ار  یتایآ  بلاـطم و  نارق  نآ  تشاد و  دوخ  دزن  رد  دوجوم 

هک تسا  فیرحت  نامه  نیا  تسا و  نآرق  نآ  زا  رتمک  تسا ، سرتسد  رد  العف  هک  ینآرق  تایاور  نیارباـنب  دـنتفریذپن و  ار  نآ  یلو  دومن 
. دشابیم ام  ثحب  دروم 

__________________________________________________

.29 / 6 يذمرت ، حیحص  ( 1)
285 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

ترضح نآ  هک  هدمآ  یتیاور  رد  هک  نانچ  دننکیم  دییأت  ار  ینآرق  نینچ  دوجو  اهنآ  همه  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایاور  دروم  نیا  رد 
هب دنوادخ  هک  ياهیآ  ره  لیوأت  تسا و  دوجوم  نم  دزن  رد  تسا  هداتـسرف  ص )  ) دمحم هب  دـنوادخ  هک  ياهیآ  ره  هحلط ! دومرف : هحلط  هب 

شرا  » یتح دـنراد  جایتحا  نآ  هب  زیخاتـسر  زور  ات  ناناملـسم  هک  ار  هچ  نآ  ره  مکح و  دـح و  اـی  مارح  لـالح و  ره  هدومن ، لزاـن  دـمحم 
ادخ و لوسر  دوخ  ياهییامنهار  روتسد و  اب  اهنآ  همه  هک  دشابیم  ظوفحم  دوجوم و  نم  شیپ  رد  تسوپ ، یگدیـشارخ  هید  و  شدخ »

«1 . » ماهتشاگن مدوخ  یصخش  طخ  هب 
ماسقا عاونا و  مامت  ياراد  هک  دروآ  یباتک  ع )  ) نانمؤم ریما  تسا : هدـمآ  نینچ  دوب ، ادـخ  رکنم  هک  يدرم  اب  ترـضح  نآ  جاجتحا  رد  زاب 

ای یفرح و  نیرتکچوک  هک  يروط  هب  دوب  هدمآ  درگ  باتک  نآ  رد  عماج  لماک و  خوسنم و  خسان و  هباشتم و  مکحم و  لیزنت و  لیوأت و 
«2 . » دنتفریذپن ار  نآ  یلو  دوب  هدشن  طقاس  نآ  زا  یمال  فلا و 

قح یسک  ربمایپ  نانیشناج  ایـصوا و  زج  هک  تسا  هدومن  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  رباج  زا  دوخ  دانـسا  اب  یفاک  رد  ینیلک  هک  تسا  یتیاور  زاب 
«3 . » تسوا دزن  رد  شنطاب  رهاظ و  نآرق  همه  هک  دنک  اعدا  درادن ،

نآرق تاملک  تایآ و  مامت  هک  تسا  هدرکن  اعدا  یـسک  دومرفیم  ع )  ) رقاب ترـضح  هک  دـنکیم  لقن  رباج  زا  دوخ  دانـسا  اب  ینیلک  زین  و 
دنک ییاـعدا  نینچ  يو  زا  دـعب  ناـیاوشیپ  بلاـط و  یبا  نب  یلع  زج  سک  ره  تسا و  دوـجوم  يو  شیپ  رد  هدـمآ ، دورف  هـک  روـط  ناـمه 

«4 . » دشاب دناوتیمن  شیب  ییوگغورد 

285 ص : تفگ … : دیاب  خساپ  رد 

یتقیقح دـشابیم ، توافتم  ریاغم و  دوجوم  نآرق  اب  اـههروس  بیترت  رظن  زا  هک  تسا  یـصوصخم  نآرق  ياراد  ع )  ) نینمؤملا ریما  هک  نیا 
تابثا تمحز  تقـشم و  زا  ار  ام  ینآرق  نینچ  دوجو  رب  گرزب  نادنمـشناد  قافتا  درادـن و  دوجو  نآ  رد  دـیدرت  کش و  هک  نشور  تسا 

. دیامنیم رطاخ  هدوسآ  نآ 
یلو تسا  حیحـص  دوخ  ياـج  هب  مه  نآ  هچرگ  تسین  دوجوم  یلعف  نآرق  رد  هک  ییاـهتدایز  تاـفاضا و  رب  نآرق  نآ  ندوـب  اراد  اـما  و 

ءزج تافاضا  نآ  هک  دشاب  نآ  لیلد  دناوتیمن ، بلطم  نیا  تحص 
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__________________________________________________

دراد و ینآرق  هبنج  ع )  ) یلع نآرق  رد  دوجوم  بلاـطم  تاـیآ و  ماـمت  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  . 27 ناهرب ، ریـسفت  همدقم  ( 1)
. تسا هدیدرگن  هفاضا  نآ  رب  يزیچ 

.11 مشش ، همدقم  یفاص ، ریسفت  ( 2)
ص 130. ج 2 ، باب 76 ، یفاو ، ( 3)

ص 130. باب 72 ، نامه ، ( 4)
286 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

تاـفاضا نآ  هک  تسا  نیا  دروـم  نیا  رد  تقیقح  هب  کـیدزن  حیحـص و  هیرظن  هکلب  تسا  هتفر  نـیب  زا  فـیرحت  هلیـسو  هـب  هدوـب و  نآرق 
تایآ حیـضوت  حرـش و  ای  تسا و  نآ  رب  ادـخ  مالک  تشگرب  هچ  نآ  نایب  لیوأت و  ناونع  هب  تسا ، تاـیآ  ریـسفت  اـی  نآرق  نآ  رد  دوجوم 

. دنوادخ فرط  زا  لیزنت  ناونع  هب  تسا 
حیضوت :

نیرخأتم حالطصا  رد  هک  ییاهانعم  نامه  هب  ار  لیزنت »  » و لیوأت »  » ظفل هک  تسا  هتفرگ  همشچ  رـس  اج  نآ  زا  ساسایب  رادنپ  ههبـش و  نیا 
نآ هب  اهنت  لیوأت »  » ددرگ و لزان  نآرق  تروص  هب  هک  دنیوگیم  ار  نآ  اهنت  لیزنت »  » هک دـناهدرک  لایخ  دناهتـشادنپ و  هدـش  ادـیپ  ادـیدج 

. دوش هتفگ  یظفل  يانعم  حرش  نایب و  ناونع  هب  هک  دنیوگیم 
دوجو يرثا  چـیه  ینعم  ود  نیا  زا  تغل  رد  تسا و  دـیدج  تاحالطـصا  زا  ظفل  ود  نیا  هراـب  رد  ینعم  ود  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو 
نامه هب  تسا ، هدش  دراو  تیب  لها  تایاور  زا  هک  يدروم  ره  رد  ار  ظفل  ود  نیا  هک  میتسین  روبجم  هجو  چـیه  هب  ام  هک  تسا  نیا  درادـن ،

ندرک و عوجر  يانعم  هب  هک  لوأ »  » هشیر زا  و  لیعفت »  » باب زا  تسا ، ردـصم  لیوأت »  » هملک هکلب  میریگب  یحالطـصا  دـیدج و  يانعم  ود 
. تسا هدش  هتفرگ  دشابیم ، ندنادرگ 

کی تبقاع  هجیتن و  يانعم  هب  لیوأت »  » هملک مه  یهاگ  دـینادرگرب و  شلها  هب  ار  مکح  ینعی  هلها » یلا  مکحلا  لّوا   » دـنیوگیم هک  نانچ 
دنوادـخ هک  تسا  هدـمآ  ینعم  نیمه  هب  لیذ  تایآ  رد  هک  ناـنچ  دوشیم ، لامعتـسا  دوب ، دـهاوخ  نآ  هب  راـک  تشگرب  هک  هچ  نآ  رما و 

دیامرفیم :
«1 . » ِثیِداحَْألا ِلیِوَْأت  ْنِم  َکُمِّلَُعی  َو 

«2 . » ِِهلیِوْأَِتب اْنئِّبَن 
«3 . » َيایْءُر ُلیِوَْأت  اذه 

«4 . » ًاْربَص ِْهیَلَع  ْعِطْسَت  َْمل  ام  ُلیِوَْأت  َِکلذ 
. تسا هدش  لامعتسا  راک » تبقاع   » و هجیتن »  » يانعم نامه  رد  لیوأت »  » هملک اهنیا ، دننام  يرگید  تایآ  تایآ و  نیا  همه  رد 

__________________________________________________

.6 فسوی / ( 1)
.36 فسوی / ( 2)

.100 فسوی / ( 3)
.82 فهک / ( 4)

287 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
روط هب  هاوخ  دـشاب ، ینعم  نآ  رب  ادـخ  مالک  یلک  تشگرب  هجیتن و  هک  تسا  ینعم  ناـمه  ناـیب  نآرق  لـیوأت  زا  روظنم  حیـضوت ، نیارباـنب 
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يارب هک  يزمر  یفخم و  روط  هب  ای  دـنک و  كرد  ار  ینعم  نامه  مـالک ، نآ  رهاـظ  زا  دـناوتب  برع  تغل  هب  انـشآ  ره  هک  حیرـص  نشور و 
. دشابن كرد  لباق  ملع ) رد  نوخسار   ) نیصصختم نف و  لها  زج  هب  همه 

یهاگ لیزنت  هملک  دشابیم و  نداتـسرف  ورف  ندمآ و  دورف  يانعم  هب  هک  لوزن »  » هشیر زا  تسا ، لیعفت »  » باب ردصم  مه  نآ  لیزنت »  » اما و 
دوخ لیزنت  زا  روظنم  نآرق  تایآ  رثکا  رد  هک  تسا  ینعم  نیمه  نتفرگ  رظن  رد  اب  دوشیم و  لامعتـسا  تسا ، هدـش  لزاـن  هچ  نآ  دوخ  رد 

دننام : دشابیم ، نآرق 
«1 . » ٌمیِرَک ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ 

«2 . » ٍنُونْکَم ٍباتِک  ِیف 
«3 . » َنوُرَّهَطُْملا اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ال 

«4 . » َنیَِملاْعلا ِّبَر  ْنِم  ٌلیِْزنَت 
لامعتـسا نداتـسرف ) ورف  يانعم  هب   ) شدوخ يردـصم  یلـصا و  يانعم  نامه  هب  مه  یهاـگ  یلو  تسا  نآرق  لـیزنت ، زا  روظنم  هیآ  نیا  رد 

یهاگ نوچ  دشاب ، نآرق  هک  تسین  مزال  دوشیم ، لزان  ادـخ  فرط  زا  هچ  نآ  اریز  دـشابن  ینآرق  ناونع  هب  نداتـسرف  نیا  هچرگ  دوشیم ،
تایاور قبط  هک  یلیزنت  تافاضا  ینعم ، نیاربانب  دوشن . هدیمان  نآرق  دشاب و  نآرق  زا  ریغ  هک  دوش  لزان  ادخ  فرط  زا  ینخس  تسا  نکمم 

هدش لزان  دـنوادخ  فرط  زا  نآرق  تایآ  حرـش  يارب  هک  تسا  هدوب  نانخـس  هنوگ  نیا  زا  دـیاش  دراد ، دوجو  ع )  ) یلع نآرق  رد  روکذـم 
نآرق نآ ، ندـش  لزان  دـنوادخ  فرط  زا  ینخـس و  ندوب  لیزنت  دـش ، هتفگ  هک  نانچ  اریز  دـشاب  هتـشاد  ینآرق  هبنج  هک  نیا  نودـب  تسا ،

ریما نآرق  تاـفاضا  زا  یخرب  ندوـب  لـیزنت  دـننکیمن و  تلـالد  نیا  زا  رتشیب  هب  زین  روکذـم  تاـیاور  تسا و  هتفرگن  مزـال  ار  نآ  ندوـب 
. ار نآ  ندوب  نآرق  هن  دناسریم  ار  ع )  ) نانمؤم

ندمآ دـبال  تسا و  هدـش  رکذ  زین  نیقفانم  ياهمان  ع )  ) نانمؤم ریما  نآرق  رد  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  اهتیاور  نیا  زا  یـضعب  رد  هک  نانچ 
. ینآرق هیآ  تروص  هب  هن  تسا  هدوب  ریسفت  ناونع  هب  ترضح  نآ  نآرق  رد  نیقفانم  مان 

__________________________________________________

. ] …[77 هعقاو / ( 1)
.78 هعقاو / ( 2)
.79 هعقاو / ( 3)
.80 هعقاو / ( 4)

288 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
موتکم و ار  نانآ  رارـسا  دوب و  هتفرگ  شیپ  رد  نانآ  اب  يزیمآ  تملاسم  شور  يو  هک  تسا  تقیقح  نیا  هاوگ  زین  نیقفانم  اب  ربماـیپ  راـتفر 

. دروآیم تسد  هب  ار  ناشلد  تشادیم و  ناهنپ 
دوخ یتح  ناناملـسم  مامت  سپـس  دزاس و  ناشیاوسر  حـضتفم و  دروایب و  نآرق  رد  ار  نانآ  ماـن  يو  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  لاـح  نیا  اـب 
نینچ ایآ  دنیامن !؟ نیرفن  نعل و  دـناهدش ، هتخانـش  هدـیدرگ و  فورعم  ناشن  مان و  اب  هک  نیقفانم  رب  زور  بش و  هک  دـهد  روتـسد  ار  نانآ 

رد ات  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  نیقفانم  مسا  ایآ  دوش ؟ وگ  تفگ و  نآ  توق  فعـض و  مقـس ، تحـص و  نوماریپ  رد  ات  دراد  دوجو  یلاـمتحا 
كرش هک  دومن  هسیاقم  بهل » وبا   » مسا اب  ار  نیقفانم  مسا  ناوتیم  ایآ  دوش ؟ یسررب  ثحب و  ع ،)  ) یلع نآرق  رد  نآ  نتشاد  ینآرق  ناونع 
ناـهج زا  تخر  یتـسرپ  تب  كرـش و  اـب  وا  هک  تسنادیم  زین  مالـسا  ربماـیپ  هدومن و  ینلع  ص )  ) ادـخ لوـسر  اـب  ار  شیوـخ  ینمـشد  و 

!؟ تسب دهاوخرب 
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288 راتفگ … ص : هصالخ 

نیا یلو  دـشابیم  تسرد  دوـخ  ياـج  هب  مه  بلطم  نیا  تشاد و  دوـجو  ع )  ) ناـنمؤم ریما  فحـصم  رد  ییاـهتدایز  تاـفاضا و  هچرگ 
رب ندوب  مزلم  اهنت  هن  اریز  تسا  هدوبن  دناسرب ، ناناملـسم  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  هدوب  رومأم  ادخ  لوسر  هک  هچ  نآ  زا  نآرق و  ءزج  تافاضا 

هتـشذگ تاحفـص  رد  هک  تسا  یمکحم  لیالد  نامه  نآ  نالطب  رب  لیلد  تسا و  ملـسم  یعطق و  نآ  نالطب  هکلب  درادن  یلیلد  بلطم  نیا 
. میدومن نایب  نآرق  فیرحت  مدع  هراب  رد 

288 فیرحت … ص : تایاور  - 3

هراشا

لیالد هنوگ  نیا  زا  رگید  یکی  هب  زین  لصف  نیا  رد  کنیا  میدرک و  یباـیزرا  ار  فیرحت  نارادـفرط  لـیالد  زا  یتمـسق  هتـشذگ  لوصف  رد 
میزادرپیم :

رب اهنآ  همه  هک  تسا  هدـش  لقن  ع )  ) تیب لها  زا  یناوارف  و  رتاوتم »  » تایاور دـنیوگیم : هک  تسا  نیا  فیرحت  نارادـفرط  لـیلد  نیموس 
. تفریذپ ار  اهنآ  دیاب  راچان  دنراد و  تلالد  نآرق  فیرحت 

خساپ :
289 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  مییوگیم : هصالخ  روط  هب  راتفگ  نیا  خساپ  رد 

. تسام يوگ  تفگ و  ثحب و  دروم  هک  تسا  فیرحت  نآ  زا  ریغ  دوشیم ، هدافتسا  تایاور  نیا  زا  هک  یفیرحت  الوا :
هدش لقن  يرایس  دمحم  نب  دمحا  باتک  زا  اهنآ  زا  یتمـسق  اریز  دنـشابیم  دامتعا  لباق  ریغ  فیعـض و  دنـس  رظن  زا  تایاور  رثکا  ایناث : و 

هب مه  يرگید  تمسق  خسانت و  هب  دقتعم  فرحنم و  تسا ، هدوب  یصخش  يرایـس  دمحا  هک  دنراد  قافتا  لاجر » ملع   » نادنمـشناد تسا و 
. دننادیم لزلزتم  هدیقع  رظن  زا  وگغورد و  يدرم  زین  ار  وا  لاجر »  » ياملع هک  تسا  هدیسر  ام  هب  یفوک  دمحا  نب  یلع  هطساو 

نانیمطا لقا  دـح  ای  روآ و  نیقی  لقن  ترثک  رثا  رد  ای  دامتعا و  دروم  ربتعم و  دنـس  رظن  زا  فیرحت  تایاور  زا  یهورگ  لاـح  نیع  رد  یلو 
یلک روط  هب  میزادرپیم و  اهنآ  تلالد  یگنوگچ  هب  هدومن ، رظن  فرص  اهنآ  دنس  یسررب  زا  دروم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  دنشابیم ، روآ 

تلالد و یگنوگچ  سپـس  مینکیم ، لقن  ار  اهنآ  نتم  هک  دنوشیم  میـسقت  هورگ  راهچ  هب  تلالد  ینعم و  رظن  زا  تایاور  هک : مییوگیم 
. میهدیم رارق  یسررب  ثحب و  دروم  نآرق  فیرحت  رب  ار  اهنآ  تلالد  مدع 

289 ص : لوا … : هورگ 

تیاور تسیب  هب  اهنآ  دادـعت  دـنراد و  تلالد  نآرق  فیرحت  هب  احیرـص  تسا ، هدـمآ  فیرحت »  » هملک اب  هک  فیرحت  تایاور  زا  یتمـسق 
اهنآ : زا  ياهنومن  کنیا  هک  دوشیم  غلاب 

لزان « 1  » ٌهوُجُو ُّدَوْسَت  َو  ٌهوُجُو  ُّضَْیبـَت  َمْوَی  هیآ  نیا  هک  یماـگنه  هک : تسا  هدومن  لـقن  رذ  وبأ  زا  دوـخ  دانـسا  اـب  یمق  میهاربا  نب  یلع  - 1
ره زا  ادـخ  لوسر  هک  تفگ  رذ  وبأ  هاـگنآ  دـنیآیم ، نم  دزن  هب  هناـشن  مچرپ و  جـنپ  اـب  تماـیق  رد  نم  ناوریپ  دومرف : ادـخ  لوسر  دـش ،

؟ دیدرک راتفر  هنوگچ  ترتع -) نآرق و   ) دوب امش  شیپ  رد  نم  زا  هک  یگرزب  تناما  ود  اب  ینعی  نیلقث - اب  هک  دسرپیم  یهورگ 
، هدومن ینمـشد  توادع و  ترتع ،)  ) رغـصا لقث  اب  میتخادنا و  رـس  تشپ  هب  میدرک و  فیرحت  ار  نآرق )  ) ربکا لقث  دـنیوگیم : لوا  هورگ 

. میتشاد اور  نانآ  هراب  رد  متس 
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زین رغـصا  لقث  اـب  میدـیزرو و  تفلاـخم  نآ  تاروتـسد  ماـکحا و  اـب  میدرک و  هعطق  هعطق  فیرحت و  ار  ربکا  لـقث  دـنیوگیم : مود  هورگ 
. میدیگنج نانآ  اب  هدرک ، ینمشد 

__________________________________________________

.106 نارمع / لآ  دوب . دهاوخ  هایس  کیرات و  ییاههرهچ  دیفس و  نشور و  ییاههرهچ  ازج ) باسح و  زور   ) زور نآ  رد  ( 1)
290 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

یلصفم ثیدح  نمض  رد  ادخ  لوسر  هک  دناهدرک  لقن  يرماس  نسح  نب  نسح  زا  دوخ  دانـسا  اب  يرئازج  ثدحم  سوواط و  نب  دیـس  - 2
وا باتک  فرحنم و  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  نانآ  هک : دومرف  نینچ  هفیذح  هب  دننکـشیم ، مهرد  ار  ادخ  نوناق  زرم  دـح و  هک  یناسک  هراب  رد 

. دنهدیم رییغت  ارم  شور  دننکیم و  فیرحت  ار 
هک : تسا  هدروآ  نینچ  ع )  ) رقاب ماما  زا  وا  یفعج و  رباج  زا  دوخ  دانسا  اب  یمق  هّللا  دبع  نب  دعس  - 3

نآ هب  رگا  هک  دیـشاب  هاگآ  مراذگیم ، نیگنـس  تناما  ود  امـش  نایم  رد  نم  مدرم ! دومرف : هاگنآ  دناوخ ، اعد  ینم  رد  ص )  ) ادـخ لوسر 
. دریگب رارق  مارتحا  دروم  دیاب  ادخ و  هناخ  مه  هبعک  تسا و  نم  ترتع  باتک و  اهنآ  دش ، دیهاوخن  هارمگ  هاگ  چیه  دیدز ، گنچ  ود ،

ترتع و دنتـسکش ، مهرد  ار  هبعک  مارتحا  دندومن و  فیرحت  ار  ادخ  باتک  مدرم  یلو  دومرف : يوبن  ثیدح  نیا  نایب  زا  سپ  ع )  ) رقاب ماما 
. دنتسج يرود  اهنآ  زا  دنتخادنا و  رود  هب  ار  ادخ  ياهتناما  عئادو ، مامت  دندیناسر و  لتق  هب  ار  ربمایپ  نادناخ 

هـس ادخ  لدع  هاگرد  رد  زیخاتـسر  زور  رد  هک : تسا  هدومن  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  وا  رباج و  زا  دوخ  دانـسا  اب  لاصخ  رد  قودص  خیـش  - 4
دننکیم : تیاکش  یهاوخداد و  مدرم  زا  دنوشیم و  رضاح  هفیاط 

. دنتـسکش مهرد  ارم  تمظع  هدیبوک ، مهرد  ارم  مارتحا  دـندرک ، فیرحت  ارم  مدرم  نیا  ایادـخ ! دـیوگیم : نآرق  ترتع . دجـسم و  نآرق ،
هب ار  ام  مدرم  نیا  ایادخ ! دیوگیم : ترتع  دندرکن . يرادرب  هرهب  نم  زا  دندومن و  عیاض  لطاع و  ارم  مدرم  نیا  ایادخ ! دـیوگیم : دجـسم 

دنتخاس …  هدنکارپ  قرفتم و  ار  ام  دندیشاپ ، مه  زا  ار  ام  یگدنز  دندیناسر ، لتق 
نب یسوم  نسحلا  وبا  ترضح  رضحم  هب  نم  دیوگیم : وا  هک  دناهدرک  لقن  دیوس  نب  یلع  زا  دوخ  دانسا  اب  قودص  یفاک و  رد  ینیلک  - 5

تناما هب  ار  ادخ  باتک  مدرم  نیا  دوب : هتـشون  نآ  نمـض  رد  هک  مدومن  تفایرد  یخـساپ  متـشاگن و  ياهمان  دوب ، نادنز  رد  هک  ع )  ) رفعج
. دندومن لیدبت  فیرحت و  ار  نآ  دندیزرو و  تنایخ  ییادخ  تناما  نیا  هب  سپس  دنتفریذپ ،

رد دـناوخ و  ياهبطخ  اروشاع  زور  رد  ع )  ) نیـسحلا هّللا  دـبع  ابا  ترـضح  هک  هدومن  لقن  هّللا  دـبع  زا  دوخ  دانـسا  اـب  بوشآرهـش  نبا  - 6
ینامدرم امش  دیشابیم ، اهتلم  راگزور و  دمآ  رس  متـس  ملظ و  رد  شکرـس و  درمتم و  مدرم  امـش  یتسار  دومرف : نینچ  هبطخ  نآ  نمض 

ار ادخ  باتک  هتـسب و  یتسود  نامیپ  ناهانگ ، اب  هک  دیتسه  یناسک  امـش  دیاهتفرگ . ماهلا  ناطیـش  زا  هتخادنا و  رود  هب  ار  نآرق  هک  دـیتسه 
. دیاهدرک فیرحت 

291 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  هیطع  نب  نسح  زا  دوخ  دانسا  اب  تارایزلا  لماک  رد  هیولوق  نبا  - 7
ار هبعک  دندرک و  بیذـکت  ار  وت  ناربمایپ  هک  نک  تنعل  یناسک  رب  ایادـخ ! ناوخب : ار  تالمج  نیا  يدـش ، ینیـسح » رئاح   » دراو نوچ  هک 

. دندومن فیرحت  ار  وت  باتک  مدهنم و 
دومرف : قداص  ماما  هک  تسا  هدروآ  نینچ  یلعالا  دبع  زا  مه  وا  نومیم و  نب  ۀبطق  زا  لاجح  - 8

. دنهدیم رییغت  ار  ادخ  باتک  تیبرع ، نارادفرط 

291 ص : خساپ … :

نیا رد  فیرحت  یلو  تسا ، هتفر  راک  هب  اـهنآ  رد  احیرـص  فیرحت »  » هملک هک  فیرحت  تاـیاور  لوا  هورگ  زا  دـنچ  ییاـههنومن  دوب  نیا 
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تسا يرگید  يانعم  نآ  زا  روظنم  هکلب  تسین  نآ  تالمج  تایآ و  زا  یـضعب  طاقـسا  نآرق و  ظافلا  رییغت  فیرحت و  يانعم  هب  اهتیاور 
نایراق فالتخا  رثا  رد  هک  تسا  یتارییغت  يانعم  هب  رخآ  تیاور  رد  فیرحت  اریز  درادن  یطابترا  هنوگچیه  ام ، ثحب  دروم  فیرحت  اب  هک 

رییغت و نآرق  رد  هک  هناـگتفه  ياـهتئارق  اریز  تسا  فیرحت  عون  کـی  دوـخ  لـمع  نیا  تسا و  هدـمآ  دوـجو  هب  تئارق  یگنوـگچ  رد 
يرگید ياهتئارق  اهنآ و  ندوب  یعطق  رتاوتم و  ضرف  هب  تسین و  ملـسم  اهنآ  ندوب  نآرق  دنـشابیمن و  رتاوتم  هدروآ ، دوجو  هب  یلیدبت 

تیاور رد  فیرحت  زا  روظنم  دنشابیم و  راوتسا  یصخش  تایرظن  اهداهتجا و  هیاپ  رب  هدوبن و  رتاوتم  املسم  هک  تسا  هتفای  هار  نآرق  هب  زین 
. درادن یطابترا  نیرتکچوک  فیرحت  نارادفرط  فده  اب  تسا و  ینعم  نیمه  رخآ ،

يانعم هب  هن  دـشابیم  نآ  ریـسفت  رد  فرـصت  نآرق و  موهفم  نداد  رییغت  يانعم  هب  هناـگتشه  ياـهتیاور  هیقب  رد  فیرحت »  » هملک اـما  و 
هتفای هار  نآرق  هب  هک  تسا  فیرحت  عون  کی  زین  نآرق  ياـنعم  رد  داـهتجا  فرـصت و  اریز  نآ  تاـملک  نداد  رییغت  نآرق و  تاـیآ  طاقـسا 

رگید و ياهانعم  هب  تسا ، هدـش  لزان  نانآ  تمظع  رد  هک  ار  یتایآ  دناهتـسناوت ، فیرحت  هنوگ  نیا  اـب  ربماـیپ  تیب  لـها  نانمـشد  تسا و 
هک ینعم  نیا  و  دنهاکب . توبن  نادناخ  تمظع  ماقم و  زا  هدرب و  راک  هب  ار  ناشدوخ  توادع  ینمشد و  دننک ، لیوأت  ریسفت و  عقاو  فالخ 
هّللا دبع  یبا  ترـضح  نالتاق  هب  نآرق  فیرحت  روکذم  ياهتیاور  زا  مشـش  ثیدح  رد  هک  نانچ  دوشیم ، دییأت  يدنچ  تایاور  اب  میتفگ 

. دیاهدرک فیرحت  ار  ادخ  باتک  امش  دیوگیم : هک  اج  نآ  هدش ، هداد  تبسن  (ع )
هک هنوگ  نیدـب  دـنتخادنا ، رود  هب  ار  ادـخ  باتک  ناـنآ  دـیوگیم : وا  هک  میدروآ  ع )  ) رقاـب ماـما  زا  یتیاور  نآرق ، تمظع  شخب  رد  زاـب 

292 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دناهداد . رییغت  ار  نآ  نیناوق  دودح و  هتشاد  ظوفحم  ار  نآرق  تاملک  فورح و 
، تسویپیمن عوقو  هب  یفیرحت  نینچ  رگا  تسا و  هتـسویپ  عوقو  هب  املـسم  ینعم  نیدـب  فیرحت  هک  میتفگ  تیاور  نیا  حیـضوت  رد  البق  ام 

نانآ قوقح  هک  دیـشکیمن  ییاج  هب  راک  دـشیم و  تاعارم  نانآ  هراـب  رد  ص )  ) ربماـیپ مارتحا  دـنامیم و  ظوفحم  هرهاـط  ترتع  قوقح 
جراخ ام  ثحب  لحم  زا  ینعم  نیا  هب  فیرحت  هک  دیراد  هجوت  یلو  دریگب  رارق  تیذا  اذیا و  دروم  نانآ  هراب  رد  ادخ  لوسر  دوش و  لامیاپ 

. تسا

292 ص : مود … : هورگ 

نیب زا  فیرحت  رثا  رد  دوب و  هدمآ  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  رد  ینید  نایاوشیپ  مان  هک ، نیا  رب  دنراد  تلالد  فیرحت  تایاور  زا  رگید  هورگ 
اهنآ : زا  ياهنومن  کنیا  هک  تسا  ناوارف  تایاور  هلسلس  نیا  تسا و  هتفر 

دومرف : ع )  ) نسحلا وبا  ماما  هک  دنکیم  لقن  لیضف  نب  دمحم  زا  دوخ  دانسا  اب  یفاک  رد  ینیلک  - 1
رگم هدرکن  ثوعبم  توبن  هب  ار  يربمایپ  چـیه  دـنوادخ  تسا . طبـض  ناربمایپ  ياهباتک  مامت  رد  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  تماما  تیالو و 

. تسا هدومن  دزشوگ  ار  وا  ّیصو  تیالو  و  ص )  ) دمحم توبن  هک  نیا 
مان و اب  ار  ام  دشیم ، هدناوخ  دوب ، هدمآ  دورف  هک  هنوگ  نامه  هب  نآرق  رگا  هک : دنکیم  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  دوخ  دانسا  اب  یـشایع  - 2

. دیدرکیم ادیپ  نآ  رد  ناشن 
فلتخم قرط  هب  یفوک  تارف  ریسفت  رد  سابع و  نبا  زا  فلتخم  ياهدنس  اب  دئاوفلا  زنک  رد  ع )  ) رقاب ماما  زا  یشایع  ریـسفت  یفاک و  رد  - 3

کی ام و  هراب  رد  نآ  مراهچ  کی  تسا  هدـش  لزان  شخب  راهچ  رب  نآرق  دومرف : ع )  ) نانمؤم ریما  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  هتابن  نب  غبـصا  زا 
تـسام رب  تسا و  ماکحا  تابجاو و  رد  شمـسق  نیرخآ  اهلثم و  تابحتـسم و  رد  شرگید  مراهچ  کی  ام و  نانمـشد  هراب  رد  شمراهچ 

. نآرق ياهتشادگرزب  اهمیظعت و 
اَّمِم ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  دوب : هدروآ  تروص  نیدب  ص )  ) ربمایپ يارب  ار  هیآ  نیا  لیئربج  هک  تسا  هدش  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  یفاک  رد  - 4

دننام دیراد ، دیدرت  میاهداتـسرف  ورف  ع )  ) یلع دوخ  هدـنب  هراب  رد  هچ  نآ  رب  رگا  ینعی  « 1  » ِِهْلثِم ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  یلع  یف   ] انِدـْبَع یلَع  اْنلََّزن 
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. دیروایب ار  نآ 
__________________________________________________

.23 هرقب / ( 1)
293 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

293 ص : خساپ … :

تفگ دـیاب  اهنآ  خـساپ  رد  دوشیم ، هدافتـسا  نآرق  فیرحت  اهنآ  رهاظ  زا  هک  فیرحت  تاـیاور  مود  هورگ  زا  يرـصتخم  هنومن  دوب  نیا 
هک :

زا نآرق  تایآ  زا  یـضعب  ریـسفت  ناونع  هب  هک  تسا  يراتفگ  هکلب  تسین  ینآرق  لوزن  هدـش ، لزان  همئا  ياهمان  رد  هچ  نآ  زا  روظنم  ـالوا :
نآرق فیرحت  بجوم  دشاب  هتـشاد  يریـسفت  هبنج  هک  هدش  لزان  ياهراتفگ  هنوگ  نیا  لقن  مدع  نیاربانب ، تسا . هدش  لزان  دنوادخ  فرط 

. دوش لالدتسا  نآرق  فیرحت  رب  اهتیاور  زا  هورگ  نیا  اب  ات  دوشیمن 
رانک ار  اهنآ  دیاب  هک  نیا  زج  تسین  ياهراچ  تروص  نیا  رد  دنشاب ، هتـشادن  يرگید  يانعم  نآرق  فیرحت  زج  اهتیاور  نیا  رگا  ایناث : و 

فیرحت مدع  هب  هک  یملـسم  مکحم و  لیالد  اب  اهنآ  رهاظ  اریز  مییوجن  کسمت  مینکن و  هیکت  اهنادب  یملع  ثحب  چـیه  رد  میراذـگب و 
ربمایپ راتفگ  ادـخ و  باتک  اب  هک  یتیاور  ره  دراد و  تفلاخم  ربمایپ  راتفگ  ثیداحا و  ادـخ و  باتک  اب  دزاـسیمن و  دـنراد ، تلـالد  نآرق 

رود هب  ار  ییاهتیاور  نینچ  دیاب  ناوارف  رتاوتم و  رابخا  قبط  دوب و  دـهاوخن  لمع  لباق  هنوگ  چـیه  هدوب و  دورطم  دـشاب ، هتـشاد  تفلاخم 
احیرـص نآرق  رد  ع )  ) یلع مسا  هک  دـننک  تلالد  ییاهتیاور  ای  تیاور  رگا  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  رباـنب  دـیبوک . راوید  هنیـس  رب  تخادـنا و 

رد هک  یملـسم  لیالد  ربانب  اریز  تخادنا  رود  ار  اهنآ  دیاب  دندوبن ، هیجوت  لیوأت و  لباق  رگا  دومن و  هیجوت  لیوأت و  ار  اهنآ  دیاب  هدـمآ ،
فیرحت ياهتیاور  مود  هورگ  يوگباوج  هک  ام  لـیالد  زا  ياهنومن  کـنیا  تسا . هدـماین  نآرق  رد  احیرـص  ع )  ) یلع مسا  میراد ، راـیتخا 

دشابیم :
تفـالخ و رب  ع )  ) یلع نییعت  اریز  تسا  هدـماین  احیرـص  نآرق  رد  یلع  ماـن  هک  دوـشیم  هدافتـسا  ریدـغ  یخیراـت  ملـسم و  ثیدـح  زا  - 1
نّحللا و دیدش  ناوارف و  دیکأت  زا  دعب  ناناملسم  میظع  عامتجا  رد  مه  نآ  تسا و  هدوب  ادخ  نامرف  هب  ریدغ  ثیدح  هلیسو  هب  وا  ینیـشناج 

نمـشد تارطخ  تالمح و  زا  دنک و  يرای  ریـسم  نیا  رد  ار  وا  هک  داد  یمتح  هدـعو  شربمایپ  هب  دـنوادخ  هک  نآ  زا  دـعب  ارجالا و  بجاو 
. درادب شظوفحم 

همه نیا  زا  دـعب  مه  نآ  تفـالخ ، هب  یلع  بصن  ناناملـسم و  میظع  عاـمتجا  نآ  هـب  دوـب ، هدـش  داـی  تحارـص  هـب  نآرق  رد  یلع  ماـن  رگا 
دییأت و هدعو  ات  تشادن  یـسرت  نآ ، راهظا  زا  ادخ  لوسر  دوب ، هدـمآ  احیرـص  یلع  مان  نآرق  رد  رگا  دوبن و  جایتحا  طیارـش ، تادـیکأت و 

. دیآ دورف  ادخ  فرط  زا  تظفاحم 
ۀجح رد  ناـیرج  نیا  هک  نیا  اـصوصخم  تسا ، هدوبن  نآرق  رد  احیرـص  ع )  ) یلع ماـن  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  ریدـغ  ثیدـح  زا  يرآ ،

294 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  هک  تسا  هدش  عقاو  ص )  ) ربمایپ یگدنز  نارود  رخاوا  عادولا و 
. دوب هتفای  راشتنا  ناناملسم  نایم  رد  هدمآ و  دورف  نآرق  مامت  ابیرقت  خیرات  نآ  رد 

نایامن الماک  شتانجو  زا  تسادیپ و  شرهاظ  زا  دنراد ، تلالد  نآرق  رد  ع )  ) یلع مان  ندوب  هب  هک  ییاهتیاور  زا  یضعب  ندوب  غورد  - 2
هیآ نیا  هک  یتروص  رد  تشاد ، دوـجو  « 1 …  » ٍْبیَر ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  هیآ  رد  ع )  ) یلع ماـن  هک  میناوخیم  مراـهچ  ثیدـح  رد  ـالثم  تسا ،

. درادن تیالو  تماما و  هلئسم  اب  یبسانت  نیرتکچوک 
چیه مان  و  ع )  ) یلع مان  هک  دراد  تحارـص  ینعم  نیا  رد  تیاور ، نیا  تسا و  هدمآ  یفاک  رد  هک  ریـصب  وبا  حیحـص  فورعم و  تیاور  - 3
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َلوُسَّرلا اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  هفیرش  هیآ  هراب  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگیم : ریصب  وبا  اریز  تشادن  دوجو  نآرق  رد  نیرهاط  همئا  زا  کی 
مدرم متشاد : هضرع  تسا ، هدش  لزان  نیـسح  نسح و  بلاط و  یبا  نب  یلع  هراب  رد  هیآ  نیا  دومرف : ماما  مدیـسرپ ، « 2  » ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو 

هب زامن  مکح  هک  دـییوگب  مدرم  باوج  رد  دومرف : ماـما  تسا ؟ هدـماین  ناـیم  هب  یمـسا  نآرق  رد  يو  تیب  لـها  یلع و  زا  ارچ  دـنیوگیم :
يارب ار  تمـسق  نیا  ادـخ  لوسر  دوخ  تسا و  هدـماین  نایم  هب  یمان  نآ  ندوب  تعکر  راهچ  تعکر و  هس  زا  یلو  هدـش  لزاـن  ادـخ  لوسر 

«3 . » دومن ریسفت  مدرم 
نآرق رد  یلع »  » مسا هک  دیامنیم  نایب  ار  اهنآ  فدـه  ینعم و  دـنکیم ، ریـسفت  ار  هتـشذگ  ياهتیاور  مامت  حیحـص ، تیاور  نیا  يرآ ،

اما تسا و  هدش  لزان  ینآرق  ریغ  لیزنت  ناونع  هب  ای  ریسفت و  ناونع  هب  هطوبرم ، تایآ  حرش  رد  یلو  هدشن  لزان  ندوب  نآرق  ناونع  هب  دیجم 
. دنک غالبا  ار  نآ  هک  دوب  هدشن  هداد  ادخ  لوسر  رب  يروتسد 

چیه نآرق  رد  یلع »  » مان دوجو  هلئـسم  اب  یلو  دـندرک  جاجتحا  يو  اب  یهار  ره  زا  دـندومن ، يراددوخ  رکب  وبا  اـب  تعیب  زا  هک  يدارفا  - 4
نینچ نتـشاد  تسد  رد  اـب  دندیـشکیم و  رکب  وـبا  خر  هب  ار  نآ  تـشاد  دوـجو  نآرق  رد  ع )  ) یلع ماـن  رگا  دـناهدومنن و  جاـجتحا  هنوـگ 

. دوب لیالد  ریاس  زا  رتمکحم  رتاریگ و  جاجتحا  ماقم  رد  بلطم  نیا  اریز  دندرکیم  موکحم  ار  وا  نشور  مهم و  كردم 

294 ص : موس … : هورگ 

عوقو هب  نآرق  رد  ود  ره  ناصقن  تدایز و  هک  دنراد  تلالد  نیا  رب  فیرحت ، تایاور  زا  موس  تمسق 
__________________________________________________

.23 هرقب / ( 1)
.59 ءاسن / ( 2)

«. مهیلع هلوسر  هّللا و  صن  ام  ، » 63 ج 2 ، باب 30 ، یفاو ، ( 3)
295 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

نآرق هب  ار  يرگید  تاملک  اهنآ  ياج  هب  هتـشادرب و  ار  نآرق  تاملک  زا  یـضعب  ناناملـسم  ربمایپ ، زا  دعب  هک : هنوگ  نیدب  تسا ، هتـسویپ 
تایاور : هنوگ  نیا  زا  ياهنومن  کنیا  دناهدرک . هفاضا 

طارص : » دوب تروص  نیدب  دمح ، هروس  زا  مشش  هیآ  هک  دنکیم  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  زیرح  زا  دوخ  دانـسا  اب  یمق  میهاربا  نب  یلع  - 1
.« نّیلاّضلا ریغ  مهیلع و  بوضغملا  ریغ  مهیلع  تمعنا  نم 

َو َمَدآ  یفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  دیامرفیم : دنوادخ  هک  مدرک  لاؤس  ار  هیآ  نیا  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  دـنکیم  لقن  ملاس  نب  ماشه  زا  یـشایع  - 2
یلع دّمحم  لآ  میهاربا و  لآ  دوب … « : تروص  نیدـب  لصا  رد  هیآ  نیا  دومرف : ماما  « 1 . » َنیَِملاْعلا یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاـحُون 

. دنداد رییغت  نارمع  لآ  هب  ار  دمحم  لآ  ینعی  دنتشاذگ ، نآ  ياج  هب  ار  يرگید  مسا  دنتشادرب و  نآ  زا  ار  یمسا  نیملاعلا ،»
خساپ :

مییوگیم : نآ  خساپ  رد  ام  فیرحت و  تایاور  موس  هورگ  زا  هنومن  ود  دوب  نیا 
. دنرابتعا لباق  ریغ  فیعض و  رایسب  دنس  رظن  زا  اهتیاور  نیا  الوا :

مامت اریز  دراد  تفلاخم  دـننادیم ، دودرم  نآرق  رد  ار  تدایز  عون  ره  هک  ناناملـسم  عامجا  اـب  تنـس و  نآرق و  اـب  اـهتیاور  نیا  اـیناث : و 
يدایز هدع  هکلب  تسا  هدشن  هفاضا  نآرق  هب  زین  فرح  کی  یتح  هک  دنریذپیم  ار  تقیقح  نیا  زین  فیرحت  نارادـفرط  دوخ  ناناملـسم و 

دنراد رظن  داحتا  عامجا و  ناناملسم  دنیوگیم  املع  ناگرزب  زا  نانآ  دننام  ییاهب و  خیش  یسوط و  خیش  دیفم و  خیش  دننام  نادنمـشناد  زا 
هدـش لزان  راگدرورپ  فرط  زا  میراد ، تسد  رد  نآرق  ناونع  هب  ام  هک  هچ  نآ  همه  هتـشادن ، هار  نآ  رب  یتداـیز  نیرتکـچوک  هک  نیا  رب 
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. دنکیم دییأت  ار  تقیقح  نیا  زین  يدایز  تایاور  تسا و 
مراهچ : هورگ 

. تسا هتفای  هار  نآ  هب  ناصقن  هدش و  مک  نآرق  زا  یتالمج  ای  تایآ و  هک  دنراد  تلالد  نیا  رب  زین  فیرحت  ياهتیاور  زا  يرگید  تمسق 
خساپ :

لوبق لباق  ریغ  اهنآ  زا  یضعب  لزلزتم و  فیعض و  موس  هورگ  ياهتیاور  دننام  زین  اهتیاور  نیا  الوا :
__________________________________________________

.33 نارمع / لآ  ( 1)
296 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. دنشابیم
دیاب دـشابن  لیوأت  لباق  رگا  درک و  لیوأت  میدومن ، لیوأت  ار  یلع  نآرق  هب  طوبرم  تایاور  هک  ینعم  نامه  هب  دـیاب  ار  اـهتیاور  نیا  اـیناث :

. تسین يرگید  هراچ  نتخادنا  رود  زج  هک  تسا  مالسا  ربمایپ  راتفگ  نآرق و  فلاخم  لاح  نیا  رد  اریز  تخادنا  رود  هب  ار  اهنآ 
ناکما مدـع  تروص  رد  دـنراد و  ار  لیوأت  هیرظن  نامه  فیرحت  تایاور  ماـمت  رد  هکلب  اـهتیاور و  نیا  رد  زین  نادنمـشناد  اـملع و  رثکا 

. دنشابیم لئاق  اهنآ  نتخادنا  رود  ندرک و  كرت  هب  لیوأت ،
ناناملسم زا  یسک  اریز  دنشابیم  یمالـسا  تما  عامجا  اب  فلاخم  دنراد ، تلالد  نآرق  فیرحت  هب  هک  یتایاور  دیوگیم : یـسابلک  ققحم 

. تسین انتعا  لباق  هجو  چیه  هب  ناشراتفگ  هک  يدارفا  زج  تسین  دقتعم  نآرق  فیرحت  هب 
فورعم روهـشم و  اـعبط  تشاد ، تیعقاو  یبلطم  نینچ  رگا  درادـن و  یـساسا  لـصا و  نآرق ، رد  فیرحت  ناـصقن و  دوجو  دـیوگیم : زاـب 

رد هک  تسین  یکچوک  هثداح  زین  نآرق  رد  فیرحت  ندرک و  مک  هلئـسم  دـنکیم و  ادـیپ  ترهـش  مهم  هثداح  ره  هک  روط  ناـمه  دـشیم ،
. دنامب هتخانشان  یفخم و  ققحت  تروص 

ققحم دـیوگیم : هک  تسا  هدـش  لقن  يو  زا  زاب  تسا و  هدـش  لقن  كرت ، ای  لـیوأت و  هیرظن  ناـمه  زین  هیفاو  حراـش  يدادـغب  ققحم  زا  و 
رب هک  ار  یتایاور  دـیوگیم ، دوخ  باتک  نامه  رد  يو  هک  دـنکیم  لقن  تسا - هتـشون  یباـتک  نآرق  فیرحت  مدـع  هراـب  رد  هک  یکرک -

نآرق و فالخ  رب  هک  یتیاور  اریز  تخادـنا  رود  هب  ار  اهنآ  همه  ای  دومن و  لیوأت  دـیاب  دـنکیم ، تلالد  نآرق  رد  فیرحت  صقن و  عوقو 
. تخادنا رود  هب  دیاب  دشابن  نکمم  نآ  لیوأت  دوش و  دراو  ناناملسم  عامجا  فالخ  رب  ای  ص )  ) ربمایپ راتفگ 

ياهتیاور نومـضم  قبط  هک  تسا  هدومن  هراشا  میداد ، رکذت  البق  ام  هک  یبلطم  نامه  هب  شراتفگ  نیا  رد  یکرک  ققحم  موحرم  فلؤم :
لیذ تیاور  ود  هب  ار  زیزع  هدـنناوخ  رظن  هنومن  يارب  کـنیا  دومن ، درط  دـیاب  دـشاب ، نآرق  اـب  فلاـخم  هک  ار  یتیاور  ره  یعطق  حـیحص و 

مییامنیم : بلج 
تکاله هب  یتسدشیپ  مادقا و  زا  رتهب  ههبش  ربارب  رد  ندومن  فقوت  تسا : هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  حیحـص  دنـس  اب  قودص  خیـش  - 1
يراـتفگ ره  سپ  تسا  قح  نازیم  نآرق  دراد . دوجو  ییانـشور  رون و  یتـسرد ، لـمع  ره  يارب  نازیم و  هاوگ و  یقح ، ره  يارب  اریز  تسا 

«1 . » دینک شکرت  دشاب ، نآ  فلاخم  هچ  نآ  ره  دیریگب و  دشاب ، نآرق  قفاوم  هک 
__________________________________________________

لئاسو  … هوعدـف :»  هّللا  باتک  فلاخ  ام  هوذـخف و  هّللا  باتک  قفاو  ام  یف  ۀـکلهلا …  ام  یف  ماحتقالا  نم  ریخ  ههبّـشلا  دـنع  فوقولا  ( » 1)
.380 اضق ج 3 ، باتک  هعیشلا ،
297 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

اب ار  اهنآ  دش ، لقن  امش  يارب  مه  فلاخم  ثیدح  ود  هاگ  ره  هک : تسا  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  حیحـص  دنـس  اب  يدنوار  بطق  - 2
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«1 . » دینک كرت  ار  ادخ  باتک  فلاخم  دیریگب و  دوب ، ادخ  باتک  قفاوم  هک  مادک  ره  دینک ، قیبطت  ادخ  باتک 
هوجو نیرتهب  دـیاش  میاهدرک و  نایب  سرد  سلجم  رد  هک  میراد  زین  يرگید  هیرظن  فیرحت  تایاور  زا  مراهچ  هورگ  دروم  رد  اـم  فلؤم :
نامه یتبـسانم  هب  هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  مینکیم و  يراددوخ  اـج  نیا  رد  نآ  ندروآ  زا  راـصتخا  تاـعارم  يارب  یلو  دـشاب  اـههیرظن  و 

. میروایب ار  هیرظن 

297 ص : دش … ؟ يروآ  عمج  هنوگچ  نآرق  - 4

نآرق نیودـت  يروآ و  عمج  هوحن  نانآ  مراهچ  لیلد  میداد ، خـساپ  اهنآ  هب  میدروآ و  ار  فیرحت  نارادـفرط  لیالد  زا  یتمـسق  اج  نیا  ات 
. تفرگ دهاوخ  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  القتسم  باتک ، هدنیآ  شخب  رد  ادخ  يرای  هب  هک  تسا 

__________________________________________________

لئاسو هوّدرف :» هّللا  باتک  فلاخ  ام  هوذـخف و  هّللا  باـتک  قفاو  اـمف  هّللا  باـتک  یلع  اـمهوضرعاف  ناـفلتخم  ناثیدـح  مکیلع  درو  اذا  ( » 1)
.380 ج 3 / هعیشلا :

299 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

نآرق نیودت  يروآ و  عمج  شخب 9 

هراشا

خساپ 3- نیودـت  تایاور  رد  ضراعت  خساپ 2 - نیودـت  تایاور  رد  ضقانت  خساپ 1 - نآرق  نیودت  تایاور  خـساپ  نآرق  نیودـت  تایاور 
نیملـسم عامجا  نآرق و  يروآ  عمج  تایاور  خساپ 5 - لقع  رظن  زا  نآرق  نیودـت  تایاور  خساپ 4 - نآرق  رظن  زا  نآرق  نیودـت  تایاور 

300 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  هجیتن  نآرق  نیودت  رد  حیحص  هیرظن  نآرق  رد  تدایز  مدع  هب  ناناملسم  عامجا  خساپ 6 -

300 نآرق … ص : نیودت  تایاور 

300 نآرق … ص : نیودت  تایاور  زا  هدافتسا  ءوس 

یتمسق هب  هتشذگ  لوصف  رد  دناهدش ، لئاق  نآرق  فیرحت  هب  تاهبـش  نآ  رثا  رد  دنراد و  یتاهبـش  لیالد و  فیرحت ، نارادفرط  هک  میتفگ 
نآ خـساپ  هب  سپـس  میروآیم ، ار  نانآ  مراهچ  لیلد  لصف ، نیا  رد  کنیا  دـش ، هتفگ  اهنآ  خـساپ  دـش و  هراشا  تاهبـش  لـیالد و  نیا  زا 

. میزادرپیم
ءوس نآ  زا  هداد ، رارق  دوخ  زیواتـسد  نآرق  فیرحت  تاـبثا  رد  ار  نآ  فیرحت ، نارادـفرط  هک  تسا  یلئاـسم  زا  نآرق  يروآ  عمج  تیفیک 

. دننکیم هدافتسا 
نیودـت يروآ و  عمج  یگنوگچ  اب  تشاد و  هارمه  هب  ار  نآرق  رییغت  فیرحت و  اتداع  هک  دوب  يروط  نآرق  يروآ  عمج  دـنیوگیم : ناـنآ 

. میوش مزتلم  نآ  فیرحت  هب  هک  میروبجم  نآرق 
رد  » نت دصراهچ  و  هنوعم » رئب   » گنج رد  نآرق  ناظفاح  نایراق و  زا  رفن  داتفه  اریز  دش  يروآ  عمج  رکب  وبا  روتسد  اب  نآرق  نانآ ، رظن  هب 

نیب زا  زین  نآرق  ناظفاح ، نتفر  نیب  زا  اب  دـنک ، ادـیپ  همادا  لاونم  نیدـب  راک  رگا  هک  دومن  ساسحا  رکب  وبا  دـندش و  هتـشک  همامی » گنج 
ناظفاح ياهلد  اههنیـس و  زا  اـههراپهتخت و  اـههحول و  زا  ار  نآرق  هک  داد  تیرومأـم  تباـث  نب  دـیز  رمع و  هب  هک  دوب  نیا  تفر ، دـهاوخ 

رد ياهدـش  نیودـت  باتک  تروص  هب  دنـسیونب و  اـج  کـی  رد  هدرک و  يروآ  عمج  هربخ  نف و  لـها  رفن  ود  تراـظن  تداهـش و  اـب  نآرق 
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. دنامب یقاب  ناناملسم  نایم  رد  هشیمه  يارب  ات  دنهد  رارق  ناناملسم  رایتخا  رد  دندروآ و 
تسا یعیبط  هک  نآ  هچ  دراد ، دوجو  نآ  رد  فیرحت  لامتحا  لقاال  ای  تسا و  هدش  فیرحت  نآرق  هک : دنریگیم  هجیتن  راتفگ  نیا  زا  نانآ 

301 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  عقاو  رییغت  فیرحت و  ارهق  اهنیودت  اهيروآ و  عمج  هنوگ  نیا  رد 
ياهاج زا  ار  ارعش  زا  ياهدع  ای  رعاش و  رفن  کی  راعشا  دهاوخب  یـسک  رگا  اریز  دوب  دهاوخ  نایم  رد  فیرحت  لامتحا  لقاال  دش و  دهاوخ 

مدع ای  تلفغ و  رثا  رد  راعـشا  نآ  زا  یـضعب  هک  دنامیم  یقاب  لامتحا  نیا  ياج  لقا  دح  دـنک ، يروآ  عمج  هدـنکارپ  قاروا  زا  فلتخم و 
. تسا هتفر  نیب  زا  هدشن و  دراو  هعومجم  نآ  هب  یسرتسد 

نیدـب هک  يدایز  ياهتیاور  اـب  ار  نآ  دـنرادنپیم و  نآرق  نیودـت  یگنوگچ  تیفیک و  رد  فیرحت  نارادـفرط  هچ  نآ  هصـالخ  دوب  نیا 
هجیتن ار  نآرق  فیرحت  یگتخاس  ساسایب و  تایاور  تانایرج و  هنوگ  نیا  زا  دننکیم و  لالدتسا  هیرظن  نیا  رب  تسا  هدش  دراو  نومضم 

. دنریگیم
مینک و وگ  تفگ و  نآرق  نیودـت  یگنوگچ  دروم  رد  لصف  نآ  رد  مییاشگب و  ار  یلـصف  اج  نیا  رد  مینادیم  مزـال  دوخ  رب  هک  تسا  نیا 

لیالد زا  یکی  دشاب و  لالدتسا  نآ  رب  یخساپ  مه  هک  میهد  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  تسا ، هدش  لقن  نآرق  نیودت  هراب  رد  هک  یتایاور 
. دوش یسررب  ینآرق  مولع  ثحابم  زا  یمهم  ثحب  کی  مه  دوش و  هتفرگ  فیرحت  نارادفرط  تسد  زا  فیرحت 

301 تایاور … ص : نتم 

یگنوگچ رد  هک  یهاو  ياهرادـنپ  ياـنب  ریز  هدولاـش و  نوچ  مینکیم ، عورـش  نآرق  يروآ  عمج  تاـیاور  ثیداـحا و  زا  ار  ثحب  کـنیا 
یـسررب اهتیاور  نیا  رگا  تسا و  نآرق  نیودت  تایاور  نامه  تسا ، هدش  جاتنتـسا  اهنآ  زا  نآرق  فیرحت  هدـش و  لصاح  نآرق  نیودـت 

. دزیریم ورف  هدش و  لزلزتم  دوخ  يدوخ  هب  طلغ  ياهيریگ  هجیتن  اهروصت و  نیا  همه  دوش ، هداد  ناشن  اهنآ  یتسس  فعض و  دوش و 
رـضاح يو  دزن  رد  زین  باطخ  نب  رمع  مدـش ، دراو  هک  یماگنه  دـیبلط ، ارم  همامی  گنج  رد  رکب  وبا  هک : دـنکیم  لقن  تباث  نب  دـیز  - 1

. دوب
همعط ار  نآرق  نایراق  زا  یهورگ  تسویپ و  عوقو  هب  رابنوخ  روط  هب  هماـمی  گـنج  دـیوگیم : هدـمآ  نم  دزن  هب  رمع  دـیز ! تفگ : رکب  وبا 
نآرق تایآ  رثکا  هجیتن  رد  دنوش و  هتـشک  نایراق  ناظفاح و  هیقب  دیایب و  شیپ  زین  يرگید  رتدیدش  ياهگنج  تسا  نکمم  تخاس ، دوخ 
يروآ عمج  اج  کی  رد  ار  نآرق  یهدـب  روتـسد  هک  منیبیم  نیا  رد  حالـص  نم  دورب و  نیب  زا  اهنآ  ندـش  هتـشک  اب  نایراق  ياههنیـس  رد 

. دننک
نم زا  ار  نآ  هب  مادـقا  هنوـگچ  وـت  تسا ، هدادـن  ماـجنا  ادـخ  لوـسر  دوـخ  هـک  ار  يراـک  مـتفگ : رمع  هـب  نـم  هـک  دوـمن  هفاـضا  رکب  وـبا 

302 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  یهاوخیم !؟
رارکت ار  داهنـشیپ  نیا  دوـمنیم و  هعجارم  نم  هب  هراـب  نیا  رد  بترم  وا  تـسا و  نـیمه  رد  حالـص  ریخ و  دـنگوس ! ادـخ  هـب  تـفگ : رمع 

. منک تقفاوم  رمع  يأر  رظن و  اب  هک  دنکفا  ملد  رب  داد و  ردص  حرش  زین  نم  هب  هراب  نیا  رد  دنوادخ  هک  نیا  ات  درکیم 
ار یحو  نتـشون  زین  ادخ  لوسر  نارود  رد  وت  یتسه و  وگتـسار  نانیمطا و  دروم  لقاع ، درمناوج ، وت  تفگ : نم  هب  رکب  وبا  دیوگیم : دیز 

ادـخ هب  دـنکیم : هفاضا  دـیز  هدـب ! ماجنا  ار  زیمآ  راختفا  ریطخ و  لمع  نیا  ریگب و  هدـهع  هب  ار  نآرق  يروآ  عمج  کنیا  یتشاد . هدـهع  هب 
رتناسآ نآرق  يروآ  عمج  لـمع  زا  تشادیماو ، رگید  ياـج  هب  ییاـج  زا  نآ  نداد  لاـقتنا  یهوک و  ندـنک  هب  ارم  رکب  وبا  رگا  دـنگوس !

هدادـن ماـجنا  ادـخ  لوسر  دوخ  هک  ار  یلمع  هنوگچ  امـش  متفگ : وا  هب  مدرک و  رارکت  ار  رکب  وبا  لاکـشا  مه  نم  هک  دوـب  نیا  دوـب ، میارب 
نم هب  ررکم  هراـب  نیا  رد  يو  هک  دوـب  نیا  تسا و  نیا  رد  ناناملـسم  حالـص  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : رکب  وـبا  دـیهدیم ؟ ماـجنا  تـسا ،

رب هک  هچ  نآ  داد و  ردص  هعـس  مه  نم  رب  دـنوادخ  هک  يزور  ات  دومنیم  بیقعت  بترم  ار  نآرق  يروآ  عمج  داهنـشیپ  درکیم و  هعجارم 
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زا اـههراپ و  هتخت  اهذـغاک و  اـههحول و  زا  ار  نآرق  متـسب و  رمک  هب  تمه  نـماد  دـنکفا ، زین  نـم  لد  رب  دوـب  هدـنکفا  رمع  رکب و  وـبا  لد 
دوب : نیا  نآ  مدومن و  ادیپ  يراصنا  همیزخ  یبا  دزن  رد  اهنت  ار  هبوت  هروس  رخآ  هیآ  ود  هک  نیا  ات  مدرک  يروآعمج  مدرم  ياههنیس 

«1 …  » ْمُکِسُْفنَأ ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل 
، دمآ رد  دحاو  باتک  تروص  هب  دـش و  يروآ  عمج  هدـنکارپ  عبانم  زا  اسرفتقاط  تامحز  نیا  اب  هک  نآرق  نیا  دـیوگیم : تباث  نب  دـیز 

«2 . » دوب رمع  رتخد  هصفح  دزن  رد  زین  وا  زا  دعب  رمع و  شیپ  يو  نارود  زا  سپ  دوب و  رکب  وبا  دزن  رد 
قارع لها  هارمه  ار  ماش  لها  هک  تشاد  تیرومأم  نامثع  فرط  زا  هفیذح  هک  یماگنه  هب  دنکیم : لقن  کلام  نب  سنا  زا  باهـش  نبا  - 2

هب دوب ، هدـمآ  دوجو  هب  اهنآ  نایم  رد  نآرق  تئارق  رد  هک  يدـیدش  فالتخا  زا  هفیذـح  دـنک . جیـسب  ناتـسنمرا  ناـجیابرذآ و  حـتف  يارب 
راچد يراصن  دوهی و  دـننام  هب  ناشباتک  رد  ناناملـسم  نیا  هک  نآ  زا  شیپ  نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ : دـمآ و  نامثع  دزن  هب  داـتفا و  تشحو 

. سرب نانآ  داد  هب  دنوش ، فالتخا 
سپ زاب  يرادربهخسن  زا  سپ  هک  تسرفب  ام  دزن  هب  ار  اههفیحص  هک  داد  ماغیپ  هصفح  هب  نامثع 

__________________________________________________

.129 ، 128 هبوت / ( 1)
.98 / 6 نآرق ، يروآعمج  لصف  يراخب ، حیحص  ( 2)

303 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
نب نامحرلا  دـبع  صاع و  نب  دیعـس  ریبز و  نب  هّللا  دـبع  تباث و  نب  دـیز  هب  نامثع  داتـسرف . نامثع  دزن  هب  ار  اههفیحـص  هصفح  میهدیم :

. دنتشون رگید  هخسن  دنچ  اههفیحص  نیا  يور  زا  داد  روتسد  ماشه  نب  ثرح 
ادـیپ رظن  فالتخا  نآرق  زا  يدروم  رد  تباث  نب  دـیز  امـش و  رگا  تفگ : دـندوب ، شیرق  هلیبق  زا  هک  ناگدنـسیون  نآ  زا  نت  هس  هب  ناـمثع 

. تسا هدش  لزان  نانآ  تغل  هجهل و  اب  نآرق  اریز  دیسیونب  شیرق  تغل  اب  دیدرک 
نامثع سپـس  دـندرک  يرادربهخـسن  رگید  فحـصم  دـنچ  اههفیحـص  نآ  يور  زا  ات  دـنتخادرپ  راک  هب  نامثع  روتـسد  قبط  رفن  راهچ  نیا 

داد روتـسد  داتـسرف و  دلج  کی  هیحان  ره  هب  دوب  هدش  يرادرب  هخـسن  هک  ییاهفحـصم  زا  دینادرگرب و  هصفح  هب  ار  یلـصا  ياههفیحص 
. دنربب نیب  زا  دننازوسب و  یلک  روط  هب  تساههخسن  نیا  زا  ریغ  هک  ار  نآرق  رگید  ياههخسن 

فحصم هک  یتقو  تفگیم : هک  مدینش  مردپ  زا  درکیم : لقن  تباث  نب  دیز  دنزرف  هجراخ  دیوگیم : نایرج  نیا  لقن  زا  سپ  باهـش  نبا 
نب ۀـمیزخ  دزن  رد  ییوج  یپ  زا  سپ  میدرک ، مگ  مدوب  هدینـش  ادـخ  لوسر  دوخ  زا  هک  ار  بازحا  هروس  زا  ياهیآ  میدرکیم  خاسنتـسا  ار 

-3 « 1  » ِْهیَلَع َهَّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  دوب : هنوگ  نیدب  هک  میدرک  قحال  بازحا  هروس  هب  و  میدومن ، ادـیپ  يراصنا  تباث 
وا اریز  دشابیم  همه  زا  شیب  نآرق  يروآعمج  رد  رکب  وبا  شاداپ  رجا و  هک : دـنکیم  لقن  ع )  ) نانمؤم ریما  زا  دوخ  دنـس  اب  هبیـش  یبا  نبا 

. دومن يروآ  عمج  حول  ود  نایم  رد  ار  نآرق  هک  دوب  یسک  لوا 
تباث نب  دـیز  زا  درک و  يروآ  عمج  ياهراپ  ذـغاک  رد  ار  نآرق  رکب  وبا  هک  دـنکیم  لقن  هجراخ  هّللا و  دـبع  نب  ملاـس  زا  باهـش  نبا  - 4

يراشفاپ رارصا و  رثا  رد  دومن  دادمتسا  رمع  زا  هراب  نیا  رد  رکب  وبا  ات  دیزرو  عانتما  دیز  دنکفیب ، يرظن  هتشون  نیا  هب  هک  درک  تساوخرد 
. تفرگ هدهع  هب  ار  اههتشون  نآ  حیحصت  تراظن و  دیز  ود ، نآ  دایز 

ادخ لوسر  رـسمه  هصفح  دزن  رد  وا  گرم  زا  سپ  رمع و  دزن  رد  يو  تشذگرد  زا  دعب  دوب و  رکب  وبا  دزن  رد  اههتـشون  اههفیحـص و  نیا 
هصفح تساوخ . ار  اهنآ  داتسرف و  وا  دزن  هب  ار  یسک  نامثع  هک  دوب 

__________________________________________________

ات يدعب  ياهتیاور  تیاور و  نیا  . 99 / 6 يراخب ، حیحص   23 بازحا / دنراد . افو  ادخ  اب  ناشنامیپ  رد  هک  دنتسه  یناسک  نانمؤم  زا  ( 1)
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. ] …[ تسا هدمآ   53 صص 43 - ج 2 ، هدش ، پاچ  دمحا  دنسم  هیشاح  رد  هک  لامعلا  زنک  بختنم  رد  مکی  تسیب و  تیاور 
304 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هاگنآ دـنادرگ ، زاب  هصفح  دوخ  هب  ار  اهنآ  هک  داد  یمتح  هدـعو  ناـمثع  هک  نیا  اـت  درکیم  يراددوخ  اههفیحـص  نآ  نداد  لـیوحت  زا 
ار نآ  لصا  سپس  تشون ، اههفیحص  نآ  يور  زا  ار  دوجوم  فحصم  نیمه  نامثع  داتسرف . نامثع  دزن  هب  ار  اههفیحـص  تفریذپ و  هصفح 

. دوب هصفح  تسد  رد  هتسویپ  هک  دینادرگزاب  هصفح  هب 
نب رمع  هب  رکب  وبا  دـندش  هتـشک  دنتـشاد ، تکرـش  همامی  گنج  رد  هک  یناـیراق  نوچ  تسا : هدروآ  نینچ  شردـپ  زا  هورع  نب  ماـشه  - 5

هک نیا  رگم  دنریذپن  ار  نآ  داد ، هئارا  نآرق  ناونع  هب  ینخس  سک  ره  دننیـشنب و  دجـسم  رانک  رد  هک  داد  روتـسد  تباث  نب  دیز  باطخ و 
ادـخ و لوسر  باحـصا  زا  يدایز  هدـع  اریز  دـننک  تبث  ار  نآ  تروص  نیا  رد  دـنهد ، تداهـش  نآ  ندوب  نآرق  هب  ناـنیمطا  دروم  رفن  ود 

. دوشیم ساسحا  ترورض  نآرق  ندرک  نودم  يروآعمج و  يارب  نونکا  دناهدش و  هتشک  همامی  گنج  رد  نآرق ، ناظفاح 
. دوب هدشن  يروآ  عمج  نآرق  زونه  هک  یلاح  رد  دش ، هتشک  باطخ  نب  رمع  هک  دنکیم  لقن  نیریس  نب  دمحم  - 6

رد هک  دوب  يراق  نـالف  دزن  رد  هیآ  نیا  هک  دـنتفگ  يو  خـساپ  رد  درک ، لاؤس  نآرق  زا  ياهیآ  هراـب  رد  رمع  هک  دـنکیم  تیاور  نسح  - 7
هملک دورب ، نیب  زا  اجیردـت  نآ  ناظفاح  نتفر  نیب  زا  اب  نآرق  دـیاش  هک  نیا  زا  رطخ  ساسحا  اب  باطخ  نب  رمع  دـش . هتـشک  همامی  گـنج 

. دننک يروآ  عمج  ار  نآرق  رتدوز  هچ  ره  هک  داد  روتسد  دنار و  نابز  رب  ار  نوعجار » هیلا  ّانا  هّلل و  ّانا   » عاجرتسا
. تسا هدرک  يروآ  عمج  دحاو  فحصم  رد  ار  نآرق  تایآ  هک  تسا  یسک  لوا  رمع  نیاربانب ،

اپ هب  مدرم  نایم  رد  دـنک ، يروآعمج  ار  نآرق  تفرگ  میمـصت  باطخ  نب  رمع  هک : دـنکیم  لقن  باطخ  نب  ناـمحرلا  دـبع  نب  ییحی  - 8
هتـشون اههحول  اههفیحـص و  رد  هک  ار  یتایآ  مدرم  دروایب و  تسا ، هتفرگ  ارف  ادـخ  لوسر  زا  ار  نآرق  زا  يزیچ  سک  ره  تفگ : تساخ و 

. دنهد تداهش  شندوب  نآرق  هب  رفن  ود  هک  ار  هچ  نآ  رگم  تفریذپیمن  ار  ياهیآ  یسک  زا  رمع  یلو  دندروآ  دندوب ،
مدرم هب  تفرگ ، تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  نامثع  هک  يو  زا  سپ  دیسر . لتق  هب  دوب ، نآرق  يروآ  عمج  لوغـشم  هک  اهزور  نامه  رد  رمع 

تداهش اب  رگم  درکیمن  لوبق  ار  ینخـس  چیه  مه  وا  یلو  دروایب  دراد ، دوجو  ادخ  باتک  زا  یتایآ  ای  هیآ و  سک  ره  شیپ  رد  دومن  غالبا 
. دننک قیدصت  اضما و  ار  نآ  ندوب  نآرق  هک  رفن  ود 

. دـیتشونن ار  اهنآ  دـیتشاذگ و  رانک  ار  نآرق  زا  هیآ  ود  امـش  هک  مدـید  دوخ  مشچ  اب  نم  تفگ : دـمآ و  تباـث  نب  ۀـمیزخ  ماـگنه  نآ  رد 
305 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  هیآ  ود  نیا  ادخ  لوسر  زا  مدوخ  نم  تفگ : تسا ؟ مادک  هیآ  ود  نآ  دنتفگ :

هیآ ود  نیا  نامثع  «. 1 …  » ْمُِّتنَع ام  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل  دناوخ : ار  تئارب  هروس  رخآ  هیآ  ود  هاگنآ  ماهتفرگ ، ارف  ار 
هیآ نیا  دینادیم و  تحلصم  هچ  امـش  تسا ، هدش  لزان  ادخ  فرط  زا  هیآ  ود  نیا  هک  مهدیم  تداهـش  نم  تفگ : دینـش  ۀمیزخ  زا  هک  ار 

هک دوب  نیا  دـینک ! قحلم  تسا ، هدـش  لزان  ربمایپ  رب  هک  ياهروس  نیرخآ  هب  ار  هیآ  ود  نیا  تفگ : همیزخ  میهد ؟ رارق  نآرق  ياجک  رد  ار 
. دنداد نایاپ  هیآ  ود  نامه  اب  ار  هروس  نآ  دنتخاس و  قحلم  تئارب  هروس  رخآ  هب  ار  هیآ  ود  نیا 

زا يدرم  دنهد . تداهش  نآ  ندوب  نآرق  هب  رفن  ود  هک  نیا  رگم  تشونیمن  فحـصم  رد  ار  ياهیآ  چیه  رمع  دیوگیم : ریمع  نب  دیبع  - 9
لوسر قالخا  اریز  مهاوخیمن  دـهاش  وت  زا  اهنآ  هراب  رد  تفگ : رمع  دروآ ، ار  ْمُکِـسُْفنَأ …  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاـج  ْدََـقل  هیآ  ود  نیا  راـصنا 

«2 .[ » تسا وا  دوخ  هاوگ  هیآ  دوخ  و   ] تسا هدمآ  هیآ  ود  نیا  رد  هک  هدوب  روط  نامه  ادخ 
نایراق هجوتم  ینیگمهـس  ماع  لتق  همامی  گـنج  رد  هک  دـنکیم  لـقن  يرهز  باهـش  نبا  نیریـس و  نبا  نسح و  زا  مقرا  نب  نامیلـس  - 10

. دندش هتشک  نانآ  زا  رفن  دصراهچ  گنج  نیمه  رد  دش و  نآرق 
نتفر نیب  زا  اب  تسا و  عمج  نآ  رد  ام  نید  ماـکحا  هک  تسا  نآرق  نیا  تفگ : يو  هب  دومن و  تاـقالم  باـطخ  نب  رمع  اـب  تباـث  نب  دـیز 

رمع مروایب . رد  یباتک  تروص  هب  هدومن و  يروآ  عمج  ار  نآرق  تایآ  هک  ماهتفرگ  میمـصت  نم  تفر و  دهاوخ  نیب  زا  نید  ماکحا  نآرق ،
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خساپ رکب  وبا  دنتـشاذگ ، نایم  رد  يو  اب  ار  عوضوم  دنتفر و  رکب  وبا  دزن  هب  مه  اب  ود  ره  مییامن ! هرواشم  رکب  وبا  اب  ات  نک  ربص  تفگ : زین 
يروآ عمج  عوضوم  دومن و  داریا  ياهباطخ  مدرم  نایم  رد  سپـس  دوش ، وگ  تفگ و  زین  ناناملـسم  اب  دروم  نیا  رد  اـت  نکن  هلجع  هک  داد 

عمج هاگ  نآ  تسا ، ییوکین  بوخ و  راک  دنتفگ  دندومن و  يدونـشوخ  تیاضر و  راهظا  زین  نانآ  دـیناسر و  ناناملـسم  عالطا  هب  ار  نآرق 
دروایب …  تسه ، نآرق  زا  ياهیآ  سک  ره  دزن  رد  هک  دومن  مالعا  مدرم  نایم  رد  يدانم  رکب  وبا  روتسد  هب  دش و  عورش  نآرق  يروآ 

تباث نب  دـیز  باـطخ و  نب  رمع  دزن  ار  « 3 …  » ْمُکِـسُْفنَأ ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََـقل  هیآ : نم  هک  دـنکیم  لقن  نینچ  تباث  نب  ۀـمیزخ  - 11
وا يارب  هیآ  نیا  هراـب  رد  نم  تفگ : رمع  منادیمن . ادـخ ! هب  متفگ : دـهد ؟ تداهـش  وـت  يارب  هک  تسه  یـسک  اـیآ  تـفگ : دـیز  مدروآ .

. مهدیم تداهش 
__________________________________________________

.128 هبوت / ( 1)
رد هک  تیاور  نیا  زج  تسا  هدـمآ   361 / 2 مود ، عبط  لاّمعلا ، زنک  رد  میدومن  لـقن  لاّـمعلا  زنک  بختنم  زا  هک  ار  اـهتیاور  نیا  همه  ( 2)

. تسا هدیدرگ  لقن  هدعج  نب  ییحی  زا  نومضم  نیمه  هب  يرگید  تیاور  نآ ، ياج  هب  لاّمعلا  زنک 
. هبوت هروس  رخآ  هیآ  ود  ( 3)

306 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
نیرتانشآ دیسرپ : مدرم  زا  دنک ، يروآ  عمج  ار  نآرق  تساوخ  هک  باطخ  نب  رمع  دنکیم : لقن  دوخ  باحصا  یضعب  زا  قاحسا  وبا  - 12

. صاع نب  دیعس  دنتفگ : تسیک ؟ برع  تاغل  طبض  هب  دارفا 
يو روتسد  قبط  دسیونب و  دیز  دنک و  الما  دیعس  دیاب  تفگ : رمع  تباث . نب  دیز  دنتفگ : تسیک ؟ مدرم  نیرتسیونشوخ  دیـسرپ : هاگ  نآ 

زاجح هب  ار  رگید  فحصم  ماش و  هب  ار  یکی  هرصب و  هب  ار  یکی  هفوک و  هب  ار  فحـصم  راهچ  نآ  زا  یکی  رمع  دنتـشون ، فحـصم  راهچ 
. داتسرف

رومأم ار  شنارای  زا  ياهدع  راک  نیا  يارب  دوش ، هتشون  یلصا  فحـصم  تفرگ ، میمـصت  رمع  نوچ  دنکیم ، لقن  هلاضف  نب  هّللا  دبع  - 13
هک دش  لزان  يدرم  هب  نآرق  اریز  دنسیونب  رضم »  » هلیبق تغل  اب  دندرک ، ادیپ  رظن  فالتخا  يدروم  رد  رگا  هک  داد  روتسد  نانآ  هب  تخاس و 

. تسا هدوب  رضم »  » هلیبق زا 
دننک و میلعت  ار  تئارق  مدرم  يارب  يدارفا  هک  داد  روتـسد  نایراق  زا  رفن  دنچ  هب  شتفالخ  نارود  رد  نامثع  هک  دنکیم  لقن  هبالق  وبا  - 14
ات دـندرکیم ، فالتخا  تئارق  رد  یلو  دـنتفرگیم  ارف  ار  تئارق  زین  ناکدوک  ناناوج و  ناـیم  نیا  رد  دـندش  تئارق  میلعت  لوغـشم  نیملعم 

دـندرکیم و یفرعم  هقدـنز ، رفک و  ار  رگید  یـضعب  تئارق  زین  نیملعم  نیا  زا  یـضعب  دیـسر و  نیملعم  شوگ  هب  نانآ  فالتخا  هک  ییاج 
رد نم و  دزن  رد  هک  امـش  تفگ : نینچ  مدرم  هب  ياهبطخ  نمـض  رد  يو  دیـسر . نامثع  شوگ  هب  ات  دشیم  رتدیدش  اجیردـت  فالتخا  نیا 
رد دـنرود و  زکرم  نم و  زا  هک  یناسک  دـینکیم ، ظفلت  طـلغ  ار  نآ  تاـملک  هدرک و  فـالتخا  تئارق  رد  دـیتسه ، یمالـسا  روشک  زکرم 

نارای امـش  رب  سپ  تسا ، رتشیب  اتعیبط  نانآ  نایم  رد  طلغ  ظـفلت  تئارق و  رد  فـالتخا  دـننکیم ، یگدـنز  تسدرود  ياهرهـش  طاـقن و 
فرط رب  ار  ناـشتافالتخا  نآرق  نآ  هب  هعجارم  اـب  مدرم  دـشاب و  رگید  ياـهنآرق  عجرم  كردـم و  هک  دیـسیونب  ینآرق  تسا  مزـال  ربماـیپ 

الما نآرق  ناگدنـسیون  هب  ار  نآرق  تایآ  هک  مدوب  یناسک  زا  نم  تفگیم : وا  هک  دـنکیم  لـقن  « 1  » سنا نب  کلام  زا  هبالق  وبا  دـنزاس .
دندومنیم دای  دوب ، هتفرگ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ار  هیآ  نآ  هک  ار  یـسک  مان  هاگ  نآ  دشیم ، ادیپ  فالتخا  هیآ  کی  رد  یهاگ  مدومنیم .

یلاخ ار  فالتخا  دروم  هیآ  نامه  ياج  دنتـشونیم و  ار  يدـعب  یلبق و  تایآ  دوب ، رهـش  نوریب  رد  اـی  بیاـغ و  زین  صخـش  نآ  یهاـگ  و 
. دنتشونیم هدرک و  قیبطت  يو  رظن  اب  ار  فالتخا  دروم  هیآ  دروایب و  ار  وا  هک  دنداتسرفیم  ار  یسک  ای  دیایب و  صخش  نآ  ات  دنتشاذگیم 

نآ زا  ریغ  متشون و  ینآرق  مدرک و  نانچ  نینچ و  نم  هک : تشون  اهرهـش  مدرم  هب  نامثع  دیـسر . نایاپ  هب  فحـصم  نتـشون  تروص  نیدب 
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. دیربب نیب  زا  تسه ، نآرق  تایآ  زا  هچ  ره  زین  امش  دزن  رد  مدرب و  نیب  زا  تسا ، هدوب  نم  دزن  رد  هچ  ره 
__________________________________________________

. تسا تنس  لها  هناگ  راهچ  نایاوشیپ  زا  یکی  فورعم و  سنا  نب  کلام  نبا  دیوگیم : دواد  یبا  نب  رکب  وبا  ( 1)
307 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

زا هک  تسین  شیب  لاس  هدزیس  تفگ : نینچ  دومن و  داریا  ياهبطخ  تیعمج  نایم  رد  نامثع  يزور  هک  دنکیم  لقن  دعس  نب  بعـصم  - 15
تئارق نینچنیا و  ّیبا  تئارق  دـییوگیم  دـیراد و  فالتخا  عازن و  نآرق  ندـناوخ  یگنوگچ  هراـب  رد  امـش  هک  دوشیم  يرپس  ربمغیپ  توف 

نیا ادخ  هب  ار  امـش  دشابیمن . حیحـص  وت  تئارق  دـیوگیم  يرگید  نآ  تسین . تسرد  وت  تئارق  دـیوگیم  یکی  دوب . نانچ  نآ  هّللا  دـبع 
عمج اج  کی  رد  لکـش و  کی  هب  ار  اهنآ  ات  دـیروایب  نم  شیپ  تسامـش  دزن  رد  نآرق  تاـیآ  زا  هچ  ره  دـیراذگب و  راـنک  ار  تاـفالتخا 

. مینک يروآ 
مه يور  تاعطق  قاروا و  نیا  زا  يدایز  رادقم  ات  دندروآ  دوب ، هدش  هتـشون  نآرق  تایآ  زا  مدرم  دزن  رد  هک  ییاهتسوپ  هعطق  اهذـغاک و 
زا ياهدروآ  هچ  نآ  هک  داد  مسق  ار  اهنآ  درک و  ادص  کی  هب  کی  ار  اهتسوپ  اهذغاک و  نیا  نابحاص  نامثع  دوخ  هاگ  نآ  دش ، هتشابنا 

. یلب یلب ، دنتفگیم : يو  خساپ  رد  نانآ  درکیم و  تالاؤس  هنوگ  نیا  زا  ياهتشون ؟ وا  دوخ  يالما  اب  ياهدینش و  ادخ  لوسر  دوخ 
لوسر صوصخم  هدنـسیون  تباث ، نب  دـیز  دـنتفگ : تسیک ؟ مدرم  نیرتسیونـشوخ  درک : لاؤس  نامثع  دـش ، ماـمت  وج  سرپ و  نیا  نوچ 

؟ تسیک برع  تاغل  طبض  هب  دارفا  نیرتانشآ  تفگ : هاگ  نآ  ادخ ،
. صاع نب  دیعس  دنتفگ :

رشتنم مدرم  نایم  رد  نامثع  روتسد  هب  اهفحصم  نیا  دومن و  عورش  نتشون  هب  دیز  دسیونب . دیز  دنک و  الما  دیعـس  هک  داد  روتـسد  نامثع 
. دش

: دنتفگیم دندرکیم و  دییأت  ار  نانآ  لمع  ادخ  لوسر  باحصا  زا  یضعب  هک  مدینـش  نم  هک  دنکیم  هفاضا  اج  نیا  رد  دعـس  نب  بعـصم 
. دنداد ماجنا  هک  دوب  ییاج  هب  بوخ و  راک 

فیقث هلیبق  دنک و  الما  لیذه  هلیبق  دیاب  تفگ : دوش  هتـشون  نآرق  تفرگ ، میمـصت  نوچ  نافع  نب  نامثع  هک  دـنکیم  لقن  حـیلم  وبا  - 16
. دسیونب

نآرق هب  یهاگن  يو  دندروآ . نامثع  دزن  هب  دش ، مامت  نآرق  نتشون  نوچ  هک  دنکیم  لقن  یشرق  رماع  نب  هّللا  دبع  دنزرف  یلعالا  دبع  - 17
اب برع  تلم  هک  منیبیم  زین  یکچوک  ياهطلغ  فحـصم  نیا  رد  یلو  دیاهداد  ماجنا  نسحا  وحن  هب  یبوخ و  هب  ار  راک  نیا  تفگ : دومن و 

. دومن دنهاوخ  حالصا  ار  اهنآ  دوخ  تئارق 
الما رگا  تفگ : دوـمن و  هدـهاشم  نآ  رد  یطـالغا  دـندروآ  ناـمثع  دزن  هـب  ار  هدـش  نیودـت  نآرق  هـک  یماـگنه  دـیوگیم : هـمرکع  - 18

. تشادن دوجو  نآرق  رد  طالغا  نیا  دوب ، فیقث  هلیبق  زا  شاهدنسیون  لیذه و  نادناخ  زا  شاهدننک 
308 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ار  بعک  نب  یبا  دنک ، خاسنتسا  ار  نآرق  تایآ  تساوخیم  هک  نامثع  تسا : هدومن  لقن  اطع  - 19

يریگ طلغ  ار  نآرق  هک  دوب  يو  اب  مه  صاع  نب  دیعـس  تشونیم . مه  دیز  درکیم ، الما  تباث  نب  دـیز  هب  ار  نآرق  تایآ  یبا  تساوخ و 
. تسا هدش  هتشون  دیز  یبا و  تئارق  اب  دوجوم  فحصم  سپ  درکیم ،

دبع صاع و  نب  دیعـس  دسیونب و  تباث  نب  دیز  دنک و  الما  یبا  هک  داد  روتـسد  نآرق  نیودـت  عقوم  رد  نامثع  دـنکیم : لقن  دـهاجم  - 20
. دننک يریگ  طلغ  ثرح  نب  نامحرلا 

ای یسک و  شیپ  رد  مدوب ، هدینـش  ادخ  لوسر  زا  هک  ار  هیآ  کی  نم  متـشونیم ، ار  اهفحـصم  هک  یماگنه  دیوگیم : تباث  نب  دیز  - 21
نوچ و  « 1 …  » اُوقَدَـص ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  دوب  نیا  هیآ  نآ  متفای و  تباـث  نب  ۀـمیزخ  شیپ  رد  ار  نآ  سپـس  مدرکن ، ادـیپ  یتشادداـی  رد 
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هب ار  يو  تداهـش  مه  نم  دشیم ، هدیمان  نیتداهـشلا » وذ   » تفریذـپیم و رفن  ود  تداهـش  ياج  هب  ار  همیزخ  تداهـش  ص )  ) ادـخ لوسر 
. متشون ار  هیآ  نآ  وا ، تداهش  اب  متفریذپ و  ییاهنت 

. دوب تباث  نب  دـیز  مه  شاهدنـسیون  رکب و  وبا  درک ، يروآ  عمج  ار  نآرق  هک  یـسک  لوا  دـنکیم : لـقن  دیعـس  نب  ثیل  زا  هتـشا  نبا  - 22
نب دیز  دامتعا و  دروم  وگتسار و  رفن  ود  تداهش  اب  رگم  تفریذپیمن  وا  یلو  دندروآیم  دیز  شیپ  هب  دوب  ناشدزن  رد  هک  ار  یتایآ  مدرم 
رکب وبا  لاح  نیا  اب  دـنک ، قیدـصت  ار  يو  راتفگ  هک  دوبن  يدـهاش  اما  همیزخ  دزن  رد  رگم  درکن ، ادـیپ  ار  تئارب  هروس  رخآ  هیآ  ود  تباـث 

هیآ زین  رمع  دش ، هتشون  هیآ  نامه  تفریذپیم و  رفن  ود  تداهش  ياج  هب  ار  وا  تداهـش  ادخ  لوسر  اریز  دنـسیونب ، ار  نآ  هک  داد  روتـسد 
«2 . » دشن هتشون  تشادن ، يدهاش  نوچ  دروآ و  ار  مجر 

. تسا هدش  لقن  نآرق  يروآعمج  یگنوگچ  تیفیک و  هراب  رد  هک  یتایاور  نیرتمهم  دوب  نیا 
دامتعا لباق  ریغ  فیعـض و  یفلتخم  تاهج  زا  دشابیمن ، ملع  دیفم  روآ و  نانیمطا  هنوگ  چیه  هک  ندوب  دحاو  ربخ  رب  هوالع  تایاور ، نیا 

. دنشابیم داقتنا  داریا و  دروم  هدوب و 
نیدب شخب  رخآ  ات  یـسررب و  ار  اهنآ  فعـض  تاهج  زا  یکی  یلـصف ، ره  رد  هدرک و  یـسررب  ار  اهتیاور  نیا  هدـنیآ ، ياهلصف  رد  ام 

. میربیم نایاپ  هب  ار  باتک  زا  شخب  نیا  مینکیم و  نشور  الماک  ار  اهتیاور  نیا  فعض  تاهج  میوریم . شیپ  هنوگ 
__________________________________________________

.23 بازحا / ( 1)
.101 ج 1 / عون 18 ، ناقتا ، ( 2)
309 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

309 نآرق … ص : نیودت  تایاور  خساپ 

309 نآرق … ص : نیودت  تایاور  رد  ضقانت  خساپ 1 -

هراشا

فیرحت رب  لیلد  ار  اهنآ  هدرک و  هدافتسا  ءوس  تایاور ، نآ  زا  ياهدع  هک  میتفگ  میدروآ و  ار  نآرق  يروآ  عمج  تایاور  شیپ  لصف  رد 
لصف و نیا  رد  هک  نانچ  دشاب ، هدوب  زین  نآرق  فیرحت  رب  لیلد  ات  دسریمن  رظن  هب  حیحص  تایاور  نیا  زا  کی  چیه  یلو  دناهتفرگ ، نآرق 

. میوشیم روآ  دای  صخشم و  ار  اهنآ  تحص  مدع  فعض و  تاهج  هداد و  رارق  یسررب  دروم  ار  تایاور  نیا  باتک ، هدنیآ  لوصف 
اهنآ زا  دامتعا  بلـس  بجوم  دروخیم و  مشچ  هب  اهنآ  ناـیم  رد  هک  تسا  ییاـهداضت  ضقاـنت و  دوجو  یتسـس ، فعـض و  تهج  نیلوا 

: مینکیم هراشا  اهضقانت  نیا  هب  باوج  لاؤس و  دنچ  تروص  هب  ام  کنیا  دوشیم .

309 ص : تسا … ؟ هتفرگ  تروص  ینامز  هچ  رد  نآرق  يروآعمج 

تروص نامثع  تفالخ  نارود  رد  نآرق  يروآ  عمج  هک  دیآیم  رب  نینچ  مود  تیاور  زا  دنهورگ : هس  رب  دروم  نیا  رد  روکذم  تایاور  - 
نارود رد  نآرق  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  رگید  ياهراپ  مراـهچ و  موس و  لوا و  تیاور  دـننام  رگید ، تیاور  دـنچ  زا  یلو  تسا ، هتفرگ 

وبا نارود  رد  هن  نآرق ، يروآ  عمج  هک  تسا  نیا  دوشیم ، رهاـظ  مهدزاود  متفه و  تاـیاور  زا  هچ  نآ  تسا و  هدـش  يروآعمج  رکب  وبا 
310 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسا . هتسویپ  عوقو  هب  رمع  تفالخ  نارود  رد  هکلب  نامثع ، نارود  رد  هن  رکب و 
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310 ص : دوب … ؟ نآرق  يروآ  عمج  يدصتم  یسک  هچ  رکب  وبا  نارود  رد 

: دـیوگیم مراـهچ  تیاور  یلو  تسا ، هدوـب  تباـث  نب  دـیز  نآرق  يروآ  عـمج  رـشابم  يدـصتم و  دـیوگیم : مـهدزاود  لوا و  تـیاور  - 
درکیم و هاگن  هدش ، يروآعمج  ياههبیتک  اههفیحص و  هب  اهنت  رکب  وبا  روتـسد  قبط  تباث  نب  دیز  هدوب و  رکب  وبا  دوخ  راک  نیا  يدصتم 

. دناهدوب لمع  نیا  يدصتم  ود  ره  رمع  تباث و  نب  دیز  هک  دیآیم  رد  نآ  ریغ  مجنپ و  تیاور  زا 

310 ص : دوب … ؟ هدش  لوحم  تباث  نب  دیز  هب  نآرق  يروآ  عمج  ایآ 

وت  » هک تباـث  نب  دـیز  هب  رکب  وـبا  راـتفگ  اریز  دوـب ، هدرک  لوـحم  دـیز  هب  ار  نآرق  يروآ  عـمج  رکب  وـبا  هک  دـیآیم  رب  لوا  تیاور  زا  - 
مه زورما  یتشاد ، هدهع  هب  ار  یحو  نتـشون  زین  ادخ  لوسر  دوخ  شیپ  رد  یـشابیم و  نانیمطا  دروم  وگتـسار و  یتسه ، لقاع  درمناوج و 
دوب هدرک  راذگاو  تباث  نب  دیز  هب  ار  نآرق  يروآ  عمج  رکب  وبا  هک  دناسریم  تحارـص  هب  تالمج  نیا  ریگب »! هدهع  هب  ار  نآرق  نتـشون 
هدوب راک  نیا  يدـصتم  رفن  دـنچ  تسا و  هدوبن  نایم  رد  ندومن  لوحم  ضیوفت و  هلئـسم  هک  دوشیم  هدافتـسا  رگید  تاـیاور  یـضعب  زا  و 

. تسا

310 ص : دوب … ؟ هدش  هتشون  نامثع  نارود  ات  نآرق  تایآ  زا  یتمسق  ایآ 

فلتخم تاعطق  قاروا و  اههفیحص ، رد  نآرق  تایآ  مامت  هک  دنراد  تحارـص  ینعم  نیا  رد  هکلب  ددرگیم و  رهاظ  تایاور  نیا  رثکا  زا  - 
طقف دوب ، هدشن  هتـشون  نامثع  نارود  ات  نآرق  تایآ  زا  یتمـسق  هک  دیآیم  رب  نینچ  مود  تیاور  زا  یلو  دوب ، هدش  طبـض  هدنکارپ  روط  هب 

. دوب ظوفحم  نآرق  ياههظفاح  رد 

310 ص : درک … ؟ مک  يزیچ  دوب ، هدش  هتشون  يو  زا  لبق  هچ  نآ  زا  نامثع  ایآ 

تیاور یلو  درکن  مک  يزیچ  دوـب ، هدـش  هتـشون  يو  زا  لـبق  هک  هچ  نآ  زا  ناـمثع  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تحارـص  هب  تاـیاور  رثـکا  زا  - 
ار هچ  نآ  داد ، روتسد  زین  ناناملسم  هب  درب و  نیب  زا  دوب ، هدش  هتـشون  يو  زا  لبق  هک  ار  هچ  نآ  زا  یتمـسق  هک  دنکیم  حیرـصت  مهدراهچ 

311 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دنربب . نیب  زا  زین  نانآ  تسا ، هدرب  نیب  زا  وا  هک 

311 ص : درک … ؟ يروآ  عمج  ذخأم  مادک  زا  ار  شیوخ  فحصم  نامثع ،

زا ار  شیوخ  فحصم  هدومن و  دامتعا  دوب ، هدرک  عمج  رکب  وبا  هک  ییاههفیحـص  هب  نامثع  هک  دننکیم  حیرـصت  مراهچ  مود و  تیاور  - 
نامثع هک  دـنراد  حیرـصت  ینعم  نیا  رب  مهدزناپ  مهدراهچ و  متـشه ، تیاور  تیاور ، نیا  لباقم  رد  درک و  يروآ  عمج  خاسنتـسا و  اهنآ 

. درک يروآ  عمج  دوب ، هدینش  ادخ  لوسر  زا  ار  هیآ  هک  صخش  نآ  دوخ  نیمضت  اب  رفن و  ود  تداهش  اب  ار  شیوخ  فحصم 

311 ص : درک … ؟ ار  نآرق  يروآ  عمج  ياضاقت  رکب  وبا  زا  یسک  هچ 

اپ دایز و  رارصا  زا  دعب  دیزرو و  عانتما  رکب  وبا  دنک و  يروآ  عمج  ار  نآرق  تساوخ  رکب  وبا  زا  هک  دوب  رمع  نیا  دیوگیم : لوا  تیاور  - 
يو اب  هرخألاب  عانتما  ابا و  زا  سپ  زین  دیز  دومن . داهنـشیپ  يو  هب  ار  رمع  ياضاقت  تساوخ و  ار  دـیز  هاگ  نآ  درک ، تقفاوم  يو  اب  يراشف 
سپ زین  وا  دندرک و  رکب  وبا  زا  ار  یتساوخرد  نینچ  کی  رمع  دیز و  هک  دیوگیم  مهد  تیاور  تیاور ، نیا  لباقم  رد  یلو  درک ، تقفاوم 
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. داد تبثم  باوج  نانآ  هب  ناناملسم  اب  هرواشم  زا 

311 ص : داتسرف … ؟ اهرهش  هب  ار  نآ  زا  يدنچ  ياههخسن  درک و  يروآ  عمج  ار  عجرم )  ) یلصا نآرق  یسک  هچ 

هک دیآیم  رب  نینچ  مهدزاود  تیاور  زا  یلو  تسا ، هدـش  يروآ  عمج  نامثع  هلیـسو  هب  یلـصا  نآرق  هک  دـنکیم  حیرـصت  مود  تیاور  - 
. تسا هدوب  رمع  نآ  هدننک  نیودت 

«1 …  « » ْمُکَءاج ْدََقل  »

311 ص : دش … ؟ قحلم  تئارب  هروس  رخآ  هب  ینامز  هچ  رد  هیآ  ود  نیا 

هدوب رکب  وبا  تفالخ  نارود  رد  تئارب  هروس  رخآ  هب  هیآ  ود  نیا  قاـحلا  هک  دوشیم  هدافتـسا  مود  تسیب و  مهدزاـی و  لوا و  تیاور  زا  - 
. تسا هدش  عقاو  رمع  تفالخ  نارود  رد  قاحلا  نیا  هک  دنراد  تلالد  رگید  ياهتیاور  متشه و  تیاور  یلو  تسا ،

311 ص : درک … ؟ هئارا  نآرق  ناگدنسیون  هب  دروآ و  یسک  هچ  ار  هیآ  ود  نامه 

متشه و تیاور  یلو  دروآ ، همیزخ  وبا  ار  هیآ  ود  نیا  هک  دننکیم  حیرصت  مود  تسیب و  لوا و  تیاور  - 
__________________________________________________

.129 ، 128 هبوت ، ( 1)
312 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

وبا همیزخ و  « 1 : » دیوگیم دروم  نیا  رد  ربلا  دبع  نبا  تسا . هدوب  تباث  نب  ۀمیزخ  هیآ  ود  نآ  هدنروآ  هک  نیا  رد  دنراد  تحارص  مهدزای 
هتشادن دوجو  مه  یشیوخ  موق و  تبسن و  نیرتکچوک  نانآ  نایم  رد  تسا و  هدوب  ياهناگ  ادج  صخش  کی  ره  دنتسه و  رفن  ود  همیزخ 

. تسا

312 ص : دش … ؟ تباث  یهار  هچ  زا  هنوگچ و  هیآ  ود  نیا  ندوب  نآرق 

یلو تسا ، هدش  تباث  رفن  کی  اهنت  تداهش  هلیـسو  هب  هیآ  ود  نیا  ندوب  نآرق  لوا ، تیاور  هب  انب  دنهورگ : هس  اهتیاور  دروم ، نیا  رد  - 
لوا رفن  تداهـش  هب  رمع  تداهـش  مهدزای  تیاور  حیرـصت  قبط  تسا و  هدـش  هفاـضا  زین  ناـمثع  تداهـش  مود  تسیب و  مهن و  تیاور  رد 

. تسا هدش  هفاضا 

312 ص : درک … ؟ نیعم  نآرق  نتشون  الما و  يارب  ار  یسک  هچ  نامثع 

قبط یلو  دومن ، نیعم  نآرق  يالما  تباتک و  يارب  ار  نامحرلا  دـبع  دیعـس و  ریبز و  نبا  دـیز و  ناـمثع ، هک  دـنکیم  حیرـصت  مود  تیاور 
يارب ار  فیقث  نادـناخ  يو  مهدزناش  تیاور  قبط  تخاس و  نیعم  الما  يارب  ار  دیعـس  تباتک و  يارب  ار  دـیز  وا  مهدزناپ  تیاور  تحارص 

هک دراد  نیا  رد  تحارـص  دـنکیم و  بیذـکت  ار  نآ  مهدـجیه  تـیاور  یلو  درک ، دزماـن  نآرق  تاـیآ  يـالما  يارب  ار  لیذـه  تباـتک و 
. تسا هدوبن  لیذه  زا  هدننک  الما  فیقث و  زا  هدنسیون 

، هتـشونیم دیز  هک  ار  هچ  نآ  هدوب ، بعک  نب  یبا  تایآ  هدـننک  الما  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  مهدزون  تیاور  رد  تایاور ، نیا  ربارب  رد  و 
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يارب ثرح  نب  نامحرلا  دبع  تیاور  نیا  رد  اهتنم  هدش ، حیرصت  زین  متـسیب  تیاور  رد  بلطم  نیمه  هب  تسا و  هدرکیم  يریگ  طلغ  دیعس 
. تسا هدش  هفاضا  يریگ  طلغ 

312 تسا … ص : هدش  يروآ  عمج  ربمایپ  دوخ  هلیسو  هب  نآرق  نآرق  نیودت  تایاور  رد  ضراعت  خساپ 2 -

هراشا

اب دـنزاسیم  دنتـسم  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  دـعب  نارود  هب  ار  نآرق  يروآ  عـمج  هک  تاـیاور  نیا  موـهفم  ضراـعت  داریا ، هشدـخ و  نیمود 
لـصف رد  هک  ار  تایاور  همه  ضراعت ، نیا  دـننادیم و  ترـضح  نآ  دوخ  نامز  رد  ار  نآرق  يروآعمج  هک  تسا  يرگید  تایاور  موهفم 

. دنکیم طقاس  تیجح  رابتعا و  زا  میدروآ ، هتشذگ 
__________________________________________________

.56 / 1 یبطرق ، ریسفت  ( 1)
313 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هتفرگ ماجنا  راوگرزب  نآ  میقتـسم  روتـسد  اب  ادـخ  لوسر  رـصع  رد  نآرق  يروآ  عمج  دـنیوگیم : هک  یتایاور  زا  دـنچ  ییاههنومن  کنیا 
تسا :

لقن سابع  نبا  زا  یسدقم  ءایض  یقهیب و  متاح ، نابح ، نبا  یئاسن ، يذمرت ، لبنح ، نب  دمحا  هبیش ، یبا  نبا  دننام  نیثدحم  زا  یهورگ  - 1
کی دوب ، نیئم »  » زا هک  تئارب »  » هروس دوب و  یناثم »  » زا هک  ار  لافنا »  » هروس امـش  هک  دش  ببـس  یلماع  هچ  دنتفگ : نامثع  هب  هک  دناهدرک 

: تفگ نامثع  دیداد ؟ رارق  لاوط »  » گرزب ياههروس  رانک  رد  ار  ود  ره  دیتشادرب و  ار  هّللا » مسب   » اهنآ نایم  زا  دیتشون و  مه  يولهپ  اج و 
دادیم روتسد  تساوخیم و  ار  یحو  ناگدنسیون  راوگرزب  نآ  دش ، لزان  دوب  ددعتم  تایآ  ياراد  هک  ياهروس  ربمغیپ  یگدنز  نارود  رد 
ياهروس نالف  رد  ار  تایآ  نیا  هک  دادیم  روتـسد  دـشیم و  لزان  هیآ  دـنچ  زین  یهاگ  دـیهد و  رارق  هروس  نالف  رانک  رد  ار  هروس  نیا  هک 

هروس هک  درک  هفاضا  نامثع  تفرگیم . ماجنا  يو  رظن  اب  مالـسا و  ربمایپ  روتـسد  هب  اـهنیا  همه  دـیهد . رارق  تسا  تاـیآ  نـالف  ياراد  هک 
ره لوزن  ناتـساد  یلو  تسا  هدمآ  دورف  هک  تسا  نآرق  هروس  نیرخآ  تئارب  هروس  هدـش و  لزان  هنیدـم  رد  هک  تسا  ياهروس  نیلوا  لافنا 

باب کی  زا  هروس  ود  ره  هک  مدرک  رکف  نم  تهج  نیدب  تشاد . تیخنس  مه  اب  ناشتایآ  نومـضم  تاروتـسد و  دوب و  مه  هیبش  هروس  ود 
تـسا لافنا  زا  تئارب  هروس  ایآ  هک  درکن  نایب  دومن ، تلحر  ایند  زا  هک  ص )  ) ادخ لوسر  رگید  فرط  زا  تسا و  دـحاو  عون  زا  هلوقم و  و 

ياههروس رانک  رد  متـشون و  دـشاب ، هلـصاف  ناشنایم  رد  هّللا » مسب   » هک نیا  نودـب  مه و  يولهپ  ار  اـهنآ  مه  نم  لـصا ، نیا  يور  هن ؟ اـی 
«1 . » مداد رارق  گرزب 

نب یبا  دندوب : هدرک  يروآ  عمج  ار  نآرق  راصنا ، زا  رفن  شـش  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  دـناهدرک  لقن  یبعـش  زا  رکاسع  نبا  یناربط و  - 2
، هروس هس  ای  ود  زج  هب  زین  هیراج  نب  عمجم  نانآ  رب  هوالع  دـیز و  وبا  دـیبع و  نب  دعـس  ءادرد ، وبا  لبج ، نب  ذاـعم  تباـث ، نب  دـیز  بعک ،

«2 . » دوب هدرک  طبض  ار  نآرق  همه 
نت راهچ  تفگ : دوب ؟ هدرک  يروآعمج  ار  نآرق  یـسک  هچ  ادـخ  لوسر  نارود  رد  مدیـسرپ  کلام  نب  سنا  زا  هک  دـنکیم  لقن  هداتق  - 3

«3 . » دیز وبا  تباث و  نب  دیز  لبج ، نب  ذاعم  بعک ، نبا  یبا  دندوب : راصنا »  » ار اهنآ  همه  هک 
ات نم  تفگ : سپس  درک ، دای  دوعسم  نب  هّللا  دبع  زا  رمع  نب  هّللا  دبع  يزور  دیوگیم : قورسم  - 4

__________________________________________________

.48 / 2 لاّمعلا ، زنک  بختنم  ( 1)
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.52 / 2 نامه ، ( 2)
.102 / 6 يراخب ، حیحص  ( 3)

314 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
، دوعـسم نب  هّللا  دـبع  دریگ : ارف  رفن  راهچ  زا  ار  نآرق  دومرفیم : هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  اریز  تشاد  مهاوخ  تسود  ار  وا  متـسه  هدـنز 

«1 . » بعک نب  یبا  ذاعم و  نب  ملاس 
مدـناوخیم و راب  کی  بش  ره  مدوب و  هدرک  يروآ  عمج  ار  نآرق  نم  هک  دـنکیم  لقن  رمع  نب  هّللا  دـبع  زا  حیحـص  دنـس  اـب  یئاـسن  - 5

«2 ! …  » ناوخب راب  کی  هام  ره  هلصوح و  اب  مارآ و  ار  نآ  دومرف : دیسر ، ربمایپ  شوگ  هب  نایرج  نیا  نوچ 
هدافتسا اهتیاور  نیا  همه  زا  دناوخ و  دیهاوخ  باتک  نیمه  رد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ياهتیاور  هراب  نیا  رد  و 

دوـب و هدـش  يروآ  عـمج  ترـضح  نآ  صخــش  میقتــسم  تراـظن  روتــسد و  اـب  ص )  ) ادـخ لوـسر  دوـخ  ناـمز  رد  نآرق  هـک  دوـشیم 
. درادن دوجو  نآ  رد  فیرحت  لامتحا  نیرتکچوک 

314 ص : خساپ … : لاکشا و 

ظفح تسا ، هدـش  هراشا  نآ  هب  اـهتیاور  نیا  رد  هک  ربماـیپ  نارود  رد  نآرق  يروآ  عمج  زا  روظنم  هک : دـیوگب  اـج  نیا  رد  یـسک  دـیاش 
. قاروا رد  نآ  نتشون  ندرک و  عمج  هن  تساههنیس  رد  ندرک  عمج  ندومن و 

اریز : اجبان  تسا  يرادنپ  لطاب و  تسا  يروصت  نیا ، یلو 
. تسین رادنپ  روصت و  نیا  رب  یلیلد  الوا :

، تسا هدـمآ  اهتیاور  نیا  رد  هک  يروط  هب  لمع  نیا  هنوگچ  دوب ، اههنیـس  رد  نآ  يروآ  عمج  نآرق ، يروآ  عمج  زا  روظنم  رگا  اـیناث : و 
مان اب  هک  دوب  نآ  زا  شیب  ص )  ) ربمایپ رصع  رد  نآرق  ناظفاح  دادعت  هک  یتروص  رد  تسا ؟ هتفای  صاصتخا  رفن  راهچ  ای  رفن  شـش  هب  اهنت 

. دشاب شرامش  لباق  ناشن  و 
خیرات رد  یـسک  رگا  هک  نانچ  یظفح . هن  تسا  یبتک  يروآ  عمج  تسا ، هدـش  دای  اهتیاور  نیا  رد  هک  يروآ  عمج  زا  روظنم  نیارباـنب ،

نآرق ترضح  نآ  دوخ  نامز  رد  هک  دوشیم  تباث  نشور و  الماک  تقیقح  نیا  يو  يارب  دنک ، تقد  راوگرزب  نآ  نارای  ربمایپ و  یگدنز 
. تسا هدوبن  مک  مه  نآ  ناگدنروآ  درگ  دادعت  دوب و  هدش  يروآ  عمج 

، دنکیم یفرعم  رفن  راهچ  اهنت  ربمایپ  رصع  رد  ار  نآرق  ناگدنروآ  درگ  هک  سنا  زا  يراخب  تیاور  و 
__________________________________________________

.102 / 2 نامه ، ( 1)
.124 ج / عون 20 ، ناقتا ، ( 2)

315 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
اریز : تسین ، یلوبق  لباق  تسرد و  تیاور 

. درادن شزاس  دنکیم ، یفرعم  رفن  راهچ  زا  شیب  ار  ناگدنروآ  درگ  هک  يراخب  رگید  تیاور  اب  اصوصخم  هتشذگ ، ياهتیاور  اب  الوا :
وا دوب ؟ هدرکن  يروآ  عمج  ار  نآرق  رگید  یـسک  رفن  راهچ  زج  ربمایپ  تشذـگ  رد  ماـگنه  رد  هک  هدروآ  تسد  هب  اـجک  زا  يوار  اـیناث : و 

نایم زا  دشاب و  هتـشاد  هطاحا  دندوب ، هدـنکارپ  یمالـسا  فلتخم  ياهرهـش  رد  هک  ناناملـسم  مامت  لاوحا  عاضوا و  هب  هک  تسناوت  هنوگچ 
هب راتفگ  نیا  دزاس ؟ رـصحنم  نت  راهچ  هب  دندوب ، هدرک  يروآ  عمج  ار  نآرق  هک  یناسک  دنک ؟ یفرعم  نآرق  ظفاح  ار  رفن  راهچ  اهنت  نانآ 

. ییوگ تقیقح  قیقحت و  هب  ات  تسا  رتکیدزن  ییوگ  هفازگ  نیمخت و  سدح و 
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315 راتفگ … ص : هجیتن 

، دربیم شیپ  نآرق  لوزن  ياـهزور  نیلوا  ربماـیپ و  دوـخ  نارود  هب  اـت  ار  نآرق  يروآ  عـمج  هک  ییاـهتیاور  نینچ  نتـشاد  تـسد  رد  اـب 
وبا ناوتیم  هنوگچ  تسا و  هدـش  يروآ  عمج  رگید  دارفا  اـی  رکب و  وبا  هلیـسو  هب  مرکا  ربماـیپ  زا  دـعب  نآرق  هک  تفریذـپ  ناوتیم  هنوگچ 

؟ تسا هدومن  يروآ  عمج  ار  نآرق  شتفالخ  نارود  رد  هک  تسناد  یسک  نیتسخن  ار  رکب 
هک داد  تیرومأم  تباـث  نب  دـیز  ورمع  هب  ارچ  رکب  وبا  هک  نیا  نآ  دـیآیم و  شیپ  زین  يرگید  داریا  میریذـپب ، ار  راـتفگ  هیرظن و  نیا  رگا 

هدنز نامز  نآ  رد  هک  ّیبا  ذاعم و  دوعـسم و  نب  هّللا  دبع  هب  اما  دـننک ، يروآ  عمج  مدرم  ياههنیـس  زا  اههتخت و  اههراپ و  قرو  زا  ار  تایآ 
ناناملسم هک  دوب  هداد  روتـسد  هدومن و  یفرعم  نآرق  ملعم  مان  هب  ار  نانآ  ص )  ) ربمایپ دوخ  هک  یتروص  رد  دادن ، ار  تیرومأم  نیا  دندوب ،

قبط هک  تباث  نب  دـیز  نیا ، رب  هوالع  دوب . هدـش  هتـشک  همامی  گنج  رد  هک  دوب  ملاس  اهنت  دـنریگب و  ارف  ملاس  رفن و  دـنچ  نیا  زا  ار  نآرق 
ناگدنـسیون زا  یکی  ادخ  لوسر  نامز  رد  يو  دوخ  دـنک ، يروآ  عمج  ار  نآرق  دوب  هتفای  تیرومأم  رکب  وبا  فرط  زا  اهتیاور  زا  یـضعب 

ای یـسررب و  صحفت و  قیقحت و  دـح  نآ  ات  نآرق  يروآ  عمج  رد  هک  تشادـن  یموزل  فصو  نیا  اب  دوب ، نآرق  ناگدـنروآ  درگ  یحو و 
. ییوگغورد هب  مهتم  ریغ  لقاع و  تسا  يدرم  وا  دیوگیم  يو  هراب  رد  رکب  وبا  دوخ  هک  نیا  اصوصخم  دنک و  دیدرت  کش و 

رد نآرق  هک  دنکیم  ییامنهار  تیاده و  ینعم  نیا  هب  ار  ام  هدش ، لقن  ناوارف  و  رتاوتم »  » روط هب  هک  نیلقث »  » رابخا اهنیا ، همه  زا  هتـشذگ 
ادعب هراب  نیا  رد  هک  دشاب  نتـشاذگ  تناما  لباق  هک  دوب  هدمآ  رد  ياهعومجم  باتک و  تروص  هب  يروآ و  عمج  ادـخ  لوسر  دوخ  رـصع 

316 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تشاد . میهاوخ  وگ  تفگ و  ثحب و 

316 نآرق … ص : رظن  زا  نآرق  نیودت  ياهتیاور  لقع  نآرق و  رظن  زا  نآرق  يروآعمج  تایاور  خساپ 3 و 4 -

هراشا

زین نآرق  تایآ  زا  یضعب  نومضم  اب  دوب  ضراعم  تایاور  زا  يرگید  هورگ  اب  نینچمه  رگیدکی و  اب  هک  روط  نامه  نآرق  نیودت  تایاور 
اریز : تسا ، ضراعم  فلاخم و 

اهنآ زا  کی  ره  زیامتم و  رگیدـمه ، زا  اههروس  نآرق  لوزن  نامز  زا  هک  نیا  رب  دـنراد ، تلالد  میرک  نآرق  تایآ  زا  يداـیز  دادـعت  ـالوا :
هب ار  نیکرشم  رافک و  نآرق ، روتسد  قبط  ادخ  لوسر  اریز  دوب  هدش  رشتنم  باتک  لها  ناکرشم و  نایم  رد  یتح  مدرم و  نایم  رد  هناگادج 

ندروآ تیاهن ، رد  هروس و  هد  ندروآ  سپـس  نآرق و  دـننامه  ینانخـس  ندروآ  هزرابم ، نیا  رد  درک و  توعد  شیوخ  هضراعم  هزراـبم و 
رد یتـح  نآرق  ياـههروس  هک  تسا  نیا  داهنـشیپ  هزراـبم و  نیا  ياـنعم  دومن و  داهنـشیپ  اـهنآ  هب  ار  نآرق  ياـههروس  دـننام  هروس  کـی 

. دوب هتفرگ  رارق  زین  نیکرشم  رافک و  سرتسد 
نآرق هک  دیآیم  رب  نینچ  يراذگ  مان  نیا  زا  تسا و  هدش  هدیمان  باتک »  » دیجم نآرق  نیلقث »  » فورعم ثیدـح  رد  دایز و  تایآ  رد  ایناث :

، دشاب هدش  هتـشون  قرفتم  ياهناوختـسا  اههراپ و  هتخت  هدنکارپ و  ياههحول  رد  ای  دوب و  اههنیـس  رد  هک  ینآرق  اریز  دوب  هدش  يروآعمج 
. دـشاب هتـشاد  ینودـم  تروص  هدوب ، صخـشم  دـحاو  دوجو  ياراد  هک  دـنیوگ  ار  ياهعومجم  باـتک  ـالومعم  دوشیمن و  هدـیمان  باـتک 

. دشاب اههنیس  اهلد و  نآ  ياج  و  هدشن ، هتشون  الصا  هچ  نآ  هب  دسر  هچ  ات  دوشیمن  هدیمان  باتک  هعطق ، هعطق  هدنکارپ و  ياههتشون 

316 لقع … ص : رظن  زا  نآرق  يروآعمج  ياهتیاور 

، دنتـسین راگزاس  قفاوم و  زین  لقع  مکح  اب  دنزاسیم  دنتـسم  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  نارود  افلخ و  هب  ار  نآرق  يروآعمج  هک  اهتیاور  نیا 
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رجا دندوب ، لئاق  نآرق  هب  ناناملسم  هک  یناوارف  تیمها  نآ ، ندومن  ظفح  ندناوخ و  هب  ربمایپ  هداعلا  قوف  مامتها  نآرق ، دوخ  تمظع  اریز 
نیودت يروآعمج و  ادخ  لوسر  دوخ  رـصع  رد  شلوزن و  زور  نیتسخن  زا  نآرق  هک  دنکیم  اضتقا  ندـناوخ و …  نآرق  نایاپیب  باوث  و 

. دشاب هدش 
اب ناناملـسم و  راکفا  یخیرات و  ملـسم  قیاقح  نیا  اب  دـنکیم ، دنتـسم  ربماـیپ  زا  دـعب  ياـهنارود  هب  ار  نآرق  يروآعمج  هک  یتیاور  ره  و 

. دشابیم اهنیا  همه  فلاخم  هکلب  درادن  یشزاس  نیرتکچوک  رگید ، بلطم  اههد  اب  نآرق و  هب  تبسن  ناناملسم  صاخ  شرگن  جایتحا و 
317 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  راکفا  بلج  رد  تایصوصخ  نیا  زا  کی  ره  هک  تسا  یتایصوصخ  ياراد  نآرق  نیا ، رب  هوالع 

رگهولج و ار  نآ  تیمها  زین  ناکدوک  نانز و  نایم  رد  یتح  ناناملـسم  مامت  ناـیم  رد  تسناوتیم  هدوب و  یفاـک  نآرق  يوس  هب  ناناملـسم 
. دزاس نایامن 

باتک دوش  مولعم  ات  میروآیم  اج  نیا  رد  دزاسیم ، نشور  الماک  ار  نآ  تیمها  هک  ار  نآرق  تایـصوصخ  تازاـیتما و  زا  یتمـسق  کـنیا 
تدـم ناناملـسم  نینچمه  ربماـیپ و  دـشاب ، فصو  لـباق  ریغ  تیمها  ياراد  هجیتن  رد  یلاـع و  تایـصوصخ  نینچ  نیا  ياراد  هک  یـسدقم 

. دندادیمن لیوحت  ثداوح  تسد  هب  ناگدنیآ و  هب  ار  نآ  دندرکیمن و  تلفغ  نآ  يروآعمج  رد  يدیدم 

317 نآرق … ص : تغالب 

دح یب  شـشوک  یعـس و  هار  نیا  رد  دـندوب و  لئاق  ناوارف  صاخ و  تیمها  اویـش  نخـس  غیلب و  مالک  ره  ندرک  ظفح  هب  هک  اـهبرع  - 1
نآرق ربارب  رد  دارفا  نیا  هک  تسا  روصتم  هنوـگچ  دـندرکیم ، ظـفح  ار  تیلهاـج  نارود  ياـههبطخ  راعـشا و  ماـمت  دنتـشادیم و  لوذـبم 
هزرابم هب  شتغالب  توالح و  نیمه  اب  ار  نایارـس  نخـس  اغلب و  ماـمت  هک  نآرق  نیریـش  غیلب و  تاـیآ  ندرک  ظـفح  يارب  دنـشاب و  تکاـس 

يرآ دـنوشن !؟ لئاق  نآ  يارب  یتیمها  دننیـشنب و  تکاس  مارآ و  دومنیم ، شوماخ  ار  راد  ناـبز  بیطخ  ره  شتحاـصف  اـب  هدومن و  توعد 
وزرآ فده و  کی  هب  یـسک  ره  یلو  دندرکیم  ظفح  ار  نآ  تایآ  هتـشاد ، نآرق  هب  یـصاخ  هجوت  رفاک - نمؤم و  زا  معا  اهبرع - مامت 

. هزرابم نادیم  رد  هضراعم  ییوگخساپ و  دیما  هب  نامیا  یب  دارفا  هدیقع و  نامیا و  رثا  رد  نمؤم  دارفا 
زاربا نآرق  ظفح  هب  ناوارف  قایتشا  هقالع و  دوب ، رادروخرب  ياهداعلا  قوف  ذوفن  تردـق و  زا  ناناملـسم  نایم  رد  هک  ص )  ) مرکا ربماـیپ  - 2
کی ندـناوخ  ای  ندومن  ظفح  هب  تیعمج ، کی  ياوشیپ  میعز و  رگا  هک  تسا  یهیدـب  درکیم . داـیز  دـیکأت  تمـسق  نیا  رد  دومرفیم و 

ربـهر و ياـضر  بلج  يارب  دـنکیم و  ادـیپ  جاور  تیعمج  تلم و  نآ  ناـیم  رد  باـتک  نآ  املـسم  دـنکب  قاـیتشا  هقـالع و  راـهظا  باـتک 
. دنیوجیم تقبس  رگیدمه  رب  باتک  نآ  ظفح  رد  ناشیاوشیپ 

قوف مارتحا  میرکت و  رظن  اب  نآرق  ظفاح  هب  تبـسن  ناناملـسم  هدوب و  مدرم  ناـیم  رد  تیـصخش  تمظع و  بجوم  نآرق  ندومن  ظـفح  - 3
نآ زا  نآرق  ناظفاح  نایراق و  هک  یـصاخ  تیعقوم  دـنمجرا و  ماقم  هب  دـشاب ، هتـشاد  خـیرات  زا  عالطا  یـسک  رگا  دنتـسیرگنیم و  هداـعلا 

. درب دهاوخ  یپ  دندوب ، رادروخرب 
دنوش و لئاق  ناوارف  تیمها  نآرق  ظفح  يروآعمج و  هب  ناناملسم  هک  دنوش  نآ  بجوم  هزیگنا و  دنتـسناوتیم ، هک  دندوب  یلماوع  اهنیا 

318 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ظفح  ار  نآرق  تایآ  زا  دنناوتب  هک  يرادقم  ره  ای  نآرق  عومجم 
. دنوش زئاح  ار  يدنمجرا  یلاع و  ماقم  نینچ  رذگهر  نیا  زا  ات  دننک 

ظفح تئارق و  هب  ار  ناناملـسم  هک  تسا  یلماوع  نیرتمهم  زا  دوـشیم ، لـئاق  نآ  هب  نآرق  هدـننک  ظـفح  هدـنناوخ و  هک  یباوـث  رجا و  - 4
ناشناج و لام و  هب  هچ  نآ  زا  شیب  نآ  ندرک  ظفح  نآرق و  هب  تبـسن  ناناملـسم  هک  دوب  تلع  نیمه  هب  تخاسیم و  راداو  نآرق  ندرک 
ار نآرق  همه  زین  نانز  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـمآ  خـیرات  رد  هک  ییاـج  اـت  دـندیزرویم  ماـمتها  دـنهدب ، تیمها  ناشنادـنزرف  دـالوا و  هب 

. دندوب هدومن  يروآعمج 
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ما دنکیم ، لقن  شگرزب  ردام  زا  عیمج  نب  هّللا  دـبع  دـنزرف  دـیلو  هک  تسا  هدروآ  نینچ  نیکد  نب  لضف  دـیوگیم : تاقبط  رد  دعـس  نبا 
لوسر هک  یماگنه  تفگیم : دـیمانیم ، دیهـش  ار  وا  ادـخ  لوسر  دوب و  هدرک  يروآعمج  ار  نآرق  ماـمت  ثراـح  نب  هّللا  دـبع  رتخد  هقرو 

اوادم و گنج  نیا  رد  منک و  تکرح  امش  اب  هک  دیهدب  هزاجا  زین  نم  هب  هّللا ! لوسر  ای  متشاد  هضرع  درکیم ، تکرح  ردب  گنج  هب  ادخ 
رد ادـخ  لوسر  دـیامرف . تیانع  تداهـش  رجا  شاداپ و  زین  نم  هب  دـنوادخ  ات  مریگب  هدـهع  هب  ار  یگنج  ناحورجم  ناگدـنمزر و  هجلاـعم 

«1 . » تسا هدرک  هدامآ  ار  تداهش  وت  يارب  ادخ  دومرف : نم  خساپ 
رد نانآ  شـشوک  یعـس و  نادرم و  مامتها  هک  تسا  مولعم  دنهد ، تیمها  نینچ  نیا  نآرق  ندومن  ظفح  ندرک و  عمج  رب  نانز  هک  اج  نآ 

. دوب دهاوخ  دح  هچ  ات  دروم  نیا 
. تسا هدمآ  خیرات  ربتعم  ياهباتک  رد  دندوب ، هدرک  ظفح  ار  نآرق  ادخ  لوسر  دوخ  نارود  رد  هک  یناسک  دادعت  رامآ و 

هتشک رادقم  نیمه  هب  هنوعم  رئب  رد  زین  ص )  ) ربمغیپ دوخ  نارود  رد  دندیسر و  لتق  هب  همامی  گنج  رد  ءارق  زا  نت  داتفه  دیوگیم : یبطرق 
«2 . » دندش

. تسا هدش  شرازگ  رفن  دصراهچ  دندش  هتشک  همامی  گنج  رد  هک  ینایراق  دادعت  میدروآ  البق  هک  مهد  تیاور  رد 
تیمها نآرق  تایآ  ظفح  يارب  زین  ادـخ  لوسر  دوخ  دـیزرویم  مامتها  نآرق  تایآ  يروآعمج  هب  هک  نآرق  ظاـفح  ناـیراق و  زا  هتـشذگ 

هدـش لزان  لاس  هس  تسیب و  تدـم  رد  اجیردـت  اموجن و  مه  نآرق  اصوصخم  تشاد و  يددـعتم  ناگدنـسیون  دوب و  لـئاق  ياهداـعلا  قوف 
. تسا

. دوب هداد  نآرق  تباتک  هب  روتسد  شیگدنز  نارود  رد  ادخ  لوسر  دوخ  هک  تسا  بلطم  نیا  دیؤم  هاوگ و  اهنیا  همه 
__________________________________________________

. ] …[125 ج 1 / عون 20 ، ناقتا ، ( 1)
.122 عون 20 / نامه ، ( 2)

319 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
نیودـت و اـج  کـی  رد  هدـنکارپ  ياـههراپ  قرو  اـههعقر و  يور  زا  ار  نآرق  میدوب و  ربمغیپ  روضح  رد  اـم  دـنکیم : لـقن  تباـث  نب  دـیز 

. میدرکیم يروآعمج 
شیوخ ياهباتک  رد  ار  نآ  یلو  تسا  حیحص  ملسم ) يراخب و   ) نیخیـش طرـش  هب  انب  ثیدح  نیا  دیوگیم : ثیدح  نیا  لیذ  رد  مکاح 

ادـخ لوـسر  دوـخ  نارود  رد  نآرق  همه  هک  نـیا  رب  تـسا  ینـشور  لـیلد  ثیدـح  نـیا  لاـح  ره  هـب  دـیوگیم : هاـگنآ  دـناهدرکن ، لـقن 
«1 . » دوب هدش  يروآعمج 

نز درم و  رتمک  تشاد و  لماک  راهتـشا  راشتنا و  ناناملـسم  نایم  رد  نآرق  تاـیآ  زا  یـشخب  اـی  اـههروس و  زا  یـضعب  ندرک  ظـفح  اـما  و 
. دشابن يو  دزن  رد  هیآ  هروس و  دنچ  هک  دشیم  ادیپ  ناملسم 

رتشیب تصرف  نتشادن  دایز و  تالاغتشا  تلع  هب  يو  دمآیم ، ادخ  لوسر  شیپ  هب  ییاج  زا  یـسک  هاگ  ره  دنکیم  لقن  تماص  نب  ةدابع 
«2 . » میزومایب يو  رب  ار  نآرق  ات  درکیم  راذگاو  ام  زا  یکی  هب  ار  وا 

لوغـشم نآرق  تئارق  هب  دجـسم  رد  هک  ار  ناناملـسم  هجـض  يادص  ترـضح  نآ  مدوب ، ع )  ) یلع هارمه  هب  نم  هک  دـنکیم  لقن  زین  بیلک 
«3 ! …  » نانآ لاح  هب  اشوخ  دومرف : دینش و  دندوب ،

ام زا  یکی  لیوحت  ار  يو  ترضح  نآ  دمآیم ، ادخ  لوسر  روضح  هب  رگید  هطقن  زا  یـسک  هاگ  ره  هک  تسا  لقن  تماص  نب  ةدابع  زا  زاب 
ادخ لوسر  هک  نیا  ات  دوب  زادنانینط  نآرق  ندـناوخ  هب  مدرم  يادـص  ادـخ ، لوسر  دجـسم  زا  هشیمه  میهدـب و  دای  نآرق  وا  هب  هک  دادیم 

«4 . » دنزادنین هابتشا  هب  نآرق  ندناوخ  رد  ار  رگیدکی  دنناوخب و  هتسهآ  ار  نآرق  ناناملسم  داد ، روتسد 
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ای نآرق و  زا  ياهروس  نتفرگ  دای  ناملـسم  نانز  هک  ییاج  اـت  دوب  لومعم  جـیار و  ناملـسم  نز  درم و  ناـیم  رد  نآرق  ندرک  ظـفح  يرآ ،
. دندادیم رارق  شیوخ  هیرهم  ار  نآ  زا  رتشیب 

رکب وبا  داتفا و  ریخأت  هب  رکب  وبا  تفالخ  نارود  ات  نآرق  يروآعمج  هک  درک  اعدا  ناوتیم  هداعلا  قوف  مامتها  نیا  اب  ایآ  دنمجرا ! هدنناوخ 
؟ درک ادیپ  جایتحا  رفن  ود  تراظن  تداهش و  هب  نآرق  يروآعمج  رد 

دناوتیمن دـندوب ، لئاق  نآرق  ندرک  ظفح  ندـناوخ و  هب  نانآ  هک  یتیمها  ربمایپ و  نارود  رد  ناناملـسم  لاوحا  عاضوا و  نتفرگ  رظن  رد  اب 
. دشاب لوبق  لباق  راتفگ  نیا 

__________________________________________________

.611 / 2 كردتسم ، ( 1)
.324 / 5 دمحا ، دنسم  ( 2)

.185 ج 2 / چ 2 ، نآرقلا ، لئاضف  لامعلا ، زنک  ( 3)
.185 / 2 لامعلا ، زنک  ( 4)

320 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

320 رتاوت … ص : ریغ  اب  نآرق  توبث  مدع  هب  ناناملسم  عامجا  ناناملسم  عامجا  نآرق و  يروآعمج  تایاور  خساپ 5 و 6 -

هراشا

هداد حیـضوت  دنزاسیم  دنتـسم  ص )  ) ربمایپ زا  دـعب  ياهنارود  هب  ار  نآرق  يروآعمج  هک  یتایاور  لزلزت  فعـض و  ياههبنج  زا  یتمـسق 
مییوگیم : میزادرپیم و  اهنآ  فعض  لماع  نیمشش  نیمجنپ و  هب  لصف  نیا  رد  کنیا  دش .

رتاوت و هار  زا  رگم  دوشیمن  تباث  ینخـس  چیه  ندوب  نآرق  دـنیوگیم : هک  نیا  یکی  دـنراد  عامجا  رظن و  قافتا  هلئـسم  ود  رد  ناناملـسم 
ود نیا  اب  تسام  ثحب  دروم  هک  نیودت  تایاور  یلو  تسا  هتفاین  هار  نآرق  هب  یتدایز  دنیوگیم : هک  نیا  مود  روآنیقی ، یپایپ و  ياهلقن 

. دراد تافانم  داضت و  یعامجا ، هلئسم 
نآرق نیودـت  تایاور  یلو  دـننادیمن  روآنیقی  ناوارف و  ياهلقن  رتاوت و  زج  هب  یهار  یمـالک ، ندوب  نآرق  تاـبثا  يارب  ناناملـسم  ماـمت 

هب دوب و  رایتخا  رد  یمـالک ، ندوب  نآرق  تاـبثا  يارب  هک  یعجرم  كردـم و  اـهنت  نآرق  يروآعمج  عقوم  رد  هک  نیا  رب  دـننکیم  تلـالد 
يو تداهش  هک  رفن  کی  یهاگ  ناملـسم و  رفن  ود  تداهـش  زا  دوب  ترابع  دشیم ، هداد  صیخـشت  تایآ  ریغ  زا  نآرق  تایآ  نآ ، هلیـسو 
رفن کی  اعقاو  ایآ  رتاوت  قیرط  زا  هن  تسا  هدش  هتـشون  دـحاو  ربخ  اب  نآرق  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  همزال  دـشاب و  رفن  ود  تداهـش  قباطم 

توبث هب  هک  اهتیاور  هنوگ  نیا  ندوب  حیحص  مینادیمن  ام  دنارب !؟ نابز  رب  ار  ینخس  نینچ  ای  دشاب  مزتلم  بلطم  نیا  هب  دناوتیم  ناملسم 
هب نآرق  هک  نیا  هب  ناناملـسم  مامت  هدیقع  عامجا و  اب  دنراد ، تلالد  دـهاش  رفن  کی  ای  رفن و  ود  تداهـش  ای  دـحاو و  ربخ  هلیـسو  هب  نآرق 

رتاوت هار  زا  دـیاب  نآرق  هک  نیا  ندوب  یعطق  ایآ  دـشاب !؟ هتـشاد  شزاـس  قفاوت و  دـناوتیم  هنوگچ  دوشیمن ، تباـث  رگید  هار  زا  رتاوت  زج 
زا یـضعب  هک  تسا  نیا  رد  بجعت  تسین !؟ تاـیاور  نیا  ماـمت  ندوب  غورد  رب  لـیلد  رفن ، ود  تداهـش  دـحاو و  ربـخ  هار  زا  هن  دوش  تباـث 

«1 . » دناهدرک ریسفت  لیوأت و  نآرق » ندرک  ظفح   » و تباتک »  » هب هدمآ ، تایاور  نیا  رد  هک  ار  تداهش » ، » رجح نبا  دننام  نادنمشناد 
تباتک يانعم  هب  ار  تداهش  هتـشاداو ، ریـسفت  لیوأت و  نینچ  هب  ار  رجح  نبا  میدرک ، هراشا  هک  نآرق  رد  رتاوت  موزل  نامه  مینکیم  رکف  ام 

. تسا هتفرگ  ظفح  و 
اریز : تسا ، داریا  هشدخ و  لباق  یتاهج  زا  ریسفت  نیا  تروص  ره  رد 
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شزاس هنوگ  چیه  میدروآ  نآرق  نیودت  هلئسم  رد  هک  تایاور  نیا  حیرص  تلالد  اب  ریسفت  نیا  - 1
__________________________________________________

.100 عون 18 / ناقتا ، ( 1)
321 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. دشابیمن لیوأت  لباق  تباتک ، ظفح و  هب  اهتیاور  نیا  رد  تداهش  هک  دوشیم  مولعم  رصتخم  هجوت  اب  درادن و 
فحـصم دراو  دوـب ، هدـشن  هتـشون  یلو  هدوـب  صاخـشا  دزن  رد  هک  ار  یتاـیآ  نآرق  ناگدـننک  عـمج  هک  تسا  نیا  ریـسفت  نـیا  همزـال  - 2

اب شندوب  نآرق  هک  نآرق  زا  یتمـسق  هک  تسا  نیا  هب  بلطم  نیا  تشگرب  دوب و  تباث  رتاوت  هار  زا  اـهنآ  ندوب  نآرق  هچرگ  دـندرکیمن ،
. تسا هدش  هتشون  نآرق  رد  دوب ، هدیدرگن  تباث  رتاوت 

اب دوبن ، تباث  رتاوت  هلیسو  هب  رگا  تشادن و  تباتک  ظفح و  هب  يزاین  رگید  دوب ، تباث  رتاوت  اب  رگا  دنسیونب  دنتـساوخیم  هک  ار  ياهیآ  - 3
، تباـتک ظـفح و  نآرق ، يروآعـمج  رد  نیارباـنب  دـنزاس ، دراو  نآرق  رد  دـننک و  تباـث  ار  نآ  ندوـب  هیآ  دنتـسناوتیمن  تباـتک  ظـفح و 

تالیوأت هنوگ  نیا  اب  اهتیاور  نیا  هک ، نیا  راتفگ  هصالخ  دنشاب . هدوب  نآرق  تایآ  شریذپ  طرش  ات  تشادن  يرثا  هدیاف و  نیرتکچوک 
هار زا  نآرق  تایآ  هک  دـیآیم  رب  نینچ  اهتیاور  نیا  زا  اریز  تسین  يرگید  هراچ  اهنآ  نتخادـنا  رود  زج  هب  دنـشابیمن و  شریذـپ  لباق 

نشور و ناناملـسم  مامت  دزن  رد  نیملـسم و  عامجا  هب  نخـس  نیا  نالطب  دیدرگیم و  يروآعمج  نآرق  رد  هدـش و  هتفریذـپ  زین  رتاوت  ریغ 
. تسا ملسم 

321 نآرق … ص : رد  تدایز  مدع  هب  ناناملسم  عامجا 

يارب یهار  قیرط  نیا  زا  و  دنیوگیم - فیرحت  نارادفرط  هک  نانچ  میریذـپب - ار  ربمایپ  نارود  زا  دـعب  نآرق  يروآعمج  ياهتیاور  رگا 
لاـمتحا تداـیز و  اـی  دـشاب  ناـصقن  هار  زا  فیرحت  نیا  هک  تشاد  دـهاوخن  یقرف  تروص  نیا  رد  مییاـشگب ، نآرق  رد  فـیرحت  لاـمتحا 

هدمآ دورف  وا  هب  نآرق  هک  یـسک  نآ  ربمایپ ، دوخ  نآرق ، يروآعمج  رد  هک  یتقو  اریز  تفای ، دـهاوخ  هار  نآرق  هب  انعم  ود  ره  هب  فیرحت 
هک دوب  نکمم  تروص  نیا  رد  دـننک ، نآرق  دراو  دنتـسناوتیم  ار  ینانخـس  نامگ  سدـح و  اب  نارگید  تشادـن و  میقتـسم  تراظن  تسا ،

دریذپیمن و ناناملسم  زا  یسک  نآرق  رد  ار  تدایز  هلئسم  هک  یتروص  رد  دننک ، هفاضا  نآرق  هب  ینآرق  هیآ  مان  هب  اهابتـشا  مه  ار  ینانخس 
، دراد لماک  تافانم  داضت و  تایاور ، نآ  اب  نیملـسم  رظن  قافتا  عامجا و  نیا  تسا و  هتفاین  هار  نآرق  هب  یتدایز  ناناملـسم  مامت  عامجا  هب 

. دوشیم راکشآ  تایاور  نیا  فعض  تاهج  زا  رگید  یکی  هک  تساج  نیا 

321 ص : یخساپ … : یلاکشا و 

322 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  زا  هک  ینخس  ره  تسا و  صخشم  رگید  نانخس  اب  دراد  زاجعا  هبنج  نآرق  نوچ  دیوگب ، یسک  دیاش 
. دوش دراو  نآرق  هب  ات  دنامیمن  یقاب  هابتشا  يارب  ییاج  دوشیم و  هتخانش  یبوخ  هب  نآرق  ربارب  رد  دشابن ، نآرق 

نایرج هصیقن  رد  كالم  نیا  یلو  دریگب ، ار  تدایز  هنوگره  ولج  دـناوتیم  تسا و  نآرق  تخانـش  كالم  نآرق  زاجعا  رگید ، تراـبع  هب 
رد ار  تدایز  فیرحت ، نارادفرط  هک  تسا  نیا  دشابیمن ، شجنـس  لباق  تسین ، دوجوم  تسا و  هدیـسرن  تسد  هب  هک  يزیچ  اریز  درادـن ،

. دنریذپیم ار  ناصقن  هتسناد ، دودرم  نآرق 
دراو ار  نآرق  ياههروس  دننام  ياهروس  ناوتب  هک  تسا  نیا  زا  عنام  هچرگ  نآرق  دـحیب  تغالب  زاجعا و  مییوگیم : رادـنپ  نیا  خـساپ  رد 

نآ رگا  اصوصخم  درک ، هفاضا  نآرق  رب  تخاس و  لماک  هیآ  کی  هزادـنا  هب  ینخـس  یتح  هملک و  ود  ای  کـی  هک  تسین  عناـم  نیا  زا  یلو 
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هار زا  نآ  ندوب  نآرق  دروآیم ، ار  ياهیآ  سک  ره  دوبن و  رفن  ود  تداهـش  هب  يزاین  تشادـن ، ناـکما  لـمع  نیا  رگا  دـشاب و  هاـتوک  هیآ 
. دشیم نشور  هداعلا  قوف  ییاویش  تغالب و 

، دنوشیم لئاق  نآرق  رد  فیرحت  عوقو  هب  هجیتن  رد  دـنریذپیم و  ار  ربمایپ  رـصع  زا  دـعب  نآرق  يروآعمج  ياهتیاور  هک  نانآ  نیاربانب ،
ناناملـسم عامجا  فلاخم  هیرظن  نیا  هک  یتروص  رد  دـنوش ، مزتلم  نآرق  رد  زین  ار  تدایز  يانعم  هب  فیرحت  هک  نیا  زج  دـنرادن  ياهراچ 

. تسا
323 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

323 نآرق … ص : نیودت  رد  حیحص  هیرظن 

هراشا

افلخ و هب  نآرق  يروآعمج  نداد  تبـسن  هک  تسا  نیا  دـش ، هتفگ  اج  نیا  هب  ات  شخب  نیا  فلتخم  لوصف  مامت  رد  هچ  نآ  ماـمت  هصـالخ 
نارادفرط دشابیم و  فلاخم  لقع  عامجا و  تنس ، نآرق ، اب  هک  ساسایب  طلغ و  تسا  يرادنپ  موهوم و  تسا  يرما  ربمایپ  زا  دعب  نارود 

رد نآرق  میدش ، روآ  دای  شیپ  لوصف  رد  هک  نانچ  هکلب  دنیامن ، تابثا  ار  شیوخ  ساسایب  طلغ و  هیرظن  هار ، نیا  زا  دـنناوتیمن  فیرحت 
. تسا هتفرگ  ماجنا  يو  تراظن  روتسد و  هب  ربمایپ و  دوخ  نارود 

تاـیاور نیا  رد  هک  یلکـش  هب  نآ  تیفیک  تسا ، هدرک  يروآعـمج  شتفـالخ  نارود  رد  رکب  وـبا  ار  نآرق  هک  مینک  لوـبق  ضرف ، رب  رگا 
ناوارف ياهلقن  رتاوت و  رثا  رد  نآرق  تایآ  ینعی  دوب ، راوتـسا  نیقی  عطق و  هیاپ  رب  نآرق  يروآعمج  اریز  تسا ، غورد  املـسم  تسا ، هدمآ 

اب ناناملسم  دوب و  اههنیس  اهلد و  رد  هک  هدش  هتخانش  یعطق و  تایآ  نامه  دوب و  هدش  هتخانش  فورعم و  ناناملسم ، نایم  رد  روآنیقی  و 
. دش يروآعمج  اج  کی  رد  هدش و  هدروآ  نآرق  رد  دنتشاد ، ییانشآ  سنا و  اهنآ 

تایآ اههروس و  هک  ینعم  نآ  هب  هن  یلو  تسا ، هدرک  يروآعمج  ار  نآرق  شیوخ  نارود  رد  نامثع  هک  تسین  کش  دیدرت و  ياج  يرآ ،
ار ناناملـسم  مامت  وا  هک  ینعم  نیدب  هکلب  دروایب ، رد  دحاو  هعومجم  تروص  هب  یگدنکارپ  زا  دنک و  نیودـت  فحـصم  کی  رد  ار  نآرق 

مامت هب  دنازوس و  دوبن ، قفاوم  رظن  دروم  تئارق  نآ  اب  هک  ار  رگید  ياهنآرق  مامت  دومن و  دحتم  عمج و  صوصخم ، يراق  کی  تئارق  رد 
ار نآ  هک  دومن  عنم  یهن و  تئارق  فالتخا  هنوگ  ره  زا  ار  ناناملـسم  هلیـسو  نیدب  دـننازوسب و  ار  اهنآرق  نینچ  هک  تشون  اهرهـش  دالب و 

. دنمانیم فحاصملا » دیحوت   » حالطصا رد 
324 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  یبساحم  ثراح  هکنانچ  دناهدومن ، حیرصت  ینعم  نیدب  زین  تنس  لها  ناگرزب  زا  ياهدع 

لها نایم  رد  هک  یفالتخا  زا  نامثع  هکلب  تسین ، نینچ  یلو  تسا  ناـمثع  نآرق  هدـننک  عمج  هک  تسا  روهـشم  مدرم  ناـیم  رد  دـیوگیم :
اب ار  نآرق  هک  درک  راداو  ار  مدرم  داـتفا و  تشحو  سرت و  هب  دوب ، هدـمآ  دوـجو  هب  نآرق  تاـملک  فورح و  تئارق  رد  قارع  لـها  ماـش و 

«1 . » دنناوخب دندوب ، هدرک  رایتخا  راصنا  رجاهم و  زا  ياهدع  وا و  دوخ  هک  یشور  نامه  اب  تئارق و  کی 

324 ص : فلؤم … :

اب هدوب ، فراعتم  لومعم و  ناناملـسم  نایم  رد  هک  دوب  یتئارق  نامه  نآ  درک و  عمج  تئارق  کی  هب  ار  ناناملـسم  همه  نامثع ، هک  نیا  اـما 
ثیداحا رب  ینتبم  هک  يرگید  ياهتئارق  زا  ار  ناناملـسم  هار  نیا  زا  وا  دوب و  هدش  ذـخا  ادـخ  لوسر  دوخ  زا  روآ  نیقی  ياهلقن  و  رتاوت » »

. درک يریگولج  عنم و  دوب ، هناگتفه ) فورح  اب  نآرق  لوزن   ) ساسایب
ببـس تئارق  رد  فالتخا  نامه  اریز  دـشن ، عقاو  ناناملـسم  زا  کی  چـیه  داقتنا  دروم  اذـل  دوب و  هتـسیاش  نامثع  لـمع  مادـقا و  نیا  يرآ ،
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نآرق ناوریپ  یگناگی  داحتا و  ياـههیاپ  نتخیر  مهرد  ناـنآ و  فوفـص  ندـش  هدیـشاپ  بجوم  ناناملـسم و  ناـیم  رد  يرتشیب  فـالتخا 
. دننک قیسفت  ریفکت و  ار  رگید  هدع  ناناملسم  زا  ياهدع  هک  دیسریم  ییاج  هب  تتشت  فالتخا و  نیا  هکلب  دشیم و 

رد نامثع  شور  نیاربانب ، تسا . هدومن  یهن  ادیدش  نآرق  رد  فالتخا  زا  ادخ  لوسر  هک  دـش  هراشا  زین  یتایاور  هب  هتـشذگ  تاحفـص  رد 
، تسا هدـش  نامثع  زا  داـقتنا  داریا و  ببـس  عوضوم  نیا  هراـب  رد  هچنآ  یلو  تسین ، داریا  هشدـخ و  دروم  راـکنا و  در و  ياـج  دروم  نیا 

. تسا هدرک  رداص  ار  روتسد  نیا  زین  اهرهش  مدرم  هب  هتفرگ و  تروص  وا  دوخ  هلیسو  هب  هک  تساهنآرق  ندنازوس  هلئسم 
، اهنآرق هدـننازوس  ینعی  فحاصملا » قاّرح   » ار وا  هک  ییاـج  اـت  دـندرک  ضارتعا  ناـمثع  هب  عوضوم  نیا  رد  ناناملـسم  زا  ياهدـع  يرآ ،

. دندیمان
کی نآرق  فیرحت  ناتساد  هک  دیآیم  رب  یلک  روط  هب  میدروآ  نآرق  فیرحت  هب  عجار  یلبق  شخب  شخب و  نیا  رد  هچ  نآ  همه  زا  هجیتن 

نیا فارطا  رد  هک  نآ  رگم  دـنکیمن  رواب  لوبق و  ار  ناتـساد  نینچ  کی  لقاع  صخـش  تسا و  یفارخ  نخـس  ساسایب و  یهاو ، ناتـساد 
هک يدارفا  ای  دیامنن و  ّربدت  قیقحت و  عوضوم 

__________________________________________________

.103 ج 1 / عون 18 ، ناقتا ، ( 1)
325 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

فاصنا و اب  لقاع ، صخـش  اما  دـنکیم و  روک  رک و  ار  ناسنا  ضارغا  اریز  دزاس ، راداو  ساسایب  راتفگ  نینچ  هب  ار  نانآ  هزیگنا  ضرغ و 
327 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دهدیمن . هار  دوخ  هب  دیدرت  کش و  نآرق ، فیرحت  ندوب  یفارخ  نالطب و  رد  ربدم 

نآرق رهاوظ  تیجح  شخب 10 

هراشا

تخانش رایعم  نآرق  تساهناملـسم  عجرم  نیرتگرزب  نآرق  تسا  توبن  لیلد  نآرق  تسا  مدرم  باتک  نآرق  نآرق  رهاوظ  تیجح  لیالد 
؟ تسا يراصحنا  نآرق  ندیمهف  ایآ  نآرق  رهاوظ  تیجح  مدع  لیالد  دندرکیم  لالدتسا  نآرق  تایآ  اب  ع )  ) همئا تسا  تایاور 

؟ تسین دوصقم  نآرق  يرهاظ  یناعم  ایآ  تسا  راد  هشیر  قیمع و  نآرق  تایآ  یناعم  تسا  عونمم  یهاوخبلد  ریسفت 
328 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ثحب  هجیتن  نآ  رهاوظ  تیجح  رد  نآرق  فیرحت  ریثأت  تسا  عونمم  هباشتم  تایآ  زا  يوریپ 

328 نآرق … ص : رهاوظ  تیجح  لیالد 

328 نآرق … ص : رهاوظ  تیجح  يانعم 

هک هچ  نآ  تسا و  كرد  لباق  مهف و  لباق  دـنراد ، ییانـشآ  یبرع  نابز  اب  هک  یمدرم  مومع  يارب  هداس و  نآ  رهاظ  هک  تسا  یباتک  نآرق 
دامتعا لمع و  لباق  هدوب و  راگدرورپ  روظنم  فدـه و  الومعم  دوشیم ، هدـیمهف  نآرق  رهاـظ  زا  یفرع  یلومعم و  ياـهوگ  تفگ و  دـننام 

یناعم نامه  هب  القتـسم  ناوتیم  نآ  لاثما  یقالخا و  فیاظو  یهلا و  ماکحا  ندروآ  تسد  هب  لالدتـسا و  جاجتحا و  عقوم  رد  دـشابیم و 
. داد رارق  انبم  لیلد و  ای  لمع و  دروم  ار  نآ  درک و  هیکت  دوشیم ، هدافتسا  نآرق  تایآ  رهاظ  زا  هک 

مییوگیم : هک  تسا  نیا  دنمانیم ، نآرق » رهاوظ  تیجح   » ار نآرق  يرهاظ  يانعم  نداد  رارق  انبم 
رارق لمع  دروم  القتـسم  ار  نآ  هدرک ، هیکت  نآ  يرهاظ  يانعم  هب  فلتخم  دراوم  رد  میناوتیم  ام  دراد و  تیکردم  تیجح و  نآرق  رهاوظ 

كردـم تـجح و  مدرم  موـمع  يارب  نآرق  رهاوـظ  اریز  مییوـج  کـسمت  نآ  هـب  شیوـخ  ياهلالدتـسا  تاـیرظن و  راـتفگ و  رد  مـیهد و 
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. دشابیم
: میروآیم اج  نیا  رد  ار  اهنآ  زا  یتمسق  کنیا  هک  دراد  دوجو  یناوارف  لیالد  نآرق  رهاوظ  ّتیجح  هیرظن  يارب 

328 تسا … ص : مدرم  باتک  نآرق  - 1

شور کـی  شدوـصقم  ندـنامهف  يارب  شیوـخ و  یلوـمعم  ياـهوگ  تـفگ و  هرواـحم و  يارب  مالـسا  ربماـیپ  هـک  تـسین  نـیا  رد  یکش 
لومعم و شور  ناـمه  اـب  دوخ  هریـشع  موق و  دـننامه  هعماـج و  رگید  دارفا  دـننام  مه  وا  هکلب  دوـب ، هتفرگن  شیپ  رد  دوـخ  هب  صوـصخم 

329 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  اههرواحم و  رد  مدرم  مومع  هک  فراعتم 
. تفگیم نخس  دنتشاد  شیوخ  هرم  زور  ياهوگ  تفگ و 

ربدـت شتایآ  رد  دـنمهفب و  ار  نآ  یناعم  مدرم  هک  تسا  هدروآ  روظنم  نیدـب  ار  نآرق  مالـسا  ربمایپ  هک  تسین  یکـش  زین  تقیقح  نیا  رد 
. دننک يراددوخ  تسا ، هدرک  یهن  هچ  نآ  زا  دندنبب و  راک  هب  ار  شتاروتسد  دننک ،

دیامرفیم : هک  اج  نآ  تسا ، هدش  هراشا  ررکم  یفرع  یلقع و  تقیقح  نیا  هب  مه  دیجم  نآرق  دوخ  رد 
«1 . » اُهلاْفقَأ ٍبُوُلق  یلَع  ْمَأ  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ 

. تسا هدش  هداهن  لفق  ناشیاهلد  رب  ای  دننکیمن ، ربدت  نآرق  رد  اهنآ  ایآ 
«2 . » َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  ٍلَثَم  ِّلُک  ْنِم  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِیف  ِساَّنِلل  اْنبَرَض  ْدََقل  َو 

. دنوش روآدای  رکذتم و  دیاش  میدروآ ، یلثم  عون  ره  زا  نآرق  نیا  رد  مدرم  يارب  ام 
«3 . » ٍنِیبُم ٍِّیبَرَع  ٍناِسِلب  َنیِرِْذنُْملا . َنِم  َنوُکَِتل  َِکْبلَق  یلَع  ُنیِمَْألا . ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن  َنیَِملاْعلا . ِّبَر  ُلیِْزنََتل  ُهَّنِإ  َو 

راذـنا ار  مدرم  ات  وت  كاپ  بلق  رب  تسا ، هدرک  لزان  ار  نآ  نیمالا  حور  تسا . هدـش  لزان  نایناهج  راگدرورپ  يوس  زا  نآرق  نیا  یتسار  هب 
. درک لزان  نشور  راکشآ و  یبرع  نابز  هب  ار  نآ  دنوادخ  ینک .

«4 . » َنیِقَّتُْمِلل ٌۀَظِعْوَم  َو  ًيدُه  َو  ِساَّنِلل  ٌناَیب  اذه 
. ناراگزیهرپ يارب  تسا ، يزردنا  تیاده و  مدرم و  مومع  يارب  تسا  ینایب  باتک ، نیا  رد 

«5 . » َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  َِکناِسِلب  ُهانْرَّسَی  امَّنِإَف 
. دنوش روآ  دای  رکذتم و  ات  میدومن  ناسآ  وت  نابز  هب  ار  نآرق  ام  یتسار 

«6 . » ٍرِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقل  َو 
؟ دوش رّکذتم  هک  تسه  یسک  ایآ  میتخاس ، ناسآ  رکذت  يارب  ار  نآرق  ام 

__________________________________________________

.24 دمحم / ( 1)
.27 رمز / ( 2)

.195 - 192 ارعش / ( 3)
.138 نارمع / لآ  ( 4)

.58 ناخد / ( 5)
.17 رمق / ( 6)

330 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
«1 . » ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ 
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. دنتفاییم نآ  رد  یناوارف  تافالتخا  دوب ، ادخ  ریغ  يوس  زا  رگا  هک  دنشیدنایمن  نآرق  رد  ایآ 
هک : نیا  رب  دننکیم  تلالد  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ناوارف  تایآ  دیجم  نآرق  رد  تایآ ، نیا  زج 

.« تسا مدرم  مومع  فرع و  يارب  مهف  لباق  هداس ، باتک  کی  نآرق  »

330 تسا … ص : توبن  لیلد  نآرق  - 2

هب ار  نانآ  هزرابم  نیا  رد  هدرک و  توعد  شیوخ  هزرابم  هب  ار  مدرم  همه  هدش و  لزان  ربمایپ  توبن  رب  لیلد  تجح و  ناونع  هب  دیجم  نآرق 
. تسا هدناوخ  ارف  نآرق  زا  هروس  کی  دننام  ندروآ 

دیآیم رب  نینچ  دوب ، ربمایپ  هزجعم  مالسا و  نانمشد  اب  یبلط  هزرابم  يدحت و  هلیـسو  نآرق  هک  نیا  زا  نآرق و  ندوب  توبن  لیلد  هلئـسم  زا 
شیب ییامعم  مهف و  لباق  ریغ  هدـیچیپ و  نانآ  رظن  رد  نآرق  رگا  اریز  دـندیمهفیم ، یگداس  هب  ار  نآ  یناعم  نابز ، لـها  برع و  مومع  هک 

دوبن :
. تشادن یموهفم  ندرک  تساوخرد  نانآ  زا  ار  نآرق  ياههروس  زا  ياهروس  دننام  ندومن و  توعد  هزرابم  هضراعم و  هب  ار  مدرم  الوا :
نآرق نداتـسرف  رد  هک  یفده  دوصقم و  دشیمن ، تباث  نانآ  يارب  نآرق  ندوب  هزجعم  هتـشادن ، ار  نآرق  ندیمهف  تردـق  نانآ  رگا  ایناث : و 

. تشادن تبسانم  شزاس و  نآرق  هب  نامیا  يوس  هب  مدرم  ندومن  توعد  اب  دشیمن و  نیمأت  دوب ،

330 تساهناملسم … ص : عجرم  نیرتگرزب  نآرق  - 3

نانآ نایم  رد  ربمایپ  هک  نیگنـس  تناما  ود  نآ  هب  ربمایپ ) ترتع  ادـخ و  باتک  « ) نیلقث  » هب دـیاب  مدرم  هک  تسا  هدـمآ  ناوارف  تاـیاور  رد 
هب مدرم  مومع  ندرک  هعجارم  کسمت و  يانعم  دننک و  هعجارم  اهنآ  هب  ناشتالکـشم  روما و  مامت  رد  دـنیوجب و  کسمت  تسا ، هتـشاذگ 

يرگید زیچ  دوشیم ، هدـیمهف  نآ  رهاوظ  زا  هک  ینیناوق  ماـکحا و  اـب  ناـشلامعا  ندومن  قیبطت  نآ و  هب  ندرک  لـمع  ياـنعم  هب  زج  نآرق ،
. دشاب دناوتیمن 

__________________________________________________

. ] …[82 ءاسن / ( 1)
331 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

331 تسا … ص : تایاور  تخانش  رایعم  نآرق  - 4

نیا تایاور  نیا  نومـضم  دـناهدرک و  یفرعم  ثیداحا  رابخا و  تخانـش  کحم و  ار  نآرق  هک  میراد  راـیتخا  رد  ناوارف  و  رتاوتم »  » تیاور
لطاب غورد و  درکن ، شزاس  قیبطت و  نآرق  اب  هک  یتیاور  ره  دـنوش و  هدیجنـس  نآ  اب  هدـش و  هئارا  نآرق  هب  دـیاب  هدراو  تایاور  هک : تسا 

. تفریذپ ار  نآ  دیابن  دیبوک و  راوید  هنیس  هب  ار  نآ  دیاب  تسین و  شیب  ياهدوهیب  ارتفا و  هدوب و 
لباق ریغ  هدیچیپ و  نخـس  کی  اریز  دنراد  تیکردم  تیجح و  نآرق ، ظافلا  رهاوظ  هک  نیا  رب  دنتـسه ، ینـشور  هاوگ  لیلد و  تایاور  نیا 

. دوب دهاوخن  شجنس  هلیسو  نازیم و  دشاب ، هتشادن  رابتعا  نآ  رهاظ  هک  مهف 
ره دـیهد ، هئارا  نآرق  هب  ار  اهنامیپ  طورـش و  دـیوگیم : هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ياهتیاور  هلـسلس  کـی  تاـیاور ، نیا  رب  هوـالع  و 

. تسا لمعلا  بجاو  حیحص و  تسین ، فلاخم  هچ  نآ  هدوب و  لوبق  لباق  ریغ  لطاب و  دیآ ، فلاخم  نآرق  اب  هک  ینامیپ 

331 دندرکیم … ص : لالدتسا  نآرق  رهاوظ  اب  ع )  ) همئا - 5
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زا ار  یهلا  ماکحا  هدرک و  دانتسا  نآرق  رهاوظ  هب  دراوم  زا  یضعب  رد  هک  تسا  همئا  لالدتسا  شور  نآرق ، رهاوظ  تیجح  رب  لیلد  نیمجنپ 
. دناهدرک جارختسا  نآ 

اج نیا  رد  تسا ، هداد  رارق  داهـشتسا  دانتـسا و  دروم  ار  نآرق  ظافلا  رهاوظ  هک  ار  ع )  ) قداص ماما  ياهلالدتـسا  زا  دـنچ  ياهنومن  کـنیا 
میروآیم :

ع)  ) ماما نآ ؟ همه  هب  هن  درک  حسم  دیاب  رـس  زا  یتمـسق  هب  وضو  رد  هک  دـیاهدروآ  تسد  هب  اجک  زا  دیـسرپ : ع )  ) قداص ماما  زا  هرارز  - 1
هک دـیآیم  رب  نینچ  نآ  رهاظ  زا  تسا و  هتفر  راک  هب  وضو  هیآ  رد  هک  ءاـب »  » دوجو تهج  هب  ینعی  ءاـبلا ،» ناـکمل  : » دومرف يو  باوج  رد 

. نآ مامت  هب  هن  تسا  یفاک  ندرک  حسم  رس  زا  یتمسق  هب  اهنت 
اج نیدـب  ار  شیوخ  راتفگ  دومرفیم و  یهن  نز ، مهب  ود  نیچ و  نخـس  راتفگ  نتفریذـپ  زا  ار  یقیناود  روصنم  ع )  ) قداص ماما  يزور  - 2

دناوخ : ار  هیآ  نیا  هاگ  نآ  تسین ، لوبق  لباق  رابتعا و  دروم  نیچ  نخس  راتفگ  هک : دیناسر 
«1 . » اُونَّیَبَتَف ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ 

__________________________________________________

.6 تارجح / ( 1)
332 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. دینک قیقحت  نآ  هراب  رد  دروایب ، امش  يارب  يربخ  یقساف  صخش  رگا 
شوگ دسریم  شوگ  هب  هیاسمه  زا  هک  یقیـسوم  يادص  هب  ات  منیـشنیم  دایز  حارتسم  رد  نم  هک  دسرپیم  ع )  ) قداص ماما  زا  یـسک  - 3

وت لمع  نیا  دومرف : ع )  ) ماما موریمن ؟ اج  نآ  هب  یقیـسوم  ندینـش  دصق  هب  نم  هک  یتروص  رد  دراد ، یمکح  هچ  نم  لمع  نیا  مهد ، ارف 
دیامرفیم : دنوادخ  هک  اریز  تسا ، هانگ  مارح و 

«1 . » ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َو  َرَصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنِإ 
اریز نکب ! ناشقیدصت  دنداد ، تداهـش  وت  دزن  رد  نانمؤم  زا  یهورگ  هک  یماگنه  دیامرفیم : لیعامـسا  شدـنزرف  هب  ع )  ) قداص ماما  - 4

دیامرفیم : دنوادخ  هک ،
«2 . » َنِینِمْؤُْمِلل ُنِمُْؤی  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی 

دنک جاودزا  يرگید  درم  اب  نز  نیا  رگا  دـیوگیم : دوشیم ، مارح  شرهوش  هب  هتفرگ ، قالط  راب  هس  هک  ینز  هراب  رد  ع )  ) قداص ماما  - 5
اریز دـشاب ، مالغ  هدرب و  مود  درم  نآ  هچرگ  دـیامن ، جاودزا  هرابود  دوخ  یلوا  رهوش  اـب  دـناوتیم  تروص  نیا  رد  دریگب ، قـالط  وا  زا  و 

دیامرفیم : دنوادخ 
«3 . » ُهَْریَغ ًاجْوَز  َحِْکنَت  یَّتَح 

، دوشیمن لالح  یلوا  رهوش  يارب  رگید  درم  هب  ندـش  هعتم  تقوم و  جاودزا  اب  دریگ ، قالط  راب  هس  ینز  رگا  دومرف : ع )  ) قداص ماـما  - 6
دیامرفیم : دنوادخ  نوچ 

«4 . » اعَجارَتَی ْنَأ  امِْهیَلَع  َحانُج  الَف  اهَقَّلَط  ْنِإَف 
. دنک جاودزا  یلوا  رهوش  اب  وا  هک  درادن  یبیع  دهدب  شقالط  يدعب  رهوش  رگا 

يو زا  سپـس  دـنک ، جاودزا  يرگید  درم ، اب  هک  تسا  نیا  هب  طورـشم  یلوا  رهوش  هب  هقـالط  هس  نز  ندـش  لـالح  هیآ ، نیا  رهاـظ  رد  هک 
. تسا هدشن  مهارف  تسا ، قالط  نامه  هک  لوا  رهوش  اب  جاودزا  طرش  تسین ، قالط  تقوم  جاودزا  رد  نوچ  دریگب و  قالط 

دروم رد  ار  نآ  مکح  ع )  ) قداص ماما  زا  دوب ، هتـشاذگ  نآ  يور  يا  هرارم » ، » هجلاـعم ناونع  هب  دوب و  هداـتفا  شیاـپ  نخاـن  هک  يدرم  - 7
دیامرفیم : دنوادخ  اریز  دراد  دوجو  نآرق  رد  نآ  لاثما  هلئسم و  نیا  مکح  دومرف : ع )  ) ماما دومن ، لاؤس  حسم 
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__________________________________________________

.36 ءارسا / ( 1)
.61 هبوت / ( 2)

.230 هرقب / ( 3)

.230 هرقب / ( 4)
333 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«1 . » ٍجَرَح ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  َو 
ع)  ) ماما دندیـسرپ ، ع )  ) قداص ماما  زا  ار  نانز  زا  یـضعب  اب  جاودزا  مکح  - 8 نک ! حـسم  وراد ، نامه  يور  وضو  عقوم  رد  دومرف : هاگنآ 

دیامرفیم : دنوادخ  اریز  تسا  لالح  زیاج و  دومرف :
«2 . » ْمُِکلذ َءارَو  ام  ْمَُکل  َّلِحُأ  َو 

دنکیم : داهشتسا  هیآ  نیا  هب  تاناویح  زا  یضعب  تشوگ  ندوب  لالح  هراب  رد  ماما  - 9
«3 . » ُهُمَعْطَی ٍمِعاط  یلَع  ًامَّرَُحم  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ام  ِیف  ُدِجَأ  ُْلق ال 

دیامرفیم : دنوادخ  هک  دنکیم  داهشتسا  لالدتسا و  هیآ  نیا  اب  ناشنابحاص  هزاجا  نودب  ناگدرب  جاودزا  زاوج  مدع  رب  ع )  ) ماما زاب  - 10
«4 . » ٍءْیَش یلَع  ُرِدْقَی  ًاکُولْمَم ال  ًاْدبَع 

__________________________________________________

.78 جح / ( 1)
.23 ءاسن / ( 2)

.145 ماعنا / ( 3)
.75 لحن / ( 4)

334 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

334 نآرق … ص : رهاوظ  تیجح  مدع  لیالد 

هراشا

« ثیدح  » ياملع نادنمشناد و  زا  یهورگ  یلو  دراد  تیکردم  تیجح و  نآرق  رهاوظ  ملـسم  نشور و  لیالد  هب  هک  میتفگ  شیپ  لصف  رد 
زا ریغ  نآرق  تایآ  زا  راگدرورپ  روظنم  فده و  دیاش  اریز  تسین  دانتسا  لباق  نآرق  رهاوظ  هک  دنیوگیم  دننکیم و  راکنا  ار  تقیقح  نیا 

دانتـسا هیکت و  نآ  هب  زاین  عقاوم  رد  تفرگ و  ار  نآرق  يرهاظ  یناـعم  ناوتیمن  هک  تسا  نیا  دوشیم ، هدـیمهف  شرهاـظ  زا  هک  دـشاب  نآ 
. دومن

زا کی  ره  کنیا  ام  هک  دـنراد  یلیالد  هیرظن  راتفگ و  نیا  رب  دـننکیم و  راکنا  ار  نآرق  رهاوظ  تیجح  هک  یناسک  هیرظن  هصالخ  دوب  نیا 
: میزادرپیم نآ  خساپ  هب  میهدیم و  رارق  وگ  تفگ و  دروم  میروآیم و  هناگادج  لقتسم و  روط  هب  ار  لیالد  نآ 

334 ص : تسا … ؟ يراصحنا  نآرق  ندیمهف  ایآ  - 1

ینیعم صوصخم و  هدع  اهنت  تسا و  يراصحنا  هکلب  درادن  یمومع  هبنج  نآرق  ندیمهف  دـنیوگیم : نآرق  رهاظ  تیجح  مدـع  نارادـفرط 
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تـسد رد  اـهنت  نآرق  مهف  دـیلک  دـننک و  كرد  ار  نآرق  یعقاو  ياـنعم  دـنناوتیم  دنـشابیم  نآرق  يوـگ  تـفگ و  تبحـص و  فرط  هـک 
. تساهنآ

: اهتیاور نآ  زا  یتمـسق  کنیا  دنناسریم . تابثا  هب  تسا ، هدش  دراو  نومـضم  نیا  رد  هک  تایاور  زا  هلـسلس  کی  اب  ار  هیرظن  نیا  سپس 
335 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

مدرم هیقف  وت  دومرف : هفینح  وبا  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماـما  زا  « 1 « » لسرم  » تیاور کی  رد  سنا  نب  بیعـش  - 1
؟ یهدیم اوتف  یعبنم  ساسا و  هچ  رب  دومرف : يرآ . تفگ : یقارع ؟

خسان و ایآ  یسانشیم و  تسا ، هتـسیاش  هک  نانچ  نآ  ار  ادخ  باتک  ایآ  هفینح ! وبا  دومرف : شربمایپ . تنـس  ادخ و  باتک  ساسا  رب  تفگ :
نآ دنوادخ  هک  وت  رب  ياو  يدومن ! اعدا  ار  یگرزب  شناد  هک  تلاح  هب  ياو  هفینح ! وبا  دومرف : ماما  يرآ . تفگ : ینادیم ؟ ار  نآ  خوسنم 

رـسیم یـسک  رب  یـشناد  ملع و  نینچ  نیا  تسا و  هدش  لزان  نانآ  هب  نآرق  هک  نانآ  نآرق و  نیـصصختم  دزن  رد  رگم  تسا ، هدادـن  رارق  ار 
. ربمایپ نادناخ  زا  یصاخ  دارفا  زج  تسین 

. تسا هدادن  بیصن  یمهس  هتشاذگن و  ثرا  هب  وت  يارب  مه  فرح  کی  یتح  دوخ  نآرق  زا  دنوادخ  هک  نادب  هفینح ! وبا 
: تفگ یتسه ؟ هرصب  مدرم  هیقف  وت  دومرف : يو  هب  ماما  دش ، دراو  ع )  ) رقاب ماما  رضحم  هب  هداتق  هک  تسا  هدمآ  ماحش  دیز  تیاور  رد  و  - 2
زا رگا  هداتق ! دومرف : ماما  هک  اج  نآ  ات  يرآ ، تشاد : هضرع  ینکیم ؟ ریسفت  ار  نآرق  هک  ماهدینش  دومرف : ماما  هاگ  نآ  دنرادنپیم ، نینچ 

ریـسفت نارگید  راـتفگ  اـب  رگا  ياهتخادـنا و  تکـاله  هب  ار  نارگید  مه  ياهتـشگ و  كـاله  تدوخ  مه  ینک ، ریـسفت  ار  نآرق  دوخ  شیپ 
بطاخم هک  دـنمهفب  دـنناوتیم  یناسک  اهنت  ار  نآرق  هک  هداتق  يا  وت  رب  ياو  ياهدـناشک ، تکاله  هب  ار  نارگید  مه  دوخ و  مه  زاب  ینک ،

. دنتسه نآ  يوگ  تفگ و  تبحص و  فرط  نآرق و 
خساپ :

نآرق و تقیقح  مهف  هک  تسا  نیا  یلک  روط  هب  نآ  زا  روظنم  هکلب  تسین  نآرق  رهاظ  مهف  تایاور ، ثیداحا و  هنوگ  نیا  روظنم  فدـه و 
فرط باطخ و  دروم  هک  دراد  یناسک  هب  صاصتخا  شخوسنم ، خـسان و  نطاب ، رهاظ و  اب  ندوب  انـشآ  نآ ، تـالیوأت  قمع و  هب  ندرب  یپ 
یعقاو قیمع و  تخانش  تفرعم و  زا  لاؤس  تیاور  نیا  رد  اریز  دراد  تحارـص  ینعم  نیا  رد  لوا  تیاور  هک  نانچ  دنـشابیم ، نآرق  نخس 
. تسا هداد  رارق  تمالم  خیبوت و  دروم  یگرزب ، ياعدا  نینچ  ياعدا  رد  ار  هفینح  وبا  زین  ماما  هدوب ، خوسنم  خسان و  قیقد  صیخشت  و 

هب نآرق و  تاـیآ  هشیر  قمع و  هب  ندرب  یپ  تقیقح و  فـشک  ياـنعم  هب  ریـسفت  تسا و  هتفر  راـک  هب  ریـسفت »  » هملک زین  مود  تیاور  رد  و 
گرزب و ملع  نیا ، دشابیم و  نآرق  رهاوظ  زا  نتشادرب  هدرپ  يانعم 

__________________________________________________

. دشاب هدشن  رکذ  نآ  نیلقان  هلسلس  هک  دنیوگیم  ار  یتیاور  ( 1)
336 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هچ نآ  تسا ، نکمم  نابز  لها  مومع  يارب  هداس  روط  هب  نآرق  تایآ  رهاوظ  ندیمهف  یلو  تسین  سک  همه  روخارف  رد  هک  تسا  يریطخ 
. شرهاوظ هن  دشابیم  نآ  قیمع  ریسفت  ای  لیوأت  نآرق و  لماک  تخانش  نامه  دننادیم ، كرد  لباق  ریغ  مومع  يارب  اهتیاور  نیا 

هب صاصتخا  نآرق  رهاظ  ندیمهف  هک  دشیم  هدافتسا  زین  اهنآ  زا  اریز  دننکیم  دییأت  ار  تقیقح  نیا  میدروآ ، شیپ  لصف  رد  هک  یتایاور 
. درادن نیموصعم 

هب مه  فرح  کـی  یتـح  دوخ  باـتک  زا  دـنوادخ  دـیامرفیم : هفینح  وبا  هب  ماـما  لوا ، تیاور  رد  هک  تسا  نآ  راـتفگ  نیا  رب  رگید  هاوـگ 
نیا هب  هدرک ، نآرق  ثراو  ار  ربمایپ  قح  نانیـشناج  ایـصوا و  دنوادخ  هک  دنکیم  هراشا  ینعم  نیا  هب  نایب ، نیا  اب  ماما  تسا ، هدادـن  ثراوت 

دیامرفیم : هک  اج  نآ  تسا ، هداد  ناشصاصتخا  یلاع  ماقم 
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. میداد ثاریم  هب  دوخ  هدیزگرب  ناگدنب  زا  یهورگ  هب  ار  ینامسآ   ] باتک سپس  « 1  » انِدابِع ْنِم  اْنیَفَطْصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث 
ناگدـنب صاخ و  يایلوا  هب  صاصتخا  شتالیوأت  نآ و  تقیقح  هب  ندرب  یپ  شتاـیآ و  نآرق و  لـماک  یعقاو و  تخانـش  مهف و  نیارباـنب ،

. دنرادن نآ  رد  یبیصن  هرهب و  نارگید  دراد و  ادخ  زاتمم 
ار نآرق  زا  يزیچ  نیرتکـچوک  هفینح  وـبا  دوـش ، هتفگ  هک  تسین  تسرد  اریز  هفینح ، وـبا  هب  ع )  ) قداـص ماـما  راـتفگ  ياـنعم  تسا  نیا 

. دیمهفیمن دراد ، ینشور  حیرص و  يانعم  هک  ار  نآ  دننام  و  دحا » هّللا  وه  لق   » الثم یتح  تسنادیمن و 
تایاور هراب  نیا  رد  تسا و  یصوصخم  دارفا  صاخ و  هدع  تسد  رد  اهنت  نآرق  مهف  دیلک  دنیوگیم  هک  یتایاور  يانعم  هصالخ  دوب  نیا 

. میاهدروآ باتک  نیمه  رد  هتشذگ  ثحابم  نمض  رد  ار  اهنآ  زا  یتمسق  هک  دراد  دوجو  یناوارف 

336 تسا … ص : عونمم  یهاوخبلد  ریسفت  - 2

تـشادرب يأر و  هب  ریـسفت  نامه  دوشیم ، هدیمهف  نآرق  ظافلا  رهاظ  زا  هچ  نآ  هب  اکتا  دـنیوگیم : نآرق  رهاوظ  تیجح  مدـع  نارادـفرط 
. تسا هدمآ  لمع  هب  يریگولج  یهن و  نآ  زا  روآ  نیقی  ناوارف و  تایاور  رد  هک  تسا  یهاوخبلد 

__________________________________________________

.32 رطاف / ( 1)
337 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

خساپ :
يانعم هب  هیکت  تسا ، ظفل  يرهاظ  ریغ  ياهانعم  نداد  ناشن  ماـهبا و  هدرپ  نتـشادرب  ياـنعم  هب  ریـسفت  میتفگ  شیپ  لـصف  رد  هک  يروط  هب 

نآ تقیقح  قمع و  دور و  الاب  ماهبا  هدرپ  ریسفت  ندرب  راک  هب  اب  ات  تسین  یماهبا  يرهاظ  يانعم  رد  اریز  دنمانیمن ، ریـسفت  ار  ظفل  يرهاظ 
. دوش نایامن 

مهف ساسا  رب  تسا  يریـسفت  هکلب  تسین ، یهاوخبلد  رظن  راهظا  يأر و  هب  ریـسفت  دوش ، هدـیمان  ریـسفت  مه ، يرهاـظ  ياـنعم  رگا  ضرف  رب 
. دنمهفیم ظفل  نامه  زا  ار  ینعم  نآ  مدرم  رتشیب  ای  مومع و  هک  یفرع  یمومع و 

نئارق دـنک ، همجرت  فّلکت  زا  رود  هداس و  روط  هب  ار  ع )  ) یلع جرا  رپ  قیمع و  راتفگ  هغالبلا ، جـهن  ياـههبطخ  زا  یکی  یـسک  رگا  ـالثم :
هدیمان يأر  هب  ریـسفت  لمع ، نیا  هاگ  چیه  دیامن ، تیاعر  همجرت  نیا  رد  دوشیم ، هدیمهف  نآ  ظافلا  زا  افرع  هک  ار  دوجوم  دهاوش  مزال و 

. دوشیمن
هدیچیپ هباشتم و  تایآ  رد  روغ  اب  مدرم  یتسار  دـیوگیم : هک  اج  نآ  هدومرف  هراشا  تقیقح  نیا  هب  شیوخ  راتفگ  رد  زین  ع )  ) قداص ماما 

دوخ شیپ  زا  دندربن و  نآ  یعقاو  يانعم  قمع و  هب  یپ  دندیمهفن و  ار  تایآ  هلـسلس  نیا  يانعم  اهنآ  اریز  دندش  هراچیب  تخبدب و  نآرق ،
ات دندیـسرپن  نانآ  زا  دندید و  زاینیب  ینغتـسم و  نآرق ، یقیقح  نایاناد  ادـخ و  يایـصوا  ربارب  رد  ار  دوخ  دـنتفای و  نآ  تایآ  رب  یتالیوأت 

. دنزاس ناشیانشآ 
نودـب تیب و  لـها  هب  هعجارم  نودـب  یـسک  هک  تسا  نیا  مارح ، عونمم و  يأر  هب  ریـسفت  زا  ع )  ) ماـما روظنم  هک  مینیبیم  اـج  نیا  رد  زاـب 

، دنک رداص  ار  یهلا  ماکحا  زا  یمکح  اوتف و  دوخ  هاوخلد  هب  نآرق  يور  زا  القتـسم  ناشراکفا ، زا  نتفرگ  ماهلا  نانآ و  راتفگ  زا  دادمتـسا 
نانآ هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دیاب  مدرم  تسا و  هدرک  یفرعم  نآرق  شودمه  هناوتـشپ و  ار  شتیب  لها  ترتع و  ادخ  لوسر  هک  یتروص  رد 

. دنوش تیاده  دنریگب و  ییانشور  ماهلا و  نانآ  زا  دننک و  هعجارم 
اههرـصبت و زا  اهدییقت و  اهصیـصخت و  زا  دریگب ، رظن  رد  ار  نآ  یمومع  نیناوق  نآرق و  تاقلطم  تامومع و  رـسفم ، ای  یتفم و  کی  رگا 
هب ریسفت  ار  نآ  دزرو ، تلفغ  هدش ، دراو  تاحیـضوت  ناونع  هب  نآرق  یمومع  نیناوق  اهراتفگ و  نیا  رب  ع )  ) همئا هلیـسو  هب  هک  ییاهانثتـسا 
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. تسا هدش  عونمم  هتفرگ و  رارق  داقتنا  دروم  تخس  اهتیاور  نیا  رد  هک  دنمانیم  یهاوخبلد  تشادرب  يأر و 
رد هک  يدـهاوش  نئارق و  نتفرگ  رظن  رد  اب  مه  نآ  نآرق ، ظافلا  يرهاـظ  ياـنعم  نتفرگ  هک : دـیآیم  رب  نینچ  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  همه  زا 

ریـسفت دشابن ، اهرایعم  دعاوق و  نیا  زا  کی  چیه  فلاخم  هک  یفرع  یلقع و  دـعاوق  تیاعر  اب  دراد و  دوجو  ع )  ) همئا راتفگ  رد  ای  نآرق و 
338 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دوشیمن . هدیمان  ریسفت  الصا  هکلب  يأر  هب 

نآ رب  دـننکیم و  زیوجت  ار  نآ  يرهاظ  ياـنعم  نتفرگ  نآرق و  هب  هعجارم  هک  میراد  تسد  رد  یناوارف  تاـیاور  لـیالد و  نیا ، زا  هتـشذگ 
ظافلا رهاوظ  هب  لمع  زا  ریغ  يأر  هب  ریـسفت  مییوگب : هک  تسا  نیا  هب  تایاور  لیالد و  زا  هورگ  ود  نیا  عمج  دنیامنیم و  دـیکأت  قیوشت و 

. دشابیم هتسیاش  زیاج و  یمود  اوران و  مارح و  یلوا  هک  تسا  نآرق 

338 تسا … ص : رادهشیر  قیمع و  نآرق  تایآ  یناعم  - 3

هداعلا قوف  بلاطم  رب  لمتـشم  قیقد و  دنلب و  یناعم  ياراد  نآرق  هک : تسا  نیا  نآرق  رهاوظ  تیجح  مدع  نارادـفرط  لیالد  زا  رگید  یکی 
. دنشابیم نآرق  تایآ  دصاقم  میهافم و  كرد  زا  عنام  لکشم  بلاطم  قیقد و  یناعم  نامه  دشابیم و  قیمع  لکشم و 

تـشگنا دودـعم و  هدـع  اهنت  دـنناوتان و  زجاع و  هتـشذگ  ياـملع  ياـهباتک  زا  یتمـسق  بلاـطم  كرد  زا  یلومعم  دارفا  هک  روط  ناـمه 
هنوگچ دـنزجاع ، نادنمـشناد  ياهباتک  بلاطم  كرد  زا  هک  دارفا  نیا  دـننک ، كرد  ار  اهباتک  هنوگ  نیا  بلاـطم  دـنناوتیم ، يراـمش 
هتـشذگ مولع  تسادخ و  مالک  نآرق  هک  یتروص  رد  دنبای ، تسد  نآ  قیاقد  تاکن و  هب  دنربب و  نآرق  قیاقح  هب  یپ  یگداس  هب  دنناوتیم 

؟ تسا هدش  عمج  نآ  رد  نیرخآ  نیلوا و  شناد  هدنیآ و  و 
خساپ :

صاصتخا نآرق ، زا  مولع  نیا  ندیمهف  دیدرت  نودب  دراد و  رب  رد  ار  هدنیآ  هتـشذگ و  مولع  هچرگ  نآرق  تفگ : دیاب  راتفگ  نیا  باوج  رد 
قیمع قیاـقد  مولع و  رب  هوـالع  نآرق  هک  درادـن  تاـفانم  زین  رگید  تقیقح  کـی  اـب  تقیقح  نیا  یلو  دراد  توبن  نادـناخ  تیب و  لـها  هب 
نتفرگ رظن  رد  اب  دنک و  كرد  ار  یناعم  نآ  دناوتب  تسا ، انشآ  یبرع  دعاوق  نابز و  اب  سک  ره  هک  دشاب  مه  يرهاظ  یناعم  ياراد  ینطاب ،

. دنک هدافتسا  راگدرورپ  تاروتسد  راتفگ و  زا  یلقن  دهاوش 

338 ص : تسین … ؟ دوصقم  نآرق  يرهاظ  یناعم  ایآ  - 4

رثکا هکلب  تسین  دوصقم  دارم و  نآ ، تامومع  تاقلطم و  زا  یـضعب  رد  نآرق  يرهاظ  یناعم  مامت  هک  مینادیم  الامجا  ام  دـنیوگیم : زاـب 
نوچ یلو  تسا  هدشن  هدارا  نآرق  ظافلا  زا  ياهراپ  يرهاظ  يانعم  هک  مینادیم  الامجا  زاب  تسا . هدروخ  هرـصبت  دییقت و  صیـصخت ، اهنآ 
نایب رد  هکلب  تسین  صخـشم  دـشابیم ، بولطم  دوصقم و  اهنآ  زا  يرگید  یناعم  هدـشن ، هدارا  شرهاظ  هک  تالمج  ظاـفلا و  هنوگ  نیا 

339 ص : نآرق ، لئاسمرد 
هب یلامجا  ملع  ام  تسا و  هتخاس  هبتشم  ار  اهنآ  همه  هدش و  طولخم  اهنآ  اب  هدش و  هدنکارپ  روتسم و  نآرق  رگید  تالمج  ظافلا و  نایم 
هب مییامن و  يراددوخ  نآرق  تایآ  تاملک و  مامت  رهاوظ  هب  دانتـسا  زا  دـیاب  هک  تسا  نیا  میراد ، نآرق  رد  تاـملک  ظاـفلا و  نینچ  دوجو 

. تسین دوصقم  شرهاظ  هک  دشاب  یتالمج  تاملک و  نآ  زا  دیاش  اریز  مینکن  داهشتسا  دانتسا و  اهنآ 
خساپ :

یـسررب ثحب و  زا  لبق  لمع  نیا  هک  دـشاب  نآرق  تایآ  مامت  رهاوظ  هب  ندرک  لمع  زا  عنام  دـناوتیم ، یتروص  رد  هدرب ، مان  یلاـمجا  ملع 
تایآ هلسلس  کی  ندروآ  تسد  هب  قیقد و  لماک و  یسررب  ثحب و  زا  سپ  ربدت و  تقد و  زا  دعب  یلو  دریگب  ماجنا  نآ  تایآ  نآرق و  رد 
دروم رگید  تایآ  رهاظ  هک  تسین  یعنام  روذـحم و  چـیه  یلقع  یملع و  رظن  زا  تسا ، هدـیدرگن  هدارا  اعطق  اـهنآ  رهاـظ  هک  یتـالمج  و 
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صاصتخا تسین ، دارم  دوصقم و  شرهاظ  هک  نآرق  رد  یتالمج  دوجو  هب  ام  یلامجا  ملع  تروص  نیا  رد  اریز  دریگب  رارق  دانتـسا  لمع و 
، لامتحا نیا  زا  تایآ  یقاب  تسا و  هدـیدرگ  نیعم  هدـمآ و  تسد  هب  یـسررب  ثحب و  رثا  رد  هک  یتایآ  زا  رادـقم  نامه  هب  دـنکیم ، ادـیپ 

. دوب دهاوخ  لمعلا  زیاج  اهنآ  رهاظ  دنامیم و  ملاس  نوصم و 
، تسا دانتسا  لمع و  زوجم  صیخـشت و  هلیـسو  دراوم  مامت  رد  دوشیم و  هدیمان  یلامجا » ملع  لالحنا   » حالطـصا هب  هک  یملع  لیلحت  نیا 

لباق ریغ  هبتشم و  رابخا  زا  لمع  لباق  رابخا  ندومن  ادج  صیخشت و  هلیسو  تسا و  يراج  مه  رابخا  رد  یتح  دراد و  نایرج  زین  اج  نیا  رد 
. تسا لمع 

اهنت هن  دشیم ، لمع  زا  عنام  دشیمن و  لمع  بجوم  زاب  لامتحا ، فرط  کی  هب  ندومن  ادیپ  صاصتخا  لالحنا و  زا  دعب  یلامجا  ملع  رگا 
، مه راـبخا  رد  اریز  مینک  لـمع  اـهنآ  رهاوظ  هب  میتـسناوتیمن  اـم  داـتفایم و  تیجح  زا  مه  راـبخا  رهاوظ  هکلب  دوبن  تجح  نآرق  رهاوـظ 

زین رابخا  رد  نآرق  تایآ  دـننام  یلامجا » ملع  لالحنا   » یلو دزادـنایم  تیجح  زا  زین  ار  اهنآ  رهاظ  هک  دراد  دوجو  یتاـقلطم  تاـمومع و 
. دراد نایرج 

يرب لصا  هدعاق و  يزیچ ، بوجو  ای  تمرح و  لامتحا  دراوم  رد  میتسناوتیمن  ام  تشادن ، ار  تیصاخ  نیا  یلامجا » ملع  لالحنا   » رگا زاب 
رداص ار  زیچ  نآ  بوجو  مدـع  تیلح و  مکح  هدرک و  ارجا  دوشیم ، هدـیمان  تئارب » لـصا  ، » حالطـصا رد  هک  ار  فیلکت  زا  ناـسنا  ندوب 

تاـبجاو و زا  یتمـسق  هب  ندرب  یپ  زا  دـعب  تسا و  هجوتم  وا  هب  یتاـمرحم  تاـبجاو و  هک  نیا  هب  دراد  یلاـمجا  ملع  یفلکم  ره  اریز  مینک 
340 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ادیپ  صاصتخا  دراوم  نامه  هب  تسا و  هدمآ  تسد  هب  هک  رادقم  نامه  هب  یلامجا » ملع  ، » تامرحم

. دنمانیم تئارب » تلاصا   » حالطصا رد  ار  نآ  هک  دوشیم  يراج  زاوج  هحابا و  مکح  دراوم  هیقب  رد  دنکیم و 
ملع هیاپ  رب  هن  تسا  یصاخ  تایاور  رابخا و  هیاپ  رب  طایتحا  نیا  یلو  دننادیم  مزال  ار  طایتحا  دراوم ، زا  یضعب  رد  املع  زا  ياهدع  هچرگ 

«1 . » دیامن هعجارم  تاریرقتلا  دوجا  باتک  هب  دهاوخب  يرتشیب  حیضوت  هراب  نیا  رد  سک  ره  نآ . لالحنا  ریثأت  مدع  یلامجا و 

340 تسا … ص : عونمم  هباشتم  تایآ  زا  يوریپ  - 5

هدـیمان لکـشم  و  هباشتم »  » تایآ هک  نآرق  تایآ  زا  یتمـسق  رهاظ  هب  ندرک  لـمع  دـنیوگیم : زاـب  نآرق  رهاوظ  تیجح  مدـع  نارادـفرط 
دریگیم داقتنا  داب  هب  تخـس  دننکیم ، يوریپ  یتایآ  نینچ  رهاظ  زا  هک  ار  یناسک  نآرق  تساوران . عونمم و  نآرق  دوخ  رظن  زا  دـنوشیم ،

دیوگیم : نینچ  و 
«2 . » ُْهنِم ََهباشَت  ام  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ٌتاِهباشَتُم  ُرَخُأ  َو  ِباتِْکلا  ُّمُأ  َّنُه  ٌتامَکُْحم  ٌتایآ  ُْهنِم 

، لکشم ینانخس  تاهباشتم و  رگید  یتمسق  دشابیم و  باتک  نیا  ساسا  هک  تسا  نشور ) حیرـص و   ) مکحم نآرق   ] نآ تایآ  زا  یتمـسق 
. دننکیم يوریپ  نآرق  هباشتم  تایآ  زا  تسا ، فارحنا  ناشلد  رد  هک  یناسک  اما 

نیا تسوا . دوصقم  دارم و  ظافلا  نآ  زا  يرگید  يانعم  کی  ای  تسا و  هدرک  هدارا  ار  نآرق  ظافلا  رهاوظ  دـنوادخ  هک  تسین  مولعم  نوچ 
. دشابیمن تسرد  اور و  اهنآ  هب  لمع  اکتا و  دوشیم ، بوسحم  تاهباشتم  زا  رهاوظ ، هنوگ  نیا  هک  تسا 

خساپ :
ود ياراد  هک  دنیوگیم  ار  یظفل  هباشتم » ، » تسین نآ  يانعم  رد  یلامجا  هباشت و  هنوگ  چیه  تسا ، نشور  حـضاو و  هباشتم »  » هملک يانعم 

هتفگ ظفل  نآ  یتقو  هک  يروط  هب  دنشاب  هدوب  هجرد  کی  رد  ظفل  نآ  هب  تبـسن  مه  یناعم  نیا  همه  دشاب و  ینعم  ود  زا  رتشیب  ای  ینعم و 
. دنک تقبس  ردابت و  هدنونش  نهذ  هب  توافت  نودب  ناسکی و  اهانعم  نآ  زا  کی  ره  دوشیم ،

ات دنکن  باختنا  ار  اهانعم  زا  کی  چیه  دنک و  فقوت  دیاب  هدنناوخ  ای  هدنونش و  دراوم  هنوگ  نیا  رد 
__________________________________________________
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. هل مظعم  سرد  تاریرقت  ناونع  هب  ردقیلاع  فلؤم  هتشون  ( 1)
.7 نارمع / لآ  ( 2)

341 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
، دـنک يوریپ  صخـشم  دوـصقم  نآ  زا  هاـگ  نآ  دزاـس  نشور  نیعم و  ار  هدـنیوگ  دوـصقم  دـیآ و  تسد  هب  يدـهاش  هنیرق و  هک  هاـگ  نآ 

. دشابیم نیعم  نشور و  ظافلا  يرهاظ  يانعم  اریز  دوشیمن  بوسحم  تاهباشتم  زا  ظافلا  رهاوظ  انعم ، نیاربانب 
هک مینک  ضرف  زاب  تسین و  نشور  الماک  نآ  يانعم  تسا و  لامجا  هباـشت و  ياراد  ینعم  رظن  زا  هباـشتم »  » ظـفل دوخ  هک  مینک  ضرف  رگا 
رد القع  فرع و  شور  هریـس و  اریز  درادـب  زاب  ظافلا  رهاوظ  هب  ندومن  لمع  زا  ار  ام  دـناوتیمن  زاب  دـنیوگیم ، هباشتم  زین  ظافلا  رهاظ  هب 

يدروم رد  رگم  دومن ، يوریپ  یلقع  یفرع و  شور  نامه  زا  دـیاب  زین  نآرق  رهاوظ  رد  تسا و  ارجا  لمع و  لـباق  ناـمز  ره  رد  اـج و  همه 
. دنک يربهر  رگید  يانعم  کی  هب  دزاس و  فرصنم  يراتفگ  نخس و  رهاظ  زا  ار  ام  ینشور  هاوگ  یعطق و  لیلد  هک 

341 نآ … ص : رهاوظ  تیجح  رد  نآرق  فیرحت  ریثأت  - 6

ار نآ  ظافلا  رهاوظ  فیرحت  نیا  تسا و  هدش  فیرحت  نآرق  دنیوگیم : هک  تسا  نید  نآرق  رهاوظ  تیجح  مدع  نارادـفرط  لیلد  نیرخآ 
. تسا هدرک  طقاس  رابتعا  تیجح و  زا  هتخاس و  لمجم  هبتشم و 

خساپ :
. تسا هدشن  فیرحت  نآرق  میداد ، حیضوت  هتشذگ  شخب  ود  رد  هک  نانچ  الوا :

نآرق هب  ار  مدرم  هک  یتایاور  اریز  دوشیمن  طقاس  رابتعا  تیجح و  زا  نآرق  رهاوظ  زاـب  میریذـپب ، ار  فیرحت  هلئـسم  رگا  ضرف  رب  اـیناث : و 
دریگ و رارق  لمع  دروم  اقیقد  نآرق  دیاب  هک  نیا  رب  دنراد ، تلالد  میدرک ، هراشا  اهنآ  هب  ررکم  شیپ  تاحفص  رد  ام  هک  دنهدیم  عاجرا 

نآ زا  تسج و  کسمت  نآ  هب  دـیاب  دروم  ره  رد  تساهلمع و  اهراتفگ و  مقـس  تحـص و  بذـک و  قدـص و  راـیعم  نازیم و  باـتک  نیا 
هار نآرق  سدق  تحاس  هب  فیرحت  هک  یتروص  رد  دشاب ، هدش  فیرحت  ضرف ، رب  هچرگ  درک  داهـشتسا  دانتـسا و  نآ  هب  دومن و  دادمتـسا 

. درادن

341 ثحب … ص : هجیتن 

دـشابیم دانتـسا  دروم  دامتعا و  لباق  الماک  دراد و  تیکردـم  تیجح و  نآرق  ظاـفلا  رهاوظ  هک  دـیآیم  رب  نینچ  میتفگ ، هچ  نآ  همه  زا 
مامت حیحـصان و  حیحـص و  رایعم  کـحم  دـشابیم ، لـطاب  قح و  نازیم  تسا ، مالـسا  تعیرـش  ریذـپان  لـلخ  مکحم و  ساـسا  نآرق  اریز 

، نآرق لئاسمرد  نایب  تسین . اکتا  لمع و  لباق  تسا و  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  دیآ ، فلاخم  نآ  اب  هک  يراتفگ  تیاور و  ره  تساهشزرا ،
343 ص :

نآرق رد  خسن  هلئسم  شخب 11 

هراشا

دناهدش لئاق  خسن  هب  اهنآ  رد  هک  نآرق  زا  هیآ  یسررب 36  نآرق  مالـسا و  رد  خسن  لیجنا  تاروت و  رد  خسن  ماکحا  رد  خسن  خسن  يانعم 
344 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

344 خسن … ص : يانعم 
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هراشا

خسانلا باتک  رد  ساحن  رکب  وبا  تسا . هدش  یفرعم  حرطم و  هخوسنم  تایآ  ناونع  هب  نآرق  تایآ  زا  یتمسق  ریسفت  ریغ  ریسفت و  بتک  رد 
. تسا هدناسر  هب 138  ار  تایآ  نیا  دادعت  خوسنملا  و 

چیه هک  دوش  نشور  تباث و  ات  میهدیم  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  ار  خوسنم  رهاظ  هب  تایآ  خـسن و  هلئـسم  باتک ، زا  لـصف  نیا  رد  اـم 
. دناهدشن خسن  تایآ ، نآ  زا  کی 

ماکحا و هریاد  زا  هدش و  لیطعت  خوسنم و  خـسن ، نارادـفرط  ياعدا  هب  هک  ار  نآرق  تایآ  زا  یمهم  مظعم و  تمـسق  ثحب ، نیا  اب  عقاو  رد 
دریگیم و رارق  يرادرب  هرهب  متـسیس  رد  دوشیم و  جراخ  یلیطعت  دوکر و  تلاح  زا  هدش و  ایحا  اّددجم  تسا ، هدـش  جراخ  يراذـگنوناق 
هب تمدخ  رد  یمدق  ثحب ، نیا  تسا  دیما  دتفایم . نایرج  هب  يراذـگنوناق  تیادـه و  ریـسم  رد  اّددـجم  يونعم  یملع و  میظع  تورث  نیا 

. دوش بوسحم  نآرق  هاگشیپ 
تایآ نیا  اریز  مینکیم  یـسررب  حرطم و  ار  هیآ  شـش  یـس و  اهنت  تسا ، هدش  خـسن  ياعدا  اهنآ  رد  هک  یتایآ  عومجم  زا  اج  نیا  رد  ام 

، مینک تباث  یـسررب و  هناگـشش  یـس و  تایآ  نیا  رد  ار  خسن  مدع  میتسناوت  رگا  تسا و  دنمزاین  یـسررب  ثحب و  هب  رگید  تایآ  زا  شیب 
. دش دهاوخ  نشور  دوخ  يدوخ  هب  اهنآ  عبت  هب  زین  رگید  تایآ  عضو 

344 تغل … ص : رد  خسن 

هدام و نامه  زا  زین  خاستنا »  » و خاسنتسا »  » فورعم ياههملک  قاقتشا  رگید و  هتـشون  يور  زا  تسا  يزیچ  نتـشون  يانعم  هب  تغل  رد  خسن 
345 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسا . ینعم  نامه  هب 

اهنامز اهتورث و  ینعی  روهّدلا » ثیراوملا و  خسانت  : » دنیوگیم هک  نانچ  تسا ، هدمآ  زین  نداد  رییغت »  » و لقن »  » يانعم هب  تغل  رد  خـسن 
. تسا هتشگ  ّریغتم 

ار هیاس  باتفآ ، ینعی  ّلّظلا » سمّـشلا  تخـسن  : » دنیوگیم هک  نانچ  تسا ، هتفر  راک  هب  مه  ندرب  نیب  زا  و  هلازا »  » يانعم هب  تغل  رد  خـسن 
هب تسا و  هدشیم  لامعتـسا  ینعم  نیمه  رد  رتشیب  دعب  ياهنارود  ناناملـسم  و  ص )  ) ادخ لوسر  هباحـص  نایم  رد  خـسن »  » درب و نیب  زا 

هداد رییغت  ار  مکح  عقاو  رد  اهنیا  اریز  « 1  » دنتفگیم خسان  دشاب ، تامومع  تایلک و  رب  ياهرصبت  انثتسا و  هچ  نآ  ره  دّیقم و  صّصخم و 
. دنربیم نیب  زا  و 

345 حالطصا … ص : رد  خسن 

تباث ماکحا  زا  یمکح  ندـش  هتـشادرب  زا  تسا  ترابع  نآ ، يوغل  يانعم  زا  ماهلا  اب  ینید  نادنمـشناد  املع و  صاـخ  حالطـصا  رد  خـسن 
. مکح نآ  نارود  تقو و  ندش  يرپس  ای  يزیچ  مکح  نتفای  رییغت  ینعی  نآ ، تّدم  تقو و  ندش  يرپس  رثا  رد  ینید 

عوضوم رییغت  اب  دـشابن و  تباث  مکح  رگا  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  میدومن ، هفاضا  ار  تباـث »  » هملک یحالطـصا ، خـسن  فیرعت  رد  هک  نیا  و 
دنمانیمن خسن  ار  نآ  هک  ناضمر  هام  ندش  يرپس  اب  ناضمر  هام  هزور  بوجو  ندش  هتشادرب  دننام  دوشیمن ، هدیمان  خسن  دنک ، ادیپ  رییغت 

دننام دـنکیم و  ادـیپ  رییغت  مه  هزور  بوجو  نآ ، ندـش  مامت  اب  هک  تسا  ناضمر  هاـم  نآ  عوضوم  تسین و  یگـشیمه  هزور  بوجو  اریز 
هدـیمان خـسن  اهنیا  زا  کی  چـیه  هک  يو  گرم  اب  یـسک  تیکلام  نتفر  نیب  زا  دـننام  شتقو و  ندـش  ماـمت  اـب  زاـمن  بوجو  ندـش  ماـمت 

خـسن هن  عوضوم ، رییغت  اـب  مکح  ندـش  هتـشادرب  مکح و  دوخ  هن  تسا  هتفر  ناـیم  زا  مکح  عوـضوم  دراوـم  نیا  همه  رد  اریز  دـنوشیمن ،
. دشابیم وگ  تفگ و  فالتخا و  دروم  نادنمشناد  املع و  نایم  رد  عوقو  ناکما و  رظن  زا  هن  دوشیم و  هدیمان 
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بلج حیـضوت  نیا  هب  ار  زیزع  هدنناوخ  رظن  تسام ، يوگ  تفگ و  ثحب و  دروم  اج  نیا  رد  هک  یعقاو  خـسن  ندـش  نشور  يارب  حیـضوت :
مینکیم :

رظن زا  دوشیم . بیوصت  یعقاو  راذـگنوناق  فرط  زا  هک  ینوناـق  ره  دوـشیم و  لـعج  مالـسا ، نوناـق  تعیرـش و  فرط  زا  هک  یمکح  ره 
دشابیم : هلحرم  ود  تروص و  ود  ياراد  تیعقاو  توبث و 

__________________________________________________

. ] …[ تسا هدش  هدیمان  خسن  تامومع  تایلک و  رب  ندز  هرصبت  الومعم  سابع ، نبا  هب  بوسنم  ریسفت  رد  ( 1)
346 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

346 عقاو … ص : رد  مکح  توبث  هلحرم  - 1

نتفرگ رظن  رد  نودب  یلک و  تروص  هب  نوناق  مکح و  هلحرم ، نیا  رد  هک  تسا  يراذـگنوناق  عیرـشت و  هلحرم  نامه  هلحرم  نیا  زا  روظنم 
عیرشت عون  نیا  يانعم  تسا . مارح  ندروخ  بارش  دیوگیم : عراش  هک  نیا  دننام  دوشیم ، نالعا  عیرشت و  نآ  مکح  عوضوم ، دوبن  دوب و 
تمرح شمکح  مالـسا ، نوناق  رظن  زا  دشاب ، دوجوم  بارـش  دروم  ره  رد  تقو و  ره  یمومع  یلک و  روط  هب  هک  تسا  نیا  يراذگنوناق  و 

. هن ای  دشاب  دوجوم  مه  العف  هاوخ  تسا 
هتفرگ رظن  رد  ینیع  يرهاظ و  عوضوم  يراذگنوناق  نیا  رد  اریز  تسین ، ریذپ  ناکما  خسن  هار  زا  زج  هب  یمکح  نینچ  کی  ندش  هتـشادرب 

. دنک ادیپ  رییغت  عوضوم  نآ  رییغت  اب  ات  تسا  هدشن 

346 رهاظ … ص : رد  مکح  توبث  هلحرم  - 2

، رگید ترابع  هب  دسریم و  هلحرم  نیا  هب  یتروص  رد  مکح  جراخ و  رد  تسا  مکح  شیادـیپ  ققحت و  هلحرم  نامه  هلحرم  نیا  زا  روظنم 
رهاظ رد  بارش  دوجو  ققحت  دننام  دشاب ، هتشاد  تیلعف  ققحت و  جراخ  رد  نآ  عوضوم  هک  دنکیم  ادیپ  تیلعف  ققحت و  یتروص  رد  مکح 

. دنکیم ادیپ  ققحت  تیلعف و  هبنج  بارش  ندش  ادیپ  اب  دوب ، هدش  نیعم  بارش  يارب  مالسا  تعیرش  رد  هک  یتمرح  مکح و  هک 
یتح دوریم  نیب  زا  شعوضوم  نتفر  نیب  زا  اب  یلو  دـنکیم  ادـیپ  رارمتـسا  جراخ ، رد  شعوضوم  دوجو  رارمتـسا  ات  تمرح  مکح و  نیا 

رب ندوب  بارـش  لاح  رد  هک  تمرح  مکح  نامه  ارهق  دمآرد ، هکرـس  تروص  هب  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ندوب  بارـش  بارـش ، نامه  رگا 
. دشابیمن طوبرم  خسن  هلئسم  هب  یمکح  نینچ  نتفر  نیب  زا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  دوشیم ، هتشادرب  دوب ، تباث  نآ 

نیا رد  ام  يوگ  تفگ و  ثحب و  دروم  هک  دینک  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  دیدرگ ، مولعم  عوضوم  رییغت  هلئسم  خسن و  هلئـسم  توافت  هک  الاح 
هلحرم رد  شعوضوم  دوجو  اب  تباث  مکح  هک  تسا  مکح  رییغت  لوا  عون  نامه  دـشابیم ، فالتخا  دروم  املع  ناـیم  رد  هچ  نآ  باـتک و 

347 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دنمانیم . خسن »  » ار مکح  رییغت  عون  نیا  دوش و  هتشادرب  یلک  روط  هب  يراذگنوناق  عیرشت و 

347 ماکحا … ص : رد  خسن 

هراشا

هار یهلا  ماکحا  هب  دـناوتیم  انعم  نامه  هب  خـسن  هک  مینادـب  میهاوخیم  لصف  نیا  رد  کنیا  میدـش . انـشآ  خـسن  يانعم  اب  شیپ ، لصف  رد 
. دربب نیب  زا  دنک و  خسن  ار  رگید  مکح  کی  یمکح ، ینعی  دبای .

ماکحا زا  یمکح  هک  تسا  نکمم  هکلب  تسین  لاحم  ماکحا  رد  خسن  یمالـسا  نادنمـشناد  القع و  مامت  هدیقع  هب  انب  هک  تسا  نیا  خـساپ 
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یلو دوش . نآ  نیزگیاـج  يرگید  مکح  دـنک و  ادـیپ  رییغت  دوـش و  هتـشادرب  دوـب ، هدـش  نییعت  يراذـگنوناق  عیرـشت و  هلحرم  رد  هک  یهلا 
کی هب  راتفگ  نیا  رد  تسین و  ریذپ  ناکما  تسا و  لاحم  ادخ  ماکحا  رد  خسن  دـنیوگیم : دـنفلاخم و  هیرظن  نیا  اب  نایحیـسم  نایدوهی و 

. دننکیم دانتسا  هیکت و  ساسایب ، تسس و  لیلد 

347 خسن … ص : ندوب  لاحم  لیلد 

رییغت ار  یلوا  مکح  هک  راذـگنوناق  عراـش و  اریز  تسا  لاـحم  رما  ود  زا  یکی  مزلتـسم  ادـخ  ماـکحا  رد  خـسن  دـنیوگیم : خـسن  نیفلاـخم 
تبقاع تشونرس و  هک  نیا  ای  دوب  هدرکن  تیاعر  يراذگنوناق  عیرـشت و  ماقم  رد  ار  تحلـصم  تمکح و  هک  تسا  تهج  نیدب  ای  دهدیم 

ود ره  یلو  تسا ، هداد  رییغت  هدرک و  خسن  ار  نآ  راچان  هب  هدش و  ور  هب  ور  لکـشم  اب  ارجا  ماقم  رد  نوناق  هجیتن ، رد  تسنادیمن و  ار  راک 
. تسا لوبق  لباق  ریغ  لاحم و  تسادخ ، هک  یعقاو  عراش  هراب  رد  لامتحا 

تحلـصم ياضتقم  قبط  رب  دـیاب  تساناد و  يادـخ  قلطم و  میکح  هیحان  زا  نیقی  متح و  روط  هب  يراذـگنوناق  عیرـشت و  هک : نیا  حیـضوت 
عراش سدق  تحاس  زا  رودب  یهلا و  تمکح  اب  یفانم  تحلصم ، فالخ  فازگ و  مکح  اریز  دشاب ، راوتسا  تمکح  هیاپ  رب  دریگب و  ماجنا 

348 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  میکح و  لداع ، راذگنوناق  و 
، تسا هدوب  تحلصم  تمکح و  ياراد  هک  یمکح  نینچ  خسن  تسا و  هدوب  تحلـصم  تمکح و  ياراد  یلوا  مکح  نیاربانب ، تسا . ملاع 

ملع مدع  هابتشا و  تلع  هب  عراش  هچ  نانچ  رگا  دراد و  تافانم  الماک  میکح  لداع و  عراش  تلادع  تمکح و  اب  تسا و  تحلـصم  فالخ 
مکح ییاسران  هدیدرگ و  فشک  یعقاو  تحلصم  ینعی  هدش ، لصاح  ادب  لمع  ماقم  ارجا و  رد  هدرک و  يراذگنوناق  یعقاو ، تحلـصم  هب 

مزلتسم خسن  هلئسم  دیآیم و  شیپ  رگید  رتمهم  لاکشا  کی  زین  تروص  نآ  رد  تسا ، هدش  خسن  یلبق  مکح  تهج  نیدب  هدش ، صخشم 
يراذگنوناق عیرـشت و  تحلـصم  فالخ  رب  عراش  ای  هک : درادرب  رد  ار  رما  ود  نیا  زا  یکی  خـسن  هلئـسم  نیاربانب ، دوب . دـهاوخ  ادـخ  لهج 

هب اهنآ  تبـسن  تساّربم و  رودب و  اهنآ  زا  رتالاب و  رترب و  لامتحا  ود  ره  زا  دـنوادخ  هک  تسا  هتـشادن  تحلـصم  هب  ملع  ای  تسا ، هدومن 
. دشابیم لاحم  دنوادخ 

خساپ :
ارجا نآ  عیرـشت  زا  فده  یهاگ  دوشیم  عیرـشت  دنوادخ  فرط  زا  هک  یمکح  مییوگیم : تسین ، شیب  ياههبـش  هک  لیلد  نیا  خـساپ  رد 
هنوگ نیا  رد  هک  نآ  لاثما  تجح و  مامتا  ای  دارفا و  ناحتما  شیامزآ و  دـننام  تسا ، راک  رد  يرگید  روظنم  هکلب  تسین  مکح  نآ  ندـش 

زا کی  ره  اریز  درادن ، يروذـحم  لاکـشا و  نیرتکچوک  دراوم  هنوگ  نیا  رد  خـسن  تسین و  نایم  رد  يرگید  فدـه  ناحتما  زج  دراوم 
یخسن نینچ  کی  تسا و  هدوب  تحلصم  تمکح و  ياراد  دوخ  ياج  رد  ود  ره  فیلکت ، نتشادرب  فیلکت و  ینعی  تلاح  مکح و  ود  نیا 

. دشاب لاحم  دنوادخ  هراب  رد  ات  تسین  تمکح  زا  عالطا  مدع  ادب و  زا  یشان  ای  تمکح  فالخ  مزلتسم 
نآ هک  ینعم  نیا  هب  هن  یلو  دوش ، خسن  یتدم  زا  سپ  دوب ، هدش  عیرـشت  یعقاو  تحلـصم  کی  يور  هک  یمکح  تسا  نکمم  زین  یهاگ  و 

عراش فرط  زا  راچان  هب  ارجا ، ماقم  رد  لاکـشا  اب  دروخرب  ای  یعقاو  تحلـصم  فشک  رثا  رد  ادـعب  دوب و  هدـش  عیرـشت  هشیمه  يارب  مکح 
زا سپ  هدوب و  تقوم  هاتوک و  لوا  زور  زا  ادخ  ملع  رد  مکح  نآ  تدم  هک  ینعم  نیدـب  هکلب  تسا ، هدرک  ادـیپ  رییغت  ای  هدروخ و  هرـصبت 
اب هن  درادن ، يروذحم  لاکـشا و  چیه  لوا  ینعم  دننام  زین  ینعم  نیدب  خـسن  تسا . هدـش  نالعا  نآ  رییغت  ای  عفر و  نآ ، تدـم  ندـش  مامت 

. يو تمکح  تحلصم و  اب  هن  دراد و  تافانم  ادخ  ملع 
ناونع هب  ادعب  نآ ، نارود  ندش  يرپس  هدوب و  دودحم  تقوم و  لوا  زا  مکح  تدم  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  عقاو  رد  یعرـش  خـسن  نیاربانب ،

تایـصوصخ و تلاخد  ریثأت و  اریز  دشابیم  ریذپناکما  اعطق  درادن و  يروذحم  لاکـشا و  چیه  ینعم  نیا  هب  خسن  دوشیم و  نالعا  خسن 
349 ص : نآرق ، لئاسمرد  رد ن  نامز  طیارش 
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مکح هک  دشاب  هتشاد  یتیصوصخ  طیارـش و  نامز  کی  تسا  نکمم  تسین و  دیدرت  راکنا و  لباق  نآ  عیرـشت  ماکحا و  تمکح  كالم و 
هبنـش یـصاخ  تیـصوصخ  طیارـش و  اب  ینارود  رد  الثم  ار  رگید  مکح  رگید  صاخ  طیارـش  اب  رگید  نامز  دنک و  باجیا  ار  یـصوصخم 

دیع ناناملسم  يارب  مالسا  رد  هعمج  زور  رگید ، صاخ  طیارش  اب  رگید  نارود  کی  رد  دوب و  هدش  دیع  ع )  ) یسوم ترـضح  ناوریپ  يارب 
هدش بجاو  دوخ  ّصاخ  بسانم و  نامز  رد  مادک  ره  هک  جـح  هزور و  زامن و  نینچمه  تسا و  هدـیدرگ  نییعت  نآ  يارب  یماکحا  هدـش و 

عیارش ماکحا و  رد  صاخ  نامز  نداد  تلاخد  هک  اج  نآ  تسا ، هدش  هداد  تلاخد  هتفرگ و  رارق  كالم  نآ  بوجو  رد  نامز  ینعی  تسا ،
رییغت اب  دـشاب و  هتـشاد  تلاخد  ماکحا  رد  زین  نارود  رـصع و  کی  هک  دوب  دـهاوخ  روصت  لباق  زین  هلأسم  نیا  تسا ، روصت  ناکما و  لـباق 

رظن زا  تسا  نکمم  تسا ، یتایـصوصخ  ياراد  اهزور  تاقوا و  رظن  زا  نامز  هک  روط  نامه  رگید  تراـبع  هب  دـنک ، ادـیپ  رییغت  مکح  نآ ،
سپ دشاب و  تحلصم  ياراد  یصاخ  نیعم و  تدم  رد  يرما  نداد  ماجنا  دشاب و  یصاخ  زایتما  تیصوصخ و  ياراد  مه  رارمتـسا  تدم و 

. سکعلاب دورب و  نیب  زا  تحلصم  نیا  تدم  نیا  ياضقنا  زا 

349 ص : هک … : نیا  هصالخ 

هدسفم تحلـصم و  ياراد  یلمع ، نداد  ماجنا  رد  ینیعم  هام  هتفه و  کی  ای  ینیعم و  زور  ای  تعاس و  کی  هک  دشاب  نکمم  ینعم  نیا  رگا 
ياراد ینیعم  ياهلاس  رد  یلعف  نداد  ماجنا  ینعی  دشاب ، كالم  هدسفم  ای  تحلصم و  دوجو  رد  دناوتیم  زین  لاس  تروص ، نیا  رد  دشاب ،
. دریگب رب  رد  ار  ياهدسفم  دیاش  مه  یهاگ  هکلب  دشابن ، تحلصم  لمع  نآ  نداد  ماجنا  اهلاس ، نآ  ياضقنا  زا  سپ  دشاب و  تحلصم 
تاهج دویق و  اب  مکح  ندومن  دیقم  نینچمه  دشاب ، دودحم  دـیقم و  ینامز  ریغ  دویق  تاهج و  اب  یمکح  تسا ، نکمم  هک  روط  نامه  زاب 

دارم یلو  دوش ، نایب  یلک  یمومع و  تروص  هب  ارهاظ  یمکح  هک  دنکیم  باجیا  تحلـصم  یهاگ  هک  نانچ  تسا  ریذـپناکما  زین  ینامز 
نیا دـنک و  روـظنم  موـمع ، نآ  زا  ار  يدودـحم  نیعم و  قیداـصم  دارفا و  صاـخ ، هدـع  هـکلب  دـشابن  موـمع  راذـگنوناق ، یعقاو  فدـه  و 

هک نایب  شور  نیا  هک  روط  نامه  دـیامن ، نایب  يرگید  راتفگ  رد  هناگ و  ادـج  لیلد  اـب  ادـعب  ار  انثتـسا  هرـصبت و  اـی  دـییقت و  صیـصخت و 
اریز درادن  رب  رد  يروذحم  لاکشا و  هنوگ  چیه  زین  خسن  هلئسم  تسا ، لاکـشا  زا  یلاخ  دوشیم ، هدیمان  یلک  مکح  دییقت  ای  صیـصخت و 
چیه دراد و  ناکما  یطرـش  دیق و  عون  ره  اب  مه  مکح  دییقت  نامز ، رظن  زا  تسا  مکح  دییقت  نامه  تقیقح  رد  خـسن  دـش ، هتفگ  هک  نانچ 

350 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. درادن یتافانم  هنوگ  چیه  دنوادخ  ملع  تمکح و  اب  درادن و  يروذحم  لاکشا و 

يدسافم حلاصم و  هیاپ  رب  يراذگنوناق  ماکحا و  عیرشت  مییوگب  هک  تسا  مزال  یتروص  رد  نایب  حیـضوت و  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا 
هک یلامعا  هن  تسا  تحلصم  ياراد  فیلاکت  ماکحا و  دوخ  دنیوگیم : هک  یناسک  هدیقع  هب  انب  اما  دراد ، دوجو  لامعا  دوخ  رد  هک  تسا 

ناـمه دـننام  زین  یقیقح  مکح  ره  تروص  نیا  رد  اریز  تسا ، نشور  هداـس و  یلیخ  هلئـسم  تروـص  نیا  رد  دنتـسه ، ماـکحا  تاـعوضوم 
351 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تشذگ . ثحب  نیمه  لوا  رد  نآ  حیضوت  هک  دشابیم  یناحتما  ماکحا 

351 لیجنا … ص : تاروت و  رد  خسن 

. دش نشور  خسن  ناکما  مدع  رب  نایحیسم  نایدوهی و  لالدتسا  خساپ  میتفگ ، شیپ  لصف  رد  هچ  نآ  زا 
ترـضح تعیرـش  ندوب  یگـشیمه  رارمتـسا و  هب  هجیتن  رد  دـننادیم و  لاحم  یهلا  ماکحا  نیناوق و  رد  ار  خـسن  لـیجنا ، تاروت و  ناوریپ 

هک : میتفگ  ام  یلو  دنشابیم  دقتعم  ع )  ) یسوم
هک روط  نامه  تسین و  يرگید  زیچ  نامز ، دـعب  رد  صیـصخت  دـییقت و  زج  خـسن  اریز  دراد ، ناکما  یهلا  ماکحا  عیارـش و  رد  خـسن  الوا :

. دشابیم ریذپ  ناکما  زین  نامز  دعب  زا  تسا ، نکمم  رگید  داعبا  زا  صیصخت  دییقت و 
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، باتک ود  نیا  ناوریپ  هک  تسا  بجعت  ياج  لاح  نیا  اب  دوشیم  هدهاشم  لیجنا  تاروت و  زا  ددعتم  دراوم  رد  خسن  هک  مییوگیم  ایناث : و 
. دننکیم يراشفاپ  رارصا و  ناشماکحا  تعیرش و  ندوب  یگشیمه  رارمتسا و  هب  قیرط  نیا  زا  دننادیم و  لاحم  ار  ماکحا  رد  خسن 

دوشیم : هراشا  تسا ، هدش  عقاو  اهنآ  رد  خسن  هک  لیجنا  تاروت و  زا  دروم  دنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  کنیا 
تسا : هدمآ  نینچ   3 ددع 2 - دادعا ، رفس  زا  مراهچ  باب  تاروت  رد  - 1

ریگب ناشناردپ  نادناخ  نانآ و  لیابق  بسح  رب  يوال  ینب  نایم  زا  تاهق  ینب  دادـعت  هب  تفگ : هدرک ، باطخ  ار  نوراه  یـسوم و  دـنوادخ 
. دننک راک  عامتجا  همیخ  رد  دنوش و  هاپس  دراو  هلاس ، هاجنپ  ات  الاب  هب  هلاس  یس  زا  هک 

همیخ رد  شریذپ  ینـس  طرـش  هدش و  خسن  مکح  نیا  تسا ، هدمآ   24 ددع 23 - دادعا ، رفـس  نامه  زا  متـشه  باب  رد  هک  يروط  هب  یلو 
352 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسا : نیا  تاروت  نتم  تسا . هدش  نییعت  لاس  جنپ  تسیب و  عامتجا ،

عامتجا همیخ  رد  ات  دنوش  هاپـس  لخاد  الاب  هب  هلاس  جنپ  تسیب و  زا  هک  نایوال  نوناق  تسا  نیا  تفگ : هدرک ، باطخ  ار  یـسوم  دنوادخ  و 
. دنوش تمدخ  لوغشم 

نیلوا هدیدرگ و  خسن  راب  نیمود  يارب  مکح  نیا  تسا ، هدمآ   32 دنب 24 - خـیراوت  لوا  باتک  زا  موس  تسیب و  باب  رد  هک  يروط  هب  زاب 
دیوگیم : هراب  نیا  رد  تاروت  تسا . هدش  نیعم  لاس  تسیب  تمدخ ، رد  یلوبق  ّنس 

يامـسا هرامـش  بسح  رب  دـندش ، هدرمـش  هک  ینانآ  زا  ءابآ  ياهنادـناخ  ياسؤر  دوخ و  ءابآ  ياهنادـناخ  دادـعت  هب  يوال  نارـسپ  ناـنیا 
هفیظو عامتجا و  همیخ  نتـشاد  هگن  يارب  دـنتخادرپیم … و  ادـخ  هناخ  تمدـخ  لمع  رد  الاب  هب  هلاـس  تسیب  زا  هک  دـندوب  دوخ  ياـهرس 

. دنوادخ هناخ  تمدخ  رد  نوراه  ینب  دوخ  ناردارب 
تسا : هدمآ  نینچ   7 دنب 3 - دادعا  رفس  زا  متشه  تسیب و  باب  رد  - 2

ینتخوس ینابرق  تهج  هب  زور  ره  بیعیب ، هلاس  کی  هنیرن  هرب  ود  تسا  نیا  دـینارذگب  دـنوادخ  دزن  ار  نیـشتآ  یناـبرق  وگب ! ار  ناـشیا  و 
يدرآ … و هیده  يارب  لالز  نغور  نیه »  » عبر کی  اب  هدش  طولخم  مرن  درآ  هفیا »  » رشع کی  نک و  ینابرق  حبـص  رد  ار  هرب  کی  یمئاد 

. زیرب سدق  رد  دنوادخ  يارب  ار  تارکسم  ینتخیر  هیده  نیا  دشاب ، ياهرب  ره  تهج  هب  نیه  عبر  کی  نآ  ینتخیر  هیده 
کی زور  ره  نیشتآ  ینابرق  هدش و  خسن  مکح  نیا  تسا ، هدمآ   15 دنب 13 - مشش  لهچ و  باب  یبن  لایقزح  باتک  رد  هک  هنوگ  نامه  اما 

تسا : نیا  تاروت  نتم  تسا . هدش  نییعت  نغور  نیه »  » موس کی  درآ و  هفیا »  » مشش کی  نآ  هیده  هلاس و  کی  هرب 
دادماب ره  نارذـگب و  ار  نآ  حبـص  ره  دـینارذگ ، یهاوخ  دـنوادخ  يارب  ینتخوس  ینابرق  تهج  هب  زور  ره  بیعیب  هلاس  کی  هرب  کی  و 

يارب یمئاد  يدرآ  هیده  هک  دوش  هدیـشاپ  مرن  درآ  رب  هک  نغور  نیه  ثلث  کی  هفیا و  يدـس  کی  ینعی  دـینارذگ ، یهاوخ  ار  نآ  يدرآ 
دنهاوـخ یمئاد  ینتخوـس  یناـبرق  تـهج  هـب  حبـص  ره  ار  شینغور  شیدرآ و  هیدـه  هرب و  سپ  دوـب ، دـهاوخ  يدـبا  هـتفیرف  هـب  دـنوادخ 

. دینارذگ
تسا : هدمآ  دادعا  رفس  زا   10 دنب 9 - متشه  تسیب و  باب  رد  - 3

نیا نآ ، ینتخیر  هیده  اب  يدرآ  هیده  تهج  هب  نغور  اب  هدش  هتشرس  مرن  درآ  هفیا  رشع  ود  بیعیب و  هلاس  کی  هرب  ود  تبـس  زور  رد  و 
353 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  نآ . ینتخیر  هیده  اب  یمئاد  ینتخوس  ینابرق  ياوس  تبس  زور  ره  ینابرق  تسا 

تسا : هدیدرگ  خسن  تروص  نیدب  مکح  نیا   5 دنب 4 - لایقزح  باتک  زا  مشش  لهچ و  باب  رد  یلو ،
شیدرآ هیده  دوب و  دهاوخ  بیعیب  چوق  کی  بیعیب و  هرب  شـش  دنارذگب ، دنوادخ  يارب  تبـس  زور  رد  سیئر  هک  ینتخوس  ینابرق  و 

. هفیا ره  يارب  نغور  نیه  کی  دیآ و  رب  شتسد  زا  هچ  ره  اههرب  يارب  شاهیده  دشاب و  چوق  ره  يارب  هفیا  کی 
تسا : هدمآ  دادعا  رفس  زا  دنب 2  مایس  باب  رد  - 4

بسح رب  هکلب  دزاسن ، لطاب  ار  دوخ  مالک  سپ  دیامن ، مازلا  یفیلکت  هب  ار  دوخ  ناج  دروخ  مسق  ای  دنک  رذن  دنوادخ  يارب  یـصخش  نوچ 
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. دیامن لمع  دمآ ، رب  شناهد  زا  هچ  نآ 
، هدمآ  34 دـنب 33 - مجنپ  باب  یتم  لیجنا  رد  هک  هچ  نآ  اب  تسا ، هدـش  تباـث  تاروت  روتـسد  هب  هک  ندروخ  مسق  زاوج  مکح و  نیا  اـما 

دیوگیم : هک  تسا  هدیدرگ  خسن 
زگره میوگیم ، امـش  هب  نم  نکیل  نک ! افو  ادـخ  هب  ار  دوخ  ياهمسق  هکلب  روخم ، مسق  هک  تسا  هدـش  هتفگ  نیلوا ، هب  هک  دیاهدینـش  زاب 

تسا : هدمآ  نینچ  صاصق  هراب  رد  تاروت   24 دنب 23 - مکی  تسیب و  باب  رد  - 5 دیروخم ! مسق 
تسد ضوع  هب  تسد  نادند و  ضوع  هب  نادند  مشچ و  ضوع  هب  مشچ  هدب ! ناج  ضوع  هب  ناج  هاگنآ  دوش ، لصاح  رگید  یتیذا  رگا  و 

. همطل ضوع  هب  همطل  مخز و  ضوع  هب  مخز  غاد و  ضوع  هب  غاد  اپ و  ضوع  هب  اپ  و 
زا یلک  روط  هب   29 دنب 28 - مجنپ  باب  یتم  لیجنا  رد  هک  نانچ  تسا  هدش  خـسن  ع )  ) یـسیع تعیرـش  رد  زین  صاصق  ینعی  مکح  نیا  اما 

دیوگیم : تسا و  هدش  یهن  صاصق 
هب سک  ره  هکلب  دینکم ، تمواقم  ریرـش  اب  میوگیم ، امـش  هب  نم  نکیل  نادند  هب  نادند  مشچ و  هب  مشچ  تسا ، هدش  هتفگ  هک  دـیاهدینش 

ار دوخ  يابع  دریگب ، ار  وت  يابق  دنک و  اوعد  وت  اب  دهاوخ  یسک  رگا  نادرگب و  وا  يوس  هب  زین  ار  يرگید  دنز ، هچناپط  وت  تسار  هراسخر 
. راذگاو ودب  زین 

تسا : هدمآ  ع )  ) میهاربا اب  ادخ  راتفگ  هراب  رد  دنب 10  شیادیپ  رفس  زا  باب 17  رد  - 6
يروکذ ره  زا  هک  نیا  نآ  دوش و  يراد  هگن  وت  زا  دعب  وت  هیرذ  نایم  رد  امـش و  نم و  نایم  رد  دیاب  هک  امـش  هب  تبـسن  نم  دهع  تسا  نیا 

. دوش نوتخم  امش  زا 
دیوگیم : جورخ  رفس  زا  باب 12   49 دنب 48 - رد  تسا . هدش  اضما  زین  ع )  ) یسوم ترضح  دوخ  تعیرش  رد  مکح  نیا 

یعرم نآ  زا  دعب  دنوش و  نوتخم  شناروکذ  یمامت  دیاب  درادب ، یعرم  دنوادخ  يارب  ار  حـصف  دـهاوخب  دوش و  لیزن  وت  دزن  یبیرغ  رگا  و 
354 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  اما  دوب و  دهاوخ  یموب  دننام  تروص  نیا  رد  درادب و 

. دوش لیزن  امش  نایم  رد  هک  یبیرغ  تهج  هب  نطو و  لها  يارب  دوب  دهاوخ  نوناق  کی  دروخ ، نآ  زا  نوتخمان  ره 
دیوگیم : نایوال  رفس  زا  باب 12  زا   3 دنب 2 - رد  زاب  و 

دشاب سجن  شضیح  ثمط و  مایا  قفاوم  دشاب ، سجن  زور  تفه  هاگنآ  دیازب  رسپ  نتسبآ ، ینز  نوچ  وگب ! هدرک ، باطخ  ار  لیئارـسا  ینب 
. دوش نوتخم  رسپ  نآ  هفلغ  تشوگ  متشه  زور  رد  و 

هک هدـش  خـسن  تسا ، هدـمآ  سلوپ  ياههمان  زا  یتمـسق  رد  نالوسر و  لامعا  مهدزناپ  باـب  زا   30 دـنب 24 - رد  هچ  نآ  اـب  زین  مکح  نـیا 
دیوگیم :

. تسا هدش  هتشادرب  یسیع  یسوم و  ناوریپ  زا  هنتخ  هلکشم 
تسا : هدمآ   3 دنب 1 - مراهچ  تسیب و  باب  هینثت  رفس  تاروت ، رد  قالط  عوضوم  رد  - 7

هب هتشون  همان  قالط  هاگ  نآ  دیایب ، وا  رد  هتسیاشان  يزیچ  هک  نیا  زا  دیاین ، دنسپ  وا  رظن  رد  رگا  دروآ ، رد  دوخ  حاکن  هب  هتفرگ  ینز  نوچ 
قالط دراد و  هورکم  ار  وا  زین  رگید  رهوش  رگا  دوش و  يرگید  نز  هدـش و  هناور  وا  هناخ  زا  دـنک و  اهر  شاهناـخ  زا  ار  وا  دـهد ، شتـسد 

اهر ار  وا  هک  لوا  رهوش  دریمب ، تفرگ  ینز  هب  ار  وا  هک  رگید  يرهوش  رگا  ای  دـنک  اهر  شاهناـخ  زا  ار  وا  دـهد و  شتـسد  هب  هتـشون  هماـن 
.« دروآ رد  دوخ  حاکن  هب  ار  وا  هرابود  دناوتیمن  دوب  هدرک 

تسا : هدمآ  نینچ  یتم  لیجنا  زا   32 دنب 31 - مجنپ  باب  رد  اریز  تسا ، هدومن  میرحت  ار  قالط  خسن و  ار  مکح  نیا  لیجنا  یلو 
تلع ریغ  هب  سک  ره  میوگیم ، امـش  هب  نم  نکیل  دهدب ، ودب  ياهمان  قالط  دیوج ، تقرافم  دوخ  نز  زا  سک  ره  هک  تسا  هدـش  هتفگ  و 

. دشاب هدرک  انز  دنک ، حاکن  ار  هقلطم  نز  هک  ره  دشابیم و  وا  ندرک  انز  ثعاب  دنک ، ادج  دوخ  زا  ار  دوخ  نز  انز 
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. تسا هدمآ  زین  اقول  لیجنا  زا  دنب 17  مهدزناش  باب  رد  سقرم و  لیجنا  زا   12 دنب 11 - مهد  باب  رد  مکح  نیا  دننام  و 
تیافک دنـشاب ، انیب  مشچ  اونـش و  شوگ  ياراد  هک  یناسک  يارب  میدروآ ، لیجنا  تاروت و  رد  خسن  عوقو  هراب  رد  هک  هناگتفه  دراوم  نیا 
هعجارم « 2  » یفطـصملا نید  یلا  يدـهلا  و  « 1  » قحلا راـهظا  باـتک  هب  دـنروایب ، تسد  هب  نیا  زا  رتشیب  دـنهاوخب  هک  یناـسک  دـنکیم و 

. دنیامن
__________________________________________________

نیرتدنمدوس نیرتهب و  دوخ  عوضوم  رد  باتک  نیا  هک  دشابیم  يدنه  نمحرلا  لیلخ  نب  هّللا  ۀـمحر  خیـش  فیلأت  قحلا  راهظا  باتک  ( 1)
. تسا باتک 

. یغالب داوج  خیش  دیقف  همالع  فیلأت  ( 2)
355 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

355 نآرق … ص : مالسا و  رد  خسن 

355 خسن … ص : ماسقا 

هراشا

اب هتـشذگ  نایدا  عیارـش و  ماکحا  رتشیب  اریز  تسین  یفالتخا  خـسن  عوقو  دروم  رد  ناناملـسم  نایم  رد  میتفگ ، شیپ  لوصف  رد  هک  ناـنچ 
يرگید ماکحا  نآ  ياج  هب  هدش و  خسن  ماکحا  زا  یتمسق  زین  مالـسا  نید  دوخ  رد  نینچمه  تسا و  هدش  خسن  مالـسا  سدقم  نید  ماکحا 

. تسا هدیدرگ  عضو 
دـنکیم و حیرـصت  دـندناوخیم  زامن  نآ  يوس  هب  البق  ناناملـسم  و  ص )  ) ربمایپ هک  هلبق  نیتسخن  مکح  ندـش  خـسن  هب  میرک  نآرق  الثم :

دوخ رد  هک  یماکحا  زا  یضعب  هک  تسا  نیا  رد  فالتخا  نخس و  اهنت  يرآ ، تسا . ناناملسم  مامت  لوبق  دروم  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  خسن 
خـسن لقع  هلیـسو  هب  ای  یمالـسا و  تلم  قافتا  عامجا و  اب  ای  و  ص )  ) ربمایپ راتفگ  اـب  اـی  رگید و  تاـیآ  هلیـسو  هب  اـیآ  تسا ، هدـمآ  نآرق 
ناونع هب  هک  مینادیم  مزال  ثحب ، هب  عورش  زا  لبق  هدرتسگ و  قیمع و  تسا  یثحب  راد و  هنماد  لصفم و  تسا  ینخـس  هن  ای  تسا  هدیدرگ 

: مینک نایب  ار  خسن  ماسقا  تسخن  همدقم ،

355 مکح … ص : رد  هن  توالت  رد  خسن  - 1

، دشابیم لمع  دروم  يراج و  ناناملسم  نایم  رد  اهنآ  مکح  یلو  دوشیمن ، هدناوخ  تسین و  نآرق  رد  هک  دراد  دوجو  یتایآ  دنیوگیم :
. تسین نآرق  رد  هک  مجر »  » هیآ دننام 

356 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  هن  تسا  هدش  خسن  هیآ ، توالت  اهنت  هک  دنیوگیم  توالت » رد  خسن   » ار خسن  عون  نیا  مییوگیم :
یحیحـص يانبم  تسرد و  هیاپ  تسا و  فیرحت  هب  هدـیقع  نامه  توالت  خـسن  هب  هدـیقع  هک  میتفگ  فیرحت  ثحب  رد  اـم  یلو  نآ ، مکح 

ربخ مهم  تاعوضوم  نینچ  رد  تسا و  هدـیدرگ  لقن  دـحاو  ربخ  تروص  هب  هک  تسا  تیاور  دـنچ  هدـیقع  نیا  لیلد  كرادـم و  درادـن و 
اب نآرق  دوخ  هک  يروط  نامه  هک  دـنراد  رظن  قافتا  عامجا و  عوضوم  نیا  رد  ناناملـسم  مامت ، اریز  دـشاب ، هتـشاد  يرثا  دـناوتیمن  دـحاو 

. دومن تباث  دحاو  ربخ  اب  ناوتیمن  زین  ار  نآرق  خسن  دوشیمن ، تباث  دحاو  ربخ 
رد تعرس  هب  ثداوح  هنوگ  نیا  ربخ  ینعی  تسا  نآ  راشتنا  تعرس  مهم ، عوضوم  ساسح و  هثداح  ره  تعیبط  ناناملسم ، عامجا  رب  هوالع 
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، دحاو ربخ  اب  مهم  هثداح  کی  لقن  نیاربانب ، دسریم . رتاوت  ّدح  هب  دنکیم و  ادـیپ  يرتشیب  نالقان  دوشیم و  فورعم  عیاش و  مدرم  نایم 
هب ای  هدوب ، وگغورد  ربخ  نآ  هدنیوگ  هدشن و  عقاو  هثداح  نآ  هک  دهدیم  ناشن  دشابیم و  هثداح  نآ  عوقو  مدـع  رب  لیلد  دوخ  يدوخ  هب 

رتاوت دـح  هب  نآ  لقن  دـندرکیم و  لقن  ار  نآ  يدایز  دارفا  هثداـح  تیمها  تلع  هب  تشاد ، تحـص  رگا  اریز  تسا ، هدـش  بکترم  هابتـشا 
. دیسریم

هک تسا  هدوب  نآرق  تایآ  زا  هلمج  نیا  هک  دـش  یعدـم  دومن و  تباث  دـحاو  ربخ  اـب  ار  مجر »  » هیآ ندوب  نآرق  ناوتیم  هنوگچ  نیارباـنب ،
. تسا هدنام  یقاب  شمکح  هدیدرگ و  خوسنم  شتوالت 

، دوب هدروآ  رمع  اـهنت  ار  هیآ  نیا  نوچ  یلو  تسا ، نآرق  زا  هک  دومن  اـعدا  دروآ و  ار  مجر  هیآ  رمع  دـش ، ناـیب  ـالبق  هک  يروط  هب  يرآ ،
شتوالت تسا  هدوب  ياهیآ  نیا  هک  دنتفگ : هدروآ و  رد  رگید  تروص  هب  ار  نآ  مه  ادعب  دندرکن و  دراو  نآرق  رد  دـنتفریذپن و  ناناملـسم 

. تسا هدنام  یقاب  شمکح  خوسنم و 

356 مکح … ص : توالت و  رد  خسن  - 2

دروم ناناملـسم  نایم  رد  تسا و  هدش  خسن  اهنآ  مکح  رگید ، لماوع  ای  تایآ و  اب  هک  تشاد  دوجو  نآرق  رد  یتایآ  دنیوگیم : ياهدـع 
. دوشیمن هدناوخ  هدیدرگ و  طقاس  نآرق  زا  هدش و  خسن  اهنآ  توالت  مه  دشابیمن و  لمع 

. دننکیم لالدتسا  تسا ، هدیدرگ  لقن  هشیاع  زا  توالت ، خسن  تمسق  رد  فیرحت  شخب  رد  هک  مهد  تیاور  هب  هیرظن  نیا  نارادفرط 
ربـخ هشیاـع  تیاور  تسا و  دراو  زین  مسق  نیا  هب  دوـب ، دراو  خـسن  لوا  مسق  هب  ینعی  توـالت  رد  خـسن  هب  هک  یلاکـشا  داریا و  ناـمه  یلو 

. دوشیمن تباث  دحاو  ربخ  اب  يزیچ  ندوبن  ای  ندوب  ینآرق  درادن و  ینآرق  هلئـسم  رد  يرابتعا  ریثأت و  زین  دحاو  ربخ  تسین و  شیب  يدحاو 
357 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

357 توالت … ص : رد  هن  مکح ، رد  خسن  - 3

بجاو ناناملـسم  ناـیم  رد  نآ  موـهفم  دوـش و  خـسن  نآرق  تاـیآ  زا  ياهیآ  هک  تسا  نیا  نآرق  رد  خـسن  نیرتزیگناثحب  نیرتروهـشم و 
، نآرق تایآ  ریاس  دننام  دشاب و  هدش  طبـض  نآرق  رد  توالت  رظن  زا  یلو  دشابن ، زیاج  نآ  موهفم  هب  ندومن  لمع  الـصا  ای  دشابن و  لمعلا 

. دوش توالت 
خوسنم خسان و  تایآ  هتشاگن ، هراب  نیا  رد  یلقتسم  ياهباتک  املع  زا  یضعب  دنریذپیم و  ار  خسن  عون  نیا  نیرّـسفم  نادنمـشناد و  رثکا 
روهـشم رظن  اـب  زین  نیققحم  یـضعب  یـسراف و  رفظم  ظـفاح  ساـحن و  رفعج  وبا  فورعم  دنمـشناد  دـننام  دـناهدروآ ، ناـشیاهباتک  رد  ار 

. تسا هدیدرگن  خسن  نآرق  زا  ياهیآ  الصا  دنیوگیم : دننکیم و  راکنا  الک  نآرق  رد  ار  خوسنم  تایآ  دوجو  هدومن ، تفلاخم 
لـصا رد  یلو  دراد ، دوجو  فـالتخا  اـملع  نیب  رد  نآرق  رد  خوسنم  هیآ  دوجو  خـسن و  عوـقو  رد  هک  دوـمن  هجوـت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  یلو 

چیه دنتـسه ، لوا  ردص  رد  مالـسا  ماکحا  زا  ياهراپ  خسان  ای  هتـشذگ و  نایدا  ماکحا  خـسان  هک  یتایآ  دوجو  رد  نینچمه  خـسن و  ناکما 
. درادن دوجو  یفالتخا 

357 خسن … ص : تیفیک 

هـس هب  دراد ، دوجو  نآرق  رد  هک  یمکح  ندـش  خـسن  هک : میهد  حیـضوت  هنوگ  نیدـب  میراچان  اـم  حیحـص ، هیرظن  ندروآ  تسد  هب  يارب 
تسا : روصتم  تروص 
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موصعم هدیقع  زا  فشاک  هک  یعطق  عامجا  هلیسو  هب  ای  رتاوتم  ياهثیدح  یعطق و  تنس  تسا ، هدش  تباث  نآرق  هلیسو  هب  هک  یمکح  - 1
. دوش خسن  دشاب ،

يدروم رد  رگا  دومن و  يوریپ  نآ  زا  دـیاب  دوش ، تباث  یخـسن  نینچ  کی  يدروم  رد  رگا  درادـن و  یلاکـشا  القن  ـالقع و  خـسن  عون  نیا 
ربخ اب  خسن  میداد ، حیـضوت  البق  هک  نانچ  اریز  دوب ، دـهاوخن  لوبق  دروم  خـسن ، تروص  نیا  رد  تسین ، ققحم  یعامجا  ای  رتاوتم و  تنس 

. دوشیمن تباث  دحاو 
خـسن دزاسیم ، نایب  ار  نآ  مکح  هدوب و  خوسنم  هیآ  رب  رظان  هک  يرگید  هیآ  هلیـسو  هب  تسا ، هدـش  تباث  نآرق  هلیـسو  هب  هک  یمکح  - 2
ثحب هراـب  نیا  رد  يدوز  هب  هک  دـننادیم  خـسن  هنوگ  نیا  زا  ار  يوـجن »  » هیآ تسین و  يداریا  لاکـشا و  ياراد  زین  خـسن  عوـن  نیا  ددرگ .

. دومن میهاوخ 
هب تبـسن  تراظن  هنوگ  چیه  خسان  هیآ  موهفم  هک  هنوگ  نیدب  دوش  خسن  يرگید  هیآ  اب  تسا ، هدـش  تباث  نآرق  هلیـسو  هب  هک  یمکح  - 3
ود نیا  موهفم  رد  هک  يداـضت  فـالتخا و  اـهنت  هکلب  دـنکن ، ناـیب  ار  نآ  حیرـص  روط  هب  رهاـظ و  هب  دـشاب و  هتـشادن  خوـسنم  هیآ  موـهفم 

. دهد ناشن  ار  مدقتم  هیآ  ندوب  خوسنم  رخأتم و  هیآ  ندوب  خسان  دنک و  تیاده  خسن  نینچ  دوجو  هب  ار  ام  دوشیم ، هدهاشم 
358 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  عون  ره  دیجم  نآرق  اریز  درادن  دوجو  نآرق  رد  خسن  هنوگ  نیا  هک  دهدیم  ناشن  یسررب  قیقحت و 

دیوگیم : دنکیم و  یفن  نآرق  زا  ار  فالتخا  یفانت و 
«1 . » ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ 

. دنتفاییم نآ  رد  یناوارف  فالتخا  دوب  ادخ  ریغ  يوس  زا  رگا  هک  دننکیمن  ربدت  تقد و  نآرق  رد  ایآ 
نایم رد  هک  دناهتـشادنپ  نینچ  هجیتن  رد  دـناهدرکن و  لّمأت  اقیقد  تایآ  یناـعم  رد  ریـسفت  ریغ  ریـسفت و  ياـملع  زا  يداـیز  هدـع  نوچ  یلو 

زا ات  دناهتسناد  مدقتم  هیآ  رب  خسان  ار  رخأتم  هیآ  یهابتشا ، رادنپ و  نینچ  نیا  رد  دراد و  دوجو  فالتخا  ضراعت و  نآرق  تایآ  زا  یـشخب 
نانچ نآ  ار  یفانت  داضت و  نیا  هنماد  املع  زا  یـضعب  هک  اج  نآ  ات  دننک  لح  تایآ  هنوگ  نیا  نایم  رد  ار  یلایخ  داضت  تافانم و  قیرط  نیا 
چیه تسا و  يرگید  نآ  رـسفم  نّیبـم و  یکی  عقاو  رد  هک  دـیقم  قـلطم و  اـی  صاـخ و  ماـع و  هیآ  ود  ناـیم  رد  یتـح  هک  دـناهداد  هعـسوت 

. دناهدش خسن  هب  مزتلم  دراوم  نیا  همه  رد  هدومن و  ساسحا  یفانت  فالتخا و  تسین ، ناشنایم  رد  یفالتخا 
. تسا هدیدرگ  یشان  نآ ، لامعتسا  رد  هابتشا  هحماسم و  يور  زا  ای  و  خسن »  » هملک يوغل  يانعم  رد  قیقد  ربدت  مدع  رثا  رد  هدیقع  نیا  هتبلا 
دوکر و تروـص  زا  ار  ماـکحا  ياـههنیجنگ  نیا  میهد و  رارق  یـسررب  ثحب و  دروـم  ار  تاـیآ  هنوـگ  نیا  هک  تسا  مزـال  اـم  رب  نیارباـنب ،

. میزادنیب نایرج  هب  عرش  ماکحا  طابنتسا  لالدتسا و  ریسم  رد  هدروآ و  رد  دناهدروآ ، دوجو  هب  خسن  نارادفرط  هک  یلیطعت 

358 خوسنم … ص : خسان و  تایآ  یسررب 

هراشا

کتکت میزادرپیم و  نآرق  تایآ  رد  خسن  هلئـسم  هب  هدـنیآ  لوصف  رد  ادـخ  يرای  هب  دیـسر و  نایاپ  هب  خـسن  فلتخم  ثحابم  اج  نیا  ات 
میشکیم شیپ  ار  یتایآ  اهنت  اهنآ  نایم  زا  میهدیم و  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  تسا ، هدیدرگ  اعدا  اهنآ  رد  خسن  دوجو  هک  ار  یتایآ 

يرگید تایآ  یلو  دشابیم ، دنمزاین  يرتشیب  یـسررب  تقد و  هب  هتـشاد و  یگدیچیپ  ضومغ و  عون  کی  اهنآ  رد  خسن  مدع  تابثا  هک 
ار مزال  تاحیـضوت  کـی  ره  ریـسفت  رد  هک  مینکیم  لوحم  تاـیآ  ریـسفت  تمـسق  هب  تسا ، نشور  يدـح  اـت  اـهنآ  ندوبن  خوسنم  هک  ار 

. داد میهاوخ 
. میهدیم رارق  یسررب  دروم  يرگید  زا  دعب  یکی  تسا ، هدمآ  نآرق  رد  هک  یبیترت  هب  ار  ثحب  دروم  تایآ  کنیا 
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__________________________________________________

.82 ءاسن / ( 1)
359 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

359 باتک … ص : لها  وفع  هیآ  رد  خسن  ( 1)

یَّتَح اوُحَفْـصا  َو  اوُفْعاَف  ُّقَْحلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِـسُْفنَأ  ِْدنِع  ْنِم  ًادَسَح  ًاراَّفُک  ْمُِکنامیِإ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُکَنوُّدُرَی  َْول  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌرِیثَک  َّدَو 
«1 . » ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا  َِیتْأَی 

رطاخ هب  دننادرگرب ، رفک  هب  ندروآ  نامیا  زا  سپ  ار  امـش  هک  دنراد  تسود  تسا ، هدـیدرگ  رهاظ  نانآ  رب  قح  هک  نیا  اب  باتک  لها  رثکا 
همه رب  دنوادخ  اریز  دیامن  رداص  ار  داهج ) روتـسد   ) دوخ روتـسد  دنوادخ  ات  دینک  ضامغا  وفع و  امـش  یلو  دـنراد ، لد  رد  هک  يدـسح 

. تساناوت زیچ 
تسا : نیا  فیس  هیآ  تسا و  هدش  خسن  فیس  هیآ  نیا  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  يدس  هداتق و  سابع و  نبا  زا 

یَّتَح َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ِّقَْحلا  َنیِد  َنُونیِدَـی  َو ال  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  َمَّرَح  ام  َنُومِّرَُحی  َو ال  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلِاب  ـال  َو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤی  ـال  َنیِذَّلا  اُوِلتاـق 
«2 . » َنوُرِغاص ْمُه  َو  ٍدَی  ْنَع  َۀَیْزِْجلا  اوُطُْعی 

مارح هدرک ، مارح  وا  لوسر  ادـخ و  هک  ار  هچ  نآ  هن  دـنرادن و  نامیا  زیخاتـسر  هب  هن  ادـخ و  هب  هن  هک  باتک  لـها  زا  یناـسک  اـب  دـیگنجب 
. دنزادرپب ار  هیزج  تلذ  يراوخ و  اب  دوخ و  تسد  اب  ات  يدارفا ) نینچ  اب  دیگنجب   ) دننکیم يوریپ  قح  نید  زا  هن  دنرمشیم و 

__________________________________________________

.109 هرقب / ( 1)
.29 هبوت / ( 2)

360 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
فلؤم :

تسا : یهاو  ساسا و  یب  رما  ود  مازتلا  هب  فقوتم  هیآ  نیا  اب  هفیرش  هیآ  نیا  خسن  هب  ندش  مزتلم 
خسن ار  نآ  هک  یتروص  رد  دوش ، هدیمان  خسن  شتقو  نتفای  نایاپ  زا  سپ  تقوم  مکح  کی  ندش  هتشادرب  هک  دش  مزتلم  دیاب  تسخن  لوا :

لاـمجا روط  هب  هچرگ  زین  نآ  تقو  هب  مکح ، نـالعا  عقوم  رد  رگا  اریز  دـشاب  یمئاد  مکح  هک  تسا  یتروـص  رد  خـسن  هکلب  دـنیوگیمن 
هدـمآ هراشا  لامجا و  روط  هب  هک  تقو  نامه  دریذـپیم و  نایاپ  شتقو  مامتا  اب  دوب و  دـهاوخ  تباث  ریغ  تقوم و  مکح  کی  دوش ، هراشا 

. دنکیم نشور  حضاو و  ار  نآ  مود  راتفگ  دوب ،
نایب يانعم  هب  خسن  نوچ  درادن ، طابترا  خـسن  هلئـسم  اب  هدوب ، ملـسم  نآ  ندوب  تباث  ریغ  تقوم و  لوا  زا  هک  مکح  کی  تقو  ندرک  نایب 

قالطا ياضتقم  هب  هک  تسا  یتباـث  مکح  نتـشادرب  ياـنعم  هب  خـسن  هکلب  تسین  نآ  تقو  ناـیاپ  نییعت  تقوم و  مکح  کـی  تدـم  ندرک 
. دشابن رصحنم  یصوصخم  نامز  هب  هتشاد و  ماود  رد  روهظ  مالک ،

تـسا خسن  هلوقم  زا  هناگادج  لقتـسم و  هیآ  ای  ربخ و  کی  اب  تقوم  مکح  کی  تقو  ندومن  نایب  هک  تسا  هدرک  روصت  نینچ  يزار  رخف 
مکح ندوب  یمئاد  هب  يدروم  رد  رگا  نینچمه  درادـن و  یملع  هیاـپ  تسا و  یـساسایب  هدـیقع  لـطاب و  روصت  هیرظن ، نیا  اـم  رظن  هب  یلو 

، دوشن نّیعم  نایب و  مکح ، ندوب  یمئاد  ای  ندوب و  تقوم  هک  تسا  یتروص  رد  طقف  خسن  درادن . یموهفم  خسن  تسا ، هدش  حیرـصت  یلوا 
. دنک صخشم  ار  نآ  تقو  ندش  يرپس  ندوب و  تقوم  ینعی  دزاس ، نشور  نایب و  ار  نآ  عضو  دوش و  دراو  يرگید  لقتسم  لیلد 

دندوب و داهج  هملک  لومشم  ناکرشم  دننام  مه  باتک  لها  هک  نیا  رب  ددرگ  مزتلم  دیاب  دنادب ، لوا  هیآ  خسان  ار  مود  هیآ  یسک  رگا  مود :
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یتسرپاتکی دـیحوت و  هب  ادـخ و  يوس  هب  ار  نانآ  تسخن  هک  هنوگ  نیدـب  دـنگنجب ، زین  ناـنآ  اـب  هک  تشاد  تیرومأـم  ص )  ) ادـخ لوسر 
، دروم دـنچ  رد  رگم  دوبن  زیاج  باتک  لها  اب  داهج  یلو  دـننک  داهج  گنج و  نانآ  اـب  هاـگ  نآ  دـنتفریذپن  ار  توعد  رگا  دـننک و  توعد 

دیامرفیم : دیجم  نآرق  هک  نانچ  دننکب ، ناناملسم  اب  گنج  هب  مادقا  ادتبا  نانآ  هک : نیا  یکی 
«1 . » َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  اوُدَتْعَت  َو ال  ْمُکَنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاق  َو 

. درادیمن تسود  ار  ناراکزواجت  ادخ  هک  نوچ  دینکن  زواجت  دح  زا  دیگنجب و  دنگنجیم ، امش  اب  هک  یناسک  اب  ادخ  هار  رد  و 
__________________________________________________

.190 هرقب / ( 1)
361 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هک يروط  هب  دـنزادنیب ، فالتخا  هنتف و  ناناملـسم  نایم  رد  نانآ ، هک : تسا  یتروص  رد  دـیگنج  دـیاب  باـتک  لـها  اـب  هک  يدروم  نیمود 
دیوگیم : نآرق 

«1 . » ِْلتَْقلا َنِم  ُّدَشَأ  ُۀَْنتِْفلا  َو 
. تسا لتق  یشک و  مدآ  زا  رتدب  يزیگناربفالتخا  هنتف و 

رد دنوادخ  هک  نانچ  دننک  يراددوخ  ناناملـسم ، اب  داد  رارق  دروم  هیزج  نداد  زا  نانآ  هک : تساج  نآ  باتک  لها  اب  گنج  دروم  نیموس 
.« دنزادرپب دوخ  تسد  اب  ار  هیزج  ات  دیگنجب  نانآ  اب  : » دیامرفیم ثحب  دروم  هیآ 

دوجو باتک  لها  اب  گـنج  يارب  یـصاخ  تلع  هک  دراوم  نیا  ریغ  رد  تشاد ، صاـصتخا  دروم  هس  نیمه  هب  باـتک  لـها  اـب  داـهج  مکح 
. دوش خسن  هفیرش  هیآ  نیا  اب  ادعب  هک  دوب  هدشن  زیوجت  عیرشت و  نانآ  اب  داهج  اهنآ  ندوب  رفاک  فرص  هب  اهنت  تشادن ،

ره مکح  تسا و  هدیدرگن  خسن  دروم  نیا  رد  یمکح  درادن و  دوجو  ندوب  خوسنم  خسان و  هطبار  هنوگ  چیه  هیآ  ود  نیا  نایم  رد  نیاربانب 
دیاب باتک  لها  اب  هک : تسا  نیا  هیآ  ود  نیا  موهفم  تسا و  يرگید  نآ  رـسفم  نیبم و  یکی  تساـجرباپ و  تباـث و  دوخ  ياـج  هب  هیآ  ود 
نداد زا  اهنآ  ندومن  يراددوخ  تروص  رد  هلمج  زا  یصاخ  دراوم  رد  رگم  لوا ) هیآ  ياضتقم  هب   ) دیگنج نانآ  اب  دیابن  دومن و  تملاسم 

(. مود هیآ  ياضتقم  هب   ) هیزج
«2 . » ِهِْرمَِأب ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح  دناهدومن ، روصت  لایخ و  وفع »  » هیآ رد  ار  خسن  دوجو  هک  یناسک  نیا ، رب  هوالع 

هیآ نیا  رد  دنوادخ  هک  دناهدومن  ینعم  نینچ  ار  هیآ  دناهتفرگ و  نامرف  روتسد و  يانعم  هب  تسا ، هتفر  راک  هب  هیآ  نآ  رد  هک  ار  رمأ »  » ظفل
. دناهتشادنپ خوسنم  گنج ، نامرف  ندمآ  زا  دعب  ار  هیآ  نیا  اذل  دیایب و  داهج  لاتق و  هب  رما  هک  يزور  ات  تسا  هداد  وفع  روتسد 

تقوم اریز  تسین  خسن  مزلتسم  مه  ندوب  حیحص  ضرف  رب  بلطم  نیا  هک  دیدرگ  نشور  زیزع  هدنناوخ  يارب  هتـشذگ  ثحابم  زا  الوا : یلو 
. تسا هدیدرگ  صخشم  يدعب  هیآ  اب  هک  نیا  هن  تسا  هدوب  صخشم  هیآ  نیمه  دوخ  رد  لوا  زا  مکح  ندوب  دودحم  و 

و نامرف »  » هیآ نیا  رد  رمأ »  » زا روظنم  اریز  ساسایب  لطاب و  تسا  ياهیرظن  راتفگ و  نیا  ایناث : و 
__________________________________________________

.191 هرقب / ( 1)

.109 هرقب / ( 2)
362 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

روط هب  باتک  لها  اب  امـش  هک : دوب  دهاوخ  نینچ  هیآ  يانعم  تروص  نیا  رد  تسا . تشونرـس  ریدقت و  نآ  زا  روظنم  هکلب  تسین ، روتـسد 
دنوادخ یمتح  ریدقت  هک  يزور  ات  دینک  ناشوفع  دنرادیم ، اور  امـش  هب  هک  ییاهینمـشد  اهيدب و  ربارب  رد  دینک و  راتفر  زیمآ  تملاسم 

زا دننک و  ینمشد  توادع و  راهظا  امش  اب  دنناوتیمن  باتک  لها  رگید  نآ  زا  دعب  ددنویپ و  عوقو  هب  تسا  مالـسا  تمظع  تفرـشیپ و  هک 
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. دوب دیهاوخ  هدوسآ  نانآ  رازآ 
اریز : یهلا  مکح  و  نامرف »  » هن تسا  دنوادخ  یمتح  ریدقت  يانعم  هب  هیآ  رد  رمأ » ، » نیاربانب

رتشیب تشونرـس  ریدـقت و  اب  نایتا »  » تسا و هتفای  قلعت  دـشابیم ، نداد  ماـجنا  ندروآ و  ياـنعم  هب  هک  ناـیتا »  » هب هیآ  نیا  رد  رمأ » : » ـالوا
. مکح و  نامرف »  » اب ات  دراد  تبسانم 

تـسا یهیدـب  دـنکیم . فیـصوت  ییاناوت  تردـق و  اب  ار  دـنوادخ  هک  ریدـق » ءیـش  لـک  یلع  هّللا  ّنا  : » تسا هلمج  نیا  هیآ  مّمتم  اـیناث : و 
دراد يرتشیب  شزاس  نانمشد ، ندینادرگ  لیلذ  راوخ و  ناتـسود و  نتخاس  زوریپ  ناناملـسم و  هب  نداد  تمظع  ریدقت و  هلئـسم  اب  ییاناوت 

. ندرک رداص  مکح  نتفگ و  نخس  نداد و  نامرف  هب  ات 
رظن رد  اب  روتـسد و  نامرف و  يانعم  هب  هن  تسا  دـنوادخ  یمتح  تشونرـس  و  ریدـقت »  » يانعم هب  هیآ  نیا  رد  رمأ » : » مییوگیم لیالد  نیا  اب 

لئاسمرد نایب  دوریم . نیب  زا  هدیدرگ و  لزلزتم  دوخ  يدوخ  هب  هیآ  نیا  رد  خـسن  ههبـش  هیاپ  ساسا و  رمأ »  » هملک يارب  ینعم  نیا  نتفرگ 
363 ص : نآرق ،

363 هلبق … ص : هیآ  رد  خسن  ( 2)

«1 . » ٌمِیلَع ٌعِساو  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  ُبِْرغَْملا  َو  ُقِرْشَْملا  ِهَِّلل  َو 
. تسا اج  نآ  ادخ  دینک ، ور  وس  ره  هب  تسادخ ، نآ  زا  برغم  قرشم و 

، هداتق همرکع ، يرصب ، نسح  هیلاعلا ، وبا  سابع ، نبا  دننام  ریسفت ، ملع  نادنمـشناد  زا  یهورگ  هدیقع  هب  تسا ، هدیدرگ  لقن  هک  يروط  هب 
«2 . » تسا هدش  خسن  هیآ  نیا  ملسا ، نب  دیز  يدس و 

تسا : هدش  خسن  هلمج  نیا  اب  هک  هتفگ  سابع  نبا  دناهتفگ ، نخس  فالتخا  هب  هیآ  نیا  خسان  رد  اهنآ  دوخ  یلو 
«3 . » ُهَرْطَش ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  ام  ُْثیَح  َو 

تسا : هدش  خسن  هلمج  نیا  اب  هک : دیوگیم  هداتق  دیزاس ! هجوتم  هبعک  يوس  هب  ار  دوخ  يور  دیاب ، اجک  ره 
«4 . » ِمارَْحلا ِدِجْسَْملا  َرْطَش  َکَهْجَو  ِّلَوَف 

. نادرگ يور  مارحلا  دجسم  يوس  هب 
مالسا عولط  لیاوا  رد  ناناملسم  لّوا  هیآ  نومضم  قبط  هک : دناهدومن  نایب  نینچ  ار  خسن  تیفیک  و 

__________________________________________________

.115 هرقب / ( 1)
.158 - 157 / 1 ریثک ، نبا  ریسفت  ( 2)

.150 هرقب / (3 و 4 )
364 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

دومن باختنا  هلبق  ناونع  هب  ار  سدقملا  تیب  ص )  ) ادخ لوسر  اما  دننک  ور  دـنهاوخب  هک  وس  ره  هب  زامن  لاح  رد  هک  دـندوب  دازآ  ریخم و 
. دیدرگ خسن  سدقملا  تیب  هب  هجوت  دمآ و  مارحلا  تیب  يوس  هب  هجوت  روتسد  يدعب  هیآ  ود  نمض  سپس  دنناوخب ، زامن  نآ  يوس  هب  هک 

فلؤم :
تـسا طقاس  رابتعا  هجرد  زا  تسـس و  رایـسب  هیرظن  نیا  یلو  ِهَّللا ، ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  هفیرـش  هیآ  دروم  رد  خـسن  هیرظن  هصالخ  دوب  نیا 

اریز :
هک نانچ  دوب ، هدومن  نیعم  يو  يارب  ار  نآ  ادـخ  هکلب  دوبن ، دوخ  لـیم  هدارا و  اـب  سدـقملا  تیب  يوس  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  هجوت  ـالوا :
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دیامرفیم :
«1 . » ِْهیَبِقَع یلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  ْنَم  َمَْلعَِنل  اَّلِإ  اْهیَلَع  َْتنُک  ِیتَّلا  َۀَْلبِْقلا  اَْنلَعَج  ام  َو 

هب هک  درگ  بقع  شکرـس و  درف  زا  وریپ ، عیطم و  درف  هک  نیا  يارب  رگم  يدناوخیم ، زامن  نآ  يوس  هب  وت  هک  ار  ياهلیبق  میدادن ، رارق  ام 
. دوش هتخانش  ددرگیمرب ، تیلهاج  نارود  رفک 

نیا هکلب  ددرگ  خسن  رگید  تایآ  اب  ات  درادن  زامن  لاح  رد  هجوت  هطقن  تهج و  نایب و  هلبق و  هلئـسم  هب  یطابترا  چیه  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  هیآ  ایناث :
هطقن نیعم و  ياج  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  تسین و  خـسن  لباق  هک  دـنکیم  نایب  ار  يداقتعا  ریذـپان  رییغت  تباث و  تقیقح  کی  هیآ 

. تساجنآ رد  دنوادخ  دینکفیب ، ور  هک  فرط  ره  هب  هک  يروط  هب  دراد ، دوجو  اج  همه  رد  هطقن و  ره  رد  وس و  ره  رد  تسین و  یصاخ 
دناهدومن : هدافتسا  ار  لیذ  ماکحا  هیآ  نیا  زا  ع )  ) تیبلها همئا  هک  تسا  ینعم  نیمه  هب  هجوت  اب 

. دنک ور  دهاوخب  هک  وس  ره  هب  دناوتیم  بحتسم  ياهزامن  رد  رفاسم  - 1
. تسا حیحص  دش ، عقاو  برغم  قرشم و  نیب  ام  هب  هابتشا  يور  زا  رگا  ناسنا  بجاو  زامن  - 2

. داد ماجنا  فرط  ره  هب  ناوتیم  ار  نآرق  ياههدجس  - 3
. دناوخب زامن  دناوتیم  وس  ره  هب  دسانشیمن ، ار  هلبق  هک  یسک  - 4

«2 . » دومن توالت  ار  هیآ  نامه  دننک ، ادج  شنت  زا  نیمز  رب  يور  ار  شرس  جاجح  نامرف  هب  دنتساوخ  هک  یتقو  مه  ریبج  نب  دیعس 
__________________________________________________

.143 هرقب / ( 1)
.75 / 2 یبطرق ، ریسفت  ( 2)

365 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
هب دـنک  رظن  وس  ره  هب  اهراک  روما و  مامت  رد  هک  دراد  تیمومع  ادـخ ، يوس  هب  هجوت  رظن  زا  تسا و  قلطم   … اولوت »  امنیا   » هیآ نیارباـنب 
زین یبحتسم  ياهزامن  رد  املع  زا  یضعب  هدیقع  هب  تسا و  هدروخ  هرصبت  دیق و  بجاو  ياهزامن  هلئـسم  اب  ماع  مکح  نیا  تسادخ و  يوس 
هبعک يوس  هب  ادخ  هب  هجوت  ناونع  هب  دیاب  ناسنا  دراوم ، نیا  رد  هک  تسا  يرورـض  دیق  نیا  تیاعر  دنوشن ، هدـناوخ  تکرح  لاح  رد  رگا 

. دنک ور 
نیا رد  خسن  ياعدا  تسا و  هدروخ  هرصبت  دییقت و  رگید  تایآ  اب  نآ  مکح  هکلب  تسا  هدشن  خسن  اوُّلَُوت …  امَْنیَأَف  هک : نیا  راتفگ  هصالخ 

تسا : راوتسا  ینتبم و  لصا  ود  هیاپ  رب  هیآ 
. تسین مّلسم  تباث و  لصا  نیا  یلو  تسا  هدمآ  نآ  رد  هبعک  يوس  هب  هجوت  روتسد  هک  دشاب  ياهیآ  زا  لبق  هیآ ، نیا  لوزن  هک : نیا  لوا 

هب درادـن ، صاـصتخا  بجاو  ياـهزامن  هب  تسین و  نینچ  هک  یتروص  رد  دوش  دراو  بجاو  ياـهزامن  صوـصخ  رد  هیآ  نیا  هک : نیا  مود 
همئا هک  دناهداد  حیضوت  روط  نامه  هب  ار  هیآ  نیا  لوزن  دراوم  هک  تسا  هدمآ  هنیمز  نیا  رد  یتایاور  تنس  لها  قیرط  هب  هک  نیا  صوصخ 

هب ور  هک  يرفاسم  زامن  بحتسم و  ياهزامن  اعد و  : » دراوم رد  هیآ  نیا  هک  دناهتفگ  دناهدومن و  میلعت  ام  هب  هدرک و  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  ام 
. تسا هدش  لزان  « 1 « » دناوخب زامن  هلبق  ریغ  يوس  هب  اهابتشا  هک  یسک  ای  دنکیمن و  تکرح  هلبق 

هجیتن :
رد هناتخبشوخ  تسا . ساسایب  لطاب و  اعطق  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  هیآ  رد  خسن  ياعدا  هک  دیآیم  رب  نینچ  دش ، هتفگ  اج  نیا  ات  هک  هچ  نآ  همه  زا 

. تسا هدیدرگن  خسن  هیآ  نیا  هک  دناهتشاد  راهظا  هدومن ، حیرصت  تقیقح  نیا  هب  زین  ع )  ) تیب لها  همئا  دراوم  یضعب 
رد رگا  میدومن و  هراشا  نادب  البق  هک  دشاب  ینعم  نآ  لومشم  زین  دییقت  هک  دوش  هدارا  ماع  يانعم  کی  خسن  زا  یهاگ  تسا  نکمم  يرآ ،

. تسا هدوب  ینعم  نیمه  دروم ، نیا  رد  خسن  زا  زین  سابع  نبا  روظنم  دیاش  درادن و  یعنام  دوش ، هدارا  ینعم  نینچ  خسن  زا  زین  دروم  نیا 
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__________________________________________________

. ] …[402 - 400 / 1 يربط ، ریسفت  ( 1)
366 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

366 صاصق … ص : هیآ  رد  خسن  ( 3)

هراشا

«1  » یْثنُْألِاب یْثنُْألا  َو  ِْدبَْعلِاب  ُْدبَْعلا  َو  ِّرُْحلِاب  ُّرُْحلا  یْلتَْقلا  ِیف  ُصاصِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ربارب رد  هدرب  دازآ و  ربارب  رد  دازآ  تسا ، هدـش  هتـشون  امـش  رب  صاصق  مکح  ناگدـش  هتـشک  دروم  رد  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

. نز ربارب  رد  نز  هدرب و 
دیامرفیم : دنوادخ  هک  اج  نآ  تسا  هدش  خسن  رگید  هیآ  کی  هلیسو  هب  هیآ  نیا  دنیوگیم :

«2 . » ِّنِّسلِاب َّنِّسلا  َو  ِنُذُْألِاب  َنُذُْألا  َو  ِْفنَْألِاب  َْفنَْألا  َو  ِْنیَْعلِاب  َْنیَْعلا  َو  ِسْفَّنلِاب  َسْفَّنلا  َّنَأ  اهِیف  ْمِْهیَلَع  اْنبَتَک  َو 
شوگ ینیب و  لباقم  رد  ینیب  مشچ و  لباقم  رد  مشچ  ناج و  لباقم  رد  ناج  هک  میتشاد  رّرقم  تاروت )  ) نآ رد  لیئارـسا ) ینب   ) اـهنآ رب  و 

. دشابیم نادند  لباقم  رد  نادند  شوگ و  لباقم  رد 

366 خسن … ص : هیجوت 

درم نز و  لباقم  رد  دیاب  نز  هک  دنادیم  مزال  صاصق  عوضوم  رد  ار  ندوب  دننامه  ربارب و  لوا  هیآ  مینیبیم  ام  دنیوگیم : خسن  نارادفرط 
هیآ رد  یلو  دنوش  صاصق  هدرب  لباقم  رد  هدرب  درم و  لباقم  رد 

__________________________________________________

.178 هرقب / ( 1)
.45 هدئام / ( 2)

367 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. تسا هدش  خسن  هیآ  نیا  اب  یلبق  هیآ  عقاو  رد  تسین و  يربخ  مکح  نیا  زا  مود 

. دوش هداد  هید  فصن  درم  هثرو  هب  هک  نیا  نودـب  تشک  ناوتیم  نز  صاصق  هب  ار  درم  دـنیوگیم : تنـس  لـها  زا  یهورگ  هک  تسا  نیا 
دناهتفگ : هدومن و  تفلاخم  اطع  يرصب و  نسح  دروم  نیا  رد  یلو  « 1»

هب ار  شیوخ  رـسمه  درم  هک  نیا  رگم  دوشیم  هتـشک  نز  صاصق  هب  درم  تسا : هتفگ  زین  ثیل »  » تشک و نز  صاـصق  هب  ار  درم  ناوتیمن 
«2 . » دناسرب لتق 

صاصق ناونع  هب  ار  وا  ای  دنریگب و  اهبنوخ  هید و  لتاق ، درم  زا  هک  دـنریخم  نز  يایلوا  هک  تسا  نیا  دروم  نیا  رد  هیماما  هعیـش  هدـیقع  اما 
. دنزادرپب وا  هثرو  هب  ار  درم  هید  فصن  دیاب  صاصق  تروص  رد  یلو  دنشکب 

یلو تسا  یعامجا  هلئسم  نیا  هیماما  هعیش  رظن  زا  دوشیمن و  هتشک  هدرب  ربارب  رد  دازآ  صخش  هک  تسا  نیا  تنس  لها  نایم  رد  روهشم  و 
صاصق هب  ناوتیم  ار  دازآ  صخـش  هک  دـناهتفگ  هدومن و  تفلاخم  روهـشم  هیرظناب  دواد  یلیل و  یبا  نبا  يروث ، هفینح ، وبا  تنـس  لها  زا 
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دوشیم هتـشک  هدرب  صاصق  هب  دازآ  صخـش  هک  دندقتعم  تنـس  لها  زا  یلیلق  هدع  یتح  و  « 3  » تشک دراد ، يرگید  هب  قـلعت  هک  ياهدرب 
«4 . » دشاب يو  دوخ  كولمم  هدرب  نیا  هچرگ 

. دومن نایب  دنادیم ، مزال  صاصق  دروم  رد  ار  ندوب  دننامه  هک  لوا  هیآ  خسن  هیجوت  حیضوت و  رد  ناوتیم  هچ  نآ  هصالخ  دوب  نیا  خساپ 
. تساجرباپ تباث و  مکح  رظن  زا  نشور و  حضاو و  ینعم  رظن  زا  هدشن و  خسن  اساسا  تسا ، هدش  هداد  نآ  هب  خسن  تبسن  هک  لوا : هیآ  اما 

تاـفانم و نیرتکـچوک  هک  تسا  یلقتـسم  ياـنعم  موـهفم و  ياراد  دـننادیم ، یلوا  هیآ  خـسان  ار  نآ  خـسن  نارادـفرط  هک  مود : هیآ  اـما 
رد مود  هیآ  اریز  دنک ، خسن  ار  نآ  ات  درادن  یلوا  هیآ  موهفم  اب  یتفلاخم 

__________________________________________________

.229 / 2 یبطرق ، ریسفت  ( 1)
.210 / 1 ریثک ، نبا  ریسفت  ( 2)

هب کلام  دـنیوگیم : یلقن  رباـنب  يروث  یعخن و  میهاربا  یندـم و  نب  یلع  يراـخب و  هک  دـنکیم  لـقن  ریثک  نبا  هتـشذگ 209 ، ذخأم  ( 3)
. دوشیم هتشک  شیوخ  هدرب  صاصق 

.137 / 1 صاصج ، نآرقلا ، ماکحا  ( 4)
368 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

رگید فرط  زا  دنک و  عیرـشت  زیوجت و  ار  صاصق  لصا  فرط  کی  زا  هک  تسا  هدمآ  نآ  دودح  مکح و  نایب  رد  صاصق و  لصا  عیرـشت 
هزادـنا کی  هب  يواسم و  تیانج  لصا  اب  تایدـعت ، رگید  عاونا  ای  برـض و  ای  لتق و  رظن  زا  دـیاب  صاصق  هک  دـنک  نایب  ار  صاـصق  طرش 

دشاب :
. صاصق تلع  دروم و  اب  صاصق  ندوب  يواسم  صاصق و  عیرشت  لصا  تسا : بلطم  ود  نیا  نمضتم  اهنت  هیآ  نیا  يرآ 

تسا : هدمآ  نینچ  يرگید  هیآ  رد  هلئسم  نیا  دنکیم و  نایب  يرتشیب  حرش  اب  ار  لوا  هیآ  موهفم  مکح و  نامه  هیآ  نیا  سپ 
«1 . » ْمُْکیَلَع يدَتْعا  اَم  ِْلثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَتْعاَف  ْمُْکیَلَع  يدَتْعا  ِنَمَف 

. دینک يدعت  يو  رب  رادقم  نامه  هب  صاصق  ناونع  هب   ] زین امش  درادب ، اور  امش  هراب  رد  یملظ  دنک و  زواجت  امش  هب  سک  ره 
رد ار  درم  صاصق  دـبع و  لباقم  رد  ار  دازآ  صخـش  صاصق  هجیتن  رد  هداد و  رارق  یلبق  هیآ  خـسان  ار  ثحب  دروم  هیآ  میناوتیمن  اـم  سپ 

. مینادب لاکشا  الب  زیاج و  نز  لباقم 
: میهدیم رارق  یسررب  ثحب و  دروم  لیصفت  روط  هب  لیذ  رد  ار  هلئسم  ود  نیا  مکح  ام  رتشیب ، حوضو  يارب 

368 هدرب … ص : ماقتنا  هب  دازآ  نتشک  - 1

رارق دازآ  ربارب  رد  ار  دازآ  دبع و  ربارب  رد  ار  دـبع  دـنادیمن و  اور  زیاج و  دـبع ، لتق  لباقم  رد  ار  دازآ  صخـش  صاصق  ثحب ، دروم  هیآ 
. رگید لماوع  رابخا و  اب  هن  و  دش - هداد  حیضوت  هک  نانچ  تسا - هدش  خسن  رگید  هیآ  اب  هن  مکح  نیا  دهدیم .

هفیرش و هیآ  خسان  دناوتیمن  زاب  تسا ،» ربارب  رگیدکی  اب  ناناملـسم  ياهنوخ   » هک دنکیم  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ع )  ) یلع هچ  نآ  اما 
ربارب رد  ّرح »  » لـتق زاوج  نوچ  تسا  هدروخ  هرـصبت  صیـصخت و  هفیرـش  هیآ  اـب  تیاور ، نیا  ندوب  حیحـص  ضرف  رب  اریز  دوش  نآ  مکح 
ناـیم هب  مسا  احیرـص  هلئـسم  نیا  زا  هفیرـش  هیآ  یلو  درادـن  نآ  رد  یتحارـص  دوشیم و  هدافتـسا  تیاور  نیا  تیمومع  تیلک و  زا  دـبع » »

زا لبق  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  یلک ، مکح  ماـع و  ندوب  تجح  هک  تسا  حـضاورپ  تسا و  هدرک  ناـیب  اـصوصخم  ار  نآ  مکح  هدروآ و 
. دوشن دراو  ییانثتسا  صّصخم و  کی  نآ  زا  دعب  ای  نآ 
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__________________________________________________

.194 هرقب / ( 1)
369 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

ریغ فیعض و  شدنس  میـشکیم ،» ار  وا  دشکب ، ار  دوخ  دبع  سک  ره  : » هک تسا  هدومن  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  هرمـس  هک  یتیاور  اما  و 
دیوگیم : ثیدح  نیا  هراب  رد  یبرع  نبا  رکب  وبا  تسا و  دامتعا  لباق 

هب هرمس  زا  زین  یثیدح  هراب  نیا  رد  دنرامـشیم و  زیاج  شیوخ  مالغ  لتق  ربارب  رد  ار  دازآ  صخـش  صاصق  قیقحت ، لیلد و  نودب  ياهدع 
«1 . » تسا فیعض  ثیدح  نیا  یلو  دناهدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  مان 

نب ورمع  هک  نانچ  تسا ، ضراعم  رگید  تایاور  اب  زین  نومضم  رظن  زا  تسا ، فیعض  دنس  رظن  زا  هک  نیا  زا  هتـشذگ  ثیدح  نیا  ّفلؤم :
دز و هنایزات  يورب  ص )  ) ادخ لوسر  دوب ، هتـشک  ار  شیوخ  دبع  ادمع  يدرم   » هک تسا  هدومن  لقن  شیوخ  ردپ  زا  وا  شردپ و  زا  بیعش 

لقن ص )  ) ادخ لوسر  زا  زین  سابع  نبا  و  « 2 .« » درکن صاصق  یلو  دومن ، موکحم  لاملا  تیب  زا  يو  مهس  ندش  عطق  دیعبت و  لاس  کی  هب 
«« 3 . » دوشیمن هتشک  دبع  صاصق  هب  دازآ  درم   » هک تسا  هدومن 

«4 . » تسا هدومن  لقن  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا  وا  رماع و  زا  رباج  ار  تیاور  نامه  زاب 
«5 . » دنتشکیمن هدرب  صاصق  هب  ار  دازآ  صخش  رمع  رکب و  وبا  هک  دنکیم  لقن  شیوخ  ردپ  زا  زین  وا  شردپ و  زا  بیعش  نب  ورمع  زاب 

هب ناوتیمن  ار  دازآ  صخـش  هک  درادـن  دوجو  مکح  نیا  رد  فـالتخا  نیرتکـچوک  ع )  ) تیب لـها  تاـیاور  رظن  زا  هک  میتـفگ  مه  ـالبق 
هک دننانآ  اریز  میریزگان  دوشیم  هدافتـسا  ع )  ) تیب لها  تایاور  زا  هک  مکح  نیا  نتفریذـپ  زا  نیاربانب  تشک ، دازآ  ریغ  صخـش  صاصق 

. دنشابیم نید  ماکحا  رد  عجرم  ناشراوگرزب  دج  زا  سپ 
یقاب هدرب  صاصق  ناونع  هب  دازآ  صخـش  نتـشک  هب  تبـسن  هفیرـش  هیآ  رد  خـسن  ياعدا  يارب  یلحم  رگید  دـش ، نایب  هک  لیـصفت  نیا  اـب 

. دنامیمن

369 نز … ص : ربارب  رد  درم  صاصق  - 2

هدیدرگن و خسن  تسا ، هدش  عونمم  هفیرش  هیآ  رد  هک  نز  لتق  صاصق  ناونع  هب  درم  نتشک  عوضوم  اما 
__________________________________________________

.27 / 1 نآرقلا ، ماکحا  ( 1)
. نامه ( 2)

.36 / 8 یقهیب ، ننس  ( 3)
.35 ، 34 نامه ، ( 4)

.34 نامه ، ( 5)
370 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

ياملع رثکا  اما  دنشابیم . دقتعم  ینعم  نامه  هب  اطع  يرصب و  نسح  زین  تنس  لها  زا  هعیش و  ياملع  مامت  تسا و  یقاب  دوخ  ماکحتـسا  هب 
رابخا و هلیسو  هب  هن  رگید و  تایآ  هلیسو  هب  هن  تسا ، هدشن  خسن  هیآ  نیا  مکح  ام  هدیقع  هب  یلو  دندقتعم . هیآ  نیا  رد  خسن  هب  تنـس  لها 

. ثیداحا
مزال بجاو و  مکح  کی  هعماج  رد  صاصق  مکح  يارجا  هک  دیآیم  رب  نینچ  « 1 ، » ُصاصِْقلا ُمُْکیَلَع  َِبتُک  هیآ  رهاظ  زا  هک : نیا  حیضوت 
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صاـصق زا  ضاـمغا  هب  بیغرت  شـشخب و  وـفع و  هب  قـیوشت  ار  لوـتقم  ياـیلوا  هک  زین  « 2  » ٌءْیَـش ِهیِخَأ  ْنِم  َُهل  َیِفُع  ْنَـمَف  هـیآ  زا  تـسا و 
وفع تروص  رد  هن  دننک ، تساوخرد  ار  نآ  لوتقم  يایلوا  هک  دوب  دهاوخ  بجاو  یتروص  رد  صاصق  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  دنکیم ،

. ضامغا و 
رد هک  تسا  بجاو  لتاق  رب  دننک ، صاصق  تساوخرد  لوتقم  يایلوا  رگا  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  ینآرق  هلمج  ود  نیا  زا  یلک  روط  هب 

ار ینز  اـی  يدرم و  نز  اـی  دـشکب و  ار  يدرم  درم ، هک  تسا  یتروص  رد  میلـست  بوجو  یلو  دوش ، میلـست  عضاـخ و  صاـصق  مکح  ربارب 
فصن ات  دنک  فاکنتسا  دناوتیم  هکلب  دوش ، میلـست  صاصق ، تساوخرد  درجم  هب  هک  تسین  بجاو  دشکب ، ار  ینز  درم  رگا  اما  دشکب و 

. دنک صاصق  نوناق  میلست  ار  دوخ  سپس  دریگب ، ار  شاهید 
، تسا هدـمآ  هفیرـش  هیآ  رد  هک  روط  نامه  اریز  دوش ، نآ  خـسن  بجوم  ات  درادـن  تفلاخم  هفیرـش  هیآ  نومـضم  اب  هنوگ  چـیه  مکح  نیا 
، دوـش صاـصق  نز  لـتق  رثا  رد  درم  رگا  هک  دوـشیم  هدافتـسا  رگید  لـیالد  زا  اـهتنم  درم  هن  تـسا ، نز  صاـصق ، عوـضوم  رد  نز  لـباقم 

رارق هید » فصن  نز و  ياـهبنوخ  عومجم   » ربارب رد  درم  تروص  نیا  رد  دریگب و  نز  ياـیلوا  زا  ار  دوخ  ياـهبنوخ  هید و  فصن  دـناوتیم 
. دوش بوسحم  نآ  مکح  خسان  هدوب و  هفیرش  هیآ  نومضم  فالخ  رب  ات  هک  نز  اهنت  ربارب  رد  هن  هتفرگ 

یتافانم نیرتکچوک  دوشیم ، هدافتـسا  ثحب  دروم  هیآ  زا  هک  یلوا  مکح  اب  تسا و  یلقتـسم  صاـخ و  مکح  کـی  صاـصق ، عون  نیا  و 
. دنک خسن  ار  نآ  ات  درادن 

وا ربارب  رد  ناوتیم  تسا ، نز  لتاق  هک  ار  يدرم  تنـس ، لها  ياـملع  رظن  قبط  هک  تسا  تسرد  یتروص  رد  روکذـم  هیآ  رد  خـسن  يرآ ،
زج درادن  ياهراچ  دشاب ، دقتعم  نادـب  سک  ره  دراد و  تافانم  هیآ  نومـضم  اب  مکح  نیا  اریز  دومن ، صاصق  هید ، فصن  تخادرپ  نودـب 

. دوش لئاق  خسن  هب  هیآ  موهفم  رد  هک  نیا 
هک مود  هیآ  موهفم  قالطا  هب  یهاگ  هیرظن  نیا  نارادفرط  اریز  درادن  يراوتسا  مکحم و  لیلد  تسا و  تخس  رایـسب  هیرظن  نیا  تابثا  یلو 

، تسا هدرواین  نایم  هب  درم  نز و  زا  یمسا  صاصق ، دروم  رد 
__________________________________________________

.178 هرقب / (1 و 2 .)
371 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

کی چیه  هک  میتفگ  البق  ام  دنربارب و  رگیدکی  اب  ناناملسم  نوخ  هک  تسا  هدومرف  هک  ص )  ) ربمایپ راتفگ  هب  مه  یهاگ  دننکیم و  دانتـسا 
. دشاب روکذم  هیآ  خسان  دناوتیمن  اهنیا  زا 

هک : نیا  هلمج  زا  دننکیم ، هیکت  رگید  تایاور  هب  راتفگ  نیا  رد  زین  یهاگ 
کی ربارب  رد  ار  اهنآ  همه  دومن و  صاصق  دندوب  هتشک  ار  ینز  هک  ار  اعنص  لها  زا  ياهدع  رمع  هک : هدومن  لقن  بیسم  نب  دیعس  زا  هداتق 

. دیناسر لتق  هب  نز 
. دوش صاصق  دیاب  دشکب  ار  ینز  ادمع  يدرم  رگا  دناهتفگ ، هّللا  دبع  و  ع )  ) یلع هک  دنکیم  لقن  مکح  زا  زین  ثیل  و 

هتـشک نز  لتق  صاصق  هب  درم  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  دننکیم  لقن  مزح  نب  رمع  شردپ  زا  مه  وا  دـمحم و  نب  رکب  وبا  زا  يرهز  و 
«1 . » دوشیم

اریز : دشابیم ، دودرم  لطاب و  تهج  دنچ  زا  زین  لیلد  نیا  یلو 
. درادن ّتیجح  رابتعا و  دشاب ، ادخ  باتک  فلاخم  هک  یتیاور  دنراد و  تفلاخم  نآرق  اب  ندوب ، حیحص  ضرف  هب  اهتیاور  نیا  - 1

ربخ اب  ناوتیمن  ار  نآرق  نادنمشناد ، املع و  عامجا  هب  میداد ، حیـضوت  لبق  تاحفـص  رد  هک  نانچ  دنتـسه و  دحاو  ربخ  اهتیاور  نیا  - 2
. دومن خسن  دحاو 
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نسح  » و یبعـش »  » و اطع »  » هک یتیاور  اب  نینچمه  تسا و  هدیدرگ  لقن  ع )  ) تیب لها  همئا  زا  هک  يرگید  دایز  تایاور  اب  تایاور ، نیا  - 3
، دوب هتـشک  ار  ینز  هک  يدرم  دروم  رد  ع )  ) یلع هک  اج  نآ  دنتـسه ، فلاخم  ضراعم و  دـناهدومن ، لقن  ع »)  ) ناـنمؤم ریما   » زا و  يرـصب »

نآ هب  دـنریگیم و  ار  درم  هید  فصن  دـنهاوخب  رگا  دـنزادرپیم و  ار  وا  هید  فصن  دنـشکیم و  ار  درم  دـنهاوخب  رگا  نز  ياـیلوا  دومرف :
«2 . » دننکیم افتکا 

دلوتم رمع  تفالخ  زا  سپ  لاس  تسیود  بیسم  نبا  اریز  تسا ، هدیدرگ  لقن  دنـس  نایوار  فذح  اب  لسرم و  روط  هب  لوا  تیاور  الوا : - 4
. دنک لقن  تیاور  يو  زا  هطساو  نودب  ات  دوب  هدیدن  ار  وا  الصا  و  « 3  » هدش

تیجح و دوخ  هب  دوخ  يو  لمع  دنکیم و  نایب  ار  رمع »  » لمع یگنوگچ  تیاور  نیا  ایناث : و 
__________________________________________________

. ] …[139 / 1 صاصج ، نآرقلا ، ماکحا  ( 1)
.120 / 1 نامه ، ( 2)

.86 / 4 بیذهتلا ، بیذهت  ( 3)
372 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هک دراد  ار  نیا  تیلباق  تسا و  قلطم  ندوب ، حیحص  ضرف  رب  موس ، تیاور  اما  تسا و  لسرم  فیعض و  زین  مود  تیاور  درادن و  تیکردم 
. دوش دیقم  هید ، فصن  هیدأت  اب 

اب هیآ  نیا  رد  خسن  ياعدا  تسا و  هدشن  تباث  ُصاصِْقلا …  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هیآ  رد  خسن  هک : نیا  هتـشذگ  ثحابم  هجیتن 
هک تسا  بجعت  ياج  یـسب  تشادرب . تسد  ادخ  مکح  زا  ناوتیمن  نآ  نیا و  راتفگ  اب  یلو  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  اهقف  زا  ياهدـع  ياوتف 

نایب دـنهدیم . اوتف  نآرق  فالخ  رب  هنوگچ  دوشیمن ، خـسن  دـحاو  ربخ  اب  نآرق  هک  دـنراد  عامجا  ياعدا  ناشدوخ  هک  نیا  اب  هدـع  کـی 
373 ص : نآرق ، لئاسمرد 

373 تیصو … ص : هیآ  رد  خسن  ( 4)

هراشا

«1 . » َنیِقَّتُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنِیبَْرقَْألا  َو  ِْنیَِدلاْوِلل  ُۀَّیِصَْولا  ًاْریَخ  َكََرت  ْنِإ  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َرَضَح  اذِإ  ْمُْکیَلَع  َِبتُک 
نادنواشیوخ ردام و  ردپ و  رب  دراذگب ، یقاب  دوخ  زا  یلام  رگا  دـسریم ، ارف  امـش  زا  یکی  گرم  هک  هاگ  نآ  تسا ، هدـش  هتـشون  امـش  رب 

. ناراکزیهرپ رب  تسا  یّقح  نیا ، دنک و  تیصو  هتسیاش  روط  هب  دوخ 

373 خسن … ص : حیضوت 

هراشا

: دراد دوجو  هیرظن  ود  خسن ، نیا  یگنوگچ  رد  تسا و  هدش  خسن  ياعدا  زین  هیآ  نیا  رد 

373 ثرا … ص : هیآ  اب  خسن  - 1
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تیم لاوما  همه  هکلب  دوبن  تیفیک  نیا  هب  مالـسا  لیاوا  رد  ثرا  نییآ  اریز  تسا  هدیدرگ  خسن  ثرا  هیآ  اب  هیآ  نیا  هک  دنیوگیم  یهورگ 
تسا تیـصو  نامه  هب  طوبرم  هیآ  نیا  دوب و  تیـصو  هلیـسو  هب  دندادیم ، نآ  زا  يزیچ  مه  ردام  ردپ و  هب  رگا  دیـسریم و  يو  دنزرف  هب 

تسا نیا  دومن . خسن  تفریم  راک  هب  ثرا  ياج  هب  هک  ار  صوصخم  تیصو  یلبق و  مکح  نآ  دیدرگ و  لزان  ثرا  تایآ  ادعب  یلو 
__________________________________________________

.180 هرقب / ( 1)
374 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

اریز : تسا ، دودرم  تهج  دنچ  زا  هیرظن  نیا  یلو  تسا  هدیدرگ  خسن  ثرا  هیآ  اب  تیصو  هیآ  دنیوگیم  هک 
. دنک خسن  ار  نآرق  هیآ  دناوتیمن  زین  دحاو  ربخ  تسین و  شیب  يدحاو  ربخ  یلو  تسا  هدش  لقن  يراخب  حیحص  رد  هچرگ  مکح  نیا  - 1
اما دننک و  تباث  ار  نآ  دـنناوتیمن  خـسن  نارادـفرط  یلو  دـشاب ، هیآ  نیا  زا  رخأتم  ثرا  هیآ  لوزن  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  بلطم  نیا  - 2

. دننک تباث  ار  اعدا  نیا  هک  تسا  اهنآ  رب  دناهدومن ، بهذم  یفنح  ياملع  زا  یضعب  هک  نیقی  عطق و  ياعدا 
امّلسم مکح  نیا  دنک و  تیصو  دوخ  شیوخ  موق و  يارب  دناوتیم  شگرم  زا  لبق  صخش  هک : دوشیم  هدافتـسا  نینچ  تیـصو  هیآ  زا  - 3

نادـنواشیوخ يارب  تروـص  نیا  رد  ثرا  هیآ  دـنربب و  ثرا  دـنناوتیمن  دراد ، دـنزرف  تیم  هک  یتروـص  رد  ناـنآ  اریز  تسا  هدـشن  خـسن 
هدیدرگن خسن  مکح  نیا  دنربب و  تیم  لاوما  زا  یمهس  ّتیصو ، قبط  دنناوتیم  دوش ، تیصو  اهنآ  دروم  رد  رگا  دنکیمن و  نیعم  یمهس 

. تسا هدشن  خسن  تسا و  ذفان  زیاج و  روط  نیمه  زین  ردام  ردپ و  يارب  تیصو  تساجرب ، اپ  نانچمه  و 
ضورق و دـننام  هب  دـشاب ، هتـشاد  تیـصو  یتیم  رگا  ینعی  دـنکیم ، ادـیپ  نایرج  تیـصو  زا  دـعب  ثرا  عوضوم  اهنیا  همه  زا  هتـشذگ  - 4
ار بیترت  نیا  زین  ثرا  هیآ  دوخ  دوشیم . ارجا  ثرا  ماکحا  يو  لاوما  یقب  ام  رد  سپس  دننکیم ، ارجا  ار  وا  تیـصو  لوا  يو ، ياهیهدب 

دیوگیم : هک  اج  نآ  دنکیم ، دزشوگ 
«1 . » اِهب یِصُوی  ٍۀَّیِصَو  ِدَْعب  ْنِم 

. دیامنیم دیکأت  نآ  رب  ذیفنت و  ار  نآ  هکلب  دنکیمن ، خسن  ار  تیصو  اهنت  هن  ثرا  هیآ  نیاربانب ،

374 ص : ص … )  ) ربمایپ راتفگ  اب  خسن  - 2

«2 .« » تسین ثراو  يارب  یتیصو  : » دومرف هک  تسا  هدش  خسن  ص )  ) ربمایپ راتفگ  اب  تیصو  هیآ  هک  دنیوگیم  يرگید  هورگ 
اریز : تسا ، هدشن  خسن  زین  قیرط  نیا  زا  ّتیصو  هیآ  تسا و  لوبق  لباق  ریغ  دودرم و  تهج  دنچ  زا  مه  راتفگ  نیا  ام ، رظن  هب  یلو 

__________________________________________________

. تسا هدومن  تیم  هک  تسا  یتیصو  ماجنا  زا  دعب  ثرا  ( 1)
ساحن 20. خوسنملا ، خسانلا و  ( 2)

375 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
رد مه  رانملا  ریسفت  بحاص  دناهدرکن و  لوبق  ار  تیاور  نیا  ملـسم  يراخب و  هک  يروط  هب  تسا ، هدیدرگن  تباث  تیاور  نیا  تحـص  - 1

«1 . » دراد داریا  لاکشا و  نآ  دنس 
هک دوشیم  هدافتـسا  نینچ  اهتیاور  نآ  زا  اریز  تسا ، فلاخم  هدـش ، لقن  ع )  ) تیب لها  همئا  زا  هک  یناوارف  تاـیاور  اـب  تیاور ، نیا  - 2

ندرک تیصو  مکح  ترضح  نآ  زا  هک  دنکیم  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  هک  نانچ  تسا ، حیحص  ثراو  يارب  ندرک  تیصو 
دومرف : مدومن ، لاؤس  ار  ثراو  يارب 

دناوخ : ار  هیآ  نیا  سپس  تسا ، زیاج 
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«2 . » َنِیبَْرقَْألا َو  ِْنیَِدلاْوِلل  ُۀَّیِصَْولا  ًاْریَخ  َكََرت  ْنِإ 
«3 . » تسا هدیدرگ  لقن  هنیمز  نیا  رد  زین  يرگید  دایز  تایاور  و 

. دشابیمن حیحص  زیاج و  ناناملسم  مامت  عامجا  هب  دحاو  ربخ  اب  نآرق  تایآ  ندش  خسن  تسین و  شیب  يدحاو  ربخ  تیاور  نیا  - 3
مه زاـب  دـشابن ، ضراـعم  زین  رگید  تاـیاور  اـب  مینک و  رظن  فرـص  مه  شندوـب  دـحاو  ربـخ  زا  مینادـب و  حیحـص  ار  تیاور  نـیا  رگا  - 4

میوش روبجم  ات  درادن  تافانم  هیآ  موهفم  اب  تیاور  نیا  موهفم  لولدم و  اریز  دشاب ، خسان  ثحب  دروم  هیآ  هب  تبـسن  هک  درادـن  تیحالص 
. میهد رارق  هیآ  نآ  خسان  ار  تیاور  نیا  هک 

يدروم هب  ار  ردام  ردپ و  هب  ندومن  تیصو  دزاس و  دراو  نآ  رب  ییانثتـسا  هتخاس و  دیقم  ار  هیآ  تیلک  قالطا و  دناوتیم  تیاور  نیا  اهتنم 
ثرا هک  دهد  صیـصخت  یناسک  هب  ار  شیوخ  موق و  هب  تیـصو  روط  نیمه  دنربب و  ثرا  دـنناوتیمن  یعنام  تهج  هب  هک  دـهد  صاصتخا 

. دنرادن
هجیتن :

نآ زا  هک  یمکح  هدشن و  خسن  زین  تیـصو  هیآ  تسا ، هدشن  خسن  یلبق  تایآ  هک  روط  نامه  دیآیم ، رب  نینچ  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  همه  زا 
يانعم هب  تباتک »  » هک دومن  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  تسا  مزال  اج  نیا  رد  تساجرباپ . تباث و  هتشذگ  تایآ  ماکحا  دننام  دوشیم ، هدافتسا 

دیامرفیم : دنوادخ  هک  نانچ  تسا ، یمتح  مکح  ریدقت و  اضق و 
__________________________________________________

.138 / 2 (. 1)
.180 هرقب / ( 2)

.17 / 13 یفاو ، ( 3)
376 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«1 . » َۀَمْحَّرلا ِهِسْفَن  یلَع  َبَتَک 
. تسا هدومن  مزال  متح و  دوخ  رب  ار  تمحر  دنوادخ 

يارب هک  میدرک  ریدـقت  میداد و  یمتح  مکح  امـش  رب  ینعی  تسا » هدـش  هتـشون  امـش  رب  : » دـیامرفیم دـنوادخ  هک  تیـصو  هـیآ  رد  سپ ،
هریس یلو  تسا ، بجاو  شیوخ  موق و  نیدلاو و  هب  تبسن  ندومن  تیصو  هیآ  نیا  ياضتقم  هب  دینک و  تیصو  ردام  ردپ و  نادنواشیوخ و 

ار بوجو  مدـع  تصخر و  تسا ، هدوب  نامز  ره  رد  هک  اهقف  عامجا  زین  هدـش و  لقن  ع )  ) همئا زا  هک  یتاـیاور  ناناملـسم و  یعطق  شور  و 
. دنکیم تباث 

ردام ردپ و  يارب  هک  تسا  دکؤم  بحتسم  ناسنا ، رب  هک  تسا  نیا  دیآیم  تسد  هب  هیآ  نیا  زا  هچ  نآ  یتصخر  نینچ  نتفرگ  رظن  رد  اب  و 
يانعم هب  هن  تسا ، نآ  تیعورـشم  عیرـشت و  قلطم  يانعم  هب  مکح  اضق و  هب  هیآ  نیا  رد  تباتک »  » تشگرب دنک و  تیـصو  نادنواشیوخ  و 

. يرابجا یمازلا و  عیرشت 
__________________________________________________

.12 ماعنا / ( 1)
377 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

377 موص … ص : هیآ  رد  خسن  ( 5)

هراشا
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هراشا

«1 . » َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
امـش هک  دـیاش  دوب ، هدـش  هتـشون  نیـشیپ  ياهتما  رب  هک  روط  نامه  دـش ، هتـشون  امـش  رب  نتفرگ  هزور  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

. دیشاب راکزیهرپ 
ياهزور هفیرش  هیآ  نیا  قبط  هک : دننکیم  نییبت  هیجوت و  هنوگ  نیدب  ار  خسن  یگنوگچ  تسا و  هدیدرگ  خسن  هیآ  نیا  دنیوگیم : ياهدع 

هزور ماکحا  طیارش و  زا  دنتشاد و  هتشذگ  ياهتما  هک  تسا  هدوب  ياهزور  نامه  دننام  دوب ، هدش  بجاو  ناناملـسم  يارب  رما  لوا  رد  هک 
اذغ ندش  رادیب  زا  سپ  دوبن ، زیاج  رگید  دیباوخیم  ندروخ  ماش  زا  شیپ  ناضمر  هام  رد  یسک  رگا  هک  تسا  هدوب  نیا  هتـشذگ  ياهتلم 

رد ادـعب  ماکحا  نیا  دـشیم و  مارح  يو  يارب  بش  نامه  رد  نانز  ندروخ و  بآ  اذـغ و  دـیباوخیم ، رـصع  زا  دـعب  یـسک  رگا  دروخب و 
دیدرگ : خسن  لیذ  هیآ  هلیسو  هب  مالسا 

«2 . » ِرْجَْفلا َنِم  ِدَوْسَْألا  ِْطیَْخلا  َنِم  ُضَْیبَْألا  ُْطیَْخلا  ُمَُکل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  اُوبَرْشا  َو  اُولُک  َو  ْمُِکئاِسن …  یلِإ  ُثَفَّرلا  ِمایِّصلا  َۀَْلَیل  ْمَُکل  َّلِحُأ 
دیپس هتـشر  ات  دیماشایب  دـیروخب و  تسا … و  لالح  امـش  يارب  دـیریگیم ، هزور  هک  ییاهزور  بش و  رد  ناتنارـسمه  اب  یـسنج  شزیمآ 

. ددرگ راکشآ  امش  يارب  بش )  ) هایس هتشر  زا  حبص ) )
__________________________________________________

.183 هرقب / ( 1)

.187 هرقب / ( 2)
378 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

فالتخا تسا ، هدرک  خسن  ار  هیآ  مادک  هک  نیا  رد  یلو  « 1 . » تسا قافتا  دروم  تنس  لها  ياملع  نایم  رد  ْمَُکل …  َّلِحُأ  هیآ  ندوب  خسان 
نامه دش ، بجاو  مالـسا  رد  هیآ  نیا  اب  هک  ياهزور  نوچ  تسا  هدومن  خسن  ار  ثحب  دروم  هیآ  نامه  هک  دـنیوگیم  ياهدـع  دـنراد : رظن 

. دیدرگ خسن  هزور  نآ  ماکحا  زا  یضعب  هیآ  نیا  هلیسو  هب  ادعب  یلو  دوب  بجاو  هتشذگ  ياهتما  رب  هک  تسا  هدوب  هزور 
«2 . » تسا هداد  تبسن  مه  يرس »  » هب ار  نآ  ساحن  رفعج  وبا  دنراد و  ار  هیرظن  نیمه  اطع  هیلاعلا و  وبا 

. ار روکذم  هیآ  هن  تسا  هدومن  خسن  ار  هتشذگ  ياهتما  شور  لمع و  هیآ  نیا  هک  دنیوگیم  رگید  ياهدع  یلو 

378 ص : فلؤم … :

بلطم : ود  تابثا  هب  تسا  فوقوم  نآ  ندش  خسن  اریز  تسا  هدشن  خسن  ثحب ، دروم  هیآ  ام  رظن  هب 
تباث اج  نیا  رد  ار  بلطم  نیا  دنناوتیمن  خسن  نارادفرط  یلو  دوش ، لزان  مود  هیآ  زا  رتولج  لوا  هیآ  هک  تسا  نیا  خـسن  طرـش  نیلوا  - 1

. دننک
روط هب  هتشذگ  ياهتما  هزور  هب  ناناملسم  هزور  هیبشت  زا  هیآ  فده  روظنم و  هک  تسا  نیا  ثحب  دروم  هیآ  ندش  خسن  طرش  نیمود  - 2

یگنوگچ تیفیک و  رد  هیبشت  هن  تسا  بوجو  لصا  رد  هیبشت  تسا ، هتفر  راک  هب  هیآ  رد  هک  یهیبشت  یلو  دـشاب ، تاهج  مامت  زا  لـماک و 
. تسا هدش  بجاو  زین  مالسا  تلم  رب  دوب  بجاو  هزور  هتشذگ  للم  رب  هک  روط  نامه  تسا : نیا  هیآ  روظنم  ینعی  هزور ،

مه هیبش  دـننامه و  تاهج  مامت  رد  مالـسا  تلم  هزور  اب  هتـشذگ  للم  هزور  هک  دـنکیمن  تلـالد  هجو  چـیه  هب  ثحب  دروم  هیآ  نیارباـنب ،
. تسا هدیدرگ  خسن  نآ  ماکحا  طیارش و  زا  یشخب  هباشت و  نیا  زا  یتمسق  رگید  تایآ  هلیسو  هب  ادعب  هک  دوش  هتفگ  ات  دناهدوب 

هک ار  مکح  نامه  مود  هیآ  تسا ، هدـمآ  تسد  هب  ثحب  دروم  هیآ  زا  ریغ  يرگید  لیالد  زا  هزور  ود  ره  ندوب  لثامم  هک  مینک  ضرف  رگا 
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هیآ خسن  هب  یطابترا  ام و  ثحب  هریاد  زا  جراخ  تسا  یبلطم  نیا  ار و  ینآرق  مکح  کی  هن  تسا  هدومن  خسن  هدمآ ، تسد  هب  نآرق  ریغ  زا 
. درادن
__________________________________________________

.24 ساحن ، خوسنملا ، خسانلا و  ( 1)
.20 نامه ، ( 2)

379 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

379 هیدف … ص : هیآ  رد  خسن  ( 6)

هراشا

«1 . » َُهل ٌْریَخ  َوُهَف  ًاْریَخ  َعَّوَطَت  ْنَمَف  ٍنیِکْسِم  ُماعَط  ٌۀَیِْدف  ُهَنوُقیُِطی  َنیِذَّلا  یَلَع  َو 
ماجنا يریخ  راک  هک  یسک  دننک و  ماعط  ار  ینیکـسم  دنهدب  هراّفک  تسا  مزال  تساسرف ، تقاط  اهنآ  يارب  نتفرگ  هزور  هک  یناسک  رب  و 

. تسوکین وا  يارب  دهد ،
دیامرفیم : دنوادخ  هک  تسا  هدیدرگ  خسن  يدعب  هیآ  اب  زین  هیآ  نیا  دنیوگیم :

«2 . » ُهْمُصَْیلَف َرْهَّشلا  ُمُْکنِم  َدِهَش  ْنَمَف 
. درادب هزور  دشاب ، رضح  رد  ناضمر  هام  رد  هک  امش  زا  سک  ره  سپ 

اریز تسا  مّلـسم  نشور و  هیآ  نیا  رد  خسن  توبث  دـشاب ، تردـق  ناکما و  يانعم  هب  تسا  هتفر  راک  هب  لوا  هیآ  رد  هک  تقاط »  » هملک رگا 
نآ ياج  هب  دریگن و  هزور  دـناوتیم  زاـب  نتفرگ  هزور  تردـق  نتـشاد  اـب  ناـسنا  هک  دوب  دـهاوخ  هنوگ  نیدـب  هیآ  موهفم  تروص  نیا  رد 

. دنک نیکسم  ماعطا  دهدب و  هرافک 
دیوگیم : هک  تسا  هدش  خسن  مود  هیآ  هلیسو  هب  نآ  مکح  لوا ، هیآ  رد  ینعم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب 

دریگب ار  ناضمر  هام  هزور  ياج  دناوتیمن  نیکـسم  ماعطا  هرافک و  تروص  نیا  رد  و  دریگب » هزور  دیاب  دـبایرد ، ار  ناضمر  هام  سک  ره  »
. دزاس ینغتسم  نآ  زا  و 

تسین ینعم  مامت  هب  تردق  ناکما و  هفیرش ، هیآ  نیا  رد  تقاط »  » زا روظنم  هک  تسا  نشور  یلو 
__________________________________________________

. ] …[184 هرقب / ( 1)
.185 هرقب / ( 2)

380 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
« تقاط  » و قوط » : » هک تسا  هدمآ  برعلا  ناسل  رد  هک  نانچ  دشاب  یتخـس  تقـشم و  اب  مأوت  هک  تسا  یتردـق  نآ  تقاط »  » زا روظنم  هکلب 
اب دناوتیم  ناسنا  هک  ار  یلمع  راک و  ره  زا  يدح  نیرخآ  ینعی  تسا ، تاقشم  لمحت  ّدح  نیرخآ  ششوک و  یعـس و  تیاهنیب  يانعم  هب 

. دنراد حیرصت  ینعم  نامه  هب  زین  بغار  ریثا و  نبا  دنیوگیم  قوط »  » دهد ماجنا  تقشم 
داجیا يانعم  هب  دـشابیم ، قتـشم  نآ  زا  هک  نوقیطی »  » و ۀـقاطا »  » ظفل تسا ، ناکما  تردـق و  ناـمه  تقاـط  ياـنعم  هک  مینک  ضرف  رگا  و 

هدش هداد  نآ  هب  شیاشگ  تعسو و  یسک  هلیسو  هب  هک  تسا  هدوب  یتخس  قیض و  ياراد  یعوضوم  دبال  سپ  دوب ، دهاوخ  غارف  تعـسو و 
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. تسین ریذپ  ماجنا  ششوک  یعس و  تیاغ  ندرب  راک  هب  نودب  لمع  نیا  تسا و 
نداد ماجنا  رب  ناسنا  تردق  هک  يدروم  رد  رگم  ءیـشلا » قاطا  : » دیوگیمن برع  هک  دنکیم  لقن  دوخ  داتـسا  زا  اضر  دیـشر  دمحم  دّیس 

«1 . » ددرگ دیدش  یتحاران  تقشم و  لمحتم  راک ، نآ  ندناسر  نایاپ  هب  رد  هک  يروط  هب  دشاب ، فیعض  هداعلا  قوف  نآ 

380 هصالخ … ص :

ناضمر هام  هزور  ندوب  یمومع  ینیع و  بوجو  هب  لوا  هیآ  رد  دنوادخ  هک  دوب  دـهاوخ  نینچ  هیآ  يانعم  هصالخ  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  ربانب 
، دـنروایب اج  هب  ار  هضیرف  نیا  رفـس  زا  تعجارم  يدوبهب و  زا  سپ  هک  داد  تصخر  دومن و  طقاس  ضیرم  رفاسم و  زا  ار  نآ  دومرف و  مکح 

. دنک نایب  مدرم  زا  يرگید  فنص  يارب  ار  يرگید  مکح  زین  هیآ  نیا  رد  تساوخ  سپس 
دیدـش یتحاران  تقـشم و  اب  مأوت  نانآ  يارب  نتفرگ  هزور  هک  دنتـسه  يدارفا  یلو  رفاسم  هن  دنـضیرم و  هن  هک  دنتـسه  یناسک  فنـص  نیا 

ادـیپ دادـتما  هدـنیآ  ناضمر  هام  ات  ناشـضرم  هک  ییاهضیرم  دنتـسه و  ـالتبم  یگنـشت  هضراـع  هب  هک  یناـسک  توترف و  ریپ  دـننام  تسا ،
. تسا هدش  هتشاذگ  نآ  ياج  هب  هرافک  هدش و  هتشادرب  دارفا  نیا  زا  نآ  ياضق  هزور و  بوجو  هیآ  نیا  رد  دنکیم ،

بجاو رفاـسم  ضیرم و  رب  ار  نآ  ياـضق  دـنکیم و  بجاو  ناـنمؤم  رب  ناـضمر ) هاـم   ) تادودـعم ماـیا  رد  ار  هزور  هک  ياهیآ  نـیا ، رباـنب 
ای ادا و  ناونع  هب  هزور  دوخ  هک  دنافنـص  ود  نیا  زا  ریغ  هک  تسا  هجوتم  يدارفا  هب  هرافک  بوجو  هک  دناسریم  ینـشور  هب  دنادرگیم ،

هرافک هزور  ياج  هب  دـیاب  اهنآ  هک  تسا  راب  تقـشم  نانآ  يارب  نتفرگ  هزور  هک  یناسک  زا  دـنترابع  اهنآ  دوب و  بجاو  نانآ  يارب  اضق 
. دنزادرپب

__________________________________________________

.165 / 2 رانملا ، ( 1)
381 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

یناسک يارب  تسا  هرافک  هزور و  نایم  رد  رییخت  هلئـسم  ُهَنوُقیُِطی  َنیِذَّلا  یَلَع  َو  هیآ  زا  دافتـسم  هک  دومن  اعدا  ناوتیم  هنوگچ  ناـیب  نیا  اـب 
؟ دنشاب اراد  ار  نتفرگ  هزور  تردق  هک 

دروم رد  ار  ریـسفت  ینعم و  نامه  هک  تسا  هدش  دراو  میدومن ، ریـسفت  ار  هیآ  ام  هک  نومـضم  نیمه  هب  ع )  ) تیب لها  همئا  زا  يدایز  رابخا 
«1 . » دنکیم دییأت  هفیرش  هیآ  نیا 

381 هجیتن … ص :

نشور و حـضاو و  نآ  يانعم  هک  تسا  یتاـیآ  زا  تسا و  هدـیدرگن  خـسن  اـم  ثحب  دروم  هیآ  هک  دـیآیم  رب  نینچ  میتفگ  هچ  نآ  همه  زا 
بجاو يو  رب  نآ  ياضق  ای  ناضمر و  هاـم  هزور  هک  یـسک  مکح  اـب  دوشیم  هدافتـسا  نآ  زا  هک  یمکح  تساـجرباپ و  تباـث و  نآ  مکح 

. دراد تریاغم  تسا ،
هاـم هزور  هک  ار  يرگید  هورگ  ود  فـیلکت  موـص ، هیآ  تسا و  طـقاس  ناـنآ  زا  هزور  هک  دـنکیم  ناـیب  ار  یهورگ  فـیلکت  هیآ  نیا  ینعی 

رد یفانت  دنتـسه و  ادج  مه  زا  عوضوم  مکح و  رظن  زا  هیآ  ود  نیا  سپ  دنکیم ، نایب  دشاب ، بجاو  نانآ  رب  نآ  ياضق  لقاال  ای  ناضمر و 
. دشاب يرگید  خسان  یکی  ات  تسین  ناشنایم 

هغیص هب  ار  نوقیطی »  » هک بیـسم  نبا  همرکع و  هشیاع ، سابع  نبا  تئارق  هب  انب  اما  دوب و  فورعم  تئارق  رب  ینتبم  میتفگ  لاح  هب  ات  هچ  نآ 
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. تساهنیا زا  رتنشور  یلیخ  هلئسم  « 2  » دناهدناوخ نوقّوطی »  » لیعفت باب  زا  لوهجم 
«3 ، » تسین بجاو  نانآ  رب  يزیچ  دـنروخب ، ار  دوخ  هزور  اهنز  ریپ  اـهدرم و  ریپ  رگا  دـنیوگیم : هک  هعیبر »  » و کـلام »  » لوق هب  اـنب  يرآ 
، دوشیم هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  زا  هچ  نآ  رب  میرومأم  ام  درادن و  رابتعا  تیجح و  ام  يارب  نانآ  یـصخش  هیرظن  یلو  هدش ، خـسن  هیآ  مکح 

. دنیوگیم نآ  نیا و  هچ  نآ  رب  هن  مینک  لمع 
__________________________________________________

. مایصلا نع  زجاعلا  باب   43 / 7 یفاو ، ( 1)
صاصج 117. نآرقلا ، ماکحا  ( 2)
ساحن 23. خوسنملا ، خسانلا و  ( 3)

382 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

382 داهج … ص : هیآ  رد  خسن  ( 7)

هراشا

«1 . » َنیِِرفاْکلا ُءازَج  َِکلذَک  ْمُهُوُلْتقاَف  ْمُکُوَلتاق  ْنِإَف  ِهِیف  ْمُکُوِلتاُقی  یَّتَح  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َْدنِع  ْمُهُوِلتاُقت  َو ال 
ار نانآ  دـندیگنج ، امـش  اب  اج  نآ  رد  رگا  هک  دـنگنجب  امـش  اب  اجنآ  رد  نانآ  هک  نیا  رگم  دـینکن  گنج  رافک  اـب  مارحلا  دجـسم  دزن  رد 

. نارفاک يازج  تسا  نینچ  نیا  دیشکب .
دجسم دزن  رد  ار  نیکرشم  اب  گنج  هیآ ، نیا  اریز  « 2 . » تسا هدیدرگ  خسن  هیآ  نیا  هک  دنیوگیم  خسن  نارادفرط  رثکا  ساحن و  رفعج  وبا 
دجسم لخاد  رد  یتح  اج و  همه  رد  نیکرشم  اب  ناوتیم  درادن و  یلاکـشا  تمرح و  نیرتکچوک  هک  یتروص  رد  دنکیم  میرحت  مارحلا 

. دومن گنج  زین  مارحلا 
«3 . » تسا دقتعم  هیآ  نیا  رد  خسن  عوقو  هب  زین  هداتق »  » دنیوگیم

382 ص : فلؤم … :

، دوش عقاو  هیآ  نیا  رد  یخسن  رگا  اریز  تساجرباپ  تباث و  نآ  مکح  نوصم و  ملاس و  خسن ، زا  هتـشذگ  تایآ  دننام  هیآ  نیا  ام  رظن  هب  اما 
دیامرفیم : دنوادخ  هک  دوب  دهاوخ  هیآ  نیا  اب  امتح 

__________________________________________________

.191 هرقب / ( 1)
ساحن 23. خوسنملا ، خسانلا و  ( 2)

.28 نامه ، ( 3)
383 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«1 . » ْمُهوُُمتْدَجَو ُْثیَح  َنیِکِرْشُْملا  اُوُلْتقاَف 
. دیناسرب ناشلتق  هب  دیتفای ، اجک  ره  رد  ار  نیکرشم 
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دجـسم رد  گنج  دـنکیم ، نایب  ار  یـصخشم  و  صاخ »  » مکح کی  لوا  هیآ  اریز  دـشاب ، ثحب  دروم  هیآ  خـسان  دـناوتیمن  هیآ  نیا  یلو 
تسا یهیدب  دیشکب . ار  نانآ  دیتفای ، ار  نیکرـشم  هک  اجک  ره  رد  دیوگیم : دراد و  تیمومع »  » تیلک و مود  هیآ  یلو  تسا  مارح  مارحلا ،

نآ هب  تبـسن  دشابیم و  ماع  مکح  هدننک  نایب  رّـسفم و  صاخ ، مکح  هکلب  دنک  خسن  ار  صاخ »  » مکح دناوتیمن  اهنت  هن  ماع »  » مکح هک 
. دوشیم یقلت  هرصبت  انثتسا و 

رد زج  دیـشکب  دـیتفای ، اجک  ره  رد  ار  اهنآ  دـیگنجب و  اج  همه  رد  نیکرـشم  اب  دوب : دـهاوخ  نینچ  هیآ  ود  نیا  عومجم  ياـنعم  نیارباـنب ،
زیاج تروص  نیا  رد  دنگنجب ، امش  اب  مارحلا  دجسم  رد  نانآ  هک  نیا  رگم  دوش  تیاعر  دیاب  اج  نآ  مارتحا  تمظع و  هک  مارحلا » دجـسم  »

. دیگنجب نانآ  اب  اج  نامه  رد  زین  امش  هک  دوب  دهاوخ 
ود نآ  موهفم  نایم  رد  یتافانم  تسین و  روصتم  ریذـپ و  ناکما  یخـسن  اـهنآ  ناـیم  رد  دـش ، هتفگ  هیآ  ود  ياـنعم  رد  هک  حیـضوت  نیا  اـب 

. دشاب يرگید  خسان  یکی  ات  درادن  دوجو 
یتلاح رد  داد  نامرف  لطخ  نبا  لتق  هب  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگیم  هک  دـننک  دانتـسا  یتیاور  نآ  هب  هیآ ، نیا  خـسن  رد  تسا  نکمم  یهاگ 

اریز : دنک  تابثا  ار  هفیرش  هیآ  رد  خسن  دناوتیمن  مه  تیاور  نیا  یلو  دوب  هتخیوآ  هبعک  هدرپ  هب  يو  هک 
. ددرگ نآرق  هیآ  خسان  دناوتیمن  هک  تسین  شیب  يدحاو  ربخ  تیاور  نیا  الوا :

لتق روتسد  تفگیم : وا  هک  دناهدومن  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  حیحص  قیرط  هب  تنس  لها  دوخ  اریز  درادن  خسن  رب  تلالد  تیاور  نیا  ایناث : و 
«2 . » دش هداد  هزاجا  حتف »  » زور رد  تعاس  کی  اهنت  مه  نم  يارب  دوبن و  زیاج  یسک  رب  نم  زا  شیپ  مارحلا  دجسم  رد 

هیآ خسن  رب  یتلع  لیلد و  چیه  سپ  تسا ، هدوب  ص )  ) ادـخ لوسر  تاصتخم  زا  لمع  نیا  هک  دـنکیم  حیرـصت  تیاور  نیا  دوخ  نیاربانب ،
ام نانآ و  هیلع  رب  تسا  یلیلد  تجح و  هیآ  دوخ  هک  یتروص  رد  اـهقف ، زا  ياهدـع  ياوتف  زا  ندومن  يوریپ  رگم  درادـن  دوجو  ثحب  دروم 

. نآ نیا و  راتفگ  هن  میشیدنیب  نآرق  راتفگ  رب  میفظوم 
__________________________________________________

.5 هبوت / ( 1)
.168 / 1 یناگوش ، ریدقلا  حتف  ( 2)

384 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

384 مارح … ص : ياههام  رد  گنج  میرحت  هیآ  رد  خسن  ( 8)

هراشا

«1 . » ٌرِیبَک ِهِیف  ٌلاِتق  ُْلق  ِهِیف  ٍلاِتق  ِمارَْحلا  ِرْهَّشلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی 
قافتا املع  دـیوگیم : ساحن  رفعج  وبا  تسا ! گرزب  یهانگ  نآ  رد  گنج  وگب  دـننکیم  لاؤس  مارح  هام  رد  ندرک  گنج  هراب  رد  وت  زا 

زا هیآ  نیا  دـیوگیم  هک  اـطع »  » زج هب  تسا  حاـبم  مارح  هاـم  رد  نیکرـشم  اـب  گـنج  هدـش و  خـسن  هیآ  نیا  هـک  نـیا  رب  دـنراد  عاـمجا  و 
«2 . » دشابیمن زیاج  هیآ  نیمه  قبط  مارح  ياههام  رد  گنج  هدشن و  خسن  نآ  مکح  تسا و  تامکحم » »

ياههام رد  گنج  تمرح  اهقف ، ياوتف  حیرص و  تایاور  قبط  تسا و  هدشن  خسن  روکذم  هیآ  هک  نیا  رب  دندقتعم  اعامجا  هعیـش  ياملع  اما 
. تسا هدمآ  احیرص  هیرظن  نیا  مالکلا  رهاوج  نایبت و  ریسفت  رد  هچ  نانچ  تسا ، یقاب  دوخ  توق  هب  مارح 
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384 ص : فلؤم … :

اریز : دشابیم  دودرم  تسس و  رایسب  هیآ  نیا  رد  خسن  هیرظن  تسا و  هعیش  ياملع  هیرظن  نامه  اب  قح  ام ، هدیقع  هب 
دیامرفیم : دنوادخ  هک  دشاب  هیآ  نیا  دیوگیم ، ساحن  هک  يروط  هب  خسن  نارادفرط  دنتسم  دنس و  رگا  - 1

__________________________________________________

.217 هرقب / ( 1)
ساحن 32. خوسنملا ، خسانلا و  ( 2)

385 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
«1 . » ْمُهوُُمتْدَجَو ُْثیَح  َنیِکِرْشُْملا  اُوُلْتقاَف 

. دیناسرب ناشلتق  هب  دیتفای ، اجک  ره  رد  ار  نیکرشم 
هتخاس و قلعم  طورشم و  مارح  ياههام  نتفای  نایاپ  هب  ار  نیکرشم  لتق  مکح  هیآ  نیمه  اریز  تسا  روآتفگش  بجعت و  ياج  یلیخ  اعقاو 

تسا : هتفگ  نینچ 
«2 . » ْمُهوُُمتْدَجَو ُْثیَح  َنیِکِرْشُْملا  اُوُلْتقاَف  ُمُرُْحلا  ُرُهْشَْألا  َخَلَْسنا  اَذِإَف 

هام رد  گنج  زوجم  ار  هیآ  نیا  دنناوتیم ، هنوگچ  لاح  نیا  اب  دیـشکب ! دیتفای ، هک  اجک  ره  رد  ار  نیکرـشم  دش ، مامت  مارح  ياههام  نوچ 
ناشراتفگ رد  رگا  خسن  نارادفرط  - 2 دننکیم !؟ خـسن  ار  نآ  هیآ  مارح و  هام  رد  گنج  میرحت  مکح  هیآ ، نیا  اب  هنوگچ  دـننادب و  مارح 

«3 . » ًۀَّفاَک ْمُکَنُوِلتاُقی  امَک  ًۀَّفاَک  َنیِکِرْشُْملا  اُوِلتاق  دننکیم  هیکت  دانتسا و  فیس »  » هیآ قالطا »  » هب
صوصخ هب  دنک ، خسن  ار  تقوم  و  دـیقم »  » دـناوتیمن قلطم »  » هک تسین  نیا  رد  یکـش  تسا و  یلک  و  قلطم »  » هیآ نیا  هک  تسا  یهیدـب 

. دشاب قلطم »  » زا رخأتم  دیقم »  » رودص نامز  هک  اج  نآ 
نیا تسا ، هدیدرگ  خسن  فیـس »  » هیآ اب  هیآ  نیا  دـنیوگیم  هک  دـننک  کسمت  هداتق  سابع و  نبا  تیاور  هب  راتفگ  نیا  رد  نانآ  رگا  و  - 3

اریز : تسا  لوبق  لباق  ریغ  دودرم و  تهج  دنچ  زا  زین  لالدتسا 
. دوشیمن تباث  دحاو  ربخ  اب  خسن  - 1

. تسا هدمآ  لمع  هب  هداتق  سابع و  نبا  دوخ  هلیسو  هب  هک  هدوب  يداهتجا  دیاش  تسا و  هدش  لقن  ع )  ) موصعم زا  تیاور ، نیا  - 2
دیوگیم : وا  تسا  فلاخم  دنکیم ، لقن  کیرش  نب  میهاربا  هک  يرگید  تیاور  اب  تیاور  نیا  - 3

هک نیا  رگم  درک  گنج  دـیابن  مارح  هام  رد  دومرف : ص )  ) ادـخ ربمغیپ  هک  دومن  لقن  رباـج  زا  رهزا  یبا  زا  فسوی  نب  هّللا  دـبع  نب  دـمحا 
. دنک گنج  هب  مادقا  نمشد 

تیب لها  همئا  زا  مارح  ياههام  رد  گنج  ندوب  مارح  هراب  رد  هیماما  ياملع  هک  تسا  يرگید  ياهتیاور  اـب  فلاـخم  تیاور  نیا  زاـب  - 4
. دناهدومن لقن  (ع )

اب نینح  رد  ترـضح  نآ  گنج  هک  دننک  هیکت  تسا ، هدیدرگ  لقن  ص )  ) ادـخ لوسر  گنج  هراب  رد  هک  هچ  نآ  هب  خـسن  نیا  رد  رگا  - 5
هجح يذ  هدعق و  يذ  لاوش و  ياههام  رد  فیقث ، اب  فئاط  رد  نزاوه و 

__________________________________________________

.5 هبوت / ( 2  ) و ( 1)
. ] …[36 هبوت / ( 3)

386 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
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اریز : دنکیمن  دییأت  ار  ناشراتفگ  نیمأت و  ار  نانآ  فده  دنچ ، یللع  هب  زین  لالدتسا  نیا  تسا ، هدیدرگ  عقاو  تسا  مارح  ياههام  زا  هک 
. دوشیمن تباث  دحاو  ربخ  اب  نآرق  خسن  الوا :

دراد لامتحا  تسین و  نشور  الماک  ام  يارب  زین  اهتیاور  ندوب  حیحـص  ضرف  رب  دروم  نیا  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  لمع  یگنوگچ  ایناث : و 
زا یمئاد  یلک و  مکح  دنک و  گنج  هب  مادـقا  اههام  نیا  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرکیم  باجیا  تایرورـض  هدوب و  راک  رد  یللع  هک 

. دوشیمن هدافتسا  نآ 
387 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسناد . نآرق  هیآ  خسن  لیلد  ار  تیاور  نیا  ناوتیمن  نیاربانب ،

387 باتک … ص : لها  نانز  اب  جاودزا  هیآ  رد  خسن  ( 9)

هراشا

«1 . » َّنِمُْؤی یَّتَح  ِتاکِرْشُْملا  اوُحِْکنَت  َو ال 
. دنروایب نامیا  ات  دیریگن  يرسمه  هب  ار  كرشم  نانز 

دیامرفیم : ناصحا  هیآ  رد  دنوادخ  اریز  تسا  هدیدرگ  خسن  ناصحا »  » هیآ اب  هیآ  نیا  هک : دنیوگیم  ياهدع 
«2 . » َّنُهَروُجُأ َّنُهوُُمْتیَتآ  اذِإ  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ُتانَصْحُْملا  َو 

. دیزادرپب ار  اهنآ  رهم  هک  یماگنه  دنلالح ، امش ] رب   ] باتک لها  زا  نمادکاپ  نانز  ناناملسم و  زا  نمادکاپ  نانز  و 
دبع یلو  تسا ، هدیدرگ  خسن  هیآ  نیا  اب  یلوا  هیآ  هک  دنیوگیم  یعازوا  رمع و  نب  نمحرلا  دبع  نایفـس و  سنا و  نب  کلام  سابع و  نبا 

ناناملـسم يارب  ار  باتک  لها  نانز  اب  جاودزا  هجیتن ، رد  هتـسناد و  یلوا  هیآ  اـب  خوسنم  ار  یمود  هیآ  هتفگ و  ناـنآ  سکع  هب  رمع  نب  هّللا 
«3 . » تسا هدومن  میرحت 

__________________________________________________

.221 هرقب / ( 1)
.5 هدئام / ( 2)

ساحن 58. خوسنملا ، خسانلا و  ( 3)
388 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

فلؤم :
اریز : درادن  دوجو  یخسن  هیآ  ود  زا  کی  چیه  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح 

زین هیآ  رهاـظ  زا  هک  يروـط  هب  دـشاب - تسرپتب  ناـنز  تسا  هدرک  مارح  ار  اـهنآ  اـب  جاودزا  لوا  هیآ  هـک  كرـشم  ناـنز  زا  روـظنم  رگا 
هیآ هک  باتک  لها  نانز  اـب  جاودزا  زاوج  اـب  دراد ، تلـالد  نآ  رب  لوا  هیآ  هک  ناـنآ  اـب  جاودزا  تمرح  تروص  نیا  رد  دوشیم - هدـیمهف 

. دشاب يرگید  نآ  خسان  هیآ  ود  نیا  زا  یکی  ات  درادن  تافانم  تسا ، نآ  نمضتم  مود 
« ماع  » یلوا هیآ  تروص  نیا  رد  دنیوگیم ، خسن  نارادفرط  هک  نانچ  دشاب  باتک  لها  تسرپتب و  زا  معا  كرـشم ، نانز  زا  روظنم  رگا  و 
هب طوبرم  لوا  هیآ  ینعم ، نیاربانب  اریز  نآ ، خسان  هن  دوب  دـهاوخ  ماع  مکح  صّـصخم »  » صاخ مکح  اتدـعاق  تسا و  صاخ »  » مود هیآ  و 
هیآ يارب  ياهرـصبت  هتـشاد و  صاصتخا  باتک  لها  نانز  هب  مه  مود  هیآ  دـشابیم و  تسرپتب  باتک و  لها  زا  معا  كرـشم  ناـنز  مومع 

ناـنز اـب  ناناملـسم  جاودزا  هک : دـشابیم  نینچ  عـمج  رد  هیآ  ود  نیا  ياـنعم  دوـب و  دـهاوخ  تسا ، نمـضتم  ار  یلک  مکح  کـی  هک  لوا 
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نیا نایم  رد  لوا  تروص  دـننام  زین  تروص  نیا  رد  هک  مینیبیم  مود ) هیآ  . ) تسا زیاج  باتک  لها  ناـنز  اـب  و  لوا ) هیآ   ) مارح تسرپتب 
. دشاب يرگید  نآ  خسان  یکی  هک  درادن  دوجو  یتفلاخم  تافانم و  هیآ  ود 

388 یخساپ … ص : یلاکشا و 

زیاج باتک  لها  نانز  اب  جاودزا  هک  تسا  نیا  روهـشم  هعیـش  ياملع  نایم  رد  هک  تسا  نیا  دـنامیم ، یقاـب  اـج  نیا  رد  هک  یلاکـشا  اـهنت 
. تقوم جاودزا  تروص  هب  رگم  تسین 

تقوم جاودزا  هعتم و  رد  روهظ  دنکیم ، تلالد  باتک  لها  نانز  اب  جاودزا  زاوج  هب  هک  ُتانَـصْحُْملا  َو  هیآ  هک  تسا  نیا  هدـیقع  نیا  أشنم 
هدروخ و هرـصبت  دییقت و  دنراد ، تلالد  باتک  لها  نانز  اب  یمئاد  جاودزا  تمرح  هب  هک  یناوارف  ياهتیاور  اب  هیآ  نیا  هک  نیا  ای  دراد و 

. تسا هتفای  صاصتخا  تقوم  جاودزا  هب 
نسح و زا  هکنانچ  دنشابیم  لئاق  باتک  لها  نانز  اب  یمئاد  جاودزا  زاوج  هب  هعیـش  ياملع  زا  يرگید  هورگ  روهـشم ، هدیقع  لباقم  رد  اما 

يارب هدیقع ، نیاربانب  دـننادیم و  زیاج  باتک  لها  نانز  اب  ار  مئاد  جاودزا  نانآ  هک  تسا  هدـیدرگ  لقن  هیوباب  نب  دـمحم  هیوباب و  نب  یلع 
389 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تخادرپ . میهاوخ  ثحب  نیا  هب  دوخ  لحم  رد  هّللا  ءاش  نا  ام  دنامیمن و  یقاب  ییاج  روکذم  لاکشا 

389 هدیقع … ص : رد  يدازآ  هیآ  رد  خسن  ( 10)

«1 . » ِّیَْغلا َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَت  ْدَق  ِنیِّدلا  ِیف  َهارْکِإ  ال 
. تسا هدش  نشور  یفارحنا  هار  زا  تسرد  هار  هک  اریز ]  ] تسین یهارکا  نید  لوبق  رد 

مزال و ار  نید  رد  هارکا  دهدیم و  نامرف  داهج  هب  داهج  هیآ  رد  دنوادخ  اریز  تسا  هدیدرگ  خسن  داهج  هیآ  اب  هیآ  نیا  دنیوگیم : ياهدع 
دیامرفیم : هک  اج  نآ  درامشیم ، بجاو 

«2 . » َنیِِقفانُْملا َو  َراَّفُْکلا  ِدِهاج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
انثتسا صیـصخت و  مود  هیآ  اب  نآ  تیمومع  هکلب  هدیدرگن  خسن  لوا  هیآ  دنیوگیم : رگید  هدع  نک ! داهج  ناقفانم  نارفاک و  اب  ربمایپ ! يا 

مرج هب  اهنت  باتک  لها  اب  دـیاین ، شیپ  یـصاخ  لماوع  رگا  میتفگ ، البق  هک  يروط  هب  اریز  تسا  هتفای  صاصتخا  باـتک  لـها  هب  هدروخ و 
. تسین زیاج  گنج  ناشندوب  رفاک 

فلؤم :
. تسا هدروخ  هرصبت  صیصخت و  شتیمومع  هن  هتفای و  هار  نآ  هب  یخسن  هن  تسا  تامکحم  زا  هیآ  نیا  ام  رظن  هب 

__________________________________________________

.256 هرقب / ( 1)
.73 هبوت / ( 2)

390 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
دوشیم : لامعتسا  ینعم  ود  رد  تغل  رد  تسا ، هارکا »  » هشیر هک  هرک » : » هک نیا  حیضوت 

هیآ : رد  تسا و  يدونشوخ  اضر و  لباقم  هک  ندوب  دنیاشوخان  لوا :
«1 . » ْمَُکل ٌْریَخ  َوُه  َو  ًاْئیَش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَع  َو 

. تسا ینعم  نیمه  هب 
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زا ابلاغ  نآ  ندـییاز  لفط و  هب  ندوب  هلماح  هک  ًاهْرُک  ُْهتَعَـضَو  َو  ًاهْرُک  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  هیآ  دـننام  تسا ، رایتخا  لباقم  هک  راـبجا  ياـنعم  هب  مود :
ریغ راـبجا و  ياـنعم  هب  هرک »  » هفیرـش هیآ  نیا  رد  تسا و  جراـخ  ناـسنا  راـیتخا  زا  اـعبط  هک  تسا  یلمع  یلو  تـسا  تـبغر  اـضر و  يور 

. تسا لمع  ندوب  يرایتخا 
«- دـنیاشوخان  » يانعم هب  لوا - ياـنعم  هب  هارکا »  » هک تسا  نیا  رب  فوقوم  طونم و  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  صیـصخت  اـی  خـسن  هب  ندـش  لـئاق 
یلو دشاب  يدنیاشوخ  اضر و  يور  زا  دـیاب  نید  نتفریذـپ  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  روکذـم  هیآ  زا  تروص  نیا  رد  اریز  دوش  لامعتـسا 
نید نتفریذـپ  هدوبن و  تبغر  اضر و  هار  زا  هچرگ  دـنریذپب  ار  نید  ات  دـیگنجب  نانآ  اب  دـیوگیم : هدومن و  خـسن  ار  نآ  هدـمآ ، داهج  هیآ 

. دشاب دنیاشوخان  نانآ  يارب 
دیآ مهارف  خسن  تامدقم  ات  مینک  ریـسفت  دـنیاشوخان  يانعم  هب  میناوتیمن  دـنچ  یلیالد  هب  اج  نیا  رد  ار  هارکا  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  اما 

اریز :
یلیلد هنیرق و  دـیاب  نآ  ياهانعم  زا  یکی  هب  كرتشم  ظفل  نداد  صاـصتخا  رد  هک  یتروص  رد  تسین ، باـختنا  ریـسفت و  نیا  رب  یلیلد  - 1

. دشاب راک  رد 
نیا لیلد  دناوتیمن  تسا ، هدـش  رکذ  هیآ  رد  ادـعب  هک  ّیغ ) دـشر -  ) نامیا رفک و  تسا و  عورف  لوصا و  زا  معا  روکذـم  هیآ  رد  نید  - 2

ماجنا رد  تلالـض  تیادـه و  هار  ندـش  راکـشآ  اریز  دراد  راک  رـس و  نامیا  رفک و  اب  هک  تسا  نید  لوصا  اهنت  اهنآ  زا  روظنم  هک  دـشاب 
. دراد یصاخ  طابترا  مه  نآ  اب  تسین و  ریثأتیب  زین  نید  عورف  ماکحا و  نداد 

دننام دراد ، دوجو  يدنیاشوخان  هارکا و  یتخس ، اتعیبط  دراوم  زا  یضعب  رد  لوا  زور  زا  مالـسا ، نید  عورف  رد  هک  مینادیم  رگید  فرط  زا 
يدزد تقرس و  زا  دیاب  دزد  دنک ، تعاطا  دوخ  رهوش  زا  تسا  روبجم  فظوم و  نز  دزادرپب ، ار  دوخ  ضرق  تسا  روبجم  راکهدب  هک  نیا 

. درادرب تسد 
تسین و یهارکا  دنیاشوخان و  هنوگ  چیه  مالسا  نید  رد  هک  درک  اعدا  ناوتیم  هنوگچ  نیاربانب ،

__________________________________________________

.216 هرقب / ( 1)
391 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

اب دوش ، ریـسفت  يدنیاشوخان  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  هارکا »  » رگا - 3 دشاب !؟ ناسنا  يدونشوخ  اضر و  فالخ  رب  هک  درادن  دوجو  يروتـسد 
مئالع لیالد و  ندوب  نشور  حضاو و  مییوگب  هک  نیا  زج  دزاسیمن  تسا ،» تلالـض  تیاده و  ياههار  ندش  نشور  نّیبت و   » هک هیآ  لیذ 
يزاین تروص  نینچ  رد  دریذـپب و  ار  نآ  دوخ ، لیم  يدـنیاشوخ و  اـب  هک  دروآیم  دوجو  هب  تبغر  اـضر و  ناـسنا  لد  رد  نید ، تیناـقح 

. دنوش راداو  نید  نتفریذپ  هب  ناشتبغر  اضر و  فالخ  رب  مدرم  هک  تسین 
نید اریز  دیآ  نایم  هب  ینخس  نآ  نوماریپ  رد  ات  دشابیمن  خسن  لباق  داهج  هیآ  اب  الصا  تروص  نیا  رد  ددرگ ، ریسفت  هنوگ  نیدب  هیآ  رگا 

، نّیبـت نیا  ددرگیم و  رتناـیامن  رتراوتـسا و  زور  هب  زور  ناـیامن و  نشور و  نآ  نـیهارب  راوتـسا و  مـکحم و  شلیـالد  لوا  زور  زا  مالـسا 
. دیدرگ دهاوخ  رتشیب  هتسویپ  دوب و  دهاوخ  هدوب و  هشیمه  يدعب  نورق  لوا و  راصعا  مدرم  مامت  يارب  ینشور  تهادب و 

ياهنامز رد  یلو  دنشاب  دازآ  نید  نتفریذپ  رد  مالسا  لیاوا  مدرم  ینشور ، نّیبت و  نامه  رثا  رد  هک  تسا  روصتم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  سپ 
نّیبت هک  یتروص  رد  دندرگ ، نید  نتفریذپ  هب  راداو  يدنیاشوخان  اب  هارکا و  مکح  هب  مدرم  ددرگ و  خسن  داهج  نامرف  اب  مکح  نیا  يدـعب 

هار زا  تیادـه  هار  ینـشور  نّیبـت و  رگا  دـشیم !؟ رتناـیامن  رتراوتـسا و  نیهارب ، لـیالد و  دوب ، رتشیب  يدـعب  ياـهنارود  رد  ینـشور  و 
رد داهج  عوضوم  هک  یتروص  رد  دنامیمن ، یقاب  داهج  يارب  ییاج  دوب ، نید  شریذـپ  رد  تبغر  اضر و  تیاعر  يدازآ و  لیلد  تلالض ،

. تسا تباث  یمتح و  مکح  کی  مالسا 
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مود يانعم  هب  ارهق  سپ  تسین ، تبغر  لـیم و  فلاـخم  و  يدـنیاشوخان »  » ياـنعم هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  هارکا »  » تفگ دـیاب  هک  تسا  نیا 
هارکا هیاپ  رب  ادخ  نید  هک : دوب  دهاوخ  نینچ  هفیرـش  هیآ  يانعم  فده و  تروص  نیا  رد  دشابیم و  رایتخا  لباقم  رابجا »  » نامه هک  تسا 

، درادن دوجو  كرد  لباق  ریغ  بلطم  یگدیچیپ و  نیرتکچوک  شماکحا  عورف و  رد  هن  دـیاقع و  لوصا و  رد  هن  تسین ، راوتـسا  رابجا  و 
. تسا هدش  هداهن  انب  يرشب  تعیبط  ترطف و  رب  هدوب ، حضاو  نشور و  هداس و  ادخ  نید 

ره هک  تهج  نیا  هب  تسا ، هتخاس  نشور  ار  شانیناوق  نید و  ات  هداتـسرف  یناربماـیپ  هدومرف و  لزاـن  ار  ینامـسآ  ياـهباتک  هک  دـنوادخ 
هار زا  هناروکروک و و  هن  دریگ ، رارق  تکاله  یتخبدب و  رد  ای  دسرب و  تداعـس  هب  میقتـسم  نشور و  هار  زا  ناهرب و  لیلد و  يور  زا  سک 

. تداع ای  دیلقت و 
392 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  هک : دنکیم  نایب  نینچ  ار  تقیقح  نیا  رگید  هیآ  کی  رد  دنوادخ 

«1 . » ًاروُفَک اَّمِإ  َو  ًارِکاش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  اَّنِإ 
. ساپسان ای  ددرگ ] اریذپ  و   ] دشاب رکاش  هاوخ  میداد ، ناشن  وا  هب  ار  هار  ام 

هار هدـنایامن و  ار  قح  اـهنت  هکلب  تسا ، هتخاـسن  راداو  شانیئآ  نتفریذـپ  ندروآ و  ناـمیا  هب  ار  یـسک  دـنوادخ  هک : نیا  نخـس  هصـالخ 
يور زا  دروآ ، نامیا  دریذپب و  سک  ره  کنیا  تسا . هدومن  صخـشم  ادـج و  تلالـض  یهارمگ و  زا  هداد و  ناشن  ار  تداعـس  تیادـه و 

. تسا رایتخا  يور  زا  دریگ ، شیپ  رد  ار  تلالض  هار  سک  ره  دشابیم و  رایتخا 
نانآ زغم  رد  رایتخا  نودـب  اربج و  ار  دوخ  نید  دزاس ، روبجم  راداو و  دوخ  نید  هب  ار  رـشب  دارفا  مدرم و  مامت  تسناوتیم  دـنوادخ  هچرگ 

روبجم تواقـش  تداعـس و  هار  باختنا  رد  ناشرادرک و  لامعا و  رد  مدرم  هک  دنکیم  باجیا  راگدرورپ  تلادع  تمکح و  یلو  دهد  اج 
تواقـش و هار  ای  دـننک و  بسک  دوخ  يارب  یهلا  برق  یگتـسیاش ، تقایل و  اـب  هدومن ، ریـس  یناـسنا  لاـمک  يوس  هب  راـیتخا  هب  اـت  دنـشابن 

. تسا هداد  ناشن  شهاچ  زا  ار  هار  هدنایامن و  ار  هار  دنوادخ  اهنت  دنریگ ، شیپ  رد  ار  تکاله 
اریز تسین  يرابجا  نید  رد   » ینعی ِّیَْغلا ، َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَت  ْدَق  ِنیِّدلا  ِیف  َهارْکِإ  ال  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  ثحب  دروم  هیآ  يانعم  تسا  نیا 

.« تسا هدش  نشور  ادج و  تکاله  زا  تیاده  هار  هک 
تسا : هدمآ  تحارص  هب  ناوارف  تایآ  یط  رد  نآرق  رد  هک  تسا  یمّلسم  تباث و  تقیقح  نامه  نیا 

ِهِیف ُْمْتنُک  اـِمب  ْمُُکئِّبَُـنیَف  ًاـعیِمَج  ْمُـکُعِجْرَم  ِهَّللا  َیلِإ  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْـساَف  ْمُکاـتآ  اـم  ِیف  ْمُکَوـُْلبَِیل  ْنِـکل  َو  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ْمُـکَلَعََجل  ُهَّللا  َءاـش  ْوـَل  َو 
«2 . » َنوُِفلَتَْخت

رد سپ  دیامزایب  هدیشخب ، امش  هب  هچ  نآ  رد  ار  امش  دهاوخیم  ادخ  یلو  دادیم  رارق  يدحاو  تما  ار  امـش  همه  تساوخیم ، ادخ  رگا  و 
ربخ امـش  هب  دـیدرکیم ، فالتخا  نآ  رد  هچ  نآ  زا  سپ  تسادـخ ، يوس  هب  امـش  همه  تشگزاـب  دـییوجب . تقبـس  رگیدـکی  رب  اـهیکین 

. داد دهاوخ 
«3 . » َنیِعَمْجَأ ْمُکادََهل  َءاش  ْوَلَف  ُۀَِغلاْبلا  ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  ُْلق 

تیاده رابجا ] هب   ] ار امـش  همه  دهاوخب ، وا  رگا  و  دراذگیمن ] یقاب  ياهناهب  سک  چیه  يارب  هک  یلیلد   ] تسادـخ يارب  عطاق  یلیلد  وگب !
. دنکیم

ْنِم اْنمَّرَح  َو ال  انُؤابآ  َو ال  ُنَْحن  ٍءْیَش  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  انْدَبَع  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  اوُکَرْشَأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
__________________________________________________

.3 رهد / ( 1)
.48 هدئام / ( 2)

.149 ماعنا / ( 3)
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393 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
«1 . » ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  اَّلِإ  ِلُسُّرلا  یَلَع  ْلَهَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َلَعَف  َِکلذَک  ٍءْیَش  ْنِم  ِِهنوُد 

مارح ار  يزیچ  وا  ناـمرف  نودــب  اـم و  ناردــپ  هـن  اـم و  هـن  مـیدرکیمن ، شتــسرپ  ار  وا  ریغ  تساوـخیم ، ادــخ  رگا  دــنتفگ : ناکرــشم 
ناربماـیپ اـیآ  یلو  دـندوب  هدرک  ذاـختا  ار  شور  نـیمه  ناربماـیپ  توـعد  ربارب  رد   ] زین دـندوب  ناـشیا  زا  شیپ  هـک  یناـسک  میدرمـشیمن ،

!؟ دنراد راکشآ  غالبا  زج  ياهفیظو 
__________________________________________________

.35 لحن / ( 1)
394 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

394 هشحاف … ص : نایتا  هیآ  رد  خسن  ( 11)

هراشا

ُهَّللا َلَعْجَی  َْوأ  ُتْوَْملا  َّنُهاَّفَوَتَی  یَّتَح  ِتُوُیْبلا  ِیف  َّنُهوُکِْسمَأَف  اوُدِهَش  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ًۀََعبْرَأ  َّنِْهیَلَع  اوُدِهْشَتْساَف  ْمُِکئاِسن  ْنِم  َۀَشِحاْفلا  َنِیتْأَی  ِیتاَّللا  َو 
«1 . » ًامیِحَر ًاباََّوت  َناک  َهَّللا  َّنِإ  امُْهنَع  اوُضِرْعَأَف  احَلْصَأ  َو  ابات  ْنِإَف  امُهوُذآَف  ْمُْکنِم  اِهناِیتْأَی  ِناذَّلا  َو  اًلِیبَس . َّنَُهل 

( نانز  ) نانآ دنداد ، یهاوگ  رگا  دیبلطب ، اهنآ  رب  دهاش  ناونع  هب  ار  ناناملسم  زا  رفن  راهچ  دنوش ، انز  بکترم  هک  امـش  نانز  زا  یناسک  و 
بکترم یلمع  نینچ  هـک  ار  ینادرم  و  دـهد . رارق  ناـنآ  يارب  یهار  ادـخ  اـی  دـسر  ارف  ناـشگرم  اـت  دـیرادهاگن  دوـخ ] ي   ] اـههناخ رد  ار 

. تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  دنوادخ  اریز  دینک ، رظن  فرص  نانآ  زا  دندش ، حالصا  دندرک و  هبوت  رگا  دیهدب ، هجنکش  دندرگ ،
هیآ هک : دنیوگیم  دندقتعم و  خسن  هب  هیآ  نیا  رد  یـشاقر -»  » زا نسح  لقن  هب  انب  تماص - نب  ةدابع  همرکع و  دـننام  نیرـسفم  زا  ياهدـع 
دـص دننک ، انز  هدرکن  جاودزا  نانز  نادرم و  رگا  هک : نیا  مکح  نآ  تسا و  هدش  خـسن  رگید  مکح  کی  اب  زین  مود  هیآ  مود و  هیآ  اب  لوا 
هاگ نآ  دز  هنایزات  دـص  دـیاب  زین  ار  هدرک  جاودزا  نانز  نادرم و  دومن ، ناشدـیعبت  زین  لاس  کی  تدـم  هب  دز و  دـیاب  نانآ  رکیپ  رب  هنایزات 

. دنریمب ات  دومن  ناشراسگنس 
هداد و صاصتخا  اههدرکن ، جاودزا  هب  ار  مود  هیآ  اههدرک و  جاودزا  هب  ار  یلوا  هیآ  رباج  نب  دمحم  هداتق و  دننام  مه  نیرـسفم  زا  یـضعب 

. دناهتسناد خوسنم  راسگنس  هنایزات و  مکح  اب  ار  هیآ  ود  ره 
__________________________________________________

.16 ، 15 ءاسن / ( 1)
395 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

صاصتخا هویب  ریغ  هویب و  زا  معا  اهنز  هب  لوا  هیآ  هک  دنتـسه  هدیقع  نیا  رب  ساحن ، رفعج  وبا  دننام  شناوریپ  دـهاجم و  سابع و  نبا  یلو 
«1 . » تسا هدش  خوسنم  مجر  هنایزات و  مکح  اب  هیآ  ود  ره  تسا و  صوصخم  مومع ، روط  هب  اهدرم ، هب  مه  مود  هیآ  دراد و 

«2 . » دنرادن یفالتخا  چیه  هیآ  ود  نیا  ندش  خسن  رد  ناناملسم  دیوگیم : صاصج  رکب  وبا 

395 ص : فلؤم … :
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. تسا هدیدرگن  عقاو  یخسن  هیآ  ود  نیا  زا  کی  چیه  رد  ام  هدیقع  هب 
نکمم تسیاشان  تشز و  راک  نیا  دوشیم و  هتفگ  دـشاب ، دایز  نآ  تحاـبق  یتشز و  هک  یلمع  ره  هب  تغل  رد  هشحاـف » : » هک نیا  حیـضوت 

مه یهاگ  تسا و  طاول »  » هک دوش  عقاو  درم  ود  نایم  رد  یهاگ  دوشیم و  هتفگ  هقحاـسم »  » هک ددرگ  عقاو  نز  ود  ناـیم  رد  یهاـگ  تسا 
صاصتخا انز »  » هب حالطصا  رد  هن  تغل و  رد  هن  هشحاف ، ظفل  دوشیم و  هدیمان  انز »  » هک ددرگ  عقاو  نز  درم و  فلاخم  سنج  ود  نایم  رد 

میهدیم : حیضوت  هیآ  ود  ره  خسن  هراب  رد  ار  دوخ  رظن  دش ، هجوت  هتکن  نیا  هب  هک  الاح  درادن .
دشابیم : هتسباو  فوقوم و  ریز  عوضوم  ود  هب  لوا  هیآ  رد  خسن 

. نآ زا  يریگشیپ  يارب  هن  دشاب  انز  هب  باکترا  تازاجم  ریزعت و  ناونع  هب  هناخ ، رد  راکانز  نانز  ندرک  ینادنز  سبح و  - 1
ندومن راسگنـس  ندز و  هنایزات  نامه  هدـیدرگ ، ینیب  شیپ  هدـش  فیقوت  نانز  ییاـهر  يارب  هدـمآ و  هیآ  رخآ  رد  هک  یهار  زا  روظنم  - 2

کی چیه  یلو  دشاب  حیحص  دناوتیم  لوا  هیآ  رد  خسن  تروص  نیا  رد  دوش ، تباث  عوضوم  ود  نیا  رگا  تسا  هدش  عیرـشت  ادعب  هک  دشاب 
اریز : درک  تباث  ناوتیمن  ار  عوضوم  ود  نیا  زا 

زا يریگـشیپ  مود و  راب  يارب  هانگ  باکترا  زا  اهنآ  يریگولج  هناخ ، رد  ییاـهنز  نینچ  نتـشاد  هاـگن  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاـظ 
. تسا تشز  راک  هعسوت  رارکت و 

زا رـشب  سومان  ناج و  ظـفح  تسیاـشان و  تشز و  ياـهراک  نتفاـی  شرتسگ  نتـسویپ و  عوقو  هب  زا  يریگولج  هک  تسین  دـیدرت  ياـج  و 
زا یـضعب  هدـیقع  هب  انب  هکلب  دـشابیم  بجاو  ضرف و  روما ، نیلوئـسم  هعماج و  دارفا  زا  کی  ره  هب  فرحنم  دارفا  تازواجت و  اهيدـعت و 

ره زا  يریگولج  املع 
__________________________________________________

ساحن 98. خوسنملا ، خسانلا و  ( 1)
.1 صاصج 72 / نآرقلا ، ماکحا  ( 2)

396 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. تسا مزال  بجاو و  دشابن  مه  مهم  یلیخ  هچرگ  دب  راک 

فرحنم ناـنز  هک  دـنکیم  يربـهر  هعماـج ، رد  شحاوف  دـسافم و  عویـش  زا  يریگولج  ياـههار  زا  یکی  هب  ار  ناـسنا  زین  هفیرـش  هیآ  نیا 
. دننک ادیپ  تاجن  فیقوت  يراتفرگ و  نیا  زا  دوش و  هتشاذگ  نانآ  ياپ  شیپ  رد  یهار  ات  دنوش  فیقوت  تشادزاب و 

اب ياهناخ  رد  هک  لقاع  نز  چیه  دشاب و  راسگنـس  ای  هنایزات و  دـناوتیمن  دوشیم ، ینیب  شیپ  نانآ  يارب  هک  صالخ  تاجن و  هار  نیا  سپ 
وا يارب  تاجن  هار  لح و  هار  دـناوتیمن  مجر  هنایزات و  دروخب . هنایزات  ای  دوش  راسگنـس  هک  دوشیمن  یـضار  دربیم ، رـس  هب  لـماک  هاـفر 

؟ تسیچ تاجن  هار  نیا  زا  روظنم  سپ  دوش ، بوسحم 
تـسا نکمم  زین  یهاگ  دشاب و  طاول »  » اهنت هشحاف  زا  روظنم  تسا  نکمم  یهاگ  دش  نایب  البق  هک  يروط  هب  تفگ : دـیاب  نآ  حیـضوت  رد 

. دشاب هقحاسم  انز و  زا  معا  زین  یهاگ  انز و  اهنت  یهاگ  و  هقحاسم »  » اهنت
یـشیاشگ جرف و  دنوادخ  ات  دوش  فیقوت  ظفح و  هناخ  رد  هک  تسا  نیا  تسا ، هدیدرگ  اشحف  بکترم  هک  ینز  مکح  لامتحا ، نیاربانب  و 

لماک صلاخ و  هبوت  هک  نیا  دننام  دـهدب ، تاجن  هناخ  رد  ندـش  فیقوت  زا  ار  وا  دـیاشگب و  يو  يارب  ییاهر  تاجن و  هار  وا و  هب  تبـسن 
هانگ و باکترا  تیلباق  هک  دسرب  يریپ  هلحرم  هب  ای  دـیدرگ و  دـهاوخن  هدولآ  هانگ  هب  رگید  هک  دوش  لصاح  نانیمطا  هک  يروط  هب  دـنک ،

. دیامن ظفح  هانگ  هب  باکترا  یگدولآ و  زا  ار  وا  هک  دوش  يدرم  رسمه  دنک و  جاودزا  هب  لیامت  ای  دشاب و  هتشادن  انز  تشز  لمع 
تباث هتـسویپ  حالـصا ، هار  مکح و  نیا  تسا و  هدـش  ینیب  شیپ  راکبان  نز  يارب  هیآ  نیا  رد  هک  ییاـهر  تاـجن و  هار  زا  روظنم  تسا  نیا 

. تسین خسن  لباق  الصا  هدوب و 
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، دـنوشیم حـیبق  ياهراک  بکترم  هک  یناسک  بیدأت  يارب  هک  تسا  یلقتـسم  هناگادـج و  مکح  يو  ندومن  راسگنـس  ندز و  هنایزات  اـما 
. دنک خسن  ار  نآ  دناوتیمن  دشابیمن و  طوبرم  تسا ، فیقوت  تشادزاب و  نامه  هک  لوا  مکح  هب  هک  تسا  هدش  عیرشت 

396 رگید … ص : نایب  اب 

یلو دیآ  لمع  هب  يریگولج  تعنامم و  نآ  رارکت  راب و  نیمود  يارب  تیصعم  باکترا  زا  هک  تسا  هدش  عیرشت  تبـسانم  نیدب  لوا  مکح 
زا نانز  ریاس  ندومن  ظفح  ندناسرت و  نارگید و  تربع  يارب  تسا و  هدـیدرگ  بکترم  هک  یفالخ  هب  تبـسن  يو  بیدأت  يارب  مود  مکح 

397 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  هانگ  نینچ  هب  ندش  هدولآ 
. تسا هدش  عیرشت  دنسپان ، لمع  و 

ای هنایزات و  رثا  رد  نز  رگا  اهتنم  دوش  خـسن  مود  مکح  اب  لوا  مکح  ات  درادـن  دوجو  مکح  ود  نیا  نایم  رد  یتفلاـخم  تاـفانم و  نیارباـنب ،
زا فیقوت ، مکح  عوضوم  نز ، نآ  نتفر  نیب  زا  اب  اریز  دوشیم  هتـشادرب  دوخ  هب  دوخ  هناخ ، رد  يرادهگن  بوجو  دریمب ، ندـش  راـسگنس 

. تسا هدشن  خسن  تساجرباپ و  مه  زونه  یمئاد و  تباث و  تسا  یمکح  نیا ، تسا و  هتفر  نیب 
، تسا هدش  هداد  هدـعو  يو  هب  هک  ییاهر  صالخ و  هار  زا  روظنم  هن  تسا و  تازاجم  ناونع  هب  هن  هناخ  رد  هراک  دـب  نز  فیقوت  نیاربانب ،

. دشاب هدش  خسن  دوب ، رگید  تازاجم  کی  هک  فیقوت  مکح  تازاجم ، نیا  عیرشت  اب  هک  تسا  ندرک  راسگنس  ندز و  هنایزات  نامه 

397 ص : تسا … : رما  ود  رب  فقوتم  مه  نآ  مود  هیآ  رد  خسن  هلئسم  اما  و 

. دوش انز  بکترم  يدرم  رگا  ینعی  دشاب ، انز  اهنایتأی »  » هلمج رد  ریمض »  » زا روظنم  - 1
دوب دهاوخ  نینچ  هیآ  موهفم  هصالخ  تروص  نیا  رد  دشاب . اهنیا  دننام  ازـسان و  شحف و  نتفگ و  دـب  امهوذاف ،»  » رد تیذا  زا  روظنم  - 2

هجنکـش درک و  تازاجم  خـیبوت ، ار  وا  ازـسان ، شحف و  ندرک  راثن  نتفگ و  هاریب  دـب و  اـب  تسا  بجاو  دـیدرگ ، اـنز  بکترم  درم  رگا  هک 
. داد یحور 

هک يدرم  يارب  نآ  ياج  هب  هدـش و  خـسن  تازاـجم  عون  نیا  مکح و  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  روکذـم ، هیآ  رد  ینعم  نیا  نتفرگرظن  رد  اـب 
. تسا هدش  نیعم  راسگنس  ای  هنایزات و  ّدح  تسا ، هدش  انز  تشز  لمع  بکترم 

هراشا نادب  هیآ  نیا  رد  هک  نداد  هجنکـش  تیذا و  زا  فده  هن  تسا و  انز »  » لمع اهنایتأی »  » ریمـض زا  روظنم  هن  تسا : نیا  رد  نخـس  یلو 
اریز : تسا  نتفگ  ازسان  شحف و  تسا ، هدیدرگ 

. تسین اهانعم  نیا  رب  یتسرد  لیلد  الوا :
. درادن شزاس  هیآ  رهاظ  اب  ایناث : و 

کی ياراد  اهریمـض  نیا  همه  تسا و  هتفر  راک  هب  راـب  هس  هیآ ، ود  نیا  رد  بطاـخم ) عمج   ) یعمج صخـش  مود  ریمـض  هک  نیا  حیـضوت 
اهدرم صوـصخم  هک  لوا  ریمـض  ود  زا  روـظنم  هک  تسا  یهیدـب  نوـچ  تسا  زیچ  کـی  زین  اـهنآ  همه  تشگرب  عـجرم و  دنتـسه ، ینعم 

ود  » ياـنعم هب  هتفر و  راـک  هب  مود  هیآ  رد  هک  زین  ناذـّللا »  » هملک زا  روظنم  نیارباـنب ، دوش ، روـظنم  ود  ره  نز  درم و  دـناوتیمن  دـشابیم ،
، نآرق لئاسمرد  نایب  تسا . درم  ود  نآ ، زا  روظنم  هکلب  دوش  هراشا  انز  عوضوم  هب  ات  درم  کـی  نز و  کـی  ياـنعم  هب  هن  دـشابیم ، سک »

398 ص :
نیا رتهب  دراوم  نیا  رد  هکلب  درادن  یحیحـص  هجو  نز  کی  درم و  کی  دروم  رد  هینثت » ریمـض   » ندرب راک  هب  تغالب  رظن  زا  نیا ، رب  هوالع 
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دـشابیم یلمع  هک  تسا  طاول »  » هشحاف زا  روظنم  درم و  ود  مود ، هیآ  رد  هینثت  ریمـض  زا  روظنم  سپ  دوش . هدرب  راک  هب  عمج  هغیـص  تسا 
«. طاول  » و انز »  » زا معا  هن  دشابیم و  نز  درم و  هب  طوبرم  هک  انز »  » هن درم  ود  هب  طوبرم 

« انز  » تازاجم هک  ندومن  راسگنـس  ای  هنایزات و  مکح  هلیـسو  هب  اـت  تسین  اـنز  هب  طوبرم  هیآ  نیا  الـصا  هک  ددرگیم  نشور  ناـیب ، نیا  اـب 
تسادج یلوا  هیآ  زا  مه  هک  تسا  طاول »  » عوضوم هب  طوبرم  هیآ  نیا  هکلب  ددرگ  خسن  تسا ، نداد  تیذا  هجنکش و  هک  نآ  مکح  تسا ،

. دومن خسن  ار  نآ  ناوتیمن  تسا ، انز  هب  طوبرم  هک  ندومن  راسگنس  ندز و  هنایزات  مکح  اب  مه  دشاب و  نآ  خسان  دناوتیمن  و 
ربخ زا  ندومن  يوریپ  ای  فرص و  دیلقت  زج  هب  دنرادن  یلیلد  دناهدیدرگ ، مزتلم  خسن  دوجو  هب  هیآ  ود  نیا  رد  هک  یناسک  هک : نیا  هصالخ 

399 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  یلمع . رثا  هن  تسا و  یملع  رثا  ياراد  هن  هک  يدحاو 

399 نانز … ص : تیلح  هیآ  رد  خسن  ( 12)

هراشا

«1 . » ْمُِکلذ َءارَو  ام  ْمَُکل  َّلِحُأ  َو 
. دناهدیدرگ لالح  امش  يارب  رگید  نانز  اهنیا  زج  هب 

هورگ ندوب  مارح  هب  هک  دراد  دوجو  یناوارف  ثیداـحا  اریز  تسا  هدـش  خـسن  ص )  ) ربماـیپ راـتفگ  تنـس و  هلیـسو  هب  هیآ  نیا  دـنیوگیم :
. دنکیم تلالد  تسا ، هدشن  هدرب  یمسا  اهنآ  زا  هیآ  رد  هک  نانز  زا  يرگید 

399 ص : فلؤم … :

خـسان مدقتم  ماع  هب  تبـسن  ار  رخأتم  صاخ  هک  تسا  نیا  رب  طونم  هیآ  نیا  رد  خسن  دوجو  اعدا و  نیا  توبث  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب 
. هدش خسن  تایآ  زا  هن  دوشیم  بوسحم  هدروخ ، هرصبت  هتفای و  صیصخت  تایآ  ءزج  هیآ  نیا  ّالا  و  صّصخم »  » هن مینادب 

رظن زا  هاوخ  خسن ، هن  دروایب  دوجو  هب  انثتسا  صیصخت و  یلک  نوناق  و  ّماع »  » رد دناوتیم  ّصاخ »  » هک تسا  نیا  هدعاق  نیا  رد  ام  رظن  یلو 
. رخأتم ای  دشاب  مدقتم  رودص ، نامز 

ربخ هب  ماع  صیـصخت  رد  املع  مینیبیم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نآ و  خـسان  هن  دـشاب ، ماع  صّـصخم  دـناوتیم  صاـخ »  » رگید تراـبع  هب 
افتکا دشاب ، اراد  ار  تیکردم  تیجح و  طیارش  هک  يدحاو 

__________________________________________________

. ] …[24 ءاسن / ( 1)
400 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

دحاو ربخ  اب  نآرق  خـسن  میاهتفگ - ررکم  هک  نانچ  اریز - دـشیمن  افتکا  دـحاو  ربخ  هب  دوب ، خـسان  صاخ  رگا  هک  یتروص  رد  دـننکیم ،
. تسین تسرد 

دهاوـش لـماوع و  زا  نآ  تیموـمع  هکلب  دـنک ، تباـث  ار  نآ  تیموـمع  هک  تسا  هتفرن  راـک  هب  یظفل  ثحب ، دروـم  هیآ  رد  نیا ، رب  هوـالع 
ار هیآ  نینچ  دـییقت  تیحالـص  هک  دـیآ  تسد  هب  يرگید  لیلد  رگا  تروص  نیا  رد  دوشیم . هدافتـسا  هیآ  يرهاـظ  قـالطا  زا  یجراـخ و 
راصحنا و یـصاخ  دراوم  هب  هدوبن و  تیمومع  قـالطا و  ياراد  لوا  زا  هیآ  نآ  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  زا  یکاـح  یملع  رظن  زا  دـشاب ، هتـشاد 
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رامش هب  صیـصخت  هلوقم  زا  ثیداحا ، هلیـسو  هب  ماع  نیا  زا  دروم  دنچ  يانثتـسا  دشاب  هتـشاد  مه  تیمومع  رگا  و  تسا . هتـشاد  صاصتخا 
401 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  درادن . دوجو  دروم  نیا  رد  یخسن  تروص  ره  رد  خسن  هلوقم  زا  هن  دیآیم 

401 هعتم … ص : هیآ  رد  خسن  ( 13)

هراشا

«1 . » ًۀَضیِرَف َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْسا  اَمَف 
. دیزادرپب ار  نانآ  رهم  تسا  بجاو  دینکیم ، تقوم ) جاودزا   ) هعتم هک  هاگ  نآ 

401 ص : خسن … : نارادفرط  راتفگ 

عون نیا  هدـش و  خـسن  دوشیم ، هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  هک  تقوم  جاودزا  هعتم و  ندوب  لالح  هک  تسا  روهـشم  تنـس  لها  ياـملع  ناـیم  رد 
. تسا هدیدرگ  مارح  جاودزا 

. تسا هتفاـین  هار  هیآ  نیا  هب  مکح و  نیا  هب  یخـسن  تسا و  یقاـب  دوخ  توـق  هب  هعتم  تیلح  هک  نیا  رب  دراد  عاـمجا  هعیـش  نآ ، لـباقم  رد 
. دندوب دقتعم  هعتم  ندوب  لالح  هب  زین  « 2  » نیعبات ربمایپ و  باحصا  زا  ياهدع 

وبا هیواعم و  دوعـسم و  نبا  تساهنآ  زا  دندوب ، یقاب  هعتم  ندوب  لالح  رد  ياهدـع  ص )  ) ربمایپ زا  دـعب  دـیوگیم : دروم  نیا  رد  مزح  نبا 
دیوگیم : هاگ  نآ  ثیرح . نب  ورمع  رباج و  و  فلخ ) نب  ۀیما  نارسپ   ) دبعم هملس و  سابع و  نبا  دیعس و 

نارود ترضح و  نآ  یگدنز  نارود  رد  ص )  ) ادخ لوسر  نارای  هباحص و  مامت  هک  هدومن  لقن  رباج 
__________________________________________________

.24 ءاسن / ( 1)
. دناهدید ار  ترضح  نآ  باحصا  یلو  دناهدومنن  كرد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  دوخ  هک  دوشیم  هتفگ  یناسک  هب  نیعبات  ( 2)

402 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. دنتشاد هدیقع  هعتم  ندوب  لالح  هب  رمع  تفالخ  رخاوا  ات  رکب و  وبا 

دقتعم هعتم  ندوب  لالح  هب  هکم  ياهقف  ریاس  اطع و  ریبج و  نب  دیعـس  سواـط و  زین  نیعباـت  زا  هک : دـنکیم  هفاـضا  راـتفگ  نیا  رب  مزح  نبا 
«1 . » دندوب

هب ار  کلام  لالدتـسا  هداد و  تبـسن  تنـس ) لها  هناگ  راهچ  نایاوشیپ  زا  یکی   ) کلام هب  ار  هعتم  زاوج  هیرظن  یناـنیغرم  مالـسالا  خیـش  و 
«2 . » دوش تباث  نآ  خسن  ات  تسا  یقاب  مکح  نامه  رد  هدوب و  لالح  البق  هعتم  حاکن  هک  دنکیم  لقن  نینچ  هعتم  ندوب  لالح 

«3 . » هتسنادیم زیاج  ار  تقوم  جاودزا  رارطضا ، دراوم  رد  لبنح  نب  دمحا  یلقن ، هب  انب  دیوگیم : ریثک  نبا 
«4 . » دومن جاودزا  هعتم  تروص  هب  نز  داتفه  اب  دوخ  نامز  رد  هکم  هیقف  فورعم و  دنمشناد  حیرج  نبا 

402 خسن … ص : نارادفرط  خساپ 

هراشا
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میوشیم و ضّرعتم  لامجا  روط  هب  اج  نیا  رد  یلو  دومن  میهاوخ  ثحب  الـصفم  عوضوم  نیا  رد  هیآ  نیمه  ریـسفت  لیذ  رد  هّللا  ءاش  نا  اـم 
. تسا هتفاین  هار  هیآ  نیا  هب  یخسن  مینک  تباث  هک  مینکیم  افتکا  هزادنا  نامه  هب 

تسا : فقوتم  عوضوم  ود  هب  هیآ  نیا  ندش  خسن  هک : نیا  حیضوت 
. تقوم جاودزا  هعتم و  هار  زا  تساهنز  زا  عاتمتسا  هیآ ، نیا  رد  عاتمتسا  زا  دارم  هک  دومن  تابثا  دیاب  - 1

__________________________________________________

.520 / 2 یقتنم ، رب  یهقف  هیشاح  ( 1)
حرـش ار  باتک  نیا  هک  یترباب  دـمحم  خیـش  تسا . هدـش  پاچ  قالوب  رد  اج  کی  ریدـقلا  حـتف  اب  هک   385 ۀیادبلا ، حرـش  یف  ۀیادهلا  ( 2)

، تسا هدش  هداد  کلام  هب  هک  ار  تبسن  نیا  ریدقلا  حتف  رد  یفنح  مامه  نبا  یلو  دنکیم  دییأت  ار  تبـسن  نیا  دوخ  حرـش  رد  تسا ، هدومن 
هشیمه هک  تقوم  جاودزا  تقیقح  دیوگیم :  190 / 3 ءایضلا ، یبا  رصتخم  رب  دوخ  حرش  رد  یناقرز  یکلام  یقابلا  دبع  تسا . هدومن  راکنا 

رگا دوش و  ارجا  تدم  رکذ  اب  دنامهفب و  يو  هب  ار  درم  دوصقم  نز  یلو  ای  نز و  ای  رهوش و  فرط  زا  دقع  هک  تسا  نیا  تسا ، خـسن  لباق 
سپـس تسا . نینچ  زین  کلام  يأر  درادن و  یلاکـشا  مه  زاب  دمهفب  زین  نز  دنک و  دصق  ار  نآ  یلو  دوشن  عقاو  دـقع  دوخ  رد  تدـم  رکذ 

. دوش دنمهرهب  نآ  زا  دناوتیم  رفاسم )  ) بّزعتم صخش  هک  تسا  یهار  نیرتهب  نیا  دیوگیم :
.474 / 1 ریثک ، نبا  ریسفت  ( 3)

.76 / 8 یناقرز ، ءایضلا  یبا  رصتخم  حرش  ( 4)
403 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. تسا هدیدرگ  مارح  ادعب  تقوم  جاودزا  هک  دومن  تابثا  دیاب  - 2

403 لوا … ص : بلطم  اما 

دراو هنیمز  نیا  رد  يدایز  تایاور  ینس  هعیـش و  قیرط  زا  تسا و  تقوم  جاودزا  نامه  هیآ  رد  عاتمتـسا  زا  روظنم  هک  تسین  نیا  رد  یکش 
تسا : هدش 

لومعم مالسا  ردص  رد  هک  تسا  تقوم  جاودزا  نامه  هیآ  نیا  رد  عاتمتـسا  زا  روظنم  هک  دناهتفگ  نیثدحم  املع و  مامت  دیوگیم : یبطرق 
« ّنهروجا ّنهوتآف  یّمـسم  لجا  یلا  ّنهنم  هب  متعتمتـسا  امف  : » دـناهدناوخ تروص  نیدـب  ار  هیآ  نیا  ریبج  نبا  ّیبا و  ساـبع و  نبا  یتح  دوب 

عوضوم اب  دناسریم و  تحارـص  هب  ار  عاتمتـسا  نیا  ندوب  تقوم  هک  هدوب  هیآ  ءزج  زین  یمـسم » لجا  یلا   » هلمج نانآ  هدـیقع  هب  ینعی  « 1»
. دنکیم قیبطت  الماک  هعتم 

هیآ نیا  دیوگیم : هک  دومن  هجوت  يرـصب  نسح  راتفگ  هب  دیابن  دیدرگ ، لقن  املع  نیثدحم و  نیرـسفم و  زا  هک  راتفگ  همه  نیا  لباقم  رد 
سابع نبا  هب  ار  هدیقع  نیا  یتح  تسا و  هدماین  دورف  ياهیآ  تقوم  جاودزا  هراب  رد  الصا  تقوم و  جاودزا  هن  تسا  مئاد  جاودزا  هب  طوبرم 
راتفگ نیا  دناهتـسنادیم و  طوبرم  تقوم  جاودزا  هب  ار  هیآ  نیا  نانآ  نارگید ، لقن  هب  انب  هک  یتروص  رد  تسا ، هداد  تبـسن  زین  دـهاجم  و 

. دنکیم بیذکت  دهدیم ، تبسن  نانآ  هب  يرصب  نسح  هک  ار  هچ  نآ 
تباث هتخاس و  زاینیب  ینغتـسم و  نآ  تابثا  تمحز  زا  ار  اـم  جاودزا ، عیرـشت  توبث و  هراـب  رد  ثیداـحا  تاـیاور و  ترثک  تروص  ره  هب 

هک : دنکیم 
. تسا هتشاد  دوجو  مالسا  رد  یجاودزا  مکح و  نینچ  الوا :

. دشابیم تقوم  جاودزا  نامه  هیآ  نیا  رد  عاتمتسا  زا  روظنم  هدوب و  جاودزا  عون  نامه  هب  طوبرم  ثحب  دروم  هیآ  ایناث : و 
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403 مود … ص : بلطم  اما 

هراشا

دوخ توق  هب  اجرباپ و  تباث و  ای  تسا و  هدـش  لیدـبت  تمرح  هب  هدـیدرگ و  خـسن  هدوب ، زیاـج  هک  نآ  زا  سپ  تقوم  جاودزا  اـیآ  هک  نیا 
؟ تسا یقاب 

لباق دهاش  مکحم و  لیلد  هنوگ  چیه  خسن  نیا  تسا و  ساسایب  لطاب و  خسن  ياعدا  ام  رظن  هب 
__________________________________________________

. دهدیم تبسن  زین  يدس  هب  میدروآ  نتم  رد  هک  رفن  هس  رب  هوالع  ار  الاب  تئارق  ریثک  نبا  ، 130 / 5 یبطرق ، ریسفت  ( 1)
404 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هب ام  کنیا  تسا و  فیعض  تسس و  رایسب  دننکیم ، دانتسا  هیکت و  اهنآ  رب  تقوم  جاودزا  خسن  نارادفرط  هک  یلیالد  اریز  درادن  ییانتعا 
: میزادرپیم اهنآ  خساپ  هب  سپس  لیالد و  نیا  لقن 

404 قالط … ص : هیآ  اب  هعتم  هیآ  خسن  - 1

دیامرفیم : دنوادخ  هک  تسا  هدش  خسن  قالط  هیآ  اب  تقوم  جاودزا  دنیوگیم :
«1 . » َّنِِهتَّدِِعل َّنُهوُقِّلَطَف  َءاسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اذِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

. دینک تیاعر  نآ  رد  ار  هدع )  ) نوناق دیداد ، قالط  ار  نانز  تقو  ره  ربمایپ  يا 
تخـسرس نارادـفرط  زا  وا  هکلب  تسا  غورد  يو  هراب  رد  یتبـسن  نینچ  هک  یتروص  رد  تسا ، هدـش  هداد  تبـسن  سابع  نبا  هب  راـتفگ  نیا 

. دیزرویم رارصا  نآ  زاوج  هب  شایگدنز  نارود  رد  هدوب و  تقوم  جاودزا 
خساپ :

نارود نوچ  تسا و  هدش  بجاو  هّدع  هقّلطم ، نانز  يارب  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  رذگهر  نیا  زا  قالط  هیآ  اب  هعتم  هیآ  رد  خسن  هب  مازتلا  رگا 
دیاب نیاربانب  دـنزاسیمن  مه  اب  دنتـسه و  ریاغتم  رگیدـکی  اب  مکح  ود  نیا  تهج  نیا  زا  تسا ، قـالط  هدـع  نارود  زا  رتهاـتوک  هعتم  هدـع 

، تسا نشور  رایـسب  لالدتـسا  نیا  خساپ  تسا ، هتفای  رییغت  هدیدرگ و  خسن  تسا  قالط  هدـع  هب  طوبرم  هک  ياهیآ  اب  هعتم  مکح  هک  تفگ 
رگا هک  تفای  ناوتن  یلیلد  الـصا  نآ  ندوب  ناسکی  رب  درادـن و  تلالد  ناـنز  ياههدـع  ندوب  تخاونکی  هب  رگید ، هیآ  هن  هیآ و  نیا  هن  اریز 

. ددرگ جاودزا  نآ  ندش  خسن  لیلد  دشاب ، رگید  ياههدع  نارود  زا  رتهاتوک  یجاودزا  هدع  نارود 
یتروص رد  تسا ، هدـش  عیرـشت  قالط »  » مکح نانز  يارب  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  قالط  هیآ  اب  هعتم  هیآ  خـسن  هب  داـقتعا  رگا  و 

هب هیآ  یلو  تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  رد  قـالط  مکح  هچرگا  اریز  تسا  نشور  مه  لالدتـسا  نیا  باوج  درادـن ، دوـجو  قـالط  هعتم »  » رد هک 
. دشاب نآ  ندش  خسن  لیلد  جاودزا  عون  کی  رد  قالط  ندوبن  ات  تسا  هدشن  ضرعتم  قالط  دراوم 

«2 . » تسین لئاق  هدع  هب  الصا  هعیش  هک  دنکیم  لقن  نیرسفم  یضعب  زا  رانملا  ریسفت  فلؤم 
__________________________________________________

.1 قالط / ( 1)
.14 - 13 / 5 رانملا ، ریسفت  ( 2)

405 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
ياـملع زا  هعیـش  بتک  کـنیا  یندوشخباـن و  گرزب و  سب  تسا  یتمهت  میظع و  سب  تسا  یناـتهب  نیا ، هک  یقح ! هاوگ  دوخ  وت  ایادـخ !
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اهباتک نیا  رد  تردـن  ذوذـش و  روط  هب  هچرگ  هدـیقع  راتفگ و  نینچ  زا  يرثا  نیرتکـچوک  هک  دـشابیم  سرتسد  رد  یلعف  هتـشذگ و 
. دشاب عامجا  قافتا و  دروم  هک  دسرب  اجک  درادن ، دوجو 

رارق دـنهدیم ، ناـنآ  هب  اوراـن  لـطاب و  ياهتبـسن  دـندنبیم و  ارتفا  ناـنآ  هب  هک  یناـسک  ربارب  رد  هک  تسه  يزور  زین  هعیـش  يارب  يرآ ،
«1 . » دوب دنهاوخ  ررضتم  نایارس  هوای  امتح  هک  تسا  يزور  نینچ  رد  دنریگب و 

405 ثرا … ص : هیآ  اب  هعتم  هیآ  خسن  - 2

هراشا

دیامرفیم : دنوادخ  هک  اج  نآ  تسا ، هدیدرگ  خسن  ثرا  هیآ  اب  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  هعتم  هیآ  خسن  رد  مود  لامتحا 
«2 . » ْمُکُجاوْزَأ َكََرت  ام  ُفِْصن  ْمَُکل  َو 

. تسا ناتنانز  ثاریم  فصن  امش  يارب  و 
نایم رد  دنکیم و  تباث  ار  ثرا  قح  رهوش ، نز و  نایم  رد  تسا ، ثرا  هیآ  هک  هیآ  نیا  نوچ  دنیوگیم : روکذم  هیآ  اب  هعتم  هیآ  خسن  رد 

ّتیجوز و هقلع  تقوم ، جاودزا  نیاربانب ، دـنربیمن ، ثرا  رگیدـکی  زا  ینعی  تسین  يراج  ثراوت  نوناق  زین  تقوم  جاودزا  اـب  رهوش  نز و 
دیاب هک  تسا  نیا  دـشیم ، ثراوت  بجوم  ثرا  هیآ  قبط  درکیم ، داجیا  ار  طابترا  هقلع و  نینچ  رگا  دـنکیمن و  داجیا  يرـسمه  طاـبترا 

. تسا هداد  رییغت  ار  نآ  مکح  هدرک و  خسن  ار  هعتم  هیآ  ثرا ، هیآ  تفگ 
. دناهداد تبسن  رکب  یبا  نب  مساق  هّللا و  دبع  نب  ملاس  بیسم و  نب  دیعـس  هب  ار  نآ  هک  ثرا »  » هیآ اب  هعتم  هیآ  خسن  هیرظن  هصالخ  دوب  نیا 

«3»

405 هک … ص : نیا  خساپ 

هک نیا  رب  تسین  یلیلد  دنس و  چیه  تسا و  ثرا  هیآ  صّصخم »  » تقوم جاودزا  رد  ثراوت  یفن  هلدا 
__________________________________________________

. دمآ دهاوخ  هیآ 5  دمح  هروس  ریسفت  رد  دناهتسب  هعیش  رب  هک  اهغورد  اهارتفا و  نیا  زا  ياهراپ  ( 1)
.12 ءاسن / ( 2)

.106 ساحن 105 ، خوسنم ، خسان و  ( 3)
406 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

نآ رد  مالسا  رظن  زا  هک  دراد  دوجو  يدراوم  اریز  دشاب  نیجوز  نایم  رد  ثراوت  مزلتسم  یلکش  ره  هب  قلطم و  روط  هب  يرسمه  تیجوز و 
یکی رگا  الثم  دشاب ، دراوم  نآ  زا  یکی  زین  تقوم  جاودزا  هک  درادن  یلاکشا  عنام و  چیه  دنربیمن و  ثرا  رگیدکی  زا  رهوش  نز و  دراوم 

. دربب ثرا  دوخ  لوتقم  رسمه  ای  ناملسم و  رسمه  زا  دناوتیمن  دشاب ، شرسمه  لتاق  ای  رفاک و  درم ، ای  نز و  زا 
نیا یلو  دراد  مئاد  جاودزا  هب  صاصتخا  نارسمه  نایم  رد  ثراوت  هک : تسا  نیا  دروآ ، تسد  هب  ناوتیم  هیآ  نیا  زا  هک  ياهجیتن  نیرخآ 

!؟ اجک خسن  عوضوم  اجک و 

406 ص : ص … )  ) ادخ لوسر  راتفگ  اب  هعتم  هیآ  خسن  - 3

هراشا
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لقن تنس  لها  اریز  تسا  هدیدرگ  خسن  ص )  ) ادخ لوسر  راتفگ  تنس و  هلیسو  هب  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  هعتم »  » هیآ خسن  رد  موس  لامتحا 
ناـنز و هعتم  زا  ربـیخ  گـنج  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  اریز  یتـسه  یهارمگ  درم  وت  دوـمرف : ساـبع  نبا  هب  ع )  ) نینمؤـملا ریما  هک  دـناهدومن 

مدـید ار  ص )  ) ادـخ لوسر  نم  هدومن : لقن  شردـپ  زا  هریـس  نب  عیبر  ینادیم ) زیاج  ار  نآ  وت  و  . ) دومن یهن  یلها  غالا  تشوگ  ندروخ 
دینک هدافتسا  تقوم  جاودزا  و  هعتم »  » زا هک  مدوب  هداد  هزاجا  امـش  هب  نم  مدرم ! تفگیم : دوب و  هداتـسیا  هبعک  برد  نکر و  نایم  رد  هک 

دزاس و شدازآ  اهر و  ار  نآ  دشاب ، ياهعتم  نز  اهامش  زا  کی  ره  دزن  رد  داد  روتسد  دومن و  مارح  امش  يارب  ار  جاودزا  نیا  دنوادخ  یلو 
. دریگن سپ  تسا  هداد  اهنآ  هب  هک  ار  هچ  نآ 

. دومن یهن  نآ  زا  سپس  داد ، هزاجا  تقوم  جاودزا  هب  زور  هس  ساطوا ، گنج  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک : هدومن  لقن  شردپ  زا  هملس 

406 خساپ … ص :

اریز : دننک  خسن  ار  هعتم »  » هیآ دنناوتیمن  زین  اهتیاور  نیا 
. دوشیمن تباث  دحاو  ربخ  اب  نآرق  خسن  هک  میاهتفگ  ررکم  الوا :

زا ص )  ) ادـخ لوسر  یهن  مدـع  و  هعتم »  » ندوب لالح  هراب  رد  ع )  ) تیب لها  زا  هک  يرتاوتم »  » تایاور اب  تسا  ضراعم  تایاور  نیا  اـیناث :
. تسا هدیدرگ  دراو  نآ ،

هیآ الـصا  تقو  نآ  دـیاش  اریز  تسین  یفاک  هیآ  خـسن  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  یگدـنز  نارود  زا  نامز  کی  رد  اهنت  تمرح  توبث  اثلاث : و 
هک تسا  هدـش  دراو  تنـس  لها  قیرط  هب  يدایز  تاـیاور  اریز  تسا  هتـشاد  دوجو  مالـسا  رد  تقوم  جاودزا  دوب و  هدـیدرگن  لزاـن  هعتم » »

407 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  یگدنز  رخآ  نارود  رد  هعتم  مکح 
. تسا هدش  میرحت  رمع  هلیسو  هب  سپس  هدوب ، زیاج  لومعم و  نیملسم  نایم  رد  زین  رمع  تفالخ  زا  یتدم  ات  هدمآ و  ص )  ) ادخ لوسر 

. دنشابیمن رابتعا  لمع و  دروم  یتایاور  نینچ  هدوب و  دورطم  دودرم و  دوش ، دراو  اهتیاور  نیا  فالخ  رب  یتیاور  رگا  نیاربانب 
میروآیم : اج  نیا  رد  هنومن  ناونع  هب  ار  اهتیاور  نآ  زا  یتمسق  دوش ، نشور  نیا  زا  رتشیب  هلئسم  تقیقح  هک  نیا  يارب  و 

ای امرخ و  تشم  کی  ربارب  رد  رکب  وبا  و  ص )  ) ادخ لوسر  نارود  رد  تفگیم : هک  مدینـش  هّللا  دبع  نب  رباج  زا  دنکیم : لقن  ریبز  وبا  - 1
«1 . » دومن یهن  جاودزا  عون  نیا  زا  ثیرح  نب  رمع  نایرج  رد  رمع  هک  نیا  ات  میدومنیم  هعتم »  » يزور دنچ  يارب  ار  اهنز  درآ 

نب هّللا  دبع  سابع و  نب  هّللا  دبع  کنیا  تفگ : دش و  دراو  یصخش  هک  مدوب  هتسشن  هّللا  دبع  نب  رباج  دزن  رد  نم  دیوگیم : هرـضن  وبا  - 2
رد ار  هعتم »  » ود ره  ام  يرآ  تفگ : يو  خساپ  رد  رباج  دنراد . رظن  فالتخا  رگیدمه  اب  نانز ) هعتم  جـح و  هعتم   ) هعتم ود  عوضوم  رد  ریبز 

«2 . » میتشگن رب  اهنآ  رود  هب  رگید  دومن و  یهن  اهنآ  زا  ار  ام  رمع  سپس  میداد ، ماجنا  ص )  ) ادخ لوسر  دوخ  نارود 
زا زین  ام  دومن ، یهن  اهنآ  زا  ار  ام  رمع  هک  تشاد  دوجو  هعتم »  » ود ص )  ) ادـخ لوسر  نامز  رد  دـنکیم ، لقن  رباج  زا  هرـضن : وبا  زاـب  - 3

«3 . » میدومن يوریپ  يو  یهن 
جح و هعتم  میداد ، ماجنا  ار  هعتم »  » ود ص )  ) ادخ لوسر  نامز  رد  ام  هک  تسا  هدومن  لقن  يراصنا  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  هرـضن : وبا  زاب  - 4

«4 . » میدومن يوریپ  يو  یهن  زا  دومن و  یهن  ار  ام  رمع  هک  نیا  ات  نانز  هعتم 
: تفگ رباج  دیامنیم ، رما  نآ  هب  سابع  نبا  یلو  دنکیم  یهن  هعتم »  » زا ریبز  نب  هّللا  دـبع  متفگ : رباج  هب  هک  دـیوگیم : هرـضن  وبا  زاب  - 5

نمـض رد  دیـسر ، تفـالخ  هب  رمع  نوچ  یلو  میدومن ، هعتم  رکب  وبا  و  ص )  ) ادـخ لوسر  ناـمز  رد  اـم  يرآ  يدروآ ، شاهربخ  هب  ار  ربخ 
زا نم  هک  تشاد  دوجو  ص )  ) ادخ لوسر  نامز  رد  هعتم »  » ود یلو  نآرق  نامه  نآرق  تسا و  ربمایپ  نامه  ربمایپ  مدرم ! تفگ : شاهباطخ 

__________________________________________________

.141 / 4 هعتم ، حاکن  باب  ملسم ، حیحص  ( 1)

نآرق لئاسمرد  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 448زکرم  هحفص 263 

http://www.ghaemiyeh.com


. ] …[ نامه ( 2)
.325 / 3 دمحا ، دنسم  ( 3)
.363 - 356 / 3 نامه ، ( 4)

408 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
جاودزا هک  مباـی  تسد  يدرم  هب  نم  رگا  تسا ، ناـنز » هعتم   » یکی دومن ، مهاوخ  تازاـجم  ود ، نآ  نداد  ماـجنا  رب  ماهدومن و  یهن  اـهنآ 

«1 . » منکیم شناهنپ  اهگنس  ریز  رد  تسا ، هدومن  تقوم 
، میتفر يو  لزنم  هب  شندـید  يارب  دوب ، هدرک  تعجارم  ادـخ  هناخ  ترایز  هرمع و  لمع  زا  هّللا  دـبع  نب  رباـج  هک  دـنکیم : لـقن  اـطع  - 6

نارود رد  ام  يرآ  تفگ : رباج  دـش ، هدـناشک  هعتم  عوضوم  هب  نخـس  نماد  ات  دـندومنیم  لاؤس  يو  زا  نوگانوگ  بلاـطم  هراـب  رد  مدرم 
«2 . » میدومن عاتمتسا  رمع  رکب و  وبا  نارود  و  ص )  ) ادخ لوسر 

رخآ یف  ناـک  اذا  یّتـح  : » هک دـنکیم  هفاـضا  زین  ار  هلمج  نیا  نآ ، رخآ  رد  هدروآ و  دوـخ  دنـسم  رد  مه  لـبنح  نب  دـمحا  ار  تیاور  نیا 
«3 . » دیسر ارف  رمع  تفالخ  نارود  رخاوا  هک  نیا  ات  ینعی  رمع ،» ۀفالخ 

لمع نآ  رب  زین  ص )  ) ادـخ لوـسر  نارود  رد  هدـیدرگ و  لزاـن  ادـخ  باـتک  رد  هعتم »  » هیآ هک  تسا  هدوـمن  لـقن  نیـصح : نب  نارمع  - 7
«4 . » تفر ایند  زا  ات  دومنن  یهن  نآ  زا  زین  ص )  ) ادخ لوسر  هدیدرگن و  لزان  دنک ، خسن  ار  نآ  هک  مه  يرگید  هیآ  میدومن و 

هک : دنکیم  لقن  زین  ار  هلمج  نیا  دروآیم و  هعتم »  » هیآ ریسفت  لیذ  رد  ار  تیاور  نیا  مه  يزار  رخف 
«5 . » داد اوتف  هراب  نیا  رد  دوخ  هاوخلد  هب  يدرم  سپس 

هب دـندوبن ، هارمه  هب  ام  نارـسمه  میدوب و  ص )  ) ادـخ لوسر  باـکر  رد  اـهگنج  زا  یکی  رد  هک  دـنکیم  لـقن  دوعـسم  نب  هّللا  دـبع  - 8
لمع نیا  زا  ار  ام  ص )  ) مرکا لوسر  مینک ؟ یـصخ  ار  نامدوخ  هک  دـییامرفیم  هزاجا  ایآ  هّللا  لوسر  ای  میتشاد : هضرع  ص )  ) ادـخ لوسر 

نیا سپـس  دوعـسم  نبا  میهدب . رارق  ترجا  رهم و  اهنادـب  نامیاهسابل  زا  مینک و  تقوم  جاودزا  اهنز  اب  هک  داد  هزاجا  سپـس  دومن ، عنم 
دناوخ : ار  هیآ 

«6 . » َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  اوُدَتْعَت  َو ال  ْمَُکل  ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ِتابِّیَط  اُومِّرَُحت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
__________________________________________________

. تسا هدومن  لقن  مامه  زا  يرگید  تروص  هب  ار  ثیدح  نیا  ملسم  دیوگیم : یقهیب  ، 206 هعتملا ، حاکن  باب  ج 7 ، یقهیب ، ننس  ( 1)
.131 هعتملا ، باب  ج 4 ، ملسم ، حیحص  ( 2)

.380 / 3 دمحا ، دنسم  ( 3)
.436 / 4 نامه ، ( 4)

. تسا هدمآ  ص 48  عتمتلا ، زاوج  باب  ج 4 ، ملسم ، حیحص  رد  هلمج  نیا  اب  تیاور  نیا  ( 5)
.87 هدئام / ( 6)

409 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
اریز دییامنن  زواجت  دح  زا  دـینکن و  مارح  تسا ، هدرک  لالح  امـش  يارب  دـنوادخ  هک  ار  هزیکاپ  ياهزیچ  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

«1 . » درادن تسود  ار  نازواجتم  دنوادخ 
هکلب هدوبن ، شربمایپ  ادـخ و  فرط  زا  هعتم  میرحت  هک  دـناسریم  تحارـص  هب  نآ ، تئارق  هیآ و  نیا  هب  دوعـسم  نبا  کـسمت  هجوت : لـباق 

. تسا هتسویپ  عوقو  هب  ص )  ) ادخ لوسر  نامز  زا  دعب  هک  تسا  هدوب  يرما 
هک دومن  هفاضا  مکح  هن . هک : داد  خـساپ  هن ؟ ای  تسا  هدـش  خـسن  ایآ  هک  مدومن  لاؤس  هعتم  هیآ  زا  هنییع  نب  مکح  زا  دـیوگیم : هبعـش  - 9
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«2 . » دساف یقش و  صخش  رگم  دشیمن  انز  بکترم  یسک  درکیمن ، یهن  هعتم  زا  رمع  رگا  تسا  هدومرف  ع )  ) نانمؤم ریما 
«3 . » تسا هدروآ  سابع  نبا  زا  وا  اطع و  زا  دوخ  ریسفت  رد  زین  یبطرق  ار  ع )  ) نانمؤم ریما  راتفگ 

فلؤم :
يو تسا . هدیدرگ  ریسفت  نآ  هب  هریره  وبا  تیاور  رد  هک  تسا  ینعم  نامه  تسا ، هتفر  راک  هب  تیاور  نیا  رد  هک  ّیقـش »  » زا روظنم  دیاش 

؟ تسیک یقش  هّللا  لوسر  ای  دندرک  لاؤس  یقش ، صخـش  رگم  دوشیمن  خزود  لخاد  دومرف : يزور  هک  دنکیم  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا 
«4 . » دیامن يراددوخ  یصاعم  ناهانگ و  زا  هن  دنک و  تعاطا  ار  ادخ  هن  هک  دنیوگیم  ار  یسک  یقش  دومرف :

تما يارب  ادـخ  يوس  زا  دوب  یتمحر  هعتم  اریز  ار  رمع  دـنک  تمحر  ادـخ  : » تفگیم هک  مدینـش  ساـبع  نبا  زا  نم  دـیوگیم : اـطع  - 10
«5 .« » دودعم مک و  ياهدع  رگم  دندیدرگیمن  انز  بکترم  درکیمن ، یهن  نآ  زا  ار  مدرم  رمع  رگا  و  ص )  ) دمحم

لها دوخ  قیرط  زا  دوب ، هدـیدرگن  خـسن  ص )  ) ادـخ لوسر  نامز  رد  نآ  مکح  هک  نیا  و  هعتم »  » هراـب رد  هک  یتاـیاور  زا  یتمـسق  دوب  نیا 
. تسا هدمآ  تنس 

__________________________________________________

یقرواپ هب  اهیقرواپ  شخب  رد  تسا ، هدومن  فیرحت  هنوگچ  ار  ثیدح  نیا  يراخب  هک  دـینادب  هک  نیا  يارب  . 130 / 4 ملسم ، حیحص  ( 1)
. دینک هعجارم  ( 7  ) هرامش

.9 / 5 هعتم ، هیآ  ریسفت  لیذ  رد  يربط  ریسفت  ( 2)
.130 / 5 یبطرق ، ریسفت  ( 3)
.349 / 2 دمحا ، دنسم  ( 4)

.147 صاصج 2 / نآرقلا ، ماکحا  ( 5)
410 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

410 هعتم … ص : میرحت  تایاور  یسررب 

تسا : هنوگ  هس  رب  دناهدومن ، هیکت  دانتسا و  اهنآ  هب  هعتم  خسن  نارادفرط  هک  یتایاور  دومن : هجوت  هتکن  نیا  هب  تسا  مزال  اج  نیا  رد 
تسا هدیدرگ  حیرصت  تایاور  نیا  زا  ياهراپ  رد  هدومن و  لقن  شردپ  زا  هک  دسریم  هریـس  نب  عیب  هب  اهتیاور  نیا  زا  یمهم  تمـسق  - 1
تمایق زور  ات  نم  نید  رد  هعتم  هک  دومن  نالعا  داتسیا و  ماقم  هبعک و  برد  نایم  رد  ای  ماقم  نکر و  نایم  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  نیا  رب 

. تسا هدیدرگ  مارح 
لقن ص )  ) ادخ لوسر  زا  ار  هعتم »  » میرحت ترـضح  نآ  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  ع )  ) نانمؤم ریما  زا  مه  اهتیاور  زا  يرگید  تمـسق  و  - 2

. دنکیم
. تسا هدش  لقن  عوکا  نب  ۀملس  زا  اهنآ  زا  موس  تمسق  و  - 3

میزادرپیم : تایاور  هورگ  هس  نیا  یسررب  هب  کنیا 
يربخ تروص  ره  هب  یلو  تسا  دایز  ددـعتم و  اهنآ  لقن  قیرط  هچرگ  ددرگیم ، یهتنم  هربس  هب  شدنـس  هک  یتاـیاور  زا  تمـسق  نآ  اـما 

. تسین تسرد  دحاو  ربخ  اب  نآرق  خسن  هک  میاهتفگ  ررکم  تسا و  هدش  لقن  رفن  کی  زا  اهنت  لصا  رد  هک  دحاو »  » تسا
ربارب رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسین  لوقعم  اریز  تسا  اهنآ  ندوب  غورد  یلعج و  هاوگ  تایاور  نیا  زا  ياهراـپ  نومـضم ، نیا  رب  هوـالع 

نآ رد  دنکن . لقن  ار  نآ  یسک  هربس  زج  هب  یلو  دیامن  نالعا  ار  یمکح  میرحت  دتـسیاب و  ماقم  نکر و  نایم  رد  ناناملـسم  زا  يدایز  هدع 
مامتها هک  ینایوار  دـندوب !؟ اجک  دـنتخاسیم ، سکعنم  دـنتفرگیم و  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  راتفر  راتفگ و  مامت  هک  راصنا  رجاهم و  عقوم 
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اب تمایق » زور  ات  هعتم  میرحت   » تیاور لقن  رد  هک  دـندوب  اجک  رد  دـننک ، ظفح  ار  ربمایپ  مشچ  هراشا  تاـکرح و  یگنوگچ  یتح  دنتـشاد 
هب هک  دـشابن  دـنمزاین  دـنک و  دانتـسا  تیاور  نامه  هب  هعتم  میرحت  رد  ات  دوب  اـجک  رد  رمع  دوخ  نیا ، زا  هتـشذگ  دـنیوج !؟ تکرـش  هربس 

رگیدمه اب  هربس  تایاور  اهنیا  رب  هوالع  دزاس !؟ دنتسم  دوخ  هدارا  میمصت و  هب  اهنت  ار  نآ  هدومن و  فارتعا  میرحت ، نآ  ندوب  كردمیب 
و « 1  » هکم حتف  لاس  رد  میرحت  نیا  هک  هدمآ  تایاور  نیا  زا  یـضعب  رد  اریز  دنکیم  بیذـکت  ار  يرگید  کی ، ره  دنـشابیم و  ضراعتم 

هک هدمآ  رگید  یضعب  رد 
__________________________________________________

. ] …[ تسا هدروآ  تیاور  دنچ  نمض  رد   133 - 13 / 4 ملسم ، حیحص  ( 1)
411 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«1 . » تسا هدش  عقاو  عادولا  ۀجح  رد  میرحت  نیا 
داـمتعا لـباق  هدوب و  دودرم  فلتخم  تاـهج  زا  تسا ، هدـیدرگ  لـقن  هربس  زا  هعتم  میرحت  رد  هک  تاـیاور  زا  هلـسلس  نآ  هک  نیا  هصـالخ 

. دشابیمن
قافتا ناناملـسم  مامت  اریز  دنـشابیم  یلعج  غورد و  املـسم  تسا  هدـیدرگ  لقن  هعتم  میرحت  هراب  رد  ع )  ) نانمؤم ریما  زا  هک  یتایاور  اما  و 

حتف زا  شیپ  ربیخ  گنج  رد  ع )  ) یلع هک  درادـن  ناکما  نیاربانب  تسا  هدوب  یقاب  دوخ  تیلح  رد  هکم  حـتف  لاس  اـت  هعتم  هک  نیا  رب  دـنراد 
. دهد ربخ  سابع  نبا  هب  نآ  تمرح  زا  هکم 

تشوگ میرحت  هب  طوبرم  ع )  ) یلع تیاور  رد  ربیخ » گنج   » نایرج الصا  دیاش  هک  دناهتفگ  تنـس  لها  ياملع  زا  یـضعب  تهج  نیمه  هب 
ار نخس  نیمه  هداد و  ار  لامتحا  نیمه  دروم  نیا  رد  مه  هنییع  نبا  یقهیب ، ننس  یقتنم و  لقن  هب  انب  هعتم  میرحت  هب  هن  دشاب  یلها  ياهغالا 

. تسا هتفگ 
اریز : تسا  لطاب  تهج  ود  زا  راتفگ  نیا  یلو 

، تسا هدـش  رکذ  تیاور  لوا  رد  مه  نآ  راب ، کی  اهنت  تیاور  نیا  رد  یهن »  » هملک نوچ  تسا ، یبرع  دـعاوق  اب  فلاـخم  لاـمتحا  نیا  - 1
تـشوگ يرگید  نآ  هعتم و  یکی  تسا ، هدوب  زیچ  ود  مه  یهن  نامه  دروم  دـنکیم و  ناـیب  ار  یهن  نآ  ناـکم  ناـمز و  ربیخ » نمز   » هلمج

یـسک رگا  اریز  دـنریگب  رارق  یهن  دروـم  ناـکم  ناـمه  رد  ناـمز و  ناـمه  رد  ود  ره  هک  تسا  نیا  هدـعاق  ياـضتقم  سپ  یلها ، ياـهغالا 
. تسا هتشاد  یمارگ  هعمج  زور  رد  ار  ود  ره  هک  تسا  نیا  شرظن  دبال  ۀعمجلا » موی  ارمع  ادیز و  تمرکا  : » دیوگب

تفگیم : هنوگ  نیدب  تسا ، هتشاد  یمارگ  هعمج  زور  رد  ار  رمع  اهنت  هک  دوب  نیا  هدنیوگ  روظنم  رگا  و 
راب کـی  یهن »  » هلمج ثحب  دروم  تیاور  رد  یلو  تفگیم  هراـبود  ار  تمرکا »  » هلمج ینعی  ۀـعمجلا » موی  ارمع  تمرکا  ادـیز و  تمرکا  »

. تسا هدش  هتفگ 
نیا هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  دراد  قلعت  عوضوم  ود  ره  هب  تیاور  نیا  رد  هدـش  رکذ  ناـمز  فرظ  یبدا ، دـعاوق  قبط  میتفگ  هک  دوب  نیا 

. تسا ساسایب  غورد و  لصا  زا  تایاور  هنوگ 
نآ نتم  کنیا  دراد و  حیرـص  تفلاخم  راتفگ  نیا  اب  دناهدومن ، لقن  ع )  ) نانمؤم ریما  زا  لبنح  نب  دمحا  ملـسم و  يراخب و  هک  یتیاور  - 2

موی ءاسّنلا  ۀعتم  نع  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  یهن  : » تیاور
__________________________________________________

. ۀعتملا حاکن  باب  ، 324 / 1 دواد ، یبا  ننس  ۀعتملا و  حاکن  نع  یهنلا  باب  ، 133 / 1 لوا ، پاچ  هجام  نبا  ننس  ( 1)
412 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. دومن یهن  یلها  ياهغالا  تشوگ  نانز و  هعتم  زا  ار  ام  ربیخ  زور  رد  ص )  ) ادخ لوسر  « 1 « » ۀّیسنألا رمحلا  موحل  نع  ربیخ و 
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تفگ ناوتیمن  دراد و  تحارـص  ربیخ  زور  رد  مکح  رودص  رب  درادن و  هار  تیاور  نیا  هب  روبزم  لامتحا  دینکیم ، هظحالم  هک  يروط  هب 
. تسا هدوب  زور  نآ  رد  غالا  تشوگ  زا  یهن  هدوبن و  ربیخ  زور  رد  هعتم  زا  یهن  هک 

«2 . » تسا هدومن  لقن  زین  رمع  نب  هّللا  دبع  زا  ار  ربیخ  گنج  رد  هعتم  میرحت  عوقو  هعتم ، باب  رد  یقهیب  نیا ، رب  هوالع 
تـصخر نانز  هعتم  هب  زور  هس  اهنت  ساطوا »  » لاس رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدومن  لقن  شردـپ  زا  عوکا  نب  ۀملـس  هک  یتیاور  اما  و 

. دومن یهن  سپس  داد و 
. تسین تسرد  نآرق  هیآ  ندرک  خسن  يربخ  نینچ  اب  هک  تسا  دحاو  ربخ  زین  تیاور  نیا 

نیعبات ربمایپ و  باحصا  ریاس  ثیرح و  نب  ورمع  دوعسم و  نبا  سابع و  نبا  هب  تبـسن  تشاد ، تحـص  یعوضوم  نینچ  رگا  نیا  رب  هوالع 
درکن و نغدق  ار  نآ  شتفالخ  نارود  مامت  رد  رکب  وبا  ارچ  دوب ، هدومن  یهن  هعتم  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  اعقاو  رگا  دـنامیمن و  یفخم  نانآ 

. دومن میرحت  شتفالخ ، رخآ  نارود  رد  ات  درکیم  زیوجت  ار  نآ  شتفالخ  ياهلاس  زا  یمهم  تمسق  رد  زین  رمع  نینچمه 
میدوـمن و لـقن  دـندوب ، یقاـب  هعتم  تـیلح  رد  هـک  نیعباـت  هباحـص و  زا  ياهدـع  هدـیقع  هراـب  رد  ار  مزح  نـبا  راـتفگ  شیپ ، تاحفـص  رد 
رد ار  اهتیاور  نآ  زا  یتمـسق  کنیا  هک  دنکیم  دییأت  هراب  نیا  رد  ار  مزح  نبا  راتفگ  هک  دراد  دوجو  باب  نیا  رد  مه  يدایز  ياهتیاور 

میروآیم : اج  نیا 
هک : دنکیم  لقن  همیثخ  یبا  رتخد  هّللا  دبع  ما  زا  راسی  نب  نامیلس  زا  راثآلا  بیذهت  رد  ریرج  نبا 

ما موش ! رتسبمه  يو  اب  ات  نک  ادیپ  ینز  تسا ، هدرک  هبلغ  نم  رب  تبوزع  تفگ  دـیدرگ و  دراو  هّللا ) دـبع  ما   ) يو هناخ  هب  ماش  زا  يرفاسم 
وا دـنتفرگ . دـهاش  لمع  نیا  رب  ار  لداع  رفن  دـنچ  دنتـشاذگ و  رارق  مه  اب  ود  نیا  مدرک و  ییامنهار  ینز  هب  ار  وا  نم  دـیوگیم : هّللا  دـبع 
هب نز  نالف  هراب  رد  هک  هچ  نآ  ایآ  دومن : لاؤس  تساوخ و  ارم  دش ، ربخاب  نایرج  نیا  زا  رمع  تفر . دـش و  ادـج  نز  نآ  زا  یتدـم  زا  سپ 

. يرآ متفگ : تسا ؟ تسرد  دناهتفگ  نم 
هب ار  نایرج  نم  تشگرب ، هرابود  نوچ  هدب ! عالطا  نم  هب  ددرگرب  هنیدم  هب  هرابود  وا  رگا  تفگ : رمع 

__________________________________________________

.309 / 1 هجام ، نبا  ننس  ، 519 / 5 یقتنم ، ( 1)
.202 / 7 یقهیب ، ننس  ( 2)

413 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
هک تسا  یلمع  نیا ، تفگ : رمع  خـساپ  رد  درم  نآ  يداد ؟ ماجنا  ار  یلمع  نینچ  ارچ  تفگ : تساوخ و  ار  وا  رمع  مدـیناسر ، رمع  عـالطا 
زین رکب  وبا  نارود  رد  يو  زا  سپ  تسوـیپ و  ادـخ  تمحر  هب  هک  زور  نآ  اـت  دوـمنن  عـنم  ارم  مداد و  ماـجنا  ص )  ) ادـخ لوـسر  نارود  رد 

ماجنا ار  لمع  نیا  تسا ، هدـیدرگ  عورـش  وت  تفالخ  نارود  هک  زین  رکب  وبا  زا  دـعب  دیـسر ، رـسب  شرمع  ات  دومنن  یهن  زین  وا  مداد ، ماجنا 
سپس مدرکیم ، تراسگنـس  مدوب ، هدرک  یهن  البق  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : رمع  ماهدیدن . يریگولج  عنم و  وت  زا  زورما  هب  ات  ماهداد و 

. دنوش ادج  مه  زا  صخشم و  انز  لمع  اب  جاودزا  زرم  ات  دینک  راکشآ  نالعا و  مدرم  مومع  هب  ار  هعتم  تمرح  هک  داد  روتسد 
هعتم میرحت  هب  تقبـس  رمع  رگا  هک  دـناهدومن  لـقن  ع )  ) ناـنمؤم ریما  زا  خـسان  رد  دواد  وـبا  دوـخ و  دنـسم  رد  یلعی  وـبا  ریرج و  نـبا  زاـب 

«1 . » یقش دساف و  صخش  رگم  درکیمن  انز  رگید  متخاسیم و  راداو  هعتم  هب  ار  مدرم  درکیمن ،
هتفرگ تروص  يو  روتـسد  هب  رمع و  نارود  رد  هکلب  هدوبن  البق  هعتم  میرحت  هک  نیا  رب  دـننکیم  تلالد  فلتخم ، داـعبا  زا  تیاور  ود  نیا 

اریز : تسا 
ص)  ) ادخ لوسر  نامز  رد  هعتم  هک  نیا  رب  دنهدیم  تداهش  هّللا  دبع  ّما  مان  هب  رگید  یباحـص  رفن  کی  و  ع )  ) یلع تیاور  ود  نیا  رد  - 1

. تسا هدرک  میرحت  ار  نآ  دوخ  شیپ  زا  رمع  هک  نیا  ات  هدوبن  مارح  يو  زا  دعب  و 
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داریا يو  رب  ار  لمع  نیا  هک  نیا  نودب  دندش ، دـهاش  یماش  درم  هعتم  رب  ینانیمطا  دروم  لداع و  دارفا  هک  تسا  هدـمآ  لوا  تیاور  رد  - 2
. تسا هدوب  لومعم  زیاج و  حابم و  لمع  کی  امتح  هعتم »  » نانآ هدیقع  هب  هک  دوشیم  مولعم  و  دننک ، عنم  لمع  نیا  زا  ار  وا  ای  دنریگب و 
. درکن بیذکت  شراتفگ  نیا  رد  ار  وا  دومن و  قیدصت  دوب ، هدومنن  یهن  هعتم »  » زا ص )  ) ادخ لوسر  هک : ار  یماش  راتفگ  رمع  دوخ  - 3

نیا زا  شیپ  رمع  هک  دراد  تحارـص  ینعم  نیا  رد  مدرکیم » تراسگنـس  مدوب ، هدومن  یهن  ـالبق  رگا  : » هک یماـش  درم  هب  رمع  راـتفگ  - 4
رمع هلیـسو  هب  اهنیا  همه  هک  دوب  نایرج  نیا  زا  دعب  دوب و  هدـناسرن  مدرم  عالطا  هب  ار  نآ  تمرح  هدرکن و  میرحت  امـسر  ار  هعتم  نایرج ،

. تفرگ ماجنا 
نایم رد  هعتم »  » زور نآ  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  ددرگ » ادـج  جاودزا  زا  اـنز  اـت  دـینک  نـالعا  ار  هعتم  تمرح   » هک رمع  دوخ  راـتفگ  زاـب  - 5

دروم نیا  رد  ار  دوخ  یهن  تساوخ  رمع  تسا و  هدوب  عیاش  ناناملسم 
__________________________________________________

.294 / 1 لامعلا ، زنک  ( 1)
414 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. ددرگ يراددوخ  نآ  زا  دوش و  هتخانش  انز  قیداصم  زا  هعتم  نآ ، زا  سپ  ات  دناسرب  نانآ  هب 
هک نیا  اب   ) ار یماش  درم  لمع  رمع ، ندومن  راکنا  اریز  تسا  هتشاد  هعتم  میرحت  رد  میقتسم  ریغ  ای  میقتـسم  تلاخد  نایرج  نیا  دوخ  دیاش 

الومعم هک  نیا  اب   ) يو شوگ  هب  ربخ  نینچ  کی  ندیسر  و  تسا ) هدوب  عیاش  ناناملـسم  نایم  رد  لمع  نیا  هک  دناسریم  تیاور  نیا  دوخ 
رب هک  تسا  هدوب  يّرـس  نایرج  نیا  رد  دـبال  هک  دـهدیم  ناـشن  ینـشور  هب  دـسریمن ) روشک  لوا  صخـش  شوگ  هب  یئزج  راـبخا  نینچ 

. تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  شربخ  هدوب ، هچ  ره  دناهدومن ، یشوپ  هدرپ  ادمع  نانآ  دوخ  ای  هدنام  یفخم  ربخ  نیا  نایوار 
رب هوالع  دنـشابیم و  ضراـعم  میرحت ، تیفیک  ناـمز و  رظن  زا  هعتم  میرحت  رد  عوکا  نب  ۀملـس  تیاور  اـب  تاـیاور  نیا  هک  نیا  رب  هوـالع 

دوجو تیاور  نآ  رد  مه  يرگید  لاکشا  میدروآ ، شیپ  تاحفص  رد  ار  اهنآ  زا  یتمسق  ام  تسا و  هجوتم  هملس  تیاور  هب  هک  یتالاکشا 
دوریم لامتحا  اریز  درادن  مه  روهظ  ینعم  نآ  رد  هکلب  درادن  تحارص  هعتم ، خسن  نارادفرط  راتفگ  رد  هملس  تیاور  هک : نیا  نآ  دراد و 

، تسا هتسویپ  عوقو  هب  ربمایپ  زا  دعب  هک  دشاب  رمع  یهن  نامه  یهن  نیا  زا  روظنم  هدوب و  لوهجم  هغیـص  هب  تیاور  نیا  رد  یهن »  » هملک هک 
دهاوخ نینچ  تیاور  يانعم  تروص  نیا  رد  دشاب و  رمع  هب  طوبرم  شرخآ  رد  مه  یهن  ربمایپ و  هب  طوبرم  تیاور  لوا  رد  تصخر ، ینعی 

. دومن یهن  عنم و  نآ ، زا  رمع  دوب و  هداد  هعتم  هب  تصخر  ربمایپ  هک  دوب 
یهن مدـع  لیالد  زا  دـنک و  یهن  هعتم »  » زا ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدـیدرگن  تباث  ییالقع  لوبقم و  لیلد  اـب  هک  نیا  نخـس  هصـالخ 
یهنا انا  هّللا و  لوسر  دـهع  یلع  اـتناک  ناـتعتم  : » تفگ نینچ  داد و  تبـسن  شدوخ  هب  ار  نآ  میرحت  رمع  هک  تسا  نیا  ص )  ) ادـخ لوسر 
اهنآ نداد  ماـجنا  رب  هدوـمن و  یهن  اـهنآ  زا  نم  هک  تـشاد  دوـجو  هـعتم  ود  ص )  ) ادـخ لوـسر  نارود  رد  « 1 « » امهیلع بقاعا  اـمهنع و 

. دومن مهاوخ  تازاجم 
«. امهنع یبنلا  یهن   » تفگیم امهنع » یهنا   » ياج هب  رمع  تشاد ، تیعقاو  ص )  ) ادخ لوسر  فرط  زا  یهن  رگا 

__________________________________________________

رد لامعلا  زنک  بحاص  رکاسع و  نبا  يواحط و  ثیل و  بتاک  حـلاص  وبا  تشذـگ ، هعتم  هلـسلس  رد  هک  تسا  مجنپ  تیاور  نامه  نیا  ( 1)
لقن امهیلع » برـضا  انا   » هلمج امهنع » یهنا  انا   » ياج هب  رکاسع  نبا  ریرج و  نبا  یلو  دـناهدروآ  ار  تیاور  نیا   294 - 293 دوخ 8 / باتک 

. دناهدومن
415 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

415 املع … ص : عامجا  اب  هعتم  هیآ  خسن  - 4
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مکح نیا  یلو  دوب  هدیدرگ  تباث  مالـسا  رد  ناوارف  ثیداحا  هیآ و  اب  تقوم  جاودزا  هعتم و  زاوج  هچرگ  هک  دنرادنپ  نینچ  یهورگ  دیاش 
. تسا هدیدرگ  خسن  یمالسا  نادنمشناد  املع و  عامجا  اب  هیآ  نیا  و 

رد تشاد و  دـهاوخن  تیکردـم  تیجح و  دـشابن  ع )  ) موصعم لوق  زا  فشاـک  هک  یتروص  رد  عاـمجا  مییوـگیم : رادـنپ  نیا  باوـج  رد 
. دوبن هعتم  میرحت  زا  يربخ  رمع  تفالخ  زا  یتدم  ات  يو  زا  دعب  و  ص )  ) ادخ لوسر  نامز  رد  هک  دیدرگ  نشور  هتشذگ  تاحفص 

رانک دنتـسین ، موصعم  نوصم و  هابتـشا  اطخ و  زا  هک  ياهدـع  ياوتف  اب  ار  ص )  ) ربمایپ تنـس  ادـخ و  باـتک  هک  دـنکیم  زیوجت  لـقع  اـیآ 
یعطق حیحـص و  تایاور  هلیـسو  هب  هک  یماکحا  ای  نآرق و  ماکحا  مامت  خسن  تروص  نیا  رد  دـشاب ، تسرد  یبلطم  نینچ  رگا  میراذـگب ؟

، هزور زامن ، بوجو  هک  درادن  یلاکـشا  عنام و  چیه  مییوگب : هک  تسا  نیا  اب  يواسم  راتفگ  نیا  دوب ، دهاوخ  نکمم  تسا ، هدیدرگ  تباث 
. دریذپب ار  بلطم  نیا  دناوتیمن  یناملسم  چیه  هک  یتروص  رد  ددرگ ، خسن  املع  ياواتف  ارآ و  هلیسو  هب  اهنآ  لاثما  جح و 

هعتم میرحت  هب  ناوتیم  هنوگچ  اریز  دشاب ، هتـشاد  دوجو  مه  دناوتیمن  اساسا  درادـن و  دوجو  یعامجا  هعتم ،»  » میرحت هلئـسم  رد  هوالع  هب 
، دناهدوب فلاخم  میرحت  نیا  اب  دعب  ياهنارود  ناناملسم  ص )  ) ادخ لوسر  باحـصا  زا  يدایز  هدع  هک  یتروص  رد  دومن ، عامجا  ياعدا 

نانآ زا  ار  يدیلپ  سجر و  دنوادخ  هک  یتیب  لها  تسا ، قفاوم  ربمایپ  تیب  لها  راتفگ  اب  هعتم  تیلح  نارادفرط  راتفگ  هک  نیا  صوصخ  هب 
. تسا هداد  رارق  تجح  ار  ناشراتفگ  هتخاس و  ناشهزنم  كاپ و  اهیگدولآ  هابتشا و  غورد و  زا  هدومن  فرطرب 

ندوـمن يوریپ  هب  ربماـیپ  تنـس  دـیجم و  نآرق  هک  تسا  حـضاو  رپ  دـنامیمن و  یقاـب  رمع  میرحت  زج  هب  یتـلع  هعتم  میرحت  يارب  نیارباـنب 
. دوش يوریپ  تیعبت و  نارگید  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتمزال  رتهتسیاش و 

تفلاخم هار  تردپ  اب  هنوگچ  هک  دندومن  ضارتعا  يو  رب  ياهدع  داد ، تصخر  جح  هعتم  هب  رمع  دنزرف  هّللا  دـبع  نوچ  هک  تساج  نیا  زا 
؟ دیـسرتیمن ادخ  زا  امـش  رب  ياو  تفگ : نانآ  خساپ  رد  هّللا  دبع  ینکیم ؟ زیوجت  ار  نآ  وت  دوب ، هدومن  عنم  جح  هعتم  زا  وا  هک  ییامیپیم 

«1 « !؟ رمع نوناق  ای  تسا  يوریپ  تیعبت و  هتسیاش  ص )  ) ادخ لوسر  نوناق  ایآ 
__________________________________________________

.95 / 2 لبنح ، نب  دمحا  دنسم  ( 1)
416 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هجیتن :
یقاب دوخ  لوق  هب  تباث و  اجرباپ و  نانچمه  هدشن و  خسن  هعتم  مکح  هیآ و  هک  دـیآیم  رب  نینچ  میتفگ ، هعتم  هراب  رد  اج  نیا  ات  هچ  نآ  زا 

. تسین ریذپ  ناکما  نآرق  خسن  تسس ، لیالد  هنوگ  نیا  اب  تسا و  لطاب  تسس و  رایسب  خسن  نارادفرط  لیالد  تسا و 

416 ص : هعتم … : رد  يراسگنس 

تاحفـص رد  ار  تاـیاور  نیا  زا  یتمـسق  اـم  دومن و  رداـص  مجر  مکح  تقوم ، جاودزا  رد  رمع  هک  تسا  هدـش  دراو  حیحـص  تاـیاور  رد 
میروآیم : اج  نیا  رد  زین  رگید  تیاور  دنچ  کنیا  میدروآ و  هتشذگ 

دنوادـخ هک  ار  هـچ  نآ  تـفگ : دیـسر ، تفـالخ  هـب  رمع  نوـچ  یلو  میدوـمن  هـعتم » ( » ص  ) ادـخ لوـسر  نارود  رد  دـیوگیم : رباـج  - 1
ریـسم رد  و  هدـیدرگ ، لزاـن  دوـخ  صاـخ  فادـها  رد  نآرق  دوـمنیم و  لـالح  شربماـیپ  يارب  تساوـخیم  هـک  روـط  ره  تساوـخیم و 
یمئاد یعطق و  ار  اهنز  اب  جاودزا  دینک و  مامت  ار  هرمع » جح  ، » تسا هداد  روتسد  هک  يروط  نامه  سپ  دراد ، نایرج  دوخ  هب  صوصخم 

«1 . » دومن مهاوخ  راسگنس  ار  وا  هک  نیا  رگم  دروآ  دنهاوخن  نم  دزن  هب  ار  ياهدننک  هعتم »  » درم چیه  دییامن ،
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: تفگ تفر و  باـطخ  نب  رمع  دزن  هب  میکح  رتـخد  هلوخ  هک  تسا  هدوـمن  لـقن  ةورع  زا  زین  وا  باهـش و  نبا  زا  وا  کـلام  زا  یعفاـش  - 2
زا شنماد  هک  دیدش  یتحاران  اب  دینش  ار  وا  نخس  یتقو  رمع  تسا ، هدش  نتسبآ  يو  زا  نز  نآ  هدرک و  هعتم  ار  یناوج  نز  هیما  رـسپ  هعیبر 

«2 . » مدومنیم راسگنس  ار  هعیبر  مدوب ، هدرک  مارح  البق  ار  یجاودزا  نینچ  رگا  تفگ : دمآ و  نوریب  دشیم ، هدیشک  نیمز 
رمع رگا  دـینادب  هک  دومن  هفاـضا  هاـگ  نآ  تسا ، مارح  تفگ  وا  دـش . لاؤس  رمع  نب  هّللا  دـبع  زا  ناـنز  هعتم  هراـب  رد  دـیوگیم : عفاـن  - 3

«3 . » دومنیم شراسگنس  دروآیم ، تسد  هب  ار  لمع  نیا  بکترم 
قمحا و درم  وت  تفگ : يو  هب  ساـبع  نبا  دوـمن ، راـکنا  ار  تقوـم  جاودزا  تفرگ و  شیپ  ار  رمع  شور  هراـب  نیا  رد  زین  ریبز  نب  هّللا  دـبع 

ادخ هب  يدرک . میرحت  ار  حابم  رما  کی  هک  یتسه  يرس  هریخ 
__________________________________________________

لقن نومضم  نیمه  هب  کیدزن  یتیاور  رباج  زا   247 دوخ 8 / دنسم  رد  زین  یسلایط  ةرمعلا . جحلاب و  هعتملا  باب  ، 36 / 4 ملسم ، حیحص  ( 1)
. تسا هدومن 

. هعتملا حاکن  باب  ، 206 / 7 یقهیب ، ننس  ( 2)
. نامه ( 3)

417 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. میدرکیم لمع  تقوم  جاودزا  هب  ص ،)  ) ادخ لوسر  ناراگزیهرپ ، ياوشیپ  نارود  رد  ام  دنگوس 

. منکیم تراسگنـس  ینک  مادـقا  راک  نیا  هب  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  ینک . ناحتما  تدوخ  هراب  رد  ـالاح  هک  تسا  رتهب  هچ  تفگ : ریبز  نبا 
«1»

راسگنـس هب  موکحم  رمع  ياوتف  اب  تفلاـخم  مرج  هب  ناملـسم  کـی  هک  تساور  هنوگچ  اریز  تسا ، زیگنا  تفگـش  رایـسب  ریبز  نبا  ناـمرف 
. تسا هدومن  دانتسا  هیکت و  ص )  ) ادخ لوسر  مکح  نآرق و  روتسد  هب  شیوخ  لمع  رد  وا  هک  یتروص  رد  دوش ،

هب هتفر و  اطخ  هب  ار  هار  شداهتجا  رد  اهتنم  تسا ، هدرک  تقوم  جاودزا  ینز  اب  هدومن و  داـهتجا  یمکح  نینچ  رد  يو  هک  مینک  ضرف  رگا 
تاهبـش اـب  دودـح  هک  تسا  نیا  هن  رگم  اریز  دوب ، دـهاوخن  حیحـص  ندوـمن  راسگنـس  مجر و  مکح  زاـب  تسا ، هدـیدرگ  بکترم  هابتـشا 

زیاج عطق  روط  هب  مالسا  رد  هعتم  اریز  تسین  داهتجا  هب  يزاین  هک  یتروص  رد  میدرک  ضرف  اج  نیا  رد  ام  ار  داهتجا  هتبلا  دوشیم . هتشادرب 
. درادن دوجو  نآ  خسن  تابثا  يارب  یلیلد  دش  هداد  حیضوت  هک  نانچ  تسا 

، دح يارجا  طیارش  دوجو  اب  يددعتم  دراوم  رد  وا  هک  هفینح  وبا  ياوتف  اب  هعتم  هلئسم  رد  رمع  ياوتف  نایم  رد  تسه ، هلـصاف  ردق  هچ  اعقاو 
. تسا هداد  مکح  نآ  طوقس  هب  هدرکن و  ارجا  ار  نآ 

ینز يدرم  رگا  ای  « 2  » دوش رتسبمه  وا  اب  دنک و  جاودزا  حیحص  ریغ  روط  هب  ینز  اب  ای  دوخ و  مراحم  زا  یکی  اب  يدرم  رگا  دیوگیم : الثم 
. تسا طقاس  دح  دراوم  نیا  همه  رد  دنک ، انز  يو  اب  سپس  دیامن  ریجا  يراک  ماجنا  يارب  ار 

رب دـنادیم و  طقاس  ار  دـح  تسا ، مّلـسم  یعطق و  دـح ، توبث  دوجوم و  دـح  يارجا  طیارـش  ماـمت  هک  دراوم  نیا  همه  رد  هفینح  وبا  يرآ 
دوجو يدـح  جاودزا  ندوب  اـب  تسا و  لـطاب  جاودزا  هچرگ  دراد ، دوجو  جاودزا  لوا  تروص  رد  هک  دـنکیم  لالدتـسا  نینچ  شراـتفگ 
ترجا ار  رهم  نآرق  رد  دـنوادخ  اریز  تـسا ، وا  رهم  عـقاو  رد  ترجا  نـیا  دــهدیم ، ترجا  نز  هـب  درم  نوـچ  مود  تروـص  رد  درادــن و 

«3 !! » دمانیم

417 هعتم … ص : هراب  رد  ساسایب  ياهرادنپ 
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توق و هب  زین  نونکا  مه  هدیدرگن و  خسن  یلماع  چیه  اب  هعتم  مکح  هیآ و  هک  میدرک  تباث  اج  نیا  ات 
__________________________________________________

. هعتملا حاکن  باب  ، 133 / 5 ملسم ، حیحص  ( 1)
.147 / 4 ریدقلا ، حتف  ۀیادهلا و  ( 2)

.146 صاصج / نآرقلا ، ماکحا  ( 3)
418 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هار زا  هدرک و  يزاب  ار  يرگید  شقن  هلئـسم  نیا  رد  یهورگ  هک  تسا  نیا  درادـن . دوجو  نآ  خـسن  رب  یلیلد  تسا و  یقاب  دوخ  ماکحتـسا 
ربمایپ نآرق و  مّلسم  مکح  نیا  هک  دناهتساوخ  هلیـسو  نیدب  دناهدیـشارت و  جاودزا  هعتم و  يارب  يدسافم  تالاکـشا و  دناهدش ، دراو  رگید 

. دننک هیجوت  تسا ، ص )  ) ربمایپ نآرق و  راتفگ  فالخ  رب  هک  ار  رمع  ياوتف  راتفگ و  هدومن و  دکار  ار  ص )  ) مالسا
میزادرپیم : ساسایب  تالاکشا  نیا  هب  میهدیم و  رییغت  خسن  عوضوم  زا  ار  ثحب  ریسم  اج  نیا  زا  ام 

هب يروظنم  اهدرم  جاودزا  هنوگ  نیا  رد  اریز  دراد  تافانم  جاودزا  نز و  فافع  نوناق  اب  هعتم »  » عوضوم دـیوگیم : رانملا  ریـسفت  بحاـص 
شدوخ هک  ینز  نوچ  دنهدیم ، داب  رب  ار  نانز  يوربآ  تفع و  عقاو  رد  لمع  نیا  اب  دنرادن و  يرگید  زیچ  انز  یـسنج و  هزیرغ  عابـشا  زج 

رعـش قادـصم  ینز  نینچ  دـنامیمن و  یقاـب  يو  يارب  یتیـصخش  تـفع و  دـهدیم ، رارق  يدرم  راـیتخا  رد  زور  ره  هراـجا  تروـص  هـب  ار 
دیوگیم : رعاش  هک  تسا  فورعم 

لجر  نم  لجر  اهفّقلتف  ۀجلاوصب  تفذح  ةّرک 
. دیابرب شرگید  ياپ  زا  ییاپ  دوش و  باترپ  ناگوچ  اب  هک  دنامیم  یپوت  هب  وا  ینعی 
دیوگیم : هک  دراد  تافانم  هفیرش  هیآ  نومضم  اب  تقوم  جاودزا  هک  هتشادنپ  وا  زاب 

. َنوُداعلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َءارَو  یغَْتبا  ِنَمَف  َنیِمُولَم . ُْریَغ  ْمُهَّنِإَف  ْمُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  اـم  َْوأ  ْمِهِجاوْزَأ  یلَع  اَّلِإ  َنوُِظفاـح . ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو 
«1»

هک دنراد  شزیمآ  ناشنازینک  نارـسمه و  اب  اهنت  دننکیم و  ظفح  یتفعیب  هب  ندش  هدولآ  زا   ] ار ناشناماد  هک  ینانمؤم   ] دـندش راگتـسر  و 
. دنرگزواجت دننک ، بلط  ار  نیا  زا  ریغ  هک  یناسک  دنرادن و  تمالم  نانآ  زا  يریگهرهب  رد 

رد ص )  ) ربمایپ زا  ینخـس  تیاور و  امتح  هدوبن و  دوخ  شیپ  زا  هعتم  زا  رمع  يریگولج  میرحت و  هک : دیوگیم  زاب  رانملا  ریـسفت  بحاص 
نم ار  هعتم  هک  تسا  هتفگ  هداد و  تبـسن  دوـخ  هب  ار  هعتم  میرحت  يو  هک  دـشاب  تباـث  بلطم  نیا  رگا  تسا و  هدوـب  هدینـش  هعتم  تـمرح 
نیا هن  تسا  هتـشاذگ  ارجا  دروم  هب  ار  نآ  ای  هدومن و  نالعا  نایب و  وا  ار  یلوا  میرحت  هک  تسا  هدوب  نیا  يو  روظنم  امتح  منکیم ، میرحت 

. دشاب هدرک  عیرشت  دوخ  شیپ  زا  ار  مکح  هک 
، تسا هدروآ  دوخ  باتک  نیشیپ  تاحفص  رد  هک  ار  هچ  نآ  عقاو  رد  شراتفگ  نیا  اب  رانملا  بحاص 

__________________________________________________

.7 - 5 نونمؤم / ( 1)
419 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

ار هعتم »  » شیوخ يأر  اـب  داـهتجا و  يور  زا  رمع  هک  دوب  هتفگ  شیپ  تاحفـص  رد  وا  اریز  تسا  هدرک  شومارف  ار  نآ  اـی  هتفرگ و  هدـیدان 
«1 . » دناهدومن تقفاوم  يو  اب  هیرظن  نیا  رد  زین  ص )  ) ربمایپ نارای  هدرک و  مارح 

فلؤم :
مییوگیم : ساسایب  ياهرادنپ  نیا  خساپ  رد  ام 

نآرق لئاسمرد  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 448زکرم  هحفص 271 

http://www.ghaemiyeh.com


، تقوم رـسمه  هک  تسا  هدرک  لایخ  نوچ  رانملا  بحاص  هک  تسا  نیا  رب  ینتبم  تفع ، عوضوم  اب  تقوم  جاودزا  تافانم  ناتـساد  اـما  - 1
هک میتفگ  میدرک و  نشور  ار  نخس  نیا  ندوب  ساسایب  البق  هک  یتروص  رد  تسا ، هدیمان  انز  و  حافس »  » ار نآ  اذل  تسین ، یعرش  رـسمه 

زاین عفر  يارب  مه  یهاگ  دوشیم و  یگشیمه  یهاگ  اهنامیپ  رگید  دننام  زین  جاودزا  نامیپ  اهتنم  تسا ، یعرش  جاودزا  زین  تقوم  جاودزا 
. ددرگیم دقعنم  تقوم  روط  هب  مارح  هب  باکترا  زا  تینوصم  و 

ریغ زا  جورف  ظفح  بوجو  اب  تقوم  جاودزا  دیوگیم : هک  ددرگیم  نشور  زین  رانملا  بحاص  مود  راتفگ  ندوب  ساسایب  اج  نیمه  زا  - 2
یقاـب داریا  نیا  يارب  ییاـج  رگید  تسا ، یمئاد  نارـسمه  دـننام  زین  تقوـم  رـسمه  هک  دـیدرگ  نشور  یتـقو  اریز  دراد  تاـفانم  نارـسمه 

. دنامیمن
نیا رگا  ددرگیم ، تسد  هب  تسد  هک  یپوت  هب  ینز  نینچ  ندرک  هیبشت  ياهراـجا و  نز  هب  تقوم  رـسمه  زا  راـنملا  بحاـص  ریبـعت  اـما  - 3
ینعم تسا و  هدوب  ص )  ) ادخ لوسر  دوخ  نارود  رد  هک  دوب  دهاوخ  نوناق  نیا  عیرـشت  لصا  هب  هجوتم  دشاب ، حیحـص  ضارتعا  لاکـشا و 
نوناق نیا  زا  اعطق  ناناملـسم  مامت  هدـیقع  هب  هک  ص )  ) ربماـیپ رـصع  هتـشاد و  صاـصتخا  ینیعم  ناـمز  هب  حـیبقت  هیبشت و  نینچ  هک  درادـن 

. دوب دهاوخ  حیبق  تشز و  هشیمه  تسا ، حیبق  تشز و  هک  يزیچ  دشاب ، انثتسم  دیدرگیم ، هدافتسا 
رارق یبهذـم  بصعت  ریثأت  تحت  درادـن و  یفدـه  تقیقح  نایب  زج  شراتفگ  نیا  رد  هک  دراد  اعدا  رانملا  بحاـص  هک  تسا  بجعت  ياـج 
تباث ناناملـسم  عامجا  تنـس و  نآرق و  تحارـص  هب  هک  ار  یمکح  دنکیم ، راداو  ار  وا  بصعت  یلو  دربیمن  راک  هب  یبصعت  دریگیمن و 

. دهد رارق  داقتنا  دروم  تسا ، هدیدرگ 
دیاب دـشاب ، عونمم  حـیبق و  رگید  درم  هب  درم  کی  زا  ینز  ندـش  لقتنم  راـنملا  بحاـص  لوق  هب  رگا  هک  مینک  هفاـضا  زین  ار  هتکن  نیا  دـیاب 

رد یناملـسم  چیه  هک  یتروص  رد  دوش ، عونمم  حیبق و  مه  زینک  شورف  دیرخ و  ای  قالط  هلیـسو  هب  رگید  درم  هب  يدرم  زا  نز  کی  لاقتنا 
هتشادن يداریا  لاکشا و  دروم  ود  نیا 

__________________________________________________

. ] …[16 - 13 رانملا / ریسفت  ( 1)
420 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. تسا دازآ  لاکشا  نیا  زا  رانملا  بحاص  یلو  تسا 
عوضوم زیوجت  وا  لایخ  هب  نوچ  دـشابیمن ، زیاج  اساسا  زین  یگدرب  تیقر و  عوضوم  تسین ، زیاـج  هعتم  هک  روط  ناـمه  وا  هدـیقع  هب  اریز 

تلفغ دسافم  نیا  كرد  ای  رکذ و  زا  هدرکن و  نایب  ار  دـسافم  نیا  یمالـسا  نادنمـشناد  املع و  هک  دراد  هارمه  هب  یناوارف  دـسافم  یگدرب 
. دناهدیزرو

رد تسا  لطاب  دـشاب ، هتـشاد  قالط  دـصق  لوا  زا  دـقع  نآ  رد  رهوش  هک  یمئاد  دـقع  ره  دـیوگیم : هک  تسا  رانملا  بحاص  نیمه  زاب  و 
. تسا یمالسا  ياملع  مامت  ياوتف  فلاخم  هیرظن  نیا  هک  یتروص 

لیوأت ار  رمع  هتفگ  رانملا  بحاص  یلو  مالـسا ، ربمایپ  زا  هن  تسوا ، زا  هعتم  میرحت  هک  دـنکیم  فارتعا  رمع  هک  نیا  رتزیگنا  تفگـش  - 4
لیوأت و نیا  هک  یتروص  رد  دـشابیم ، رگید  زیچ  راـتفگ  نیا  زا  رمع  روظنم  تسا و  هدوبن  رمع  فرط  زا  میرحت  هک  دـیوگیم  دـنکیم و 

نآ راتفگ  رد  داهتجا  ای  تسا و  هدوب  ص )  ) ادـخ لوسر  راتفگ  فالخ  رب  داـهتجا  اـی  رمع  میرحت  اریز  تسین  حیحـص  هجو  چـیه  هب  هیجوت 
زا تسا  تیاور  لقن  هک  نیا  ای  تسا  هدرک  نالعا  طابنتـسا و  ربمایپ  راـتفگ  زا  ار  میرحت  مکح  دوخ  داـهتجا  اـب  ینعی  تسا ، هدوب  راوگرزب 

داریا لاکـشا و  ياراد  لـطاب و  تروـص  هس  ره  یلو  تسین ، نوریب  تروـص  هس  نیا  زا  ریدـقت  ره  هب  هعتم ، مـیرحت  دروـم  رد  ص )  ) ربماـیپ
. دشابیم

تسا : هدوب  ص )  ) ربمایپ میرحت  ندرک  تیاور  عقاو  رد  رمع ، میرحت  هک  نیا  موس : تروص  اما 
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. دهدیم تبسن  شدوخ  هب  ار  میرحت  یهن و  اهتیاور  نیا  رثکا  رد  هک  درادن  شزاس  رمع  راتفگ  رهاظ  اب  الوا :
هلیسو هب  سپس  تشاد ، نایرج  ناناملسم  نایم  رد  رمع  تفالخ  نارود  رخاوا  ات  هعتم  زاوج  دیوگیم : هک  تسا  یتایاور  اب  ضراعم  ایناث : و 

. دیدرگ میرحت  رمع 
، تسا هدرک  لـقن  هعتم  میرحت  هراـب  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  هک  ار  تیاور  نیا  ارچ  دوب و  اـجک  رکب  وـبا  تفـالخ  نارود  رد  رمع  یتـسار 

. دشاب نآرق  خسان  دناوتیمن  تسین و  شیب  يدحاو  ربخ  رمع  تیاور  ضرف ، هب  انب  اهنیا  زا  هتشذگ  دومنن !؟ راهظا 
زین : بلطم  نیا  تسا ، هدوب  ص )  ) ادخ لوسر  راتفگ  زا  تمرح  طابنتسا  داهتجا و  رمع  راتفگ  هک  نیا  و  مود : تروص  اما  و 

دییأت ص )  ) ادـخ لوسر  تافو  نامز  اـت  ار  هعتم  ندوب  حاـبم  هک  ص )  ) ادـخ لوسر  باحـصا  زا  يریثک  هورگ  راـتفگ  تداهـش و  اـب  ـالوا :
. درادن شزاس  دننکیم ،

دوجو هعتم  ود  ص )  ) ربمایپ رـصع  رد  تسا ، هتفگ  هک  دراد  تافانم  رمع  دوخ  راـتفگ  اـب  لاـمتحا  ود  نیا  اـهنیا ، همه  زا  هتـشذگ  اـیناث : و 
421 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تازاجم  ار  شانیبکترم  هدومن و  میرحت  ار  اهنآ  نم  هک  تشاد 

لقن ناونع  هب  هن  درادن ، ص )  ) ادخ لوسر  دوخ  هب  یطابترا  چیه  هعتم  میرحت  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  راتفگ ، نیا  زا  اریز  دومن ، مهاوخ 
. يو راتفگ  زا  طابنتسا  داهتجا و  ناونع  هب  هن  يو و  زا  تیاور 

ربمایپ نآرق و  ربارب  رد  رظن  راهظا  داهتجا و  ییادـتبا ، میرحت  نامه  هک  لوا  تروص  زج  دـنامیمن ، یقاـب  راـتفگ  يارب  یهیجوت  ياـج  سپ 
لوبق و لباق  دـناوتیمن  هجو  چـیه  هب  تسا و  ربمایپ  نآرق و  اب  تفلاخم  رگید  ریبعت  هب  صن و  لباقم  رد  داـهتجا  داـهتجا ، هنوگ  نیا  تسا !!

. دشاب دانتسا  دروم 
داهتجا هدومنن و  يوریپ  رمع  زا  تقوم  جاودزا  رد  دح  توبث  جح و  هعتم  میرحت  رد  تنس ) لها   ) ناناملـسم هک  تسانبم  ساسا و  نیا  رب  و 

. دنتفرگ هدیدان  مکح  ود  نیا  رد  ار  وا  يأر  و 
هب دشاب ، وا  روتـسد  فالخ  رب  هک  يرظن  راهظا  داهتجا و  ره  دننک و  يوریپ  ص )  ) ادخ لوسر  راتفگ  زا  هک  تسا  مزال  ناناملـسم  رب  يرآ !

دیوگیم : دروم  نیا  رد  دیجم  نآرق  دنراذگب و  رانک 
«1 . » ْمِهِْرمَأ ْنِم  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  یَضَق  اذِإ  ٍۀَنِمُْؤم  َو ال  ٍنِمْؤُِمل  َناک  ام  َو 

. دشاب هتشاد  ادخ ] نامرف  ربارب  رد   ] يرایتخا دننادب ، مزال  ار  يرما  شربمایپ ، ادخ و  هک  یماگنه  درادن ، قح  ینامیا  اب  نز  درم و  چیه 
زا هک  ار  هچ  نآ  زج  ماهدرکن  مارح  دـشاب و  هدومن  لـالح  دـنوادخ ، هک  ار  هچ  نآ  زج  ماهدرکن  لـالح  نم  دومرف : زین  ص )  ) ادـخ لوـسر 

«2 . » دشاب هدیدرگ  مارح  ادخ  يوس 
«3 . » دیاین نوریب  يرگید  زیچ  قح  زج  هب  نم  ناهد  زا  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : ترضح  نآ  زاب  و 

ماقم رد  هدرک و  یـشوپ  مشچ  تقیقح  نیا  زا  یچـشوق  لـضاف  یلو  تسا  قح  ادـخ و  فرط  زا  دـیوگب ، ص )  ) ادـخ لوسر  هچ  نآ  يرآ ،
کی تفلاخم  اریز  دشابیمن ، رمع  هب  تبـسن  داریا  حدـق و  بجوم  یتفلاخم  نینچ  هک : دـیوگیم  هعتم  میرحت  عوضوم  رد  رمع  زا  راذـتعا 

«4 . » درادن یگزات  يداهتجا  لئاسم  رد  رگید  دهتجم  اب  دهتجم 
دراو اهنآ  هراب  رد  حیرـص  هیآ  هک  یماکحا  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  ایآ  هک  دـنراد  فالتخا  عوضوم  نیا  رد  ام  ياـملع  دـیوگیم : يدـمآ 

هب دراوم  هنوگ  نیا  رد  ص )  ) ربمایپ فسوی ، وبا  یـضاق  لبنح و  نب  دمحا  هدـیقع  هب  هن ؟ ای  دومنیم  لمع  دوخ  داهتجا  هب  تسا ، هدـیدرگن 
یعفاش دومنیم ، لمع  شدوخ  داهتجا 

__________________________________________________

.36 بازحا / ( 1)
. دروآیم زین  يرگید  تیاور  نومضم  نیمه  هب  72 و  / 4 رصم ، پاچ  دعس ، نبا  تاقبط  ( 2)
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. تسا هدروآ  دواد  وبا  ننس  زا   66 / 1 جاتلا ، ( 3)
. تماما ثحب  دیرجت ، حرش  ( 4)
422 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. دهدب یعطق  مکح  هک  نیا  نودب  تسا ، هدومن  دییأت  ار  هیرظن  نامه  شیوخ  هلاسر  رد  زین 
. دناهدیقع نیمه  رب  يرصب  نسحلا  وبا  رابجلا و  دبع  یضاق  یعفاش و  باحصا  زا  یضعب  زاب  و 

رابخا رظن  زا  درادن و  یلاکشا  ربمایپ  ندومن  داهتجا  القع  اریز  دشابیم  حیحـص  هیرظن  نیا  نم  هدیقع  هب  هک : دنکیم  هفاضا  سپـس  يدمآ 
«1 . » تسا تباث  يداهتجا  نینچ  زین 

ایآ هک  دنراد  رظن  فالتخا  عوضوم  نیا  رد  دنتسه ، لئاق  ص )  ) ربمایپ يارب  داهتجا  زاوج  هب  هک  یناسک  دیوگیم : هراب  نیا  رد  يدمآ  زاب ،
؟ هن ای  دنکیم  مه  هابتشا  اطخ و  شداهتجا  رد  ص )  ) ربمایپ

، ثیدـح ناوریپ  ینعی  اـهنآ  رثـکا  یلو  دـننادیمن ، اور  زیاـج و  ص )  ) ربماـیپ يارب  ار  داـهتجا  رد  هابتـشا  اـطخ و  اـم  باحـصا  زا  ياهدـع 
اطخ هابتـشا و  نیا  رد  يو  هک  طرـش  نیدب  یلو  دـناهتفریذپ ، ربمایپ  يارب  ار  هابتـشا  اطخ و  ناکما  هلزتعم ، زا  یهورگ  اهیئابج و  اهیلبنح ،

. دشاب هتشادن  رارمتسا 
«2 . » تساهنیا اب  قح  ام  رظن  هب  هک  دنکیم  هفاضا  اج  نیا  رد  يدمآ ،

422 ص : هجیتن … : نیرخآ 

داهتجا شناوریپ ، رمع و  میرحت  تساجرباپ و  تباث و  مه  زونه  نآ  مکح  هدیدرگن و  خسن  هعتم  هیآ  هک  دـیآیم  رب  میتفگ  هچ  نآ  همه  زا 
. دنراد فارتعا  تقیقح  نیا  رب  نانآ  زا  یهورگ  هچ  نانچ  تسادخ ، باتک  اب  حیرص  تفلاخم  صن و  لباقم  رد 

. دشابیم بجاو  مزال و  ص )  ) مرکا لوسر  شور  زا  ندرک  يوریپ  دننام  افلخ  شور  زا  ندومن  يوریپ  نانیا  هدـیقع  هب  درک ، دـیاب  هچ  یلو 
«3»

ای تسا  تیعبت  هتسیاش  ص )  ) ربمایپ راتفگ  ایآ  تسا : هتفگ  رمع  دنزرف  هّللا  دبع  هک  تسا  نامه  دروم  نیا  رد  نخـس  نیرتهب  تروص  ره  هب 
«4 . » تسا هدروآ  ِناتَّرَم …  ُقالَّطلا  هیآ  لیذ  رد  رانملا  ریسفت  رد  هدبع  دمحم  خیش  دوخ  هک  تسا  نامه  هلمج  نیرتهب  زاب  و  رمع !! تنس 

__________________________________________________

.222 / 4 ماکحالا ، لوصا  یف  ماکحالا  ( 1)
.290 نامه ، ( 2)

.519 / 2 یقتنم ، رب  یقف  هیشاح  ( 3)
. دییامرف هعلاطم  قالط  هس  هلئسم  هراب  رد  ار  هدبع  رظن  هرامش 8  هقیلعت  رد  تاقیلعت  شخب  رد  ( 4)

423 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

423 ثرا … ص : هیآ  رد  خسن  ( 14)

هراشا
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«1 . » ًادیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهَبیِصَن  ْمُهُوتآَف  ْمُُکناْمیَأ  ْتَدَقَع  َنیِذَّلا  َو  َنُوبَْرقَْألا  َو  ِناِدلاْولا  َكََرت  اَّمِم  َِیلاوَم  اْنلَعَج  ٍّلُِکل  َو 
ار ناشبیصن  دیاهتسب ، نامیپ  نانآ  اب  هک  یناسک  زین ]  ] دنربب و ثرا  ناکیدزن  ردام و  ردپ و  ثاریم  زا  هک  میداد  رارق  یناثراو  سک  ره  يارب 

. تسا رظان  دهاش و  زیچ  همه  هب  دنوادخ  دیزادرپب ،
دراد : دوجو  یفلتخم  ياههیرظن  هیآ  نیا  موهفم  رد 

مکح هـلمج  نـیا  دـنیوگیم : دـننادیم و  یلقتـسم  شخب  هـلمج و  ار  ْمُُکناـْمیَأ  ْتَدَـقَع  َنـیِذَّلا  َو  هـیآ  رخآ  تمـسق  نیرــسفم  زا  یــضعب 
شخب نامه  رد  هک  مه  ار  بیصن »  » هملک رگید  فرط  زا  درادن و  یطابترا  هیآ  لوا  شخب  یلبق و  تالمج  اب  هتشادرب و  رد  ار  ياهناگادج 

نامه يانعم  هتکن ، ود  نیا  نتفرگرظن  رد  اب  دناهدومن و  ریسفت  نآ  لاثما  یهاوخ و  ریخ  تحیصن و  يرای و  هب  تسا ، هتفر  راک  هب  هیآ  رخآ 
.« دیهدب ناشیرای  دینک و  یهاوخ  ریخ  تحیصن و  یکین و  ناتیاهنامیپ  مه  هب  : » دوب دهاوخ  نینچ  هیآ  زا  تمسق 

. دشابیمن خسن  لباق  هک  دراد  رب  رد  ار  یتباث  مکح  کی  روکذم  هیآ  ینعم ، نیاربانب 
طبترم نآ  اب  هدرک و  فطع  هیآ  لوا  هب  ار   … تدقع »  نیذلا  و   » هلمج نامه  نیرسفم  زا  يرگید  هورگ 

__________________________________________________

.33 ءاسن / ( 1)
424 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

، تسا هتفر  راک  هب  هیآ  نیا  رد  هک  نیمی » دقع   » يانعم رد  دارفا  نیا  دوخ  یلو  دناهدرک  ریسفت  ثرا »  » هب مه  ار  بیـصن »  » هملک دناهتخاس و 
دوب و لومعم  تیلهاج  نارود  رد  هک  تسا  يرگید  نامیپ  ره  يردارب و  نامیپ  دـقع و  نآ  زا  روظنم  دـنیوگیم ، ياهدـع  دـنراد : فالتخا 

هیآ هک  نیا  ات  تخانـش  تیمـسر  هب  ار  نآ  دومن و  دـییأت  هیآ  نیا  رد  ار  نوناق  نامه  زین  مالـسا  دـندربیم ، ثرا  رگیدـمه  زا  نامیپ  نیفرط 
تفگ : دومن و  خسن  ار  نوناق  نیا  دیدرگ و  لزان  ثرا » »
«1 . » ِهَّللا ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو 

. دنرتراوازس نارگید  زا  هتشاد  ررقم  ادخ  هک  یماکحا  رد   ] رگیدکی هب  تبسن  نادنواشیوخ  و 
، ثحب دروم  هیآ  رد  هک  نآ  لاثما  يردارب و  نامیپ  هتفای و  صاصتخا  نادـنواشیوخ  هب  یـصاخ  يدـنب  هجرد  اب  ثرا » ، » هفیرـش هیآ  نیا  رد 

. تسا هدش  خسن  هیآ  نیا  اب  لّوا  هیآ  مکح  هنوگ  نیدب  هدش و  جراخ  ثرا  متسیس  زا  هیآ  نیا  رد  هدش  هدرمش  ثرا »  » لماع
. دوشیم هدیمان  هریرج » نماض   » هک تسا  همیرج  رد  تکرش  نامیپ  اهنت  نیمی » دقع   » روظنم دناهتفگ : نارّسفم  زا  یموس  هورگ 

هیآ تفگ : دیاب  تروص  نیا  رد  دننادیمن ، ثرا  لماع  ار  هریرج  نامـض  هک  میریذـپب  ار  تنـس  لها  ياملع  رثکا  رظن  رگا  ریـسفت ، نیاربانب 
، دننادیم ثرا  ببس  ار  هریرج  نامض  هک  مینک  لوبق  ار  وا  ناوریپ  هفینح و  وبا  رظن  رگا  یلو  « 2 ، » تسا هدش  خسن  ثرا  هیآ  اب  ثحب  دروم 

. درادرب رد  تسا  یقاب  دوخ  توق  هب  مه  زونه  هک  ار  تباث  مکح  کی  هدیدرگن و  خسن  هفیرش  هیآ  تروص  نیا  رد 
هیجوت رد  دـننادیم و  ثرا  لماع  زین  ار  نآ  دـننکیم و  ریـسفت  هریرج » نماض   » نامه هب  هیآ  نیا  رد  ار  نیمی » دـقع   » وا ناوریپ  هفینح و  وبا 
یتافانم تسا ، هداد  رارق  یثرا  بیـصن  هریرج » نامـض   » يارب هک  ثحب  دروم  هیآ  اب  ثرا  هیآ  هک : دننکیم  لالدتـسا  نینچ  نآ  خـسن  مدـع 

ریغ ندرب  ثرا  هک  نیا  هن  درادیم ، مدـقم  ثارو  رگید  زا  ثرا  رد  ار  نادـنواشیوخ  اهنت  ثرا  هیآ  اریز  ددرگ ، نآ  خـسن  بجوم  ات  درادـن 
«3 . » ددرگ نآ  خسان  دنک و  عنم  ار  نادنواشیوخ 

__________________________________________________

.75 لافنا / ( 1)
.107 ساحن ، خوسنم ، خسان و  ( 2)

.175 / 2 صاصج ، نآرقلا ، ماکحا  ( 3)
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425 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

425 ص : فلؤم … :

رظن هب  یلو  میدروآ  اج  نیا  رد  هیرظن  راهچ  هک  دناهتفگ  رایـسب  نخـس  نآ  خسن  یگنوگچ  هیآ و  نیا  موهفم  رد  دش ، هتفگ  هک  روط  نامه 
ثحب و دروم  هیآ  سپ  دوب . دهاوخ  ثرا »  » بجوم نامیپ  دقع و  هک  تسا  نیا  دوشیم ، هدافتسا  نآ  رهاظ  زا  هک  روط  نامه  هیآ  يانعم  ام 

. تسا لمع  دروم  اجرباپ و  تباث و  هدشن و  خسن  تسا ، نآ  نمضتم  هک  یمکح 

425 هک … ص : نیا  حیضوت 

فالخ ندرک ، ریسفت  نآ  دننام  يرای و  يانعم  هب  ار  نآ  تسا و  ثرا  بیـصن »  » هملک زا  روظنم  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  هیآ  قایـس  الوا :
. تسا هیآ  حیرص  فالخ  هکلب  رهاظ 

نیا همه  هک  دنکیمن  تلالد  اهنامیپ ) مه  نادنواشیوخ ، ردام ، ردـپ و   ) هفیرـش هیآ  رد  هفیاط  هس  زا  ندرب  مان  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ایناث :
هب دنزرف  ندوب  اب  دربیم و  ثرا  ردام  ردپ و  زا  دنزرف  اریز  دنتـسه ، يواسم  ناسکی و  رگیدمه  اب  ثرا  رد  هدوب و  هقبط  کی  رد  هفیاط  هس 

لقتنم هفیاط  هس  نیا  هب  ثرا  هک  تسا  نیا  دوشیم ، هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  هک  يزیچ  اهنت  دـسریمن ، ثرا  تیم  نادـنواشیوخ  زا  کی  چـیه 
ماکحا و نیا  دیآیمن و  تسد  هب  هیآ  نیا  زا  مادـک  چـیه  ناشمدـقت ، مدـع  ای  يرگید و  هب  تبـسن  ثارو  زا  یـضعب  مدـقت  اما  ددرگیم و 

. دوشیم هدافتسا  تایاور  رگید و  تایآ  زا  تایصوصخ 
، رداـم ردـپ و  زا  نادـنزرف  هک  تسا  هدـش  هراـشا  اـهنآ  همه  هب  هدـیدرگ و  عمج  لاـمجا  روط  هب  ثارو  هیآ ، نیا  رد  میتفگ ، هچ  نآ  رباـنب 

ماجنا ناسکی  روط  هب  مه و  حطـس  رد  ثراوت  نیا  ایآ  یلو  دـنربیم  ثرا  رگیدـمه  زا  اـهنامیپ  مه  رگیدـکی و  زا  کـیدزن  نادـنواشیوخ 
وجوتسج رگید  تایاور  تایآ و  رد  ار  نآ  دیاب  تسا و  هدیدرگن  حرطم  هیآ  نیا  رد  تمـسق  نیا  توافتم ؟ يدـنب و  هجرد  اب  ای  دریگیم 

. درک
زا یـصاخ  ماکحا  اب  هک  ینادنواشیوخ  نادنزرف و  ردام ، ردـپ ، دـننام  دوب ، دـهاوخ  تبارق  يدـنواشیوخ و  یهاگ  ثرا  ببـس  بلطم : نایب 

نیا مامت  رد  دیآیم و  دوجو  هب  ریز  قیرط  راهچ  زا  مه  نامیپ  نیا  دشابیم ، ثرا  بجوم  نامیپ  دـقع و  یهاگ  دـنربیم و  ثرا  رگیدـمه 
ددرگیم : ثرا  بجوم  هناگراهچ  لحارم 

. دنربیم ثرا  رگیدکی  زا  جاودزا  نامیپ  رثا  رد  رهوش  نز و  هک  تسا  جاودزا  دقع  نامیپ  اهنامیپ ، زا  یکی  - 1
ربمایپ و تیالو  دـننام  دوشیم ، هدـیمان  تماما » ءالو  ای  تیالو و  نامیپ   » ددرگیم و ققحم  تیعبت  تعیب و  هلیـسو  هب  نامیپ  نیا  یهاگ  - 2

426 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ياهراپ  رد  تیالو  نامیپ  نامه  رثا  رد  هک  ع )  ) نیرهاط همئا 
نیا مکح  تسا و  قافتا  دروم  ناناملـسم  ناـیم  رد  ص )  ) ربماـیپ يارب  یتیـالو  نینچ  توبث  دـنربیم و  ثرا  ناـشناوریپ  ناـعبات و  زا  دراوم 

نم هل :» ثراو  نم ال  ثراو  انا   » دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدـیدرگ  دراو  زین  تنـس  لها  دوخ  تایاور  زا  یتمـسق  رد  نامیپ  هنوگ 
«1 . » درادن ثراو  هک  منآ  ثراو 

تسا هدیدرگ  تباث  یعطق  لیالد  اب  اریز  تسین  دیدرت  لاکـشا و  ياج  مالـسا ، يافلخ  ایـصوا و  يارب  ینامیپ  تیالو و  نینچ  توبث  رد  زاب 
ع)  ) تیب لها  قیرط  هب  هک  یتایاور  هیماما و  ياملع  تاملک  دنـشابیم و  يو  هدـنیامن  تهج  ره  زا  وا  دـننام  هب  ص )  ) ربمایپ نانیـشناج  هک 

. تسا هدومن  تباث  ار  ینعم  نیا  اقفتم  هدیدرگ  دراو 
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دوجو هب  ود  نآ  ناـیم  رد  یـصاخ  طاـبترا  ناـمیپ و  عون  کـی  تسا ، هدوـمن  يدرف  رد  يدازآ  داـجیا  یـصخش  هک  نیا  رثا  رد  یهاـگ  - 3
. دوب دهاوخ  ثرا  ببس  مه  نامیپ  نیا  هک  دیآیم 

« يدازآ نامیپ  ای  قتع  ءال  و   » ار دقع  عون  نیا  دـیآیم و  دوجو  هب  ناشنایم  رد  ینامیپ  دـقع و  دومن ، دازآ  ار  شیوخ  هدرب  یـسک  رگا  الثم :
ياملع زا  یهورگ  تسین و  یفالتخا  هلئسم  نیا  رد  هعیش  ياملع  نایم  رد  دربیم و  ثرا  شیوخ  هدش  دازآ  هدرب  زا  هدننک  دازآ  دنمانیم و 

. دندقتعم نآ  ندوب  ثرا  ببس  نامیپ و  نیا  هب  زین  تنس  لها 
هب اههمیرج  اهنایز و  رد  هک  دـندنبیم  نامیپ  رفن  ود  هک  نیا  نآ  ددرگیم و  ققحم  نامـض  دـقع  ناـمیپ و  هلیـسو  هب  ثرا  زین  یهاـگ  - 4
رد تکرـش  نامیپ   » ای و  هریرج » نامـض   » هک مه  نامیپ  عون  نیا  دنریگب ، هدهع  هب  ار  رگیدـکی  همیرج  دـننک و  يداصتقا  کمک  رگیدـمه 

دنربیم و ثرا  رگیدکی  زا  نامض »  » فرط ود  ددرگیم و  ثرا  بجوم  هعیـش  نادنمـشناد  املع و  مامت  هدیقع  هب  دوشیم ، هدیمان  همیرج »
. دندقتعم نامض  نامیپ و  هنوگ  نیا  هب  ثرا  عوضوم  رد  يو  نارای  هفینح و  وبا  زین  تنس  لها  ياملع  زا 

تسا : بلطم  ود  رب  طونم  ثحب  دروم  هیآ  رد  خسن  ياعدا  هک : نیا  هصالخ 
يرای بیصن »  » هملک زا  روظنم  تروص  نیا  رد  اریز  دشابن ، نآ  لوا  تمسق  زا  ادج  لقتسم و  ینعم  رظن  زا  هیآ  رخآ  تمـسق  هک : نیا  یکی 

. میداد حیضوت  البق  هک  نانچ  تسین ، خسن  لباق  ینعم  نیا  هک  دوب  دهاوخ  یهاوخ  ریخ  و 
هب دشاب ، همیرج  رد  تکرش  نامیپ  نامه  ینعی  هریرج ،» نامـض   » اهنت هفیرـش  هیآ  زا  تمـسق  نیمه  رد  نیمی » دقع   » زا روظنم  هک : نیا  مود 

رظن هب  هک  دـشاب  رگید  ياهنامیپ  يردارب و  نامیپ  نآ ، زا  روظنم  هک  نیا  ای  مینادـن و  ثرا  ببـس  ـالعف  ار  ناـمیپ  هنوگ  نیا  هک  نیا  طرش 
عامجا هب  املع و  مامت 

__________________________________________________

.462 / 2 یقتنملا ، دناهدومن . لقن  هجام  نبا  دواد و  وبا  دمحا و  ار  ثیدح  نیا  ( 1)
427 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

اریز مینادب ، هیآ  نیا  خـسان  ار  ثرا  هیآ  میناوتیم  اهتروص  نیا  همه  رد  ددرگیمن . تباث  ثرا  ییاهنامیپ  نینچ  اب  یمالـسا  نادنمـشناد 
ثرا ببـس  لماع و  ثرا ، هیآ  قبط  اـهنیا  زا  کـی  چـیه  هک  یتروص  رد  دـنکیم ، تباـث  ثرا  اـهنامیپ ، هنوگ  نیا  يارب  ثحب  دروم  هیآ 

. تسا هدش  خسن  ثرا  هیآ  اب  هیآ  مکح  هک  تفگ  دیاب  راچان  هب  هک  تسا  نیا  دشابیمن ،
تخس و رایسب  هفیرش  هیآ  نیا  رد  خسن  تامدقم  همه  نیا  ندومن  مهارف  یناعم و  طیارش و  نیا  ندومن  تباث  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  یلو 

اریز : تسا  شخب  نانیمطا  لیلد  زا  يراع  ساسایب و  راتفگ  کی  تسا و  راوشد 
طوبرم و هیآ ، رخآ  تمـسق  میداد ، حیـضوت  البق  هک  يروط  هب  اریز  تسین ، حیحـص  دـشاب ، لقتـسم  هیآ  رخآ  تمـسق  هک  لوا : طرـش  اـما 

. تسا نآ  لوا  تمسق  هب  فوطعم 
اریز : تسین ، مهارف  مه  طرش  نیا  ددرگن ، ثرا  ببس  مه  نآ  دشاب و  هریرج » نامض   » اهنت نیمی  دقع  زا  روظنم  هک  مود : طرش  اما 

هدـناجنگ هملک  نیا  رد  میدومن ، هراشا  اهنآ  هب  هک  اهنامیپ  هناگراهچ  ماسقا  مامت  هکلب  تسین  هریرج  نامـض  اـهنت  ناـمیپ  زا  روظنم  ـالوا :
. تسا هدش 

توق هب  مه  نونکا  تسا و  هدـیدرگن  خـسن  هریرج  نامـض  مکح  دـشاب ، هریرج » نامـض   » اهنت دـقع ، نآ  زا  روظنم  هک  مه  ضرف  رب  ایناث : و 
428 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دوریم . رامش  هب  ثرا  بابسا  لماوع و  زا  یکی  ام  هدیقع  هب  دشابیم و  تباث  یقاب و  دوخ 

428 رکس … ص : هیآ  رد  خسن  ( 15)

هراشا
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هراشا

«1 . » َنُولوُقَت ام  اوُمَْلعَت  یَّتَح  يراکُس  ُْمْتنَأ  َو  َةالَّصلا  اُوبَْرقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. دییوگیم هچ  هک  دینادب  ات  دیوشن  کیدزن  زامن  هب  یتسم  تلاح  رد  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 

. تسا هیآ  مادک  نآ  خسان  هک  تسا  نیا  رد  ناشفالتخا  اما  « 2 . » تسا هدش  خسن  هیآ  نیا  املع  رثکا  هدیقع  هب 
نیا هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  یلو  تسا ، هدیدرگ  خسن  رمخ  میرحت  هیآ  اب  هیآ  نیا  هک  هدش  لقن  « 3 ، » يرصب نسح  دهاجم و  هداتق و  زا 

دیامرفیم : دنوادخ  هک  تسا  هدش  خسن  وضو  هیآ  اب  هیآ 
«4 . » ِِقفارَْملا َیلِإ  ْمُکَیِْدیَأ  َو  ْمُکَهوُجُو  اُولِسْغاَف  ِةالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ 

. دییوشب جنرآ  ات  ار  اهتسد  تروص و  دیتسیایم ، زامن  هب  هک  یماگنه 
اریز : تسا ، ساسایب  لطاب و  هیرظن  ود  ره  ام  هدیقع  هب  هک  ثحب  دروم  هیآ  خسن  رد  هیرظن  ود  هصالخ  دوب  نیا 

__________________________________________________

. ] …[43 ءاسن / ( 1)
ساحن 109. خوسنم ، خسان و  ( 2)

.201 صاصج 2 / نآرقلا ، ماکحا  ( 3)
.6 هدئام / ( 4)

429 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

429 ص : رمخ … : میرحت  هیآ  اب  رکس  هیآ  خسن  اما  - 1

مکح هدومن و  خسن  ار  مکح  نیا  رمخ ، میرحت  هیآ  یلو  دنکیم ، میرحت  زامن  لاح  رد  اهنت  ار  بارش  ندروخ  یتسم و  هیآ ، نیا  دنیوگیم 
. درادن صاصتخا  زامن  لاح  هب  تسا و  تباث  تالاح  مامت  رد  یتسم  رمخ و  تمرح  هک  نیا  نآ  تسا و  هدرک  نآ  نیزگیاج  ار  يرگید 

میرحت هیآ  اب  ات  درادـن  زامن  لاح  ریغ  رد  ندروخ  بارـش  زاوج  رب  تلالد  هجو  چـیه  هب  هیآ  نیا  الوا ، هک  مییوگیم : راتفگ  نیا  خـساپ  رد 
هدافتسا ندروخ  بارـش  زاوج  هیآ  نیا  زا  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  سپ  دوب ، مارح  بارـش  هیآ ، نیا  لوزن  زا  لبق  ایناث ، ددرگ . خسن  رمخ 

. تسا هدیدرگ  خسن  رگید  هیآ  اب  دشیم و 
اهتیاور : نآ  زا  يدنچ  ياههنومن  کنیا  دیامنیم و  دییأت  ار  ام  راتفگ  هک  تسا  هدمآ  یتایاور  هنیمز  نیا  رد 

دوب : نیا  هیآ  نیتسخن  تسا ، هدیدرگ  لزان  هیآ  هس  بارش ، میرحت  رد  دیوگیم : رمع  نب  هّللا  دبع 
«1 . » امِهِعْفَن ْنِم  ُرَبْکَأ  امُهُْمثِإ  َو  ِساَّنِلل  ُِعفانَم  َو  ٌرِیبَک  ٌْمثِإ  امِهِیف  ُْلق  ِرِْسیَْملا  َو  ِرْمَْخلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی 

، دراد رب  رد  مدرم  يارب  يدام  رظن  زا   ] یعفانم تسا و  یگرزب  نایز  هانگ و  اـهنآ  رد  وگب ! دـننکیم ، لاؤس  راـمق  بارـش و  هراـب  رد  وت  زا 
. دشابیم ناشعفن  زا  رتشیب  ناشهانگ  یلو 

زا ام  راذگب  هّللا ! لوسر  ای  دنتـشاد  هضرع  رگید  ياهدع  دیدرگ ، مارح  بارـش  دنتفگ : ياهدع  دش ، لزان  هیآ  نیا  نوچ  دیوگیم : هّللا  دبع 
ات دومن  رایتخا  توکـس  نانآ  هتـساوخ  ربارب  رد  ص )  ) مرکا لوسر  مینک ! هدافتـسا  تسا ، هدومن  هراشا  نادـب  راگدرورپ  هک  شعفانم  نامه 

دوب : نیا  هیآ  نآ  دش و  لزان  مود  هیآ 
«2  » يراکُس ُْمْتنَأ  َو  َةالَّصلا  اُوبَْرقَت  ال 

«3 . » تسا هدروآ  زین  هریره  وبا  ار  تیاور  نیا  ریظن 
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رتنشور ام  يارب  ار  بارش  مکح  ادنوادخ ! تفگ : باطخ  نب  رمع  دیدرگ ، لزان  بارـش  میرحت  هیآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  لقن  هریـسم  وبا 
دیدرگ : لزان  هیآ  نیا  هاگ  نآ  نک ! نایب  نیا  زا 

«4 . » ٌرِیبَک ٌْمثِإ  امِهِیف  ُْلق  ِرِْسیَْملا  َو  ِرْمَْخلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی 
ار بارش  مکح  ادنوادخ ! تشاد : هضرع  دیدرگن و  عناق  وا  یلو  دش  هدناوخ  رمع  يارب  هیآ  نیا 

__________________________________________________

.219 هرقب / ( 1)
.43 ءاسن / ( 2)

.351 / 2 دمحا ، دنسم  ( 3)
.219 هرقب / ( 4)

430 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
دمآ : دورف  هیآ  نیا  نک ! نایب  رتنشور 

«1  » يراکُس ُْمْتنَأ  َو  َةالَّصلا  اُوبَْرقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
زامن هب  یتسم  تلاح  اب  یسک  دومن : نالعا  دنلب  يادص  اب  ناذا  زا  دعب  ص )  ) ادخ لوسر  نذؤم  هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ  دیوگیم : هریسم  وبا 

هیآ هک  نیا  ات  امرف ! نایب  رتنشور  زین  نیا  زا  ار  رمخ  مکح  ایادخ ! تفگ : موس  راب  يارب  وا  دش  هدناوخ  رمع  رب  هک  هیآ  نیا  دوشن ! کیدزن 
يراددوخ كانرطخ  داسف و  رصنع  نیا  زا  ایآ   » هک دیسر  « 2  » َنوُهَْتنُم ُْمْتنَأ  ْلَهَف  هلمج  هب  نآ  ياهتنا  رد  هیآ  نوچ  دش و  لزان  هدـئام  هروس 

. میدـیرخ ناج  شوگ  هب  يرآ ، « 3  » انیهتنا انیهتنا - تفگ : دنلب  يادـص  اب  دینـش و  ار  ازفناج  رگرادـیب و  يادـن  نیا  رمع  درک »!؟ دـیهاوخ 
«4 . » تسا هدومن  لقن  يرصتخم  فالتخا  اب  ار  ثیدح  نیمه  زین  یئاسن  میدومن ». يراددوخ  میدومن ، يراددوخ  »

بیقعت رد  زین  هیآ  نیا  دوخ  دوب و  هدـیدرگ  لزاـن  رمخ  تمرح  مکح  ثحب  دروم  هیآ  لوزن  زا  لـبق  هک  دوـشیم  هدافتـسا  تاـیاور  نیا  زا 
. تسا ساسایب  لطاب و  رمخ  میرحت  هیآ  اب  هیآ  نیا  خسن  هیرظن  میتفگ  هک  تسا  لیالد  نیا  هب  تسا . هدش  لزان  مکح  نامه 

430 ص : وضو … : هیآ  اب  رکس  هیآ  خسن  اما  و  - 2

رد ندوبن  تسم  اهنت  هیآ  نیا  اریز  تسا  هدیدرگ  خسن  وضو  هیآ  اب  هیآ  نیا  دـنیوگیم  هک  تسا  نیا  ثحب ، دروم  هیآ  خـسن  رد  مود  هیرظن 
. داد رارق  زامن  تحص  طرش  ار  وضو  دومن و  خسن  ار  نآ  مکح  هدیدرگ ، لزان  وضو  هیآ  تسنادیم و  مزال  طرش و  ار  زامن  لاح 

هیآ رگید  ترابع  هب  ددرگ ، خـسن  نآ  اب  ات  درادـن  طابترا  وضو  مکح  اب  اـتابثا  اـیفن و  هیآ ، نیا  اـساسا  مییوگیم : زین  هیرظن  نیا  خـساپ  رد 
مه وضو  هیآ  نآ . نودـب  ای  دریگب و  ماجنا  وضو  اب  زامن  نیا  هاوخ  تسین ، تسرد  یتسم  لاح  رد  زاـمن  هک  تسا  ماـقم  نیا  رد  ثحب  دروم 

. دشابیم مزال  طرش و  زامن  رد  وضو  هک  تسا  نیا  نایب  ماقم  رد 
__________________________________________________

.43 ءاسن / ( 1)
.91 هدئام / ( 2)

.351 / 2 دمحا ، دنسم  ( 3)
. رمخلا میرحت  باب  ، 33 / 2 یئاسن ، ننس  ( 4)

431 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
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. ددرگ يرگید  نآ  خسان  یکی  ات  درادن  دوجو  یتافانم  نیرتکچوک  هیآ  ود  نیا  نایم  رد  هک  دوشیم  نشور  حیضوت  نیا  اب 

431 یخساپ … ص : يرادنپ و 

یتلفغ درواین ، راب  هب  تلفغ  هک  تسا  یفیفخ  یتسم  عون  کی  هیآ  نیا  رد  یتسم  زا  روظنم  هک  دناهدرک  روصت  نینچ  خسن  نارادفرط  دیاش 
فیلکت دروم  ار  وا  دنوادخ  ات  دشابیمن  هجوتم  وا  هب  یفیلکت  تروص  نیا  رد  اریز  دشاب ، هتـشاد  زامن  هب  یهجوت  نیرتکچوک  دـناوتن  هک 

هک تسا  یئزج  فیفخ و  یتسم  عون  کی  هیآ  نیا  رد  یتسم  زا  روظنم  سپ  دنک ، شیهن  عنم و  تلاح  نآ  رد  زامن  ندناوخ  زا  دهد و  رارق 
رد دنکیم ، عنم  یئزج  فیفخ و  یتسم  رکـس و  تلاح  نآ  رد  ندناوخ  زامن  زا  ار  یـصخش  نینچ  هیآ  نیا  دشابن . فیلکت  هب  هجوت  زا  عنام 

خـسن وضو  هیآ  اـب  هیآ  نیا  مکح  نیارباـنب ، نآ . زا  عونمم  هن  دـشابیم  زاـمن  ندـناوخ  هب  فلکم  یـصخش  نینچ  اـملع  قاـفتا  هب  یتروـص 
. یتسم مدع  هن  دنکیم  یفرعم  وضو  اهنت  ار  زامن  طرش  هک  تسا  هدیدرگ 

431 ص : خساپ … :

َنُولوُقَت ام  اوُمَْلعَت  یَّتَح  هلمج : اب  ار  یتسم  هیآ  دوخ  اریز  تسا  ساسایب  رایـسب  مه  روصت  نیا  هک  مییوگیم : رادنپ  راتفگ و  نیا  خـساپ  رد 
. دهدب تسد  زا  ار  دوخ  روعش  كرد و  نآ ، نتشاد  اب  صخش  هک  تسا  یتسم  زا  هلحرم  نامه  نآ ، زا  روظنم  هک  دنکیم  نایب  «، 1»

نینچ رد  زامن  نداد  ماـجنا  اریز  درادـن  تاـفانم  روعـش  لـقع و  نادـقف  اـب  دـشابیم ، هجوتم  تسم  دارفا  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هک  یفیلکت 
فیلکت هب  نداد  هجوت  یهن و  تهج  نیدب  هدش ، لصاح  فلکم  دوخ  رایتخا  اب  نوچ  روعـش  نیا  نادقف  یلو  تسین ، رودـقم  هچرگ  یتلاح 

رظن زا  دـشاب ، لمع  لباق  ریغ  ناسنا  دوخ  رایتخا  اب  هک  یلمع  ره  رایتخالا :» یفانی  رایتخالاب ال  عنتمملا   » نوچ درادـن ، یلاکـشا  لاح  نیا  رد 
. درادن یتافانم  باقع  فیلکت و  تحص  اب  لقع 

هنوگ نیا  لاثما  دوش و  هجوتم  وا  هب  فیلکت  دوش و  یهن  يزامن  نینچ  زا  یـصخش  نینچ  هک  تسین  یعناـم  لاکـشا و  هنوگ  چـیه  نیارباـنب 
ینعی تسا ، یعضو » تمرح   » اهنآ زا  روظنم  مه  یهاگ  دنمانیم و  یفیلکت » تمرح   » ار اهنآ  هک  تسا  ناوارف  مالسا  عرـش  رد  اهفیلکت 

داسف نایب  داشرا و  تهج 
__________________________________________________

.43 ءاسن / دییوگیم . هچ  هک  دیمهفب  ات  ( 1)
432 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. تسا یتسم  لاح  رد  زامن  نالطب  نآ ، روظنم  تسا و  هدش  رداص  یهن  زامن  نالطب  و 
دهاوخ زامن  نالطب  بجوم  هشیمه  هک  تسا  زیگناتلفغ  زادـنا و  رب  لقع  یتسم  نامه  هیآ  نیا  رد  یتسم  زا  روظنم  هک : نیا  نخـس  هاـتوک 

نیا دـناوخن . زامن  یتلاح  نینچ  رد  دـنک و  يراددوخ  تلاح  نیا  تامدـقم  ندروآ  مهارف  زا  هک  تسا  بجاو  ضرف و  یفلکم  ره  رب  دوب و 
توق هب  اجرباپ و  هیآ  مکح  درادـن و  دوجو  ثحب  دروم  هیآ  رد  خـسن  عوقو  رب  لیلد  چـیه  نیاربانب  خـسف . لـباق  ریغ  تباـث و  تسا  یمکح 

433 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسا . یقاب  دوخ 

433 رافک … ص : تینوصم  هیآ  رد  خسن  ( 16)
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هراشا

ْمُهَطَّلََـسل ُهَّللا  َءاـش  َْول  َو  ْمُهَمْوَق  اُوِلتاـُقی  َْوأ  ْمُکُوِلتاـُقی  ْنَأ  ْمُهُروُدُـص  ْتَرِـصَح  ْمُکُؤاـج  َْوأ  ٌقاـثیِم  ْمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ٍمْوَق  یلِإ  َنُولِـصَی  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
«1 . » اًلِیبَس ْمِْهیَلَع  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَعَج  امَف  َمَلَّسلا  ُمُْکَیلِإ  اْوَْقلَأ  َو  ْمُکُوِلتاُقی  ْمَلَف  ْمُکُولَزَتْعا  ِنِإَف  ْمُکُوَلتاقَلَف  ْمُْکیَلَع 

اب راکیپ  ای  امش  اب  راکیپ  زا  دنیآیم و  امش  يوس  هب  هک  ار  نانآ  ای  دناهتسب ، نامیپ  امش  نانامیپ  مه  اب  هک  ار  نانآ  رگم  دیریگن ] یتسود  هب  ]
ّطلـسم امـش  رب  ار  نانآ  دـهاوخب  دـنوادخ  رگا  و  دوخ ] موق  اب  هزرابم  ییاناوت  هن  دـنراد و  امـش  اب  گنج  رـس  هن   ] دـناهدش ناوتان  دوخ  موق 

امش هب  دنوادخ  دندرک ، حلص  داهنشیپ  هکلب   ] دندومنن راکیپ  امـش  اب  هدرک ، يریگ  هرانک  امـش  زا  رگا  سپ  دننک ، راکیپ  امـش  اب  ات  دنکیم 
. دیوش نانآ  ضّرعتم  هک  دهدیمن  هزاجا 

نیکرشم اب  گنج  داهج و  هیآ  اب  دراد ، تلالد  نیکرـشم  هب  ییادتبا  ضرعت  مدع  نامیپ و  ظفح  رب  هک  هیآ  نیا  دنیوگیم : خسن  نارادفرط 
. تسا هدش  خسن 

. نانآ اب  گنج  زاغآ  يرگید  نیکرشم و  نامیپ  ظفح  یکی  تسا : هدش  خسن  مکح  ود  هیآ  نیا  رد  هیرظن ، نیاربانب 
__________________________________________________

.90 ءاسن / ( 1)
434 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

434 ص : خساپ … :

هب دندینادرگ و  ور  مالسا  زا  هرابود  مالسا ، هب  رهاظت  زا  سپ  هک  تسا  هدش  لزان  ینیقفانم  هراب  رد  هکلب  درادن  طابترا  نیکرشم  هب  هیآ  نیا 
رد هیآ  نیا  هک  یلبق  تایآ  اریز  دـنکیم ، تلالد  ینعم  نیا  هب  ار  ام  هفیرـش  هیآ  دوخ  ناـیرج  قایـس و  یتح  دوجوم  نئارق  دـندییارگ . رفک 
نآ هب  ات  دیوگیم  نخس  اهنآ  اب  ناناملسم  راتفر  طابترا و  یگنوگچ  اهنآ و  هراب  رد  تسا و  نیقفانم  هب  طوبرم  تسا ، هدمآ  اهنآ  هلابند 

دیامرفیم : هک  دسریم  اج 
َْول اوُّدَو  اًلِیبَس . َُهل  َدَِـجت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَم  َو  ُهَّللا  َّلَضَأ  ْنَم  اوُدـْهَت  ْنَأ  َنوُدـیُِرت  َأ  اُوبَـسَک  اِمب  ْمُهَـسَکْرَأ  ُهَّللا  َو  ِْنیَتَِئف  َنیِِقفانُْملا  ِیف  ْمَُکل  اـمَف 

ْمُهوُُمتْدَجَو ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  َو  ْمُهوُذُخَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِجاُهی  یَّتَح  َءاِیلْوَأ  ْمُْهنِم  اوُذِـخَّتَت  الَف  ًءاوَس  َنُونوُکَتَف  اوُرَفَک  امَک  َنوُرُفْکَت 
«1 …  » ْمُهَْنَیب َو  ْمُکَْنَیب  ٍمْوَق  یلِإ  َنُولِصَی  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ًاریِصَن . َو ال  اِیلَو  ْمُْهنِم  اوُذِخَّتَت  َو ال 

، دندوب رفاک  البق  هک  تسا  هدش  دراو  ینیقفانم  هراب  رد  نآ  مکح  ثحب و  دروم  هیآ  هک  دوشیم  مولعم  تایآ ، نیا  قایـس  نتفرگ  رظن  رد  اب 
، دنوشیم هدیمان  دترم »  » یهقف حالطصا  هب  هک  دارفا  هنوگ  نیا  دناهتشگ ، زاب  ناشرفک  هب  مه  زاب  یلو  دناهتفریذپ ، رهاظ  هب  ار  مالسا  سپس 

دروم : ود  رد  رگم  دنوش  هتشک  دیاب  هیآ  نیا  رظن  زا 
ناناملسم فرط  زا  نیدترم  نیا  هب  زین  نانآ  دشاب و  دقعنم  ضرعت  مدع  نامیپ  ناناملـسم  نانآ و  نایم  رد  هک  یناسک  هب  اهنآ  نتـسویپ  - 1

هتـشک لتق و  زا  دـناهداد ، اهنآ  هب  ناناملـسم  ياهنامیپ  مه  هک  یناما  مارتحا  هب  نیدـترم  ناـمه  تروص  نیا  رد  دـنهد ، تینوصم  ناـما و 
. دننامیم نوصم  ندش 

هدشن ادیپ  نآ  رد  يرییغت  هدیدرگن و  خـسن  دراد و  همادا  لاونم  نیمه  هب  مکح  مه  نونکا  دوشیم و  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  هچ  نآ  تسا  نیا 
ات تینوصم  نیا  یلو  تسا ، یمتح  اـهنآ  تینوصم  نیدـترم ، هب  نداد  ناـما  تروـص  رد  دـیوگیم : هیآ  نیا  هک  يروطناـمه  اریز  تسا ،
هب تبـسن  هک  یتینوصم  يارب  ددرگ ، وغل  نانآ  اـب  ناـشنامیپ  رگا  دـشاب و  هتـشاد  همادا  ناـشنامیپ  مه  اـب  ناناملـسم  ناـمیپ  هک  تسا  يزور 
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یلو دنناسرب  لتق  هب  ار  نانآ  دنگنجب و  نیدترم  اب  هرابود  دنناوتیم  ناناملـسم  تروص  نیا  رد  دنامیمن ، یقاب  یلحم  دوب ، هجوتم  نیدـترم 
، نآ عوضوم  نتفر  نیب  زا  ببـس  هب  مکح  کـی  ندـش  هتـشادرب  میدومن ، نشور  خـسن  ثحب  لوا  رد  هک  روط  ناـمه  دیـشاب ، هتـشاد  هجوـت 
: اریز تسا ، باب  نیمه  زا  نیدترم  مکح  رییغت  زین  اج  نیا  رد  دوشیمن ، هدـیمان  خـسن  لیدـبت  رییغت و  هنوگ  نیا  درادـن و  خـسن  هب  یطابترا 

هک ینامیپ 
__________________________________________________

. ] …[90 - 88 ءاسن / ( 1)
435 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

تدم نیا  رد  هک  دش  هداد  تلهم  هام  راهچ  نیکرشم  هب  دیدرگ و  وغل  هبوت  هروس  ندمآ  دورف  اب  دوب  دقعنم  نیکرـشم  ناناملـسم و  نایم  رد 
ثحب دروم  هیآ  رد  هک  یتینوصم  ناما و  نیا  يارب  رگید  بیترت  نیدب  دنور و  نوریب  یمالسا  ياهرهـش  دالب و  زا  ای  دنریذپب و  ار  مالـسا  ای 

نیدترم و اب  لاتق  نآ  عبت  هب  دش و  طقاس  رابتعا  زا  ناما  تفر و  نیب  زا  تینوصم  نامه  هک  دوب  نیا  دنامن ، یقاب  یعوضوم  تسا  هدش  دراو 
زا شور  رییغت  نیا  دیدرگ و  نالعا  داهج  هیآ  رد  مکح  نیا  دـش و  زیوجت  ادّدـجم  دوب ، هدـش  عونمم  ناما  نامه  تلع  هب  هک  اهنآ  نتـشک 

. تسا طیارش  رییغت  ای  عوضوم و  رییغت  هلوقم  زا  هکلب  تسین  یلوا  مکح  خسن  هلوقم 
گنج زا  ار  دوخ  دنیآ و  ناناملسم  شیپ  هب  زیمآ  تملاسم  هنایوج و  حلص  نانآ  هک  تسا  نیا  لتق  زا  نیدترم  تینوصم  رد  مود  طرـش  - 2
تـسد نداد  زا  روظنم  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  یلو  دنهدب  ناناملـسم  هب  یتسود  تسد  ادّدـجم  دادـترا ، زا  سپ  دـنرادهگن و  رود  نانآ  اب 
دیوگیم : هک  تسا  يرگید  هیآ  ینعم ، نیا  رب  دهاش  دنیامن و  فارتعا  توبن  دیحوت و  هب  هدومن و  مالسا  راهظا  هک  تسا  نیا  یتسود 

«1 . » ًانِمُْؤم َتَْسل  َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال 
راهظا رگا  یلم  دترم  هک  دنکیم  تلالد  ثحب ، دروم  هیآ  نیاربانب ، یتسین ! ناملـسم  دییوگن  دـنکیم ، مالـس  حلـص و  راهظا  هک  یـسک  هب 

رد دندقتعم و  نیمه  هب  زین  هعیـش  ياهقف  تشک و  ار  وا  ندرک  هبوت  زا  سپ  ناوتیمن  تسا و  لوبق  شاهبوت  ددرگرب ، مالـسا  هب  دنک و  هبوت 
. دیامن خسن  ار  مکح  نیا  دنک و  تلالد  قالطا  روط  هب  دترم  لتق  بوجو  هب  هک  تسا  هدیدرگن  دراو  ياهیآ  مه  دیجم  نآرق 

. دننکیم دانتسا  لاتق  گنج و  هیآ  هب  دراد ، رب  رد  ار  رافک  اب  گنج  لاتق و  زاوج  مدع  مکح  هک  هیآ  نیا  خسن  رد  یهاگ  رگید : رادنپ 
هک یتروص  رد  دشابیم ، رفک  زا  ترابع  هک  تسا  عوضوم  ياقب  هب  طورشم  لتق  مکح  اریز  تسا  نشور  یلیخ  مه  دانتسا  نیا  خساپ : یلو 

دروم هیآ  هک  یتینوصم  هجیتن  رد  دوش و  هجوتم  وا  هب  لـتق  مکح  لاـتق ، هیآ  قبط  اـت  دـنامیمن  ناـیم  رد  يرفک  دومن ، هبوت  یلم  دـترم  رگا 
. ددرگ خسن  دوب ، هدرک  نایب  دترم  يارب  ثحب 

ربانب تسا و  هدمآ  قالطا  روط  هب  دترم  لتق  مکح  تنس  لها  تایاور  رابخا و  زا  یضعب  رد  يرآ ،
__________________________________________________

.94 ءاسن / ( 1)
436 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

نبا دواد و  وبا  یئاسن ، يذمرت ، لبنح ، نب  دمحا  يراخب ، هک  نانچ  دشابیم ، بجاو  يو  لتق  زاب  دنکب ، مه  هبوت  رگا  دـترم  اهتیاور ، نیا 
. دیشکب ار  وا  دنک ، لیدبت  رگید  بهذم  هب  ار  شیوخ  بهذم  سک  ره   » هک تسا  هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  وا  سابع و  نبا  زا  هجام 

«« 1»
رد هک  یفالتخا  اهنت  يرآ ، تسین . ییانتعا  لباق  فالتخا  هلئـسم  نیا  رد  تسا و  هبوت  مدع  هب  طورـشم  دـترم ، لتق  بوجو  مکح  ام  رظن  هب 
ایآ توعد ، موزل  تروص  رد  بحتسم و  ای  تسا  بجاو  هبوت  يوس  هب  دترم  ندومن  توعد  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  دوشیم ، هدهاشم  اج  نیا 

بجاو هبوت  يوس  هب  توعد  هک  تسا  نیا  هعیـش  نایم  رد  روهـشم  دسرب ؟ لتق  هب  درکن ، هبوت  تدم ، نآ  رد  رگا  هک  تسا  ردقچ  نآ  تدم 
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یهاگ دـشاب و  نکمم  القع  تدـم  نآ  رد  يو  نتـشگرب  ناکما  هک  تسا  يزور  ات  نآ  تدـم  هکلب  تسین  ینیعم  تدـم  نآ ، يارب  تسا و 
تبـسن هعیـش  ياملع  زا  ياهراپ  هب  هیرظن  نیا  دـنک و  هبوت  تمادـن و  راهظا  ددرگرب و  هک  دراد  تلهم  زور  هس  ات  اهنت  هک  تسا  هدـش  هتفگ 

. دناهدیدرگ لئاق  تلهم  هزور  هس  بابحتسا  هب  زین  فسوی  وبا  هفینح و  وبا  دناهتفریذپ و  ار  نآ  زین  تنس  لها  ياملع  رثکا  تسا ، هدش  هداد 
یناـنیغرم رکب  وبا  نب  یلع  یلو  نیرتکـچوک  هک  نیا  نودـب  تسا  بجاو  یلم  دـترم  نتـشک  دـیوگیم : یناـنیغرم  رکب  وبا  نب  یلع  یلو 

مامه نبا  لقن  هب  انب  رذـنم  نبا  یعفاـش و  دوش ، هداد  وا  هب  یتلهم  نیرتکـچوک  هک  نیا  نودـب  تسا  بجاو  یلم  دـترم  نتـشک  دـیوگیم :
«2 . » دوشیم هتشک  دنکن ، هبوت  دادترا  زا  سپ  هلصافالب  دترم  رگا  دنیوگیم :

هبوت هلیـسو  هب  دترم  لتق  مکح  هک  تسین  لاکـشا  ياج  تسا ، هدیدرگ  دراو  تنـس  لها  هعیـش و  تایاور  رد  هک  يروط  هب  تروص ، ره  هب 
رد هچرگ  لتق  زا  ار  یلم  دـترم  تینوصم  مکح  هک  ثحب  دروم  هیآ  نیاربانب ، دـنامیم . نوصم  لـتق  زا  هبوت  تروص  رد  ددرگیم و  طـقاس 

. تسا هدیدرگن  خسن  یلماع  چیه  اب  درادرب ، رد  یّصاخ  دراوم 
__________________________________________________

.745 / 2 یقتنملا ، ( 1)
.86 / 4 ریدقلا ، حتف  ( 2)

437 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

437 اضق … ص : هیآ  رد  خسن  ( 17)

ُّبُِحی َهَّللا  َّنِإ  ِطْـسِْقلِاب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَـف  َتْمَکَح  ْنِإ  َو  ًاْئیَـش  َكوُّرُـضَی  ْنَلَف  ْمُْهنَع  ْضِْرُعت  ْنِإ  َو  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأ  َْوأ  ْمُـهَْنَیب  ْمُکْحاَـف  َكُؤاـج  ْنِإَـف 
«1 . » َنیِطِسْقُْملا

يررـض چـیه  وت  هب  ینک ، رظن  فرـص  نانآ  زا  رگا  راذـگاو ! دوخ  لاح  هب  ای  نک و  مکح  ناـشنایم  رد  دـندمآ  وت  دزن  هب  باـتک  لـها  رگا 
. دراد تسود  ار  نارگداد  دنوادخ ، هک  نک  يرواد  تلادع  اب  ینک ، يرواد  نانآ  نایم  رد  رگا  دنناسریمن و 

دراد : دوجو  فالتخا  املع  نایم  رد  خسن ، مدع  خسن و  رظن  زا  هفیرش  هیآ  نیا  رد 
نیا رب  دنتـسه و  هدیقع  نیدب  زین  هعیـش  ياملع  تسا . یقاب  دوخ  توق  هب  تباث و  نآ  مکح  هک  نیا  دنلئاق و  خسن  مدع  هب  املع : زا  ياهدـع 

. دنراد رظن  قافتا  عامجا و  ینعم 
مالسا ییاضق  نیئآ  قبط  دناوتیم  وا  دننک ، حرط  ناملسم  یضاق  مکاح و  دزن  رد  ار  شیوخ  يواعد  تامکاحم و  باتک  لها  رگا  نیاربانب 

. دراذگباو ناشنیئآ  هب  ار  اهنآ  ای  دنک و  تواضق  مکح و  نانآ  نایم  رد 
ناملسم مکاح  دزن  رد  ار  شیوخ  همکاحم  لیجنا  تاروت و  لها  رگا  هک : دنکیم  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  حیحص  دنـس  اب  زین  یـسوط » خیـش  »

ای دنک و  مکح  نانآ  نایم  رد  هک  دراد  رایتخا  وا  دننک ، حرط 
__________________________________________________

.42 هدئام / ( 1)
438 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«1 . » دیوگ كرت 
تنـس لها  ياملع  زا  ياهدـع  یلو  « 2 . » دـناهدومن راـیتخا  ار  لوق  نیمه  کـلام  اـطع و  یعخن ، میهاربا  یبعـش ، زین  تنـس  لـها  ياـملع  زا 

تسا : نیا  هیآ  نآ  تسا و  هدیدرگ  خسن  تسا ، هدمآ  نآ  زا  دعب  هک  يرگید  هیآ  اب  هیآ  نیا  هک  دناهتفگ 
«3 . » ْمُهَءاوْهَأ ِْعبَّتَت  َو ال  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحا  ِنَأ  َو 
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. دنادیم مود  هیآ  خسان  ار  لوا  هیآ  هیرظن ، نیا  سکع  هب  تسرد  وا  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  دهاجم  زا 
فلؤم :

نآ قبط  هک  دهدیم  روتـسد  یـضاق  هب  دنوادخ  مود  هیآ  رد  اریز  تسا  هدشن  عقاو  یخـسن  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح  ام  رظن  هب  اما 
اضق و ماجنا  رد  یـضاق  هک  تسا  نیا  لوا  هیآ  روظنم  یلو  دـنک  تواضق  باتک  لها  نایم  رد  تسا ، هدـیدرگ  لزان  دـنوادخ  فرط  زا  هچ 

. یهاوخبلد هن  دهد  ماجنا  یهلا  نییآ  قبط  تلادع و  اب  دیاب  دنک ، مکح  تساوخ  رگا  تسا و  ّریخم  نآ  مدع 
یـضاق هک  یتروص  رد  هک  دنکیم  نایب  ار  مود  هیآ  مکح  عوضوم  عقاو  رد  لوا  هیآ  اهتنم  تسا ، یکی  هیآ  ود  ره  يانعم  رگید : ترابع  هب 

نایم رد  خسن  نیاربانب ، دهد . ماجنا  هنادنـسپادخ  شور  اب  تلادع و  اب  دـیاب  دـنک  تواضق  مکح و  باتک ، لها  نایم  رد  دـهاوخب  ناملـسم 
. تسین روصتم  دنشابیم  رگیدکی  نّیبم  رسفم و  هیآ  ود  نیا 

ادخ لوسر  رفـس  يانثا  رد  هدـئام  هروس  هک  دوشیم  هدافتـسا  اهنآ  همه  زا  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  تایاور  نیا ، زا  هتـشذگ 
هعفد و کی  دنـشابیم ، هروس  نامه  تایآ  زا  هک  هیآ  ود  ره  سپ  تسا ، هدش  لزان  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  اج  کی  عومجم و  روط  هب  (ص )

هیآ ود  نیا  نایم  رد  تفگ : دـیاب  هک  تسا  نیا  دـشاب ، خوسنم  يرگید  خـسان و  اـهنآ  زا  یکی  هک  تسین  روصتم  دـناهدمآ و  دورف  مه  اـب 
. درادن دوجو  یخسن  الصا 

اهتیاور نآ  زا  یتمـسق  دوش ، نشور  نیا  زا  رتشیب  تقیقح  هک  نیا  يارب  یلو  دیآیم ، تسد  هب  تایاور  نیا  زا  هچ  نآ  هصالخ  دوب  نیا 
میروآیم : اج  نیا  رد  ار 

__________________________________________________

. اضق باتک  زا  باب 27   406 / 3 هلودلا ، نیع  پاچ  لئاسو  ( 1)
. تسا هداد  تبسن  زین  يرصب  نسح  هب  ار  لوق  نیا   434 صاصج 2 / نآرقلا ، ماکحا  ساحن 130  خوسنملا ، خسانلا و  ( 2)

.48 هدئام / ( 3)
439 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

رب هک  تسا  ییاههروس  نیرخآ  زا  هدئام  هروس  هک : دنکیم  لقن  ع )  ) نانمؤم ریما  زا  شیوخ  ردپ  زا  وا  شردپ و  زا  هّللا  دبع  نب  یـسیع  - 1
رب وناز  ابهش »  » یحو ینیگنـس  رثا  رد  دوب و  ابهـش »  » رتسا راوس  ترـضح  نآ  هک  دش  لزان  یماگنه  هروس  نیا  دیدرگ و  لزان  ص )  ) ربمغیپ

«1 . » تشاذگ نیمز 
عومجم ماگنه  نآ  رد  مدوب ، هتفرگ  ار  ص )  ) ربماـیپ صوصخم  رتش  ابـضغ »  » راـهم نم  هک  تسا  هدومن  لـقن  نینچ  دـیزی  رتخد  ءامـسا  - 2

«2 . » دیآ رد  وناز  هب  رتش  یحو ، ینیگنس  رثا  رد  دوب ، کیدزن  دش و  لزان  ترضح  نآ  رب  هدئام  هروس 
ترضح نآ  رتش  رمک  دوب ، کیدزن  دیدرگ و  لزان  اج  کی  ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  هدئام  هروس  هک  تسا  هدومن  لقن  رگید  دنس  اب  ءامسا  - 3

«3 . » دنکشب ار 
درک : لاؤس  هشیاع  متفر . هشیاع  دزن  هب  یجح  رفس  رد  نم  هک  تسا  هدومن  لقن  ریفن  نب  ریبج  - 4

ار نآ  لالح  تسا ، هدـمآ  دورف  هک  تسا  ياهروس  نیرخآ  هدـئام  دـینادب ! تفگ : هاگ  نآ  يرآ ، متفگ : یناوخیم ؟ ار  هدـئام  هروس  ریبج !
. دیرادب مارح  ار  نآ  مارح  لالح و 

دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدومن  لقن  سیق  نب  ۀیطع  بیبح و  نب  ةرمض  زا  دیبع  وبا  - 5
«4 . » دینادب مارح  ار  نآ  مارح  لالح و  ار  هروس  نیا  لالح  سپ  تسا ، هدیدرگ  لزان  هک  تسا  نآرق  زا  ياهروس  نیرخآ  هدئام 

هروس نیرخآ  لوزن ، رظن  زا  هدـش و  لزاـن  اـج  کـی  هدـئام  هروـس  هک  نیا  رب  دـنراد  تلـالد  هک  تسه  اـهنیا  زا  ریغ  زین  يرگید  تاـیاور 
. دشابیم
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خـسن نیا  دـشابیم و  نآ  رگید  هیآ  خـسان  هروس ، نیا  تایآ  زا  یکی  هک  دومن  اعدا  ناوتیم  هنوگچ  تایاور  نیا  دوجو  اب  زیزع ، هدـنناوخ 
یخـسن نینچ  دوب و  دهاوخ  هدیافیب  وغل و  خوسنم  هیآ  مکح  عیرـشت  تروص  نیا  رد  هک  تسا  لمع  تقو  ندیـسر  ارف  زا  لبق  خسن  نامه 

. درادن ناکما 
نیا تایآ  زا  کی  چـیه  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  ام  راـتفگ  دـیؤم  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور  نیا  زا  زین  يرگید  بلطم  نیا ، رب  هوـالع 

. تسا هدشن  خسن  هروس ،
__________________________________________________

.263 / 1 ناهرب ، ریسفت  ( 1)
.2 / 2 ریثک ، نبا  ریسفت  ( 2)

باتک رد  رصن  نب  دمحم  ریرج و  نبا  دیمح ، نب  دبع  ار  نآ  نیع  2 و  / 2 یناکوش ، ریسفت   485 / 6 دمحا ، دنسم  ار  ثیدح  نیا  دننام  و  ( 3)
. دناهدومن لقن  ءامسا  زا  نامیلا  بعش  رد  یقهیب  لئالدلا و  رد  میعن  وبا  یناربط و  ةالص و 

. نامه ( 4)
440 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

440 تداهش … ص : هیآ  رد  خسن  ( 18)

هراشا

«1 . » ْمُکِْریَغ ْنِم  ِنارَخآ  َْوأ  ْمُْکنِم  ٍلْدَع  اَوذ  ِناْنثا  ِۀَّیِصَْولا  َنیِح  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َرَضَح  اذِإ  ْمُِکْنَیب  ُةَداهَش  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
نارگید زا  ای  ناتدوخ و  زا  لداع  مدآ  رفن  ود  تیصو  ماگنه  هب  دسر  ارف  امـش  زا  یکی  گرم  هک  هاگ  نآ  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 

. دیبلطب تداهش  هب 
. تسا ملاس  نوصم و  خسن  زا  دراد و  رب  رد  ار  یتباث  مکح  هفیرش  هیآ  نیا  هعیش  ياملع  هدیقع  هب 

باحصا و زا  یهورگ  تسا . ذفان  زیاج و  رفس  رد  ناناملسم  تیـصو  رب  باتک  لها  تداهـش  مکریغ » نم   » هلمج نتفرگ  رظن  رد  اب  نیاربانب 
، هدیبع ریبج ، نب  دیعس  بیسم ، نب  دیعس  حیرـش ، سابع ، نبا  سیق ، نب  هّللا  دبع  دننام  دنراد ، ار  هدیقع  نیا  زین  نیعبات  و  ص )  ) ربمایپ نارای 

رثا رد  زین  دیبع  وبا  هتفریذـپ و  ار  هیرظن  نیا  يروث  نایفـس  زین  تنـس  لها  ياهقف  زا  يدـس و  رمعی و  نب  ییحی  یبعـش ، نیریـس ، نب  دـمحم 
. تسا هدش  لیامتم  نآ  هب  هیرظن  نیا  نارادفرط  ترثک 

تداهـش تروص ، چـیه  رد  دـنیوگیم  دـندقتعم و  خـسن  عوقو  هب  هیآ  نیا  رد  هفینح  وـبا  یعفاـش و  سنا ، نب  کـلام  ملـسا ، نب  دـیز  یلو 
«2 . » تسین هتفریذپ  رفاک  صخش 

__________________________________________________

.106 هدئام / ( 1)
.134 ساحن 133 ، خوسنملا ، خسانلا و  ( 2)

441 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

441 نآ … ص : لیالد  خسن و  مدع 

نآرق لئاسمرد  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 448زکرم  هحفص 285 

http://www.ghaemiyeh.com


اریز : ساسایب  لطاب و  تسا  يرادنپ  هیآ  نیا  رد  خسن  عوقو  هب  هدیقع  تسا و  هدشن  خسن  هفیرش  هیآ  نیا  ام  هدیقع  هب 
رد ناناملسم  تیـصو  رب  باتک  لها  تداهـش  دوشیم : هدافتـسا  اهنآ  زا  هک  تسا  هدمآ  تنـس  لها  هعیـش و  قیرط  هب  یناوارف  تایاور  - 1
رد ع )  ) قداص ماما  هک  دـنکیم  لقن  مکح  نب  ماشه  زا  ینیلک  هک  ناـنچ  دـشابن ، ریذـپ  ناـکما  ناملـسم  تداهـش  هک  تسا  لوبق  یتروص 
ریغ تداهـش  يو  تیـصو  هراب  رد  دوشن ، ادـیپ  یناملـسم  اج  نآ  رد  دـشاب و  تبرغ  رد  یـصخش  رگا  دومرف : مکریغ » نم  نارخاوا   » ریـسفت

«1 . » تسا ذفان  زیاج و  زین  ناملسم 
، دنک تیصو  ات  درکن  ادیپ  ار  ناناملسم  زا  یسک  نوچ  دیـسر و  ارف  گرم  ار  ناناملـسم  زا  یکی  اقوقد »  » رد هک  تسا  هدومن  لقن  زین  یبعش 
ار نایرج  دندمآ و  يرعشا » یـسوم  وبا   » دزن هب  دندیدرگ و  هفوک  دراو  رفن  ود  نیا  تفرگ ، دهاش  دوخ  تیـصو  هب  ار  باتک  لها  زا  رفن  ود 

خر يدماشیپ  نینچ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سپ  تفگ : یسوم  وبا  دنداد و  لیوحت  یـسوم  وبا  هب  ار  وا  ياهتناما  لوپ و  دندرک ، غالبا  وا  هب 
رد هتفگن و  غورد  وا  تیـصو  رد  دـناهدرکن و  تنایخ  یـسوم  لام  هب  ایآ  هک  داد  دای  مسق  رفن  ود  نآ  هب  رـصع  زامن  زا  دـعب  تسا و  هدادـن 

داـی دـنگوس  هنوگ  نیدـب  مه  ناـنآ  دـنیامنیم و  راـهظا  ناـنآ  هک  تسا  هدوب  ناـمه  يو  تیـصو  تورث و  دـناهدادن ، يرییغت  شیاـههتفگ 
«2 . » تفریذپ درک  لوبق  ناملسم  درف  کی  تیصو  هراب  رد  ار  ناشتداهش  یسوم  وبا  هاگ  نآ  دندرک ،

اهتیاور نآ  زا  اریز  هیآ  نیا  خسن  مدع  رب  تسا  یمکحم  لیلد  میدروآ ، هدئام  هروس  لوزن  عوضوم  رد  هتـشذگ  لصف  رد  هک  یتایاور  - 2
هک یمکح  ره  هدیدرگن و  خسن  نآ  تایآ  زا  کی  چـیه  تسا و  هدـمآ  دورف  هک  تسا  ياهروس  نیرخآ  هدـئام  هروس  هک  دوشیم  هدافتـسا 

. تسام ثحب  دروم  هیآ  نامه  هروس  نآ  تایآ  زا  یکی  تساجرباپ و  تباث و  تسا ، هدمآ  هروس  نیا  رد 
خـسن نارادفرط  هک  یلیالد  نیا  زا  کی  چـیه  دراد و  تابثا  لیلد و  هب  جایتحا  خـسن  هک  تسا  نیا  روبزم  هیآ  خـسن  مدـع  رب  موس  لیلد  - 3

. دنک تباث  ار  نآ  دناوتیمن  دناهدومن ، هماقا 
__________________________________________________

. ] …[ ۀیصولا یلع  داهشالا  باب  ، 8 / 13 یفاو ، ( 1)
.942 / 2 یقتنملا ، تسا . هدروآ  نومضم  نیمه  رد  يرگید  ثیدح  زین  یبطق  راد  هدومن و  لقن  دواد  وبا  ار  ثیدح  نیا  ( 2)

442 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

442 خسن … ص : هب  نیلئاق  لیالد 

یلیالد هب  هیرظن  نیا  رد  تسا و  هدـش  خـسن  ثحب  دروم  هیآ  هک  دـنیوگیم  تنـس  لها  ياملع  زا  یهورگ  میدومن ، هراشا  هک  روط  ناـمه 
میهدیم : رارق  لیلحت  هیزجت و  ثحب و  دروم  میروآیم و  ار  لیالد  نآ  ام  کنیا  دننکیم . دانتسا 

تسا : هدومرف  نینچ  هتسناد و  ربتعم  طرش و  ار  ندوب  نیملسم  تیاضر  دروم  تلادع و  دهاش ، رد  لاعتم  دنوادخ  دنیوگیم : - 1
«1 . » ِءادَهُّشلا َنِم  َنْوَضَْرت  ْنَّمِم 

«2 . » ْمُْکنِم ٍلْدَع  َْيَوذ  اوُدِهْشَأ  َو  دیراد  تیاضر  نانآ  یهاوگ  تداهش و  هب  هک  دیریگب  یناهاوگ 
. دیریگب دهاش  ار  لداع  رفن  ود 

ناناملـسم ياضر  دروم  زین  وا  شور  هقیرط و  تسین و  تلادـع  ياراد  رفاک  نوچ  دـهاش ، رد  تیاضر  تلادـع و  طرـش  نتفرگ  رظن  رد  اـب 
اب ثحب  دروم  هیآ  دشاب و  ربتعم  لوبقم و  دناوتیمن  زین  تیصو  رد  تروص  نیا  رد  تسا ، رابتعایب  وغل و  يو  تداهش  نیاربانب ، دشابیمن ،

. تسا هدش  خسن  مکح  نیا 
دراو قالط  هب  تداهـش  هراب  رد  مود  هیآ  ضرق و  هب  تداهـش  هراب  رد  لوا  هیآ  الوا ، تسا : شودخم  تهج ، دنچ  زا  لالدتـسا  نیا  خـساپ :
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هیآ ود  نیا  هک  مینک  ضرف  رگا  ایناث ، تسا . طرـش  تلادع  زین  تیـصو  هب  تداهـش  رد  هک  درادن  تلالد  اهنآ  زا  کی  چـیه  تسا و  هدـش 
لومش قالطا و  هک  هیآ  ود  نآ  رب  دشاب  ياهرصبت  دناوتیم  ثحب  دروم  هیآ  تروص  نیا  رد  دنلماش ، دراوم  مامت  هب  دنتسه و  قالطا  ياراد 

قلطم و يارب  انثتسا  هرـصبت و  دیقم  مکح  دراوم  هنوگ  نیا  رد  هکلب  دنک ، خسن  ار  دودحم  دیقم و  مکح  دناوتیمن  یلک  قلط و  اریز  دنراد ،
. دوب دهاوخ  یلک 

تسین و لوبق  قساف  تداهـش  هک  تسا  نیا  رب  املع  عامجا  دـنیوگیم : هک  تسا  عامجا  ياعدا  خـسن  نارادـفرط  لـیالد  زا  رگید  یکی  - 2
. دوشیمن هتفریذپ  يو  تداهش  تسا ، قساف  زین  رفاک  نوچ 

ار باتک  لها  تداهش  نادنمشناد  املع و  رتشیب  دیدرگ ، نشور  البق  هک  يروط  هب  اریز  تسا  ینعمیب  دروم  نیا  رد  عامجا  ياعدا  خساپ :
رد هک  يرفاک  تداهش  هک  دشاب  نآ  لیلد  دناوتیمن  تسین ، هتفریذپ  مالسا  رد  هک  قساف  ناملسم  تداهش  دننکیم و  لوبق  تیصو  هراب  رد 

. درادن دوجو  ود  نیا  نایم  رد  ياهمزالم  لقع  رظن  زا  اریز  دوشن  هتفریذپ  تسا ، نانیمطا  دروم  لداع و  شیوخ  بهذم 
__________________________________________________

.282 هرقب / ( 1)
.2 قالط / ( 2)

443 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
تسا و فالتخا  دروم  تیـصو  عوضوم  رد  تسین و  هتفریذپ  عامجا  روط  هب  تیـصو  دروم  ریغ  رد  رفاک  صخـش  تداهـش  دـنیوگیم : - 3

. دومن قیبطت  لمح و  نیقتم  هب  ار  كوکشم  قافتا و  عامجا و  دروم  هب  ار  فالتخا  دروم  دیاب  ارهق 
هیکت تسا ، هدمآ  تسد  هب  تیـصو  باب  رد  باتک  لها  تداهـش  ندـش  هتفریذـپ  هب  نقتم  مّلـسم و  لیلد  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  خـساپ :

دیوگب دروایب و  ار  لیلد  نیا  سکع  هدننک  لالدتـسا  نیا  هک  دوب  رتهب  تسا و  بجعت  تبارغ و  تیاهن  رد  یهاو  لیالد  هنوگ  نیدب  ندومن 
نیا ص )  ) ادـخ لوسر  نارود  زا  سپ  یلو  تسا  هدوب  لوبق  دروم  اـعامجا  ص )  ) ادـخ لوسر  ناـمز  رد  تیـصو  دروـم  رد  رفاـک  تداـهش 

. دومن لمح  عامجا  دروم  هب  ار  فالتخا  دروم  دیاب  تسا و  هدیدرگ  فالتخا  دروم  هلئسم 

443 هجیتن … ص :

هنوگچ درادن و  دوجو  رخأتم  ياهقف  زا  ياهدع  زا  دیلقت  زج  هب  هیآ  نیا  رد  خسن  ياعدا  هب  یلیلد  چیه  هک  دیآیم  رب  میتفگ  هچ  نآ  همه  زا 
؟ تشادرب تسد  یسک  ياوتف  رثا  رد  تسا ، هدیدرگ  دراو  نآرق  رد  هک  یمکح  زا  ناوتیم 

هک تسین  نیا  دراد ، دوجو  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هک  ْمُکِْریَغ  ْنِم  ِنارَخآ  َْوأ  هلمج  ياـنعم  دـنیوگیم : يرهز  نسح و  هک  تسا  بجعت  ياـج 
، ینعم نیاربانب  دنهد » تداهش  امـش  نادنواشیوخ  ماوقا و  زا  ریغ  رفن  ود  ای   » هک تسا  نیا  روظنم  هکلب  دنهد  تداهـش  باتک  لها  نارفاک و 

. تسا هدماین  نایم  هب  اهنآ  زا  یمسا  هیآ  رد  اریز  درادن  دوجو  باتک  لها  رفاک و  تداهش  لوبق  هب  تبسن  یلیلد  الصا  هفیرش  هیآ  رد 
، تسا فلاخم  زین  نآرق  دوخ  رهاظ  اب  دشابیم ، دودرم  تسا ، هدـش  دراو  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  یتایاور  اب  هک  نیا  زا  هتـشذگ  راتفگ  نیا 

. دنرافک نامه  اهنآ  دشاب و  نمؤم  ریغ  زین  مکریغ »  » زا روظنم  دیاب  دبال  تسا و  نینمؤم  هیآ  نیا  رد  باطخ  دروم  نوچ 
نیا زا  معا  دنکیم ، تلالد  رفاک  تداهش  نتفریذپ  هب  طیارش ، دویق و  زا  نآ  ندوب  یلاخ  هیآ و  نیا  قالطا  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  و 

. دشابن ای  دشاب و  ریذپ  ناکما  نینمؤم  دوخ  زا  دوهش  هماقا  هک  نیا  زا  معا  یباتک و  ریغ  ای  دشاب و  یباتک  رفاک  هک 
زا دوهـش  لیـصحت  هک  يدراوم  هب  یباتک  رفاک  تداهـش  هب  اـهنت  ار  تداهـش  نیا  تسا ، هدـش  دراو  باـب  نیا  رد  هک  یناوارف  تاـیاور  یلو 

ترابع هب  تسا و  هدش  دیقم »  » تیاور اب  باتک  قالطا  هک  تسا  يدراوم  زا  یکی  دروم  نیا  تسا و  هداد  صاصتخا  دشابن ، نکمم  نینمؤم 
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ص: نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسا . هتشادرب  انثتـسا  هدش ، تباث  ص )  ) ربمایپ راتفگ  هلیـسو  هب  یئزج  صاخ و  مکح  اب  نآرق  یلک  مکح  رگید 
444

444 داصح … ص : هیآ  رد  خسن  ( 19)

هراشا

ِهِرَمَث ْنِم  اُولُک  ٍِهباشَتُم  َْریَغ  َو  ًاِهباشَتُم  َناَّمُّرلا  َو  َنُوْتیَّزلا  َو  ُُهلُکُأ  ًاِفلَتُْخم  َعْرَّزلا  َو  َلْخَّنلا  َو  ٍتاشوُْرعَم  َْریَغ  َو  ٍتاشوُْرعَم  ٍتاَّنَج  َأَْـشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 
«1 . » َنِیفِرْسُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  اُوفِرُْست  َو ال  ِهِداصَح  َمْوَی  ُهَّقَح  اُوتآ  َو  َرَْمثَأ  اذِإ 

تـسبراد هب  زاین  هک  ییاهغاب   ) شورعم ریغ  ياهغاب  و  دراد ) رارق  اهتسبراد  يور  شناـتخرد  هک  ییاـهغاب   ) شورعم ياـهغاب  هک  تسوا 
اب یتهج  زا  هک  ار  رانا  نوتیز و  تخرد  زین ]  ] دنتوافتم و مه  اب  معط  هویم و  رظن  زا  هک  ار  تعارز  عاونا  لخن و  نینچمه  دـیرفآ . ار  درادـن )
زا  ) دشابیم توافتم  اهنآ  هویم  معط  هک  یلاح  رد  تسا ، رگیدکی  هیبش  ناشرهاظ  نامتخاس  گرب و   ) دـنراد توافت  یتهج  زا  هیبش و  مه 

تسود ار  نافرـسم  دنوادخ  هک  دینکن  فارـسا  دیزادرپب و  ورد  ماگنه  هب  ار  نآ  قح  دیروخب و  دنیـشنیم ، رمث  هب  هک  یماگنه  هب  نآ  هویم 
. درادن

. دنراد یفلتخم  تاهیجوت  نآ  خسن  یگنوگچ  رد  دناهدیدرگ و  لئاق  خسن  هب  هیآ  نیا  رد  تنس  لها  ياملع  رثکا 
نیا رد  هک  يرگید  ياههویم  زا  شمشک  امرخ و  مدنگ ، وج ، يانثتـسا  هب  نآ  مکح  یلو  هدش  دراو  تاکز  هراب  رد  هیآ  نیا  دنیوگیم : - 1

. تسین بجاو  تاکز  اهیندییور  مامت  رد  هک  دننآرب  ناشناعبات  و  ص )  ) ربمایپ باحـصا  مامت  هکلب  رثکا و  اریز  تسا  هدش  خسن  هدمآ  هیآ 
و هفینح » وبا   » اهنت يرآ ،

__________________________________________________

.141 ماعنا / ( 1)
445 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«1 . » دوش هتخادرپ  تاکز  دیاب  هفولع »  » و ین »  » و مزیه »  » زج هب  اهیندیئور  مامت  رد  هک  دندقتعم  رفز » »
متـسیب کی  مهد و  کی  هب  دوخ  یلک  تلاح  نآ  زا  تاکز  هدیدرگ و  خسن  ص )  ) ادخ لوسر  راتفگ  تایاور و  اب  هیآ  نیا  دـنیوگیم : - 2

سابع و نبا  دـنیوگیم : یهاگ  دـناهدومن و  باختنا  ار  هیرظن  نیا  هفیرـش  هیآ  خـسن  رد  کـلام  نب  سنا  يدـس و  تسا ، هتفاـی  صاـصتخا 
«2 . » دندوب هدیقع  نیا  رب  زین  هفینح  نب  دمحم 

هدمآ هیآ  نیا  رد  هک  یبیـصن » قح و   » زا روظنم  دـشابیمن و  تاکز  هب  طوبرم  الـصا  هیآ  نیا  دـنیوگیم : مه  یهاگ  خـسن  نارادـفرط  - 3
خـسن تاکز  هیآ  اب  سپـس  دوب ، هدـش  بجاو  هیآ  نیا  اـب  نآ  نتخادرپ  هک  تسا  یلقتـسم  قح  بیـصن و  کـی  هکلب  تسین ، تاـکز  تسا ،

. دیدرگ

445 ص : ام … : رظن 

لطاب هیآ  رد  خسن  هب  هدیقع  اساسا  هدیدرگن و  خسن  دنیوگیم ، خسن  نارادفرط  هک  هناگ  هس  لماوع  زا  کی  چیه  اب  هیآ  نیا  ام  رظن  هب  یلو 
دنکیم : دییأت  ار  ام  راتفگ  ریز  لیالد  تسا و  ساسایب  و 
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ریغ يرگید  قح  کی  هب  تسا ، هدمآ  هیآ  نیا  رد  هک  ار  بیصن » قح و   » هک هدیـسر  ام  تسد  هب  ع )  ) تیب لها  همئا  زا  یناوارف  تایاور  - 1
هک مدینـش  ع )  ) قداص ماما  زا  تفگیم  جاجح  نب  ۀـیواعم  هک  دـنکیم  لقن  دوخ  دانـسا  اب  ینیلک »  » هک نانچ  دـناهدرک  ریـسفت  تاـکز  زا 

هضرع يزادرپیم . ار  نآ  دوخ  وت  هک  تسا  یقح  دوشیم و  هتفرگ  وت  زا  هک  تسا  یقح  دراد ، دوجو  قح  ود  عرز  تشک و  رد  دومرفیم ،
هد نامه  دوشیم  هتفرگ  وت  زا  هک  یقح  دومرف : مزادرپیم ، مدوخ  هک  تسا  قح  مادک  دوشیم و  هتفرگ  نم  زا  هک  تسا  قح  مادک  متشاد :
«3 «. » هداصح موی  هّقح  اوتا  و  : » دیامرفیم دنوادخ  هک  تسا  نامه  يزادرپیم  تدوخ  هک  یقح  اما  و  تاکز )  ) تسا کی  تسیب  کی و 

: هک تسا  هدروآ  نینچ  هداصح » موی  هّقح  اوتا  و   » ریـسفت رد  ص )  ) مرکا لوسر  زا  وا  يردخ و  دیعـس  وبا  زا  دوخ  دانـسا  اب  زین  هیودرم  نبا 
«4 . » دزیریم نیمز  هب  ندرک  ورد  ماگنه  هب  هک  دشابیم  اهلبنس  نامه  قح  نیا  زا  روظنم 

تسا هدمآ  دورف  هکم  رد  اتعفد  اج و  کی  دشابیم  نآ  تایآ  ءزج  ثحب  دروم  هیآ  هک  ماعنا  هروس  - 2
__________________________________________________

.9 صاصج 3 / نآرقلا ، ماکحا  ( 1)
ساحن 140. خوسنملا ، خسانلا و  ( 2)

.338 / 1 ناهرب ، ریسفت  ( 3)
.182 / 2 ریثک ، نبا  ریسفت  ( 4)

446 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
تاـکز و هراـب  رد  ثحب  دروم  هیآ  هک  تفگ  ناوتیم  هنوـگچ  نیارباـنب ، تسا . هدـش  لزاـن  هنیدـم  رد  ترجه و  زا  دـعب  تاـکز  هیآ  یلو 

. تسا يرگید  نآ  خسان  تاکز  هیآ  ود  نیا  زا  یکی  تسا و  نآ  بوجو 
لقن هزمح  نب  نسح  زا  دوخ  دانسا  اب  ینیلک »  » هک نانچ  میراد  يدایز  تایاور  تسا ، هدش  لزان  اج  کی  هکم و  رد  ماعنا  هروس  هک  نیا  رد 

. دندرکیم هقردب  ار  نآ  میظعت  لیلجت و  اب  هتشرف  رازه  داتفه  هدش و  لزان  اتعفد  اج و  کی  ماعنا  هروس  دومرف : ع )  ) قداص ماما  هک  دنکیم 
ندناوخ زا  دراد  یـشاداپ  رجا و  هچ  هروس  نیا  ندناوخ  هک  دنتـسنادیم  مدرم  رگا  تسا ، هدش  رکذ  راب  داتفه  ادـخ  مان  هروس  نیا  رد  نوچ 

«1 . » دندیزرویمن تلفغ  نآ 
يادص اب  نآ  فارطا  رد  هتشرف  رازه  داتفه  دش و  لزان  هکم  رد  اج  کی  هنابش و  ماعنا  هروس  دیوگیم : وا  هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا 

«2 . » دنتفگیم حیبست  دنلب 
. تسا هدیدرگ  لزان  تاکز  مکح  ندمآ  زا  لبق  هکم و  رد  ثحب  دروم  هیآ  هک  دیآیم  رب  نینچ  اهنآ  لاثما  تایاور و  نیا  زا 

اب درادن ، یلیلد  هک  نیا  زا  هتشذگ  راتفگ ، نیا  یلو  « 3 . » تسا هدش  لزان  هنیدم  رد  هیآ  نیا  هک  دناهتفگ  اهیـضعب  هک  دنکیم  لقن  جاجز 
. تسا فلاخم  دیدرگ ، هراشا  اهنآ  هب  البق  هک  مه  یناوارف  تایاور 

ندرک ورد  ماـگنه  هدـش  دراو  هیآ  نیا  رد  هک  یقح  نتخادرپ  تقو  نوچ  هک : تسا  نیا  ثحب  دروـم  هیآ  خـسن  مدـع  رب  هاوـگ  نیرخآ  - 3
یبوک و نمرخ  ندرک و  ورد  زا  سپ  تاـکز  مینادیم  هک  يروـط  هب  اریز  دـشاب  تاـکز  زا  ریغ  قـح ، نیا  زا  روـظنم  دـیاب  راـچان  هب  تسا ،

. ندومن ورد  عقوم  رد  هن  دوشیم ، تخادرپ  ندومن  هنامیپ 
دییأـت ار  ینعم  نیا  تسا ، هدیـسر  اـم  هب  ع )  ) تیب لـها  همئا  زا  بش  ماـگنه  هب  عرز  ندرک  ورد  زا  عنم  هراـب  رد  هک  زین  يرگید  تاـیاور  و 

ناگراچیب تیمورحم  بجوم  لمع  نیا  هک : تسا  هدش  لیلعت  هنوگ  نیدب  بش  ماگنه  هب  ندرک  ورد  زا  عنم  تایاور  نیا  رد  اریز  دـنکیم ،
«4 . » ددرگیم ناگدنامرد  و 

ادخ لوسر  هک  دـنکیم  لقن  شردـپ  زا  زین  وا  شدـنمجرا و  ردـپ  زا  ع )  ) قداص رفعج  ماما  زا  دوخ  دانـسا  اب  میهاربا  نب  دـمحم  نب  رفعج 
هدومن یهن  بش  ماگنه  هب  تعارز  ندرک  ورد  امرخ و  ندیچ  زا  (ص )
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__________________________________________________

.313 / 1 ناهرب ، ریسفت  ( 1)
.91 / 2 یناکوش ، ریسفت  دناهدرک . لقن  هیودرم  نبا  یناربط و  رذنم ، نبا  دیبع ، وبا  ار  ثیدح  نیا  ( 2)

.91 / 7 یبطرق ، ریسفت  ( 3)
.338 / 1 ناهرب ، ریسفت  ( 4)

447 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
«1 . » دشاب ارقف  تیمورحم  نامه  یهن  نیا  زار  دیاش  دیوگیم : اج  نیا  رد  تیاور  لقان  رفعج  تسا .

447 لاکشا … ص : کی  خساپ 

نایب ار  قح  نیا  ندـش  بجاو  تقو  تسا ، هدـمآ  هیآ  رد  هک  ِهِداصَح  َمْوَی  تسا و  تاـکز  ناـمه  هیآ  رد  قح  زا  روظنم  دـنیوگیم  ياهدـع 
موی ، » حیـضوت نیا  اب  دـشابیم  ندومن  هناـمیپ  ندرک و  نمرخ  ندرک ، ورد  زا  دـعب  شنتخادرپ  تقو  اریز  ار  نآ  نتخادرپ  تقو  هن  دـنکیم 

. تسین تاکز  امتح  قح  زا  روظنم  هک  دشاب  نیا  هاوگ  دناوتیمن  هداصح »
اریز : نآ ، بوجو  قلعت و  تقو  هن  تسا ، قح  نتخادرپ  تقو  هداصح » موی   » هک دهدیم  ناشن  نئارق  مییوگیم : نانآ  خساپ  رد 

« نکب مارتحا  دیز  هب  هعمج  زور   » دـنیوگب رگا  الثم  دوشیم ، هدافتـسا  نآ  زا  هک  یمکح  هب  هن  دریگیم  قلعت  لعف  يانعم  هب  ینامز  دـیق  - 1
موی  » هملک روط  نیمه  نآ . بوجو  مکح و  يارب  هن  نتـشاد  یمارگ  مارتحا و  نداد  ماجنا  يارب  تسا  ناـمز  دـیق  هعمج  زور  هلمج ، نیا  رد 

. نآ بوجو  يارب  هن  قح  نتخادرپ  يارب  تسا  نامز  دیق  هیآ ، رد  هداصح »
هناد دـندرگیم و  دـقعنم  تابوبح  هک  يزور  زا  هکلب  دـنک  قیبطت  ثحب  دروم  هیآ  اـب  اـت  دوشیمن  بجاو  ندرک  ورد  عقوم  رد  تاـکز  - 2
لیلد هفیرـش ، هیآ  رد  ورد » ماگنه   » ندرک رکذ  نیاربانب  دریگیم ، قلعت  تاکز  قح  دـنکیم ، قدـص  نآ  هب  مدـنگ  وج و  مسا  دـندنبیم و 

. تسا بجاو  تاکز  قح  زا  ریغ  قح  نیا  هک  نیا  رب  تسا  ینشور 
تسا و هدومن  یهن  فارـسا  زا  هیآ  نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دـشابیمن ، تاـکز  قح  نیا  زا  روظنم  هک  نیا  رب  رگید  هاوگ  - 3

. درادن بسانت  تسا ، ینیعم  هزادنا  دح و  ياراد  هک  بجاو  تاکز  اب  فارسا  زا  یهن 
هیآ نیا  اب  تسا  هدـمآ  نآ  رد  تاکز  مکح  هک  ياهیآ  تسا . يرگید  قح  تاـکز ، زا  ریغ  هیآ  نیا  رد  قح  زا  روظنم  دـش  نشور  هک  ـالاح 

. دنک خسن  ار  نآ  دناوتیمن  درادن و  یطابترا  هفیرش 

447 هجیتن … ص :

تسا ّقح  یعون  بوجو  تابثا  هب  فقوتم  هیآ  نیا  رد  خسن  ياعدا  هک  دیدرگ  مولعم  دش ، هتفگ  هچ  نآ  زا 
__________________________________________________

.133 / 4 یقهیب ، ننس  ( 1)
448 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

نارادفرط یلو  تسا ، هدش  نآ  نیزگیاج  تاکز  هدیدرگ و  خـسف  تاکز  هیآ  اب  تسا و  هتفرگیم  ّقلعت  عرز  تشک و  هب  تاکز  دـننام  هک 
نیا رد  دوجوم  نامرف  رما و  هک  دنیوگب : رگا  اریز  دننک ، تباث  تاکز  بوجو  زا  لبق  ار  یبجاو  قح  نینچ  دـنناوتب  هک  دـنرادن  یلیلد  خـسن 
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: دوشیم هتفگ  ناشباوج  رد  تسا ، هدیدرگ  خسن  هک  دشابیم  بجاو  قح  کی  هیآ  رد  روکذـم  قح  نیاربانب  دراد ، بوجو  رد  روهظ  هیآ ،
روکذـم هیآ  رد  اـج  کـی  روهظ  ود  ره  نیا  دراد و  روهظ  مه  ندوب  یگـشیمه  رارمتـسا و  رد  دراد ، بوجو  رد  روهظ  رما  هک  روط  ناـمه 
میریگب رظن  رد  ار  بوـجو  رگا  دوریم و  نیب  زا  دوـخ  هب  دوـخ  بوـجو  مـیریگب ، رظن  رد  ار  رارمتـسا  رگا  نوـچ  دـشابیمن ، لـمع  دروـم 

. تسین بجاو  يرگید  قح  تاکز  زج  هب  العف  هک  مینادیم  اریز  تفر ، دهاوخ  نیب  زا  رارمتسا 
هب تشاذگ و  یقاب  شرارمتـسا  ماود و  رد  دومن و  دی  عفر  بوجو  رهاظ  زا  دیاب  ای  دومن  فرـصت  رهاظ  ود  زا  یکی  رد  دیاب  راچان  نیاربانب ،

عوقو هب  تشاذگ و  یقاب  ار  بوجو  دیشک و  تسد  رارمتسا  ماود و  زا  ای  دیدرگ و  مزتلم  تسا  یقاب  دبا  ات  هک  یبابحتـسا  رگید  قح  توبث 
حیجرت و لوا  لامتحا  هکلب  درادن  دوجو  لوا  لامتحا  ربارب  رد  مود  لامتحا  يارب  يزایتما  ناحجر و  چـیه  اهنت  هن  یلو  دـیدرگ  مزتلم  خـسن 

اریز : دراد  رتشیب  زایتما 
شیپ تاحفـص  رد  دـنراد و  تلـالد  قـح  نیا  رارمتـسا  بابحتـسا و  هب  هک  تسا  هدـیدرگ  دراو  ع )  ) يدـه همئا  زا  یناوارف  تاـیاور  ـالوا :

. میدروآ ار  تایاور  نیا  زا  یتمسق 
دشیم و فورعم  عیاش و  يدعب  راصعا  ناناملسم  و  ص )  ) ادخ لوسر  هباحـص  نایم  رد  تشاد ، دوجو  یبجاو  قح  نینچ  کی  رگا  ایناث : و 

. دیدرگیمن رصحنم  اهنیا  دننام  كاحض و  همرکع و  دننام  رفن  ود  ای  کی و  اهنت  راتفگ  هب 
بجاو تاکز  رب  هوالع  هک  تسا  نیا  دـندقتعم ، هعیـش  نادنمـشناد  ماـمت  هک  روط  هب  ثحب ، دروم  هیآ  رد  قح  زا  روظنم  هک : نیا  هصـالخ 

غاب و نابحاص  تابوبح ، ندرک  ورد  تاجهویم و  ندـیچ  عقوم  رد  هک  نیا  نآ  دریگیم و  قلعت  ناسنا  هب  بحتـسم  روط  هب  رگید  قح  کـی 
ساسحا دوخ  رد  دوشیم ، هدـناشک  اههناخ  هب  هک  اههویم  راب  ندـید  زا  زین  ناـنآ  اـت  دـنزاس  ادـج  ارقف  يارب  یبیـصن  مهـس و  دـیاب  تعارز 

رد قح  زا  روظنم  دنروآ و  مهارف  ار  ناشنادنزرف  دوخ و  ياهيدنمزاین  هقوذآ و  ترـسح ، هآ و  ياج  هب  دننکن و  یگدـنامرد  تیمورحم و 
خـسن هدوب و  تباث  هتـسویپ  قح  نیا  دراد و  رارق  عرز  غاب و  نابحاص  ياـههویم  تاـبوبح و  رد  هک  تسارقف  مهـس  ناـمه  هفیرـش ، هیآ  نیا 

449 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسا . هدشن 

449 موحل … ص : هیآ  رد  خسن  ( 20)

هراشا

ِهَّللا ِْریَِغل  َّلِهُأ  ًاقِْسف  َْوأ  ٌسْجِر  ُهَّنِإَف  ٍریِزنِخ  َمَْحل  َْوأ  ًاحوُفْسَم  ًامَد  َْوأ  ًۀَْتیَم  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهُمَعْطَی  ٍمِعاط  یلَع  ًامَّرَُحم  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ام  ِیف  ُدِجَأ  ُْلق ال 
«1 . » ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َکَّبَر  َّنِإَف  ٍداع  َو ال  ٍغاب  َْریَغ  َّرُطْضا  ِنَمَف  ِِهب 

ای دوش  هتخیر  نوریب  ناویح  ندـب  زا   ] هک ینوخ  اـی  رادرم  زج  هب  مباـییمن  یمارح  ياذـغ  چـیه  تسا ، هدـش  یحو  نم  رب  هچ  نآ  رد  وگب !
هدش هدرب  نآ  رب  اهتب )  ) ادخ ریغ  مان  ندیرب  رـس  ماگنه  رد  هدش و  حبذ  هانگ  اب  هک  یناویح  ای  دـشابیم  سجن  دـیلپ و  هک  كوخ  تشوگ 
اریز تسین ، وا  رب  یهانگ  دنک ، يور  هدایز  ای  دشاب و  تذل  ناهاوخ  هکنآیب  دوش ، تامرحم  نیا  ندروخ  هب   ] رطضم هک  یـسک  اما  تسا .

. تسا نابرهم  هدنزرمآ  تراگدرورپ 
راتفگ اب  سپس  تسا و  هدومن  زیوجت  ار  هیقب  میرحت و  ار  تاناویح  ياهتشوگ  موحل و  زا  یتمـسق  هیآ  نیا  هک  دنیوگیم : خسن  نارادفرط 

. تسا هدیدرگ  خسن  هدومن و  میرحت  زین  ار  رگید  ياهیندروخ  زا  یضعب  اهدعب  هک  ص )  ) ادخ لوسر 
عیرـشت ماقم  رد  هیآ  نیا  اریز : تسا ، هدیدرگن  خسن  هدوب و  یتباث  مکح  ياراد  یلبق  تایآ  دننام  زین  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  تقیقح  ام : رظن 

دهدب عالطا  ربخ و  تقیقح  کی  زا  تساوخیم  هیآ  نیا  هکلب  ددرگ ، خـسن  يرگید  مکح  نوناق و  کی  اب  ادـعب  هک  هدوبن  يراذـگنوناق  و 
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دراوم زج  هیآ  لوزن  زور  ات  هک 
__________________________________________________

. ] …[145 ماعنا / ( 1)
450 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

رگید تالوکأم  تاناویح و  دوش ) حبذ  ادخ  ریغ  مان  هب  هک  یناویح  ریزنخ و  تشوگ  نوخ ، هتیم ،  ) هدـش هراشا  اهنآ  هب  هیآ  رد  هک  يدـنچ 
مارح البق  هک  دروم  دنچ  نآ  هب  هدش و  میرحت  مه  رگید  تاناویح  ادعب  هک  درادن  نآ  اب  تافانم  نیا  تسا و  هدوب  هدیدرگن  مارح  مالسا  رد 
ینعم دـهدیم ، ربخ  یتیعقاو  کی  زا  هک  هیربخ »  » هلمج رد  خـسن  اریز  تسین ، تسرد  هیآ  نیا  رد  خـسن  ياعدا  نیاربانب ، دوش . هفاضا  هدوب 

. درادن
یبسن یفاضا و  ای  راصحنا ، شرامـش و  نیا  زا  روظنم  هتخاس ، رـصحنم  دروم  دنچ  هب  زور  نآ  ات  ار  مارح  ياهتشوگ  هک  هفیرـش  هیآ  اما  و 

در و ماقم  رد  هیآ  نیا  دـندوب و  هدرک  میرحت  دوبن ، مارح  ادـخ  نوناـق  رد  هک  ار  یتـالوکأم  دوخ  شیپ  زا  نیکرـشم  هک  ینعم  نیا  هب  تسا 
هب تسا ، یعقاو  یقیقح و  رـصح  هک  نیا  ای  دیآیم و  تسد  هب  لبق  هیآ  نحل  قایـس و  زا  ینعم  نیا  تسا و  هدـمآ  دورف  نانآ  هدـیقع  راکنا 

نیا تسا و  هدوب  رـصحنم  هدـمآ  هیآ  رد  هک  تالوکأم  زا  تمـسق  نامه  هب  اـقیقد  هیآ  نیا  لوزن  عقوم  رد  مارح  ياـهتشوگ  هک  ینعم  نیا 
ارهق نآ  زا  سپ  تسا و  هدـیدرگ  لزان  مالـسا  لیاوا  رد  هکم و  رد  هیآ  نیا  اریز  تسا ، رتکـیدزن  مهف  هب  رتنشور و  لوا  ياـنعم  زا  ینعم 

مالـسا ربمایپ  یگدنز  نارود  لاس  هس  تسیب و  لوط  رد  ابوانتم و  جیردت و  هب  مالـسا  ماکحا  نوچ  تسا ، هدـش  مارح  مه  يرگید  ياهزیچ 
. درادن خسن  هب  یطابترا  مکح  یجیردت  لوزن  رگید و  زیچ  میرحت  زا  سپ  يزیچ  ندومن  میرحت  هک  تسا  یهیدب  دیدرگ و  لزان  (ص )

450 ص : هصالخ … :

، اـیناث يراذـگنوناق و  عیرـشت و  ماـقم  رد  هن  تسا  راـبخا  ماـقم  رد  ثحب  دروم  هیآ  ـالوا ، هک : دـیآیم  رب  نینچ  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  همه  زا 
نآ رد  خـسن  تروص  ود  ره  رد  یقیقح و  رـصح  ای  تسا و  یبسن  رـصح  اـی  هیآ  نیا  رد  دودـعم  دروم  دـنچ  هب  اـهتشوگ  ندرک  رـصحنم 

451 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  درادن . یموهفم 

451 داهج … ص : زا  رارف  میرحت  هیآ  رد  خسن  ( 21)

َءاب ْدَـقَف  ٍۀَِـئف  یلِإ  ًازِّیَحَتُم  َْوأ  ٍلاتِِقل  ًافِّرَحَتُم  اَّلِإ  ُهَُربُد  ٍذـِئَمْوَی  ْمِهِّلَُوی  ْنَم  َو  َرابْدَْألا . ُمُهوُّلَُوت  الَف  ًافْحَز  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
«1 . » ُریِصَْملا َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ُهاوْأَم  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍبَضَِغب 

هب تشپ  گنج  رد  سک  ره  دـینکن و  رارف ]  ] نانآ هب  تشپ  دـیدروخرب ، نارفاک  اب  هک  گنج  نادـیم  رد  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناـسک  يا 
خزود رد  شهاگیاج  هدیرخ ، دوخ  ناج  هب  ار  ادخ  مشخ  ناگدنمزر - هورگ  هب  نتـسویپ  يارب  ای  يریگ و  رگنـس  دروم  رد  زج  دنک - نانآ 

نیا هیآ  نآ  تسا و  هدش  خسن  هروس  نیمه  زا  يرگید  هیآ  اب  هیآ  نیا  هک  دنراد  هدیقع  نیرـسفم  زا  یـضعب  يدب ! هاگیاج  هچ  دوب . دهاوخ 
تسا :

ُهَّللا َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ِْنیَْفلَأ  اُوِبْلغَی  ٌْفلَأ  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  َو  ِْنیَتَئاِم  اُوِبْلغَی  ٌةَِرباص  ٌۀَئاِم  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإَف  ًافْعَـض  ْمُکِیف  َّنَأ  َِملَع  َو  ْمُْکنَع  ُهَّللا  َفَّفَخ  َنْآلا 
«2 . » َنیِِرباَّصلا َعَم 

رفن تسیود  رب  دنشاب ، رابدرب  رفن  دصکی  امش  زا  رگا  سپ  تسه ، یناوتان  فعض و  امش  رد  هک  تسناد  داد و  فیفخت  امـش  رب  ادخ  نونکا 
رب ادخ  يرای  هب  دنشاب  رفن  رازه  رگا  دنوشیم و  زوریپ 
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__________________________________________________

.16 ، 15 لافنا / ( 1)
.66 لافنا / ( 2)

452 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. تسا نارباص  اب  دنوادخ  هک  دش  دنهاوخ  زوریپ  رفن  رازه  ود 

زیاج تروص  نیا  رد  دشاب ، رتمک  نارفاک  فصن  زا  ناناملسم  دادعت  رگا  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  هیآ  نیا  زا  دنیوگیم : خسن  نارادفرط 
لوا هیآ  نومضم  قبط  هک  دربن  زا  ندومن  رارف  گنج و  نادیم  زا  يریگ  هرانک  دنور و  رانک  دربن  نادیم  زا  هدومن  كرت  ار  گنج  هک  تسا 

. دش ررقم  ناناملسم  يارب  یفیفخت  گنج ، رد  هدش و  خسن  هیآ  نیا  اب  دوب ، عونمم  مارح و 
«1 . » تسا نانآ  زا  یکی  حایر  یبا  نب  اطع  دراد و  ینارادفرط  دوخ  هب  تبسن  هک  هفیرش  هیآ  نیا  رد  خسن  هیرظن  دوب  نیا 

نآ خسن  رب  لیلد  دناوتیمن  دنیوگیم ، هیآ  نیا  خسن  یگنوگچ  رد  خسن  نارادفرط  هک  هچ  نآ  تسا و  هدـشن  خـسن  هیآ  نیا  ام : رظن  هب  اما 
رارمتـسا و رب  لیلد  دوخ  هکلب  دشاب  لوا  هیآ  خسن  رب  لیلد  دناوتیمن  اهنت  هن  تسا  هدمآ  ناناملـسم  يارب  مود  هیآ  رد  هک  یفیفخت  دـشاب و 

تسا مارح  عونمم و  یتروص  رد  لوا ) هیآ  نومـضم  قبط   ) مالـسا نوناق  رد  گنج  نادیم  زا  رارف  هک : حیـضوت  نیا  اب  تسا ، نآ  خسن  مدع 
هیآ نومـضم  قبط   ) دش رتمک  رافک  فصن  زا  اهنآ  دادـعت  هک  یتروص  رد  یلو  دـشابن  رافک  دادـعت  فصن  زا  رتمک  ناناملـسم  دادـعت  هک 

. دشابیمن مارح  یمتح  گرم  زا  دوخ  نداد  تاجن  دربن و  نادیم  زا  ندرک  رارف  مود )
رد مه  هب  هیآ  ود  نآ  يانعم  هکلب  دـشاب  يرگید  مکح  خـسان  یکی  ات  درادـن  دوجو  تافانم  اـهنت  هن  هیآ  ود  نیا  موهفم  ناـیم  رد  نیارباـنب ،
مد ات  يزوریپ  لامتحا  ورین و  نتـشادن  تروص  رد  هک  نیا  نآ  دروآیم و  دوجو  هب  گنج  هلئـسم  رد  ار  یعیبط  یلاع و  نوناق  کی  هتخیمآ 

لاکـشا الب  گنج  زا  رارف  تسا ، یمتح  گرم  تسکـش و  هک  یفاک  يورین  نتـشادن  تروص  رد  عونمم و  رارف  بجاو و  مدق  تابث  گرم 
. تسا

دیز هداتق ، همرکع ، يرصب ، نسح  رمع ، نبا  یلوم  عفان  ةرضن  وبا  دیعـس ، وبا  هریره ، وبا  رمع ، نب  ورمع  تسا : هدش  لقن  هک  يروط  هب  یلو 
گنج نازابرس  هب  مکح  نیا  هکلب  درادن  تیمومع  گنج  زا  رارف  تمرح  ثحب و  دروم  هیآ  مکح  هک  دنیوگیم  كاحض  بیبح و  یبا  نب 

ياهگنج رد  دربن  نادیم  زا  رارف  نیاربانب ، دومن . ناشقیوشت  يرادیاپ  گنج و  هب  هدیدرگ و  لزان  نانآ  هراب  رد  هتشاد و  صاصتخا  ردب » »
. درادن یعنام  چیه  رگید 

__________________________________________________

.135 / 9 يربط ، ریسفت  ساحن 154 ، خوسنملا ، خسانلا و  ( 1)
453 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«1 . » تساهنآ زا  زین  هفینح  وبا  هک  هیآ  ود  نیا  نایم  ندومن  عمج  هراب  رد  یهورگ ، هیرظن  تسا  نیا 
فلؤم :

اریز : تسین ، رتمک  دوب  خسن  هیرظن  هک  لوا  هیرظن  زا  یتسس  فعض و  رد  تسا و  لطاب  زین  هیرظن  نیا 
. دشاب هتشاد  نآ  هب  صاصتخا  ات  نآ  يانثا  رد  هن  تسا  هدیدرگ  لزان  ردب  گنج  نایاپ  زا  دعب  هیآ  نیا  الوا :

لزان دروم  کی  رد  هک  یمکح  ینعی  تسین » صوصخم  دروم ،  » هدعاق قبط  اما  دشاب ، مه  ردـب  گنج  روکذـم ، هیآ  لوزن  دروم  رگا  ایناث :
تمرح مکح  هدعاق ، نیاربانب  تشاد ، دهاوخ  تیمومع  هباشم  دراوم  مامت  هب  هکلب  دنکیمن  ادیپ  صاصتخا  دروم  نامه  هب  تسا ، هدـیدرگ 

مکح نیا  هک  ییاههیآ  رهاظ  هک  نیا  صوصخ  هب  دنکیم  ادـیپ  تیمومع  اهگنج  مامت  هب  تسا ، هدـمآ  ردـب  گنج  رد  هک  گنج  زا  رارف 
. دنادیم هیآ  نیا  لومشم  ار  دوخ  دراوم  مامت  اونمآ » نیذلا  اهیا  ای   » هلمج اب  دراد و  تیمومع  دنکیم ، نایب  ار 
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دراد : دوجو  هیرظن  هس  ثحب ، دروم  هیآ  رد  هک  دیآیم  رب  نینچ  دش ، هتفگ  هک  هچ  نآ  زا 
نومضم هب  انب  هک  میداد  حیـضوت  تسام و  هیرظن  موس ، هیرظن  هیرظن  ود  ره  نالطب  ردب 3 - گنج  هب  صاصتخا  هیرظن  خسن 2 - هیرظن  - 1

مارح و دوشیم - رجنم  یمتح  تسکش  هب  هک  دایز  فعض  دروم  رد  زج  هشیمه - يارب  اهگنج و  مامت  رد  گنج  زا  رارف  هفیرش ، هیآ  نیا 
رهاظ هب  هک  مود  هیآ  دومن و  يوریپ  نآ  زا  دـیاب  دراد و  رارمتـسا  مه  زونه  خـسن و  لباق  ریغ  تباـث و  تسا  یمکح  نیا  تسا و  زیاـج  ریغ 

. دنکیم زیوجت  یمتح  تسکش  فعض و  دراوم  رد  ار  رارف  دوشیم ، هدافتسا  نآ  زا  فیفخت » »
هب هک  مه  یتایاور  دننآرب و  تنـس  لها  ياملع  رثکا  هیماما و  هعیـش  ياملع  مامت  و  « 2  » سابع نبا  هک  هفیرـش  هیآ  رد  حیحـص  رظن  دوب  نیا 

هک : نانچ  دنکیم ، دییأت  الماک  ار  هیرظن  نیا  تسا ، هدش  دراو  تنس  لها  هعیش و  قیرط 
__________________________________________________

.280 / 2 یناکوش ، ریسفت  ( 1)
.135 / 9 يربط ، ریسفت  ساحن 154 . خوسنملا ، خسانلا و  ( 2)

454 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
تسا : تفه  گرزب  ناهانگ  دادعت  : » هک دنکیم  لقن  نینچ  ع )  ) قداص ماما  زا  دوخ  دانسا  اب  ینیلک 

هچ نآ  ره  میتی و  لام  ندروخ  ترجه و  زا  دعب  بّرعت  گنج و  زا  رارف  كاپ و  نز  هب  نداد  انز  تبـسن  ددرگ و  عقاو  ادـمع  هک  نمؤم  لتق 
«1 .« » تسا هداد  شتآ  هدعو  نآ  رب  تحارص  هب  نآرق  رد  دنوادخ  هک 

مادـک اـهنآ  هّللا ! لوسر  اـی  دنتـشاد : هضرع  کـلهم . هاـنگ  تفه  زا  دـیزیهرپب  هک  تسا  هدومن  لـقن  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  زین  هریره  وـبا 
نمـشد هب  تشپ  گنج  عقوم  رد  میتی ، لاـم  ندروخ  ندروخ ، اـبر  قحاـن ، نوخ  نتخیر  ندرک ، رحـس  ادـخ ، هب  كرـش  دومرف : دـنناهانگ ؟

«2 . » نمؤم كاپ و  نانز  هب  نداد  انز  تبسن  و  ندرک ) رارف   ) ندومن
__________________________________________________

. رئابکلا ریسفت  باب  ، 174 / 3 یفاو ، ( 1)
ننس  13 / 2 دواد ، یبا  ننـس   64 / 1 ملـسم ، حیحـص  یماتَْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  یلاـعت : هّللا  لوق  باـب   159 / 3 يراخب ، حیحـص  ( 2)

.131 / 2 یئاسن ،
455 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

455 حلص … ص : هیآ  رد  خسن  ( 22)

«1 . » اَهل ْحَنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  ْنِإ  َو 
، اطع ملـسا ، نب  دـیز  دـهاجم ، سابع ، نبا  هلمج  زا  نیرّـسفم  زا  ياهدـع  نک ! لیامت  حلـص  هب  زین  وت  دـندومن ، حلـص  هب  لـیامت  راـفک  رگا 

دنکیم قیوشت  شزاس  حلص و  هب  هیآ  نیا  اریز  « 2 ، » تسا هدیدرگ  خسن  فیس »  » هیآ اب  هیآ  نیا  دنیوگیم : هداتق  يرـصب و  نسح  همرکع ،
. دهدیم نامرف  گنج  هب  فیس ، هیآ  یلو 

اریز : تسا ، ارجالا  مزال  یقاب و  نآ  مکح  مه  زونه  تسا و  هتفاین  هار  نآ  هب  یخسن  تسا و  یلبق  تایآ  دننام  زین  هیآ  نیا  ام : رظن 
ادخ لوسر  هک  تسا  نیا  دشابیمن ، اهنآ  ریغ  لماش  دراد و  نیکرـشم  هب  صاصتخا  دننادیم ، هیآ  نیا  خسان  ار  نآ  هک  فیـس »  » هیآ الوا :

هک فیـس  هیآ  تئارب و  هروس  هک  نیا  اب  درک ، رارقرب  حلـص  نامیپ  دـندوب ، باتک  لها  هک  نارجن  نایحیـسم  اب  ترجه  مهد  لاس  رد  (ص )
لومش و باتک  لها  رب  فیس  هیآ  رگا  دوب ، هدیدرگ  لزان  نارجن  حلـص  زا  لبق  لاس  کی  ترجه و  مهن  لاس  رد  دشابیم ، هروس  نامه  رد 

. درکیمن دقعنم  حلص  نامیپ  دندوب - باتک  لها  هک  نارجن - ياراصن  اب  ص )  ) ادخ لوسر  تشاد ، تیمومع 
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__________________________________________________

.61 لافنا / ( 1)
.324 / 2 ریثک ، نبا  ریسفت  ( 2)

456 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
رد ار  یمومع  یلک و  مکح  کی  دراد و  تیمومع  حلص  هیآ  یلو  تسا ، نیکرشم  هب  صوصخم  فیس »  » هیآ هک  دوشیم  نشور  اج  نیا  زا 
زا ریغ  صیصخت  انثتسا و  هک  تسا  یهیدب  تسا . هدرک  ادیپ  صاصتخا  باتک  لها  هب  هدروخ و  انثتسا  صیصخت و  فیس  هیآ  اب  هک  دراد  رب 

. تسا خسن 
یتاناکما تردق و  زا  نیکرشم  ربارب  رد  ناناملسم  هک  تسا  نیا  هب  طورشم  نانآ  اب  حلص  ندوبن  زیاج  نیکرـشم و  اب  گنج  بوجو  ایناث : و 

داریا و چـیه  راـفک  اـب  شزاـس  حلـص و  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب و  ناـیم  رد  ناناملـسم  يارب  يزوریپ  هبلغ و  لاـمتحا  هدوب و  رادروـخرب 
. دومن رارقرب  حلص  نامیپ  شیرق  اب  هدومن  هدافتسا  نوناق  نیا  زا  هیبیدح »  » گنج رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  نانچ  درادن ، یلاکشا 

تروص رد  گـنج  فعـض و  تروص  رد  حلـص  یهتنم  تسا ، هدـیدرگن  خـسن  فیـس  هیآ  اـب  حلـص  هیآ  هک  دـیدرگ  مولعم  راـتفگ  نیا  اـب 
دیامرفیم : دنوادخ  هک  نانچ  تسا ، ناناملسم  يرترب  يدنمورین و 

«1 . » ْمَُکلامْعَأ ْمُکَِرتَی  َْنل  َو  ْمُکَعَم  ُهَّللا  َو  َنْوَلْعَْألا  ُُمْتنَأ  َو  ِْملَّسلا  َیلِإ  اوُعْدَت  َو  اُونِهَت  الَف 
باوث  ] زا تسامـش و  اب  دنوادخ  دیرترب و  امـش  هک  یلاح  رد  دـینکن  توعد  راب ] تلذ   ] حلـص هب  ار  نانمـشد  دـیوشن و  تسـس  زگره  سپ 

. درک دهاوخن  مک  امش  لامعا 
. تسا هداد  رارق  حلص  ياضاقت  مدع  لماع  تلع و  ار  ناناملسم  يرترب  يدنمورین و  نامه  هیآ  نیا  هک  مینیبیم 

__________________________________________________

.35 دّمحم / ( 1)
457 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

457 گنج … ص : رد  تماقتسا  هیآ  رد  خسن  ( 23)

اوُرَفَک َنیِذَّلا  َنِم  ًاْفلَأ  اُوِبْلغَی  ٌۀَئاِم  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  َو  ِْنیَتَئاِم  اُوِبْلغَی  َنوُِرباص  َنوُرْـشِع  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  ِلاتِْقلا  یَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِضِّرَح  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
اُوِبْلغَی ٌْفلَأ  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  َو  ِْنیَتَئاِم  اُوِبْلغَی  ٌةَِرباص  ٌۀَئاِم  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإَف  ًافْعَـض  ْمُکِیف  َّنَأ  َِملَع  َو  ْمُْکنَع  ُهَّللا  َفَّفَخ  َنْآلا  َنوُهَقْفَی . ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب 

«1 . » َنیِِرباَّصلا َعَم  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ِْنیَْفلَأ 
رگا دندرگیم و  زوریپ  نت  تسیود  رب  دنزروب  تماقتـسا  نت  تسیب  امـش  زا  رگا  هک  نک  بیغرت  نمـشد  اب  گنج  هب  ار  نانمؤم  ربمایپ ! يا 

داد و فیفخت  امـش  رب  ادخ  نالا  دنمهفیمن . هک  دنتـسه  ینامدرم  نانآ  هک  اریز  دوب  دنهاوخ  زوریپ  نمـشد  زا  رفن  رازه  رب  دنـشاب  رفن  دـص 
رفن رازه  رگا  دندرگیم و  زوریپ  رفن  تسیود  رب  دنشاب  تماقتـسا  ياراد  امـش  زا  رفن  دصکی  رگا  سپ  تسه ، یناوتان  امـش  رد  هک  تسناد 

. تسا نارباص  اب  دنوادخ  دش و  دنهاوخ  زوریپ  رفن  رازه  ود  رب  ادخ  نامرف  هب  دنشاب ،
اب هک  دوب  بجاو  ناناملـسم  رب  مالـسا  لیاوا  رد  هیآ  ود  نیا  قبط  هک  هنوگ  نیدب  تسا ، هدیدرگ  خسن  مود  هیآ  اب  لوا  هیآ  خسن : نارادفرط 

بوجو دح  داد و  فیفخت  ناناملسم  هب  دنوادخ  سپـس  دشاب ، مه  ناناملـسم  دادعت  ربارب  هد  نانآ  دادعت  هچرگ  دنگنجب  نیکرـشم  رافک و 
رازه ود  ربارب  رد  امش  زا  رفن  رازه  رفن و  تسیود  ربارب  رد  امش  زا  رفن  دص  رگا  هک  دومرف  داد و  لزنت  ربارب  ود  هب  ربارب  هد  زا  ار  گنج 

__________________________________________________

.66 ، 65 لافنا / ( 1)
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458 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. دوب دنهاوخ  زوریپ  نانآ  رب  دنشاب ، رافک  زا  رفن 

دوش تباث  هک  نیا  یکی  ددرگ : عقاو  دناوتیم  طرـش  ود  اب  هیآ  نیا  رد  خسن  اریز  تسا ، هتـسویپن  عوقو  هب  خـسن  مه  هیآ  نیا  رد  ام : رظن  هب 
ندیـسرارف زا  سپ  مود  هیآ  هک  نیا  مود  تسا ، هدوب  ینامز  هلـصاف  اهنآ  نایم  رد  دـناهدیدرگن و  لزان  اـج  کـی  مه و  اـب  هیآ  ود  نیا  هک 

مکح عیرشت  تروص  نیا  رد  ددرگ ، خسن  دریگب  رارق  لمع  دروم  هک  نآ  زا  لبق  یمکح  رگا  اریز  دشاب  هدش  لزان  لوا ، هیآ  هب  لمع  تقو 
. دوب دهاوخ  وغل  لوا 

حیـضوت البق  ام  هک  یتروص  رد  دنیوج ، کسمت  دحاو  ربخ  هب  هک  نیا  رگم  دننک  تباث  ار  بلطم  ود  نیا  دنناوتیمن  خـسن  نارادـفرط  یلو 
. دومن تباث  ار  ياهیآ  خسن  دحاو ، ربخ  اب  ناوتیمن  نادنمشناد ، املع و  مامت  عامجا  قافتا و  هب  هک  میداد 

هلـصاف هیآ  ود  نیا  نایم  رد  هک  تسا  نآ  لیلد  هاوگ و  نیرتهب  هیآ  ود  نیا  دوخ  قایـس  هک  مینک  هفاـضا  زین  ار  بلطم  نیا  دـیاب  اـج  نیا  رد 
تـسا نیا  هب  نآ  عمج  تساجرباپ و  تباث و  هیآ  ود  ره  مکح  نیاربانب ، دناهدیدرگ . لزان  نامز  کی  رد  مه و  اب  هیآ  ود  ره  هدوبن و  ینامز 

دـشابیم بجاو  يزوریپ ، لامتحا  تروص  رد  تسا ، ربارب  ود  هک  رفاک  رفن  تسیود  اب  ناناملـسم  رفن  دص  گنج  ینعی  مود  هیآ  مکح  هک :
کی هن  دـشابیم  یبابحتـسا  روتـسد  کی  تسا  ربارب  هد  هک  رافک  رفن  تسیود  ربارب  رد  ناملـسم  رفن  تسیب  ـالثم  ینعی  لوا  هیآ  مکح  یلو 

. تسا هدیدرگ  خسن  بجاو  مکح  کی  اب  یبحتسم  مکح  کی  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  بجاو . مکح 
ناگدنمزر زا  رتيوق  رتتماقتسا و  اب  مالـسا  لوا  ناگدنمزر  نیدهاجم و  هک  تسا  نیا  هیآ ، نیا  رد  خسن  نارادفرط  راتفگ  همزال  یهگناو 

يزیگناتفگش ياهيزوریپ  هب  دعب  ياهنارود  رد  ناناملـسم  اریز  تسین ، تسرد  ییاعدا  نینچ  هک  یتروص  رد  دندوب ، يدعب  ياهنارود 
ورین و بسک  زا  سپ  ناناملـسم  هک  دومن  اعدا  ناوتیم  هنوگچ  لاح  نیا  اـب  دـندروآ ، تسد  هب  ياهداـعلا  قوف  رادـتقا  ورین و  هتفاـی ، تسد 

. دندوب هدییارگ  یتسس  فعض و  هب  نمشد  ربارب  رد  تردق ،
يزوریپ حـتف و  هدـعو  نانآ  هب  هدومن و  توعد  نیکرـشم  رافک و  اب  گنج  هب  ار  نینمؤم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  ود  نیا  موهفم  ارهاـظ 

. دشاب ناناملسم  ربارب  هد  راّفک  دادعت  هچرگ  دهدیم ،
هد اب  هلباقم  دیادش و  نینچ  ربارب  رد  تماقتسا  لمحت و  اهنآ  هک  دنادیم  دراد و  عالطا  ناناملسم  یتسـس  فعـض و  زا  دنوادخ  نوچ  یلو 

لاح نیع  رد  دـننک و  هلباـقم  دـنگنجب و  هک  تسا  هداد  تصخر  هزاـجا و  هکلب  هدرکن  بجاو  ناـنآ  رب  ار  مکح  نیا  دـنرادن ، ار  ناـشربارب 
لئاـسمرد ناـیب  دـننک . يراددوخ  نمـشد  هب  هلمح  زا  دـنرادرب و  تمواـقم  زا  تسد  تسا ، ربارب  هد  نمـشد  هک  تروص  نیا  رد  دـنناوتیم 

459 ص : نآرق ،
بیـصن هبلغ  يزوریپ و  دـشاب ، ربارب  هد  نمـشد  هچرگ  تماقتـسا  مدـق و  تاـبث  تروـص  رد  هک  تـسا  هداد  هدـعو  ناناملـسم  هـب  دـنوادخ 

ناشرختفم یبوبر  تفأر  تصخر و  نینچ  اب  هدومن و  تیانع  نانآ  هب  تبـسن  زین  یفیفخت  نینچ  لاح  نیع  رد  یلو  دـش  دـهاوخ  ناناملـسم 
هک تسا  هدومن  نیا  هب  دـیقم  طورـشم و  ار  نمـشد  ربارب  رد  تمواقم  بوجو  بجاو و  هن  تسوکین و  تمواقم  هلباـقم و  هک  تسا  هدومرف 

داعم أدبم و  اب  ییانـشآ  نوچ  رافک  اریز  دنزوریپ ، ناناملـسم  زاب  تروص  نیا  رد  دشابن ، ناناملـسم  دادـعت  ربارب  ود  زا  شیب  نمـشد  دادـعت 
نیا دنهد . جرخ  هب  تماقتـسا  تاقتـشم ، دیادش و  رد  دننک و  لمحت  دایز  ار  اهیتحاران  دنناوتیمن  دنرادن  ادخ  هب  هیکت  دامتعا و  هتـشادن ،

تضهن و هب  دیحوت  هملک  يالعا  مالسا و  زازعا  هار  رد  و  درادیم ، او  اهرطخ  ربارب  رد  مدق  تابث  هب  ار  وا  شنامیا ، هک  تسا  نمؤم  درم  اهنت 
اب رهاظ  هب  اـی  ددرگ و  وا  بیـصن  يزوریپ  هاوخ  دـنادیم ، هدـنرب  زوریپ و  ار  دوخ  لاـح ، ره  رد  ناـمیا  اـب  صخـش  اریز  درادیم  او  شماـیق 

دیامرفیم : هنیمز  نیا  رد  دنوادخ  دوش . ور  هب  ور  تمیزه  تسکش و 
«1 . » ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهَّللا  َناک  َو  َنوُجْرَی  ام ال  ِهَّللا  َنِم  َنوُجَْرت  َو  َنوَُملَْأت  امَک  َنوَُملْأَی  ْمُهَّنِإَف  َنوَُملَْأت  اُونوُکَت  ْنِإ  ِمْوَْقلا  ِءاِغْتبا  ِیف  اُونِهَت  َو ال 

امـش یلو  دننیبیم ، جنر  درد و  امـش  دننامه  زین  اهنآ  دینیبیم ، جـنر  درد و  امـش  رگا  اریز  دـیوشن ، تسـس  زگره  رافک )  ) موق بیقعت  رد 
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. تسا میکح  اناد و  دنوادخ  دنرادن و  اهنآ  هک  دیراد  ادخ  زا  يدیما 
__________________________________________________

.104 ءاسن / ( 1)
460 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

460 دیدهت … ص : هیآ  رد  خسن  ( 24)

هراشا

«1 . » ًامِیلَأ ًاباذَع  ْمُْکبِّذَُعی  اوُرِْفنَت  اَّلِإ 
. دنکیم یکاندرد  باذع  ار  امش  دنوادخ ]  ] دینکن تکرح  گنج  يوس  هب  رگا 

«2 . » تسا هدش  خسن  لیذ  هیآ  اب  هیآ  نیا  هدش ، لقن  همرکع  نسح و  سابع ، نبا  زا 
«3 . » ًۀَّفاَک اوُرِْفنَِیل  َنُونِمْؤُْملا  َناک  ام  َو 

. دننک تکرح  گنج  يوس  هب  یگمه  دیابن  نینمؤم 
هدش هتشادرب  یمومع  نامرف  نیا  مود  هیآ  رد  یلو  هدیدرگ ، رداص  گنج  هب  تکرح  نامرف  ناناملسم  همه  هب  لوا  هیآ  رد  خسن : نارادفرط 

. تسا
ناناملـسم مومع  هب  ادتبا  گنج  هب  تکرح  هک  دـشاب  نیا  لوا  هیآ  موهفم  هک  تسا  نیا  رب  ینتبم  هیآ  نیا  رد  خـسن  عوقو  هب  هدـیقع  ام : رظن 

رد تسا  هدرک  ادـیپ  صاصتخا  هدـع  کی  هب  اهنت  هدـش و  خـسن  مود  هیآ  اب  مکح  نیا  هک  دراد  ناـکما  تروص  نیا  رد  تسا ، هدوب  بجاو 
هب اـهنت  هکلب  هدوبن  بجاو  ناناملـسم  همه  هب  گـنج  يوس  هب  تکرح  هک  دوـشیم  نشور  ـالماک  یلبق  تاـیآ  رد  هعلاـطم  اـب  هک  یتروـص 

اریز دشاب ، هدش  تساوخرد  نانآ  زا  اصخش  ص )  ) ادخ لوسر  طسوت  هب  لمع  نیا  هک  تسا  هدوب  بجاو  یناسک 
__________________________________________________

.39 هبوت / ( 1)
. ] …[ تسا هداد  تبسن  زین  كاحض  هب  ار  هیرظن  نیا   142 دوخ 8 / ریسفت  رد  یبطرق  و  ساحن 169 ، خوسنملا ، خسانلا و  ( 2)

.122 هبوت / ( 3)
461 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

دیامرفیم : دنوادخ  هک  تسا  تروص  نیدب  یلبق  تایآ 
اْینُّدـلا ِةایَْحلا  ُعاتَم  امَف  ِةَرِخْآلا  َنِم  اْینُّدـلا  ِةایَْحلِاب  ُْمتیِـضَر  َأ  ِضْرَْألا  َیلِإ  ُْمْتلَقاَّثا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِْفنا  ُمَُکل  َلِیق  اذِإ  ْمَُکل  ام  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

«1 . » ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ًاْئیَش  ُهوُّرُضَت  َو ال  ْمُکَْریَغ  ًامْوَق  ْلِْدبَتْسَی  َو  ًامِیلَأ  ًاباذَع  ْمُْکبِّذَُعی  اوُرِْفنَت  اَّلِإ  ٌلِیلَق  اَّلِإ  ِةَرِخْآلا  ِیف 
نیمز رب  دـینک ، تکرح  ادـخ  هار  رد  داـهج  يوـس  هب  دوـشیم  هتفگ  یتـقو  هک  ار  امـش  تسا  هدـش  هچ  دـیاهدروآ ! ناـمیا  هک  یناـسک  يا 

[ دنوادخ  ] دینکن تکرح  گنج  يوس  هب  رگا  دیاهدش !؟ یـضار  ایند  یگدنز  هب  ترخآ  ياج  هب  ایآ  دـیزیخیمن ) اپ  هب   ) دـینکیم ینیگنس 
همه رب  دنوادخ  دیناسرب و  ودب  يررـض  دیناوتیمن  امـش  دروآ ، دهاوخ  ار  يرگید  مدرم  امـش  ياج  هب  دنکیم و  یکاندرد  باذـع  ار  امش 

. تساناوت رداق و  زیچ 
هب رـضاح  نانآ  یلو  تسا  هدش  هداد  گنج  نادیم  يوس  هب  تکرح  داهج و  روتـسد  نانآ  هب  هک  یناسک  : » تسا نیا  هیآ  نومـضم  هصالخ 
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مامت رب  داهج  بوجو  اب  یطاـبترا  ینعم ، نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  هفیرـش  هیآ  نیا  دنـشابیم ». باذـع  قحتـسم  دـناهدشن ، ناـمرف  نیا  يارجا 
. تسا هدش  خسن  هدومن ، بلس  مومع  زا  ار  داهج  بوجو  هک  يرگید  هیآ  اب  مییوگب  ات  دنکیمن  ادیپ  ناناملسم 

461 رگید … ص : خسن  کی  ياعدا 

: تسا نیا  هیآ  نآ  و  « 2  » ددرگیم نشور  دشابیم ، ثحب  دروم  هیآ  نیمه  لّمکم  مّمتم و  هک  زین  يرگید  هیآ  رد  خسن  نالطب  نایب ، نیا  زا 
«3 . » ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج  َو  ًالاِقث  َو  ًافافِخ  اوُرِْفنا 

رتهب امش  يارب  نیا  دیگنجب و  ادخ  هار  رد  ناتیاهناج  لاوما و  اب  راب و  نیگنس  ای  راب و  کبـس  دینک ، تکرح  داهج  نادیم  يوس  هب  یگمه 
. دینادب رگا  تسا 

َناک ام  َو  هیآ  نامه  اب  دننک و  تکرح  داهج  گنج و  تمس  هب  دیاب  نینمؤم  مامت  هک  تسا  یمومع  نامرف  کی  هیآ  نیا  موهفم  دنیوگیم :
ینیعم هورگ  هب  هدومن و  بلس  مومع  زا  ار  داهج  هک  َنُونِمْؤُْملا … 

__________________________________________________

.39 ، 38 هبوت / ( 1)
يدس هب  ار  نآ   33 / 3 نایبلا ، عمجم  رد  یسربط  یلو  تسا  هداد  تبسن  لوهجم ، لئاق  هب   150 / 8 دوخ ، ریسفت  رد  یبطرق  ار  هیرظن  نیا  ( 2)

. تسا هداد  تبسن 
.41 هبوت / ( 3)

462 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. تسا هدیدرگ  خسن  هداد ، صاصتخا 

یناسک هب  صاصتخا  هکلب  دوش  خـسن  رگید  هیآ  اب  هک  تسین  مومع  زین  هیآ  نیا  موهفم  میداد ، حیـضوت  لوا  هیآ  رد  هک  روط  نامه  خـساپ :
. تسا هدش  اهنآ  هجوتم  امیقتسم  روتسد  نیا  هک  دراد 

هلوقم زا  جراخ  قیداصم ، دارفا و  یـضعب  هب  یمومع  مکح  کی  نداد  صیـصخت  هک  میداد  حیـضوت  اهراب  ار  هتکن  نیا  اـم  نیا  زا  هتـشذگ 
. یّلک مکح  کی  رب  تسانثتسا  صیصخت و  یعون  تسا و  خسن 

هیآ نیا  اریز  تسه  زین  خسن  مدع  رب  لیلد  هکلب  تسین  هیآ  ود  نیا  خسان  اهنت  هن  َنُونِمْؤُْملا  َناک  ام  َو  هفیرـش  هیآ  دوخ  اهنیا  همه  رب  هوالع 
هب سپـس  دوش  هجوتم  ناناملـسم  همه  هب  هک  تسا  هدوبن  مومع  روط  هب  لوا  زا  گنج ، يوس  هب  تکرح  ناـمرف  هک  دـناسریم  تحارـص  هب 

لوا زا  گـنج  نادـیم  يوس  هب  تکرح  بوجو  مکح  هکلب  دوش ، خـسن  یموـمع  مکح  نیا  ددرگ و  رگید  هیآ  اـب  خـسن  هب  دـنمزاین  راـچان 
لئاسمرد نایب  دنـشاب . گنج  يارب  تیافک  دـح  رد  اـی  دـنوش  هتـساوخ  گـنج  يارب  اـصوصخم  هک  هدوب  نینمؤم  زا  یـصاخ  هورگ  هجوتم 

463 ص : نآرق ،

463 ناذیتسا … ص : هیآ  رد  خسن  ( 25)

اوُدِهاُجی ْنَأ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َُکنِذْأَتْـسَی  ال  َنِیبِذاْکلا . َمَْلعَت  َو  اُوقَدَص  َنیِذَّلا  ََکل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمَُهل  َْتنِذَأ  َِمل  َْکنَع  ُهَّللا  اَفَع 
«1 …  » ِهَّللِاب َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َُکنِذْأَتْسَی  امَّنِإ  َنیِقَّتُْملِاب . ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمِهِسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب 

ربص دوب  بوخ  [ !؟ يداد هزاـجا  اـهنآ  هب  یـسانشب  ار  ناـیوگغورد  نایوگتـسار و  هک  نآ  زا  شیپ  ارچ  هک  نیا  رد  دیـشخب  ار  وت  دـنوادخ 
ناـشلاوما و اـب  ادـخ  هار  رد  هک  هاـگنآ  دـنراد  ناـمیا  ازج  زور  ادـخ و  هـب  هـک  اـهنآ  دـنهد .]. ناـشن  ار  دوـخ  هورگ  ود  ره  اـت  يدرکیم 
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. دسانشیم ار  ناراگزیهرپ  دنوادخ  داهج .] كرت  تهج   ] دنبلطیمن هزاجا  وت  زا  گنج  هماگنه  رد  دنگنجیم ، ناشیاهناج 
دنرادن …  نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  هک  دنبلطیم  داهج ] كرت   ] هزاجا وت  زا  یناسک  اهنت 

«2 . » تسا هدیدرگ  خسن  لیذ  هیآ  اب  تایآ  نیا  هک  تسا  هدش  لقن  هداتق : همرکع و  نسح ، سابع ، نبا  زا 
«3 . » ْمُْهنِم َْتئِش  ْنَِمل  ْنَذْأَف  ْمِِهنْأَش  ِضْعَِبل  َكُونَذْأَتْسا  اَذِإَف 

! هد هزاجا  ینادیم  حالص  و   ] یهاوخیم هک  نانآ  زا  کی  ره  هب  دنهاوخب ، هزاجا  وت  زا  دوخ ، ّمهم  ياهراک  زا  یضعب  يارب  نانمؤم   ] رگا
__________________________________________________

.45 - 43 هبوت / ( 1)
ساحن 170. خوسنملا ، خسانلا و  ( 2)

.62 رون / ( 3)
464 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

دروم داهج و  كرت  رد  ناذـیتسا  ندوب  عونمم  هک  نیا  رب  دـنراد  تلالد  تحارـص  هب  تایآ  نیا  اریز  دـناهدشن ، خـسن  تایآ  نیا  ام : رظن  هب 
ناـیوگغورد و هـک  تـسا  هدوـب  یماـگنه  ناـیوج ، هناـهب  نـیفّلختم و  هـب  نداد  هزاـجا  تـهج  هـب  ص )  ) مرکا لوـسر  نـتفرگ  رارق  باـتع 
ص)  ) ربمایپ زا  وج  هناهب  فلختم و  دارفا  هک  تسا  هدومن  نایب  تایآ  نیا  رد  دنوادخ  دندشیمن و  هداد  صیخـشت  رگیدکی  زا  نایوگتـسار 

. دننک یلاخ  هناش  گنج  نادیم  رد  روضح  زا  هک  دندادیم  رارق  هناهب  ار  هزاجا  نیا  دننامب و  رهش  رد  هک  دنتفرگیم  هزاجا 
رظن زا  رفک و  نامیا و  رظن  زا  دارفا  عضو  ات  دهدن  گنج  زا  فلخت  هزاجا  سک  چیه  هب  هک  داد  نامرف  شربمایپ  هب  دـنوادخ  هک  دوب  اج  نیا 
يارب هک  داد  هزاـجا  نینمؤم  هب  یفرط  زا  دـنوادخ  دـش ، مولعم  ناـشعضو  هک  نآ  زا  سپ  ددرگ و  نشور  ییوج  هناـهب  اـی  ییوگتقیقح و 
دنوش فاعم  داهج  زا  اتقوم  دنراد  قح  يو  هزاجا  اب  دنریگب و  هزاجا  ص )  ) ربمایپ زا  دوخ  یگدنز  ياهيراتفرگ  زا  یـضعب  ندرک  فرطرب 

دنادیم و حالص  هک  ناناملسم  زا  کی  ره  هب  هک  داد  هزاجا  زین  ص )  ) ربمایپ هب  ْمِِهنْأَش …  ِضْعَِبل  َكُونَذْأَتْسا  اَذِإَف  هیآ  رد  رگید  فرط  زا  و 
. دراذگب دازآ  گنج  رد  تکرش  تهج  ار  وا  دهدب و  هزاجا  دراد ، يدج  لکشم 

موهفم هکلب  دشاب ، يرگید  خسان  یکی  ات  درادن  دوجو  هیآ  عون  ود  نیا  موهفم  نایم  رد  يداضت  تافانم و  هک  دیدرگ  مولعم  حیضوت  نیا  اب 
465 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دراد . صاصتخا  دوخ  صاخ  دروم  هب  اهنآ  زا  کی  ره  دافم  و 

465 گنج … ص : زا  فلخت  هیآ  رد  خسن  ( 26)

«1 . » ِهِسْفَن ْنَع  ْمِهِسُْفنَِأب  اُوبَغْرَی  َو ال  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  اوُفَّلَخَتَی  ْنَأ  ِبارْعَْألا  َنِم  ْمَُهلْوَح  ْنَم  َو  ِۀَنیِدَْملا  ِلْهَِأل  َناک  ام 
وا ناج  زا  ناشناج  ظفح  يارب  دـنیوج و  فلخت  ادـخ  لوسر  زا  دنتـسه ، اهنآ  فارطا  هک  ینانیـشن  هیداب  هنیدـم و  لـها  هک  تسین  راوازس 

. دنشوپب مشچ 
دروـم هیآ  رد  اریز  « 2 . » تسا هدـش  خـسن  َنُونِمْؤُْملا …  َناک  ام  َو  هیآ  نامه  اب  زین  هیآ  نیا  دـیوگیم : هک  تسا  هدـیدرگ  لـقن  دـیز  نبا  زا 

اهنت هک  تسا  هدـش  هداد  هزاجا  مود  هیآ  رد  یلو  تسا ، هدـیدرگ  عونمم  هتفرگ و  رارق  شهوکن  دروم  یلک  روط  هب  گنج  زا  فلخت  ثحب 
. تسا هدش  خسن  هیآ  موهفم  تیلک  تیمومع و  دننک و  تکرش  گنج  رد  ياهدع 

فلؤم :
رب لیلد  دوخ  دشابیم ، هیآ  نیا  خسان  خسن ، نارادفرط  رادنپ  هب  هک  مود  هیآ  اریز  تسا  هدیدرگن  خـسن  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو 

دافم موهفم و  لصاح  تسا و  یلوا  هیآ  موهفم  هدننک  نشور  خسن و  مدع 
__________________________________________________
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.120 هبوت / ( 1)
. تسا هداد  تبسن  زین  دهاجم  هب  ار  هیآ  نیا  رد  خسن  هب  رظن   392 دوخ 8 / ریسفت  رد  یبطرق  و  ساحن 170 ، خوسنملا ، خسانلا و  ( 2)

466 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
دح رد  ناناملـسم  زا  ياهدـع  رب  اـهنت  هکلب  تسین  بجاو  ناملـسم  دارفا  ماـمت  رب  گـنج  هب  تکرح  تسا : نیا  هتفر  مه  يور  هـیآ  ود  نـیا 

. دشابیم بجاو  تیافک 
، ینیع بجاو  هن  تسا و  ییافک  بجاو  داهج  هک  نیا  نآ  دـیآیم و  تسد  هب  مکح  کـی  هیآ  ود  نیا  عومجم  موهفم  زا  رگید : تراـبع  هب 

مامت رب  دوشیم و  ینیع  بجاو  یهاـگ  لاـح  نیع  رد  یلو  دـننکیم  ناـیب  ار  نآ  ندوب  ییاـفک  مود  هیآ  ار و  بوجو  لـصا  لوا  هیآ  ینعی 
. تسا داهج  یلوا  بوجو  زا  ریغ  بوجو  عون  نیا  یلو  دننک  تکرش  گنج  نادیم  رد  ناگمه  هک  دوشیم  بجاو  ضرف و  ناناملسم 

« ینیع  » بجاو مه  یهاگ  یجراـخ  لـماوع  شیادـیپ  اـب  دـشابیم و  ییاـفک »  » بجاو لـصا  رد  دراد ، بوجو  عون  ود  داـهج  رد  نیارباـنب ،
لئاسمرد نایب  تسا . هتفاین  رییغت  هدشن و  خسن  تسا و  ذـفان  اجرباپ و  تباث ، دوخ  ياج  رد  مادـک  ره  بوجو ، عون  ود  ره  مکح  دوشیم و 

467 ص : نآرق ،

467 ییابیکش … ص : ربص و  هیآ  رد  خسن  ( 27)

«1 . » َنیِمِکاْحلا ُْریَخ  َوُه  َو  ُهَّللا  َمُکْحَی  یَّتَح  ِْربْصا  َو  َْکَیلِإ  یحُوی  ام  ِْعبَّتا  َو 
. ناگدننک مکح  نیرتهب  تسا  وا  هک  دنک  يرواد  مکح و  دنوادخ ، ات  نکب  تماقتسا  ربص و  دوشیم و  یحو  وت  هب  هچ  نآ  زا  نک  يوریپ 

خسن رافک  هب  يریگتخـس  نامرف  داهج و  روتـسد  اب  تسا  هدمآ  ییابیکـش  ربص و  روتـسد  نآ  رد  هک  هیآ  نیا  تسا ، هدش  لقن  دیز  نبا  زا 
«2 . » تسا هدش 

فلؤم :
بلاطم نآ  رارکت  رب  يزاین  دوشیم و  نشور  زین  هیآ  نیا  رد  خـسن  ياعدا  نالطب  میدروآ ، لوا  هیآ  خـسن  ياعدا  لاطبا  رد  هک  یبلاـطم  زا 
نمـشد تایّدـعت  ربارب  رد  تماقتـسا  ربص و  ثحب ، دروم  هیآ  رد  ربص »  » زا روظنم  هک : مینکیم  هفاـضا  ار  هتکن  نیا  اـج  نیا  رد  یلو  تسین 

روظنم رگید  ترابع  هب  تسوکین ، نسحتسم و  ثداوح  همه  رد  لحارم و  مامت  رد  هک  تسا  یمومع  ییابیکـش  يانعم  هب  ربص  هکلب  تسین 
. دوش خسن  رگید  مکح  عیرشت  اب  هک  یسایس  مکح  کی  هن  تسا  خسن  لباق  ریغ  یقالخا  مکح  هیآ  نیا  رد  ربص ، زا 

__________________________________________________

.109 سنوی / ( 1)
ساحن 178. خوسنملا ، خسانلا و  ( 2)

468 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
رب ظفل  کی  لومـش  یلو  دومن  هدافتـسا  ناوتب  ددرگیم ، لماش  زین  رافک  ربارب  رد  ربص  هب  هک  هفیرـش  هیآ  قالطا  زا  ینعم  نیا  دیاش  يرآ ،

. رگید بلطم  نآ ، هدارا  ینعم و  نآ  رب  ظفل  حیرص  تلالد  تسا و  یبلطم  ییانعم ،
469 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دنامیمن . یقاب  روبزم  هیآ  رد  خسن  يارب  یهجو  نیا  نیاربانب ،

469 حفص … ص : هیآ  رد  خسن  ( 28)

«1 . » َلیِمَْجلا َحْفَّصلا  ِحَفْصاَف  ٌۀَِیتَآل  َۀَعاَّسلا  َّنِإ  َو 
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و  ] نک رظن  فرـص  ياهتـسیاش  زرط  هب  اهنآ  زا  سپ  دـسریم ] وا  هب  سک  ره  يازج  و   ] دیـسر دـهاوخ  ارف  اعطق  تمایق )  ) دوعوم تعاس  و 
 . نکم تمالم  ناشیاهینادان  رب  ار  اهنآ 

اب گنج  نامرف  نآ  رد  هک  فیـس »  » هیآ اب  تسا ، هداد  روتـسد  تشذگ  وفع و  هب  هیآ  نیا  هک  تسا  هدـش  لقن  هداتق  دیعـس و  سابع ، نبا  زا 
«2 . » تسا هدش  خسن  هدمآ  نیکرشم  رافک و 

فلؤم :
تـسین وفع  یمومع  يانعم  هب  تسا ، هدش  رما  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  یتشذگ  وفع و  اریز  تسا  هدشن  خسن  یلبق  تایآ  دننام  هب  زین  هیآ  نیا 

دیدرگیم ص )  ) ربمایپ سدقم  دوجو  هجوتم  نیکرشم  هیحان  زا  هک  تسا  یتیذا  اذیا و  زا  یشوپ  مشچ  ضامغا و  وفع ، نیا  زا  روظنم  هکلب 
دیامرفیم : هک  تسا  يرگید  هیآ  نومضم  ینعم  نیا  رب  دهاش  و 

«3 . » َنِیئِزْهَتْسُْملا َكاْنیَفَک  اَّنِإ  َنیِکِرْشُْملا . ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  ُرَمُْؤت  اِمب  ْعَدْصاَف 
__________________________________________________

.85 رجح / ( 1)
ساحن 178. خوسنملا ، خسانلا و  ( 2)

. ] …[95 ، 94 رجح / ( 3)
470 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

عفد وت  زا  ار  ناگدننک  ازهتسا  رـش  ام  نکن ،  انتعا  اهنآ  هب  و   ] نادرگرب يور  ناکرـشم  زا  نک و  نایب  اراکـشآ  يراد ، تیرومأم  ار  هچ  نآ 
. درک میهاوخ 

هب هیآ  نیا  ینعم ، نیاربانب  تسا . هدیدرگ  رومأم  نیکرشم  يازهتسا  ربارب  رد  ییابیکش  ربص و  تماقتـسا و  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هیآ  نیا  رد 
. ددرگ خوسنم  فیس »  » هیآ اب  هک  درادن  یطابترا  رافک  اب  گنج  عوضوم 

توعد و شماکحا  رـشن  یهلا و  رماوا  غیلبت  هار  رد  تماقتـسا  ربص و  هب  ار  شربماـیپ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ ، نیا  نومـضم  هصـالخ  و 
داهج گنج و  هب  طابترا  موهفم ، نیا  دـیامنن و  هجوت  نیکرـشم  يازهتـسا  اذـیا و  هب  دـشوکب و  یمرگلد  اب  هار  نیا  رد  هک  دـنکیم  قیوشت 

مالـسا رد  نآ ، تیناقح  نیهارب  لیالد و  ندش  نشور  زا  سپ  مالـسا و  نتفای  تمظع  هعـسوت و  ناناملـسم و  نتفرگ  ورین  زا  سپ  هک  درادن 
. تسا هدش  بجاو 

دـنک و ارادـم  شیوخ  نانمـشد  نیکرـشم و  اب  هک  دوب  رومأم  دوبن و  داهج  هب  رومأم  تثعب ، لیاوا  رد  ص )  ) مرکا لوسر  رگید : تراـبع  هب 
هزجعم و نداد  ناشن  اب  میالم و  مرن و  نابز  اب  اهنت  دهدب ، جرخ  هب  لمحت  يرابدرب و  دروم  نیا  رد  دریگب و  هدیدان  ار  نانآ  يازهتسا  اذیا و 

ربمایپ هک  نارود  نیا  رد  اریز  دـیامن  توعد  هناـگی  دـحاو و  راـگدرورپ  يوس  هب  ار  مدرم  تباـث و  ار  دوخ  توبن  تعیبط ، نیناوق  نتـسکش 
یلو ددرگیم  یعطق  تسکـش  اب  هجاوم  داهج  گنج و  هب  مادقا  اعبط  دوبن ، رادروخرب  یگنج  تاناکما  ناوت و  هنوگچیه  زا  ص ،)  ) مالـسا

ناشیارب يرتشیب  یگنج  لیاسو  دـش و  يوق  ناـشیورین  تکوش و  نوزفا و  دادـعت  ناناملـسم  دروآ و  تسد  هب  تردـق  ورین و  هک  هاـگنآ 
تاروتـسد ماکحا و  میتفگ ، شیپ  تاحفـص  رد  هک  يروط  هب  دیدرگ و  نیکرـشم  اب  گنج  هب  رومأم  دمآ و  داهج  روتـسد  دـیدرگ ، مهارف 

. تسا هدیدرگ  لیمکت  لاس  هس  تسیب و  ابیرقت  تدم  رد  هتفر و  شیپ  نامز  رورم  اب  جیردت و  هب  هکلب  هدشن  عیرشت  اتعفد  اج و  کی  مالسا 
. دیدرگ بجاو  داهج  ادعب  دوب و  لومعم  نیکرشم  اب  ارادم  يرابدرب و  لمحت ، نآ  ياج  هب  دوبن و  بجاو  تثعب  لیاوا  رد  مه  داهج 

نیا زا  هکلب  دشاب ، دناوتیمن  هلوقم  باب و  نآ  زا  درادـن و  خـسن  هلئـسم  اب  یطابترا  نیرتکچوک  عوضوم  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو 
هب هک  مالـسا  رگید  ماکحا  همه  دننام  دوب ، هدشن  لزان  داهج  مکح  تسخن  تسا و  هدش  عیرـشت  ادـعب  تسا و  هدوبن  یمکح  هک  تسا  باب 

تماقتـسا و لّمحت ، ربص ، اب  ص )  ) ادـخ لوسر  داهج ، مکح  لوزن  زا  لبق  دـش و  لزان  ادـعب  داهج  مکح  هیآ و  تسا ، هدـش  لزاـن  جـیردت 
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هب زین  گنج  داهج ، هیآ  لوزن  زا  دـعب  دـیگنجیمن و  نانآ  اب  دوب و  نیکرـشم  راّـفک و  شوگ  هب  مالـسا  ندـناسر  غیلبت و  لوغـشم  هلـصوح 
471 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دش . هفاضا  راوگرزب  نآ  همانرب 

471 رمخ … ص : هحابا  هیآ  رد  خسن  ( 29)

«1 . » ًانَسَح ًاقْزِر  َو  ًارَکَس  ُْهنِم  َنوُذِخَّتَت  ِبانْعَْألا  َو  ِلیِخَّنلا  ِتارَمَث  ْنِم  َو 
. دیریگیم هزیکاپ ) ياهیندروخ   ) بوخ يزور  و  كاپان ) ياهیندروخ   ) تارکسم روگنا ، لخن و  ناتخرد  ياههویم  زا  و 

«2 . » تسا هدش  خسن  رمخ  میرحت  تایآ  اب  هیآ  نیا  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  نیرز  وبا  میهاربا و  دهاجم ، یبعش ، ریبج ، نب  دیعس  هداتق ، زا 
ود تاـبثا  هب  هیآ  نیا  رد  خـسن  تاـبثا  اریز  تسا  هدـشن  خـسن  تساـجرباپ و  تباـث و  نآ  مکح  هک  تسا  یتاـیآ  زا  زین  هیآ  نیا  اـم : رظن  هب 

دراد : طابترا  یگتسب و  عوضوم 
ار ینعم  نیا  دنناوتیمن ، خسن  نارادفرط  هک  یتروص  رد  دشاب ، هدننک  تسم  بارش  رمخ و  هیآ  نیا  رد  رکس »  » ظفل زا  روظنم  هک : نیا  لوا 

ینعم نیمه  هب  ار  رکـس  زین  میهاربا  نب  یلع  فورعم  رـسفم  و  هکرـس »  » زا تسا  ترابع  تغل  رد  رکـس »  » یناعم زا  یکی  اریز  دـننک ، تباـث 
امرخ و زا  هک  دـشابیم  نآ  ریغ  هریـش و  دـننام  نیریـش  ذـیذل و  ياهماعط  نسح » قزر   » زا روظنم  ینعم ، نیارباـنب  « 3 . » تسا هدومن  ریـسفت 

. دیآیم تسد  هب  روگنا 
__________________________________________________

.67 لحن / ( 1)
ساحن 181. خوسنملا ، خسانلا و  ( 2)

.577 / 1 ناهرب ، ریسفت  ( 3)
472 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

نکمم خـسن  نارادـفرط  يارب  بلطم  نیا  تابثا  هک  یتروص  رد  دـشاب ، هتـشاد  رکـسم  تیلح  زاوج و  رب  تلـالد  هفیرـش ، هیآ  هک : نیا  مود 
هار و ياضما  ای  يزیچ و  تیلح  تمرح و  نایب  ماقم  رد  هن  تسا  یعیبط  نایرج  تیعقاو و  کی  ناـیب  ماـقم  رد  هیآ  نیا  رهاـظ  هب  اریز  تسین 

. تسا هدوب  عیاش  ناشنایم  رد  هک  تسردان  لمع  کی  زیوجت  مدرم و  مسر 
هفیرش هیآ  نیا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  مکح ، نایب  عیرشت و  ماقم  رد  هن  تسا  یعیبط  نایرج  کی  نایب  ماقم  رد  هیآ  میتفگ  هک  نیا  حیـضوت :

رد هک  ار  دوخ  تقلخ  تردـق و  تعنـص ، ياههناشن  زا  یتمـسق  تایآ  نآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  هدـیدرگ  عقاو  يرگید  تاـیآ  فیدر  رد 
دیوگیم : درامشیم و  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  شنیرفآ  ملاع 

ِِهنوُُطب ِیف  اَّمِم  ْمُکیِقُْسن  ًةَْربَِعل  ِماْعنَْألا  ِیف  ْمَُکل  َّنِإ  َو  َنوُعَمْـسَی . ٍمْوَِقل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  اِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  ُهَّللا  َو 
ٍمْوَِقل ًۀَـیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًانَـسَح  ًاقْزِر  َو  ًارَکَـس  ُْهنِم  َنوُذِـخَّتَت  ِبانْعَْألا  َو  ِلیِخَّنلا  ِتارَمَث  ْنِم  َو  َنِیبِراَّشِلل . ًاِغئاس  ًاِصلاخ  ًاـنََبل  ٍمَد  َو  ٍثْرَف  ِْنَیب  ْنِم 
َُلبُـس یُِکلْـساَف  ِتارَمَّثلا  ِّلُـک  ْنِم  ِیلُک  َُّمث  َنوُشِْرعَی . اَّمِم  َو  ِرَجَّشلا  َنِم  َو  ًاـتُوُیب  ِلاـبِْجلا  َنِم  يِذِـخَّتا  ِنَأ  ِلْـحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحْوَأ  َو  َنُولِقْعَی .

«1 . » َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِساَّنِلل  ٌءافِش  ِهِیف  ُُهناْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ٌبارَش  اِهنوُُطب  ْنِم  ُجُرْخَی  اًُللُذ  ِکِّبَر 
هک یتیعمج  يارب  تسا  ینـشور  هناشن  نیا ، رد  دیـشخب . تاـیح  دوب ، هدرم  هک  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  داتـسرف و  یبآ  نامـسآ ، زا  دـنوادخ  و 

هدـش و مضه  ياهاذـغ  نایم  زا  اهنآ ، مکـش  نورد  زا  تسا  یتربع  ياـهسرد   ] امـش يارب  ناـیاپراهچ ، دوجو  رد  و  دـنراد . اونـش  شوگ 
هزیکاپ بوخ و  يزور  و  كاپان )  ) تارکـسم روگنا ، لخن و  ناتخرد  ياههویم  نایم  زا  و  میناشونیم . امـش  هب  اراوگ  صلاخ و  ریـش  نوخ ،

زا هک  دومن  ماـهلا )  ) یحو لـسع  روبنز  هب  وت  راـگدرورپ  و  دـننکیم . هشیدـنا  هک  یتیعمج  يارب  تسا  ینـشور  هناـشن  نیا ، رد  دـیریگیم .
هک ار  ییاههار  روخب و  اهلگ ) هژیو   ) تارمث مامت  زا  سپـس  نیزگرب .! ییاههناخ  دـنزاسیم ، مدرم  هک  ییاهتسبراد  ناتخرد و  اههوک و 
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، نآ رد  هک  دوشیم  جراخ  فلتخم  ياهگنر  اب  یندیشون  اهنآ  مکش  نورد  زا  امیپب ! یتحار  هب  تسا ، هدرک  نییعت  وت  يارب  تراگدرورپ 
. دنشیدنایم هک  یتیعمج  يارب  تسا  ینشور  هناشن  رما  نیا  رد  نیقی  هب  تسا ، مدرم  يارب  افش 

ندومن هدـنز  شخب و  تاـیح  بآ  ندومن  لزاـن  هب  هدومن و  داـی  دوخ  تردـق  ياـههناشن  مئـالع و  زا  هناـگ  جـنپ  تاـیآ  نیا  رد  دـنوادخ ،
هب تاناویح  تقلخ  رد  هک  يریبدت  عنص و  هب  نینچمه  هدرم و  ياهنیمز 

__________________________________________________

.69 - 65 لحن / ( 1)
473 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. دنکیم هراشا  تقلخ ، قیاقد  رارسا و  نیا  لاثما  تسا و  هدروآ  نوریب  نوخ  نیگرس و  نایم  زا  صلاخ  ریش  هدرب و  راک 
تیـصاخ و دروآیم ، نایم  هب  نخـس  تسا ، هداد  رارق  روگنا  امرخ و  ناتخرد  رد  ذیذل  وکین و  قزر  رکـس و  نتفرگ  يارب  هک  یّـصاوخ  زا 

ناروبنز زیگنا  تفگش  لامعا  لسع و  تعنص  هب  ار  راکفا  هاگ  نآ  دهدیم  رکذت  دنـشابیم ، اراد  هویم  ود  نیا  ناتخرد  هک  ار  یتیـصوصخ 
هب دنراد ، ییانـشآ  کیدزن  زا  اهنآ  راک  زرط  اب  هک  ار  یناسک  اصوصخ  نادنمدرخ و  دـنربیم و  راک  هب  موم  لسع و  نتخاس  رد  هک  لسع 

. دزاسیم هجوتم  تسا ، هتشاداو  تریح  بّجعت و 
هب ادخ  هیحان  زا  هک  تسا  یماهلا  رثا  رد  لسع  ناروبنز  زیگنا  باجعا  لوقعلا و  ریحم  لامعا  نیا  هک  دنکیم  دزشوگ  زین  ار  هتکن  نیا  انمض 

. ددرگیم اقلا  اهنآ  رب  يزیرغ  روط 
، مکح نایب  عیرـشت و  ماقم  رد  هن  دنـشابیم  دـیحوت  سرد  تردـق و  ياههناشن  نایب  ماقم  رد  تایآ  نیا  هک  دوشیم  مولعم  حیـضوت  نیا  اـب 

خوسنم رمخ  تمرح  تایآ  اـب  اـت  تسین  تارکـسم  بارـش و  ندوب  زیاـج  هب  یتلـالد  هراـشا و  نیرتکـچوک  ثحب  دروم  هیآ  نیا  رد  سپ 
. ددرگ

ندوب مارح  رب  لیلد  هیآ  نیا  دوخ  تسا ، هدـننک  تسم  هیآ ، رد  رکـس »  » ظفل زا  روظنم  هک  مینک  لوبق  ضرف و  رگا  اهنیا : همه  زا  هتـشذگ 
تسا هداد  رارق  كاپ  وکین و  يزور  و  نسح » قزر   » ربارب رد  ار  رکس » ، » هفیرش هیآ  نیا  اریز  نآ ، ندوب  حابم  هب  هن  دیدرگ ، دهاوخ  رکـسم 

. تسین لالح  كاپ و  قزر  رکسم ، هک  دهدیم  ناشن  لباقت  نیا  و 
دیجم نآرق  رد  لوا  زا  تارکسم  هک  نیا  دنکیم و  دییأت  میتفگ  هک  ار  ینعم  نیا  تسا ، هدیـسر  ام  تسد  هب  ع )  ) يده همئا  زا  هک  یتایاور 

. دنکیم تباث  تسا ، هدوبن  لالح  حابم و  مالسا  رد  و 
تسا هدوب  لالح  ایآ  هک  دیدرگ  لاؤس  بارش  هراب  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  دنکیم  لقن  ملـسم  نب  دمحم  زا  دوخ  داتـسا  اب  قودص  خیش 

ندروخ بارـش  یتسرپ و  تب  دومن ، یهن  نآ  زا  ارم  راگدرورپ ، هک  يزیچ  لوا  دومرف : ص )  ) مرکا لوسر  تفگ : يو  خـساپ  رد  ماما  هن ! ای 
. دوب

«1 . » رمخ تمرح  نامرف  روتسد و  اب  رگم  تسا  هداتسرفن  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ  هک  تسا  هدومن  لقن  ع )  ) اضر ترضح  زا  قودص  زاب 
. تسا هدوب  مارح  مه  تاروت  رظن  زا  رمخ  هک  تشذگ  زین  زاجعا  ثحب  رد 

__________________________________________________

. تسا هداد  صاصتخا  عوضوم  نیا  يارب  یصوصخم  باب   79 / 11 یفاو ، رد  زین  یناشاک  ضیف  موحرم  ، 20 - 18 / 16 راونالا ، راحب  ( 1)
474 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

نآ تمرح  لزان و  بارـش  میرحت  تایآ  یتدـم  زا  سپ  دوب و  هدـشن  نـالعا  رمخ  ندوب  مارح  مالـسا  لوا  رد  هک  تسین  دـیدرت  ياـج  یلو 
هدوب تباث  شمکح  مالـسا  لوا  زا  هک  تسا  هدوب  نینچ  مالـسا  ماکحا  مامت  هکلب  درادـن  بارـش  هب  صاصتخا  شور  نیا  دـیدرگ و  نالعا 

. تسا هدیدرگ  نالعا  جیردت  هب  یلو 
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نآ مکح  میرحت ، هیآ  اب  سپس  دشاب ، لالح  هک  نیا  هن  تسا  هدوب  مارح  زین  البق  تسا  هدش  لزان  نآ ، تمرح  رد  ادعب  هک  بارش  نیاربانب ،
475 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ددرگ . خسن 

475 راکانز … ص : درم  نز و  جاودزا  هیآ  رد  خسن  ( 30)

«1 . » َنِینِمْؤُْملا یَلَع  َِکلذ  َمِّرُح  َو  ٌكِرْشُم  َْوأ  ٍناز  اَّلِإ  اهُحِْکنَی  ُۀَِیناَّزلا ال  َو  ًۀَکِرْشُم  َْوأ  ًۀَِیناز  اَّلِإ  ُحِْکنَی  ِیناَّزلا ال 
دروآیمن و رد  دوخ  جاودزا  هب  كرـشم  ای  راک  انز  درم  زج  ار  راک  انز  نز  دـنکیمن و  جاودزا  كرـشم  ای  راک  انز  نز  اب  زج  راـکانز  درم 

. تسا هدش  مارح  نانمؤم  رب  راک  نیا 
دیامرفیم : دنوادخ  هک  « 2  » تسا هدیدرگ  خسن  رگید  هیآ  اب  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  لقن  املع  رثکا  بیسم و  نب  دیعس  زا 

«3 . » ْمُِکئامِإ َو  ْمُکِدابِع  ْنِم  َنیِِحلاَّصلا  َو  ْمُْکنِم  یمایَْألا  اوُحِْکنَأ  َو 
ناتنازینک …  نامالغ و  زا  ناراک  وکین  يارب  ناتنارسمهیب و  يارب  دینک  باختنا  رسمه 

یلو دشاب ، كرـشم  ای  انز و  لها  دوخ  هک  يدرم  يارب  رگم  تسین ، زیاج  راکانز  نانز  اب  جاودزا  هک  تسا  نیا  لوا  هیآ  موهفم  دـنیوگیم :
زا معا  دشابیم ، دنتسین  رسمه  ياراد  هک  يدارفا  مامت  لماش  هک  تسا  هدمآ  طرش  دیق و  نودب  مومع و  روط  هب  حاکن  روتـسد  مود  هیآ  رد 

. راکوکین ای  دنشاب  راکبان  هک  نیا 
__________________________________________________

.3 رون / ( 1)
ساحن 193. خوسنملا ، خسانلا و  ( 2)

.32 رون / ( 3)
476 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هک تسا  نیا  رب  فوقوم  هیآ  نیا  رد  خسن  تابثا  اریز  تسا  هدشن  خسن  لبق ، تایآ  دننام  زین  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  تقیقح  فلؤم :
هب هیآ  نیا  رد  حاکن  رگا  ایناث : درادـن و  دوجو  یلیلد  الوا : ینعم ، نیا  تابثا  يارب  یلو  دـشاب  جاودزا  هیآ ، نیا  رد  حاـکن »  » ظـفل زا  روظنم 

زیاج راکانز  ناملـسم  نز  اب  كرـشم  درم  جاودزا  نینچمه  كرـشم و  نز  اـب  راـکانز  ناملـسم  درم  ندومن  جاودزا  دـشاب ، جاودزا  ياـنعم 
روط نیمه  راکانز و  ای  كرـشم و  نز  اب  رگم  دنک  جاودزا  حاکن و  دـناوتیمن  راکانز  درم  هک  تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  رد  نوچ  دوب ، دـهاوخ 

تسین و زیاج  مالسا  رد  یجاودزا  نینچ  هک  یتروص  رد  دنک ، جاودزا  حاکن و  دناوتیم  راکانز  ای  كرشم و  درم  اب  اهنت  راکانز  نز  تسا ،
. دشابیمن راگزاس  ناناملسم  شور  هریس و  اب  نآرق  رهاظ  اب  جاودزا  نیا 

عورشم ریغ  ای  دشاب  عورشم  هاوخ  تسا ، یسنج » یکیدزن   » نآ و يوغل  يانعم  نامه  هیآ  نیا  رد  حاکن  زا  روظنم  تفگ : دیاب  هک  تسا  نیا 
تدـش انز و  عوضوم  تیمها  تهج  هب  هک  تسا  ماـقم  نیا  رد  هکلب  تسین  يراذـگنوناق  مکح و  ياـشنا  ماـقم  رد  مه  حـکنی » ـال   » هلمج و 

انز و  حاکن » ، » يراکانز درم  چـیه  هک  دـیوگیم  دزاـسیم و  علطم  تیعقاو  نآ  زا  ار  ناـسنا  دـهدیم و  ربخ  تیعقاو  کـی  زا  نآ ، تحاـبق 
نز چـیه  تسا و  هتفرن  یتسرپ  هناگی  دـیحوت و  راب  ریز  هک  رفاـک  نز  زا  تسا  تراـبع  هک  نآ  زا  رتتسپ  اـی  راـکانز  نز  اـب  رگم  دـنکیمن 
نز درم و  اما  رفاک و  صخـش  زا  تسا  ترابع  هک  نآ  زا  رتتسپ  ای  راکانز  درم  اب  رگم  ددرگیمن  بکترم  تشز  لمع  نیا  هب  مه  راـکانز 

. دیدرگ دهاوخن  بکترم  ار  مارح  حیبق و  لمع  نامیا  اب  صخش  تشز و  مارح و  تسا  یلمع  نیا  اریز  دننکیم ، يراددوخ  انز  زا  نامیا  اب 
477 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

477 ضامغا … ص : هیآ  رد  خسن  ( 31)
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هراشا

«1 . » ِهَّللا َماَّیَأ  َنوُجْرَی  َنیِذَِّلل ال  اوُرِفْغَی  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ُْلق 
. دنتسین ادخ  مایا  هب  راودیما  دقتعم و  هک  یناسک  زا  دنرذگ  رد  هک  نانمؤم  هب  وگب 

هکم رد  هیآ  نیا  دنیوگیم : نینچ  نآ  حیضوت  رد  تسا و  هدش  خسن  داهج  و  فیس »  » هیآ اب  هیآ  نیا  هک  دندقتعم  ریـسفت  ياملع  زا  ياهدع 
دزیمآ و رد  يو  اب  تساوخ  رمع  دومن ، یشاحف  متس و  وا  هب  نیکرشم  زا  يدرم  هک  یماگنه  هب  تسا ، هدش  لزان  باطخ  نب  رمع  هراب  رد  و 

هیآ : اب  مه  ادعب  دش و  لزان  رمع  ندرک  مار  يارب  هیآ  نیا  دناسرب ، شیازسان  يازس  هب  ار  وا 
«2 . » ْمُهوُُمتْدَجَو ُْثیَح  َنیِکِرْشُْملا  اُوُلْتقاَف 

. دش خسن 
لیلع ار  نآ  هک  دننکیم  هدافتـسا  یتیاور  زا  دنروآیم و  نآ  خـسن  یگنوگچ  ثحب و  دروم  هیآ  لوزن  رد  ار  نایرج  نیا  خـسن ، نارادـفرط 

«3 . » دناهدرک لقن  سابع  نبا  زا  مه  وا  كاحض و  زا  ربیوج  زا  نامیلس  نب  مصاع  زا  ماشه  دمحم  زا  دمحا  نب 
__________________________________________________

.14 هیثاج / ( 1)
.5 هبوت / ( 2)

ساحن 217. خوسنملا ، خسانلا و  ( 3)
478 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

478 ص : فلؤم … :

فعـض ياههبنج  ریاس  زا  رگا  تسا و  دامتعا  لباق  ریغ  فیعـض و  ادج  دشابیم ، خسن  نارادـفرط  دانتـسا  دروم  هاگهیکت و  هک  تیاور  نیا 
«1 . » زاس ثیدح  وگغورد و  دوب  یصخش  وا  تسا و  عقاو  نامیلس » نب  مصاع   » نآ دنس  رد  هک  سب  نیا  اهنت  مینک ، رظن  فرص  تیاور  نیا 

اریز : دشابیم  دامتعا  لباق  ریغ  فیعض و  مه  موهفم  نتم و  رظن  زا  تسا ، دوهشم  نآ  رد  هک  دنس  فعض  رب  هوالع  ثیدح  نیا 
هار هدومن و  يدنت  نیکرـشم ، اب  دنتـسناوتیمن  دندوب و  تیلقا  رد  فیعـض و  دـندربیم ، رـس  هب  هکم  رد  هک  ترجه  زا  لبق  ناناملـسم  الوا :

. دنریگ شیپ  رد  نانآ  اب  هعزانم 
نایم رد  هک  دعاسمان  طیارـش  نآ  اب  دور ، رامـش  هب  ناعاجـش  ناگدنمزر و  زا  دشاب و  مدقـشیپ  اهگنج  رد  هک  دوبن  یناسک  زا  رمع ، ایناث :

اب ناناملـسم  فعـض  نارود  رد  هک  تسناوت  هنوـگچ  تشاد ، رمع  هک  یحور  فعـض  نآ  اـب  اـصوصخم  دوـب و  ترجه  زا  لـبق  ناناملـسم 
؟ دوش لزان  هیآ  وا  ندرک  مار  رطاخ  هب  هک  يروط  هب  دزیوآرد  یکرشم 

، میدومن هراشا  هک  يروط  هب  یلو  دراد ، تلالد  ماقتنا  ناکما  تردق و  هب  تسا ، هدمآ  هیآ  رد  هک  تشذگ  و  نارفغ »  » ظفل هک  یتروص  رد 
اب راچان  هب  زین  وا  دزیوآ ، رد  كرـشم  اـب  تساوخیم  رمع  رگا  اریز  دوبن ، نکمم  رمع  يارب  كرـشم  نآ  زا  نتفرگ  ماـقتنا  ترجه  زا  شیپ 

. دنامیمن یقاب  نارفغ »  » موهفم يارب  یلاجم  رگید  تخیوآیم و  رد  رمع 
مزـال تباـث و  مکح  کـی  یلبق  تاـیآ  دـننام  مه  هیآ  نیا  دوب و  هتـشذگ  تاـیآ  رد  هک  تسا  ناـمه  تاـیآ ، نیا  رد  اـم  رظن  ریدـقت  ره  هب 

نآ موهفم  تسا و  هتفاین  هار  نآ  هب  یخسن  چیه  دراد و  رب  رد  ار  ییارجالا 
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__________________________________________________

نتم رظن  زا  مه  دنـس و  رظن  زا  مه  يو  ياهثیدح  مامت  دیوگ : زاب  تسا . زاسثیدح  وگغورد و  دیوگیم : مصاع  هراب  رد  يدع  نبا  ( 1)
. راکشآ شتایاور  رد  فعض  تسا و  لزلزتم  تسس و 

. ماهدیدن ار  وا  دننام  هک  تشاد  تراهم  يدح  هب  يزاس  ثیدح  رد  تخاسیم و  ثیدح  وا  سالف :
. تسا دامتعا  لباق  ریغ  كورتم و  مصاع  راتفگ  یئاسن : متاح و  وبا 

. تسا هنومن  يرابتعایب  فعض و  رد  تسا و  فیعض  دیوگیم : للع  رد  تسا و  وگغورد  ینطقراد :
. تسا وگغورد  یسلایط : دواد  وبا  بجعت ! يارب  رگم  تشون ، ار  وا  تایاور  هک  تسین  زیاج  نابح : وبا 

. درکیم لعج  ثیدح  اریز  تسا ، كورتم  يو  ثیدح  یجاس :
(. 219 ، 218 / 3 نازیملا ، ناسل  . ) تسا لاحلا  لوهجم  فیعض و  يدزا :

479 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
نانآ هب  رافک  هیحاـن  زا  هک  یتیذا  رازآ و  هنوگ  ره  ربارب  رد  اههجنکـش و  اـهتناها و  ربارب  رد  ضاـمغا  وفع و  هب  ار  ناـنمؤم  هک  تسا  نیا 

. دننک یشوپ  مشچ  تشذگ و  دیادش ، تامیالمان و  همه  ربارب  رد  هک  دهدیم  روتسد  اهنآ  هب  هداد و  نامرف  دیسریم ،
زا ضامغا  وفع و  نارفاک  تیذا  اذیا و  ربارب  رد  هک  تسا  نانمؤم  مامت  هراب  رد  هکلب  درادن  رمع  هب  صاصتخا  هفیرش  هیآ  حیـضوت ، نیاربانب 

. دنهد ناشن  دوخ 
دیامرفیم : هک  تسا  هدمآ  يدعب  هیآ  رد  هک  تسا  ياهلمج  ینعم ، نیا  رب  ام  هاوگ 

«1 . » َنوُعَجُْرت ْمُکِّبَر  یلِإ  َُّمث  اْهیَلَعَف  َءاسَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنلَف  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  َنُوبِسْکَی . اُوناک  اِمب  ًامْوَق  َيِزْجَِیل 
سک ره  تسا و  وا  دوخ  يارب  دهد  ماجنا  کین  لمع  سک  ره  دهد . شاداپ  دننکیم ، لمع  بسک و  هچ  نآ  ربارب  رد  مدرم  هب  دـنوادخ  ات 

. دوب دهاوخ  وا  دوخ  نایز  هب  دنک  دب  راک 
رافک و زا  راکدب  دارفا  نیا  هاوخ  تسادخ ، هب  لوکوم  دنسارهیمن ، ازج  زور  ادخ و  باذع  زا  هک  ناراکدب  يازج  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاظ 

. دنتالابمیب دوخ  نید  رد  هک  یناناملسم  زا  باتک و  لها  زا  ای  دنشاب و  نیکرشم 
شوـمارف ار  يرگزواـجت  چـیه  زواـجت  یملاـظ و  چـیه  ملظ  هک  دـنوادخ  هب  دنـشاب ، یهورگ  فنـص و  ره  زا  يدارفا  نینچ  نـیا  زج  يرآ ،

موهفم تسا  نیا  دیوج و  تقبـس  نتفرگ  ماقتنا  رد  دراد ، ادخ  هب  نامیا  هک  یـصخش  تسین  راوازـس  سپ  تسا  لوحم  لوکوم و  دنکیمن ،
اب تسا و  مالـسا  یعاـمتجا  طـباور  هب  طوبرم  یترـشاعم و  یقـالخا و  مکح  کـی  مکح  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  یلو  هفیرـش ، هیآ 

هاوخ درادن  یتفلاخم  تافانم و  نیرتکچوک  تسا ، هدمآ  گنج  مکح  هک  يدراوم  رد  لاتق  گنج و  ای  مالسا و  يوس  هب  توعد  عوضوم 
. نآ لوزن  زا  دعب  ای  دشاب و  فیس »  » هیآ لوزن  زا  لبق  همانرب ، مکح و  نیا  عیرشت 

__________________________________________________

.15 ، 14 هیثاج / ( 1)
480 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

480 یگنج … ص : ناریسا  هیآ  رد  خسن  ( 32)

هراشا
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«1 . » ًءاِدف اَّمِإ  َو  ُدَْعب  انَم  اَّمِإَف  َقاثَْولا  اوُّدُشَف  ْمُهوُُمْتنَْخثَأ  اذِإ  یَّتَح  ِباقِّرلا  َبْرَضَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  اذِإَف 
الب  ] دینک نانآ  هب  یکین  ای  سپـس  دـیزاس ، ناشریـسا  دـیدش ، زوریپ  نوچ  دـینزب و  ندرگ  ار  نانآ  دـیدش ، ور  هب  ور  نارفاک  اب  هک  هاگ  نآ 

خـسن فیـس »  » هیآ اب  هیآ  نیا  دناهتفگ : نیرـسفم  زا  ياهدع  دیزاس ] ناشدازآ  هیدف  ذـخا  اب   ] دـیریگب اهبرـس  ای  و  دـییامن ] ناشدازآ  ضوع 
«2 . » تسا فیس »  » هیآ خسان  هیآ  نیا  دوخ  هک  دناهتفگ  زین  رگید  هدع  اهنآ  لباقم  رد  تسا و  هدیدرگ 

480 ص : فلؤم … :

خسن ار  نآ  هن  هدیدرگ و  خسن  فیـس  هیآ  اب  ام  ثحب  دروم  هیآ  هن  درادن ، دوجو  یخـسن  الـصا  هیآ  ود  نیا  نایم  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح 
. تسا هدرک 

رد ناناملسم  اب  هک  تسا  يرافک  ماکحا  رد  يرتشیب  حرش  مالک و  طسب  هب  جاتحم  هراب  نیا  رد  حیحص  رظن  ندنایامن  ثحب و  نیا  قیقحت 
میزادرپیم : نآ  لیصفت  حرش و  هب  کنیا  دنشابیم و  گنج  لاح 

__________________________________________________

. ] …[4 دمحم / ( 1)
ساحن 220. خوسنملا ، خسانلا و  ( 2)

481 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

481 یبرح … ص : رفاک  ماکحا 

رفاک تسا : نیا  هعیش  ياملع  نایم  رد  روهشم  دنوشیم ، هدیمان  یبرح » رفاک   » دنشابیم هضواعم  گنج و  لاح  رد  ناناملسم  اب  هک  يرافک 
دروم : دنچ  رد  رگم  تسا  بجاو  شلتق  یبرح 

زا دعب  ای  دریذپب  ار  مالسا  گنج ، عقوم  رد  هاوخ  دوشیم ، طقاس  لتق  مکح  دیدرگ ، ناملـسم  رگا  دگنجیم ، ناناملـسم ، اب  هک  يرفاک  - 1
. دوشیم یفتنم  لتق  عوضوم  شندش  ناملسم  زا  سپ  هک  تسا  رفاک  لتق ، مکح  عوضوم  اریز  ندش ، ریسا  گنج و 

مکح زین  تروص  نیا  رد  دیآ ، رد  ناناملسم  تراسا  هب  رافک  یمتح  تسکش  فعض و  ناناملـسم و  لماک  يزوریپ  زا  سپ  هک  يرفاک  - 2
، هفیرش هیآ  رد  اریز  تسین ، طقاس  مکح  نیا  دیدرگ ، ریسا  رافک  ییاهن  تسکش  زا  لبق  گنج و  تلاح  رد  رگا  یلو  ددرگیم ، طقاس  لتق 
، دشاب يدح  تیاغ و  ياراد  هک  یمکح  ره  تسا  یهیدب  تسا . هدیدرگ  نیعم  لتق ، بوجو  رافک  ییاهن  دـح  تیاغ و  ناناملـسم  يزوریپ 

. دوشیم طقاس  دیسر ، هک  دح  نآ  هب 
یکی اهنآ  هراب  رد  دناوتیم  نیملـسم  رما  یلو  ماما و  دمآ ، رد  نانآ  تراسا  هب  ناناملـسم  يوریپ  زا  سپ  رفاک  هک  یتروص  رد  لاح  ره  هب 

يراوگرزب یکین و  ای  دنک و  شدازآ  دریگب و  يو  زا  اهبرـس  هیدف و  ای  درادـهگن و  هدرب  تروص  هب  ار  ریـسا  ای  دـنک : باختنا  ار  هار  هس  زا 
، تسا نامه  دراوم  مامت  رد  مکح  تسین و  رافک  عاونا  نایم  رد  یقرف  ماکحا  نیا  رد  دـیامن . شیاهر  ضوعالب  هتـشاد ، لوذـبم  وا  هراب  رد 

. كرشم ریغ  باتک و  لها  ای  دشاب و  ناتسرپ  تب  نیکرشم و  زا  رفاک  نیا  هاوخ 
تسا : مکح  هس  ياراد  مالسا  رظن  زا  ندش  ریسا  تروص  رد  گنج  هب  هدامآ  رفاک  دیآیم : تسد  هب  نینچ  دش ، هتفگ  هچ  نآ  زا  هصالخ :

. گنج تلاح  رد  يریگتسد  تروص  رد  لتق  - 1
. نتفریذپ مالسا  تروص  رد  وفع  - 2
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. يزوریپ گنج و  زا  دعب  تراسا  - 3
ار : وا  دناوتیم  ناناملسم  ياوشیپ  زین  تراسا  زا  دعب  و 

. دهد ناناملسم  لیوحت  هدرب  ناونع  هب  - 1
. دنک شدازآ  دریگب و  هیدف  اهبرس و  ای  و  - 2

. دیامن دازآ  ضوع  نودب  هدومن و  يراوگرزب  ای  و  - 3
یعامجا و مالسا  ياملع  نایم  رد  یعطق و  مالسا ، رد  ماکحا  نیا  همه  دراد و  گنج  رـس  ناناملـسم  اب  هک  يرفاک  ماکحا  هصالخ  دوب  نیا 

482 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  انایحا  رگا  درادن و  دوجو  نآ  رد  یفالتخا  چیه  تسا و  قافتا  دروم 
. دیدرگ دهاوخ  نشور  ادعب  هک  نانچ  تسا  انتعا  لباق  ریغ  ذاش و  هدش  هدید  مه  یفالتخا 

482 هفیرش … ص : هیآ  یلصا  مایپ 

«، باقّرلا برض   » هلمج اب  ار  گنج  هب  هدامآ  رفاک  مکح  هیآ  نیا  اریز  دوشیم  هدافتسا  هفیرش  هیآ  دوخ  زا  امیقتسم  دش ، هتفگ  هچ  نآ  همه 
هدش ریگتـسد  ناناملـسم ، لماک  يزوریپ  گنج و  نایاپ  زا  سپ  هک  زین  ار  رفاک  نتفرگ  هدرب  مکح  تسا و  هداد  رارق  ندز  ندرگ  نتـشک و 

ّنم  » هلمج زین  ندرک  دازآ  تروص  رد  تسا و  هدومن  نیعم  نانآ  يارب  ار  نتفرگ  هدرب  قاقرتسا و  هدرک ، نایب  قاثولا » ّدـش   » هلمج اب  دـشاب ،
. تسا هدومن  زیوجت  ار  ود  ره  ندرک  دازآ  ضوع ، نودب  ای  نتفرگ و  ضوع  اهبرس و  ادف » و 

نتفرگ نودـب  اهبرـس و  نتفرگ  اب  ندرک  دازآ  ینعی  یلبق  مکح  ود  عوضوم  هک  قاثولا -» ّدـش   » زا روظنم  ددرگیم : مولعم  حیـضوت  نیا  اـب 
. تسا نتفرگ  هدرب  قاقرتسا و  نامه  دشابیم - اهبرس 

، تسا صخـش  يدازآ  نتفرگ  عقاو ، رد  هک  نتفرگ  هدرب  اب  مه  ینعم  نیا  دـنیوگیم و  ار  نمـشد  نتخادـنا  لالقتـسا  زا  قاثولا » دـش   » اریز
نیا رد  دوش ، روظنم  نآ  زا  يرتیلک  یمومع و  يانعم  کی  هکلب  دشابن  قاقرتسا  يانعم  هب  هیآ  رد  قاثولا » دش   » رگا تسا و  بسانتم  رایسب 

« نم ءادف و   » مکح هنوگ ، نیدب  دروخیم و  دیق  دنرامشیم ، حابم  زیاج و  ار  قاقرتسا  نتفرگ و  هدرب  مکح  هک  يرگید  هلدا  اب  زین  تروص 
. دنکیم ادیپ  صاصتخا  قاقرتسا ، عوضوم  هب 

. دوشیم هدافتسا  الماک  هفیرش  هیآ  زا  رفاک  هدرب  گنج و  هب  هدامآ  رفاک  ماکحا  نایب ، نیا  اب 
هدـمآ مه  تایاور  زا  یـضعب  رد  دوشیم و  هدافتـسا  هیآ  زا  هک  تروص  نامه  هب  ماکحا  نیا  اریز  تسانعم ، نامه  دـّیؤم  زین  ربتعم  تایاور 
مردپ دومرفیم : هک  مدینش  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگیم ، وا  هک  دننکیم  لقن  دیز  نب  هحلط  زا  یـسوط » خیـش   » و ینیلک »  » هک نانچ  تسا ،

ره لاح  نیا  رد  دـناهدشن ، هدـنکارپ  هدروخن و  تسکـش  رافک  دراد و  همادا  زونه  گنج  رگا  دراد : مکح  ود  راـفک  اـب  گـنج  : » تفگیم
نودب دنک ، عطق  تسار  پچ و  زا  ار  وا  ياپ  تسد و  ای  دزیوایب و  راد  زا  ای  دنزب و  ار  شندرگ  هک  دراد  رایتخا  ماما  دوش ، هتفرگ  هک  يریسا 

تسادخ : راتفگ  نیا  دریمب و  يزیرنوخ  رثا  رد  ات  دنک  اهر  تلاح  نامه  هب  دزاس و  ادج  شنت  زا  هک  نیا 
483 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

اْوَْفُنی َْوأ  ٍفالِخ  ْنِم  ْمُُهلُجْرَأ  َو  ْمِهیِدـْیَأ  َعَّطَُقت  َْوأ  اُوبَّلَُـصی  َْوأ  اُولَّتَُقی  ْنَأ  ًاداسَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْـسَی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنُوبِراُحی  َنیِذَّلا  ُءازَج  امَّنِإ 
«1 . » ٌمیِظَع ٌباذَع  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َو  اْینُّدلا  ِیف  ٌيْزِخ  ْمَُهل  َِکلذ  ِضْرَْألا  َنِم 

ای دنوش  هتشک  هک  تسا  نیا  دننک ، اپ  رب  داسف  هنتف و  نیمز  يور  رد  دنشوکیم  دنگنجیم و  وا  ربمایپ  ادخ و  اب  هک  یناسک  تافاکم  ازج و 
ایند و رد  نانآ  يارب  تسا  تلذ  يراوخ و  نیا  دنوش ، دیعبت  ای  دوش  هدیرب  تسار  پچ و  زا  ناشیاهاپ  اهتسد و  ای  دـندرگ  هتخیوآ  راد  هب 

. دش دنهاوخ  التبم  یگرزب  باذع  هب  مه  ترخآ  رد 
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همه رد  رایتخا  نیا  تسا و  هدومن  ّریخم  براحم ، رفاک  تازاجم  عون  دروم  رد  اـهنت  ار  ماـما  ادـخ  هک  ینیبیمن  اـیآ  : » دومرف ماـما  هاـگ  نآ 
ع)  ) ماما ِضْرَْألا  َنِم  اْوَْفُنی  َْوأ  دـیامرفیم : هیآ  نامه  رد  دـنوادخ  هک  مدیـسرپ  ماما  زا  ار  هلمج  نیا  يانعم  دـیوگیم : هحلط  تسین »؟ دراوم 

ناشدارفا دنزاس و  هدنکارپ  قرفتم و  ار  رفک  هاپس  دیاب  مالـسا  هاپـس  ینعی  تسا ، نداد  يرارف  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  دیعبت  دومرف : مباوج  رد 
ارجا اهنآ  هراب  رد  تسا ، هدیدرگ  نایب  رافک  يارب  هک  یماکحا  نامه  دیاب  دندومن ، ناشریگتسد  دندیسر و  نانآ  هب  رگا  دنهد و  يرارف  ار 

. دوش
دندش ور  هب  ور  یمتح  تسکـش  اب  رافک  تفریذپ و  نایاپ  گنج  رگا  تسا و  نامه  گنج  تلاح  رد  رافک  ماکحا  دومرف : سپـس  ع )  ) ماما

نانآ رب  هک  تسا  ّریخم  ناناملـسم  ياوشیپ  دیآ ، رد  ناناملـسم  تراسا  هب  دوش و  ریگتـسد  هک  يرفاک  ره  لاح  نیا  رد  دندیدرگ ، قرفتم  و 
«2 . » درادهگن مالغ  هدرب و  ناونع  هب  ار  نانآ  ای  دزاس و  ناشیاهر  دریگب و  اهبرس  هیدف و  ای  دزاس و  ناشدازآ  ضوعالب  دراذگب و  تنم 

483 ص : ثحب … : هجیتن 

گنج شتآ  ندـش  شوماخ  زا  دـعب  هک  يرفاک  ریـسا  هک  دـیآیم  رب  نینچ  میتفگ ، هفیرـش  هیآ  يانعم  رد  هچ  نآ  همه  زا  تیاور و  نیا  زا 
. دوشیمن هتشک  تسا ، هدش  ریگتسد 

اب ار  هیرظن  نیمه  يرـصب  نسح  دـنقفاوم و  ام  اب  هیرظن  نیا  رد  زین  يرـصب  نسح  كاحـض و  اطع و  دـننام  تنـس ، لـها  ياـملع  زا  یـضعب 
ناناملسم ماما  هکلب  دنوشیمن ، هتـشک  دناهدیدرگ ، ریگتـسد  گنج  نایاپ  زا  سپ  هک  یگنج  ناریـسا  دیوگیم : درادیم و  راهظا  تحارص 

ای دیامن  هدرب  ار  نانآ  هک  تسا  ریخم 
__________________________________________________

.33 هدئام / ( 1)
.23 / 9 یفاو ، ( 2)

484 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
«1 . » دزاس ناشدازآ  هیدف  نودب  ای  دریگب و  اهبرس  هیدف و 

هدیدرگ لزان  هیآ  نیا  زا  شیپ  فیـس »  » هیآ هاوخ  درادن ، دوجو  یخـسن  ثحب ، دروم  هیآ  رد  هک  دیدرگ  مولعم  دش ، هتفگ  هک  ینایب  نیا  اب 
تـسد هب  راتفگ  دروم  هیآ  زا  هک  نآ  بوجو  مدع  دوشیم و  هدافتـسا  فیـس »  » هیآ زا  هک  رفاک  نتـشک  بوجو  اریز  نآ  زا  دعب  ای  دـشاب و 

ره تسا و  لمع  دروم  ارجالا و  مزال  دوخ  ياج  هب  هیآ  ود  ره  موهفم  ددرگ و  يرگید  نآ  خـسان  یکی  ات  دـنرادن  تافانم  مه  اـب  دـیآیم ،
. دراد صاصتخا  یصاخ  دروم  هب  مادک 

484 هابتشا … ص : کی  حیحصت 

« یـسوط خیـش  ، » لاح نیا  اب  هک  تسا  بجعت  یلو  یگنج  ناریـسا  هراب  رد  هفیرـش  هیآ  نومـضم  داـفم و  هعیـش و  هدـیقع  هیرظن و  دوب  نیا 
يزوریپ زا  سپ  هک  ار  یگنج  ناریسا  تسا  ریخم  ناناملسم  ياوشیپ  ماما و  تیاور ، نآ  هب  انب  هک  دهدیم  تبسن  هعیش  ياملع  هب  ار  یتیاور 

. دنک ارجا  نانآ  هراب  رد  میداد ، حیضوت  البق  هک  ار  مکح  هس  نآ  زا  یکی  ای  دناسرب و  لتق  هب  دناهدرک ، ریگتسد  گنج  نایاپ  ناناملسم 
تراـسا هب  گـنج  ياـنثا  رد  راـفک  رگا  هک  تسا  نیا  دـناهدومن ، تیاور  اـم  باحـصا  هک  هچ  نآ  : » تسا نـیا  یـسوط  خیـش  راـتفگ  نـتم 

اهنآ دناوتیمن  یلو  دنریمب ، ات  دیامن  عطق  تسار  پچ و  زا  ار  ناشیاپ  تسد و  ای  دشکب  ار  اهنآ  هک  دراد  رایتخا  ماما  دنیآ ، رد  ناناملسم 
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تسا ریخم  ناناملسم  ياوشیپ  ماما و  دیآ ، رد  ناناملسم  تراسا  هب  گنج  نایاپ  زا  سپ  رگا  دزاس و  دازآ  هیدف  نودب  ای  هیدف و  ربارب  رد  ار 
.« دناسرب ناشلتق  هب  ای  دراد و  هگن  هدرب  تروص  هب  ای  دزاس و  ناشدازآ  اهبرس  هیدف و  اب  ای  ضوع و  الب  هک 

«2 . » تسا هدومن  يوریپ  یسوط  خیش  زا  نایبلا  عمجم  رد  زین  یسربط  موحرم  راتفگ ، نیا  رد 
. درادن دوجو  یتیاور  نینچ  الصا  دروم  نیا  رد  هک  یتروص  رد 

دیوگیم : هدومن و  دییأت  ار  روهشم  هیرظن  تحارص ، هب  طوسبم  باتک  رد  یسوط  خیش  دوخ  اقافتا 
ضوع الب  دراذگب و  تنم  ودب  هک  تسا  ریخم  ماما  دتفیب ، ناناملـسم  تسد  هب  گنج  شتآ  ندـش  شوماخ  زا  سپ  هک  يریـسا  ره  هراب  رد 

«3 . » دشکب ار  وا  دناوتیمن  ماما  ام ، باحصا  تیاور  هب  انب  دنک ، شدازآ  هیدف  لباقم  رد  ای  دراد و  هگن  هدرب  ناونع  هب  ای  دنک  دازآ 
__________________________________________________

. تسا هدومن  لقن  اطع  زا  خوسنملا  خسانلا و  رد  ساحن  ار  هیرظن  نیمه  228 و  ، 227 / 16 یبطرق ، ریسفت  ( 1)
.291 / 9 فجن ، پاچ  نایبت ، ریسفت  ( 2)

. مهلاتق ۀیفیک  رافکلا و  فانصا  یف  لصف  داهجلا  باتک  طوسبم  ( 3)
485 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. تسا هدومن  رابخا  املع و  عامجا  ياعدا  هیرظن  نیا  رب  مهدفه  هلئسم  نمض  رد  فالخ  باتک  مئانغ » میسقت  ءیف و   » باب رد  يو  زاب  و 
نایبت باتک  رد  یـسوط  خیـش  یلوا  ترابع  رد  یگنج ، ناریـسا  نتـشک  زاوج  و  باقّرلا » برـض   » هلمج میهدیم ، لامتحا  ام  هک  تسا  نیا 

روهشم فالخ  مه  هیرظن ، نیا  اریز  تسا ، هدومن  بیقعت  ار  بلطم  نیمه  قیقحت  هعجارم و  نودب  مه  یسربط »  » موحرم هدوب و  یملق  هابتشا 
. شرگید ياهباتک  رد  تسا ، یسوط  خیش  دوخ  راتفگ  اب  فلاخم  مه  تسا و  رگید  لیالد  املع و  عامجا  فالخ  هکلب  و 

رد هرکذـت  یهتنم و  دوخ  باتک  ود  رد  تسا ، همالع »  » موحرم مه  یکی  دـناهدومن  عاـمجا  ياـعدا  احیرـص  هیرظن  نیمه  هب  هک  یناـسک  زا 
. یگنج ناریسا  ماکحا  شخب  داهج ، باب 

485 هفیرش … ص : هیآ  رد  يرگید  تایرظن 

لها ياملع  رثکا  یلو  دیتخانش  ثحب  دروم  هیآ  هراب  رد  ار  نسح ) اطع و  كاحـض و   ) ننـست لها  ياملع  زا  یـضعب  هعیـش و  ياملع  هیرظن 
میزادرپیم : اهنآ  خساپ  هب  میروآیم و  اج  نیا  رد  هک  دنراد  يرگید  تایرظن  هیآ  نیا  رد  تنس 

دنکیم تلالد  رافک و  مامت  هراب  رد  هن  تسا  هدیدرگ  لزان  نیکرشم  هراب  رد  اهنت  هیآ  نیا  هک  دنیوگیم  تنـس  لها  ياملع  زا  ياهدع  - 1
هک یتایآ  ینعی  فیس »  » تایآ سپس  دندرگیم ، دازآ  هیدف  نودب  ای  هیدف و  ربارب  رد  هکلب  دنوش  هتشک  دیابن ، نیکرشم  ناریـسا  هک  نیا  رب 

. دومن خسن  ار  هیآ  نیا  دیدرگ و  لزان  تسا ، هدمآ  داهج  لاتق و  نامرف  اهنآ  رد 
نیا نوچ  دنیوگیم : اهنآ  هدش ، هداد  تبسن  هفوک  نیرسفم  املع و  رتشیب  سابع و  نبا  حیرج ، نبا  يدس ، كاحـض ، هداتق ، هب  هیرظن  نیا 

«1 . » درک دازآ  ضوع  الب  ای  ضوع  اب  ار  وا  تسین  زیاج  تشک و  دیاب  ار  كرشم  ریسا  سپ  تسا ، هدیدرگ  خسن  هیآ 
هدیقع هب  هیآ  نیا  اما  دنراد و  تیمومع  كرـشم  ریغ  كرـشم و  زا  معا  رافک  مامت  هب  فیـس »  » تایآ اریز  تسین  تسرد  هیرظن  نیا  خساپ :
نوناق نیا  هاوخ  دنک ، خـسن  ار  ییزج  دـّیقم و  نوناق  دـناوتیمن  قلطم »  » یلک و نوناق  دراد و  نیکرـشم  هب  صاصتخا  هیرظن  نیا  نارادـفرط 

نامز رظن  زا  قلطم ، یلک و 
__________________________________________________
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486 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
«1 . » نآ زا  رخؤم  ای  دشاب  قلطم  ریغ  نوناق  رب  مدقم  رودص ،

. دشاب ثحب  دروم  هیآ  خسان  دناوتیمن  دراد ، تیلک  قالطا و  رافک  مامت  هب  هک  فیس  تایآ  نیاربانب ،
. تسا هدش  خسن  نیکرشم  صوصخ  رد  نآ  مکح  یلو  هدیدرگ  لزان  رافک  مامت  هراب  رد  هفیرش  هیآ  هک  دندقتعم  يرگید  هورگ  - 2

«2 . » تسا نامه  زین  هفینح  وبا  بهذم  زا  روهشم  هدش و  هداد  تبسن  مکح  دهاجم و  هداتق و  هب  زاب  هیرظن  نیا 
هک تسا  بلطم  نیا  تابثا  هب  فقوتم  هیرظن  نیا  تحـص  اریز  تسا ، نشور  نآ  نالطب  ساسایب و  یلبق  هیرظن  دننام  زین  هیرظن  نیا  خـساپ :

نیدب دنناسرب و  تابثا  هب  ار  یبلطم  نینچ  دنناوتیمن ، خسن  نارادـفرط  هک  یتروص  رد  تسا ، هیآ  نیا  لوزن  زا  رخأتم  فیـس »  » تایآ لوزن 
اریز : تسین ، رمث  رمثم  خسن ، دروم  رد  مه  نآ  دحاو  ربخ  دنرادن ، یلیلد  دنس و  بلطم 

نیا رد  درادن و  يریثأت  هنوگ  چـیه  نآرق  خـسن  هراب  رد  دـحاو  ربخ  املع ، مامت  عامجا  هب  میداد ، حیـضوت  هتـشذگ  تاحفـص  رد  هک  نانچ 
. دریگ رارق  دانتسا  اکتا و  دروم  ای  دنک و  تباث  ار  یبلطم  نیرتکچوک  دناوتیمن ، دروم 

تیاهن هکلب  دشاب  حیحـص  هیرظن  نیا  ات  هک  درادن  دوجو  فیـس  تایآ  ندوب  خسان  رب  یلیلد  زاب  دوش ، تباث  مه  دـحاو  ربخ  اب  خـسن  رگا  و 
قافتا هتکن  نیا  رد  ناناملـسم  همه  اریز  تسا ، فیـس  هیآ  صّـصخم »  » اـی و  دـّیقم »  » ثحب دروم  هیآ  هک  تسا  نیا  تسا ، تباـث  هک  يزیچ 

نیا ظاحل  زا  ای  تسا و  نیکرشم  هب  صتخم  هیآ  نیا  هک  نیا  ظاحل  زا  ای  دنـشابیم  هیآ  نیا  رد  لخاد  تروص ، ره  رد  نیکرـشم  هک  دنراد 
. دراد تیمومع  نیکرشم  ریغ  هب  مه  نیکرشم و  مه  هک 

، میدومن هراشا  البق  هک  يروط  هب  اریز  اهنآ  خسن  هن  اهنآ  صیصخت »  » ای فیـس و  تایآ  دییقت  رب  دوشیم  هنیرق  ثحب  دروم  هیآ  نیاربانب ،
. ددرگ دیقم  خسان  دناوتیمن  قلطم 

ینعی تسا ، هجو » نم  صوصخ  مومع و   » لاتق فیس و  تایآ  اب  هیآ  نیا  نایم  رد  تبسن  هزات ، مینک  رظن  فرص  میتفگ  هچ  نآ  همه  زا  رگا 
نآ دنراد و  ضراعت  دروخرب و  دروم  کی  رد  اهنت  تسین و  ناشنایم  رد  ضراعت  دشابیم و  هناگادج  لقتسم و  اهنآ  ماکحا  دروم ، ود  رد 

تسا یکرشم  دروم  رد 
__________________________________________________

. میاهدومن ثحب  لیصفت  روط  هب  صوصخ  مومع و  ثحب  رد  تاریرقتلا  دوجا  دوخ  رگید  هتشون  رد  هراب  نیا  رد  ام ، ( 1)
.227 / 16 یبطرق ، ریسفت  ( 2)

487 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
دروم ود  رد  هک  دـنکیم  عنم  لتق  زا  هیآ  نیا  دـهدیم و  نامرف  لتق  هب  فیـس  هیآ  دروم  نیا  رد  تسا ، هدـش  ریـسا  گنج  نایاپ  زا  سپ  هک 

هلدا هک  دـنهدیم  رارق  لمع  دروم  ار  ياهیآ  مکح  زین  ضراعت  فـالتخا و  دروم  رد  دوشیم و  لـمع  هیآ  ود  ره  موهفم  هب  ضراـعت  مدـع 
. تسا ثحب  دروم  هیآ  دیؤم  رگید  هلدا  دش ، هداد  حیضوت  البق  هک  نانچ  دشاب و  نآ  دیؤم  رگید 

ار نآ  هکلب  هدیدرگن ، خـسن  فیـس  هیآ  اب  اهنت  هن  هیآ  نیا  دـنیوگیم : لوا ، هورگ  ود  نآ  سکع  هب  تنـس  لها  ياملع  زا  یموس  هورگ  - 3
. تسا هدومن  خسن 

هیآ دوش : تباث  هک  تسا  نیا  رب  فوقوم  نآ ، تحـص  اریز  تسا ، یلبق  هیرظن  ود  دننام  ندوب ، ساسایب  نالطب و  رد  مه  هیرظن  نیا  خساپ :
. دننک تباث  ار  بلطم  نیا  دنناوتیمن  زگره  هک  یتروص  رد  تسا ، هدوب  مدقم  ثحب  دروم  هیآ  رب  لوزن  نامز  رظن  زا  فیس 

، دشابیمن خسن  یـضتقم  ندوب  مدـقم  اهنت  تسا ، هدـش  لزان  هیآ  نیا  زا  لبق  فیـس  هیآ  هک  دـیدرگ  تباث  مه  ضرف  رب  رگا  نیا ، رب  هوالع 
. درادن دوجو  مه  یلیلد  نینچ  نیا  تسا و  دنمزاین  يرتمکحم  لیلد  هب  خسن  هکلب 

قاقرتسا ار  اهنآ  ای  دشکب و  ار  نانآ  هک  تسا  ریخم  یگنج  ناریـسا  هراب  رد  ناناملـسم  ياوشیپ  ماما و  هک  دـندقتعم  مه  يرگید  هدـع  - 4
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هیدـف نودـب  اـی  اهبرـس و  هیدـف و  اـب  اـی  دراد و  هگن  یگدرب  تروـص  ناـمه  هب  دـناوتیم  مه  مود  تروـص  رد  دریگب و  یگدرب  هب  دـنک و 
. تسین گنج  نایاپ  گنج و  تلاح  نیب  یقرف  مکح  نیا  رد  دزاس و  ناشدازآ 

يرصب نسح  رمع ، نبا  هک  دناهتفریذپ  ار  نآ  زین  تنس  لها  نیرـسفم  زا  يدایز  هدع  هدومن و  لقن  سابع  نبا  زا  هحلط  وبا  مه  ار  هیرظن  نیا 
وبا یعازوا ، يروث ، یعفاش ، کلام ، دـننام  دـناهدومن ، يوریپ  هدـیقع  نیا  زا  مه  تنـس  لها  ياهقف  زا  ياهدـع  زاب  دـندارفا و  نیا  زا  اطع  و 

«1 . » رگید ياملع  دیبع و 
هلیسوب ات  درادن  تافانم  هیرظن  نیا  اب  هیآ  موهفم  نوچ  تسا ، هدشن  عقاو  یخـسن  هفیرـش  هیآ  رد  زین  هیرظن  نیاربانب  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت 

. دوش خسن  نآ 
رظن زا  ود  ره  فیـس  هیآ  وفع و  هیآ  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  هدـیقع  نیا  دـیوگیم : هاگ  نآ  دروآیم ، دوخ  باتک  رد  ار  هیرظن  نیا  ساحن 

هدیدرگن خسن  اهنآ  زا  کی  چیه  دنشابیم و  لمع  دروم  تباث و  مکح 
__________________________________________________
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درادن و دوجو  یلیلد  نینچ  الوا : اج  نیا  رد  هک  دوشیم  تباث  یعطق  لیلد  هلیسو  هب  اهنت  خسن  اریز  تسا ، هیرظن  نیرتهب  هیرظن  نیا  تسا و 
. درادن ینعم  خسن  دوجو  هب  هدیقع  تسا ، نکمم  هیآ  ود  ره  نومضم  هب  ندرک  لمع  هک  اج  نآ  ایناث :

«1 . » تسا هدیدرگ  لقن  مه  دیبع  وبا  یعفاش و  هنیدم ، لها  زا  هیرظن  نیا  دنکیم : هفاضا  سپس 
هفیرـش هیآ  اب  تهج  ود  زا  اریز  تسین ، یحیحـص  هیرظن  لاح  نیع  رد  یلو  تسین  هیآ  رد  خـسن  ياـعدا  مزلتـسم  هچرگ  هیرظن  نیا  خـساپ :

دراد : تفلاخم 
سپ هک  دراد  صاصتخا  یناریسا  هب  ضوع  الب  ضوع و  اب  ندرک  دازآ  ءادف » ّنم و   » هک دنکیم  تلالد  تحارص  هب  هیآ  نیا  هک : نیا  یکی 

ریگتـسد گنج  تلاح  رد  هک  یناریـسا  ندرک  دازآ  نیاربانب ، دنـشاب ، هدـش  ریگتـسد  گـنج ، ناـیاپ  ناناملـسم و  لـماک  يزوریپ  هبلغ و  زا 
. تسین راگزاس  هیآ  نیا  مکح  اب  دناهدیدرگ ،

موهفم هب  انب  هک  تسا  هدش  نیعم  دودـحم و  ناناملـسم  يزوریپ  ات  گنج و  لاح  رد  رافک  لتق  و  باقر » برـض   » هیآ نیا  رد  هک : نیا  مود 
. دشابیم عونمم  فقوتم و  رافک  لتق  لماک  يزوریپ  زا  سپ  هیآ ، نیا 

. دوب دهاوخ  هیآ  نیا  حیرص  موهفم  اب  فلاخم  لماک ، يزوریپ  زا  سپ  یگنج  ناریسا  لتق  زاوج  هب  هدیقع  نیاربانب ،
دیقم هیآ  نیا  اب  فیس  هیآ  میتفگ : البق  هک  روط  نامه  اریز  تسین ، تسرد  مه  نآ  دننک ، دانتسا  فیـس  هیآ  هب  یگنج  ناریـسا  لتق  رد  رگا 

. تسا هتفای  صاصتخا  گنج ، لاح  رد  ناریسا  هب  هدیدرگ و 
یضعب زا  دیناسریم و  لتق  هب  ار  اهریسا  زا  یضعب  ترـضح  نآ  هک  دننک  هیکت  ص )  ) ربمایپ دوخ  لمع  شور و  هب  لتق  نیا  زاوج  رد  رگا  و 

. دنک تباث  ار  نانآ  راتفگ  دناوتیمن  مه  نیا  دومن ، دازآ  ضوعالب  ار  یهورگ  تفرگیم و  اهبرس  رگید 
ترضح نآ  هک  دراد  ناکما  اریز  دشاب  یگنج  ناریـسا  لتق  ریغ  لتق و  نایم  رد  رییخت  رب  لیلد  دنوتیمن  نایرج  نیا  تحـص ، ضرف  رب  اریز 

یـصوصخم مکح  یهورگ  ره  دـناهدوب و  هورگ  دـنچ  ياراد  یگنج  ناریـسا  هکلب  تسا  هدرکیمن  هدافتـسا  رییخت  نوناق  زا  نایرج  نیا  رد 
رد ار  لتق  ریغ  مکح  دندوب و  هدـش  ریگتـسد  گنج  يانثا  رد  هک  تسا  هدرکیم  ارجا  یهورگ  هراب  رد  ار  لتق  ص )  ) مرکا لوسر  هتـشاد و 

. تسا هدومنیم  ارجا  دنشاب ، هدمآ  رد  تراسا  هب  گنج  نایاپ  زا  دعب  هک  یناریسا  هراب 
ناریسا هب  تبسن  رمع  رکب و  وبا  شور  راتفر و  هراب  رد  هک  یتیاور  هب  هدیقع  نیا  نارادفرط  رگا  و 

__________________________________________________
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ساحن 221. خوسنملا ، خسانلا و  ( 1)
489 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

اریز : دشخبیمن ، نانآ  لاح  هب  يدوس  مه  نیا  دننک ، دانتسا  تسا ، هدیدرگ  لقن  یگنج 
. تسا رایسب  نخس  یخیرات  نایرج  نیا  لقن و  نیا  تحص  رد  الوا :

نایب تسین . حیحـص  نآرق  رهاظ  زا  نتـشادرب  تسد  ناـنآ ، شور  لـمع و  اـب  درادـن و  تیکردـم  تیجح و  مه ، تحـص  ضرف  رب  اـیناث : و 
490 ص : نآرق ، لئاسمرد 

490 لئاس … ص : قح  هیآ  رد  خسن  ( 34 - 33)

هراشا

«1 . » ِموُرْحَْملا َو  ِِلئاَّسِلل  ٌّقَح  ْمِِهلاْومَأ  ِیف  َو 
. مورحم هدننک و  لاؤس  يارب  تسا  یقح  نانآ  لاوما  رد  و 

«2 . » ِموُرْحَْملا َو  ِِلئاَّسِلل  ٌمُوْلعَم . ٌّقَح  ْمِِهلاْومَأ  ِیف  َنیِذَّلا  َو 
. مورحم هدننک و  لاؤس  يارب  مولعم  تسا  یّقح  ناشلاوما  رد  هک  نانآ  و 

490 خسن … ص : هیجوت 

یمولعم قح  هک  تسا  هدمآ  دیدپ  اج  نیا  زا  فالتخا  نیا  تسا و  فالتخا  دروم  نیرـسفم  املع و  نایم  رد  هیآ  ود  نیا  خسن  مدع  خـسن و 
دیاش تاکز و  زا  ریغ  يرگید  یلام  بجاو  قح  کـی  تسا ، نکمم  دـشاب و  بجاو  تاـکز  ناـمه  تسا  نکمم  هدـمآ  هیآ  ود  نیا  رد  هک 

. بجاو قح  هن  دشاب  یلام  بحتسم  قح  کی 
یموهفم نآ  رد  خـسن  زاب  موس ، لامتحا  ربانب  هتـسویپن و  عوقو  هب  نآ  رد  یخـسن  دـشابیم و  تاکز  تاـیآ  زا  هیآ  نیا  لوا ، لاـمتحا  رباـنب 
لامتحا هب  انب  یلو  دوب  دهاوخ  هتشاد و  دوجو  نادنمتورث  لاوما  رد  هشیمه  دشابیم ، بحتسم  تاقدص  نامه  هک  بحتسم  قح  اریز  درادن 

رد قح  زا  روظنم  هک  مود 
__________________________________________________

.19 تایراذ / ( 1)
.25 ، 24 جراعم / ( 2)

491 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
هک رگید  بجاو  تاقدص  مامت  تاکز  بوجو  اب  اریز  تسا ، هدیدرگ  خـسن  هیآ  ود  نیا  دـشاب ، تاکز  زا  ریغ  بجاو  قح  کی  هیآ  ود  نیا 

. درادن دوجو  مالسا  رد  یبجاو  هقدص  تاکز ، زج  العف  تسا و  هدش  خوسنم  دوب ، هدمآ  نآرق  رد 
هب هک  تسا  نیا  دناهتـسناد ، تاکز  زا  ریغ  یبجاو  قح  ار  مولعم » قح   » هتفریذـپ و ار  لامتحا  نیمه  هیآ  ود  نیا  يانعم  رد  اـملع  زا  ياهدـع 

. دناهدش لئاق  هیآ  ود  نیا  خسن 
هن دوش و  بوسحم  تاکز  تایآ  زا  ات  تسا  تاکز  هن  قح »  » زا روظنم  هک  دـهدیم  ناشن  هیآ  ود  نیا  موهفم  رد  یـسررب  قیقحت و  خـساپ :
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نینچ کی  نتخادرپ  هب  مالـسا  سدقم  عرـش  رد  هک  تسا  یبحتـسم  قح  کی  نآ ، زا  روظنم  هکلب  دوش ، خـسن  ات  تسا  يرگید  بجاو  قح 
هدوب و هشیمه  مالـسا  رد  ناـمرف  روتـسد و  نیا  دـیدرگ ، هراـشا  هک  يروط  هب  تسا و  هدـش  هداد  روتـسد  بابحتـسا  بدـن و  روط  هب  یقح 

. تسا هدیدرگن  هجوتم  هیآ  ود  نیا  هب  یخسن  ینعم ، نیاربانب  دوب . دهاوخ 
هک : تسا  نیا  بجاو ، قح  هن  تسا  یبحتسم  قح  هیآ ، ود  نیا  رد  قح  زا  روظنم  هک  نیا  رب  ام  لیلد 

. دننادیم تاکز  هب  رصحنم  مالسا  رد  ار  بجاو  تاقدص  اهنآ  همه  هک  تسا  هدیدرگ  دراو  هعیش  قیرط  هب  یناوارف  تایاور  - 1
یلام قوقح  نامه  هب  هیآ  ود  نیا  رد  ار  قح  هک  هدیـسر  ام  تسد  هب  یتاـیاور  ع )  ) تراـهط تمـصع و  نادـناخ  تیب و  لـها  همئا  زا  و  - 2

هک : نانچ  دننکیم ، ریسفت  یبحتسم 
ام اب  زین  نادنمتورث  زا  ياهدع  میدوب و  ع )  ) قداص ماما  رـضحم  رد  ام ، هک : دنکیم  لقن  ریـصب  وبا  زا  دوخ  دانـسا  اب  ینیلک »  » مالـسالا ۀـقث 

، دشابیمن فرعت  حدم و  لباق  نداد  تاکز  هلیـسو  هب  ناسنا  دومرف : ع )  ) قداص ماما  دندروآ ، نایم  هب  وگ  تفگ و  تاکز  هراب  رد  دـندوب ،
شزامن دزادرپن ، تاکز  رگا  دوشیم و  هدیمان  ناملسم  دنکیم و  ظفح  ار  دوخ  نوخ  نآ ، نتخادرپ  اب  صخش  هک  تسا  یقح  تاکز  اریز 

. تسه زین  يرگید  قح  تاکز  زا  ریغ  امش  ياهتورث  رد  یلو  دوب ، دهاوخن  لوبق  مه 
؟ تسه يرگید  قح  هچ  تاکز  زا  ریغ  ام  تورث  رد  هّللا  کحلصا  متشاد : هضرع  دیوگیم : ریصب  وبا 

ٌمُوْلعَم …  ٌّقَح  ْمِِهلاْومَأ  ِیف  َنیِذَّلا  َو  شدیجم  نآرق  رد  ار  ادخ  راتفگ  ياهدینشن  ایآ  هّللا ! ناحبس  دومرف : ماما 
صخـش ره  هب  هک  تسا  نامه  قح  نیا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : مباوج  رد  ماما  تسیچ ؟ مولعم  قح  نیا  متـشاد  هضرع  دـیوگ : ریـصب  وبا 

. دهدب نادنمزاین  ناگراچیب و  هب  امئاد  دوخ  لام  زا  دایز  ای  مک  رادقم  هب  هام  ره  هتفه و  ره  ای  زور  ره  هک  تسا  هجوتم 
492 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ِیف  َنیِذَّلا  َو  هیآ  ریسفت  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  رباج  نب  لیعامسا  زا  دوخ  دانسا  اب  ینیلک  زاب 

نیا زا  وا  دهدیم و  لام  تورث و  یصخش  هب  دنوادخ  يرآ ! دومرف : ماما  تسا ؟ تاکز  زا  ریغ  قح  ایآ  مدومن  لاؤس  دنکیم : لقن  ْمِِهلاْومَأ 
ناشیوخ و يراتفرگ  دـنک و  محر  هلـص  نآ  اـب  هک  دراذـگیم  راـنک  رتمک  اـی  رتشیب  مهرد  رازه  هس  مهرد ، رازه  ود  مهرد ، رازه  تورث 

. تسا نامه  قح  نیا  دزاس و  فرط  رب  ار  دوخ  ناکیدزن 
«1 . » تسا هدش  دراو  ع )  ) قداص ماما  رقاب و  ماما  زا  هنیمز  نیا  رد  يرگید  تایاور 

يو هب  دورو  هزاجا  دوب و  نامثع  هناخ  رانک  رد  رذ  وبأ  هک  تسا  هدومن  لقن  متاح  یبا  نب  ناوزع  زا  دوخ  دانسا  اب  نامیالا  بعـش  رد  یقهیب 
دومن : لاؤس  دید و  ار  وا  شیرق  نادناخ  زا  يدرم  دشیمن ، هداد 

؟ ياهتسشن برد  نیا  رانک  رد  ارچ  رذابا !
! نانمؤم ریما  ای  تفگ : دیدرگ و  نامثع  هناخ  دراو  یـشیرق  درم  نآ  دنهدب ، دورو  هزاجا  نم  هب  هک  نیا  زا  دنراد  عانتما  نانیا  تفگ : رذ  وبأ 
دیدرگ و دراو  وا  هداد و  دورو  هزاجا  رذ  وبأ  هب  نامثع  دوشیمن ؟ هداد  دورو  هزاجا  يو  هب  هتـسشن و  رد  نوریب  رد  هک  تسیچ  رذ  وبأ  هانگ 

. تسشن تیعمج  نایم  رد 
؟ دراد یتبوقع  هانگ و  مه  زاب  دزادرپب ، ار  شلام  تاکز  یلام  بحاص  رگا  قاحـسا ! اـبا  اـی  تفگ : نینچ  راـبحالا  بعک  هب  باـطخ  ناـمثع 

. هن تفگ : نامثع  خساپ  رد  بعک 
دز و بعک  ندرگ  تشپ  هب  مکحم  تشاد ، تسد  رد  هک  ییاـصع  اـب  تساـخرب و  شیوـخ  ياـج  زا  تفـشآرب و  رذ  وـبأ  هک  دوـب  اـج  نیا 

ادـخ هک  یتروـص  رد  تسین ؟ وا  ندرگ  رد  یقح  بجاو ، تاـکز  نـتخادرپ  زا  سپ  هـک  ینکیم  لاـیخ  وـت  يدوـهی ! نز  رـسپ  يا  تـفگ :
ِیف َنیِذَّلا  َو  « 3 ، » ًاریِـسَأ َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْـسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماـعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  « 2 ، » ٌۀَـصاصَخ ْمِِهب  َناک  َْول  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  دـیامرفیم :

«5 . » نآرق تایآ  زا  هلسلس  نیا  ندناوخ  هب  درک  عورش  رذ  وبأ  « 4  » ِموُرْحَْملا َو  ِِلئاَّسِلل  ٌمُوْلعَم . ٌّقَح  ْمِِهلاْومَأ 
، نادنواشیوخ هب  یلام ، قوقح  نآ  اب  ناسنا  هقدص و  زا  ریغ  تسا  یقح  مولعم ، قح  هک : دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  دوخ  دانسا  اب  ریرج  نبا 
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«6 . » دیامنیم يریگتسد  ياهراچیب  زا  فرط و  رب  ار  ياهدنامرد  جایتحا  دنکیم و  ییاریذپ  شنانامهم  زا  یکین و  ناسحا و 
__________________________________________________

. ] …[ شایلبق باب  و  مولعملا ) قحلا   ) باب  52 / 6 یفاو ، ( 1)
.9 رشح / دنشاب . هتشاد  جایتحا  هچرگ  دنرادیم ، مدقم  دوخ  رب  ار  نارگید  ( 2)

8 رهد / دنهدیم . ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  ار  ناشماعطا  وا ، یتسود  هار  رد  ( 3)
.25 ، 24 جراعم / مورحم . هدننک و  لاؤس  يارب  نیعم  تسا  یقح  ناشتورث  رد  هک  یناسک  ( 4)

.310 / 3 لامعلا ، زنک  ( 5)
.50 / 29 یبطرق ، ریسفت  ( 6)

493 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. دناهدومن يوریپ  سابع  نبا  زا  ینعم  نیا  رد  زین  نیرسفم  زا  يرگید  هدع 

493 هجیتن … ص :

، یقـالخا قوقح  ناونع  هب  یبحتـسم  قح  نادـنمتورث ، لاوما  رد  نادنمتـسم  نـالئاس و  يارب  هفیرـش  هیآ  رد  روکذـم  قح  زا  روـظنم  نوـچ 
نایب درادـن . یهاگیاج  موهفم و  هیآ  نیا  رد  خـسن  عوقو  امعم ، نیارباـنب  تاـکز  رب  هوـالع  بجاو  قح  کـی  هن  تسا  یناـسنا  یعاـمتجا و 

494 ص : نآرق ، لئاسمرد 

494 اوجن … ص : هیآ  رد  خسن  ( 35)

هراشا

«1 . » ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُدَِجت  َْمل  ْنِإَف  ُرَهْطَأ  َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َِکلذ  ًۀَقَدَص  ْمُکاوَْجن  ْيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَقَف  َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجان  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
[ ادخ هار  رد   ] ياهقدـص نآ  زا  لبق  دـینک ، يّرـس  يوگ  تفگ و  ادـخ  لوسر  اب  دـیهاوخیم  هک  یماگنه  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

. تسا نابرهم  رگشیاشخب و  دنوادخ  سپ  دیشاب ، هتشادن  ییاناوت  رگا  تسا و  رتهزیکاپ  رتهب و  امش  يارب  لمع  نیا  دیهدب .
تسا : نیا  هیآ  نآ  هدیدرگ و  خسن  يرگید  هیآ  اب  هیآ  نیا  هک  دنیوگیم  املع  رثکا 

َو َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأَف  ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  َبات  َو  اُولَعْفَت  َْمل  ْذِإَف  ٍتاقَدَـص  ْمُکاوَْجن  ْيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَُـقت  ْنَأ  ُْمتْقَفْـشَأ  َأ 
«2 . » َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللا 

ار امـش  هبوت  دـنوادخ  دـیدرکن و  ار  راک  نیا  هک  نونکا  دـیدرک ؟ يراددوخ  اوجن  زا  لبق  هقدـص  نداد  زا  دـیوش و  ریقف  هک  دیدیـسرت  اـیآ 
، دیهدیم ماجنا  هچ  نآ  زا  دنوادخ  هک  دینادب   ] دییامن و تعاطا  ار  شربمایپ  ادـخ و  دـینک و  ادا  ار  تاکز  دـیراد و  اپ  رب  ار  زامن  تفریذـپ 

. تسا هاگآ 
__________________________________________________

.12 هلداجم / ( 1)

.13 هلداجم / ( 2)
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495 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

495 اوجن … ص : هیآ  هب  لمع  ثیداحا 

لمع نآ  هب  یسک  ع )  ) نانمؤم ریما  زج  هب  دیدرگ ، لزان  هفیرش  هیآ  نیا  نوچ  هک  تسا  هدش  دراو  ینـس  هعیـش و  قیرط  هب  یناوارف  تایاور 
تفگ هب  ص )  ) مرکا لوسر  اب  تساوخیم  تقو  ره  دومن و  لیدبت  مهرد  هد  هب  ار  نآ  هک  تشاد  لوپ  رانید  کی  اهنت  ترضح  نآ  درکن و 

نآ هلیـسو  هب  زج  اوجن ، هفیرـش  هیآ  نیارباـنب ، دیـسر  راـب  هد  هب  يو  يوـگوتفگ  اـت  دادیم  هقدـص  مهرد  کـی  دزادرپـب ، يرـس  يوـگ  و 
لصف : نیا  تایاور  زا  يدنچ  هنومن  کنیا  تسا . هتفرگن  رارق  لمع  دروم  ترضح ،

زا نایاناد  ثیدـح و  ناـظفاح  دومرف : ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  ناـنمؤم  ریما  هک  دـنکیم  تیاور  لوحکم  زا  دوخ  دانـسا  اـب  هیوباـب  نبا  - 1
مکیرش يو  اب  تلیضف  نآ  رد  نم  هک  نیا  رگم  دشاب ، یتلیضف  ماقم و  ياراد  هک  تسین  یسک  نانآ  نایم  رد  دننادیم : ص )  ) ربمایپ هباحص 

. درادن تکرش  نم  اب  یسک  ص )  ) ربمایپ باحصا  زا  اهنآ ، رد  هک  مراد  تلیضف  داتفه  نم  یلو  تسا ، رتشیب  نم  مهس  و 
نمـض رد  درمـش و  ار  لیاضف  نیا  کیاکی  ترـضح ، نآ  هاگ  نآ  وگب ، نم  يارب  ار  لیاضف  نیا  نانمؤم ! ریما  ای  متفگ : دـیوگیم  لوحکم 
کی نم  دومرف ، لزان  ص )  ) ربمایپ رب  ار  َلوُسَّرلا …  ُُمْتیَجان  اذِإ  هیآ  دـنوادخ  هک  یماگنه  هب  مراهچ  تسیب و  تلیـضف  اـما  و  دومرف : اـهنآ 

هار رد  مهرد  کی  مدروآیم ، لمع  هب  ص )  ) ربمایپ اـب  هک  يرـس  يوگ  تفگ و  ره  زا  شیپ  متخورف و  مهرد  هد  هب  ار  نآ  متـشاد و  راـنید 
دنوادخ هک  نیا  ات  دادن  ماجنا  نم  زا  دعب  هن  نم و  زا  شیپ  هن  ربمایپ  نارای  زا  کی  چیه  ار  لمع  نیا  دنگوس ! ادخ  هب  مدادیم ، هقدص  ادـخ 

«1 . » داتسرف نآ  هراب  رد  ار  ُْمتْقَفْشَأ  َأ  هیآ 
شیپ یـسک  هک  دراد  دوجو  ادخ  باتک  رد  ياهیآ  دومرف : ع )  ) نانمؤم ریما  هک : دنکیم  لقن  دهاجم  زا  دوخ  دانـسا  اب  يربط  ریرج  نبا  - 2

ره مدومن و  لیدبت  مهرد  هد  هب  ار  نآ  متـشاد و  رانید  کی  نم  دومن : دهاوخن  لمع  نم  زا  دعب  مه  یـسک  هدرکن و  لمع  هیآ  نآ  هب  نم  زا 
ودب نم  زا  شیپ  یـسک  دیدرگ و  خـسن  هیآ  نآ  سپـس  مدادیم ، ادـخ  هار  رد  ار  اهنآ  زا  مهرد  کی  مدـمآیم ، ص )  ) ربمایپ دزن  هب  تقو 

«2 . » تسا َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجان  اذِإ  هیآ  نآ  درکن و  لمع 
هب هک : دناهدومن  لقن  ع )  ) نانمؤم ریما  زا  هیودرم  نبا  متاح و  یبا  نبا  رذنم و  نبا  دیمح و  نب  دـبع  قازرلا و  دـبع  دـیوگیم : یناکوش  - 3
هیآ نامه  هیآ  نیا  زا  ترـضح  نآ  روظنم  دوبن و  تعاس ) کی  زا  شیب   ) نآ تدم  دیدرگ و  خسن  ات  دومنن  لمع  یـسک  نم  زج  هب  هیآ  نآ 

. دوب اوجن 
__________________________________________________

.1099 / 2 ناهرب ، ریسفت  ( 1)
.15 / 28 يربط ، ریسفت  ( 2)

496 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
دناهدومن لقن  ترضح  نآ  زا  زاب  هیودرم  نبا  متاح و  یبا  نبا  رذنم ، نبا  دیمح ، نب  دبع  هبیش ، یبا  نبا  هیوهار ، نبا  روصنم ، نب  دیعـس  - 4

هیآ نآ  دومن و  دـهاوخن  لمع  یـسک  زین  نم  زا  دـعب  هدومنن و  لمع  نادـب  یـسک  نم  زا  شیپ  هک  دراد  دوجو  ياهیآ  ادـخ  باـتک  رد  هک :
متخورف و مهرد  هد  هب  ار  نآ  دوب و  دوجوم  رانید  کی  نم  دزن  رد  دیدرگ ، لزان  هک  هیآ  نیا  دومرف : هاگ  نآ  َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجان  اذِإ  تساوجن .
هب نم  زا  شیپ  یـسک  مدادیم و  ادخ  هار  رد  مهرد  کی  البق  مهد ، ماجنا  يرـس  يوگ  تفگ و  ص )  ) ادخ لوسر  اب  متـساوخیم  تقو  ره 

. دیدرگ لزان  ُْمتْقَفْشَأ  َأ  هیآ  دش و  خسن  هک  نآ  ات  درکن  لمع  روتسد  نآ 
«1 . » تسا هدرک  یفرعم  حیحص  تایاور  زا  هدومن و  لقن  زین  مکاح  ار  ثیدح  نیا 
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. تسا هدیدرگ  دراو  هراب  نیا  رد  زین  يرگید  ناوارف  تایاور 

496 مکح … ص : نیا  هفسلف 

دراد : تلالد  عوضوم  ود  هب  هفیرش  هیآ  نیا 
نامرف و نیا  اذل  تساهلد  یکاپ  تراهط و  هلیسو  وکین و  نسحتسم ، ص )  ) ادخ لوسر  اب  يرـس  يوگ  تفگ و  زا  شیپ  نداد  هقدص  لوا :

. تسا ناگدنب  حالص  ریخ و  نمضتم  روتسد 
یناسک اما  دنـشاب و  هقدص  تخادرپ  نکمت  دجاو  هتـشاد و  یلام  ناکما  تردق و  هک  تسا  هجوتم  يدارفا  هب  اهنت  نامرف  مکح و  نیا  مود :
دنوادـخ هک  اریز  دنتـسین  هقدـص  تخادرپ  هب  روبجم  دنـشابیم و  فاـعم  مکح ، فـیلکت و  نیا  زا  دنتـسه ، مورحم  یلاـم  تاـناکما  زا  هک 

. تسا نابرهم  رگشیاشخب و 
ناـمرف نیا  زا  ییوـکین  نسح و  هب  دـناوتیم ، ییاـهنت  هب  لـقع  هک  تسا  یهیدـب  دـشابیم ، نآ  نمـضتم  اوـجن  هیآ  هک  یمکح  تـسا  نـیا 

عـضو يدوبهب  هلیـسو  نادنمزاین و  ارقف و  عفن  هب  یفرط  زا  مکح  نیا  اریز  دیامن  فارتعا  نآ  یتسرد  تحـص و  هب  نادجو  دـنک و  تواضق 
راک راشف  زا  نتساک  و  ص )  ) مرکا لوسر  يارب  تسا  قافرا  فیفخت و  عون  کی  نمـضتم  رگید  فرط  زا  تسا و  ناگدنامرد  ناگراچیب و 

. تسا دحیب  تاعجارم  و 
یصوصخ يرس و  يوگ  تفگ و  هب  هشیمه  دنهاوخیم  هک  يدارفا  دادعت  زا  نامرف  نیا  رودص  اب  اریز 

__________________________________________________

یتمسق دوش و  هعجارم  ثیدح  ياهباتک  يربط و  ریسفت  ناهرب و  ریسفت  هب  تسه  يدایز  تایاور  هنیمز  نیا  رد  . 186 / 5 ریدقلا ، حتف  ( 1)
. تسا هدروآ  دیدج ) عبط  ج 90   ) 179 / 19 راحب ، رد  یسلجم  همالع  موحرم  ار  تایاور  نیا  زا 

497 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
يوگ تفگ و  هب  یناسک  اهنت  دوشیم و  هتـساک  دـنریگب ، دوخ  راـیتخا  رد  تسبرد  يراـصحنا و  ار  راوگرزب  نآ  زیزع  تاـقوا  دـنزادرپب و 
. تسایند لام  لوپ و  هب  تبحم  هقالع و  زا  شیب  ص )  ) ادخ لوسر  اب  وگ  تفگ و  هب  نانآ  تبحم  هقالع و  هک  دنزادرپیم  يو  اب  يرس 

لام لذب  دوب و  نانآ  ینامیا  یقالخا و  یناسنا ، شزرا  شجنس  دارفا و  شیامزآ  هلیسو  مکح  نیا  دش ، هتفگ  هچ  نآ  همه  زا  هتـشذگ  موس :
نانآ ینامیا  ياههبنج  شرورپ  یحور و  لماکت  بجوم  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  وگوتفگ  سامت و  رطاخ  هب  ادـخ و  هار  رد  ارقف  هب  قاـفنا  و 

. دیدرگیم زین 
، دشابیم یگـشیمه  یمئاد و  هکلب  درادن  یـصاخ  تقو  نیعم و  نامز  کی  هب  صاصتخا  مکح  نیا  ییابیز  نسح و  هک  تسین  دیدرت  ياج 

ددرگیم نایامن  اج  نآ  رد  رتشیب  دراد ، دوجو  مکح  نیا  رد  هک  نانآ  ياهتیصخش  شجنـس  دارفا و  نامیا  هجرد  شیامزآ و  تیـصاخ 
لام هب  هقالع  ترثک  هقدص و  زا  سرت  تهج  هب  ع )  ) نانمؤم ریما  زج  هب  ناناملـسم  مامت  مکح  نیا  رودـص  زا  سپ  دـیوگیم ، مود  هیآ  هک 

. دندومن ضارعا  ص )  ) ادخ لوسر  اب  یصوصخ  يرس و  يوگ  تفگ و  زا  ایند 
تفرگیم زین  ار  يرگید  عفانم  يولج  اعبط  تشادرب ، رد  یعفانم  اوجن  رد  نداد  هقدـص  موزل  هک  روط  نامه  دـیدرگ ؟ خـسن  مکح  نیا  ارچ 

ياـهوگ تفگ و  اـهسامت و  زا  مکح  ناـمه  رثا  رد  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  ناناملـسم و  ندوـمن  ضارعا  هـک  تـسین  نـیا  رد  یکـش  اریز 
. دومنیم دراو  همطل  یمومع  حلاصم  هب  تخاسیم و  مورحم  يدایز  ياههدافتسا  عفانم و  زا  ار  نانآ  ص ،)  ) ادخ لوسر  اب  یصوصخ 

نیا بوجو  مکح  دنوادخ  ارقف ، صاخ  عفانم  رب  ماع  عفانم  نداد  حیجرت  یصوصخ و  حلاصم  رب  یمومع  حلاصم  نامه  نتـشاد  مدقم  يارب 
. تخاس نآ  نیزگیاج  ار  ص )  ) ادخ لوسر  زا  يوریپ  تاکز و  نتخادرپ  زامن و  نتشاد  اپ  هب  مکح  تشادرب و  ار  هقدص 
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مود هیآ  اب  لوا  هیآ  مکح  هک  دومن  لوبق  دـیاب  تسین و  ياهراچ  خـسن  عوقو  هب  مازتلا  زج  هیآ  نیا  موهفم  رد  هک  دـیدرگ  مولعم  نایب  نیا  اب 
تدم هک  دنک  نیا  رب  تلالد  هدننک  خسن  هیآ  هک  تسا  خسن  ماسقا  زا  لوا  مسق  نامه  خسن  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  تسا  هدش  خسن 

. تسا لاکشا  زا  یلاخ  نآرق  رد  خسن  هنوگ  نیا  عوقو  هک  میتفگ  ثحب  لوا  رد  تسا و  هدش  يرپس  لوا  هیآ  مکح 
زا مکح  نیا  تدم  نتفای  نایاپ  لاح  نیا  اب  یلو  تسا  هدـش  يرپس  نآ  مکح  تدـم  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هفیرـش  هیآ  ندـش  خـسن  هچرگ 

مامت رد  حلاصم  نیا  هک  دیدرگ  نشور  البق  اریز  تسا  هتشاد  صاصتخا  ینیعم  نامز  هب  مکح  نآ  حلاصم  دیاوف و  هک  تسا  هدوبن  رظن  نیا 
زا نانآ  يراددوخ  سرت و  تورث و  لام و  هب  ناناملـسم  زا  ياهدـع  دـیدش  هقالع  یلو  دوب  دوجوم  ص )  ) ربماـیپ یگدـنز  تاـیح و  نارود 

498 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  نیمه  دیدرگ و  مکح  نیا  ماود  رارمتسا و  زا  عنام  ص )  ) ادخ لوسر  اب  وگ  تفگ و  زا  شیپ  ام  لذب 
. دوش هتشادرب  هدیدرگ و  خسن  مکح  نیا  هک  دش  ببس 

498 ص : یخساپ … : یلاکشا و 

نامرف نیا  دـمآ و  دـهاوخ  دوجو  هب  مکح  نیا  نداد  ماجنا  هار  رد  یعنام  هک  تسنادیم  لوا  زور  زا  اناد  يادـخ  هک  دـننک  ضارتعا  دـیاش 
زا لبق  هقدص  بوجو  روتـسد و  تشاذگ و  ار  ینوناق  نینچ  ارچ  هنوگچ و  لاح  نیا  اب  دش ، دهاوخ  رجنم  خسن  هب  دیدرگ و  دهاوخن  یلمع 

دیاوف و درک ، خسن  مود  هلحرم  رد  عیرـشت و  لوا  هلحرم  رد  دنوادخ  هک  نآ  خسن  مکح و  نیا  عیرـشت  لصا  خساپ : دومرف !؟ رداص  ار  اوجن 
تجح مامتا  هلیـسو  نیرتمهم  ناناملـسم و  يرادـیب  هیبنت و  لـماع  نیرتهب  مکح  نیا  خـسن  هک  نیا  هلمج  زا  تشادرب : رد  ار  يداـیز  جـیاتن 

تفگ و سامت و  رب  ار  ایند  لام  ص )  ) ربمایپ نارای  هباحـص و  مامت  هک  دیدرگ  نشور  همه  يارب  خسن  نامرف  رودـص  اب  اریز  دوب  نانآ  يارب 
(. ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  رگم  درکن  لمع  مکح  نیا  رب  یسک  يو  نارای  زا  دنتشاد و  مدقم  ناشربمایپ  اب  وگ 

اب یـصوصخ  تبحـص  تاقالم و  نوچ  دـیدرگیمن  بوسحم  هاـنگ  تیـصعم و  ص )  ) ادـخ لوسر  اـب  وگ  تفگ و  ساـمت و  كرت  هچرگ 
رگا دشیم و  بجاو  دارفا  هب  ياهقدـص  یـصوصخ  تاقالم  تروص  رد  هک  نیا  اهنت  دـشاب ، تیـصعم  نآ  كرت  ات  دوبن  ص )  ) ادـخ لوسر 
ردـق نیمه  مکح  نیا  لاـح  نیع  رد  یلو  دـشیم  بجاو  ياهقدـص  هن  دوـب و  ناـیم  رد  یتیـصعم  هن  تفرگیمن ، ماـجنا  تاـقالم  عوـن  نیا 

تورث لام و  هب  دننکیم ، عطق  ص )  ) ادخ لوسر  اب  ار  ناشطابترا  یصوصخ و  ياهسامت  لام  لذب  لوپ و  رطاخ  هب  هک  یناسک  دناسریم :
. دنتسه لئاق  شزرا  تیمها و  ص )  ) ادخ لوسر  رادید  یصوصخ و  تاقالم  زا  رتشیب 

هب تبـسن  ار  راـگدرورپ  تیاـنع  فـطل و  هک  دوـب  خـسن  ناـمه  اریز  دـیدرگ ، نشور  موـلعم و  نآ  ندـش  خـسن  اـب  مکح  نیا  عیرـشت  تلع 
ریما تیصخش  ماقم و  هک  دوب  خسن  نیمه  اب  تخاس و  المرب  ناشربمایپ  اب  تاجانم  هب  تبسن  ار  ناناملسم  مامتها  مدع  راکـشآ و  شناگدنب 

. دش هتخانش  هباحص  ریاس  نایم  رد  ع )  ) نانمؤم
دیجم نآرق  رهاظ  زا  تشاد ، دوجو  نآ  خسن  رد  و  ص »)  ) ادخ لوسر  اب  اوجن   » رد هقدص  بوجو  مکح  عیرـشت  رد  هک  حـلاصم  للع و  نیا 

يرهاظ و مکح  کی  اوجن »  » زا لبق  لام  لذـب  بوجو  مکح و  نیا  رگا  یلو  دـنراد  تلالد  نآ  هب  زین  یناوارف  تاـیاور  دـیآیم و  تسد  هب 
یحالطـصا یقیقح و  خسن  دیابن  ار  هیآ  خسن  تروص  نیا  رد  شدنزرف - حبذ  هب  ع )  ) میهاربا ترـضح  ندوب  رومأم  دننام  دـشاب - یناحتما 

499 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  یحالطصا . خسن  هلوقم  زا  هن  تسا  يوغل  خسن  هلوقم  زا  یناحتما  مکح  کی  خسن  اریز  دیمان ،
زییمت و يارب  مکح  نیا  هک  هتـشاد  هدـیقع  هتـسناد و  یعطق  ار  مکح  نیا  ندوب  یناحتما  يو  هک  تسا  هدومن  لـقن  ملـسم  یبا  زا  يزار  رخف 
رد یعقاو  يانعم  هب  خـسن  نیاربانب ، تسا ، هدوب  ورود  قفانم و  دارفا  یعقاو و  ریغ  ناناملـسم  زا  یعقاو  یقیقح و  ناناملـسم  نداد  صیخـشت 

. تسا هدیدرگن  عقاو  مکح  نیا 
«1 . » تسین نآ  رد  يداریا  وکین و  تسا  يراتفگ  نیا  دیوگیم : ملسم  وبا  مالک  لقن  زا  سپ  يزار  رخف 
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زا هک  تسا  هدومن  لقن  ینعم  نیا  رد  ینس  هعیـش و  قیرط  زا  ثیدح  داتفه  دوخ  ریـسفت  رد  سابع  نب  دمحم  دیوگیم : نیدلا  فرـش  خیش 
، دوب ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  داد ، ماجنا  يرس  راتفگ  ص )  ) ادخ لوسر  اب  دیدرگ و  لمحتم  ار  لام  لذب  هک  یـسک  اهنت  هباحـص  مامت  نایم 
زا شریـسفت  رد  یبلعث  دوخ و  ننـس  رد  يذمرت  دیوگیم : هدروآ و  ار  ثیدـح  نیا  هعیـش  هیقف  دنمـشناد و  گرزب  یـسوط  خیـش  زا  سپس 

هباحص دنوادخ  اریز  داد ، فیفخت  تما  نیا  رب  نم  هلیـسو  هب  دنوادخ  : » دومرف هک  دناهدومن  لقن  نانمؤم  ریما  زا  « 2  » اعوفرم يرامنا  همقلع 
اب اوجن  زا  تاقالم و  زا  نانآ  یلو  درک ، شیامزآ  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  یـصوصخ  سامت  تاجانم و  ربارب  رد  لام  لذـب  اب  ار  ص )  ) ربماـیپ
هک یناسک  اب  رگم  دیزرویم ، يراددوخ  یـصوصخ  تاقالم  زا  شیوخ  لزنم  رد  زین  ص )  ) ادخ لوسر  دندومن و  يراددوخ  ترـضح  نآ 

هلیـسو مدومن و  لمع  هیآ  نیا  هب  هک  مدوب  نم  اهنت  مداد و  ادخ  هار  رد  ار  نآ  هک  متـشاد  رانید  کی  اهنت  نم  دننک و  لام  لذب  ادـخ  هار  رد 
مامت يراددوخ  عانتما و  تهج  هب  دنک ، لمع  هیآ  نیا  هب  هک  دیدرگیمن  ادیپ  یسک  رگا  مدش و  ناناملسم  مامت  هب  تبـسن  ادخ  وفع  هبوت و 

«« 3 . » دشیم لزان  نانآ  رب  ادخ  باذع  ادخ ، نامرف  زا  مدرم 
فلؤم :

هک زین  یبلعث  ریسفت  میدرکن و  ادیپ  یسرتسد  مه  یطخ  یمیدق و  ياههخـسن  هب  درادن و  دوجو  يذمرت  ننـس  یپاچ  هخـسن  رد  تیاور  نیا 
عالطا دـشاب ، هتـشاد  دوجو  اـج  نآ  رد  ریـسفت  نیا  هک  یلحم  زا  دـماین و  تسد  هب  تسا ، هدـش  لـقن  نآ  زا  اـهباتک  رثکا  رد  ثیدـح  نیا 

«4 . » مرادن
__________________________________________________

.167 / 8 ةرماع ، ۀعبطم  پاچ  يزار ، رخف  ریسفت  ( 1)
. دوش فذح  نآ  نایوار  زا  رفن  دنچ  ای  کی  مان  هک  دوشیم  هتفگ  یثیدح  هب  حالطصا  رد  عوفرم : ( 2)

.1100 / 2 ناهرب ، ریسفت  ، 72 / 9 راحب ، ( 3)
یمظعلا هّللا  تیآ  ترضح  یمومع  هناخباتک  رد  یبلعث  ریسفت  زا  یمیدق  سیفن و  رایـسب  یطخ  هخـسن  کی  ام  باتک ، همجرت  عقوم  رد  ( 4)

، ] …[ اهنت هک  دش  مولعم  ریسفت  نیا  هب  هعجارم  زا  سپ  میدروآ و  تسد  هب  مق  رد  ( 908  ) هرامش هب  یفجن 
500 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هب تسا و  هدش  هتشادرب  سپـس  هدوب و  ناناملـسم  نایم  رد  یهاتوک  مک و  تدم  هیآ  نیا  مکح  هک  تسین  نیا  رد  يدیدرت  لاح  ره  هب  یلو 
ترضح نآ  لئاضف  زا  رگید  یکی  هیآ  نیا  مکح  هب  ندومن  لمع  هلیسو  هب  هدرکن و  لمع  نآ ، مکح  هب  یـسک  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  زج 

. یقیقح یعقاو و  مکح  کی  ای  تسا و  هدوب  یناحتما  رما  کی  مکح ، رما و  نیا  هک  نیا  زا  معا  تسا ، هدش  راکشآ 

500 راکشآ … ص : يزرو  ضرغ  بصعت و 

- دنتـشاد لمع  يارب  یتصرف  هک  نیا  اب  اوجن -»  » هیآ مکح  هب  ندومن  لـمع  زا  هباحـص  ناـگرزب  يراددوخ  زا  راذـتعا  ماـقم  رد  يزار  رخف 
هرانک ارقف و  هودنا  ببـس  هیآ  نیا  روتـسد  هب  ندومن  لمع  مادـقا و  دـیوگیم : هداد ، جرخ  هب  یحیرـص  راکـشآ و  يزرو  ضرغ  بصعت و 

رد دـننک و  لمع  نآ  هب  دنتـسناوتیمن  دنتـشادن و  ار  لام  لذـب  تردـق  رادان  دارفا  ارقف و  اریز  دـشیم ، نادـنمتورث  اینغا و  يرود  يریگ و 
نیا دننکیمن و  اهنآ  یلو  دننکیم ، لام  لذب  لمع و  هب  مادقا  ياهدع  هک  دندیدیم  زین  نادنمتورث  دندشیم و  كانهودنا  ریگلد و  هجیتن 

يرود و ارقف و  هودنا  مغ و  ببـس  هک  یلمع  سپ  دندرکیم ، يریگ  هرانک  هجیتن  رد  دش و  دـهاوخ  نانآ  هب  داریا  نعط و  ببـس  ارهق  لمع 
يرود ببس  هک  تسا  يراک  زا  رتهب  دشاب ، تبحم  تفلا و  ببس  هک  يراک  اریز  درادن  يررض  نادنچ  نآ ، كرت  دوش ، اینغا  يریگ  هرانک 

. ددرگ تلزع  و 
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، تابحتسم زا  هن  هدوب و  تابجاو  زا  هن  ص )  ) ادخ لوسر  اب  يرس  سامت  تاجانم و  نیا ، زا  هتشذگ 
__________________________________________________

دنچ عومجم  زا  زین  نآ  نومـضم  زا  یتمـسق  تسا و  هدـیدرگ  لقن  ع )  ) ناـنمؤم ریما  زا  يراـمنا  همقلع  هلیـسو  هب  ثیدـح  نیا  لوا  تمـسق 
رد تسا . هدرک  لقن  هیآ  نیمه  لیذ  رد  یبلعث  هک  ار  تیاور  دـنچ  نیا  نتم  کـنیا  دـیآیم . تسد  هب  تسا ، هدومن  لـقن  یبلعث  هک  تیاور 

میروآیم : اج  نیا 
ارانید مّدـق  هنع ، هّللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ّالا  هجانی  ملف  اوقدـصتی ، یتح  ملـس  هیلع و  هّللا  یلـص  یبّنلا  ةاـجانم  نع  اوهن  دـهاجم : لاـق 

. ۀصخّرلا تلزن  مث  هب  قّدصتف 
اذِإ اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  يدعب  دـحأ  اهب  لمعی  یلبق و ال  دـحا  اهب  لمع  ام  ۀـیآل  هّللا  باتک  یف  نا  هنع : هّللا  یـضر  بلاط  یبا  نب  یلع  لاق  و 

. تخسن مث  تضرف  اهناف  ًۀَقَدَص  ْمُکاوَْجن  ْيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَقَف  َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجان 
اذِإ اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  تلزن  اـمل  لاـق : ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  نع  يراـمنالا  ۀـمقلع  نب  یلع  نع  ةزاـجا …  دـماح  نب  هّللا  دـبع  ینربخا 

؟ مک لاق : تلق : رانید . يدب  يرت  ام  یل : لاقف  ملـس  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  یناعد  ًۀَقَدَص  ْمُکاوَْجن  ْيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَـقَف  َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجان 
نع هناحبس  هّللا  ففخ  یبف  یلع : لاق  ۀیالا . ٍتاقَدَص  ْمُکاوَْجن  ْيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَُقت  ْنَأ  ُْمتْقَفْشَأ  َأ  تلزنف  دیهزل  کنا  لاق : ةریعـش . وا  ۀبح  تلق :

. يدعب دحأ  یف  لزنی  مل  یلبق و  دحأ  یف  لزنی  مل  ۀمالا و  هذه 
ۀیآ ربیخ و  موی  ۀیارلا  هؤاطعا  ۀـمطاف و  هجیوزت  معّنلا : رمح  نم  یل  ّبحا  تناک  نهنم  ةدـحاو  یل  تناک  ول  ثالث  یلعل  ناک  رمع : نبا  لاق 

. يوجنلا
501 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هنوگ نیا  هچره  دوـش و  رتمک  ادـخ  لوـسر  اـب  طاـبترا  ساـمت و  ارهق  هک  هدوـب  نیا  يارب  عـقاو  رد  طرـش  نیا  میتـفگ  هک  يروـط  هب  هکلب 
. دیدرگیم رتکیدزن  هیآ  نیا  نامرف  مکح و  فده  هب  دشیم ، رتمک  اهسامت 

«1 . » دشابیمن نآ  هدننک  كرت  تمالم  نعط و  ببس  تسا و  نسحتسم  وکین و  سامت ، هنوگ  نیا  كرت  هک  تسا  یهیدب 

501 ص : فلؤم … :

يروط هب  دیجم ، نآرق  حیرص  نامرف  هب  ندرکن  لمع  زا  هباحص  ناگرزب  يراددوخ  عوضوم  رد  يزار  رخف  رذع  دوب  نیا  دنمجرا ! هدنناوخ 
یبلطم نینچ  زاربا  یلو  دراداو  دیدرت  کش و  هب  ار  فرط  هک  نیا  زج  تسین  يزیچ  هدروآ ، يزار  رخف  هک  يرذـع  دـینکیم ، هظحالم  هک 

. تسین تسرد  حیحص و  دشاب ، هتشاد  نآرق  تایآ  میهافم  تاملک و  یناعم  زا  عالطا  نیرتکچوک  هک  یسک  زا 
ُْمتْقَفْـشَأ َأ  هیآ  ایآ  یلو  تسا  هدماین  لمع  هب  تایاور  قیرط  زا  یـشهوکن  هدشن و  دراو  یتیاور  چـیه  دروم  نیا  رد  هک  مینکیم  ضرف  اریز 

ایآ دشابیمن !؟ تسا ، هدوب  ایند  لام  هب  هقالع  تدش  ای  رقف  زا  سرت  رثا  رد  هک  ص )  ) ادخ لوسر  اب  طابترا  عطق  زا  شهوکن  باتع و  لیلد 
درک دیاب  هچ  یلو  تسا !؟ هتشذگ  رد  ناشریـصقت  زا  ادخ  دناهدومن و  یهاتوک  ریـصقت و  ربمایپ  نارای  هباحـص و  هک  درادن  تلالد  هیآ  نیا 
نیا هب  هک  هدومن  حرطم  نآ  زا  سپ  ار  تالمج  نیا  يزار  رخف  هک  تسا  نیا  بجعت  ياج  كاـنرطخ ! کـلهم و  تسا  یـضرم  بصعت  هک 

ینعم و لـها  زا  اـیند  لاـم  تورث و  نارادـفرط  نآ ، طـسوت  هک  تسا  نیا  مکح  نـیا  دـیاوف  زا  یکی  دـیوگیم : هدرک و  فارتـعا  تـقیقح 
. تساههزیگنا شجنس  شیامزآ و  هلیسو  هک  تسایند  لام  نیا  اریز  دندشیم ، صخشم  مولعم و  ترخآ ، نارادفرط 

دهاوخ تفلا  بجوم  ارهق  هک  نآ  كرت  سپ  تساینغا ، زا  نتفرگ  هلصاف  ارقف و  هودنا  ببس  لام ، لذب  هنوگ  نیا   » هک يزار  رخف  راتفگ  اما 
.« تسا رتهب  دوب ،
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تاروتـسد رماوا و  هنوگ  نیا  دش و  دهاوخ  اهنآ  هب  ندومن  لمع  زا  رتهب  یلام  تابجاو  مامت  ندومن  كرت  دـشاب ، حیحـص  راتفگ  نیا  رگا 
رخف هک  تسین  دـیعب  تسا و  هدـش  عیرـشت  اینغا  ارقف و  عامتجا و  ررـض  هب  هدوب و  فلاخم  مدرم  حـلاصم  فرع و  لقع ، مکح  اـب  دـنوادخ 

. دنک راکنا  ار  ع )  ) یلع لئاضف  زا  یکی  دناوتب  ات  ددرگ  مزتلم  زین  نآ  زا  رتدب  ینعم و  نیا  هب  يزار 
__________________________________________________

.167 / 8 يزار ، ریسفت  ( 1)
502 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

وا و دـیدش  بصعت  يزار و  رخف  راـتفگ  زا  داـقتنا  داریا و  ماـقم  رد  هک  ار  يروباـشین  نیدـلا  ماـظن  راـتفگ  اـج  نیا  رد  هک  تساـجب  رایـسب 
مینک : لقن  تسا ، هدروآ  شناوریپ 

هاوگ دناوتیمن  ص )  ) ادخ لوسر  اب  یـصوصخ  سامت  زا  لبق  ام  لذـب  ینعی  لمع  نیا  دـیوگیم  یـضاق  : » تسا نیا  يروباشین  راتفگ  نتم 
.« دنیامن لمع  مکح  نیا  هب  زین  نانآ  هک  هدادن  هزاجا  تقو  دیاش  اریز  دشاب ، هباحص  ناگرزب  هب  یلع  يرترب  تلیضف و 

مادقا الصا  دننک ، لمع  هیآ  مکح  هب  هک  دادیم  هزاجا  نانآ  هب  زین  تصرف  تقو و  مینک ، ضرف  رگا  : » دیوگیم يزار  رخف  نیا  زا  هتـشذگ 
هلـصاف ترفن و  ثعاب  نینچمه  دـیدرگیم و  دنتـشادن  روتـسد  نیا  نداد  ماجنا  هب  یلام  تردـق  هک  ارقف  هودـنا  ببـس  لمع  نینچ  کـی  هب 

.« دشیم نادنمتورث  اینغا و  نتفرگ 
يراک زا  رتهب  تسا ، یگنهامه  تبحم و  تفلا و  ببـس  هک  ار  يراـک  اریز  درادـن  يررـض  یمکح  نینچ  هب  لـمع  كرت  لـصا ، نیا  يور 

اهنت هن  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  یـصوصخ  سامت  رد  لام  لذـب  نداد و  هقدـص  یهگناو  دوش  هودـنا  مغ و  ای  ترفن  يرود و  ببـس  هک  تسا 
ياـهسامت نیا  اریز  دوـب ، رتراوازـس  رتـهب و  نآ ، هب  ندرک  لـمع  زا  نآ  كرت  دـشیمن و  بوـسحم  زین  تابحتـسم  زا  هکلب  دوـبن ، بـجاو 

.« دشیم ص )  ) ربمایپ یتحاران  ثعاب  یصوصخ 
ره رد  مینادـب ، مزلم  ار  دوخ  دـیاب  ام  ارچ  تسین و  بصعت  زا  یلاخ  مالک  نیا  : » دـیوگیم يزار  رخف  زا  نخـس  نیا  لقن  زا  سپ  يروباشین 

ناکما رگم  میهد ، رارق  دـیدرت  دروم  الک  ار  نآ  ای  میهاـکب و  نآ  شزرا  زا  مینک و  یـشارت  لاکـشا  دوشیم ، رکذ  یلع  يارب  هک  یتلیـضف 
هک تسا  هدش  لقن  رمع  رسپ  زا  هک  یتروص  رد  دنـشابن ؟ تلیـضف  نآ  ياراد  هباحـص  ناگرزب  ریاس  هک  دشاب  یتلیـضف  ياراد  وا  هک  درادن 

نارتش زا  رتـهب  نم  يارب  متـشاد ، نم  ار  تلیـضف  هس  نآ  زا  یکی  رگا  هک  تشاد  دوجو  تلیـضف  هس  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  رد  تفگیم :
. دوب يوم  خرس 

اب صخـش  ایآ  نیا  رب  هوالع  اوجن  هیآ  هب  لمع  ربیخ 3 - گنج  رد  يرادمچرپ  هّللا 2 - لوسر  تخد  هناگی  س ،)  ) همطاف اـب  وا  جاودزا  - 1
؟ لامک هن  تسا  بیع  تلیـضف ؟ هن  تسا  هصیقن  ص )  ) ادخ لوسر  اب  یـصوصخ  ياهسامت  اهوگ و  تفگ و  هک  دیوگب  دـناوتیم  فاصنا 

لذب یصوصخ  يوگوتفگ  ره  زا  لبق  هک  دوب  هدش  هداد  روتسد  هیآ  رد  هکلب  زگره ! هن  دوب !؟ هدش  یهن  لمع  نیا  زا  هفیرـش  هیآ  رد  رگم 
. تسا هتفای  تسد  زایتما  تلیضف و  هب  تهج  ود  زا  هدومن ، لمع  هیآ  نیا  هب  سک  ره  دوش و  لام 

503 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  فرط  زا  هدرک و  کمک  نادنمزاین  هب  هتخاس و  فرطرب  ار  ارقف  یگنسرگ  جایتحا و  فرط  کی  زا 
ربمایپ روضح  هب  ار  دوخ  دـیدش ، هقالع  قشع و  نیا  اب  تسا و  هدومن  نیزگیاـج  دوخ  لد  رد  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  یتسود  تبحم و  رگید 

هک تسا  هداد  ناشن  المع  هدومن و  لصف  لح و  ترـضح  نآ  دوخ  هلیـسو  هب  کیدزن  زا  ار  لئاسم  تالکـشم و  هتخاـس ، رتکـیدزن  (ص )
«1 . » تسا ایند  لام  تورث و  زا  رتبوبحم  رتمهم و  وا  رظن  رد  ص )  ) ربمایپ اب  یصوصخ  يوگ  تفگ و 

__________________________________________________

.24 / 28 يربط ، ریسفت  هیشاح  رد  يروباشین ، ریسفت  ( 1)
504 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
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504 ءیف … ص : هیآ  رد  خسن  ( 36)

هراشا

«1 . » ِلِیبَّسلا ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّللَف  يرُْقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام 
وا و ناکیدزن  ربمایپ و  يارب  تسادخ و  يارب  لاوما  نآ  سپ  تسا ، هتـشاد  ینازرا  شربمایپ  هب  اهيدابآ  اههیرق و  لاوما  زا  دنوادخ  هچ  نآ 

. تسا هار  ناگدنامرد  ناگراچیب و  نامیتی و  يارب 

504 خسن … ص : هیجوت 

ینعم کـی  هب  تمینغ »  » هملک و  ءیف »  » هملک دـیوگیم : نینچ  نآ  حیـضوت  رد  تسا و  لـئاق  هیآ  نیا  ندـش  خـسن  رب  هداـتق  هک  دـنیوگیم 
موهفم قبط  ار  میانغ  مالسا  لوا  رد  دنکیم و  نایب  ار  تمینغ  ماکحا  نامه  تسا ، هتفر  راک  هب  ءیف »  » هملک هک  هیآ  نیا  رد  نیاربانب ، تسا .

گنج رد  هک  يدارفا  هب  دـندومنیم و  عـیزوت  تسا ، هدـمآ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هک  يدراوـم  رد  ار  نآ  همه  دـندرکیم و  میـسقت  هیآ  نـیا 
هروس رد  يرگید  هیآ  اب  هیآ  نیا  ادـعب  یلو  دـشاب  هیآ  قیداصم  زا  یکی  هک  نیا  رگم  دـشیمن  هداد  یمهـس  میاـنغ ، زا  دـناهدومن ، تکرش 

ناگدنمزر يارب  شرگید  تمـسق  راهچ  تفای و  صاصتخا  تسا ، هدمآ  هیآ  نیا  رد  هک  يدارفا  هب  مئانغ  مجنپ  کی  دیدرگ و  خسن  لافنا ،
نیعم دهاجم  نازابرس  گنج و  رد 

__________________________________________________

.7 رشح / ( 1)
505 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

.« دیدرگ
تسا : نیا  تسا ، هدمآ  لافنا  هروس  رد  هک  ياهیآ 
«2 . » ُهَسُمُخ ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو 

. تسادخ يارب  نآ  مجنپ  کی  دیاهدروآ  تسد  هب  تمینغ  هار  زا  هچ  نآ  دینادب 
رد هک  یمیاـنغ  دـنیوگیم : هدرکن و  ییاـنتعا  هیرظن  نیا  هب  نیققحم  اـملع و  یلو  هیآ ، نیا  رد  خـسن  رادـفرط  اـهنت  هداـتق »  » هیرظن دوـب  نیا 

تمینغ تسا و  هدمآ  تسد  هب  رافک  زا  گنج  نودب  هک  دنیوگیم  ار  یلام  نآ  ءیف ،»  » زا ریغ  اعوضوم  دتفایم  ناناملسم  تسد  هب  گنج 
. دوش دیاع  نمشد  زا  گنج  رد  هک  دنیوگیم  ار  یلام 

رب رد  ار  ياهناگادج  لقتـسم و  مکح  مادـک  ره  میهد و  رارق  يرگید  خـسان  ار  یکی  ات  دـنرادن  مه  اب  یتافانم  هیآ  ود  نیا  موهفم  نیاربانب ،
. تسا هدشن  خسن  تسا و  لمع  ارجا و  لباق  دوخ  دروم  لحم و  رد  هک  دراد 

خـسن ياعدا  مییوگیم : نیققحم  هیرظن  دـییأت  رد  تسین و  نآ  رد  یثحب  ياج  تساجب و  تسرد و  دروم  نیا  رد  نیققحم  راـتفگ  اـم : رظن 
شماوقا دوخ و  هب  ار  یگنج  میانغ  ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدـماین  یخیرات  چـیه  رد  اریز  تسین ، راگزاس  ص )  ) ربمایپ شور  هریـس و  اب  هیآ 

. دشاب هدادن  يزیچ  دناهدومن ، تکرش  گنج  رد  هک  يدارفا  هب  هداد و  صاصتخا 
نینچ هک  یتروص  رد  تسا ، هدیدرگ  لزان  رـشح  هروس  زا  لبق  لافنا  هروس  دنیوگیم  هک : تسا  نیا  هیآ  خسن  نالطب  لیالد  زا  رگید  یکی 

رد هک  ءیف »  » هیآ رب  لوزن ، رظن  زا  تسا ، لافنا  هروس  رد  هک  تمینغ » ، » نیاربانب تسا . كوکـشم  لافنا  هروس  ندوب  رخؤم  لـقاال  تسین و 
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تمینغ نآ  مییوگیم  هک  تسا  نیا  نآ ، رب  مدقم  هن  دشاب  خوسنم  زا  رّخؤم  خسان ، دیاب  هک  یتروص  رد  تسا ، مدقم  دشابیم ، رشح  هروس 
. دوش عقاو  تسه ، نایم  رد  نآ  رّخأت  لامتحا  ای  هدوب و  رّخؤم  لوزن ، نامز  رظن  زا  هک  ام  ثحب  دروم  هیآ  خسان  دناوتیمن 

__________________________________________________

.221 ساحن ، خوسنملا ، خسانلا و  ( 1)
.41 لافنا / ( 2)

507 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

شنیرفآ رد  ادب  هلئسم  شخب 12 

هراشا

، نآرق لئاسمرد  نایب  هعیـش  رظن  زا  ادب  يانعم  ادب  هب  هدیقع  راثآ  درادن  هار  ادب  هک  اج  نآ  ادب  لیالد  ادب  تقیقح  ادخ  هدارا  ریدـقت و  هطبار 
508 ص :

508 دنوادخ … ص : هدارا  ریدقت و  هطبار 

508 ص : مینکیم … ؟ ثحب  ادب  زا  ارچ 

خسن نامه  ادب  اریز  مییوگیم  نخس  ادب »  » هلئـسم نوماریپ  رد  خسن ، ثحب  تبـسانم  هب  شخب  نیا  رد  کنیا  دوب ، ماکحا  خسن  رد  ام  ثحب 
. شنیرفآ نیوکت و  قفا  رد  ادب  یلو  تسا  يراذگنوناق  عیرشت و  قفا  رد  خسن  هک  توافت  نیا  اب  تسا ،

شخب رد  نوچ  دـنمانیم ، خـسن »  » دوش عقاو  نیناوق  ماکحا و  رد  رگا  دـنیوگیم و  ادـب »  » ددـنویپ عوقو  هب  نیوکت  رد  هک  ار  یخـسن  ینعی 
نیا رد  هک  درادیماو  نآ  رب  ار  ام  دراد ، دوجو  ادب »  » هلئسم و  خسن »  » نایم رد  هک  یطابترا  تبسانم و  دوب ، خسن  نوماریپ  رد  ام  ثحب  شیپ ،

. مییوگب نخس  ادب  زا  مه  شخب 
موـهفم و نیملـسم  ياـملع  زا  یهورگ  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، اـضتقا  باـجیا و  دروـم  نیا  رد  ار  ادـب »  » ثحب هـک  يرگید  تـلع  هزیگنا و 

بکترم یگرزب  تاهابتـشا  هب  هجیتن  رد  دناهدرکن و  یـسررب  قیقد  بوخ و  دناهدیمهفن  وکین  تسا ، دقتعم  نادب  هعیـش  هک  ار  ادـب  تقیقح 
یپ ناشهابتشا  هب  دندرکیم ، كرد  ادب  هلئسم  رد  ار  هعیش  هدیقع  نانیا  رگا  هک  یتروص  رد  دناهداد ، هعیش  هب  ییاوران  ياهتبسن  دناهدش و 

. تساربم كاپ و  تاماهتا  تائارتفا و  هنوگ  نیا  زا  يرب و  رودب و  اهتمهت  اهتبسن و  نینچ  زا  هعیش  هک  دندربیم 
زا دنتـشادیم ، ار  نارگید  يارآ  لقن  رد  تناما  اوقت و  دـنتفاییم . رد  ار  تقیقح  دـندرکیم و  قمعت  یـسررب و  اقیقد  اـملع  نیا  شاـک ! يا 

509 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دندرکیم . يراددوخ  هدیجنسن ، هتخپان و  ياهرظن  راهظا  زا  اوران و  ياهتمهت  اجیب و  ياهتواضق 
رظن زا  نآ  تقیقح  ینعم و  دـیاش  اـت  میهد  رارق  وگ  تفگ و  ثحب و  دروم  ار  ادـب  هلئـسم  اـج  نیا  رد  مینادیم  مزـال  دوخ  رب  هک  تسا  نیا 

. دوش هدودز  ناشنماد  زا  اوران  ياهتمهت  همه  نیا  ياههکل  فرط و  رب  دراد ، دوجو  هراب  نیا  رد  هک  یتالاکشا  دوش و  نشور  هعیش 

509 ثحب … ص : همدقم 

طونم هتسباو و  هدیدپ ، ره  ندمآ  دوجو  هب  هدوب و  اناوت  راگدرورپ  تردق  هطلـس و  ریز  رد  شنیرفآ  تقلخ و  ناهج  مامت  هک  تسا  یهیدب 
عوقو هب  دریذپیمن و  ققحت  يزیچ  دریگن  قلعت  وا  هدارا  رگا  دـنیرفآیم و  ار  يزیچ  دـنک ، هدارا  وا  رگا  هک  دـشابیم  وا  هدارا  تیـشم و  هب 

. ددنویپیمن
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یتسه ناهج  رد  هچ  نآ  ره  اهیتسه و  مامت  هتفای و  قلعت  اههدـیدپ  ءایـشا و  مامت  هب  لوا ، زور  زا  اـناد  دـنوادخ  ملع  هک  تسا  یهیدـب  زاـب 
یهاگ و  ریدقت »  » یهاگ ار  یهلا  ملع  رد  نّیعت  نیا  هک  دناهتشاد  نیعم  هزادنا  هدیدرگ و  صخـشم  املع  دنوادخ  یلزا  ملع  رد  دراد ، دوجو 

. دنمانیم اضق » »
هجوت زین  هتکن  نیا  هب  دـیدومن ، هجوت  دـنوادخ  یلزا  ملع  ریدـقت و  هلئـسم  یمئاد و  تردـق  هلئـسم  ینعی  مّلـسم  هلئـسم  ود  نیا  هب  هک  الاح 
ناهج تادوجوم  مامت  هب  دنوادخ  یلزا  ملع  ینعی  درادـن ، دوجو  یکاکحطـصا  دروخرب و  نیرتکچوک  هلئـسم  ود  نیا  نایم  هک  دـییامرف 

یگـشیمه يراج و  تردـق  اب  تسین و  داجیا  و  ءادـبا »  » رب دـنوادخ  تردـق  زا  عنام  دـنوادخ ، هاگـشیپ  رد  اـهیتسه  یملع  نییعت  یتسه و 
. دنمانیم رایتخا »  » یهاگ و  هدارا »  » یهاگ ار  نآ  هک  تسادخ  تیشم  هب  هتسباو  زیچ  ره  تقلخ  اریز  درادن  یتمحازم  تافانم و  دنوادخ 
يراج تردق  يانعم  تسا  نیا  تسویپ . دهاوخن  عوقو  هب  هن ، رگا  دوشیم و  داجیا  دریگ ، قلعت  يزیچ  شیادیپ  هب  ادخ  تیشم  رگا  نیاربانب 

. دنوادخ یگشیمه  و 
تیشم یتح  اهنآ  ياهتیعقاو  طیارـش و  مامت  اب  اهیتسه  ءایـشا و  مامت  هب  دنوادخ  ملع  هک  تسانعم  نیدب  دنوادخ  یلزا  ملع  ریدقت و  اما 

. تسا هتفرگ  قلعت  هتفر ، راک  هب  اهنآ  ندمآ  دوجو  هب  رد  هک  يدنوادخ  هدارا  و 
هب دنوادخ  هدارا  تیـشم و  هک  نیا  دوب و  دنهاوخ  دنتـسه و  عقاو  رد  هک  روط  نامه  ار  اهیتسه  اههدیدپ و  مامت  لوا  زور  زا  دنوادخ  ینعی 

هتخیمآ مه  اهنآ  تیعقاو  دریگیم و  قلعت  ایشا  تیعقاو  هب  ادخ  ملع  اریز  دنادیم ، ار  اهنآ  همه  هن ؟ ای  تفرگ و  دهاوخ  قلعت  اهنآ  دوجو 
لاوحا فالتخا  اب  رییغت و  دسافم  حلاصم و  قبط  مه  تیـشم  نیا  دریذپیمن و  ققحت  نآ  نودب  هک  تسا  دنوادخ  تیـشم  هدارا و  اب  مأوت  و 

هدارا قلعت  هب  هجیتن  رد  دسافم و  حلاصم و  نیا  مامت  هب  طیارـش و  لاوحا و  نیا  همه  هب  مه  دنوادخ  ملع  دنکیم و  ادـیپ  فالتخا  عاضوا  و 
510 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دراد . هطاحا  الماک  نآ ، قلعت  مدع  يزیچ و  شیادیپ  رب  تیشم  و 

510 ادب … ص : تقیقح 

510 دوهی … ص : رظن  زا  دنوادخ  تردق 

یلو دنکیمن ، جراخ  راگدرورپ  تردق  هطلس  رایتخا و  زا  ناکما و  هلحرم  زا  ار  اهنآ  اههدیدپ ، تادوجوم و  هب  راگدرورپ  ملع  هک  میتفگ 
يریگهزادـنا طبـض و  هب  زور  نیتسخن  زا  ریدـقت » اضق و   » ملق دوهی ، هدـیقع  هب  اریز  تسا ، تیعقاو  تقیقح و  نیا  فـالخ  رب  دوهی  هدـیقع 

. دهد رییغت  ار  نآ  دریگ و  قلعت  نآ  فالخ  رب  ادخ  تیشم  هک  تسا  لاحم  رگید  تسا و  هدش  يراج  اهیتسه  ءایشا و 
، تسا هتـسب  تسد  تقلخ  ناهج  رد  ندرک  دایز  مک و  زا  نتفرگ و  سپ  نداد و  زا  دنوادخ  دـنیوگیم : دوهی  هک  تسا  هدـیقع  نیا  رثا  رد 
و : » تسا نکمم  ریغ  لاحم و  نآ  رییغت  تسا و  هدـیدرگ  ردـقم  حالطـصا ، هب  هدـش و  يراج  یلزا  ملع  و  ریدـقت »  » ملق اـهنیا  همه  هب  اریز 

«. ۀلولغم هّللا  دی  دوهیلا  تلاق 
تردق و بلـس  وا  زا  دننادیم و  هتـسب  تسد  زجاع و  ار  ادخ  هنوگچ  دنک - ناشراوخ  ادخ  دوهی - هک  تسا  بجعت  تفگـش و  ياج  اعقاو 

رگا هک  تسا  یکی  دروم  ود  ره  رد  كالم  هک  یتروص  رد  دـننادیم ، رایتخا  بحاص  رداق و  شلامعا  رد  ار  ناسنا  یلو  دـننکیم ، راـیتخا 
، دوب دهاوخ  رثؤم  زین  ناسنا  لامعا  لاعفا و  رد  ددرگ ، داجیا  قلخ و  رد  دنوادخ  رایتخا  تردق و  بلـس  ثعاب  دنوادخ  یلزا  ملع  ریدـقت و 
لاعفا و هب  تسا ، هتفای  قلعت  شیوخ  لاعفا  هب  راگدرورپ  یلزا  ملع  هک  روط  نامه  اریز  دومن  دـهاوخ  بلـس  زین  يو  زا  ار  راـیتخا  تردـق و 

ریاغم زین  ناسنا  هدارا  رایتخا و  اب  دـشاب ، ریاغم  شلاـعفا  رد  ادـخ  راـیتخا  هدارا و  اـب  یلزا  ملع  نیا  رگا  سپ  دراد  هطاـحا  زین  ناـسنا  لاـمعا 
511 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دوب . دهاوخ 

511 هعیش … ص : رظن  زا  ادب 
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دننادیم زاب  اههدش  ریدقت  اههدش و  قلخ  رد  لیدبت  رییغت و  یتح  داجیا و  قلخ و  هنوگ  همه  هب  ار  ادخ  تسد  دوهی  سکع  رب  تسرد  هعیش 
و ادب »  » نیا هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  یلو  دـنمانیم ، ادـب »  » زین ار  لمع  نیا  مان  دنـسانشیم و  رداق  تایلمع  هنوگ  نیا  هب  ار  دـنوادخ  و 

بیوصت هب  هدوبن و  یمتح  ریدقت  هک  ددنویپب  عوقو  هب  دناوتیم  يدراوم  رد  تسا ، دقتعم  نادب  هعیـش  هک  اهتشونرـس  اههدیدپ و  رد  رییغت 
رگا تسین و  رادرب  ادب  لیدـبت و  رییغت و  لباق  هنوگچیه  هعیـش  رظن  زا  ییاهن  تابوصم  یمتح و  تاردـقم  اما  دـشاب و  هدیـسرن  یهلا  ییاهن 

: دییامرف هجوت  دوشیم ، هداد  حیضوت  الیذ  هک  تشونرس  اضق و  ماسقا  ینعم و  هب  دیسانشب  الماک  ار  ادب  دراوم  دیهاوخیم 

511 ص : ادب … : دراوم  اضق و  ماسقا 

511 یصاصتخا … ص : ای  نونکم  ملع  - 1

علطم نآ  زا  ار  یسک  دنوادخ  هک  تسا  یمولع  تسین . هاگآ  نآ  زا  یـسک  ادخ  زج  هک  تسا  يروط  هب  یهلا  تاریدقت  اهاضق و  زا  یـضعب 
. دشابیم يو  یصاصتخا  مولع  زا  هتخاسن و  هاگآ  و 

ماسقا و زا  یکی  دوخ  ادب » : » میتفگ هک  روط  نامه  هکلب  دوشیمن  عقاو  يرییغت  ادب و  تاریدقت  اهاضق و  عون  نیا  رد  هک  تسین  دیدرت  ياج 
اضق و رد  هک  نیا  هن  دریگیم ، همـشچ  رـس  دـنوادخ  یـصاصتخا  يراصحنا و  ملع  زا  دـشابیم و  تاریدـقت  اـهاضق و  هنوگ  نیا  قیداـصم 

. دنز مه  رب  ار  نآ  درآ و  دوجو  هب  يرییغت  یهلا  ریدقت 
زا مردپ  دومرف : يزورم  نامیلس  هب  ع )  ) اضر ترضح  هک  دنکیم  لقن  یلفون  دمحم  نب  نسح  زا  نویع  رد  قودص  خیـش  موحرم  هک  نانچ 

دشابیم : هنوگ  ود  رب  دنوادخ  ملع  هک : دومن  لقن  ع )  ) قداص ماما  شیوخ  ردپ 
هنوگ نیمه  زا  مه  ادب  درادـن و  یهاگآ  نآ  رب  یـسک  راگدرورپ  سدـقا  دوجو  زا  ریغ  هک  یـصاصتخا  يرـس و  ملع  ای  نونکم و  ملع  لوا :

. تسا دنوادخ  یصاصتخا  يرس و  مولع  نامه  زا  یکی  تاریدقت  رد  ادب  ینعی  دریگیم ، همشچ  رس  أشنم و  مولع 
هنوگ نیا  زا  زین  ناربمایپ  و  ع )  ) تیب لها  ناـیاناد  تسا . هتخاـس  هاـگآ  علطم و  نآ  رب  ار  شناربماـیپ  ناگتـشرف و  دـنوادخ  هک  یملع  مود :

«1 . » دنراد یهاگآ  عالطا و  يدنوادخ  رارسا  مولع و 
__________________________________________________

. یناپمک عبط   132 خسن 2 / ادب و  باب  راحب ، باب 13  اضرلا ، رابخا  نویع  ( 1)
512 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

ملع عون  ود  دنوادخ  هک  تسا  هدروآ  نینچ  ع )  ) قداص ماما  زا  وا  ریـصب و  وبا  زا  تاجردـلا  رئاصب  باتک  رد  مه  رافـص  نسح  نب  دـمحم 
نآ زا  ار  شناربمایپ  ناگتشرف و  هک  دراد  زین  يرگید  ملع  درادن و  هار  نآ  هب  راگدرورپ  زج  هب  یسک  هک  يرـس  نوزخم و  ملع  یکی  دراد :

«1 . » میراد عالطا  نآ  زا  مه  ام  تسا و  هدومن  هاگآ 

512 یمتح … ص : ياضق  - 2

ادب و تاریدقت  هنوگ  نیا  هب  دنمانیم و  یمتح  ياضق  تسا ، هداد  عالطا  ار  نآ  یمتح  عوقو  ياهتشرف  ای  ربمایپ و  هب  دنوادخ  هک  ار  هچ  نآ 
. تشادن هار  تاریدقت  لوا  هنوگ  هب  هک  روط  نامه  درادن  هار  رییغت 

اضر ترضح  یلبق  تیاور  نامه  رد  هک  نانچ  درادن ، یطابترا  نآ  هب  مود  عون  یلو  تسا  ادب  همشچ  رس  أشنم و  لوا  عون  هک  توافت  نیا  اب 
ناگتـشرف و هب  هک  تسا  نامه  نآ  عون  کی  تسا ، هنوگ  ود  رب  ادخ  ملع  تفگیم : ع )  ) یلع هک  دیامرفیم  نینچ  يزورم  نامیلـس  هب  (ع )

ناگتـشرف ناربمایپ و  دوخ ، دنوادخ  اریز  ددرگیمن ، لصاح  ییادب  رییغت و  تاریدـقت  مولع و  هنوگ  نیا  رد  تسا و  هداد  عالطا  شناربمایپ 
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هک تسا  تاریدقت  مولع و  نامه  نآ  مود  عون  دـنکیمن و  یفرعم  وگغورد  عامتجا  رد  تسا ، هداد  ناشدای  هک  ار  هچ  نآ  نداد  رییغت  اب  ار 
. تسا هتخاسن  هاگآ  علطم و  نآ  رب  ار  یسک  دشابیم و  وا  فوشکمان  رارسا  زا  هتخاس و  روتسم  نونکم و  دوخ  شیپ  رد  دنوادخ 

ریخأت هب  دهاوخب  هک  ار  هچ  نآ  درادیم و  مدقم  دهاوخب  هک  ار  هچ  نآ  دنوادخ  دراد . نایرج  ادب  هک  تسا  تاریدقت  مولع و  هنوگ  نیا  رد 
«2 . » دنکیم تیبثت  میکحت و  ای  دهدیم و  رییغت  ار  نآ  دهاوخب  هک  روط  ره  دزادنایم و 

رییغت لباق  ریغ  یمتح و  دنوادخ  تاریدقت  روما و  زا  ياهراپ  عوقو  دومرفیم : مدینـش ، ع )  ) رقاب ماما  زا  هک  دـنکیم  لقن  لیـضف  زا  یـشایع 
موتکم و ادخ  دزن  رد  اهنآ  زا  ياهراپ  یلو  داد ، دهاوخن  خر  اهنآ  رد  ییادب  دش و  دهاوخ  عقاو  راچان  هب  تاریدـقت  هنوگ  نیا  دـشابیم و 
هک ار  هچ  نآ  ادـخ  هک  تسا  میدـقت  ریخأت و  لباق  روما  هنوگ  نیا  تسا و  هتخاسن  هاگآ  علطم و  اهنآ  عوقو  زا  ار  یـسک  هک  تسا  روتـسم 

ار هچ  نآ  دیشاب ، هتشاد  هجوت  یلو  دیامنیم  تابثا  ای  وحم  ار  نآ  دوخ  هدارا  هب  درادیم و  مدقم  دهاوخب 
__________________________________________________

هدروآ ار  تیاور  نیا  ریصب  یبا  زا  یفاک  رد  مه  ینیلک  ، 113 ادی 2 / باب  یفاو ، یناپمک  پاچ   136 خسن 2 / ادب و  باب  راحب ، زا  لقن  ( 1)
. تسا

. یناپمک پاچ   133 خسن 4 / ادب و  باب  راحب ، زا  لقن  ( 2)
513 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

ار شیوخ  ناگتـشرف  ناربمایپ و  دـنوادخ ، نوچ  دـیدرگ  دـهاوخ  عقاو  امتح  تسا  هداد  عـالطا  شناربماـیپ  هب  تاریدـقت  مولع و  نیا  زا  هک 
«1 . » دنکیمن بیذکت 

513 یمتح … ص : ریغ  ياضق  - 3

ار شعوقو  ققحت و  یلو  دهد ، عالطا  شناربمایپ  ناگتـشرف و  هب  ار  نآ  یگنوگچ  دنک و  ریدقت  ار  نآ  مدع  ای  يزیچ و  عوقو  دنوادخ  رگا 
ادب یهاگ  تاریدقت  عون  نیا  رد  دنیوگیم و  یمتح  ریغ  ياضق  ار  تاریدـقت  هنوگ  نیا  دزاس ، ّقلعم  طورـشم و  شیوخ  تیـشم  هدارا و  هب 

دریگب و قلعت  نآ  فـالخ  رب  ادـخ  تیـشم  یـصاخ ، حـلاصم  لـلع و  هب  دراوم  هنوـگ  نیا  رد  تسا  نکمم  یهاـگ  ینعی  دوـشیم ، لـصاح 
دیامرفیم : دروم  نیا  رد  دنوادخ  دنمانیم و  ادب »  » ار نآ  هک  دیآ  دوجو  هب  نآ  رد  يرییغت 

«2 . » ِباتِْکلا ُّمُأ  ُهَْدنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی 
درادیم تباث  حول  نامه  رد  دهاوخب ، هک  ار  هچ  نآ  دیادزیم و  تاریدقت  حول  هحفص  زا  دنکیم و  وحم  دهاوخب ، هک  ار  هچ  نآ  دنوادخ 

 . یمتح ملع   ] باتک همشچ  رس  هشیر و  تسوا  دزن  رد  و 
«3 . » ُدَْعب ْنِم  َو  ُْلبَق  ْنِم  ُْرمَْألا  ِهَِّلل 

. تسا راگدرورپ  تردق  هطلس  رد  لاح  ره  رد  هشیمه و  روما  مامت 
__________________________________________________

ع)  ) رفعج یبا  زا  راـسی  نب  لـضف  هطـساو  هب  ار  تیاور  نیا  مه  ینیلک  موـحرم  ، 113 ادـب 1 / باب  یفاو ، باب 13  اضرلا ، راـبخا  نویع  ( 1)
. تسا هدروآ 

.39 دعر / ( 2)
.4 مر / ( 3)

514 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
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514 ادب … ص : لیالد 

یهاگ دـنمانیم . قلعم » تاریدـقت   » حالطـصا هب  ای  طورـشم  مولع  ار  نآ  موس  عون  تسا و  هنوگ  هس  رب  یهلا  تاریدـقت  مولع و  هک  میتفگ 
عقاو یمتح  ریغ  تاریدـقت  رد  هک  ار  تارییغت  هنوـگ  نیا  دـهدیم و  خر  نآ  رد  تارییغت  دریگیم و  قـلعت  اـهنآ  فـالخ  رب  ادـخ  تیـشم 

. تسا دقتعم  نادب  هعیش  هک  دنیوگیم  ادب » ، » دوشیم
ود نآرق  تایآ  اما  هدرک و  جارختـسا  هدافتـسا و  ربتعم  حیحـص و  تایاور  نآرق و  تایآ  زا  ار  یمتح  ریغ  تاریدقت  رد  ادب  هب  هدـیقع  هعیش 

دنچ : ییاههنومن  کنیا  تایاور  اما  میدروآ و  شیپ  لصف  رخآ  رد  ار  اهنآ  زا  « 1  » هنومن
ناگتـشرف و دسریم ، ارف  ردق  بش  نوچ   » هک تسا  هدمآ  نینچ  ع )  ) قداص ماما  زا  ناکـسم  نب  هّللا  دبع  زا  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  - 1
ار اهنآ  هدرک و  يریگ  هزادنا  ار  لاس  نامه  تاریدـقت  مامت  اج  نآ  رد  دـنیآیم و  دورف  نامـسآ ، نیرتکیدزن  هب  ناگدـنب  لامعا  نابتاک 

هتـشرف هب  دروآ ، دوجو  هب  نآ  رد  یتارییغت  دنک و  دایز  مک و  ای  ریخأت و  میدقت و  ار  نآ  زا  يزیچ  تساوخ  ادخ  تقو  ره  دـننکیم و  تبث 
زیچ نآ  ياج  هب  دیادزب و  تاریدقت  هحفـص  زا  دـهاوخیم  هک  ار  هچ  نآ  دـهدیم  روتـسد  دـشابیم ، تارییغت  هنوگ  نیا  رومأم  هک  طوبرم 

.« دراگنب ار  يرگید 
دعب متفگ : يرآ . دومرف : تسا ؟ موقرم  یباتک  رد  طبض و  ادخ  شیپ  رد  زیچ  همه  متشاد : هضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگیم : ناکسم  نبا 

عوقو هب  دناوتیم  يرگید  هدیدپ  رما و  هچ  اهنیا  همه  زا 
__________________________________________________

.4 توبکنع / 39 و  دعر / ( 1)
515 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«1 . » دهاوخب گرزب  يادخ  هک  هچ  نآ  دومرف : ددنویپب ؟
نینچ ٍمیِکَح  ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهِیف  هفیرش  هیآ  رد  ع )  ) مظاک ماما  قداص و  ماما  رقاب ، ماما  زا  ناکـسم  نب  هّللا  دبع  زا  ریـسفت  نامه  رد  زاب  - 2

ریدقت لاس ، نامه  ردق  بش  رد  دش ، دهاوخ  عقاو  لاس  کی  لوط  رد  هک  ار  هچ  نآ  مامت  اههدیدپ و  روما و  مامت  دنوادخ  هک  تسا  هدـمآ 
ضارما و زا  اهيزور ، اهرمع و  زا  تسوا  رایتخا  تردق و  تسد  رد  اهنآ  همه  تارییغت  ادب و  تیـشم ، لاح ، نیا  اب  یلو  دـنکیم  تیبثت  و 
، دـنک اـضاقت  يدـنوادخ  تمکح  تحلـصم و  هک  روـط  ره  دزاـسیم و  رخؤـم  دـهاوخب  هک  ار  هـچ  نآ  ثداوـح  اههدـیدپ و  زا  بیاـصم ،

«2 …  « » دهاکیم دهاوخب ، هک  اج  نآ  دیازفایم و  دهاوخب ، هک  اج  نآ  دروآیم ، دوجو  هب  اهنآ  رد  یتارییغت 
عقاو لاح  هب  ات  هچ  نآ  زا  امـش  هب  نم  تشادـن ، دوجو  هیآ  کی  نآرق  رد  رگا  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  نانمؤم  ریما  زا  جاجتحا  باتک  رد  - 3

هچ نآ  دنوادخ  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  تسا  نیا  هیآ  نآ  مدادیم و  ربخ  تسویپ ، دهاوخ  عوقو  هب  نیـسپزاب  زور  ات  هچ  نآ  زا  هدـش و 
شنیرفآ تقلخ و  ناهج  رد  تارییغت  هنوگ  همه  ینعی  دـیامنیم ، تبث  نآ  ياج  هب  دـهاوخب  هک  ار  هچ  نآ  دـنکیم و  وحم  دـهاوخب  هک  ار 

«3 . » تسوا هدارا  تیشم و  هب  ادخ و  رایتخا  رد 
. تسا هدروآ  دیحوت  یلاما و  باتک  رد  نانمؤم  ریما  زا  غبصا  هطساو  هب  ار  تیاور  نیمه  هباشم  زین  همحرلا ) هیلع   ) قودص

، یلع نب  نیسح  ترضح  داجس ، ماما  رقاب ، ماما  قداص ، ماما  هک  تسا  هدمآ  نینچ  ع )  ) قداص ماما  زا  هرارز  لقن  هب  یـشایع  ریـسفت  رد  - 4
عوقو هب  زیخاتـسر  زور  هب  اـت  هک  ار  هچ  نآ  دوـبن ، نآرق  رد  هیآ  کـی  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـندومرفیم : ع )  ) ناـنمؤم ریما  نسح و  ماـما 

«4 . » تسا تابثا » وحم و   » هیآ نآ  مدومنیم و  وگزاب  امش  يارب  تسویپ ، دهاوخ 
نیمه لقن  هب  هنومن  يارب  هک  دراد  دوجو  قلعم ، یمتح و  ریغ  تاریدـقت  مولع و  ادـب و  عوقو  هراب  رد  زین  يرگید  ناوارف  تایاور  اهنیا  زج 

. میدومن افتکا  تیاور  جنپ 
__________________________________________________

نآرق لئاسمرد  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 448زکرم  هحفص 327 

http://www.ghaemiyeh.com


. ] …[ یناپمک پاچ   133 خسن 2 / ادب و  باب  راحب ، زا  لقن  ( 1)
ص 134. نامه ، ( 2)

. فجن يوضترم  هناخپاچ  پاچ  ، 137 یسربط ، جاجتحا  ( 3)
.132 نامه ، ( 4)

516 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

516 درادن … ص : هار  ادب  هک  اج  نآ 

ّما  » یهاگ و  ظوفحم » حول   » یهاگ هک  دـنوادخ  یمتح  تاریدـقت  مولع و  دـیآیم : تسد  هب  نینچ  میدروآ  اج  نیا  رد  هک  هچ  نآ  همه  زا 
، تسین رادرب  ادب  رییغت و  لباق  تسا و  رـضاح  دش ، دهاوخ  عقاو  هک  روط  نامه  ادخ  ملع  رد  دوشیم و  هدیمان  نوزخم » ملع   » ای و  باتکلا »

هّرذ یتح  یتسه  ناهج  مامت  رد  تساناد و  هاـگآ و  یتسه  ناـهج  ياـهیتسه  اههدـیدپ و  ءایـشا و  ماـمت  هب  زور  نیتسخن  زا  دـنوادخ  اریز 
. تسین نوریب  رود و  هب  وا  هطاحا  ملع و  هریاد  زا  زین  کچوک  تیاهنیب  زیر و  رایسب 

ار يزیچ  ره  دنوادخ  هکلب  زگره  هن  تشاد !؟ دهاوخ  ناکما  رییغت  ادب و  هبناج  همه  عیسو و  یهاگآ  نینچ  رد  هطاحا و  ملع و  نینچ  رد  ایآ 
کنیا هک  تسا  هدمآ  يدایز  تایاور  هراب  نیا  رد  دش و  دهاوخ  عقاو  تایـصوصخ  طیارـش و  نامه  اب  روط و  نامه  دـنادیم ، هک  روط  ره 

میروآیم : اج  نیا  رد  اهنآ  زا  يدنچ  هنومن 
یسک زا  دینک  يرود  دیامرفیم : ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  هدروآ  نینچ  هعامس  ریصب و  وبا  زا  نیدلا  لامکا  باتک  رد  قودص  موحرم  - 1
مولعم راکـشآ و  يو  يارب  ادب  رثا  رد  زورما  تسنادیمن ، زورید  هک  ار  يزیچ  دنوادخ  هک  درادـنپ  نینچ  دـهد و  لهج  تبـسن  ادـخ  هب  هک 

«1 . » تسا هدش 
مدقم دهاوخب ، هک  ار  هچ  نآ  دنوادخ  دومرف : ع )  ) قداص ماما  هک  دنکیم  لقن  نانس  نبا  زا  یشایع  - 2

__________________________________________________

.136 / 2 خسن ، ادب و  باب  راحب ، زا  لقن  ( 1)
517 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

شتیـشم هک  مه  ار  هچ  نآ  دیادزیم و  تاریدقت  حول  زا  دنک ، هدارا  هک  ار  هچ  ره  دزادنایم و  ریخأت  هب  دـهاوخب  هک  ار  هچ  نآ  درادیم و 
. باتک یلصا  هخسن  تسوا  شیپ  رد  درادیم و  تباث  دریگ ، قلعت 

عوـقو هـب  يزیچ  رد  رییغت  ادـب و  تـسا . رــضاح  وا  مـلع  رد  عوـقو ، زا  شیپ  دـنک ، هدارا  ادــخ  هـک  هـچ  نآ  ره  نیارباـنب ، دوزفا : ع )  ) ماـما
«1 . » دوشیمن لصاح  ادب  لهج ، يور  زا  وا  يارب  درذگب و  ادخ  ملع  زا  البق  هک  نیا  رگم  ددنویپیمن 

رد ع )  ) ماما دـیدرگ ، لاؤس  ُهَّللا …  اوُحْمَی  هفیرـش  هیآ  هراب  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  تسا  هدروآ  نینچ  یـسوم  نب  راـمع  زا  یـشایع  - 3
ار هچ  نآ  دـنوادخ  تسا . تابثا  وحم و  لباق  رییغت و  لباق  نآ  ياههتـشون  هک  یباـتک  دراد ، دوجو  باـتک  ود  دروم  نیا  رد  دومرف : باوج 

رابخا هلوقم  زا  اعد  هلیسو  هب  تشونرـس  اضق و  ندش  فرطرب  دنکیم . تیبثت  دهاوخب  هک  ار  هچ  نآ  دیادزیم و  باتک  نآ  زا  دهاوخب ، هک 
رگا یلو  تسا ، باتک  نامه  تاشرازگ  رابخا و  هلوقم  زا  اعد  هلیـسو  هب  تشونرـس  اضق و  نیا  رگا  یلو  تسا ، باتک  ناـمه  تاـشرازگ  و 

ای ظوفحم و  باتک  مان  هب  يرگید  باتک  رد  درذگب و  دوشیم ، هدیمان  تابثا  وحم و  باتک  هک  لوا  باتک  نامه  زا  تشونرـس  اضق و  نیا 
. تشاد دهاوخن  نآ  رییغت  رد  يدوس  نیرتکچوک  دوب و  دهاوخن  رثؤم  نآ  رد  اعد  دشابیمن و  رییغت  لباق  ددرگ ، تبث  طبض و  باتکلا  ّما 

«2»
ماما بلاط ، یبا  نب  یلع  ماما  نیدباعلا ، نیز  ترـضح  هک  دنکیم  لقن  ع )  ) اضر ترـضح  زا  یطنزب  زا  تبیغ  باتک  رد  یـسوط  خیـش  - 4
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تاریدقت اهاضق و  ینعی   ) میهد ربخ  هدـنیآ  زا  میناوتیم  هنوگچ  تابثا » وحم و   » هیآ دوجو  اب  ام  دـندومرفیم : ع )  ) قداص ترـضح  رقاب و 
قیاقح و رب  دـنوادخ  لاح  نیا  اب  یلو  تسین ، یمتح  ینیب  شیپ  لباق  یـسک  يارب  مه  تهج  نیمه  هب  تسا و  رادرب  ادـب  رییغت و  لباق  یهلا 

.( دشابیم هاگآ  شطیارش  تایئزج و  مامت  اب  دبای  هار  نادب  دیاش  هک  یلیدبت  رییغت و  هنوگ  ره  رب 
رفاک یسک  نینچ  نآ ، نتـسویپ  عوقو  هب  زا  دعب  رگم  دنادیمن  ار  يزیچ  ادب ، رییغت و  لامتحا  تلع  هب  دنوادخ  هک  درادنپ  نینچ  یـسک  رگا 

«3 . » تسا هدش  جراخ  دیحوت  هریاد  زا  هدوب و 
__________________________________________________

.139 / 2 خسن ، ادب و  باب  راحب ، زا  لقن  ( 1)
. نامه ( 2)

ماما زا  مه  وا  نانس و  نب  هّللا  دبع  زا  ار  تیاور  نیا  زین  ینیلک  ، 113 / 1 ادب ، باب  یفاو ، یناپمک  عبط   136 / 2 نامه ، ( 3)
518 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

ثداوح و عوقو  زا  شیپ  تادوجوم و  ءایـشا و  شیادیپ  شنیرفآ و  زا  لبق  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  لقن  ع )  ) تیب لها  همئا  زا  هک  یتایاور 
اصحا و دـح  زا  تایاور  هنوگ  نیا  دـشابیم ، يدـنوادخ  نایاپیب  مولع  لومـشم  اهنآ  همه  هتـشاد و  یهاگآ  عالطا و  اـهنآ  زا  اههدـیدپ 
ص)  ) ربمایپ مّلـسم  شور  تنـس و  زا  ادـخ و  باتک  زا  ناشنایاوشیپ و  ياهییامنهار  راتفگ و  زا  زین  هعیـش  هدـیقع  تسا و  نوریب  شراـمش 

. تسا هتفرگ  لکش  هتفر و  شیپ  قیرط  نیمه  هب  تسا و  هدیدرگ  راوتسا  ترطف  لقع و  هیاپ  رب  هتفرگ و  هشیر 
__________________________________________________

.« تسا هتشاد  یهاگآ  عالطا و  نآ  زا  البق  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دهدیمن  خر  يزیچ  رد  ادب  : » هک تسا  هدروآ  نینچ  ع )  ) قداص
519 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

519 ادب … ص : هب  هدیقع  راثآ 

نیا رد  ادب  عوقو  هب  هدیقع  دوشیم و  عقاو  دنمانیم ، تابثا » وحم و  حول   » ار نآ  هک  طورـشم  قلعم و  تاریدـقت  مولع و  رد  ادـب  هک  میتفگ 
ملع اب  دراد و  روضح  یهلا  نایاپیب  ملع  رد  زین  ادب  نیمه  اریز  دوش ، هداد  دنوادخ  هب  لهج  تبسن  هک  تسین  نآ  مزلتـسم  ادبا  دراوم  هنوگ 

یتافانم نیرتکچوک  تیهولا  يالاو  ماقم  تمظع و  اب  تسین و  ادخ  هب  لهج  نداد  تبـسن  اهنت  هن  ادـب  هلئـسم  نیاربانب ، دریگیم . ماجنا  وا 
دراد : رب  رد  زین  ار  یفلتخم  دیاوف  راثآ و  هکلب  درادن 

رد اقب و  عوقو و  رد  شدرگ ، شخرچ و  رد  شیادـیپ ، رد  شنیرفآ  ناهج  مامت  هک  دزاـسیم  هجوتم  هتکن  نیا  هب  ار  ناـسنا  ادـب  هلئـسم  - 1
ذفان هشیمه  نآ  نوئش  مامت  رد  دنوادخ  هدارا  تیشم و  تسا ، دنوادخ  هطلس  تردق و  هب  هتسباو  طیارش  لاوحا و  مامت  رد  لیدبت و  رییغت و 

. تسوا تردق  تیشم و  هب  زاب  دوش ، لصاح  رییغت  رگا  تسوا و  هدارا  هب  دنک ، ادیپ  همادا  دیآ و  دوجو  هب  يزیچ  رگا  تسا ، يراج  و 
ملع یتـح  قوـلخم و  ملع  دـنوشیم . ازجم  ادـج و  مه  زا  ود  نیا  ددرگیم و  نشور  قلاـخ  ملع  قوـلخم و  ملع  تواـفت  ادـب  هلئـسم  اـب  - 2

تسا و هاگآ  زین  تارییغت  ادب و  زا  دـنوادخ  اریز  دـشاب ، هتـشاد  هطاحا  دراد ، هطاحا  اناد  قلاخ  ملع  هچ  نآ  هب  دـناوتیمن  ناماما  ناربمایپ و 
ان دبای ، هار  نادـب  دـیاش  هک  یتارییغت  ادـب و  زا  دراد و  قلعت  تاریدـقت  رهاظ  هب  اهنت  قولخم  ملع  یلو  تسوا ، هدارا  تیـشم و  اب  اهنآ  همه 

. تسا عالطایب  هاگآ و 
شرتسگ شنیرفآ  ملع  يایاوز  مامت  هب  دنوادخ  میلعت  هلیسو  هب  ناگدنب  زا  یـضعب  یهاگآ  ملع و  هک  دراد  ناکما  هچرگ  رگید ، ترابع  هب 

زا هلحرم  نآ  هب  دناوتیمن  رگید  یـصخش ، نینچ  اریز  دیـسر ، دهاوخن  ادخ  ملع  هنماد  هب  مه  زاب  یملع ، نینچ  نتـشاد  ضرف  هب  یلو  دبای ،
520 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  راگدرورپ  موتکم  نوزخم و  ملع 

نآرق لئاسمرد  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 448زکرم  هحفص 329 

http://www.ghaemiyeh.com


بیوصت زا  دهد و  ربخ  یسک  هب  ار  يزیچ  یمتح  عوقو  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دبای ، تسد  دراد ، راصحنا  صاصتخا و  يو  دوخ  هب  اهنت  هک 
نیا هک  داد  دـهاوخ  ادـب  لامتحا  دروم ، ره  رد  یماما  ربمایپ و  ره  تروص  نیا  ریغ  رد  دزاس . هاـگآ  ار  يو  دـشاب  ادـب  زا  یلاـخ  نآ  ییاـهن 
لماک یهاگآ  زین  نآ  عوقو  مدـع  ادـب و  عوقو  زا  یتح  تسا ، هدیـسر  ییاهن  بیوصت  هب  هک  دـنوادخ  ملع  زا  ار  ناـنآ  ملع  حطـس  لاـمتحا 

. دزاسیم صخشم  ار  نآ  زرم  دروآیم و  نییاپ  دراد ،
يو هاگرد  هب  درادب و  فوطعم  دـنوادخ  هب  ار  دوخ  لماک  هجوت  ناسنا  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  بجوم  نآ ، هب  هدـیقع  ادـب و  هلئـسم  حرط  - 3

. دنک تابیصم  ایالب و  عفد  تاجاح و  بلط  وا  زا  دروآ و  يور 
. دربب هانپ  وا  هب  تواقـش  یتخبدـب و  لماوع  زا  دـیوجب و  يو  شیپ  رد  ار  تداعـس  ریخ و  لیاسو  هنوگ  همه  تدابع و  لمع و  قیفوت  تزع ،

تاریدقت اهتشونرـس و  دناوتیم  دنوادخ  ادب  هلئـسم  نتفرگ  رظن  رد  اب  اریز  تسا  ادب  هب  هدیقع  ورگ  رد  یگدنب  تیدوبع و  زا  هلحرم  نیا 
هب وا  تشونرس  رد  یتابثا  ای  وحم  دنک و  داجیا  تاریدقت  رد  ییاهینوگرگد  ناسنا ، حاحلا  رارـصا و  شیاین ، اعد و  رثا  رد  دهد و  رییغت  ار 

. دروآ لمع 
تبث ار  نآ  هدیدرگ و  يراج  نآ  هب  ریدقت  ملق  هچ  نآ  هک ، نیا  هب  میوش  مزتلم  دیاب  تروص  نیا  رد  میـشابن ، دقتعم  ادب  هلئـسم  هب  رگا  یلو 

هب حاحلا  شیاین و  اعد ، هدـیقع ، نیا  هب  انب  تفای . دـهاوخن  هار  نآ  هب  یلیدـبت  رییغت و  دـش و  دـهاوخ  عقاو  راـچان  هب  تسا ، هدومن  طبـض  و 
هب تردـق  ملق  رگا  دـهاوخیم ، ادـخ  زا  ناسنا  هچ  نآ  اریز  تشاد ، دـهاوخن  یموهفم  ادـخ  هب  هجوت  جـیاوح و  عفر  تهج  دـنوادخ  يوس 

ریدـقت ملق  رگا  تسین و  ام  تساوخرد  شیاین و  اعد و  هب  يزاین  رگید  تسویپ و  دـهاوخ  عوقو  هب  راـچان  هب  تسا ، هدـش  يراـج  نآ  عوقو 
يرثا نیرتکچوک  ام  ياعد  دیدرگ و  دـهاوخن  عقاو  تروص  نیا  رد  تسا ، هدـش  رّدـقم  نآ  عوقو  مدـع  هدـیدرگ و  يراج  نآ  فالخرب 

ادـخ و ناگدـنب  لد  رد  راگدرورپ ، هب  هجوت  ریثأت  اـهاعد و  ندـش  هتفریذـپ  زا  يدـیمون  سأـی و  رکفت ، زرط  نیا  رثا  رد  و  تشاد . دـهاوخن 
رما کی  ار  یگدـنب  راهظا  لامعا و  هنوگ  نیا  هتـشاذگ و  رانک  ار  راـگدرورپ  هب  هجوت  سرت و  عرـضت ، اـعد و  دـیآیم . دوجو  هب  اـهناسنا 

ره اهیکین و  اههقدـص ، رگید ، ياهتدابع  هب  هکلب  هتـشادن  صاصتخا  اعد  هب  كاـنرطخ  رادـنپ  نیا  تشادـنپ و  دـنهاوخ  رثایب  موهوم و 
. دوشیم هدناشک  دهدیم ، ماجنا  بوخ  تشونرس  کی  ندمآ  دوجو  هب  يارب  ناسنا  هک  یلامعا  هنوگ 

هلئسم نیا  هک  تساج  نیمه  زا  دشخبیم و  یصاخ  تمظع  نأش و  ادب ، هلئسم  هب  هک  تسا  یساسح  قیقد و  رایـسب  هتکن  دش ، هتفگ  هچ  نآ 
قداص و ماما  زا  دیحوت  باتک  رد  قودص  موحرم  هک  نانچ  تسا ، هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروم  هدـمآ و  رایـسب  ع )  ) تیب لها  همئا  تایاور  رد 

521 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  نینچ  ع )  ) رقاب ماما  زا  ای 
«1 . » تسا هدیدرگن  شتسرپ  ادب  هب  هدیقع  دننام  هب  یتدابع  چیه  اب  گرزب  دنوادخ  هک  تسا  هدروآ 

میظعت و ادب  دـننام  یهار  چـیه  زا  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  تبـسن  هک  دـنکیم  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  مه  وا  ملاس و  نب  ماشه  زا  قودـص  زاب 
هب ار  يربمایپ  چیه  دـنوادخ  دـیامرفیم : ع )  ) قداص ماما  هک  تسا  هدروآ  نینچ  زین  ملـسم  نب  دـمحم  زا  « 2 . » تسا هدـماین  لمع  هب  لیلجت 

ادب و هب  هدیقع  كرـش ، زا  بانتجا  یگدـنب ، هب  فارتعا  دـشاب : هتفرگ  نامیپ  زیچ  هس  هب  يو  زا  هک  نیا  رگم  تسا ، هدرکن  ثوعبم  يربمایپ 
«3 . » دنک شیپ  سپ و  دناوتیم  دهاوخب ، هک  ار  هچ  نآ  دنوادخ  هک  نیا 

راکنا هک  تسا  نیا  دناهداد ، قوس  رما  هب  ار  ناشناوریپ  هدش و  لئاق  هداعلا  قوف  تیمها  ادب  هلئسم  هب  ع )  ) تیب لها  همئا  هک  نیا  زار  تلع و 
يراج نآ  رب  ریدـقت  ملق  هک  ار  هچ  نآ  درادـن  تردـق  دـنوادخ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  تسادـخ و  تردـق  راکنا  اـب  يواـسم  ادـب ، ندومن 
کلذ نع  هّللا  یلاعت  دروآ  دوجو  هب  اهنآ  رد  تسا ، ادـب  نامه  هک  ناصقن  تداـیز و  ریخأـت ، میدـقت و  ینعی  دـهد ، رییغت  تسا ، هدـیدرگ 

. اریبک اّولع 
لطاب و رادـنپ  کـی  هک  نیا  رب  هوـالع  تاردـقم ،» رییغت  رد  ادـخ  تردـق  راـکنا   » و ادـب » راـکنا   » ینعی هدـیقع ، ود  ره  نیا  هک  یتروص  رد 
دوش و سویأم  دوخ  تاردقم  تشونرـس و  رد  نآ  تاریثأت  زا  شیاین و  اعد و  تباجا  زا  ناسنا  هک  دوب  دهاوخ  نآ  بجوم  تسا ، ساسایب 
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. دنامب مورحم  یهلا  ضیف  نیا  زا  دنکفین و  وا  يوس  هب  يرظن  دنکن و  ادخ  يوس  هب  یهجوت  نیرتکچوک  ترورض ، زاین و  عقوم  رد 
__________________________________________________

. تسا هدمآ  ءادبلا » نم  لضفا   » هلمج ءادبلا » لثم   » ياج هب  اههخسن  زا  یضعب  رد  ( 1)
.113 ادب 1 / باب  یفاو ، یفاک  ق ) ه .  ) لاس 1386 پاچ  ادب 272  باب  قودص ، دیحوت  ( 2)

. نامه ( 3)
522 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

522 هعیش … ص : رظن  زا  ادب  يانعم 

هراشا

ار نآ  دنوادخ  دوب ، نشوران  لوهجم و  رـشب  يارب  هچ  نآ  ینعی  دشابیم ، راهظا  و  عادبا »  » يانعم هب  تسا ، دقتعم  نادب  هعیـش  هک  یی  ادب » »
هک تسا  یصاخ  تهابش  تبسانم و  تلع  هب  راهظا »  » رد تسا ، شنیرفآ  تقلخ و  يانعم  هب  هک  ادب  لامعتسا  دزاس . راکشآ  هدومن و  راهظا 

. تسا زیچ  نآ  ندومن  رهاظ  عقاو  رد  يزیچ  ندرک  قلخ  هک  اریز  دراد  دوجو  ندومن - رهاظ  ندرک و  قلخ  ود - نآ  نایم  رد 
لقن هریره  وبا  زا  وا  رمع و  وبا  زا  يراخب  هک  نانچ  تسا  هدـش  لامعتـسا  ینعم  نیمه  هب  ادـب  تنـس  لـها  ياـهتیاور  زا  یـضعب  رد  اـقافتا 

دندوب : رفن  هس  لیئارسا  ینب  نایم  رد  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  دنکیم 
اهنآ يوس  هب  ياهکئـالم  روظنم  نیدـب  دـنک و  ناـحتما  ار  اـهنآ  ادـخ  هک  دـمآ  شیپ  ادـب » ، » صربا یموس  لـچک و  يرگید  روک ، یکی 

«1 …  » داتسرف
دیامرفیم : دنوادخ  هک  اج  نآ  تسا ، هدمآ  ناوارف  لامعتسا ، نیا  ریظن  زین  نآرق  رد 

«2 . » ًافْعَض ْمُکِیف  َّنَأ  َِملَع  َو  ْمُْکنَع  ُهَّللا  َفَّفَخ  َنْآلا 
. تسه یناوتان  امش  رد  هک  دومن  رهاظ  داد و  فیفخت  امش  يارب  دنوادخ  الاح 

دیامرفیم : زین  و 
«3 . » ًادَمَأ اُوِثَبل  اِمل  یصْحَأ  ِْنَیبْزِْحلا  ُّيَأ  َمَْلعَِنل 

__________________________________________________

.146 / 4 لیئارسا ، ینب  ثیداحا  باب  يراخب ، حیحص  ( 1)
.66 لافنا / ( 2)

. ] …[12 فهک / ( 3)
523 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. دناهدرک فقوت  یتدم  هچ  هک  نیا  رب  دنرتاناد  هورگ  ود  نآ  زا  کی  مادک  هک  مینک ) رهاظ   ) مینیبب ات 
دیامرفیم : زاب  و 

«1 . » اًلَمَع ُنَسْحَأ  ْمُهُّیَأ  ْمُهَُوْلبَِنل 
. دنهدیم ماجنا  ار  لمع  نیرتهب  نانآ  زا  کی  مادک  هک  ددرگ  رهاظ  ات  مینک  شیامزآ  ار  نانآ  هک  نیا  رطاخ  هب 

«2 . » دهدیم رییغت  ار  ناسنا  تشونرس  اعد  قافنا و  هک  تسا  هدمآ  تنس  لها  زا  یناوارف  تایاور  رد 

523 اهییوگشیپ … ص : رد  ادب 
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راـگدرورپ تیـشم  هب  قلعم  طورـشم و  ار  نآ  دـهد و  ربخ  متح  مزج و  روط  هب  هدـنیآ  رد  يزیچ  عوقو  زا  ع )  ) تیب لـها  همئا  زا  یکی  رگا 
. دش هداد  حیضوت  البق  هک  تسا  اضق  هناگهس  ماسقا  زا  مود  مسق  نامه  نیا  دوشیم و  هدیمان  یمتح  ریدقت  اضق و  دزاسن ،

خر نآ  رد  یی  ادـب »  » رییغت و نیرتکـچوک  تسوـیپ و  دـهاوخ  عوـقو  هب  تسا ، هدـش  ینیب  شیپ  هک  روـط  ناـمه  اهییوگـشیپ  هنوـگ  نیا 
بذاک و مدرم  نایم  رد  ار  شربمایپ  وگتـسار و  ناگدنب  تسا ، هدومن  غالبا  مدرم  هب  هک  ار  هچنآ  نداد  رییغت  اب  دـنوادخ  اریز  داد  دـهاوخن 

. دزاسیمن رابتعایب  اوسر و  ار  نانآ  دنکیمن و  دادملق  وگغورد 
نئارق و زا  مه  قـیلعت  طرـش و  نیا  دـنزاس و  طورـشم  قـلعم و  ادـخ  تساوـخ  تیـشم و  هب  ار  نآ  یلو  دـنهد  ربـخ  يزیچ  عوـقو  زا  رگا  و 

دریگیم رارق  ادب  دروم  هک  تسا  اهییوگشیپ  هنوگ  نیا  دوش ، هدافتسا  رگید  یجراخ  میالع  زا  هتفر و  راک  هب  ربخ  نامه  رد  هک  يدهاوش 
غورد ددـنویپن ، عوقو  هب  دریگ و  قلعت  ییوگـشیپ  نینچ  فـالخ  رب  راـگدرورپ  تیـشم  هچناـنچ  رگا  دراد و  دوجو  نآ  رد  رییغت  لاـمتحا  و 
ناـیب هک  يروط  هب  اریز  تسا ، هتـساوخن  ار  نآ  عوقو  دـنوادخ  هک  دـیمان  ناوتیم  یحیحـص  ییوگـشیپ  کـی  ار  نآ  دوشیمن و  بوسحم 

. دریگن قلعت  نآ  فالخ  رب  ادخ  هدارا  تیشم و  هک  دوب  نیا  هب  طورشم  لوا  زا  نآ  عوقو  دیدرگ ،
، دوب هدش  هتفاکش  ع )  ) نانمؤم ریما  یلع  كرابم  قرف  هک  یماگنه  تفگیم : يو  هک  دنکیم  لقن  قمح  نب  ورمع  زا  دروم  نیا  رد  یـشایع 

زا يدوز  نیا  هب  نم  ورمع ! دومرف : ماما  متفای . راب  شروضح  هب  نم 
__________________________________________________

.7 فهک / ( 1)
. دییامرف هعجارم  هرامش 11  یقرواپ  تاقیلعت ، شخب  هب  ( 2)

524 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. تسویپ دهاوخ  عوقو  هب  ییالب  داتفه  لاس  رد  دومرف : سپس  موشیم ، ادج  امش  زا  موریم و  ایند 

؟ هن ای  دوب  دهاوخ  یشیاشگ  الب  نیا  زا  داتفه  لاس  زا  دعب  ایآ  داب ، تیادف  مردام  ردپ و  متشاد : هضرع 
دومن : توالت  ار  هیآ  نیا  ع )  ) ماما هاگ  نآ  تسا . هافر  شیاشگ و  نآ  زا  دعب  ورمع ! يا  يرآ  دومرف :

. درادیم تباث  دهاوخب  هک  ار  هچ  نآ  دیادزیم و  تاریدقت  حول  زا  دهاوخب  هک  ار  هچ  نآ  دنوادخ  « 1  » ُِتْبُثی َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی 
__________________________________________________

.39 دعر / (. 1)
525 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

نآرق ریسفت  رد  یّلک  دعاوق  شخب 13 

هراشا

526 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  اهخساپ  اهلاکشا و  دحاو  ربخ  اب  نآرق  صیصخت  دحاو  ربخ  اب  نآرق  ریسفت  ریسفت  كرادم  ریسفت  يانعم 

526 ریسفت … ص : يانعم 

لباق ریغ  ینظ و  كرادم  هب  دیابن  ریسفت  رد  نیا ، ربانب  تسا . راگدرورپ  روظنم  ندرک  حضاو  نآرق و  تایآ  موهفم  نتخاس  نشور  ریـسفت ،
اریز : تسا  مّلسم  تباث و  نآ  رابتعا  تیجح و  اعرش  ای  القع و  هک  درک  هیکت  یلیالد  هب  دیاب  هکلب  دومن  دانتسا  نانیمطا ،

. تساوران عونمم و  اعرش  ینیقی ، ریغ  ینظ و  لیالد  زا  يوریپ  الوا :
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دیامرفیم : دنوادخ  هک  نانچ  تسا  یندوشخبان  گرزب و  هانگ  مارح و  يو  نذا  نودب  ادخ ، هب  یبلطم  نداد  تبسن  ایناث : و 
«1 . » َنوُرَتْفَت ِهَّللا  یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهَّللآ  ُْلق 

؟ دیدنبیم ارتفا  يو  هب  ای  تسا  هداد  نذا  امش  هب  ادخ  راتفگ ] نیا  رد   ] ایآ هک  وگب  نانآ  هب  ]
«2 . » ٌْملِع ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال 

زا ار  ناـسنا  هک  میراد  تسد  رد  یناوارف  تاـیاور  تاـیآ و  دروـم ، نیا  رد  نکم ! يوریپ  يرادـن  نآ  رب  لـماک  یهاـگآ  ملع و  هـچ  نآ  زا 
يرگید ناوارف  تایاور  نآ ، رب  هوالع  درادیم  رذـحرب  تخـس  تسین ، تسد  رد  نآ  زا  یقیقد  عالطا  هک  هچ  نآ  هب  ندومن  لمع  دانتـسا و 

. دننکیم يریگولج  یهن و  ادیدش  یهاوخبلد  تالیوأت  زا  ياهقیلس و  يأر و  هب  ریسفت  زا  نآرق  رد  هک  هدیسر  ام  هب  ینس  هعیش و  قیرط  زا 
__________________________________________________

.59 سنوی / (. 1)
.36 لیئارسا / ینب  (. 2)

527 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
حیحص و نانآ  رظن  يأر و  زا  ندرک  يوریپ  نیرسفم و  یـصخش  يارآ  هب  ندومن  دامتعا  نآرق ، ریـسفت  رد  هک  دوشیم  نشور  نایب ، نیا  اب 

َّنَّظلا َّنِإ   » دناسریمن ف تیعقاو  قح و  هب  ار  رگید  زیچ  نامگ ، نظ و  زا  يوریپ  زج  دارفا  یـصخش  تارظن  ارآ و  زا  تیعبت  اریز  تسین  اور 
«. ًاْئیَش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  ال 

527 ریسفت … ص : عبانم 

لیالد هب  دـیاب  هکلب  درک  يوریپ  درادـن ، یعرـش  اـی  یلقع و  راـبتعا  ّتیجح و  هچنآ  ناـمگ و  نظ و  زا  دـیابن  نآرق ، ریـسفت  رد  هک  میتفگ 
رد نآرق  رـسفم  دوش ، دانتـسا  تسا ، هدـش  تباث  نآ  تیکردـم  رابتعا و  عرـش  ای  لقع و  رظن  زا  هک  یکرادـم  هب  شخب و  نانیمطا  یملع و 

دنک : يوریپ  دوشیم ، هصالخ  لیذ  تاعوضوم  رد  هک  یعرش  و  یلقع ، یملع ، كرادم  هنوگ  نیا  زا  اهنت  دیاب  شریسفت  ریسم 
رابتعا نآرق  ظافلا  رهاوظ  هک  دیدرگ  نشور  هتشذگ  تاحفص  رد  اریز  تسا  ریـسفت  ربتعم  كرادم  عبانم و  زا  یکی  نآرق  ظافلا  رهاوظ  - 1

. دراد یعطق  ّتیجح  و 
تجح و لقع  اریز  تسا  تیعبت  لباق  عبانم  زا  یکی  ریـسفت  ریـسم  رد  زین  یـصخش  ياههقیلـس  راکفا و  تاریثأت  زا  ملاس  يرطف و  لـقع  - 2

. تسا ینورب  يامنهار  تجح و  ربمایپ  هک  روط  نامه  تسا ، ینورد  ربتعم  حیحص و  يامنهار 
اریز تسا  تیعبت  لباق  رابتعا و  ياراد  الماک  نآرق  ریـسفت  رد  هدیـسر ، ع )  ) موصعم هیحان  زا  متح  روط  هب  هک  ییاـهراتفگ  اهروتـسد و  - 3

تحارص و هب  ام  يارب  ار  نانآ  راتفگ  هب  کسمت  موزل  زین  ص )  ) مرکا ربمایپ  دنتسه و  یـشخب  نانیمطا  ربتعم و  عجرم  ینید  لئاسم  رد  نانآ 
زگره دییوجب ، کسمت  اهنادب  رگا  هک  مراذـگیم  راگدای  هب  نیگنـس  تناما  ود  امـش  نایم  رد  نم  : » تسا هدومرف  هدرک و  نالعا  تیعطاق 

«1 .« » داتفا دیهاوخن  یهارمگ  تلالض و  هب 
ع)  ) موصعم زا  عطق  روط  هب  هک  یحیحص  تایاور  هک : نیا  حیضوت  دنشابیم . اکتا  دانتسا و  لباق  نآرق  ریـسفت  رد  مه  ربتعم  ینظ  رابخا  - 4
، تسین اور  زیاج و  املـسم  مه  فیعـض  تایاور  هب  ندرک  دانتـسا  تسا و  دانتـسا  اکتا و  لباق  کش  نودب  نآرق  ریـسفت  رد  هدیدرگ ، رداص 

نآرق ریسفت  رد  ناوتیم  تسا ، رابتعا  ّتیجح و  طیارش  ياراد  هک  يدحاو » ربخ   » زا ینعی  ربتعم  اما  یعطق  ریغ  تایاور  زا  ایآ  یلو 
__________________________________________________

بلاطم هک  تسا  هدـمآ  ینامثع  فراعملا  ةرئاد  پاـچ  و 33 ،  153 / 1 تنـس ، باتک و  هب  ماصتعا  باب  لاـمعلا ، زنک  رد  ثیدـح  نیا  (. 1)
. دییامرف هعلاطم  ( 1  ) هرامش یقرواپ  تاقیلعت  شخب  رد  ار  ثیدح  نیا  رداصم  دومن . تابثا  ناوتیم  ثیدح  نیا  قیرط  زا  ار  يدایز 
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528 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
هنوگ نیا  ام  رظن  هب  تسا و  فالتخا  دروم  رایسب  ثیدح ، ریـسفت و  نادنمـشناد  نیرـسفم و  نایم  رد  هک  تسا  ياهلئـسم  هن  ای  دومن  يوریپ 

، رابتعا تیجح و  ياضتقا  اریز  دـنک  دانتـسا  اهنآ  هب  شریـسم  رد  دـناوتیم  رـسفم  تسا و  تیعبت  دامتعا و  لباق  نآرق ، ریـسفت  رد  تایاور 
. تسا نیمه 

528 دحاو … ص : ربخ  اب  نآرق  ریسفت 

نیا اـب  ار  نآرق  ناوتیم  دراد و  ّتیجح  زین  نآرق  ریـسفت  رد  تساراد - ار  راـبتعا  ّتیجح و  طیارـش  هک  يربخ  قثوم - دـحاو  ربخ  میتـفگ :
تسا : رارق  نیدب  نآ  حیضوت  هک  دنراد  یلاکشا  دروم ، نیا  رد  یهورگ  یلو  دومن  ریسفت  تایاور  رابخا و  هنوگ 

عالطا مدع  تروص  رد  هک  تسا  نیا  تسا ، هدش  تباث  رگید  ینظ  لیالد  هب  ای  دـحاو و  ربخ  يارب  هک  یتیجح  رابتعا و  يانعم  دـنیوگیم :
تروص رد  عقاو  دوخ  زا  هک  هنوگ  نامه  هب  ددرگ ، يوریپ  نآ  زا  دوش و  هداد  رثا  بیترت  رگید  ینظ  لـیلد  اـی  دـحاو و  ربخ  نآ  هب  عقاو ، زا 

. دوشیم يوریپ  نآ  نتخانش 
هک دنک  تلالد  یعوضوم  هب  ای  دشاب و  یعرش  مکح  نآ  موهفم  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  ینظ ، تیاور  هب  نداد  رثا  بیترت  هنوگ  نیا 

هچنآ قبط  دیاب  تسا و  فلکم  رهاظ  هب  یعقاو  مکح  زا  عالطا  مدع  تروص  رد  ناسنا  یعرش ، ماکحا  رد  اریز  تسا  یعرـش  مکح  ياراد 
رد یهاگ  طرـش  نیا  یلو  تیاور ، موهفم  هب  نداد  رثا  بیترت  ّتیجح و  طرـش  ینعم و  تسا  نیا  دنک ! لمع  دوشیم ، رهاظ  ینظ  لیالد  زا 

یعرـش ماکحا  ریغ  هب  طوبرم  ابلاغ  يریـسفت  تایاور  نوچ  تسین  دوجوم  تسا ، هدـیدرگ  لقن  ریـسفت  هراـب  رد  ع )  ) موصعم زا  هک  یتیاور 
هدمآ نآ  لاثما  دیاقع و  لوصا و  تایآ  ریسفت  رد  ای  هتشذگ و  ماوقا  للم و  تشذگرس  صصق و  تایآ  ریسفت  رد  هک  یتایاور  دننام  تسا ،

. دنک تیبثت  ار  اهنآ  همه  رابتعا  ددرگ و  يریسفت  رابخا  مامت  لماش  دناوتیمن  دحاو  ربخ  رابتعا  ّتیجح و  لیالد  سپ  تسا ،
قیقحت فلاخم  تسس و  رایسب  ام  رظن  هب  لاکشا  نیا  یلو  دراد  دوجو  يریسفت  یعطق  ریغ  تایاور  رابتعا  رد  هک  یلاکـشا  هصالخ  دوب  نیا 

ناشن هئارا و  ام  هب  ار  عقاو  یلامتحا ، ینظ و  روط  هب  هک  تاراما  میالع و  رابتعا  يانعم  هک  هدـش  تباـث  لوصا » ملع   » ثحاـبم رد  اریز  تسا 
یبایعقاو عقاو و  هب  نظ  دوریم . راـک  هب  روآ  نیقی  یملع و  لـیالد  ياـج  هب  عراـش  رظن  قبط  اعرـش و  میـالع  نآ  هک  تسا  نیا  دـنهدیم ،

. دیآیم تسد  هب  یملع  لیالد  زا  هک  تسا  ینیقی  عطق و  نیشناج  دوشیم ، هدافتسا  اهنآ  زا  هک  یلامتحا 
ناوتیم دـشابیم ، ربتعم  اعرـش  هک  ینظ  لیالد  میالع و  هنوگ  نیا  زا  دوشیم ، يوریپ  یملع  لیالد  زا  هک  يدروم  ره  رد  باـسح ، نیا  اـب 

529 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ربتعم  ینظ  لیالد  نامه  زا  یکی  مه  ربتعم  دحاو  ربخ  درک و  تیعبت 
. دومن هدافتسا  نآ  زا  ناوتیم  یملع  لیلد  کی  ياج  هب  دراوم  مامت  رد  اعرش  هک  تسا 

يوریپ روآ  نیقی  یملع و  لیالد  زا  هک  هنوگ  نامه  القع  اریز  تسا  نادـنمدرخ  القع و  یمئاد  يراج و  شور  میتفگ ، هچ  نآ  رب  اـم  لـیلد 
رد یقرف  ربتعم ، لیالد  هب  نداد  رثا  بیترت  رد  دننکیم و  يوریپ  دوشیم ، هدـیمان  تاراما »  » هک زین  ربتعم  ینظ  لیالد  میالع و  زا  دـننکیم ،

. دنوشیمن لیاق  ینظ  یملع و  لیالد  نایم 
تمالع و نامه  اب  مدرم  تسا و  فرـصتم  تیکلام  هناشن  رهاظ  هب  دنمانیم ، دـی »  » حالطـصا رد  ار  نآ  هک  يزیچ  نتـشاد  فرـصت  رد  الثم 

یتسردان شور  کی  ار  نآ  هتشادنزاب و  یفرع  شور  نیا  زا  ار  مدرم  مه  عراش  دنسانشیم و  زیچ  نآ  بحاص  کلام و  امـسر  ار  وا  هناشن ،
. تسا هدرکن  یفرعم 

دیاب هکلب  درک  هیکت  ناوتن  اهنآ  دوجو  هب  اهنت  هک  تسا  نیا  دـشابیم ، مزال  طرـش و  رگید  ینظ  قرط  دـحاو و  ربخ  رد  هک  هچ  نآ  يرآ ،
، تسا غورد  عطق  روط  هب  هک  يربخ  تسا ، یعطق  غورد  زا  ندوب  یلاخ  طیارـش  نآ  زا  یکی  دـشاب و  عماج  اراد و  ار  تیجح  طیارـش  ماـمت 

. دشاب دناوتیمن  دحاو  ربخ  ّتیجح  لیالد  لومشم 
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، تسا حیحـص  یلقع  مکح  ای  نآرق و  فلاخم  ای  ص )  ) ربمایپ یعطق  راتفگ  تنـس و  فلاـخم  اـی  عاـمجا  فلاـخم  هک  يراـبخا  نیا ، رباـنب 
طوبرم ینظ  لیلد  نآ  هک  تسین  نیا  رد  یتوافت  دروم  نیا  رد  دشاب و  عماج  اراد و  ار  تیجح  طیارـش  ریاس  هچرگ  درادن ، رابتعا  ّتیجح و 

. رگید تاعوضوم  لیاسم و  هب  ای  دشاب  یعرش  ماکحا  هب 
مه زاب  دـشاب ، تقاثو  ناـنیمطا و  زا  ياهلحرم  رد  هچرگ  ربخ  کـی  لـقان  هک  تسا  نیا  دـحاو  ربخ  يارب  طیارـش  همه  نیا  ترورـض  تلع 
ربخ هب  ندرک  لمع  لامتحا ، نیا  دوجو  اب  تسین ، یلاخ  اطخ  هابتـشا و  لامتحا  زا  لقا  دـح  اریز  دراد ، دوجو  شراتفگ  رد  فالخ  لاـمتحا 

اب دزاس . رثایب  نآ  رد  ار  هابتـشا  لامتحا  دنک و  تباث  ار  دحاو  ربخ  رابتعا  هک  میـشاب  هتـشاد  یلیالد  هک  نیا  رگم  تسین  اور  زیاج و  دحاو ،
رد نیا  میریگب و  هدـیدان  دـحاو  ربخ  رد  ار  هابتـشا  لامتحا  میناوتیم  دنـشابیم ، دـحاو » ربخ  ّتیجح  هلدا   » نامه هک  یلیالد  نینچ  نتـشاد 

ملع و نیا  هک  تسین  تسرد  تروص  نیا  رد  مینک ، نیقی  نآ  ندوب  غورد  هب  رگا  یلو  میشاب  هتشادن  نیقی  ربخ  بذک  هب  هک  تسا  یتروص 
راـبتعا و تسا و  نیقی  تعیبـط  تاذ و  رد  تیعقاو ، فشک  عقاو و  نداد  ناـشن  اریز  میریذـپب  ار  دـحاو  ربـخ  نآ  میریگب و  هدـیدان  ار  نیقی 

دیفم ینظ ، تاراـما  ربـخ و  ّتیجح  لـیالد  دراد ، دوجو  ربـخ  ندوب  غورد  نیقی و  عـطق و  هک  اـج  نآ  تسا ، يرطف  یلقع و  نآ  تیکردـم 
هک دـنراد  صاصتخا  يدراوم  هب  لیالد  نیا  هکلب  تسین  يربخ  نینچ  لماش  اساسا  دـنکیمن و  تباـث  ار  يربخ  نینچ  ّتیجح  دـشابیمن و 

530 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسین . نایم  رد  ربخ  نومضم  ندوب  غورد  هب  نیقی 
دیاب دـشابیم و  يداـیز  تاـضارتعا  تالاکـشا و  يوگخـساپ  ددرگیم و  بعـشنم  نآ  زا  يداـیز  لـیاسم  لوصف و  هک  تسا  یتقیقح  نیا 

. درادب رظن  دم  رد  هشیمه  ار  نآ  زیزع ، هدنناوخ 

530 دحاو … ص : ربخ  اب  نآرق  صیصخت 

؟ دشاب نآرق  تامومع  صصخم  دناوتیم  ایآ  تسا ، هدش  تباث  نآ  رابتعا  ّتیجح و  یعطق  مکحم و  لیالد  اب  هک  يدحاو  ربخ 
؟ تساور حیحص و  ربتعم ، دحاو  ربخ  اب  نآرق  تامومع  ندز  صیصخت  ایآ  رگید : ترابع  هب 

ياملع زا  ياهدع  یلو  دننادیم ، زیاج  ربتعم  دحاو  ربخ  اب  ار  نآرق  تایآ  صیـصخت  دنهدیم و  تبثم  خساپ  لاؤس  نیا  هب  نادنمـشناد  رثکا 
یلو دننادیمن  حیحـص  دـحاو  ربخ  اب  ار  نآرق  صیـصخت  یلک  روط  هب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دـنراد  فلاخم  رظن  هلئـسم  نیا  رد  تنـس  لها 

مه دحاو  ربخ  اب  ار  نآ  ناوتیم  دـشاب ، هدروخ  صیـصخت  رگید  یعطق  لیلد  کی  اب  البق  ياهیآ  تیمومع  رگا  دـیوگیم  نابا » نب  یـسیع  »
. تسین تسرد  تروص  نیا  ریغ  رد  دز و  صیصخت 

لباق زین  دـحاو  ربخ  اب  دـشاب ، هتفریذـپ  صیـصخت  البق  ینآرق  ریغ  هناگادـج و  لیلد  کـی  اـب  نآرق  هیآ  تیمومع  رگا  دـیوگیم : یخرک » »
. تسا هدادن  ياهیرظن  اتابثا  ایفن و  هدرک و  فقوت  هلئسم  نیا  رد  زین  رکب » وبا  یضاق  . » دوب دهاوخ  صیصخت 

اب ار  نآرق  تامومع  ناوتیم  دراد و  یمتح  تیکردم  یعطق و  ّتیجح  رابتعا ، طیارش  دجاو  دحاو  ربخ  هک  تسا  نیا  هلئسم  نیا  رد  ام  رظن 
ره رد  عنام ، عدار و  ندوبن  تروص  رد  هک  تسا  نیا  ربتعم  راـتفگ  لـیلد و  ره  ّتیجح  راـبتعا و  ياـضتقم  اریز  دز  صیـصخت  يربخ  نینچ 

. دریگ رارق  لمع  دروم  شموهفم  دوش و  يوریپ  نآ  زا  دیاب  دروم 

530 اهخساپ … ص : اهلاکشا و 

هیرظن نیا  اب  هک  اـملع  زا  یهورگ  یلو  دز  هرـصبت  صیـصخت و  نآرق  یلک  تاـیآ  تاـمومع و  هب  ناوتیم  ربتعم ، دـحاو  ربخ  اـب  هک  میتفگ 
کنیا دنشاب . صیصخت  عنام  دنناوتیمن  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  یتروص  رد  دننادیم ، لمع  نیا  زا  عنام  ار  يدنچ  روما  دنـشابیم ، فلاخم 

میزادرپیم : اهنآ  خساپ  هب  میروآیم و  اج  نیا  رد  ار  عناوم  نآ 
زا شرودص  هن  دحاو  ربخ  یلو  تسا  هدش  لزان  ادخ  يوس  زا  نآ  مامت  دیدرت  کش و  نودب  تسادخ و  راتفگ  اعطق  نآرق  دـنیوگیم : - 1
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531 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ملسم  عقاو ، اب  نآ  نومضم  ندوب  قباطم  هن  تسا و  یعطق  موصعم 
هب هک  دـنادیمن  اور  زیاج و  لقع  رگید  فرط  زا  دـشاب و  هدـش  بکترم  هابتـشا  نآ ، لقن  رد  يوار  هک  دوریم  لامتحا  اریز  تسا  تباـث  و 

. تشادرب تسد  روآنیقی  یعطق و  كردم  کی  زا  دوریم ، نآ  رد  هابتشا  اطخ و  لامتحا  هک  يراتفگ  ینظ و  لیلد  کی  رطاخ 
یعطق نآ ، ندوب  روظنم  نآرق و  تاـمومع  یلک  موـهفم  یلو  تسین  نآ  رد  يدـیدرت  کـش و  تسا و  یعطق  نآرق  رودـص  هچرگ  خـساپ :

زا نآرق  تایآ  زا  یـضعب  رد  تیمومع ، تیلک و  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دـشابیم ، بجاو  نآرق  تاـمومع  هب  ندرک  لـمع  هک  نیا  تسین و 
نانآ زین  عراش  دراد و  نایرج  مالک ، رهاظ  تجح  رابتعا و  رب  هشیمه  مه  مدرم  فرع  القع و  یگشیمه  شور  دوشیم و  هدافتسا  نآ  رهاظ 

. تسا هدرکن  يریگولج  عنم و  لومعم  شور  نیا  زا  ار 
رهاظ فالخ  رب  يرگید  لیلد  ای  نخس و  هک  دراد  صاصتخا  يدراوم  هب  دنراد ، مالک  رهاوظ  تیجح  عوضوم  رد  القع  هک  شور  نیا  یلو 

نآ زا  دـیاب  تروص  نیا  رد  دـشاب ، نایم  رد  نآ  فالخ  رب  یلـصفنم  ای  لصتم و  لیلد  تمالع و  کی  رگا  دـشاب  هتـشادن  دوجو  مـالک  نآ 
. درک لمع  تمالع  ای  لیلد و  نامه  قبط  رب  دومن و  رظن  فرص  رهاظ 

تسد هب  هیآ  کی  رهاظ  تیمومع  فالخ  رب  تسا ، هدش  تباث  نآ  رابتعا  ّتیجح و  یعطق  لیلد  اب  هک  يربخ  تیاور و  رگا  باسح ، نیا  اب 
دحاو ربخ  هچرگ  ربـتعم  ربـخ  نآ  اـب  ار  هیآ  نیا  ماـع  یلک و  موهفم  میرادرب و  تسد  هیآ  نآ  تیلک  تیمومع و  زا  هک  میراـچان  دـسر ، اـم 
هچرگ تسا ، هدیدرگ  رداص  ع )  ) موصعم زا  ربخ  نآ  نومضم  هک  تسا  نیا  دحاو  ربخ  رابتعا  تیجح و  يانعم  اریز  مینزب  صیصخت  دشاب ،

. اعقاو امتح و  هن  دشاب  عراش  راتفگ  زا  تیعبت  ناونع  هب  يدّبعت و  رودص ، نیا 
تسا ینظ  نآ  تلالد  یلو  تسا  مّلـسم  یعطق و  هچرگ  نآرق  دنـس  هک : دروآ  نینچ  هصالخ  روط  هب  رگید و  نایب  اب  ار  بلطم  نیا  ناوتیم 

اب نآ  رابتعا  تیجح و  هک  يرگید  ینظ  لیلد  کی  رطاخ  هب  ینظ  تلالد  موهفم و  کی  زا  هک  تسین  یعنام  لاکـشا و  چـیه  لقع  رظن  زا  و 
. دوش هتشادرب  تسد  تسا ، هدش  تباث  یعطق  مّلسم و  لیالد 

هیاپ تشاد ، هضرع  نآرق  هب  ار  تایاور  دیاب  تسا ، هدیسر  ام  تسد  هب  ع )  ) نیموصعم زا  هک  حیحص  تایاور  نومـضم  قبط  دنیوگیم : - 2
ار یتیاور  نینچ  دـیابن  درک و  درط  ار  نآ  تسا ، نآرق  فلاـخم  هک  یتـیاور  ره  دیجنـس و  نآرق  ناـمه  اـب  ار  شامقـس  تحـص و  راـبتعا و 

. تسین ع )  ) موصعم راتفگ  اعطق  نآرق ، فلاخم  نخس  ددرگیمن و  رداص  ع )  ) موصعم زا  نآرق  فالخرب  ینخس  اریز  تفریذپ 
دیاب هک  تساج  نیا  نخـس  یلو  دریگ ، رارق  لمع  دروم  دـیابن  تسا و  دودرم  نآرق ، فلاخم  تیاور  راتفگ و  ره  هک  تسا  تسرد  خـساپ :

532 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسیچ و  تفلاخم  هک  دید  دیمهف و  ار  تفلاخم  حیحص  يانعم 
فالخ رب  هک  ار  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  یعقاو  فدـه  دارم و  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یفرع  نیارق  میـالع و  يدروم ، رد  رگا  تسمادـک ؟

نآرق فلاخم  لیالد ، میالع و  نینچ  دوشیمن و  هدیمان  تفلاخم  لقع  فرع و  رظن  زا  دارم ، نایب  هنوگ  نیا  دـنک ، نایب  دـشابیم ، شرهاظ 
ام هب  يربتعم  دـحاو  ربخ  رگا  نیا ، ربانب  دـیآیم . باسح  هب  نآ  یلـصا  فدـه  تیعقاو و  هدـننک  نایب  رگنـشور و  هکلب  دوشیمن  بوسحم 

نّیبم و ربخ ، هنوگ  نیا  نآ ، لصا  اب  هن  دـشاب  هتـشاد  يدروم  ییزج و  مداصت  نآرق  تاـیآ  زا  ياهیآ  رهاـظ  تیمومع  تیلک و  اـب  هک  دـسر 
. تسا هدوبن  دوصقم  روظنم و  هیآ  نآ  يرهاظ  تیلک  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  تسا و  هیآ  نآ  رسفم 

رگا هک  دشاب  فلاخم  ضراعم و  نآرق  هیآ  اب  يروط  هب  دحاو  ربخ  هک  تسا  یتروص  رد  تفلاخم  دـنمانیمن ، تفلاخم  ار  مداصت  عون  نیا 
رد یلو  دـندرکیم  لمح  ییوگضقانت  هب  ای  دـندومنیم و  فقوت  اهنآ  يانعم  كرد  رد  نیبطاخم  دـشیم  رداص  هدـنیوگ  کی  زا  ود  ره 

هدننک نایب  رگنـشور و  یکی  هکلب  درادن  دوجو  یلک  مداصت  تفلاخم و  نینچ  اهنت  هن  ماع »  » هیآ موهفم  و  صاخ »  » دـحاو ربخ  موهفم  نایم 
. تسا يرگید  نآ  موهفم 

همئا زا  رتاوتم  روط  هب  نآ  تاقلطم  دّیقم  اب  نآرق  تامومع  هدننک  نایب  صصخم و  ناونع  هب  يدایز  تایاور  هک  مینادیم  ام  رگید  فرط  زا 
. تسا هدش  دراو  ع )  ) نیموصعم
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هک دوب  دـهاوخ  ع )  ) همئا فورعم  نخـس  ضقن  دوش ، بوسحم  نآرق  اب  تفلاخم  دـحاو ، ربخ  اب  نآرق  تایآ  دـییقت  صیـصخت و  رگا  سپ 
.« تسا هیاپیب  لطاب و  نآرق ، فلاخم  : » دناهتفگ اب  تسین ، ام  نخس  دشاب ، ادخ  راتفگ  فلاخم  هچنآ  : » دناهدومرف

زا هک  اهدییقت  اهصیـصخت و  هنوگ  نیا  رودـص  دراد و  دوجو  ناوارف  ع ،)  ) همئا رتاوتم  یمتح و  راتفگ  اب  نآرق  صیـصخت  هک  یتروص  رد 
. دوشیمن بوسحم  نآرق  اب  تفلاخم  نآرق  دییقت  صیصخت و  هک  تسا  نیا  هاوگ  تسا ، هدیدرگ  لقن  ع )  ) همئا

دناهدومن و قفاوم  ربخ  حیجرت  باختنا و  بجوم  ار  نآرق  اب  ضراعتم  ربخ  ود  زا  یکی  ندوب  قفاوم  ع )  ) تیب لها  همئا  هک : نیا  رگید  لیلد 
نتـشاد رثا  رد  اهتنم  تسا ، هتـشاد  ّتیجح  رابتعا و  دوخ  تاذ  هب  نآرق ، هیآ  مومع  رهاـظ  اـب  فلاـخم  ربخ  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  دوخ  نیا 
ّتیجح رابتعا و  لصا  رد  رگا  تسا و  هدـیدرگ  لـصاح  فارـصنا  فلاـخم ، رهاـظ  هب  ربخ  نآ  زا  نآرق  اـب  قفاوم  رتيوق و  ضراـعم  کـی 

. دنامیمن یقاب  نداد  حیجرت  هضراعم و  يارب  یلاجم  رگید  تشادن ،
حیحص دحاو  ربخ  هلیسو  هب  نآرق  هب  ندز  صیصخت  رگا  دنیوگیم  هک  تسا  نیا  دحاو  ربخ  اب  نآرق  صیـصخت  نیفلاخم  لیلد  نیرخآ  - 3

533 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  مینادب ، حیحص  دحاو  ربخ  اب  مه  ار  نآرق  خسن  دیاب  دشاب ،
. دشابیمن زیاج  مه  صیصخت  سپ  تسین ، زیاج  دحاو  ربخ  اب  نآرق  خسن  املسم  هک  یتروص  رد 

رد یلو  تسا  صیـصخت  نامه  خسن  میداد - حیـضوت  خـسن  شخب  رد  هک  يروط  هب  تسا - نیا  صیـصخت  خـسن و  همزالم  طابترا و  لیلد 
ندـمآ اب  هتـشاد و  همادا  يدودـحم  نیعم و  نامز  اـت  یلبق  مکح  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناـشن  خـسن  نآ ، تیمک  رد  هن  مکح  تدـم  همادا و 

مکح همادا  نتـشادرب  هکلب  تسین  مکح  نآ  نتـشادرب  عقاو  رد  مکح  کی  خـسن  نیا ، ربانب  تسا . هدـیدرگ  يرپس  نآ  نارود  يدـعب  مکح 
تیمک و رظن  زا  تسا  ياهرـصبت  صیـصخت  هک  روطنامه  تسا ، نامز  رظن  زا  مکح  کی  رب  ندز  هرـصبت  خـسن  رگید ، تراـبع  هب  تسا و 

زین خسن  تسا ، حیحص  صیصخت  هک  يدروم  ره  رد  سپ  دشابیم ، ندز  صیصخت  انثتـسا و  هب  ود  ره  صیـصخت  خسن و  تشگرب  دادعت و 
رد دـشابیم ، لاکـشاالب  حیحـص و  مه  دـحاو  ربخ  اب  نآرق  خـسن  تسا ، زیاج  دـحاو  ربخ  اـب  نآرق  صیـصخت  رگا  دوب و  دـهاوخ  حـیحص 

. دنادیمن زیاج  ار  نآ  یسک  هک  یتروص 
دراذگیم قرف  یقادصم ، ینامز و  صیصخت  زا  عون  ود  نیا  نایم  رد  هک  هچنآ  یلو  دناصیصخت  ود  ره  صیـصخت  خسن و  هچرگ  خساپ :

رد یلو  تسین  حیحـص  دـحاو  ربخ  اب  نآرق  خـسن  هک  نیا  رب  تساملع و  مّلـسم  یعطق و  عاـمجا  دوجو  دزاـسیم ، ادـج  مه  زا  ار  ود  نآ  و 
البق هک  نانچ  اریز - دـشیم  زیاج  صیـصخت  دـننام  هب  زین  نآ  دوبن  مه  خـسن  رد  عامجا  رگا  درادـن  دوجو  یعاـمجا  نینچ  نیا  صیـصخت ،

. تسین یعطق  موهفم ، تلالد و  رظن  زا  یلو  تسا  یعطق  دنس  رظن  زا  هچرگ  نآرق  میتفگ -
، تسا هدیدرگ  تباث  یعطق  لیلد  اب  نآ  رابتعا  هک  يدحاو  ربخ  هلیـسو  هب  ینظ  موهفم  زا  هک  درادـن  یعنام  لاکـشا و  هنوگ  چـیه  نیا ، ربانب 

توافت صیـصخت ، تروص  هب  ای  دـشاب و  خـسن  تروص  هب  هاوخ  ياهلمج  رهاـظ  زا  فارـصنا  نتـشادرب و  تسد  نیا  دوش ، هتـشادرب  تسد 
. درادن

زا ياهیآ  هک  تسا  نآ  زا  عنام  عامجا  نیا  دراد و  دوجو  عامجا  دحاو ، ربخ  اب  نآرق  خسن  زاوج  مدـع  رد  هک : تسا  نیا  توافت  اهنت  يرآ !
. مینک خسن  دشاب ، هدیدرگ  تباث  نآ  ّتیّجح  رابتعا و  هچرگ  دحاو  ربخ  هلیسو  هب  ار  نآرق 

کی ار  نآ  ساسا  هک  تسا  یعامجا  هکلب  تسین ، لیلدالب  هیاپیب و  يدبعت ، عامجا  کی  عامجا  نیا  هک  دومن  هجوت  دـیاب  مه  هتکن  نیا  هب 
دبای ققحت  نوریب  رد  رگا  هک  دشابیم  یطیارش  رد  تیعقوم  تیمها و  رظن  زا  لیاسم  روما و  زا  یضعب  اریز  تسا  هداد  لیکـشت  یلقع  لیلد 
هناشن دـننک ، لقن  يدودـعم  مک و  هدـع  اهنت  ار  یتیمها  رپ  بلطم  نینچ  رگا  دـسریم و  مدرم  هب  یپایپ  ناوارف و  ياـهلقن  رتاوت و  اـب  اـعبط 
تباث دناوتیمن ، ار  نآ  رابتعا  دشابیمن و  لماش  اهلقن  نینچ  هب  دحاو  ربخ  رابتعا  تجح و  لیالد  دوب و  دهاوخ  نآ  ندوب  هابتـشا  غورد و 

534 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دنک .
تسا و مزال  رتاوتم  یپایپ و  ياهلقن  هکلب  ددرگیمن  تباث  دـحاو  ربخ  دودـعم و  ياهلقن  اب  يزیچ  ندوب  نآرق  میتفگ  هک  تساـج  نیا  زا 
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. دسریمن توبث  هب  دحاو  ربخ  اب  هک  تسا  باب  نیمه  زا  مه  نآرق  خسن 
ادـیپ عالطا  نآ  زا  ناشرثکا  ای  ناناملـسم و  همه  نایرج ، تیمها  تیعقوم و  تلع  هب  دـیدرگیم ، خـسن  یتسار  هب  نآرق  زا  ياهیآ  رگا  اریز 

، دسرب ام  هب  دحاو  ربخ  تروص  هب  دننک و  لقن  يدودعم  هدع  ار  نآرق  خـسن  رگا  دـندومنیم و  لقن  رتاوت ، تروص  هب  ار  نآ  دـندرکیم و 
. دوشیمن تباث  دحاو  ربخ  اب  نآرق ، خسن  میتفگ  البق  هک  تسا  نیا  دشابیمن ، نانیمطا  دامتعا و  لباق 

دوریم و نیب  زا  دـشیم  روصت  ود  نآ  نایم  رد  هک  ياهمزالم  طابترا و  دوشیم ، رهاظ  صیـصخت »  » و خـسن »  » توافت هک  تساـج  نیا  رد 
535 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دوشیم . تباث  نآ  زاوج  فرطرب و  دحاو  ربخ  اب  نآرق  صیصخت  تالاکشا 

نآرق مدق  ثودح و  هلئسم  شخب 14 

هراشا

ص: نآرق ، لئاسمرد  نایب  یسفن  مالک  دوجو  هب  هرعاشا  لیالد  یسررب  یسفن  مالک  رد  قیقحت  نآرق  مدق  یسفن و  مالک  هب  هدیقع  شیادیپ 
536

536 نآرق … ص : مدق  یسفن و  مالک  هب  هدیقع  شیادیپ 

536 ناناملسم … ص : یگدنز  رد  نانوی  هفسلف  ریثأت 

ییامنهار و  ص )  ) مالـسا ربمایپ  توبن  تابثا  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  تسادـخ و  نخـس  نآرق  هک  تسین  نیا  رد  یکـش  ناناملـسم  ناـیم  رد 
. تسا هداتسرف  ناناملسم 

اب ار  وا  مه  دـیجم  نآرق  تسا و  دـنوادخ  هیتوبث  تافـص  ای  لامج و  تافـص  زا  یکی  نتفگ ، نخـس  ملکت و  هک  تسین  نیا  رد  یکـش  زاـب 
. تفگ نخس  یسوم  اب  دنوادخ  ًامِیلْکَت  یسُوم  ُهَّللا  َمَّلَک  دیوگیم  هک  اج  نآ  دنکیم ، فیصوت  تفص  نامه 

ناناملسم نایم  هب  نانوی  هفسلف  ات  دنتشادن  نآ  رد  رگیدمه  اب  یفالتخا  نیرتکچوک  دندوب و  دقتعم  هلئسم  ود  نیا  هب  ناناملسم  همه  يرآ ،
يّربت و رگید  هورگ  زا  یهورگ  ریفکت و  ار  رگید  هقرف  ياهقرف  هک  يروط  هب  دروآ  دوجو  هب  نانآ  زا  یفلتخم  ياههورگ  اههقرف و  تفای  هار 
هب هک  اهییاوسر  هچ  تفر . شیپ  يزیرنوخ  گنج و  هلحرم  هب  ات  هکلب  تفاین  نایاپ  اج  نیمه  رد  یگتـسد  ود  عازن و  نیا  یلو  دومن  يرود 

، فرط ود  ره  هک  نیا  اب  دشن !؟ هتخیر  هک  ییاهنوخ  هچ  دیدرگن و  کته  هک  ییاهمارتحا  هچ  دماین و  راب  هب  مالـسا  رد  عازن  نیمه  هلیـسو 
. دندشیم بوسحم  مالسا  تما  زا  دنتشاد و  نامیا  ادخ  ربمایپ  تلاسر  هب  هدوب و  دقتعم  داعم  أدبم و  هب  لوتقم  مه  لتاق و  مه 

ره هک  یتروص  رد  دنک !؟ مادـقا  شناملـسم  ردارب  نوخ  نتخیر  سومان و  کته  هب  یناملـسم  هک  تسین  فّسأت  بجعت و  ياج  ایآ  یتسار 
ناعذا و تسا  هدروآ  ادـخ  يوس  زا  ربماـیپ  هچ  نآ  ره  زیخاتـسر و  زور  هب  دـنهدیم و  یهاوگ  ص )  ) ربماـیپ توبن  ادـخ و  یگناـگی  هب  ود 

نایب نیا  دـنتفرگ ، تسد  هب  ار  ناناملـسم  مامز  تموکح و  يو  زا  سپ  هک  ناـنآ  شور  و  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  شور  اـیآ  دـنراد !! فارتعا 
537 ص : نآرق ، لئاسمرد 

ره زا  مرتحم و  ار  نانآ  لام  ناج و  سومان ، نوخ ، دنتـشادنپیم ؟ مالـسا  تّما  زا  هدـیمان و  ناملـسم  ار  روکذـم  دـیاقع  ناـبحاص  هک  دوبن 
هراب رد  يو  نانیـشناج  ای  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لـقن  یثّدـحم  خروم و  چـیه  اـیآ  دنتـسنادیم !؟ نوصم  ظوفحم و  زواـجت  يّدـعت و  هنوگ 
لاؤس یسک  زا  دروآ  دوجو  هب  یقیمع  فالتخا  دیدرگ و  حرطم  ناناملـسم  نایم  رد  اهدعب  هک  نآ  لاثما  یلئاسم  ای  نآرق و  مدق  ثودح و 

؟ دننادب جراخ  مالسا  زا  ار  وا  تفریذپن ، ای  تسنادن و  رگا  دننک و 
دنهاوخ ادخ  هاگـشیپ  رد  ياهناهب  رذع و  هچ  دناهتخادنا ، ناناملـسم  نایم  رد  ار  فالتخا  نیا  هک  یناسک  میتسنادیم ! شاک  مینادیمن و  ام 
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دنهاوخ یباوج  هچ  دـش ، دـهاوخ  لاؤس  نانآ  هدرک  زا  تشگرب و  دـنهاوخ  ادـخ  يوس  هب  ناـگمه  هک  يزور  زیخاتـسر ، زور  رد  تشاد و 
؟ داد

. دندیدرگ میسقت  يرعشا  ریغ  يرعشا و  مان  هب  هورگ  ود  هب  ناناملسم  هک  دش  رادیدپ  یماگنه  نآرق  مدق  ثودح و  هلئسم  يرآ ،
هنوگ زا  ادخ  مالک  هک : دنتفگ  دـندرک و  میـسقت  یـسفن  مالک  یظفل و  مالک  عون  ود  هب  ار  مالک  دـندش و  دـقتعم  نآرق  مدـق  هب  اهيرعـشا 

تاذ و دننام  تسادخ ، مالک  هک  نآرق  نیاربانب ، تسوا . تاذ  تافص  زا  یکی  راگدرورپ و  تاذ  هب  مئاق  هک  تسا  يونعم  و  یسفن »  » مالک
. دوب دهاوخ  یمیدق  يو  تاذ  تافص  رگید 

دنوادخ یلعف  تافـص  زا  ار  ملکت  هدومن و  رـصحنم  یظفل  مالک  هب  اهنت  ار  مالک  دـندش و  نآرق  ثودـح  هب  دـقتعم  زین  هیلدـع  اهیلزتعم و 
. وا یتاذ  تافص  زا  هن  دنتسناد 

نایب ار  یلعف  تافـص  یتاذ و  تافـص  قرف  اج  نیا  رد  تسا  مزـال  حیحـص ، ریغ  حیحـص و  هیرظن  صیخـشت  هیرظن و  ود  نیا  حیـضوت  يارب 
. مینک

537 دنوادخ … ص : یلعف  تافص  یتاذ و  تافص 

هک : تسا  نیا  رد  وا  یلعف  تافص  اب  دنوادخ  یتاذ  تافص  توافت 
یلاخ و فاصوا ، نآ  زا  تقو  چیه  هدوب و  فصتم  اهنآ  اب  يدـنوادخ  سدـقا  تاذ  هشیمه  هک  دـنیوگیم  ار  یفاصوا  نامه  یتاذ  تافص 
تردـق و ملع ، ياراد  هشیمه  دـنوادخ  اریز  تایح  تردـق و  ملع ، دـننام  دوشیمن  فصتم  فاصوا  نآ  دـض  اب  زگره  دـشابیمن و  يراع 
زجع و لهج ، اب  ینعی  تافـص  نیا  دـض  اب  تسا  لاحم  دـشابن و  فاصوا  نیا  ياراد  تقو  کی  هک  تسا  لاحم  دوب و  دـهاوخ  هدوب  تایح 

. دوش فصّتم  نآ  لاثما 
هک تسا  نکمم  ینعی  ار  نآ  دـض  ضیقن و  یهاـگ  تساراد و  ار  تافـص  نیا  یهاـگ  دـنوادخ  هک  دـنیوگیم  ار  یتافـص  یلعف » تافـص  »

538 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  رد  دوش و  فصتم  فصو  نیا  هب  يدروم  رد  ای  تقو  کی  رد  دنوادخ 
نـالف دـنوادخ  مییوگب : هک  تسا  تسرد  نیا  اریز  نداد  يزور  ندـیرفآ و  دـننام  نآ ، دـض  ضیقن و  اـب  رگید  دروـم  رد  اـی  رگید و  تقو 

. دادن تورث  یلو  داد  دنزرف  صخش  نالف  هب  دیرفاین و  ار  دوجوم  نالف  دیرفآ و  ار  دوجوم 
دنوادخ هک  تفگ  ناوتیم  اریز  وا  یتاذ  تافـص  زا  هن  تسا  دنوادخ  یلعف  تافـص  زا  یکی  مّلکت  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  نایب  نیا  اب 

رد یلو  درک  ملکت  ع )  ) یـسوم اب  روط  هوک  رد  دنوادخ  مییوگب  هک  تسا  حیحـص  دومنن و  ملکت  نوعرف  اب  یلو  دومن  ملکت  ع )  ) یـسوم اب 
. درکن ملکت  وا  اب  لین  يایرد 

538 ص : تسیچ … ؟ یسفن  مالک 

« یـسفن مالک   » ار مالک  نیا  دراد و  دوجو  زین  رگید  مالک  عون  کی  یلومعم  یظفل  مالک  زا  ریغ  هک  دنراد  قافتا  عوضوم  نیدب  اهيرعـشا 
تسا و نآ  ریغ  ای  تسا و  یظفل » مالک   » نامه يانعم  لولدم و  یـسفن  مالک  ایآ  هک  دناهدومن  فالتخا  دوخ  نایم  رد  هاگ  نآ  دـناهدیمان و 

؟ تسین طابترا  مالک  ود  نآ  نایم  رد 
تلالد ینعم  رب  ظفل  هک  یعضو  تلالد  هنوگ  هب  یلو  دنکیم  تلالد  یـسفن » مالک   » هب یظفل » مالک  : » هک دنیوگیم  مود  هیرظن  نارادفرط 

عون نیا  تسام و  تایح  هدارا و  ملع ، هب  ام  يرایتخا  تاکرح  تلالد  دـننام  هب  یـسفن  مالک  رب  یظفل  مـالک  تلـالد  هکلب  دـشابیمن  دراد ،
. دنمانیم يرهق  یلقع و  تلالد  هکلب  دنیوگیمن  دشابیم ، ینعم  رب  ظفل  میقتسم  تلالد  نامه  هک  یعضو  تلالد  ار  تلالد 

هب تاذ  تافص  اریز  دندقتعم  نآ  ندوب  یلزا  مدق و  هب  ارهق  دننادیم ، دنوادخ  یتاذ  تفـص  ار  ملکت  و  یـسفن » مالک   » ار نآرق  هک  هرعاشا 
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نآ نانخـس  ظاـفلا و  هب  اـهنت  نآرق  ندوـب  یمیدـق  هک  تسا  نـیا  ناـنآ  ناـیم  رد  فورعم  دـشابیم . یلزا  میدـق و  یهلا  تاذ  دوـخ  دـننام 
«1 . » دنراد تمدق  هب  هدیقع  زین  نآرق  ششوپ  دلج و  رد  یتح  هک  دهدیم  تبسن  نانآ  زا  یضعب  هب  یچشوق  لضاف  یلو  دراد  صاصتخا 

ندوب یمیدق  ریغ  ثودح و  هب  تهج  نیدب  دننادیم و  یلعف » تفـص   » ار ملکت »  » و یظفل » مالک   » ار نآرق  رگید  ناناملـسم  هرعاشا ، زا  ریغ 
میالع و زین  نآرق  تاملک  هک  یتسه  ناهج  ياههدـیدپ  هک  روط  نامه  تسا ، دـنوادخ  یظفل  مـالک  هک  نآرق  دـنیوگیم : دـندقتعم و  نآ 

. دنوشیم هدیمان  تایآ  نآ ، ياهدنب  اههلمج و  هک  تسا  نیا  دنشابیم ، وا  ياههناشن 
زا هن  دوشیم و  بوسحم  نید  لوصا  زا  هن  اریز  درادـن  رب  رد  یمهم  هرمث  هدـیاف و  نادـنچ  هلئـسم ، نیا  رد  قیقحت  ثحب و  تروـص ، ره  هب 

یلو یبهذم  میلاعت  زا  هن  دشابیم و  یهلا  فراعم  زا  هن  نید ، عورف 
__________________________________________________

ص 354. موس ، دصقم  دیرجت ، حرش  ( 1)
539 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

ددرگ نشور  دنهدیم ، لیکشت  ار  ناناملـسم  تیرثکا  زورما  هک   » هرعاشا  » ناردارب يارب  دیاش  ات  میهدیم  همادا  ثحب  نیا  هب  ام  لاح  ره  هب 
مهم تابجاو  زا  یبهذم و  لئاسم  نیرتیلـصا  زا  یکی  ناشلایخ  هب  دناهتفرگ و  ار  نآ  یتسد  ود  دـندقتعم و  دروم  نیا  رد  نانآ  هچ  نآ  هک :

، نآرق لئاسمرد  نایب  یبهذـم . یعرـش و  هیاپ  هن  دراد و  یلقع  ساسا  هن  هک  تسین  شیب  یلاـیخ  یهاو و  رما  کـی  دوریم ، رامـش  هب  ینید 
540 ص :

540 یسفن … ص : مالک  رد  قیقحت 

هراشا

زین لصف  نیا  رد  کنیا  میدرک و  نشور  نآرق  ندوب  میدـق  اب  ار  نآ  طابترا  و  یـسفن » مـالک   » هب هدـیقع  شیادـیپ  اـنعم و  شیپ ، لـصف  رد 
لیکشت یجهت »  » فورح زا  هک  ینخـس  مالک و  تسا  یهیدب  مییوگیم : دروم  نیا  رد  مینک و  یـسررب  ار  یمالک  نینچ  دوجو  میهاوخیم 

یتاذ یلزا و  روط  هب  ثداح  دیدج و  هدیدپ  نینچ  اب  دنوادخ  هک  تسا  لاحم  تسین و  شیب  دـیدج  هدـیدپ  ثداح و  رما  کی  زج  دوشیم 
ریغ يونعم و  دوجو  یجیردـت و  ریغ  یعفد و  تیعقاو  هک  تسا  مالک  زا  يرگید  عون  کی  دوجو  رد  فـالتخا  ثحب و  یلو  ددرگ  فصتم 

. دشاب دوجوم  عقاو ، ملاع  رد  اتعفد  عمج و  تروص  هب  نآ  يازجا  مامت  هتشاد و  یظفل 
راگدرورپ یتاذ  تافـص  زا  مالک  عون  نیا  هک  دنیوگیم  دنمانیم و  یـسفن » مالک   » ار نآ  هدومن و  تابثا  ار  یمالک  نینچ  دوجو  هرعاشا » »

ار مالک  نینچ  دوجو  هرعاشا  فالخ  رب  ناناملسم - زا  يرگید  هورگ  یلو  دنـشابیم  فصتم  یمالک  نینچ  اب  زین  ناگدنیوگ  رگید  تسا و 
لمع نآ  لعاف  هب  طونم  هتـسباو و  یلمع ، ره  هک  روط  نامه  دنیوگیم ، دننادیم و  رـصحنم  یظفل » مالک   » هب اهنت  ار  مالک  دنرادن و  لوبق 

. دیآیم دوجو  هب  اجیردت  نتفگ  نخس  ملکت و  عقوم  رد  هک  تسا  نآ  هدنیوگ  ملکتم و  هب  هتسباو  زین  مالک  شیادیپ  دوجو و  تسا 
دوجو یـسفن » مالک   » مان هب  يرگید  مـالک  یظفل ،»  » مـالک زج  هب  هک  تسا  مود  هیرظن  ناـمه  هیرظن ، نیرتهب  نیرتحیحـص و  اـم  هدـیقع  هب 

. درادن
: تسین هنوگ  ود  زا  شیب  اعومجم  میربیم ، راـک  هب  هک  ار  یتـالمج  دوخ  هرمزور  ياـهوگ  تفگ و  تارواـحم و  رد  اـم  هک : لـیلد  نیا  هب 

541 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ییاشنا . ياههلمج  يربخ ، ياههلمج 
لیکشت تمـسق  هن  زا  یلک  روط  هب  يربخ  هلمج  ره  هک  دید  میهاوخ  مینک ، یـسررب  الماک  ار  يربخ  تالمج  ام  رگا  يربخ : ياههلمج  اما 

تسا : هتفای 
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. اههملک نآ  راتخاس  هلمج و  یبیکرت  داوم  اههملک و  - 1
. مادک ره  لولدم  یناعم و  - 2

نامتخاس داوم و  زا  هدنیوگ  ینهذ  ریوصت  دراد 5 - تلـالد  نآ  رب  هلمج  یبیکرت  تئیه  هک  هچ  نآ  هلمج 4 - عومجم  تئیه  راتخاس و  - 3
کش ای  ملع و  تسا 8 - عقاو  رد  هچ  نآ  اب  موهفم  تقباطم  مدـع  تقباطم و  هلمج 7 - موهفم  ینعم و  زا  هدـنیوگ  ینهذ  ریوصت  هلمج 6 -

هب طیارـش  تامدـقم و  داوم و  مامت  نتفگ  نخـس  مالک و  داـجیا  هب  هدـنیوگ  ملکتم و  هدارا  تقباطم 9 - مدـع  تقباطم و  نیا  هب  هدـنیوگ 
« یـسفن مالک   » زین  » هرعاـشا  » دوخ فارتعا  هب  یتح  اـهنآ  زا  کـی  چـیه  دوشیم و  هصـالخ  تمـسق  هن  نیا  رد  يربخ  هلمج  ندـمآ  دوجو 

. دوشیمن هدید  نآ  زا  يرثا  ددرگیمن و  ادیپ  یموهفم  قادصم و  يربخ  هلمج  رد  یسفن » مالک   » يارب نیاربانب  دشابیمن ،
زا تسا  ترابع  املع  رثکا  هدـیقع  هب  يربخ  هلمج  موهفم  اریز  دـشاب  یـسفن » مـالک   » دـناوتیمن زین  نآ  يربخ ، هلمج  داـفم  موهفم و  اـما  و 
هن نآ » عوقو  مدع  عوقو و  زا  تیاکح  دـصق   » زا تسا  ترابع  مه  ام  هدـیقع  هب  و  دوشیم » هداد  ربخ  نآ  زا  هچ  نآ  عوقو  مدـع  ای  عوقو و  »

. عوقو مدع  عوقو و  دوخ 
ملکتم و هک : تسا  نیا  هناـشن  تمـالع و  شعـضو ، ياـضتقم  هب  يربـخ  هلمج  یبـیکرت  تئیه  هک  میاهدرک  تباـث  دوـخ  لـحم  رد  اـم  اریز 
تمالع و ناونع  هب  هک  یظافلا  ریاس  دننام  زین  يربخ  ياههلمج  نیاربانب ، دنک . تیاکح  يزیچ  عوقو  مدـع  عوقو و  زا  دراد  دـصق  هدـنیوگ 

. دوب دنهاوخ  دناهدش ، هتخاس  يزیچ ، هناشن 
دهعت و یعون  صاخ ، يانعم  کی  يارب  یظفل  نتخاس  و  عضو »  » هلئسم هک  « 1  » میاهدومن تباث  قیقحت و  دوخ  لحم  رد  زین  ار  عوضوم  نیا 

. دنک میهفت  زاربا و  تسا  هتفای  ّقلعت  یصاخ  رما  ندنامهف  میهفت و  هب  هک  ار  ملکتم  دصق  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  داد  رارق 
دشاب و دناوتیمن  رگید  يزیچ  دش ، هتفگ  هچ  نآ  زا  شیپ  يربخ  هلمج  موهفم  دافم و  هک : نیا  هجیتن 

__________________________________________________

. لوصا ملع  رد  تاریرقتلا  دوجا  ( 1)
542 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

یلو مالک  خنس  زا  تسا ، یتاذ  یناسفن و  تقیقح  کی  نآ ، نارادفرط  دزن  رد  یسفن » مالک   » اریز تفگ  ناوتیمن  یسفن » مالک   » زین ار  نآ 
هک عوقو » نآ  زا  تیاکح  دـصق   » اب ریاغم  تسا و  نادنمـشناد  رثکا  رظن  زا  مالک ، موهفم  هک  ربخ » عوضوم  عوقو  مدـع  ای  عوقو و   » اب ریاغم 

. تسام رظن  زا  مالک  موهفم 
. دومن قیبطت  نآ  ياهتمسق  رگید  يربخ و  هلمج  موهفم  اب  ار  یسفن  مالک  ناوتیمن  یهار  چیه  زا  هک : نیا  هصالخ 

يربخ و ياههلمج  نیب  رد  یقرف  اریز  دـشاب  یـسفن » مالک   » قادـصم دـناوتیمن  يربخ  ياههلمج  دـننام  مه ، نآ  ییاشنا : ياههلمج  اـما  و 
عقاو اب  هدوبن و  یهاگ  دنشابیم و  عقاو  اب  قباطم  تسرد و  یهاگ  يربخ  ياههلمج  موهفم  هک  ظاحل  نیا  زا  اهنت  رگم  درادن  دوجو  ییاشنا 

ات درادـن  دوجو  یجراخ  تیعقاو  اساسا  ییاشنا  ياههلمج  رد  نوچ  درادـن ، دوجو  یتالاح  نینچ  ییاشنا  ياههلمج  رد  یلو  دنتـسین  قباطم 
. دوش ظوحلم  نآ ، رد  تقباطم  مدع  تقباطم و 

تقباطم  » هک متشه  متفه و  رما  اهنت  دنهدیم و  لیکـشت  يربخ ، ياههلمج  هناگ  هن  یبیکرت  دراوم  نامه  زین  ار  ییاشنا  ياههلمج  نیاربانب ،
فرط زا  درادـن و  دوجو  ییاشنا  ياههلمج  رد  تسا ، تقباطم » مدـع  ای  تقباطم  نیا  هب  هدـنیوگ  کش  ملع و  عقاو و  اـب  تقباـطم  مدـع  و 

مالک قادصم  مه  یسفن  مالک  نارادفرط  دزن  رد  یتح  هناگ  هن  دراوم  روما و  نیا  زا  کی  چیه  میتفگ  شیپ  روطس  رد  هک  روط  نامه  رگید 
. تساهنیا زا  ریغ  نآ  نارادفرط  رظن  رد  یسفن » مالک   » تقیقح هکلب  تسین  یسفن 

؟ دشاب یسفن  مالک  قادصم  دناوتیمن  اهنآ  موهفم  ایآ  تسیچ و  ییاشنا  ياههلمج  موهفم  هک  دنک  لاؤس  یسک  دیاش 
ییاشنا ياههلمج  يانعم  ینعی  تسا ، ینعم  داجیا  يارب  ییاشنا  ياههلمج  نادنمشناد  رثکا  هدیقع  هب  هک : مییوگیم  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد 
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، دـنک تیاکح  تیعقاو  نآ  زا  هلمج  نیا  هک  دـشاب  هتـشاد  یتیعقاو  البق  هک  نیا  هن  دوشیم  داجیا  هلمج  نامه  هلیـسو  هب  هک  تسا  يداـجیا 
ياهثحب رد  ام  یلو  ظفل  هلیـسو  هب  تسا  ینعم  داجیا  اشنا ، هک : دوشیم  رارکت  هلمج  نیا  نادنمـشناد ، زا  يریثک  هدـع  نابز  رد  هک  نانچ 

نآ يانعم  ظفل و  ره  ناـیم  رد  دوشیمن و  داـجیا  ظـفل  اـب  ینعم  درادـن و  تقیقح  ییاـشنا  دوجو  هک  میدـش  روآ  داـی  لوصا  ملع  رد  دوخ 
. تسا هدمآ  دوجو  هب  عضو  نآ ، رثا  رد  هک  دشابیم  طابترا  نامه  تدحو ، نآ  أشنم  یلو  دراد  دوجو  یضراع  تدحو  عون  کی  هچرگ 

یتشز هک  تسا  طابترا  نامه  رثا  رد  شیانعم و  هب  تبسن  دراد  يزاجم  یضراع و  دوجو  دوخ و  هب  تبسن  دراد  یلقتـسم  دوجو  ظفل ، سپ 
اب اما  دنکیم  ادیپ  دوجو  ظفل ، هلیـسو  هب  ینعم  دوشیم  هتفگ  هک  تساج  نیمه  زا  زاب  دنکیم و  تیارـس  مه  ظفل  دوخ  هب  ینعم ، ییابیز  و 

543 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  هن  يرهاظ ، یظفل و  دوجو 
ياههلمج هب  ظفل ، زا  ینعم  ندمآ  دوجو  هب  عون  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  تسین  طوبرم  ظفل  هب  یعقاو  دوجو  هک  اریز  یعقاو  دوجو 

تروص ود  هب  اـهنت  ظـفل  دوجو  نودـب  ینعم  دوجو  اـما  دراد . ققحت  مه  تادرفم  يربخ و  ياـههلمج  رد  هکلب  درادـن  صاـصتخا  ییاـشنا 
درادن : نآ  شیادیپ  رد  یتلاخد  ریثأت و  نیرتکچوک  ظفل  تروص ، ود  نیا  زا  کی  چیه  رد  دشابیم و 

رهاـظ دـهدیم  لیکـشت  ار  نآ  یتـسه  تقیقح و  هک  ضرع  اـی  رهوج و  تروص  هب  یتـسه ، ناـهج  رد  دوجو  هنوگ  نیا  یعقاو : دوجو  - 1
نینچ هک  یظافلا  تسا  یهیدـب  تسا ، نآ  یعیبط  بابـسا  للع و  نتفاـی  ققحت  هب  طونم  دوجو ، نینچ  ندرک  ادـیپ  ققحت  روهظ و  دوشیم ،

. دنشاب هتشاد  تلاخد  نآ  نتفای  ققحت  رد  ات  دنوشیمن  بوسحم  نآ  یعیبط  بابسا  للع و  زا  دننکیم ، تیاکح  ار  انعم 
ققحت عقاو . جراخ و  رد  هن  راـبتعا ، ضرف و  ملاـع  رد  اـهنت  یلو  تسا  ققحت  یتسه و  زا  یعون  زین  دوجو  هنوگ  نیا  و  يراـبتعا : دوجو  - 2

نآ دوخ  اب  هدننک ، رابتعا  ره  رابتعا  هک  تسا  یهیدـب  تسا و  ياهدـننک  ضرف  ربتعم و  ندرک  ضرف  رابتعا و  رب  ینتبم  دوجو  عون  نیا  نتفای 
هنوگ چـیه  دـنکیم ، تیاکح  نآ  زا  هک  یظفل  دوجو  هب  دـنکیم و  ادـیپ  ققحت  يو  لّیخت  دوجو و  اـب  دـشابیم و  اـجرباپ  مئاـق و  صخش 

. درادن یگتسباو  فقوت و 
هچرگ اضما  نیا  ققحت  دـناهدومن ، دـییأت  اضما و  دوشیم  عقاو  مدرم  نایم  رد  هک  ار  یتاـعاقیا  اـهدادرارق و  ـالقع  اـی  عراـش و  هک  نیا  اـما 

رد مه  عراش  ياضما  نامه  لاح  نیا  اب  یلو  درادـن  یـشزرا  رثا و  رابتعا  ضرف و  نیا  صخـش ، هیحاـن  زا  هک  تسا  نیا  رب  ینتبم  فوقوم و 
تـسا هلمج  يانعم  موهفم و  ام  ثحب  لحم  اما  دشاب . دـقاع  ياشنا  دـصق  رابتعا و  اب  مأوت  تاعاقیا ، دوقع و  ظافلا  ظفلت  هک  تسا  یتروص 

. تسا عراش  ياضما  لبق  طرش  هک  دقاع  ياشنا  دصق  زا  لبق  ياهلحرم ، رد 
ندومن اـضما  اـما  دـشابیمن و  فقوتم  دراد ، تلـالد  نآ  هب  هک  یظفل  هب  يزیچ ، يراـبتعا  دوـجو  هن  یقیقح و  دوـجو  هن  هک : نیا  هصـالخ 

نیا یلو  تسا  ظفل  رودـص  هب  طورـشم  هچرگ  تاعاقیا  دوقع و  رد  ار  ییاشنا  هلمج  کی  موهفم  يرابتعا  دوجو  القع ، فرع  اـی  عراـش و 
دوجو کی  هک  نیا  هن  دـنکیم  تلالد  نآ  دوجو  هب  هدـیدرگ و  لامعتـسا  دوخ  يانعم  رد  یظفل  هک  تسا  تهج  نیا  زا  یگتـسباو  طرش و 

هلمج هاوخ  تـالمج  ماـمت  یناـعم  هکلب  درادـن  ییاـشنا  هلمج  هب  صاـصتخا  یناـعم ، يرهاـظ  یظفل و  دوجو  اریز  دـشخبیم  نآ  هب  یظفل 
. دشابیم اراد  ار  نآ  يربخ  هلمج  ای  ییاشنا و 

. درادن يراوتسا  حیحص و  هیاپ  ساسا و  ظفل » هلیسو  هب  تسا  ینعم  داجیا  اشنا ،  » هک تسا  هدش  روهشم  دناهتفگ و  هچ  نآ  نیاربانب ،
544 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  رما  کی  راهظا  زاربا و  يارب  ییاشنا  ياههلمج  نامتخاس  هک  تسا  نیا  دروم  نیا  رد  حیحص  هیرظن 

مه یهاگ  تاعاقیا و  دوقع و  یهن ، رما و  دننام  هدـیدرگ ، ضرف  رابتعا و  هک  تسا  يزیچ  یهاگ  یناسفن  رما  نیا  تسا و  یعقاو  یناسفن و 
مادـک ره  تالمج  نامتخاس  سپ  دـننکیم ، تلالد  یّنمت ) یّجرت و   ) وزرآ دـیما و  هب  هک  یتالمج  دـننام  تسا  یـصاخ  تالاح  تافص و 

رد تسا و  يزیچ » عوقو  مدع  ای  عوقو و  زا  تیاکح   » نامه يربخ  ياههلمج  رد  روما  نیا  هک  یناسفن  روما  زا  تسا  يرما  هناشن  تمالع و 
. تسا یصاخ » تالاح  تافص و  ای  يرما و  رابتعا  ضرف   » ییاشنا ياههلمج 

دیاش یهاگ  تسا و  یناسفن  رما  نامه  نتـشاد  راهظا  زاربا و  یهاـگ  درادیم ، زاربا  ار  یناـسفن  رما  کـی  هک  یتـالمج  ندروآ  هزیگنا  یلو 
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هک زاجم  ای  تسا  تقیقح  تروص  هب  لامعتـسا  نیا  ایآ  هک  تسا  فالتخا  ثحب و  مود ، عون  دروم  رد  دشاب و  هتـشاد  يرگید  هزیگنا  کی 
، میراد لوصا  ثحابم  رد  هک  ام  تاقیلعت  هب  دبای  یهاگآ  الـصفم  ثحب  نیا  زا  دهاوخب  یـسک  رگا  تسین و  ثحب  نآ  حرط  لحم  اج ، نیا 

. دیامن هعجارم 

544 ص : تسا … ؟ یسفن  مالک  بلط ، ایآ 

ندرک ششوک  ترـشابم و   » يارب تسا  هدش  هتخاس  هملک  نیا  هک  تسا  نیا  دیآیم ، تسد  هب  بلط »  » ظفل لامعتـسا  دراوم  زا  هک  هچ  نآ 
یتروص رد  رگم  درک  بلط  ار  نیـسپزاب  زور  تداعـس  ای  دومن و  بلط  ار  هدشمگ  ینالف  تفگ : ناوتیمن  اذل  يزیچ » ندروآ  تسد  هب  رد 

. دیامن ششوک  ترشابم و  اهنآ  ندروآ  تسد  هب  لیصحت و  يارب  هک 
تساج نیا  زا  دنیوگیم و  ار  يزیچ  شیادیپ  نتساوخ  بلط ، هذخا » ءیّـشلا و  نادجو  ۀلواحم  بلّطلا  : » هک تسا  هدمآ  برعلا  ناسل  رد  و 

. دهاوخیم ار  رما  دروم  لعف ، ندش  ادیپ  وا  اریز  دنمانیم  زین  بلاط  ار  هدننک  رما  صخش  هک 
« رمأ  » دناهتفگ هچ  نآ  ددرگیم  نشور  اج  نیا  زا  نآ و  يانعم  بلط »  » دـشاب و ظفل  رما »  » هک نیا  هن  تسا  بلط  دوخ  نامه  رما » ، » نیاربانب

چیه دراد  تلالد  نآ  هب  تسا ، یظفل  مالک  نامه  هک  رما »  » ظفل تسا و  یـسفن  مالک  بلط »  » دناهتفگ هک  نیا  ای  هدش و  هتخاس  بلط  يارب 
. درادن یمکحم  ساسا  تسین و  حیحص  اههتفگ  نیا  زا  کی 

هتسناد و یسفن  تفص  ار  بلط  هک  نیا  رد  اما  دشابیم و  حیحـص  دننادیم ، هدارا  زا  ریغ  ار  بلط  هک  هرعاشا  راتفگ  هک  دوشیم  مولعم  زاب 
545 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دناهدومیپ . هابتشا  اطخ و  هار  دناهدرمش ، یسفن  مالک  لولدم  انعم و  ار  نآ 

تاذ و هب  مئاـق  زیچ  ییاـشنا ، ياـههلمج  تمـسق  رد  هن  يربـخ و  ياـههلمج  رد  هن  هک  دـیآیم  رب  نینچ  تشذـگ ، هچ  نآ  ماـمت  زا  هجیتـن 
. درادن دوجو  دوش ، هدیمان  یسفن  مالک  دشاب و  مالک  خنس  زا  هک  یلقتسم 

ریوصت و دنک و  روصت  ار  نآ  شیوخ ، راتفگ  مالک و  داجیا  زا  لبق  دـیاب  راچان  هب  ياهدـنیوگ  ره  هک  تسا  نیا  تسا ، مّلـسم  هچ  نآ  يرآ 
. دوشیم هدیمان  ینهذ » دوجو   » هک نهذ  رد  تسا  يدوجو  عون  کی  ریوصت ، نیا  دشاب و  هتشاد  دوخ  نهذ  رد  نآ  زا  یشقن 

هک يروط  هب  یلو  تسا  یتسرد  بلطم  دـنمانب ، یـسفن  مـالک  ار  ینهذ  دوجو  دـشاب و  ینعم  ناـمه  یـسفن » مـالک   » نارادـفرط روظنم  رگا 
ینهذ دوجو  یناسنا  لاعفا  همه  رد  دراد و  تیمومع  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  مامت  هب  هکلب  درادـن  مالک  هب  صاـصتخا  ینهذ  دوجو  دـینادیم 
يارب يرایتخا  لمع  عون  کی  مالک  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا ، مزال  ینهذ  دوجو  یلبق و  روصت  نتفگ ، نخـس  ملکت و  رد  رگا  تسه و 

. تسا نآ  هدنیوگ 
ندوب میدـق  هب  هجیتن  رد  یمالک و  نینچ  دوجو  هب  هرعاشا  لاح  نیا  اب  یلو  تفگ  ناوتیم  یـسفن  مالک  هراب  رد  هچ  نآ  هصـالخ  دوب ، نیا 

546 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تخادرپ . میهاوخ  نآ  در  حیضوت و  هب  هدنیآ  لصف  رد  ادخ  يرای  هب  هک  دندقتعم  نآرق 

546 یسفن … ص : مالک  دوجو  هب  هرعاشا  لیالد  یسررب 

حرطم و اج  نیا  رد  ار  اهنآ  ام  کنیا  هک  دننکیم  داهشتسا  دانتـسا و  دنچ  یلیالد  هب  نآ  تابثا  رد  یـسفن » مالک   » نارادفرط ینعی  هرعاشا 
مینکیم : یسررب 

نخس هاگ  نآ  دنکیم  مظنم  بترم و  دوخ  نورد  سفن و  رد  ار  شیوخ  مالک  نتفگ ، نخس  زا  لبق  ياهدنیوگ  ملکتم و  ره  دنیوگیم : - 1
هدـنیوگ نهذ  نورد و  رد  هک  یـسفن » مـالک   » ناـمه دوجو  زا  یجراـخ  یظفل و  مـالک  نیا  دروآیم و  دوجو  هب  ار  شمـالک  دـیوگیم و 

دـنکیم و ساسحا  دوخ  سفن  رد  ار  نآ  انادـجو  ياهدـنیوگ  ره  هک  ینادـجو  تسا  یبلطم  نیا  دـنکیم . تیاـکح  فشک و  دراد ، دوجو 
دیوگیم : هدرک و  هراشا  تقیقح  نیا  هب  دوخ  رعش  رد  زین  برع  فورعم  رعاش  لطخا » »
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الیلد داؤفلا  یلع  ناسّللا  لعج  اّمنا  داؤفلا و  یفل  مالکلا  ّنا 
. تسا نآ  هدنهد  ناشن  مجرتم و  نابز ، نیا  تسوا و  لد  رد  صخش  مالک  یتسار ،

روضح ریوصت و  نامه  لد ، رد  مالک  میـسرت  ریوصت و  هک  دـیدرگ  نشور  یبوخ  هب  لـیلد ، نیا  خـساپ  میتفگ ، شیپ  رد  هچ  نآ  زا  خـساپ :
هب صاـصتخا  دراد و  تیمومع  ناـسنا  يراـیتخا  لاـعفا  ماـمت  هب  دـننکیم و  ریبعت  ینهذ  دوجو  هب  نآ  زا  هک  تسا  هدـنیوگ  نهذ  رد  نخس 

مادقا هب  هاگ  نآ  دنک و  روصت  دوخ  نهذ  رد  نآ ، ماجنا  زا  لبق  ار  شیوخ  لمع  هک  تسا  راچان  مه  شاقن  هدنسیون و  ره  اریز  درادن  مالک 
. ددرگ نآ  دوجو  رب  لیلد  ات  درادن  یسفن  مالک  هب  یطبر  تقیقح ، راتفگ و  نیا  سپ  دزادرپب ، نآ 

547 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  راتفگ ، يراذگمان و  عون  نیا  دیمان و  مالک  ناوتیم  تسا ، ناسنا  نهذ  رد  هک  ار  یبلطم  دنیوگیم : - 2
نم لد  رد  دیوگیم  ناسنا  یهاگ  هک  نانچ  میـشاب ، هتـشاد  یلیلد  هنیرق و  هب  جایتحا  يراذگمان  نیا  رد  ام  هک  نیا  نودب  دشابیم  حـیحص 

میناوخیم : نینچ  مه  دیجم  نآرق  رد  منک و  راهظا  ار  نآ  مهاوخیمن  هک  تسا  یمالک  نخس و 
«1 . » ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ِِهب  اوُرَهْجا  َِوأ  ْمَُکلْوَق  اوُّرِسَأ  َو 

. تسا هاگآ  تساههنیس ، رد  هچ  نآ  هب  وا  راکشآ ، ای  دینک  ناهنپ  ار  دوخ  راتفگ 
. تسا هدش  هدیمان  مالک  نخس و  تسا ، ناهنپ  یفخم و  اهلد  رد  هچ  نآ  هفیرش ، هیآ  نیا  رد  مینیبیم 

هتفگ مـالک  مه  ینهذ  دوـجو  هلحرم  رد  یتـح  مـالک  هب  هچرگ  اریز  دوـشیم  نشور  دـش ، هـتفگ  هـچ  نآ  زا  زین  لـیلد  نـیا  خـساپ  خـساپ :
، یجراـخ دوجو  دراد : دوجو  عون  ود  زیچ ، ره  زا  نوچ  دـنیوگیم  مـالک  یظفل ، یجراـخ و  دوجو  هلحرم  رد  هک  وحن  ناـمه  هب  دوشیم ،

دوجو ود  ره  میناوتیم  دهاش  هنیرق و  هب  جایتحا  نودب  هک  تسا  نیا  تسین ، رتشیب  زیچ  کی  نامه  یتسه  دوجو و  ود  ره  ینهذ و  دوجو 
هب صاصتخا  دراد و  تیمومع  تعسو و  عوضوم ، ود  نیا  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  یلو  مییوگب  مالک  ار  ود  ره  الثم  میمانب ، مسا  کی  اب  ار 

میسرت ذغاک  رد  هک  تسه  ینامتخاس  هشقن  نم  نهذ  رد  هک : دیوگب  دناوتیم  مه  سدنهم  کی  یتح  هک  يروط  هب  درادن ، نخـس  مالک و 
. مریگب هزور  ادرف  هک  تسه  نم  نهذ  رد  دیوگب : دناوتیم  زین  دّبعتم  صخش  کی  دومن و  مهاوخ 

یلو دـشابیم  حیحـص  لاعتم  دـنوادخ  رب  تسا - هدـنیوگ  ياـنعم  هب  هک  ملکتم -»  » هملک قـالطا  هک  تسین  نیا  رد  یکـش  دـنیوگیم : - 3
اب تسا  مالک  ناـمه  هک  ملکتم  هملک  یلـصا  هشیر  ماـیپ و  هک ، نیا  هب  دراد  تلـالد  دـشابیم ، لـعاف  مسا  هک  هملک  نیا  راـتخاس  لـکش و 

، دنتسه لعاف  مسا  هک  مئان  نکاس و  كرحتم ، ظفل  هک  نانچ  تسا  هتفرگ  ماجنا  يو  تفص  ناونع  هب  هدش و  اجرباپ  مئاق و  هدنیوگ ، دوجو 
فـصتم فاصوا  نیا  اب  هک  دنکیم  قدـص  یناسک  هب  هکلب  ددرگیمن ، قالطا  دـننکیم ، داجیا  ار  مون  نوکـس و  تکرح و  هک  یناسک  هب 

. دشاب اهنآ  اب  مئاق  فاصوا  نیا  هدوب و 
فـصتم یظفل  مالک  اب  دنوادخ  هک  یتروص  رد  دشاب ، فصتم  مالک  اب  هک  میمانب  ملکتم  ار  ادـخ  میناوتیم  یتروص  رد  حیـضوت ، نیاربانب 
فـصتم ضراع ، ياهدیدپ  ثداح و  تفـص  اب  میدـق  دـنوادخ  هک  تسا  لاحم  تسین و  شیب  ياهدـیدپ  ثداح و  یظفل  مالک  اریز  تسین 

اب هک  نیا  رابتعا  هب  دنوادخ  رب  ملکتم »  » قالطا ات  میریذـپب  دـشاب  میدـق  هک  ار  یظفل  ریغ  مالک  عون  کی  دوجو  دـیاب  راچان  هب  سپ  ددرگ .
مالک نامه 
__________________________________________________

.13 کلم / ( 1)
548 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. دشاب لاکشا  الب  حیحص و  تسا ، فصتم  میدق ، یظفل  ریغ 
هدنیوگ فصو  زین  دنوادخ  ریغ  رد  یتح  مالک  اریز  تسین  مالک  ملکتم »  » هملک یلـصا  موهفم  هک  تسا  نیا  هب  زین  لیلد  نیا  خساپ  خـساپ :

، نیاربانب دوشیم . ادـیپ  اوه  جّومت  هلیـسو  هب  هک  ناسنا  تروص  رد  تسا  یتیفیک  مالک  اریز  تسین  ملکتم  اب  وا  ماـیق  دـشابیمن و  ملکتم  و 
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هب هک  تسا  ملکت  ملکتم »  » ظفل رد  یلـصا  موهفم  أدـبم و  تفگ : دـیاب  هک  تسا  نیا  ملکتم ، هدـنیوگ و  اب  مئاق  هن  تساوه  اب  مئاـق  مـالک ،
. ددرگیم لامعتسا  ینعم  نامه  هب  ادخ  ریغ  ادخ و  رد  هملک  نیا  دشابیم و  مالک  داجیا  يانعم 

یفـصو تروص  نآ ، هدننک  اب  ار  هملک  یلـصا  موهفم  مایق  هک  تسا  هدش  هتخاس  لعاف  مسا  راتخاس  تئیه و  : » هک دـنیوگیم  هک  نیا  اما  و 
هب هاوخ  دـشاب ، هک  یتروص  ره  هب  دـنکیم ، تلالد  نآ  لعاف  اب  لعف  مایق  هب  لـعاف ، مسا  ناـمتخاس  اریز  راکـشآ  تسا  یطلغ  دـهد » ناـشن 

. رگید لکش  هب  ای  يداجیا و  ای  یفصو و  تروص 
زین یلک  هدـعاق  هطباض و  چـیه  دوشیمن و  دافتـسم  لـعاف  مسا  تأـیه  زا  لـعاف  اـب  لـعف  ماـیق  تایـصوصخ  یگنوگچ و  رگید : تراـبع  هب 

. دنکیم توافت  دراوم ، فالتخا  اب  لعاف  اب  لعف  مایق  یگنوگچ  تایصوصخ و  نوچ  دومن ، ادیپ  نآ  يارب  ناوتیمن 
دوشیم قالطا  دنتـسه ، فصو  ود  نیا  هب  فصتم  هک  یناسک  يارب  اهنت  هکلب  دوشیمن  قالطا  مون  ملع و  هدـننک  داجیا  رب  مئان  ملع و  الثم 

مدع سپ  دنـشاب ، فصتم  اهنآ  هب  هک  یناسک  رب  هن  ددرگیم  قالطا  فاصوا  نیا  هدـننک  داجیا  رب  راض »  » و عفان » «، » ضباق «، » طساب  » یلو
. دوب دهاوخن  مالک  دجوم  رب  ملکتم  قالطا  تحص  مدع  تکرح ، دجوم  رب  مزلتسم  كرحتم  قالطا  تحص 

یلقع و لـیلد  چـیه  ار  یمـالک  نینچ  دوجو  تسین و  شیب  فرـص  یلاـیخ  یهاو و  رما  یکی  یـسفن  مـالک  هک : نیا  راـتفگ  ماـمت  هصـالخ 
. دنکیمن دییأت  ینادجو 

میهدب : همتاخ  تسا ، هدش  لقن  راوگرزب  نآ  زا  یسفن » مالک   » یفن رد  هک  ع )  ) قداص ماما  راتفگ  اب  ار  ثحب  نیا  هک  تسا  بسانم 
دومرفیم : هک  مدینش  ع )  ) قداص ماما  زا  دنکیم : لقن  ریصب  وبا  زا  دوخ  دانسا  اب  ینیلک  خیش 

هتـشاد دوجو  اهنآ  هکنآ  زا  لبق  تسنادیم  لوا  زا  ار  زیچ  همه  ینعی  دوب  شتاذ  نیع  مه  وا  ملع  تشاد و  دوجو  لزا  زا  گرزب  دنوادخ  »
دوجو یندید  هک  نیا  نودـب  دوب  شتاذ  نیع  ندـید ، تشادـن و  دوجو  یندینـش  هک  هاگ  نآ  یتح  دوب  وا  تاذ  نیع  ادـخ  ییاونـش  دنـشاب .
دیرفآ ار  تادوجوم  نوچ  تشادن و  دوجو  دریگب  قلعت  نادب  تردق  هک  يدوجوم  چیه  هک  هاگ  نآ  دوب  شتاذ  نیع  تردق  دشاب و  هتـشاد 
549 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تاعومسم و  هب  وا  عمس  ییاونش و  اهینتسناد ، تامولعم و  هب  وا  ملع  دروآ ، دوجو  هب  ار  اهینتسناد  و 

زا دنوادخ  هک  متـشاد  هضرع  ماما  هب  : » دیوگیم ریـصب  وبا  تفرگ ». قلعت  تارودقم  رب  شتردق  اهیندید و  هب  وا  رـصب  دید و  اهیندـینش ،
هک ثداح  تسا  یتفـص  تکرح  اریز  تسا  رتالاب  رترب و  تفـص  نیا  زا  دنوادخ  کلذ ، نع  هّللا  یلاعت  دومرف : ماما  دوب ؟ مه  كرحتم  لزا 

دیوگیم : ریصب  وبا  دیآیم . دیدپ  لعف  اب 
دوب لوا  زا  دنوادخ  یلزا و  ریغ  تسا  ياهدیدپ  ثداح و  تسا  یتفـص  مالک  دومرف : ماما  دوب ؟ مه  ملکتم  لوا  زا  دنوادخ  هک  مدیـسرپ  زاب 

«1 . » دشاب هتشاد  دوجو  یمالک  دشاب و  ملکتم  هک  نیا  نودب 
__________________________________________________

ص 51. تاذ ، تافص  باب  یفاک ، لوصا  ( 1)
551 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

دمح هروس  ریسفت  شخب 15 

هراشا

مود شخب  ریسفت  دمح  هروس  لوا  شخب  ریسفت  هلمـسب »  » هیآ نوماریپ  رد  یتاکن  هلمـسب »  » هیآ ریـسفت  دمح  هروس  نوماریپ  رد  یلک  لئاسم 
نایب تیادـه  هلئـسم  نوماریپ  یثحب  دـمح  هروس  شخب  نیرخآ  ریـسفت  تعافـش  تناعتـسا و  هلئـسم  تعاطا  تداـبع و  هلئـسم  دـمح  هروس 

552 ص : نآرق ، لئاسمرد 
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552 ص : یلا 7 … ] تایآلا 1  (: 1  ) ۀحتافلا ةروس  ]

هراشا

(1  ) ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(5  ) ُنیِعَتْسَن َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ  ( 4  ) ِنیِّدلا ِمْوَی  ِِکلام  ( 3  ) ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ( 2  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

(7  ) َنیِّلاَّضلا َو ال  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  ْمِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطارِص  ( 6  ) َمیِقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْها 
. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  ساپس  دمح و  ( 2  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ( 1  ) میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

. تسا تباث  ریگارف و  شتمحر  هک  يدنوادخ  ( 3  ) ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا 
. تسازج زور  کلام  هک  يدنوادخ  ( 4  ) ِنیِّدلا ِمْوَی  ِِکلام 

. میبلطیم يرای  وت  زا  مییاتسیم و  ار  وت  اهلا ! راب  ( 5  ) ُنیِعَتْسَن َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ 
هار ( 7  ) َنیِّلاَّضلا َال  َو  ْمِْهیَلَع ، ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  ْمِْهیَلَع ، َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطارِـص  امرف ! تیادـه  تسار  هار  هب  ار  اـم  ( 6  ) َمیِقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْها 

553 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ناهارمگ  هار  هن  و  ناگدز ، مشخ  هار  هن  يدرک ، دوخ  ياهتمعن  لومشم  هک  یناسک 

553 دمح … ص : هروس  نوماریپ  رد  یلک  لئاسم 

553 لوزن … ص : لحم 

رد هروس  نیا  هک  تسا  هدش  لقن  رگید  یـضعب  زا  یلو  تسا ، هدیدرگ  لزان  هکم  رد  دمح  هروس  هک  تسا  نیا  نیریـسفم  نایم  رد  روهـشم 
دنکیم : دییأت  ار  هیرظن  نیا  لیذ  لیلد  ود  دسریم و  رظن  هب  رتحیحص  لوا  هیرظن  تسا . هدش  لزان  هنیدم 

دیوگیم : هک  اج  نآ  تسا ، هدمآ  نایم  هب  نآ  زا  یمسا  رجح »  » هروس رد  هک  « 1  » تسا یناثم » عبس   » نامه دمح  هروس  - 1
«2 . » َمیِظَْعلا َنآْرُْقلا  َو  ِیناثَْملا  َنِم  ًاْعبَس  َكاْنیَتآ  ْدََقل  َو 

هکم رد  امتح  هک  تسا  ییاههروس  زا  دنکیم ، وگزاب  ار  یناثم  عبـس  دـمح و  هروس  لوزن  هدـمآ و  هروس  نآ  رد  هیآ  نیا  هک  رجح »  » هروس
. دشاب هکم  رد  زین  دمح  هروس  لوزن  دیاب  نیاربانب  تسا ، هدیدرگ  لزان 

یعطق و ناناملسم  مامت  نایم  رد  زین  بلطم  نیا  تسا و  هدمآ  هکم  رد  زامن  روتـسد  هک  تسا  نیا  دمح  هروس  ندوب  یکم  رب  مود  لیلد  - 2
ةالص ال  : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  درادن و  هقباس  دوش ، هدناوخ  دمح  هروس  نودب  هک  يزامن  مالسا ، رد  هک  تسا  نشور 

يزامن باتکلا » ۀحتافب  ّالا 
__________________________________________________

ادـعب ام  هک  دـناهدروآ  يراخب  قودـص و  زا  هک  تسا  یتایاور  اهنآ  هلمج  زا  تسا و  هدـش  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  يدایز  تایاور  رد  ( 1)
. دومن میهاوخ  لقن  ار  نآ 

.87 رجح / ( 2)
554 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هدیدرگ لزان  هکم  رد  هروس  نیا  املسم  نیاربانب  تسا ، هدیدرگ  لقن  ینـس  هعیـش و  قیرط  هب  ثیدح  نیا  درادن و  دوجو  دمح  هروس  نودب 
. دناهدناوخیم هروس  نیا  اب  ار  ناشزامن  مالسا ، زاغآ  زا  ناناملسم  تسا و 

لزان راـب  ود  دراد ، هک  یتیمها  تمظع و  تهج  هب  دـمح  هروس  هک  تسا  نیا  نآ  دـناهدومن و  راـیتخا  ار  یموس  هیرظن  نیرـسفم  زا  یـضعب 
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. هنیدم رد  رگید  راب  کی  هکم و  رد  راب  کی  تسا : هدش 
هب دیاش  دنک و  دـییأت  تباث و  ار  نآ  هک  تسین  تسد  رد  یلیلد  هک  نیا  اهنت  تسین ، لامتحا  رابتعا و  زا  یلاخ  دوخ  دـح  رد  مه  هیرظن  نیا 

، هک نیا  نآ  دراد و  يرگید  تلع  يراذگمان  نیا  مه  دـیاش  تسا و  هدـش  هدـیمان  یناثم » عبـس   » هروس نیا  ندـش ، لزان  راب  ود  نامه  تلع 
. تسا هتفای  مان  یناثم  عبس  هک  تسا  نیا  مود  تعکر  رد  رگید  راب  لوا ، تعکر  رد  راب  کی  دوشیم : هدناوخ  رابود  زامن  ره  رد  هروس  نیا 

554 دمح … ص : هروس  تلیضف 

ایناث تسا و  هدرک  یفرعم  دـیجم  نآرق  مامت  ربارب  رجح  هروس  رد  ار  نآ  لاعتم  دـنوادخ  الوا  هک  سب  نیمه  هکرابم  هروس  نیا  تلیـضف  رد 
هک یتروص  رد  دریگب ، ار  هروس  نیا  ياج  زامن  رد  دناوتیمن  نآرق  ياههروس  زا  کی  چیه  دوش و  هدـناوخ  هروس  نیا  اب  اهزامن  مامت  دـیاب 

هروس نیا  هک  تسا  نیا  دمح  هروس  رگید  زایتما  دوشیم . هتخانش  زامن  نامه  اب  ناملسم  ریغ  زا  ناملسم  تسا و  نید  هناوتسا  ساسا و  زامن 
. دومن میهاوخ  نایب  لامجا  روط  هب  ار  نآ  هدنیآ  تاحفص  رد  ادخ  يرای  هب  هک  تسا  ناوارف  یملع  تاکن  دایز و  فراعم  میلاعت و  ياراد 
ماما زا  دوخ  دانسا  اب  قودص  خیش  هک  نانچ  تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخس  نآ  زا  یناوارف  تایاور  رد  هک  تسا  يدح  هب  دمح  هروس  تلیـضف 
دمح هروس  زا  تسا  ياهیآ  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دومرف : هک  دنکیم  لقن  ع )  ) نانمؤم ریما  زا  شدنمجرا  ناردپ  زا  ع )  ) يرکسع نسح 

: دومرفیم هک  مدینش  ص )  ) مرکا لوسر  زا  دومن : هفاضا  نانمؤم  ریما  هاگ  نآ  تسا . هیآ  تفه  ياراد  اعومجم  هّللا  مسب  هیآ  اب  هروس  نیا  و 
تنم دروم  دمح  هروس  هلیسو  هب  ارم  ادخ  سپ  میظعلا ،» نآرقلا  یناثملا و  نم  اعبس  كانیتآ  دقل  و  ! » دمحم ای  دومرف : نم  هب  لاعتم  دنوادخ 
«1 . » تسا یهلا  شرع  نئازخ  زونک و  نیرتاهبرپ  نیرتزیزع و  زا  دمح  هروس  يرآ ، تسا . هدرمش  ربارب  نآرق  مامت  اب  ار  نآ  هداد و  رارق 

لوسر مدوب و  زامن  لوغشم  نم  دیوگیم : هک  تسا  هدومن  لقن  یلعم  نب  دیعس  یبا  زا  يراخب 
__________________________________________________

.26 / 1 ناهرب ، ریسفت  ( 1)
555 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

ار وت  باوج  هک  مدوب  زامن  لوغـشم  هّللا ! لوسر  ای  متـشاد : هضرع  زامن  ندش  مامت  زا  سپ  مدادـن  ار  وا  باوج  درک ، ادـص  ارم  ص )  ) ادـخ
تسا : هدومرفن  دنوادخ  رگم  دومرف : ص )  ) مرکا لوسر  مدادن .

«1 . » ْمُکاعَد اذِإ  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّلل  اُوبیِجَتْسا 
زا هک  نآ  زا  شیپ  یهاوخیم  ایآ  دومرف : سپـس  ص )  ) مرکا لوسر  دناوخیم ! ار  امـش  هک  هاگ  نآ  دینک ، تباجا  ار  ربمایپ  ادـخ و  توعد 

هـضرع میوش ، جراخ  دجـسم  زا  میتساوخ  تفرگ و  ارم  تسد  هاگ  نآ  مهد ؟ داـی  وت  هب  ار  نآرق  هروس  نیرتگرزب  يوش ، جراـخ  دجـسم 
نم يارب  ار  دمح  هروس  ص )  ) ادـخ لوسر  دـیهد . دای  نم  هب  ار  نآرق  هروس  نیرتگرزب  دـیهاوخیم  هک  دـیدومرف  هّللا ! لوسر  ای  متـشاد :

«2 . » تسا هدش  هداد  نم  هب  هک  تسا  میظع  نآرق  یناثم و  عبس  نامه  هروس  نیا  دومرف : دناوخ و 

555 دمح … ص : هروس  تایآ  دادعت 

زا طقف  تسین ، یفالتخا  هیرظن  نیا  رد  تفگ  ناوتیم  هکلب  تسا ، هیآ  تفه  ياراد  دـمح  هروس  هک  تسا  نیا  ناناملـسم  نایم  رد  روهـشم 
هیآ تشه  ياراد  هروس  نیا  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  دـیبع  نب  ورمع  زا  هیآ و  شـش  ياراد  دـمح  هروس  هک  تسا  هدـش  لقن  یفعج  نیـسح 

اریز : تسا  فلاخم  زین  روهشم  هیرظن  اب  تسا و  ردان  ذاش و  رایسب  هیرظن  نیا  یلو  دشابیم 
. دننادیم هیآ  تفه  ار  دمح  هروس  یمالسا  ياملع  رثکا  الوا :
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. دننکیم دییأت  ار  روهشم  هیرظن  نیمه  تسا ، هدمآ  ینس  هعیش و  قیرط  زا  هک  يدایز  تایاور  ایناث :
ندوب هیآ  تفه  يراذگمان ، نیا  دوخ  دشابیم و  دـمح  هروس  نامه  نآرق ، رد  یناثم » عبـس   » زا روظنم  هک  میتفگ  هتـشذگ  روطـس  رد  اثلاث :

. دهدیم ناشن  ار  روکذم  هروس 
، هروس رخآ  ات  ار  َنیِذَّلا  َطارِـص  دننادیم ، دمح  هروس  ءزج  دـننکیم و  باسح  لقتـسم  هیآ  کی  ار  هّللا » مسب   » هک یناسک  هیرظن ، نیاربانب 

لقتـسم هیآ  ار  ِبوُـضْغَْملا …  ِْریَغ  دـننادیمن ، دـمح  هروـس  زا  یلقتـسم  هیآ  ار  هّللا » مسب   » هـک یناـسک  یلو  دـننکیم  باـسح  هـیآ  کـی 
. تسا یعطق  ظوفحم و  دمح ، هروس  ندوب  هیآ  تفه  هیرظن  ود  ره  هب  انب  هنوگ  نیدب  دنرامشیم و 

__________________________________________________

. ] …[24 لافنا / ( 1)
.103 / 6 يراخب ، حیحص  ( 2)

556 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

556 دمح … ص : هروس  فده 

تدابع و رد  دیحوت  اصوصخم  دیحوت ، هلئـسم  یکی  دـنک . يروآ  دای  ناسنا  هب  ار  یمهم  رایـسب  هلئـسم  ود  هک  تسا  نیا  هروس  نیا  فدـه 
شیاتـس و لباق  يرگید  زیچ  ای  یـسک و  وا  زج  دریگ و  ماجنا  وا  رطاخ  هب  ادـخ و  يارب  ارـصحنم  دـیاب  اهناسنا  شتـسرپ  تدابع و  هک  نیا 

. درادیم زاب  یگدولآ  هانگ و  زا  ار  ناسنا  هک  شاداپ  باسح و  زور  هب  نامیا  داعم و  هلئسم  مود  دشابیمن . شتسرپ 
ناینب لصا  ود  نیا  ساسا  رب  مالسا  میلاعت  نیئآ  مامت  تسا و  نآرق  ییاغ  تلع  مالسا و  ییاهن  یلصا و  فده  داعم ،) أدبم -  ) هلئسم ود  نیا 
مالعا اسر  دـنلب و  يادـص  اب  دـنکیم و  توعد  یتسرپ  هناـگی  ادـخ و  هب  ناـمیا  يوس  هب  ار  رـشب  دارفا  ماـمت  مالـسا  نید  اریز  تسا ، هدـش 

هک : درادیم 
«1 . » ِهَّللا ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتَی  َو ال  ًاْئیَش  ِِهب  َكِرُْشن  َو ال  َهَّللا  اَّلِإ  َُدبْعَن  اَّلَأ  ْمُکَْنَیب  َو  انَْنَیب  ٍءاوَس  ٍۀَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق 

کیرش وا  هب  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  هناگی  دنوادخ  زج  هب  هک  تسا  ناسکی  امش  ام و  نایم  هک  ینخـس  يوس  هب  دییایب  باتک ! لها  يا  وگب 
تـسا نیا  نآرق  لوزن  ربمایپ و  لاسرا  زا  فده  يرآ  دریذپن ! ییادخ  هب  هناگی  راگدرورپ  زج  هب  ار  رگید  ضعب  ام  زا  یـضعب  میهدن و  رارق 

عوضخ و تسا  بجاو  سپ  تسین ، شتسرپ  شیاتس و  راوازس  يزیچ  ای  یسک و  راگدرورپ  زج  هک  دنک  میهفت  مالعا و  ناهج  مدرم  هب  هک 
نیا هکراـبم  هروس  نیا  رد  دـشاب و  هتـشاد  صاـصتخا  دـنوادخ  هب  تسا ، رادروخرب  روعـش  لـقع و  زا  هک  يدوجوم  ره  رـشب و  دارفا  هجوت 

. تسا هدش  نایب  ناهرب  لیلد و  اب  بلطم 
وا دزن  هب  ار  شیوخ  ياههتساوخ  جیاوح و  دنکیم و  شتسرپ  عوضخ و  رگید ، ناسنا  کی  ربارب  رد  هک  لقاع  ناسنا  کی  هک : نیا  حیضوت 

اترطف ارهق و  یـصقان ، ره  هک  نآ  هچ  دـنکیم  ساسحا  هجوت  عوضخ و  دروم  صخـش  نآ  رد  هک  تسا  یلامک  زایتما و  تهج  هب  ای  دربیم 
تسا و هدیسر  يو  يوس  زا  عضاخ  صخـش  هب  تبـسن  هک  تسا  یماعنا  ناسحا و  تهج  هب  ای  تسا و  عضاخ  شیوخ ، زا  رتلماک  ربارب  رد 

يوس هب  ار  یتعفنم  یکچوک ، راهظا  عوضخ و  نآ  هلیـسو  هب  دـهاوخیم  دراد و  دوجو  صقان  صخـش  رد  هک  تسا  یجایتحا  تهج  هب  اـی 
هدننک شیاتـس  رب  یـصاخ  قوفت  طلـست و  هجوت ، شیاتـس و  دروم  صخـش  هک  نیا  ای  دزاس و  فرطرب  دوخ  زا  ار  يررـض  ای  بلج و  دوخ 

وا نایصع  یشکرس و  زا  دنیبیم و  عضاوت  عوضخ و  هب  فظوم  روبجم و  وا  ربارب  رد  ار  دوخ  يرترب  طلست و  نیا  رثا  رد  يو  هک  دراد 
__________________________________________________

.64 نارمع / لآ  ( 1)
557 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
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. دسرتیم
هب دنک ، تقد  لماوع  للع و  نیا  زا  کی  ره  رد  رگا  دـنمدرخ  ناسنا  کی  تسا و  يرگید  ربارب  رد  عوضخ  تدابع و  بابـسا  للع و  اهنیا 

صاصتخا راصحنا و  یهلا ، سدقا  تاذ  هب  اهنآ  همه  هکلب  تسا و  عمج  دنوادخ  تاذ  رد  اهنآ  همه  هک  دش  دـهاوخ  هجوتم  نیقی  عطق و 
اراد لامک  روط  هب  ار  لامک  لامج و  تافص  مامت  هک  تسوا  اهنت  اریز  تسا  شیاتس  دمح و  راوازـس  هتـسیاش و  هک  تسوا  اهنت  سپ  دراد ،

شخب تمعن  تسوا  مه  درادـن و  هار  وا  سدـق  تحاس  هب  صقن  زجع و  نیرتکچوک  تسا و  رود  هب  يراع و  صقاون  بویع و  ماـمت  زا  و 
ادـخ نامه  درک و  دـنهاوخ  نت  رب  یتسه  سابل  ادـعب  ای  دـناهدمآ و  دوجو  هب  هک  یتسه  ناهج  تادوجوم  همه  شخب  یتسه  ملاوع و  مامت 

نایاپیب تمحر  ياراد  هک  تسا  وا  دنکیم . يربهر  ناشلامک  يوس  هب  دهدیم و  شرورپ  عیرـشت  نیوکت و  هار  زا  ار  ملاوع  نیا  هک  تسا 
. تسا یتسه  ناهج  لک  رب  یقیقح  ناطلس  قلطم و  کلام  ریذپان و  لاوز  و 

قـلطم و لاـمک  اریز  تسین  شتـسرپ  تداـبع و  راوازـس  یـسک  وا  زج  تسا و  شتـسرپ  راوازـس  هک  نآ  قـح و  هب  دوـبعم  تسوا  مه  يرآ 
. تسوا يارب  قلطم  تنطلس  عیسو و  تمحر  تسوا و  مه  دننامیب  یقیقح و  معنم  نایاپیب ،

تناعتسا و یسک  زا  دنکیم و  شتسرپ  تدابع و  ار  یسک  يو  زج  هب  دروآیم و  يور  رگید  سک  هب  وا  زج  لقاع  صخـش  لاح  نیا  اب  ایآ 
« دوجولا نکمم  ، » دنوادخ زج  هب  سک  همه  زیچ و  همه  هک  یتروص  رد  درک !؟ دناوت  لکوت  هیکت و  يرگید  رب  وا  زج  هب  دیوجیم و  يرای 

اریز تسج  يرای  تناعتسا و  دنوادخ ، تاذ  زا  اهنت  دیاب  هک  یتلاح  رد  تسا ، زاین  اپ  ات  رس  جاتحم و  اتاذ  ارهق و  مه  دوجولا  نکمم  تسا و 
يا « 1  » ُدـیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  دـنمزاین !! جاتحم و  هرـسکی  همه  وا  ریغ  تسا و  زاینیب  هک  تسوا  اـهنت 

. تسا شیاتس  دمح و  هنوگ  ره  هتسیاش  زاینیب و  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  دییادخ . هب  دنمزاین  یگمه   ] امش مدرم 
زا ناشنابز  اب  هک  دـهدیم  دای  نینچ  دوخ  ناگدـنب  هب  دـهدیم ، صاصتخا  دوخ  هب  ار  اـنث  دـمح و  هروس ، نیا  رد  دـنوادخ  هک  نآ  زا  سپ 

دنوادخ سپس  میبلطیم ! تناعتسا  وت  زا  مییاتسیم و  ار  وت  اهنت  اهلا ! راب  ینعی  ُنیِعَتْـسَن  َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ  دنیوگب ، ناشلد  ناج و  قامعا 
ندش هداتسرف  زا  سپ  نانآ  هک : دیامرفیم  هراشا  اهناسنا  یّلک  تیعضو  هب  لاعتم 

__________________________________________________

.15 رطاف / ( 1)
558 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

دناهدیدرگ : میسقت  هدمع  هورگ  هس  هب  ینامسآ  ياهباتک  ندمآ  دورف  ناربمایپ و 
تسار و هار  هب  هدـیدرگ و  دـنوادخ  شخبتذـل  نیریـش و  ياهتمعن  یهلا و  تایانع  تاهجوت و  لومـشم  هک  دنتـسه  یناـسک  لوا : هورگ 
رد یجاجوعا  تسا و  هدیناسر  یناسنا  ییاغ  فده  ییاهن و  بولطم  دصقم و  هب  ار  نانآ  هک  یهار  هب  دناهدش ، نومنهر  تیاده و  میقتسم 

. درادن هار  نآ 
فرحنم تسار  ای  پچ  هب  هدرک و  مگ  دربیم ، يدبا  تداعس  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  ار  میقتسم  تسار و  هار  هک  دنتسه  یناسک  مود : هورگ 
یهاـتوک ریـصقت و  قح  هار  ندرک  ادـیپ  رد  هچرگ  دـناهدیزرون  تجاـجل  داـنع و  قح ، ربارب  رد  یلو  دـناهدرک  مگ  ار  قـح  هار  هدـیدرگ و 

قح ربارب  رد  دـنبایب ، ار  قح  هار  دـنرببیپ و  ناشهابتـشا  هب  رگا  هک  دـنیامیپیم  فارحنا  فالخ و  هار  هابتـشا ، شزغل و  يور  زا  دـناهدرک و 
. دنهدیمن همادا  ار  فارحنا  فالخ و  هار  دننزیمن و  زابرس  نآ  زا  دننکیمن و  یشکرس  درمت و 

اب دـنهدیم و  جرخ  هب  تجاجل  قح ، ربارب  رد  تسا و  هدـناشک  دانع  يوس  هب  ار  نانآ  ماـقم  تورث و  بح  هک  دنتـسه  یناـسک  موس : هورگ 
ماقم هب  ادعب  دندوب ، انـشآ  قح  اب  تسخن  رگد  یـضعب  دناهتخانـشن و  ار  قح  لوا ، زا  اهنآ  زا  یـضعب  دنزرویم ، ینمـشد  تموصخ و  نآ 

. دننکیم يوریپ  شتسرپ و  ناشیاهسوه  لایما و  زا  هدوب و  دوخ  سفن  ياوه  هدرب  هدنب و  عقاو  رد  دارفا  نیا  دناهدمآ و  رب  قح  راکنا 
دیامرفیم : هک  اج  نآ  دیامرفیم ، هراشا  هورگ  نیا  هب  دیجم  نآرق  رگید  هروس  رد  دنوادخ 
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«1 . » ُهاوَه ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  َأ 
؟ تسا هداد  رارق  دوخ  دوبعم  ادخ و  ار ، شیوخ  سفن  ياوه  هک  ار  یسک  يدید  ایآ 

زا رتشیب  دنراوازس و  يرتشیب  باذع  هب  دنراد ، قح  ربارب  رد  هک  یتجاجل  دانع و  رثا  رد  دنرتدیدش و  تلالـض  رفک و  رد  هفیاط  نیا  هتبلا 
لماش ینابر  تیادـه  ات  تسین ، یلاخ  ماقم  تورث و  بح  هزیرغ  زا  اعبط  رـشب  نوچ  دـنریگیم و  رارق  راـگدرورپ  بضغ  دروم  مود  هفیاـط 
هراشا تقیقح  نیا  هب  دـیجم  نآرق  رد  هک  ناـنچ  تسین ، ناـما  رد  سوه  يوه و  هبلغ  یهارمگ و  تلالـض و  رد  طوقـس  زا  دوشن ، شلاـح 

تسا : هدمآ  هک  اج  نآ  هدش ،
«2 . » ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  یِّکَُزی  َهَّللا  َّنِکل  َو  ًاَدبَأ  ٍدَحَأ  ْنِم  ْمُْکنِم  یکَز  ام  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو 

دنوادخ یلو  دشیمن  كاپ  امش  زا  يدحا  زگره  دوبن ، هجوتم  امش  رب  یهلا  تمحر  لضف و  رگا  و 
__________________________________________________

.23 هیثاج / ( 1)
.21 رون / ( 2)

559 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. تساناد اونش و  دنوادخ  دنکیم و  هزیکاپ  هیکزت و  دهاوخب  ار  هک  ره 

عقاو شیوخ  سوه  يوه و  بولغم  هک  دوریم  لامتحا  نآ  ره  دـشابیم و  دوخ  ینورد  لایما  ریـسا  راگدرورپ  تیانع  نودـب  ناـسنا  نوچ 
َطارِّصلا اَنِدْها  دنیوگب : دننک و  ییامنهار  تیاده و  بلط  وا  هاگشیپ  زا  هشیمه  هک  دنکیم  میلعت  شناگدنب  هب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دوش ،

دروم هک  یناسک  هار  هن  ياهدومن  ماعنا  ناسحا و  ناـنآ  يارب  هک  ار  یناـسک  هار  اـمرف ، تیادـه  تسار  هار  هب  ار  اـم  وت  ایادـخ ! : » َمیِقَتْـسُْملا
.« دناهدیدرگ هارمگ  هک  یناسک  هار  هن  دناهدش و  عقاو  وت  بضغ 

دننکیم تساوخرد  دنوادخ  زا  دراد ، صاصتخا  ناکین  نانمؤم و  هب  هک  ار  يریذپان  فارحنا  مئاد و  تیاده  تالمج ، نیا  اب  نارازگ  زامن 
تسار و هار  نامه  ناورهر  زا  دهد و  رارق  تسا ، هداد  ناشماعنا  هدومن و  ناشماعنا  هک  یناگدنب  فص  رد  ار  نانآ  هک  دـنهاوخیم  وا  زا  و 

. دنادرگب ناشمیقتسم 
هک : دنکیم  یفرعم  نینچ  ار  میقتسم  هار  نآ  ناورهر  نابحاص و  رگید  هیآ  رد 

اذِإ اْنیَبَتْجا  َو  اْنیَدَـه  ْنَّمِم  َو  َلِیئارْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  َو  ٍحُون  َعَم  اـْنلَمَح  ْنَّمِم  َو  َمَدآ  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ 
«1 . » ایُِکب َو  ًادَّجُس  اوُّرَخ  ِنمْحَّرلا  ُتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت 

اب هک  یناسک  زا  مدآ و  لسن  زا  یناربمایپ  زا  دـنترابع  اهنآ  تسا و  هداد  رارق  شتمعن  فطل و  لومـشم  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنآ 
اهنآ میدرک و  ناشتیادـه  میدـیزگرب و  ار  اـهنآ  هک  یناـسک  زا  بوـقعی و  میهاربا و  ناـمدود  زا  مـیدرک و  ناـشراوس  یتـشک  رب  حوـن 

. نایرگ نانک و  هدجس  دنداتفایم ، كاخ  هب  دشیم ، هدناوخ  نانآ  رب  نامحر  دنوادخ  تایآ  یتقو  هک  دندوب  یناسک 
ار نانآ  هک  دنهاوخب  شهاگرد  زا  دنربب و  هانپ  وا  هب  میقتسم  هار  تخانـش  مدع  فارحنا و  زا  هک  دنکیم  میلعت  شناگدنب  هب  دنوادخ  زاب  و 

. درادب ناشنوصم  ظوفحم و  ناهارمگ »  » و نیبوضغم »  » هورگ ود  نیا  موش  تشونرس  زا 

559 هصالخ … ص :

لاعفا اب  دنکیم و  فیـصوت  دیجمت و  شلامج  لامک و  فاصوا  اب  ار  شدوخ  تسخن  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دـمح ، هروس  موهفم  هصالخ 
يروآدای رشب  هب  تسا ، وا  نآ  زا  هک  ار  ازج  زور  تنطلـس  هّماع و  تمحر  یمومع ، تیبرت  دیامنیم : یفرعم  ار  دوخ  شایلاعتم  فاصوا  و 

شیاتس و راوازس  یسک  وا  زج  دراد و  ادخ  هب  صاصتخا  تناعتسا  شتسرپ و  تدابع ، هک  دنکیم  يریگهجیتن  هاگنآ  دنکیم ،
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.58 میرم / ( 1)
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. تساوخ ددم  يرای و  وا  زا  دومن و  شتسرپ  ار  ادخ  اهنت  دیاب  هک  تسا  نیا  تسین ، شتسرپ 
میقتسم و طارـص  هب  ار  نانآ  ات  دننک  تساوخرد  دنوادخ  زا  هک  دهدیم  ناشرکذت  دنکیم و  میلعت  اهناسنا  هب  ار  شیاین  اعد و  هار  سپس 

نایاپ لاوز و  لباق  ریغ  ياهتمعن  هب  يدبا و  یگدنز  هنادواج و  تایح  کی  هب  دنک ، ناشتیاده  ینادواج  تداعس  يوس  هب  تسار و  هار 
. دهد ناشرارق  درادن ، دوجو  نآ  زا  دعب  یتملظ  یکیرات و  هک  ییانشور  رون و  رد  دناسرب و  ناشریذپان 

شیوخ لضف  تمحر و  اب  دنوادخ  هک  دراد  صاصتخا  یناسک  هب  تیاده  میقتسم و  هار  هک  دنکیم  نایب  ار  هتکن  نیا  هلحرم  نیرخآ  رد  و 
یناسک هار  اب  هار  نیا  تسا و  هتـشاد  ناشلوذـبم  یـصاخ  فاطلا  هتخاس و  شیوخ  ناوارف  ياهتمعن  نایاپیب و  تمحر  لومـشم  ار  اهنآ 

. تسادج زیامتم و  دناهدیدرگ ، فرصنم  حیحص  هار  زا  هک  یناسک  هار  اب  دناهتفرگ و  رارق  ادخ  بضغ  مشخ و  دروم  هک 
دنکیم : بیقعت  ار  مهم  یلاع و  فده  راهچ  اعومجم  دراد و  رب  رد  یفده  شخب  ره  هتفای و  لیکشت  شخب  راهچ  زا  دمح  هروس  نیاربانب ،

. دنکیم یفرعم  فیصوت و  اهناسنا  يارب  شایلامک  یلاع و  تافص  اب  ار  ادخ  - 1
. تسین نآ  راوازس  یسک  وا  زج  تسادخ و  هب  صوصخم  تناعتسا  شتسرپ و  تدابع ، - 2

. تسج يرای  ددم و  وا  زا  یبایهار  رد  تساوخ و  یهلا  هاگشیپ  زا  دیاب  ار  ناکین  هار  تسار و  هار  تخانش  تسار و  هار  هب  تیاده  - 3
561 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسادج . زیامتم و  نّیلاض )  ) ناهارمگ هار  زا  و  نیبوضغم )  ) ناگدز مشخ  هار  زا  ناکین  هار  - 4

561 هلمسب … ص : هیآ  ریسفت 

561 هیآ … ص : تادرفم  تاغل و  حیضوت 

« هلمـسب  » هیآ ار  هیآ  نیا  تسام . ریـسفت  نخـس و  دروم  لصف  نیا  رد  هک  دشابیم  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  هیآ  دـمح ، هروس  زا  هیآ  نیلوا 
تسا : لیذ  رارق  هب  نآ  حیضوت  هک  تسا  هتفای  لیکشت  هملک  جنپ  زا  هلمسب »  » هیآ دنمانیم 

، رتبا تروص  نیا  ریغ  رد  دوش ، زاغآ  ادـخ  مان  اب  دـیاب  يزیچ  ره  دراد و  تلالد  ندرک  زاـغآ  هب  هک  ادـتبا  هب  ّقلعتم  تسا ، ّرج  فرح  «ب :»
. دمآ دهاوخ  لصف  نیمه  رخآ  رد  نآ  حیضوت  هک  دوب  دهاوخ  تکربیب  شزرایب و  صقان ،

هک تسا  نیا  تسین ، هملک  یلـصا  فورح  زا  تسا و  لصو  هزمه  شاهزمه  تسا و  هناشن  تمـالع و  ياـنعم  هب  تغل  رد  مسا »  » هملک مسا :
هملک رد  تسا . هداتفا  مه  شراگن  طبـض و  رد  یتح  هّللا » مسب   » هلمج رد  یلو  دوشیم  طقاس  ظـفلت  رد  رگید  هملک  هب  لاـصتا  تروص  رد 
لوا رسک  اب  مه  ود  ره  هک  مس »  » و مسا » : » تسا تغل  راهچ  اهنآ  نیرتروهشم  هک  دراد  دوجو  ینوگانوگ  دایز و  ياهظفلت  تاغل و  مسا » »

. تسا هدش  هدناوخ  نآ  مض  اب  مه  و 
عافترا و مسا ، هلیـسو  هب  اّمـسم  ای  انعم و  هک  نیا  رابتعا  هب  تسا ، هدـش  هتفرگ  تسا ، يدـنلب  عافترا و  يانعم  هب  هک  ّومـس »  » زا مسا »  » هملک

هدنونـش نهذ  رد  دراد ، تلالد  نآ  هب  هک  یظفل  ندینـش  اب  ینعم  اریز  دـسریم  روهظ  هلحرم  هب  یناـهنپ  اـفخ و  زا  دـنکیم و  ادـیپ  يدـنلب 
562 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  هک  یتروص  رد  دوشیم  رهاظ  رضاح و 

ادـیپ اقترا  عافترا و  ینعم ، کی  ربارب  رد  نآ  ندرک  روظنم  عضو و  اب  ظفل  هک  دـناهتفگ  مسا  ار  مسا  رابتعا  نیدـب  ای  دوبن  يو  نهذ  رد  البق 
. دباییم اوتحم  انعم و  ددرگیم و  جراخ  ندوب  ینعمیب  لمهم و  تلاح  زا  دنکیم و 

هک يروط  هب  اریز  تسا ، هابتشا  هیرظن  نیا  یلو  دناهتسناد  دشابیم  تمالع  يانعم  هب  هک  ۀمـس »  » زا قتـشم  ار  مسا »  » نادنمـشناد زا  یـضعب 
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دنیوگیم و تیمسا »  » و تیمس »  » هیدعت ماقم  رد  و  ّیمسا » يومس و   » تبسن رد  و  ّیمس »  » شرغـصم تسا ، ءامـسا » ، » مسا عمج  مینادیم ،
« تّمس و   » هیدعت ماقم  رد  و  ّیمس » و   » تبسن عقوم  رد  و  میسو »  » ریغصت رد  و  ماسوا »  » نتـسب عمج  عقوم  رد  دوب ، همـس »  » هژاو زا  ذختم  رگا 

. دشیم هتفگ  تمسوا »  » و
. دنتـشاد ییانـشآ  هملک  نیا  اب  زین  یلهاج  نارود  رد  یتح  اهبرع  تسا . راگدرورپ  سدـقم  تاذ  هب  ّصتخم  مان  ملع و  هّللا »  » هملک هّللا :» »

دیوگیم : یلهاج  رصع  رعاش  دیبل 
«1  » لئاز ۀلاحم  میعن ال  ّلک  لطاب و  هّللا  الخ  ام  ءیش  ّلک  الا 

دیامرفیم : ناحبس  دنوادخ  و 
«2 . » ُهَّللا َُّنلوُقََیل  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو 

ملع هّللا »  » هک دناهدرک  لایخ  هک  یناسک  هّللا  دنیوگیم : امّلسم  تسا ، هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  یسک  هچ  ینک  لاؤس  نانآ  زا  هاگره  و 
ریز لیالد  اب  ار  نآ  ندوب  یـصاصتخا  ماـن  ملع و  ناوتیم  دـناهدرک و  هابتـشا  تسا ، سنج  مسا  هکلب  تسین  یـصاصتخا  یـصخش و  ماـن  و 

دومن : تابثا 
سدقم تاذ  هب  ظفلت  عقوم  رد  دشاب ، دنمزاین  ياهنیرق  دهاش و  هب  هک  نیا  نودب  هملک  نیا  دنمانیم . هلالج  ظفل  ار  هّللا »  » هملک ردابت :» - » 1

. دنکیم تقبس  تردابم و  هدنونش  نهذ  هب  ینعم  نامه  امیقتسم  هملک ، نآ  ندینش  اب  دیامنیم و  تلالد  راگدرورپ 
نیا هک  دوشیم  تباث  مه  لقن » مدع  ۀلاصا   » هدعاق اب  درادن و  دیدرت  کش و  نآ  رد  یسک  هک  تسا  نشور  يردق  هب  ردابت  فارصنا و  نیا 

. تسا هدیدرگ  تباث  لوصا  ملع  رد  زین  هدعاق  نیا  ندوب  تجح  هدوب و  ینعم  نامه  هب  ادتبا  زا  تغل و  لصا  رد  هملک 
لامعتسا فصو  تروص  هب  دیریگب ، رظن  رد  ییانعم  ره  هب  هلالج  ظفل  قاقتشا :» مدع  - » 2

__________________________________________________

. تسا یندش  لیاز  راچان  هب  یتمعن  ره  لطاب و  یهلا  سدقا  دوجو  زج  هب  زیچ  ره  ( 1)
.25 نامقل / ( 2)

563 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
هملک نتفرگن  رارق  فصو  دومن و  فیـصوت  هّللا »  » هملک اب  ار  قلاخ  ملاع و  تفگ و  هّللا » قلاـخلا   » و هّللا » ملاـعلا   » ناوتیمن ـالثم  دوشیمن ،

اریز دشاب  یـصاصتخا  مان  ملع و  دیاب  راچان  هب  دیدرگ ، تباث  نآ  ندوب  دماج  نوچ  تسا و  نآ  قاقتـشا  مدع  ندوب و  دماج  رب  لیلد  هّللا » »
. تسین تسرد  نآ  ندوب  قتشم  هک  یتروص  رد  دننادیم ، قتشم  ار  نآ  دنتسه ، لئاق  ندوب  سنج  مسا  هب  هک  یناسک 

هب تسناوتیمن ، دـشیمن و  هدـیمان  دـیحوت  هملک  هّللا » الا  هلا  ال  ، » دوبن ادـخ  یـصاصتخا  ماـن  ملع و  هلـالج  ظـفل  رگا  دـیحوت :» هملک  - » 3
تلالد دنوادخ  دیحوت  هب  اهنیا  لاثما  و  قلاخلا » ّالا  هلا  ال   » ای قزارلا » ّالا  هلا  ال   » تالمج هک  نانچ  دنک ، تلالد  دنوادخ  یگناگی  دیحوت و 

وا ناوتیمن  تسین و  هتفریذپ  وا  مالـسا  درب ، راک  هب  هّللا » ّالا  هلا  ال   » ياج هب  ار  اههلمج  نیا  زا  یکی  یـسک  رگا  هک  تساج  نیا  زا  دنرادن و 
. تسناد دیحوت  لها  اههلمج  نیا  نتفگ  اب  اهنت  ار 

نیعم یمان  یقیقح  موهفم  ره  يارب  هک  روط  نامه  دـنکیم  اضاقت  ظاـفلا  ءامـسا و  عضو  رد  تلع  تمکح و  يراذـگمان :» ترورـض  - » 4
يارب يرگید  ظفل  برع  ناـبز  رد  هک  مینادیم  یلو  ددرگ  نیعم  یـصخشم  صاـخ و  مسا  زین  راـگدرورپ  سدـقم  تاذ  يارب  تسا ، هدـش 

یـصاصتخا ماـن  هدـیدرگ و  عضو  روظنم  نیدـب  هّللا »  » ظـفل هک  دوشیم  مولعم  اـج  نیا  زا  تسا . هدـیدرگن  روـظنم  عـضو و  سدـقم ، تاذ 
. دشابیم دنوادخ 

563 لاکشا 1 … ص :
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زا کی  ره  هدـننک ، نییعت  عضاو و  هک  تسا  نیا  رب  طورـشم  فقوتم و  ینعم  کی  ربارب  رد  ظـفل  کـی  نییعت  عضو و  هک  دوش  هتفگ  دـیاش 
دوجوم کی  هک  رشب  اریز  تسین ، ریذپ  ناکما  دروم  نیا  رد  ینعم  روصت  یلو  دنک ، روصت  رضاح و  دوخ  نهذ  رد  القتـسم  ار  ینعم  ظفل و 

ات دـنک  روصت  دوخ  نهذ  رد  ار  نآ  دـشاب و  هتـشاد  هطاحا  تسا  ناـیاپیب  بجاو و  هک  ادـخ  دوجو  هب  دـناوتیمن  تسا ، دودـحم  نکمم و 
. تسین ریذپ  ناکما  وا  يراذگمان  هناحبس و  قح  تاذ  ربارب  رد  یظفل  نتخاس  هک  تسا  نیا  دنک ، عضو  وا  يارب  یمان 

هب الوا : اریز  تسین  لاکـشا  زا  یلاخ  زین  لامتحا  نیا  تسا ، وا  دوخ  دـنوادخ ، سدـقا  تاذ  يانعم  هب  هّللا »  » ظفل عضاو  هک : دوش  هتفگ  رگا 
ایناث : تسین و  دنوادخ  دوخ  هّللا ، ظفل  عضاو  هک  مینادیم  نیقی 

ینعم نآ  رد  ظـفل  سپـس  ددرگ ، رـضاح  روـصت و  هدـنیوگ  نهذ  رد  ینعم  دـیاب  مه  لامعتـسا  هلحرم  رد  نییعت  عـضو و  هـلحرم  رب  هوـالع 
. دربب راک  هب  نآ  رد  ار  هّللا »  » ظفل دناوتب  ات  تسین  ریذپ  ناکما  رشب  يارب  یهلا  سدقا  تاذ  روصت  میتفگ : هک  یتروص  رد  دوش ، لامعتسا 

564 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  هب  وا  سدقا  تاذ  ربارب  رد  هّللا »  » ظفل لامعتسا  نینچمه  ادخ و  يراذگمان  ظفل و  عضو  نیاربانب ،
« ملع «، » هّللا  » ظفل هک : نیا  راتفگ  هجیتن  تسین . ریذپ  ناکما  دشاب ، هدش  يراذگمان  نییعت و  رـشب  هلیـسو  هب  هک  صاخ  مان  و  ملع »  » تروص

. تسین دنوادخ  ّصاخ  مان  و 

564 ص : خساپ … :

ریوصت و هدـنیوگ ، نهذ  رد  یبـیرقت  هراـشا و  هلیـسو  هب  ولو  ـالامجا  ینعم  نآ  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  اـنعم ، ربارب  رد  یظفل  ندومن  عضو 
. وا ریغ  زا  مه  تسا و  ریذپ  ناکما  یهلا  سدقا  تاذ  دوجولا و  بجاو  زا  مه  یلامجا ، رّوصت  عون  نیا  دوش و  رضاح 

روصت نینچ  هک  یتروص  رد  تسا ، دـنوادخ  دـحیب  تاذ  یگنوگچ  زا  لـماک  یقیقح و  روصت  دـشابیم ، لاـحم  شروـصت  هچ  نآ  اـما  و 
رد اهنت  هن  يراذگمان  هلئسم  دوب ، مزال  هبناج  همه  قیقد و  روصت  نینچ  رگا  لامعتسا و  رد  هن  تسا و  مزال  ظافلا  نییعت  عضو و  رد  هن  قیقد 

يارب اهنآ  یتسه  تقیقح  یگنوگچ و  هک  یقیاقح  تادوجوم و  مامت  رد  يراذگمان  ظافلا و  نییعت  هکلب  دروخیم  رب  لاکشا  هب  دنوادخ 
. دیدرگیم لاحم  حور ، نج و  هتشرف ، دننام  تسین ، كرد  لباق  نشور و  الماک  رشب 

سدقم تاذ  رد  ریمض  هراشا و  مسا  ندرک  لامعتسا  هک  نیا  رد  دشاب  هتـشاد  دیدرت  کش و  دناوتیمن  سکچیه  هک : تسا  نیا  رگید  هتکن 
. درک دصق  ار  ادخ  اهنآ  زا  دومن و  ظفلت  ار  يریمض  هراشا و  مسا  ناوتیم  تسا و  تسرد  حیحص و  راگدرورپ 

مینادب و وا  یصوصخ  مان  ملع و  ار  ظفل  نیا  مینک و  دصق  ار  ادخ  سدقا  تاذ  نآ ، زا  مییوگب و  ار  یظفل  ام  هک  دراد  لاکشا  هچ  نیاربانب ،
لامک تافـص  نآ  همه  مه  يراذـگمان  عضو و  هلحرم  رد  دـشابیم و  اراد  ار  تمظع  لامک و  تافـص  مامت  راگدرورپ  سدـقا  تاذ  نوچ 

ار لامج  لامک و  تافـص  مامت  هک  تسا  یقلطم  دوجو  نآ  صاـخ  ماـن  هّللا »  » ظـفل تفگ : دـیاب  هک  تسا  نیا  دـشابیم ، روظنم  ظوحلم و 
. تسا اراد 

564 لاکشا 2 … ص :

دیامرفیم : هک  دوب  دهاوخن  حیحص  هیآ  نیا  يانعم  دشاب  صاخ  مان  ملع و  هّللا »  » هملک رگا 
«1 . » ِضْرَْألا ِیف  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ُهَّللا  َوُه  َو 
. نیمز رد  اهنامسآ و  رد  دنوادخ  تسوا 

__________________________________________________

.3 ماعنا / ( 1)
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565 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
دنوادـخ هک  یتروص  رد  دومن ، دـهاوخ  ناکم  تابثا  وا  يارب  هیآ  نیا  تروص  نیا  رد  دـشاب ، سدـقا  تاذ  صاخ  مان  هّللا »  » ظـفل رگا  اریز 

هکلب تسین  ادخ  صاخ  مان  ملع و  هّللا »  » ظفل تفگ : دیاب  هک  تسا  نیا  تسا ، هدرکن  لاغشا  نیمز  اهنامـسآ و  زا  ار  ییاج  درادن و  ناکم 
. نیمز اهنامسآ و  رد  دوبعم ، تسوا  هک  دوب  دهاوخ  نینچ  هفیرش  هیآ  يانعم  تروص  نیا  رد  تسا ، دوبعم  يانعم  هب 

565 خساپ … ص :

تسا نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  نآ  مامت  هب  وا  تسین و  یلاخ  ادخ  دوجو  زا  یناکم  چیه  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  روکذم  هیآ  هک  مییوگیم 
دیامرفیم : هک  تسا  ینعم  نیا  دیؤم  هیآ ، يدعب  تالمج  دشابیمن و  یفخم  ناهنپ و  وا  زا  يدوجوم  چیه  دراد و  هطاحا 

«1 . » َنُوبِسْکَت ام  ُمَْلعَی  َو  ْمُکَرْهَج  َو  ْمُکَّرِس  ُمَْلعَی 
. تسا هاگآ  امش  درکلمع  زا  دنادیم و  ار  امش  راکشآ  ناهن و  دنوادخ ،

تاومّسلا یف  هّللا  وه  و   » ریـسفت زا  ع )  ) قداص ماما  زا  نم  هک  دنکیم  لقن  تسا - نامعن  نب  دمحم  نامه  قودص  هدیقع  هب  هک  رفعج - وبا 
ياو دومرف : ماما  دراد ؟ روضح  اج  همه  رد  دوخ  تاذ  دوجو و  اب  ایآ  متفگ : تسا . اج  همه  رد  وا  يرآ  دومرف : ماما  مدیسرپ  ضرألا » یف  و 

رد دـنوادخ  هک  ییوگب  هک  تسا  نیا  شاهمزال  دراد ، دوجو  ناـکم  نـالف  رد  هتاذ  هب  ادـخ  هک  ییوگب  رگا  تسا . دودـحم  اـهناکم  وت  رب 
دودـحم ناـکم  کـی  رد  هن  تسا و  دودـحم  هن  وا  تسین . نینچ  نیا  یلو  تسا  قولخم  تفـص  ياراد  هتفرگ و  رارق  دودـحم  ناـکم  کـی 

همه رب  شاطلـست  تردـق و  ملع ، لاـح ، نیع  رد  تـسا و  اراد  ار  قوـلخم  زا  ادـج  وا  هـکلب  تـسا  اراد  ار  قوـلخم  تفـص  هـن  دـجنگیم و 
«2 . » دراد هطاحا  تاقولخم ،

زا یکاح  هک  ظفل  نیا  تازایتما  تایـصوصخ و  رد  دـنمانیم و  هلالج » ظفل  ، » نآ يـالاو  ياـنعم  صاـخ و  تمظع  تلع  هب  ار  هّللا »  » هملک
هدـش هملک  ءزج  ندوـب ، صاـخ  مسا  ملع و  تهج  هب  هچرگ  نآ ، لوا  رد  لا »  » ینعی مـال » فـلا و   » فرح هک  تسا  نیا  تسا ، نآ  یگژیو 
طقاـس رگید  فرح  هب  لاـّصتا  اـب  رگید  لـصو  ياـههزمه  تاـملک و  همه  دـننام  تسا و  لـصو  هزمه  شاهزمه  لاـح  نیع  رد  یلو  تـسا 

تاـصتخم زا  یکی  نیا  ددرگیمن و  طـقاس  هزمه  تروص  نیا  رد  هک  هّللا » اـی   » دـننام دوش ، عقاو  ادـن  فرح  زا  دـعب  هک  نیا  رگم  دوـشیم 
. تسا هدشن  ادیپ  دروم  نیا  رد  هملک  نیا  يارب  يریظن  برع  مالک  رد  تسا و  هلالج  ظفل  نامه 

__________________________________________________

.3 ماعنا / ( 1)
.315 / 1 ناهرب ، ریسفت  ( 2)

566 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
ندوب و ناهنپ  باجتحا و  يانعم  هب  هک  هال »  » هملک زا  ارهاظ  نیاربانب  تسا ، لوقنم  ظافلا  زا  هلـالج  ظـفل  مییوگب : هک  میرادـن  هقیاـضم  اـم 

مـسا ینعم  رظن  زا  تسا و  ردـصم  شراتخاس  عضو  رظن  زا  هّللا »  » ظفل سپ  تسا ، هدـش  هتفرگ  تسا ، يدـنلب  عافترا و  يانعم  هب  مه  یهاگ 
: هک تسا  هدـش  هدـناجنگ  تاکن  نیا  نآ ، يانعم  رد  نیاربانب ، تسا . يراب  تاذ  صاـخ  مسا  ملع و  لامعتـسا ، دروم  رظن  زا  تسا و  لـعاف 
مئالع و رثا  رد  هک  يدوجو  درادـن ، هار  وا  هب  یتسپ  ضافخنا و  چـیه  هک  تسا  يدـنلب  سب  ماقم  بحاص  عفترم و  تاذ  ناـمه  ینعی  هّللا » »
دـنیبب و ار  وا  دـناوتیمن  اهمشچ  هک  ناهنپ  بیاغ و  مدرم  راظنا  زا  لاح  نیع  رد  تسا و  ینـشور  روهظ و  تیاغ  رد  شناـیاپیب  ياـههناشن 

. دربیپ وا  تاذ  هنک  هب  دناوتیمن  يرشب  راکفا 
الیلک رکفلا  ادغ  نوکلا  ۀبوجعا  ای  کیف 

الوقعلا تلبلب  ّّبللا و  يوذ  تّریح  تنا 
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الیم ّرف  اربش  کیف  يرکف  مدقا  امّلک 
«1  » الیبس يدهی  ءاوشع ال  یف  طبخی  اصکان 

نیا رد  اریز  تسا . هتفرگ  هشیر  دـیدرگ ، ریحتم  ياـنعم  هب  اـی  درک و  تداـبع  ياـنعم  هب  هلا »  » زا هلـالج  ظـفل  مییوـگب  هـک  درادـن  یموزل  و 
رد دـشابیم  هدـش ، هتـشون  بوتکم و  يانعم  هب  هک  باتک  دـننام  موهفم ، مسا  يانعم  هب  تسا  ردـصم  هلا »  » هملک هک  مییوگب  دـیاب  تروص 

. میرادن یجایتحا  هنوگچیه  لیوأت  راتفگ و  نیا  هب  هک  یلاح 
هب تسا و  حـضاو  نشور و  زین  تمحر  يانعم  تسا و  هدـش  هتفرگ  تمحر  زا  هملک  نیا  تسا . نمحر  هلمـسب »  » هملک نیمراهچ  نمحر :» »

دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  دشابیم . يرهمیب  يریگ و  تخس  دض  یلد  تخس  تواسق و  دض  موهفم 
«2 . » ْمُهَْنَیب ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشَأ 

__________________________________________________

لوقع هتخاس ، ریحتم  ار  لقع  نابحاص  هک  ییوت  تسا . هدیدرگ  زجاع  هدـنامرد و  اهرکف  یتسه ! هبوجعا  يا  تتاذ  هنک  كرد  هار  رد  ( » 1)
رـس دزیرگیم . بقع  هب  اهخـسرف  دورب ، شیپ  بجو  کی  وت  كرد  هار  رد  نم  رکف  هاگره  ياهدومن ! دوخ  يادیـش  هلاو و  ار  اههشیدـنا  و 

.« دربیمن شیپ  تاذ  وت  مهف  يوس  هب  یهار  درادیمرب و  مدق  یکیرات  تملظ و  رد  هدنکفا 
.29 حتف / ( 2)

567 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. دننابرهم میحر و  دوخ ، نایم  رد  ریگتخس و  دیدش و  رافک ، هب  تبسن  شنارای  ربمایپ و 

«1 . » ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنَأ  َو  ِباقِْعلا  ُدیِدَش  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا 
. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  لاح  نیع  رد   ] دیدش تازاجم  ياراد  ادخ  دینادب !

اهناسنا هب  صاصتخا  تسا ، ذوخأـم  یلد  كزاـن  ّتقر و  هک  نآ  موهفم  رد  یهتنم  تسا  یقیقح  تبـسن  کـی  دـنوادخ  هب  تمحر  تبـسن 
هب تمحر  نداد  تبسن  دنوادخ و  رد  میحر » نامحر و   » ياههملک لامعتسا  لاح  نیا  اب  یلو  تسین ، ظوحلم  ینعم  نیا  دنوادخ  رد  دراد و 
هک نیا  هن  تسا  تمحر  مزاوـل  زا  ّتقر  دوریمن و  راـک  هب  دـنوادخ  هراـب  رد  بلق  تقر  اریز  يزاـجم ، هن  تـسا  نآ  یقیقح  ياـنعم  هـب  وا 

. دشاب نآ  موهفم 
، دنک باجیا  شاتحلـصم  تمکح و  دهاوخب و  تقو  ره  هک  تسا  راگدرورپ  یلعف  تافـص  زا  یناسر  يزور  شنیرفآ و  دـننامه  تمحر 

دیامرفیم : وا  دوخ  هک  نانچ  دهدیم ، ماجنا  دروآیم و  دوجو  هب  ار  نآ 
«2 . » ْمُْکبِّذَُعی ْأَشَی  ْنِإ  َْوأ  ْمُکْمَحْرَی  ْأَشَی  ْنِإ  ْمُِکب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَر 

تازاجم دـهاوخب  رگا  دزاـسیم و  دوخ  تمحر  لومـشم  ار  امـش  دـهاوخب  رگا  تسا ، رتهاـگآ  امـش  لاـمعا  تاـّین و   ] رب امـش  راـگدرورپ 
. دنکیم

«3 . » َنُوبَْلُقت ِْهَیلِإ  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُمَحْرَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُعی 
تشگرب دهدیم و  رارق  شیوخ  تمحر  دروم  دهاوخب ، هک  ار  یسک  ره  دنکیم و  تازاجم  دنادب ] قحتسم  و   ] دهاوخب هک  ار  یـسک  ادخ 

. دوب دهاوخ  وا  يوس  هب  امش  همه 
. دننک ترفغم  تمحر و  بلط  وا  زا  هک  دهدیم  رکذت  شیوخ  ناگدنب  هب  نابرهم  دنوادخ  نآرق ، زا  يددعتم  تایآ  رد  و 

«4 . » َنیِمِحاَّرلا ُْریَخ  َْتنَأ  َو  ْمَحْرا  َو  ْرِفْغا  ِّبَر  ُْلق  َو 
. یناگدننک محر  نیرتهب  وت  نک و  ممحر  ياشخبب و  ارم  اراگدرورپ ! وگب :

بلطم نیا  تسا و  تمحر  رد  هغلابم  نمحر »  » هغیص هک  دناهتفگ  نییوغل  زا  یضعب  نیرسفم و  رگا 
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__________________________________________________

. ] …[98 هدئام / ( 1)
.54 لیئارسا / ینب  ( 2)

.21 توبکنع / ( 3)

.118 نونمؤم / ( 4)
568 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

مامت رد  نامحّرلا »  » هملک اریز  هن ، اـی  دوش  لامعتـسا  هغلاـبم  رد  نآ  یبیکرت  تئیه  هک  نیا  زا  معا  تسا ، تسرد  ناـمحر »  » هملک دروم  رد 
تلالد تسا و  نآ  موهفم  تیلک  تعسو و  تیمومع ، زا  یکاح  لامعتسا ، عون  نیا  تسا و  هدش  لامعتسا  دیق  نودب  قلطم و  روط  هب  دراوم 
دوش : هتفگ  هک  تسا  هدشن  هدید  دروم  چیه  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دراد ، هطاحا  تادوجوم  مامت  هب  وا  تمحر  هک  نیا  رب  دراد 

لامعتـسا ماقم  رد  ار  نامحر »  » هملک زگره  ینعی  تسا ، هدننک  محر  نانمؤم  هب  ای  مدرم  هب  دـنوادخ  نمحرل :» نینمؤملاب  وا  ساّنلاب  هّللا  ّنا  »
هک تسا  عیاش  لامعتـسا  هنوگ  نیا  میحر »  » هملک رد  یلو  دـننکیمن ، دـّیقم  دودـحم و  يرگید  دـیق  هملک و  ره  اب  ای  نینمؤم و  ای  ساـن  اـب 

«. میحرل نینمؤملاب  وا  ساّنلاب  هّللا  ّنا  : » دنیوگیم
تاـیآ زا  یـضعب  رد  مینیبیم  هک  تسا  اـج  نیا  زا  دوریمن و  راـک  هب  ادـخ  ریغ  رد  دـنوادخ و  يارب  تسا  بقل  دـننامب  ناـمحر »  » هملک و 

دننام : تسا ، هتفر  راک  هب  دنوادخ  سدقا  تاذ  رد  رگید  هملک  هب  اّکتا  نودب  القتسم و 
«1 . » ٍءْیَش ْنِم  ُنمْحَّرلا  َلَْزنَأ  ام  َو  اُنْلثِم  ٌرََشب  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ام  اُولاق 

. تسا هداتسرفن  امش  يارب  يزیچ  دنوادخ ] ، ] دیتسین شیب  يرشب  ام  دننام  هب  مه  امش  دنتفگ :
«2 . » ِنوُذِْقُنی َو ال  ًاْئیَش  ْمُُهتَعافَش  یِّنَع  ِنُْغت  ٍّرُِضب ال  ُنمْحَّرلا  ِنْدُِری  ْنِإ 

. دنهدیمن متاجن  دشخبیمن و  نم  لاح  هب  يدوس  نیرتمک  نانآ  تعافش  دناسرب ، نم  هب  يررض  دهاوخب  نامحر  دنوادخ ]  ] رگا
«3 . » َنُولَسْرُْملا َقَدَص  َو  ُنمْحَّرلا  َدَعَو  ام  اذه 

. دنتفگ تسار  وا  ناربمایپ  تسا و  هداد  هدعو  نامحر  دنوادخ ]  ] هک تسا  نامه  نیا 
«4 . » ٍتُوافَت ْنِم  ِنمْحَّرلا  ِْقلَخ  ِیف  يَرت  ام 

. دید یهاوخن  یتوافت  نامحر  يادخ   ] شنیرفآ رد 
تسا : هیآ  نیا  دنکیم ، دییأت  ادخ  هب  تبسن  نامحر »  » ندوب بقل  دروم  رد  ار  ام  راتفگ  هک  یلیالد  زا  زاب 

__________________________________________________

.15 سی / ( 1)

.23 سی / ( 2)

.52 سی / ( 3)

.3 کلم / ( 4)
569 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«1 . » ایِمَس َُهل  ُمَْلعَت  ْلَه  ِِهتَدابِِعل  ِْربَطْصا  َو  ُهُْدبْعاَف  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر 
دـننام و ایآ  دـشاب ! ابیکـش  شتداـبع  هار  رد  نک و  شتـسرپ  ار  وا  سپ  تساـهنآ  ناـیم  رد  هچ  نآ  نیمز و  اهنامـسآ ، راـگدرورپ  تسوا 

هدزناش هدومن و  يرتشیب  تیانع  نامحر »  » هملک هب  میرم )  ) هروس نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  دینکیم  هظحالم  یباییم !؟ وا  يارب  یمانمه 
نامه دنادیمن ، یمانمه  دنوادخ  يارب  هک  هیآ  نیا  زا  روظنم  هک  دوشیم  هدـیمهف  اج  نیا  زا  تسا ، هدرب  راک  هب  هروس  نامه  رد  ار  نآ  راب 
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. ددرگیمن لامعتسا  وا  ریغ  رد  دراد و  صاصتخا  ادخ  هب  هک  تسا  نامحر  مان 
نیا هغیص و  نیا  فاصوا  صیاصخ و  زا  تسا و  هغلابم  هغیـص  ای  ههبـشم و  تفـص  هملک  نیا  تسا  میحر  هلمـسب »  » هملک نیمجنپ  میحر :» »

، ریدـق میلع ،  » دـننام دوریم ، راک  هب  تاذ  زا  كاکفنا  لباق  ریغ  يزیرغ و  تافـص  رد  ابلاغ  هک  تسا  نیا  تسا ، لـیعف »  » لکـش هک  لـکش 
تلـالد میحر  هک  تسا  نیا  هب  میحر » ناـمحر و   » تفـص ود  نیا  قرف  سپ  اـهنیا ، لاـثما  و  ّیند » ّیلع ، لـیخب ، یخـس ، عیـضو ، فـیرش ،
تلـالد طـقف  ناـمحر  یلو  تسا  یهلا  سدـقا  تاذ  كاـکفنا  لـباق  ریغ  یگـشیمه و  تافـص  تاذ و  مزاول  زا  تمحر  هک  نیا  هب  دـنکیم 

. تسا تمحر  تفص  ياراد  دنوادخ  هک  نیا  رب  دنکیم 
دننام : تسا ، هدیدرگ  يدعتم  اب »  » هلیسو هب  هشیمه  تسا ، هدمآ  شقلعتم  اب  هک  اج  نآ  دیجم  نآرق  رد  میحر »  » هملک

«2 . » ٌمیِحَر ٌفُؤََرل  ِساَّنلِاب  َهَّللا  َّنِإ 
. تسا نابرهم  فوءر و  مدرم  هب  تبسن  دنوادخ  یتسار 

«3 . » ًامیِحَر َنِینِمْؤُْملِاب  َناک  َو 
. تسا نابرهم  نانمؤم  هب  تبسن  دنوادخ 

هدش لامعتـسا  مزال  تروص  هب  هدیدرگ و  ادـج  خلـسنم و  ندوب  يدـعتم  زا  تسا  هدـش  رکذ  شقلعتم  اب  هک  دراوم  نیا  رد  هملک  نیا  ایوگ 
ار نآ  موهفم  ندوـب  یتاذ  يزیرغ و  هملک ، نیا  ندرک  ضرف  مزـال  دـشیمن و  يدـعتم  اـب »  » هلیـسو هب  دـشیمن  ضرف  مزـال  رگا  اریز  تسا 

. عیضو فیرش و  دننام  دنکیم ، تیبثت 
__________________________________________________

.65 میرم / ( 1)
.143 هرقب / ( 2)

.43 بازحا / ( 3)
570 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

اینّدـلا و نمحر   » هلمج رد  هملک  ود  ره  هک  نیا  لـیلد  هب  دنتـسین ، ههبـشم  تفـص  اـهنآ  هک  هداد  هیرظن  نینچ  هملک  نـیا  هراـب  رد  یـسولآ 
ترابع هب  « 1  » يدعتم لعف  زا  هن  دیآیم  مزال  لعف  زا  ههبـشم  تفـص  هک  یتروص  رد  دـناهدش ، هفاضا  لوعفم  يوس  هب  امهمیحر » ةرخآلا و 

. دوش هفاضا  نآ  يوس  هب  ات  تسین  لوعفم  ياراد  تقو  چیه  ههبشم  تفص  رگید 
تسین شلوعفم  يوس  هب  هملک  هفاضا  باب  زا  روکذم  هلمج  رد  هملک  ود  نیا  هفاضا  اریز  تسا  زیگنا  تفگش  رایـسب  یـسولآ  زا  نخـس  نیا 

. تسین مزال  يدعتم و  نایم  رد  یقرف  زین  ناکم  نامز و  يوس  هب  هفاضا  رد  تسا و  نامز  ای  ناکم و  يوس  هب  هفاضا  باب  زا  هکلب 
هک اریز  صاخ ، شیانعم  تسا و  ماع  مسا  میحر »  » یلو ماع ، شیانعم  تسا و  صاخ  مسا  نامحر »  » هک تسا  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد 

ادـخ باتک  اب  اهنآ  رهاظ  اریز  تشاذـگ  رانک  هب  ای  دومن  لـیوأت  ار  تاـیاور  نیا  دـیاب  یلو  « 2 . » دراد نینمؤم  اـی  ترخآ و  هب  صاـصتخا 
کنیا هک  تسا  هدش  لامعتـسا  دشاب ، هتـشاد  صاصتخا  ترخآ  هب  ای  نینمؤم و  هب  هک  نیا  نودب  نآرق  رد  میحر  هملک  نوچ  دراد  تفلاخم 

اهنآ : زا  ییاههنومن 
«3 . » ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َکَّنِإَف  ِیناصَع  ْنَم  َو  یِّنِم  ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف 

. ینابرهم هدنشخب و  وت  سپ  دنک ، ینامرفان  نم  زا  سک  ره  تسا و  نم  زا  دنک ، يوریپ  نم  زا  سک  ره 
«4 . » ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  اَنَأ  یِّنَأ  يِدابِع  ْئِّبَن 

«5 . » ٌمیِحَر ٌفُؤََرل  ِساَّنلِاب  َهَّللا  َّنِإ  منابرهم ! هدنشخب  نم  هک  نک  هاگآ  ار  مناگدنب 
. تسا نابرهم  میحر و  مدرم  هب  تبسن  دنوادخ 

نآرق لئاسمرد  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 448زکرم  هحفص 357 

http://www.ghaemiyeh.com


«6 . » ًامیِحَر ْمُِکب  َناک  ُهَّنِإ  ِِهلْضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  ِرْحَْبلا  ِیف  َْکلُْفلا  ُمَُکل  یِجُْزی  يِذَّلا  ُمُکُّبَر 
وا تمعن  زا  ات  دروآیم  رد  تکرح  هب  امش  يارب  ایرد  رد  ار  یتشک  هک  تسا  یسک  ناتراگدرورپ 

__________________________________________________

.59 / 1 یسولآ ، ریسفت  ( 1)
.28 / 1 ناهرب ، ریسفت   43 / 1 يربط ، ریسفت  ( 2)

.36 میهاربا / ( 3)
. ] …[49 رجح / ( 4)

.65 جح / ( 5)
.66 لیئارسا / ینب  ( 6)

571 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. تسا نابرهم  امش  هب  تبسن  وا  دیوش . دنمهرهب 

«1 . » ًامیِحَر ًاروُفَغ  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  َْوأ  َءاش  ْنِإ  َنیِِقفانُْملا  َبِّذَُعی  َو 
. تسا نابرهم  رگشیاشخب و  دنوادخ  هک  دریذپیم  ار  ناشهبوت  دننک ، هبوت  رگا  ای  دنکیم و  باذع  ار  ناقفانم  دهاوخب  رگا 

همه رب  دنوادخ  هک  تسا  هتفر  راک  هب  یمومع  يانعم  رد  میحر »  » هملک تسا ، هدـماین  اج  نیا  رد  هک  یتایآ  رگید  تایآ و  نیا  رد  مینیبیم 
. تسا نابرهم  میحر و  ناهج  ود  ره  رد  یناسنا  ره  رب  قفانم و  نمؤم و  زا  سک 

هب تروص  کی  هب  ود  ره  میحر »  » و نامحر » ، » اهاعد نیا  رد  هک  امهمیحر » ةرخآلا و  اینّدلا و  نمحر  ای  : » تسا هدمآ  زین  اهاعد  یـضعب  رد 
. تسین هملک  ود  نیا  نیب  یقرف  تیصوصخ ، تیمومع و  رظن  زا  هک  دوشیم  مولعم  اج  نیا  زا  تسا و  هتفر  راک 

هک تسا  نیا  دنکیم ، صتخم  ترخآ  ملاع  هب  اهنت  ار  نآ  دننادیم و  صاخ  ینعم  رظن  زا  ار  میحر »  » هملک هک  تایاور  نآ  زا  روظنم  دیاش 
يواسم شدوبن  اب  تمحر  هنوگ  نیا  دوجو  ددرگ ، عطقنم  ناهج  نیا  رد  دشاب و  هتـشادن  همادا  دادـتما و  ترخآ  ملاع  ات  ادـخ  تمحر  رگا 

لئاز و هک  یتمحر  تسین و  تمحر  عقاو  رد  تشاد و  دهاوخ  يدوس  هچ  دیایب ، یتخبدب  باذع و  نآ  رس  تشپ  رد  هک  یتمحر  اریز  تسا 
یعقاو يانعم  هب  تمحر  هک  تفگ  ناوتیم  باسح  نیا  اب  دش ، دهاوخ  وحم  كدنم و  یمئاد  یتخبدـب  باذـع و  رد  راچان  هب  دوش ، عطقنم 
نانمؤم ریغ  هب  دـنوادخ  هک  انعم  نادـب  هن  تسانعم  نیا  هب  نینمؤم  هب  تمحر  صاصتخا  دـشخبیم و  دوس  نینمؤم  لاح  هب  اهنت  اـهنت و  نآ ،

. دنکن محر  الصا 

571 یبدا … ص : حیضوت  کی 

نیرـسفم زا  رگید  هورگ  تسا و  قلعتم  أرقا »  » ای و  أرقا »  » ای لق »  » ای لوقا »  » هب هّللا » مسب   » رورجم راج و  هک  دـندقتعم  ریـسفت  ياملع  یـضعب 
دننادیم قلعتم  أدتبأ »  » هب ار  نآ  یموس  هورگ  دراد ، یگتـسباو  قلعت و  نعتـسا »  » ای و  نیعتـسا »  » هب هّللا » مسب   » رورجم راج و  هک  دـنیوگیم 

تسا : تسردان  لطاب و  یلوا  هیرظن  ود  ام  هدیقع  هب  یلو 
میروبجم تروص  نیا  رد  مات ، ياـنعم  ياراد  دـشاب  ياهلمج  دـیاب  لوق  تئارق و  هّداـم  لوعفم  هک  تسا  لـطاب  تهج  نیدـب  لوا  هیرظن  اـما 

مینک روظنم  ریدقت و  زین  يرگید  هلمج  تاملک  نیا  دوخ  رب  هوالع 
__________________________________________________

.24 بازحا / ( 1)
572 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
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. تساجیب یفاضا و  لمع  کی  ریدقت  نیا  هک  یتروص  رد  دشاب ، تئارق  لوعفم  لوق و  لوقم  ات 
يامسا زا  ندرک  تناعتسا  زا  یتح  وا  اریز  تسا  لاحم  دنوادخ  دوخ  نتساوخ  يرای  تناعتـسا و  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  مود  هیرظن  نالطب  و 

هلمج رد  تقیقح  نیا  هک  نانچ  وا  يامـسا  زا  هن  دـشاب  ادـخ  دوخ  زا  دـیاب  مه  نآ  مدرم ، ندومن  تناعتـسا  اـما  تسا و  ینغ  زین  شاهمیرک 
. تسا هدمآ  ُنیِعَتْسَن  َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ 

. تسا قلعتم  أدتبا »  » هب هّللا » مسب   » رورجم راج و  هک  تسا  موس  هیرظن  دروم  نیا  رد  هیرظن  نیرتهب  سپ 
روظنم ات  تسین  هّینایب  هفاضا  لیبق  زا  هّللا »  » يوس هب  مسا »  » هملک هفاضا  هک  تسا  نیا  میریزگان ، نآ  رکذـت  زا  اـج  نیا  رد  هک  يرگید  هتکن 

رگا ایناث : دـسریم و  رظنب  دـیعب  لامتحا  نیا  الوا : اریز  اهنآ  موهفم  هن  دـشاب  تاملک  نیا  ظاـفلا  درجم  میحّرلا » نمحّرلا   » و هّللا »  » هملک زا 
نیا رد  دـشاب ، روظنم  اهنآ  کی  کـی  رگا  تسین و  ادـخ  ماـن  عومجم  تروص  هب  هک  اـهنآ  دـشاب ، هملک  هس  نیا  عومجم  مسا ، زا  روظنم 

دوش : هدناوخ  تروص  نیدب  دزاس و  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  ات  دشاب  فطع  وا  اهنآ و  نایم  رد  دوب  مزال  زین  تروص 
نآ موهفم  مه  هّللا »  » زا روظنم  تسا و  يونعم  هفاضا  هّللا »  » يوس هب  مسا »  » هفاضا تفگ  دیاب  هک  تسا  نیا  میحّرلا .» نمحّرلا و  هّللا و  مسب  »

. نآ ظفل  هن  تسا 

572 هّللا … ص : مسب  اب  نآرق  ياههروس  زاغآ 

ياهیکیرات زا  دنهد و  قوس  نکمم  لامک  تداعـس و  لزنم  رـس  نیرخآ  هب  ار  رـشب  هک  دـناهدیدرگ  لزان  نیا  يارب  نآرق  ياههروس  نوچ 
راگدرورپ یمارگ  مان  اب  ياهروس  ره  هک  دوب  بسانم  دنزاس ، ناشنومنهر  دـیحوت  تفرعم و  رون  يوس  هب  هدروآ و  نوریب  تلاهج  كرش و 

تاذ یناسنا  لامک  ریـسم  رد  هک  تسا  هدمآ  دورف  روظنم  نیدـب  مه  نآرق  دـنکیم و  تیاکح  شـسدقم  تاذ  زا  يو  مان  اریز  دوش  عورش 
نتسج يرود  يّربت و  روظنم  هب  هروس  نیا  اریز  تسا  انثتسم  هدعاق  نیا  زا  تئارب  هروس  اهنت  دنک . یفرعم  حرطم و  رشب  يارب  ار  یهلا  سدقا 

تمحر لماع  هک  ادخ  مان  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدـیدرگ  زاغآ  زین  ناونع  نامه  اب  هدـش و  لزان  تسادـخ ، مشخ  هناشن  هک  نیکرـشم  زا 
فـصتم میحر  نامحر و  تفـص  اب  ادخ  مان  هک  اج  نآ  اصوصخم  هتـشادن ، تبـسانم  تسادـخ ، مشخ  هناشن  هک  هروس  نیا  زاغآ  رد  تسا ،

«1 . » دشاب
__________________________________________________

دومرف : تسا ؟ هدشن  هتشون  هّللا  مسب  تئارب ، هروس  رد  ارچ  مدیسرپ : نانمؤم  ریما  زا  هک  دنکیم  لقن  سابع  نبا  ( 1)
573 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

اب ار  شاینیوکت  باتک  هک  نانچ  تسا ، هدومرف  عورـش  دوخ  مان  اب  ار  نآرق )  ) دوخ ینیودت  باتک  لاعتم  دـنوادخ  هک : نیا  راتفگ  هصالخ 
تادوجوم ریاـس  زا  شیپ  ار  نآ  هدومن و  عورـش  دـشابیم ، يو  يونعم  دوجو  یمارگ و  ربماـیپ  رون  هک  شمـسا  نیرتلـماک  نیرتگرزب و 

. تسا هدیرفآ  یتسه  ناهج 
نیا نتفرگ  رظن  رد  اـب  دـنک . تلـالد  يزیچ  یعقاو  دوجو  تاذ و  هب  هک  دـنیوگیم  ار  نآ  مسا  هک : تسا  هنوـگ  نیدـب  ینعم ، نیا  حیـضوت 

. یلعج ینیوکت و  تسا : هنوگ  ود  رب  دنوادخ  ياهمان  ءامسا و  انعم ،
وا لالج  لامج و  تافص  زا  یکی  هب  ای  سدقا و  تاذ  هب  ات  دناهدش  هتخاس  دنچ  یفورح  زا  هک  دنیوگیم  دنوادخ  یلعج  يامسا  ار  یظافلا 

. دننک تلالد 
وا تمظع  دیحوت و  هب  ناشقلاخ و  دوجو  هب  شیوخ  یتسه  دوجو و  اب  هک  دنتـسه  ییاههدیرفآ  تادوجوم و  نامه  ینیوکت  يامـسا  اما  و 

تسا : هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  نانچ  دنهدیم ، تداهش  دننکیم و  تلالد 
«1 . » َنوُِقلاْخلا ُمُه  ْمَأ  ٍءْیَش  ِْریَغ  ْنِم  اوُِقلُخ  ْمَأ 
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«2 . » اتَدَسََفل ُهَّللا  اَّلِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  دنشیوخ !؟ قلاخ  دوخ  ای  دناهدش  هدیرفآ  چیه  زا  اهنآ  ای 
. دشیم داجیا  اهنآ  رد  داسف  دوب ، يرگید  نایادخ  هّللا ، زج  نامسآ  نیمز و  رد  رگا 

، دراد دوجو  يو  تمظع  دیحوت و  رب  دنوادخ و  دوجو  رب  تلالد  عون  کی  ياهدـیدپ ، دوجوم و  ره  رد  هک  دـیآیم  رب  نینچ  تایآ  نیا  زا 
. یلعج یظفل و  يامسا  هن  ینیوکت  يامسا  یلو  دیمان ، دنوادخ  يامسا  ای  تاملک و  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  تسا  تهج  نیدب 

هب اهنآ  زا  یضعب  هک  دنتوافتم  فلتخم و  وا ، سدقا  تاذ  هب  تلالد  رظن  زا  دنوادخ  یظفل  يامـسا  هک  روط  نامه  تشاد ، هجوت  دیاب  یلو 
ره دـنراد و  تلالد  وا  تالامک  زا  یـصاخ  تهج  کی  هب  اهنت  رگید  یـضعب  دـنکیم و  تلالد  يو  تالامک  مامت  راگدرورپ و  تاذ  لصا 

تلالد لصا  رد  هچرگ  زین  وا  ینیوکت  يامـسا  دنکیم . وگزاب  وا  تالامک  تمظع و  زا  دوخ  یموهفم  تعـسو  شیاجنگ و  هزادنا  هب  یمان 
تدش و رد  یلو  دنکرتشم  وا  یلامک  تافص  ریاس  تردق و  ملع ، دیحوت ، دنوادخ ، دوجو  هب 

__________________________________________________

.330 / 2 كردتسم ، تسا . هدش  لزان  نیکرشم  زا  نما  نتشادرب  روظنم  هب  هروس  نیا  تسا و  تمحر  نما و  هناشن  هّللا  مسب 
.35 روط / ( 1)
.22 هرقب / ( 2)

574 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
ع)  ) يدـه همئا  ربماـیپ و  دوجو  اـهنآ  نیرتینعمرپ  نیرتلـماک و  هک  دـنتوافتم  مه  اـب  يدـنوادخ  تـالامک  تمظع و  رب  تلـالد  تعـسو 

. تسا هدیدرگ  عورش  اهنآ  رون  شنیرفآ  تقلخ و  اب  ینیوکت  باتک  یتسه و  ناهج  شنیرفآ  هک  دنشابیم 
دوجو و رب  نآ  تلالد  دشاب  رتعیـسو  نآ  يدوجو  هعـس  رتهتـسیاش و  رتلماک و  هچ  ره  دوجوم ، هک  تسا  نیا  توافت  فالتخا و  نیا  أشنم 
زا ياهراپ  رد  هک  يروط  هب  ع )  ) نیرهاط همئا  رب  ینـسح ) يامـسا   ) قالطا هک  تساـج  نیا  زا  دـیدرگ و  دـهاوخ  رتيوق  دـنوادخ ، تمظع 

«1 . » تسا ینعم  رپ  حیحص و  رایسب  تسا ، هدیدرگ  دراو  تایاور 
یهایـس زا  هک  شمظعا  مسا  هب  اهنآ  نیرتکیدزن  ظافلا و  نیرتیمارگ  اب  ار  نآرق )  ) دوخ ینیودت  باتک  نیرتلماک  گرزب ، يادخ  سپ 

«2 . » تسا هدرک  عورش  تسا ، رتکیدزن  شدیفس  هب  مشچ 
یتسه ناهج  تادوجوم  ءامـسا و  نیرتگرزب  اب  شیوخ و  تردـق  تمظع و  هناشن  نیرتگرزب  اب  ار  دوخ  ینیوکت  باتک  هک  روط  ناـمه 

مه هک  دـهدب  دای  اهناسنا  هب  هدـنزومآ ، اـنعم و  رپ  لـمع  نیا  اـب  هک  تسا  هتـساوخ  و  « 3  » تسا هدومرف  زاغآ  دـشابیم ، يدـمحم  رون  هک 
نیرتگرزب اب  ار  شیوخ  راتفگ  ینیودـت و  باتک  يو ، دوخ  هک  روط  نامه  ار ، ناـشلامعا  مه  دـننک و  زاـغآ  ادـخ  ماـن  اـب  ار  دوخ  راـتفگ 

. تسا هدرک  عورش  شاینیوکت  ياهمان  نیرتمیظع  اب  ار  دوخ  ینیوکت  باتک  یظفل و  ياهمان 
صقان و  عطقا »  » ای هجیتنیب و  و  رتبا » ، » دوشن عورش  ادخ  مان  اب  هک  یمهم  رما  ای  راتفگ  ره  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  ص )  ) مرکا لوسر  زا 

«4 . » دوب دهاوخ 
دهاوخ هجیتنیب  صقان و  ددرگ ، عورـش  ادـخ  مان  نودـب  هک  مهم  لمع  ره  دـنکیم : لقن  نینچ  ص )  ) مرکا لوسر  زا  زین  ع )  ) ناـنمؤم ریما 

«5 . » دوب
يرای هب  هک  دراد  دوجو  دشابیم ، طوبرم  هیآ  مامت  هب  هک  مه  يرگید  بلاج  تاکن  دروم  نیا  رد  و  هلمـسب »  » هیآ ریـسفت  هصالخ  دوب ، نیا 

. تفرگ دهاوخ  رارق  ثحب  دروم  هدنیآ  لصف  رد  ادخ 
__________________________________________________

.377 / 1 ناهرب ، ریسفت   106 / 1 یفاو ،  70 دیحوت ، ياهباب  زا  رداون  باب  یفاک ، ( 1)
ظافلا رد  یتوافت  رصتخم  اب  ار  تیاور  نیا  زین  نامثع   190 / 3 لامعلا ، زنک   552 / 1 مکاح ، كردتسم   218 / 1 بیذهت ،  99 / 5 یفاو ، ( 2)
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. تسا هدومن  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا 
! دیناوخب ( 13  ) هقیلعت رد  تاقیلعت  شخب  رد  ار  ینیوکت  باتک  تاحیضوت  ( 3)

.359 / 2 دمحا ، دنسم  ( 4)
.60 باب 58 و 19 / راحب 16 ، ( 5)

575 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

575 هلمسب … ص : هیآ  نوماریپ  رد  یتاکن 

575 تسا … ص : تمحر  باتک  نآرق 

نیا اهنت  شلامک  تافـص  مامت  نایم  زا  هدوتـس و  تینامحر  تمحر و  هب  ار  دوخ  شراـتفگ  نخـس و  زاـغآ  رد  ناـبرهم  گرزب و  دـنوادخ 
يوس هب  ار  ناربمایپ  ات  هدـیدرگ  بجوم  هک  تسا  دـنوادخ  تمحر  تفـص  نامه  اریز  تسا ، هدومن  باختنا  شنخـس  زاغآ  يارب  ار  تفص 

اب باتک  نیا  دوش و  عورـش  دـنوادخ  تینامحر  اب  نآرق  هک  تسا  راوازـس  اجب و  رایـسب  سپ  دـنک ، لزان  اهنآ  هب  ار  نآرق  دتـسرفب و  رـشب 
. ددرگ زاغآ  تمحر  تفص 

هدومن و حیرـصت  تقیقح  نیا  هب  یناوارف  تاـیآ  رد  دـنوادخ  هک  ناـنچ  تسا ، تمحر  ربماـیپ  نآ ، هدـنروآ  تمحر و  باـتک  نآرق  يرآ ،
تسا : هدومرف  فیصوت  تمحر  تفص  اب  ار  ربمایپ  نآرق و 

«1 . » َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٌۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُِرئاَصب  اذه 
. دنروآیم نامیا  هک  یتیعمج  يارب  تسا  تمحر  تیاده و  هیام  ناتراگدرورپ و  فرط  زا  ییانیب  هلیسو  نآرق   ] نیا

«2 . » َنِینِمْؤُْمِلل ٌۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ِروُدُّصلا  ِیف  اِمل  ٌءافِش  َو 
. نانمؤم يارب  تسا  تمحر  تیاده و  و  امش ] یحور  ياهيرامیب  نامرد   ] تسا اههنیس  رد  هک  ییاهدرد  يارب  تسا  ینامرد  و 

__________________________________________________

.203 فارعا / ( 1)
. ] …[57 سنوی / ( 2)

576 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
«1 . » َنیِِملْسُْمِلل يرُْشب  َو  ًۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ٍءْیَش  ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو 

. دشاب ناناملسم  يارب  تراشب  تمحر و  تیاده و  هیام  زیچ و  همه  رگنایب  هک  میدرک  لزان  وت  رب  ار  باتک  نیا  ام  و 
«2 . » َنِینِمْؤُْمِلل ٌۀَمْحَر  َو  ٌءافِش  َوُه  ام  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو 

. دیازفایمن نایز  نارسخ و  زج  ار  نارگمتس  مینکیم و  لزان  نانمؤم  يارب  تسا  تمحر  افش و  هچ  نآ  نآرق ، زا  و 
«3 . » َنیَِملاْعِلل ًۀَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو 

. میداتسرفن نایناهج  تمحر  يارب  زج  ربمایپ ]! يا   ] ار وت  ام 
«4 . » َنِینِمْؤُْمِلل ٌۀَمْحَر  َو  ًيدَُهل  ُهَّنِإ  َو 

. نانمؤم يارب  تسا  تمحر  تیاده و  هیام  یتسارب  نآرق  نیا  و 

576 دراد … ص : ياهتکن  نامحر  زا  دعب  میحر  رکذ 
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تالاح زا  نآ  يردصم  یلـصا و  موهفم  هک  دراد  تلالد  دشاب ، هدـمآ  ياهملک  هشیر و  ره  زا  لیعف »  » تئیه هک  میتفگ  شیپ  تاحفـص  رد 
زا تلاخب  تفارش و  هک  نیا  رب  دنراد  تلالد  هک  لیخب  فیرش و  دننام : تسا ، تاذ  كاکفنا  لباق  ریغ  یمئاد و  تافـص  ای  زیارغ و  يزیرغ 

. دنلیخب فیرش و  درم  تاذ  مزاول  یمئاد و  تافص 
تئیه اریز  دوشیم  مولعم  نشور و  ناـمحر ، هملک  زا  تسا - هدـش  هتخاـس  لـیعف »  » لکـش رب  هک  میحر -»  » هملک ریخأـت  تلع  ناـیب  نیا  اـب 

سپ هک  تسا  نیا  تسا  تاذ  مزاول  زا  تفـص  نیا  هک  دنکیمن  تلالد  یلو  دراد ، تلالد  تمحر  تیمومع  تعـسو و  رب  هچرگ  نامحر » »
ددرگ نیمأت  هاتوک  هیآ  نیا  رد  فده  ود  ره  دـشاب و  هدـش  تراشا  تلالد و  زین  ینعم  نیدـب  ات  تسا  هدـش  هدروآ  میحر  نامحر ، رکذ  زا 

یمئاد و تافص  زا  وا  تمحر  ینعی  تسا  میحر  مه  دراد و  هطاحا  تعسو و  زیچ  همه  هب  وا  تمحر  ینعی  تسا ، نامحر  مه  دنوادخ ، هک 
زا یضعب  نوچ  ددرگیمن  کفنم  وا  تاذ  زا  دشابیم و  شتاذ  مزاول 

__________________________________________________

.89 لحن / ( 1)
.82 لیئارسا / ینب  ( 2)

.107 ءایبنا / ( 3)
.77 لمن / ( 4)

577 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
هجوت دراد - تلالد  نآ  ندوب  یهلا  تاذ  همزال  هب  میحر  هملک  تمحر و  تعسو  هب  نامحر  هملک  هک  یبدا - یملع و  هتکن  نیا  هب  نیرسفم 

زا رتعیـسو  ینعم  رظن  زا  نامحر  هملک  هک  دـناهدومن  روصت  نینچ  هدومیپ و  يرگید  هار  میحر  نامحر و  تواـفت  رد  راـچان  هب  دـناهدرکن ،
نآ تعـسو  ینعم و  تداـیز  هب  فورح  یناـبم و  تداـیز  هک : دـناهدرک  لـیلعت  هیجوت و  هنوـگ  نیدـب  ار  راـتفگ  نیا  تسا و  میحر »  » هملک

تساهنآ و راتخاس  هوحن  عضو و  یگنوگچ  عبات  تاملک ، تلالد  اریز  تسا ، روآهدـنخ  کحـضم و  رایـسب  لیلد  نیا  یلو  دراد ، تلـالد 
تسا و داـیز  اـهنآ  ياـنعم  یلو  مک  اـهنآ  فورح  هک  دراد  دوـجو  یظاـفلا  اـسب  هچ  درادـن و  فورح  تلق  ترثـک و  هـب  یطاـبترا  چـیه 

. تسا دودحم  گنت و  رایسب  انعم ، موهفم و  رظن  زا  یلو  دایز  فورح ، رظن  زا  هک  دراد  دوجو  یتاملک  ظافلا و  سکعلاب ،
نیا رذاح »  » هملک رد  یلو  تسا  وسرت  یلیخ  يانعم  هب  هک  دراد  تدایز  رد  هغلابم  رب  تلالد  نیع  رـسک  اب  لعف »  » نزو رب  رذـح »  » هملک الثم 

« هیف دیزم   » و درجم »  » هک یظافلا  اسب  هچ  تساراد و  ار  رذح »  » هملک زا  رتشیب  فرح  کی  هک  یتروص  رد  درادـن ، دوجو  تدایز  هغلابم و 
. دنشابیم درک  ررض  يانعم  هب  ود  ره  هک  ّرضا »  » ّرض و  » دننام تسا ، ینعم  کی  هب  ود  ره  اهنآ 

دوـخ يوـغل  یقاقتـشا و  ياـنعم  رد  ناـمحر »  » هک تسا  یتروـص  رد  میتـفگ ، ناـمحر »  » هملک زا  دـعب  میحر »  » هملک هراـب  رد  هچ  نآ  همه 
تباث ار  بلطم  نیا  ـالبق  هک  ناـنچ  دوش ، لامعتـسا  سدـقم  تاذ  صاـخ  بقل  تروص  هب  یمـسا و  ياـنعم  رد  رگا  اـما  ددرگ و  لامعتـسا 

هتفگ هچ  نآ  رب  هفاضا  میحر  هملک  اب  ناـمحر  بیقعت  تلع  تفگ : دـیاب  دوشیم و  ضوع  راـتفگ  ثحب و  ریـسم  تروص  نیا  رد  میدومن ،
تمحر و تعـسو  نامه  نآ ، نداد  رارق  راگدرورپ  صاخ  بقل  شايوغل و  يانعم  زا  ناـمحر  لـقن  تلع  دوش ، مولعم  هک  تسا  نیا  دـش ،

. تسا وا  ینابرهم  تیاغ 

577 ص : تسا … ؟ نآرق  زا  هّللا » مسب   » ایآ

هروس و نامه  وزج  تسا ، هدـیدرگ  عورـش  نآ  اـب  هک  ياهروس  ره  رد  هّللا » مسب   » هک تسا  قاـفتا  دروم  بلطم  نیا  هیماـما  هعیـش  ناـیم  رد 
. تسا هدش  لزان  نآرق  ياههروس  زا  کی  ره  اب  هّللا  مسب  تسا و  نآ  تایآ  زا  یکی 

هدـیقع نیا  رد  همه  هزمح  يانثتـسا  هب  نارگید  یئاسک و  مصاع و  دـننام  اهیفوک ، ریثک و  نبا  دـننام  هکم  لها  كرابم و  نبا  سابع و  نبا 
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و « 1 . » دناهتشاد ار  هدیقع  نیمه  زین  یعفاش  باحصا  رتشیب  دناهدوب .
__________________________________________________

.39 / 1 یسولآ ، ریسفت  ( 1)
578 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«1 . » دناهتسناد مّلسم  یعطق و  ار  هّللا  مسب  ندوب  ءزج  زین ، هفوک  هکم و  نایراق 
یلقن و هب  انب  لبنح  نب  دمحا  يرهز و  لوحکم و  ریبج و  نب  دیعـس  سواط و  اطع و  هریره و  وبا  ریبز و  نب  ورمع  نب  هّللا  دبع  زا  هیرظن  نیا 

هدروآ زین  بعک  نب  دـمحم  يروـث و  زا  ار  هیرظن  نیا  یقهیب  و  « 2 . » تسا هدیدرگ  لقن  مه  مالـس  نب  مساق  دیبع  وبا  هیوهار و  نب  قاحـسا 
«3 . » تسا

يروث كرابم و  نبا  هب  زاجح و  ياهقف  تیرثکا  هب  هفوک و  هکم و  نایراق  هب  هدومن و  رایتخا  دوخ  ریسفت  رد  يزار  رخف  ار  هیرظن  نیمه  زاب 
هدیسر يونعم  رتاوت  هب  دروم  نیا  رد  تایاور  هک  دنکیم  هفاضا  هدومن و  رایتخا  ار  هیرظن  نیا  مه  یطویـس  نیدلا  لالج  تسا . هداد  تبـسن 

«4 . » تسا
. درادن تیئزج  اههروس  ریاس  رد  تسا و  نآ  وزج  دمح  هروس  رد  طقف  هّللا » مسب   » هک دناهتفگ  هیعفاش  ياملع  زا  یضعب  هزمح و  یلو 

«5 . » دناهداد تبسن  يو  هب  ار  لوا  هیرظن  نیلقان ، یضعب  هک  نانچ  هدش ، هداد  تبسن  زین  لبنح  نب  دمحا  هب  هیرظن  نیا 
هیآ کـی  هّللا » مسب   » هک دـندقتعم  بوـقعی  رمع و  وـبا  کـلام و  دـننام  اـملع  زا  یهورگ  هک  دراد  دوـجو  مه  یموـس  هیرظن  دروـم  نیا  رد 

ندومن زاغآ  عقوم  رد  كّربت  نّمیت و  يارب  هیآ  نیا  تسین و  مه  دمح  هروس  ءزج  یتح  نآرق  ياههروس  زا  کی  چیه  ءزج  تسا و  یلقتسم 
نودب لقتـسم ، روط  هب  دوشیم و  هدناوخ  دزاس ، ادـج  رگیدـمه  زا  ار  هچ  نآ  دـشاب و  هلـصاف  اههروس  نایم  رد  هک  نیا  نآرق و  ياههروس 

. تسا هدیدرگ  لزان  دشاب ، هتشاد  یگتسباو  یصاخ  هروس  کی  هب  هک  نیا 
بجاو دـمح  هروس  زا  لبق  زامن  رد  ار  نآ  توالت  هیرظن ، نیا  نتـشاد  اب  نانآ  رثکا  یلو  دراد ، ترهـش  رایـسب  اهیفنح  ناـیم  رد  هیرظن  نیا 
تاعکر مامت  رد  ار  هّللا » مسب   » ندناوخ هفینح  وبا  حیحـص  لقن  هب  انب  تفگیم : هک  دـنکیم  لقن  یبتجم  زا  يدـهاز »  » هک نانچ  دـننادیم ،

«6 . » تسا هتسنادیم  بجاو  زامن 
يارآ راکفا و  اب  تفلاخم  مدـع  داحتا و  ظفح  روظنم  هب  یلو  دراد  تهارک  هسفن  دـح  یف  زامن  رد  هّللا » مسب   » ندـناوخ کـلام ، هدـیقع  هب 

، دننادیم بجاو  زامن  رد  ار  نآ  ندناوخ  املع  رثکا  هک  نیملسم 
__________________________________________________

.7 / 1 یناکوش ، ریسفت  ( 1)
.16 / 1 ریثک ، نبا  ریسفت  ( 2)

.13 / 1 نزاخ ، ریسفت  ( 3)
.27 عون 22 -  135 - 136 / 1 ناقتا ، ( 4)

. نامه ( 5)
.39 / 1 یسولآ ، ریسفت  ( 6)

579 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
«1 . » تسا هتسناد  نسحتسم  بوخ و  ار  نآ  ندناوخ 

579 نآ … ص : لیالد  حیحص و  هیرظن 
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هراشا

حیحـص هیرظن  درادن و  ياهدـیاف  نادـنچ  اهنآ  لقن  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  فورعم  ریغ  ّذاش و  ياههیرظن  لاوقا و  هلئـسم  نیا  رد  هتبلا 
یکی اههروس و  مامت  وزج  هّللا » مسب   » ینعی نآرق ، ياههروس  مامت  رد  تسا  هّللا » مسب   » ندوب ءزج  ناـمه  هناـگ  هس  يارآ  لاوقا و  ناـیم  رد 

. تسا هدیدرگ  لزان  هّللا » مسب   » نودب هک  هبوت »  » هروس زج  تساهنآ  تایآ  زا 
اج نیا  رد  ار  اـهنآ  زا  یـشخب  هک  میراد  یناوارف  لـیالد  تسا ، قاـفتا  دروـم  هعیـش  نادنمـشناد  ناـیم  رد  هک  هـیرظن  نـیا  تاـبثا  يارب  اـم 

: میروآیم

579 تیب … ص : لها  تایاور  - 1

ياههروس هب  تبـسن  هّللا » مسب   » ندوب ءزج  اـهنآ  همه  زا  هک  تسا  هدیـسر  اـم  تسد  هب  ص )  ) ربماـیپ تیب  لـها  زا  یناوارف  ربتعم  تاـیاور 
مرکا لوسر  اریز  دزاسیم  زاینیب  لیالد  رگید  زا  ار  ام  تسا و  یفاـک  هیرظن  نیا  تاـبثا  رد  اـهتیاور  نیمه  و  « 2  » دوشیم هدافتسا  نآرق 

لح رد  دومن و  هعجارم  ناـنآ  هب  ینید  تالکـشم  لـئاسم و  ماـمت  رد  دـیاب  هک  تسا  هدومن  یفرعم  نآرق  شودـمه  نیرق و  ار  ناـنآ  (ص )
تایاور : نآ  زا  یتمسق  کنیا  « 3 . » تفرگ ددم  ماهلا و  نانآ  زا  ضماوغ 

؟ مناوخب زین  ار  هّللا » مسب   » منکیم توالت  ار  دـمح  هروس  هک  زامن  رد  متـشاد : هضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  دـیوگیم : راـمع  نب  ۀـیواعم  - 1
ماما مناوخب ؟ دیاب  مه  هروس  نآ  اب  ار  هّللا » مسب   » مناوخیم زامن  رد  يرگید  هروس  دمح ، هروس  زا  دـعب  مدیـسرپ : اددـجم  یلب . دومرف : ماما 

«4 . » يرآ دومرف :
دمح هروس  دوخ  زامن  رد  هک  یـسک  هراب  رد  دییامرفیم  هچ  موش  تیادف  متـشون : ع )  ) رقاب ماما  هب  دیوگیم : ینادمه  نارمع  نب  ییحی  - 2

ار هّللا » مسب  ، » دیسر رگید  هروس  هب  یلو  دناوخیم  هّللا » مسب   » اب ار 
__________________________________________________

.257 / 1 ۀعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  ( 1)
218 و - 153 / 1 بیذهت ،  311 / 1 راصبتسا ، ص 86  نآرق ، تئارق  باب  یفاـک ، عورف  باـتک  هب  تاـیاور  هلـسلس  نیا  زا  عـالطا  يارب  ( 2)

. دییامرف هعجارم   352 / 1 ۀعیشلا ، لئاسو 
. ] …[ تسا هدمآ  باتک  نیمه  نیشیپ  ياهشخب  رد  ثیدح  نیا  رداصم  زا  یتمسق  ( 3)

. ۀیمالسالا بتکلا  راد  پاچ  ، 312 / 3 یفاک ، ( 4)
580 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هراب نیا  رد  امـش  هیرظن  درادن . یلاکـشا  دـیوگیم : دروم  نیا  رد  یـسابع  هک  مدومن  هفاضا  دوخ  همان  رد  زین  ار  هلمج  نیا  دـنکیم ؟ كرت 
هتـشون رابود  اصوصخم  یـسابع  هیرظن  مغر  یلع  ار  هلمج  نیا  دنک  هداعا  ار  زامن  دـیاب  ینعی  اهدـیعی » : » تشون دوخ  طخ  هب  ماما  تسیچ ؟

«1 . » دوب
دای ممان  اب  ارم  هک  دومن  یحو  يو  رب  دنوادخ  دیدرگ ، غراف  زامن  عورش  بادآ  ریبکت و  زا  ربمایپ  نوچ  هک : تسا  هنیذا  نبا  هحیحص  رد  - 3

رب ار  نیملاعلا » بر  هّلل  دمحلا   » نوچ نک ! دمح  نم  رب  هک  دومن  یحو  ادخ  سپس  تفرگ . رارق  هروس  لوا  رد  هّللا » مسب   » هک دوب  نیا  نک !
تفگ : دوخ  لد  رد  دنار ، نابز 

هروس رد  هک  تسا  نیا  نک ! دای  مدوخ  مان  اب  ارم  هرابود  سپ  يدرک ، عطق  ارم  دـمح  هک  دومن  یحو  يو  رب  دـنوادخ  زاب  اج  نیا  رد  ارکش .
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ّبر هّلل  دـمحلا  : » تفگ يرازگ  رکـش  ناونع  هب  ربمایپ  دیـسر ، نّیلاّضلا » ـال  و   » هب نوچ  دوشیم و  هدـناوخ  راـبود  میحّرلا » نمحّرلا   » دـمح
قبط اج  نیا  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  نک ! دای  ارم  مان  هرابود  زاب  يدـیرب . يدرکیم ، دای  هک  ارم  مان  درک  یحو  ادـخ  مه  اـج  نیا  نیملاـعلا »

، تفرگ رارق  هّللا » مسب   » هیآ دوشیم ، هدناوخ  زامن  رد  دمح  زا  دعب  هک  ياهروس  لوا  رد  هک  دوب  نیا  تفگ ، ار  هّللا » مسب   » زاب نامرف  نیمه 
وگب : دنکیم ! نایب  ار  تراگدرورپ  فاصوا  هک  ار  هچ  نآ  ناوخب  دمحم ! ای  دومرف : دنوادخ  سپس 

«2 . » ٌدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  َْدلُوی . َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  ُدَمَّصلا . ُهَّللا  ٌدَحَأ . ُهَّللا  َوُه  ُْلق 

580 تنس … ص : لها  تایاور  - 2

هراشا

زا یشخب  کنیا  دنراد . تلالد  نآرق  ياههروس  مامت  رد  هّللا » مسب   » ندوب ءزج  هب  هک  هدیدرگ  لقن  تنـس  لها  قیرط  هب  زین  يدایز  تایاور 
میروآیم : اج  نیا  رد  ار  تایاور  نآ 

ار شرس  سپس  دش ، یلوتـسم  يو  رب  فیفخ  باوخ  هیبش  یلاحیب  کی  هک  دوب  هتـسشن  ام  نایم  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگیم : سنا  - 1
هاگ نآ  دـیدرگ ، لزان  نم  رب  ياهروس  نآلا  نیمه  دومرف : تسیچ ؟ امـش  هدـنخ  ببـس  هّللا ! لوسر  ای  میتشاد : هضرع  درک ، دـنلب  نانکمّسبت 

«3 …  » ََرثْوَْکلا َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ  ِمیِحَّرلا . ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دناوخ :
عبس  » هراب رد  ترضح  نآ  زا  هک  هدروآ  نینچ  ع )  ) نانمؤم ریما  زا  حیحص  دنس  اب  ینطقراد  - 2

__________________________________________________

. ۀیمالسالا بتکلا  راد  پاچ  ، 312 / 4 یفاک ، ( 1)
.4 - 1 صالخا / ( 2)

.125 دواد 1 / یبا  ننس   143 یئاسن 1 / ننس   12 / 2 ملسم ، حیحص  ( 3)
581 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

کی مه  هّللا » مسب  : » دومرف تسین ! رتشیب  هیآ  شـش  هروس  نیا  هک  دـش  هتفگ  تسا . دـمح  هروس  یناثم » عبـس  : » دومرف دـش ، لاؤس  یناثم »
«1 . » تسا نآ  زا  هیآ 

« هّللا مسب  ، » دیدناوخ ار  دمح  هروس  تقو  ره  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدومن  لقن  هریره  وبا  زا  حیحص  دنـس  اب  ینطق  راد  زاب  - 3
«2 . » تسا نآ  تایآ  زا  یکی  مه  هّللا » مسب   » تسا و یناثم  عبس  باتکلا و  ّما  نآرق و  لصا  هروس  نیا  اریز  دیناوخب  مه  ار 

. تسا دمح  هروس  یناثم  عبس  هک : دناهدروآ  سابع  نبا  زا  حیحص  دنس  اب  یقهیب  همیزخ و  نبا  - 4
«3 «. » هّللا مسب  : » داد خساپ  تسا ؟ مادک  شانیمتفه  هیآ  دش : هتفگ 

هیآ نیرتگرزب  ناطیش ، هک  تسا  هدومن  لقن  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعس  قیرط  زا  حیحص  دنس  اب  ۀفرعملا  رد  یقهیب  همیزخ و  نبا  زاب  - 5
«4 . » تسا هّللا » مسب   » هیآ نآ  دیدزد و  مدرم  نایم  زا  ار  نآرق 

، دـشیم لزان  هّللا » مسب   » هک نآ  ات  دنتـسنادیمن  ار  ياهروس  ندـش  مامت  ناناملـسم  هک  تسا  هدومن  لقن  ساـبع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  - 6
«5 . » تسا هدش  مامت  هروس  هک  دنتسنادیم  تروص  نیدب 

لوسر دناوخیم ، ار  هّللا » مسب   » دیدرگیم و لزان  ص )  ) ربمغیپ رب  لیئربج  نوچ  هک  تسا  هدومن  لقن  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  زاب  - 7
«6 . » دوشیم عورش  يهزات  هروس  اج  نیمه  زا  هک  دشیم  هجوتم  ص ،)  ) ادخ

َنِم ًاْعبَـس  َكاْنیَتآ  ْدََقل  َو  هیآ  رد  یناثم » عبـس   » هملک زا  روظنم  تفگ : نم  هب  ریبج  نب  دیعـس  هک  دومن  لقن  مردپ  دیوگیم : حـیرج  نبا  - 8
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. دوشیم هدیمان  زین  نآرقلا » ّما   » هک تسا  دمح » هروس  ، » ِیناثَْملا
روط نامه  تفگ : هاگ  نآ  دومن ، تئارق  متفه  هیآ  ناونع  هب  نم  يارب  ار  هّللا » مسب   » ریبج نب  دیعس  هک  دومن  هفاضا  مردپ  دیوگ : حیرج  نبا 

دنوادـخ تفگ : دـناوخ و  تروص  نیمه  هب  نم  يارب  ار  نآ  زین  ساـبع  نبا  مناوخیم ، متفه  هیآ  تروص  هب  وـت  يارب  ار  هّللا » مسب   » نم هک 
«7 . » دوب هداتسرفن  یتما  چیه  رب  ار  نآ  لثم  امش  زا  شیپ  تسا و  هداتسرف  ناناملسم  امش  يارب  ار  هروس  نیا 

__________________________________________________

. تسا هدروآ   45 دوخ 2 / ننس  رد  زین  یقهیب  ار  ثیدح  ود  نیا   27 عون 22 -  136 / 1 ناقتا ، ( 1)
.551 / 1 مکاح ، كردتسم  هفاضا  هب  نامه ، ( 2)

. نامه ( 3)
.50 / 2 یقهیب ، ننس  هفاضا  هب  نامه ، ( 4)

. تسا حیحص  نیخیش  طرش  هب  انب  هک  تسا  هتفگ  ثیدح  نیا  هراب  رد  مکاح  . 232 / 1 مکاح ، كردتسم  ( 5)
.231 / 1 نامه ، ( 6)

.550 نآرقلا ، لئاضف  هفاضا  هب  نامه ، ( 7)
582 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

582 ضراعم … ص : تایاور 

مـسب  » هک دـیآیم  رب  نینچ  اهنآ  زا  هک  تسه  تیاور  ود  طـقف  دـننکیم ، تلـالد  هّللا » مسب   » ندوب ءزج  هب  هک  تاـیاور  همه  نیا  ربارب  رد 
تسین : نآرق  ياههروس  ءزج  هّللا »

نانآ زا  کی  چـیه  زا  مدـناوخ و  زامن  نامثع  رمع و  رکب ، وبا  اب  و  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  نم  هک : دـنکیم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  هداـتق  - 1
«1 . » دننک تئارق  زامن  رد  ار  هّللا » مسب   » هک مدینشن 

يراددوخ هّللا » مسب   » ندناوخ زا  مدنزرف ! تفگ : دینـش ، مردپ  نوچ  مدناوخ ، ار  هّللا » مسب   » نم دیوگیم : لفغم  نب  هّللا  دـبع  نب  دـیزی  - 2
نم مدیدن و  هّللا » مسب   » ندناوخ زا  رتدب  یتعدب  ص ،)  ) ادخ لوسر  باحصا  مامت  نایم  رد  نم  هک : داد  حیـضوت  نینچ  مردپ  هاگ  نآ  نک !

ار زامن  تئارق  زین  وت  دنناوخب . ار  هّللا » مسب   » هک مدینـشن  نانآ  زا  کی  چیه  زا  مدناوخ و  زامن  نامثع  رمع و  رکب ، وبا  ص ،)  ) ادـخ لوسر  اب 
نیا هک  نیا  زا  هتـشذگ  لوا : تیاور  خساپ  اما  « 2 ! » ییوگب هّللا » مسب   » نآ لوا  رد  هک  نیا  نودـب  نک  عورـش  نیملاعلا » ّبر  هّلل  دـمحلا   » اب

اریز : تسا  شودخم  زین  رگید  تاهج  زا  دراد  تفلاخم  تسا ، هدش  لقن  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  زا  هک  يدایز  تایاور  اب  تیاور 
نآ زا  یتمسق  هک  نیا  اصوصخم  تسا ، ضراعم  هدش ، لقن  تنس  لها  قیرط  زا  يونعم  رتاوت  دح  هب  هک  یناوارف  تایاور  اب  تیاور  نیا  - 1

مسب  » زامن رد  ص )  ) مرکا لوسر  هک  نیا  رب  دنهدیم  تداهش  هملس  ما  هریره و  وبا  سابع و  نبا  دشابیم و  حیحـص  دنـس  رظن  زا  اهتیاور 
. تشادیم بوسحم  دمح  هروس  زا  ياهیآ  ار  نآ  دناوخیم و  ار  هّللا »

هّللا مسب  سک  ره  : » دومرفیم زین  ع )  ) یلع تسا »؟ هدش  هتشون  فحـصم  رد  ارچ  دوشن ، هدناوخ  هّللا  مسب  دوب ، انب  رگا  : » تفگیم رمع  نبا 
دومرفیم : زاب  و  تسا » هدرک  مک  نآرق  هروس  زا  دنک ، كرت  ار 
«3 .« » تسا دمح ) هروس   ) یناثم عبس  لمکم  ممتم و  هّللا  مسب  »

کی نیا  اهنت  میریگب و  هدـیدان  ار  ربمایپ  نارای  ثیدـح و  ناگرزب  تداهـش  راتفگ و  تایاور ، همه  نیا  میناوتیم  هنوگچ  ام  فصو  نیا  اب 
. دنادیمن نآرق  ياههروس  ءزج  ار  هّللا » مسب   » هک مینک  قیدصت  ار  تیاور 

__________________________________________________
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لقن نآ  هیبـش  یتـیاور  زین  لـفغم  نب  هّللا  دـبع  زا   144 / 1 یئاسن ، ننـس   13 / 2 ملسم ، حیحـص   278 و 273 -  177 / 3 دمحا ، دنـسم  ( 1)
. تسا هدیدرگ 

.43 تسا 2 / هدومن  لقن  رصتخم  فالتخا  اب  زین  يذمرت  ار  ثیدح  نیا  85 و  / 4 دمحا ، دنسم  ( 2)
! ] …[ دییامرف هعجارم  ( 14  ) هرامش تاقیلعت  شخب  هب  رتشیب ، حیضوت  يارب  ( 3)

583 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
زامن رد  ار  هّللا » مسب   » ناناملسم هک  نیا  نآ  تسا و  فلاخم  دراد ، تیفورعم  ترهـش و  المع  ناناملـسم  نایم  رد  هچ  نآ  اب  تیاور  نیا  - 2

ایآ هک : دـنتفگ  دـندومن و  ضارتعا  يو  رب  ناناملـسم  درک ، كرت  ار  هّللا » مسب   » راب کی  شتفـالخ  نارود  رد  هیواـعم  یتح  دـناهدناوخیم 
ار هّللا » مسب   » اـفلخ و  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  دوـمن  رواـب  ناوـتیم  هنوـگچ  لاـح  نـیا  اـب  « 1 « ؟ يدرک شوـمارف  اـی  يدـیدزد  ار  هّللا  مـسب 

. دندناوخیمن
. دراد ضراعت  « 2 ، » هدش لقن  سنا  دوخ  زا  هک  يرگید  روهشم  تیاور  اب  تیاور  نیا  - 3

دناوتیمن شیب  یغورد  تسا و  تاـیلعج  تاـعوضوم و  زا  کـش  نودـب  تیاور  نیا  هک  تفگ  تأرج  تحارـص و  هب  دـیاب  لـیالد  نیا  اـب 
. دشاب

يزاین دوشیم و  نشور  دوخ  يدوخ  هب  زین  تیاور  نیا  یتسـس  فعـض و  میتفگ ، لوا  تیاور  هراب  رد  هچ  نآ  زا  مود : تیاور  خـساپ  اما  و 
مینادیم مالـسا  زا  ینـشور  ترورـض و  هب  هچ  نآ  اـب  هک  تسا  نمـضتم  ار  یبـلطم  تیاور  نیا  هـک  نـیا  هفاـضا  هـب  تـسین ، نآ  رارکت  هـب 

ناونع هب  هچرگ  نآرق  ياههروس  رگید  دمح و  هروس  لوا  رد  هّللا » مسب   » ندناوخ هک  تسین  نیا  رد  يدـیدرت  هک  نیا  نآ  دراد و  تفلاخم 
نآرق ياههروس  لوا  رد  هّللا » مسب   » ندناوخ زا  هنوگچ  لفغم  نب  دـیزی  لاح  نیا  اب  تسا . بحتـسم  نسحتـسم و  دـشاب ، مه  كّربت  نّمیت و 
ندرک عورش  رگم  دشاب ؟ هتـشادن  دوجو  نآ  دننام  مالـسا  رد  یتعدب  هک  دنادیم  ناناملـسم  نایم  رد  یگرزب  تعدب  ار  نآ  دنکیم و  یهن 

!؟ دشاب تعدب  مالسا  رد  تشز و  دح  نیا  ات  دناوتیم  ادخ  مان  اب  یلمع 

583 ناناملسم … ص : هریس  - 3

هروس يانثتـسا  هب  نآرق  ياههروس  ماـمت  زاـغآ  رد  هک  تسا  يراـج  نیا  رب  زورما  هب  اـت  مالـسا  لوا  زا  ناناملـسم  یگـشیمه  شور  هریس و 
اههروس زاـغآ  رد  ار  هّللا  مسب  زین  ص )  ) ادـخ لوسر  دوخ  هک  تسا  هدـیدرگ  تباـث  رتاوت  روـط  هب  دـننکیم و  تئارق  ار  هّللا » مسب  ، » تئارب

هوحن اریز  دـیامرف  ناـیب  تحارـص  هب  ار  نآ  دوب  مزـال  ادـخ  ص )  ) ربماـیپ رب  دوبن ، نآرق  ياـههروس  ءزج  هّللا  مسب  رگا  دوـمرفیم و  تئارق 
هدوب نآرق  هدناوخیم ، هک  ار  هچ  نآ  همه  هک  دـناسریم  تحارـصب  دوب ، میلعت  نایب و  ماقم  رد  وا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  يو  توالت  تئارق و 

نآرق ءزج  دومنیم ، توالت  ص )  ) ادخ لوسر  هچ  نآ  زا  یتمسق  رگا  تسا و 
__________________________________________________

! دییامرف هعجارم  ( 15  ) هرامش هقیلعت  هب  تاقیلعت ، شخب  هب  ( 1)
! دییامرف هعجارم  ( 16  ) هرامش هقیلعت  هب  تاقیلعت ، شخب  هب  ( 2)

584 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
بجوم نآرق و  فیرحت  ثعاـب  ص )  ) ادـخ لوـسر  لـمع  تروـص ، نیا  ریغ  رد  اریز  دـشیم  روآ  داـی  ار  نآ  دادیم و  رکذـت  اـمتح  دوـبن 

، دراد طابترا  یحو  هلئـسم  اب  هک  یعوضوم  رد  اصوصخم  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  لمع  نیا  دـیدرگیم و  مدرم  فارحنا  ینادان و  یهارمگ ،
. تساربم كاپ و  اهتمهت  اهتبسن و  هنوگ  نیا  زا  ص )  ) مرکا لوسر  سدق  تحاس  تسا و  رتدیدش  رتشیب و  نآ  داعبتسا 
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يو راتفگ  دومنیم و  يروآ  دای  ار  نآ  دوبن ، نآرق  زا  دناوخیم  نآرق  ياههروس  زاغآ  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  هّللا » مسب   » رگا نیاربانب ،
ام يارب  مه  دـحاو  ربخ  تروص  هب  یتح  بلطم  نیا  هک  یتروص  رد  دیـسریم ، ام  هب  یعطق  یپایپ و  ياهلقن  اب  رتاوتم و  روط  هب  اـمتح  مه 

تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  هدشن و  لقن 

584 فحاصم … ص : مامت  رد  هّللا » مسب   » دوجو - 4

هباحـص و تسد  رد  يو  زا  دـعب  نامثع و  يروآ  عمج  زا  لبق  هک  ییاـهنآرق  هک  تسا  نیا  درادـن ، هار  نادـب  یکـش  چـیه  هک  یبلاـطم  زا 
وزج هّللا » مسب   » رگا دوب . هدـش  طبـض  تئارب  هروس  زج  هب  اـههروس  ماـمت  لوا  رد  هیآ  نیا  دـناهدوب و  هّللا » مسب   » ياراد همه  هدوـب ، نیعباـت 
ءزج هک  هچ  نآ  طبـض  جرد و  زا  هباحـص  اریز  دـندرکیمن  طبـض  دوخ  ياهنآرق  رد  ار  نآ  ص )  ) ربماـیپ هباحـص  دوبن ، نآرق  ياـههروس 

يریگولج مه  نآرق  يراذگ  هطقن  بارعا و  زا  یتح  ناناملسم  زا  ياهدع  هک  اج  نآ  ات  دنتـشاد  عانتما  ابا و  ادیدش  نآرق ، رد  تسین ، نآرق 
. دندومنیم

نانآ رظن  رد  هک  نیا  رب  تسا  قح  هاوگ  دهاش و  نانآ ، نیعبات  ربمایپ و  باحصا  ياهنآرق  فحاصم و  رد  هّللا » مسب   » دوجو باسح ، نیا  اب 
. دشابیم نآرق  ءزج  تسا ، هدش  رارکت  دیجم  نآرق  رد  هک  یتایآ  ریاس  دننام  مه  هّللا » مسب  »

. اههروس نایم  رد  ندوب  هلصاف  يارب  اهنت  هن  تسا  نآ  تیئزج  يارب  نآرق  رد  هّللا » مسب   » طبض هک  دوشیم  نشور  راتفگ  نیا  زا 
دمح و هروس  رد  هّللا » مسب   » طبض تساههروس ، نایم  رد  ندوب  هلصاف  يارب  اهنت  هّللا » مسب  : » دنیوگیم هک  هیرظن  نیا  نالطب  رب  رگید  لیلد 
، دشیم سکع  رب  نایرج  دوب  اههروس  نایم  رد  هلصاف  داجیا  يراذگ و  تمالع  اهنت  فده  رگا  اریز  تسا  تئارب  هروس  رد  نآ  طبـض  مدع 

افیا ار  ندوب  هلصاف  شقن  هّللا » مسب   » ات تسین  ياهروس  نآ  زا  لبق  هک  دمح  هروس  لوا  رد  هن  دشیم  طبـض  تئارب  هروس  لوا  رد  هّللا » مسب  »
تیئزج تروص  هب  هروس  نیا  رد  تسا و  دمح  هروس  تایآ  زا  یلقتسم  هیآ  هّللا » مسب   » هک نیا  رب  تسا  يرگید  مّلسم  لیلد  دوخ  نیا  دنک .

585 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسا . هدشن  لزان  تئارب  هروس  رد  هدیدرگ و  لزان 

585 نیفلاخم … ص : لیالد 

یـسررب الیذ  کـنیا  هک  دـننکیم  لالدتـسا  ناـشراتفگ  هب  يدـنچ  لـیالد  اـب  دـننادیمن ، نآرق  ياـههروس  وزج  ار  هّللا » مسب   » هک یناـسک 
دوشیم :

، تسا عازن  دروم  فالتخا و  لحم  نآ  ندـش  تباـث  هک  هچره  نیارباـنب ، رتاوت ، هب  تسا  رـصحنم  نآرق  ندـش  تباـث  قیرط  دـنیوگیم : - 1
. دروآ باسح  هب  نآرق  ءزج  ار  نآ  ناوتیمن  اذل  تسا  فالتخا  عازن و  دروم  مه  هلمسب »  » ندوب ءزج  نوچ  دشاب و  نآرق  وزج  دناوتیمن 

585 ص : خساپ … :

مییوگیم : ناشباوج  رد 
راتفگ تیکردـم  تیجح و  تسا ، هدـیدرگ  تباث  تیعطاق  رتاوت و  اـب  ع )  ) تیب لـها  هیحاـن  زا  نآرق  هب  تبـسن  هّللا » مسب   » ندوب ءزج  ـالوا :
دننام دـسرب ، ام  هب  رتاوت  اب  ع )  ) تیب لها  زا  هچ  ره  نیاربانب ، تسا . یعطق  مّلـسم و  ص )  ) ادـخ لوسر  رظن  زا  میتفگ  البق  هک  ناـنچ  ناـنآ ،

. تسین ناشنایم  رد  ظاحل  نیا  زا  یقرف  نیرتکچوک  تسا و  هدیسر  رتاوت  اب  ص )  ) ادخ لوسر  دوخ  زا  هک  تسا  نیا 
روط هب  زین  یناوارف  تایاور  دنهدیم و  تداهـش  نآرق  ياههروس  زا  هّللا » مسب   » ندوب ءزج  هب  هباحـص  زا  يدایز  هدـع  هک  نآ  زا  سپ  ایناث :
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هدـمآ دوجو  هب  لطاب  یهاو و  رادـنپ  کی  رثا  رد  هک  تیئزج  مدـع  هراب  رد  یلیلق  هدـع  هیرظن  دـننکیم ، تلـالد  ینعم  نیا  هب  يونعم  رتاوت 
. دنک دراو  رتاوت  هب  ياهمطل  ررض و  نیرتکچوک  دناوتیمن  تسا ،

زین ار  هّللا » مسب  : » دوـمرفیم توـالت  ار  نآرق  ياـههروس  زا  یکی  تقو  ره  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  تـسا  هدـش  لـقن  رتاوـت  روـط  هـب  اـثلاث :
بلطم نیا  تسین و  هروس  ءزج  مناوخیم  هک  ار  هّللا » مسب   » نیا تسا : هتفگن  هاگچیه  هدوب  میلعت  نایب و  ماقم  رد  وا  هک  نیا  اب  دـناوخیم و 

. تسا نآرق  زا  هّللا » مسب   » هک نیا  رب  دشاب  یمّلسم  یعطق و  لیلد  دناوتیم ، ییاهنت  هب 
هن دـنک  تباث  ار  هّللا » مسب   » ندوب نآرق  دـناوتیم ، ص )  ) ادـخ لوسر  لمع  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوتیم  اج  نیا  رد  هک  يزیچ  اـهنت  يرآ ،

یتایاور هب  ناوتیم  تسا ، هدمآ  دروم  نیا  رد  ینـس  هعیـش و  قیرط  هب  هک  يدایز  تایاور  رب  هوالع  مه  تیئزج  تابثا  رد  ار ، شندوب  ءزج 
. درک تابثا  نآرق  ياههروس  رد  ار  هّللا » مسب   » ندوب ءزج  تایاور  نامه  اب  دومن و  دانتسا  میدروآ ، اج  نیا  رد  البق  هک 

ربخ اب  ندوب ، نآرق  ياههروس  زا  ياهروس  وزج  یلو  تسا  مزال  روآ  نیقی  یپاـیپ و  ياـهلقن  رتاوت و  ياهلمج ، ندوب  نآرق  تاـبثا  رد  اریز 
586 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  درادن . دوجو  دروم  نیا  رد  رتاوت  موزل  رب  یلیلد  دوشیم و  تباث  مه  دحاو 

، ماهدنب دوخ و  نایم  رد  ار  زامن  نم  دومرف : دنوادخ  تفگیم : ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدروآ  نینچ  هریره  وبا  زا  ملسم  دنیوگیم : - 2
دنوادخ َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  دـیوگیم : رازگزامن  هدـنب  نوچ  سپ  داد ، مهاوخ  دـهاوخب ، هچ  ره  ماهدـنب  يارب  ماهدومن و  تمـسق  ود 

ِِکلام دیوگ : نوچ  تفگ و  میانث  ماهدنب  دیامرفیم : ادخ  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  دیوگیم : نوچ  دومن و  يرازگـساپس  نم  زا  ماهدنب  دـیامرفیم :
ماهدنب نم و  نایم  رد  نیا  دیامرفیم : ادخ  ُنیِعَتْسَن  َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ  دیوگیم : نوچ  دومن و  مشیاتـس  ماهدنب  دیامرفیم : ادخ  ِنیِّدلا  ِمْوَی 
ماهدنب يارب  نم  تیاده  دیامرفیم : ادـخ  َمیِقَتْـسُْملا  َطارِّصلا  اَنِدـْها  دـیوگیم : نوچ  مهدیم و  دـهاوخب ، هک  ار  هچ  نآ  يو  يارب  دـشاب و 

«1 . » دهاوخب وا  هک  هچ  نآ  دیسر و  دهاوخ 
لوا تمسق  تسا : هتفای  لیکشت  تمسق  ود  زا  دمح  هروس  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  نآ  رهاظ  هک  تسا  نیا  ثیدح  نیا  اب  لالدتـسا  هوحن 
يارب دـشابیم  هروس  ناـیاپ  اـت  هیآ  ناـمه  فصن  زا  هک  نآ  مود  تمـسق  تسادـخ و  يارب  تسا  مراـهچ  هیآ  فصن  هک  دـبعن » كاـیا   » اـت

ادـخ و يارب  دـمح  هروس  فصن  هک  فیـصنت »  » تیاور مه  دـنیواسم و  مه  اب  تاـیآ  دادـعت  رظن  زا  مه  تمـسق ، ود  نیا  تسا . رازگزاـمن 
ياـنعم تروـص  نیا  رد  مینادـب ، دـمح  هروـس  ءزج  ار  هّللا » مسب   » رگا یلو  دوـشیم ، دـییأت  حیحـصت و  تسا ، رازگزاـمن  يارب  نآ  فـصن 

مسب  » رگا تسا و  هیآ  تفه  ياراد  اعمج  تروص  نیا  رد  دمح  هروس  میدومن ، هراشا  البق  هک  يروط  هب  اریز  دوب  دهاوخن  حیحـص  ثیدح 
مود تمـسق  هیآ و  راهچ  هروس ، لوا  تمـسق  هجیتن  رد  دوش و  باسح  هیآ  کی  نآ  رخآ  ات  نیذلا  طارـص  زا  دیاب  دـشاب ، دـمح  ءزج  هّللا »

حیحـص تسا - هدـمآ  روکذـم  ثیدـح  رد  هک  يواـسم - تمـسق  ود  هب  هروس  يدنبمیـسقت  عوضوم  دوب و  دـهاوخ  فـصن  هیآ و  ود  نآ ،
. دوب دهاوخن 

586 ص : خساپ … :

هک : تسا  نیا  تیاور  نیا  هب  ام  خساپ 
نیا هب  ناوتیمن  اذل  دناهتفگ ، نخـس  فالتخا  اب  يو  فیعـضت  قیثوت و  رد  لاجر  ملع  نادنمـشناد  هدیدرگ و  لقن  الع  زا  تیاور  نیا  الوا :

. دومن دامتعا  نانیمطا و  تیاور 
هیآ تفه  هّللا » مسب   » اب دمح  هروس  هک  نیا  رب  دننکیم  تلالد  هک  يرگید  حیحـص  تایاور  اب  دشاب ، حیحـص  تیاور  نیا  تلالد  رگا  ایناث :

نیا زا  یتمسق  ام  تسا و  فلاخم  ضراعم و  نآ ، نودب  هن  تسا 
__________________________________________________

.144 / 1 یئاسن ، ننس   30 / 1 دواد ، یبا  ننس   6 / 2 ملسم ، حیحص  ( 1)
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587 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. میدروآ البق  ار  تایاور 

هب يدنب  میـسقت  نیا  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  تسا  هدوب  دمح  هروس  ظافلا  بسح  هب  يدنب  میـسقت  نیا  هک  درادن  تلالد  تیاور  نیا  اثلاث :
زین يرگید  تمسق  راگدرورپ و  هب  عجار  لولدم ، ینعم و  بسح  هب  زامن  يازجا  زا  یتمسق  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا و  هدوب  ینعم  بسح 

. تسا ناگدنب  هب  عجار 
. مینک میسقت  يواسم  تمسق  ود  هب  قولخم  قلاخ و  نایم  رد  ظافلا  رظن  زا  ار  هروس  هک  تسین  مزال  نیاربانب ،

اهنت دیاش  دشاب . تایآ  بسح  هب  هک  مولعم  اجک  زا  یناعم ، بسح  هب  هن  تسا  ظافلا  بسح  هب  يدنب  میسقت  نیا  هک  مینک  ضرف  رگا  اعبار :
زا لبق  هک  یتایآ  تاملک  اریز  دـشابن  يواسم  تایآ  رظن  زا  هچرگ  دوشیم  میـسقت  يواسم  تمـسق  ود  هب  دـمح  هروس  تاملک  باـسح  هب 

فذـح و  هّللا » مسب   » ندوـمن باـسح  اـب  تسا ، هدـمآ  هلمج  نیا  زا  دـعب  هک  یتاـیآ  تاـملک  نینچمه  هدـمآ و   … ودـبعن »  كاـّیا   » هـلمج
. دشاب يواسم  نآ  تایآ  هک  نیا  نودب  دشابیم  هملک  هد  تمسق  ره  يواسم و  شتاررکم ،

هروس و  « 1  » هیآ هس  رثوک  هروس  هک : نیا  نآ  هدومن و  لقن  هریره  وبا  هک  تسا  یتیاور  هّللا » مسب   » ندوب ءزج  مدع  لیالد  زا  دنیوگیم : - 3
. تسا هتفگ  هریره  وبا  هک  دوب  نیا  زا  شیب  هروس  ود  نیا  تایآ  دوب ، هروس  ءزج  هّللا  مسب  رگا  و  « 2  » تسا هیآ  یس  کلم 

587 ص : خساپ … :

رکذ البق  ار  نآ  ام  هدرک و  لقن  سنا  هک  یتیاور  اب  ندوب ، حیحص  ضرف  رب  تسا  هدومن  لقن  رثوک  هروس  هراب  رد  هریره  وبا  هک  تیاور  نیا 
«3 . » تسا ضراعم  میدومن ،

. دناهدرک لقن  ار  نآ  « 4 « » أّطوم  » زج هب  حاحص  مامت  هک  تسا  لوبق  دروم  حیحص و  تایاور  زا  سنا  تیاور 
، تیاور نیا  هک  دومن  لیوأت  هنوگ  نیدب  دیاب  ای  تشاذگ و  رانک  دیاب  ای  ار  هریره  وبا  تیاور  نیاربانب ،

__________________________________________________

. مدرواین تسد  هب  ثیدح  بتک  رد  یتیاور  نینچ  نم  ( 1)
.516 - 525 / 1 لامعلا ، زنک   30 / 11 يذمرت ، حیحص   565 / 1 مکاح ، كردتسم  ( 2)

. لوا ثیدح  تنس  لها  ثیداحا  ناونع  تحت  باتک  شخب  نیمه  رد  ( 3)
.199 / 1 لوصولا ، ریسیت  ( 4)

588 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
ياههروس مامت  هک  یکارتشا  تسا  ياهیآ  هّللا » مسب   » ار و اهنآ  تاـیآ  ماـمت  هن  دـنکیم  ناـیب  ار  هروس  ود  نآ  یـصاصتخا  تاـیآ  هراـمش 

. دننکیمن باسح  ار  نآ  اههروس  تایآ  هرامش  نایب  رد  الومعم  هک  تسا  نیا  دنکرتشم ، نآ  رد  نآرق 
لئاسم هب  طوبرم  مود  لصف  هفیرـش و  هیآ  ریـسفت  لصا  هب  طوبرم  لوا  لصف  هک  تفای  نایاپ  لصف  ود  رد  هلمـسب »  » هیآ ریـسفت  اـج ، نیا  رد 

589 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تخادرپ . میهاوخ  دمح  هروس  ریسفت  هب  هدنیآ  لصف  رد  دوب و  هیآ  یمومع  تاکن  یلک و 

589 دمح … ص : هروس  لوا  شخب  ریسفت 

هراشا

یهلا لامج  لامک و  یلاع  تافص  هب  هجوت  دنوادخ و  يانث  دمح و  هب  طوبرم  لوا  شخب  تسا : هدیدرگ  لیکشت  شخب  هس  زا  دمح  هروس 
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ياههتـساوخ شیاین و  اـعد ، هب  طوبرم  نآ  موس  شخب  تسوا و  هاگـشیپ  رد  تناعتـسا  یگدـنب و  راـهظا  هب  طوبرم  نآ  مود  شخب  تسا و 
میزادرپیم : نآ  لوا  شخب  ریسفت  هب  لصف  نیا  رد  کنیا  تسا و  یناسنا 

تسا : هتفای  لیکشت  هیآ  هس  زا  دمح  هروس  لوا  شخب 
«1 . » ِنیِّدلا ِمْوَی  ِِکلام  ِمیِحَّرلا . ِنمْحَّرلا  َنیَِملاْعلا . ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

589 تئارق … ص : هوحن 

بارعا رد  ار  دمحلا »  » لاد نانآ  زا  یضعب  یلو  دناهدناوخ  هرسک  اب  ار  هّلل »  » مال همض و  اب  ار  دمحلا »  » لاد تئارق ، ملع  نادنمشناد  رثکا  - 1
، تئارق نیا  سکع  هب  تسرد  یـضعب  دنناوخیم و  هرـسکاب  نآ  دننام  هدومن و  عبات  تسا ، هدش  عقاو  نآ  زا  دـعب  هک  هّلل »  » مال هب  تکرح  و 
ذاش و رایسب  تئارق  ود  نیا  یلو  دننکیم  ظفلت  همض  اب  نآ  دننام  هدرک و  عبات  تسا ، هتفگ  رارق  نآ  زا  لبق  هک  دمحلا »  » لاد هب  ار  هّلل »  » مال

. دومن هجوت  اهنآ  هب  دیابن  هک  تسا  فورعم  ریغ 
یـضعب سلف و  لکـش  هب  مزال  نوکـس  اب  کلم »  » ار نآ  ءارق  زا  یـضعب  تسا : هدـیدرگ  لقن  یفلتخم  ياهتئارق  زین  کلام »  » هملک رد  - 2

« کلم  » ار نآ  هفینح  وبا  دناهدناوخ و  لیعف  دننام  کیلم »  » رگید
__________________________________________________

.4 - 2 هحتاف / ( 1)
590 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

رثکا تسین و  رابتعا  ياراد  هجوت و  لباق  فورعم ، ریغ  ذاش و  ياهتئارق  نیا  زا  کی  چـیه  یلو  تسا  هدومن  توالت  یـضام  لعف  هغیـص  هب 
تئارق نیرتحیحص  نیرتروهشم و  ود  نیا  دناهدناوخ و  فتک  لکش  هب  کلم »  » ای لعاف و  لکش  هب  کلام »  » ار نآ  تئارق  ملع  نادنمـشناد 

. تسا

590 ص : تسا … ؟ رتهب  تئارق  ود  نآ  زا  کی  مادک 

رد یلو  تسا  کلم »  » و کلام »  » تئارق ود  رتحیحـص  رتروهـشم و  همه  زا  دراد و  دوجو  کلام »  » هملک رد  یفلتخم  ياهتئارق  هک  میتفگ 
دناهتفگ : نخس  رایسب  يرگید  رب  تئارق  ود  نیا  زا  یکی  حیجرت  باختنا و 

دوش هتفگ  رگا  الثم  تسا ، کلم »  » موهفم زا  رتیمومع  رتعیسو و  نآ  موهفم  هک  نآ  لیلد  هب  تسا ، رتحیحـص  کلام » : » دنیوگیم یهاگ 
، تسا هملک  یلـصا  موهفم  هک  ّتیکلاـم  ّتیکلم و  قـح  رب  هوـالع  وا  هک  دوـشیم  هدافتـسا  هلمج  نیا  زا  تسا  موـق  کـلام  صخـش  نـالف 

یلـصا موهفم  هک  یهاشداپ  تنطلـس و  اهنت  هلمج  نیا  زا  تسا ، موق  کلم  ینالف  دـنیوگب : رگا  یلو  دراد  نانآ  رب  زین  یهاـشداپ  تنطلس و 
لماش کـلام »  » یلو دـشابیم ، کـلم »  » موهفم لـماش  کـلام  رگید ، تراـبع  هب  تیکلاـم . قح  هن  دوشیم  هدافتـسا  دـشابیم ، هملک  دوخ 

. تسین کلم »  » موهفم
دوشیمن هفاضا  نامز  يوس  هب  ابلاغ  کلام »  » هملک هک  نیا  لـیلد  هب  تسا ، رتهب  کـلام »  » زا کـلم »  » تئارق هک : دـنیوگیم  يرگید  هورگ 

، نیاربانب ۀـمّدقتملا .» راصعالا  كولم   » ای رـصعلا » کلم  : » دـنیوگیم ـالثم  ددرگیم ، هفاـضا  ناـمز  يوس  هب  هک  تسا  کـلم »  » هملک هکلب 
. دراد يرترب  ناحجر و  تسا ، هدش  هفاضا  نیّدلا » موی   » نامز و يوس  هب  هک  دروم  نیا  رد  کلم »  » تئارق

ام هدیقع  هب  یلو  دننکیم ، دانتسا  کسمت و  اهنآ  هب  تئارق  ود  نیا  زا  یکی  باختنا  حیجرت و  رد  هک  نیفرط  لالدتسا  زا  ياهنومن  دوب  نیا 
، تسین ریذپ  ناکما  اهنآ  زا  یکی  باختنا  رگید و  تئارق  رب  یتئارق  يرترب  فورعم  ياهتئارق  رد  اساسا  درادـن و  یمهم  هدـیاف  ثحب  نیا 
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یتوافت دننکیم و  ادـیپ  ینآرق  هبنج  اهنآ  همه  دنـشاب ، تباث  ص )  ) ربمایپ زا  روآ  نیقی  یپایپ و  ياهلقن  رتاوت و  اب  اهتئارق  نیا  رگا  اریز 
تروص نیا  رد  « 1 - » تسا نیمه  مه  قح  هک  نانچ  دـشابن - تباث  رتاوت  هار  زا  اهتئارق  نیا  رگا  تسین و  نآرق  تاملک  تایآ و  ناـیم  رد 

زا یکی  باختنا  رگید و  تئارق  رب  یتئارق  تازایتما  رد  قیقحت  دوش ، رگید  تئارق  نـالطب  هب  عطق  ببـس  تئارق  کـی  زاـیتما  حـیجرت و  رگا 
، درادن یعنام  اهنآ 

__________________________________________________

. تشذگ تائارق  شخب  رد  ثحب  نیا  ( 1)
591 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

رد قیقحت  ثحب و  رگا  دومن و  تباـث  ار  تئارق  نیا  نـالطب  ناوـتیمن  رگید  تئارق  رب  یتـئارق  حـیجرت  هار  زا  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  یلو 
نوچ تسا  هدیافیب  ثحب  نیا  تروص  نیا  رد  تسا - نینچ  مه  ابلاغ  هک  نانچ  دـنکن - تباث  ار  نآ  نالطب  رگید  تئارق  رب  یتئارق  حـیجرت 

«1 . » دومن يوریپ  ناوتیم  توافت  نودب  فورعم  ياهتئارق  زا  کی  ره  زا  هک  تسا  مّلسم 
« کلام  » و کلم »  » يانعم توافت  اریز  دروم  نیا  رد  اصوصخم  تسا  ياهدـیافیب  ثحب  کـی  رگید ، تئارق  رب  یتئارق  حـیجرت  ثحب  يرآ ،

دراوم فالتخا  هب  تنطلـس  بتارم  تروص  نیا  رد  هک  دورب  راـک  هب  یگتخاـس  يراـبتعا و  تنطلـس  رد  کـلم »  » هملک هک  تسا  ییاـج  رد 
یقیقح شاتنطلـس  هک  دـنوادخ  رد  هملک  نیا  رگا  اـما  نآ و  زا  یلاـخ  یهاـگ  دوب و  دـهاوخ  تیکلاـم  اـب  مأوت  یهاـگ  دـنکیم ، تواـفت 

یکی کلام »  » هملک اـب  اـموهفم  هدوب و  تیکلاـم  اـب  مأوت  هشیمه  دـشابیمن و  تواـفتم  نآ  بتارم  تروص  نیا  رد  دور  راـک  هب  دـشابیم ،
. دوب دهاوخن  رترب  کلم »  » هملک زا  دوب و  دهاوخ 

مه دنوادخ  رد  هک  دوب  دهاوخن  نآ  مزلتـسم  تسین ، زیاج  دنوادخ  ریغ  رد  رگا  نامز  يوس  هب  کلام »  » هفاضا هک  دوشیم  مولعم  اج  نیا  زا 
ندش هفاضا  رد  کلام »  » هملک سپ  دـشابیم ، مه  نامز  کلام  اعقاو  تسا ، تادوجوم  همه  کلام  هک  روط  نامه  وا  اریز  دـشابن ، حـیحص 

. دشاب رترب  کلام »  » زا دناوتیمن  کلم »  » هملک مه  رظن  نیا  زا  تسا و  ناسکی  کلم »  » اب دنوادخ  رد  نامز  يوس  هب 
دنامیم و یقاب  دوخ  ندوب  هرکن  رد  اذل  تسین ، فیرعت  دیفم  یظفل و  هفاضا  نیّدلا » موی   » هب کلام »  » هفاضا نوچ  هک  دوشیم  هتفگ  یهاگ 

تـسا ناطلـس  کلم »  » زا دارم  اریز  دوش  هدناوخ  کلم »  » دیاب سپ  دوش ، عقاو  فصو  تسا - هفرعم  هک  هّللا - يارب  دناوتیمن  هرکن »  » هلمج
ار نآ  هدوب و  فیرعت »  » دیفم هملک ، نینچ  هفاضا  دوب و  دهاوخ  قتشم  ریغ  یمسا و  هملک  دماج و  مکح  رد  ینعم  نآ  نتشاد  اب  هملک  نیا  و 

. دمآ دهاوخن  شیپ  هفرعم »  » رب هرکن »  » ندش فصو  لاکشا  دزاسیم و  نیعم  هفرعم و 

591 ص : نارگید … : خساپ 

بسک ناوتیمن  تسا و  یظفل  یتروص  رد  لعاف  مسا  هفاضا  هک  هدش  هداد  خساپ  نینچ  داریا  نیا  هب  رگید  ياهباتک  فاشک و  ریـسفت  رد 
، نآ زا  دوصقم  ای  هتـشذگ و  و  یـضام »  » يانعم هب  رگا  یلو  دشاب  هدنیآ  ای  لاح و  يانعم  هب  لعاف ، مسا  نآ  هک  دـنک  صّخـشت  و  فیرعت » »

دننام : دومن  دهاوخ  فیرعت »  » بسک دوخ  هیلا  فاضم  زا  دوب و  دهاوخ  يونعم  لعاف  مسا  هفاضا  تروص  نیا  رد  دشاب ، یگشیمه  ماود و 
__________________________________________________

. تسا هدمآ  باتک  هناگتفه  ياهتئارق  شخب  رد  ثحب  نیا  ( 1)
592 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«1 . » اًلُسُر ِۀَِکئالَْملا  ِلِعاج  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 
. تسا هداد  رارق  ینالوسر  ار  ناگتشرف  تسا و  نیمز  اهنامسآ و  هدننیرفآ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس 

ماود و يارب  مود  هیآ  رد  بوـّتلا » لـباق   » و بنّذـلا » رفاـغ   » و یـضام »  » ياـنعم هب  لوا  هیآ  رد  لـعاج »  » و رطاـف » : » دـینیبیم هـک  يروـط  هـب 
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لیبق نیا  زا  زین  کلام »  » هفاضا دناهتفرگ . رارق  فصو  هّللا »  » يارب هدیدرگ و  هفرعم  ندـش ، هفاضا  رثا  رد  هملک  راهچ  ره  تسا و  یگـشیمه 
لباق يونعم و  هفاضا  لیبق  زا  نآ ، هفاضا  نیاربانب  تسا . یگـشیمه  تمایق ، زور  هب  دنوادخ  تیکلام  ینعی  کلام »  » هملک موهفم  اریز  تسا 

. دوش عقاو  فصو  هّللا »  » يارب دناوتیم  فیرعت  بسک  اب  تسا و  فیرعت  بسک 

592 ام … ص : خساپ 

دیفم طقف  هفاضا ، هکلب  تسین  صّخشت  و  فیرعت »  » دیفم يونعم ، یظفل و  زا  معا  هفاضا ، الصا  هک  تسا  نیا  لاکـشا  نیا  خساپ  رد  قیقحت 
رگید نیارق  دـهاوش و  زا  دـیاب  صّخـشت  فیرعت و  اما  تسا و  ظـفل  قیداـصم  موهفم و  هریاد  ندرک  مک  قییـضت و  عون  کـی  صیـصخت و 

. هفاضا زا  هن  دوش  هدافتسا 
روط نامه  و  دیز » مالغ   » ای و  دیزل » مالغ ،  » مییوگب هک  تسین  هلمج  ود  نیا  نیب  رد  یقرف  هک  تسا  یهیدب  هک : نیا  بلطم  حیضوت  لیلد و 

هتـشاد ددعتم  دایز و  ياهمالغ  دیز  دیاش  اریز  درادن - رگید  هدـیاف  مالغ ، قیداصم  دادـعت و  ندرک  مک  صیـصخت و  زا  ریغ  لوا  هلمج  هک 
صیصخت و هنوگ  نامه  زین  یظفل  هفاضا  دراوم  رد  ددرگیم . لصاح  صیـصخت  طقف  مود  هلمج  دننام  مه  يونعم  هفاضا  دراوم  رد  دشاب -

دوشیم لصاح  مه  هفاضا  نودب  هکلب  تسین  هفاضا  زا  یشان  ظفل ، رد  صیصخت  هک  توافت  نیا  اب  اهتنم  دیآیم ، تسد  هب  دارفا  ندرک  مک 
. درادن رگید  هدیاف  فیفخت  زج  هب  هفاضا  و 

هک تسین  نآ  بجوم  بلطم  نیا  یلو  نییعت ، فیرعت و  دـیفم  هن  تسا  صیـصخت  دـیفم  يونعم ، هاوـخ  دـشاب و  یظفل  هاوـخ  هفاـضا  يرآ ،
مامت رد  هک  دـشاب  نتفای  صیـصخت  اـهنت  رگا  ندوب  فصو  زّوجم  ریز  دوش  عقاو  فصو  هفرعم »  » هملک کـی  يارب  دـناوتن  فاـضم »  » هملک

زا تسا  نکمم  مه  نآ  دـشاب ، ندوب  هفرعم  نآ ، زوجم  رگا  دراد و  دوجو  ناـسکی  روـط  هب  يوـنعم  اـی  دـشاب و  یظفل  هاوـخ  هفاـضا  دراوـم 
رد یقرف  نیاربانب ، دشابیم . ناسکی  هفاضا  عون  ود  ره  رد  مه  یجراخ  نئارق  زا  نییعت  هدافتـسا  دـیایب و  تسد  هب  یجراخ  نئارق  دـهاوش و 

، هفاضا عون  ود  نیا  توافت  رد  هچره  تسین و  يونعم  یظفل و  هفاضا  نایم 
__________________________________________________

.1 رطاف / ( 1)
593 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. درادن یحیحص  موهفم  تسا ، هدش  هتفگ 
رد فاضم  رگا  هک : نیا  رب  دـنراد  قافتا  بدا  نادنمـشناد  هک : تسا  نیا  دوزفا ، دـیاب  دراوم  نیا  رد  ثحب  لیمکت  يارب  هک  يرگید  نخس 

لقن سنوی  لیلخ و  زا  هیوبیس  دشابن ، ههبشم  تفص  فاضم  رگا  یلو  دوشیمن  عقاو  هفرعم  يارب  فصو  دشاب ، ههّبشم  تفـص  یظفل  هفاضا 
ياهلاثم هفاضا  فصو و  عون  نیا  يارب  برع  تغل  رد  دوش و  عقاو  هفرعم  يارب  یفـصو  دناوتیم  یفاضم  نینچ  نانآ ، رظن  هب  هک  دـنکیم 

. دشاب هفاضا  عون  نیا  زا  دناوتیم  زین  ام  ثحب  لحم  هک  دراد  دوجو  یناوارف 
نآ نالطب  دـنادیم ، يرارمتـسا  یگـشیمه و  تیکلام  يانعم  هب  نیّدـلا » موی  کلام   » رد ار  کلام »  » هملک هک  فاـشک  ریـسفت  هیرظن  اـما  و 
هیآ نیا  رد  کلام »  » هملک یلو  تسا ، يرارمتـسا  هچرگ  تادوجوم ، هب  تبـسن  وا  تیکلام  دنوادخ و  هطاحا  اریز  تسا ، نشور  راکـشآ و 

يارب هن  دـشاب  هدـنیآ  يارب  مه  کـلام »  » دـیاب راـچان  هب  دوب . دـهاوخ  هدـنیآ  رد  مه  ازج  زور  تسا و  هدـش  هفاـضا  نیّدـلا » موی   » يوـس هب 
. رارمتسا

نّیعت و تروص  نیا  رد  دـشاب ، هتـشذگ  یـضام و  يارب  رگا  هک  دـناهتفگ  فاضم  لـعاف  مسا  هراـب  رد  نادنمـشناد  زا  یـضعب  هک  یقرف  اـما 
دریگب و رارق  هفرعم  يارب  تفص  دناوتیمن  دشاب ، هدنیآ  لاح و  يانعم  هب  رگا  دشاب و  هفرعم  يارب  تفص  دناوتیم  دنکیم و  ادیپ  صّخـشت 
هتـسویپ و عوقو  هب  هک  يزیچ  ره  تسا و  هتـسویپ  عوقو  هب  امتح  دشاب ، هتـشذگ  يارب  رگا  لعاف  مسا  هک  دناهتفگ  نینچ  ود ، نیا  توافت  رد 
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لاح و يارب  هک  یلعاف  مسا  اما  دریگب و  رارق  فصو  هدش  هتخانش  هفرعم و  عوضوم  کی  رب  دناوتیم  دوشیم و  هتخانـش  تسا ، هتفای  قّقحت 
. درادن ار  تیصوصخ  نیا  دشاب ، هدنیآ 

هتخانـش هفرعم و  زیچ  نآ  ات  هک  تسین  عالطا  ملع و  مزلتـسم  يزیچ  ندمآ  دوجو  هب  ققحت و  اریز  تسا  ساسایب  زین  توافت  نیا  ام  رظن  هب 
. تسا ناسکی  هدنیآ  اب  نآ ، تخانش  مدع  نآ و  زا  عالطا  مدع  رد  هتشذگ  یضام و  یهاگ  دشاب و  هدش 

لامعتسا زا  دیاب  اهنت  برع ، مالک  رد  تسا و  ساسایب  چوپ و  اهیفاب ، هدعاق  اهيدنب و  لومرف  اهلیلعت ، نیا  همه  هک : نیا  نخـس  هصالخ 
. دروآ تسد  هب  نانآ  فلتخم  تالامعتسا  زا  ار  یبرع  دعاوق  درک و  دانتسا  دامتعا و  نانآ  هب  دومن و  يوریپ  حیصف  ياهبرع 

593 تادرفم … ص : تاغل و 

، دوشیم ماجنا  رایتخا  اب  هک  کین  لامعا  لاعفا و  ربارب  رد  تغل  نیا  تسا . تمالم  مول و  دـض  ساپـس و  يانعم  هب  هملک  نیا  دـمحلا :» - » 1
594 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  هدننک  دمح  دوخ  عفن  هب  کین  راک  نیا  هک  نیا  زا  معا  دوشیم  لامعتسا 

لامعتـسا دـسریم ، ناسنا  هب  يرگید  زا  هک  یکین  ناسحا و  ربارب  رد  تسا ، نارفک  لباقم  هک  رکـش »  » هملک یلو  نارگید  عفن  هب  اـی  دـشاب 
ای یـصخش و  یکین  یبوخ و  ربارب  رد  تغل  نیا  دراد و  تیمومع  لامعتـسا  دراوم  رظن  زا  تسا ، مذ  لباقم  هک  حدـم »  » هملک اـما  دوشیم و 

تلیـضف دننام  دشاب ، يرایتخا  یکین  نیا  هاوخ  دسرن و  ای  دسرب  هدننک  حدم  رب  حودـمم  زا  یکین  یبوخ و  نیا  هاوخ  دوریم  راک  هب  يزیچ 
«. ّرد  » هناد یگدنشخرد  دیشروخ و  ییانشور  دننام  دشاب ، يرایتخا  ریغ  ای  یناسنا و 

. درادن دوجو  جراخ  رد  يدوهعم  قادصم  ینعی  یجراخ  دهع  دمح ، يارب  اریز  تسا  سنج  يارب  دمحلا »  » هملک رد  مال  فلا و 
رارکت هب  یجایتحا  تسا و  هدش  هداد  حیـضوت  هّللا » مسب   » ریـسفت رد  شیپ ، لصف  رد  هملک  هس  نیا  میحر :»  » و نمحر »  » و هّللا » - » 4 - 3 - 2

. تسین نآ 
. تسا هدمآ  هشیر  نامه  زا  زین  هبیبر »  » تسا و ّیبرم  حلصم و  کلام ، يانعم  هب  هدش و  هتفرگ  ببر »  » هملک زا  ّبر : - 5

ینعی راّدـلا » ّبر   » یتشک و بحاص  ینعی  ۀنیفّـسلا » ّبر  : » دـنیوگیم الثم  هفاضا ، اب  رگم  دوشیمن  لامعتـسا  دـنوادخ  ریغ  رد  ّبر »  » هملک
. هناخ بحاص 

قالطا تادوجوم ، زا  سناجتم  هعومجم  کی  هب  هژاو  نیا  موق .»  » و طـهر »  » دـننام درادـن ، درفم  دوخ  ظـفل  زا  هک  تسا  عمج  نیملاـع : - 6
. ددرگیم

ای ینامز و  طابترا  مه  اب  نآ  يازجا  هک  ددرگیم  قالطا  ياهعومجم  هب  مه  یهاگ  نآ و  لاثما  تابن و  ملاع  دامج ، ملاع  دـنیوگیم : ـالثم 
«. ترخآ ملاع   » و ایند » ملاع  «، » یکدوک ملاع   » دوشیم هتفگ  هک  نیا  دننام  دنشاب ، هتشاد  یناکم 

. دوریم راک  هب  دراد ، دوجو  ناشنایم  رد  هک  یتافالتخا  توافت و  اب  شنیرفآ  ناهج  تادوجوم  مامت  عومجم و  رد  ملاع »  » هملک زین  یهاگ 
تغل رد  و  ملاوع » : » دـنیوگیم دـیآیم و  لعاوف »  » لکـش هب  نآ  عمج  یهاگ  نوملاع .» : » دـنیوگیم تسا و  نون  واو و  اـب  هملک  نیا  عمج 

. هملک نیا  زج  هب  دوش  هتسب  عمج  نون  واو و  اب  دشاب و  نیع - حتف  اب  لعاف -»  » لکش هب  هک  تسین  ياهملک  برع 
دننام تسا ، یعقاو  یجراخ و  تقیقح  ياراد  یهاگ  هطلـس ، هطاـحا و  نیا  تسا و  هدـمآ  هطلـس  هطاـحا و  ياـنعم  هب  هملک  نیا  کـلم : - 7

زج درادـن  دوخ  زا  یلقتـسم  تیعقاو  تسوا و  شخب  یتسه  قلاخ و  هتـسباو  يدوجوم  ره  یتسه  اریز  تادوجوم  مامت  رب  دـنوادخ  تنطلس 
ناـیب شخب  یتـسه  هب  دـنمزاین  جاـتحم و  شیاـقب  شیادـیپ و  رد  نکمم  دوجوم  ره  شاهدـننیرفآ و  یلـصا و  تلع  هب  قلعت  طاـبترا  ناـمه 

595 ص : نآرق ، لئاسمرد 
. دوب دهاوخن  کفنم  ادج و  جایتحا ، زاین و  زا  هاگ  چیه  تسین و  زاینیب  ینغ و  نآ  زا  ياهظحل  دشابیم و  دوخ 

«1 . » ُءارَقُْفلا ُُمْتنَأ  َو  ُِّینَْغلا  ُهَّللا  َو 
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. دیدنمزاین همه  امش  تسا و  زاینیب  دنوادخ 
یـصخش لاوما  هب  دـیز  ندوب  کلام  الثم ، ءایـشا  هب  مدرم  تیکلام  دـننام  تسا  يدادرارق  ای  یـضرف و  يرابتعا و  تنطلـس ، نیا  زین  یهاگ 

رظن زا  لاوما  نآ  رایتخا  تسا و  هدش  ضرف  رابتعا و  يو  يارب  یصاخ  قح  تیکلم و  لاوما  نیا  هب  تبسن  هک  درادن  ینعم  نیا  زج  شیوخ ،
دننام یضراع  ياهدادرارق  اههقالع و  تایضتقم و  زا  یکی  هلیسو  هب  مه  رابتعا  ضرف و  نیا  تسوا و  تسد  رد  ندرک  هدافتـسا  فرـصت و 
يزیچ هطاحا  زا  هک  یتّیعضو  تأیه و  زا  تسا  ترابع  هفسالف  رظن  زا  تیکلم  اما  دوشیم و  لصاح  نآ  لاثما  ثرا و  تزایح ، عاقیا ، دقع ،
دننام دـننکیم ، ریبعت  هدـج »  » هلوقم هب  نآ  زا  تسا و  هناگ  هن  ضارعا »  » زا یکی  هفـسالف  شیپ  رد  تیکلام  دوشیم . لـصاح  رگید  زیچ  هب 

. دیآیم دوجو  هب  رتشگنا  هطاحا  ای  ناسنا و  رس  رب  همامع  هطاحا  زا  هک  یتأیه 
همدـقم باـسح ، اریز  درک  روظنم  ناوـتیم  نیدـلا » موـی  کـلام   » هلمج رد  ار  ینعم  ود  ره  نیا  تسا و  باـسح  ازج و  ياـنعم  هب  نید : - 8

. تسازج زور  نامه  انیع  باسح  زور  تسازج و 

595 تسادخ … ص : صوصخم  ساپس 

ساپـس دمح و  هچ  نآ  ره  دمح و  موهفم  هک  دوشیم  روآدای  رـشب  يارب  ار  تیعقاو  نیا  نیملاعلا » بر  هّلل  دمحلا   » هلمج اب  لاعتم  دنوادخ 
. دراد وا  سدقم  تاذ  هب  صاصتخا  دوشیم ، هدیمان 

لیالد : نیا  زا  ياهنومن  کنیا  دنکیم . تباث  دییأت و  ار  نآ  یناوارف  لیالد  هک  تسا  ینشور  مّلسم و  تقیقح  کی  نیا 
نیرتکچوک تسا و  قلطم  لامک  لاعتم ، دـنوادخ  نوچ  تسا و  نآ  لماع  لعاف و  لاـمک  نسح و  زا  یـشان  یلعف  ره  لاـمک  نسح و  - 1

هک نانچ  دوب ، دهاوخ  صقن  بیع و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  هتسیاش و  لماک و  لمع  کی  مه  وا  لمع  راک و  ارهق  تسین ، وا  رد  یـصقن  بیع و 
دیوگیم : هک  اج  نآ  تسا  هدمآ  مه  دیجم  نآرق  رد  ینعم  نیا 

__________________________________________________

.38 دمحم / ( 1)
596 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
«1 . » ِِهتَلِکاش یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق 

. دنکیم لمع  دوخ  يوخ  قلخ و  و   ] شور قبط  سک  ره  وگب 
زا یلاخ  ضحم و  کین  هک  یلمع  سپ  دوب ، دـهاوخن  بیع  صقنیب و  زین  يو  لامعا  راچان  هب  تسین ، یلاخ  صیاقن  زا  نوچ  ادـخ  ریغ  اما 

. تسین ریذپ  ناکما  وا  ریغ  زا  ضحم  کین  لماک و  لمع  نینچ  رودص  دراد و  صاصتخا  ادخ  هب  دشاب ، صقن  ره 
دشاب و ساپـس  دمح و  راوازـس  وا  زج  یـسک  هک  تسا  لاحم  تسا و  ساپـس  دـمح و  راوازـس  وا ، لماک  سدـقا و  تاذ  اهنت  هک  تسا  نیا 

تاذ ناـمه  صاـخ  ماـن  ملع و  هّلل »  » هملک میتفگ  ـالبق  هک  يروط  هب  اریز  دراد  تلـالد  تراـشا و  تقیقح  نیمه  هب  زین  هّلل » دـمحلا   » هلمج
وا هب  هلمج  رد  صاصتخا » مال   » ندرب راک  هب  اب  زین  ساپـس  دـمح و  تساراد و  ار  تمظع  لامک و  تافـص  مامت  هک  تسا  یلمکا  سدـقا و 

. تسا هدش  هداد  صاصتخا 
هب ار  رتسا  نیا  دنوادخ  رگا  تفگ : مردپ  دوب ، هدـش  مگ  ع )  ) رقاب ماما  مردـپ  زا  يرتسا  دـیامرفیم : نینچ  هراب  نیا  رد  مه  ع )  ) قداص ماما 

تـشپ مردپ  نوچ  دندروآ و  شماجل  نیز و  اب  ار  رتسا  دیـشکن  یلوط  ددنـسپب ، يو  دوخ  هک  تفگ  مهاوخ  يدمح  ار  ادخ  دنادرگرب ، نم 
هفاـضا نآ  رب  ياهملک  چـیه  و  هّلل » دـمحلا  : » تفگ دومن و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شرـس  دومن ، عـمج  ار  شیاهـسابل  تفرگ و  رارق  نآ 

چیه مداد و  صاصتخا  ادـخ  هب  ار  ساپـس  دـمح و  ماسقا  عاونا و  مامت  مدرکن و  راذـگ  ورف  ار  ادـخ  دـمح  زا  يزیچ  تفگ : هاگ  نآ  دومنن .
«2 . » تسا نآ  لماش  هلمج  نیا  هک  نیا  رگم  تسین  ساپس  دمح و 
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رکـش هّلل » دمحلا  : » نتفگ اب  رگم  دهدیمن  شاهدنب  رب  یکچوک  گرزب و  تمعن  چیه  دنوادخ  هک  تسا  هدـش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  زاب 
«3 . » دروآیم اجب  ار  اهتمعن  نآ  همه 

دوجو داسجا ، و  حاورا ، سوفن ، لوقع ، زا  معا  نکمم  ره  يارب  لامک  نیلوا  هک  تسا  نیا  ادخ  هب  دمح  نتشاد  صاصتخا  رب  مود  لیلد  - 2
. تسوا مه  ءایشا  مامت  قلاخ  هدننک و  داجیا  اریز  تسادخ  يوس  زا  لامک  نیا  هک  تسین  دیدرت  ياج  تسوا و  یتسه  و 

يرایتخا یهاگ  تازایتما  نیا  دـشابیم و  نآ  ّتیزم  تلیـضف و  بجوم  هک  تسا  یتاصتخم  تازایتما و  ناـمه  دوجوم  ره  مود  لاـمک  اـما 
رایتخا زا  جراخ  هک  هچ  نآ  سپ  يرایتخا ، ریغ  یهاگ  تسا و 

__________________________________________________

.84 لیئارسا / ینب  ( 1)
. ] …[ تسا هدمآ  نومضم  نیا  هب  کیدزن  یتیاور  زین  ص 356  رکشلا ، باب  یفاک ، لوصا   29 / 1 ناهرب ، ریسفت  ( 2)

ص 356. رکشلا ، باب  یفاک ، لوصا  ( 3)
597 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

قطن و تردق  تاناویح و  رد  ررـض  عفن و  كرد  تاتابن و  رد  ّومن  دـننام : دوب  دـهاوخ  راگدرورپ  لاعفا  زا  کش  نودـب  زاب  تسا ، قولخم 
. اهناسنا رد  دصاقم ، نایب 

لاعتم دـنوادخ  هب  زین  نآ  تشگرب  یلو  تسوا  دوخ  رایتخا  اب  هچرگ  تسا ، هتفای  تسد  اهنآ  هب  دوخ  رایتخا  هب  ناسنا  هک  یتازاـیتما  اـما  و 
هب لامک و  ماقم و  بسک  دادعتسا  كرد و  هدومرف ، يربهر  میقتسم  قیرط  هب  تیاده و  تسار ، هار  هب  ار  وا  هک  تسادخ  نامه  اریز  تسا ،

. تسا هداد  وا  هب  ار  تازایتما  ندروآ  تسد 
. تسا هدش  هراشا  نیملاعلا » ّبر   » هلمج اب  زین  تقیقح  نیا  هب  و 

یموهفم يو  هب  تبـسن  لماکت  تسا و  قلطم  لماک  وا  اریز  تسین  وا  دوخ  يارب  دوشیم ، رداص  ادخ  زا  هک  یکین  لامعا  زا  کی  چـیه  - 3
دهاوخ تاقولخم  دـیاع  اهنت  شعفن  هک  تسا  یـصلاخ  ماعنا  ضحم و  ناسحا  دـهدیم ، ماجنا  دـنوادخ  هک  یلمع  لـعف و  ره  سپ  درادـن ،

. دوب
رد اهنآ  دوس  لاح ، نیا  اب  یلو  دـسریم  مه  نارگید  هب  لامعا  نیا  دوس  یهاگ  هچرگ  دوشیم ، رداص  نارگید  زا  هک  یکین  لاـعفا  اـما  و 

دنکیم و ساسحا  كرد و  لامعا ، نیا  ورگ  رد  ار  شیوخ  لامک  وا  اریز  دهدیم  ماجنا  ار  لمع  هک  تسا  صخـش  دوخ  يارب  لوا  هلحرم 
دیامرفیم : هراب  نیا  رد  دیجم  نآرق  دهدیم . ماجنا  ار  نآ  هک  تسا  هزیگنا  نیمه  هب 

«1 . » ْمُکِسُْفنَِأل ُْمْتنَسْحَأ  ُْمْتنَسْحَأ  ْنِإ 
. دیاهدرک یکین  ناتدوخ  هب  دینک ، یکین  رگا 

راوازـس هک  تسوا  اهنت  نیاربانب  سب ، تسا و  راگدرورپ  لعف  دـشاب ، نارگید  يارب  طقف  شدوس  هک  صلاـخ  یکین  ضحم و  ناـسحا  سپ 
. تسا هدیدرگ  هراشا  میحّرلا » نمحرلا   » هلمج اب  زین  بلطم  نیا  هب  وا و  ریغ  هن  تسا  ساپس  دمح و 

دماح و صخـش  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  یهاگ  کین ، ياهراک  لاعفا و  ربارب  رد  انث  دـمح و  هک  مینکیم  هفاضا  زین  ار  هتکن  نیا  اج  نیا  رد 
هب یهجوت  هک  نیا  نودـب  تسا  هدومن  كرد  ار  وا  شیاتـس  لباق  یلاع و  تافـص  ای  هدـننک و  ناسحا  کین  لاـعفا  شزرا  تمظع و  وگاـنث 

. دزیگنایم رب  ساپس  دمح و  هب  ار  وا  تخانش ، كرد و  نامه  دشاب ، هتشاد  يو  زا  یسرت  ای  وا و  ناسحا  هب  يرظن  ششخب و  لذب و 
تسوا و ناسحا  هب  هقالع  عمط و  تلع  هب  یهاگ  تسا و  تمعن  بحاص  يایاطع  فاطلا و  هب  هجوت  رثا  رد  ساپس  دمح و  نیا  زین  یهاگ  و 

دمح و هک  تسا  نیا  دوشیم ، عقاو  وا ، زا  سرت  رثا  رد  مه  یهاگ 
__________________________________________________
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.7 لیئارسا / ینب  ( 1)
598 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هب نآ  صاصتخا  تلع  هتفر و  تراشا  هروس  نیا  رد  دـمح ، هناگراهچ  ياههزیگنا  لـلع و  نیا  همه  هب  دراد و  یفلتخم  ياـههزیگنا  ساـپس 
. تسا هدیدرگ  نشور  راگدرورپ  سدقا  تاذ 

هدیدرگ هراشا  تسا ، ساپـس  دـمح و  هزیگنا  تلع و  نیلوا  هک  راگدرورپ  یتاذ  تقایل  لامک و  هب  هّلل » دـمحلا   » هلمج رد  هک : نیا  حیـضوت 
عاونا مامت  راوازس  اتاذ  هجیتن  رد  تساربم و  هزنم و  صیاقن  بویع و  مامت  زا  اراد و  ار  لامک  تافـص  مامت  راگدرورپ  سدقا  تاذ  هک  تسا 

. تساهانث اهدمح و  ماسقا  و 
یحور و تیبرت  یتسه ، دوجو و  تمعن  تادوجوم ، مامت  داجیا  قلخ و  هک  تسا  هدش  هراشا  دمح  مود  هزیگنا  هب  نیملاعلا » بر   » هلمج رد 

. تفگ ساپس  دمح و  ار  وا  یکین ، ناسحا و  همه  نیا  ربارب  رد  دیاب  تسادخ و  زا  همه  همه و  شرورپ  دشر و  لماوع  مامت  یمسج و 
تمحر همـشچ  رـس  میحر و  نامحر و  دنوادخ ، نوچ  دـیوگیم : دـنکیم و  نایب  ار  ساپـس  دـمح و  موس  هزیگنا  میحّرلا » نمحّرلا   » هلمج

ياـهتیانع ناـسحا و  هب  يراودـیما  عقوت و  ناـمه  ياـضتقا  هب  دوـب و  راودـیما  يو  محارم  فاـطلا و  اـهیکین و  ناـسحا و  هب  دـیاب  تسا .
هروس رد  میحّرلا » نامحّرلا   » هیآ هک  دوشیم  مولعم  هتکن  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دومن ، شیانث  دمح و  دوتـس و  ار  وا  دیاب  هک  تسا  دنوادخ 
تلع ناـیب  يارب  مود  هلحرم  رد  كربـت و  نمیت و  يارب  هّللا » مسب   » هیآ رد   ) لوا هلحرم  رد  هـکلب  تـسین ، دـیکأت  يارب  اـی  يرارکت و  دـمح 

. تسا هدمآ  ادخ  هب  ساپس  دمح و  مامت  نتشاد  صاصتخا 
نایاپ هک  دزاسیم  هجوتم  تقیقح  نیا  هب  ار  ناسنا  دنکیم و  وگزاب  ار  ساپـس  دمح و  مراهچ  تلع  هزیگنا و  زین  نیّدلا » موی  کلام   » هلمج

رد اهنت  لامعا  تازاجم  باسح و  تسوا . اـب  نیـسپزاب  زور  تنطلـس  تموکح و  تسوا ، هب  اـهناسنا  همه  روما  لاـمعا و  ماـمت  تشگرب  و 
. میشاب شرازگساپس  مییوگب و  انث  دمح و  ار  وا  میزیهرپب و  وا  تفلاخم  زا  میسرتب و  وا  زا  دیاب  سپ  تسوا . تسد 

لذب زور  تسا . يرتسگداد  لدع و  زور  زور ، نآ  هک  تسا  نیا  ازج  زور  بحاص  و  نیدـلا » موی  کلام   » زا روظنم  رگید : ریـسفت  نایب و  اب 
تافـص زا  دنوشیم ، رادروخرب  الماک  اهنآ  زا  زور  نآ  رد  هک  شـشخب و  لدع و  ینعی  تفـص  ود  نیا  نوچ  تسا و  دنوادخ  شـشخب  و 

ربارب رد  هک  روط  نامه  دومن  شیانث  دمح و  دوتـس و  گرزب ، تفـص  ود  نیا  لباقم  رد  ار  ادخ  دیاب  راچان  هب  تسا ، یهلا  تمظع  لامج و 
. دشابیم انث  دمح و  راوازس  دسریم ، اهناسنا  هب  ناهج  نیا  رد  هک  يو  تیانع 

تناعتـسا تداـبع و  هیآ  هک  هروـس  شخب  نیمود  ریـسفت  هب  هدـنیآ  لـصف  رد  ادـخ  يراـی  هب  دـمح و  هروـس  لوا  تمـسق  ریـسفت  دوـب ، نیا 
599 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تخادرپ . میهاوخ  دشابیم ،

599 دمح … ص : هروس  مود  شخب  ریسفت 

هراشا

«1 . » ُنیِعَتْسَن َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ 

599 ص : تادرفم … : تاغل و 

تسا : هدمآ  ینعم  هس  هب  تغل  رد  هملک  نیا  تدابع :
دننام : دشابیم ، يرادربنامرف  و  تعاطا »  » يانعم هب  یهاگ  - 1

«2 . » ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َناْطیَّشلا  اوُُدبْعَت  ْنَأ ال  َمَدآ  ِیَنب  ای  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْمل  َأ 
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: تدابع مود  يانعم  - 2 راکشآ ! تسا  ینمشد  امش  يارب  وا  هک  دینکن  ناطیـش  تعاطا  هک  مدآ  نادنزرف  يا  متـسبن ؟ نامیپ  امـش  اب  نم  ایآ 
دننام : تسا ، تلذ  للذت و  عوضخ ،

«3 . » َنوُِدباع اَنل  امُهُمْوَق  َو  اِنْلثِم  ِْنیَرَشَِبل  ُنِمُْؤن  َأ  اُولاقَف 
ار یهار  تساج  نیا  زا  و  دنتـسه !؟ ام  ناگدرب  اهنآ  موق  هک  یلاح  رد  میروایب  نامیا  نامدوخ  دـننامه  ناسنا ، ود  هب  ام  ایآ  دـنتفگ : اهنآ 

رارق نیرباع  ياپ  ریز  رد  دایز  تسا و  رتشیب  نآ  رد  رورم  روبع و  هک 
__________________________________________________

.5 هحتاف / ( 1)

.60 سی / ( 2)
.47 نونمؤم / ( 3)

600 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. دنمانیم دبعم » ، » دریگیم

دننام : دوشیم ، لامعتسا  شتسرپ  يانعم  هب  تدابع  هملک  مه  یهاگ  - 3
«1 . » ِِهب َكِرْشُأ  َو ال  َهَّللا  َُدبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  امَّنِإ  ُْلق 

. مزرون كرش  وا  هب  متسرپب و  ار  هّللا  هک  مرومأم  نم  وگب !
، نآ زا  مدرم  ددرگ ، لامعتـسا  طرـش  دیق و  زا  یلاخ  هنیرق و  نودب  رگا  هک  يروط  هب  دوریم ، راک  هب  ینعم  نیمه  رد  ابلاغ  تدابع »  » هملک

. دنمهفیم ار  ینعم  نیمه 
دراد : یفلتخم  ياهانعم  دبع »  » هملک

عضاخ و وا  ربارب  رد  اترطف  تسا و  راگدرورپ  هدـش  تیبرت  هدـیرفآ و  ناسنا  اریز  دـشاب  دازآ  هچرگ  دوریم  راک  هب  ناسنا  قلطم  رد  یهاگ 
. دنک یشکرس  درمت و  يو  یهاون  رماوا و  ربارب  رد  المع  دیاش  هچرگ  تسا  عشاخ 

کلام هب  تبسن  عقاو  رد  دشابیم . کلام  تسد  رد  يو  رایتخا  تسا و  كولمم  دبع ، اریز  دشابیم  هدرپس  رس  هدرب و  يانعم  هب  مه  یهاگ 
. دراد تیکولمم  یگدرپس و  رس 

نآ زا  ریغ  هب  یهجوت  هک  يروط  هب  دهدیم  ناوارف  تیمها  يزیچ  هب  تبسن  هک  یـسک  رب  دوریم و  راک  هب  رتعیـسو  يانعم  کی  رد  یهاگ 
ع :)  ) ادهشلا دیس  ترضح  راتفگ  تساج  نیمه  زا  دوشیم و  هتفگ  دبع »  » درادن

«2 . » نوناّیّدلا ّلق  ءالبلاب  اوصّحم  اذا  مهشیاعم و  ترد  ام  هنوطوحی  مهتنسلا  یلع  قعل  نیّدلا  اینّدلا و  دیبع  ساّنلا 
، دـیآ شیپ  ناحتما  زور  نوچ  دـننزیم و  نید  زا  مد  دـخرچیم ، ناشیگدـنز  ات  تساهنآ  نابز  هقلقل  نید  دـنیایند . ناگدـنب  مدرم  ینعی 
: تسا هدمآ  ینعم  نیمه  هب  ریز  هیآ  رد  دوشیم و  هتفگ  رادربنامرف  عیطم و  صخش  هب  دبع »  » زین یهاگ  دوب !؟ دنهاوخ  مک  ردقچ  نارادنید 

«3 . » َلِیئارْسِإ ِیَنب  َتْدَّبَع  ْنَأ 
. تسا هداد  رارق  شیوخ  رادربنامرف  هدرب و  ار  لیئارسا  ینب 

__________________________________________________

.36 دعر / ( 1)
.189 / 10 راحب ، ( 2)

.22 ارعش / ( 3)
601 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
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دنیوگیم دوشیم . لامعتـسا  يّدـعتم و  ءاب »  » هطـساو اب  ای  هطـساویب و  هنوگ  ود  هب  هملک  نیا  تسا . نتـساوخ  کمک  يانعم  هب  تناعتـسا :
. مدومن يرای  ددم و  تساوخرد  وا  زا  ینعی  هب » تنعتسا   » و هتنعتسا » »

601 یبدا … ص : هتکن  کی 

موس زا  ینعی  باطخ  قایـس  هب  تبیغ  قایـس  زا  هیآ  نیا  رد  تسا و  هدش  مدـقم  رـصح  هدافا  يارب  تسا و  لوعفم  دروم  ود  ره  رد  كاّیا ،» »
دشاب : دناوتیم  زیچ  ود  زا  یکی  دوشیم ، هدیمان  تافتلا »  » هک لاقتنا  نیا  تلع  تسا و  هدیدرگ  لقتنم  صخش  مود  هب  صخش 

مامت هدـننادرگ  تادوجوم و  مامت  یبرم  کلام و  لاـعتم  دـنوادخ  هک  نیا  رب  دـنراد  تلـالد  هدـش ، عقاو  هیآ  نیا  زا  لـبق  هک  یتـالمج  - 1
مامت هب  وا  دنـشاب و  رـضاح  وا  ملع  رد  تادوجوم  ءایـشا و  مامت  هک  تسا  نآ  یـضتقم  تفـص ، نیا  تسا و  اهنآ  یگدـنز  یتسه و  نوئش 
رفیک ناشتیـصعم  رب  دهد و  شاداپ  نانآ  تعاطا  ربارب  رد  تمایق  زور  رد  ات  دـشاب  هتـشاد  هطاحا  تادوجوم  مامت  هب  ناشلامعا  ناگدـنب و 

بطاخم ار  وا  دـننک و  راهظا  وا  هاگـشیپ  رد  ار  ناشروضح  زین  نانآ  هک  دـنکیم  اضتقا  وا  ربارب  رد  ناگدـنب  روضح  ینعم و  نیمه  دـننک و 
وا هک  تهج  نیا  هب  شراگدرورپ  ربارب  رد  تسا  هدـنب  ندرک  عوضخ  شتـسرپ ، تدابع و  تقیقح  - 2 دبعن » كاّیا  : » دنیوگب دـنهد و  رارق 

یـضتقم زین  ّتیبوبر  دـنیوگیم . ّتیبوبر »  » ار نآ  هک  دوشیم  هرادا  وا  تسد  اب  هدوب و  يو  رایتخا  رد  شروما  تسوا و  تسرپرـس  یبرم و 
دننام زین  نتـساوخ  کـمک  تناعتـسا و  دریگب . هدـهع  هب  ار  شیوخ  هدـش  تیبرت  هدـنب و  نوئـش  ریبدـت  تیبرت و  اـت  هک  تسا  یبرم  روضح 

رد وا  هک  تسا  نآ  یـضتقم  دنوادخ  تیانع  يرای و  هب  يو  زاین  ناسنا و  لالقتـسا  مدـع  اریز  دراد  مزال  ار  یبرم  دوبعم و  روضح  تدابع ،
. ددرگ ققحم  يو  فرط  زا  يرای  تناعا و  ات  دشاب  هتشاد  روضح  هدنهاوخ  ددم  شیپ 

دنکیم و باطخ  اروضح  ار  وا  تهج  نیمه  هب  بیاغ ، هن  دنیبیم  رضاح  دنوادخ  ربارب  رد  ار  دوخ  تناعتـسا  تدابع و  ماقم  رد  هدنب  سپ ،
« نیعتسن كاّیا  دبعن و  كاّیا  . » مبلطیم يرای  وت  زا  متسرپیم و  ار  وت  اهنت  دیوگیم :

601 ریسفت … ص :

هب دنناوخب و  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  دهدیم  دای  شناگدنب  هب  دومن ، فیـصوت  دیجمت و  ار  دوخ  هتـشذگ ، تایآ  اب  دنوادخ  هک  نآ  زا  سپ 
اریز دنیوجیمن  ددم  تناعتسا و  وا  زج  هب  یسک  زا  دننکیمن و  شیاتس  ار  یسک  ادخ  زج  هب  نانآ  هک  دنشاب  فرتعم  نآ  تقیقح  موهفم و 

602 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ریقف و  اتاذ  ادخ  زا  ریغ  تادوجوم  مامت 
. دشاب ناشلاح  لماش  یهلا  هجوت  تیانع و  هک  نیا  رگم  دنناسکی  مدع  اب  هکلب  زجاع 

تناعتـسا شتـسرپ و  راوازـس  دراد ، يرگید  هب  جاـیتحا  شدوجو  یتسه ، همادا  رد  مه  یتسه و  لـصا  رد  مه  هک  يدوجوم  نینچ  نیا  سپ 
رد دنتـسه و  يواسم  یکی و  مه  اب  جایتحا ، زجع و  تفـص  رد  یلو  دـنتوافتم  مه  اب  صقن  لامک و  رظن  زا  هچرگ  تاـنکمم  ماـمت  تسین و 

دیامرفیم : دنوادخ  هک  نانچ  دنناسکی  میهس و  دنشابیم ، ادخ  هدارا  مکح و  تحت  رد  اهنآ  همه  هک  نیا 
«1 . » َنیَِملاْعلا ُّبَر  ُهَّللا  َكَرابَت  ُْرمَْألا  َو  ُْقلَْخلا  َُهل  الَأ 

. تسا وا  نامرف  هب  وا و  نآ  زا  ناهج   ] ریبدت شنیرفآ و  هک  دیشاب  هاگآ 
«2 . » ُریِصَْملا ِهَّللا  َیلِإ  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّلل  َو 

. تسوا يوس  هب  تادوجوم  یمامت   ] تشگزاب نیمز و  اهنامسآ و  تنطلس  تموکح و  تسادخ  يارب  زا  و 
؟ دیآرب هّجاحم  ماقم  هب  يو  اب  شتموکح  رما و  رد  دنک و  هضراعم  وا  تنطلس  رد  دناوتب  هک  تسیک 

. دهدیم نامرف  دهاوخب ، هک  نانچ  نآ  دهدیم و  ماجنا  دهاوخب  هک  ار  هچ  نآ  هدنریگ . هدنشخب و  تسوا  هک  یتروص  رد 
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دنفرـص و جاتحم  ناگمه  ادخ  زا  ریغ  اریز  دیوجیمن  تناعتـسا  وا  زج  هب  یـسک  زا  دنکیمن و  شیاتـس  ار  ادخ  زج  هب  نمؤم  صخـش  سپ 
؟ دنک شیاتس  ار  يریقف  دوخ  نوچمه  يریقف  هک  تسازس  هنوگچ  دشاب و  زاینیب  ینغ و  دیاب  دوبعم 

دوخ زاین  دنکن و  تدابع  ار  یسک  ادخ  زج  هب  ناسنا  تسا : نیا  نامیا  ياضتقا  هک  دیآیم  رب  نینچ  هصالخ  روط  هب  میتفگ ، هچ  نآ  همه  زا 
ریغ رد  دبلطن و  يرای  دیوجن و  تناعتسا  رگید  یسک  زا  وا  زج  دیامنن و  دامتعا  اکتا و  یسک  رب  وا  زج  هب  دربن و  یسک  شیپ  هب  وا  زج  هب  ار 

هدـیزگرب تموکح  هب  زین  ار  يرگید  دوجوم  یهلا ، تنطلـس  کـلم و  ربارب  رد  هداد و  رارق  کیرـش  شراـگدرورپ  ادـخ و  هب  تروـص  نیا 
دیامرفیم : دروم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  یهلا ، رییغت  لباق  ریغ  یمتح و  نامرف  هک  یتروص  رد  تسا ،

«3 . » ُهاَّیِإ اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ  َکُّبَر  یضَق  َو 
! دیتسرپن ار  وا  زج  هک  تسا  هداد  نامرف  تراگدرورپ  و 

__________________________________________________

.54 فارعا / ( 1)
.42 رون / ( 2)

.23 لیئارسا / ینب  ( 3)
603 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

عوضوم ود  هب  هیآ  نیا  رد  دـهدیم و  لیکـشت  ار  دـمح  هروس  مود  شخب  هک  نیعتـسن » كاّیا  دـبعن و  كایا   » هیآ ریـسفت  هصـالخ  دوب  نیا 
نایب تخادرپ . میهاوخ  نآ  حیـضوت  هب  ثحب  لیمکت  يارب  هدـنیآ  لـصف  ود  رد  هک  تناعتـسا » تداـبع و  : » تسا هتفر  تراـشا  مهم  رایـسب 

604 ص : نآرق ، لئاسمرد 

604 تعاطا … ص : تدابع و  هلئسم 

604 تدابع … ص : رد  دیحوت 

( شتـسرپ يانعم  هب   ) تدابع هک  تسا  نیا  دهد ، هار  دوخ  هب  دـیدرت  کش و  نآ  هب  تبـسن  دـناوتیمن  یناملـسم  چـیه  هک  یبلاطم  زا  یکی 
ادخ هب  تدابع  ندرک  صتخم  دراد و  فارصنا  ینعم  نیمه  هب  قالطا  ماقم  رد  تدابع »  » ظفل میتفگ  مه  البق  دراد . صاصتخا  ادخ  هب  طقف 

جیورت و يارب  ناربمایپ  هک  دریگیم  همـشچ  رـس  دحاو  يادـخ  تاذ  دـیحوت  زا  مه  تدابع  رد  دـیحوت  تسا و  تدابع » رد  دـیحوت   » نامه
دیوگیم : هک  اج  نآ  دناهدش  لزان  روظنم  نامه  هب  زین  ینامسآ  ياهباتک  دناهدمآ و  هلئسم  نیمه  میلعت 

«1 . » ِهَّللا ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتَی  َو ال  ًاْئیَش  ِِهب  َكِرُْشن  َو ال  َهَّللا  اَّلِإ  َُدبْعَن  اَّلَأ  ْمُکَْنَیب  َو  انَْنَیب  ٍءاوَس  ٍۀَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق 
رگید ضعب  ام  زا  یضعب  میتسرپن و  ار  هناگی  دنوادخ  زج  هک  تسا  ناسکی  امـش  ام و  نایم  هک  یتخـس  يوس  هب  دییایب  باتک  لها  يا  وگب !

زا یـشان  تدابع  نیا  هک  نیا  زا  معا  دوشیمن ، عمج  ادـخ  ریغ  تدابع  اب  ادـخ  هب  نامیا  سپ  دریذـپن ! ییادـخ  هب  هناـگی ، يادـخ  زج  هب  ار 
دریگیم همشچ  رس  قولخم  قلاخ و  نیب  يرگهطـساو  باجح و  هب  هدیقع  زا  ای  دشاب  ادخ  یگناگی  دیحوت و  راکنا  قلاخ و  ددعت  هب  هدیقع 

ام هک  دندقتعم  دناهدش و  التبم  دساف  دیاقع  نیا  هب  یهورگ  هنافـسأتم  یلو  تسا ، زیمآ  كرـش  دـساف و  توافت ، نودـب  هدـیقع ، ود  ره  هک 
ریذپ ناکما  وا  يارب  ادخ  اب  میقتـسم  طابترا  دـسریمن و  شقلاخ  هب  قلخ  يادـن  اعد و  دراد ، دوجو  هلـصاف  باجح و  قولخم  قلاخ و  نیب 

رد تسین .
__________________________________________________
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.64 نارمع / لآ  ( 1)
605 ص : نآرق ، لئاسمرد  ن 

شیادـخ هب  ار  وا  ات  دتـسرپیم  ار  اهنآ  دـنیبیم و  دـنمزاین  یهاو  طئاسو  نایادـخ و  هب  ادـخ ، اب  طاـبترا  رد  ار  دوخ  ناـسنا  هاگدـید ، نیا 
. دزاس طبترم  کیدزن و 

ایاعر و زا  نیطالس  نوچ  هک  دنرادنپیم  اهنآ  هتسد  راد و  نیطالس و  تالیکـشت  دننام  ار  یهلا  تالیکـشت  رادنپ ، هدیقع و  نیا  نارادفرط 
دـننادیم و جاـتحم  یطباور  طـئاسو و  هب  ار  دوخ  راـچان  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  دـسریمن ، وا  هب  ناـنآ  تسد  دـنرود و  شیوخ  تلم  دارفا 

. دننک تطاسو  ناشنیطالس  نانآ و  نایم  رد  نانآ  ياهزاین  عفر  تالکشم و  لح  رد  هک  دنتسرپیم  ار  اهنآ 
رگید تایآ  هفیرـش و  هیآ  نیا  رد  ار  طئاسو  هب  داقتعا  مه  قلاخ و  ددعت  هب  داقتعا  مه  ینعی  ار  هاگدـید  هدـیقع و  ود  ره  ناحبـس  دـنوادخ 

تسا : هدومن  یفرعم  ساسایب  لطاب و  ار  اهنآ  هدرک و  موکحم  دیجم  نآرق 
دیامرفیم : نینچ  تسا ، نایادخ  ددعت  نامه  هک  هدیقع  نیا  لاطبا  ماقم  رد  دنوادخ  لوا : هدیقع  اما  - 1

«1 . » اتَدَسََفل ُهَّللا  اَّلِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول 
. دشیم داجیا  اهنآ  رد  داسف  دوب ، يرگید  نایادخ  هّللا   ] زج نیمز  نامسآ و  رد  رگا 

«2 . » َنوُفِصَی اَّمَع  ِهَّللا  َناْحبُس  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُضَْعب  الََعل  َو  َقَلَخ  اِمب  ٍهلِإ  ُّلُک  َبَهََذل  ًاذِإ  ٍهلِإ  ْنِم  ُهَعَم  َناک  ام  َو 
ضعب رب  یـضعب  دـندرکیم و  هرادا  ریبدـت و  ار  دوخ  تاقولخم  نایادـخ  زا  کـی  ره  دـشیم ، نینچ  رگا  هک  تسین  وا  اـب  يرگید  دوبعم  و 

. دننکیم فیصوت  نیکرشم   ] هچ نآ  زا  تسا  هزنم  كاپ و  دنوادخ  دنتسجیم . يرترب  رگید 
دنوادخ دوشیم ، هدییاز  يرشب  نیطالـس  ياههاگتـسد  هب  یهلا  هاگتـسد  هسیاقم  زا  تسا و  طئاسو  هب  هدیقع  نامه  هک  مود : هدیقع  اما  - 2
نادجو ترطف ، هار  زا  دهاوخیم و  لیلد  هدیقع  نیا  نارادفرط  زا  یهاگ  دزاسیم و  موکحم  یفلتخم  تانایب  اب  ار  طلغ  رادنپ  هدیقع و  نیا 

دیوگیم : هک  اج  نآ  دزاسیم ، هجوتم  ناشهدیقع  ندوب  ساسایب  رب  ار  نانآ 
__________________________________________________

.22 ءایبنا / ( 1)
. ] …[91 نونمؤم / ( 2)

606 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
«1 . » َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُْلق  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ 

اَهل ُّلَظَنَف  ًامانْـصَأ  ُُدبْعَن  اُولاق  دیروایب ! ار  ناتلیلد  دییوگیم ، تسار  رگا  هک  وگب  تسه ، مه  يرگید  يادـخ  یقیقح   ] يادـخ دوجو  اب  ایآ 
«2 . » َنُولَعْفَی َِکلذَک  انَءابآ  انْدَجَو  َْلب  اُولاق  َنوُّرُضَی . َْوأ  ْمُکَنوُعَْفنَی  َْوأ  َنوُعْدَت . ْذِإ  ْمُکَنوُعَمْسَی  ْلَه  َلاق  َنیِفِکاع .

ار اهنآ  هک  هاگ  نآ  دنونشیم  ار  امـش  يادص  ایآ  تفگ : میهاربا   ] میتسه اهنآ  تدابع  مزالم  هزور  همه  میتسرپیم و  ار  اهتب  ام  دنتفگ 
؟ دنناسریم يررض  عفن و  امش  رب  ای  دیناوخیم 

.[ مینکیم نینچ  زین  ام   ] میتفای نینچ  ار  دوخ  ناردپ  هکلب  هن ، دنتفگ :
ررـض عفن و  هب  رداق  هچ  نآ  هک  دنوش  هجوتم  دنرببیپ و  ناشهابتـشا  هب  دوخ  هب  دوخ  هک  دـیامنیم  يروآ  دای  نانآ  يارب  ار  ياهتکن  یهاگ 

دشابیم و وا  تسد  رد  ندناریم  هن  يررـض ، هن  دناسریم و  نانآ  هب  یعفن  هن  درادن . زین  نتفرگ  سپ  ای  ندیـشخب و  تردق  تسین ، ندناسر 
. ندیشخب یگدنز  تایح و  هن 

قولخم نینچ  دشابیم ، رکفت  لقع و  ياراد  هک  یناسنا  تسین ، هتسیاش  دشاب و  یفیعـض  قولخم  زج  هب  دناوتیمن  يدوجوم  نینچ  نیاربانب 
دریذپب : شیدنوادخ  هب  دتسرپب و  ار  فیعض 
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«3 . » َنُولِقْعَت الَف  َأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  اِمل  َو  ْمَُکل  ٍّفُأ  ْمُکُّرُضَی . َو ال  ًاْئیَش  ْمُکُعَْفنَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَتَف  َأ  َلاق 
ادخ زا  ریغ  هچ  نآ  رب  امـش و  رب  ّفا  درادن !؟ امـش  هب  يررـض  عفن و  نیرتکچوک  هک  دـیتسرپیم  ار  يزیچ  ادـخ  زج  ایآ  تفگ : میهاربا  ]

«4 . » ًاعْفَن َو ال  ارَض  ْمَُکل  ُِکلْمَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  َأ  ُْلق  دیرادن ]؟ لقع  و   ] دینکیمن هشیدنا  ایآ  دیتسرپیم ،
َْمل َأ  درادن !؟ ار  امـش  هب  ندناسر  ررـض  عفن و  تردـق  تسین و  نایز  دوس و  کلام  هک  دـیتسرپیم  ار  يزیچ  ادـخ  زا  ریغ  ایآ  نانآ : هب  وگب 

«5 . » َنیِِملاظ اُوناک  َو  ُهوُذَخَّتا  اًلِیبَس  ْمِهیِدْهَی  َو ال  ْمُهُمِّلَُکی  ُهَّنَأ ال  اْوَرَی 
__________________________________________________

.64 لمن / ( 1)
.74 - 71 ءارعش / ( 2)

.67 ، 66 ءایبنا / ( 3)
.76 هدئام / ( 4)

.148 فارعا / ( 5)
607 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

رگمتـس دناهتفرگ و  ییادـخ  هب   ] ار نآ  دـنکیمن ، تیادـه  یهار  هب  ار  نانآ  دـیوگیمن و  نخـس  نانآ  اب  هلاسوگ   ] نآ هک  دـندیدیمن  ایآ 
، مّلسم نشور و  يرطف ، یلقع و  نوناق  کی  تسین ، شیاتس  لباق  زگره  قولخم  هک  بلطم  نیا  دناهتشاد ] اور  ملظ  نتـشیوخ  رب  و   ] دناهدش

فالخ یلک  روط  هب  اهنآ  شتـسرپ  هک  دریگیم  رب  رد  زین  ار  ناربمایپ  یتح  سک و  همه  زیچ و  همه  ادخ ، زج  تسا و  لومـش  همه  ماع و 
دنکیم : نایب  نینچ  ار  تقیقح  نیا  نآرق  تسا و  عونمم  مالسا  نآرق و  لقع ، رظن  زا  یناسنا و  ترطف  لقع و 

ِیل َْسَیل  ام  َلُوقَأ  ْنَأ  ِیل  ُنوُکَی  ام  َکَناْحبُـس  َلاق  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ِْنیَهلِإ  یِّمُأ  َو  ِینوُذِخَّتا  ِساَّنِلل  َْتُلق  َْتنَأ  َأ  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  ای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإ  َو 
اوُُدبْعا ِنَأ  ِِهب  ِینَتْرَمَأ  ام  اَّلِإ  ْمَُهل  ُْتُلق  ام  ِبُویُْغلا . ُماَّلَع  َْتنَأ  َکَّنِإ  َکِسْفَن  ِیف  ام  ُمَلْعَأ  َو ال  یِـسْفَن  ِیف  ام  ُمَْلعَت  ُهَتِْملَع  ْدَقَف  ُُهْتُلق  ُْتنُک  ْنِإ  ٍّقَِحب 

«1 . » ْمُکَّبَر َو  یِّبَر  َهَّللا 
ییادـخ هب  ادـخ  زا  ریغ  دوبعم  ود  ناونع  هب  ار  مرداـم  نم و  هک  یتـفگ  مدرم  هب  وت  اـیآ  تفگ : میرم  نب  یـسیع  هب  دـنوادخ  هک  هاـگ  نآ  و 

هتفگ ینخـس  نینچ  رگا  میوگب  تسین ، نم  هتـسیاش  هک  ار  هچ  نآ  مرادـن  قح  نم  نم .]! راـگدرورپ  يا   ] وت یهّزنم  تفگ : وا  دـینیزگرب !؟
زا وت  نیقی  هب  متـسین . هاگآ  تسوت  كاـپ   ] تاذ رد  هچ  نآ  زا  نم  یهاـگآ و  تسا ، نم  ناـج  حور و  رد  هچ  نآ  زا  وت  ینادیم . وت  مشاـب ،

ار يدـنوادخ  متفگ  اهنآ  هب  . ] متفگن اـهنآ  هب  يزیچ  يداد ، ناـمرف  نآ  هب  ارم  هک  ار  هچ  نآ  زج  نم  يربخ . اـب  اـهیناهنپ  رارـسا و  ماـمت 
. تسامش راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  هک  دیتسرپب 

نآرق تسا . هتشاذگن  مالسا  رد  يرکفت  زرط  نینچ  يارب  ییاج  هتخاس و  موکحم  رگید  هار  زا  ار  تطاسو  هب  هدیقع  زین  یهاگ  دیجم  نآرق 
ار ناشباوج  دونـشیم و  زین  ار  نانآ  يّرـس  راتفگ  یتح  هک  يروط  هب  تسا  کیدزن  شناگدنب  هب  تبـسن  دنوادخ  دـیوگیم : هنیمز  نیا  رد 

دیجم نآرق  رد  ار  تقیقح  نیا  دنوادخ  درادن . طئاسو  ناوعا و  هب  يزاین  فصو  نیا  اب  دزادرپیم ، ناشروما  ریبدـت  هب  امیقتـسم  دـهدیم و 
دنکیم : نایب  نینچ 

«2 . » ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو 
. میرتکیدزن شبلق  گر  زا  ناسنا ،   ] وا هب  ام  و 

__________________________________________________

.117 ، 116 هدئام / ( 1)
.16 ق / ( 2)
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608 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
«1 . » ُهَْدبَع ٍفاِکب  ُهَّللا  َْسَیل  َأ 

«2 . » ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  تسین !؟ یفاک  شاهدنب  زا ] عافد  تاجن و   ] يارب دنوادخ  ایآ 
«3 . » ُرِیبَْخلا ُمیِکَْحلا  َوُه  َو  ِهِدابِع  َقْوَف  ُرِهاْقلا  َوُه  َو  میریذپب ! ار  امش  ياعد  ات  دیناوخب  ارم 

. هاگآ میکح  تسوا  تسا و  ّطلسم  رهاق و  دوخ  ناگدنب  رب  هک  تسوا 
«4 . » ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َو  ُهَّللا  ُهْمَْلعَی  ُهوُْدُبت  َْوأ  ْمُکِروُدُص  ِیف  ام  اوُفُْخت  ْنِإ  ُْلق 

رد هچ  نآ  زا  زین ] و   ] دـنادیم ار  اـهنآ  همه  دـنوادخ  دـینک ، راکـشآ  اـی  دـیراد  ناـهنپ  هاوخ  تسامـش ، ياههنیـس  رد  هک  ار  هچ  نآ  وـگب 
. تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  دشابیم . هاگآ  تسا ، نیمز  اهنامسآ و 

«5 . » ِِهلْضَِفل َّداَر  الَف  ٍْریَِخب  َكْدُِری  ْنِإ  َو  َوُه  اَّلِإ  َُهل  َفِشاک  الَف  ٍّرُِضب  ُهَّللا  َکْسَسْمَی  ْنِإ  َو 
هب يریخ  هدارا  رگا  تخاس و  دهاوخن  فرطرب  ار  نآ  وا ، زج  سک  چیه  دناسرب ، وت  هب  يررـض  هانگ  رفیک  ای  ناحتما  يارب   ] دنوادخ رگا  و 

. دش دناوتن  وا  لضف  عنام  سک  چیه  دنک ، وت 
«6 . » ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُهَف  ٍْریَِخب  َکْسَسْمَی  ْنِإ  َو 

. تساناوت زیچ  همه  يارب  وا  دناسر ، وت  هب  يریخ  رگا  دنوادخ ]  ] و
«7 . » ُرِدْقَی َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ُهَّللا 

. دنکیم ناوارف  دنادب ] هتسیاش   ] دهاوخب هک  سک  ره  يارب  ار  يزور  ادخ 
«8 . » ُنِیتَْملا ِةَّوُْقلا  ُوذ  ُقاَّزَّرلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ 

__________________________________________________

.36 رمز / ( 1)
.60 نمؤم / ( 2)
.18 ماعنا / ( 3)

.29 نارمع / لآ  ( 4)
.107 سنوی / ( 5)

.17 ماعنا / ( 6)
. ] …[26 دعر / ( 7)
.58 تایراذ / ( 8)

609 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. تناتم تردق و  توق ، بحاص  هدنهد ، يزور  تسوا  اهنت  هک  دنوادخ  یتسار 

«1 . » ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ٌءْیَش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل 
. تسانیب اونش و  وا  تسین و  وا  دننامه  زیچ  چیه 

«2 . » ٌطیُِحم ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  الَأ 
تاقولخم زا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دوشیم ، هدافتسا  تایآ  نیا  زا  یلک  روط  هب  هچ  نآ  دراد ! هطاحا  زیچ  همه  رب  دنوادخ  هک  دیـشاب  هاگآ 

تردق تسد  رد  نانآ  یگدنز  یتسه و  نوئش  روما و  مامت  هکلب  تسا  هدیشکن  نانآ  راک  زا  تسد  تسین و  رود  هب  ادج و  شیاههدیرفآ  و 
رد طئاسو  نآ  هجیتن ، رد  دنناسرب و  دنوادخ  هب  ار  ناشجیاوح  هلیـسو  نادب  ات  دنرادن  طئاسو  هب  یجایتحا  يو  ناگدنب  ددرگیم و  هرادا  وا 
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. دنشاب میهس  کیرش و  دنوادخ  اب  شتسرپ  تدابع و 
نانچ درادن  یجایتحا  دنشاب ، شتـسرپ  شیاتـس و  لباق  هک  یطئاسو  راصنا و  ناوعا و  هب  تسه و  سک  همه  اب  اج ، همه  رد  دنوادخ  يرآ ،

دیامرفیم : دروم  نیا  رد  هک 
«3 . » اُوناک ام  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  اَّلِإ  َرَثْکَأ  َو ال  َِکلذ  ْنِم  ینْدَأ  َو ال  ْمُهُسِداس  َوُه  اَّلِإ  ٍۀَسْمَخ  َو ال  ْمُهُِعبار  َوُه  اَّلِإ  ٍۀَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  ام 

هک نیا  رگم  دننکیمن  اوجن  مه  اب  رفن  جنپ  هاگ  چیه  تساهنآ و  نیمراهچ  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دـننکیمن  اوجن  مه  اب  رفن  هس  هاگ  چـیه 
. دنشاب هک  اج  ره  تساهنآ  هارمه  وا  هک  نیا  رگم  نآ  زا  رتشیب  هن  رتمک و  يدادعت  هن  تساهنآ و  نیمشش  دنوادخ 

«4 . » ُءاشَی ام  ُلَعْفَی  ُهَّللا  َِکلذَک 
. دهدیم ماجنا  دهاوخب ، ار  يراک  ره  دنوادخ  هنوگ  نیدب 

«5 . » ُدیُِری ام  ُمُکْحَی  َهَّللا  َّنِإ 
. دنکیم مکح  دشاب ،] تحلصم  و   ] دهاوخب هچ  ره  دنوادخ 

__________________________________________________

.11 اروش / ( 1)
.54 تلّصف / ( 2)
.7 هلداجم / ( 3)

.40 نارمع / لآ  ( 4)
.1 هدئام / ( 5)

610 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

610 ص : هجیتن … :

ره هب  ادـخ  زا  ریغ  تدابع  دراد و  وا  هب  صاـصتخا  تسادـخ و  نآ  زا  شتـسرپ  تداـبع و  هک  دـیآیم  رب  نینچ  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  همه  زا 
ناکرـشم زا  ناتـسرپادخ  دیحوت و  لها  هک  تسا  هدیقع  رکفت و  زرط  نیمه  اب  تسین و  اور  زیاج و  دشاب ، يرکف  ناونع و  ره  هب  تروص و 

دوبعم ادخ  زا  ریغ  مه  سک  ره  دنادیم و  دوخ  دوبعم  ار  نآ  ارهق  دتـسرپب  ار  ادخ  زا  ریغ  هک  یـسک  اریز  دنوشیم  ادج  دـحوم  ریغ  دارفا  و 
. دش دهاوخ  كرشم  ای  رفاک و  دنک ، ذاختا  دوخ  يارب  ار  يرگید 

610 مالسا … ص : رد  تعاطا  مکح 

رد دـنوادخ  تسا و  باذـع  بجوم  نآ  زا  فلخت  بجاو و  همه  رب  القع  دـنوادخ  تعاطا  هک  تسین  نیا  رد  يدـیدرت  ادـخ : تعاـطا  اـما 
وا نامرف  اب  تفلاـخم  هار  هدـیچیپ و  رـس  وا  تعاـطا  زا  هک  مه  یناـسک  هب  ناوارف و  شاداـپ  رجا و  شناگدـننک  تعاـطا  يارب  دـیجم  نآرق 

. تسا هداد  هدعو  یکاندرد  تازاجم  تخس و  باذع  دناهدومیپ ،
دشابیم و حابم  مه  یهاگ  مارح و  یهاگ  دوشیم و  بجاو  یهاگ  تسا : مسق  دنچ  هب  یعرش  مکح  رظن  زا  زین  نآ  ادخ : ریغ  تعاطا  اما  و 

تسا : رارق  نیدب  نآ  حیضوت 
يارب دوشیم و  رداص  نآ  تعاطا  هب  رما  راگدرورپ  هیحان  زا  ینعی  دریگیم ، ماجنا  ادـخ  نامرف  روتـسد و  اب  ادـخ  ریغ  تعاـطا  یهاـگ  - 1
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هب ادـخ  هک  يو  كاـپ  يایـصوا  و  ص )  ) مرکا لوسر  تعاـطا  دـننام  دوـشیم ، عـقاو  تعاـطا  دروـم  صخـش  نیا  ادـخ  ناـمرف  زا  تعاـطا 
. تسا هداد  نامرف  ناشتعاطا 

عون نیا  اریز  تسا  مزال  بجاو و  عرـش ، لقع و  مکح  هب  یتعاطا  نینچ  هکلب  درادـن  يداریا  لاکـشا و  هنوگچـیه  اهنت  هن  تعاـطا  عون  نیا 
دیامرفیم : دنوادخ  هک  نانچ  تسادخ  يارب  ادخ و  نامرف  هزاجا و  هب  ادخ و  تعاطا  تقیقح  رد  ادخ ، ریغ  تعاطا 

«1 . » َهَّللا َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم 
. تسا هدومن  تعاطا  ار  ادخ  دنک ، تعاطا  وا  ربمایپ  زا  هک  یسک  و 

«2 . » ِهَّللا ِنْذِِإب  َعاُطِیل  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو 
. دوش تعاطا  يو  زا  ادخ  نامرف  هب  هک  نیا  رگم  میداتسرفن  ار  يربمایپ  چیه  ام 

__________________________________________________

.80 ءاسن / ( 1)

.64 ءاسن / ( 2)
611 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

نآ رب  دزاسیم و  دوخ  تعاطا  نورقم  مه  ار  شربماـیپ  تعاـطا  دـهدیم ، ناـمرف  دوخ  تعاـطا  هب  هک  دروم  ره  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا 
دیامرفیم : دهدیم و  نامرف 

«1 . » ًامیِظَع ًازْوَف  َزاف  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو 
. تسا هدیدرگ  لئان  یگرزب  يزوریپ  يراگتسر و  هب  دنک ، تعاطا  وا  ربمایپ  ادخ و  زا  سک  ره  و 

«2 . » ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
فرط زا  ادـخ  ریغ  تعاطا  یهاگ  - 2 ار ! رمألا  ولوا  ادخ و  ربمایپ  دـینک  تعاطا  ار و  ادـخ  دـینک  تعاطا  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 

. دنهدیم قوس  دنوادخ  تفلاخم  تیصعم و  هب  ار  ناسنا  هک  یناسک  تعاطا  ناطیش و  تعاطا  دننام  دوشیم ، عونمم  یهن و  ادخ 
رفک دح  رـس  هب  ات  تعاطا  نیا  یهاگ  تسا و  یتسیاشان  تشز و  لمع  کی  زین  القع  مارح و  عرـش ، رظن  زا  یتعاطا  نینچ  هک  تسین  یکش 
نیا رد  ار  يو  نخس  دنک و  تعاطا  يو  زا  مه  وا  دهد و  نامرف  كرش  ای  رفک و  هب  ار  ناسنا  یـسک  هک  نیا  دننام  دوریم ، شیپ  كرـش  و 

دیامرفیم : دنوادخ  هک  نانچ  دریذپب ، دروم 
«3 . » َنیِِقفانُْملا َو  َنیِِرفاْکلا  ِعُِطت  َو ال  َهَّللا  ِقَّتا  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

«4 . » ًاروُفَک َْوأ  ًاِمثآ  ْمُْهنِم  ْعُِطت  َو ال  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصاَف  نکم ! تعاطا  نیقفانم  رافک و  زا  نک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  ربمایپ ! يا 
ْنِإ َو  نکم ! تعاـطا  ناـنآ ، زا  يرفاـک  اـی  راـکهنگ  چـیه  زا  شاـب و  تماقتـسا  اـب  و   ] ابیکـش تراـگدرورپ ، مکح  يارجا  غیلبت و   ] رد سپ 

«5 . » امُهْعُِطت الَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ِیب  َكِرُْشت  ْنَأ  یلَع  َكادَهاج 
مه یهاگ  - 3 نکم ! تعاطا  ناـنآ  زا  يرادـن ، یهاـگآ  نآ  زا  هک  یهد  رارق  نم  کیرـش  ار  يزیچ  وت  هک  دنـشوکب  ترداـم  ردـپ و   ] رگا

راگدرورپ يوس  زا  يرما  ای  یهن و  هک  نیا  نودب  دنکیم  تعاطا  ادخ  ریغ  زا  ناسنا 
__________________________________________________

.71 بازحا / ( 1)
.59 ءاسن / ( 2)

.1 بازحا / ( 3)
.24 رهد / ( 4)
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.15 نامقل / ( 5)
612 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

مارح رد  تعاطا  هک  نیا  رگم  حابم  لاکشایب و  تسا  یلمع  هکلب  بجاو  هن  تسا و  مارح  هن  تعاطا ، هنوگ  نیا  دوش . هجوتم  نآ  هب  تبسن 
. دشابیم كرش  تیصعم و  هک  دوب  دهاوخ  تعاطا  مود  عون  لومشم  زین  تروص  نیا  رد  دسرب ، شتسرپ  تدابع و  ّدح  هب  دشاب و 

612 عوضخ … ص : شتسرپ و  قرف 

شهاگشیپ رد  دشاب و  عشاخ  عضاخ و  وا  ربارب  رد  دیاب  شراگدرورپ  قلاخ و  رماوا  زا  تعاطا  رب  هوالع  قولخم  هک  تسین  نیا  رد  يدیدرت 
. درادن زاین  ناهرب  لیلد و  هب  تسا و  نآ  هاوگ  ود  ره  عرش  لقع و  هک  تسا  مّلسم  تقیقح  کی  نیا ، دنک و  یگدنب  راهظا 

. دراد یفلتخم  ماسقا  تعاطا  دننام  مه  نآ  قولخم ، ربارب  رد  تلذ  راهظا  عوضخ و  اما  و 
قولخم نآ  يارب  ادخ  يوس  زا  یصاخ  بصنم  ماقم و  هک  نیا  نودب  دنکیم  یکچوک  راهظا  عوضخ و  قولخم ، ربارب  رد  ناسنا  یهاگ  - 1

رد دـنزرف  عوضخ  دـننام  دزیگنارب ، وا  ربارب  رد  عوضخ  مارتحا و  رب  ار  وا  داقتعا  ساـسحا و  نیمه  دـشاب و  دـقتعم  شمارتحا  هجوت و  دروم 
. تسا لوادتم  لومعم و  هعماج  رد  هک  یفرع  ياهمارتحا  نیا  لاثما  داتسا و  ربارب  رد  درگاش  عوضخ  ردپ و  ربارب 

یعنم یهن و  عراش  فرط  زا  هک  نیا  رگم  درادن  دوجو  نآ  رد  یلاکـشا  نیرتکچوک  تسا و  زیاج  کش  نودب  عوضخ  میظعت و  عون  نیا 
. تسا مارح  عونمم و  اعرش  هک  ادخ  ریغ  يارب  هدجس  دننام  دوش ، هجوتم  نآ  هب 

زا یلاخ  زیاـج و  اـعطق  تسا ، هدـماین  ادـخ  يوس  زا  یعنم  یهن و  هک  اـج  نآ  اـت  میظعت  عوضخ و  هنوگ  نیا  ماـسقا  عاونا و  ماـمت  نیارباـنب ،
دیامرفیم : دنوادخ  هک  نانچ  دوشیمن  مامشتسا  نآ  زا  كرش  يوب  هنوگچیه  دشابیم و  لاکشا 

«1 . » ًاریِغَص ِینایَّبَر  امَک  امُهْمَحْرا  ِّبَر  ُْلق  َو  ِۀَمْحَّرلا  َنِم  ِّلُّذلا  َحانَج  امَُهل  ْضِفْخا  َو 
متیبرت یکچوک  رد  نانآ  هک  هنوگ  ناـمه  اراـگدرورپ ! وگب : ياـشگب و  ناـنآ  ربارب  رد  فطل ، تبحم و  زا  ار  ینتورف  عضاوت و  ياـهلاب  و 

هک ردام  ردـپ و  ربارب  رد  حانج » ضفخ   » هب هیآ  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـییامرفیم  هظحـالم  هد ! ناـشرارق  تتمحر  لومـشم  دـندرک ،
تسا : هدومرف  نینچ  هدومن و  یهن  ادخ  ریغ  تدابع  زا  یلبق  هیآ  رد  هک  نیا  اب  دهدیم . نامرف  تسا ، یکچوک  تلذ و  راهظا  تیاهن 

__________________________________________________

. ] …[24 لیئارسا / ینب  ( 1)
613 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«1 . » ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  َو  ُهاَّیِإ  اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ  َکُّبَر  یضَق  َو 
. دینک یکین  ردام ، ردپ و  هب  دیتسرپن و  ار  وا  زج  هک  هداد  نامرف  تراگدرورپ 

هک تسین  یکین  ناسحا و  نامه  تسا - هداد  روتـسد  نآ  هب  شیپ  هیآ  رد  و  تسا - یکچوک  تلذ و  راهظا  یعون  هک  حاـنج » ضفخ   » اـیآ
؟ تسا هتفرگ  رارق  ادخ  تدابع  اب  فیدر  مه  هدش و  رما  نآ  هب  هفیرش  هیآ  نیا  رد 

؟ دشاب ادخ  هب  كرش  دناوتیمن ، ادخ  ریغ  يارب  تلذ  راهظا  عوضخ و  ره  هک  دیآیمن  تسد  هب  هیآ  نیا  زا  ایآ 
ساسحا داقتعا و  نامه  رثا  رد  دشاب و  دقتعم  ادـخ  يوس  زا  یـصاخ  بصنم  ماقم و  رگید ، ناسنا  يارب  یناسنا  تسا  نکمم  مه  یهاگ  - 2

عوضخ و دننام  دریگ ، ماجنا  راگدرورپ  نذا  نودب  للذت  عوضخ و  نیا  دـشاب و  لطاب  هدـیقع  نیا  یلو  دـنک  للذـت  عوضخ و  يو  ربارب  رد 
. دنهدیم ماجنا  دوخ  نایاوشیپ  ناربهر و  ربارب  رد  لطاب  بهاذم  نایدا و  ناوریپ  هک  یللذت 

- لـقع تنـس - نآرق -  ) هناـگراهچ لـیالد  هب  تسا و  نید  رد  تعدـب  ادـخ و  هب  ارتـفا  للذـت ، عوضخ و  عون  نیا  هک  تسین  نیا  رد  یکش 
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دیامرفیم : دنوادخ  هک  نانچ  تسا  عونمم  مارح و  عامجا )
«2 . » ًابِذَک ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف 

. دهد وا  هب  غورد  یتبسن  ددنبب و  ارتفا  ادخ  هب  هک  نآ  زا  رتملاظ  تسیک 
ربمایپ ربارب  رد  یکچوک  بدا و  راهظا  دننام  ادخ ، نامرف  نذا و  هب  یلو  دنکیم  یکچوک  راهظا  رگید  ناسنا  ربارب  رد  ناسنا  مه  یهاگ  - 3
یتلزنم ماقم و  تبسن ، نامه  رثا  رد  دراد و  یتبـسن  ادخ  هب  هک  يزیچ  ره  ای  نمؤم و  ناسنا  ره  ربارب  رد  عوضخ  ای  يو و  نانیـشناج  و  (ص )

. دنبوسنم ادخ  هب  هک  اهنیا  لاثما  دوسالا و  رجح  نآرق ، دجسم ، دننام : تسا ، هدروآ  تسد  هب  ادخ  هاگشیپ  رد  ار 
بوبحم و رایـسب  دنوادخ  رظن  زا  هکلب  تسا  لاکـشا  زا  یلاخ  درادن و  تافانم  دنوادخ  دـیحوت  اب  اهنت  هن  للذـت  راهظا  عوضخ و  هنوگ  نیا 

دیامرفیم : هک  نانچ  تسا  دنسپ  دروم 
«3 . » َنیِِرفاْکلا یَلَع  ٍةَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍۀَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  َو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف 

. دنرادیم تسود  ار  ادخ  زین  نانآ  درادیم و  ناشتسود  هک  دروآیم  ار  يدارفا  يدوز  هب  دنوادخ 
__________________________________________________

.23 لیئارسا / ینب  ( 1)
.15 فهک / ( 2)
.54 هدئام / ( 3)

614 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. دندنمورین تخس و  رس  نارفاک  ربارب  رد  عضاوتم و  نانمؤم  ربارب  رد 

رد یگدـنب  تیدوبع و  راـهظا  تسادـخ ، ربارب  رد  للذـت  عوضخ و  عقاو  رد  دـشابیم ، ادـخ  ناـمرف  هب  هک  للذـت  عوضخ و  عون  نیا  يرآ ،
ندیرفآ و ندناریم ، ندرک و  هدنز  هک  دراد  هدیقع  تسا و  دقتعم  راگدرورپ  صلاخ  دـیحوت  یگناگی و  هب  هک  یـسک  اریز  تسوا  هاگـشیپ 

یناگدنب يو  نانیشناج  ربمایپ و  هک  تسا  دقتعم  رگید  فرط  زا  تسوا و  تسد  رد  همه  همه و  باقع ، وفع و  طسب ، ضبق و  نداد ، يزور 
تعاطا يو  نامرف  زا  هشیمه  دنیوجیمن و  ناشراگدرورپ  هب  تقبس  راتفگ ، رد  هک  یمارگ  رادربنامرف و  كاپ و  ناگدنب  یلو  دنتـسین  شیب 

. دننکیم
مه نآ  دهد و  رارق  يو  هاگرد  هب  عیفش  راگدرورپ و  هاگشیپ  هب  برقت  هلیـسو  ار  نانآ  شیالآیب  كاپ و  هدیقع  نینچ  اب  یـسک  نینچ  رگا 

. داد وا  هب  كرش  تبسن  دیابن  تسا و  هدیتسرپن  ار  ادخ  ریغ  هدیدرگن و  جراخ  نامیا  دودح  زا  دشاب ، راگدرورپ  نذا  هب 
روبق ترایز  هب  دیشکیم و  نآ  هب  تسد  دیـسوبیم و  ار  دوسالا  رجح  لیلجت ، مارتحا و  يارب  ص )  ) مرکا لوسر  هک  دنادیم  یناملـسم  ره 

هباحـص درکیم و  اعد  نانآ  هراـب  رد  تفگیم و  مالـس  داتـسیایم و  دارفا  نیا  روبق  ربارب  رد  تفریم و  حـلاص  دارفا  نادیهـش و  نینمؤم و 
رهطم ربق  نآ  دندومنیم و  ترایز  ار  ص )  ) ربمایپ ربق  دنتفریم و  شیپ  شور  نیمه  هب  زین  دعب  ياهنارود  ناناملـسم  و  ص )  ) مرکا لوسر 

شتایح لاح  رد  هک  روط  نامه  دندروآیم ، عیفـش  دـنوادخ  هاگرد  هب  ار  ص )  ) مرکا لوسر  دنتـسجیم و  كربت  نآ  اب  دندیـسوبیم و  ار 
. دندرکیم راتفر  نینچ  زین  ادخ  حلاص  ناگدنب  ینید و  نایاوشیپ  روبق  اب  دندادیم و  رارق  عیفش  ار  ترضح  نآ 

هک يزور  ات  دندومنیمن  نآ  اب  یتفلاخم  هدرکن و  راکنا  ار  لامعا  هنوگ  نیا  نادنمشناد ، املع و  زا  ای  و  ص )  ) ربمایپ باحصا  زا  کی  چیه 
اهنآ و ندیسوب  روبق و  هب  ندز  تسد  روبق ، ترایز  يارب  ندومن  ترفاسم  دش و  ادیپ  هیمیت » نبا   » هب فورعم  ینارح  میلحلا  دبع  نب  دمحا 

هلیـسو هب  دندیـسوبیم و  ار  ص )  ) ربمایپ ربق  هک  یناسک  اب  هک  دـیناسر  اجنآ  هب  ار  راـک  دومن و  میرحت  ار  روبق  ناـبحاص  نداد  رارق  عیفش 
مه یهاگ  رغـصا و  كرـش  یهاگ  ار  لامعا  نیا  هدومن و  تفلاـخم  ادـیدش  دنتـسجیم ، كربت  راوگرزب  نآ  ربق  هب  ندز  تسد  ندیـسوب و 

. دومن یفرعم  كرش  عون  نیرتدب  ربکا و  كرش 
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، تسا مالسا  نیئآ  تامّلسم  تایهیدب و  زا  هچ  نآ  اب  وا  هک  دندید  دنتخانـش ، ار  يو  دیاقع  هیمیت » نبا   » رـصاعم نادنمـشناد  املع و  نوچ  و 
هک دنتـسنادیم  نانآ  اریز  دنداد  وا  یهارمگ  قسف و  هب  مکح  دیامنیم ، راکنا  تسا  هدش  تباث  مالـسا  رد  هک  هچ  نآ  دـنکیم و  تفلاخم 

نایب نآ  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  ربق  ترایز  هب  قیوشت  رد  اـصوصخم  ناـنمؤم و  روبق  تراـیز  هب  مدرم  بیغرت  قیوشت و  رد  یناوارف  تاـیاور 
615 ص : نآرق ، لئاسمرد 

، دنک ترایز  مگرم  زا  دعب  ارم  سک  ره  : » دیامرفیم ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  اهتیاور  نیا  زا  یکی  رد  تسا ، هدـیدرگ  لقن  ترـضح 
هدـیدرگ لقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  نومـضم  نیدـب  رگید  تیاور  اههد  و  تسا » هدومن  ترایز  ارم  متایح  لاـح  رد  هک  تسا  نآ  دـننام  هب 

«1 . » تسا
هب هتـسج و  يربـت  يرود و  يو  زا  دـندومن ، هدـهاشم  حیرـص  تاـیاور  نـیا  ربارب  رد  ار  هـیمیت » نـبا   » تفلاـخم اـملع  نوـچ  هـک  دوـب  نـیا 

. دنک هبوت  شدیاقع  راتفگ و  زا  هک  نآ  ات  دوش  ینادنز  دیاب  وا  هک  دنتفگ  دنداد و  اوتف  شایهارمگ 
ناناملسم نایم  رد  فالتخا  داجیا  شفده  هتشاد و  دمعت  راک  نیا  رد  وا  هک  مییوگن  رگا   ) تسا هتخادنا  هابتشا  هب  ار  هیمیت » نبا   » هک هچ  نآ 

. تسادخ هب  ندیزرو  كرش  ادخ و  ریغ  شتسرپ  عون  کی  لامعا ، نیا  هک  هتشادنپ  يو  هک  دوب  نیا  تسا ) هدوب 
قلاخ وا  زج  هب  دندقتعم و  ادخ  یگناگی  دیحوت و  هب  دنهدیم ، ماجنا  ار  لامعا  هنوگ  نیا  هک  نانآ  تسا  هدـیمهفن  هدرک و  هابتـشا  يو  یلو 

عورـشم و مارتحا  زج  هب  لامعا  نیا  زا  ناـنآ  فدـه  دـننادیم و  وا  تسد  رد  اـهنت  ار  شنیرفآ  داـجیا و  دنـسانشیمن و  ار  يرگید  قزار  و 
رد للذت  عوضخ و  تسا ، راگدرورپ  دوخ  میظعت  هب  ینید  رئاعش  میظعت  تشگرب  هک  میتفگ  البق  تسین و  يرگید  زیچ  ینید  رئاعـش  میظعت 
زا يرثا  لامعا  نیا  رد  تسین و  يرگید  زیچ  وا  سدقا  تاذ  هب  صالخا  هاگشیپ و  هب  برقت  ادخ و  نامرف  زا  تعاطا  زج  تسوا ، دوخ  ربارب 
هک تسا  نیا  مه  شتسرپ  دنک و  شتسرپ  ار  ادخ  ریغ  ناسنا  هک  تسا  نآ  كرش  میداد ، حیضوت  البق  هک  نانچ  اریز  دوشیمن  هدید  كرش 

لمع نیا  یلو  دیاسب  نیمز  رب  تدابع  یناشیپ  شربارب  رد  دتسرپب و  ار  وا  هدیقع  نیمه  اب  دنادب و  شتسرپ  راوازـس  ادخ و  ار  يزیچ  صخش 
ایـصوا و نانیا  تسادـخ و  ربمایپ  وا  هک  دـشاب  نیا  شاهزیگنا  هک  یمیظعت  اـجک !؟ شایمارگ  نانیـشناج  ربماـیپ و  میظعت  اـجک و  هدـیقع  و 
هب ادخ  نامرف  زا  تعاطا  کین و  لامعا  رثا  رد  زین  ار  تفارش  تزع و  نیا  دنراگدرورپ و  یمارگ  زیزع و  ناگدنب  ناگمه ، يو و  نانیشناج 

. دنک شیاتس  ار  وا  ربق  هک  دسرب  اجک  دنکیمن ، تدابع  ار  ربمایپ  دوخ  یناملسم  چیه  هک  تسا  یهیدب  دناهدروآ و  تسد 
هب دریگیم ، ماجنا  حیارـض  روبق و  ربارب  رد  هک  یلیلجت  میظعت و  عون  ره  اهنآ و  ربق  ندیـسوب  روبق و  لها  ندومن  ترایز  هک : نیا  هصالخ 

نیا رگا  دوشیمن . بوسحم  كرش  ناونع ، چیه  هب  هجو و  چیه 
__________________________________________________

لقن ار  اهنآ  مه  هیمیت  نبا  دوخ  یتح  هک  تسا  هدـیدرگ  دراو  روبق  ترایز  زاوج  رد  هک  یناوارف  ضیفتـسم و  تایاور  زا  عالطا  يارب  ( 1)
! دییامرف هعجارم  تاقیلعت  شخب  رد  ( 17  ) هرامش یقرواپ  هب  تسا ، هدومن 

616 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
ندوب كرـش  رظن  زا  اریز  تشاد  بوسحم  كرـش  زین  ار  هدـنز  دارفا  زا  لیلجت  میظعت و  دـیاب  دوش ، بوسحم  كرـش  لـیلجت  میظعت و  عون 

زا میظعت  دـندرگ و  مزتـلم  ینعم  نیا  هب  دـنناوتیمن  شناوریپ  و  هیمیت » نـبا   » هـک یتروـص  رد  درادـن ، دوـجو  هدـنز  هدرم و  ناـیم  رد  یقرف 
. دننادب كرش  زین  ار  هدنز  صخش 

نآ میتفگ  هک  يروط  هب  اریز  دوش  هدیمان  كرشم  زین  ص )  ) ادخ لوسر  دیاب  دوش  بوسحم  كرـش  لامعا ، هنوگ  نیا  رگا  نیا  زا  هتـشذگ 
كرش تبسن  دناوتیم  ایآ  دمانیم ، كرشم  ار  نآ  نیبکترم  كرش و  ار  لامعا  نیا  هک  یسک  دادیم . ماجنا  ار  لامعا  هنوگ  نیا  ترـضح 

. درادن یبسانت  توبن  ماقم  اب  كرش  هک  اریز  اشاح !! اّلک و  دهدب ؟ مه  ص )  ) ادخ لوسر  هب 
هچ نآ  یهلا و  رئاعش  زا  لیلجت  میظعت و  روبق ، ترایز  هک  نیا  ای  درادن و  يداریا  بیع و  اهكرـش  زا  یـضعب  ای  تفگ : دیاب  هک  تسا  نیا 
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لامتحا نوچ  دوشیمن و  هدیمان  كرش  الـصا  لامعا  هنوگ  نیا  تسا و  نوریب  كرـش  هریاد  زا  شتـسرپ  دصق  نودب  تسا  ادخ  هب  بوسنم 
نابحاص میظعت  روبق و  ترایز  هک  تفریذـپ  ار  مود  لامتحا  دـیاب  راچان  هب  تسا  ساسایب  لطاب و  امتح  اهكرـش  زا  ياهراپ  زیوجت  لوا و 

میظعت و تسوا ، ناـمرف  زا  تعاـطا  ادـخ و  تداـبع  عـقاو  رد  دریذـپیم ، ماـجنا  ادـخ  نذا  اـب  هک  لاـمعا  هنوـگ  نیا  تسین و  كرـش  روـبق 
دیامرفیم : دنوادخ  هک  نانچ  تسا ، تیونعم  اوقت و  ياههناشن  میالع و  زا  ینید ، رئاعش  تشادگرزب 

«1 . » ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو 
. تسا یهلا  ياوقت  هناشن  راک  نیا  درادب ، گرزب  ار  یهلا  رئاعش  سک  ره  و 

اهنآ زا  ییاههنومن  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  یناوارف  تایاور  ادخ ، حـلاص  ناگدـنب  کین و  دارفا  و  ص )  ) مرکا لوسر  ربق  ترایز  زاوج  رد 
. میدومن وگزاب  زیزع  هدنناوخ  يارب  البق  ار 

616 ادخ … ص : ریغ  يارب  هدجس 

، ددرگ یهن  ادـخ  فرط  زا  هک  یتروص  رد  ادـخ  ریغ  ربارب  رد  للذـت  عوضخ و  عوـن  ره  هک  دـیدرگ  نشور  میتـفگ ، لاـح  هب  اـت  هچ  نآ  زا 
یکی تسا ، مارح  عونمم و  اعرـش  هک  عوضخ  عون  نیا  زا  دسرن و  شتـسرپ  هلحرم  هب  عوضخ  نیا  هچرگ  تسا  عونمم  مارح و  دیدرت  نودب 

دیامرفیم : دروم  نیا  رد  زین  دنوادخ  دنراد و  عامجا  بلطم  نیا  رد  ناناملسم  مامت  هک  تسادخ  ریغ  يارب  ندرک  هدجس 
__________________________________________________

.32 جح / ( 1)
617 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«1 . » َنوُُدبْعَت ُهاَّیِإ  ُْمْتنُک  ْنِإ  َّنُهَقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  اوُدُجْسا  َو  ِرَمَْقِلل  َو ال  ِسْمَّشِلل  اوُدُجْسَت  ال 
. دیتسرپب ار  وا  دیهاوخیم ، رگا  دینک ! هدجس  تساهنآ ، هدننیرفآ  هک  ییادخ  يارب  دینکن و  هدجس  هام  باتفآ و  يارب 

دیامرفیم : دنوادخ  زاب  تسین . اور  زیاج و  یقولخم  چیه  يارب  دراد و  ادخ  هب  صاصتخا  هدجس  هک  ددرگیم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا 
«2 . » ًادَحَأ ِهَّللا  َعَم  اوُعْدَت  الَف  ِهَِّلل  َدِجاسَْملا  َّنَأ  َو 

زا روظنم  هک  دـنکیم  تلالد  ام  دوصقم  هب  یتروص  رد  هیآ  نیا  دـیناوخن ! ادـخ  اب  ار  سک  چـیه  سپ  تسادـخ ، نآ  زا  دـجاسم  هک  نیا  و 
ینعم نیمه  مه  هیآ  رهاظ  زا  هک  نانچ  دراذـگیم  نیمز  رب  ار  اهنآ  ندرک  هدجـس  ماگنه  هب  ناسنا  هک  دـشاب  وضع  تفه  نامه  دـجاسم » »

«3 . » دراد تلالد  ینعم  نیدب  زین  یتیاور  دوشیم و  هدافتسا 

617 تمهت … ص : ارتفا و 

ساسایب و يارتفا  میظع و  ناـتهب  دـننکیم ، هدجـس  ناـیاوشیپ  و  ع )  ) همئا روبق  هب  اـهنآ  هک  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  هعیـش  هب  هچ  نآ  اـما 
تـسا وا  دومن و  دـهاوخ  عمج  شلدـع  هاگداد  رد  دناهتـسب ، ارتفا  نانآ  رب  هک  یناسک  اـب  ار  ناـنآ  يدوز  هب  دـنوادخ  تسا و  یندوشخباـن 

رتگرزب و ياهتمهت  دناهدیـسر و  طارفا  دح  هب  نتفگ  اوران  نتـسب و  ارتفا  رد  نانآ  زا  یـضعب  يرآ ، رگداد !! یـضاق  نیمکاحلا و  مکحا 
كاخ نامه  يارب  دنرادیمرب و  كاخ  نایاوشیپ  همئا و  روبق  زا  نایعیش  دناهتفگ : هک  اجنآ  ات  دناهدز  هعیـش  رب  شـشخب  لباق  ریغ  رتخلت و 

. میظع اوران و  سب  تسا  یناتهب  گرزب و  سب  تسا  یتمهت  نیا  هک  یهاوگ  وت  ایادخ ! میظع » ناتهب  اذه  ّمهّللا  کناحبس   » دننکیم هدجس 
«4»
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نیا ماـمت  رد  تسا و  رـشتنم  اـیند  طاـقن  رتشیب  رد  ناـگمه و  سرتسد  رد  یپاـچ  یطخ و  تروص  هب  هعیـش  دـیدج  میدـق و  بتک  کـنیا 
. تسا هدش  عونمم  مارح و  ادخ  ریغ  يارب  هدجس  عوضوم  اهباتک 

__________________________________________________

.37 تلّصف / ( 1)
.18 نج / ( 2)

.448 / 3 لئاسو ، ( 3)
! دییامرف هعجارم  تاقیلعت  شخب  زا  ( 18  ) هرامش یقرواپ  هب  تسا ، هدز  هعیش  هب  هزور  هراب  رد  یسولآ  هک  یتمهت  زا  یهاگآ  يارب  ( 4)

618 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
ارتفا و نانآ  هب  ادـمع  هتـسناد و  هک  دنتـسه  يرتفم  یـصاخشا  ای  دـنهدیم ، تبـسن  نانآ  هب  ار  روبق  كاخ  يارب  ندرک  هدجـس  هک  یناـسک 
هب ندرک  هدجـس  توافت  دـنناوتیمن  ای  دـنرادن و  یعالطا  ربخ و  هعیـش  بتک  زا  هک  دنتـسه  یعالطایب  لهاج و  دارفا  ای  دـناهتفگ و  ناتهب 

. دنمهفب ار  يزیچ  يارب  ندرک  هدجس  يزیچ و 
زا هچ  نآ  ای  كاخ  نش و  خولک ، گنـس ، رب  تشاذگ و  نیمز  یلـصا  يازجا  رب  ار  یناشیپ  دـیاب  هک  دـنادیم  طرـش  زامن  هدجـس  رد  هعیش 

رگید يازجا  رب  هدجـس  زا  رتهب  كاخ  رب  هدجـس  هعیـش ، هدیقع  هب  اهتنم  دومن . هدجـس  یکاشوپ - یکاروخ و  يانثتـسا  هب  دـیوریم - نیمز 
زا تعاطا  رد  ار  ياهقباسیب  يراکادف  يزابناج و  هرطاخ  کی  هک  ع »)  ) ءادهشلا دیس  ترـضح  تبرت   » مه اهكاخ  نایم  رد  تسا و  نیمز 

. دشابیم يرتشیب  باوث  رجا و  ياراد  رتهب و  دزاسیم ، هدنز  راکفا  رد  دنوادخ 
هنوگچ لاح  نیا  اـب  « 1 . » تسا هتفرگ  ارف  یحو  نادـناخ  و  ع )  ) تیب لـها  همئا  زا  هک  هدجـس  عوضوم  رد  تسا ، هعیـش  هیرظن  هصـالخ  نیا 

ارتفا اوران و  راتفگ  نیا  اـیآ  « 2 « !؟ تخاس مهتم  دننکیم  هدجـس  ادـخ  ریغ  هب  هک  یهورگ  ار  نانآ  داد و  هعیـش  هب  كرـش  تبـسن  ناوتیم 
؟ تسا ششخب  وفع و  لباق  ارتفا  نیا  ایآ  تسین ؟

618 ینیسح … ص : تبرت 

يارب هک  تسادـخ  عیـسو  نیمز  نامه  زا  ییزج  رگید و  ياهكاخ  دـننام  تسا  یکاخ  مه ، ع )  ) نیـسح ماما  ربق  كاخ  هعیـش ، هدـیقع  هب 
ار وا  هناحیر  و  ص )  ) ربمایپ نت  هراپ  هک  یسدقم  كاپ و  تبرت  هچ  یلو  « 3 . » تسا هداد  رارق  هدجس  لحم  هدننک و  كاپ  كاپ و  شربمایپ 

. تسا هدیمرآ  نآ  رد  تشهب  ناناوج  دّیس  هتفرگ و  شوغآ  هب 
نتخاس هدنز  ادخ و  هار  رد  ار  شیافواب  نارای  مامت  شیوخ و  موق و  نادـنزرف ، دوخ ، هک  تسا  هتفرگربرد  ار  یتیـصخش  دـسج  تبرت ، نیا 

. تسا هدومن  ادف  متس ، ملظ و  اب  هزرابم  اهناسنا و  يدازآ  رطاخ  هب  و  ص )  ) مرکا لوسر  شراوگرزب  دج  نیئآ 
__________________________________________________

.323 - 326 / 1 لئاسو ، ( 1)
هتـشاد دروم  نیا  رد  زاجح  ياـملع  زا  یکی  اـب  ردـقیلاع  فلؤم  هک  ییاـهوگ  تفگ و  هب  تاـقیلعت  شخب  رد  ( 19  ) هرامـش یقرواپ  هب  ( 2)

! دییامرف هعجارم  تسا ،
.212 - 213 / 1 یقهیب ، ننس  ( 3)
619 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

هدـنهد و ناکت  هرطاخ  کی  دزومآیم و  اـهناسنا  هب  ار  تلیـضف  تفارـش و  سرد  ادـخ و  هار  رد  يراکادـف  يزاـبناج و  سرد  تبرت ، نیا 
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يارب هک  هعیـش  دریگیم . دوخ  هب  یـصاخ  تیمها  شزرا و  کی  اعبط  لیالد  نیا  اب  دزاسیم و  هدنز  اهناسنا  نهذ  رد  ار  یخیرات  هقباسیب 
، تیرح يدازآ و  تیناـسنا ، تیونعم و  ادـخ ، هار  رد  يراکادـف  يزاـبناج و  هب  عقاو  رد  تسا ، لـئاق  یـصاخ  زاـیتما  تلیـضف و  تبرت ، نیا 
رد یتایاور  ینس  هعیش و  قیرط  هب  اهنیا  زا  هتشذگ  دنک . شیاتـس  ار  نآ  هک  نیا  هن  دهنیم  جرا  ناکین  یکین و  هب  متـس و  ملظ و  اب  هزرابم 

«1 . » تسا هدش  لقن  ص )  ) مرکا لوسر  زا  البرک  تبرت  تلیضف 
یناملـسم ره  هک  تسین  راوازـس  رتهب و  القع  ایآ  تسا ، هدـشن  رداـص  هراـب  نیا  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  یتیاور  چـیه  مینک ، ضرف  رگا  و 

؟ دراذگب یناشیپ  كاخ  نآ  هب  رگید  یلومعم  ياهكاخ  ياج  هب  ندرک  هدجـس  عقوم  رد  دـشاب و  هتـشاد  هارمه  هب  ار  كاخ  نیا  زا  یتشم 
ياراد دـشابیم ، حیحـص  نآ  رب  هدجـس  اعرـش  نیمز ، يور  ياهكاخ  ماـمت  دـننام  تسا و  نیمز  وزج  هک  نیا  رب  هوـالع  كاـخ  نیا  اریز 

بحاـص ياـجرباپ  نیتسار و  وریپ  ار  دوخ  دراد و  هارمه  هب  ار  تبرت  نیا  سک  ره  هک  نیا  هب  تسا  ياهراـشا  زمر و  گرزب و  تسا  یـسرد 
نینچ لزلزتم . تسس و  فیعـض و  هن  دشاب  یهلا  یلاع  فده  رکف و  ياراد  زابناج و  راکادف ، رویغ ، عاجـش ، قح  هار  رد  دیاب  دنادیم ، نآ 

ره درذگب و  شزیچ  همه  زا  لانم و  لام و  زا  ماقم ، زا  دوخ ، زا  تداعس  نید و  هار  رد  ناناملسم و  مالسا و  روما  حالصا  هار  رد  دیاب  یسک 
. دهن اپ  ریز  سدقم  یلاع و  فده  نیا  هار  رد  دراد ، هچ  ره  تسه و  هچ 

كرـش دراد ، قیمع  رثا  ناسنا  تیبرت  یگدـنزاس و  رد  دزومآیم و  اهناسنا  هب  ار  یـسرد  نینچ  هک  یلمع  نینچ  تسین  فسأـت  ياـج  اـیآ 
!؟ زیگنا تفگش  روآ و  تریح  هچ  دوش !؟ بوسحم 

619 ص : ع … )  ) مدآ هدجس  هراب  رد  یتایرظن 

هدوب و هنوگچ  ع )  ) مدآ يارب  ناگتشرف  هدجس  سپ  تسین  زیاج  ادخ  ریغ  يارب  هدجس  رگا  هک : نیا  نآ  تسا و  هدنامیقاب  یثحب  اج  نیا  رد 
؟ تسا هدش  زیاج  ارچ 

اهنآ : زا  یتمسق  کنیا  هک  دناهداد  یفلتخم  ياهباوج  لاؤس ، نیا  هب  مالک  ریسفت و  ملع  نادنمشناد 
. نآ دوهعم  فورعم و  يانعم  هب  هن  تسا  یکچوک  راهظا  عوضخ و  يانعم  هب  ع )  ) مدآ يارب  ناگتشرف  هدجس  دنیوگیم : - 1

__________________________________________________

. دییامرف هعجارم  ع )  ) ءادهشلا دیس  ترضح  تبرت  تلیضف  هراب  رد  تاقیلعت  مسق  زا  ( 20  ) هرامش یقرواپ  هب  326 و  / 1 لئاسو ، هب  ( 1)
620 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

620 ص : خساپ … :

، ود نیا  تسا و  عوضخ  موـهفم  زا  ریغ  تسا ، هدـمآ  ناگتـشرف  هدجـس  هیآ  رد  هک  هدجـس  موـهفم  اریز  تسا  دودرم  هیرظن  نیا  اـم  رظن  هب 
یناوارف تایاور  نیا  رب  هوالع  درک . ریـسفت  ینعم  نیدـب  ار  نآ  ناوتیمن  مه  هنیرق  هاوگ و  نتـشاد  نودـب  دـنراد و  تواـفت  مه  اـب  اـموهفم 

رـس يدـنلب  هیرگ  دوشیم و  تحاران  تخـس  ناطیـش  دـننکیم ، هدجـس  دوخ  يادـخ  هب  مدآ ، نادـنزرف  نوچ  هک  نیا  رب  دـننکیم  تلـالد 
نامه هب  دومن ، یچیپرس  نامرف  نآ  زا  ناطیش  تخاس و  رومأم  نآ  هب  ار  ناگتشرف  دنوادخ  هک  ياهدجس  دناسریم : تایاور  نیا  دهدیم و 

نآ هچ  ددرگیم  تحاران  نآ  ندید  زا  ناطیش  دنهدیم و  ماجنا  ادخ  يارب  ناگدنب  هک  دشابیم  هدجس  یلـصا  يانعم  هب  فورعم و  يانعم 
تعاطا زا  نآ  كرت  اب  ناطیش  یلو  دیوجیم  برقت  وا  هاگـشیپ  هب  دنکیم و  تعاطا  ادخ  نامرف  زا  یلمع  نداد  ماجنا  اب  ناسنا  دنیبیم  هک 

. دش هدنار  يو  هاگرد  زا  دز و  زابرس  شراگدرورپ 
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هدجس يو  يوس  هب  هداد و  رارق  شیوخ  هلبق  ار  مدآ  هدجس  نیا  رد  هک  دنتشاد  تیرومأم  دوب و  ادخ  يارب  ناگتشرف  هدجس  دنیوگیم : - 2
هب ور  هک  داد  روتـسد  ناگتـشرف  هب  مدآ  میظعت  لیلجت و  يارب  دنوادخ  دوش و  هدـناوخ  هلبق  يوس  هب  دـیاب  زامن  دـنیوگیم  هک  نانچ  دـننک 

. دنهد ماجنا  ادخ  يارب  ياهدجس  هدومن و  مدآ  يوس 

620 ص : خساپ … :

، تسا هدش  دراو  مدآ  رب  هدجـس  عوضوم  رد  هک  یتایاور  تایآ و  رهاظ  اب  هیجوت  لیوأت و  نیا  اریز  تسا  دودرم  زین  هیرظن  نیا  ام  هدیقع  هب 
. تسا فلاخم  زین  هفیرش  هیآ  تحارص  اب  لیوأت  نیا  هکلب  دراد  تفلاخم  تافانم و 

تسا و رتفیرش  رترب و  مدآ  زا  شلایخ  هب  هک  دیزرو  عانتما  ابا و  مدآ  رب  هدجس  زا  تهج  نیا  هب  ناطیش  هفیرـش ، هیآ  تحارـص  هب  انب  اریز 
ْنَِمل ُدُجْـسَأ  َأ  ناطیـش  راتفگ  تروص  نیا  رد  تشاد ، ندوب  هلبق  هبنج  اهنت  مدآ  دوب و  ادـخ  يارب  هدجـس  ناـمه  هدجـس ، نآ  زا  روظنم  رگا 

زا رترب  فرشا و  هدننک  هدجـس  هک  دوشیم  اسب  هچ  اریز  تشادن  ینعم  منک ، هدجـس  ياهدیرفآ ، كاخ  زا  هک  یـسک  يارب  ایآ  ًانیِط  َْتقَلَخ 
. تسا هداد  رارق  شیوخ  هلبق  ار  نآ  ادخ  تدابع  عقوم  رد  هک  دشاب  يزیچ 

621 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ادخ و  يارب  نآ  نداد  ماجنا  سپ  دوب ، ادخ  نامرف  هب  مدآ  يارب  هدجس  نوچ  دنیوگیم : ياهدع  - 3
يرگید يزیچ  راـگدرورپ  سدـقم  تاذ  رب  هدجـس  زج  عقاو  رد  هدجـس  نآ  هک  تسا  نیا  تسا ، هدوب  ادـخ  زا  ناـمرف  تعاـطا و  رطاـخ  هب 

. دشاب دناوتیمن 
دنوادـخ هک  تساج  نیا  زا  تسا ، یگدـنب  تیدوبع و  راهظا  هلحرم  نیرخآ  ّللذـت و  عوضخ و  تیاهن  تیاـغ و  هدجـس  هک : نیا  حیـضوت 

دـصق هب  هدجـس  نیا  هچرگ  تسا  هدرکن  رداص  ار  نارگید  هب  هدجـس  هزاجا  شناگدنب  رب  هداد و  صاصتخا  دوخ  سدقا  تاذ  هب  ار  هدجس 
تعاطا شتسرپ و  نامه  ياهدجـس  نینچ  دشاب ، دنوادخ  نامرف  هب  رگا  ادخ  ریغ  يارب  ندرک  هدجـس  یلو  دریگن  ماجنا  یگدنب  تیدوبع و 

روتسد مکح و  ربارب  رد  يرادربنامرف  ناونع  هب  راگدرورپ  رما  يارجا  رطاخ  هب  زین  هدجـس  نیا  اریز  تسوا  هاگـشیپ  هب  ییوج  برقت  ادخ و 
. دریگیم ماجنا  وا  سدقا  تاذ 

نیا دیوگب  هک  تسین  عومسم  درمتم  صخش  راذتعا  هناهب و  تساور و  حیحـص و  نامرف ، نینچ  زا  درمتم  دارفا  تازاجم  هک  تساج  نیا  زا 
«1 . » تسین زیاج  مه  ادخ  ریغ  ربارب  رد  عوضخ  تسا و  قولخم  ربارب  رد  عوضخ  للذت و  هدجس 

قبط دـشاب و  شیوخ  رورـس  الوم و  رادربنامرف  دـیاب  هدـنب  اریز  تسا  دروم  نیا  رد  تاـیرظن  نیرتلـماک  نیرتهب و  هیرظن  نیا  اـم  هدـیقع  هب 
راهظا عوضخ و  صخـش  نـالف  ربارب  رد   » ـالثم هک  دوشن  لـئاق  لالقتـسا  دوخ  يارب  دروم  چـیه  رد  دـنک و  لـمع  يو  هاوخلد  هب  روتـسد و 

یکچوک راهظا  للذـت و  یلوم ، رظن  دروم  صخـش  ربارب  رد  دـیامن و  ارجا  ار  يو  روتـسد  تعاطا و  ناـمرف  نیا  زا  دـیاب  وا  نک »! یکچوک 
يو تیولوم  تمظع و  رطاخ  هب  وا و  نامرف  هب  اریز  تسا  الوم  دوخ  ربارب  رد  عقاو  رد  للذت  یکچوک و  راهظا  نیا  عوضخ و  نیا  یلو  دنک 

«2 . » تسا هتفرگ  ماجنا 

621 هجیتن … ص :

يارب ادخ  فرط  زا  دیاب  دریگیم  ماجنا  راگدرورپ  هاگشیپ  هب  برقت  يارب  هک  یلمع  ره  دوشیم : هدافتسا  نینچ  دش ، هتفگ  هچ  نآ  همه  زا 
دـشاب و مومع  روط  هب  هزاجا  رما و  نیا  هاوخ  دوش ، رداص  هزاجا  رما و  روتـسد و  مومع  روط  هب  ای  صوصخ و  روط  هب  لمع  نآ  نداد  ماجنا 

لیالد  » قبط یلمع  نینچ  کی  اب  تدابع  برقت و  دشاب ، دیدرت  کش و  دروم  نامرف  رما و  رودص  يدروم  رد  رگا  صوصخ و  روط  هب  ای 
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__________________________________________________

! ] …[ دیوش انشآ  دروم  نیا  رد  نارگ  هفشاکم  یضعب  رظن  اب  دییامرف و  هعجارم  تاقیلعت  شخب  رد  ( 21  ) هرامش یقرواپ  هب  ( 1)
! دییامرف هعجارم  تاقیلعت  شخب  رد  ( 22  ) یقرواپ هب  رتشیب  حیضوت  يارب  ( 2)

622 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. دوب دهاوخ  مارح  نید و  رد  تعدب  هناگراهچ ،»

نانآ یگتسیاش  تلیضف و  مارتحا  هب  هتسیاش ، تلیضف و  اب  نادرم  زا  لیلجت  میظعت و  اهنآ ، ندیـسوب  روبق و  ترایز  زاوج  عوضوم  رد  یلو 
یتایاور اصوصخم  تسا  هدـیدرگ  مّلـسم  تباث و  ناوارف  تایاور  اب  مه  یمومع و  یلقع و  لیالد  اب  مه  اـهنآ ، زاوج  هک  تسا  یبلاـطم  زا 

اب نورقم  اتمه و  ار  نانآ  ص )  ) ربمایپ اریز  دزاسیم  مّلـسم  نشور و  رتشیب  ار  نایرج  تسا ، هدیـسر  ام  تسد  هب  ع )  ) تیب لها  همئا  زا  هک 
تناما ود  امـش  نایم  رد  نم  : » تسا هدومرف  هک  اج  نآ  تسا ، هداد  رارق  كردم  تجح و  نآرق  دـننام  ار  ناشراتفگ  هدومن و  یفرعم  نآرق 

هب هک  تسا  یتایاور  ع ،)  ) تیب لها  تایاور  یمومع و  لیالد  رب  هوالع  « 1 « » متیب لها  ترتع و  ادخ ، باتک  مراذگیم : راگدای  هب  نیگنس 
روبق ترایز  عوضوم  رد  زورما  هتشذگ و  رد  هک  ناناملـسم  شور  هریـس و  نینچمه  و  « 2  » میدرک لقن  لبق  تاحفص  رد  تنـس  لها  قیرط 

. دراذگیمن یقاب  نآ  يارب  ینخس  کش و  ياج  دنکیم و  تیبثت  دییأت و  ار  نآ  ندوب  زیاج  تسا ، هدوب  لومعم  نانآ  نایم  رد 

622 ص : ددرگیم … ؟ ققحم  هنوگچ  كرش 

دوش عونمم  تسادـخ ، يارب  هچرگ  تدابع  عون  کـی  اـی  ددرگ و  عقاو  یهن  دروم  ادـخ  ریغ  ربارب  رد  للذـت  عوضخ و  زا  یـصاخ  عون  رگا 
اعرـش مارح و  اهنیا  همه  مارح ، ياههام  ریغ  رد  جح  نداد  ماجنا  ضیح ، لاح  رد  نانز  ندناوخ  زامن  نابرق ، دـیع  رطف ، دـیع  هزور  دـننام :
عونمم هک  مارح  ياهتدابع  نینچ  نداد  ماجنا  لاح  نیا  اب  یلو  دوب  دنهاوخ  تازاجم  باقع و  راوازـس  اهنآ  نیبکترم  دـشابیم و  عونمم 
نـشور البق  اریز  دـشابیمن  رفک  كرـش و  مزلتـسم  مارح ، راک  ره  باکترا  نیاربانب ، دزاسیمن . رفاک  كرـشم و  ار  ناسنا  تسا ، هدـیدرگ 

هدـیقع و نیا  اب  یلو  دـنک  یکچوک  تلذ و  راهظا  رگید  دوجوم  ای  ناـسنا و  ربارب  رد  ناـسنا  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  كرـش  هک  دـیدرگ 
نآ زا  تیدوبع ، یگدـنب و  دـصق  هب  درادـنپ و  دوخ  يادـخ  و  بر »  » ار عوضخ  فرط  هدـنب و  ار  دوخ  هدـننک ، عوضخ  صخـش  هک  هزیگنا 

. دنک مارتحا  لیلجت و 
یلو تسا  مارح  هانگ و  لمع  نیا  هچرگ  دنک  هدجس  ادخ  ریغ  هب  یگدنب ، دصق  نودب  هک  یسک  سپ 

__________________________________________________

! دییامرف هعجارم  تاقیلعت  شخب  زا  ( 1  ) هرامش یقرواپ  هب  ( 1)
. دوش هعجارم  تاقیلعت  شخب  زا  ( 17  ) هرامش یقرواپ  هب  ( 2)

623 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
دیحوت و ینعی  نیتداهش  هب  رارقا  ندوب ، ناملسم  مالـسا و  كالما  اریز  دش  دهاوخن  نید  زا  ندش  جراخ  دادترا و  رفک و  بجوم  هاگ  چیه 

ظوفحم نوصم و  زواجت  يدعت و  هنوگ  ره  زا  یعرـش  رظن  زا  هدومن و  مرتحم  ار  ناسنا  ناج  لام و  نیتداهـش  هب  رارقا  نیمه  تسا و  توبن 
«1 . » تسا هدش  تباث  هدیدرگ و  لقن  ینس  هعیش و  قیرط  زا  هک  روآ  نیقی  رتاوتم و  تایاور  اب  هک  تسا  مّلسم  تقیقح  کی  نیا  درادیم .

«2 . » ًانِمُْؤم َتَْسل  َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال 
دارفا راذگب  یلو  یتسرپ  اتکی  دیحوت و  تقیقح  تسا  نیا  يرآ ! یتسین ! ناملسم  وت  هک  دییوگن  دنکیم ، مالس  حلص و  راهظا  هک  یسک  هب 

هک دمآ  دهاوخ  يزور  اریز  دننک  ریفکت  دننزب و  تمهت  دندنبب ، ارتفا  دنیوگب ، دـنورب ، شیپ  ناشیاهارتفا  اهتمهت و  رد  بصعتم  ضرغم و 
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. نارگداد نیرتهب  نیمکاحلا و  مکحا  تسوا  دنک و  يرواد  مکح و  تلادع  هب  شناگدنب  نایم  رد  زور  نآ  رد  رگداد  دنوادخ 

623 شتسرپ … ص : ياههزیگنا 

ات دشاب  هتشاد  دوجو  ياهزیگنا  یعاد و  ناسنا  نورد  رد  دیاب  راچان  هب  دشابیم  يدارا  لمع  يرایتخا و  راک  کی  شتسرپ ، تدابع و  نوچ 
دشاب : ریز  روما  زا  یکی  تسا  نکمم  مه  هزیگنا  نیا  دزاس و  شراداو  شتسرپ  تدابع و  هب  دنازیگنارب و  لمع  نادب  ار  وا 

یکین لامعا  شاداپ  رجا و  دنکیم و  ساسحا  دوخ  نورد  رد  دنوادخ  ناسحا  هب  تبـسن  هک  تسا  ياهقالع  نامه  ناسنا  هزیگنا  یهاگ  - 1
تسا : هدومرف  هداد و  هدعو  دنوادخ  هک  تسا 

«3 . » ُراْهنَْألا اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخُْدی  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو 
. تسا يراج  شناتخرد  ریز  زا  بآ  هراومه  هک  دزاسیم  دراو  ییاهتشهب  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک ، تعاطا  ار  شربمایپ  ادخ و  سک ، ره 

«4 . » ٌمیِظَع ٌرْجَأ  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو 
__________________________________________________

! دییامرف هعجارم  تاقیلعت  شخب  زا  ( 23  ) هرامش یقرواپ  هب  تسا - نیتداهش  رادم  هریاد  مالسا  هک  تقیقح  نیا  اب  ییانشآ  يارب  ( 1)
.94 ءاسن / ( 2)
.13 ءاسن / ( 3)
.9 هدئام / ( 4)

624 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. تسا هداد  هدعو  یگرزب  شاداپ  شزرمآ و  دنهد ، ماجنا  هتسیاش  کین و  لمع  هک  یناسک  يارب  دنوادخ 

تدابع و هک  تسا  سرت  نامه  رثا  رد  دـسارهیم و  تفلاخم  باقع  زا  هک  تسا  تازاجم  زا  سرت  ناسنا  رد  شتـسرپ  هزیگنا  یهاگ  و  - 2
تسا : هدیدرگ  هراشا  نینچ  هزیگنا  نیا  هب  نآرق  تایآ  رد  دنکیم و  شتسرپ 

«1 . » ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَع  یِّبَر  ُْتیَصَع  ْنِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ 
. مسرتیم تمایق   ] گرزب زور  تازاجم  زا  منک ، ینامرفان  ار  مراگدرورپ  رگا  نم 

«2 . » ًاریِرَطْمَق ًاسُوبَع  ًامْوَی  انِّبَر  ْنِم  ُفاَخن  اَّنِإ 
. تسا تخس  سوبع و  هک  زور  نآ  رد  میفئاخ  نامراگدرورپ  زا  ام 

تسا : هدیدرگ  هراشا  هزیگنا  ود  ره  هب  زین  تایآ  زا  یضعب  رد  و 
«3 . » ًاعَمَط َو  ًافْوَخ  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  ِعِجاضَْملا  ِنَع  ْمُُهبُونُج  یفاجَتَت 

دیما میب و  اب  ار  دوخ  راگدرورپ  دـنروآیم و  ادـخ  هاگرد  هب  ور  دـنزیخیم و  اپب  دوشیم و  ادـج  ناشیاهرتسب  زا  بش  لد  رد  ناشیاهولهپ 
. دنناوخیم

«4 . » َنِینِسْحُْملا َنِم  ٌبیِرَق  ِهَّللا  َتَمْحَر  َّنِإ  ًاعَمَط  َو  ًافْوَخ  ُهوُعْدا  َو 
. تسا کیدزن  ناراکوکین  هب  ادخ  تمحر  اریز  دیناوخب ، دیما  میب و  اب  ار  ادخ 
«5 . » َُهباذَع َنُوفاخَی  َو  ُهَتَمْحَر  َنوُجْرَی  َو  ُبَْرقَأ  ْمُهُّیَأ  َۀَلیِسَْولا  ُمِهِّبَر  یلِإ  َنوُغَْتبَی 

. كانمیب شباذع  زا  دنراودیما و  وا  تمحر  هب  رتکیدزن و  هچ  ره  ياهلیسو  دنیوجیم ، هلیسو  ناشراگدرورپ  هاگشیپ  هب  برقت  يارب 
تاذ یگدنزارب  یگتـسیاش و  ساسحا  اهنت  دنادیم و  شتـسرپ  راوازـس  ار  وا  هک  تهج  نیا  هب  دنکیم  شتـسرپ  ار  ادخ  ناسنا ، یهاگ  - 3
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. تسا تمظع  لالج و  لامج ، تافص  مامت  عماج  لماک و  عماج  لماک و  اتاذ  دنوادخ  نوچ  دنازیگنایم ، رب  تدابع  هب  ار  وا  یهلا  سدقا 
ار یتدابع  نینچ  نیا  دناوتیمن  یسک  هک  تسا  تدابع  هبترم  نیرتیلاع  نیرتهب و  تدابع ، عون  نیا 

__________________________________________________

.15 سنوی / ( 1)
.10 رهد / ( 2)

.16 هدجس / ( 3)
.56 فارعا / ( 4)

.57 لیئارسا / ینب  ( 5)
625 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

یتـیدوجوم دوخ  يارب  یهلا  قلطم  دوجو  ربارب  رد  دـننیبب و  وـحم  یناـف و  قـح  سدـقا  تاذ  رد  ار  ناـشدوجو  هک  ناـنآ  رگم  دـهد  ماـجنا 
هب ناـشهجوت  اـهنت  دنـسرتب و  تسا  ناـنآ  هجوـتم  هک  یتـبوقع  زا  اـی  دـنریگب و  رظن  رد  یـصخش  عـفن  ناـشتدابع  رد  اـت  دـننکن  ساـسحا 

. دننک هجوت  عطق  دنربب و  سک  همه  زا  اج و  همه  زا  وا  زج  هب  دشاب و  ناشقلاخ  ناشراگدرورپ و 
كاپ تاذ  زج  ناشتدابع  رد  هک  يروط  هب  دنهد  ماجنا  هناصلاخ  تدابع  دنناوتیم  دناهدیسر ، یگدنب  زا  هلحرم  نیا  هب  هک  نانآ  اهنت  يرآ ،

دـسرب و یگدـنب  زا  هبترم  نیا  هب  هک  میرادـن  غارـس  ار  یـسک  ع )  ) نیموصعم زج  ام  دـننکن و  ساسحا  دوخ  رد  يرگید  هزیگنا  راـگدرورپ 
ناطیـش هک  دناهدیدرگ  صلخم  صلاخ و  یگدنب  زا  دناهدیـسر و  صالخا  هلحرم  هب  هک  دننانآ  اهنت  هک  نوچ  دـهد  ماجنا  ار  یتدابع  نینچ 

دیامرفیم : هک  دنتسه  هفیرش  هیآ  نامه  لماک  قادصم  نانآ  دنک . اوغا  ار  اهنآ  ددرگ و  کیدزن  نانآ  هب  دناوتیمن 
«1 . » َنیِصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  اَّلِإ  َنیِعَمْجَأ . ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َو 

. ار تصلخم  ناگدنب  رگم  تخاس . مهاوخ  هارمگ  ار  اهنآ  همه  و 
شتـسرپ ار  وـت  تشهب  يوزرآ  هب  اـی  شتآ و  سرت  زا  دـیوگیم : ماـقم  نـیا  رد  زین  ناگدـننک  شتـسرپ  ياوـشیپ  ناـنمؤم و  ریما  ع )  ) یلع

«2 . » متسرپیم ار  وت  منیبیم و  شتسرپ  راوازس  ار  وت  هکلب  منکیمن 
ار يزیچ  اـی  یـسک  ادـخ  زج  دناهدیـسر و  تیدوـبع  لاـمک  هب  هک  ترـضح  نآ  نوـچ  يدارفا  ناـنمؤم و  ریما  اـهنت  تداـبع  زا  هلحرم  نـیا 

اریز تسا ، رصحنم  لوا  مسق  ود  نامه  هب  ناگدننکتدابع  ریاس  شتسرپ  دراد و  صاصتخا  دنربخیب  زین  نتشیوخ  زا  یتح  دنـسانشیمن و 
هب ار  شیوخ  دوجو  یتـسه و  یهلا ، سدـقا  تاذ  ربارب  رد  دـننیبن و  ار  یـسک  ادـخ  زج  هک  دناهدیـسرن  یگدـنب  زا  هبترم  نآ  هب  رگید  دارفا 

. دنتسرپب ادخ  يارب  اهنت  ار  ادخ  دنشابن ، نتشیوخ  نایز  دوس و  رکف  رد  دنراپسب و  یشومارف  تسد 
همـشچ رـس  ناسنا  دـیما  میب و  زا  ادـخ  تدابع  رگا  دـنیوگیم : هک  دوشیم  نشور  ياهدـع  هیرظن  ندوب  ساسایب  نالطب و  همدـقم ، نیا  اب 

تهج و نیا  هب  طقف  مه  نآ  دریگ ، ماجنا  ادخ  يارب  تدابع  دیاب  هکلب  تسین ، تسرد  تدابع  نیا  دـشاب ، عمط  ای  سرت  نآ  هزیگنا  دریگ و 
. تسا شتسرپ  تدابع و  راوازس  دنوادخ  سدقا  تاذ  هک  هزیگنا 

تسین و ریذـپ  ناکما  ع )  ) نیموصعم زج  هب  رـشب  دارفا  مامت  يارب  تداـبع  زا  هلحرم  نیا  هک  تسا  لـطاب  تهج  نیدـب  راـتفگ  هیرظن و  نیا 
نیا رگید : ترابع  هب  تسین . فیلکت  لباق  درادن ، ناکما  هک  يزیچ 

__________________________________________________

.40 ، 39 رجح / ( 1)
. ] …[101 / 2 لوقعلا ، تآرم  ( 2)
626 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
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. تسا لاحم  ادخ  فرط  زا  مه  رودقم  ریغ  لمع  هب  فیلکت  تسا و  رودقم  ریغ  يداع  دارفا  يارب  تدابع  زا  هلحرم 
اریز دـشابیم  حیحـص  دریگ ، ماجنا  عمط  ای  سرت و  رثا  رد  تداـبع  رگا  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  هتـشذگ  هیآ  ود  نآ  زا  نیا ، رب  هوـالع 

هدومن فیرعت  حدم و  ار  اهنآ  هدوتس و  دننکیم ، شیاتس  دنناوخیم و  ار  ادخ  عمط  سرت و  هار  زا  هک  ار  یناسک  هیآ  ود  نیا  رد  دنوادخ 
ماقم رد  هدومرف و  رما  یلمع  نینچ  رب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  رب  رعشم  دناسریم و  ار  لمع  نآ  تیبوبحم  تحـص و  فیرعت ، حدم و  نیا  و 

. دنکیم تیافک  تدابع  هنوگ  نیا  يو ، نامرف  زا  تعاطا  لاثتما و 
. دنیامنیم تلالد  دشاب ، عمط  ای  فوخ  زا  یـشان  هک  یتدابع  ندوب  حیحـص  هب  هک  تسا  هدـیدرگ  دراو  یتایاور  زین  ع )  ) نیموصعم همئا  زا 

«1»
نیا زا  دنکیم . رصحنم  راگدرورپ  سدقا  تاذ  هب  ار  ساپس  دمح و  دمح ، هروس  لوا  تایآ  هک  میداد  حیـضوت  مه  هتـشذگ  تاحفـص  رد 

رد نیاربانب  دـشابیم . تازاجم  شاداـپ و  زور  کـلام  تسا و  تردـق  تنطلـس ، تمحر ، تیبوبر ، ياراد  یتاذ و  لاـمک  ياراد  هک  تهج 
. دراد دوجو  دنوادخ  شتسرپ  تدابع و  فلتخم  ياههزیگنا  أشنم و  هب  هراشا  عون  کی  مه  تایآ  نیمه  دوخ 

426 ص : هصالخ … :

لامک هدننک ، شتسرپ  هک  دریگیم  همشچ  رـس  اج  نیا  زا  ای  شتـسرپ  تدابع و  هک  دیآیم  رب  نینچ  هصالخ  روط  هب  دش ، هتفگ  هچ  نآ  زا 
نامه تدابع  عون  نیا  دتـسرپیم ، ساسا  نیا  رب  ار  وا  دـنکیم و  كرد  شتـسرپ  تدابع و  يارب  ار  وا  ندوب  راوازـس  قاقحتـسا و  دوبعم و 

. دنزادرپیم ادخ  شتسرپ  تدابع و  هب  يررض  عفد  ای  یتعفنم و  بلج  هب  هجوت  نودب  هک  تسا  نادرمدازآ  رارحا و  تدابع 
وا ياهشـشخب  لذـب و  ماعنا و  رب  عمط  مشچ  هدومن و  كرد  ار  دوبعم  ناسحا  تمعن و  هدـننک ، تدابع  هک  دوشیم  یـشان  اج  نیا  زا  ای  و 

. دنهدیم ماجنا  ار  يراک  شاداپ ، دوس و  يارب  هک  تسا  ریگبدزم  صاخشا  ای  راجت و  تدابع  نامه  تدابع ، عون  نیا  تسا و  هتخود 
وا تفلاخم ، درمت و  تازاجم  زا  سرت  هدربیپ و  ادـخ  بضغ  رهق و  توطـس و  هب  ناسنا  هک  دوشیم  یـشان  اج  نیا  زا  تدابع  زین  یهاگ  و 

راک و هب  ار  نانآ  الوم ، باتع  باقع و  زا  سرت  الومعم  هک  تسا  ناگدـنب  ناگدرب و  تدابع  تداـبع ، عون  نیا  درادیم و  او  تداـبع  هب  ار 
. درادیم او  کین  لمع 

__________________________________________________

! دییامرف هعجارم  تاقیلعت  شخب  زا  ( 24  ) هرامش یقرواپ  هب  تدابع  ياههزیگنا  تین و  تقیقح  زا  یهاگآ  يارب  ( 1)
627 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

627 تعافش … ص : تناعتسا و  هلئسم 

627 تسادخ … ص : هب  رصحنم  تناعتسا 

، تسا هدمآ  تراشا  مهم  رایـسب  عوضوم  ود  هب  ُنیِعَتْـسَن  َكاَّیِإ  َو  ُدـُبْعَن  َكاَّیِإ  رد  ینعی  ریـسفت  دروم  هیآ  رد  هک  میتفگ  شیپ  تاحفـص  رد 
حیضوت هب  لصف  نیا  رد  هک  تسا  تناعتسا  عوضوم  مود  تفرگ ، رارق  وگ  تفگ و  دروم  هتشذگ  لصف  رد  هک  تسا  تدابع  عوضوم  یکی 

زا ادـخ و  ریغ  زا  شدـصاقم  لاعفا و  رد  ناسنا  هک  درادـن  یعنام  روذـحم و  هنوگچیه  اعرـش  ـالقع و  مییوگیم : کـنیا  میزادرپیم و  نآ 
هراب نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  دـنک ، دادمتـسا  دـهاوخب و  يرای  ددـم و  اـهنآ  زا  دـیوجب و  تناعتـسا  لاـعفا ، لاـمعا و  زا  یتح  تاـقولخم و 
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دیامرفیم :
«1 . » ِةالَّصلا َو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْسا  َو 

«2  » يْوقَّتلا َو  ِِّرْبلا  یَلَع  اُونَواعَت  َو  دییوجب ! يرای  زامن  ربص و  زا 
«3 . » ٍةَّوُِقب ِینُونیِعَأَف  ٌْریَخ  یِّبَر  ِهِیف  یِّنَّکَم  ام  َلاق  دینک ! يراکمه  نواعت و  مه  اب  يراکزیهرپ  یکین و  هار  رد 

داهنشیپ امش  هچ  نآ  زا   ] تسا رتهب  هدراذگ ، نم  رایتخا  رد  مراگدرورپ  هچ  نآ  تفگ : نینرقلا  وذ  ]
__________________________________________________

.45 هرقب / ( 1)
.2 هدئام / ( 2)

.95 فهک / ( 3)
628 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

سک و همه  زا  درادن  ادخ  هب  صاصتخا  نتـسج  يرای  دادمتـسا و  هک  دیآیم  رب  نینچ  تایآ  نیا  زا  دیهد ! يرای  ناتیورین  اب  ارم  دینکیم ]
. تفرگ کمک  تساوخ و  ددم  يرای و  ناوتیم  زیچ  همه  زا 

تسین یتناعتسا  ره  تسا ، هتفای  صاصتخا  راگدرورپ  سدقا  تاذ  هب  هک  نیعتسن » كایا  و  هفیرش … «  هیآ  رد  تناعتسا  زا  روظنم  نیاربانب ،
. تسا رتراوازس  رتشیب و  تدابع  يارب  نتفای  قیفوت  رتصلاخ و  رتهب و  تدابع  يارب  نتساوخ  کمک  يرای و  نآ  زا  روظنم  هکلب 

ربج و تلاح  ود  نایم  رد  رـشب  يرایتخا  لامعا  روما و  هک  تسا  تقیقح  نیا  نداد  ناشن  يارب  دنوادخ  هب  یتناعتـسا  نینچ  نداد  صاصتخا 
. دنزیم رس  يو  زا  ناسنا  هدارا  رایتخا و  اب  تدابع  راک و  هک  هنوگ  نیدب  دریگیم ، ماجنا  ضیوفت 

يدارا يرایتخا و  نیع  رد  لاعفا  نیا  یلو  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  يو  دوخ  هب  تداـبع  نداد  ماـجنا  دـبعن » كاـیا   » هلمج رد  هک  تسا  نیا 
ءاطع  » عوطقم ریغ  یگـشیمه و  تیانع  دوش ، تیانع  هضافا و  وا  فرط  زا  دیاب  نآ  ره  هک  دشابیم  هتـسباو  دنوادخ  ددم  کمک و  هب  ندوب 
یکین لمع  تدابع و  چیه  دوب و  دهاوخن  نآ  مامتا  هب  رداق  هدنب  دوش  عطق  هظحل  کی  ددـم  کمک و  نیا  رگا  هک  يروط  هب  ذوذـجم » ریغ 

. دیدرگ دهاوخن  رداص  وا  زا 
نیا ادخ  هب  صلاخ  نامیا  هک  ناسنا  لاعفا  لامعا و  رد  تسا  ياهیرظن  نیرتهب  تسا و  ضیوفت  ربج و  نیب  هیرظن  نامه  هیرظن ، هدیقع و  نیا 

نآ ماـجنا  رد  هک  یلاـمعا  ربارب  رد  ار  ناراـکهنگ  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  ربـج  هـب  هدـیقع  اریز  دـنکیم ، دـییأت  اـضتقا و  ار  هـیرظن 
سدـق تحاس  هک  تسا  تلادـع  فالخ  ملظ و  يرایتخا ، ریغ  لمع  ربارب  رد  باذـع  هک  یتروص  رد  دـنک ، هجنکـش  باذـع و  دـنروبجم ،

قلاخ هب  هک  تسا  نیا  مزلتسم  مه  ضیوفت  هب  هدیقع  اریبک » اّولع  نولوقی  امع  یلاعت  هناحبس و  . » تساربم كاپ و  تبـسن ، نیا  زا  راگدرورپ 
هب قلاخ و  دنلقتـسم . ناشدوخ  رادرک  لامعا و  رد  ناگدـنب  هک  تسا  نیا  رب  ضیوفت  موهفم  تشگرب  اریز  میوش  لئاق  ادـخ  زا  ریغ  يرگید 

. دشابیم قلاخ  ددعت  هب  هدیقع  گرزب و  يادخ  هب  كرش  بجوم  مه  رکفت  زرط  نیا  دنشیوخ و  لامعا  هدنروآ  دوجو 
رادرک لاعفا و  هک : نیا  نآ  دراد و  دوجو  یموس  هار  ود ، نآ  نایم  رد  لـطاب و  ود  ره  ضیوفت  ربج و  هب  هدـیقع  تفگ : دـیاب  هک  تسا  نیا 

دندرگیم و باقع  باوث و  راوازس  ببـس  نیدب  دنهدیم و  ماجنا  ار  اهنآ  دوخ ، رایتخا  اب  تسا و  نانآ  دوخ  رادرک  لاعفا و  ادخ  ناگدنب 
نانآ رب  اّرمتـسم  مادم و  روط  هب  ار  لاعفا  مزال  تامدقم  تردـق و  تایح ، هک  دراد  تلاخد  ناگدـنب  لامعا  رد  زین  دـنوادخ  رگید  يوس  زا 

629 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دوشیمن . عطق  ینآ  هظحل و  چیه  هضافا  نیا  دنکیم و  هضافا 
. درادن راگدرورپ  تردق  طلست و  ربارب  رد  فرصت  ناکما  نیرتکچوک  تسین و  لقتسم  دوخ  لاعفا  لامعا و  رد  ناسنا  سپ 

نیا زا  رتشیب  حیـضوت  رارکت و  هب  جایتحا  اج  نیا  رد  میدومن و  نایب  احورـشم  باتک  نیمه  زاـجعا  ثحب  رد  ار  راـیتخا  ربج و  عوضوم  اـم 
. تسین
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. راگدرورپ سدقا  تاذ  هب  تناعتسا  نداد  صاصتخا  تلع  هفیرش و  هیآ  يانعم  هصالخ  دوب  نیا 
نآ ندروآ  دوجو  هب  رد  هچرگ  دـنزب  رـس  ناگدـنب  زا  دـناوتیمن  یلمع  لعف و  چـیه  دـشابن ، دـنوادخ  تیانع  هضافا و  رگا  ینعم ، نیاربانب 

جاـتحم و شدوـخ  یتـسه  دوـجو و  رد  هک  نکمم  دوـجوم  اریز  دنـشاب  مه  راکددـم  هداد و  مه  هب  يراـی  تسد  نج  سنا و  ماـمت  لـمع ،
. دشاب جاتحم  ریغ  لقتسم و  شیاهراک  ماجنا  داجیا و  رد  هک  تسا  لاحم  درادن ، یلالقتسا  دوخ  زا  تسا و  دنمزاین 

تدابع و دبعن » كایا   » هلمج اب  تسخن  دـنوادخ  اریز  ددرگیم  نشور  زین  دـبعن » كایا   » زا نیعتـسن » كایا   » هلمج ریخأت  تلع  نایب  نیا  زا 
يارب نیعتـسن » كایا   » هلمج اب  هاگ  نآ  دننکن ، شتـسرپ  ار  یـسک  ادخ  زج  هب  نانمؤم  دـیاب  هک  دـهدیم  صاصتخا  شدوخ  هب  ار  شتـسرپ 

. تسا دنوادخ  يورین  کمک و  هلیسو  هب  یلو  دوشیم  رداص  نانآ  زا  هچرگ  شتسرپ  تدابع و  نیا  هک  دزاسیم  نشور  نانآ 
تسا رتراوازـس  رترثؤم و  نانآ  دوخ  زا  شناگدنب  کین  لامعا  هب  دنوادخ  تسا و  راگدرورپ  تیـشم  هضافا و  نوهرم  ياهدنب  ره  نیاربانب ،

دنوادخ زا  شیوخ  ناهانگ  تشز و  لامعا  هب  ياهدنب  ره  هک  نانچ  دـهدیم  شیوخ  هدـنب  هب  تدابع  لمع و  قیفوت  ورین و  هک  تسوا  اریز 
«1 . » دهدیم ماجنا  ار  تشز  لامعا  نیا  دوخ ، رایتخا  هب  هک  تسوا  اریز  تسا  رتراوازس 

629 تعافش … ص :

نوئـش ریبدت  نامرف و  رما ، تسا . ناگدنب  روما  تسرپرـس  لیفک و  لاعتم ، دنوادخ  هک  نیا  رب  دنراد  تلالد  دـیجم  نآرق  تایآ  زا  یهورگ 
هک تسوا  مه  دـنکیم و  يربهر  تیادـه و  ناشلامک  يوس  هب  ار  اهناسنا  شیوخ  تمحر  اب  هک  تسوا  رایتخا  تردـق و  تسد  رد  نانآ 

نیا رد  دـنکیم و  تباجا  ار  ناشیاهاعد  دـهدیم ، باوج  ناشیاههتـساوخ  هب  دونـشیم ، ار  نانآ  يادـن  تسا . رتکـیدزن  همه  زا  ناـنآ  هب 
دیامرفیم : دروم 

__________________________________________________

. دییامرف هعجارم  تاقیلعت  شخب  رد  ( 25  ) هرامش یقرواپ  هب  رایتخا ، ربج و  هلئسم  دروم  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  ( 1)
630 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«1 . » ُهَْدبَع ٍفاِکب  ُهَّللا  َْسَیل  َأ 
اُوبیِجَتْسَْیلَف ِناعَد  اذِإ  ِعاَّدلا  َةَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  َو  تسین !؟ یفاک  شاهدنب  زا ] عافد  تاجن و  يارب   ] دنوادخ ایآ 

«2 . » َنوُدُشْرَی ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُْؤْیل  َو  ِیل 
ارم هک  یماـگنه  هب  ار  هدـننک  اـعد  ياـعد  مکیدزن و  ناـنآ  هب  نـم  وـگب ] ، ] دـننکیم لاؤـس  نـم  هراـب  رد  وـت  زا  مناگدـنب  هـک  یماـگنه  و 

[. دنسرب دصقم  هب  و  . ] دنبای هار  ات  دنروایب  نامیا  نم  هب  دنریذپب و  ارم  توعد  دیاب  سپ  میوگیم  خساپ  دنناوخیم ،
هطـساو شیادخ  دوخ و  نایم  رد  ار  وا  دهاوخب و  تعافـش  شیوخ  وچمه  یناسنا  زا  دیابن  یهاگ  هیکت  ادـخ و  نینچ  نتـشاد  اب  ناسنا  سپ 

نیا دروآیم و  دوجو  هب  قولخم  قلاخ و  نایم  رد  ياهلـصاف  دزاسیم و  رترود  ار  رود  هار  دایز و  ار  تفاسم  لـمع  نیا  هک  اریز  دـهد  رارق 
ياهرهب هچ  راکهنگ  صخـش  دنک و  دناوتیم  هچ  يرگید  دنمزاین  هراب  رد  دنمزاین  درف  هک  یلاح  رد  تسادـخ ، ریغ  هب  تجاح  راهظا  لمع 
تردـق تسد  رد  روما  مامت  مامز  رایتخا و  هکلب  درادـن ؟ دوخ  زا  یتنطلـس  رایتخا و  تموکح ، چـیه  هک  یـسک  تعافـش  زا  دربب  دـناوتیم 

. تسوا نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  تنطلس  تسادخ . يارب  اهتعافش  مامت  تسا و  دنوادخ 
دنوادخ رگا  اما  تسین و  اور  زیاج و  دشاب ، هدادن  يو  هب  ندرک  تعافـش  نذا  دنوادخ  هک  یتروص  رد  يرگید  زا  ندـیبلط  تعافـش  يرآ ،
تعافـش نیا  تسا و  راـگدرورپ  دوخ  هاـگرد  هب  زاـین  راـهظا  عوـضخ و  يدرف  نینچ  زا  تعافـش  بلط  دـهدب ، تعافـش  نذا  یـسک  يارب 

. تسوا دوخ  هاگشیپ  رد  یکچوک  یگدنب و  راهظا  نتساوخ 
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تعافش هراب  رد  ار  اهنآ  هداد و  شناگدنب  زا  یضعب  هب  ار  ياهزاجا  تصخر و  نینچ  دنوادخ ، هک  دوشیم  هدافتـسا  دیجم  نآرق  تایآ  زا 
. تسا هدومرفن  یفرعم  اصخـش  ار  نانآ  هدرکن و  شاف  یلک ، ناونع  اب  زج  ار  ناگتفای  تصخر  نیا  مسا  اهتنم  تسا ، هدومرف  نوذأـم  ندومن 

تسا : هدروآ  نینچ  نآرق  رد  ار  تقیقح  نیا  دنوادخ 
«3 . » ًادْهَع ِنمْحَّرلا  َْدنِع  َذَخَّتا  ِنَم  اَّلِإ  َۀَعافَّشلا  َنوُِکلْمَی  ال 

__________________________________________________

.36 رمز / ( 1)
.186 هرقب / ( 2)
.87 میرم / ( 3)

631 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. دراد ینامیپ  دهع و  نامحر  دنوادخ  دزن  هک  یسک  رگم  دنتسین  تعافش  کلام  زگره  نانآ 

«1 . » َُهل َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ  ُۀَعافَّشلا  ُعَْفنَت  ٍِذئَمْوَی ال 
یـضار وا  راتفگ  هب  تسا و  هداد  هزاجا  وا  هب  نامحر  دنوادخ  هک  یـسک  زج  دشخبیمن  يدوس  سک  چـیه  تعافـش  تمایق ،   ] زور نآ  رد 

. تسا
«2 . » یَّتَح َُهل  َنِذَأ  ْنَِمل  اَّلِإ  ُهَْدنِع  ُۀَعافَّشلا  ُعَْفنَت  َو ال 

. تسا هداد  نذا  هک  یسک  يارب  رگم  دشخبیمن  يدوس  تعافش  يو  هاگشیپ  رد 
«3 . » ًامیِحَر ًاباََّوت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 

، درکیم رافغتـسا  نانآ  يارب  مه  ربمایپ  دندرکیم و  شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  دـندمآیم و  وت  دزن  هب  دـندرکیم  متـس  دوخ  رب  هک  نانآ  رگا 
. دنتفاییم نابرهم  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ 

هب هدش ، لقن  شایمارگ  نانیشناج  زا  و  ص )  ) مرکا لوسر  زا  تعافـش  عوضوم  رد  هک  یتایاور  اما  تعافـش . تایآ  زا  ییاههنومن  دوب  نیا 
. تسا روآنیقی  هدیسر و  رتاوت  دح 

631 هعیش … ص : قیرط  هب  تعافش  تایاور 

نآ زا  رتحضاو  هیماما »  » دزن رد  تعافـش  هلئـسم  دیآ و  رامـش  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  تسا ، هدیدرگ  لقن  هعیـش  قیرط  هب  هک  یتایاور  اما 
یقرب مینکیم : تعانق  تیاور  کی  لقن  هب  اـهنت  نمیت  كربت و  ناونع  هب  دروم  نیا  رد  اـم  هک  تسا  نیا  ددرگ . عقاو  ثحب  دروم  هک  تسا 

هک مدیـسرپ  ار  هیآ  نیا  ریـسفت  ع )  ) قداص ماما  زا  نم  دیوگیم : وا  هک  دنکیم  لقن  بهو  نب  ۀـیواعم  زا  دوخ  دانـسا  اب  نساحم  باتک  رد 
دیامرفیم : دنوادخ 

. ًاباوَص َلاق  َو  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ  َنوُمَّلَکَتَی  ال 
. دیوگ وکین  دهد و  نذا  وا  هب  ادخ  هک  یسک  رگم  دننکیمن  ملکت 

کین راـتفگ  ناـبحاص  ناـیوگقح و  ناـمه  اـم  تسا و  هدـش  هداد  نذا  ناـنآ  هب  هک  میتـسه  یناـسک  زا  اـم  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : ماـما 
نخس عقوم  رد  موش  تیادف  مدرک  لاؤس  دیوگیم : هیواعم  میشابیم .

__________________________________________________

.109 هط / ( 1)
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.23 ابس / ( 2)
.64 ءاسن / ( 3)

632 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
ام نخس  مه  ادخ  مینکیم ، تعافش  ار  دوخ  هعیـش  میتسرفیم و  دورد  شربمایپ  هب  مییاتـسیم و  ار  ادخ  دومرف : تفگ ؟ دیهاوخ  هچ  نتفگ 

. دنکیمن در  ار 
«1 . » تسا هدرک  لقن  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ترضح  زا  مه  وا  لیضف و  نب  دمحم  زا  نومضم  نیدب  یثیدح  یفاک  رد  زین  ینیلک 

632 تنس … ص : لها  قیرط  هب  تعافش  تایاور 

اهنآ زا  يدنچ  ياههنومن  کنیا  هک  « 2  » تسا رتاوتم  ناوارف و  زاب  تسا ، هدش  لقن  تنس  لها  قیرط  هب  تعافش  هراب  رد  هک  یتایاور  اما  و 
میروآیم : اج  نیا  رد  ار 

هب نم  زا  لبق  هک  تسا  هدش  هداد  نم  هب  گرزب  تمعن  جنپ  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  دـنکیم  لقن  هّللا  دـبع  نب  رباج  زا  ریقف  دـیزی  - 1
كاپ هاگ و  هدجـس  نم  يارب  نیمز  مدش و  يرای  دوب ، هتفرگ  ياج  نمـشد  لد  رد  نم  زا  هک  بعر  سرت و  اب  دوب : هدـشن  هداد  سک  چـیه 

«3 . » دش هداد  نم  هب  تعافش  ماقم  دوبن و  لالح  یسک  رب  نم  زا  شیپ  هک  دیدرگ  لالح  نم  يارب  یگنج  میانغ  تفرگ … و  رارق  هدننک 
«4 . » دوب مهاوخ  هدننک  تعافش  نیلوا  تشهب  رد  نم  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  دنکیم  لقن  کلام  نب  سنا  - 2

هریخذ ار  شیوخ  ياعد  راگدرورپ ، نذا  هب  نم  تسه و  ییاعد  يربمایپ  ره  يارب  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  دـنکیم  لقن  هریره  وبا  - 3
«5 . » منک هدافتسا  نآ  زا  متما  تعافش  يارب  زور  نیسپاو  رد  هک  ماهدرک 

هک مشابیم  یسک  لوا  دوب و  مهاوخ  مدآ  نادنزرف  دّیس  تمایق  زور  رد  نم  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  دنکیم  لقن  هریره  وبا  زا  زاب  - 4
«6 . » دوش هتفریذپ  شتعافش  همه  زا  لبق  هک  دوب  مهاوخ  هدننک  تعافش  نیلوا  نم  دوشیم و  هتفاکش  وا  ربق 

دننکیم : تعافش  هک  تسا  زیچ  جنپ  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  دنکیم  لقن  هریره  وبا  زاب  - 5
__________________________________________________

.301 / 33 راحب ، ( 1)
. تسا هدیدرگ  لقن  دروم  نیا  رد  تیاور  داتشه  زا  شیب   280 - 215 لامعلا ، زنک  رد  ( 2)

. ] …[86 / 1 يراخب ، حیحص  ( 3)
.130 / 1 ملسم ، حیحص  ( 4)

! دینک هعجارم  تاقیلعت  شخب  رد  ( 26  ) هرامش یقرواپ  هب  ثیدح  نیا  كرادم  نتخانش  يارب  ( 5)
.59 / 7 ملسم ، حیحص  ( 6)

633 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
«1 . » شتیب لها  امش و  ربمایپ  تناما ، تبارق ، نآرق ،

ینب هلیبق  يدایز  دادعت  نم ، تما  دارفا  زا  یکی  تعافـش  هلیـسو  هب  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  دـنکیم  لقن  اعدـج  یبا  نب  هّللا  دـبع  - 6
«2 . » دناهدومن لقن  زین  مکاح  يذمرت و  ار  ثیدح  نیا  دندرگیم . تشهب  دراو  میمت 

یلاکـشا نیرتکـچوک  اـهنت  هن  شایمارگ  تیب  لـها  زا  ص ،)  ) مرکا لوسر  زا  نتـساوخ  تعافـش  هک  دـیآیم  رب  نینچ  اـهتیاور  نیا  زا 
. دنکیم ییامنهار  توعد و  نآ  يوس  هب  ار  ام  ینید  تایاور  نامه  هتفرگ و  رارق  دییأت  دروم  اعرـش  هک  نسحتـسم  تسا  يرما  هکلب  درادن 
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دنوادخ دننادیم !؟ كرشم  ار  تعافش  نابلاط  كرش و  ار  نآ  هنوگچ  دننکیم ، یفرعم  ناملسم  ار  دوخ  هک  یهورگ  منادیمن  لاح  نیا  اب 
زا شخب  ود  ریـسفت  لصف ، دنچ  نمـض  رد  اج  نیا  ات  درادب ! نامنوصم  اهملق  اهمدق و  شزغل  زا  دنک و  ظفح  سفن  ياوه  تعباتم  زا  ار  ام 

. تخادرپ میهاوخ  هروس  تمسق  نیرخآ  ریسفت  هب  هدنیآ  لصف  رد  ادخ  يرای  هب  تفای و  نایاپ  دمح  هروس 
__________________________________________________

.214 / 7 لامعلا ، زنک  ( 1)
. نامه ( 2)

634 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

634 دمح … ص : هروس  شخب  نیرخآ  ریسفت 

هراشا

«1 . » َنیِّلاَّضلا َال  َو  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  ْمِْهیَلَع ، َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطارِص  َمیِقَتْسُْملا . َطارِّصلا  اَنِدْها 

634 تئارق … ص : هوحن 

رمع و  ص )  ) مرکا لوسر  هک  دنکیم  لقن  يرـشخمز  یلو  دـناهدرک  توالت  نییاپ  يادـص  و  رج »  » اب ار  ریغ »  » رخآ فرح  روهـشم  نایراق 
. دندومنیم تئارق  الاب  يادص  و  بصن »  » اب ار  نآ 

ص)  ) ادخ لوسر  رگا  تسا و  هدـیدرگن  تباث  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  بصن »  » تئارق لقن  اریز  تسا  لوا  تئارق  نامه  حیحـص  ام  رظن  هب  و 
تئارق نیا  نانیمطا ، دامتعا و  دروم  دارفا  هک  یتروص  رد  دیدرگیم  عیاش  دـشیم و  لقن  دایز  ارهق  دومرفیم ، تئارق  نینچ  بصن  اب  ار  نآ 
تئارق هک  میدرک  تباث  البق  اریز  دشاب  لیلد  تجح و  دناوتیمن  توبث  ضرف  رب  مه  رمع  تئارق  دـناهدرکن و  لقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  ار 

ادخ نامرف  زا  تعاطا  لاثتما و  ماقم  رد  هن  رگ  دشاب و  روهشم  ياهتئارق  زا  هک  تسا  رابتعا  لباق  نانیمطا و  دروم  یتروص  رد  موصعم  ریغ 
. دشابیمن فیلکت  طوقس  بجوم  یفاک و  روهشم  هن  تسا و  موصعم  زا  هن  هک  اهتئارق  هنوگ  نیا 

تبـسن رمع  نانمؤم و  ریما  هب  یلو  َنیِّلاَّضلا  َال  َو  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  ْمِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطارِـص  تسا : هنوگ  نیدـب  روهـشم  تئارق  زاـب 
تئارق تروص  نیدب  ار  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  هداد 

__________________________________________________

.7 ، 6 هحتاف / ( 1)
635 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

«. نیلاضلا ریغ  مهیلع و  بوضغملا  ریغ  مهیلع  تمعنا  نم  طارص  : » دناهدومن
نیدب ار  هیآ  ترـضح  نآ  رگا  اریز  تسا  هدـش  تباث  نآ  سکع  هکلب  هدـیدرگن و  تباث  ع )  ) نانمؤم ریما  زا  تئارق  عون  نیا  ام  رظن  هب  یلو 

دـندربیم و راک  هب  ار  تئارق  ناـمه  زین  يو  زا  دـعب  ناـیاوشیپ  دـیدرگیم و  فورعم  رـشتنم و  نایعیـش  ناـیم  رد  دومنیم ، تئارق  تروص 
رمع تئارق  اما  تسا و  هدیدرگن  لقن  دشاب ، رابتعا  دروم  هک  مه  رفن  کی  هلیسو  هب  یتح  یبلطم  نینچ  هک  یتروص  رد  دندومنیم ، شدییأت 

ام يارب  هدوب و  مکح  ياـنبم  دـناوتیمن  زگره  يو و  دوخ  هب  طوبرم  یـصخش و  تسا  یلمع  توبث ، ضرف  هب  میتـفگ ، ـالبق  هک  يروـط  هب 
. دشاب هتشاد  ّتیجح  تیکردم و 
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635 تابیکرت … ص : تادرفم و 

دـصقم هب  ار  ناسنا  هک  تسار  هار  نیا  یهاگ  دـناسریم . دوصقم  هب  ار  ناـسنا  نآ ، رد  تکرح  ریـس و  هک  تسا  یقیرط  ياـنعم  هب  طارص :
هار ادـخ  تعاـطا   » و تسا » تاـجن  هار  طاـیتحا  : » دـنیوگیم هک  ناـنچ  تسا  یـسح  ریغ  يونعم و  هکلب  تسین  یـسوسحم  هار  دـناسریم ،

« قیرط  » ای تسا  ییوگهیانک  هیبشت و  باب  زا  ای  اهنآ  ندیمان  هار  هدش و  هدیمان  هار  تعاطا »  » و طایتحا »  » ترابع ود  نیا  رد  تسا .» تشهب 
. دوشیم زین  یسح  ریغ  يونعم و  هار  لماش  هک  تسا  یمومع  عماج و  يانعم  ياراد  تغل  رد 

لیامتم فرحنم و  تسار  پچ و  هب  دوخ  ریـسم  رد  ناسنا  هک  دشابیم  فارحنا  دض  يانعم  هب  لادتعا  تسا و  لادتعا  يانعم  هب  تماقتـسا :
راگدرورپ ناوضر  يدبا و  تمعن  هب  ینعی  ییاهن  فده  هب  ار  هدننک  ریس  کلاس و  هک  دنیوگیم  ار  یهار  نآ  میقتسم » طارص   » سپ دوشن 

دزرون تفلاخم  وا  یهاون  رماوا و  زا  کی  چیه  ربارب  رد  دنک و  تعاطا  دوخ  قلاخ  زا  قولخم  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  هار  نیا  دـناسریم و 
. تسین نآ  رد  یفارحنا  جاجوعا و  هک  تسا  یمیقتسم  هار  نیا  دتسرپن و  ار  وا  زا  ریغ  يزیچ  و 

دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ 
«1 . » ِضْرَْألا ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  يِذَّلا  ِهَّللا  ِطارِص  ٍمیِقَتْسُم . ٍطارِص  یلِإ  يِدْهََتل  َکَّنِإ  َو 

. تسوا نآ  زا  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هچ  ره  هک  يدنوادخ  هار  ینکیم  تیاده  تسار ، هار  يوس  هب  امّلسم  وت  و 
«2 . » ًامیِقَتْسُم َکِّبَر  ُطارِص  اذه  َو 

__________________________________________________

.53 ، 52 اروش / ( 1)
.126 ماعنا / ( 2)

636 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. تسا میقتسم  وت ، راگدرورپ  هار  نیا  و 

«1 . » ٌمیِقَتْسُم ٌطارِص  اذه  ُهوُُدبْعاَف  ْمُکُّبَر  َو  یِّبَر  َهَّللا  َّنِإ 
. تسار هار  تسا  نیا  دیتسرپب . ار  وا  سپ  تسامش ، راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  دنوادخ ،

«2 . » ٌمیِقَتْسُم ٌطارِص  اذه  ِینوُُدبْعا  ِنَأ  َو 
. سب تسا و  نیمه  میقتسم  هار  هک  دینک  شتسرپ  ارم  و 

. ِِهلِیبَس ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  َو ال  ُهوُِعبَّتاَف  ًامیِقَتْسُم  یِطارِص  اذه  َّنَأ  َو  َنوُرَّکَذَت . ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاَّصَو  ْمُِکلذ  اُوفْوَأ  ِهَّللا  ِدْهَِعب  َو 
«3»

زا تسا . نم  میقتـسم  هار  نیا  و  دیوش . رکذتم  ات  دنکیم  شرافـس  نآ  هب  ار  امـش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دینک ، افو  ادـخ  نامیپ  هب  و 
. دزاسیم رود  قح  قیرط  زا  ار  امش  هک  دینکن  يوریپ  یفارحنا  هدنکارپ و  ياههار  زا  دینک و  يوریپ  نآ 

دنزیم و رـس  ناسنا  حراوج  اضعا و  زا  هک  ياهتـسیاش  کین و  لامعا  مامت  هب  هکلب  درادـن  ینیعم  صاخ و  عون  راگدرورپ ، تدابع  نوچ  و 
هب دوشیم ، هدیمان  تدابع  اهنآ  همه  دشابیم و  لماش  دریگیم ، همشچ  رـس  ناسنا  زغم  لد و  زا  هک  یتسرد  كاپ و  راکفا  تاین و  همه  هب 

ماـمت دوـشیم و  هدارا  دـشابیم ، تاداـبع  لاـعفا و  نیا  ماـمت  لـماش  هک  یموـمع  ياـنعم  کـی  یهاـگ  مه  طارـص  هملک  زا  تهج  نـیمه 
و ّيوس » طارص   » و میقتسم » طارص   » هلمج ای  هملک و  ینعی  دریگیم  رب  رد  ریگارف  روط  هب  ار  ینطاب  يرهاظ و  یمسج ، یبلق و  ياهتدابع 
لاـمعا و نیا  کـتکت  ره  رد  زین  یهاـگ  دوریم و  راـک  هب  يداـبع  کـین و  لاـمعا  نیا  هعومجم  رد  یهاـگ  درفم  تروـص  هب  نآ  لاـثما 

نیا رد  اهنیا ، لاثما  جـح و  هزور و  زامن و  نداد  ماجنا  داعم و  هب  نامیا  شربمایپ ، ادـخ و  هب  نامیا  دـننام  ددرگیم و  لامعتـسا  اـهتدابع 

نآرق لئاسمرد  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 448زکرم  هحفص 402 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا : هدمآ  ددعتم  تایآ  رد  هک  نانچ  دوریم ، راک  هب  لبس »  » یعمج هملک  طارص ، درفم  هملک  ياج  هب  تروص 
«4 . » ِمالَّسلا َُلبُس  ُهَناوْضِر  َعَبَّتا  ِنَم  ُهَّللا  ِِهب  يِدْهَی  ٌنِیبُم . ٌباتِک  َو  ٌرُون  ِهَّللا  َنِم  ْمُکَءاج  ْدَق 

زا هک  ار  یناسک  نآ ، تکرب  هب  دنوادخ  دمآ . امش  يوس  هب  يراکشآ  باتک  رون و  ادخ  فرط  زا 
__________________________________________________

.50 نارمع / لآ  ( 1)
.61 سی / ( 2)

.153 ، 152 ماعنا / ( 3)
.16 ، 15 هدئام / ( 4)

637 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
. دنکیم تیاده  تمالس  ياههار  هب  دننک ، يوریپ  وا  ياضر 

«1 . » انَُلبُس انادَه  ْدَق  َو  ِهَّللا  یَلَع  َلَّکَوَتَن  اَّلَأ  اَنل  ام  َو 
؟ تسا هدومن  تیاده  تداعس  ياههار  هب  ار  ام  وا  هک  یتروص  رد  مینکن  لکوت  ادخ  هب  ارچ  و 

«2 . » انَُلبُس ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  َو 
. مینکیم تیاده  نامدوخ  ياههار  هب  اعطق  دننک  داهج  ام  هار  رد  هک  ار  نانآ  و 

هار نامه  هک  دنتـسه  يدارفا  هدیـشخب ، نانآ  هب  ناوارف  تمعن  دنوادخ  هک  نانآ  تسا . هدمآ  ناوارف  تمعن  نداد  ناسحا و  يانعم  هب  ماعنا :
کی هب  هک  تسا  نیا  دزاس ، لیامتم  ناطیـش  تعاطا  هب  ار  نانآ  هتـسناوتن  ینورد  كانرطخ  لایما  یناسفن و  ياـهاوه  هدومیپ و  ار  میقتـسم 

. دناهدش زئاف  راگدرورپ ، يدونشخ  ناوضر و  هب  اهنیا  همه  زا  رتالاب  دناهدمآ و  لئان  يونعم  نایاپیب  ذیاذل  یمئاد ، تایح  يدبا ، تداعس 
َِکلذ ُرَبْکَأ  ِهَّللا  َنِم  ٌناوْضِر  َو  ٍنْدَع  ِتاَّنَج  ِیف  ًۀَبِّیَط  َنِکاسَم  َو  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  َدَعَو 

«3 . » ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه 
یگـشیمه اج  نآ  رد  تسا و  يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تسا  هداد  هدـعو  ار  یتشهب  ياهغاب  نامیا  اـب  ناـنز  نادرم و  هب  دـنوادخ 

تسا رترب  اهنآ ] همه  زا   ] ادخ ياضر  يدونشخ و   ] هتخاس و اهنآ  بیصن   ] نادواج ياهتشهب  رد  ياهزیکاپ  ياهنکـسم  دنام و  دنهاوخ 
. تسا نیمه  گرزب  يزوریپ  و 

رفک رد  هک  دنتـسه  يدارفا  هکلب  تسین  راـفک  قلطم  مهیلع » بوـضغم   » زا روـظنم  تسا و  تمحر  نآ ، لـباقم  طخـس و  ياـنعم  هب  بضغ :
. دنریگیم ازهتسا  داب  هب  ار  ادخ  تایآ  دنزرویم و  تجاجل  دانع و  قح ، ربارب  رد  هدوب و  روهطوغ 

«4 . » ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌبَضَغ  ْمِْهیَلَعَف  ًارْدَص  ِْرفُْکلِاب  َحَرَش  ْنَم  ْنِکل  َو 
. ناشراظتنا رد  یمیظع  باذع  تساهنآ و  رب  ادخ  بضغ  دناهدوشگ ، رفک  شریذپ  يارب  ار  دوخ  هنیس  هک  اهنآ  و 

__________________________________________________

.12 میهاربا / ( 1)
. ] …[69 توبکنع / ( 2)

.72 هبوت / ( 3)
.106 لحن / ( 4)

638 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
شیپ رد  ار  تیاده  ریغ  میقتـسم و  ریغ  هار  هک  دنتـسه  یناسک  هارمگ  دارفا  تسا و  تیادـه  نآ ، لباقم  تسا و  یهارمگ  يانعم  هب  لالض :
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. تسا هدناشک  یمئاد  باذع  يدبا و  تکاله  هب  ار  نانآ  فرحنم ، هار  نیا  دناهتفرگ و 
نانآ اریز  دـنرتنییاپ  دـنناگدز  مشخ  و  مهیلع » بوضغم   » نامه هک  یلبق  هورگ  زا  ینیدیب  رفک و  تدـش  رد  هارمگ  لاض و  دارفا  نیا  یلو 
لاح ره  هب  یلو  دناهداتفا  تلالـض  هب  هدرک و  مگ  ار  میقتـسم  تسار و  هار  ادخ ، هار  رد  تدهاجم  قیقحت و  مدـع  یتسـس و  رثا  رد  هچرگ 

قح ربارب  رد  دنناگدز  مشخ  و  مهیلع » بوضغم   » هورگ اما  دـندمآیمن . رب  تجاجل  دانع و  ماقم  هب  دـیدرگیم ، نشور  نانآ  يارب  قح  رگا 
. ددرگ نشور  یباتفآ و  قح ، نانآ  يارب  هچرگ  دنجوجل  دونع و 

اهیحیسم زا  دنترابع  نیلاض ،»  » ناهارمگ و هورگ  و  دوهی »  » زا دنترابع  مهیلع ،» بوضغم   » هورگ هک  تسا  هدش  دراو  تایاور  یضعب  رد  و 
، دوشیم هتفگ  تایآ  هراب  رد  هک  یّـصاخ  یناعم  درادـن و  صاصتخا  ینیعم  دروم  هب  نآرق  ياههیآ  هک  میتفگ  باتک  نیمه  لیاوا  رد  اـم  و 
رد هک  مه  ثیدـح  نیا  دـنمانیم و  قادـصم »  » هب ریـسفت  ار  نآ  هک  تسا  نآ  صاخ  قیداصم  رب  یلک  ياـنعم  کـی  قیبطت  باـب  زا  رتشیب 

. یموهفم یقیقح و  ریسفت  هن  دشابیم  قادصم  هب  ریسفت  هدوب و  لیبق  نیمه  زا  تسا ، هدمآ  نیلاض »  » و مهیلع » بوضغم   » يانعم

638 تاکرح … ص : بارعا و 

تسا ساسا  نیا  رب  نآ  ندوب  تفص  و  نیذلا »  » هب تسا  تفـص  ای  مهیلع » تمعنا  نیذلا   » هلمج زا  تسا  لدب  مهیلع » بوضغملا  ریغ   » هلمج
هورگ دـنرازگ و  رکـش  وا  ياهتمعن  ربارب  رد  یهورگ  یلو  دراد  تیمومع  رـشب  دارفا  مامت  هب  وا  تمحر  دـننام  مه  راـگدرورپ  تمعن  هک 

تسا : هدیدرگ  هراشا  نآ  هب  هفیرش  هیآ  نیا  رد  هک  يروط  هب  ساپسان  رگید 
ٍْملِع ِْریَِغب  ِهَّللا  ِیف  ُلِداُجی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  ًۀَنِطاب  َو  ًةَرِهاظ  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْسَأ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ْمَُکل  َرَّخَس  َهَّللا  َّنَأ  اْوََرت  َْمل  َأ 

«1 . » ٍرِینُم ٍباتِک  َو ال  ًيدُه  َو ال 
امـش يارب  ار  شاینطاب  يرهاظ و  ياهتمعن  هدومن ، رخـسم  امـش  يارب  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  ار  هچ  نآ  دـنوادخ  هک  دـیدیدن  ایآ 

هلداجم ادـخ  هراـب  رد  يرگنـشور  باـتک  هب  دانتـسا  نودـب  تیادـه و  شناد و  چـیه  نودـب  مدرم ، زا  یـضعب  لاـح  نیا  اـب   ] تسا هدرتسگ 
. دننکیم

__________________________________________________

.20 نامقل / ( 1)
639 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

، تسا هدش  هداد  نانآ  هب  تمعن  ادـخ  يوس  زا  هک  مه  یناسک  تسا و  یناگمه  عیـسو و  شتمحر  دـننام  ادـخ  ياهتمعن  هک  نیا  هصالخ 
دنوشیم : میسقت  هورگ  ود  هب  یلک  روط  هب  نانآ  همه  دندایز و 

. ناساپسان نارازگساپس و 
نانآ هب  تمعن  هک  یناسک  مامت  هب  مهیلع » تمعنا   » هلمج هک  نیا  نآ  ددرگیم و  رهاـظ  مهیلع ) بوضغملا  ریغ   ) فصو هدـیاف  اـج  نیا  رد 

رد هک  ییاههدـش  ماعنا  هب  ینعی  لوا  هورگ  هب  دـنکیم و  نییعت  ار  نآ  فدـه  موهفم و  مود ، تفـص  یلو  دراد  تیمومع  تسا ، هدـش  هداد 
. دهدیم صاصتخا  دننکیم ، يرازگساپس  رکش و  دنوادخ  ياهتمعن  ربارب 

هار هب  ار  وا  هک  دنکیم  تساوخرد  دنوادخ  زا  تالمج  نیا  اب  رازگزامن  هدنب  هک : دوب  دـهاوخ  نینچ  هصالخ  روط  هب  هیآ  موهفم  نیاربانب ،
تـسا هداد  نانآ  هب  ناوارف  تمعن  دنوادخ  هک  نیا  یکی  دنتـسه ، تفـص  ود  ياراد  ادخ  کین  ناگدنب  دـیامرف و  تیادـه  شکین  ناگدـنب 

یهارمگ و هار  یـساپسان و  نارفک و  هار  هدرکن و  هدافتـسا  ءوس  يدادادـخ  ياـهتمعن  نیا  زا  ناـنآ  هک  نیا  مود  تفـص  مهیلع ،» تمعنا  »
هب هک  روط  ناـمه  هورگ  نیا  نیلاـضلا .» ـال  مهیلع و  بوضغملا  ریغ   » دـناهدیدرگن ناـهارمگ  ناگدـش و  بضغ  زا  دـناهدومیپن و  تلـالض 

ریخ و ود  ره  هب  هجیتن  رد  هدـیدرگ و  لئان  زین  ترخآ  ياهتمعن  هب  یناـسنا ، کـین  لاـمعا  تعاـطا و  رثا  رد  دناهدیـسر ، اـیند  ياـهتمعن 
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. دناهتفای تسد  تداعس 
هلمج تسا  دراوم  نآ  زا  تسا و  هدـمآ  يداـیز  دراوم  رد  تسا و  لوـمعم  رایـسب  هفیرـش ، هیآ  نیا  دـننام  ریغ »  » هملک نتفرگ  رارق  فـصو 

لالـض و باتک  زج  باتک  عون  ره  نتـشاد  هگن  ینعی  لالـضلا » بتک  ریغ  باتک  لک  ءانتقا  زوجی   » هلمج نیا  دنیوگیم : هک  فورعم  یهقف 
. تسا هدیدرگ  لامعتسا  فصو  تروص  هب  لالضلا » بتک  ریغ   » هلمج هک  مینیبیم  راتفگ  نیا  رد  تسا ، زیاج  یهارمگ 

دناوتیمن تسا و  روهطوغ  ماهبا  رد  هک  تسا  یتاملک  زا  ریغ »  » هملک دنیوگیم : هک  دـنامیمن  یقاب  اهیـضعب  راتفگ  يارب  یلحم  نیاربانب ،
ظاـحل زا  هلمج  نیا  هک  تفگ  دـیاب  راـچان  هب  سپ  دوش  عـقاو  فـصو  دـشابیم ، هفرعم  هک  نیذـلا »  » يارب ددرگ و  هفرعم  هفاـضا  ببـس  هب 

. تسا لبق  هلمج  زا  لدب  هکلب  تسین  نیذلا »  » تفص یبیکرت ،
نآ زا  هک  یباوـج  نخـس و  نیا  يارب  ییاـج  میتـفگ  هک  ناـیب  نآ  اـب  یلو  تسا  هدـش  هتفگ  دروـم  نیا  رد  هک  تـسا  ینخـس  هصـالخ  نـیا 

. دنامیمن یقاب  دناهتفگ ،
دارفا مامت  هب  تیمومع  لومش و  هک  یتروص  رد  ییاشنا - ای  يربخ  هیضق  زا  معا  دوشیم - رکذ  هیـضق  کی  رد  هک  یلمع  هک : نیا  هصالخ 

میناوتیم مینزب و  صیصخت  مینک و  فیصوت  مه  ریغ  هملک  اب  میناوتیم  مینزیم ، صیصخت  رگید  ياههملک  اب  هک  روط  نامه  دشاب  هتشاد 
640 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  عیمج  ینءاج  : » مییوگب الثم 

راک هب  دـلب » لها   » زا فصو  تروص  هب  ریغ »  » هملک هک  مینیبیم  هلمج  ود  نیا  رد  نیقـسافلا » ریغ  دـلبلا  لها  عیمج  مرکا   » ای و  دـلبلا » لـها 
. تسا هتفر 

یفن دـیکأت  يارب  تسا  هدـمآ  نّیلاض »  » رـس رب  ریغ »  » هملک زا  دـعب  هک  ـال »  » هملک و  مهیلع » بوضغملا  ریغ   » هلمج رب  تسا  فطع  نّیلاـض :
ره هکلب  تسین  تلالـض  تیبوضغم و  هعومجم  راگدرورپ  تمحر  تمعن و  لومـش  زا  انثتـسا  جورخ و  كالم  هک  دوشن  روصت  ات  دشابیم 
ود نیا  زا  مادک  ره  ال »  » و ریغ »  » هملک رارکت  اب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  تهج  نیمه  هب  دنـشابیم  انثتـسا  كالم  جورخ و  لماع  اهنآ  زا  مادک 

یفن هب  ینمض  روط  هب  ال »  » دننام زین  ریغ »  » هملک اریز  تسا  هتفرگ  رارق  مهیلع » تمعنا   » هورگ زا  انثتـسا  یفن و  دروم  لقتـسم  روط  هب  هورگ 
اب قلخلا » ءّیس  قساف و ال  ریغ  الجر  سلاج  : » دنیوگیم هک  نانچ  دوریم ، راک  هب  انثتسا  یفن و  تاودا  بابسا و  ياج  هب  دنکیم و  تلالد 

هتسخ ای  تسـس و  هک  نیا  نودب  نک  شیاتـس  ار  ادخ  للم » لسک و ال  ریغب  هّللا  دبعا   » دشابن و قالخا  دب  قساف و  هک  شاب  نیـشنمه  يدرم 
هک دناهتشادنپ  نینچ  رصاعم ، ابیرقت  نادنمشناد  زا  یـضعب  یلو  تسا  هتفر  راک  هب  یفن  يارب  ریغ »  » هملک هلمج ، ود  نیا  رد  مینیبیم  یـشاب !

نیا رد  ار  دوخ  دننک و  ریـسفت  هیجوت و  رگید  وحن  هب  ار  هیآ  دناهدیدرگ ، روبجم  هک  تسا  نیا  دـشابیمن ، تسرد  یفن  رد  ریغ »  » لامعتـسا
. دناهدومن فارتعا  دوخ  زجع  هب  دنروایب  ياهدننک  عناق  نخس  هتساوتن  نوچ  یلو  دناهتخادنا  فلکت  تمحز و  هب  هار 

640 ریسفت … ص :

وا ییاتکی  هب  فارتعا و  دوخ  یگدنب  هب  يو  ربارب  رد  هک  دومن  يروآ  دای  نیقلت و  شناگدنب  رب  یلبق  تایآ  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  نآ  سپ 
هب ار  نانآ  ات  دنهاوخب  دنوادخ  زا  هک  دیامرفیم  نیقلت  نانآ  رب  زین  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  دنیامن ، دادمتـسا  تناعتـسا و  وا  زا  دـنهد و  یهاوگ 

. دیامرف ناشيربهر  تیاده و  میقتسم  طارص  تسار و  هار 
مه هروس  نایاپ  تسوا و  راوازـس  قیال و  هک  نانچ  نآ  راگدرورپ ، فیـصوت  دـیجمت و  اـنث و  حدـم و  رب  تسا  لمتـشم  دـمح  هروس  زاـغآ 

َو ُدـُبْعَن  َكاَّیِإ  تسا : هدومرف  لزان  ار  هلمج  نیا  لاعتم  دـنوادخ  اهتنا  ادـتبا و  نیا  طـسو  رد  يو و  زا  تیادـه  تساوخرد  رب  تسا  لمتـشم 
فیـصوت دـیجمت و  اریز  تسا . قحال  تساوخرد  اعد و  همدـقم  قباس  فیـصوت  دـیجمت و  هجیتن  عقاو  رد  زین  هلمج  نیا  هک  ُنیِعَتْـسَن  َكاَّیِإ 

هب تسا ، تدابع  راوازـس  دنوادخ  نوچ  تسوا ، زا  دادمتـسا  تناعتـسا و  همدقم  تسادخ و  هب  تدابع  ندوب  رـصحنم  تلع  كالم و  قباس 
هک اریز  دـشاب ، تدابع  راوازـس  دـناوتیمن  ادـخ  ریغ  تسوا و  هب  رـصحنم  هک  یتنطلـس  تردـق و  تلع  هب  شتمحر و  تاذ و  لاـمک  تلع 
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641 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  هب  صاصتخا  هک  ار  شتسرپ  للع  كالم و 
رـصحنم ادخ  هب  دوشیم ، هدـیچ  هروس  زاغآ  زا  هک  تامدـقم  نیا  اب  تناعتـسا  تدابع و  نوچ  تسا و  دـقاف  دراد ، راگدرورپ  سدـقا  تاذ 

تسا و هداد  صاصتخا  وا  هب  ار  تناعتـسا  تدابع و  اریز  دیامن  يربهر  تیاده و  تساوخرد  دنوادخ  زا  دیاب  راچان  هب  ناسنا  سپ  دـیدرگ 
. دنادیم نآ  راوازس  ار  وا  اهنت 

شفصن هک  هدومن  میسقت  شاهدنب  دوخ و  نایم  رد  ار  هروس  نیا  لاعتم  دنوادخ  هک  هدیدرگ  لقن  ینس  هعیـش و  قیرط  هب  هک  تساج  نیا  زا 
دیجمت ارم  ماهدنب  دیامرفیم : دنوادخ  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  دیوگیم : هدنب  نوچ  تسا  هدمآ  هدـنب  عفن  هب  شرگید  فصن  ادـخ و  يارب 

«1 . » داد مهاوخ  دهاوخب ، هک  ار  هچ  نآ  ماهدنب  يارب  ماهدنب  يارب  نیا  دیامرفیم : دنوادخ  َمیِقَتْسُْملا  َطارِّصلا  اَنِدْها  دیوگیم : نوچ  دومن و 
تسا : هار  هس  نیا  زا  یکی  دنکیم ، باختنا  شراکفا  لامعا و  رد  رشب  هک  ییاههار  قرط و  هک  دیدرگ  نشور  البق 

ناشتیادـه شیوخ ، ناسحا  لضف و  اب  ادـخ  هک  دـننکیم  باختنا  یناسک  ار  هار  نیا  هدومن و  هدامآ  شناگدـنب  يارب  ادـخ  هک  یهار  - 1
. تسا هدومرف 

. دنکیم باختنا  هارمگ  لاض و  دارفا  هک  یهار  - 2
. دنریگیم شیپ  رد  دناهدیدرگ ، عقاو  یهلا  بضغ  دروم  هک  يدارفا  ناگدز و  مشخ  ینعی  مهیلع » بوضغم   » هک یهار  - 3

هک تسا  هدـمآ  هنوگ  نیدـب  تاـیآ ، نیا  رد  رگید  هار  ود  اـب  هار  نیا  تریاـغم  تسا و  تیادـه  هار  میقتـسم و  تسار و  هار  ناـمه  لوا  هار 
دناهتفرگ رارق  مه  فلاخم  بطق  ود  رد  تسرد  مه و  دض  اهنیا  دنشابیم . هار  ود  نآ  ناورهر  زا  رویغ  میقتسم  طارص  ناورهر  ناکلاس و 

تافص نیا  اب  تایصوصخ و  نیا  اب  هک  دنراد  دوخ  هب  صوصخم  مئالع  اههناشن و  دنتوافتم ، مه و  زا  ادج  تایصوصخ  تافص و  ياراد  و 
. دنوشیم هتخانش  دندرگیم و  زیامتم  مه  زا  میالع ، و 

زین هتکن  نیدب  دهاوخیم  دـنوادخ  نایب ، نیا  اب  دریگیم و  شیپ  دوخ  یگدـنز  رد  رـشب  هک  ییاههار  رد  تایآ  نیا  نایب  هصالخ  تسا  نیا 
تلالض هب  ای  هک  تفرگ  دهاوخ  شیپ  رد  ار  یتخبدب  هار  راچان  هب  دنیزگ ، يرود  دزرو و  بانتجا  میقتسم  هار  زا  سک  ره  هک  دیامن  هراشا 

. دش دهاوخ  شریگنماد  ود  ره  یهلا ، بضغ  یهارمگ و  ای  داتفا  دهاوخ  یهارمگ  و 
. دیامرف نامتیاده  تسار  هار  يوس  هب  دنک و  ظفح  یتخبدب  نالذخ و  زا  ار  ام  همه  دنوادخ 

__________________________________________________

. میدروآ هریره  وبا  زا  هّللا  مسب  تیئزج  ثحب  رد  ار  تیاور  نیا  ریظن  166 و  1317 ه ، ناریا ، پاچ  اضرلا ، رابخا  نویع  ( 1)
642 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

642 تیاده … ص : هلئسم  نوماریپ  یثحب 

هراشا

زا ار  نآ  دناوتب  ات  دشاب  نآ  دقاف  البق  دـیاب  تیادـه  بلاط  دـنیوگیم : دـنراد و  ینخـس  َمیِقَتْـسُْملا  َطارِّصلا  اَنِدـْها  هیآ  رد  نیرـسفم  لاؤس :
مدق تیاده  میقتـسم  هار  رد  تسا و  تیاده  دجاو  هتفای و  تیاده  دوخ  هک  یتسرپاتکی  سانـشادخ و  ناملـسم  نیاربانب  دهاوخب ، دـنوادخ 
رگم میقتـسملا » طارـصلا  اندها  : » دیوگیم ررکم  دبلطیم و  تیاده  هرابود  یهلا  سدـقا  تاذ  هاگرد  زا  زامن  لاح  رد  هنوگچ  درادیمرب ،
نیا باوج  رد  ای  لاؤس و  نیا  خساپ  رد  اهخساپ : دهاوخب !؟ ادـخ  زا  ار  نآ  هک  تسا  حیحـص  تسا ، نآ  نایم  رد  دوخ  ناسنا  هک  ار  هچ  نآ 

تسا : رارق  نیدب  نآ  حیضوت  هک  دناهتفگ  ینانخس  لاکشا 
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شیوخ تیانع  لضف و  هب  دنوادخ  هک  نآ  زا  دعب  تسا و  تیاده  رد  ندوب  تباث  رارمتـسا و  هیآ ، نیا  رد  تیاده  زا  روظنم  دنیوگیم : - 1
ار تمعن  نیا  هک  دنکیم  تساوخرد  دنوادخ  زا  تسا ، هدومرف  تیادـه  دـیحوت  نامیا و  يوس  هب  ار  وا  هداهن و  تنم  رازگزامن  صخـش  رب 

. دوشن فرحنم  تیاده  ریسم  زا  ددرگن و  رادیدپ  وا  رد  یشزغل  تیاده ، زا  سپ  ات  درادب  یگشیمه  تباث و  وا  يارب 
هـضرع رازگ  زامن  هک  دوب  دـهاوخ  نینچ  هیآ  يانعم  نیاربانب  تسا ، لاـمعا  شاداـپ  باوث و  هیآ  نیا  رد  تیادـه  زا  روظنم  دـنیوگیم : - 2

نم يارب  دناسریم - تداعـس  تشهب و  هب  امیقتـسم  ار  ناسنا  هک  ار - تسار  هار  نم  ياهتدابع  کین و  لامعا  ربارب  رد  اهلا ! راب  درادیم :
. هد شاداپ 

هب هک  یـسک  تسا و  ناصقن  تدایز و  لباق  تیاده  اریز  دـشاب  تیادـه  شیازفا  بلط  تیادـه ، بلط  زا  روظنم  دـیاش  دـنیوگیم : زاب  - 3
643 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دیامن . ار  يرتلماک  هبترم  تساوخرد  دناوتیم  تسا ، هدیسر  تیاده  زا  هبترم  کی 

درادـن شزاس  زین  هیآ  رهاظ  اب  هکلب  دوشیمن  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  زا  اهنت  هن  هک  تسا  یگتفاب  تـالامتحا  هوجو و  نیا  همه  اـم : رظن  هب  - 4
طوبرم تیادـه  لحارم  هب  هفیرـش  هیآ  هب  تسین  يرگید  زیچ  نآ  زج  تسا و  ندـیبلط  تیادـه  نتـساوخ و  ییامنهار  نامه  هیآ  رهاظ  اریز 

. دوشیم هداد  حیضوت  الیذ  هک  تسا 

643 تیاده … ص : لحارم  ماسقا و 

، دنکیم اضاقت  تساوخرد و  دنوادخ  زا  شزامن  رد  ناملـسم  صخـش  هک  یتیادـه  نآ  مییوگب : هک  تسا  نیا  هراب  نیا  رد  حیحـص  خـساپ 
عون نیا  شتمحر  لضف و  اب  هک  دـنکیم  تساوخرد  لاـعتم  دـنوادخ  زا  تسا و  هدـیدرگن  لـصاح  يو  يارب  هک  تسا  یتیادـه  عون  کـی 

. دنک تیانع  مه  وا  هب  ار  تیاده 
یهاگ تسا و  ینیوکت  یهاگ  یمومع  تیاده  یصوصخ و  تیاده  یمومع و  تیاده  تسا : مسق  ود  راگدرورپ  تیاده  هک : نیا  حیضوت 

. میزادرپیم ثحب  هجیتن  هب  هاگ  نآ  میهدیم  حیضوت  ار  تیاده  هناگ  هس  ماسقا  نیا  همه  الیذ  هک  یعیرشت 
هداهن تعیدو  هب  ناویح  تاـبن و  داـمج ، زا  معا  تادوجوم  ماـمت  تعیبط  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یتیادـه  ناـمه  ینیوکت : یمومع  تیادـه 

يوس هب  ریـس  شخب و  لامک  يورین  نیا  دنتکرح و  ریـس و  رد  یقرت  لامک و  يوس  هب  شیوخ  رایتخا  هب  ای  اعبط و  تادوجوم  نیا  هک  تسا 
. تسا هداهن  تادوجوم  مامت  داهن  رد  لوا  زور  زا  دنوادخ  ار  لامک 

تکرح یتمـس  هب  ریـسم  نیا  رد  دنراپـسیم و  هر  لامک  نیا  يوس  هب  هدش و  يربهر  ومن ، دشر و  هب  هنوگچ  تاتابن  هک  دـینکیم  هظحالم 
يذوم محازم و  هک  ار  یتادوجوم  اعبط  هدیدرگ و  رادروخرب  ینیوکت  تیادـه  زا  تاناویح  زاب  درادـن و  دوجو  نآ  رد  یعنام  هک  دـننکیم 

رارف نادنفـسوگ  زا  یلو  دـنکیم  رارف  هبرگ  زا  شوم  الثم  دـنهدیم ، صیخـشت  زیمت و  محازم  ریغ  يذوم و  ریغ  تادوجوم  زا  تساـهنآ ،
دناهدش تیاده  یگدنز ، لیاسو  نتخاس  هدامآ  يزاسهناخ و  تموکح ، عامتجا ، لیکشت  هب  انیوکت  لسع  ناروبنز  ناگچروم و  دنکیمن و 
يربـهر ندروخ  ریـش  هیذـغت و  هب  هتفاـی ، هار  رداـم  ناتـسپ  هب  دـلوت  ياـهزور  نیلوا  رد  لاـفطا  هک  تسا  ینیوـکت  تیادـه  نیمه  رثا  رد  و 

. دناهدش
تسا : هدش  هراشا  ینیوکت »  » تیاده زا  هلحرم  نامه  هب  دنکیم ، لقن  ع )  ) یسوم نابز  زا  دنوادخ  هک  هفیرش  هیآ  نیا  رد 

«1  » يدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  َلاق 
__________________________________________________

.50 هط / ( 1)
644 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
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. دومن تیاده  ار  نآ  سپس  هدیشخب و  یتسه  يدوجوم ، ره  هب  هک  تسا  یسک  نامه  ام  راگدرورپ  یسوم   ] تفگ
ینامـسآ ياهباتک  نداتـسرف  ناربمایپ و  لاسرا  هلیـسو  هب  ار  رـشب  دارفا  مامت  دنوادخ  هک  تسا  یتیاده  نامه  یعیرـشت : یمومع  تیادـه 
یناربمایپ سپـس  هداد ، لطاب  قح و  صیخـشت  يورین  لقع و  اهنآ  هب  هک  تسا  هدومرف  تجح  مامتا  اهناسنا  مامت  هب  هدومن و  ناشتیاده 
یتازجعم هب  ار  نانآ  تلاسر  دـننک و  ارجا  نانآ  نایم  رد  ار  یهلا  ماکحا  نیناوق و  دـنناوخب و  ناـنآ  يارب  ار  ادـخ  تاـیآ  اـت  تسا  هداتـسرف 

يرادربهرهب یمومع  تیاده  زا  ياهدع  ددرگ . نانآ  ياعدا  دیؤم  راتفگ و  قدص  لیلد  ات  تسا  هدـینادرگ  مأوت  ینیهارب  اب  هتخاس و  نورقم 
دنکیم : نایب  لیذ  هیآ  ار ، یعیرشت  تیاده  نامه  دناهتفرگ و  شیپ  ار  تلالض  هار  رگید  هدع  هدومن و 

«1 . » ًاروُفَک اَّمِإ  َو  ًارِکاش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  اَّنِإ 
. ساپسان ای  دشاب  رکاش  هاوخ  میداد ، ناشن  وا  هب  ار  هار  ام 

هب ار  تیادـه  عون  نیا  شتمکح  ياضتقم  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یناـبر  تیاـنع  ینیوکت و  تیادـه  عون  کـی  یـصوصخ : تیادـه 
رگا دزاـسیم و  اـیهم  هداـمآ و  ار  دوصقم  هب  لوصو  لاـمک و  هب  لـین  تامدـقم  ناـنآ  يارب  هک  دـهدیم  صاـصتخا  شناگدـنب  زا  یـضعب 

تواقـش فارحنا و  زا  هرخـألاب  درکیمن و  اـیهم  ناـنآ  يارب  یگتـسیاش  لاـمک و  لـیاسو  دوـمنیمن و  ناـنآ  هـب  یــصاخ  هجوـت  دـنوادخ 
. دندشیم عقاو  یهارمگ  تلالض و  رد  اعطق  تشادیمن ، ناشظوفحم 

. تسا هدیدرگ  هراشا  نآ  هب  يدایز  تایآ  رد  هک  دنمانیم  یـصوصخ  تیاده  ار  ینابر  صوصخم  تاهجوت  تایانع و  صاخ ، فاطلا  نیا 
تایآ : نآ  زا  ياهنومن  کنیا 

«2 . » َُۀلالَّضلا ُمِْهیَلَع  َّقَح  ًاقیِرَف  َو  يدَه  ًاقیِرَف 
. تسا هدش  مّلسم  نانآ  رب  یهارمگ  دناهتشادن ] یگتسیاش  هک   ] رگید هورگ  هدومن و  تیاده  ار  یهورگ 

«3 . » َنیِعَمْجَأ ْمُکادََهل  َءاش  ْوَلَف  ُۀَِغلاْبلا  ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  ُْلق 
! دنکیم تیاده  رابجا ] هب   ] ار امش  همه  دهاوخب  وا  رگا  تسا و  ادخ  يارب  عطاق  و   ] اسر لیلد  وگب 

__________________________________________________

.3 رهد / ( 1)
.30 فارعا / ( 2)
.149 ماعنا / ( 3)

645 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
«1 . » ُءاشَی ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمُهادُه  َْکیَلَع  َْسَیل 

. دنکیم تیاده  دنادب ] هتسیاش  و   ] دهاوخب ار  هک  ره  دنوادخ  یلو  تسین  وت  رب  رابجا ] روط  هب   ] نانآ تیاده 
«2 . » َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ 

. دنکیمن ییامنهار  ار  نارگمتس  دنوادخ  هک  اقح 
«3 . » ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُهَّللا  َو 

. دیامرفیم تیاده  تسار ، هار  هب  دهاوخب  هک  ار  یسک  دنوادخ 
«4 . » ُءاشَی ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  َْتبَبْحَأ  ْنَم  يِدْهَت  َکَّنِإ ال 

. دنکیم تیاده  دهاوخب ، هک  ار  سک  ره  دنوادخ  یلو  ینک  تیاده  یناوتیمن  يراد ، شتسود  یهاوخب و  هک  ار  یسک  نآ  وت 
«5 . » انَُلبُس ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  َو 

. مینکیم يربهر  شیوخ  ياههار  هب  امتح  دننک  تدهاجم  ششوک و  ام  هار  رد  هک  ار  نانآ 
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«6 . » ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضیَف 
. اناد زوریپ  تسوا  دنکیم ، تیاده  دهاوخب  هک  ار  یسک  هارمگ و  دهاوخب  هک  ار  یسک  دنوادخ 

هب راگدرورپ  صاـخ  تاـهجوت  تاـیانع و  هک  دـیآیم  تسد  هب  نینچ  تسا ، هدـمآ  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  تاـیآ  تاـیآ و  نیا  همه  زا 
. دنمانیم یصوصخ  تیاده  ار  صاخ  تایانع  نآ  هک  مدرم  همه  هب  هن  دراد ، صاصتخا  ینیعم  هورگ 

645 هجیتن … ص :

هب زین  ثحب  دروم  هیآ  يانعم  دیدرگ ، نشور  یعیرـشت  ینیوکت و  تیاده  صاخ و  ماع و  تیاده  يانعم  اهتیاده و  ماسقا  هک  نایب  نیا  اب 
نمؤم و صخش  هک : ددرگیم  مولعم  نشور و  دوخ  يدوخ 

__________________________________________________

.272 هرقب / ( 1)
.144 ماعنا / ( 2)
.213 هرقب / ( 3)

.56 صصق / ( 4)
.69 توبکنع / ( 5)
. ] …[4 میهاربا / ( 6)

646 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
یعیرـشت ینیوکت و  تیادـه  اب  هداهن ، تنم  يو  رب  دـنوادخ  هک  نیا  رب  دـنکیم  رارقا  فارتعا و  هروس  زاـغآ  رد  هک  نآ  زا  سپ  رازگزاـمن 

تیاده اب  ار  وا  هک  دنکیم  تساوخرد  رگتیادـه  نانم و  دـنوادخ  هاگـشیپ  زا  نآ  رـس  تشپ  تسا ، هدومن  يربهر  تیادـه و  ار  وا  یمومع 
اَنِدْها دیوگیم : هک  تسا  نیا  دنک ، يربهر  تیاده و  دراد ، صاصتخا  ناگدـنب  زا  يدودـعم  هدـع  هب  هک  زین  شیوخ  ینیوکت  یـصوصخ 

. َمیِقَتْسُْملا َطارِّصلا 
عناوم و دـنکیم و  دـیدهت  ار  ناسنا  تداعـس  يدایز  لماوع  تسا ، نایغط  تکاله و  ضرعم  رد  اترطف  اعبط و  رـشب  نوچ  هک  نیا  هصـالخ 
رب ادخ  زج  دـیابن  هاگ  چـیه  ناملـسم  درف  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  وا  یقالخا  یحور و  لماکت  تیادـه و  هار  رـس  رد  ناوارف  تالکـشم 
هانپ وا  يوس  هب  دیوجب و  دادمتـسا  تناعتـسا و  شیوخ  راگدرورپ  زا  هشیمه  هکلب  دنک  اّکتا  لکوت و  دوخ  رب  دشاب و  یکتم  شیوخ  دوجو 

ار میقتـسم  هداج  تسار و  هار  دوش ، هجاوم  یعنام  لاکـشا و  اب  هک ، نیا  نودب  دـناوتب  ات  دـیامن  يربهر  تیادـه و  تساوخرد  وا  زا  دربب و 
. دشابن دناهدیدرگ ، هارمگ  ای  هتفرگ و  رارق  راگدرورپ  بضغ  دروم  هک  یناسک  زا  دوش و  لئان  ییاهن  لامک  دصقم و  نیرخآ  هب  دـیامیپب و 

647 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

اهیقرواپ تاقیلعت و  شخب 16 

هراشا

کی اـب  فلؤم  يوگوتفگ  - 4 مکلبق » نم  ننـس  ّنبکرتل   » ثیدـح رداصم  ینادمه 3 - ثراح  لاح  حرـش  نیلقث 2 - ثیدـح  رداصم  - 1
هدبع دمحم  هیرظن  هعتم 8 - ثیدح  فیرحت  - 7 ص )  ) ادـخ لوسر  اب  شیرق  هلداجم  نآ 6 - طیارـش  نآرق و  همجرت  يدوهی 5 - دنمشناد 
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تشونرـس 12- رد  اعد  ریثأت  ثیداـحا  شنیرفآ 11 - رد  ادـخ  هدارا  ثیداـحا  هعیـش 10 - رب  يزار  يارتـفا  قالط 9 - هس  هلئـسم  هراـب  رد 
شومارف زامن  رد  ار  هّللا » مسب   » هیواـعم - 15 هلمـسب »  » ندوب نآرق  ءزج  ثیداحا  شنیرفآ 14 - زاغآ  ثیداحا  - 13 هّللا » مسب   » هیآ تیمها 

کی اـب  فلؤم  هرظاـنم  هعیـش 19 - رب  یـسولآ  تمهت  روبق 18 - تراـیز  ثیداـحا  زاـمن 17 - رد  هّللا » مـسب   » توـالت ثیداـحا  درک 16 -
نیتداهش اب  مالسا  ادـخ 23 - اب  سیلبا  يوگتفگ  هدجس 22 - هیآ  لیوأت  - 21 ع )  ) نیسح ماما  ربق  كاخ  تلیـضف  يزاجح 20 - دنمشناد 

648 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تعافش  ثیدح  رداصم  نیرمالا 26 - نیب  رمالا  هلئسم  نآ 25 - ماسقا  تدابع و  ياههزیگنا  تسا 24 -

648 نیلقث … ص : ثیدح  رداصم  ( 1)

مقرا و ج نب  دیز  زا  ، 371 ص 366 ، يردخ و ج 4 ، دیعس  وبا  زا  ، 29 ، 26 ، 17 صص 14 ، ج 1 ، دوخ ، دنسم  رد  دمحا  ار  نیلقث » ثیدح  »
. تسا هدرک  لقن  تباث  نب  دیز  زا  ص 182 ، ، 5

. تسا هدرک  دراو  ص 431 ، ج 2 ، نآرقلا ، لئاضف  باتک  رد  مه  یمراد 
. تسا هدرک  اضما  زین  ار  شتحص  هدروآ ، تباث  نب  دیز  زا  مه  نآ  یناربط ، زا  ریغصلا  عماجلا  رد  یطویس  نیدلا  لالج 

. تسا هدرک  قیدصت  ار  نانآ  رابتعا  هدومن و  قیثوت  ار  نیلقث  ثیدح  نالقان  یمثیه  دیوگیم : ص 15 ، ج 3 ، دوخ ، حرش  رد  يوانم  همالع 
. تسا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  درک ، نانیمطا  نآ  هب  ناوتیم  هک  يدنس  اب  مه  یلعی  وبا 

ره تسا و  هدرک  رداص  عادولا  ۀجح  رد  ار  ثیدح  نیا  ادخ ، لوسر  دـیوگیم : ثیدـح  نیا  لقن  زا  سپ  زین  رـضخا  زیزعلا  دـبع  نب  ظفاح 
. تسا هدومیپ  هابتشا  اطخ و  هار  رایسب  دنادب ، غورد  یلعج و  ار  نآ  يزوج  نبا  دننام  دنک و  دیدرت  ثیدح  نیا  تحص  رد  سک 

. دنراد تکرش  ادخ  ربمایپ  گرزب  هباحص  زا  نت  تسیب  زا  شیب  ثیدح  نیا  دانسا  رد  دیوگیم : يدوهمس 
درم کی  هک  یبهذ  تسا . هدومن  قیدصت  مه  ار  شتحص  هدروآ ، مقرا  نب  دیز  زا  ص 109 ، ج 3 ، كردتسم ، رد  ار  تیاور  نیا  زین  مکاح 

. تسا هدرکن  يداریا  تیاور  نیا  رد  تسا - زادرپ  هیشاح  ریگهدرخ و  دقتنم ،
، نآرق لئاسمرد  نایب  تسا . یکی  اهنآ  همه  موهفم ، ینعم و  رد  یلو  توافتم  مه  اب  یهاگ  تارابع  ظافلا و  رد  نیلقث  ثیدح  ياهتیاور 

649 ص :

649 ینادمه … ص : ثراح  لاح  حرش  ( 2)

بوسحم ع )  ) نینمؤملا ریما  گرزب  نارای  زا  یکی  يو  هک  نیا  رد  دنراد  قافتا  هیماما  ياملع  تسا . ینادمه  روعا  هّللا  دـبع  دـنزرف  ثراح 
ع)  ) یلع شیوخ  رورـس  هب  يرازگ  تمدـخ  رد  تشاد ، يدـنمجرا  سب  ماـقم  دوب و  رادروخرب  يریطخ  ساـسح و  تیعقوـم  زا  دـشیم و 

. دیشوکیم تخس 
رد ار  يو  ققحم ، ناسانـش  لاجر  ملع و  ناگرزب  دـناهدرک و  دـیجمت  فیـصوت و  يراکزیهرپ  يوقت و  تفـص  هب  ار  وا  اقفتم  هیماما  ياملع 

. دننادیم رابتعا  دروم  هدومن و  قیثوت  تیاور  لقن 
. دناهدوتس ار  وا  هدرک و  یسررب  ار  ثراح  لاح  حرش  زین  تنس  لها  نادنمشناد  املع و  رثکا 

ار يو  لاح  حرش  نم  تفگیم  نیعم  نبا  هک  دنکیم  لقن  يرود  زا  ثراح  یفارگویب  رد  بیذهتلا  بیذهت  باتک  رد  ینالقـسع  رجح  نبا 
. تسا هدوب  نانیمطا  دامتعا و  دروم  يدرم  مدینش ، دوعسم  نبا  زا 

. تسا هدوب  يدامتعا  دروم  درم  يو  هک : تسا  هدروآ  نیعم  نبا  زا  یمراد  نامثع 
نآ نایم  رد  دنتشادیم و  یمارگ  مدقم و  همه  زا  ار  رفن  جنپ  هک  مدید  ار  هفوک  مدرم  نم  : » هک دنکیم  لقن  نیریس  نبا  زا  راوس  نب  ثعـشا 

نایم هب  نخـس  زین  هدـیبع  زا  تفگیم ، نخـس  ثراح  زا  سک  ره  هک  هدـیبع  ثراـح و  دوب : رتفورعم  رترب و  همه  زا  رفن  ود  مه  رفن  جـنپ 
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.« دناریم نابز  رب  مه  ار  ثراح  مان  تفگیم ، نخس  هدیبع  زا  سک  ره  دروآیم و 
وا دوب و  نانآ  نیرتاناد  ثرا  لئاسم  رد  نیرتفیرـش و  بسن  بسح و  رد  مدرم ، نیرتدنمـشناد  هقف ، رد  ثراـح  : » دـیوگیم دواد  یبا  نبا 

.« دوب هتفرگ  ارف  ع )  ) یلع زا  ار  ثرا  لئاسم  ضئارف و 
650 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ایند  زا  لاس 161  رد  هک  یناسک  ناونع  تحت  لّیذملا  لیذ  باتک  بختنم  رد  يربط  رفعج  وبا 
. دوب باسح  ملع  ضئارف و  ملع  رد  هقف و  رد  نانمؤم  ریما  باحصا  ناماگشیپ  زا  روعا  هّللا  دبع  نب  ثراح  دیوگیم : دناهتفر ،

لاجر و قیثوت  رد  هک  یئاسن  تسا و  هدمآ  زین  ننست  لها  هناگراهچ  ننـس  رد  ثراح  تایاور  هک  تسا  هتـشون  ثراح  یفارگویب  رد  یبهذ 
ملع ءاعو  يو  اریز  درکیم  دانتسا  وا  هب  شراتفگ  رد  تشاد و  نانیمطا  ثراح  تیاور  هب  دوب ، طاتحم  ریگتخـس و  رایـسب  ثیدح  نایوار 

. دوب شناد  هاگیاج  و 
ثیدح نانآ  زا  هک  دندوب  دوعـسم  نبا  برقم  کیدزن و  نارای  زا  رفن  جنپ  هک : داد  عالطا  نم  هب  نیریـس  نب  دمحم  دیوگیم : دلاخ  نب  ةّرم 

. دوب رتوکن  رتاناد و  نانآ  همه  زا  وا  مدشن و  قفوم  ثراح  رادید  هب  یلو  مدش  لئان  نانآ  زا  رفن  راهچ  روضح  هب  نم  دشیم ، لقن 
ار يو  یبعـش  دـنراد ، ثراح  زا  ینـس  هعیـش و  ياملع  هک  يدـیجمت  قیثوت و  همه  نیا  اب  مریزگاـن : هتکن  نیا  نتفگ  زا  اـج  نیا  رد  فلؤم :

دیوگیم : دنکیم و  بیذکت 
تفـص اب  ار  ثراح  هدومن ، يوریپ  يو  زا  راتفگ  نیا  رد  مه  یهورگ  و  دوب ». وگغورد  یلو  درکیم  لـقن  ثیدـح  نم  يارب  روعا  ثراـح  »

هک يروط  هب  اریز  دـشاب ، هتـشاد  يرگید  هزیگنا  تجاجل ، بصعت و  زج  دـناوتیمن  راتفگ  نیا  اـم  رظن  هب  یلو  دـناهدرک ، فیـصوت  بذـک 
، املع زا  یهورگ  هک  تسا  نیا  دناهدینـشن ، يو  زا  یغورد  دـناهدرک و  نیـسحت  قیثوت و  ار  وا  ناسانـش  لاـجر  نادنمـشناد و  رثکا  میتفگ ،

. دننادیمن يرگید  زیچ  تجاجل  دانع و  زج  نخس  نیا  رب  ار  یبعش  هزیگنا 
زا نوچ  تسین ، رابتعا  لباق  دروم  نیا  رد  وا  راتفگ  یلو  تسا ، هدرک  بذـک  هب  مهتم  ار  ثراح  یبعـش ، هک  دـیوگیم  یبطرق  هّللا  دـبع  وبا 
زا ار  وا  درکیم و  زاربا  ع )  ) یلع هاگـشیپ  هب  تبـسن  هک  يدیدش  هقالع  رثا  رد  ار  ثراح  یبعـش ، امتح  تسا ، هدـشن  رهاظ  یغورد  ثراح 
هک تسا  یـسک  لوا  وا  تفگیم : تسنادیم و  نارگید  زا  رترب  ار  رکب  وبا  یبعـش  اریز  تسا ، هتـشادیم  نمـشد  تسنادیم ، رترب  نارگید 

«1 . » تسا هتفریذپ  ار  مالسا 
هب ار  ثراح  یبعـش ، هک  دـنکیم  نایب  نینچ  ار  یبعـش  راتفگ  زار  ملع  باتک  رد  ربلا  دـبع  نبا  : » دـیوگیم ثراـح  یفارگویب  رد  رجح  نبا 

تسا هدیـشچ  مه  ار  دوخ  هناضرغم  لمع  نیا  يازج  نم  هدیقع  هب  هدرک و  بیذکت  دیقنت و  تشاد ، ع )  ) یلع هب  تبـسن  هک  ياهقالع  تلع 
.« تسا هدش  تباث  یبعش  دوخ  غورد  هجیتن ، رد  هدشن و  هدید  یغورد  نیرتکچوک  ثراح  زا  هک  نیا  نآ  و 

، رابتعا نانیمطا و  دروم  تسا  يدرم  روعا ، ثراح  : » تفگ حلاص  نب  دمحا  دیوگیم : نیهاش  نبا 
__________________________________________________

.5 / 1 یبطرق ، ریسفت  ( 1)
651 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

بیذکت ار  ثراح  یبعش ، هک  دنتفگ  وا  هب  تسا !! هتفگ  يو  دیجمت  حدم و  رد  هدرک و  لقن  ع )  ) یلع زا  هک  ار  هچ  نآ  هدروآ  وکین  ردقچ 
هدرک بیذـکت  ع )  ) یلع هب  شداـقتعا  رد  ار  وا  یبعـش  هکلب  تفگیمن  غورد  ثیدـح  لـقن  رد  ثراـح  تفگ : ناـنآ  باوـج  رد  دـنکیم ،

.« تسا
مرج هب  هانگیب  كاپ و  ناملسم  کی  هک  تسا  راوازـس  اور و  ایآ  منیبب ! دییوگب  هاگآ ! ریمـض و  نشور  ناققحم  يادخ  هب  ار  امـش  ّفلؤم :

؟ دوش یفرعم  وگغورد  باذک و  يدرف  ناونع  هب  دوش و  ییوگغورد  هب  مهتم  ادخ ، حلاص  الاو و  هدنب  نآ  نانمؤم  ریما  یلع  نتشاد  تسود 
يرترب دنلب  يادـص  اب  هک  دوبن  ادـخ  لوسر  دوخ  رگم  دـهدیم !؟ ام  هب  ار  ياهزاجا  نینچ  هدـیقع ، نید و  ای  يرگـشواک و  ملع و  نییآ  ایآ 
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نآ مرکا  لوسر  یسوم »!؟ هب  تبسن  یتسه  نوراه  دننام  نم  هب  تبـسن  وت  یلع  ای  : » دومرف هک  اج  نآ  ات  درک  مالعا  نارگید  رب  ار  ع )  ) یلع
هتـشادن زاربا  ار  ینخـس  نانچ  نآ  شنارای  باحـصا و  زا  يدـحا  هراب  رد  هک  تسا  هتفگ  یلع  هراب  رد  یخیرات  زیمآ  راختفا  نانخـس  ناـنچ 

. تسا
زا کی  چـیه  هراب  رد  هک  یلئاـضف  دـنفرتعم  نآ  هب  هدینـش و  ربماـیپ  ناـبز  زا  یلع  يارب  يرامـشیب  تاراـختفا  لـئاضف و  نمـشد  تسود و 

. تسا هدشن  هدینش  هباحص 
نم هیواعم ! يا  تفگ : هیواعم  باوج  رد  وا  تشادیم . او  یلع  ّبس  هب  ار  صاقو  یبا  نب  دعـس  هیواعم ، يزور  دـیوگیم : مکاح  هک  نانچ 

تـسا هدش  لقن  يو  هراب  رد  هّللا  لوسر  نابز  زا  یناوارف  لیاضف  تاراختفا و  هک  مرآ  نابز  رب  ازـسان  تشز و  نخـس  يدرم  هراب  رد  هنوگچ 
: تلزنم ثیدح  ءاسک ، ثیدح  سپـس  تشاد ، شزرا  يوم  خرـس  نارتش  زا  شیب  نم  يارب  دشیم ، لقن  نم  هراب  رد  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک 

«1 . » دناوخ يو  يارب  شراتفگ  دهاش  ناونع  هب  ار  قدنخ  گنج  فورعم  نایرج  قدیب و  ثیدح 
، یعامتجا یقالخا ، یملع ، تیـصخش  هکلب  هدرکن  اـفتکا  رادـقم  نیا  هب  ناـنمؤم  ریما  گرزب  تیـصخش  ندناسانـش  رد  ص )  ) ادـخ لوسر 

. تسا هتخاس  نشور  نیا  زا  شیب  شیوخ  تما  يارب  ار  یلع  یتاذ  تالامک  لیاضف و  یسایس ،
سک ره  تسا و  هدرب  نامرف  ادخ  زا  درب ، نامرف  نم  زا  سک  ره  یلع  ای  : » دومرف یلع  هب  ادـخ  لوسر  هک  دـنکیم  لقن  مکاح  زاب  هک  نانچ 

«2 .« » تسا هدیزرو  تفلاخم  نم  اب  دریگ  شیپ  رد  تفلاخم  توادع و  هار  وت  اب  سک  ره  هدرب و  نامرف  نم  زا  درب ، نامرف  وت  زا 
__________________________________________________

.108 مکاح 3 / كردتسم ، ( 1)
. نامه ( 2)

652 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
تاراختفا و هن ، رگا  دـش و  هراشا  اـج  نیا  رد  هک  دوب  ناـنمؤم  ریما  میظع  تیـصخش  ياـههناشن  لـئاضف و  زا  يرـصتخم  ياـههنومن  اـهنیا 

. دجنگب اج  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  هدش ، رداص  ع )  ) یلع هراب  رد  ادخ  لوسر  نابز  زا  هک  یلئاضف 
اریز دزاس  بذک  هب  مهتم  ار  وا  درادب و  نمشد  دوب ، یلع  رادتسود  هک  نیا  مرج  هب  ار  ثراح  یبعـش ، هک  تسین  نیا  رد  یبجع  لاح  نیا  اب 
هریـش دیرچیم و  نانآ  يایند  زبسرـس  رازنمچ  رد  دشیم و  رادروخرب  نانآ  نیگنر  هرفـس  زا  دوب و  نایوما  نارادتـسود  زا  راداوه و  یبعش 
نخس هب  نابز  نانآ  تبغر  اضر و  قفاوم  تفریم و  شیپ  تشادیمرب و  مدق  نانآ  ياههتـساوخ  لایما و  قبط  هک  دوب  نیا  تفرگیم ، ناج 

نب دیلو   » يو دنزرف  يارب  مدرم  زا  ات  داتـسرف  رـصم  يوس  هب  ار  یبعـش  ناورم ، نب  کلملا  دبع  تسا : هدمآ  خیرات  رد  هک  نانچ  دوشگیم ،
« هیبسح روما   » یتسرپرس تمس  هب  دوب ، هفوک  رادناتسا  کلملا  دبع  فرط  زا  هک  ناورم  نب  رشب  هیحان  زا  سپـس  دریگب ، تعیب  کلملا » دبع 

«2 . » تفرگ هدهع  هب  ار  هفوک  هاگداد  تسایر  اضق و  بصنم  زیزعلا  دبع  نب  رمع  فرط  زا  مه  نآ  زا  دعب  « 1 . » دش بوصنم 
دادیم ماجنا  تفگیم و  تساوخیم ، شلد  هچ  نآ  ره  نایوما ، رگید  يو و  ياضرا  هار  رد  هدوب ، يوما  ناورم  ناراداوه  زا  یبعـش  يرآ ،

. دیسرتیم نتفگ  ارتفا  زا  هن  تشاد و  عانتما  ابا و  نتفگ  غورد  زا  هن  هار  نیا  رد  و 
بلاج و يادـص  يو  هناخ  رد  متفر و  یبعـش  شیپ  هب  يزور  نم  دـیوگیم : يو  هک  تسا  هدروآ  نینچ  یمیقف  رمع  نب  نسح  زا  جرفلا  وبا 

دوخ یصخش  قاتا  نورد  هب  تفرگ و  ارم  تسد  يو  دسریم ؟ شوگ  هب  هیاسمه  زا  ادص  نیا  هک  مدیسرپ  يو  زا  دیسر ، مشوگ  هب  یجیهم 
درک و نم  هب  ور  یبعـش  هاگ  نآ  دـناوخیم ، هنارت  يزیگنا  توهـش  يادـص  اب  هک  داتفا  يرکیپ  هام  ور و  اـبیز  ناوج  هب  ممـشچ  هگاـن  درب ،

نیا تسا ، هدـش  اطع  وا  هب  رنه  ملع و  توابـص  تیلوفط و  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  تفگ : هن . متفگ : یـسانشیم ؟ ار  وا  اـیآ  تفگ :
«3 . » تسا جیرس  نبا  نامه 

نییاپ هقبط  زا  دندوب ، هناخ  مود  هقبط  رد  مردپ  اب  یبعـش  دـیوگیم : وا  هک  تسا  هدـش  لقن  هفیلخ  یبا  نب  رمع  زا  دـیوگیم : جرفلا  وبا  زاب 
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نییاپ هب  یهاگن  هن !! تفگ : دـسریم ؟ تشوگ  هب  ییادـص  اـیآ  تفگ : یبعـش  هب  مردـپ  دیـسر ، اـم  شوگ  هب  یگدـنناوخ  بلاـج  يادـص 
رظنم و شوخ  ناوج  ناهگان  میتخادنا ،

__________________________________________________

.120 / 2 یناغا ، ( 1)
.310 / 5 يربط ، خیرات  ( 2)

.121 / 1 یناغا ، ( 3)
653 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

نادند هب  تریح  تشگنا  تفگش  بجعت و  رس  زا  یبعش  دوب . فورعم  هشیاع  نبا  نامه  وا  درکیم ، یناوخ  هزاوآ  هک  میدید  ار  ییور  ابیز 
«1 . » دهدیم دهاوخب  هک  یسک  ره  هب  ار  رنه  ملع و  دنوادخ  تفگیم : دوب و  هتفرگ 

رسمه یـصخش  قاتا  هب  تفرگ و  ار  یبعـش  تسد  هفوک  رد  شیوخ  يرادناتـسا  نارود  رد  ریبز  نب  بعـصم  هک  دنکیم  لقن  جرفلا  وبا  زاب 
: تفگ بعصم  تشادن . نت  رب  دناشوپب  ار  وا  هک  یـسابل  دوب و  نایرع  تخل و  هشیاع  تقو  نآ  رد  دومن ، دراو  هحلط  رتخد  هشیاع ، شیوخ 

؟ يدید هنوگچ  ار  هشیاع  یبعش !
تسد یس  لوپ و  مهرد  رازه  هد  هک  داد  روتسد  بعصم  درک . نیسحت  فیصوت و  ار  وا  بعصم  هاوخلد  هب  دوتـس و  رایـسب  ار  هشیاع  یبعش 

«2 . » دوش هداد  وا  هب  سابل 
«3 . » دوب هدرکن  ظفح  نآرق  زا  يزیچ  هک  یتلاح  رد  تسبرب ، تخر  ناهج  نیا  زا  یلع  هک  درکیم  دای  دنگوس  یبعش  دنیوگیم : هک  نانچ 
زا لبق  تشادیم : مالعا  دنلب  يادص  اب  هک  یسک  هراب  رد  تسا ، ساسایب  تشز و  رایـسب  ع )  ) یلع هراب  رد  نخـس  نیا  دیوگیم : یبحاص 
زا هک  نیا  رگم  تسین  نآرق  رد  ياهیآ  مهد . ناـتباوج  اـت  دیـسرپب  نم  زا  ار  شیوـخ  ینید  یملع و  تالکـشم  دـیهد ، تسد  زا  ارم  هک  نآ 

«4 . » تشد رد  ای  هدش  لزان  هوک  رد  زور ، ای  هدمآ  دورف  بش  ماگنه  هب  هک  منادیم  مهاگآ و  نآ  تاصخشم  تایصوصخ و  مامت 
درک و ساـسحا  نآرق  هب  تبـسن  يرـسکبس  مدرم  رد  ص )  ) ادـخ لوـسر  تاـفو  زور  رد  ع )  ) یلع هک  دـنکیم  لـقن  ریخلا  دـبع  زا  يدـس 

عمج لوغشم  تسـشن و  دوخ  هناخ  رد  زور  نآ  زا  ع )  ) یلع دنکن . شود  رب  ابع  تسا ، هدرکن  يروآ  عمج  ار  نآرق  ات  هک  دومن  دای  دنگوس 
ماما دـالوا  شیپ  رد  نآرق  نآ  تشون و  ظـفح  زا  یلع  ار  نآ  همه  دـش و  يروآ  عمج  هک  دوب  ینآرق  نیلوا  یلع  نآرق  دـش و  نآرق  يروآ 

. تسا ع )  ) قداص
ییاج هب  ان  تشز و  نخس  هنوگچ  دنکیم !؟ تراسج  شربمایپ  ادخ و  هب  ناسچ  روسج  درم  نیا  هک  دینکیم  هظحالم  رویغ ! ناناملسم  يا 

!؟ دناریم نابز  هب 
__________________________________________________

.71 / 2 یناغا ، ( 1)
.133 / 1 نامه ، ( 2)

.158 / 1 یبطرقلا ، ( 3)
.170 ۀغللا ، هقف  ( 4)

654 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
تمکح و رهـش  هزاورد  رگید ، ناوارف  تایاور  نابز  هب  و  « 1  » تسا تلاسر  ملع  رهـش  هزاورد  ناوارف ، تایاور  هاوگ  هب  نانمؤم  ریما  يرآ ،
رد مه  اب  ود  ره  زور ، نیسپاو  رد  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  ود  نیا  تسوا . اب  نآرق  تسا و  نآرق  اب  هشیمه  یلع  « 2 ، » تسا تقلخ  ياهزار 

. دنیآ دراو  ادخ  لوسر  شیپ  هب  رثوک  ضوح 
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ارتفا هک  ناـنآ  اـت  دـشاب  درادـن ، ار  تقیقح  باـتفآ  ندـید  مشچ  هک  تفـص  شاـفخ  نمـشد  رظن  تسا  نآ  و  ع )  ) یلع تیعقاو  تسا ، نیا 
«3 . » دنوش التبم  ناشیارتفا  غورد و  تازاجم  هب  دندشیم ، بکترم  هانگ  هب  دنیوگیم و 

__________________________________________________

.156 / 6 لاّمعلا ، زنک  ( 1)
.171 / 14 يذمرت ، حیحص  ( 2)

.356 / 4 یطویس ، ریغصلا  عماج   124 / 3 كردتسم ، ( 3)
655 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

655 ص : مکلبق … » نم  ننس  ّنبکرتل   » ثیدح رداصم  ( 3)

ج 5، یثیل : دقاو  زا  دوخ  دنـسم  رد  دمحا »  » ار ثیدح  نیا  تسا . هدش  لقن  زین  رگید  ربتعم  كرادـم  رد  لاّمعلا  زنک  رب  هوالع  ثیدـح  نیا 
. تسا هدروآ  ص 74 ، رد ج 3 ، يردخ : دیعس  وبا  زا  ص 218 ،

«. مکلبق نم  ننس  ّنعبتتل   » تسا هدرک  لقن  تروص  نیدب  ، 151 ج 8 ، یبن ، راتفگ  لصف  ماصتعا ، باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  مه  يراخب 
نیا سابع ، نبا  زا  ص 261  ج 7 ، دیاوّزلا ، عمجم  رد  یمثیه  ص 57 ، ج 8 ، يراصن : دوهی و  ننس  زا  يوریپ  لصف  رد  ملع  باتک  رد  ملسم 

656 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دناهدروآ . ار  ثیدح 

656 يدوهی … ص : دنمشناد  کی  اب  فلؤم  يوگ  تفگ و  ( 4)

« تسا هدش  مامت  ناشتازجعم  لیالد و  هدش و  يرپس  دوهی  نید  نارود   » هک هراب  نیا  رد  متشاد و  ییوگوتفگ  دوهی  ياملع  زا  یکی  اب  نم 
متفگ : وا  هب 

؟ دراد تیمومع  اهتلم  مدرم و  مامت  هب  ای  تساهيدوهی و  يارب  اهنت  تعیرش  ایآ 
مالسا ربمایپ  زج  امش  رظن  هب  ربمایپ  نآ  دوب و  دنهاوخ  دنمزاین  يرگید  ربمایپ  هب  رگید  ياهتلم  دشاب ، هتـشاد  دوهی  تلم  هب  صاصتخا  رگا 

لیلد کی  هب  سپ  دراد ، تیمومع  اهناسنا  رـشب و  ماـمت  هب  تسا و  یناـهج  یناـگمه و  یـسوم  تعیرـش  رگا  دـشاب ؟ دـناوتیم  یـسک  هچ 
ترـضح تازجعم  اریز  تسین ، تسد  رد  یهاوگ  لـیلد و  نینچ  زورما  هک  یتروص  رد  دوب ، دـهاوخ  دـنمزاین  ياهدـنز  هاوـگ  یگـشیمه و 

نیئآ رارمتسا  اقب و  دوش و  نیقی  رواب و  بجوم  ات  تسا  هدنامن  یقاب  نآ  زا  يرثا  يو  زا  دعب  تشاد و  صاصتخا  يو  دوخ  رصع  هب  یـسوم 
. دشاب نآ  تیناقح  هاوگ  نورق  راصعا و  مامت  رد  دنک و  تباث  هشیمه  يارب  ار  دوهی 

رد دزاـسیم ، ملـسم  نشور و  ار  اـهنآ  دوجو  ناوارف  ياـهلقن  راـبخا و  رتاوت  یلو  درادـن  دوجو  ـالعف  تازجعم  نیا  هچرگ  دـییوگب : رگا 
هک : تفگ  میهاوخ  باوج 

دوش و نیقی  بجوم  مدرم  نایم  رد  هک  دنـسرب  يدـح  هب  شنالقان  دادـعت  هک  دوش  تباث  رتاوت  هار  زا  دـناوتیم ، یتروص  رد  هزجعم ، ـالوا :
. دینک تباث  یلسن  تلم و  ره  نایم  يرصع و  ره  رد  یسوم  ترضح  تازجعم  تابثا  رد  ار  رتاوت  نینچ  دیناوتیمن  امش 

657 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ترضح  تازجعم  هب  هک  نیا  دنک ، تیافک  تقیقح  کی  تابثا  رد  تازجعم  لقن  اهنت  رگا  ایناث : و 
ناناملسم دننکیم ، لقن  ار  یسیع  ترضح  تازجعم  نایحیسم  دینکیم ، لقن  ار  یسوم  ترـضح  تازجعم  امـش  درادن ، صاصتخا  یـسوم 

یلو دوش  هتفریذـپ  یـسوم  ترـضح  تازجعم  لقن  رد  امـش  راتفگ  هک  تسه  اهلقن  نیا  نایم  رد  یتواـفت  هچ  ار ، ناـشربمایپ  تازجعم  زین 
همه تازجعم  هک  ار  رگید  ناربمایپ  توبن  ارچ  امـش  دوش ، ربمایپ  نآ  قیدصت  بجوم  يربمایپ  تازجعم  لقن  نامه  رگا  هن !! نارگید  راتفگ 

نایحیسم و دننکیم  لقن  یـسوم  ترـضح  يارب  نایدوهی  هک  یتازجعم  تفگ : نم  خساپ  رد  وا  دینکیمن !؟ قیدصت  تسا ، هدش  لقن  نانآ 
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نیا تسین ، همه  لوبق  دروم  رگید  ناربمایپ  تازجعم  اما  دـنراد و  فارتعا  اـهنآ  تحـص  هب  دـنیامنیم و  قیدـصت  ار  اـهنآ  زین  ناناملـسم 
. دنسرب توبث  هلحرم  هب  ات  دندنمزاین  رگید  لئالد  هب  اهنآ  هک  تسا 

رتاوت و هار  زا  هن  یلو  دـنراد  لوـبق  ار  یـسوم  ترـضح  تازجعم  زین  ناناملـسم  نایحیـسم و  هک  تسا  تسرد  يرآ ، متفگ : يو  خـساپ  رد 
ترـضح تازجعم  ناناملـسم ، نایحیـسم و  دـناهداد . ربخ  تازجعم  نآ  زا  ناشناربمایپ  هک  نیا  تلع  هب  هکلب  ناـیدوهی  روآ  نیقی  ياـهلقن 

وا ات  تشاد  دنهاوخن  یسوم  ترضح  تازجعم  قیدصت  هب  یهار  دنریذپن ، ار  نانآ  توبن  رگا  دنسانشیم و  ناشناربمایپ  هلیسو  هب  ار  یسوم 
. دنرادب لوبق  يربمایپ  هب  ار 

نآ هزجعم  هک  تسا  مالـسا  نید  اـهنت  تسا و  هجوتم  مه  هتـشذگ  ناـیدا  ماـمت  هب  هکلب  درادـن  صاـصتخا  دوـهی  نید  هب  اـهنت  لاکـشا  نیا 
دـیوگیم و نخـس  نایناهج  اب  زیخاتـسر  زور  ات  دراد و  نایرج  اهلسن  اهتلم و  مامت  نایم  رد  هدـنز و  راصعا  نورق و  مامت  رد  نادواـج و 

. دنکیم توعد  قح  يوس  هب  ار  نانآ 
میتخانـش و هک  ار  مالـسا  مینکیم ، قیدـصت  ار  نآ  میـسانشیم و  ار  مالـسا  تسا ، نآرق  نامه  هک  يراج  نادواج و  هزجعم  نیا  هار  زا  اـم 

. تسا هدرک  قیدصت  اضما و  ار  نانآ  مالسا  ربمایپ  نآرق و  هک  اریز  میریزگان  زین  هتشذگ  ناربمایپ  مامت  قیدصت  زا  میتفریذپ 
مامت یکاپ  قدص و  هب  اضما و  ار  نیشیپ  ینامسآ  بتک  مامت  تحص  هک  تسا  یگشیمه  نادواج و  هزجعم  اهنت  نآرق  هک  نیا  نخس  هاتوک 

658 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دهنیم . جرا  نانآ  هب  دهدیم و  تداهش  هتشذگ  ناربمایپ 

658 نآ … ص : طیارش  نآرق و  همجرت  ( 5)

، تسا هدینادرگ  زوریپ  نآرق  هلیـسو  هب  سدـقم  ریـسم  نیا  رد  ار  وا  هتخیگنارب و  مدرم  ییامنهار  تیادـه و  يارب  ار  مالـسا  ربمایپ  دـنوادخ 
لمتـشم دـناشکیم ، شلاـمک  تمظع و  تزع ، جوا  هب  دـناسریم و  يدـبا  تداعـس  هب  ار  ناـسنا  هـک  هـچ  نآ  ره  هـب  نآرق  نـیا  ارهق  سپ 

. دشابیم
تمکح یهتنم  درادـن ، صاصتخا  یـصاخ  تلم  هب  تسا و  هدـش  هجوتم  رـشب  دارفا  مامت  هب  راگدرورپ  يوس  زا  تسا ، یتیانع  فطل و  نیا 

ياهییامنهار یناگمه و  نآ ، میلاعت  نیناوق و  یلو  دـنک  لزان  شربمایپ  موق  ناـبز  اـب  ار  شیوخ  باـتک  هک  تسا  هدرک  اـضتقا  نینچ  یهلا 
تـسد هب  ار  نازورف  غارچ  نیا  دـنریگب و  ییامنهار  ماهلا و  نآ  زا  دـنناوتب  ات  دـنمهفب  ار  نآرق  دـیاب  همه  سپ  تسا ، یناهج  یمومع و  نآ 

. دنورب شیپ  تیاده  تداعس و  ریسم  رد  هتفرگ و 
ياهنابز مامت  هب  ینامـسآ  باتک  نیا  دـیاب  هک  دـنکیم  اضتقا  ار  نآ  همجرت  ترورـض  نآرق ، ندوب  یناـگمه  هک  تسین  نیا  رد  يدـیدرت 

ياهتکن یلو  دنوش  رادروخرب  نآ  یناگمه  یلاع و  قیاقح  زا  دـناوتب  دنتـسین ، انـشآ  نآرق  نابز  اب  هک  یناسک  ات  ددرگ  همجرت  ناهج  هدـنز 
هب ار  نآرق  هک  ینابز  هب  مه  نآرق و  نابز  هب  مه  دیاب  نآرق  هدننک  همجرت  هک  تسا  نیا  تشاد ، هجوت  نادب  امتح  نآرق  همجرت  رد  دیاب  هک 

يایازم دناوتیمن  زاب  دشاب ، اویـش  مکحم و  مه  هچ  ره  همجرت  اریز  دشاب  هتـشاد  صـصخت  نآ  رد  هطاحا و  الماک  دنادرگیم ، رب  نابز  نآ 
یلو دریگب  دوخ  هب  الماک  دزاسیم - زاتمم  نانخـس ، رگید  زا  هدرک و  هزجعم  ار  نآ  دراد و  نآرق  دوخ  هب  صاصتخا  هک  ار - نآرق  یتغالب 

یلصا موهفم  ینعم و  دناجنگب ، دوخ  همجرت  رد  تسا ، هتفر  راک  هب  نآرق  بولسا  تایآ و  رد  هک  یقیاقد  تاکن و  مجرتم  دیاب  لاح  نیا  اب 
659 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تایآ و 

ار نآرق  روظنم  ینعم و  مجرتم ، هک  دوب  دـهاوخ  نکمم  یتروص  رد  مه  نیا  دـهد ، ناشن  ینـشور  هب  اویـش  هداس و  تاراـبع  اـب  ار  تاـملک 
تسا : ریزگان  ریز  عوضوم  هس  تخانش ، زا  زین  نآ  قیقد  مهف  رد  دمهفب و  بوخ 

. ددرگیم هدافتسا  ظفل  رهاظ  زا  هچ  نآ  - 1
. دنکیم مکح  نآ  رب  ناسنا  ملاس  ترطف  لقع و  هچ  نآ  - 2
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. تسا هدمآ  یحو  نادناخ  موصعم و  زا  نآرق  ریسفت  رد  هک  یتایاور  - 3
یلـصا موهفم  ینعم و  اهنآ  کمک  هب  ددـنب و  راک  هب  ار  اـهنآ  نآرق  همجرت  رد  دسانـشب و  ـالماک  ار  عوضوم  هس  نیا  دـیاب  نآرق  مجرتم 

. دنادرگ رب  رگید  نابز  هب  یگداس  هب  ار  نآ  سپس  دبایرد و  بوخ  ار  نآرق 
همجرت رد  دـیابن  مجرتم  تسا و  طقاس  راـبتعا  هجرد  زا  دـناهدروآ ، ناشریـسفت  ياـهباتک  رد  هک  نیرـسفم  یـصخش  تارظن  ارآ و  اـما  و 

. دنک دانتسا  اکتا و  اهنآ  هب  شیوخ 
هب مزال و  رایسب  هکلب  تشاد  دهاوخن  یلاکـشا  نآرق  همجرت  اهنت  هن  تروص  نیا  رد  ددرگ ، تیاعر  طیارـش  نیا  همه  نآرق  همجرت  رد  رگا 

دورف مدرم  مومع  يارب  نآرق  اریز  دنوش  رادروخرب  نآرق  میهافم  قیاقح و  زا  ناشدوخ  نابز  اب  دـنناوتب  یتلم  موق و  ره  هک  دوب  دـهاوخ  اج 
میلاعت یلاع و  قیاقح  زا  دـنرادن ، ییانـشآ  صاخ  نابز  نیا  اب  هک  ار  یناسک  دـشاب و  یـصاصتخا  نآرق  ناـبز  تغل و  دـیابن  تسا و  هدـمآ 

660 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دننامب . بیصنیب  مورحم و  نآ  ینابر 

660 ص : ص … )  ) ادخ لوسر  اب  شیرق  هلداجم  ( 6)

باتک نتم  رد  تایآ  نیا  ریسفت  رد  هک  ار  ینعم  نامه  تسا ، هدش  دراو  « 1  » شیرق یحارتقا » تازجعم   » تایآ و لوزن  نأش  رد  هک  یتایاور 
، دوب هتـسشن  هبعک  رانک  رد  هک  ادـخ  لوسر  زا  تسا  هدـش  لقن  هیآ  ناـمه  لـیذ  رد  ناـهرب  ریـسفت  رد  هک  ناـنچ  دـنکیم ، دـییأت  میدروآ ،

نب صاع  ماشه ، دنزرف  لهج  وبا  ماشه ، رـسپ  يرتخب  وبا  یموزخم ، هریغم  نب  دیلو  دوب : نانآ  زا  دـنتفرگ ، ار  يو  فارطا  شیرق  زا  یهورگ 
دناوخیم نانآ  رب  ار  ادخ  باتک  شنارای  زا  رگید  رفن  کی  اب  ادخ  لوسر  رگید . ياهدع  یموزخم و  هیما  ینب  دنزرف  هّللا  دبع  یمهس ، لئاو 

هب یـصاخ  تمظع  جرا و  شنانخـس  هتفای و  شرتسگ  هعـسوت و  دمحم  نیئآ  هک  دنتفگ  رگیدـکی  هب  نانآ  درکیم ، غالبا  ار  ادـخ  نامرف  و 
یلیالد نیهارب و  میریگب ، شتمذـم  داقتنا و  داب  هب  مینک ، شتمـالم  خـیبوت و  میزاـس ، گـنت  يو  رب  ار  هصرع  هک  دـییایب  تسا . هتفرگ  دوخ 
شزرا جرا و  زا  شراتفگ  دوش و  هتـساک  يو  تیعقوم  تمظع و  زا  شنارای  شیپ  رد  ات  میزاسب  لطاب  ار  شنانخـس  هدومن و  هماقا  يو  هیلع 

هار نیا  زا  رگا  دوش . مدان  نایغط  یـشکرس و  زا  دراد و  رب  تسد  تلالـض  یهارمگ و  زا  ددرگ . زاب  دراد ، شیپ  رد  هک  يریـسم  زا  دتفیب و 
رب هتخآ  ياهریـشمش  اب  مییامیپب و  يرگید  هار  دـیاب  تروص  نآ  رد  میتسناوتن  رگا  رتهب و  هچ  مینادرگرب ، شلطاـب  ریـسم  زا  ار  وا  میتسناوت 

. میزاسب شدوبان  میزاتب و  يو 
__________________________________________________

رد دـندرکیم و  تساوخرد  ادـخ  لوـسر  زا  يزاـبجل  داـنع و  هار  زا  هک  تسا  شیرق  یتـساوخرد  تازجعم  ناـمه  یحارتـقا  تازجعم  ( 1)
. ] …[ تسا هدش  هراشا  تازجعم  هنوگ  نیا  هب  « 93 هیآ 90 - ءارسا ، هروس  »

661 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
وا دزادرپب و  وگ  تفگ و  هلداجم و  هب  دمحم  اب  دریگ و  هدهع  هب  ار  تیرومأم  نیا  هک  تسیک  تفگ : لهج  وبا  دیسر ، اج  نیا  هب  هک  نخس 
ایآ مهد . ماجنا  ار  تیرومأم  نیا  هک  مرـضاح  نم  تفگ : دـش و  بلطواد  راک  نیا  يارب  هیما  یبا  نب  هّللا  دـبع  دزاـس ، باـجم  موکحم و  ار 

: تفگ لهج  وبا  وگخـساپ !! هدنـسب و  رونخـس  مفیرـش و  لیـصا و  دروامه  نم  هک  یلاح  رد  دینک ، باختنا  راک  نیا  يارب  ارم  دیهاوخیمن 
لوسر شیپ  اج  نامه  زا  دشاب . امش  يوگنخـس  هّللا  دبع  دیور و  يو  شیپ  ناگمه  منکیم ، باختنا  راک  نیا  يارب  ار  وت  مریذپیم و  يرآ 

دومن : زاغآ  نخس  نینچ  هّللا  دبع  دنتفر و  هّللا 
!! یناریم ناـبز  هب  يزیگنا  تفگـش  گرزب و  سب  ینخـس  ینکیم !! اـعدا  ار  یمیظع  دـنلب و  سب  ماـقم  هک  یتسار  دـمحم ! يا  هّللا : دـبع 

یتـسه ناـهج  راگدـنوادخ  هب  شنیرفآ و  قلخ و  راـگدرورپ  هب  یناـهج !! راـگدرورپ  روآ  ماـیپ  نیملاـعلا و  بر  لوسر  وـت  هک  ییوـگیم 
يزایتما نیرتکچوک  یتسین و  شیب  يرـشب  ام  دننام  مه  وت  اریز  دنک ، باختنا  دوخ  يارب  ياهدنیامن  ربمایپ و  ییوت  نوچمه  هک  دزـسیمن 
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. يوریم هار  رازاب  هچوک و  رد  ام  دننام  یماشآیم و  يروخیم و  ام  دننام  يرادن ، ام  رب 
ياهخاک دنتـسه و  هوکـشرپ  ابیز و  ياههناخ  گرزب ، تیـصخش  میظع ، تورث  ياراد  نانآ  ناگدـنیامن  هک  دـنناریا  مور و  ناـهاشداپ  نیا 

. دنشابیم ددعتم  ناوارف و  نارازگ  تمدخ  ناگدنب و  بحاص  دنراد و  یفارشا  یلاع و  هاگرخ  همیخ و  للجم ،
رگا دشاب ؟! نانآ  هدنیامن  زا  رترب  وا  هدنیامن  دیابن  دـنیوا ، ناگدـنب  نانآ  تسا و  نیطالـس  كولم و  نیا  زا  رترب  هک  نایناهج  راگدرورپ  ایآ 

نیرتریقف و هن  دـنک  باختنا  ام  نایم  زا  ار  سک  نیرتهفرم  نیرتدـنمتورث و  دـیاب  اتدـعاق  دزیگنارب ، ام  يوس  هب  يربماـیپ  دـهاوخب  دـنوادخ 
ارچ تسا !؟ هدـیدرگن  لزاـن  گرزب  رهـش  ود  مدرم  نیرتمیظع  رب  تسادـخ ، يوس  زا  ییوـگیم  هک  نآرق  نیا  ارچ  سپ  ار ، نیرتسانـشان 

نخس تسا !؟ هدماین  دورف  دنبرع  نیرتدنمتورث  نیرتسانشرس و  هک  فئاط  رد  یفقث  دوعسم  نب  ةورع  ای  هکم و  رد  هریغم  نب  دیلو  رب  نآرق 
؟ دیسر نایاپ  هب  تنخس  ایآ  ادخ ، هدنب  يا  دومرف : ربمایپ  دیسر ، اج  نیدب  هک  هّللا  دبع 

نیمزرـس نیمه  رد  هک  نیا  رگم  میروآیمن  نامیا  وت  هب  ام  هک  منکیم  هفاضا  منخـس  نایاپ  رد  یلو  دیـسر  نایاپ  هب  منخـس  یلب ، هّللا : دـبع 
دیاب وت  تسا ، هتفای  لیکشت  اههوک  اههرد و  زا  تسا و  خالگنس  راومهان و  هکم  نیمز  هک  نآ  هچ  ینک ، يراج  ام  يارب  ییاههمـشچ  هکم ،

روگنا امرخ و  ياهغاب  دیاب  میدنمزاین و  رایسب  اههمـشچ  نیا  هب  ام  هک  اریز  ینک  يراج  ام  يارب  نآ  زا  ییاههمـشچ  يزاس و  راومه  ار  نآ 
نامسآ ای  یناسرب و  هرهب  نارگید  هب  مه  ینک و  هدافتسا  دوخ  مه  غاب ، نیا  زا  ددرگ و  يراج  اهنآ  نایم  رد  بآ  ياهرهن  هک  یشاب  هتشاد 

662 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  رگا  : » هک ییوگیم  دوخ  وت  هک  نانچ  يرآ  دورف  ام  رس  رب  هعطق  هعطق  ار 
.« هتخیر مهرد  مکارتم و  تسا  يربا  تسین  يزیچ  دنیوگیم : دیآ ، دورف  نانآ  رس  رب  نامسآ  زا  یتاعطق 

. مییوگب ار  نخس  نامه  زین  ام  دیاش 
ادـخ و هک  نیا  رگم  میروآیمن  ناـمیا  وـت  هب  اـم  زاـب  یهد ، ماـجنا  ار  اـهراک  نیا  همه  رگا  داد : همادا  هنوـگ  نیدـب  ار  شراـتفگ  هّللا  دـبع 
هب دوخ  يارب  الط  زا  ياهناخ  ای  مینک و  ناشلوبق  مینیبب و  کـیدزن  زا  ار  اـهنآ  اـت  یهد  رارق  اـم  ربارب  رد  يرواـیب و  اـم  يارب  ار  ناگتـشرف 

اهنامـسآ هب  تندرک  زاورپ  اب  اهنت  مینک و  نایغط  دـیاش  ات  يزاس  زاینیب  ینغ و  ار  ام  ینک و  شـشخب  نآ  زا  زین  ام  يارب  يرواـیب و  دوجو 
هب دـنوادخ  زا  تسا ، ياهمان  نیا  : » هک ینک  لزان  نومـضم  نیدـب  ام  يارب  ادـخ  يوس  زا  ياهماـن  هک  نیا  رگم  میروآیمن  ناـمیا  وت  هب  زین 

قیدـصت ار  يو  راتفگ  تسا و  نم  ربمایپ  وا  هک  نوچ  دـنروایب ، نامیا  هّللا  دـبع  نب  دـمحم  هب  اـت  شناراـی  موزخم و  یبا  نب  هّللا  دـبع  يوس 
.« تسا نم  راتفگ  نخس و  يو  راتفگ  اریز  دننک 

اریز هن  ای  میروآیم  نامیا  وت  هب  هک  منادیمن  زاب  یهد  ماجنا  میتفگ ، هک  ار  هچ  نآ  همه  رگا  دمحم ! يا  دوزفا : شنخـس  نایاپ  رد  هّللا  دبع 
دیاش هک  تفگ  میهاوخ  مه  زاب  يزاس ، نامدراو  نآ  نورد  هب  ییاشگب و  ام  خر  هب  ار  نامـسآ  ياهرد  يربب و  الاب  اهنامـسآ  هب  ار  ام  رگا 

. ياهتسب ار  نامنامشچ  ياهدرک و  رحس  ار  ام 
تفگ : سپس  اناد ، تناگدنب  راتفگ  رب  یهاگآ و  زیچ  همه  زا  ییاونش و  نخس  ره  هب  وت  ادنوادخ ! هّللا : لوسر 

باـختنا دـنمتورث  ردـتقم و  دارفا  زا  ار  ناشناگدـنیامن  نارادـنامرف و  نارادناتـسا ، مور  ناریا و  ناـهاشداپ  : » ییوـگیم هک  وـت  راـتفگ  اـما 
ریدـقت ریبدـت و  دوخ  تموکح  رد  وا  تسادـج ، نانآ  باسح  زا  ادـخ  باسح  یلو  تساـج  هب  تسرد و  دوخ  ياـج  هب  هچرگ  دـننکیم ».

هک روط  ره  دـهدیم و  ماجنا  دـهاوخیم ، هک  ار  هچ  نآ  دـنکیمن ، يوریپ  امـش  لایما  راکفا و  زا  ناـهج  روما  هرادا  هار  رد  دراد ، یـصاخ 
. دناریم نامرف  دهاوخب 

رورغ ساسحا  هلیسو  نادب  هک  دنتشاد  ینارازگتمدخ  ناگدنب و  ای  دندونغیم و  نآ  رد  دندوب و  للجم  ياهخاک  ياراد  ادخ ، ناربمایپ  رگا 
تیادـه و خرچ  دـشیمن !؟ هجیتـنیب  عیاـض و  تلاـسر  هاگتـسد  تروص  نیا  رد  اـیآ  دـنتفرگیم ، هلـصاف  مدرم  زا  دـندومنیم و  يرترب  و 

و …  دییارگیمن !؟ دوکر  يدنک و  هب  يربهر 
دوخ مشچ  اـب  ار  نآ  اـم  دـهد و  تداهـش  وت  توبن  هب  هک  دوبیم  وت  اـب  ياهتـشرف  يدوب ، ربماـیپ  وـت  رگا  : » ییوـگیم هک  وـت  راـتفگ  اـما  و 
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663 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  اریز : زیگنا  تفگش  سب  تسا  ینخس  میدینشیم ،» اروضح  ار  شتداهش  میدیدیم و 
. درادن يرهاظ  ینیع و  دوجو  هک  تساوه  نیمه  دننام  هب  هتشرف  ینک ، هدهاشم  ار  نآ  یناوتب  وت  ات  تسین  ندید  كرد و  لباق  هتشرف  الوا :

هکلب تسین  هتشرف  نیا  تفگ : دیهاوخ  امتح  دینک  هدهاشم  ار  ناگتـشرف  دیناوتب  دوش و  يوق  انعم  رظن  زا  ناتدید  يورین  رگا  ضرف  رب  ایناث :
نخس وا  اب  دیناوتب  ات  دوشیم  رهاظ  دیراد ، تفلا  سنا و  وا  اب  هک  رشب  نامه  تروص  هب  دوش ، رهاظ  امـش  يارب  هتـشرف  رگا  اریز  تسا  رـشب 
کی مان  هب  غورد  هب  تسین و  شیب  يرـشب  وا  هک  تفگ  دیهاوخ  مه  تروص  نیا  رد  دـیمهفب  توبن  رب  تداهـش  رد  ار  وا  راتفگ  دـییوگب و 

. دهدیم یهاوگ  تداهش و  وت  عفن  هب  هتشرف 
ارم دیناوتیم  هنوگچ  اریز  تسا ، ییاجهبان  نخس  رایسب  یتسه » هدز  رحـس  وت  : » ییوگیم يزاسیم و  مهتم  رحـس  هب  ارم  هک : وت  راتفگ  اما 
هب ات  ماهتفرگ  دوخ  هب  یتسه  نم  هک  زور  نآ  زا  ایآ  مرترب ؟ امـش  زا  صیخـشت  لـقع و  رد  نم  دـینادیم  هک  یتروص  رد  دـیمانب ، هدز  رحس 
رب یلمع  ای  دیاهدینـش  نم  زا  یتشز  نخـس  ای  غورد و  دـیاهدید ؟ نم  زا  ییاطخ  مرج و  ماهتـشاذگ ، رـس  تشپ  ار  یگلاـس  لـهچ  هک  زورما 

ظوفحم و شزرل  شزغل و  زا  هابتـشا و  اطخ و  زا  دح  نیا  ات  ینالوط  تدم  نیا  رد  یـسک  رگا  تسا ؟ هدز  رـس  نم  زا  رکفت  لقع و  فالخ 
نامگ هب  ایآ  دنزن ، رـس  يو  زا  تیـصعم  هانگ و  نیرتکچوک  دراد ، هک  یبیـشن  زارف و  همه  نآ  اب  یگدنز  نارود  مامت  رد  دنامب و  نوصم 

رـس درم  کـی  هب  نآرق  نیا  : » یتفگ هک  هچ  نآ  اـما  و  یهلا !؟ يونعم و  يورین  کـی  هب  اـی  دراد و  اـکتا  دوخ  يورین  هب  یناـسنا  نینچ  اـمش 
یناسنا لامک  تمظع و  دنوادخ  اریز  تسا  نشور  لاؤس ، نیا  خساپ  تسا ». هدشن  لزان  فورعم  رهـش  ود  زا  يدنمتورث  ردـتقم و  سانش و 
شزرا امش  هک  نانچ  دهنیمن ، یجرا  شزرا و  نیرتکچوک  ایند  لانم  لام و  هب  دیرادنپیم ، امش  هک  نانچ  دنادیمن ، تورث  لام و  رد  ار 

ار دارفا  هنوگ  نیا  دیرگنیم و  نانآ  هب  یگرزب  تمظع و  مشچ  اب  دیکانمیب و  ردتقم  دارفا  زا  امـش  هک  نانچ  دسرتیمن ، یـسک  زا  دـیلئاق و 
. دینادیم هدنزارب  قیال و  زین  توبن  تلاسر و  هب  یتح  یبصنم  ماقم و  ره  هب 

راوتـسا قطنم  هیاپ  رب  هک  تسین  ینخـس  يزاس » يراج  ام  يارب  نیمز  زا  ییاههمـشچ  ات  میروآیمن  ناـمیا  وت  هب  : » یتفگ هک  هچ  نآ  اـما  و 
لمع لباق  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  ینکیم  تساوخرد  ار  یتازجعم  تنخس  زا  شخب  نیا  رد  اریز  دریگ  همشچ  رـس  رکفت  لقع و  زا  دشاب و 

نوچ : تسین 
زا رترب  هّللا  لوسر  دمحم  بآ ) ياهرهن  ناتسب و  غاب و  نتشاد  دننام   ) دشاب يربمایپ  لیلد  دناوتیمن  دریگ ، ماجنا  مه  رگا  اهنآ  زا  یتمـسق 

دـهد و رارق  دوخ  يارب  يزیواتـسد  تسین ، توبن  هناشن  لیلد و  هک  ار  هچ  نآ  دـنک ، هدافتـسا  ءوس  مدرم  تلاهج  یناداـن و  زا  هک  تسا  نآ 
664 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دنتسم و  نآ  رب  ار  شیوخ  يربهر 

. دزاس راوتسا 
يارب ربمایپ  هک  یتروص  رد  دوب ، دهاوخ  وت  تکاله  بجوم  دریگ ، ماجنا  رگا  هک  تسا  يروط  وت ، یتساوخرد  تازجعم  نیا  مود  تمـسق 

عقاو رد  هزجعم  نیا  نتـساوخ  اب  وت  نانآ ، يدوبان  تکاله و  يارب  هن  دـهدیم  ناشن  ار  هزجعم  مدرم ، لد  رد  نامیا  داجیا  تقیقح و  تاـبثا 
تـساوخرد رثا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتاناد  نانآ  تحلـصم  هب  رتنابرهم و  شناگدـنب  رب  دـنوادخ  ینکیم ، تساوخرد  ار  شیوخ  تکـاله 

. دزاس ناشراپسهر  یتخبدب  تکاله و  هطرو  هب  نانآ  هنالهاج 
دننام  ) دریگ ماجنا  وت  تساوخرد  قبط  ات  تسین  لـمع  لـباق  الـصا  تسا و  رود  هب  ناـکما  هطیح  زا  وت  یتساوخرد  تازجعم  رگید  تمـسق 

(. ادخ يوس  زا  یطختسد  یبتک و  همان  ندروآ  ناگتشرف و  ادخ و  ندید 
هزیگنا ادخ ، ربمایپ  تقیقح و  نتفرگ  هرخـسم  داب  هب  زج  تجاجل و  دانع و  زج  وت  حیرـص  فارتعا  قبط  وت  ياهتساوخرد  مراهچ  تمـسق 

ادـخ و هدوـهیب . تـسا  یلمع  ياهزجعم ، نـینچ  ندروآ  نیارباـنب  تـسین ، ناـیم  رد  یباـیتقیقح  ییوـج و  قـح  عوـضوم  يرادـن . يرگید 
تـسد ثبع  لمع  کی  هب  نانآ  تساوخرد  اب  دنهن و  جرا  سوهلاوب  دونع و  مدرم  تشم  کی  تجاجل  دانع و  هب  هک  دننآ  زا  رترب  شربمایپ 

. دنیالایب
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کنیا درادـن و  یلمع  تبثم و  باوـج  هک  تسا  نیا  تسین ، يرگید  زیچ  ییوجهناـهب  زج  وـت  ياـهتساوخرد  نیا  هک ، نیا  نخـس  هاـتوک 
اهنآ : کت  کت  یفنم  باوج 

نیا یـشاب ،» هتـشاد  بآ  ياهرهن  ناتـسب و  غاب ، دیاب  وت  ای  زاس  يراج  ییاههمـشچ  نیمز  زا  : » ییوگیم هک  هّللا ! دبع  يا  وت  تساوخرد  اما 
مهد و ماجنا  ار  اهراک  نیا  رگا  یهاگآ . ان  ربخیب و  ادخ  تازجعم  زار  زا  وت  دریگیم . همـشچ  رـس  تینادان  لهج و  زا  وت  ياهتساوخرد 

رگا ییوگب  هک  تسا  نآ  دـننام  هب  وت  ياـهتساوخرد  نیا  دوب !؟ مهاوخ  ربماـیپ  وت  ناـمگ  هب  اـیآ  مشاـب ، هتـشاد  یتـفگ  هک  ار  هچ  نآ  ره 
يراج اهرهن  اهناتسب  غاب و  نآ  رد  دیرادن و  فئاط  رد  ییاهناتـسب  اهغاب و  تنارای  وت و  ایآ  مریذپیم !! ار  وت  توبن  يورب  هار  يزیخرب و 
نامسآ : » ییوگیم هک  وت  تساوخرد  اما  و  مشاب !؟ ربمایپ  ناتسب  غاب و  نتشاد  اب  زین  نم  ات  دیاهدش  ربمایپ  اهنآ  نتـشاد  اب  امـش  ایآ  تسین ؟

ناتیاهتساوخرد نیا  اـب  امـش  دوب ؟ دـهاوخن  یعطق  امـش  تکـاله  گرم و  تروص  نیا  رد  اـیآ  رآ »! دورف  اـم  رـس  رب  نک ، هعطق  هعطق  ار 
هکلب دزاسیمن  كاله  دوبان و  ار  امـش  وا  دیرادنپیم . امـش  هک  تسا  نآ  زا  رتنابرهم  وا  یلو  دـنک  دوبان  ار  امـش  ادـخ  ربمایپ  دـیهاوخیم 

هب راگدرورپ  لیالد  ججح و  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  تقیقح  نیا  هب  یلو  دهدیم  ناشن  ناتیارب  ادـخ  يوس  زا  یلیالد  امـش  تیادـه  يارب 
665 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  نآ  دنهاوخب  ار  هچ  ره  هک  تسین  شناگدنب  هاوخلد 

، تسین نآ  رد  شحالـص  هک  ار  هچ  نآ  دـهدن و  صیخـشت  ار  شیوـخ  داـسف  حالـص و  دروـم  نیا  رد  ناـسنا  دـیاش  اریز  دـهد ، ماـجنا  ار 
هب یـضاق  هک  ياهدید  ای  دنک و  زیوجت  وراد  يو  يارب  رامیب  هاوخلد  هب  يرتکد  هک  ياهدـید  لاح  ات  وت  ایآ  هّللا ! دـبع  يا  دـنک . تساوخرد 

ار نانآ  ات  روایب  ام  يارب  ار  وا  ناگتـشرف  ادخ و  : » ییوگیم هک  وت  تساوخرد  اما  دـهاوخب !؟ لیلد  یکاش  یعدـم و  زا  اوعد  فرط  هاوخلد 
اریز تسا ، نوریب  ناـکما  هریاد  زا  هک  ینکیم  تساوخرد  ار  يزیچ  نخـس  نیا  اـب  میونـشب » اروضح  وـت  توـبن  رب  ار  ناشتداهـش  مینیبـب و 
رما نیا  امـش  سپ  دوش ، هدید  دریگ و  رارق  يزیچ  ربارب  رد  دـنک ، تکرح  دورب ، دـیایب ، هک  تسین  ناسنا  دـننام  دـنوادخ  هک  تسا  یهیدـب 

هک نیا  یشاب .» هتـشاد  الط  زا  ياهناخ  ای  : » ییوگیم هک  هّللا ! دبع  يا  وت  تساوخرد  اما  دینکیم !؟ تساوخرد  تسین ، یندش  هک  ار  لاحم 
؟ دنراد الط  زا  ییاههناخ  رصم  ناهاشداپ  هک  ياهدینش  وت  ایآ  دشاب . دناوتیمن  توبن  لیلد 

. يرآ هّللا : دبع 
؟ دناهدیسر توبن  ماقم  هب  ییالط  ياههناخ  نآ  نتشاد  اب  نانآ  ایآ  هّللا : لوسر 

. هن هّللا : دبع 
هدافتـسا ءوس  وت  لهج  زا  دـهاوخیمن  دـمحم  دـناسرب . يربمایپ  ماقم  هب  دـناوتیمن  زین  ار  دـمحم  الط ، زا  ياهناخ  نتـشاد  سپ  هّللا : لوسر 

. دنک تابثا  ار  دوخ  توبن  ییالط  هناخ  الط و  اب  دنک ،
هک : ینکیم  هفاضا  سپس  و  ینک » زاورپ  نامسآ  هب  : » ییوگیم هک  هّللا ! دبع  يا  وت  تساوخرد  اما  و 

هب ندرک  زاورپ  اریز  تسین  شیب  ییوـج  هناـهب  کـی  مه  نیا  مـیروآیمن ». ناـمیا  وـت  هـب  يرواـین  اـم  يارب  دـنوادخ  يوـس  زا  ياهماـن  اـت  »
سپ دوب ». دهاوخن  نم  ندروآ  نامیا  بجوم  تندرک ، زاورپ  نامسآ  هب  : » ییوگیم هک  دوخ  وت  تسا . ندمآ  دورف  زا  رتتخـس  اهنامـسآ 
رخآ رد  دوخ  وت  یهگناو ، دـش ؟ دـهاوخ  وت  ندروآ  نامیا  قیدـصت و  بجوم  هنوگچ  مندروآ ، همان  ندـش و  لزان  نامـسآ  زا  لاح  نیا  اـب 

ادخ تجح  ربارب  رد  وت  سپ  هن !! ای  منک  قیدـصت  ار  وت  هک  تسین  مولعم  زاب  اهنیا  همه  اب  هک  نیا  هب  ینکیم  فارتعا  تحارـص  هب  تنخس 
دیامرفیم : ادخ  هک  تسا  نامه  وت  باوج  دیتسین ، شیب  يدونع  وجهناهب و  جوجل ، دارفا  تنارای  وت و  يزرویم . تجاجل  دانع و 

دنوادخ هب  هک  دسریمن  نم  هب  سپ  ربمایپ ، يرـشب  زج  متـسین  نم  دیرادنپیم - هچ  نآ  زا  تسا - هزنم  كاپ و  دـنوادخ  ! » دـمحم يا  وگب :
666 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  يو  زا  ار  یتازجعم  دوخ  هاوخلد  هب  میامن و  رداص  نامرف 

«1 .« » منک تساوخرد 
، تایآ نیا  لوزن  نأـش  رد  تسا و  هدـمآ  یحارتقا  تازجعم  ياـههیآ  لوزن  نأـش  رد  هک  دوب  یتاـیاور  زا  یکی  اـهنت  دـش ، یـسررب  هچ  نآ 
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زا هک  تسا  هتخاس  دراو  تایآ  نیمه  لیذ  رد  دوخ  ریـسفت  رد  ار  اـهنآ  مه  يربط  تسا و  هدـیدرگ  لـقن  زین  يرگید  ددـعتم  ياـهتیاور 
.!! تسا راورخ  هنومن  تشم  هک  اریز  مینکیم  يراددوخ  اهنآ  یسررب 

__________________________________________________

.93 ءارسا / ( 1)
667 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

667 هعتم … ص : ثیدح  فیرحت  ( 7)

دیوگیم : دوعسم  نب  هّللا  دبع  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  تروص  نیدب  ص )  ) ادخ لوسر  زا  هعتم » ثیدح  »
ای هک  میدومن  راـهظا  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  میتشادـن ، هارمه  هب  ار  نامنارـسمه  میدوب ، ص )  ) ادـخ لوسر  شیپ  اـهگنج  زا  یکی  رد  اـم ،
اب هک  داد  روتـسد  ام  هب  دومن و  يریگولج  لمع  نیا  زا  ار  ام  ترـضح  نآ  مینک ؟ یـصخ  ار  نتـشیوخ  هک  ییامرفیم  هزاجا  ایآ  هّللا  لوسر 

! نانمؤم يا  هک : دومن  مالعا  ص )  ) ادـخ لوسر  نامرف  هب  هّللا  دـبع  هاگ  نآ  مینک . تقوم  جاودزا  رهم ، ناونع  هب  یـسابل  هکت  ربارب  رد  نانز 
ار ناگدننکزواجت  دـنوادخ  اریز  دـینکن  زواجت  نارگید  سومان  هب  دـیزاسن و  مارح  تسا ، هدرک  لالح  امـش  يارب  دـنوادخ  هک  ار  هچ  نآ 

. درادن تسود 
يراخب حیحـص  زا  میدرک ، لقن  هک  ترابع  نیمه  اب  ار  ثیدـح  نیا  هقف ، ملع  نادنمـشناد  نارـسفم و  ثیدـح و  نالقان  املع و  زا  یهورگ 

دشابیم : توافتم  روکذم  تیاور  اب  تهج  ود  زا  تسا ، دوجوم  « 1  » یلعف يراخب  حیحص  رد  هچ  نآ  یلو  دناهدومن  لقن 
زاوج هب  دوعسم  نبا  هک  دنتـسنادیم  نیقی  هب  نانآ  اریز  دناهتخادنا  يراخب  ثیدح  دنـس  زا  ار  دوعـسم » نبا   » هعتم زاوج  مدع  نارادفرط  - 1

زیوجت تیاور  رد  هک  حاـکن  زا  روظنم  هک  نیا  رب  دوب  دـهاوخ  ینـشور  هاوگ  هنیرق و  تیاور  نیا  دنـس  رد  يو  دوـجو  تسا و  دـقتعم  هعتم 
. دشابیم تقوم  جاودزا  هعتم و  نامه  تسا ، هدیدرگ 

__________________________________________________

.53 / 6 (. 1)
668 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

اریز دناهتـشادرب  تیاور  رخآ  زا  ار  لجا » یلا   » هملک دناهدروآ و  لمع  هب  دروم  نیا  رد  زین  يرگید  فرـصت  کی  زاوج  مدع  نارادفرط  - 2
هب ار  نآ  ثیدح  ناحراش  هک  نانچ  تسا ، تقوم  جاودزا  هعتم و  نامه  تیاور  نیا  رد  حاکن  زا  روظنم  هک  نیا  رد  تسا  حیرـص  هملک  نیا 

، تسا هداد  تصخر  هزاجا و  نآ  هب  گنج  زور  رد  ص )  ) مالـسا ربمغیپ  هک  یحاکن  زا  روظنم  هک  دناهتفگ  دـناهدرک و  ریـسفت  ینعم  نیمه 
دنکیم تیبثت  دـییأت و  ار  ینعم  نیا  دـندوبن  ام  اب  نانز  ءاسن » انعم  سیل   » هلمج هک  نیا  اصوصخم  مئاد ، جاودزا  هن  دـشابیم  تقوم  جاودزا 

ینز ره  روظنم  هن  دناهتـشادن  هارمه  هب  ار  ناـنآ  گـنج ، رد  هک  دوب  یگنج  نازابرـس  یمئاد  نارـسمه  هلمج  نیا  رد  ناـنز »  » زا روظنم  اریز 
نیا صوصخ  هب  دهد ، تصخر  نانآ  هب  ص )  ) ربمایپ ات  دـنامیمن  یقاب  جاودزا  يارب  یموهفم  دوبن ، اج  نآ  رد  ینز  چـیه  رگا  نوچ  دـشاب 

. دندوبن ام  اب  یمسر ) نارسمه   ) ام یصاصتخا  نانز  ءاسن » انل  سیل   » هک تسا  هدمآ  هنوگ  نیدب  اهتیاور  زا  یضعب  رد  هلمج  نیا  هک 
هانگ و زا  يریگـشیپ  يارب  دنتـشادن و  هارمه  هب  ار  ناشنارـسمه  گـنج  نآ  رد  یگنج  نازابرـس  هک  دوشیم  مولعم  هاـتوک  یـسررب  نیا  اـب 

. دنسرب ناشنانز  هب  ات  دننک  هدافتسا  تقوم  حاکن  هعتم و  زا  هک  دومرف  هزاجا  نانآ  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  مارح ، هب  باکترا 
ار نآ  دنتـسناوتن  مه  هعتم  نیفلاخم  زا  یهورگ  یتح  هک  تسا  نشور  یعطق و  يروط  هب  تقوم  حاـکن  هعتم و  زاوج  رب  تیاور  نیا  تلـالد 

هلیـسو هب  یلو  دراد  تلـالد  هعتم »  » زاوـج رب  هچرگ  تیاور  نیا  هک  دـناهتفگ  هتفرگ و  شیپ  يرگید  هار  هعتم  زاوـج  در  رد  دـننک و  راـکنا 
. تسا هدش  خسن  هدش ، رداص  هعتم »  » میرحت رد  ادعب  هک  يرگید  تایاور 
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دنکیمن و تباث  ار  اهنآ  هیرظن  دشخبیمن و  نانآ  يارب  يدوس  میتفگ ، هعتم  هیآ  خـسن  مدـع  هلئـسم  رد  هک  یلیالد  هب  مه  راتفگ  نیا  یلو 
. دزاسیمن لزلزتم  هعتم ، زاوج  رب  شتلالد  رد  ار  ثحب  دروم  تایاور 

دوـجو هب  نآ  رد  یتارییغت  دـناهدز و  فـیرحت  هب  تسد  تیاور  نیا  رد  میتـفگ ، هک  روـط  ناـمه  هـعتم  تـمرح  نارادـفرط  هـک  تـسا  نـیا 
هقف و نادنمـشناد  نیرـسفم و  زا  یهورگ  یلو  دزاس . بآ  رب  شقن  ار  فیرحت  نارادفرط  هشقن  دنک و  رب  ار  فیرحت  هشیر  ادخ  دناهدروآ !
حیحص و روط  هب  اهنآ  رد  ثیدح  نیا  هک  یبتک  نانآ و  یماسا  کنیا  دناهدروآ . يراخب  زا  حیحص  روط  هب  ار  تیاور  نیا  ثیدح  ياملع 

تسا : هدمآ  هدشن  فیرحت 
، هیارلا بصن  رد  یعلیز  رصم 3 - هینمیم  پاچ  ، 207 / 3 دوخ ، ریسفت  رد  یطویس  دابآردیح 2 - پاچ  ، 200 / 8 دوخ ، ننـس  رد  یقهیب  - 1

669 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  فیلأتلا  راد  پاچ  ، 180 / 3
، هیدنلا ۀضورلا  رد  یچونق  حیبص 6 - یلع  دمحم  پاچ  ، 8 / 4 داعملا ، داز  رد  میق  نبا  زاجح 5 - پاچ  ، 517 / 2 یقتنملا ، رد  هیمیت  نبا  - 4

نودب ار  هعتم  ثیدح  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  فیلأتلا  راد  پاچ  ، 589 / 1 دیاوفلا ، عمج  رد  نامیلـس  نب  دمحم  هیرینم 7 - پاچ  ، 16 / 2
تسا : هدمآ  زین  رگید  رداصم  رد  روکذم  رداصم  زا  ریغ  ثیدح  نیا  دناهتفرگ ، يراخب  زا  حیحص  روط  هب  فیرحت و 

ص 176 یمزاح ، رابتعا  - 5 184 / 2 نآرقلا ، ماکحا  - 4 87 / 2 ریثک ، نبا  ریسفت  - 3 130 / 5 یبطرق ، ریسفت  - 2 430 / 1 دمحا ، دنسم  - 1
دننام : دراد ، زین  يرگید  دانسا  رداصم و  میدروآ ، اج  نیا  رد  هک  يرداصم  رب  هوالع  تیاور  نیا 

670 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ربتعم . رداصم  رگید  یتسب و  متاح  یبا  حیحص 

670 قالط … ص : هس  هلئسم  هراب  رد  هدبع  دمحم  هیرظن  ( 8)

هراشا

کی رد  قالط  هغیـص  رتحیحـص ، ترابع  هب  ای  دوش و  هتفگ  قالط  راب  هس  سلجم  کـی  رد  ینز  يارب  رگا  دـیوگیم : هدـبع  دـمحم  خـیش 
رد ار  هعیـش  هدیقع  نیا  هک  هدبع  ددرگیم . بوسحم  قالط  کی  اهنآ  همه  دشاب ، ددع 3  اب  دـیقم  قالط  ای  دوش و  رارکت  راب  هس  سلجم 

دـلقم و دارفا  اب  هک  تسین  نآ  فدـه ، دـیوگیم : هاگ  نآ  دـیامنیم ، تابثا  یمکحم  لیالد  اب  ار  نآ  دریذـپیم و  قالط  هس  هلئـسم  دروم 
مینادرگ رب  ناشهدیقع  زا  ار  نایتفم  نایضاق و  ای  مینک و  هلداجم  ثحب و  دنرادن ، يرظن  دوخ  زا  دنتـسین و  يرکف  لالقتـسا  ياراد  هک  نانآ 
یتایاور صوصن و  زا  دننادیم و  ار  تقیقح  نانآ  رثکا  اریز  دننکن  مکح  نآ ، قبط  ای  دنهدن و  اوتف  قالط  هنوگ  نیا  ندوب  قالط  هس  رب  هک 

اهنآ رب  یجرا  دنتالابمیب و  صوصن  همه  نیا  ربارب  رد  اهتنم  دنراد  عالطا  تسا ، هدمآ  ثیدح  بتک  رد  نانآ  راتفگ  يأر و  فالخ  رب  هک 
«1 . » ربمایپ راتفگ  ادخ و  باتک  قبط  رب  هن  دشابیم  ناشیاهباتک  قبط  نانآ  راکفا  لامعا و  اریز  دنهنیمن ،

670 ص : فّلؤم … :

تقوم جاودزا  اریز  دومنیم  زاربا  ار  تقیقح  هنوگ  نیدب  تفگیم و  ار  نخس  نیمه  لثم  زین  تقوم  جاودزا  هلئـسم  رد  هدبع  هک  شاک  يا 
، نیاربانب درادن . یلیلد  تسا و  ساسایب  دروم  نیا  رد  خـسن  لامتحا  تسا و  نشور  تباث و  مالـسا  نییآ  رد  قالط » هس   » هلئـسم دـننام  مه 

هزیگنا ربمایپ ، راـتفگ  ادـخ و  باـتک  هب  ییاـنتعایب  ناـشدوخ و  صوصخم  ياـهباتک  زا  يوریپ  زج  دـننکیم  میرحت  ار  هعتم  هک  یناـسک 
. دنرادن يرگید 

__________________________________________________

.386 / 2 رانملا ، ریسفت  ( 1)
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671 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

671 هعیش … ص : رب  يزار  يارتفا  ( 9)

ُهَّللا اوُحْمَی  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  يو  اریز  تسا  يزار  رخف  مه  یکی  دناهدومن ، تواضق  قیقحت  ملع و  نودب  هعیش  دیاقع  رد  هک  یناسک  زا 
يزیچ هب  دنوادخ  ملع  هک  تسانعم  نیدب  مه  ادب  دنرادیم و  اور  ادخ  هراب  رد  ار  ادب » (، » هعیـش  ) اهیـضفار دـیوگیم : ُِتْبُثی …  َو  ُءاشَی  ام 

. ددنویپ عوقو  هب  نآ  فالخ  یلو  دریگب  قلعت 
. دهدیم ادخ  هب  لهج  تبسن  ادب  هلئسم  نتفریذپ  اب  هعیش  يو  رظن  هب  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  زا  يزار  روظنم 

هعیـش هب  ار  اوراـن  تمهت  نیا  هک  يزار »  » ناـمه تسین !! شیب  ییارتـفا  دـیوگیم ، هعیـش  هراـب  رد  يزار  هچ  نآ  هـک  یهاوـگ  اراـگدرورپ !
اج نیا  رد  ار  نآ  هک  تسین  هدنبیز  نم  يارب  مراد و  مرش  نآ  نایب  زا  هک  دروآیم  ریرج  نب  نامیلس  زا  ینخـس  لصحم  باتک  رد  ددنبیم ،

. منک هایس  تشز ، نانخس  هنوگ  نیا  اب  ار  باتک  تاحفص  مراگنب و 
یضعب هک  تسا  ینخس  دراد ، تهابش  نخس  نیا  هب  تحابق  یتشز و  رد  مه  نآ  هک  تسا  هدروآ  يرگید  نخس  زا  دعب  ار  نخس  نیا  يزار 
دنهاوخ يدوز  هب  نارگمتـس  دـیآیم ! رد  ناـشناهد  زا  هک  ینخـس  گرزب  هچ  دـناهدنار . ناـبز  هب  هّللا  لوسر  هراـب  رد  ار  نآ  نایحیـسم  زا 

672 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تفرگ !! دنهاوخ  رارق  یکانرطخ  دب و  هاگیاج  هچ  رد  هک  تسناد 

672 شنیرفآ … ص : رد  ادخ  هدارا  ثیداحا  ( 10)

ِهَّللا ُدَی  ُدوُهَْیلا  َِتلاق  َو  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  رد  هک  تسا  هدروآ  نینچ  ع )  ) قداص ماما  زا  رابخالا  یناعم  دیحوت و  باتک  رد  قودـص  موحرم 
تقلخ و راک  رب  يزیچ  هن  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دـندوب ، دـقتعم  دوهی  هک  ادـخ  تسد  ندوب  هتـسب  هفیرـش و  هیآ  زا  روظنم  دومرف : ٌۀـَلُوْلغَم 

. دنکیم مک  نآ  زا  يزیچ  هن  دیازفایم و  شنیرفآ 
دنوادـخ هب  هک  داب  نانآ  رب  ادـخ  تنعل  تسا و  هتـسب  نانآ  دوخ  تسد  هکلب  : » دومرف درک و  لزان  ار  هیآ  نیا  نانآ  بیذـکت  يارب  دـنوادخ 

تسا و زاب  ششخب ) شنیرفآ و  قلخ ، يارب   ) هشیمه شیاهتسد  دنوادخ  دننادیم  هتسب  ار  ادخ  تسد  دنهدیم و  ییاجبان  اوران و  تبـسن 
«1 .« » دنکیم ناسحا  قافنا و  دهاوخب ، هک  روط  ره 

ار هچ  نآ  دیادزیم و  تشونرـس ) اضق و  حول  زا   ) دهاوخب هک  ار  هچ  نآ  ادخ  : » دیامرفیم دروم  نیا  رد  گرزب  يادـخ  هک  ياهدینـشن  ایآ 
«2 .« » باتکلا ّما  تسوا  شیپ  رد  درادیم و  تباث  دهاوخب  هک 

راحب رد  ار  اهتیاور  نیا  همه  یـسلجم  موحرم  هدرک و  لقن  نومـضم  نیا  هب  یتیاور  دامح ، زا  مه  وا  بیعـش و  نب  بوقعی  زا  زین  یـشایع 
«3 . » تسا هدروآ  راونالا 

__________________________________________________

.64 هدئام / ِناتَطوُْسبَم . ُهادَی  َْلب  اُولاق  اِمب  اُونُِعل  َو  ْمِهیِْدیَأ  ْتَّلُغ  ( 1)
.39 دعر / ِباتِْکلا . ُّمُأ  ُهَْدنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  ( 2)

.131 - 142 / 2 راونالا ، راحب  ( 3)
673 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

673 ناسنا … ص : تشونرس  رد  اعد  ریثأت  ثیداحا  ( 11)

رمع يزیچ  اعد و  رگم  دنک  فرطرب  ار  یهلا  ياضق  دناوتیمن  یلماع  چـیه  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  دـیوگیم : نامیلـس  مان  هب  يايوار 
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لوسر هک  دیوگیم  نابوث  « 1 . » تسا هدروآ  دوخ  حیحـص  رد  ار  تیاور  نیا  يذـمرت  مدرم . هب  یکین  ناسحا و  رگم  دـیازفایمن  ار  ناـسنا 
تشز و لامعا  اعد ، رگم  دهدیمن  رییغت  ار  یهلا  ریدقت  یلماع  چیه  یکین و  ناسحا و  رگم  دنکیمن  دایز  ار  ناسنا  رمع  يزیچ  دومرف : هّللا 

. دنزاسیم بیصنیب  مورحم و  یهلا  ياهتمعن  زا  ار  ناسنا  هک  دنناهانگ 
. دناهدروآ « 4  » دوخ دنسم  رد  دمحا  و  « 3  » كردتسم رد  مکاح  « 2 ، » دوخ ننس  رد  هجام  نبا  ار  تیاور  نیا 

هدـمآ يدایز  تایاور  هنیمز  نیا  رد  درادـن و  دروم  نیا  رد  يداریا  مه  یبهذ  هدومن و  دـییأت  ار  تیاور  نیا  تحـص  كردتـسم ، رد  مکاح 
. دیبای تسد  اهتیاور  نیا  زا  يرگید  دادعت  هب  دیناوتیم  هطوبرم ، لوصف  بتک و  هب  هعجارم  اب  هک  تسا 

__________________________________________________

.350 / 8 يذمرت ، حیحص  ( 1)
.24 / 1 (. 2)
.93 / 1 (. 3)

.277 ، 280 ، 282 / 5 (. 4)
674 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

674 ص : هّللا … » مسب   » هیآ تیمها  ( 12)

يانعم رد  مه  هّللا »  » هملک تسا و  يونعم  هفاـضا  هّللا »  » هملک يوس  هب  مسا »  » هملک هفاـضا  هک  میتفگ   … هّللا »  مسب   » هیآ یبدا  حیـضوت  رد 
. دشاب هّللا »  » ظفل دوخ  نآ  زا  روظنم  هک  نیا  هن  تسا  هتفر  راک  هب  دوخ 

هتفر راک  هب  دشاب ، لمتشم  یهلا  ياهمان  امسا و  مامت  هب  دناوتیم  هک  دوخ  عماج  یمومع و  يانعم  رد  مسا »  » هملک هک  تفگ  دیاب  نیاربانب ،
راگدرورپ مظعا  مسا  نوچ  ددرگیم ، هراشا  قادصم  هب  دوشیم و  روظنم  ادخ  مسا  یلک  موهفم  هّللا » مسب   » هملک نتفگ  اب  نیاربانب ، تسا .

زا مسا  هملک  نتفگ  اب  دـنکیم و  قیبطت  رتشیب  رتهب و  راگدرورپ  مسا  یلک  موهفم  اب  سپ  تسا . راگدرورپ  ياهمان  قادـصم  نیرتگرزب 
. دنکیم تردابم  تقبس و  هدنونش  هدنیوگ و  نهذ  هب  رتشیب  رتشیپ و  راگدرورپ  رگید  ياهمان  امسا و  مامت 

هب مشچ  یهایـس  ات  تسا  رتکیدزن  راگدرورپ  مظعا  مسا  هب  هّللا  مسب  : » دـیوگیم هک  ددرگیم  نشور  تیاور ، نآ  يانعم  حیـضوت  نیا  اـب 
«« 1 . » نآ هدیفس 

اج نیا  رد  هک  نآ  هچ  تسا  لـماک  یتاذ و  برق  تسا ، نآ  یقیقح  قادـصم  هک  مظعا  مسا  هب  هـّللا » مـسب   » موـهفم یکیدزن  برق و  نوـچ 
تسا یعضو  ناشداحتا  یناکم و  برق  نآ ، هدیفـس  هب  تبـسن  مشچ  یهایـس  برق  یلو  دنتـسه  یکی  دحتم و  جراخ  رد  موهفم  اب  قادصم 

. تسا یناکم  برق  زا  رتيوق  یتاذ  برق  هک  تسا  یعیبط  اتقیقح ، اتاذ و  هن  دنکیدزن  مه  هب  ناکم  عضو و  رد  ود  نیا  ینعی 
__________________________________________________

. تشذگ هّللا » مسب   » ریسفت تمسق  باتک  نتم  رد  ثیدح  نیا  ( 1)
675 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

675 شنیرفآ … ص : زاغآ  ثیداحا  ( 13)

«1 . » دوب نم  رون  دومن ، زاغآ  نآ  اب  ار  تقلخ  ناهج  دیرفآ و  دنوادخ  هک  ياهدیدپ  نیتسخن  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر 
دوب و اهنت  درفنم و  دوخ  ییاتکی  رد  دنوادخ  هک  نادب  دمحم  يا  دومرف : نم  هب  مدوب ، ع )  ) داوج ماما  شیپ  رد  دیوگیم : نانـس  نب  دـمحم 

نارود رازه  ناشرون  تقلخ  زا  دعب  نانآ  دیرفآ . ار  ع )  ) همطاف یلع و  و  ص )  ) دمحم هاگ  نآ  تشادـن ، دوجو  يرگید  زیچ  يو  دوجو  زج 
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«2 . » دندنام لاح  نامه  رد 
__________________________________________________

.33 / 1 راونالا ، راحب  ( 1)
.155 / 2 یفاو ،  239 / 1 یفاک ، لوصا  ( 2)

676 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

676 هلمسب … ص : ندوب  نآرق  ءزج  ثیداحا  ( 14)

نیا مکاح  دومن . باسح  لقتـسم  هیآ  کی  ار  نآ  دـناوخ و  زاـمن  رد  ار  هّللا  مسب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک : دـنکیم  لـقن  هملـس  ما  زا  یقهیب 
«1 . » تسا حیحص  يراخب  ملسم و  طیارش  قبط  تیاور  نیا  هک  دیوگیم  هدرک و  لقن  كردتسم  رد  ار  تیاور 

نامه یناثم » عبـس   » هک داد  خساپ  يو  دیـسرپ  ار  یناثم » عبـس  ( » ص  ) ادخ لوسر  زا  ع )  ) یلع هک  تسا  هدرک  لقن  زین  ریخلا  دـبع  زا  یقهیب 
زا یکی  مه  هّللا » مسب  : » دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  هیآ . تفه  هن  تسا  هیآ  شـش  دـمح  هروس  هّللا ! لوسر  اـی  دـنتفگ : تسا . دـمح »  » هروس

. تسا هدروآ  مه  هریره  وبا  زا  یقهیب  ار  تیاور  نیا  تسا . نآ  تایآ 
مـسب  » هیآ نامه  نآ ، تایآ  زا  یکی  تسا و  هیآ  تفه  دمح ، هروس  دومرفیم : ص )  ) ادخ لوسر  هک  دـنکیم  لقن  هریره  وبا  زا  یقهیب  زاب 

. تسا هّللا »
. دومنیم عورش  هّللا  مسب  اب  ار  دمح  هروس  هشیمه  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : يو  هک  دنکیم  لقن  مه  سابع  نبا  زا  یقهیب 

«2 . » تسا هدروآ  دوخ  حیحص  رد  زین  يذمرت  ار  تیاور  نیا 
ات دومنیم ، عورش  هّللا » مسب   » اب سپس  ریبکت ،»  » اب ار  زامن  يو  هک  دنکیم  لقن  زین  رمع  نبا  زا  یقهیب 

__________________________________________________

. ] …[232 / 1 كردتسم ، ( 1)
.44 / 2 (. 2)

677 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
ندـناوخ رگا  هک  درکیم  للدـم  هیجوت و  نینچ  ار  لمع  نیا  تفگیم و  هّللا » مسب   » دـمح هروس  زا  دـعب  دـناوخیم . ار  دـمح  هروس  نایاپ 

. دشیمن هتشون  نآرق  رد  دوبن ، مزال  هّللا » مسب  »
هب رتشیب ، عالطا  يارب  هک  دراد  دوجو  دروم  نیا  رد  زین  يرگید  تایاور  اهنآ  زا  ریغ  تسا و  لصف  نیا  ياهتیاور  زا  هنومن  دـنچ  اهنیا 

توـالت زاـمن  رد  هک  ار  ياهروس  ره  ع )  ) یلع دـنکیم : لـقن  یبـلعث  هک  تسا  هدـمآ  لاـمعلا  زنک  رد  و  « 1 . » دـییامرف هعجارم  یقهیب  ننس 
« هّللا مسب   » هیآ دومرفیم : زاـب  تسا و  هتـساک  هروس  زا  دـناوخن ، ار  هیآ  نیا  سک  ره  تفگیم : درکیم و  عورـش  هّللا » مسب   » اـب دوـمنیم ،

«2 . » دوشیم هدیمان  یناثم » عبس   » لماک و دمح  هروس  هناگتفه  تایآ  هّللا » مسب   » هیآ اب  ینعی  تسا ، یناثم » عبس   » لمکم
__________________________________________________

.43 - 47 / 2 یقهیب ، ننس  ( 1)
375 و 190. / 2 لامعلا ، زنک  ( 2)

678 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

678 درک … ص : شومارف  زامن  رد  ار  هّللا » مسب   » هیواعم ( 15)
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ياههروس يارب  یلو  دومن  توالت  ار  هّللا » مسب   » دمح هروس  رد  دناوخ و  زامن  هنیدم  رد  هیواعم  هک : دنکیم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  یقهیب 
هدجس هب  هتفگن  ریبکت  دیدرگ ، مامت  هک  هروس  سپس  درکن ، تئارق  ار  هّللا » مسب  - » دوشیم هدناوخ  زامن  رد  دمح  هروس  زا  دعب  هک  رگید -
نایرج رظان  دنتـشاد و  روضح  اج  نآ  رد  هک  نیرجاهم  زا  يدارفا  دـیدرگ ، غراف  هک  زامن  زا  دـیناسر ، نایاپ  هب  ار  زامن  هنوگ  نیدـب  تفر و 

هک دوب  ناناملـسم  ضارتعا  نیمه  رثا  رد  شومارف !؟ ای  يدرک و  تقرـس  زامن  زا  ایآ  هیواعم ! يا  هک  دندز  داد  يو  رـس  رب  وس  ره  زا  دندوب ،
هب یقهیب  ار  تیاور  نـیا  « 1 . » تفگیم ریبکت  زین  نتفر  هدجـس  عقوم  رد  دـناوخیم و  هّللا » مسب   » هروس ره  لوا  رد  يدـعب  زامن  رد  هیواـعم 

هفاضا زاب  رگید و  هروس  يارب  هن  دناوخ و  هّللا » مسب   » دمح هروس  يارب  هن  هیواعم  دیوگیم : لقن ، نآ  رد  یلو  دنکیم  لقن  مه  رگید  قیرط 
دیوگیم هدومن و  لقن  مه  مکاح  ار  تیاور  نیا  دندرک . ضارتعا  يو  رب  دندوب ، اج  نآ  رد  هک  مه  راصنا  نیرجاهم ، رب  هوالع  هک  دنکیم 

. تسا حیحص  ثیداحا  زا  يراخب  ملسم و  طیارش  قبط  تیاور  نیا  هک 
__________________________________________________

.49 / 2 یقهیب ، ننس  ( 1)
679 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

679 زامن … ص : رد  هّللا » مسب   » توالت ثیداحا  ( 16)

رد البق  ار  تایاور  نآ  زا  یکی  هک  هدرکیم  توالت  نآرق  ياههروس  اب  هشیمه  ار  هّللا » مسب   » ادـخ لوسر  ناوارف ، تایاور  نومـضم  هب  اـنب 
دییامرف : هجوت  دروم  نیا  رد  يرگید  ياهتیاور  هب  زین  اج  نیا  رد  کنیا  میدروآ . نآرق  رد  نآ  تیئزج  ثحب  رد  باتک  نتم 

ار میحرلا » نمحرلا  هّللا  مسب   » هیآ سپـس  دناوخیم ، شـشک  و  دـم »  » اب ار  دـمح  هروس  ص )  ) ادـخ لوسر  هک : دـنکیم  لقن  سنا  زا  هداتق 
«1 . » دومنیم ظفلت  دم  اب  زین  ار  میحر »  » دم و اب  ار  نمحر » ، » دناوخیم دم  اب  ار  هّللا » مسب  ، » درکیم عورش 

لقن ار  تیاور  نیا  مکاح  دـناوخیم . دـنلب  ار  هّللا » مسب   » هک مدینـش  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  تفگیم : وا  هک  دـنکیم  لقن  سنا  زا  کـیرش 
. دنرابتعا نانیمطا و  دروم  الماک  ثیدح  نیا  نایوار  دیوگیم : دنکیم و 

مه ار ، هّللا » مسب   » هک مدینش  اهنآ  همه  رد  مدناوخ و  برغم  حبص و  زامن  دایز  نامیلـس ، نب  رّمعم  رـس  تشپ  رد  نم  دیوگیم : ینالقـسع 
مردپ مدومنیم و  ادتقا  مردپ  هب  میاهزامن  رد  هشیمه  نم  تفگیم : دومنیم و  توالت  دنلب  يادص  اب  نآ  زا  دعب  مه  دـمح و  هروس  زا  لبق 

تکرـش ص )  ) ادـخ ربمایپ  زامن  رد  هشیمه  نم  هک  تشادیم  راـهظا  مه  وا  متفاـییم و  روضح  سنا  زاـمن  رد  هشیمه  نم  هک  تفگیم  زین 
دنلب دشیم ، توالت  زامن  رد  هک  هروس  ره  رس  رد  ار  هّللا » مسب   » ناشزامن رد  نانآ  همه  متسجیم و 

__________________________________________________

.233 / 1 مکاح ، كردتسم   46 / 2 یقهیب ، ننس  ( 1)
680 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. دندناوخیم
«1 . » دنقثوم رابتعا و  دروم  امامت  ثیدح  نیا  نایوار  دیوگیم : مکاح 

«2 . » دندناوخیمن دنلب  ار  هّللا » مسب   » نانآ زا  کی  چیه  رمع  رکب و  وبا  و  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دنکیم  لقن  سنا  زا  هماعن  وبا 
فلؤم :

تیاور نیارباـنب ، تسا . هدرکیم  توـالت  ار  هّللا » مسب   » دوـخ ياـهزامن  رد  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  دـیآیم  رب  نینچ  تاـیاور  نیا  همه  زا 
وزج هّللا » مسب   » هک دـناهداد  رارق  زیواتـسد  ار  نآ  زین  ياهدـع  دـناوخیمن و  نآرق  ياههروس  اـب  ار  هّللا » مسب   » ربماـیپ دـیوگیم : هک  سنا -

ینعی دشاب ، هدوب  يرهج  توالت  تیاور ، نیا  رد  هّللا » مسب   » توالت مدع  زا  روظنم  دیاش  دـشاب و  هتـشاد  يرگید  ینعم  دـیاب  تسین - نآرق 
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. تسا هدرکیمن  توالت  دنلب  روط  هب  ار  هّللا » مسب  ( » ص  ) ادخ لوسر 
« هّللا مسب   » ادخ لوسر  هک  دیوگیم  سنا  تیاور ، نآ  رد  دشابیم و  سنا  دوخ  زا  زین  نآ  هک  تسا  ریخا  تیاور  نامه  ینعم  نیا  دـهاش  و 

. دناوخیمن دنلب  يادص  اب  ار 
هکلب دـناوخیمن  زاـمن  رد  ار  هّللا » مسب  ( » ص  ) ادـخ لوـسر  هک  دـیوگیمن  احیرـص  زین  ثحب  دروـم  تیاور  رد  سنا  هک  نیا  رگید  هاوـگ 
يارب ص )  ) ادخ لوسر  دیوگیم : رگید  تیاور  رد  دنناوخب و  دنلب  يادص  اب  ار  هّللا » مسب   » هک مدینشن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نم  دیوگیم :

«3 . » میدینشن يو  زا  ار  هّللا » مسب   » تئارق ام  دناوخ و  زامن  ام 
. دنامیمن یقاب  سنا  تیاور  اب  اهتیاور  نیا  نایم  رد  یضراعت  رگید  سنا ، تیاور  يارب  ینعم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب 

« هّللا مسب   » مادک چیه  رمع  رکب و  وبا  نینچمه  و  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدمآ  نومضم  نیدب  ملسم  حیحص  رد  مه  رگید  تیاور  کی 
دراد و دوجو  یـشرق » ملـسم  نب  دیلو   » تیاور نیا  دنـس  رد  یلو  « 4  » نآ رخآ  رد  هن  دـمح و  هروـس  لوا  رد  هن  دـندناوخیمن ، زاـمن  رد  ار 

دیدرت زا  یلاخ  يو  ندوب  رابتعا  دروم 
__________________________________________________

.233 - 234 / 1 كردتسم ، ( 1)
.542 / 2 یقهیب ، ننس  ( 2)
.144 / 1 یئاسن ، ننس  ( 3)
.12 / 2 ملسم ، حیحص  ( 4)

681 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
هابتـشا اطخ و  بکترم  دایز  ملـسم » نب  دیلو   » هک دناهتفگ  احیرـص  املع  زا  ياهدع  میناوخیم : بیذهتلا  بیذـهت  رد  هک  نانچ  هکلب  تسین 

. درکیم تیاور  لقن  رد  سیلدت  ای  ددرگیم و 
وبأ و  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـنکیم  لقن  سنا  زا  وا  تسا . هداتق  تیاور  دراد ، تفلاخم  رهاـظ  هب  روکذـم  تاـیاور  اـب  هک  یتیاور  نیموس 

«1 . » دندرکیم عورش  نیملاعلا » بر  هّلل  دمحلا   » اب ار  زامن  تئارق  نامثع  رمع و  رکب ،
بر هّلل  دمحلا   » زا روظنم  هک  تفگ  ناوتیم  دنک ، تقباطم  روکذم  تایاور  اب  هک  دشاب  هتـشاد  يرگید  يانعم  دـیاش  مه  تیاور  نیا  یلو 

اب ار  باتکلا » ۀـحتاف   » ای دـمح و  هروس  یهاـگ  اریز  تسا  دـمح  هروس  نآ ، زا  روظنم  هکلب  تسین  هیآ  نآ  دوخ  تیاور ، نیا  رد  نیملاـعلا »
. دنمانیم مان  نامه 

عورـش باـتکلا » ۀـحتاف   » هروـس اـب  ار  زاـمن  ناـمثع  رکب و  وـبا  رمع ، ص ،)  ) ادـخ لوـسر  هک  دوـب  دـهاوخ  نینچ  تیاور  ياـنعم  نیارباـنب ،
مـسب  » هروس نآ  زاغآ  رد  دندومنیم و  زاغآ  هّلل » دمحلا   » هلمج اب  ار  هحتاف  هروس  نانآ  هک  دـشاب  نیا  تیاور  يانعم  هک  نیا  هن  دـندرکیم 

هک يایناعم  هب  ار  اهنآ  همه  مه  یعفاش  هدمآ و  نایب  نیمه  اب  زین  رگید  تایاور  زا  یـضعب  هکلب  تیاور  نیا  اهنت  هن  دندناوخیمن . ار  هّللا »
. تسا هدومن  لمح  میتفگ ، ام 

درادن و دوجو  یفالتخا  ضراعت و  نیرتکچوک  لصف ، نیا  تایاور  نایم  رد  هک  دوشیم  مولعم  یسررب ، قیقحت و  نیا  اب  باسح و  نیا  اب 
توـالت نآ  زاـغآ  رد  زین  ار  هّللا » مسب  ، » دـناوخیم زاـمن  رد  هک  ياهروـس  ره  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک : نیا  رب  دـنراد  تلـالد  هـک  یتاـیاور 

. تسا ضراعم  الب  تسرد و  الماک  دومنیم ،
__________________________________________________

.143 / 1 یئاسن ، ننس   125 / 1 دواد ، یبا  ننس   45 / 2 يذمرت ، حیحص  ( 1)
682 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

نآرق لئاسمرد  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 448زکرم  هحفص 426 

http://www.ghaemiyeh.com


682 روبق … ص : ترایز  ثیداحا  ( 17)

زا یـشخب  اـهنت  اـم  یلو  میزاـینیب  اـهنآ  لـقن  زا  ترثک  روفو و  رثا  رد  هک  تسا  هدـیدرگ  لـقن  یناوارف  تاـیاور  روبق ، تراـیز  زاوج  رد 
نیا رد  تسا ، هدروآ  یقتنملا  باتک  رد  هیمیت - نبا  هب  فورعم  میکحلا  دبع  نب  دمحا  ياین  هّللا - دـبع  دـنزرف  مالـسلا  دـبع  هک  ار  یتایاور 

مییازفایم : اهنآ  رب  دنچ  یتایاور  زین  نارگید  زا  میروآیم و  اج 
هیمیت : نب  میکحلا  دبع  دنزرف  هّللا  دبع  نب  مالسلا  دبع 

هب ردام  ربق  ترایز  رد  دـنوادخ  یلو  مدرکیم  یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امـش  نم  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـنکیم  لـقن  هدـیرب  زا  - 1
. تسا زور  نیسپاو  يروآ  دای  هلیسو  روبق  ترایز  اریز  دینک  ترایز  ار  اهربق  سپ  دومرف ، هزاجا  دمحم 

، دـندرک هیرگ  زین  شباحـصا  وا ، هیرگ  رثا  رد  تسیرگ . دومن و  ترایز  ار  شرداـم  ربق  ص )  ) ادـخ لوسر  دـنکیم : لـقن  هریره  وبا  زا  - 2
ربق هک  متساوخ  هزاجا  وا  زا  دادن و  هزاجا  یلو  منک  شزرمآ  بلط  رافغتسا و  مردام  يارب  هک  مدیبلط  تزاجا  نانم  يادخ  زا  دومرف : سپس 
دای بجوم  روبق  ترایز  اریز  دینک  ترایز  ار  اهربق  سپ  دومرف ، هزاجا  مردام  ترایز  هب  تفریذـپ و  ارم  تساوخرد  منک ، ترایز  ار  مردام 

. تسا گرم  يروآ 
اجک زا  ناـنمؤم ! رداـم  يا  متفگ : يو  هب  دـمآیم ، ناتـسربق  يوـس  زا  يزور  هشیاـع  هک : دروآیم  نـینچ  هـکیلم  یبا  نـب  هـّللا  دـبع  زا  - 3

، يرآ تفگ : تسا ؟ هدرکن  میرحت  ار  روبق  ترایز  ص )  ) ادـخ لوسر  رگم  متفگ : ناـمحرلا . دـبع  مردارب  ربق  تراـیز  زا  تفگ : ییآیم ؟
683 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  عنم  روبق ، ترایز  زا  ص )  ) ادخ لوسر 

. دومن هیصوت  رومأم و  روبق  ترایز  هب  تشادرب و  ار  عنم  نیا  ادعب  یلو  دوب  هدرک 
. تسا هدروآ  دوخ  ننس  رد  زین  مرثا »  » ار تیاور  نیا  دیوگیم : سپس  دنکیم ، لقن  ار  تیاور  نیا  هیمیت  نبا 

ّفلؤم :
نیا هک  دـیوگیم  یقتنملا  باتک  رب  دوخ  یقرواپ  رد  یقف  دـماح  دـمحم  خیـش  هکلب  دـناهدرک  لقن  مرثا  هیمیت و  نبا  اهنت  هن  ار  تیاور  نیا 

. دناهدروآ هنسلا  حرش  رد  زین  يوغب  مکاح و  هجام و  نبا  ار  تیاور 
تفگ : نینچ  اج  نآ  رد  دمآ و  ناتسربق  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدروآ  زین  هریره  وبا  زا  - 4

تیاور نیا  دیوگیم : هاگ  نآ  دنکیم ، لقن  ار  تیاور  نیا  هیمیت  نبا  دیدرگ . میهاوخ  قحلم  امش  هب  زین  ام  نانمؤم ! هورگ  يا  امش  رب  مالس 
هدوزفا ار  هلمج  نیا  هشیاع ، تیاور  رد  یلو  هدروآ ، ار  تیاور  نیمه  مه  هشیاع  زا  دـمحا  دـناهدرک و  لـقن  مه  یئاـسن  ملـسم و  دـمحا ، ار 

هک  ) نکن یـشیامزآ  ناـنآ  زا  دـعب  نادرگم و  مورحم  ناـنآ  شاداـپ  رجا و  زا  ار  اـم  ادـنوادخ ! تشاد : هضرع  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هک  تسا 
(. مییایبرب نآ  هدهع  زا  میناوتن 

نانآ زا  ياهدـنیوگ  روبق ، ترایز  هب  نتفر  عقوم  رد  هک  درکیم  میلعت  دوخ  باحـصا  هب  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک : دـنکیم  لـقن  هدـیرب  زا  - 5
دنوادخ زا  تسویپ . میهاوخ  امش  هب  راگدنوادخ  تساوخ  هب  مه  ام  ناناملـسم ! نانمؤم و  زا  ناگدرم ، راید  لها  يا  امـش  رب  مالـس  دیوگب :

. مییامنیم یشوخ  تیفاع و  بلط  امش  ام و  همه  يارب 
«1 .« » دناهدروآ ناشبتک  رد  ار  تیاور  نیا  مه  هجام  نبا  ملسم و  دمحا ، : » دیوگیم زین  تیاور  نیا  لقن  زا  دعب  هیمیت  نبا 

دننام هب  دیایب ، نم  ربق  ترایز  هب  سپـس  دـنک ، ترایز  ار  ادـخ  هناخ  سک ، ره  دومرف : هک  دـنکیم  لقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  رمع  نبا  - 6
. دناهدروآ دوخ  ننس  رد  یقهیب  طساوا و  رد  یناربط  ار  تیاور  نیا  تسا . هدرک  ترایز  متایح  لاح  رد  ارم  هک  تسا  نیا 

. درک مهاوخ  تعافش  امتح  ار  وا  زین  نم  دنک  ترایز  ارم  ربق  سک  ره  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  زاب  - 7
. دناهتخاس دراو  نامیا  ياههبعش  لصف  دوخ ، ننس  رد  یقهیب  لماک و  رد  يدع  نبا  ار  تیاور  نیا 
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__________________________________________________

. تسا هدروآ   116 یقتنملا 2 / دوخ  باتک  رد  ار  هناگجنپ  ياهتیاور  نیا  همه  هیمیت  نبا  ( 1)
684 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

، زور نیـسپاو  رد  زین  نم  دـنک ، ترایز  هنیدـم  رد  مگرم  زا  دـعب  ارم  سک  ره  دومرف : يو  هک  دـنکیم  لقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  سنا  - 8
«1 . » دوب مهاوخ  يو  عیفش  ای  لامعا و  رظان 

دیوگ مالـس  وا  هب  هک  دنکیمن  ترایز  ار  دوخ  دنواشیوخ  ربق  سک  چیه  دومرف : هک  تسا  هدروآ  نینچ  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  هریره  وبا  - 9
وبا ار  تیاور  نیا  دزیخرب . يو  ربق  رس  زا  ات  دریگیم  سنا  وا  اب  دیوگیم و  خساپ  ار  يو  مالس  هک  نیا  رگم  دنیشنب  یمد  يو ، ربق  رس  رد  و 

. دناهدرک لقن  زین  یملید  خیش و 
وا هب  یمالس  دنکیمن و  روبع  شیوخ  تسود  انشآ و  ربق  رانک  زا  یـسک  دومرف : هک  دنکیم  لقن  ص )  ) مرکا لوسر  زا  هریره  وبا  زاب  - 10

. دیوگ خساپ  شمالس  هب  دسانشب و  ار  وا  ربق ، نآ  بحاص  هک  نیا  رگم  دیوگیمن 
نیا دنـس  هک  دـیازفایم  تیاور  نیا  لقن  زا  دـعب  لامعلا  زنک  رد  دـناهدرک و  لقن  زین  راجن  نبا  رکاـسع و  نبا  بیطخ ، ماـمت ، ار  تیاور  نیا 

. تسا دامتعا  لباق  وکین و  ثیدح 
نادنمهقالع ددرگ و  غلاب  تیاور  داتـشه  هب  دـیاش  تسا ، هدروآ  روبق  ندیـسوب  ترایز و  هنیمز  رد  لامعلا  زنک  بحاص  هک  یتایاور  دادـعت 

«2 . » دنیامرف هعجارم  باتک  نامه  هب  امیقتسم  دنناوتیم 
نم رب  ار  وا  مالـس  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دـیوگیمن  مالـس  نـم  هـب  یـسک  دوـمرف : هـک  تـسا  هدروآ  ص )  ) ربماـیپ زا  هریره  وـبا  زاـب  - 11

«3 . » میوگیم خساپ  وا  مالس  هب  زین  نم  دناسریم و 
رجح ص )  ) ادخ لوسر  هک : دیسر  اج  نیدب  ات  تفگیم  نخس  نآ  ندیسوب  دوسالا و  رجح  ندرک  سمل  و  مالتسا »  » هراب رد  رمع  نبا  - 12

رثا رد  هک  یهدیمن  لامتحا  ایآ  دیـسرپ : درک و  عطق  ار  وا  راتفگ  یـسک  درکیم . مالتـسا  دـیلامیم و  نآ  هب  تسد  دیـسوبیم و  ار  دوسالا 
اهرگا نیا  راذـگب ! رانک  ار  تالامتحا  نیا  تفگ : رمع  نبا  موش !؟ ناوتان  بولغم و  ای  متفیب و  تقـشم  تمحز و  هب  مدرم  ترثک  ماحدزا و 
مالتـسا دیـسوبیم و  تفرگیم و  لغب  ار  دوسالا  رجح  هک  مدـید  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  دوخ ، مشچ  اـب  نم  اریز  زادـنیب ! رود  ار  اهدـیاش  و 

. تسا هدرک  لقن  دنسم  زا  دوخ  حیحص  رد  زین  يراخب  ار  تیاور  نیا  درکیم .
نآ رب  یناشیپ  دیسوبیم و  ار  دوسالا  رجح  رمع  هک  مدید  مدوخ  نم  دیوگیم : سابع  نبا  - 13

__________________________________________________

.99 / 8 لامعلا ، زنک  نامیا  بعش  لصف  یقهیب ، ننس  ( 1)
. رگید ياههحفص  ص 99 و  ج 8 ، لامعلا ، زنک  ( 2)

. ] …[245 / 5 یقهیب ، ننس  ( 3)
685 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. دناهدرک لقن  مه  نارگید  یسلایط و  ار  تیاور  نیا  دادیم . ماجنا  ار  راک  نیمه  زین  هّللا  لوسر  هک  مدید  تشاذگیم و 
راب هس  تشاذگ و  نآ  رب  یناشیپ  دیـسوب و  زاب  تشاذـگ  نآ  رب  یناشیپ  دیـسوب و  ار  ادـخ  هناخ  نکر  سابع  نبا  دـیوگیم : رفعج  وبا  - 14

. دومن رارکت  ار  لمع  نیا 
«1 . » تشاذگیم دوسالا  رجح  رب  ار  شیناشیپ  تروص و  هک  ار  ص )  ) ادخ لوسر  مدید  نم  هک : دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  همرکع  - 15

ندرگ تشپ  ناورم  هتـشاذگ ، ص )  ) ادـخ لوسر  ربق  رب  ار  دوخ  تروص  هک  دـید  ار  يدرم  ناورم  يزور  دـیوگیم : حـلاص  نب  دواد  - 16
هچ هک  منادیم  يرآ ، تفگ : ناورم  خـساپ  رد  وا  ینکیم !؟ هـچ  هـک  ینادیم  اـیآ  تـفگ : وا  هـب  داد و  شراـشف  تخـس  تـفرگ و  ار  يو 
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. منکیم
مدینـش متفای و  راب  هّللا  لوسر  روضح  هب  نم  تفگ : وا  هب  بویا  وبا  تسا . يراصنا  بویا  وبا  يو  هک  دـید  درک ، هاگن  تقد  هب  نوچ  ناورم 

فسأت و کشا  نید  يارب  تقو  نآ  دـنریگ ، تسد  هب  ناگتـسیاش  ناکین و  ار  نآ  مامز  هک  يزور  دـینکن . هیرگ  نید ، يارب  دومرفیم : هک 
و « 2 . » تسا هدومن  قیدصت  ار  نآ  تحـص  هدروآ و  كردتـسم  رد  مکاح  ار  تیاور  نیا  دتفیب . ناسکان  تسد  هب  نآ  مامز  هک  دیزیرب  رثأت 

. تسا هدرکن  دراو  نآ  رب  يداریا  زین  یبهذ 
ار دوسالا  رجح  رب  تروص  نتشاذگ  تایاور  نینچمه  ار  دوسالا  رجح  ندرک ) سمل   ) مالتسا و  ندیسوب )  ) لیبقت هلئـسم  تایاور  هیمیت  نبا 

«3 . » تسا هدروآ  یقتنملا  دوخ  باتک  رد 
، تشادرب نآ  كاخ  زا  یتشم  دومن و  فقوت  ربق  ربارب  رد  دمآ و  ص )  ) ربمایپ شردپ  ربق  رب  س )  ) همطاف هک  دـنکیم  لقن  رکاسع  نبا  - 17

. تسیرگ تشاذگ و  شنامشچ  رد 
رس و رب  تشادرب و  نآ  ياهكاخ  زا  دمآ و  ص )  ) ادخ لوسر  ربق  رس  هب  نیشنهیداب  برع  رفن  کی  هک : تسا  هدروآ  رکاسع  نبا  زاب  - 18

اور متـس  نتـشیوخ  رب  تقو  ره  نانمؤم )  ) نانآ : » میناوخیم وت  نآرق  رد  هّللا ! لوسر  ای  تفگ : ترـضح  نآ  هب  باطخ  تخیر و  شتروص 
. امنب ترفغم  بلط  رافغتسا و  نم  هراب  رد  ماهدروآ ، هانپ  وت  هب  ماهتشاد و  اور  دوخ  قح  رد  یمتس  مه  نم  کنیا  دنرآ ». هانپ  وت  رب  دنراد ،

نیا دیوگیم : رکاسع  نبا  صخش »! يا  يدش  هدوشخب  وت  : » تفگیم هک  دش  هدینش  ییادص  ربق  زا 
__________________________________________________

.74 / 5 یقهیب ، ننس  ( 1)
.515 / 4 كردتسم ، ( 2)

.263 صص 261 - ج 2 ، ( 3)
686 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. داتفا قافتا  ع )  ) یلع روضح  رد  نایرج 
هاگ نآ  دیلام ، ربق  هب  ار  شتروص  تسیرگ و  يو  ربق  رـس  رد  دمآ و  ص )  ) مرکا لوسر  ربق  هب  لالب  هک : دـنکیم  لقن  رکاسع  نبا  زاب  - 19

نایب دیسوبیم . ناشتروص  رس و  زا  دینابسچیم و  دوخ  هنیس  هب  تبحم  رهم و  رـس  زا  ار  نانآ  لالب  دندمآ . وا  شیپ  هب  ع )  ) نیـسح نسح و 
687 ص : نآرق ، لئاسمرد 

687 ص : « … 1  » هعیش رب  یسولآ  تمهت  ( 18)

اُولُک هیآ  ریسفت  رد  یسولآ  تسا . هتسب  هعیش  هب  یسولآ  هک  تسا  يرگید  تمهت  دیدومرف ، هظحالم  باتک  نتم  رد  هک  یتمهت  ارتفا و  ریظن 
ات رادهزور  نانآ  هدیقع  هب  دننکیم . عورـش  باتفآ  عولط  زا  ار  هزور  نایعیـش ، دیوگیم : « 2 …  » ُضَْیبَْألا ُْطیَْخلا  ُمَُکل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  اُوبَرْـشا  َو 

. تسا دازآ  ندیماشآ  ندروخ و  يارب  باتفآ  عولط 
هیکت و یلیلد  دنس و  دنچ  هب  یهاو  تواضق  راتفگ و  نیا  رد  هتفرگ و  اجک  زا  ار  زیگناتفگش  تاعالطا  مولع و  نیا  یـسولآ  منادیمن  نم 

تـسا هدوب  هعیـش  زکرم  زورما  هتـشذگ و  رد  قارع  تشاد و  تنوکـس  قارع  تختیاپ  دادغب ، رد  يو  هک  یتروص  رد  تسا !؟ هدرک  دانتـسا 
یگدـنز اج  نآ  رد  هعیـش  ریغ  زا  یـسک  رت  مک  دوب و  وا  سرتسد  رد  هدـش و  عقاو  دادـغب  یکیدزن  رد  سدـقم  دـهاشم  هک  نیا  اـصوصخم 

. دروآ تسد  هب  نایعیش  دوخ  زا  یحیحص  عالطا  تسناوتیم  وا  دنکیم ،
هلئـسم نیا  رد  هنوگچ  عضو  نیا  اب  منادیمن  یلو  تسین  عالطایب  رود و  هب  هعیـش  یلـصا  كرادم  ربتعم و  بتک  زا  یـسولآ  نیا ، رب  هوالع 

لمع و اب  هک  تسا  هتسب  هعیش  رب  یتمهت  تسا ، هدوشگ  نابز  ساسایب  اجیب و  تواضق  هب  هدیدرگ و  راچد  یگرزب  هابتشا  نینچ  هب  نشور ،
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هب نآ  زا  يرثا  زین  ناشكرادم  بتک و  رد  درادن و  ربخ  نآ  زا  هعیش  اساسا  دنکیمن و  قیبطت  هجو  چیه  هب  ياهعیش و  چیه  هدیقع 
__________________________________________________

.127 - 128 / 5 ریدغلا ، ( 1)
.187 هرقب / ( 2)

688 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
تفگـش و ياج  اعقاو  تسا ؟ هداد  تبـسن  هعیـش  هب  هدروآ و  رد  اجک  زا  ار  نخـس  نیا  یـسولآ  منادیمن  نم  لاح  نیا  اب  دروخیمن ، مشچ 

نانمشد هدیدرگ و  ناناملسم  نایم  رد  تتـشت  فالتخا و  بجوم  هک  تساجیب  ياهتواضق  اوران و  ياهتمهت  نیمه  يرآ ، تسا ! بجعت 
نینچ نیا  دنکیم و  تیلاعف  هدرپ  تشپ  رد  هک  تسا  راک  رد  يزومرم  ياهتسد  دیاش  دنادیم  هچ  یسک  تسا .!! هدومن  طلسم  نانآ  رب  ار 

، قافن دناشفا !! یم  ناشنایم  رد  ینمـشد  توادع و  مخت  هلیـسو  نادب  دـیاشگیم و  رگیدـکی  هیلع  ناردارب  نایم  رد  ار  ارتفا  تمهت و  نابز 
689 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  دزاسیم . مهارف  ناشدوخ  تسد  هب  ار  ناناملسم  طوقس  تلذ و  هجیتن  رد  تتشت و 

689 يزاجح … ص : دنمشناد  کی  اب  فلؤم  هرظانم  ( 19)

نیز خیـش  مان  هب  مدـید  ار  يدنمـشناد  لـضاف و  درمریپ  یبنلا  دجـسم  رد  مدوب ، فرـشم  ادـخ  هناـخ  تراـیز  هب  هک  ق ) 1353 ه .  ) لاـس هب 
. تفرگیم ناشتسد  زا  دیدیم ، يرهم  یسک  ره  تسد  رد  دندرکیم و  هدجس  رهم  هب  هک  دوب  یناسک  زا  تبقارم  وا  راک  هک  نیدباعلا 

. هن تفگ : تسا !؟ اور  زیاج و  يو  ياضر  نذا و  نودـب  ناملـسم  لاـم  رد  فرـصت  ص )  ) ادـخ لوسر  مرح  رد  اـیآ  خیـش ! يا  متفگ : وا  هب 
تسا و یکی  ادخ  هک  نیا  رب  دنهدیم  تداهـش  نانآ  هک  یتروص  رد  ینکیم ، تراغ  ار  ناملـسم  مدرم  نیا  لام  وت  يزوجم  هچ  هب  متفگ :

. تسوا ربمایپ  هدنب و  دمحم 
. دـننکیم هدجـس  نآ  هب  هداد و  رارق  تب  دوخ  يارب  ار  رهم  ای  كاخ و  اذـل  دنکرـشم و  هکلب  دنتـسین  ناملـسم  ناـنآ  تفگ : نم  خـساپ  رد 

؟ مینک وگوتفگ  ثحب و  مه  اب  الصفم  هراب  نیا  رد  يرضاح  ایآ  متفگ :
زا درک و  یهاوخ  رذع  شیوخ  راتفگ  لمع و  زا  يو  هک  دیشک  اج  نآ  ات  ثحب  هنماد  دیدرگ ، عورـش  وگوتفگ  ثحب و  رتهب ! هچ  تفگ :
رب نایرج  تقیقح  مدوب و  هابتشا  رد  زورما  هب  ات  اما  متسین . یبصعتم  دونع و  درف  نم  تفگ : دومن و  شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  شراگدرورپ 

. دوب هدیشوپ  نم 
اهبش دوش و  راکـشآ  هدیـشوپ ، قیاقح  زا  یتمـسق  ات  میهد  همادا  زین  رگید  تاعوضوم  رد  هرکاذم  ثحب و  هب  هک  تساوخ  نم  زا  هاگ  نآ 
هـسلج نآ  رد  فلتخم  بهاذـم  ناـبحاص  زا  يداـیز  هورگ  دـیدرگیم و  دـقعنم  یلـصفم  هرکاذـم  ثحب و  هسلج  ص )  ) یبـنلا دجـسم  رد 

نایب تماقا  هرونم  هنیدم  رد  نم  هک  زور  هد  تدم  میتخادرپیم و  هرکاذـم  وگوتفگ و  هب  دنمـشناد  درمریپ  نآ  اب  ام  دـندرکیم و  تکرش 
690 ص : نآرق ، لئاسمرد 

. تشاد همادا  هسلج  نیا  متشاد ،
مرتحم ار  هعیـش  دـیاقع  درادرب و  تسد  تشاد  هعیـش  هب  تبـسن  هک  يدـیاقع  زا  دـش  روبجم  لـضاف  درم  نآ  هک  دوب  نیا  تارکاذـم  هجیتـن 

. دراذگب جرا  نانآ  تایرظن  راکفا و  هب  درامشب و 
داـنع و زا  دـننیب و  عـقاو  هک  ناـنآ  قـح و  ناـبلاط  يارب  تقیقح  اـت  دـهد  راـشتنا  يرقلا  ما  هلجم  رد  ار  تارکاذـم  هجیتـن  هک  داد  هدـعو  وا 

هدـعو هب  اما  دراد ، لاسرا  نم  يارب  ار  هلجم  نآ  زا  ياهخـسن  دوش و  نشور  دـنربیم ، رـس  هب  هابتـشا  رد  یلو  دـنرود  هب  كاـپ و  تجاـجل ،
. درکن لمع  شیوخ 

هداد نم  هب  هک  ياهدـعو  زا  هتـشاد و  زاب  شیوخ  فدـه  زا  ار  وا  هدـمآ و  دوجو  هب  یعناوم  ای  تسا و  هدرکن  اضتقا  دـیاش  مینادیم ، هچ  ام 
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691 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  تسا . هتخاس  شفرصنم  دوب ،

691 ص : ع … )  ) نیسح ماما  ربق  كاخ  تلیضف  ( 20)

يزور نم  تفگیم : ترضح  نآ  هک  تسا  هدروآ  نینچ  نانمؤم  ریما  دنسم  رد  روصنم  زا  دیعس  هبیـش و  یبا  نبا  دوخ ، دنـسم  رد  یلعی  وبا 
ای هدرک  تحاران  ار  وت  یـسک  رگم  هّللا ! لوسر  ای  متفگ : تسا ، يراج  کشا  شنامـشچ  زا  هک  مدید  مدـش و  دراو  ص )  ) ربمایپ روضح  هب 
نم نیسح  تفگیم : دوب و  نم  شیپ  رد  لیئربج  یلع ، ای  يرآ  دومرف : تسا !؟ يراج  کشا  تنامـشچ  زا  ارچ  تسا ؟ هتخاس  تنیگمـشخ 

شتسد يو  هّللا ، لوسر  ای  يرآ  متفگ : ینک ؟ مامشتسا  ار  نیسح  ربق  تبرت  رطع  یهاوخیم  ایآ  دش ، دهاوخ  هتشک  تارف  طش  کیدزن  رد 
ریزارس منامشچ  زا  کشا  رایتخایب  مدرک ، هدهاشم  ار  كاخ  نآ  هک  نم  داد . نم  هب  تشاد ، رایتخا  رد  هک  یکاخ  زا  یتشم  درب و  شیپ  ار 

. دیدرگ
، تخادرپیم تدابع  هب  دوب و  هتساخرب  رتسب  زا  ص )  ) ادخ لوسر  یبش  دیوگیم : يو  هک  دنکیم  لقن  هملـس  ما  زا  ریبک  خیرات  رد  یناربط 
ار كاخ  نآ  هک  مدرک  هدهاشم  يو  تسد  رد  ار  یگنر  زمرق  كاخ  مدید و  لاح  هتسکش  رایسب  ار  وا  مدش و  رادیب  باوخ  زا  مه  نم  هگان 

. دومنیم اشامت 
قارع نیمزرس  رد  وت  نیـسح  نیا  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  دومرف : يراد ؟ تسد  رد  وت  هک  تسا  یکاخ  هچ  نیا  هّللا ! لوسر  ای  مدیـسرپ :

رد هک  تسا  كاخ  نامه  نیا  دهد و  ناشن  نم  هب  دش ، دهاوخ  هتشک  اج  نآ  رد  منیـسح  هک  ینیمز  كاخ  زا  متفگ : وا  هب  دوشیم ، هتـشک 
692 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ینیبیم . نم  تسد 

هب ار  یتیاور  مه  میعن  وبا  یـسلایط و  هجام  نبا  تسا ، هدرک  لقن  هملـس  ما  زا  ظفل  رد  یتواـفت  رـصتخم  اـب  زین  هبیـش  یبا  نبا  ار  تیاور  نیا 
«1 . » تسا هدرک  لقن  مه  سنا  زا  ار  ثیدح  نیمه  لثم  میعن  وبا  دناهدروآ . هملس  ما  زا  نومضم  نیمه 

__________________________________________________

.105 - 106 / 7 لامعلا ، زنک  ( 1)
693 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

693 هدجس … ص : هیآ  لیوأت  ( 21)

شزرا و ایادـخ ! تشاد : هضرع  سیلبا  دـنک ، هدجـس  مدآ  هب  هک  دـش  رداـص  ناـمرف  سیلبا  هب  هک  یماـگنه  دـیوگیم : روـصنم  نب  نـسح 
زا وت  دشابن . وت  زج  یسک  تلیـضف  هناشن  نم  ندرک  هدجـس  منک و  هدجـس  مدآ  هب  نم  ات  رادرب  هدجـس  زا  دراد  هدجـس  هک  ییالاو  تفارش 

: دومرف دنوادخ  ینکیم . یهن  دوخ  ریغ  رب  ندرک  هدجـس  زا  ارم  رگید  فرط  زا  یهدیم و  نامرف  مدآ  رب  ندرک  هدجـس  هب  ارم  فرط  کی 
یهاوخ تاهجنکـش  باذع و  نایم  رد  ارم  ایآ  ادنوادخ ! تفگ : سیلبا  درک . مهاوخ  تراتفرگ  یمئاد  باذـع  هب  ینکن  هدجـس  مدآ  هب  رگا 

نیریـش و نم  رب  ار  باذـع  ینکفیب ، نم  لاـح  هب  يرظن  ینیبب  تباذـع  ناـیم  رد  ارم  وت  هک  ناـمه  تفگ : سیلبا  يرآ ! دومرف : ادـخ  دـید ؟
نارای مشچ  ّفلؤم : « 1 ! » نکب نم  هراب  رد  یهاوخیم  هچ  ره  سپ  مشاب ، وت  باذـع  رد  هشیمه  هک  درادیم  او  نآ  رب  ارم  دزاسیم و  اراوگ 

اب هن  دزاـسیم و  قطنم  لـقع و  اـب  هن  هک  ییاههفـشاکم  هنوگ  نیا  اـب  يو  نارکفمه  ناـهبزور و  نبا  هک  داـب  نشور  هفـشاکم  نارادـفرط  و 
. دناهتفای تسد  دراد ، تقباطم  نید  تهادب  نآرق و  تحارص 

__________________________________________________

. دنه عبط  ، 21 ناهبزور ، نبا  ریسفت  ( 1)
694 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

نآرق لئاسمرد  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 448زکرم  هحفص 431 

http://www.ghaemiyeh.com


694 ادخ … ص : اب  سیلبا  يوگوتفگ  ( 22)

مه نم  راد و  فاعم  مدآ  هب  ندرک  هدجـس  زا  ارم  وت  ایادخ ! تشاد : هضرع  دـنوادخ  هب  سیلبا  هک : تسا  هدـیدرگ  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا 
مرادـن و يزاین  وت  تداـبع  هب  نم  دومرف : دـنوادخ  یلـسرم . ربماـیپ  هن  تسا و  هتـسناوت  یبرقم  کـلم  هن  هک  منک  شیاتـس  ناـنچ  نآ  ار  وت 

«1 . » یهاوخب وت  هک  روط  نآ  هن  دریگ  ماجنا  نم  هدارا  نامرف و  قبط  دیاب  نم  تدابع 
؟ دننک هدجـس  مدآ  هب  هک  داد  نامرف  ار  ناگتـشرف  هنوگچ  دـنوادخ  دیـسرپ : ع )  ) قداص ماما  زا  یقیدـنز  هک  تسا  هدـمآ  رگید  تیاور  رد 

مدآ هب  ناگتـشرف  هدجـس  نیاربانب  تسا . هدرک  هدجـس  ادخ  هب  دنک ، هدجـس  ادخ  نامرف  هب  سک  ره  دومرف : يو  خساپ  رد  ع )  ) قداص ماما 
«2 . » تسادخ هب  ندرک  هدجس  عقاو  رد  هدوب  ادخ  نامرف  هب  هک 

__________________________________________________

ص 26. َسِیْلبِإ ، اَّلِإ  َدَجَسَف …  هیآ  لیذ  یفاص ، ریسفت  ( 1)
.37 / 5 کئالم ، دوجس  لصف  راونالا ، راحب  ( 2)

695 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

695 تسا … ص : نیتداهش  اب  مالسا  ( 23)

اب مظعا ،» هّللا  لوسر  تلاسر  رب  دحاو و  يادخ  تینادحو  رب  تداهش  : » زا تسا  ترابع  مالـسا  هک  دنکیم  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  هعامس 
وبا « 1 . » دـباییم نایرج  ناشنایم  رد  ثراوت  جاودزا و  دـننکیم . ادـیپ  یناج  تینوصم  دوشیم و  مرتحم  مدرم  ياـهنوخ  تداهـش  ود  نیا 

دنهد و تداهش  دحاو  يادخ  یگناگی  تینادحو و  هب  ات  میگنجیم  مدرم  نیا  اب  ام  دومرفیم : هک  دنکیم  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  هریره 
قح یـسک  دوب و  دـنهاوخ  ناما  رد  دـنداد ، ماـجنا  ار  ود  نیا  هاـگ  ره  دـنروایب ، ناـمیا  تسا ، هدـمآ  دورف  نم  رب  هچ  نآ  هب  نم و  توبن  هب 

. تسادخ اب  ناشلامعا  سانلا و  قوقح  تهج  هب  رگم  تشاد  دهاوخن  نانآ  لام  ناج و  هب  زواجت  يدعت و 
رد ثیدـح  نیا  تسا : هدـش  دراو  زین  تنـس  لها  ربتعم  بتک  رد  هدرک و  لقن  یتوافت  رـصتخم  اب  رمع  نب  هّللا  دـبع  رباـج و  ار  ثیدـح  نیا 

528 و دوخ ج 2 / دنسم  رد  ار  نآ  مه  دمحا  هدمآ و  224 و 161  یئاسن ج 2 / ننس   68 ج 1 / يذمرت ، حیحص   39 ج 1 / يراخب ، حیحص 
لوصولا ریسیت  رد  تسا ، هدروآ  يدع  نب  هّللا  دبع  زا   433 لبج ج 5 / نب  ذاعم  زا   246 سنا ج 5 / زا  224 و 199  هریره ج 3 / یبا  زا   346

هّللا دیبع  زا  دناهدروآ و  زین  يراخب  ملـسم و  ار  تیاور  نیا  دیوگیم : سپـس  دنکیم ، لقن  رمع  نب  هّللا  دـبع  زا  ار  تیاور  نیمه  ، 201 / 1
. تسا هدرک  لقن  زین  کلام  ار  تیاور  نیا  دیوگیم : سپس  دنکیم  لقن  مه 

__________________________________________________

.18 / 3 یفاو ، ( 1)
696 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

الا هلا  ال   » سک ره  دنیوگب و  هّللا » الا  هلا  ال   » ات مگنجب  مدرم  اب  هک  مرومأم  نم  دومرف : هک  دنکیم  لقن  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  هریره  وبا  زاب 
. تسادخ اب  وا  لامعا  باسح  دریگب و  قلعت  يو  هب  سانلا  قح  رگم  دوب  دهاوخ  ناما  رد  شلام  ناج و  تفگ ، هّللا »

«1 . » دناهدرک لقن  زین  يراخب  یسلایط و  دمحا ، یئاسن ، يذمرت ، هجام ، نبا  دواد ، وبا  ملسم ، ار  تیاور  نیا 
دمآ و يو  دزن  هب  يدرم  ماگنه  نآ  رد  دـیدرگ ، دراو  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  میدوب  هنیدـم  دجـسم  رد  ام ، دـیوگیم : یفقث  سوا  نب  سوا 

دوخ شیپ  هب  ار  درم  نآ  هرابود  نامرف ، نیا  زا  دـعب  دنـشکب . ار  وا  وگب  ورب  دومرف : يو  باوج  رد  ربماـیپ  میدـیمهفن ، اـم  هک  تفگ  ینخس 
. دهدیم تداهش  نم  تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  وا  دیاش  تفگ : دناوخ و 
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دنزاس شیاهر  دننک و  يراددوخ  وا  نتـشک  زا  هک  وگب  نانآ  هب  ورب  تسا ، نینچ  هک  الاح  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  يرآ ! تفگ : درم  نآ 
فارتـعا تقیقح  ود  نیا  هب  تقو  ره  دـنهد . یهاوگ  نم  تلاـسر  راـگدرورپ و  تینادـحو  هب  اـت  مگنجب  مدرم  اـب  هک  مراد  تیرومأـم  اریز 

. تسادخ اب  ناشلامعا  باسح  دریگ و  قلعت  نانآ  رب  یقح  رگم  دوب  دهاوخ  ظوفحم  مرتحم و  ناشناج  لام و  دندرک ،
«2 . » دناهدرک لقن  يواحط  یمراد و  دمحا  یسلایط ، دواد ، وبا  ار  تیاور  نیا 

__________________________________________________

.50 / 8 يراخب ، حیحص  ( 1)
.375 / 1 لامعلا ، زنک  ( 2)

697 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

697 نآ … ص : ماسقا  تدابع و  ياههزیگنا  ( 24)

شیاتـس میب  سرت و  زا  ار  ادـخ  یهورگ  تسا ، هنوـگ  هس  رب  تداـبع  هک : دـنکیم  تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  ینیلک  بوـقعی  نب  دـمحم 
عون نیا  دـنزادرپیم و  تداـبع  هب  باوث ، شاداـپ و  يارب  رگید  هورگ  تسا و  ناگدـنب » تداـبع   » تداـبع شیاتـس و  هنوگ  نیا  دـننکیم .

دزیگنایم رب  راگدرورپ  شتسرپ  تدابع و  هب  ار  نانآ  ادخ  تبحم  قشع و  هک  دنتسه  زین  یهورگ  تسا و  ناریگبدزم » تدابع   » مه تدابع 
. تساهتدابع نیرتهب  هک  تسا  نادرمدازآ » تدابع   » نامه تدابع  نیا  دزاسیم ، ناشراداو  و 

تسا : هدرک  لقن  نومضم  نیدب  یتیاور  زین  قودص  موحرم 
تسا نارجات  تدابع  هک  دننکیم  تدابع  شاداپ ، هب  قشع  تلع  هب  یهورگ  دیوگیم : هدروآ و  يرگید  نایب  هب  ار  بلطم  نیمه  ع )  ) یلع

دنزادرپیم و وا  تدابع  هب  دنیاتـسیم و  ار  ادخ  ساپـس ، رکـش و  يارب  يرگید  هورگ  تسا و  ناگدـنب  تدابع  هک  سرت  زا  مه  یهورگ  و 
«1 . » تسا نادرم  دازآ  رارحا و  تدابع  نامه  نیا 

__________________________________________________

.10 / 1 هعیشلا ، لئاسو  تمکح 229  هغالبلا ، جهن  ( 1)
698 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

698 نیرمالا … ص : نیب  رمالا  هلئسم  ( 25)

راذگاو ضیوفت و  شیوخ  ناگدـنب  هب  ار  اهراک  روما و  مامت  دـنوادخ  ایآ  هک  مدیـسرپ  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  زا  دـیوگیم : ءاشو  نسح 
مدرم لامعا  اهراک و  رد  دـنوادخ  سپ  متفگ : دراذـگباو . مدرم  هب  ار  تقلخ  روما  هک  تسا  نآ  زا  رترب  دـنوادخ  هن ، دومرف : تسا ؟ هدومن 
مدرم هک  تسا  نآ  زا  رتلداع  رتاناد و  رگداد ، دـنوادخ  هکلب  هن ، داد : باوج  ماما  دزاسیم ؟ روبجم  ناهانگ  رب  ار  نانآ  دـنکیم و  تلاخد 
اهنآ همه  اریز  مرتکیدزن  وت  زا  وت  کین  لامعا  هب  نم  مدآ ! دنزرف  يا  تسا : هدومرف  دنوادخ  هک  دومن  هفاضا  سپـس  درادباو ، هانگ  هب  ار 

رتیلوا و نـم  زا  تناـهانگ  تـشز و  لاـمعا  هـب  ياهداد و  ماـجنا  ماهتــشاذگ ، تراـیتخا  رد  نـم  هـک  یمزـال  لـیاسو  قـیفوت و  ورین ، اـب  ار 
«1 . » يرتراوازس

__________________________________________________

تلاخدیب روبجم و  نآ  ماجنا  رد  هک  دراد  دوجو  يربج  هن  رشب  لاعفا  لامعا و  رد  هک  دیآیم  رب  نینچ  تیاور  نیا  زا  : 119 / 1 یفاو ، ( 1)
دوجو دروم  نیا  رد  یموس  هار  هکلب  دشاب . تلاخدیب  رثایب و  نآ  رد  دنوادخ  دشاب و  لقتـسم  الماک  نآ  ماجنا  رد  هک  ضیوفت  هن  دشاب و 
لیاسو تامدـقم و  رگید  لمع و  قیفوت  رایتخا ، هدارا ، ورین ، هک  دراد  تلاـخد  دـنوادخ  مه  رـشب ، لاـمعا  لاـعفا و  رد  هک : نیا  نآ  دراد و 
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دهدیم ماجنا  دوخ  رایتخا  هدارا و  اب  ار  اهنآ  همه  هک  دراد  تلاخد  شیوخ  لامعا  رد  رـشب  دوخ  مه  دراذگیم و  رـشب  رایتخا  رد  ار  مزال 
. تسوا مه  راک  هدننک  و 

ات تسا  رتشیب  رـشب  کین  لامعا  تادابع و  رد  نابرهم  دـنوادخ  تلاـخد  ریثأـت و  تسا ، هدـمآ  روکذـم  تیاور  رد  هک  روط  ناـمه  اـهتنم 
تیانع مه  لمع  قیفوت  دزاسیم و  مهارف  زین  ار  مزال  لیاسو  رگید  ورین ، هدارا و  رب  هوـالع  کـین  لاـمعا  رد  اریز  ناـهانگ  رد  يو  تلاـخد 

ورین و]…[  اهنت  یصاعم  ناهانگ و  رد  یلو  دنکیم  زین  ییامنهار  قیوشت و  دیامرفیم .
699 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

. تسا هدیشخب  رایتخا  لمع و  يورین  وا  هب  دنوادخ  هک  نیا  لیلد  هب  اهنت  دهدیم ، ماجنا  دوخ  رایتخا  هب  رشب  ار  ناهانگ  نیا  اریز 
__________________________________________________

لامعا رگا  درب و  راک  هب  ریخ  ریـسم  رد  ات  تسا  هداد  رـشب  هب  ار  رایتخا  ورین و  نیا  دـنوادخ  هک  تروص  نیا  هب  مه  نآ  تسا و  هداد  رایتخا 
. تسا هدرک  هدافتسا  ءوس  یهلا  ياهتمعن  زا  دنکیم ، داسفا  ای  دهدیم و  ماجنا  تشز 

هکلب ضیوفت  هن  تسا و  ربج  هن  رـشب  لامعا  رد  ینعی ، نیرمالا » نیب  رما  لب  ضیوفت  ربج و ال  ال   » فورعم نخـس  یناـعم  زا  یکی  تسا  نیا 
« مجرتم . » دراد دوجو  یموس  هار 
700 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 

700 تعافش … ص : ثیدح  رداصم  ( 26)

ناشن زیزع  هدـنناوخ  يارب  میدروآ و  ار  اهنآ  زا  ياهنومن  باتک  نتم  رد  هک  تسا  هدـیدرگ  دراو  يدایز  تایاور  تعافـش  هلئـسم  هراب  رد 
دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  نیا  تایاور  نآ  زا  یکی  میداد و 

نیـسپاو رد  هک  ماهدرک  هریخذ  ار  قح  نیا  نم  یلو  دـسر ، تباجا  شریذـپ و  هلحرم  هب  مه  شیاعد  دـنک و  اعد  هک  دراد  قح  يربمایپ  ره  »
.« منک يرادرب  هرهب  نآ  زا  متما  تعافش  يارب  زور 

تسا : هدمآ  لیذ  رداصم  رد  ثیدح  نیا 
وبا زا   166 دمحم 1 / یفطـصم  پاچ  کلام  اطوم  رباج ، سنا و  زا  دنـس  ود  هب   130 ملسم 1 / حیحص  ، 145 اعد 7 / لصف  يراخب  حیحص 
یبا زا  486 و  ، 426 ، 109 ، 396 ، 181 ، 313 ، 275 هریره 2 / وبا  زا  دمحا  دنسم  ، 301 رصم 2 / هیملع  هناخپاچ  عبط  هجام  نبا  ننـس  هریره ،

701 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  . 148 رذ 5 / وبأ  زا  396 و  ، 384 رباج 2 / زا  276 و 292 و  ، 258 ، 209 ، 218 ، 308 ، 134 يردخ 3 / دیعس 

هیامن

701 آ … ص :

تایآ  261 يدمآ 260 ،  688 هعیـش 687 ، رب  تمهت  یـسولآ ،  254 باـتک )  ) نمحرلا ءـالآ  ثیداـحا 675  شنیرفآ ، زاـغآ  يرجآ 192 
کسمتلا 269 مزال  ۀیعبتلا 269 ، مزال  تایآ  ینیوکت 171 

701 ا … ص :

یبارعا نبا  هتشا 257  نبا  هرفس 215  یبا  نبا  دواد 259  یبا  نبا   195 متاح 186 ، یبا  نبا  کیرش 385  نب  میهاربا   43 ع )  ) تیب لها  همئا 
،192 ، 190 ، 184 يرزج 181 ، نبا   439 ریرج 413 ، نبا  هیمیت 669  نبا  قودص  خیـش  یلع  نب  دـمحم  هیوباب ، نبا  يرابنا 259  نبا   196
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205 دیرد 192 ، نبا  دواد 182  نبا   199 ناّیح 186 ، نبا  بجاح 213  نبا  يزوج 187  نبا   217 ، 216 ، 207 ، 206 ، 200 - 195 ، 193
702 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  باهش 259  نبا  تیکس 63  نبا   192 ، 187 دعس 183 ، نبا   467 دیز 465 ، نبا  ناوکذ 181  نبا 

،440 ، 436 ، 412 ، 409 ، 395 ، 387 ، 385 ، 381 ، 365 ، 363 ، 259 ، 257 ، 256 ، 200 ، 162 ، 49 سابع 48 ، نبا  بوشآ 290  رهـش  نبا 
هیولوق نبا  هبیتق 245  نبا  هنییع 196  نبا  رکاسع 313  نبا  ربلا 233  دبع  نبا   655 ، 493 ، 492 ، 477 ، 469 ، 463 ، 460 ، 455 ، 446 ، 445

نمحرلا دبع  يدهم  نبا   446 رذنم 436 ، نبا  بیسم 381  نبا  ۀملسم 259  نبا   446 هیودرم 445 ، نبا  هجام 436  نبا  میق 669  نبا   290
دلاخ نب  ثراح  ثراحلا  وبا  یلئد 199  دوسالا  وبا  یکم 184  حضاو  نب  بهو  طیرخالا  وبا  صوحالا 187  وبا  ساحن 216  نبا  يدهم  نب 

وبا يرزج  نبا  يرزج  نب  ریخلا  وـبا  میرکلا 198  دبع  نب  سیردا  نسحلا  وبا  ساوق  دـمحم  نب  دـمحا  نسحلا  وبا  دـلاخ  نب  ثیل  يدادـغب 
وبا کلام 259  نب  دهـس  دونکلا  وبا  لیعامـسا 206  نب  نامحرلا  دـبع  مساقلا  وبا  هیلاعلا 363  وبا  زاّمج 200  نب  ملـسم  نب  نامیلـس  عیبرلا 

205 ، 192 ، 187 شایع 185 ، نب  رکب  وبا   217 ، 215 دهاجم 214 ، نب  سابع  نب  یسوم  نب  دمحا  رکب  وبا   325 رکب 300 - وبا  ریصب 294 
همیزخ 311 وبا   486 ، 453 ، 444 ، 440 ، 427 ، 417 ، 335 ، 223 هفینح 48 ، وبا  دوسا 258  نب  برح  وبا   199 متاح 184 ، وبا  لهج 91  وبا 

وبا  217 ، 207 هّماش 206 ، وبا   452 ، 212 ، 178 سلدنا ) یتفم   ) بل نب  جرف  دیعـس  وبا   313 دیز 205 ، وبا  نیرز 471  وبا  ءادرد 234  وبا 
وبا  190 نایوار 189 ، ، 205 ، 190 يرصب 188 - رمع  وبا   487 ، 446 ، 439 مالـس 216 ، نب  مساق  دیبع  وبا   185 یملس 49 ، نامحرلا  دبع 

703 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  یناد 206  دیعس  نب  نامثع  رمع 
ینابیـش یـسیع  وبا  يرـصب  رمع  وبا  رمع  وبا  لیل  یبا  نب  نامحرلا  دـبع  نب  دـمحم  ورمع  وبا  ینابیـش 185  ورمع  وبا  یئاـسک 208  رمع  وبا 

میعن وبا  رمع 452  نبا  یلوم  عفان  ةرـضن  وبا   216 ءانیم 195 ، نب  یسیع  یـسوم  وبا   193 ماشه 192 ، نب  فلخ  دـمحم  وبا  دالخ  نب  دالخ 
رکب 234 یبا  بئاسلا 234  یبا  يرهبا 240  میهاربا 198  نب  قاحسا  بوقعی  وبا   454 ، 452 ، 229 هریره 200 ، وبا  یثیل 284  دقاو  وبا   439
،213 ، 207 باتک )  ) یطویس ناقتالا   239 ، 229 ، 227 بیرک 226 ، یبا  دواد 234  یبا   313 ، 259 ، 258 ، 229 - 226 بعک 48 ، نب  ّیبا 

لوصا ملع  رد  تاریرقتلا  دوـجا   59 زاجعا 57 - شقن  توبن ، تاـبثا   581 ، 578 ، 324 ، 320 ، 318 ، 314 ، 308 ، 260 - 257 ، 241 ، 218
422 ، 261 ، 260 باـتک )  ) ماـکحالا لوصا  یف  ماـکحالا   515 ، 514 ، 285 ، 278 باتک )  ) یـسربط جاـجتحا   541 ، 486 ، 340 باتک ) )
-192 لبنح 186 ، نب  دمحا   669 ، 445 ، 438 ، 428 ، 424 ، 417 ، 409 ، 395 ، 381 ، 395 ، 381 ، 371 ، 369 ، 367 باتک )  ) نآرقلا ماکحا 
رد یبیغ  رابخا  روصنم 228  نب  دمحا  يرصم 195  حلاص  نب  دمحا   205 نانس 192 ، نب  دمحا   436 ، 421 ، 411 ، 408 ، 260 ، 205 ، 194

زیزعلا 648 دبع  نب  ظفاح  رـضخا ،  244 تائارق 242 - رد  فـالتخا   245 نوگانوگ 244 ، لاکـشا  نآرق ، رد  فـالتخا   111 نآرق 108 -
نب قاحسا   629 هلئسم 627 - تناعتسا ،  579 باتک )  ) راصبتسا يدزا 192  ثیداحا 672  شنیرفآ ، رد  ادخ  هدارا   175 توبن 166 ، ياعدا 
وبا يرعشا ،  562 ، 561 هّللا ) مسب  ریـسفت   ) مسا رباج 491  نب  لیعامـسا  يرقنم 187  ملسا   120 نآرق 112 - رد  شنیرفآ  رارـسا  رامع 44 

704 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب   441 یسوم 258 ،
،285 ، 251 ، 231 ، 222 ، 134 ، 64 ، 50 ، 49 ، 47 - 44 ، 39 باتک )  ) یفاک لوصا  هتابن 292  نب  غبصا   123 نآرق 122 ، رد  یبدا  لاکشا 

راهظا  624 هلئسم 604 - تعاطا ،  612 مکح 610 - مالسا ، رد  تعاطا   675 ، 632 ، 596 ، 580 ، 579 ، 574 ، 549 ، 512 ، 294 ، 292 ، 290
زاجعا نآرق 139  زاجعا   255 ، 247 ، 208 باتک )  ) نآرقلا زاجعا   655 باتک )  ) ماصتعا  669 باتک )  ) یمزاح رابتعا   354 باتک )  ) قحلا
لامکا  618 هعیش 617 ، هب  ارتفا   653 ، 652 باتک )  ) یناغا نآرق 28  بارعا  ضقن 136  ، 79 یفـسلف 73 - یلقع و  فراعم  رظن  زا  نآرق ،

(، ع  ) قداص رفعج  ماما   515 باتک )  ) دیحوت یلاما و   690 هلجم )  ) يرقلا ما  ندوب 562  صاخ  مسا  لیالد  هّللا ،  516 ، 282 باتک )  ) نیدلا
راصتنا  699 هلئـسم 698 ، نیرمـالا ، نیب  رمـالا  تاحفـص  رثکا  رد  ع ،)  ) یلع ماـما   619 تبرت 618 ، ع ،)  ) نیـسح ماـما  تاحفـص  رثکا  رد 

نب سنا   92 انحوی 86 ، لیجنا   92 سقرم 86 ، لیجنا   92 ، 87 یتم 86 ، لیجنا   92 ، 87 اقول 86 ، لیجنا   174 لیجنا 173 ،  179 باتک ) )
یضترم 24 دیـس  يراصنا ، تباث 303  نب  ۀـمیزخ  يراصنا ،  407 هّللا 50 ، دـبع  نب  رباج  يراـصنا ، بویا 685  وبا  يراـصنا ، کلام 445 
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تعافش 632، تایاور  تنـس ، لها   487 یعازوا 387 ،  683 باتک )  ) طساوا  500 همقلع 499 ، يرامنا ، دلخم 259  نب  ۀملـسم  يراصنا ،
181 نآرق ) يراق   ) میمت نب  بویا   633

704 ب … ص :

،515 ، 512 ، 499 ، 496 ، 473 ، 282 ، 278 ، 104 ، 50 ، 49 ، 44 ، 35 ، 34 باتک )  ) راونالا راـحب   23 خیـش )  ) يروقاب دمحم 402  یترباب ،
رد ، 524 فیرعت 508 - ادـب ،  655 ، 436 ، 411 ، 409 ، 375 ، 367 ، 228 ، 226 يراخب 186 ،  694 ، 675 ، 672 632 ، 574 ، 517 ، 516

705 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  اهییوگشیپ 
، هّللا مسب   184 يزب 183 ، بزاع 236  نب  ءارب   513 هعیش 511 - رظن  ، 513 دراوم 511 - هعیش 521 ، رظن  زا  انعم  ، 515 لیالد 514 ، ، 524

نآرق ءزج  ثیداحا  هلمسب ،  207 باتک )  ) هلمسبلا  588 ندوب 579 - ءزج  لیالد  هیآ 674 ، تیمها  ، 680 زامن 679 ، رد  توالت  ثیداحا 
نسح يرصب ،  512 باتک )  ) تاجردلا رئاصب  ناوکذ 182  نب  ریشب  دمحم 184  نب  دمحا  راشب ،  574 هیآ 561 - ریسفت  ، 677 ندوب 676 ،

( موق  ) لیئارسا ینب   354 داوج 254 ، دمحم  خیش  یغالب ،  487 ، 483 ، 463 ، 460 ، 455 ، 452 ، 438 ، 428 ، 422 ، 371 ، 370 ، 367 ، 363
492 ، 439 ، 412 یقهیب 240 ،  173 ، 155 ، 85 ، 71

705 پ … ص :

110 مالسا 109 ، يزوریپ  هراب  رد  ییوگشیپ   616 توافت 612 - عوضخ ، شتسرپ و   626 اههزیگنا 623 - شتسرپ ،  85 باتک )  ) ناهاشداپ
رد ییوگشیپ  بهل 111  وبا  تشونرس  رد  ییوگشیپ   109 ردب 108 ، گنج  هراب  رد  ییوگشیپ  مور 110  ناریا و  گنج  هراب  رد  ییوگشیپ 

111 نمشد 110 ، تمیزه  رد  ییوگشیپ  ربمایپ 109  نانمشد  تشونرس 

705 ت … ص :

ثیداحا ناسنا ، تشونرـس  رد  اعد  ریثأت   691 باتک )  ) ریبک خیرات   652 ، 71 باتک )  ) يربط خـیرات  مالسا 65  خیرات   421 باتک )  ) جاتلا
،484 ، 384 ، 254 ، 244 ، 240 ، 238 ، 236 ، 220 ، 215 ، 213 ، 205 ، 28 باتک )  ) نایبت  20 باتک )  ) مالسالا مولعلا  ۀعیشلا  سیـسأت   673
ینعم 250- ، 272 ثیداحا 267 - تنس و  رظن  زا  نآرق  ، 237 نآرق 235 - ، 284 لیجنا 282 - تاروت و  ، 253 ماسقا 250 - فیرحت ،  485

حیحص هیرظن  نآرق ، نیودت   414 تایاور 410 - یسررب  هعتم ، میرحت   255 ناناملسم 254 ، رواب  ، 279 ماسقا 275 - نآرق ، فیرحت   253
706 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب   485 ، 19 باتک )  ) ظاّفحلا ةرکذت   325 - 323

نبا ریـسفت   578 ، 577 ، 570 ، 261 باتک )  ) یـسولآ ریـسفت   105 نآرق 94 - زاـجعا  يراذـگ ، نوناـق  عیرـشت و   436 ، 228 يذمرت 47 ،
،404 ، 380 ، 375 باتک )  ) رانملا ریسفت   669 ، 578 ، 455 ، 445 ، 439 ، 402 ، 367 ، 363 باتک )  ) ریثک نبا  ریـسفت   693 باتک )  ) ناهبزور
660 ، 596 ، 574 ، 570 ، 565 ، 554 ، 499 ، 496 ، 495 ، 471 ، 446 ، 445 ، 439 ، 213 ، 162 باتک )  ) ناهرب ریسفت   670 ، 422 ، 420 - 418
( باتک  ) یناکوش ریسفت   668 باتک )  ) یطویس ریسفت   501 باتک )  ) يزار ریـسفت   578 باتک )  ) نزاخ ریـسفت   499 باتک )  ) یبلعث ریسفت 
،365 ، 240 ، 239 ، 238 ، 234 ، 233 ، 230 ، 162 ، 91 باتک )  ) يربط ریـسفت   694 ، 285 باتک )  ) یفاص ریـسفت   578 ، 453 ، 446 ، 439

یفوک تارف  ریـسفت   499 باتک )  ) يزار رخف  ریـسفت   515 ، 292 ، 35 باتک )  ) یشایع ریـسفت   570 ، 503 ، 496 ، 495 ، 453 ، 452 ، 409
ریسفت  528 عبانم 527 ، ، 527 انعم 526 ، نآرق ، ریسفت  نآرق 22  اب  نآرق  ریـسفت   530 دحاو 528 - ربخ  اب  نآرق  ریـسفت   292 ، 40 باتک ) )
ریسفت  669 ، 653 ، 650 ، 492 ، 487 - 484 ، 446 ، 409 ، 403 ، 367 ، 364 ، 312 ، 233 ، 230 ، 216 ، 91 ، 50 ، 48 ، 47 باتک )  ) یبطرق
زاجعا رد  بسانت   261 خسن 256 - نآرق ، توالت  هزجعم 158  بیذکت   524 هطبار 508 - دنوادخ ، هدارا  ریدقت و   503 باتک )  ) يروباشین
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نآرق رد  ، 610 تدابع 604 - رد  ، 88 لیجنا 80 - تاروت و  رد  دیحوت   352 باتک )  ) خیراوت  213 لیالد 210 - اهتئارق ، رتاوت   64 - 61
412 باتک )  ) راـثآلا بیذـهت   174 تاروـت 173 ،  672 باتک )  ) راـبخالا یناـعم  دـیحوت و   521 ، 520 باتک )  ) قودـص دـیحوت   77 - 74

ریسیت  681 ، 649 ، 579 ، 574 ، 371 ، 205 ، 199 ، 196 ، 195 ، 193 ، 192 ، 190 ، 189 ، 187 ، 186 ، 183 باتک )  ) بیذهتلا بیذـهت 
707 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب   200 ، 191 ، 183 باتک )  ) رینتسملا ریسیتلا و   695 ، 587 باتک )  ) لوصولا

707 ث … ص :

487 يروث 367 ، دوعسم 661  نب  ةورع  یفقث ،

707 ج … ص :

، يرئازج ریفن 439  نب  ریبـج   19 باتک )  ) هلـضف ملعلا و  ناـیب  عماـج   654 ، 648 ، 217 ، 104 باتک )  ) یطویـس ریغـصلا  عماج  رباج 416 
نتم نآرق ، رد  يروآ  عمج  رباج 290  یفعج ، میهاربا 446  نب  دمحم  نب  رفعج  رکب 395  وبا  صاصج ، برعلا 138  هریزج  ثدحم 290 

هّللا 48 دبع  نب  دمحا  يرابیوج ،  384 باتک )  ) مالکلا رهاوج   669 باتک )  ) دیاوفلا عمج   308 تایاور 301 -

707 ح … ص :

رمع وبا  ظفاح  ینادمه 183  ءالعلا  وبا  ظفاح   422 ، 402 باتک )  ) یقتنم رب  یهقف  هیشاح   654 لاح 649 - حرش  ، 35 ینادمه 34 ، ثراح 
331 لیالد 328 - نآرق ، رهاوظ  تیجح  عادولا 293  ۀجح  يرهاظ 29  ینطاب 29 ، تجح  لاجح 291   281 فسوی 280 ، نب  جاجح   183
فیرحت 667- هعتم ، ثیدح  رداصم 700  تعافش ، ثیدح  رداصم 648  نیلقث 18 ، ثیدح   342 مدع 334 - لیالد  نآرق ، رهاوظ  تیجح 

هناگتفه فورح   232 نآرق 226 - هناـگتفه  فورح  نآرق 115  رد  نـیمز  تـکرح  نادرو 200  نب  یـسیع  ثراـحلا  وبا  ءاذـح ،  669
144 باتک )  ) زاـجیالا نسح   353 ، 352 باتک )  ) یبن لاـیقزح   248 یناعم 233 - نآرق ، هناـگتفه  فورح   248 تالیوأت 233 - نآرق ،

رثکا رد  ناناملـسم  ربمایپ  ص ،)  ) دمحم ترـضح   174 ، 173 ، 64 - 62 ع )  ) یسیع ترـضح  هیطع 290  نب  نـسح  هزمح 446  نب  نـسح 
لئاسمرد نایب   215 بوقعی 199 ، یمرـضح ، یمرضح 205   657 تازجعم 656 ، ، 174 ، 173 ، 64 - 62 ع )  ) یسوم ترـضح  تاحفص 

708 ص : نآرق ،
هروس 634- شخب  نیرخآ  ریسفت  تایآ 555 ، دادعت  دمح ، هملس 186  نب  دامح   107 نآرق 106 ، رد  تباث  قیاـقح  ربمایپ 158  تیناقح 
هروس 599- مود  شخب  ریـسفت  ، 598 هروس 589 - لوا  شخب  ریـسفت  ، 640 هروس 638 - شخب  نیرخآ  تاـکرح )  ) بارعا ریـسفت  ، 641
لوزن 553، لحم  ، 555 هروس 554 ، تلیضف  ، 638 شخب 635 - نیرخآ  تادرفم  ریسفت  ، 638 شخب 635 - نیرخآ  تابیکرت  ریسفت  ، 603

یفوک هزمح  نیعا 191  نب  نارمح   559 هروس 556 - فده  ، 635 ، 634 ، 590 هروس 589 ، تئارق  هوحن  هروس 553 ، یلک  لئاسم  ، 554
رثوک 150 ضوح   193 نایوار 192 ، ، 193 - 191

708 خ … ص :

نب دالخ  يدادغب 193  بیطخ   290 باتک )  ) لاصخ  312 ، 308 ، 305 تباث 304 ، نب  ۀمیزخ  یعازخ 223   655 دیعس 445 ، وبا  يردخ ،
24 ، 21 هّللا ) تیآ   ) مساقلا وبا  یئوخ ، یلیلخ 205  ماشه 198  نب  فلخ   485 باتک )  ) فالخ  193 دلاخ 192 ،

708 د … ص :
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81 اوح 80 ، مدآ و  ناتساد   187 نامثع 186 ، یمراد ،  198 ، 193 ، 190 ینطق 186 ، راد  رمع 217  نب  دمحا  نب  دـمحم  رکب  وبا  ییوجاد ،
يدواد 215 شنارتخد 82  طول و  ناتـساد  ایروا 84  دواد و  ناتـساد   83 بوقعی 82 ، قاحسا و  ناتـساد   82 دورمن 81 ، میهاربا و  ناتـساد 

نارود  214 ، 205 ، 188 ، 182 رماع 181 ، نب  هّللا  دبع  یقشمد ،  439 باتک )  ) لئالدلا عاونا 538  تلالد ، عونمم 80  تفرعم 80 ، تخرد 
سابع 193 يرود ، رمع 197  نب  صفح  يرود ، رکب 141  وبا 

708 ذ … ص :

709 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  یبهذ 186 
649 باتک )  ) لیذملا لیذ 

709 ر … ص :

تایاور  297 فیرحت 288 - تایاور  دیشر 380  دمحم  دیـس  اضر ،  255 ، 247 یعفار 208 ، هعیـش 671  هب  ارتفا  لـضفلا 244 ، وبا  يزار ،
( باتک  ) هیدنلا ۀـضورلا   261 باتک )  ) یناـعملا حور   301 هدافتـسا 300 ، ءوس  نآرق ، نیودـت  تایاور   315 ضقانت 309 - نآرق ، نیودـت 

669

709 ز … ص :

،448 تخادرپ 444 - تاکز ، رفز 445   213 یشکرز 205 ،  245 ، 244 ، 212 یناقرز 178 ، شیبح 185  نب  رز   669 باتک )  ) داعملا داز 
ثیداحا روبق ، ترایز  دـیبل 104  نب  دایز  يرهز 50   537 نانوی 536 ، هفـسلف  ریثأت  ناناملـسم ، یگدنز   205 يرشخمز 28 ،  493 - 490

،319 ، 313 ، 303 ، 325 - 300 تباث 140 ، نب  دیز   455 ، 440 ملسا 363 ، نب  دیز  مقرا 648  نب  دیز  بیبح 452  یبا  نب  دیز   683 ، 682
یعلیز 668  648

709 س … ص :

620 تایرظن 619 ، ع )  ) مدآ هدجس   677 ، 676 ، 554 ، 553 دمح ) هروس  رگید  مان   ) یناثم عبس  نسح 290  نب  نسح  يرماس ، یجاس 192 
صاع 303، نب  دیعس   471 ، 440 ریبج 364 ، نب  دیعس   471 ، 440 يدس 363 ،  436 دواد 252 ، وبا  یناتـسجس ، هیآ 693  لیوأت  هدجس ،
414 عوکا 412 ، نب  ۀملس  یسراف 104  ناملس  ییحی 230  نب  دیعس  روصنم 194  نب  دیعس   475 ، 440 بیسم 234 ، نب  دیعس   308 - 306

710 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  ریرج 671  نب  نامیلس  شمعا 191  نب  نامیلس  مقرا 196  نب  نامیلس  بیبش 192  نب  ۀملس 
یقهیب ننس   681 ، 586 ، 580 ، 454 ، 411 باتک )  ) دواد یبا  ننـس   700 ، 673 ، 411 ، 19 باتک )  ) هجام نبا  ننـس  درـص 227  نب  نامیلس 

35 باتک )  ) یمراد ننس   499 باتک )  ) يذمرت ننس   685 - 683 ، 680 - 677 ، 668 ، 618 ، 581 ، 447 ، 416 ، 412 ، 408 ، 369 باتک ) )
، قالط هس   190 زیزعلا 189 ، دبع  نب  رمع  نب  حلاص  بیعـش  وبا  یـسوس ،  695 ، 681 ، 680 ، 586 ، 580 ، 454 ، 430 باتک )  ) یئاسن ننس 

نیدلا لالج  یطویس ،  19 باتک )  ) نیحیحص رد  يریـس  سوواط 290  نب  دیـس  دمحم 289  نب  دمحا  يرایـس ، هدبع 670  دـمحم  هیرظن 
648 ، 257 ، 207 ، 179

710 ش … ص :

،416 ، 260 يریبز 199 ، دـمحا  نب  ریبز  هّللا  دـبع  وبا  یعفاـش ،  217 باتک )  ) ریـسیتلا هیبطاشلا و  یبطاش 260   296 باتک )  ) هیفاو حراـش 

نآرق لئاسمرد  www.Ghaemiyeh.comنایب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 448زکرم  هحفص 438 

http://www.ghaemiyeh.com


،416 ، 260 يریبز 199 ، دـمحا  نب  ریبز  هّللا  دـبع  وبا  یعفاـش ،  217 باتک )  ) ریـسیتلا هیبطاشلا و  یبطاش 260   296 باتک )  ) هیفاو حراـش 
648 ، 538 ، 421 باتک )  ) دیرجت حرـش   683 باتک )  ) ۀنسلا حرـش  توبن 167  دـهاش   215 باتک )  ) یفاـش  487 ، 440 ، 436 ، 422 ، 421

نامیالا بعـش  حیرـش 440   623 ققحت 622 ، یگنوـگچ  كرـش ، یسرم 215  فرـش   402 باـتک )  ) یناـقرز ءایـضلا  یبا  رـصتخم  حرش 
تخانش  84 باتک )  ) لیئومش  629 هلئسم 627 - تعافش ،  63 باتک )  ) هینارصنلا ءارعش   471 ، 441 ، 440 یبعش 438 ،  439 ، 492 باتک ) )

خیش یناهشهش 254   696 مالسا 695 ، رد  نیتداهش  یعشاجم 199  هفنرش  نب  باهش   255 یضاق )  ) هّللا رون  يرتشوش ،  21 باتک )  ) نآرق
495 ، 473 ، 388 ، 296 ، 290 ، 282 ، 254 هر )  ) قودص خیش   295 نیسح 255 ، نب  دمحم  یئاهب ، خیش  یـضترم  دیـس  يراصنا ، يراصنا 

711 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب   295 دیفم 255 ، خیش   485 ، 484 ، 482 ، 437 ، 295 یسوط 28 ، خیش 
632 تعافش 631 ، تایاور  هعیش ، ادخ 694  اب  وگوتفگ  سیلبا ،)  ) ناطیش

711 ص … ص :

،667 ، 632 ، 555 ، 522 ، 454 ، 374 ، 313 ، 303 ، 302 ، 257 ، 240 ، 228 ، 226 باتک )  ) يراخب حیحـص   186 دمحم 182 ، نب  حـلاص 
-226 باتک )  ) ملسم حیحص   695 ، 681 ، 676 ، 673 ، 654 ، 587 ، 284 ، 229 ، 228 ، 35 باتک )  ) يذمرت حیحص   700 ، 696 ، 695 ، 684

نسح دیس  ردص ،  118 باتک )  ) هیداجس هفیحص   700 ، 680 ، 632 ، 586 ، 582 ، 580 ، 454 ، 417 ، 416 ، 410 - 407 ، 259 ، 258 ، 229
یلعف 537، ، 538 یتاذ 537 ، ، 88 ادخ 80 - تافص  هزجعم 156  رودص   170 ، 167 توبن 165 - قدص  توبن  قدص  يربمایپ  قدـص   20

یلعالا 227 دبع  نب  دمحم  یناعنص ،  439 ، 251 باتک )  ) ةالص  95 باتک )  ) نافرعلا ةوفص   538

711 ض … ص :

بیبح 439 نب  ةرمض   483 كاحض 452 ،  427 هریرج 424 - نماض 

711 ط … ص :

،230 - 226 ، 217 ریرج 205 ، نب  دـمحم  رفعج  وبا  يربـط ،  484 ، 461 ، 261 ، 255 یسربط 28 ،  648 ، 446 ، 439 ، 313 یناربط 257 ،
،196 - 193 ، 191 - 182 ، 197 ، 192 باتک )  ) ءارقلا تاـقبط   421 ، 19 باتک )  ) دعـسا نبا  تاقبط   649 ، 495 ، 492 ، 252 ، 234 ، 233
، یسوط رفعج 254  وبا  یسوط ، فرصم 191  نب  ۀحلط  دیز 482  نب  ۀحلط   297 لیالد 282 - نآرق ، فیرحت  نارادفرط   318 ، 200 - 198

دمحم 229 نب  دمحا 

711 ظ … ص :

333 همئا 331 - لالدتسا  نآرق ، رهاوظ 

711 ع … ص :

712 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب   602 ینعم 559 - ، 626 هلئسم 604 - ماسقا 697 ، اههزیگنا و  تدابع ،  187 یفوک 185 - هلدهب  نب  مصاع 
229 ، 228 یلیل 226 ، یبا  نب  نامحرلا  دبع  هرکب 228  یبا  نب  نامحرلا  دبع  يودهم 187  نبا  نامحرلا  دبع   394 تماص 319 ، نب  ةدابع 

دبع موزخم 662  یبا  نب  هّللا  دبع  رمع 387  نب  نمحرلا  دبع   205 يدهم 192 ، نبا  نمحرلا  دبع  ماشه 303  نب  ثرح  نب  نامحرلا  دـبع 
نب هّللا  دبع   487 ، 412 رمع 387 ، نب  هّللا  دـبع  هحلط 228  نب  هّللا  دـبع   416 ریبز 303 ، نب  هّللا  دـبع   187 لبنح 185 - نب  دـمحا  نب  هّللا 
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،50 دوعـسم 47 ، نب  هّللا  دبع  لئاسم 183  نب  هّللا  دـبع   367 ، 214 ، 205 ، 184 یکم 183 ، ریثـک  نب  هّللا  دـبع  هعیبر 200  یبا  نب  شاـیع 
نب نامثع   325 نامثع 300 - هدیبع 440  طابسا 229  نب  دیبع  دیمح 439  نب  دبع  یسوم 191  نب  هّللا  دبع   667 ، 412 ، 234 ، 230 ، 185

يرواد اضق و  رد  قالخا 41 ، لمع و  رد  راکفا 41 ، هدیقع و  رد  تلادع  هّللا 191  دبع  یلجع ، نامثع 229  نب  ورمع  ینامثع ، حالص 48 
نارود رد  ، 281 افلخ 280 ، زا  دعب  نارود  رد  ، 267 نآرق 262 - رظن  زا  ، 279 افلخ 275 - يوس  زا  نآرق ، فیرحت  مدع  یعامتجا 41  ، 41
توبث مدع   281 لیالد 262 - ، 278 رمع 277 ، تفـالخ  نارود  رد  ، 280 نامثع 279 ، تفـالخ  نارود  رد  ، 278 رکب 277 ، وبا  تفـالخ 
یمرزع دیعس 208  دمحم  خیـش  نایرع ، ریبز 258  نب  ةورع   254 باتک )  ) یقثولا ةورع   322 ناناملـسم 320 - عامجا  رتاوت ، ریغ  اب  نآرق 

، ادب هب  هدیقع  سیق 439  نب  ۀیطع   483 ، 455 ، 438 بئاس 187 ، نب  ءاطع   85 ناینادیص ) تب   ) تروتشع رجح 649  نبا  ینالقسع ،  196
یلامجا 271، ملع   463 ، 460 ، 455 ، 452 ، 394 ، 381 ، 363 همرکع 48 ،  63 رازاب )  ) ظاکع  190 ، 186 یلیقع 184 ،  521 راثآ 519 -

713 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب   655 ، 650 ، 254 باتک )  ) نیقیلا ملع  یضترم 254  دیس  يدهلا ، ملع   272
دیوس نب  یلع   21 باتک )  ) نآرق مولع  یسایس 26  یعامتجا 26 ، مولع  قالخا 26  وحن 26 ، ملع   512 یـصاصتخا 511 ، ای  نونکم  ملع 

فوع 259 نب  نامحرلا  دـبع  نب  رمع   325 - 300 رمع 228 ،  63 باتک )  ) هدمعلا  205 ینیدـم 183 ، نب  یلع  یندـم 367  نب  یلع   290
تالوعجم  ) نیدهع  85 موق )  ) ناینومع رمع 452  نب  ورمع  بیعش 369  نب  ورمع  ثیرح 412  نب  ورمع  یناد 183  رمع  دیزی 39  نب  رمع 

هّللا 439 دبع  نب  یـسیع  رمع 196  نبا  یـسیع  یحـضا 150  دیع   516 یشایع 39 ،  138 ، 130 ، 127 ، 91 ، 87 ، 86 ، 80 سدقم ) بتک 
641 ، 513 ، 511 باتک )  ) اضرلا رابخا  نویع  ءانیم  نب  یسیع  یسوم  وبا  بیبر  یسیع 

713 غ … ص :

میهاربا 282 نب  ثایغ  متاح 492  یبا  نب  ناوزغ   687 باتک )  ) ریدغلا

713 ف … ص :

،105 ، 104 باتک )  ) یفاک عورف   502 - 499 ، 408 يزار 360 ، رخف   496 ، 436 ، 402 ، 383 باتک )  ) یناگوش ریدقلا  حتف  نآرق 28  ظافلا 
، نآرق تلیضف  راسی 231  نب  لیضف   60 ناهبزور 59 ، نب  لضف   581 باتک )  ) نآرقلا لئاضف   240 - 238 نآرق )  ) هناگتفه لوصف   579

هعبرالا بهاذـملا  یلع  هقفلا   653 باتک )  ) ۀـغللا هقف   48 ثیداحا 47 ، نآرق ، تئارق  تلیـضف  نآرق 43  تئارق  تلیـضف   42 ثیداحا 34 -
473 نسحم 254 ، الم  یناشاک ، ضیف   146 تغالب 145 ، نف   579 باتک ) )

713 ق … ص :

714 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب   201 هناگتفه 181 - نایراق  هناگهد 197  نایراق   116 نآرق 115 - رد  هتخانشان  ياههراق 
سوماق ءانیم  نب  یسیع  یسوم  وبا  نولاق  ضایع 246  یضاق   209 سلدنا ) یتفم   ) دیعس وبا  یضاق  رکب 179  وبا  یضاق  هریف 197  نب  مساق 

برع هناگتفه  حیصف  لیابق  نآرق 114  رد  تیجوز  نوناـق  نآرق 113  رد  نزاوت  نوناـق   114 نآرق 113 ، رد  حـیقلت  نوناق   240 باتک ) )
،463 ، 452 ، 428 ، 394 هداتق 363 ،  692 كاخ 691 ، تلیـضف  نیـسح ، ماما  ربق   241 تاغل 240 ، برع ، هناگتفه  حیـصف  لـیابق   240
زاجعا 52- نآرق ،  42 نآرق 32 - هاگدید  زا  نآرق  ظافلا 36  ، 45 ماکحا 36 ، نآرق ،  539 هدیقع 536 - شیادیپ  نآرق ، مدـق   471 ، 469
،659 همجرت 658 ، طیارش  هروس 48 ، ، 50 یناعم 49 - رد  تقد  ، 659 ، 658 همجرت ، ، 534 دحاو 530 - ربخ  اب  صیصخت  ظافلا 40 ، ، 120
-284 ع )  ) ناـنمؤم ریما  نآرق  نیشیپ 127  ینامـسآ  بتک  اب  تفلاخم  تاملک 40 ، ، 126 هضراعم 125 ، تیلباق  ، 135 ضقانت 128 - مدع 

دیواج هزجعم  نآرق   68 لاکشا 66 - ، 68 یهلا 65 - هزجعم  نآرق   88 هسیاقم 80 - تاروت ، نآرق و   88 هسیاقم 80 - لیجنا ، نآرق و   288
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تلیضف ، 275 زامن 272 - رد  ، 46 ثیداحا 43 - ، 46 بادآ 43 - نآرق ، تئارق   196 باتک )  ) تائارقلا  42 ثیدح 32 - نآرق و   72 - 69
ياهتئارق  218 زیاـمت 214 - هناـگتفه ، فورح  اـهتئارق و   230 عاوـنا 226 - زاـمن ، تئارق   248 فـلتخم 247 ، ياـههجهل  ، 46 - 43
ياهتئارق  209 - 204 ، 180 رتاوت 178 - مدـع  هناگتفه ، ياـهتئارق   221 تیجح 219 - هناگتفه ، ياـهتئارق   247 هناگتفه 246 ،

،409 ، 233 ، 230 ، 215 هّللا 47 ، دبع  وبا  یبطرق ، هعبس 197  ءارق  دمحم 215  نب  میهاربا  نب  لیعامسا  بارق ،  223 زامن 221 - هناگتفه ،
513 ماسقا 511 - ءاضق ، یمتح 513  ریغ  ياـضق   513 یمتح 512 ، ياضق   666 ادـخ 660 - لوسر  اب  هلداـجم  شیرق ،  650 ، 465 ، 461

715 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
یچونق  184 لبنق 183 ،  295 ، 289 میهاربا 266 ، نـب  یلع  یمق ، هّللا 290  دبع  نب  دعـس  یمق ، نومیم 291  نب  ۀـبطق  يدنوار 297  بطق 

ساوق 184  669

714 ك … ص :

باتک هعبسلا 215  باتک   683 ، 290 باتک )  ) تارایزلا لماک   54 باتک )  ) ریثا نبا  لماک   200 باتک )  ) لماکلا  521 باتک )  ) یفاو یفاک 
نآرق 117- رد  نیمز  تـیورک  هشاکع 48  نب  دـمحم  ینامرک ، داـحآ 246  هبترم  رد  ترثک  هعبرا 283  بتک   159 ظوفحم ) حوـل   ) یهلا
، یعالک  191 باتک )  ) يربکلا ۀیافکلا   593 ، 591 ، 254 ، 28 باتک )  ) اطغلا فشک   214 ، 182 هزمح 196 ، نب  یلع  یفوک ، یئاسک   120
، ینیلک  549 فیرعت 538 - ، 539 هدیقع 536 - شیادیپ  یسفن ، مالک   539 فیرعت 538 ، یظفل ، مالک  عاونا 537  مالک ، نایفس 259  وبا 

بوقعی نب  دمحم  ینیلک ،  513 ، 512 باتک )  ) ینیلک  632 ، 517 ، 491 ، 482 ، 454 ، 446 ، 445 ، 441 ، 292 ، 290 دمحم 285 ، رفعج  وبا 
،527 ، 492 ، 414 ، 413 ، 319 ، 305 ، 36 باتک )  ) لامعلا زنک  متاح 193  نب  دمحم  يدنک ،  85 نییبآوم ) تب   ) شومک  47 مالسالا ) ۀقث  )
، یفوک دـمحم 216  نب  ریبج  نب  دـمحا  یفوک ،  292 باتک )  ) دـئاوفلا زنک   696 ، 692 ، 684 ، 677 ، 655 ، 654 ، 633 ، 632 ، 587 ، 574

دمحا 289 نب  یلع 

715 ل … ص :

میلس یبا  نب  ثیل   244 باتک )  ) حیاول رضم 242  هلیبق  تاغل   478 ، 184 باتک )  ) نازیملا ناسل   380 باتک )  ) برعلا ناسل  یئاکلال 193 
716 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  لکوتم 199  نب  دمحم  ياؤلؤل ، دقاو 655  یثیل ، دعس 257  نب  ثیل  دلاخ 197  نب  ثیل   191

716 م … ص :

( باتک  ) طوسبم قاحسا 216  نب  لیعامسا  یضاق  یکلام ، یقابلا 402  دبع  یناقرز ، یکلام   487 ، 440 ، 438 ، 387 سنا 194 ، نب  کلام 
،50 رقاب 34 ، دمحم  دیس  یـسلجم ،  471 ، 455 ، 428 ، 395 ربج 183 ، نب  دهاجم  یبنتم 211   407 نانز 406 ، هعتم  جح 407  هعتم   484

نب ۀملسم  یبراحم ،  655 ، 19 باتک )  ) دـئاوزلا عمجم   484 ، 461 ، 266 ، 261 ، 255 ، 254 ، 28 باتک )  ) ناـیبلا عمجم   672 ، 496 ، 278
نب یلع  یکرک ، قـقحم  نمؤم 24  دـمحم  نب  رقاب  دـمحم  یناـسارخ ، ققحم   671 باتک )  ) لـصحم  631 باتک )  ) نساـحم براحم 199 
نب دمحم  نانـس 675  نب  دمحم  نامیلـس 669  نب  دمحم  هفینح 445  نب  دـمحم  رباج 394  نب  دـمحم  راّشب 234  نب  دـمحم  نیسح 296 
نب دمحم   229 یّنثم 228 ، نب  دـمحم  لیـضف 292  نب  دمحم   196 ، 191 یلیل 184 ، یبا  نب  نامحرلا  دـبع  نب  دـمحم   440 نیریس 304 ،
دیلو یموزخم ،  402 باتک )  ) ءایضلا یبا  رصتخم  هزجعم 168  نیفلاخم  رامت 199  نوراه  نب  دمحم  رصن 439  نب  دمحم   473 ملسم 375 ،

دشرملا ینابزرم 196   625 باـتک )  ) لوقعلا تآرم   40 باتک )  ) راونـالا تآرم  بئاس 183  نب  هّللا  دـبع  یموزخم ،  661 هریغم 660 ، نب 
میرم 48، یبا  نب  جرف  تمـصع  وبا  يزورم ، ورم 189   436 ، 402 مالسالا ) خیـش   ) رکب وبا  نب  یلع  ینانیغرم ،  207 ، 206 باتک )  ) زیجولا
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،679 ، 676 ، 673 ، 654 ، 651 ، 648 ، 587 ، 581 ، 574 ، 573 ، 319 باتک )  ) مکاح كردتـسم  یعامتجا 28  یقالخا 28 ، لـئاسم   182
717 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب   411 ، 228 ، 190 یسلدنا 186 ، مساق  نب  ملسم   685 ، 680

691 ، 684 ، 673 ، 669 ، 648 ، 582 ، 574 ، 439 ، 430 ، 429 ، 415 ، 409 - 407 ، 319 ، 303 ، 258 ، 257 باتک )  ) لبنح نب  دمحا  دنـسم 
هضراعم لبج 313  نب  ذاعم  دعس 307  نب  بعصم   257 ، 252 باتک )  ) فحاصملا  151 ، 149 باذک 53 ، هملیسم  ۀمرخم 259  نب  روسم 

139 فارـصنا 137 - نآرق ، اب  هضراـعم   151 نآرق 144 - اـب  هضراـعم   151 رثوک 148 - هروس  اـب  هضراـعم   148 هحتاف 145 - هروس  اـب 
ناربمایپ 155 تازجعم  یحارتقا 660  ، 162 تایآ 160 - هزجعم  جاجح 445  نب  ۀـیواعم  زاـمن 678  رد  هّللا  مسب  ندرک  شومارف  هیواـعم ،
طیارش 52- ، 60 توبن 56 - هناوتشپ  ، 162 عاونا 156 - هزجعم ،  63 ، 62 ع )  ) یسوم ترضح  تازجعم   64 ص )  ) دمحم ترضح  تازجعم 
581 باتک )  ) ۀفرعملا  197 باتک )  ) ءاـبدالا مجعم   155 تازایتما 154 ، مالـسا ، ربمایپ  هزجعم  انعم 52  موزل 56 ، ، 55 تخانش 52 - ، 55

نب دمحم  دـیفم ، مسقم 191  نـب  ةریغم  داوج 23  دـمحم  هینغم ، قاحـسا 48  نب  دـمحم  يزاغم  نامیلـس 679  نب  رّمعم  هعبس 63  تاقلعم 
،215 بلاط 206 ، یبا  نب  دمحم  وبا  یکم ،  285 باتک )  ) ناهرب ریسفت  همدقم ، دادقم 70  يربقم 229  توبن 167  ماقم  دیفم  خیش  دمحم 
( باتک  ) نافرعلا جهانم  دمحم 648  يوانم ،  690 يزاجح 689 ، دنمـشناد  اب  هّللا ) تیآ   ) ییوخ هرظاـنم   85 ناـینومع ) تب   ) موکلم  217
،426 ، 412 باـتک )  ) یقتنم  313 ، 305 ، 303 ، 258 باـتک )  ) لاـمعلا زنک  بختنم   245 ، 220 ، 213 ، 178 باتک )  ) نافرعلا لـهانم   280
187 باتک )  ) تاـعوضوم نارمع 63  نـب  یـسوم   260 باتک )  ) تاـقفاوملا  485 باـتک )  ) یهتنم  685 ، 683 ، 682 ، 669 ، 441 ، 436

718 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب  رامع 206 ، نب  دمحا  سابعلا  وبا  يودهم ،
217 ، 215

718 ن … ص :

،465 ، 463 ، 460 ، 453 ، 452 ، 445 ، 440 ، 438 ، 428 ، 424 ، 395 ، 387 ، 384 ، 381 ، 378 ، 374 ، 344 باتک )  ) خوسنملا خـسانلا و 
توبن نوع 184  نب  دـمحم  نب  دـمحا  لابن ،  416 ، 257 ، 195 یندـم 194 ، عفان   505 ، 488 ، 484 ، 480 ، 477 ، 475 ، 471 ، 469 ، 467

174 سدقم 173 ، بتک  رد  ص )  ) دمحم توبن   79 نآرق 77 - رد  توبن   88 تاروت 80 - رد  توبن   88 لیجنا 80 - رد  توبن  ربمایپ 176 
میهاربا 367، یعخن ،  395 ، 384 ، 382 ، 378 رفعج 357 ، وبا  ساحن ، رکب 344  وبا  ساـحن ،  499 ، 19 هّللا ) تیآ   ) قداص دـمحم  یمجن ،
قالط 404، هیآ  اب  هعتم  هیآ  خـسن   406 ثرا 405 ، هیآ  اب  هعتم  هیآ  خـسن   436 ، 194 ، 193 ، 191 ، 190 یئاسن 186 ، نآرق 95  لوزن   438
رمخ 429، میرحت  هیآ  اب  رکـس  هیآ  خسن   409 - 406 ص )  ) ادخ لوسر  راتفگ  اب  هعتم  هیآ  خـسن   416 عامجا 415 ، اب  هعتم  هیآ  خـسن   405
انعم 344- ، 358 تیفیک 357 - ، 350 ندوب 347 - لاحم  لـیالد  ، 357 ماسقا 355 - خسن ،  431 وضو 430 ، هیآ  اب  رکـس  هیآ  خـسن   430

لیجنا تاروت و  رد  ، 346 حالطصا 345 ، رد  ، 358 نآرق 355 - مالسا و  رد  ، 350 ماکحا 347 - رد  خسن   505 تایآ 351 - رد  خسن   346
بصن  217 ، 207 ، 206 ، 184 باتک )  ) رشعلا تائارقلا  یف  رشنلا   349 انعم 348 ، یعرش ، خسن   350 ندوب 347 - لاحم  لیلد  ، 354 - 351

،167 هیآ 163 - نیمود  زاجعا ، یفن   144 باتک )  ) زاجعالا تاحفن  هریسم 181  نب  ریصن  یمضهج 188  یلع  نب  رصن   668 باتک )  ) هیارلا
697 ، 337 ، 280 ، 120 ، 38 باتک )  ) هغالبلا جهن  بجاو 23  زامن  تازجعم 175  یفن   162 هیآ 154 - نیتسخن  ، 172 هیآ 168 - نیموس 

719 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب 
نیدلا 502 ماظن  يروباشین ،

719 و … ص :

698 ، 695 ، 675 ، 574 ، 517 ، 512 ، 492 ، 483 ، 473 ، 454 ، 441 ، 381 ، 375 ، 285 ، 254 ، 251 باـتک )  ) یفاو رکب 241  وبا  یطـساو ،
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،297 ، 296 ، 118 ، 45 ، 44 باتک )  ) هعیـشلا لئاسو  شرو 195   549 هرعاشا 546 - لیالد  یـسفن ، مالک  دوجو  دیرف 95  دمحم  يدـجو ،
هریغم 91 نب  دیلو   438 باتک )  ) هلودلا نیع  پاچ  لئاسو   697 ، 619 - 617 ، 579

719 ه … ص :

هلئسم 642- ، 646 شیازفا 642 - بلط  ، 646 بلط 642 - ، 646 بلاط 642 - ، 646 عاونا 643 - ، 645 لحارم 643 - ماسقا و  تیادـه ،
نب ماشه ،  354 ، 36 باتک )  ) یفطصملا نید  یلا  يدهلا   417 باتک )  ) ریدقلا حتف  ۀـیادهلا و   402 باتک )  ) ۀیادبلا حرـش  یف  ۀیادهلا   646

، نآرق یگنهامه   181 نآرق ) يراق   ) رامع نب  ماـشه  ملاس 295  نب  ماشه   441 ، 241 مکح 228 ، نب  ماشه   247 ، 192 زازب 182 ، بلعث 
نارمع 181 نب  مثیه   85 باتک )  ) عشوه نمحرلا 354  لیلخ  نب  هّللا  ۀمحر  يدنه ،  93 زاجعا 89 -

719 ي … ص :

نب دیزی   201 ، 200 عاقعق 197 ، نب  دـیزی  رمعی 440  نـب  ییحی   200 ، 194 ، 193 نیعم 191 ، نـب  ییحی  يدـیزی 189  كرابم  نب  ییحی 
دبع نب  سنوی  هبیش 187  نب  بوقعی  بیعش 672  نب  بوقعی  نایفس 185  نب  بوقعی   200 قاحـسا 199 ، نب  بوقعی   205 نوراه 192 ،

721 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب   247 ، 240 ، 239 دوعسم 238 ، نب  سنوی  یلعالا 228 

تایآ تسرهف 

/ نارمع لآ   78 / 33 نارمع / لآ   608 / 29 نارمع / لآ /  340 / 7 نارمع / لآ   18 / 7 نارمع / لآ   75 / 6 ، 5 نارمع / لآ   33 / 3 نارمع / لآ 
/106 نارمع / لآ   604 / 64 نارمع / لآ   556 / 64 نارمع / لآ   636 / 50 نارمع / لآ   128 / 41 نارمع / لآ   609 / 40 نارمع / لآ   295 / 33
/ میهاربا  637 / 12 میهاربا / // 645 / 4 میهاربا /  33 / 1 میهاربا /  97 / 180 نارمع / لآ   98 / 146 نارمع / لآ   329 / 138 نارمع / لآ   289
/43 بازحا /  421 / 36 بازحا /  571 / 24 بازحا /  308 / 23 بازحا /  303 / 23 بازحا /  611 / 1 بازحا /  570 / 36 میهاربا /  205 / 22
/59 ءارسا /  159 / 58 ءارسا /  332 / 36 ءارسا /  98 / 33 ءارسا /  97 / 29 ءارسا /  97 / 27 ءارسا /  580 / 4 - 1 صالخا /  611 / 71 بازحا /  569

722 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب   163 / 93 - 90 ءارسا /  156
624 / 56 فارعا /  102 / 56 فارعا /  602 / 54 فارعا /  100 / 32 فارعا /  644 / 30 فارعا /  666 / 93 ءارـسا /  660 / 93 - 90 ءارسا /
606 / 67 ، 66 ءایبنا /  161 / 5 ءایبنا /  575 / 203 فارعا /  173 / 157 فارعا /  77 / 157 فارعا /  606 / 148 فارعا /  117 / 137 فارعا /
/ ماعنا  565 / 3 ماعنا /  564 / 3 ماعنا /  35 / 19 قاقشنا /  165 / 1 قاقشنا /  131 / 30 ناسنا /  605 / 22 ءایبنا /  576 / 107 ءایبنا /  23 / 107 ءایبنا /
/ ماعنا  75 / 103 ، 102 ماعنا /  78 / 87 - 84 ماعنا /  78 / 75 ماعنا /  169 / 37 ماعنا /  608 / 18 ماعنا /  608 / 17 ماعنا /  376 / 12 ماعنا /  169 / 8
449 / 145 ماعنا /  333 / 145 ماعنا /  645 / 144 ماعنا /  444 / 141 ماعنا /  97 / 141 ماعنا /  635 / 126 ماعنا /  171 / 124 ماعنا /  160 / 124
/ لافنا  555 / 24 لافنا /  451 / 16 ، 15 لافنا /  108 / 7 لافنا /  636 / 153 ، 152 ماعنا /  96 / 152 ماعنا /  644 / 149 ماعنا /  392 / 149 ماعنا /
522 / 66 لافنا /  451 / 66 لافنا /  457 / 66 ، 65 لافنا /  455 / 61 لافنا /  57 / 42 لافنا /  505 / 41 لافنا /  158 / 33 لافنا /  159 / 33 ، 32

723 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب   424 / 75 لافنا /
/ هرقب  361 / 109 هرقب /  359 / 109 هرقب /  129 / 51 هرقب /  627 / 45 هرقب /  294 / 23 هرقب /  292 / 23 هرقب /  573 / 22 هرقب /  165 / 1 راطفنا /
366 / 178 هرقب /  75 / 163 هرقب /  363 / 150 هرقب /  569 / 143 هرقب /  364 / 143 هرقب /  75 / 117 ، 116 هرقب /  363 / 115 هرقب /  116 / 115
377 / 187 هرقب /  630 / 186 هرقب /  379 / 185 هرقب /  379 / 184 هرقب /  377 / 183 هرقب /  375 / 180 هرقب /  373 / 180 هرقب /  370 / 178 هرقب /
645 / 213 هرقب /  102 / 195 هرقب /  368 / 194 هرقب /  98 / 194 هرقب /  382 / 191 هرقب /  361 / 191 هرقب /  360 / 190 هرقب /  687 / 187 هرقب /
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75 / 255 هرقب /  332 / 230 هرقب /  101 / 228 هرقب /  219 / 222 هرقب /  387 / 221 هرقب /  429 / 219 هرقب /  384 / 217 هرقب /  390 / 216 هرقب /
602 / 23 لیئارسا / ینب   32 / 9 لیئارسا / ینب   597 / 7 لیئارسا / ینب   442 / 282 هرقب /  100 / 275 هرقب /  645 / 272 هرقب /  389 / 256 هرقب /
/66 لیئارسا / ینب   624 / 57 لیئارسا / ینب   567 / 54 لیئارسا / ینب   526 / 36 لیئارسا / ینب   612 / 24 لیئارسا / ینب   613 / 23 لیئارسا / ینب 

724 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب   576 / 82 لیئارسا / ینب   570
/39 ، 38 هبوت /  385 / 36 هبوت /  359 / 29 هبوت /  477 / 5 هبوت /  385 / 5 هبوت /  383 / 5 هبوت /  67 / 88 لیئارسا / ینب   596 / 84 لیئارسا / ینب 
/122 هبوت /  465 / 120 هبوت /  389 / 73 هبوت /  637 / 72 هبوت /  332 / 61 هبوت /  463 / 45 - 43 هبوت /  461 / 41 هبوت /  460 / 39 هبوت /  461
/2 هعمج /  558 / 23 هیثاج /  479 / 15 ، 14 هیثاج /  477 / 14 هیثاج /  311 / 129 ، 128 هبوت /  302 / 129 ، 128 هبوت /  305 / 128 هبوت /  460
169 / 7 ، 6 رجح /  263 / 6 رجح /  333 / 78 جح /  570 / 65 جح /  616 / 32 جح /  58 / 46 - 44 هقاح /  129 / 7 هقاح /  617 / 18 نج /  77
469 / 85 رجح /  570 / 49 رجح /  625 / 40 ، 39 رجح /  113 / 22 رجح /  113 / 19 رجح /  263 / 9 رجح /  262 / 9 رجح /  236 / 9 رجح /
/ رشح  492 / 9 رشح /  504 / 7 رشح /  103 / 13 تارجح /  331 / 6 تارجح /  469 / 95 ، 94 رجح /  109 / 96 - 94 رجح /  553 / 87 رجح /

نایب  611 / 24 رهد /  624 / 10 رهد /  492 / 8 رهد /  644 / 3 رهد /  392 / 3 رهد /  234 / 44 ، 43 ناـخد /  405 / 5 دـمح /  76 / 24 - 22
725 ص : نآرق ، لئاسمرد 

/ دعر  168 / 7 دعر /  39 / 7 دعر /  114 / 3 دعر /  76 / 2 دعر /  116 / 17 نمحر /  329 / 58 ناخد /  608 / 58 تایراذ /  490 / 19 تایراذ /
110 / 3 ، 2 مور /  672 / 39 دعر /  524 / 39 دعر /  514 / 39 دعر /  513 / 39 دعر /  171 / 38 دعر /  600 / 36 دعر /  608 / 26 دعر /  39 / 21
98 / 10 رمز /  104 / 9 رمز /  99 / 8 ، 7 هلزلز /  116 / 38 فرخز /  167 / 31 فرخز /  78 / 27 ، 26 فرخز /  186 / 54 مور /  513 / 4 مور /
-71 ءارعش /  600 / 22 ارعش /  624 / 16 هدجس /  631 / 23 ابس /  165 / 9 ءابس /  630 / 36 رمز /  608 / 36 رمز /  329 / 27 رمز /  161 / 25 رمز /
67 / 8 فص /  173 / 6 فص /  117 / 5 تافاص /  79 / 48 ص /  635 / 53 ، 52 اروش /  609 / 11 اروش /  329 / 195 - 192 ارعش /  606 / 74
/ هط  115 / 53 هط /  643 / 50 هط /  573 / 35 روط /  150 / 30 روط /  263 / 11 ، 10 قالط /  442 / 2 قالط /  404 / 1 قالط /  109 / 9 فص /

726 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب   637 / 69 توبکنع /  160 / 53 توبکنع /  567 / 21 توبکنع /  514 / 4 توبکنع /  631 / 109
148 / 7 هحتاف /  634 / 7 ، 6 هحتاف /  147 / 6 هحتاف /  96 / 6 هحتاف /  599 / 5 هحتاف /  147 / 5 هحتاف /  589 / 4 - 2 هحتاف /  645 / 69 توبکنع /
/54 تلّصف /  266 / 42 ، 41 تلصف /  617 / 37 ّتلصف /  170 / 8 ، 7 ناقرف /  566 / 29 حتف /  336 / 32 رطاف /  557 / 15 رطاف /  592 / 1 رطاف /
/4 ، 3 ملق /  50 / 85 صصق /  102 / 77 صصق /  100 / 77 صصق /  76 / 70 صصق /  645 / 56 صصق /  161 / 48 صصق /  607 / 16 ق /  609
522 / 12 فهک /  523 / 7 فهک /  151 / 3 رثوک /  150 / 2 رثوک /  150 / 1 رثوک /  110 / 45 ، 44 رمق /  329 / 17 رمق /  171 / 2 ، 1 رمق /  78
(/ دسم  ) بهل  562 / 25 نامقل /  638 / 20 نامقل /  611 / 15 نامقل /  627 / 95 فهک /  286 / 82 فهک /  131 / 29 فهک /  613 / 15 فهک /

623 / 9 هدئام /  96 / 8 هدئام /  428 / 6 هدئام /  387 / 5 هدئام /  627 / 2 هدئام /  609 / 1 هدئام /  100 / 1 هدئام /  129 / 1 لیل /  111 / 4 - 1
727 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب   438 / 48 هدئام /  392 / 48 هدئام /  366 / 45 هدئام /  437 / 42 هدئام /  483 / 33 هدئام /  636 / 16 ، 15 هدئام /
،116 هدئام /  440 / 106 هدئام /  567 / 98 هدئام /  430 / 91 هدئام /  408 / 87 هدئام /  606 / 76 هدئام /  672 / 64 هدئام /  613 / 54 هدئام /
456 / 35 دمحم /  329 / 24 دمحم /  49 / 24 دمحم /  480 / 4 دمحم /  494 / 13 هلداجم /  494 / 12 هلداجم /  609 / 7 هلداجم /  607 / 117
234 / 6 لمزم /  630 / 87 میرم /  569 / 65 میرم /  559 / 58 میرم /  79 / 58 میرم /  128 / 10 مـیرم /  145 / 24 رثدـم /  595 / 38 دمحم /
171 / 78 نمؤم /  608 / 60 نمؤم /  547 / 13 کلم /  568 / 3 کـلم /  117 / 40 جراـعم /  492 / 25 ، 24 جراـعم /  490 / 25 ، 24 جراعم /
472 / 69 - 65 لحن /  393 / 35 لحن /  161 / 26 لحن /  567 / 118 نونمؤم /  605 / 91 نونمؤم /  599 / 47 نونمؤم /  418 / 7 - 5 نونمؤم /
/ ءاسن  623 / 13 ءاسن /  405 / 12 ءاسن /  101 / 3 ءاسن /  637 / 106 لحن /  234 / 103 لحن /  576 / 89 لحن /  333 / 75 لحن /  471 / 67 لحن /
/ ءاسن  423 / 33 ءاسن /  401 / 24 ءاسن /  399 / 24 ءاسن /  333 / 23 ءاسن /  101 / 19 ءاسن /  394 / 16 ، 15 ءاسن /  79 / 15 لمن /  99 / 14 ، 13
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728 ص : نآرق ، لئاسمرد  نایب   102 / 36
/64 ءاسن /  611 / 59 ءاسن /  294 / 59 ءاسن /  96 / 58 ءاسن /  250 / 46 ءاسن /  431 / 43 ءاسن /  430 / 43 ءاسن /  429 / 43 ءاسن /  428 / 43 ءاسن /
435 / 94 ءاسن /  433 / 90 ءاسن /  434 / 90 - 88 ءاسن /  358 / 82 ءاسن /  330 / 82 ءاسن /  90 / 82 ءاسن /  610 / 80 ءاسن /  631 / 64 ءاسن /  610
475 / 32 رون /  101 / 32 رون /  558 / 21 رون /  475 / 3 رون /  96 / 90 لمن /  576 / 77 لمن /  606 / 64 لمن /  459 / 104 ءاسن /  623 / 94 ءاسن /
/15 سی /  129 / 65 دوه /  160 / 8 دوه /  287 / 80 هعقاو /  287 / 79 هعقاو /  287 / 78 هعقاو /  287 / 77 هعقاو /  463 / 62 رون /  602 / 42 رون /
286 / 36 فسوی /  286 / 6 فسوی /  636 / 61 سی /  599 / 60 سی /  234 / 53 سی /  568 / 52 سی /  114 / 36 سی /  568 / 23 سی /  568
/57 سنوی /  160 / 50 سنوی /  76 / 34 سنوی /  168 / 20 سنوی /  624 / 15 سنوی /  236 / 15 سنوی /  48 / 12 سنوی /  286 / 100 فسوی /

467 / 109 سنوی /  608 / 107 سنوی /  526 / 59 سنوی /  575

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 
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)
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... 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
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