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همکحلاهیاهن همجرت  هفسلف : تیاهن 

: هدنسیون

ییابطابط نیسحدمحم 

: یپاچ رشان 

 ( مق هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق (  باتک  ناتسوب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

همکحلاهیاهن همجرت  هفسلف : 14تیاهن 

باتک 14تاصخشم 

فّلؤم 14همدقم 

[1] هفسلف فیرعت  رد  14يراتفگ 

دوجو یّلک  لئاسملوا  17هلحرم 

لوا 17لصف 

دوجو تلاصا  مود : 18لصف 

تسا [ 45] کّکشم یتقیقح  دوجو : موس : 23لصف 

مدع ياهیگژیو  زا  ياهراپ  مراهچ : 25لصف 

تسین ریذپرارکت  دوجو  مجنپ : 26لصف 

طبار دوجو  ّلقتسم و  دوجومود  28هلحرم 

لوا 28لصف 

مود 30لصف 

« هسفنل  » دوجوم تسا ، هنوگود  هسفن ) یف   ) لقتسم دوجوم  موس : 30لصف 

یجراخ دوجو  ینهذ و  دوجوموس  31هلحرم 

31لصف

اهنآ رد  ّداوم  راصحنا  ناکما و  عانتماو و  بوجو  ایاضق  ّداوم  مراهچ  35هلحرم 

36هراشا

لوا 36لصف 

36هراشا

ترورض 39ماسقا 

ناکما 39یناعم 
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مود 41لصف 

درادن دوخ  ّصاخ  دوجو  رب  دئاز  یتیهام  دوجولا  بجاو  ینعی ، تسوا ، تّینا  نامه  دوجولابجاو ، تیهام  موس : 42لصف 

تسا دوجولابجاو  تاهج  همه  زا  دوجولابجاو  مراهچ : 45لصف 

« تیولوا  » هیرظن لاطبا  و  دجوی » مل  بجی  ملام  ُءیشلا   » هدعاق نایب  مجنپ : 47لصف 

ثودح هن  تسا  ناکما  زاین ، تلع  تسا و  تلع  دنمزاین  نکمم  مشش : 49لصف 

تسا تلع  دنمزاین  ثودح  دننام  زین  ءاقب  رد  نکمم  متفه : 51لصف 

تاّذلاب عنتمم  ياهیگژیو  زا  ياهراپ  متشه : 52لصف 

54همتاخ

نآ ماکحا  تیهاممجنپ و  55هلحرم 

لوا 55لصف 

تیهام 1 تارابتعا  مود : 56لصف 

یئزج یّلک و  موس : 56لصف 

یضرع یتاذ و  مراهچ : 59لصف 

اهنآ هب  طوبرم  لئاسم  یخرب  لصف و  عون و  سنج و  مجنپ : 59لصف 

تسا طوبرم  نادب  هچنآ  و  لصف » : » مشش 62لصف 

« عون  » ماکحا زا  ياهراپ  متفه : 64لصف 

هناگهد تالوقم  هرابردمشش  65هلحرم 

65هراشا

اهنآ دادعت  تالوقم و  فیرعت  لوا : 66لصف 

تسا سنج  دوخ  نودام  هب  تبسن  هک  رهوج ، فیرعت  مود : 67لصف 

رهوج هیلوا  تامیسقت  موس : 69لصف 

مسج تیهام  مراهچ : 70لصف 

نآ دوجو  تابثا  هدام و  تیهام  مجنپ : 73لصف 

دنریذپان ییادج  رگیدکی  زا  تّیمسج  هدام و  مشش : 75لصف 
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تسا يرهوج  روُص  قلطم ، مسج  رهوج  يارب  هک  هّیعون  روص  متفه : 77لصف 

77هراشا

لصف نیا  ینایاپ  79ثحب 

« ّمک ، » یضرع تالوقم  متشه : 79لصف 

ّمک ماسقا  مهن : 80لصف 

مک صاوخ  ماکحا و  مهد : 81لصف 

نآ تامیسقت  و  فیک » : » مهدزای 82لصف 

سوسحم تاّیفیک  مهدزاود : 83لصف 

تاّیمک هب  صتخم  تاّیفیک  مهدزیس : 84لصف 

( هوقال هوق و   ) يدادعتسا تاّیفیک  مهدراهچ : 86لصف 

یناسفن تاّیفیک  مهدزناپ : 87لصف 

هفاضا مهدزناش : 90لصف 

« نْیا  » هلوقم مهدفه : 92لصف 

: لوا 92ثحبم 

: مود 94ثحبم 

: موس 94ثحبم 

یتَم هلوقم  مهدجه : 94لصف 

عضو هلوقم  مهدزون : 95لصف 

( کلم  ) هدج هلوقم  متسیب : 96لصف 

( لعفنی نا  لعفی و  ْنا   ) لاعفنا لعف و  مکی : تسیب و  96لصف 

ریثک دحاومتفه و  97هلحرم 

لوا 97لصف 

97هراشا

98يروآدای
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دحاو ماسقا  مود : 99لصف 

( ینامه نیا   ) تیوهوه موس : 100لصف 

لمح ماسقا  مراهچ : 101لصف 

نآ ماسقا  تّیریغ و  مجنپ : 102لصف 

ضقانت لباقت  مشش : 103لصف 

هکلم مدع و  لباقت  متفه : 104لصف 

فیاضت لباقت  متشه : 105لصف 

ّداضت لباقت  مهن : 106لصف 

106هراشا

ینایاپ 107ثحب 

لولعم تلعمتشه و  108هلحرم 

دوجو رد  تیلولعم  تیلع و  تابثا  لوا : 108لصف 

تلع تامیسقت  مود : 109لصف 

تسا بجاو  تلع  دوجو  لولعم  دوجو  اب  و  لولعم ، دوجو  تلع  دوجو  اب  موس : 110لصف 

درادن دحاو  لولعم  کی  زج  دحاو  تلع  کی  مراهچ : 115لصف 

تسا لاحم  للع  هلسلس  رد  لسلست  رود و  مجنپ : 116لصف 

116هراشا

لوا 117ناهرب 

مود 117ناهرب 

موس 118ناهرب 

118يروآدای

رگید 118يروآدای 

رگید 119يروآدای 

یلعاف تلع  مشش : 119لصف 
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یلعاف تلع  ماسقا  متفه : 120لصف 

تسین یلاعتقح  زج  هملک  یقیقح  ینعم  هب  يرّثؤم  دوجو ، ملاع  رد  متشه : 123لصف 

تسا شیوخ  لعف  رب  مّدقتم  رتيوق و  دوجو  رد  ّمات ، لعاف  مهن : 123لصف 

دشاب لباق  مه  لعاف و  مه  تسین  نکمم  طیسب  ءیش  مهد : 124لصف 

نآ تابثا  ییاغ و  تلع  مهدزای : 125لصف 

125هراشا

128يروآدای

تسین تیاغ  زا  یلاخ  کیچیه  دشاب  نآ  لاثما  تداع و  بسح  رب  ای  يرورض  دصق  هب  هچنآ  ثبع و  لاعفا  مهدزاود : 129لصف 

تسا تیاغ  لعاف و  نیب  هطبار  یفن  رب  ینتبم  هک  قافتا  تخب و  هّیرظن  ّدر  مهدزیس : 131لصف 

يروص يدام و  تلع  مهدراهچ : 134لصف 

134هراشا

يروص 135تلع 

ینامسج تلع  مهدزناپ : 136لصف 

لعف هوق و  حالطصا  ود  هرابرد  حیضوتلعف  هوقمهن و  136هلحرم 

136هراشا

تسا دوجو  هّوق  هب  قوبسم  ینامز  ثداح  دوجوم  ره  لوا : 137لصف 

لعفلاب هّوقلاب و  دوجو  هب  دوجو  میسقت  مود : 138لصف 

تسا طوبرم  نادب  هچنآ  تکرح و  موس : 139لصف 

رّیغت ماسقا  مراهچ : 140لصف 

تکرح ياهتنم  أدبم و  مجنپ : 141لصف 

تفاسم مشش : 141لصف 

دوشیم عقاو  اهنآ  رد  تکرح  هک  یتالوقم  متفه : 142لصف 

نآ رب  عرفتم  لئاسم  يرهوج و  تکرح  متشه : 143لصف 

تکرح عوضوم  مهن : 145لصف 
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تکرح لعاف  ای  كّرحم  مهد : 147لصف 

نامز مهدزای : 148لصف 

148هراشا

150يروآدای

ؤطب تعرس و  ینعم  مهدزاود : 150لصف 

نوکس مهدزیس : 151لصف 

تکرح ماسقا  مهدراهچ : 151لصف 

ینایاپ 152ثحب 

ثودح مدق و  قوُحل و  قبسمهد و  153هلحرم 

رّخأت مّدقت و  ای  قوُحل  قبس و  لوا : 153لصف 

رخأت مدقت و  ماسقا  زا  کی  ره  رد  قوحل  قبس و  كالم  مود : 154لصف 

تّیعم موس : 156لصف 

نآ ماسقا  ثودح و  مدق و  مراهچ : 157لصف 

ینامز ثودح  مدق و  مجنپ : 157لصف 

157هراشا

158يروآدای

یتاذ مدق  ثودح و  مشش : 159لصف 

قح هب  مدق  ثودح و  متفه : 159لصف 

يرهد مدق  ثودح و  متشه : 159لصف 

لوقعم لقاع و  لقعمهدزای و  160هلحرم 

160هراشا

نآ ماسقا  ملع و  فیرعت  لوا : 160لصف 

لوقعم لقاع و  داحتا  ای  مولعم  ملاع و  داحتا  مود : 163لصف 

یلوصح ملع  میسقت  موس : 165لصف 
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رگید یهاگدید  زا  یئزج  یّلک و  هب  یلوصح  ملع  میسقت  مراهچ : 167لصف 

167هراشا

168يروآدای

لقعت عاونا  مجنپ : 168لصف 

لقع بتارم  مشش : 169لصف 

؟ دنکیم هضافا  لقع  رب  یلماع  هچ  ار  هّیملع  روص  متفه : 169لصف 

قیدصت روصت و  هب  یلوصح  ملع  ماسقنا  متشه : 170لصف 

يرظن یهیدب و  تسا ، هنوگود  یلوصح  ملع  مهن : 171لصف 

171هراشا

172يروآدای

يرابتعا یقیقح و  تسا ، هنوگود  یلوصح  ملع  مهد : 174لصف 

174هراشا

176يروآدای

تسین دوخ  زا  ءیش  یهاگآ  هب  رصحنم  يروضح  ملع  مهدزای : 177لصف 

تسا لوقعم  لقاع و  لقع و  يدّرجم ، رما  ره  مهدزاود : 177لصف 

دوشیم لصاح  نآ  صاوخو  تلعهب  ملع  قیرطزا  لولعمهبملع ، مهدزیس : 178لصف 

تسین سفن  یتاذ  مزاول  زا  مولع  مهدراهچ : 179لصف 

ملع رگید  تامیسقت  مهدزناپ : 180لصف 

دراد همساّزع  دوجولابجاو  هب  صاصتخاهک  یثحابممهدزاود  181هلحرم 

181هراشا

لاعتم بجاو  دوجو  تابثا  لوا : 181لصف 

دوجولابجاو تابثا  رد  رگید  ناهرب  دنچ  مود : 182لصف 

182هراشا

183يروآدای
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درادن تیهام  تاذلاب  بجاو  موس : 185لصف 

تسین ینهذ  ای  یجراخ  ءازجا  زا  بکرم  تسا و  طیسب  لاعتم  بجاو  تاذ  مراهچ : 186لصف 

درادن کیرش  دوجو  بوجو  رد  هکنیا  بجاو و  تاذ  یگناگی  مجنپ : 188لصف 

تسا هناگی  تیبوبر  رد  بجاو  تاذ  مشش : 189لصف 

درادن یقادصم  تکراشم  يزیچ  اب  میهافم  زا  یموهفم  چیه  رد  لاعتم  بجاو  متفه : 191لصف 

نآ تامیسقت  لاعتم و  بجاو  تاذ  تاقص  متشه : 192لصف 

تسوا تاذ  نیع  لاعتم  بجاو  یتاذ  تافص  مهن : 193لصف 

بجاو تاذ  رب  دئاز  هیلعف  تافص  مهد : 195لصف 

لاعتم بجاو  ملع  مهدزای : 196لصف 

ردق اضق و  تیانع و  مهدزاود : 198لصف 

لاعتم بجاو  تردق  مهدزیس : 201لصف 

لاعتم بجاو  هدارا  لومش  مهدراهچ : 205لصف 

205هراشا

( رایتخا ربج و  )206

208يروآدای

لاعتم تاذ  تایح  مهدزناپ : 209لصف 

لاعتم تاذ  مالک  هدارا و  مهدزناش : 209لصف 

تسا نکمم  ماظن  نیرتراوتسا  نیرتهب و  یتسه  ماظن  هکنیا  و  قلخ ، هب  تبسن  یهلا  تیانع  مهدفه : 210لصف 

یهلا ءاضق  رد  ّرش  عوقو  یگنوگچ  نایب  ّرش و  ریخ و  مهدجه : 211لصف 

شنیرفآ ماظن  ای  یلاعتقح ، لاعفا  بیترت  مهدزون : 214لصف 

نآ رد  ترثک  قّقحت  یگنوگچ  نآ و  ماظن  یلقع و  ملاع  متسیب : 215لصف 

215هراشا

218يروآدای

لاثم ملاع  مکی : تسیب و  220لصف 
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يدام ملاع  مود : تسیب و  220لصف 

ملاع ثودح  موس : تسیب و  221لصف 

ضیف ماود  مراهچ : تسیب و  223لصف 

زکرم 316هرابرد 
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همکحلاهیاهن همجرت  هفسلف : تیاهن 

باتک تاصخشم 

.1360  - 1281 نیسحدمحمدیس ، یئابطابط ، هسانشرس : 
یسراف همکحلاهیاهن . يدادرارق :  ناونع 

يداـه شـشوک  هـب  نیدـت ؛ يدـهم  مجرتـم  یئاـبطابط ؛ نیــسحدمحم  همکحلاهیاـهن /  هـمجرت  هفــسلف : تیاـهن  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
. یهاشورسخ

.1387 مق ،) هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  ) مق باتک  ناتسوب  مق : رشن :  تاصخشم 
536 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

.155 نافرع ؛ هفسلف و  . 80 یمالسا ؛ هفسلف  . 1611 مق ؛ باتک  ناتسوب  تسورف : 
.11 یئابطابط ؛ همالع  ياهباتک 

9789645489340 لایر :   70000 کباش : 
Muhammad-husayn Tabatabai. The utmost of philosophy (the : یــسیلگنا هــب  ع . ص . تشادداــی : 

( . translation of nihayat al-hikmah
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

یمالسا هفسلف  عوضوم : 
مجرتم  - ، 1317 يدهم ، نیدت ، هدوزفا :  هسانش 

ححصم  - ، 1317 يداه ، یهاشورسخ ، هدوزفا :  هسانش 
مق باتک  ناتسوب  یمالسا . تاغیلبت  رتفد  مق . هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانش 

ن902 1387  / BBR1392 هرگنک :  يدنب  هدر 
189/1 ییوید :  يدنب  هدر 

1518759 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

فّلؤم همدقم 

[1] هفسلف فیرعت  رد  يراتفگ 

ياج نیا ، رد  دـنرثأت . ریثأت و  لاـعفنا و  لـعف و  رد  اـم  اـب  هک  تسه  مه  يرگید  ياـهزیچ  اـم  نوماریپ  رد  میتسه و  یقیقح  یتادوجوم  اـم 
. تسین يدیدرت  هنوگچیه 

14 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
رب هک  تسه  ینیمز  مینکیم ، تنوکـس  نآ  رد  هک  تسه  یناـکم  میروخیم ، هک  تسه  ییاذـغ  مینکیم ، سفنت  هک  دراد  دوـجو  ییاوـه 

اهنآ طـسوت  هـک  یناگراتـس  میوـشیم و  دـنمهرهب  نآ  یمرگ  روـن و  زا  هـک  تـسه  يدیــشروخ  مـیوریم ، ییاـج  هـب  ییاـج  زا  نآ  يور 
. ناروناج ناهایگ و  زا  رگید  ياهزیچ  يرایسب  مینکیم و  یبایتهج 

زا يرگید  روما  مینکیم و  ساسحا  ار  اـهنآ  معط  وب و  هک  ییاـهزیچ  میونـشیم و  هک  ییاـهزیچ  مینیبیم و  هک  تسه  ییاـهزیچ  نینچمه 
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. لیبق نیا 
ترفن دروم  هک  ییاهزیچ  میراد و  تسود  هک  ییاهزیچ  میزیرگیم ، نآ  زا  هک  ییاهزیچ  مینکیم و  لیم  نادـب  هک  دراد  دوجو  زین  يروما 

زا لاقتنا  ای  ییاج  رد  رارقتـسا  روظنم  هب  هک  ییاهزیچ  میـسرتیم ، نآ  زا  هک  ییاهزیچ  میاهتـسب و  دـیما  نادـب  هک  ییاهزیچ  تسام . هنیک  و 
تـساوخ هجوت و  دروم  لیبق ، نیمه  زا  يرگید  دـصاقم  يارب  ای  یمیالمان  زا  ییاهر  ای  یجنر  زا  زیهرپ  ای  یتذـل  لوصح  ای  ییاج  هب  ییاج 

[2 .] دریگیم رارق  ام 
15 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

لطاب چوپ و  یعقاوریغ و  میتسین ، هاگآ  اهنآ  زا  هک  رگید  ياهزیچ  يرایسب  دیاش  و  میراد ، یهاگآ  اهنآ  هب  تبسن  هک  روما ، هنوگ  نیا  همه 
. دراد يّدج  توبث  تیعقاو و  یقیقح و  دوجو  هکلب  تسین ،

، ددرگ یعقاو  يدوجوم  هب  یهتنم  ای  دشاب و  هتـشاد  یجراخ  تیعقاو  ینیع و  دوجو  هکنآ  رگم  دنکیمن  لیم  يزیچ  يوسهب  يزیچ  زگره 
. فازگ رادنپ  لطاب و  بارس  هن 

اپ ریز  ار  قح  مییآرد و  هرباکم  رد  زا  هکنآ  رگم  مینک  راکنا  ار  یتسه  تیعقاو  میناوتیمن  تسه و  يدوجو  هک  مینک  دیدرت  دیابن  ام  سپ 
. تشاد دهاوخ  یظفل  هبنج  ًافرص  دیوگب  نخس  يدیدرت  نینچ  زا  یسک  رگا  هک  تسا  یهیدب  و  مینک ، کش  تیعقاو  رد  میراذگب و 

16 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
یعقاو راثآ  ياراد  هک  دـنادیم  یعقاو  دوجوم  ار  دوخ  تسه ، ناهج  نیا  رد  هک  يرگید  روعـش  يذ  دوجوم  ره  ای  ام  زا  کـی  ره  نیارباـنب 

. دنکیمن رارقرب  سامت  تسا  رادروخرب  تیعقاو  زا  مه  نآ  هک  ورنآ  زا  زج  يرگید  زیچ  چیه  اب  و  تسا ،
زا يرایـسب  رد  هک  میهد  هار  دیدرت  دوخ  هب  رما  نیا  رد  دیابن  میراد  نیقی  یتسه  تیعقاو  هب  تبـسن  هکنآ  نیع  رد  ام  هک  تسین  دیدرت  هتبلا 

. میرادنپیم مودعم  دراد  دوجو  هک  ار  يزیچ  ای  و  دوجوم ، درادن  دوجو  هک  ار  يزیچ  اًلثم ، میوشیم و  اطخ  راچد  دراوم 
نآ ضیقن  هب  میتسه و  اهنآ  رکنم  زورما  ام  هک  دنتشاد  داقتعا  يروما  هب  دنتشادنپیم و  دوجوم  ار  ییاهزیچ  ام  زا  شیپ  ياهناسنا  هکنانچ 

[3 .] دشاب لطاب  دیاب  ود  نآ  زا  یکی  ریزگان  و  میدقتعم ،
17 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

دوجو یفن  ییاـهزیچ  زا  اـی  درادـن  دوـجو  هک  میرادـنپیم  دوـجوم  ار  ییاـهزیچ  میوـشیم و  بکترم  زور  ره  هک  ار  یتاهابتـشا  نینچمه 
. میاهتفر اطخ  هار  دوخ  مکح  رد  هک  میوشیم  هجوتم  ًادعب  دراد و  دوجو  تقیقح  رد  هک  مینکیم 

هک يوحن  هب  یعقاو  دوجوم  لاوحا  صاوخ و  نییعت  درادـن و  دوجو  هچنآ  زا  دراد  دوـجو  هچنآ  صیخـشت  يارب  شواـک  ثحب و  نیارباـنب ،
[4 .] تخانش زاب  یعقاوریغ  زا  ار  یعقاو  دوجوم  ناوتیم  یشهوژپ  نینچ  اب  اهنت  تسا و  يرورض  دربب  نیب  زا  ار  یّکش  هنوگره 

19 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
ینیقی جـیاتن  جـتنم  هک  تسا  یناهرب  سایق  سایق ، عاونا  نایم  زا  اریز  دوشیم ، هتفرگ  راکهب  ناهرب  اهنت  نآ  رد  هک  یثحب  رگید ، تراـبع  هب 

. دزاس فوشکم  ناسنا  رب  ار  تیعقاو  تاداقتعا  ریاس  نایم  زا  هک  يداقتعا  زا  تسا  ترابع  دوخ  نیقی ، تسا و 
هک مینک  جاتنتـسا  نآ  ساسا  رب  هک  تشاد  دـهاوخ  دوجو  ناکما  نیا  طقف  ام  يارب  تسا ، نینچنیا  هفـسلف  رد  قیقحت  ثحب و  شور  نوچ 

یئزج و روما  رد  ناـهرب  اریز  تسا ، جراـخ  اـم  عسو  زا  یئزج  روما  زا  ثحب  هنرگو  تسین ، دوـجوم  يرگید  نآ  تسا و  دوـجوم  زیچ  نیا 
، ثحب عون  نیا  رد  لیلد  نیمه  هب  تسین . يراج  تابثیب  ّریغتم و 

20 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
اجنآ زا  و  دوشیم . عقاو  قیقحت  عوضوم  تسا  یّلک  هک  تهج  نآ  زا  قلطم  دوجوم  دریگیم و  رارق  یـسررب  دروـم  یلک  روـطهب  دوـجوم 

تافص و تهج ، نیا  زا  دشاب ، هتـشادن  دوجو  دوخ  تالاح  تافـص و  نآ  هک  دوش  فصو  یتالاح  تافـص و  هب  دوجوم  تسین  نکمم  هک 
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، تسا یکی  ماع  دوجوم  اب  اهنآ  مکح  هک  تسا  يروما  هب  رـصحنم  راچان  میربیم  راکهب  قلطم  دوجوم  يارب  یناهرب  ثحب  رد  هک  یتـالاح 
نکیل تسا  قلطم  دوجوم  زا  ّصخا  هک  یلاوحا  ای  و  دـنقلطم . دوجوم  اب  يواـسم  هک  یلک ، تیلعف  ماـع ، تدـحو  قلطم ، تیجراـخ  دـننام :

. ینهذ ای  تسا و  یجراخ  ای  دوجوم  مییوگ : هکنانچ  تسا . قلطم  دوجوم  اب  يواسم  دوش  هتفرگ  رظن  رد  مه  يور  رب  نآ  لباقم  اـب  هاـگره 
[5 .] تسین جراخ  قلطم  تیدوجوم  زا  هک  تسا  يروما  زا  همه  هک  لعفلاب  ای  تسا  هوقلاب  ای  ریثک  ای  تسا  دحاو  ای  دوجوم  مییوگب : ای 

. میمانیم هفسلف  ار  ثحابم  هنوگنیا  هعومجم  ام 
: زا دنترابع  هک  دش  نشور  بلطم  دنچ  تشذگ  هچنآ  زا 

زا ّاًلک  مولع  تساهزیچ . همه  هدنریگرب  رد  تاعوضوم و  نیرتماع  دوجوم )  ) نآ عوضوم  اریز  تسا ، فراعم  مولع و  همه  زا  معا  هفسلف  . 1
[6 .] تسین ینتبم  مولع  زا  کیچیه  رب  دوخ  عوضوم  توبث  رد  هفسلف  اما  دناهفسلف ، رب  فقوتم  عوضوم  توبث  ثیح 

22 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
يرورض زین  نآ  دوجو  هب  قیدصت  تسا و  یلوا  یهیدب و  نآ  روصت  اریز  تسا ، يرورـض  نادب  ملع  هک  تسا  ماع  دوجوم  هفـسلف  عوضوم 

[7 .] تسا تیدوجوم  نیع  دوخ  اریز  تسا ،
23 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

نآ يارب  هک  یلومحم  هنوگره  دـبای ، توبث  نآ  زا  جراخ  دـناوتیمن  زیچ  چـیه  تساهزیچ و  نیرتماع  هک  تهج  نآ  زا  هفـسلف  عوضوم  . 2
اجنیا رد  هک  تسا ؛ لعفلاب  يدوجوم  ره  ای : تسا ، دحاو  دوجو ) ثیح  زا   ) يدوجوم ره  دننام : تسا ، عوضوم  نیع  دوخ  ای  ددرگ ، تابثا 

دوخ تاذ  تهج  زا  هن  دوب  نیا  زج  رگا  و  دننآ ؛ نیع  قادـصم  ثیح  زا  نکیل  دـنریاغم ، دوجوم  اب  موهفم  ثیح  زا  هچرگ  لعفلاب ، ای  دـحاو 
ماع دوجوم  زا  ّصخا  تسین و  عوضوم  نیع  لومحم ، هکنآ  ای  و  قلطم . دوجوم  ینعی  عوضوم ، يارب  اهنآ  تابثا  ثیح  زا  هن  دندوب و  تباث 

قلطم دوـجوم  زا  ّصخا  هچرگ  تلع  هّیـضق ، نیا  رد  هک  تسا . دوـجوم  تلع ، مییوـگ : هکناـنچ  تسین . مه  نآ  زا  ریغ  يزیچ  نکیل  تسا 
. دوب لطاب  هنرگو  درادن  ماع  تیدوجوم  زا  جراخ  یتیثیح  نکیل  تسا ،

اب يواـسم  مـه  يور  رب  دـیدرت  فارطا  و  [ 8] تسا لوـمحملا  ددرم  ياـیاضق  عوـن  زا  دراد ، رارق  نآ  ربارب  رد  هچنآ  اـب  فاـصوا  هنوـگنیا 
: مییوگ هکنیا  دننام  تسا . ّماع  تیدوجوم 

نکمم و بجاو و  هب  دوجوم  میسقت  دننام  دباییم ، نایرج  میسقت  تروصهب  هفـسلف  رد  لئاسم  رثکا  هوقلاب . ای  تسا  لعفلاب  ای  يدوجوم  ره 
ضرع و رهوج و  هب  نکمم  میسقت 

24 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. لئاسم ریاس  رد  سایق  نیمه  رب  سفن و  لقع و  هب  دّرجم  میسقت  يدام و  دّرجم و  هب  رهوج  میسقت 

: مییوگیم یتقو  اًلثم  [ 9 .] دوشیم حرطم  لمح » سکع   » هویش هب  هفسلف  رد  لئاسم  . 3
: مییوـگب رگا  اـی  و  نکمم . تسا و  بجاو  دوـجو ، دوـش : هتفگ  هک  تسا  ناـنچ  ینعم  رد  تسا ، دوـجوم  نکمم  تـسا و  دوـجوم  بـجاو 

. يریغ بجاو  یتاذ و  بجاو  هب  دوشیم  مسقنم  بجاو  دوجوم  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ریغلاب ، ای  تسا و  تاّذلاب  ای  بوجو 
فدـه و تسین ، جراخ  نآ  تالومحم  عوضوم و  زا  زیچ  چـیه  تسا و  نونف  همه  زا  معا  عوضوم  ثیح  زا  نوچ  یلُوا ) هفـسلف   ) نف نیا  . 4

. تسا دوصقم  ًاتاذ  دوخ ، تفرعم  نیا  هکلب  دوشیمن  هتخومآ  يرگید  دوصقم  يارب  ینعی  درادن . دوخ  زا  جراخ  یتیاغ 
وحن و بط و  قطنم و  دننام   ) یلآ نونف  مولع و  هکنانچ  دوریمن ، راکهب  رگید  دصاقم  هب  یبایتسد  يارب  يرازبا  ناونعهب  هفسلف  نیاربانب 

[10 .] تسا بترتم  نآ  رب  يرایسب  دئاوف  لاح  نیع  رد  دنوشیم ؛ هتخومآ  دوخ  تاذ  زج  یتایاغ  يارب  همه  هریغ )
25 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

هب تسین . يزیچ  دوجو )  ) وا زا  جراخ  اریز  دشابن ، يرگید  زیچ  لولعم  هک  دـنکیم  باجیا  تسا ، ءایـشا  نیرتماع  هفـسلف  عوضوم  نوچ  . 5
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. دوب دناوتن  یّمل »  » ناهرب عون  زا  هفسلف ، هدافتسا  دروم  ياهناهرب  ببس  نیمه 
. دوب دهاوخن  نیقی  دیفم  تلع ، رب  لولعم  قیرط  زا  یبایتسد  يانبم  رب  تخانش  هک  تسا  هدیـسر  قیقحت  هب  قطنم  رد  ّینا :) « ) ّنا  » ناهرب اما 

یهار يرگید ، هب  مزالتم  رما  ود  زا  یکی  قیرط  زا  ندیسر  ینعی  دشاب ، ماع  تامزالم  رب  ینتبم  هک  ّنا »  » ناهرب زج  یفـسلف  ثحب  يارب  سپ 
[11 .] دنامیمن یقاب 

27 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

دوجو یّلک  لئاسملوا  هلحرم 

لوا لصف 

عوجر اب  هلئسم  نیا  [ 12 .] ددرگیم لمح  ینعم  کی  هب  تسا  لمح  لباق  هک  هچنآ  رب  اریز  تسا ، يونعم  كرتشم  موهفم ، ظاـحل  زا  دوجو 
: مییوگیم هک  یتقو  اًلثم  دوشیم . نشور  یبوخ  هب  مینکیم  بلس  نآ  زا  ای  لمح و  يزیچ  رب  ار  دوجو  هک  یماگنه  رد  نهذ  هب 

نیّدض عامتجا  تسین ، دوجوم  نیضیقن  عامتجا  مییوگیم  هک  یتقو  ای  و  تسا ، دوجوم  دیشروخ  تسا ، دوجوم  هایگ  تسا ، دوجوم  ناسنا 
. تسا موهفم  کی  ياراد  دوجو  دراوم  هنوگنیا  همه  رد  تسین ، دوجوم 

28 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
[13 «.] تسا تایلوا  هب  کیدزن  تایهام ، هّیلک  نیب  رد  دوجو  يونعم  كارتشا   » هک تسا  هتفگ  بوخ  هچ  هرس  سدق  نیهلأتملاردص 
ياهیامیب نخـس  دوریم » راکهب  تیهام  نامه  ینعم  هب  یتیهام  ره  رد  تسا و  یظفل  كرتشم  دوجو   » هک دـناهتفگ  یـضعب  هچنآ  نیاربانب ،

: مییوگ هکنانچ  دوب ، دـهاوخ  هدـیاف  نودـب  ینعمیب و  هطیـسب  تاـّیله  تّحـص ، تروص  رد  هک  تساـجنآ  زا  نآ  یتسرداـن  تسین . شیب 
هب ملع  دوجو  اـب  ناـسنا  هکنآ  رب  هفاـضا  [ 14 .] تسا دوـجوم  ضرع  تسا و  دوـجوم  رهوـج  تسا ، دوـجوم  نکمم  تسا ، دوـجوم  بجاو 

دوجو رد  زیچ ، کی  تیهام 
29 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

؟ هن ای  دراد  دوجو  قافتا »  » ایآ مییوگ : هکنانچ  دنکیم ؛ دیدرت  نآ  مدع  و 
ای تسا  رهوج  یناسنا  دوجوم  سفن  ایآ  مییوگ : هکناـنچ  درک ، دـیدرت  نآ  ندوب  دوجوم  هب  مزج  اـب  يزیچ  تیهاـم  رد  ناوتیم  نینچمه ،

؟ ضرع
رد هـک  يرگید  لوـق  [ 15 .] دراد ود  نآ  تریاـغم  زا  تیاـکح  اـهنآ ، زا  یکی  هـب  تبــسن  مزج  زیچ و  ود  ناـیم  دـیدرت  هـک  تـسا  یهیدــب 

نکمم بجاو و  ناـیم  یظفل  كرتـشم  دوجو ، موهفم  : » دـناهتفگ یـضعب  هک  تسا  نآ  درادـن ، دـش  رکذ  هچنآ  زا  یمک  تسد  یگیاـمیب ،
[16 «.] تسا

30 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
لیطعت بجوم  مود  ّقش  مینکیمن . ای  مینکیم  هدارا  ار  ییانعم  ای  بجاو ، رب  دوجو  لـمح  زا  اـم  هک  تسا  دودرم  تهج  نآ  زا  زین  لوق  نیا 

. ار نآ  ضیقن  ای  مینکیم و  هدارا  تانکمم  رب  لـمح  رد  هک  میراد  رظن  رد  دوجو  زا  ار  ییاـنعم  ناـمه  اـی  لوا ، تروص  رد  اـما  [ 17 ،] تسا
هدارا ار  لوا  ینعم  ناـمه  رگا  اـما  میاهدرک ، یفن  يو  زا  ار  دوـجو  عـقاو  رد  بجاو ، يارب  دوـجو  تاـبثا  اـب  مینک ، هدارا  ار  نآ  ضیقن  رگا 

. تسا ام  بولطم  نیا  تسا و  نآ  همزال  دوجو  يونعم  كارتشا  مینکیم ،
موهفم و نایم  طلخ  زا  یـشان  دوجو  یظفل  كارتشا  هب  لوق  هک ، تسا  نآ  تقیقح  دناهدرک ، رکذ  [ 18 (] قیقحت لها  زا  یضعب   ) هکنانچ و 

[19 .] موهفم رد  هن  تسا  يراج  دوجو  قادصم  رد  تریاغم  مکح  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  تسا و  قادصم 
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دوجو تلاصا  مود : لصف 

. درادن قّقحت  تادوجوم ، یجراخ  تیعقاو  ناونعهب  هک  تسا  ینیع  تقیقح  نآ  دوجو  هک  ینعم  نیدب  تیهام ، هن  تسا  لیصا  دوجو 
ار ءایشا  تیعقاو  هک  يزیچ  نآ  تابثا  هطسفس و  ّکش و  نتخاس  فرطرب  زا  سپ  ام ،

31 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
، دـنرگیدکی زا  زیامتم  فلتخم و  اهنآ  هک  تسا  نآ  میوشیم  هجوتم  ءایـشا  اب  دروخرب  رد  هک  يزیچ  لوا  دوجو - ینعی  دـشخبیم - قّقحت 

دوجو یبـسا  دراد ، دوجو  یناـسنا  هک  مینیبیم  و  دـنراد ، كارتـشا  تیعقاو ، راـکنا  رب  ینبم  نایئاطـسفوس ، لوق  ّدر  رد  همه  هکنآ  نیع  رد 
 ... دراد و دوجو  يدیشروخ  دراد ،

رد هک  دنتسه  يدوجو  ياراد  همه  تسا و  ءایشا  رگید  زا  نآ  زیامت  ببس  هک  تسا  یتیهام  ياراد  دوجوم ، رادتیعقاو و  ءایشا  زا  کی  ره 
. دشاب مه  كرتشم  دناوتیمن  تسا  یصاصتخا  هچنآ  اریز  تسا ، دوجو  زا  ریغ  تیهام  سپ  تسا ؛ كرتشم  ینعم و  کی  هب  همه 

دوجو نیع  تیهام  رگا  هک  یتروص  رد  تسا ؛ تافتیب  دوش ، بلـس  نآ  زا  ای  ددرگ ، لمح  نآ  رب  دوجو  هکنیا  زا  ًاـتاذ  تیهاـم  نینچمه ،
[20 .] تسا لاحم  نآ ، سفن  زا  ءیش  بلس  اریز  تسین ، ریذپناکما  شدوخ  زا  نآ  بلس  دشاب 

ود زا  یکی  اهنت  تسین ، شیب  تیعقاو  کی  ياراد  ءایـشا  زا  کی  ره  نوچ  و  تساـهنآ . يدوجو  تیثیح  زا  ریغ  ءایـشا  يوهاـم  تیثیح  سپ 
عزتنم يرابتعا و  يرما  رگید  ّتیثیح  و  تسا ، ینعم  نیمه  تلاصا  زا  دارم  و  دزاس ، قّقحتم  ار  ءیـش  تیعقاو  دـیاب  تیهام  دوجو و  ّتیثیح 

. تسا یضرع  نادب  تیعقاو  نداد  تبسن  دوب و  دهاوخ  لیصا  تیثیح  نآ  زا 
هک تسا  دوجو  سپ  دوش ، فصّتم  دوجو  هب  ددرگ و  لمح  نآ  رب  دوجو  هک  تفای  دـهاوخ  تیعقاو  یماـگنه  زیچ  ره  هک  اـجنآ  زا  لاـح ،

دهدیم و لیکشت  ار  ءیش  تیعقاو 
32 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسا دوجو  ِنآ  زا  تلاصا 
تسا و لیـصاریغ  ًاتاذ  ددرگیم ، لطاب  شتیعقاو  نآ ، زا  دوجو  بلـس  اب  تسا و  تیعقاو  ياراد  دوجو  هب  فاّصتا  لاح  رد  هک  تیهاـم  اـما 

[21 .] دراد دوجو  هب  یگتسب  ًافرص  نآ  تلاصا 
دوجوم دوجو  هطـساو  هب  تیهام  تسا و  دوجوم  دوخ  تاذ  هب  دوجو  ینعی  يرابتعا ، تیهام  تسا و  لیـصا  دوجو  هکنیا ، نخـس  لـصاح 

. دناهتفر لوق  نیا  رب  ءاشم  ءامکح  تسا .
دهاوخ دوجوم  تروص  نآ  رد  دشاب  هتـشاد  ینیع  تیعقاو  ینیع  دوجو  رگا   » هک دناهدرک  دراو  دوجو  تلاصا  رب  هک  يداریا  بیترت ، نیدب 
بـسک نآ  طسوت  ات  دـش  دـهاوخ  مزال  رگید  يدوجو  دوجو  نآ  يارب  هجیتن  رد  و  تسا - دوجو  نامه  نایعا ، نیب  رد  لوصح  نوچ  دوب -

. دش دهاوخ  عفترم  دوشیم » لسلست  هب  یهتنم  دیآیم و  مزال  رگید  يدوجو  زین  رگید  دوجو  يارب  دیامن و  ّتیدوجوم 
نآ رب  هک  يرگید  دوـجو  هطـساو  هب  هن  دراد  تیدوـجوم  دوـخ  تاذ  هب  اـما  تسا ، دوـجوم  دوـجو ، هک : تسین  دراو  تهج  نآ  زا  لاکـشا 

. تسا دوجو  زا  ریغ  نآ  تاذ  تیثیح  هک  تیهام  فالخرب  تسا ، تیدوجوم  نیع  دوخ  دوجو ، ینعی  ددرگ . ضراع 
33 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

دوجوم زا  ریغ  دوجو  نیاربانب  دشاب و  هدـش  ضراع  نآ  رب  دوجو  هک  دوشیم  قالطا  یتاذ  رب  تغل ، فرع  رد  دوجوم   » دـناهتفگ هکنیا  اما 
زا یتسه  قیاـقح  هک  یلاـح  رد  تسا ، لامعتـسا  ترثـک  اـی  و  تغل ، یعـضو  دـعاوق  هب  طوبرم  ياهلئـسم  يوعد ، تّحـص  ضرف  هب  تسا ،»

[. 22 .] دراد یتاذ  توبث  هک  تسا  ینیع  یتقیقح  دوجو »  » تشذگ هچنانچ  دنکیمن و  يوریپ  ظافلا  دربراک  یگنوگچ 
ءزج تسا  نینچ  ًاـتاذ  هک  يزیچ  هنوگچ  سپ  تسا ، نتـشاد  یجراـخ  ّتینیع  دوـجو ، تقیقح  دـیوگ : [ 23] لیـصحتلا باتک  رد  رای  نمهب 

 .. دشابن یجراخ  نایعا 
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همه هک  تسا  نیا  نآ  همزـال  دـشاب  دوجوم  دوخ  تاذ  هب  دوجو  رگا   » هک تسا  نیا  دـناهدرک  دراو  دوـجو  تلاـصا  رب  هک  يرگید  لاکـشا 
عنتمم شتاذ  زا  نآ  بلـس  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  دـشاب  دوجوم  دوخ  تاذ  هب  دوـجو  رگا  اریز  دنـشاب ، تاذـلاب  بجاو  یناـکما  ياـهدوجو 

هک تسا  نآ  بجاو  هک : مینکیمن  هدارا  ار  ینعم  نیا  زج  تاذلاب  بجاو  زا  ام  و  تسین ، بلـس  لباق  دوخ  سفن  زا  زیچ  چـیه  نوچ  ددرگ ،
.« دشاب لاحم  ًاتاذ  نآ  مدع 

هک تسا  نآ  هکلب  دـشاب ، شتاذ  نیع  شدوجو  هک  تسین  نیا  دـشاب  تاّذـلاب  بجاو  يزیچ  هکنآ  كـالم  هک : تسا  نآ  لاکـشا  باوـج 
دوجوم دوخ  تاذ  هب  هکنآ  نیع  رد  یناـکما  دوجو  ره  دـشابن . ریغ  هب  دـنمزاین  شدوـجو  رد  هک  یهجو  هب  دـشاب  شتاذ  ياـضتقم  دوـجو 

. تسین مامت  ریغ  هب  مایق  اـب  زج  اـهنآ  موهفم  هک  یفرح  ینعم  نوچمه  وا ، ضیف  زا  ياهحـشر  تسا و  دـنمزاین  دوخ  ریغ  هب  دوجو  رد  تسا ،
بلطم نیا  دروم  رد  نیا  زا  سپ 

34 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. داد میهاوخ  يرتشیب  تاحیضوت 

و لباق ، لعاف و  هب  زاین  نودـب  تسوا  تاذ  ياـضتقم  دوجو ، هک  تسا  نآ  تاّذـلاب  بجاو  دوجو  ینعم  : » دـیوگ رافـسا  رد  نیهلأتملاردـص 
هکناـنچ تسا ، هدـش  دوجوم  دوخ  تاذ  هب  اـی  دـنکیم  ادـیپ  لـصحت  هک  یماـگنه  دوجو  هک  تسا  نآ  دوخ ، سفن  هب  دوجو  قّقحت  ینعم 

[24 «.] درادن يرگید  دوجو  هب  زاین  ققحت  يارب  تلاح  ود  ره  رد  نکیل  یلعاف ، لعف  هب  ای  و  لاعتم ، بجاو 
ینعی دوخ ، ریغ  هب  تیهام  دشاب و  دوجوم  دوخ  تاذ  هب  دوجو  رگا  هکنیا : رب  ینبم  تسا  هدش  دراو  دوجو  تلاصا  رب  مه  يرگید  لاکـشا 

سپ تسا . هریغب »  » شدوجو هچنآ  تسا و  هسفنب »  » شدوجو هچنآ  ناـیم  دوب  دـهاوخ  كرتـشم  دوجو  موـهفم  تروـص  نآ  رد  دوـجو ، هب 
. دوشیم ضقن  یظفل ، كرتشم  هن  تسا ، يونعم  كرتشم  دوجو  هک : یلصا  ضرف 

رد هن  تسا و  قادـصم  رد  روکذـم  فـالتخا  نوـچ  دـناهدرک ، طـلخ  قادـصم  موـهفم و  نیب  ناـشیا  هـک  تـسا  هـجو  نیدـب  لاکـشا  عـفد 
[25 .] موهفم

35 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
هک دـننآرب  نّویقارـشا  دوب . دـهاوخ  لطاب  ساسا  زا  تسا  یقارـشا  يامکح  هب  بوسنم  هک  تیهاـم  تلاـصا  هب  لوق  دـش ، هتفگ  هچنآ  رباـنب 

عزتنم دوجو  تسا و  يرابتعا  يرما  ًاتاذ  تیهام  دوخ  هچرگ  درک ، عازتنا  نآ  زا  ار  دوجو  ناوتب  هک  دشاب  نانچ  هاگره  تسا  لیـصا  تیهام 
. تسا يرابتعا  یموهفم  زین  نآ  زا 

یتقیقح دـبای و  تلاصا  نآ ، زا  دوجو  يرابتعا  موهفم  عازتنا  اب  يراـبتعا  یتیهاـم  تسا  نکمم  هنوگچ  اریز  لوبقماـن ، تسا  یلوق  نیا  هتبلا 
[26 .] تسا نشور  سک  همه  رب  نآ  ندوب  لاحم  تسا و  بالقنا  نیا  ددرگ ؟ یعقاو  ینیع و 

36 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. دوب دناوتن  تسرد  تیهام » تانکمم  رد  تسا و  لیصا  دوجو  دوجولابجاو ، رد   » هکنیا رب  ینبم  زین  [ 27] یناود لوق 

نامه هک  یـصخش  ینیع و  تسا  یتقیقح  دنکیم ، اضتقا  [ 28] نیهلأـتم قوذ  هکناـنچ  دوجو ،  » تسا هدرک  هیجوت  نینچ  ار  دوخ  هیرظن  وا 
قـالطا سپ  دـناهتفای . تلاـصا  دـنراد ، ینیع  تقیقح  نادـب  هک  باـستنا  یعوـن  هطـساو  هب  یناـکما ، تاـیهام  تسا و  لاـعتم  بـجاو  تاذ 

دوجو هب  بستنم  هک  تسا  ینعم  نیدـب  نکمم  رب  دوجوم »  » قالطا تسا و  دوجو  نیع  وا  هک  تسا  ینعم  نادـب  یلاـعت  بجاو  هب  دوجوم » »
«. دنتسه بجاو ) تاذ  ینعی  )

دوجو ناـمه  دوخ ، دوش ، تاـیهام  رد  ینیع  یتقیقح  ضورع  ثعاـب  ثحب  دروم  باـستنا  نیا  رگا  هک ، تسا  تهج  نآ  زا  وا  لوق  نـالطب 
تیهام هب  تلاصا  رگا  لاح  دوجو ، يرگید  تیهام و  یکی  درادن ، دوجو  رتشیب  ّتیثیح  ود  تسا  هتفای  تلاصا  هک  یتیهام  يارب  اریز  تسا ،

تیهام باستنا ، زا  سپ  رگا  اما  دش ، دهاوخ  هداد  دوجو  هب  دوشن  هداد 
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37 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
فرـص هب  نآ  نتفای  تلاصا  دوشن ، هدوزفا  وا  رب  يزیچ  تسا  هتفای  بجاو  دوجو  هب  هک  یباستنا  زا  دنامب و  یقاب  دوخ  لوا  لاح  هب  نانچمه 

. تسا لاحم  بالقنا و  باستنا ،
: زا تسا  ترابع  دوشیم  بترتم  تیهام  تیرابتعا  دوجو و  تلاصا  رب  هک  یلئاسم 

هـسفن یف  تیهام  اریز  يوهام ، لمح  ره  رد  تسا  [ 29] يدـییقت یتیثیح  دوجو ، تسا و  دوجو  هطـساو  هب  ددرگ  لمح  تیهام  رب  هچ  ره  . 1
. تسا دوجو  هطساو  هب  مه  نآ  یتاذ  صاوخ  تاذ و  توبث  درادن و  چیه  دوخ  زا  تسا و  لئاز  لطاب و 

راـبتعا هب  طـقف  نآ  زا  دوجو  بلـس  نکیل  مودـعم ، هن  دوجوم و  هن  تسا  یموهفم  یه  ثیح  نم  لـقع : راـبتعا  هب  هچرگ  تیهاـم  نیارباـنب ،
جراخ و زا  دوجو  لمح  اب  یتافانم  رما  نیا  و  تسا ، جراخ  تیهام  [ 30] ّدح زا  دوجو  هک  تسا  نآ  یلقع  رابتعا  نیا  ینعم  تسا . یلقع 

38 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
[31 .] دوب دهاوخ  توبث  یعون  ياراد  دوش ، ضرف  یتیفیک  ره  هب  لاح و  ره  رد  تیهام  درادن و  تیهام  رب  نآ  ضورع 

، نآ لاثما  تسا و  راهچ »  » تیهام رب  ضراع  هک  ّتیجوز  ای  تسا و  یتیهام  ره  رب  ضراع  هک  تیهام  موهفم  دننام  زین ، تیهام  یتاذ  مزاول 
ینهذ و دوجو  ود  مزاول  تیهام  مزاول  هک  دوشیم  مولعم  نایب  نیا  اب  تیهام . تاذ  هب  هن  دوشیم ، تباث  تیهام  يارب  دوجو  هطساو  هب  همه 

يارب يدرـس  دـننام  یجراخ  دوجو  مزال  و  ناسنا ، يارب  ّتیعون  دـننام  ینهذ ، دوجو  مزال  تسا . هتفگ  یناّوَد  هک  نانچمه  تسا ، یجراـخ 
هک دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  ددرگیم و  لـمح  تیهاـم  رب  دوجو  هطـساو  هب  ناـسنا ، يارب  نتـشون »  » دـننام مزـالریغ ، تـالومحم  زین  فرب .

[32 .] تسا تیهام  تاذ  یجراخ  مزاول  زا  دوجو » »
39 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

هّصاخ و تیضرع  ّتیرهوج و  ّتیلـصف ، ّتیعون و  تیـسنج و  تیئزج و  ّتیلک و  دننام  تیهام  ماکحا  فاصوا و  زا  کیچیه  هب  دوجو  . 2
ءایشا رب  نآ  قابطنا  قدص و  تهج  زا  تیهام  رب  ماکحا  نیا  همه  اریز  دوشیمن ، فصتم  یضرع  تالوقم  ریاس  تیفیک و  تیّمک و  هّماع و 

هکنانچ تیهام ، کی  تحت  ءیـش  جاردنا  تهج  زا  ای  و  دارفا ، رگید  ورمع و  دـیز و  رب  ناسنا  قابطنا  قدـص و  نوچمه  ددرگیم ، يراط 
هن تسا و  قابطنا  لباق  يزیچ  رب  هن  هک  تسا  ینیع  یتقیقح  ًاتاذ  هک  دوجو  اما  ددرگیم ، جردـنم  ساـنجا  تحت  عاونا  عاونا و  تحت  دارفا ،

كارتشا قدـص و  لباق  رگید ، میهافم  دـننام  دوجو ، موهفم  هتبلا  لمح . لباق  هن  تسا و  قدـص  لـباق  هن  ًاـعبط  يزیچ ، تحت  جاردـنا  لـباق 
. تسا

ره دننامه  اریز  درادن ، دـننام  لثم و  دوجو »  » هک ددرگیم  نشور  زین  تسا و  [ 33] تیصخش قواسم  دوجو »  » هک دوشیم  مولعم  اجنیا  زا 
زیچ نآ  اب  عون  تیهام  رد  هک  تسا  نآ  زیچ 

40 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
، دـمآ دـهاوخ  نیا  زا  سپ  هکنانچ  اریز  درادـن ، دـض  دوجو »  » هک دوشیم  تباث  نینچمه  درادـن . یعون  تیهام  دوجو »  » دـشاب و کیرش 
، دشاب تیاهن  ّدح  رد  اهنآ  فالتخا  دنـشاب و  عقاو  بیرق  سنج  کی  تحت  دنیآرد و  عوضوم  کی  رب  ًابقاعتم  هک  دنیدوجو  رما  ود  نیدـض 

[35 .] دراد فالتخا  يزیچ  اب  هن  سنج و  ياراد  هن  تسا و  عوضوم  ياراد  هن  دوجو »  » اما [ 34]
41 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

نآ رد  توافت ، چـیه  نودـب  دـشاب  دوجو  نامه  ود ، نیا  زا  بّکرم  لک  ای  رگید و  ءزج  نآ  رگا  اریز  تسین ، زیچ  کـی  زا  یئزج  دوجو  . 3
زا ریغ  يزیچ  ود ، ره  ای  ءازجا  زا  یکی  رگا  اـما  دـشاب ، دوخ  زا  یئزج  يزیچ ، هک  تسا  لاـحم  اریز  تسا ، ینعمیب  نآ  ندوب  ءزج  تروص 

. تسین بیکرت  دوجو  رد  نیاربانب  درادن . تیعقاو  تلاصا و  يزیچ  دوجو  زج  هب  نوچ  دوب . دهاوخ  لطاب  چوپ و  دشاب ، دوجو 
. تسا طیسب  تاذ  ثیح  زا  ینعی  درادن ، ءزج  دوجو  هک  ددرگیم  مولعم  بیترت  نیدب 

همکحلاهیاهن همجرت  هفسلف : www.Ghaemiyeh.comتیاهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


زا جراخ  هچ  ره  اریز  دوب ، دـناوتن  نآ  زا  جراخ  يزیچ  ددرگ ، لمح  نآ  رب  هک  يرما  ره  دوش و  هداد  دوجو  هب  هک  یمکح  تفـص و  ره  . 4
. تشاد دهاوخن  یجراخ  ققحت  تسا و  لطاب  مودعم و  دریگ  رارق  دوجو 

دوجو ینعی  تسا ، دوجو  سفن  تاذلاب  دوجوم  ضرعلاب . دوجوم  تاذـلاب و  دوجوم  تسا ؛ هنوگود  دوجو  هب  فاّصتا  تهج  زا  دوجوم  . 5
. تسا وا  تیدوجوم  نیع 

. تسا دوجو  هطساو  هب  دوجوم  هکلب  تسین  دوجو  نیع  اهنآ  تیهام  اریز  دنادوجوم ، تایهام  ضرعلاب ، دوجوم 
هب هکنآ  نودب  دـیامن ، لّقعت  اًلقتـسم  ار  نآ  هدرک  ادـج  دوجو  زا  ار  تیهام  دـناوتیم  ناسنا  لقع  ینعی  تسا ، تیهام  رب  ضراع  دوجو  . 6

ندـش فصّتم  و  تسا ، زیاج  تیهاـم  زا  دوجو  بلـس  هکنآ  لـیلد  هب  تسین ، تیهاـم  زا  یئزج  اـی  نیع  دوجو ، سپ ، دـنک . رظن  نآ  دوجو 
ای نیع  دوجو ، رگا  هکنآ  لاح  تسا ، ناسکی  مدع  دوجو و  هب  تیهام  تبـسن  زین ، دهاوخیم . لیلد  دراد و  زاین  تلع  هب  دوجو ، هب  تیهام 

. دوبن حیحص  دراوم  نیا  زا  کیچیه  دوب  تیهام  زا  یئزج 
اب یتافانم  نیا  دراد و  یلقع  ینهذ و  هبنج  تیهام ، دوجو و  نایم  تریاغم  لاح ، نیا  اب 

42 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
دوجو ِنآ  زا  تلاصا  اریز  تسا ، دوجو  مه  نآ  میرادن و  شیب  دـحاو  تقیقح  کی  ام  درادـن . نهذ  رد  جراخ و  رد  تیهام  دوجو و  داحتا 

. تسا يرابتعا  تیهام  تسا و 
ینعم تسا  نیا  دوش . هدوزفا  نآ  رب  يزیچ  هکنآ  نودـب  دـباییم  فالتخا  یعون  نوگانوگ ، تایهام  طـسوت  دوجو  تشذـگ ، هچنآ  رباـنب 

. دنادوجو ءاحنا  تایهام ، دناهتفگ : هک  نانآ  نخس 
ءاحنا رد  فالتخا  نیمه  زا  یـشان  یگمه  رگیدـکی ، اب  اهنآ  راثآ  فالتخا  زین  رگیدـکی و  هب  تبـسن  دوجوم  تایهام  نیب  زیامت  فالتخا و 

. دنادوجو دودح  تایهام ، دناهتفگ : هک  نخس  نآ  ینعم  تسا  نیا  و  تسا ، دوجو 
هّیلک ددـع  هب  هک  تسا  ییاهبلـس  نآ  همزال  دـنکیمن و  زواجت  دـح  نآ  زا  شدوجو  هک  تسا  يّدـح  دوجوم ، تیهاـم  ره  عقاو ، رد  سپ 

. جراخ رد  دوجوم  ياهتیهام 
زواجت تایهام ، ریاس  يدوجو  میرح  هب  دوریمن و  رتارف  ّدـح  نآ  زا  شدوجو  هک  وا  دوجو  يارب  تسا  يّدـح  دوجوم ، ناسنا  تیهام  اًلثم ،

[36 .] تسین ناسنا  زا  ریغ  يرگید ، دوجوم  تیهام  ای  گنس  ای  تخرد و  ای  واگای  بسا  وا  هک  تسا ، تهج  نیمه  زا  دنکیمن و 
رد نیاربانب  دـنکیم . درط  تاذـلاب  ار  مدـع  هک  یجراخ  تسا  يدوجو  يانبم  رب  ًاـمتح  دوش ، ضرف  هک  وحن  ره  هب  زیچ ، ره  [ 37] توبث . 7

رد هن  هک  يرمالا » سفن   » تاقیدصت
43 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[38 .] تسا یقیقح  تادوجوم  عبات  هک  تسه  یعبت  توبث  یعون  دنرادن ، تباث  یقباطم  نهذ  رد  هن  جراخ و 
قباطم و  تسا . هدنـسیون  ناسنا  ای  تسا  دوجوم  ناسنا  دـننام : دـنراد ، جراخ  رد  یقباـطم  تسرد ، تاقیدـصت  زا  یـضعب  هکنیا : حیـضوت 

. تسا سنج  ناویح  ای  تسا ، عون  ناسنا  دننام  تسا ، دوجوم  نهذ  رد  اهنآ  زا  یضعب 
مدع مییوگ : هکنانچ  نهذ ، رد  هن  دشاب و  جراخ  رد  هن  نآ  قباطم  هک  ییایاضق  قیدصت  زا  تسا  ترابع  تسرد  تاقیدصت  زا  موس  هتـسد 

يدوجو راثآ  نهذ ؛ رد  هن  دراد و  ققحت  جراخ  رد  هن  تسین و  نآ  یتسین  نالطب و  زج  زیچ  کی  مدـع  هک  تسا . لولعم  مدـع  ِتلع  تلع ،
[39 .] تشاد دهاوخن  دوجو  جراخ  نهذ و  فرظ  ود  زا  کیچیه  رد  زین  نآ 

دوجو تلع  تلع ، دوجو  هک  دـنک  قیدـصت  لقع  هک  یماگنه  اریز  دـننکیم ، ریبعت  رمالا » سفن   » اب قباـطم  ياـیاضق  هب  اـیاضق  هنوگنیا  زا 
بجوم تلع ، مدع  ینعی  دش ؛ دهاوخ  یفتنم  زین  لولعم  ددرگ  یفتنم  تلع  هاگره  هک  درک  دهاوخ  قیدصت  ریزگان  تسا ، لولعم 

44 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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رد ای  جراخ  رد  هچ  ره  اریز  تسین ، ریذـپققحت  نهذ  رد  ای  جراخ  رد  یعقاو  قادـصم  مدـع ، يارب  هکنآ  لاح  دـش ، دـهاوخ  لولعم  مدـع 
. دوب دهاوخ  دوجو  ياراد  دشاب  هتشاد  ققحت  نهذ 

. تسا دوجو  هب  قلعتم  یقیقح  مکح  ره  سب و  تسا و  دوجو  دراد ، تلاصا  هچنآ  هک  دوشیم  مّلسم  لبق ، ثحابم  هب  هجوت  اب 
لمح نآ  رب  هدرک و  رابتعا  يدوجو  زین  تیهاـم  يارب  ًاعّـسوت  ًارارطـضا و  لـقع  تسا ، ناـهذا  رد  دوجو  روهظ  تاـیهام ، هک  اـجنآ  زا  اـما 

. اهنآ ماکحا  رب  مه  دوشیم و  لمح  تیهام  رب  مه  دوجو و  رب  مه  توبث  دوجو و  بیترت  نیدب  تسا و  هدومن 
لئاق قلطم  ققحت  توبث و  هدرک  لقعت  تیهام  ای  دوجو  عبت  هب  هک  یموهفم  ره  يارب  هتفای ، یعّـسوت  يراـچان  يور  زا  مه  زاـب  لـقع  سپس ،
دروم ار  کـی  ره  هب  طوبرم  ماـکحا  هدرک و  راـبتعا  ار  لـعف  هوق و  تیهاـم ، مدـع ، موـهفم  هکناـنچ  تسا ؛ هدرک  لـمح  نآ  رب  هدـیدرگ و 

. دهدیم رارق  قیدصت 
یجراخ ینهذ و  يایاضق  همه  هک  دـنمان  رمالا  سفن  تسا  هدرک  ضرف  ریخا  ینعم  هب  توبث  ققحت و  قلطم  يارب  ناسنا  لـقع  هک  ار  یفرظ 

. دوشیم لماش  درادن  یقباطم  جراخ  نهذ و  رد  تسا و  لقع  قیدصت  دروم  هچنآ  ار و 
؛ دـش دـهاوخ  لیمکت  نیا  زا  سپ  بلطم  نیا  تسا . تایهام  رّرقت  ساسا  رب  نآ  رّرقت  تسا و  تایهام  یلقع  مزاول  زا  يرمالا  سفن  روما  اما 

. یلاعت هَّللاءاش  نا 
دارم تسا و  دوجوم  تالوقعم  یمامت  روص  نآ ، رد  تسا و  یّلک  لقع  هک  تسا  رما  َملاع  رمالا ، سفن  هملک  رد  رما  زا  روظنم  هک  دناهتفگ 

. تسا یلک  لقع  رد  دوجوم  تروص  اب  نآ  تقباطم  رمالا ، سفن  اب  هیضق  تقباطم  زا 
. دنکیم اضتقا  دوخ  يارو  رد  ار  یقباطم  زین  یّلک  لقع  رد  دوجوم  تروص  نآ  اریز  تسین ، تسرد  نخس  نیا  اما 

مسا عضو  هلوقم  زا  نیا  تسا و  ءیش  سفن  رمالا ، سفن  زا  دوصقم  دناهتفگ : نینچمه 
45 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسا لئاز  لطاب و  دوخ  سفن  رد  مدع  ینعی  تسا ، تاذلا  لطاب  رمالا  سفن  رد  مدع  دوشیم ، هتفگ  یتقو  اًلثم  تسا . ریمض  ياجهب  رهاظ 
نآ اب  شماکحا  دوخ و  هک  تشاد  دناوتن  مه  یـسفن  ًاساسا  درادـن ، نهذ  جراخ و  رد  یقباطم  هچنآ  اریز  تسا ، داریا  دروم  مه  نخـس  نیا 

. دبای تقباطم 
دناوتن مه  ءیـش  درادـن  دوجو  هک  ورنآ  زا  مودـعم  درادـن و  زین  تیئیـش  درادـن  دوـجو  هچنآ  نیارباـنب  تسا ، دوـجو  قواـسم  تیئیـش ، . 8

[40 .] دوب
ياهطساو دوجو ، مدع و  نیب  نانیا  دنتـسه . تیئیـش  یعون  ياراد  مودعم ، یناکما  تایهام  نآ ، ساسا  رب  هک  تسا  بوسنم  هلزتعم  هب  یلوق 

ّتیبتاک تیکحاض و  لثم  مودعم ، هن  تسا و  دوجوم  هن  هک  تسا  يزیچ  لاح  دناهتفگ : نآ  فیرعت  رد  هدیمان و  لاح »  » ار نآ  هک  دـنالئاق 
نکمم تسا و  بجاو  نامه  تباث  تسا و  لاحم  نامه  یفنم  هک  دـنیوگیم  دـننکیم و  در  ار  تابثا  یفن و  نیب  هطـساو  نکل  ناسنا . يارب 

. مودعم هن  تسا و  دوجوم  هن  هک  تسا  يزیچ  لاح  و  مودعم ، نکمم  دوجوم و  نکمم  تسا ، مسق  ود  مه 
زا ندرک  رظنفرص  یملع و  تایرظن  هب  ات  تسا  رتکیدزن  حالطـصا  عضو  هب  اهفرح  نیا  دنادیم . لطاب  ار  ءارآ  هنوگنیا  حیرـص  لقع 

[41 .] تسا رتهتسیاش  نآ ، ّدر  حرط و 
رد تسا ، مدع  هدننک  درط  لیـصا و  تاذـلاب  هکنآ  ینیع  تیوه  ینعی  درادـن ، دوخ  يارو  رد  یببـس  تلع و  هنوگچـیه  دوجو  تقیقح  . 9

جراخ زیچ  چیه  رب  فقوتم  تاذ ، قّقحت 
46 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

تیعقاو تلاصا و  دوجو  اهنت ، هک  تسا  ورنآ  زا  نیا  صقان . ای  دشاب  مات  ببـس  ضورفم  ءیـش  نآ  هکنیا  زا  ّمعا  تسین ، دوخ  تقیقح  زا 
. تسا لطاب  تسه  هچ  ره  یقبام  دراد و 
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فقوت ای  دنبجاو  دوجو  رب  فقوتم  هک  یناکما  تادوجو  لثم  دشاب ، رگید  ضعب  رب  فقوتم  دوجو  بتارم  زا  یضعب  هک  درادن  يداریا  هتبلا 
. تسین یقیقح  دوجو  ندوب  لولعمان  اب  یفانم  رما  نیا  رگید . یخرب  رب  تانکمم  زا  یخرب 

[42 .] تسا دوجو  ثیح  زا  دوجوم  هرابرد  نآ  ثحب  اریز  درادن ، دربراک  یهلا  هفسلف  رد  یّمل »  » ناهرب هک  دوشیم  مولعم  اج  نیمه  زا 
دوش و دراو  نهذ  رد  هک  تسا  لاحم  ورنیا  زا  تسا ، تیجراـخ  نیع  تسا و  راـثآ  بترت  تیثیح  ناـمه  دوخ ، نوچ  دوجو ، تقیقح  . 10

. تسا لاحم  و  [ 43] بالقنا مکح  رد  رما  نیا  اریز  دوش ، بلس  نآ  زا  یجراخ  راثآ  هک  ددرگ  ینهذ  رما  کی  هب  لیدبت 
قادصم اب  سایق  رد  نکیل  تسا ، بترتم  نآ  رب  راثآ  تسا و  یجراخ  دوجو  دنکیم  درط  دوخ  زا  ار  مدع  هک  ثیح  نآ  زا  ینهذ  دوجو  اما 

. دیآیم باسح  هب  یجراخ  راثآ  نودب  ینهذ  دوجو  نآ ، یجراخ 
هک دـش  مولعم  زین  تسین و  یلقع  تروص  ياراد  جراـخ ، رد  دوـجوم  تاـیهام  دـننام  دوـجو ، تقیقح  هک  دـش  نشور  تشذـگ ، هچنآ  زا 

. تسین دوخ  یجراخ  دارفا  رب  یّلک  تایهام  تبسن  لیبق  زا  یجراخ ، ياهدوجو  هب  دوجو  موهفم  تبسن 
يدرف ياراد  هک  دوب  دهاوخ  تیهام  یتقو  موهفم ، هک  دیدرگ  مولعم  نینچمه 

47 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
[44 .] دوش بترتم  وا  رب  تیهام  نآ  راثآ  دشخب و  ماوق  ار  نآ  هک  دشاب  یجراخ 

تسا [ 45] کّکشم یتقیقح  دوجو : موس : لصف 

تسا و ناسنا  نآ  تسا و  بسا  نیا  هک  تهج  نآ  زا  یکی  دـنوشیم ، فصّتم  ترثک  هنوگود  هب  یجراخ  ینیع  تاـیوه  هک  تسین  کـش 
يرگید و  نآ ، لاثما  تخرد و  رگید  نآ 

48 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
تسا و نکمم  نیا  میدـق و  نآ  تسا و  ثداح  نیا  ای  ریثک و  نآ  تسا و  دـحاو  نیا  اـی  هّوقلاـب و  نآ  تسا و  لـعفلاب  نیا  هک  تهج  نآ  زا 

. هریغ بجاو و  نآ 
هتفای ّتیدوجوم  دوجو ، ضرع  هب  جراخ  رد  يوهاـم ، ترثک  ینعی  لوا ، تهج  زا  ترثک  هک  دـش  تباـث  تشذـگ  لـبق  لـصف  رد  هچنآ  زا 

. تسا يرابتعا  تیهام  لیصا و  دوجو  اریز  دباییم ، فاّصتا  ترثک  هب  تیهام  ضرع  هب  دوجو  تسا و 
ای ریثک  دحاو و  هب  ای  نکمم  بجاو و  هب  نآ  میـسقت  دـننام  دوشیم ، نآ  ضراع  دوجو  سفن  تاماسقنا  قیرط  زا  مود ، تهج  زا  ترثک  اما 

. نآ زج  هّوقلاب و  لعفلاب و  هب 
تاموقم زا  مود  ینعم  هب  ترثک  هک  دیآیمرب  نینچ  بلطم  نیا  زا  تسین . چیه  نآ  زج  تسا و  طیـسب  دوجو  هک  دـش  هتفگ  شیپ  لصف  رد 

. تسین مدع  زج  زین  نآ  زا  جراخ  درادن و  ءزج  دوجو ، طیسب  تقیقح  هچ ، تسین ، نآ  ءزج  ای  نآ  زا  جراخ  تسا و  نآ  تاذ  رد  دوجو و 
زا عوجر  نیا  اب  هکنآ  نودـب  ددرگ  زاب  نادـب  ترثک  نیا  هک  تسه  یتدـحو  تهج  ایآ  اما  تسا ، هسفن  یف  یترثک  ياراد  دوجو  نیارباـنب 

کّکـشم تقیقح  دوجو  اـیآ  رگید ، تراـبع  هب  و  دـحاو ، ترثک  نیع  رد  ریثک و  تدـحو  نیع  رد  دـشاب  یتقیقح  دوجو ، ینعی  دورب ؟ نیب 
هب هـک  ناـنچنآ  دــشاب ؟ رگید  بـتارم  اـب  كارتشـالا  هـب  اـم  نـیع  نآ  زا  هـبترم  ره  رد  زاـیتمالا  هـب  اـم  هـک  تـسا  فـلتخم  بـتارم  ياراد 

هکنآ ای  تسا ، بوسنم  [ 46 «] نّویولهف »
49 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

، تاذ مامت  هب  کی  ره  دنراد و  فالتخا  رگیدکی  اب  تاذ ، ثیح  زا  هک  دننیابتم  ددـعتم  قیاقح  تادوجو ، تسین و  راک  رد  یتدـحو  تهج 
. تسا بوسنم  ءاّشم »  » يامکح هب  هکنانچ  یجراخ ؟ يرما  هطساو  هب  ای  ءزج  کی  هب  هن  تسا  زیامتم  يرگید  زا 

موهفم نآ  قیداـصم  بتارم و  یماـمت  زا  اـم  اریز  دـحاو ، ترثک  نیع  رد  و  ریثک ، تدـحو  نیع  رد  تسا  یتقیقح  دوجو  هک  تسا  نآ  ّقح 

همکحلاهیاهن همجرت  هفسلف : www.Ghaemiyeh.comتیاهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


رد یتدحو  تهج  هکنآ  نودب  ددرگ  عازتنا  فلتخم  قیداصم  زا  يدحاو  موهفم  هک  تسین  نکمم  مینکیم و  عازتنا  ار  دوجو  یهیدـب  ماع 
. دشاب اهنآ  نایم 

نهذ دـناهدرک . هیبشت  رون  هب  ار  نآ  هکنانچ  تسا ، نوگانوگ  بتارم  ياراد  کّکـشم و  یتقیقح  دوجو ، هک  دوشیم  نشور  ناـیب ، نیا  اـب 
رون ّيوق و  رون  هکنانچ  فعـض . تّدـش و  زا  فلتخم  بتارم  ياراد  تسا ، دـحاو  تقیقح  کی  رون  هک  دـنکیم  كاردا  یناسآ  هب  ناسنا 

هب تبسن  فیعـض ، رون  ای  و  دراد ، مه  يدئاز  زیچ  ّتیرون ، رب  هوالع  يّوق ، رون  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا ، میراد و  فیعـض  رون  طّسوتم و 
هبترم هب  تبـسن  رون  فلتخم  بتارم  زا  کیچـیه  تسا . هتخیمآ  تملظ ، ماـن  هب  يزیچ  اـب  اـی  دراد و  مک  رون  تقیقح  زا  يزیچ  ّيوـق ، روـن 

تقیقح دوـش ، هتفرگ  رظن  رد  هک  فعـض  تّدـش و  بتارم  زا  ّصاـخ  هبترم  ره  رد  روـن  هکلب  مک . يزیچ  هن  دراد و  نوزفا  يزیچ  هن  رگید ،
رگید بتارم  هب  تبسن  هبترم  کی  زایتما  هجو  ار  نآ  ناوتب  هک  هدش  هدوزفا  نادب  ياهمیمض  هن  هتفای و  فیلأت  ءازجا  زا  هن  هک  تسا  یطیـسب 

زاتمم بتارم  رگید  زا  تاذ  سفن  هب  هبترم  ره  هکلب  تسناد ،
50 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسا
تقیقح زین  دوجو  بیترت  نیمه  هب  تسا . دحاو  ترثک  نیع  رد  ریثک و  تدـحو  نیع  رد  هک  تسا  یطیـسب  دـحاو و  تقیقح  رون  نیاربانب ،

[47 .] هریغ ّوند و  ّولع و  رّخأت و  مّدقت و  فعض و  تدش و  زا  فلتخم ، بتارم  ياراد  تسا  يدحاو 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دوشیم  هجیتن  یلئاسم  تشذگ ، هچنآ  زا 

نیا اما  تسا ، یکی  زایتما  هجو  كارتشا و  هجو  نآ ، رد  هک  تسا  نآ  طیسب  تاذ  هب  طوبرم  رگید ، هبترم  اب  دوجو  زا  ياهبترم  نیب  زیامت  . 1
هب رگیدکی ، اب  ار  بتارم  ّتیخنس  كارتشا و  دهد و  تبسن  ترثک  تهج  هب  ار  يدوجو  زیامت  یناسنا  لقع  هک  درادن  تافانم  نیا  اب  بلطم 

. دنک بوسنم  دوجو  تدحو  تهج 
. دراد دوجو  دییقت  قالطا و  تسا  رگیدکی  هب  تبسن  بتارم  فعض  تدش و  زا  یشان  هک  یفالتخا  ببس  هب  دوجو  بتارم  نیب  رد  . 2

ياهفاضا هسیاقم و  ود  نآ  نیب  هلاحمال  میریگب ، رظن  رد  فیعـض ، یکی  يّوق و  یکی  ار ، دوجو  بتارم  زا  هبترم  ود  هاگره  هک  ینعم  نیدـب 
الک فیعض ، هبترم  رد  دوجوم  لامک  نکیل  میباییم . دیدش  هبترم  رد  دوجوم  لامک  زا  یـشخب  دقاف  ار  فیعـض  هبترم  و  دریگیم ، تروص 

. دراد دوجو  دیدش  هبترم  رد 
هبترم رد  دوجوم  لامک  زا  یشخب  نتشادن  دیق  هب  دّیقم  نآ  تاذ  ینعی ، تسا ؛ هتفای  فیلأت  نتشادن  نتـشاد و  زا  ییوگ  فیعـض  هبترم  سپ ،

. تسا دودحمریغ  قلطم و  نادب  تبسن  دیدش  هبترم  اما  تسا ، دودحم  فیعض  هبترم  تفگ  ناوتیم  ای  و  تسا ؛ دیدش 
هب دیدش  هبترم  تبسن  میریگ ، رظن  رد  ار  دیدش  هبترم  زا  رتالاب  ياهبترم  رگا  لاح 

51 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
دّیقم دودحم و  دوخ ، قوفام  هبترم  هب  تبـسن  دیدش  هبترم  و  نادـب ، تسا  نآ  نودام  هبترم  تبـسن  دـننام  ًانیع  تسا ، نآ  قوف  هک  رتدـیدش 

. دوب قلطم  دوخ  نودام  هب  تبسن  هک  یلاح  رد  ددرگیم ،
ياهبترم رگید  نآ  قوف  هک  میـسرب  ياهبترم  هب  هک  هاگنآ  ات  دراد  دوجو  یبسن  دییقت  قالطا و  نیا  يدوعـص ، بتارم  همه  رد  بیترت  نیدب 

و[49] [ 48 .] دوب دناوتن  يّدحیب  زج  يّدح ، چیه  هب  دوب و  دهاوخ  قلطم  هبترم  نآ  هک  تسا  یهیدب  دشابن .
هب میسرب  ات  نآ ، زا  رتفیعض  اب  ار  رتفیعـض  میجنـسب و  رتفیعـض  هبترم  اب  هتفرگ  ار  فیعـض  هبترم  رگا  دوب  دهاوخ  نیا  سکعرب  هلئـسم 

. دوجو هبترم  نیرتفیعض  ینعی  درادن ، یتیلعف  هنوگچیه  تیلعف  مدع  زج  هک  تسا  يدح  رد  تیلعف  لامک و  ثیح  زا  هک  ياهبترم 
دودح و ياراد  دوجو  بتارم  هّیلک  هک  دیآیمرب  نینچ  دش  هتفگ  هچنآ  همه  زا  . 3

52 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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. تسا يدحیب  شّدح  هکنآ  يالعا  هبترم  رگم  تسا ، يدویق 
ریبعت لاجم  یگنت  زا  دوشیم  هداد  تبسن  دوجو  بتارم  هب  تساهمدع و  اهنادقف و  اهبلس و  مزالم  هک  دودح  هنوگنیا  هک  تسا  یهیدب 

، دوخ ضیقن  بتارم  نایم  رد  دناوتب  مدع  هک  تسا  لاحم  و  تسا ، نآ  ضیقن  مدع  هک  طیـسب  لیـصا و  تسا  یتقیقح  دوجو ، هنرگ  تسا و 
[50 .] دنک هنخر  دوجو ، ینعی 

هبترم نآ  رد  دوجو  تطاسب  تفارـص و  نآ  هجیتن  هک  یلعا  هبترم  رد  نآ  لوخد  مدـع  و  دوجو ، دودـحم  بتارم  رد  نادـقف  مدـع و  لوخد 
ترابع هک  یحالطصا  تطاسب  بیکرت و  اب  هک  دنکیم  باجیا  دوجو  تقیقح  دروم  رد  ار  تطاسب )  ) بیکرت مدع  بیکرت و  یعون  تسا ،

[51 .] تسا توافتم  یمهو  ای  یلقع و  ای  یجراخ  ءازجا  ثیح  زا  تطاسب  بیکرت و  زا  تسا 
53 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

دبای و ءاقترا  الاب  يوسهب  ردق  ره  و  دوشیم ، رتگنت  نآ  هصرع  رتشیب و  نآ  دودـح  دـبای ، لّزنت  نییاپ  يوسهب  هزادـنا  ره  دوجو  بتارم  . 4
هبترم نآ  دـشابن و  رتـالاب  نآ  زا  هک  دـسرب  ياهبترم  هب  اـت  ددرگیم  رتعیـسو  نآ  دوجو  رتمک و  نآ  دودـح  دوش  رتکـیدزن  یلعا  هبترم  هب 

[52 .] تسا یهانتمان  قلطم و  دحیب و  يدوجو و  تالامک  همه  رب  لمتشم  یلعا ،
. تسا دوجو  تقیقح  رد  کیکشت  هب  لوق  ياضتقا  نیا  تسا و  هنارک  ود  ياراد  فعض ، تدش و  ثیح  زا  دوجو ، . 5

زا یکی  و  دوخ ، طیـسب  تقیقح  تاذ و  ظاـحل  زا  یکی  دـنکیم ، ادـیپ  تیـصوصخ  هس  دراد  هک  یـشرتسگ  تعـسو و  تهج  زا  دوجو  . 6
زا نآ  صّخـشت  هجو  نیموس  و  تسا ، یکی  كارتشالا  هب  ام  زایتمالا و  هب  اـم  نآ  رد  هک  دراد  فلتخم  بتارم  ناـیم  رد  هک  ياهبترم  ظاـحل 

. تسا نآ  هدننکدودحم  نآ و  زا  ثعبنم  هک  تسا  یتیهام  ظاحل 
[53 .] ددرگیم دوجو  ضراع  تایهام  ضرع  هب  موس  صّخشت  نکیل  تسا ، دوجو  یتاذ  مود ، لوا و  ياهتیصوصخ  هک  تسا  یهیدب 

54 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

مدع ياهیگژیو  زا  ياهراپ  مراهچ : لصف 

[54 .] تسا یتسین  نالطب و  نیع  درادن و  یتیئیش  مدع  دش ، هتفگ  نیا  زا  شیپ  هکنانچ 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دوشیم  طابنتسا  یبلاطم  لصا ، نیا  زا 

زا عون  ود  دننام  دشاب  توافتم  نآ  اب  تاذ  مامت  هب  ای  هک  ددرگیم  زیامتم  یماگنه  رگید  يزیچ  زا  زیچ  کی  اریز  تسین ، زیامت  مدع  رد  . 1
زا کیچیه  عون و  کی  زا  درف  ود  دـننام  تاذ ، ضراوع  هب  ای  دـحاو  هلوقم  کی  زا  عون  ود  دـننام  تاذ  زا  یـشخب  هب  ای  فلتخم ، هلوقم  ود 

. درادن تاذ  مدع ، ًاساسا  اریز  درادن ، قابطنا  مدع  اب  دراوم  نیا 
هب ار  مدـع  هکنانچ  دـنک ، ادـیپ  زیاـمت  یعون  قیرط ، نیدـب  دـبایب و  دوجو  زا  ياهرهب  ددرگ و  هفاـضا  دوجو  هب  مدـع  هک  تسا  نکمم  هتبلا 
ای و  دوشیم ، زیامتم  تسا  يرک  هک  ییاونـش ، مدع  زا  تسا ، يروک  نامه  ینعم ، رد  هک  ییانیب ، مدع  مینکیم و  هفاضا  ییاونـش  ای  ییانیب 

. دنراد زیامت  رگیدکی  زا  هک  ورمع  مدع  دیز و  مدع 
55 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

هکنانچ دـهدیم ، تبـسن  زین  مدـع  هب  دـهدیم  تبـسن  دوجو  هب  هکناـنچمه  ار  تیلولعم  تیلع و  لـقع ، هک  تسا  هفاـضا  نیمه  قیرط  زا 
زیامتم رگیدـکی  زا  ار  مدـع  ود  هدرک ، هفاضا  لولعم  هب  تلع و  هب  ار  مدـع  لاـثم  نیا  رد  هک  تسا ، لولعم  مدـع  تلع  تلع ، مدـع  مییوگ :

هنوگنیا هتبلا  تسا . تلع  دوجو  رب  فقوتم  لولعم  دوجو  هک  وحن  نامه  هب  میاهدرک ؛ تلع  مدع  رب  فوقوم  ار  لولعم  مدـع  سپـس  هتخاس 
. تسا رگیدکی  رب  دوجو  ود  ندوب  فقوتم  هب  هراشا  نآ  تقیقح  هک  تسا  يزاجم  ریبعت  یعون  نایب 

. یلزا مدع  یتاذ ، مدع  ینامز ، مدع  دننام  تسا ، قداص  زین  يدیق  عون  ره  هب  دّیقم  مدـع  دروم  رد  دـش  هتفگ  فاضم  مدـع  دروم  رد  هچنآ 
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هب ار  موهفم  نآ  سپـس  دوشیم ، هتفرگ  رظن  رد  رگید  میهافم  دـننام  یقادـصم  نآ  يارب  دوشیم و  روصت  مدـع  موهفم  ادـتبا  اهنیا  همه  رد 
تـسا هدش  ضرف  نآ  يارب  هک  یتوبث  هطـساو  هب  ریغ ، زا  زیامت  زا  سپ  ددرگیم و  ّزیمتم  نآ  قادصم  بیترت  نیدـب  هتخاس و  دـّیقم  يدـیق 

. دوشیم يراج  نآ  رب  یضتقم  ماکحا 
. دنک لقعت  دوجو  لباقم  رد  مدع  دننامه  مدع ، لباقم  رد  ار  مدع  مدع  دناوتیم  لقع  بیترت ، نیدب 

. تسا یفتنم  دناهدرک  دراو  مدع  ِمدع  یلقع  رابتعا  رب  هک  یلاکشا  دش ، هتفگ  هچنآ  ربانب 
هتـشاد ضقانت  لباقت  نآ  اب  دیاب  دنکیم  عفر  ار  هیلا  ٌفاضم  مدع  نوچ  تسا و  مدع  زا  یعون  مدع ، هب  فاضم  مدع  هک : تسا  نیا  لاکـشا 

[55 .] رگیدکی اب  ضقانتم  مه  دنشاب و  عون  کی  زا  مه  تسین  نکمم  زیچ  ود  اریز  تسا ، لاحم  نیا  دشاب و 
56 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

، تسا فلتخم  هفاضا  فرط  ود  رد  تهج  مدع ، هب  مدـع  هفاضا  رد  هک : تسا  نیا  تسا  هتفگ  نیّهلأتملاردـص  هکنانچ  لاکـشا  نیا  خـساپ 
توبث زا  نوچ  هیلا  ٌفاضم  مدـع  دوریم و  رامـشهب  مدـع  زا  یعون  تسا ، قلطم  مدـع  زا  صخا  یموهفم  ياراد  نوچ  فاـضم  مدـع  ینعی 

. دنک عفترم  ضیقن ، کی  هلزنم  هب  ار  نآ  دناوتیم  فاضم  مدع  تسا ، رادروخرب  یضورفم  ینهذ 
اب اریز  تسا ، ضقانتم  دوخ  اب  تسین ، هنعٌربخم  قلطم  مودعم  هیـضق : دـناهتفگ  هک  دـش  دـهاوخ  فرطرب  زین  يرگید  لاکـشا  بیترت  نیدـب 

. دهدیم ربخ  قلطم  مودعم  زا  دوخ  دیوگیم ، نخس  قلطم  مودعم  زا  رابخا  مدع  زا  هکنآ 
نآ موهفم  هک  ورنآ  زا  تسین و  رابخا  لباق  تسا  ضحم  نـالطب  یتسین و  هک  ورنآ  زا  قلطم  مودـعم  هک  تسا  نینچ  زین  لاکـشا  نیا  عفد 

. تسین هنعٌربخم  هکنیا  هب  داد  ربخ  نآ  زا  ناوتیم  تسا  رادروخرب  توبث  یعون  زا  نهذ  رد 
ربخ نآ  زا  یلوا  لمح  هب  نکیل  تسین  هنعٌربخم  عئاش  لمح  هب  قلطم  مودعم  رگید ، ریبعت  هب  تسا و  فلتخم  رگیدکی  اب  تهج  ود  نیاربانب 

[56 .] تسین هنعٌربخم  هک  دوشیم  هداد 
57 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دوشیم فرطرب  ضقانتم  ًارهاظ  يایاضق  يرایسب  زا  ضقانت  ههبش  بیترت ، نیدب 
لاحم نیـضیقن  عامتجا  مییوگیم : ای  و  دراد . رایـسب  قیداصم  تسا و  یّلک  يرما  دوخ  هک  لاـح  نیع  رد  تسا ، یئزج  یئزج  مییوگ : اًـلثم 

، تباثان ای  تسا و  تباث  نهذ  رد  ای  ءیـش ، مییوگ : هکنیا  ای  تسا ، دوجوم  نکمم و  ام  نهذ  رد  نیـضیقن  عاـمتجا  لاـح  نیع  رد  و  تسا ،
ینهذ دوجو  هب  دوجوم  لوقعم و  نوچ  تسا ، تباث  نهذ  رد  زین  تباثان  هک  یلاح  رد 

58 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. تسا

هب زین  نیـضیقن  عامتجا  تسا ؛ ددـعتم  دراوم  رب  قداص  یّلک و  عیاـش  لـمح  هب  تسا و  یئزج  یلوا  لـمح  هب  یئزج  دـش ، هتفگ  هچنآ  رباـنب 
[57 .] تباث عیاش  لمح  هب  تسا و  تباثان  یلوا  لمح  هب  نهذ  رد  تباثان  تسا ؛ لاحم  عیاش  لمح  هب  نکمم و  یلوا  لمح 

تسین ریذپرارکت  دوجو  مجنپ : لصف 

تیوه تسا و  لیـصا  دوجو  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  هکناـنچ  اریز  تسا ، نآ  دوجو  ناـمه  یجراـخ  تادوجوم  زا  کـی  ره  ینیع  تیوـه 
ياهقادصم رب  قابطنا  زا  ًاتاذ  ینیع 

59 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
تیوه دوش ، ضرف  دوجو  ود  دوجوم  کی  يارب  رگا  لاح  تسا . دوجو  تاذ  زا  هتساخرب  صّخـشت  ینعی  ینیع  تیوه  هچ ، دراد ، ابا  دّدعتم 

. تسا لاحم  دوجو  رّرکت  سپ  تسین ، شیب  تیوه  کی  ياراد  دوجوم  ره  هک  یلاح  رد  دشاب ، یکی  زا  شیب  دیاب  نآ  ینیع 
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يزیامت اهنآ  نایم  هک  تسا  نآ  دـننامه ، دوجوم  ود  ضرف  همزال  اریز  دنـشاب ، ناـسکی  تهج  ره  زا  دوجوم  ود  هک  تسا  لاـحم  نینچمه ،
. تسا لاحم  نیضیقن و  عامتجا  نیا  دشابن و  ود  نآ  نیب  يزیامت  هجو  هک  تسا  نآ  هبناج  همه  يدننامه  ضرف  و  دشاب ، دوجوم 

هلـصاف نودـب  نامز و  کی  رد  دوجو  ود  نآ  هکنیا  زا  معا  دوش ، تفای  دوجو  کی  زا  شیب  اب  دوجوم  کی  هک  تسا  لاـحم  بیترت  نیدـب 
تروص ود  ره  رد  اریز  دیآرد ، ود  نآ  نایم  رد  مدـع  دـشاب و  نامز  ود  رد  هکنآ  ای  دـنبای و  ققحت  اهنآ  نایم  رد  مدـع  نتفای  هار  ینامز و 

. تسین راگزاس  یگناگود  اب  ندوب  رگیدکی  نیع  تهج  ره  زا  ینعی ، تسا ؛ یقاب  دوخ  لاح  هب  روذحم 
فالخرب دوشیم  زیاـمتم  لوا  دوجو  زا  تسا ، دوجو  زا  دـعب  مدـع  هب  قوبـسم  هک  تهج  نآ  زا  مود  دوجو  : » دـناهتفگ یـضعب  هکنیا  اـما 

ود نآ  لاح  نیع  رد  دنک و  هیجوت  ار  مود  لوا و  دوجو  یگناگود  هک  تسا  یفاک  رما  نیمه  و  تسین ، اراد  ار  یتفص  نینچ  هک  لوا  دوجو 
ینعم نآ  رد  ترثک  هن  تسا ، ضحم  نـالطب  مدـع ، اریز  دوب ، دـناوتن  تسرد  تسا » مدـع  هب  مود  دوجو  ّزیمت  نوچ  دنـشاب ، رگیدـکی  نیع 

. دریگب ار  نآ  ياج  دوجو  تاذ ، نآ  زا  مدع  تفص  عفر  زا  سپ  ات  دشاب  مدع  هب  فصّتم  هک  دراد  یتاذ  هن  ّزیمت و  هن  دراد و 
هک هکلم ، هب  مدع  هفاضا  قیرط  زا  مه  نآ  دریذپیم ، تروص  لقع  کمک  هب  اهنت  مدـع ، ّرثکت  ّزیمت و  دـش ، هتفگ  زین  نیا  زا  شیپ  هکنانچ 

[58 .] دوشیم ّرثکتم  هیلا ، ٌفاضم  ياههکلم  ددع  هب  مدع  تروص ، نآ  رد 
60 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

رد دشاب ، هدش  هطاحا  مدع  طّسوت  دعب  لبق و  زا  رگید  ریبعت  هب  ای  دوش  دراو  نآ  رب  مدـع  ًادـعب  ای  دـشاب  مدـع  هب  قوبـسم  ءیـش ، هکنیا  اما 
دناوتن یجراـخ  تادوجوم  فورظ  رگید  رب  شرتـسگ  زا  نآ  روصق  یعقاو و  فورظ  زا  یفرظ  هب  نآ  دوجو  صاـصتخا  زج  يزیچ  تقیقح 

هنمادرپ و يررقت  ياراد  مدـع  لـباقم ، رد  دـشاب و  فورظ  زا  یکی  رد  عـقاو  يدوـجو  ياراد  ءیـش  هک  تـسین  ینعم  نیدـب  زگره  و  دوـب ؛
. دریگ رارق  شیاج  رب  هدز ، رانک  ار  نآ  دنک و  يزادـنا  تسد  زین  دوجو  ورملق  رب  ًانایحا  هتـشاد ، شرتسگ  فورظ  ریاس  رب  هک  دـشاب  ریگارف 

. تسا نیضیقن  عامتجا  مزلتسم  دوجو و  ربارب  رد  مدع  هب  نداد  تلاصا  يرادنپ  نینچ 
مه يّزیمت  بجوم  هک  ضرف  هب  دـش و  دـهاوخن  یقیقح  ّزیمت  هنوگچـیه  بجوم  هک  تسا  یمهو  يرما  مود ، دوجو  ّزیمت  هکنیا ، هصـالخ 

[59 .] دوشیم یفتنم  ندوب  ناسکی  ّتینیع و  دوجو ، ود  نیب  زایتما  ییادج و  لوصح  اب  دشاب 
61 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

سپـس دروآ ، دوجو  هب  ار  يزیچ  یتسه ، هدنروآ  دوجوهب  هک  دشابن  زیاج  لیلد  هچ  هب  : » دناهتفگ یـضعب  هک  تسین  تسرد  مه  بلطم  نیا 
دنک داجیا  هرابود  تسا  يولع  تادوجوم  دزن  ای  وا و  دزن  نآ  زا  هک  ياهّیملع  تروص  يانبم  رب  ار  نآ  یتّدم  زا  سپ  دزاس و  مودعم  ار  نآ 

«. دراد ظوفحم  شیوخ  ملع  ساسا  رب  ار  تدحو  و 
دراد رارق  لوا  دوجو  زا  سپ  هک  دوب  دـهاوخ  يدوجو  تبقاع  دوش ، ضرف  هک  وحن  ره  هب  مود  دوجو  هک  تسا  ورنآ  زا  نخـس  نیا  نالطب 

هب ّتینیع  تیریغ و  تسا و  یلقع  تایرورـض  زا  هدـش ، عـقاو  لوا  دوـجو  زا  دـعب  هک  لـیلد  نیمه  هب  لوا  دوـجو  هـب  تبـسن  نآ  تـیریغ  و 
. تسین عمج  لباق  هجوچیه 

طسوت هلمج  کی  رد  نآ  هدیکچ  هک  تسا  ياهلئسم  نامه  عقاو  رد  تاحیضوت  نیا 
62 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسین ریذپناکما  هنیعب  مودعم  ندنادرگ  زاب  لاحم ،» هنیعب  مودعملا  ةداعا   » هک تسا  هدش  لقن  نیشیپ  يامکح 
هماقا ییاهناهرب  نآ ، تابثا  يارب  لاح  نیا  اب  اما  تسا ، هتـسناد  تاّیرورـض  زا  ار  مودعم  نیع  تشگزاب  عانتما  انیـس ، یلعوبا  سیئرلاخیش ،

: هکنیا هلمج  زا  دراد . یهیبنت  هبنج  هک  دناهدرک 
نآ سفن  ءیـش و  نیب  رد  مدع  هک  تسا  نآ  شاهمزال  ددرگ  دوجوم  ًانیع  رگید  نامز  رد  مودعم و  نامز  کی  رد  دناوتب  دوجوم  کی  رگا 

[60 .] دیآرد مدع  ود  نآ  نایم  دشاب و  نامز  ود  رد  ءیش  دوجو  هک  تسا  نآ  مزلتسم  اریز  تسا ، لاحم  نیا  دبای و  هار 
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لاحم دـش  هتفگ  اًلبق  هک  دوب  دـهاوخ  زیاج  ًائادـتبا  زین  نآ  لثم  داجیا  دـشاب ، زیاج  يدوبان  زا  سپ  زیچ  کی  نیع  تشگزاـب  رگا  روطنیمه 
. تسا

تهج ره  زا  دیاب  هتشگ ، زاب  مدع  زا  دوجوم  نآ  هک ، تسا  تهج  نآ  زا  نآ  ندوب  لاحم 
63 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

دهاوخ نکمم  زین  لوا  دوجو  اب  نامزمه  نآ  داجیا  دـشاب  ریذـپناکما  هرابود  داجیا  قیرط  زا  نآ  دوجو  رگا  و  دـشاب ، لوا  دوجوم  دـننامه 
. تسا یکی  ًاتابثا  ًایفن و  لاثما  مکح  نوچ  دوب .

ود نآ  دشابن  لثِم »  » ود نایم  يزیامت  هجو  رگا  هک  تسا  نآ  تسا ، لاحم  لثامتم  تهج  ره  زا  دننامه و  دوجوم  ود  لیلد  هچ  هب  هکنیا  اما 
. تسا زیامتم  يرگید  زا  یکی  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دشاب ، رارقرب  ییود  هک  نیمه  دوب و  دنهاوخ  دوجوم  کی 

اب زین  ندوب  نیتسخن  تفـص  رد  هدمآ ، دوجو  هب  هرابود  ِدوجوم  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  مودـعم  نیع  تشگزاب  هک  تسا  نیا  رگید  لالدتـسا 
ناـسکی مه  ناـمز  یتح  تاصخـشم ، تافـص و  همه  رد  دوجوم  ود  هک  دـنکیم  باـجیا  ندوب ، یکی  اریز  دـشاب ، ناـسکی  نیتسخن  دوجو 

. دش دهاوخ  یکی  تشگزاب  ادتبا و  ینعم  اریز  دوب ، دناوتن  راک  رد  یتشگزاب  تروص ، نآ  رد  دنشاب و 
نیب یتواـفت  اریز  درک ، دودـحم  يددـع  چـیه  هب  ناوـتیمن  ار  اـهتشگزاب  دادـعت  دـشاب ، زیاـج  مودـعم  نیع  تشگزاـب  رگا  هکنیا  رگید 

. دوب دـهاوخن  موس  مود و  لوا و  تشگزاب  نیب  یتوافت  هک  وحن  نامه  هب  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  تیاهنیب  ات  موس  مود و  لوا و  تشگزاب 
. تسا صّخشتم  ّصاخ و  دوجوم  مزاول  زا  ددع  نّیعت  هک  یتروص  رد 

نینچ هداد ، رظن  نآ  ناکما  زاوج و  هب  دناهتـشادنپ ، مودـعم  تشگزاب  هقح ، عیارـش  رد  ار  داـعم  هلئـسم  هک  ورنآ  زا  ناـمّلکتم ، زا  یهورگ 
: هک دناهدرک  لالدتسا 

زا دوجوم  نآ  دوبیم ، نینچ  رگا  و  نآ ، تیهام  مزاول  زا  یکی  ای  تسا و  نآ  تیهام  تهج  هب  ای  دـشاب ، لاحم  هنیعب  مودـعم  تشگزاب  رگا 
زین عانتما  عنام ، نآ  نتخاس  فرطرب  اـب  دـشاب  دوجوم  تاذ  زا  جراـخ  يرما  تهج  زا  نآ  ندوب  لاـحم  رگا  و  دـمآیمن ، دوجو  هب  زین  ادـتبا 

. دش دهاوخ  فرطرب 
. نآ تیهام  همزال  هن  تسا  نآ  دوجو  همزال  قّقحت  عانتما  اریز  تسا ، لطاب  زین  لالدتسا  نیا 

64 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. تسین مادعا  زا  سپ  داجیا  تسا و  رگید  هئشن  هب  هئشن  کی  زا  لاقتنا  تسا ، هدمآ  داعم  رشح و  دروم  رد  یمالسا  نایدا  رد  هچنآ  اما 

65 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

طبار دوجو  ّلقتسم و  دوجومود  هلحرم 

لوا لصف 

يرگید میمانیم ، یلومحم  ای  یـسفن و  ای  لقتـسم  دوجو  ار  نآ  تسا و  هسفن ) یف   ) دوخ رد  شدوجو  هکنآ  یکی  تسا ، هنوگود  دوجوم 
. مییوگیم طبار  دوجو  ار  نآ  تسا و  هریغ ) یف   ) دوخ ریغ  رد  شدوجو  هکنآ 

ناـسنا اـی ، تسا و  هداتـسیا  دـیز  دـننام : دـنراد ، قاـبطنا  جراـخ  اـب  لوـمحم  عوـضوم و  ثیح  زا  هـک  یجراـخ  ياـیاضق  هـکنیا : حیـضوت 
[62] يدییقت تابّکرم  نینچمه  تسا و  [ 61] نادنخ

66 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
فاضم و اـی  لومحم  عوضوم و  نیب  اـهنیا ، همه  رد  ناـسنا ، ندـیدنخ  دـیز و  نداتـسیا  دـننام ، درک ، جارختـسا  ناوتیم  اـیاضق  نیا  زا  هک 
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نیب رد  هن  و  اهنت ، لومحم  رد  هن  دوشیم و  تفای  اهنت  عوضوم  رد  هن  هک  میمانیم  طبر  ای  تبسن  ار  نآ  هک  دوشیم  تفای  يرما  هیلاٌفاضم 
[63 .] دشاب لومحم  عوضوم و  يارو  يرما  دیاب  سپ  عوضوم ؛ زج  يزیچ  لومحم و  نیب  هن  لومحم و  زج  يزیچ  عوضوم و 

دوب نینچ  رگا  و  درک ؛ ضرف  یموس  دوجوم  ود ، نآ  راـنک  رد  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  ناـنچ  لومحم  عوـضوم و  زا  نآ  ییادـج  یفرط ، زا 
ءزج هس  هجیتـن ، رد  دزاـس و  طـبترم  لومحم  هب  ار  نآ  هک  يرگید  طـبار  دـهد و  طـبر  عوضوم  هب  ار  نآ  هک  تشاد  زاـین  یطبار  هب  زین  نآ 

نانچمه دعاصت  نیا  دیسریم و  ُهن  هب  ءازجا  دادعت  دوب و  دنمزاین  رگید  طبار  راهچ  هب  زین  ءزج  جنپ  نآ  دیسریم و  جنپ  هب  بیکرت  هیضق و 
[64 .] تسا لاحم  نیا  هتبلا  و  تسا ، روصحم  ّدح  ود  نیب  هک  لاح  نیع  رد  تفاییم ، همادا  تیاهنیب  ات 

67 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
اهنآ نیع  هن  هک  لاح  نیع  رد  تسین  ود  نآ  زا  جراخ  ینعی  تسا ؛ اهنآ  هب  مئاق  دوجوم و  بیکرت  هیضق و  نیفرط  رد  طبار ، ای  تبـسن  سپ ،

ياراد دوجو  ثیح  زا  بیکرت  هیـضق و  فرط  ود  زا  کیچـیه  هک  یتروص  رد  تسا . نیفرط  زا  لاصفنا  لـباق  هن  تساـهنآ و  زا  یئزج  هن  و 
. تسین یعضو  نینچ 

ار نآ  هک  تسا  هریغ  یف  یضعب  دوجو  میمانیم و  لقتسم  دوجو  ار  نآ  تسا و  هسفن  یف  روما ، زا  یـضعب  دوجو  هک  مینیبیم  بیترت  نیدب 
. مییوگیم طبار  دوجو 

[65 .] دشاب اهنآ  نیب  طبار  نیفرط و  هب  مئاق  شدوجو  هک  تسا  نآ  فرط ، ود  نایم  تبسن  نتفرگ  رارق  ینعم  هک  دش  مولعم  نینچمه ،
68 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دوشیم  هجیتن  یلئاسم  دش  هتفگ  هچنآ  زا 
دوجو رگا  ینعی  دـنراد . قّقحت  نآ  رد  بیکرت  ای  هّیـضق  فرط  ود  هک  تسا  یفرظ  نامه  دـباییم  ققحت  نآ  رد  طـبار  دوجو  هک  یفرظ  . 1

زا جراخ  هک  تسا  طبار  دوجو  تعیبط  نیا  و  ینهذ ، دشاب  ینهذ  رگا  دوب و  دهاوخ  یجراخ  زین  طبار  دوجو  دـشاب  یجراخ  هّیـضق  نیفرط 
. دشابن اهنآ  زا  زیامتم  یتاذ  ياراد  نیفرط و  يدوجو  فرظ 

نیب ینهذ  تبـسن  یجراخ و  نیفرط  نیب  یجراخ  تبـسن  ینعی  دوب ، دـهاوخ  زین  طبار  تبـسن  يدوجو  ءاعو  نیفرط ، يدوجو  ءاعو  نیاربانب 
. سکعلاب تسا و  نیفرط  دوجو  خنس  مه  تبسن ، دوجو  سپ  تفای . دهاوخ  ققحت  ینهذ  نیفرط 

طبار دوجو  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  ددرگیم و  ود  نآ  نیب  داّحتا  یعون  بجوم  بیکرت ، هّیضق و  نیفرط  نایم  رد  طبار  دوجو  ققحت  . 2
رارقرب یتدحو  بیکرت ، ای  هیـضق  ءزج  ود  نایم  هک  دراد  اصتقا  نآ  ّتیـصخش  تدـحو  اهنآ و  زا  جراخ  هن  دـباییم  ققحت  نیفرط  سفن  رد 

کیچیه هک  يدییقت ، تابّکرم  دننام  دشابن ، راک  رد  لمح  هکنآ  ای  و  ایاضق ، دننام  دشاب ، رارقرب  لمح  فرط  ود  نیب  هکنآ  زا  معا  دشاب ؛
[66 .] دوب دهاوخن  نیفرط  نایم  رد  داحتا  یعون  زا  یلاخ 

69 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
دوجو تسه ، ناسنا  دـننام  هطیـسب  تاّیله  رد  زین  و  تسا ، ناسنا  ناسنا  دـننام  تسا . یلوا  لـمح  عون  زا  نآ  رد  لـمح  هک  ییاـیاضق  رد  . 3

. تسا ینعمیب  شدوخ  ءیش و  نیب  تبسن  دوجو  نوچ  جراخ ، رد  هن  دراد  ّققحت  نهذ  رابتعا  هب  طقف  طبار 
یکی هک  هبجوم ، يایاضق  رد  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  همزال  درادن . دوجو  ّزیمت  ّتیئیـش و  مدع  رد  اریز  تسین ، قّقحت  لباق  یمدع  طبار  . 4

زین ایاضق  هنوگنیا  رد  سپ  دشابن ؛ یمدع  طبار  تسا ، مودـعم  يراب  کیرـش  تسا و  مودـعم  دـیز  دـننام  تسا ، مدـع  ود  ره  ای  نیفرط  زا 
[67 .] تسا ینهذ  رابتعا  بسح  رب  طبار  دوجو 

، دنتسه ّلقتسم  موهفم  ثیح  زا  دنریگیم و  رارق  تسیچ ؟ نآ  هک : لاؤس  نیا  خساپ  رد  تایهام  اریز  تسین ، تیهام  ياراد  طبار  دوجو  . 5
. دنرادن ّلقتسم  موهفم  طبار  ياهدوجو  هک  یلاح  رد 

70 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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مود لصف 

نآ زا  دـناوتیم  تسا  یقّلعت  ینعم  ياراد  هک  طبار  دوجو  اـیآ  ینعی  تسا ؟ یعون  فـالتخا  لقتـسم ، دوجو  طـبار و  دوجو  فـالتخا  اـیآ 
ای ددرگ ، یلقتسم  دوجو  دیآ و  نوریب  یفرح »  » ینعم زا  دوشیم  نادب  القتسم  هک  یهجوت  اب  دنک و  ادیپ  لقتسم  ینعم  دوش و  جراخ  تلاح 

؟ تسین ریذپناکما  يرما  نینچ 
دهاوخ لولعم  تلع و  هب  طوبرم  ثحابم  رد  هکنانچ  تسین و  عون  ثیح  زا  لقتـسم  دوجو  طـبار و  دوجو  فـالتخا  هک  تسا  نیا  تقیقح 

دشاب تلع  دوجو  رب  مئاق  نآ  تاذ  تلع و  هب  زاین  نیع  دوخ  لولعم ، هک  تسا  نیا  نآ  همزال  تسا و  نآ  تاذ  رد  تلع  هب  لولعم  زاین  دمآ ،
دوجو اب  سایق  رد  ضرع ، ای  دشاب  رهوج  هکنآ  زا  معا  لولعم  ره  دوجو  هک  دوب  دهاوخ  نآ  رما  نیا  ياضتقم  دشابن . لقتـسم  نآ  نودـب  و 

ضرع و اـی  رهوج  شرگید ، ءزج  اـب  نآ  زا  یئزج  اـی  دوخ  اـب  ساـیق  رد  دوش  هتفرگ  رظن  رد  تلع  نودـب  نوچ  و  دـشاب ، طـبار  دوخ  تلع 
. دشاب هسفن  یف  دوجوم 

عازتـنا طـبار  دوجو  زا  هک  یلقتـسمریغ  موهفم  هک  وحن  نادـب  تسین ، یعوـن  فـالتخا  لقتـسم ، دوـجو  طـبار و  دوـجو  فـالتخا  نیارباـنب 
[68 .] دشابن لیدبت  لبق  لقتسم  موهفم  هب  دوشیم ،

71 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  ددرگیم  عرفتم  یلئاسم  دش  هتفگ  هچنآ  رب 

اب يزیچ  ماهبا ، زج  ییاهنت ، هب  موهفم  هنرگو  تسا ، هدش  عازتنا  نآ  زا  هک  تسا  يدوجو  عبات  لالقتسا ، مدع  لالقتـسا و  رد  موهفم ، ره  . 1
. درادن دوخ 

تایهام رگید ، ضعب  اب  یـضعب  سایق  رد  اـی  دوخ و  اـب  ساـیق  رد  اـهنت  دوخ ، صاـخ  دودـح  اـب  اـهضرع  اـهرهوج و  همه  ساـسا ، نیا  رب 
هـسفن یف  رگا  و  دنتـسین ؛ يزیچ  يدوجو ، طباور  زج  لاعتم ، بجاو  لوا و  أدـبم  اب  سایق  رد  نکیل  دـنوریم ، رامـشهب  یـضرع  يرهوج و 

[69 .] لقتسم هن  دوب و  دهاوخ  طبار  هن  اهنآ ، دوجو  زا  رظن  عطق  اب  دنریگ  رارق  رظن  دروم 
دننام دنتـسه  فرط  ود  رب  مئاق  یخرب  دوخ و  تلع  هب  تبـسن  لولعم  دوجو  دـننام  دـنامئاق  فرط  کی  رب  اهنت  یخرب  طبار ، ياـهدوجو  . 2

[70 .] اههفاضا اهتبسن و  همه 
72 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دنتافاضا بسن و  طباور و  همه  یقاب  تسا و  همسا ، زع  لاعتم ، بجاو  تاذ  رد  رصحنم  یقیقح  لقتسم  دوجو  . 3

« هسفنل  » دوجوم تسا ، هنوگود  هسفن ) یف   ) لقتسم دوجوم  موس : لصف 

«. هریغل  » دوجوم و 
رد دنکیم ، درط  دوخ  زا  ار  مدع  هک  يدوجو  نامه  ینعی  نآ ، لقتـسم  دوجو  هک  تسا  نآ  دـشاب ، هریغل »  » يزیچ دوجو  هکنیا  زا  دوصقم 
هک دیآیم  مزال  تروص  نآ  رد  نوچ  رگید ، ءیش  تیهام  زا  مدع  درط  هن  هتبلا  دنک ؛ درط  يرگید  ءیـش  زا  زین  ار  يرگید  مدع  لاح  نیع 

رارقرب هنراقم  یعون  اهنآ  نیب  هک  ار  نآ  تاذ  تیهام و  رب  دـئاز  مدـع  هکلب  تسا . لاحم  هک  دـشاب ، تیهام  ود  ياراد  دـحاو  دوجوم  کـی 
زا تسا ، مدـع  زا  ياهنوگ  دوـخ ، هک  ار ، لـهج  لاـح  نیع  رد  دوـخ  تیهاـم  زا  مدـع  درط  رب  هوـالع  هک  ملع »  » دـننام دـنکیم ، درط  تسا 

. دنکیم درط  دوخ  عوضوم 
مه ار  يدئاز  مدع  دوخ ، تیهام  زا  مدـع  درط  رب  هوالع  کی  ره  هک  تسا  ضارعا  دوجو  هریغل »  » دوجو ینعی  دوجو ، نینچ  قّقحت  رب  لیلد 

تیهام تاذ و  زا  ار  مدـع  اهنت  هن  هک  تسا  يوحن  هب  هدام  رد  اـهنآ  لوصح  هک  هّیعون » هعبطنم  روص   » زین و  دـنکیم ؛ درط  دوخ  عوضوم  زا 
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دوجو ای  هریغل »  » دوجو زا  دارم  دـسرب . لامک  هب  هطـساو  نادـب  ات  دـنکیم  درط  دوخ  ّلحم  عوضوم و  زا  زین  ار  يرهوج  یـصقن  هکلب  دوخ ،
. تسا نیمه  تعان » »

ناسنا لثم  هّیرهوج ، هّمات  عاونا  همه  دننام  دـنکیم ، درط  دوخ  تیهام  زا  طقف  ار  مدـع  هک  تسا  هسفنل »  » دوجو دوجو ، هنوگنیا  لباقم  رد 
[71 .] هریغ بسا و  و 

73 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. تسا هریغل »  » شدوجو هچنآ  يرگید  تسا و  هسفنل »  » شدوجو هچنآ  یکی  تسا ، مسق  ود  هسفن  یف  دوجو  هک  دش  نشور  نایب  نیا  اب 

عوضوم هک  تسا  يرهاوج  دوجو  نوئش  زا  ضارعا  دوجو  هک  دش  مولعم  نینچمه 
74 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسین دوخ  ّداوم  دوجو  اب  نیابم  يدوجو  ياراد  زین  هعبطنم  روص  دوشیم و  عقاو  اهنآ 
هن دنتاعوضوم و  نآ  تیهام  هن  دنتـسه ، دوخ  تاعوضوم  فاصوا  هک  هریغل )  ) تعان ياهدوجو  زا  عزتنم  میهافم  هک  دـش  نشور  نینچمه 

ار مدع  هنعٌعزتنم ، دوجو  هک  دوب  دهاوخ  نآ  تیهام  یتقو  دوجو ، زا  عزتنم  موهفم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نیا  و  تعان ؛ ياهدوجو  تیهام 
[72 .] دنکیمن درط  دوخ  سفن  زا  ار  مدع  هریغل »  » دوجو هکنآ  لاح  دنک ، درط  دوخ  سفن  زا 

زا دوجو  نیا  اما  تسا ، نآ  تیهام  یهایـس  سپ  دنکیم ، درط  یهایـس  سفن  زا  ار  مدـع  نآ - هسفن  یف  دوجو  یهایـس - دوجو  لاثم ، يارب 
مدع هن  دنکیم ، هایس  ار  مسج  هک  تهج  نآ 

75 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
زا جراخ  تفص  کی  ناونع  هب  نادب - مسج  هک  دنکیم  درط  یتفص  زا  ار  مدع  هکلب  هایس ، مسج  تیهام  زا  هن  دنکیم و  درط  یهایس  زا  ار 

[73 .] دباییم فاّصتا  تاذ -
77 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

یجراخ دوجو  ینهذ و  دوجوموس  هلحرم 

لصف

دوجو تسا ، یجراـخ  راـثآ  مزلتـسم  هک  یجراـخ  دوجو  رب  هوـالع  جراـخ ، رد  دوجوم  تاـیهام  هک  تسا  فورعم  نینچ  اـمکح  ناـیم  رد 
. تسا بترتم  نآ  رب  تسا  ینهذ  دوجو  هژیو  هک  يرگید  راثآ  نکیل  تسا  یجراخ  راثآ  دقاف  هک  دنراد  ناسنا  نهذ  رد  زین  يرگید 

راکنا ار  ینهذ  دوجو  اـمکح  زا  یـضعب  [ 74 .] تسا ءایـشا  تاـیهام  هب  اـم  ملع  نآ ، تقیقح  هک  دـنمانیم  ینهذ  دوجو  ار  دوجو  هوحن  نیا 
یعون زا  ترابع  ملع ، دناهتفگ : هدرک و 

78 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
- یحابـشا ددرگیم ، لـصاح  نهذ  رد  ءایـشا  هب  ملع  ماـگنه  رد  هچنآ  دـناهتفگ : رگید  یهورگ  تسا . یجراـخ  موـلعم  هب  یناـسفن  هفاـضا 
ره دنکیم ، تیاکح  دوخ  بحاص  زا  لاثمت  سکع و  هک  نانچمه  دـنکیم ، تیاکح  یجراخ  ءایـشا  زا  هک  تسا  ییاهسکع - ریواصت و 

(. تسا میدق  هفسالف  بلغا  هّیرظن  نیا   ) دنراد تنیابم  مه  اب  تیهام  ثیح  زا  ود  نآ  هک  دنچ 
یجراخ تایهام  زا  ًانیع  ریواصت  حابشا و  هک  ینعم  نیدب  دناهتسناد . تاکاحم  نودب  نکیل  ریوصت ، حبش و  هلوقم  زا  ار  ملع  رگید  یهورگ 
هراوـمه نهذ  ياـطخ  نیا  هتبلا  دـهدیم . صیـصخت  يزیچ  هب  ار  یحبـش  تروـص و  اـطخ ، يور  زا  ناـسنا  سفن  هکلب  دـنکیمن  تیاـکح 

. دروآیمن شیپ  یگدنز  رد  ناسنا  تالاعفنا  لعف و  رد  یلالتخا  هکنانچ  تسا  مّظنم  تخاونکی و 
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هراومه دنیبب ، يزبس  تروصهب  ار  یخرس  هشیمه  یصخش  هک  مینک  ضرف  رگا  اًلثم ،
79 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[75 .] درک دهاوخ  ّبترتم  يزبس  نآ  رب  ار  یخرس  راثآ  زین 
تروصهب دوخ  نهذ  رد  نآ ، زج  بسا و  ناـسنا و  دـننام  دراد ، دوجو  جراـخ  رد  هک  ار  ییاـهزیچ  اـم  هک  تسا  نآ  ینهذ  دوجو  رب  لـیلد 

هک میرادـن  دـیدرت  رما  نیا  رد  زگره  میزاسیم و  يراج  اهنآ  رب  یماکحا  ینهذ ، تروص  نآ  ساـسا  رب  مینکیم و  روصت  صلاـخ  یّلک و 
دانتـسا هب  میرادیم  اور  اهنآ  رب  هک  یماکحا  تسا و  رادروخرب  توبث  دوجو و  یعون  زا  ام  نهذ  سفن و  رد  هریغ  بسا و  ناسنا و  تروص 

. تسا دوجو  نیمه 
هکنآ هلمج  زا  دراد ، يرگید  تاصخـشم  تسین و  دوجوم  وحن  نیدـب  جراـخ  رد  نوچ  تسا و  دوجوم  يدوـجو  هب  نهذ  رد  ءیـش  سپ ،

يدوجو فرظ  ناسنا  سفن  رد  دیاب  نیاربانب  رگید ، لاوحا  ءایشا و  اب  هتخیمآ  تسا و  ّتیصخش  ياراد  جراخ  رد  دوجوم 
80 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[76 .] تسا نهذ  نآ  و  تسا ، یجراخ  راثآ  زا  يراع  نآ  رد  دوجوم  هک  دشاب  يرگید 
نیـضیقن و عامتجا  قلطم ، مودعم  قلطم ، مدع  دـننام  مینک ، روصت  دـنرادن  یجراخ  دوجو  ًاساسا  هک  ار  یمدـع  روما  میناوتیم  ام  نینچمه 
، ریغ زا  ار  اهنآ  اًلثم  مینکیم . فصو  یتوبث  ماکحا  فاصوا و  اب  ار  اهنآ  اریز  دنرادروخرب ، توبث  یعون  زا  ام  نهذ  رد  اهنآ  تالاحم . ریاس 

تبیغ زا  سپ  نامدوخ  دزن  ناشروضح  رب  میزاسیم و  زیامتم  ادج و 
81 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسا نهذ  رد  دیدرتیب  سپ  تسین  ناسنا  دوجو  زا  جراخ  رد  توبث  هنوگنیا  نوچ  و  مینکیم ، مکح 
. دنرادروخرب توبث  خنس  کی  زا  ام  تالوقعم  یمامت  هک  تسین  يدیدرت  زین  نیا  رد 

ره هک  دنراد  يدوجو  زین  ناسنا  نهذ  رد  دراد ، هارمه  هب  ار  دوخ  یجراخ  راثآ  هک  دـنراد  يدوجو  جراخ  رد  هک  نانچمه  ءایـشا  نیاربانب ،
. تسا ّبترتم  دوجو  نآ  رب  تسا  ینهذ  دوجو  ّصاخ  هک  يرگید  راثآ  نکیل  درادن  ار  یجراخ  راثآ  نآ  دنچ 

هفاضا هیرظن  نارادـفرط  هکنانچ  دـشاب - یجراخ  ینیع  تادوجوم  ناـمه  ًاـنیع  مینکیم ، تفاـیرد  یجراـخ  ءایـشا  زا  هک  هچنآ  رگا  لاـح 
ياطخ هتـشذگ  نآ  زا  و  نآ ، لاثما  مودعم و  مدع و  دننام  مینک ، لقعت  درادن  یجراخ  دوجو  هک  ار  يزیچ  درادن  ناکما  زگره  دـندقتعم -

[77 .] دوب ینعمیب  زین  ملع  رد 
زا تسا  یحبش  دریگیم ، رارق  نهذ  رد  هچنآ  ام و  ملع  هک  میریذپب  رگا  روطنیمه 

82 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
، دیآیم مزال  هطـسفس  دزیخرب  نایم  زا  مولعم  ملع و  ّتینیع  رگا  و  تسا ؛ جراخ  ءایـشا  نیع  ام  مولع  تفگ  ناوتیمن  رگید  یجراخ ، ءیش 

. تسا یفتنم  ام  مولع  همه  تروص  نآ  رد  اریز 
هتخانش ار  یکحم  اًلبق  ام  هک  تسا  نآ  مزلتسم  یجراخ ) مولعم  ینعی   ) ّیکحم هب  ینهذ ) حبش  ینعی   ) یکاح زا  لاقتنا  لمع  نیا ، زا  هتشذگ 

[79 [] 78 .] میروآیم تسد  هب  یکاح  قیرط  زا  ار  دوخ  ملع  ام  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  هک  یتروص  رد  میشاب ،

ص82 ۀمکحلا ؛  ۀیاهن  همجرت 
84 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

همه رگا  اریز  تسا ، ضقانت  مزلتسم  هطسفس  زا  هتشذگ  دیآیم و  مزال  هطـسفس  تساطخ ، رب  تایعقاو  فشک  رد  ام  ملع  همه  مییوگب  رگا 
ملع زا  یـشخب  هک  دوشیم  تباث  دـشاب  تسرد  ملع  نیا  اهنت  رگا  دوب و  دـهاوخ  اطخ  زین  ملع  ندوب  اطخ  رب  نیمه  دـشاب ، اـطخ  رب  اـم  ملع 
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. دوشیم تباث  نآ  ندوب  تسرد  ینعی  رگید ، فرط  دشابن ، حیحص  ملع  ندوب  اطخ  رگا  دشاب و  تسرد  دناوتیم 
دنتـسه يدوجو  ياراد  جراخ  رد  تسین و  ّبترتم  نآ  رب  یجراخ  راثآ  هک  دنتـسه  يدوجو  ياراد  نهذ  رد  تاـیهام ، هک  دـش  مولعم  سپ 

. ینهذ دوجو  یجراخ و  دوجو  تسا ، هنوگود  دوجو  نیاربانب ، تسا ، ّبترتم  نآ  رب  راثآ  هک 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دیسر  تابثا  هب  یلئاسم  تشذگ  هچنآ  زا 

اهنت هکلب  تسا ، عقاو  هلوقم  نآ  تحت  یجراـخ  راـثآ  اـب  جراـخ  رد  ءیـش  هک  دـیآیمنرد  ياهلوـقم  تحت  نهذ ، رد  ءیـش  ره  تیهاـم  . 1
. تساراد ار  هلوقم  نآ  موهفم 

نودـب دوجوم  تیهام  هن  نهذ  رد  تسا ، قطاـن  هدارا و  هب  كرحتم  ساـسح و  یماـن و  مسج و  رهوج و  جراـخ  رد  هک  ناـسنا  لاـثم ، يارب 
. دراد دوجو  یجراخ  ناـسنا  دـح  رد  هچنآ  زا  کیچـیه  ياراد  هن  و  مسج ) ینعی   ) هناـگهس داـعبا  ياراد  هن  تسا و  رهوج ) ینعی   ) عوضوم
[80] هیوناث هیلوا و  تالامک  ینعی  ناسنا ، یجراخ  راثآ  زا  کیچیه  تساراد و  ار  ناسنا  ّدح  رد  دوجوم  لوصف  سانجا و  میهافم  اهنت  هکلب 

هک یلاح  رد  تسین ؛ بترتم  نآ  رب  يو 
85 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دشاب بترتم  يو  رب  هلوقم  نآ  یجراخ  راثآ  هک  تسا  نآ  هلوقم  کی  تحت  جاردنا  ینعم 
لمح اب  تفرگ و  دهاوخ  رارق  دوخ  تحت  زین  هلوقم  دوخ  دشاب ، یفاک  نآ  تحت  جاردنا  تهج  هلوقم ، کی  اب  موهفم  قابطنا  اهنت  رگا  هچ ،
لمح هب  هن  تسا  رهوج  ّیلوا  لمح  هب  ینهذ  رهوج  هک : نامیکح  لوق  ینعم  تسا  نیا  و  دش . دـهاوخ  دوخ  هلوقم  زا  يدرف  سفن ، رب  دوخ 

. عئاش
[81 .] تسا هدوب  میلعت  رما  تلوهس  يارب  هحماسم و  يور  زا  دناهدرک  میسقت  یجراخ  ینهذ و  هب  ار  دارفا  قطنم ، ياملع  هک  نیا  اما 

86 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
، ینهذ دوـجو  هب  لوـق  رب  اـنب  لوا : لاکـشا  ددرگیم . فرطرب  دـناهدرک  دراو  ینهذ  دوـجو  رب  هک  یتالاکـشا  زا  يرایـسب  حیـضوت ، نیا  اـب 
- تایتاذ ظفح  هب  رظن  مینکیم - لّقعت  ار  يرهوج  ام  هک  یماگنه  دیاب  سپ  دنامیم ، ظوفحم  یقاب و  دوخ  لاح  رب  نهذ  رد  ءایـشا  تایتاذ 

عوضوم رب  ضرع  اریز  تسا ، ضرع  تسا  یناسنا  سفن  هب  مئاق  نوچ  ینهذ  رهوج  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، رهوج  زین  اـم  نهذ  رد  رهوج  نآ 
. تسا لاحم  نیا  و  ضرع ، مه  دشاب و  رهوج  مه  لوقعم  ءیش  هک  دوشیم  نآ  هجیتن  تسا . مئاق  دوخ 

رهوج هکنآ  لاح  ضرع ، مه  دشاب و  رهوج  مه  عئاش  لمح  هب  دـحاو  ءیـش  کی  هک  تسا  یتقو  لاحم  هک ، تسا  نآ  لاکـشا  نیا  خـساپ 
. تسین لاحم  نیا  ضرع و  عئاش  لمح  هب  تسا و  رهوج  یلوا  لمح  هب  لوقعم 

رظن زا  هکنآ  لاـح  دـشاب ، رهوج  نهذ ، رد  نآ  تاـیتاذ  ظـفح  هب  رظن  لوقعم  رهوج  هک  تسا  نآ  ینهذ  دوجو  لوبق  همزـال  مود : لاکـشا 
ینعی تسا . یناسفن  تاّیفیک  زا  ملع  امکح ،

87 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
اب تاذ  ثیح  زا  تالوقم  اریز  تسا ، ءیـش  تاذ  رد  ضقاـنت  بجوم  لاـحم و  نیا  دـباییم و  جاردـنا  فیک »  » هلوقم تحت  لوقعم ، رهوج 

. دنراد یّلک  نیابت  رگیدکی 
هلوقم تحت  مه  دـمآ و  دـهاوخ  رد  مک »  » هلوـقم تحت  مه  نآ ، لوـقعم  تروـص  مینک ، لّـقعت  ار  مک »  » هلوـقم زا  يزیچ  اـم  رگا  نینچمه 

. تسا لاحم  نیا  و  فیک » »
، تفای دـهاوخ  جاردـنا  فیک  زا  عون  ود  تحت  مینک ، لقعت  ار  نآ ) زج  لکـش و  گنر و  دـننام   ) يرـصب تاـیفیک  زا  یکی  رگا  روطنیمه 

. یناسفن فیک  يرگید  سوسحم و  فیک  یکی 
تاذ رب  یلوا  لمح  هب  نکیل  دننآ ، تحت  جردنم  یناسفن و  فیک  عئاش ، لمح  هب  تالوقعم  نیا  همه  هک ، تسا  نیا  زین  لاکـشا  نیا  خـساپ 
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. تسین ياهلوقم  تحت  جاردنا  نیا ، دنوشیم و  لمح  دوخ 
ار زیچ  کی  یتقو  ام  اریز  دـشاب ، دادـضا  همه  ّعبرم و  ثلثم و  درـس و  مرگ و  ناسنا ، سفن  هک  تسا  نآ  ینهذ  دوجو  همزال  موس : لاکـشا 

دیاب سپ  دوشیم ، لصاح  نهذ  رد  یناعم  نیا  نوچ  و  دوش ، لصاح  نآ  رد  یناـعم  هنوگنیا  هک  مینادیم ، ّثلثم  اـی  عبرم  اـی  مرگ  اـی  درس 
. دبای فاّصتا  نادب  نهذ 

، دـشاب عئاش  لمح  عون  زا  ریغ ، دوجو  ای  توعنم  رب  نآ  لمح  هک  تسا  تعان  اـی  هریغل  یتقو  ءیـش  دوجو  هک  تسا  نآ  لاکـشا  نیا  خـساپ 
[82 .] تسا یلوا  لمح  هب  نهذ  رد  نآ  لاثما  تدورب و  ترارح و  هکنآ  لاح 

ناسنا هک  ینعم  نیدب  تسا . لطاب  نیا  یئزج و  مه  دشاب و  یّلک  مه  دـحاو ، ءیـش  کی  هک  تسا  نآ  ینهذ  دوجو  همزال  مراهچ : لاکـشا 
رب هک  تهج  نآ  زا  اًلثم ، لوقعم ،
88 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

دحاو سفن  کی  رب  مئاـق  صخـش و  کـی  نهذ  رد  تسا  يدوجوم  هک  تهج  نآ  زا  نکیل  تسا ، یّلک  دـنکیم  قدـص  رایـسب  ياـهناسنا 
. تسا یئزج  مه  یّلک و  مه  لوقعم ، ناسنا  سپ  تسا ؛ یئزج  و  دباییم ) زیامتمریغ  زا  هلیسو  نادب   ) یصخش

جراخ اب  سایق  تهج  زا  لوقعم ، ناسنا  تسا . فلتخم  هیـضق  ود  رد  تهج  اریز  تسین ، راک  رد  یلباـقت  دروم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  خـساپ 
. تسا یئزج  جراخ ، اب  سایق  نودب  تسا  ناسنا  سفن  هب  مئاق  یناسفن  فیک  هک  ثیح  نآ  زا  تسا و  یّلک 

رب رگا  و  مینکیم ، روصت  ار  دوخ  سفن  زا  ءیـش  بلـس  نیـضیقن و  عامتجا  یلاعتيراب و  کیرـش  دـننام  یتاذ  تالاحم  ام ، مجنپ : لاکـشا 
دوجو و ياراد  یتاذ  تالاحم  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  نآ ، همزال  ددرگ ، لصاح  ام  نهذ  رد  دوخ  تاذ  هب  ءایـشا  ینهذ ، دوجو  هب  لوق  ياـنبم 

. دشاب توبث 
ینعی عئاـش . لـمح  هب  نآ  قیداـصم  هن  یلوا  لـمح  هب  تسا  روـما  هنوـگنیا  میهاـفم  دریگیم  رارق  اـم  نهذ  رد  هچنآ  هک  تـسا  نآ  خـساپ 
يراب قولخم  لولعم و  یناسفن و  فیک  نکمم و  عئاش ، لـمح  هب  هنرگو  تسا  يراـب  کیرـش  یلوا ، لـمح  هب  اـم  نهذ  رد  يراـب  کـیرش 

[83 .] تسا یلاعت 
89 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

ینهذ دوجو  يزیچ  تسا  لاحم  ینعی  دراد . دوخ  ءاروام  زا  تیاکح  هراومه  دـباییم ، قّقحت  جراخ  اب  سایق  رد  ًاتاذ  نوچ  ینهذ  دوجو  . 2
. دشابن رّدقم  ای  یقیقح  یجراخ  دوجو  ياراد  دشاب و  هتشاد 

نآ يارب  نهذ  درادـن ، یقیقح  یجراخ  دوجو  هچنآ  و  یجراخ ، ياـهدوجو  زا  عزتنم  تاـیهام  دـننام  دراد ، یقیقح  یجراـخ  دوجو  هچنآ 
روصت یموهفم  مدع  يارب  اًلثم ، دزاسیم . دوخ  تالوقعم  کمک  هب  ناسنا  نهذ  هک  يوهامریغ  میهافم  دننام  دنکیم ، ریدـقت  دوجو  یعون 

. دنکیم توبث  هنوگنیا  زا  تیاکح  موهفم  نآ  اب  دریگیم و  رظن  رد  یتوبث  نآ  يارب  هدرک ،
نآ رب  یجراخ  دوجو  رب  بترتم  راثآ  هکنآ  نودـب  دـنک  تیاکح  دوخ  ءارو  زا  هک  تسا  نآ  ینهذ  دوجو  یتاذ  هصیـصخ  هکنآ ، هصالخ 

« یفیک  » یتیهام ياراد  هک  ثیح  نآ  زا  ینعی  دبای ، بترت  نآ  رب  ینهذ  دوجو  ّصاخ  راثآ  هک  درادن  نآ  اب  یتافانم  رما  نیا  و  دشاب ؛ ّبترتم 
. دراد ار  دوخ  صاخ  راثآ  تسا ،

فیک راثآ  ّبترت  اریز  دـشاب ، هدام  زا  ةّرجم  ًاقلطم  هّیملع ، روص  دـمآ - دـهاوخ  نیا  زا  سپ  هچنآ  رب  انب  هک - تسین  نآ  اب  یفاـنم  نینچمه ،
یجراخ راثآ  زا  يراـع  نتـشاد و  دوخ  ءارواـم  زا  تیاـکح  اـما  تسا ، هّیملع  روص  هسفن  یفن  دوجو  هب  طوبرم  هداـم ، زا  دّرجت  اـی  یناـسفن 

. تسا یجراخ  تیهام  نالف  ینهذ  دوجو  هک  تهج  نآ  زا  ینعی  تسا ، جراخ  اب  سایق  رد  نآ  دوجو  هب  طوبرم  ندوب ،
اهنابایب و اههوک و  اهتشد و  اب  تعسو ، مامت  اب  ار  نیمز  ام  دناهتفگ : هک  ددرگیم  فرطرب  ینهذ  دوجو  زا  زین  لاکشا  نیا  بیترت ، نیدب 
رد مـینکیم ، روـصت  لـیوط  ضیرع و  لـصاوف  داـعبا و  اـب  ار  یکلف  مارجا  ناگراتـس و  نارکیب و  نامـسآ  زا  تـسا  نآ  فارطا  رد  هـچنآ 
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ءیـش نداد  رارق  مکح  رد  زغم ، یبـصع و  ياهمادـنا  رد  نآ  عاـبطنا  نـهذ و  رد  گرزب  ياههزادـنا  ریداـقم و  نـیا  لوـصح  هـک  یتروـص 
. لاحم تسا  يرما  ًاعبط  تسا و  رتکچوک  فرظ  رد  رتگرزب 

90 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
هدننکعناق لیلد  تسا  میـسقت  لباق  تیاهنیب  هب  دـباییم  عابطنا  نآ  رد  روص  هک  یّلحم  هکنیا : رب  ینبم  دـناهداد ، نآ  هب  هک  ار  یخـساپ  اما 

. تشاد دهاوخن  ار  هوک  شیاجنگ  تیفرظ  مه  زاب  دشاب ، ماسقنا  لباق  تیاهنیب  هب  دنچ  ره  تسد ، فک  اریز  تسین ، یتسرد 
دّرجت عون  زا  دّرجم  هکلب  يدامریغ ، دمآ - دـهاوخ  نیا  زا  سپ  هکنانچ  یئزج - هّیملع  روص  هک : تسا  نآ  لاکـشا  عفد  رد  تسرد  خـساپ 

رد تسا و  هدام  ياهیگژیو  زا  عابطنا  تسین ، هدام  دوخ  اما  تسه ، همه  اهگنر ، لاکـشا و  داعبا و  زا  هدام ، راثآ  نآ  رد  هک  تسا  یلاـثم 
. تسین ریذپتروص  عابطنا  تادّرجم ،

بیترت نیدـب  دـناهتفگ  یعیبط  ءاملع  هچنآ  رب  انب  لّیخت  ساسحا و  هک  تسا  نیا  نآ  دوشیم و  عفترم  زین  يرگید  لاکـشا  حیـضوت ، نیا  اب 
؛ دـباییم لاقتنا  زغم  هب  هدـیدرگ ، دراو  یّـسح  ياهمادـنا  رد  دوخ  یجراخ  ياهتبـسن  تایـصوصخ و  اب  ءایـشا  روص  هک  دوشیم  لصاح 

ءازجا نیب  هسیاقم  قیرط  زا  ناـسنا  هاـگنآ  دروآیم ، لـمع  هب  یتافرـصت  دـنراد  هک  یتعیبط  عون و  بسح  رب  اـهتروص  نآ  رد  زغم  سپس 
. دربیم یپ  جراخ  رد  نآ  لاکشا  ریداقم و  داعبا و  تایصوصخ و  هب  ینهذ ، تروص 

. دراد تنیابم  یجراـخ  تاـیهام  اـب  ًاـعبط  دـباییم و  عاـبطنا  زغم  هّداـم  رد  دراد  هک  ییاـهیگژیو  همه  اـب  اـهتروص  نیا  هک  تسا  حـضاو 
[84 .] درادن یهجو  نهذ ، رد  یجراخ  تایهام  روضح  ینهذ و  دوجو  نیاربانب ،

91 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
دوخ ياجهب  لوبق و  دناهتفگ  تایئزج  هب  ملع  لوصح  دروم  رد  يدام  لاعفنا  لعف و  زا  هچنآ  هک : دوشیم  عفترم  بیترت  نیدب  لاکـشا  نیا 
يارب ناسنا  سفن  هک  تسا  يدام  يروما  هکلب  تسین ، ناسنا  مولعم  هلاـصالاب  دوخ  زغم ، رد  شوقنم  ياـهتروص  نآ  نکیل  تسا ، تسرد 
دهاوخ نایب  ملع  دّرجت  دروم  رد  نیا  زا  سپ  هکناـنچ  دروآیم - مهارف  ار  اـهنآ  هداـم  زا  دّرجم  یلاـثم  روص  رد  یجراـخ  تاـیهام  روضح 

. دش
یلاخ هطـسفس  زا  اهنآ ، هب  طوبرم  یجراخ  ءایـشا  تایهام و  اب  لـّیخت  ساـسحا و  دروم  روص  تریاـغم  هک  دـش  هتفگ  اًـلبق  نیا ، زا  هتـشذگ 

. تسین
رگا هک  دوب  دـهاوخ  نیا  نآ  همزال  یجراخ ، راثآ  نودـب  نکیل  دـیآرد ، ناسنا  نهذ  هب  ًانیع  جراخ  رد  دوجوم  یقیقح  تاـیهام  هاـگره  . 3
نهذ رد  هاگچیه  ًاعبط  دوجوم  نآ  دشاب ، یجراخ  راثآ  ّبترت  یجراخ و  دوجو  ًافرـص  نآ  يدوجو  تیثیح  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يزیچ 
دراو نهذ  هب  هاگچـیه  هک  هریغ  ترثک و  تدـحو و  لعف و  هوق و  زا  نادـب ، مئاـق  تافـص  ینیع و  دوجو  سفن  لـثم  تفرگ ، دـهاوخن  رارق 

. دش دهاوخن 
. دمآ دهاوخن  رد  نهذ  هب  ددرگیم ، زاب  ودب  هچنآ  قلطم و  مدع  لثم  تسا ، راثآ  نادقف  نالطب و  نیع  اهنآ  تاذ  هک  يروما  نینچمه 

ياراد هچنآ  و  مدع ، زین  و  دشاب ، اراد  ار  دوجو  تیثیح  هچ  ره  دوجو و  تقیقح  سپ 
92 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دیآرد نهذ  هب  هک  تسین  نکمم  دشاب ، یتّیثیح  نانچ 
، لوقعم لقاع و  لقع و  ثحابم  رد  تسا . نیمه  دنرادن » نهذ  رد  یحیحـص  تروص  یتاذ ، تالاحم  : » دـناهتفگ هک  نامیکح  نخـس  ینعم 

. هَّللاءاش نا  دش ، دهاوخ  نایب  تسا  طوبرم  نادب  هچنآ  مدع و  زین  نآ و  فاصوا  دوجو و  موهفم  عازتنا  یگنوگچ 
93 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

اهنآ رد  ّداوم  راصحنا  ناکما و  عانتماو و  بوجو  ایاضق  ّداوم  مراهچ  هلحرم 
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اهنآ رد  ّداوم  راصحنا  ناکما و  عانتماو و  بوجو  ایاضق  ّداوم  مراهچ  هلحرم 

هراشا

عـنتمم و هراـبرد  نخـس  تـسا و  اـهنآ  ياـهیگژیو  زا  ثـحب  نـکمم و  بـجاو و  هـب  دوـجوم »  » میـسقت ثـحبم ، نـیا  رد  یلـصا  دوـصقم 
. تسا یعبت  نآ  تایصوصخ 

: تسا لصف  تشه  رد  هلحرم  نیا  ثحابم 

لوا لصف 

هراشا

ار نآ  هک  تسا  يرورـض  نآ  يارب  دوجو  ای  تسین ، جراخ  لاـح  هس  زا  میهد  تبـسن  نادـب  ار  دوجو  میریگب و  رظن  رد  هک  ار  یموهفم  ره 
نآ يارب  دوجو  هن  ای  و  میمان ، عاـنتما »  » ار نآ  هک  تسا ) يرورـض  نآ  مدـع  ینعی   ) تسا يرورـض  نآ  زا  دوجو  یفن  اـی  مییوگ ، بوجو » »

. میاهدرک حالطصا  ناکما »  » ار نآ  هک  مدع ، هن  تسا و  يرورض 
بجاو ای  یـضورفم  یموهفم  ره  نیاربانب ، تسا . لوقعمریغ  مدـع ، مه  دـشاب و  يرورـض  دوجو  مه  موهفم  کی  يارب  هک  تلاـح  نیا  اـما 

. تسا هدش  لصاح  تابثا ، یفن و  نیب  رئاد  میسقت  ود  زا  هک  تسا  هّیقیقح  هلصفنم  هیضق  کی  نیا  و  نکمم ، ای  عنتمم و  ای  تسا 
هک یموهفم  مییوگ : مود  میسقت  رد  و  هن . ای  تسا  يرورض  شیارب  دوجو  ای  یـضورفم  موهفم  ره  مییوگ : لوا  میـسقت  رد  هک  بیترت  نیدب 

ای تسین ، يرورض  شدوجو 
94 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. هن ای  تسا ، يرورض  شیارب  مدع 
نیا زا  هچنآ  [ 85 .] مییوگ نکمم  ار  موس  مسق  عنتمم و  ار  مود  مسق  بجاو و  ار  لوا  مسق 

95 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
: تسا حرش  نیدب  دیآیم  تسد  هب  هناگهس  ّداوم  فیرعت  رد  تامیسقت 

هکنیا ینعی  يزیچ ، ناکما  تسا و  يرورـض  شمدع  هکنیا  ینعی  يزیچ ، عانتما  و  تسا ، يرورـض  شدوجو  هکنآ  ینعی  يزیچ ، بوجو 
. شمدع هن  تسا و  يرورض  شدوجو  هن 

بجاو شدوـجو  هن  هک  تسا  نآ  نکمم »  » دـشاب و بجاو  شمدـع  هک  تسا  نآ  عـنتمم »  » دـشاب و بجاو  هک  تسا  نآ  بجاو »  » نیارباـنب
. شمدع هن  دشاب و 

، نآ هدیاف  و  [ 86] تسا مسا  حرش  هلوقم  زا  دراد و  یظفل  هبنج  تافیرعت  نیا  همه  هتبلا ،
96 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسین هناگهس  داوم  یقیقح  فیرعت  کیچیه  تسا و  هجوت  تقد و  بلج  يروآدای و 
لباق دوخ  هب  دوخ  نوچ  درادن ، تابثا  هب  يزاین  تسا و  یلوا  یهیدب  یناعم  زا  ندوبن ، يرورض  ندوب و  يرورض  هک  تسا  ببـس  نادب  نیا 

زین رگید  روما  هکلب  تسا ، نهذ  مولعم  دوخ  اهنت  هن  هک  ناسنادب  ددنبیم ، شقن  هطساو  نودب  میقتـسم و  ناسنا  سفن  رد  تسا و  تخانش 
[87 .] دوشیم هتخانش  زاب  نآ  هلیسو  هب 

97 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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نینچ ار  نکمم  هکنانچ  [ 88 .] تسا رَود »  » نمـضتم ناشیا ، تافیرعت  رثکا  دناهدمآرب ، نآ  یقیقح  فیرعت  ددـص  رد  هک  یناسک  ورنیا  زا 
لاحم مزلتـسم  نآ  مدع  ضرف  هک  تسا  نآ  بجاو  دناهتفگ : بجاو  فیرعت  رد  ای  دشابن . عنتمم  هک  تسا  يرما  نکمم ، دناهدرک : فیرعت 

: هکنیا هب  دناهدرک  فیرعت  ار  لاحم  و  دشاب . لاحم  نآ  مدع  ضرف  هکنیا ، ای  دشاب ،
. لیبق نیا  زا  يرگید  تافیرعت  و  دشابن . هک  تسا  بجاو  هچنآ 

هک تسا  ناـکما  بوجو و  دوشیم ، بوسحم  لوا  دوصقم  تسا  دوجو  ثیح  زا  دوجوم  نآ  عوـضوم  هک  یلوا ) هفـسلف   ) ّنف نیا  رد  هچنآ 
[89 .] ددرگیم فوصوم  ود  نیا  زا  یکی  هب  دراد  اهنآ  اب  شدوجو  هک  یتبسن  ثیح  زا  دوجوم  ره  و  دنفصو ، ود 

99 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
لوبق لـباق  دنـسانشیمن ، نکمم  تباـث  فصو  تسا ، بجاو  تباـث  فصو  بوجو  هک  ناـنچمه  ار ، ناـکما  هک  یناـسک  نخـس  نیارباـنب ،

اجنیا مدع و  ترورض  بلس  دوجو و  ترورض  بلـس  زا  تسا  ترابع  ناکما  دیآیمرب  روکذم  میـسقت  زا  هکنانچ  دناهتفگ : هچ ، تسین .
تفص کی  هلزنم  هب  ناوتیم  هنوگچ  ار  بلـس  ود  نیا  و  دناهدرک ، ریبعت  نیترورـض  بلـس  هب  نآ ، زا  یهاگ  هک  دنچ  ره  تسه ، بلـس  ود 

؟ تشاد بوسحم  نکمم ، يارب  دحاو 
بلـس دوشیم  هدـهاشم  میـسقت  رد  هکناـنچ  نکیل  ترورـض ، ود  زا  یـشان  دـشاب  بلـس  کـی  تقیقح  رد  ود  نآ  هک  میریذـپب  رگا  یتح 

، نیاربانب [ 90 ،] یلودع باجیا  هن  تسا  یلیصحت 
100 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

ماگنه لـیلد ، نیمه  هب  و  [ 91 .] لیـصحت هب  هن  تسا  ریذـپتروص  لودـع  هب  فاّصتا  اریز  دراد ؟ ینعم  هچ  جراخ  رد  نادـب  نکمم  فاّصتا 
تفص و نیا  زا  ناکما ، صاوخ  ندرمشرب 

101 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
تبـسن يواست  و  تلع ، هب  نکمم  زاین  تلع  و  تیهام ، ّکفنیال  مزاول  زا  ناکما  دنیوگیم : اًلثم  دـننکیم و  ریبعت  مدـع  دوجو و  ةرورـضال 

. تسا مدع  دوجو و  ةرورض  و ال  مدع ، دوجو و  هب  تیهام 
هبلاس اب  ینعم  نومضم و  ثیح  زا  دشاب  هتشاد  دوجو  نآ  عوضوم  رگا  دشاب ، هلودعم  نآ  لومحم  هک  ياهیضق  هک : تسا  نیا  لاکشا  خساپ 

ریغ تاذ ، ثیح  زا  تیهام  هیـضق : ای  دنتـسه و  مدعلا  دوجولا و  يرورـض  ریغ  تادوجوم ، زا  یـضعب  هیـضق : رد  اًلثم  درادـن . یقرف  هلّـصحم 
. تسا دوجوم  عوضوم ، ود ، ره  رد  تسا ، مدعلا  دوجولا و  يرورض 

. تسا یکی  ناکما  دروم  رد  یلودع  باجیا  یلیصحت و  بلس  نیاربانب 
زا ترورض  ود  هک  یعوضوم  عوضوم - اب  رگید  فرط  زا  دراد و  تبـسن  ترورـض  اب  فرط  کی  زا  دراد ، دوجو  ناکما  رد  هک  یبلـس  اما 

مادعا زا  هدش و  لیدبت  فاضم  مدع  هب  هدیدرگ ، جراخ  فرـص  مدع  ضحم و  نالطب  زا  تبـسن  نیمه  ببـس  هب  و  تسا - هدش  بلـس  يو 
لقع هک  دـنچ  ره  تسا ؛ شیوخ  صاخ  راـثآ  ياراد  ًاـعبط  هک  هدـش  دوجو  زا  ياهرهب  ياراد  هلیـسو  نیدـب  ینعی  تسا . هتفاـی  زیاـمت  رگید 

ار نآ  ًاودـب  لقع  زین  تسا  فاضم  مدـع  هک  يروک »  » دروم رد  هکناـنچ  دـباییم ؛ یلیـصحت  بلـس  تروصهب  ار  نآ  لوا  هلهو  رد  ناـسنا 
. درادنپیم یلیصحت  بلس 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دوشیم  هجیتن  یلئاسم  دش ، هتفگ  هچنآ  زا 
ره مدع ، دوجو و  زا  هکنآ  رگم  دوشیمن  فصو  مدـعلا » دوجولا و  ةرورـضال   » هب يزیچ  هاگچـیه  هچ ، تسا ، تیهام  ناکما ، عوضوم  . 1

. دوب دناوتن  يرگید  يزیچ  تیهام  زج  نیا  دشاب و  یلاخ  ود 
: دناهتفگ امکح  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا و  تیهام  ياراد  ینکمم  رما  ره  نیاربانب 

102 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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. دوجو تیهام و  زا  تسا  یبیکرت  جوز  نکمم ، ره 
ناکما و زا  تسا  يرگید  لامعتـسا  رگید و  حالطـصا  ندـیمان ، یناکما » دوجو   » ار نآ  تاّذـلاب و  بجاو  ریغ  دوجو  رب  نکمم  قـالطا  اـما 

بلـس نآ ، زا  ضرغ  دوـشیم و  لامعتـسا  یتاذ  يزاـینیب  ینعم  هـب  بوـجو  یتاذ و  رقف  ینعم  هـب  حالطـصا  نـیا  رد  ناـکما  هـک  بوـجو 
[92 .] تسین لوقعم  دوجو »  » دروم رد  فاصوا  هنوگنیا  اریز  تسین ، مدع  دوجو و  هب  نکمم  تبسن  يواست  ای  مدع  دوجو و  ترورض 

هک دـیآیم  مزال  تروص  نآ  رد  دوب و  دـناوت  زین  نآ  زا  یلاخ  دـشابن ، نآ  مزاول  زا  رگا  اریز  تسا ، تیهام  ّکـفنیال  مزاول  زا  ناـکما ، . 2
[93 .] مودعم هن  تسا و  دوجوم  هن  تاذ  ّدح  رد  تیهام  هکنآ  لاح  مودعم . ای  دشاب  دوجوم  ای  هجیتنلاب  و  عنتمم ، ای  دشاب  بجاو  ای  تیهام 
رما هب  میبایب و  ناکما  هب  فصّتم  ار  نآ  هک  تسا  یفاـک  ییاـهنت  هب  تیهاـم  ضرف  هک  تسا  ینعم  نیدـب  تیهاـم  يارب  ناـکما  ندوب  مزـال 

يارب یضتقم  تلع  موزلم ، حلطصم ، موزل  رد  هچ ، دراد ، قرف  یحالطصا  موزل  اب  ینعم  نیا  هک  تسا  یهیدب  تسین . زاین  يرگید 
103 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[94 .] درادن ینعم  ًاتابثا  ًایفن و  ییاضتقا  هنوگچیه  تیهام  دروم  رد  هک ، یتروص  رد  تسا ؛ نآ  قاحلا  مزال و  ققحت 
یتاذ ناکما ، هک  دـنکیم  مکح  تیهام ، تاذ  هبترم  رد  ترورـض  ود  بلـس  قّقحت  هک  تسین  ینعم  نیدـب  ناـکما »  » ندوب مزـال  نیارباـنب ،

[95 .] تسا رهاظ  نآ  یتسردان  اریز  دشاب ، تیهام 
داحتا نآ  كالم  هک  دـشاب ، یلوا  لمح  اهنآ  نیب  لـمح  هک  تسا  عوضوم  تاذ  رد  لـخاد  یتقو  لومحم  کـی  هک  تسا  نیا  تقیقح  اـما 

نآ رب  عئاش  لمح  هب  تیهام  مزاول  رگید  ناکما و  هک  یتروص  رد  تسا . يدوجو  داحتا  نآ  كالم  هک  عئاش  لمح  هن  تسا ، یموهفم 
104 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. ددرگیم لمح 
یقّقحت هنوگچـیه  ياراد  عقاو  ملاع  رد  هک  تسین  یلقع  رابتعا  اهنت  تسا و  دوجوم  دوخ  عوضوم  دوجو  هب  یجراخ ، نایعا  رد  ناکما » . » 3

[96 .] دناهدرک روصت  رگید  یضعب  هکنانچ  تسین ، مه  یجراخ  ّلقتسم  دوجوم  زین ، دناهتشادنپ . یضعب  هک  نانچنآ  دشابن ،
نآ یجراـخ  ققحت  ترورـض  هک  بجاو ، اـب  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  تسا  دوجوم  ناـیعا  رد  دوخ  عوـضوم  دوـجو  هب  ناـکما »  » هکنیا اـما 
دوخ عوضوم  تباث  فصو  دیاب  زین  ناکما »  » هدـیدرگ و عقاو  میـسقت  کی  مسق  تسا ، مّلـسم  زرحم و  دوخ  عوضوم  تباث  فصو  ناونعهب 

. تسین ترورض  بلس  زج  نآ  ینعم  اریز  دشاب ،
تباث فصو  زین  نآ  سپ  دشاب ، فصّتم  دوخ  ماسقا  زا  کی  ره  هب  میسقت  عوضوم  دیاب  هک  تسا  یمیـسقت  رد  عقاو  ناکما »  » نوچ نیاربانب 

فصو دناوتیم  فاضم  مادعا  رگید  نوچمه  دراد و  یمدع  هبنج  فصو  نآ  هتبلا  هک  دوب  دهاوخ  دوخ  عوضوم  يارب 
105 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

راثآ تسا و  بوجو  راثآ  بلـس  تقیقح  رد  دوب  دـهاوخ  بترتم  نآ  رب  هک  يراـثآ  دـبای و  دوجو  نآ  دوجو  هب  دریگ و  رارق  دوخ  عوضوم 
[97 .] نآ لاثما  ریغ و  زا  يزاینیب  نآ و  تطاسب  دوجو ، تفارص  زا  تسا  ترابع  هلمجلایف  بوجو 

لقتـسم دوجو  ياراد  هن  و  دـشاب ، ققحتمان  نهذ  رد  جراخ و  رد  هک  تسا  ضحم  یلقع  تارابتعا  زا  هن  ناکما »  » هک دـش  تباث  نایب  نیا  اب 
. دراد هارمه  هب  ار  دوخ  یجراخ  راثآ  تسا و  جراخ  نآ  قّقحت  فرظ  هک  تسا  يرما  دوجو ، ترورض  هچ ، تسا . هتسباوریغ 

نآ تقیقح  اهنآ و  هسفن  یف  توبث  هب  تباث  تاـیهام و  نیب  كرتشم  تسا  يدـحاو  یمدـع  ینعم  دـش ، هتفگ  هکناـنچ  ناـکما ، نیارباـنب ،
. درادن ینعم  یمدع  تادوجوم  دروم  رد  هتسباوریغ  لقتسم  دوجو  و  ترورض ؛ ود  بلس  زا  تسا  ترابع 

لقع يرورـض  نآ  نالطب  هک  دشاب - تاذـلاب  بجاو  دـیاب  ای  ریزگان  دـشاب ، یجراخ  هتـسباوریغ  دوجو  ياراد  ناکما  رگا  نیا ، زا  هتـشذگ 
مزال سپ  تسین . یفاـک  نآ  يارب  تیهاـم  هسفن  یف  توبث  هچ ، تسا ؛ جراـخ  تیهاـم  توبث  ّدـح  زا  مه  نآ  هک  دـشاب  نکمم  اـی  و  تسا -

- دمآ دهاوخ  يدوز  هب  هکنانچ  ریغ - هب  ناکما  و  دشاب ، يرگید  رما  لولعم  هک  تسا 
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106 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. لاحم تسا  يرما 

دوجو اب  نکمم »  » رگا هک : تسا  نیا  اهنآ  نیرتهب  هک  دـناهدرک ، ییاهلالدتـسا  ناکما ، یجراـخ  لقتـسم  دوجو  تاـبثا  يارب  لاـح  نیا  اـب 
يرورض ای  دوب و  دهاوخ  دوجولا  يرورض  ای  نکمم  تروص ، نآ  رد  و  عنتمم ، ای  دوب و  دهاوخ  بجاو  ای  دشابن  نکمم  جراخ  رد  لقتـسم 

. تسا لاحم  نیا  مدعلا و 
( هسفنل  ) هتـسباوریغ لقتـسم  دوجو  ياراد  فصو  نآ  هک  تسین  نآ  مزلتـسم  جراخ ، رد  فصو  کـی  هب  فاـّصتا  هک  تسا  نیا  نآ  خـساپ 

ضراـع نهذ  رد  هک  تسا  یفـسلف  هیوناـث  تـالوقعم  زا  ناـکما  و  دـشاب ؛ دوجوم  دوـخ  فوـصوم  دوـجو  هب  هک  تسا  یفاـک  هکلب  دـشاب ،
[98 .] تسا دوجوم  جراخ  رد  دوخ  عوضوم  دوجو  هب  تسا و  جراخ  رد  نادب  فاّصتا  نکیل  دوشیم ، دوخ  عوضوم 

107 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. تسا دحاو  كرتشم و  موهفم  ینعم و  ياراد  دوجو ، دننام  زین  ناکما »  » هک دش  نشور  تشذگ ، هچنآ  زا 

ترورض ماسقا 

: دناهتسناد رصحنم  مسق  راهچ  هب  ار  ترورض 
[99 .] یتقو ترورض  . 4 یفصو ، ترورض  . 3 یتاذ ، ترورض  . 2 یلزا ، ترورض  . 1

زین عوضوم  دوجو  یتح  نآ  رد  و  طرـش ، دیق و  هنوگچـیه  نودـب  دـشاب  عوضوم  يرورـض  ًاتاذ  لومحم ، هک  تسا  نآ  یلزا ، ترورـض  . 1
هن مدـع و  هبئاـش  هن  ار  نآ  دـشاب و  دوخ  هب  مئاـق  ضحم  دوجو  عوضوم ، هک  دـباییم  ققحت  یتروص  رد  اـهنت  ترورـض  نیا  تسین . طرش 

. تسوا تاذ  نیع  همه  هک  يو  تافص  تسا و  یلاعت  بجاو  دوجو  نآ  قادصم  هک  دزاس  دودحم  یتیهام 
یناسنا ره  مییوگ  هکنانچ  عوضوم ؛ ماود  دوجو و  هب  طورشم  نکیل  دشاب  عوضوم  يرورض  ًاتاذ  لومحم  هک  تسا  نآ  یتاذ ، ترورض  . 2

تفص تیناویح  هچ ، تسا . ناویح 
108 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

ناویح هن  دوش  هتـشادرب  دوجو  طرـش  هچناـنچ  و  دراد ، دوـجو  ناـسنا  هک  یتـقو  اـت  نکیل  تسا ، ریذـپانكاکفنا  يو  زا  ناـسنا و  يرورض 
. دریگ تروص  یلمح  هک  ناسنا  هن  دنام و  دهاوخ 

ياهدنسیون ره  مییوگ : هکنانچ  دشاب ؛ يرورض  نآ  يارب  دراد  عوضوم  هک  یتفـص  تهج  زا  لومحم  هک  تسا  نآ  یفـصو ، ترورـض  . 3
رد یگدنسیون  تفص  دوجو  هب  طورشم  تسا  هدنسیون  يرورض  ناتشگنا  تکرح  هک  تسا ، كرحتم  شناتـشگنا  یگدنـسیون ، ماگنه  رد 

. وا
یقرف نادنچ  یفصو  ترورض  اب  ینعم  ثیح  زا  هک  نّیعم  تقو  رد  نکیل  دشاب  عوضوم  يرورض  لومحم  هک  تسا  نآ  یتقو ، ترورض  . 4

[100 .] درادن

ناکما یناعم 

؛ دوب دناوتن  هس  نآ  زا  یکی  زا  یلاخ  ياهیضق  چیه  هک  تسا  ایاضق  هناگهس  تاهج  زا  یکی  دش ، هتفگ  لصف  نیا  رد  هک  ینعم  نادب  ناکما 
قفاوم بناج  زا  عانتما  بلـس  نآ  همزال  هک  دوریم  راکهب  فلاخم  بناج  زا  ترورـض  بلـس  ینعم  هب  ًاـبلاغ  ناـکما  مدرم ، ناـبز  رد  نکیل 

هک هبجوم  هیضق  رد  و  ناکما ؛ هب  تسا  كرحتم  شناتـشگنا  هدنـسیون  دننام : تسا  يرورـض  نآ  قفاوم  بناج  هک  هبجوم  هیـضق  رد  تسا .
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تسین يرورض  قفاوم  بناج 
109 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

( تسا يرورـض  لومحم  بلـس  ینعی   ) تسا عنتمم  قفاوم  بناج  هک  هبلاس  هیـضق  رد  و  ناکما ؛ هب  تسا  كّرحتم  شناتـشگنا  ناسنا  دننام :
هب تسین  نکاس  شناتشگنا  ناسنا  دننام : تسین ، يرورض  بلس  هک  هبلاس  هیضق  رد  و  ناکما ؛ هب  تسین  نکاس  شناتـشگنا  هدنـسیون  دننام :

. ناکما
لامعتـسا رد  هتبلا  تسا ، عانتما  بوجو و  هدش و  دای  ینعم  هب  ناکما  زا  ّمعا  ینعم ، نیدب  ناکما  دوشیم ، هظحالم  اهلاثم  نیا  رد  هکنانچ 

[101 .] تسین یعماج  هجو  هناگهس  تاهج  نیب  رد  اریز  موهفم ، رد  هن 
110 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

ناکما دناهداد و  مان  یّصاخ  ای  ّصاخ  ناکما  ار  نآ  هدرک ، لامعتسا  فرط  ود  زا  ترورض  بلـس  ینعم  رد  اهنت  ار  ناکما  تمکح  لها  اما 
. دناهداهن مان  یماع  ای  ماع  ناکما  ار  هماع  نابز  رد  لمعتسم 

نیمه هب  تسا و  ّصاخ  ناکما  زا  ّصخا  دروم  نیا  دوریم و  راکهب  یتقو  یفصو و  یتاذ و  ياهترورض  بلس  ینعم  هب  ناکما  زین  یهاگ 
. دناهدیمان ّصخا  ناکما  ار  نآ  لیلد 

زا هن  تسا و  یگدنسیون  بجوتسم  ًاتاذ  هن  یناسنا  تیهام  هک  دشاب ) هدنـسیون  تسا  نکمم  ناسنا   ) ناکما هب  تسا ، هدنـسیون  ناسنا  دننام :
. دشاب هدش  دیق  هّیضق  تروص  رد  هک  یّصاخ  تقو  ای  فصو  تهج 

تسا يدراوم  رد  لامعتـسا  نیا  دوریم . راکهب  [ 102] لومحم طرش  هب  ترورض  یتح  اهترورـض  همه  بلـس  ینعم  هب  ناکما  مه  یهاگ 
ثیح زا  ترورض  هک  يروطهب  دشاب ، هدشن  نّیعم  مه  بلس  باجیا و  نآ  رد  دشاب و  هتشاد  صاصتخا  هدنیآ  نامز  هب  يرما  هک 

111 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
زا هدـنیآ  ثداوح  هب  تبـسن  لهج  هک  تسا  یماع  يرگنهداس  تهج  هب  تشادرب ، هنوگنیا  دـشاب . بولـسم  نآ  زا  ًاتابثا  ًایفن و  زین  لومحم 
رد مدـع و  ای  دراد  قّقحت  دوجو  ای  یـضورفم  رما  ره  يارب  هنرگو  درادـن ، یهاگآ  ثداوح  بابـسا  للع و  زا  اریز  تسا ، نآ  ياـهیگژیو 

[103 .] عنتمم ای  تسا  بجاو  ای  هجیتن 
هطـساو هب  هدام  هک  يدام  تاّیفیک  زا  يدوجو  فصو  کی  تروصهب  ینعی  دوشیم ، لامعتـسا  يدادعتـسا  ناکما  ینعم  هب  ناکما  زین  هاـگ 

. دریذپیم نوگانوگ  ياهتیلعف  نآ 
، ءیـش نتفای  تیلعف  اب  دریذپیم و  دُعب  برق و  فعـض و  تّدش و  تیلعف ، هب  تبـسن  ناکما  نیا  هک  تسا  نآ  صاخ  ناکما  نآ و  نیب  قرف 
درادـن و ینعم  نآ  رد  دـُعب  برق و  فعـض و  تدـش و  هک  تسا  یلقع  ینعم  کی  هک  ّصاخ  ناکما  فـالخرب  دوشیم ؛ لـئاز  فصو  نآ 

. مودعم ای  دشاب  دوجوم  تیهام  هکنآ  زا  معا  دریذپیمن ، ییادج  نآ  زا  تسا و  تیهام  نآ  عوضوم 
یعوقو ناکما  ار  نآ  تسین و  یلاحم  رما  مزلتـسم  نآ  عوقو  ضرف  هک  دوریم  راـکهب  ینعم  نیا  هب  ءیـش  کـی  دروم  رد  ناـکما »  » یهاـگ

. دنمان
هک تلع ، هب  دوخ  دوجو  رد  لولعم  یتاذ  زاـین  رقف و  ینعی  دوشیم ، هدارا  تلع  هب  لولعم  يدوجو  یگتـسباو  ینعم  ناـکما ، زا  مه  یهاـگ 

. تسا الع  لج و  بجاو  تاذ 
[104 .] تسا يوهام  ناکما  هک  ّصاخ  ینعم  هب  ناکما  ربارب  رد  دنمانیم  يدوجو  ای  يرقف  ناکما  ار  ناکما  هنوگنیا 

112 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
هب هک  یلومحم  ره  اـب  هکلب  درادـن  صاـصتخا  تسا  دوجو  اـهنآ  رد  لومحم  هک  ییاـیاضق  هب  اـهنت  هدـش  داـی  هناـگهس  تاـهج  يروآداـی :
هب یثحب  هناگهس  ّداوم  زا  ددرگ  طوبرم  نآ  یتاذ  ضراوع  دوجو و  هب  هچنآ  زج  هفسلف  رد  نکیل  تسا ؛ هارمه  دوش  هداد  تبـسن  یعوضوم 
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. تسا دوجو  ثیح  زا  دوجوم  هفسلف ، عوضوم  اریز  دیآیمن ، نایم 

مود لصف 

دوجو يریغ  ناکما  هکنیا  زج  ریغ ، اب  سایق  رد  ای  و  ریغلاـب )  ) يریغ اـی  تسا  یتاذ  اـی  ناـکما ، عاـنتما ، بوجو ، هناـگهس  داوم  زا  کـی  ره 
[105 .] درادن

113 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
هب فاّصتا  يارب  تسا  نآ  زا  جراخ  هچ  ره  زا  رظن  عطق  اب  ءیـش  تاذ  عضو  هک  تسا  نآ  هناگهس  داوم  دروم  رد  تاّذـلاب )  ) یتاذ زا  روظنم 

، دنکن تیافک  ّداوم  زا  یکی  هب  ءیـش  فاصنا  رد  ییاهنت  هب  تاذ  عضو  هک  تسا  نآ  ریغلاب )  ) يریغ زا  روظنم  و  دـشاب ؛ یفاک  ّداوم  زا  یکی 
هب رظن  ّداوم ، زا  یکی  هب  ءیـش  فاّصتا  هک  تسا  نآ  ریغ » اب  سایق  رد   » زا روظنم  و  دـنک ؛ اـضتقا  ار  تفـص  نآ  تاذ ، زا  جراـخ  يرما  هکلب 

[106 .] تسا ءاضتقا »  » زا ّمعا  هک  دشاب  ریغ  ياعدتسا  هب  يو و  تاذ  زا  جراخ  يرما  اب  نآ  سایق 
. تسا وا  تاذ  بناج  زا  ًافرص  هک  لاعتم  بجاو  تاذ  يارب  دوجو  ترورض  دننام  تاّذلاب  بوجو 

(. دوجوم تایهام  همه  دوجو  نوچمه   ) تسا نآ  هّمات  تلع  دوجو  ياضتقا  هب  هک  نکمم ، دوجو  ترورض  دننام ، ریغلاب  بوجو 
يزیچ بلس  نآ و  عافترا  نیضیقن و  عامتجا  نوچمه  دنکیمن ، دوجو  لوبق  تاّذلاب  هک  یتاذ  تالاحم  مدع  ترورض  دننام  تاذلاب  عانتما 

. دوخ زا 
. دوشیم نآ  ضراع  تلع  مدع  هیحان  زا  هک  نکمم  مدع  ترورض  دننام  ریغلاب  عانتما 

114 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
دـشاب هدش  بلـس  نآ  زا  مدع  ترورـض  دوجو و  ترورـض  تسا ، نآ  زج  هچ  ره  زا  رظن  عطق  اب  ًاتاذ و  يزیچ  هک  تسا  نآ  تاّذلاب  ناکما 

(. تاذ هبترم  رد  تایهام  همه  دننام  )
جراخ یـضتقم  تلع  هیحان  زا  ریغلاب  ناکما  رگا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نیا  و  دش - هراشا  نادب  اًلبق  هکنانچ  تسا - لاحم  ریغلاب  ناکما  اما 

رد زیچ  چیه  هچ ، نکمم ، ای  عنتمم و  ای  دـشاب  بجاو  ای  ریغ  زا  رظن  عطق  اب  تاذـلاب و  دـیاب  ءیـش  نآ  دـشاب ، هدـش  ضراع  نآ  رب  ءیـش  زا 
زا يزیچ  هک  تسا  لاحم  ینعی   ) تسا لاحم  بالقنا و  مزلتـسم  نوچ  دوب ، دناوتن  هک  عنتمم  بجاو و  تسین . هدام  هس  نیا  زا  یلاخ  دوجو ،

ار تاذ  زا  جراخ  تلع  ًاضرف  رگا  هک  تسا  نانچ  ای  تاّذـلاب ، ناکما  ینعی  موس  تلاح  رد  دوش ) بلقنم  ریغلاـب  نکمم  هب  عاـنتما  بوجو و 
يواسم نآ  مدع  دوجو و  تسا و  ریثأتیب  ریغ  دوجو  تروص  نآ  رد  هک  دنامیم ، یقاب  ناکما  تلاح  رد  نانچمه  زاب  ءیـش  مینک ، فذح 

نکمم هک  دوشیم  مولعم  دنامن ، یقاب  ناکما  تلاح  رب  رگا  دشاب و  ناکما  تلع  یجراخ ، ءیـش  هک  تسا  نآ  رب  ضرف  هکنآ  لاح  تسا ،
. تسا ضرف  فالخ  زین  نیا  تسا و  هدوبن  تاّذلاب 

. ریغلاب مه  تاّذلاب و  مه  دحاو  ناکما  کی  ینعی  دشاب  ناکما  کی  ریغلاب  ناکما  تاّذلاب و  ناکما  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 
ياراد دوجو  کی  رد  تیثیح و  کی  زا  ءیـش  کی  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  ریغلاب ، يرگید  تاّذـلاب و  یکی  دوش ، ضرف  ناکما  ود  رگا  اما 

. تسین ریذپققحت  یش  يارب  دوجو  ود  هکنانچ  تسا ؛ حضاو  نآ  نالطب  هک  تسا  ناکما  ود 
هب تسا . نیـضیقن  عافترا  تقیقح  رد  نیا  تسا و  ناکما  يارب  یجراخ  هبجوم  تلع  ضرف  نمـضتم  ریغلاب ، ناـکما  ضرف  نیا ، زا  هتـشذگ 

تلع مه  دـیاب  تسا ، مدـع  دوجو و  ترورـض  بلـس  ناکما ، هکنیا  هب  هجوت  اب  دـنک ، باجیا  ار  ناکما  هک  يریغ  لماع  ره  هک  لـیلد  نیا 
دیاب ناکما  هبجوم  تلع  نیاربانب  دوجو . هبجوم  تلع  مدع  ینعی  مدع  هبجوم  تلع  دـیامن و  عفر  ار  مدـع  هبجوم  تلع  مه  دوجو و  هبجوم 

. تسا نیضیقن  عافترا  نیا  ار و  نآ  مدع  مه  دنک و  عفر  ار  دوجو  هبجوم  تلع  دوجو  مه 
115 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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« ءاعدتـسا  » ار تلع  دوجو  دوخ ، دوجو  هطـساو  هب  لولعم  ره  اریز  دوخ ، لولعماب  سایق  رد  تلع ، بوجو  دـننام  ریغ ، اـب  ساـیق  رد  بوجو 
[107 .] دنکیم ءاضتقا »  » ار لولعم  دوجو  دوخ  دوجو  هب  تلع  ره  نوچ  دوخ ، هّمات  تلع  اب  سایق  رد  لولعم  بوجو  نینچمه  دراد ؛

یکی هاگره  هک  يرگید ، هب  تبسن  [ 108] فیاضتم رما  ود  زا  یکی  بوجو  نینچمه ،
116 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسا بجاو  زین  يرگید  دوجو  دشاب  دوجوم 
دحاو تلع  کـی  لولعم  ود  ره  اـی  دـشاب و  رارقرب  تیلولعم  تلع و  هطبار  هیلاٌسیقم  سیقم و  نیب  هک  تسا  نآ  بوجو  هنوـگنیا  هطباـض 

يرگید دوجو  ببس  هب  یکی  دوجو  هجیتن ، رد  تشاد و  دهاوخن  ینعم  يرگید  رب  یکی  فقوت  دشابن  راک  رد  تیلع  هطبار  رگا  اریز  دنشاب ،
. دش دهاوخن  بجاو 

دوجو ندوب  عنتمم  دـننام  زین  ءاعدتـسا ؛»  » قیرط هب  لولعم  مدـع  اب  سایق  رد  هّماـت  تلع  دوجو  ندوب  عنتمم  دـننام  ریغ ، اـب  ساـیق  رد  عاـنتما 
سایق رد  یکی  مدع  ای  رگید و  فرط  مدع  اب  سایق  رد  نیفیاضتم  زا  یکی  ندوب  عنتمم  دـننام  و  ءاضتقا »  » قیرط هب  تلع  اب  سایق  رد  لولعم 

. رگید فرط  دوجو  اب 
هنوگنیا هطباض  ددرگ . سایق  ار ، نآ  مدـع  هن  دراد و  ار  نآ  دوجو  ياعدتـسا  هن  هچنآ  اب  هک  تسا  يزیچ  فصو  ریغ ، اب  سایق  رد  ناـکما 

. دنشابن يدحاو  تلع  لولعم  ود ، نآ  زین  دشابن و  تیلولعم  تیلع و  هطبار  هیلاٌسیقم  سیقم و  نیب  هک  تسا  نآ  ناکما 
دوشیم و عقاو  سایق  دروم  نکمم  اب  هک  تسا  تاّذلاب  بجاو  دوخ  ای  ءیـش  اریز  تسین ، لوقعم  دوجوم ، ود  نیب  رد  سایق  هب  ناکما  هتبلا ،

ینکمم اب  سایق  رد  ینکمم  ای  تسا و  رارقرب  تیلولعم  تیلع و  هطبار  اهنآ  نیب  رد  هک  دریگیم  رارق  بجاو  اب  سایق  رد  تسا و  نکمم  اـی 
[109 .] ددرگیم یهتنم  تاذلاب  بجاو  هب  زین  نآ  هک  دوشیم  عقاو 

117 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
« نکمم  » رگید بجاو  تاقولخم  ای  تاذ  هب  تبسن  کی  ره  مینک ، سایق  یضرف  روطهب  يرگید  تاذلاب  بجاو  اب  ار  تاّذلاب  بجاو  رگا  اما 

دـشابن رارقرب  اهنآ  تاقولخم  بجاو و  ود  نیب  یلولعم  یّلع و  هطبار  هنوگچیه  هک  دباییم  ققحت  طرـش  نادب  ناکما  هنوگنیا  دوب . دهاوخ 
. دنشابن زین  يدحاو  تلع  لولعم  ًاعبط  و 

دهاوخ روصت  لباق  سایقلاب  ناکما  دـندرگ ، سایق  تساهنآ  همزال  هک  يرگید  عنتمم  اب  ای  رگیدـکی و  اـب  تاّذـلاب ، عنتمم  ود  رگا  نینچمه 
عقاو رد  هدوب ، يدوجو  طیارش  ضعب  مدع  تلع  هب  نآ  مدع  هک  تهج  نآ  زا  دوش ، سایق  یمودعم  نکمم  اب  تاّذلاب  بجاو  رگا  ای  و  دوب .

. تسا هدرکن  باجیا  ار  مودعم  ءیـش  دوجو  هجیتنلاب  تسا و  تلع  نآ  زا  یئزج  ًاضرف  تاذـلاب  بجاو  هک  تسا  ياهّمات  تلع  ِمدـع  ِلولعم 
[110 .] دوب دنهاوخ  نکمم  رگیدکی ، اب  سایق  رد  مودعم ، نکمم  تاّذلاب و  بجاو  تروص ، نآ  رد 

118 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
: هک دش  نشور  تشذگ  هچنآ  زا 

زین دش . دهاوخن  ریغ  هب  بجاو  ریغ و  هب  عنتمم  تاّذـلاب ، عنتمم  نینچمه ، دوب و  دـناوتن  ریغ  هب  عنتمم  ریغ و  هب  بجاو  تاّذـلاب ، بجاو  ًالوا :
. تسا نکمم »  » زین يریغ  هب  عنتمم  ره  و  نکمم »  » يریغ هب  بجاو  ره  هک  دیدرگ  تباث 

، ءیـش ود  نایم  رد  رما  نیا  اریز  دوب ، دهاوخن  يرگید  عانتما  ای  بوجو  مزلتـسم  اهنآ  زا  کیچیه  دوش ، ضرف  تاّذلاب  بجاو  ود  رگا  ًایناث :
ینعم تاذلاب  بجاو  رد  تیلولعم  هکنآ  لاح  دنـشاب ، یثلاث  تلع  لولعم  ود  ره  ای  دشاب  يرگید  تلع  یکی  هک  تسا  ریذپقّقحت  یماگنه 

. درادن

درادن دوخ  ّصاخ  دوجو  رب  دئاز  یتیهام  دوجولا  بجاو  ینعی ، تسوا ، تّینا  نامه  دوجولابجاو ، تیهام  موس : لصف 
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. دوشیم نشور  دیدرگ ، نایب  دروم  نیا  رد  اًلبق  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  هلئسم  نیا 
هچ ره  دوشیم : نینچ  هّیضق  نیا  [ 111] سکع تسا . نکمم »  » یتیهام ره  نیاربانب  تسا ، تیهام  مزاول  زا  ناکما »  » هک میتفگ  نیا  زا  شیپ 

. تسین تیهام  ياراد  دشابن  نکمم » »
. درادن شیوخ  بجاو  دوجو  رب  دئاز  یتیهام  تاذلاب  بجاو  هجیتّنلاب ،

دوجو زا  ریغ  تاّذـلاب ، بجاو  رگا  تسا : حرـش  نیدـب  اهنآ  نیرتهب  هک  دـناهدرک  هماـقا  بلطم  نیا  تاـبثا  يارب  ییاـهناهرب  لاـح ، نیا  اـب 
تلع هب  جایتحا  یضرع  رما  ره  دوب و  دهاوخ  یضرع  تیهام و  نآ  رب  دئاز  وا  دوجو  دشاب ، هتشاد  زین  یتیهام  دوخ ، ّصاخ 

119 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. رگید يرما  لولعم  ای  تسا و  نآ  تیهام  لولعم  ای  وا  دوجو  لاح ، دوب . دهاوخ  لولعم  بجاو ، دوجو  تروص  نآ  رد  و  دراد ؛

تیهام هب  تبـسن  وا  تیلولعم  هک  زین  لوا  هجو  تسین . راگزاس  ندوب  ریغ  لولعم  اب  ندوب  تاّذلاب  بجاو  اریز  دوب ، دـناوتن  تسرد  مود  ّقش 
تـسا يرما  دوجو ، رد  لولعم  رب  تلع  مدـقت  اریز  دـشاب ، مّدـقم  يو  دوجو  رب  دوجو ، رد  وا  تیهاـم  هک  تسا  نآ  شاهمزـال  دـشاب ، دوـخ 

زا ریغ  رگا  تسا و  لطاب  هک  دیآیم  مزال  دوخ  سفن  رب  ءیـش  مّدـقت  دـشاب ، رّخأتم  دوجو  نامه  ًانیع  مّدـقتم ، دوجو  نیا  رگا  لاح  بجاو .
تابثا هب  نآ  ندوب  لاحم  لبق ، ثحابم  رد  هک  دـشاب ، دوجو  کی  زا  شیب  ياراد  تیهاـم ، کـی  هک  تسا  نآ  همزـال  دـشاب ، رّخأـتم  دوجو 

[112 .] دیشک دهاوخ  لسلست  هب  راک  دوب و  دهاوخ  یقاب  لاح  نیمه  رب  زین  مّدقتم  دوجو  دروم  رد  لاکشا  هوالع ، هب  دیسر ؛
: هک دناهدرک  ضارتعا  لالدتسا ، نیا  رب 

، تسا يوهام  مّدقت  عون  زا  نآ  مّدقت  هک  یلاح  رد  دشاب ، دوجو  یـضتقم  تلع  دناوتیمن  ییاهنت  هب  تیهام  دوجولابجاو ، رد  لیلد  هچ  هب 
[113 .] دوجو رد  هن  تسا  مّدقتم  تیهام  رد  نآ ، رب  تسا و  تیهام  ماوق  للع  تیهام  ءازجا  هک  نانچمه 

رب فقوتم  دوخ ، توبث  دوجو و  هوحن  رد  لولعم  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  لولعم  رب  تلع  مّدـقت  ترورـض  هک : تسا  نیا  لاکـشا  نیا  خـساپ 
دوجو لولعم  توبث  رگا  لاح  رتشیب ؛ تّدش  اب  نکیل  تسا  لولعم  توبث  هوحن  نامه  رد  تلع  مّدقت  نیاربانب  و  دشاب ، تلع 

120 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. تسا ینهذ  دوجو  رد  دوب  ینهذ  توبث  رگا  تسا و  یجراخ  دوجو  رد  نآ  رب  تلع  مّدقت  دوب ، یجراخ 

رب یجراخ  دوجو  رد  دـیاب  دـشاب  وا  دوجو  هبجوم  تلع  يو  تیهام  رگا  تسا ، یقیقح  یجراخ  دوجو  تاّذـلاب  بجاو  دوجو  نوچ  لاـح ،
[114 .] تسا اجرب  نانچمه  روذحم  سپ  يوهام ، توبث  رد  هن  دشاب  مدقتم  وا  دوجو 

دارفا تسا ، هتفای  دوجو  نآ  زا  هک  يدوجوم  دارفا  رب  هوالع  هک  دـنادیم  زیاج  ناسنا  لقع  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  هک  یتیهام  ره  رگید ، لیلد 
. دشاب اراد  تیاهنیب  دادعت  هب  يرگید 

دوجو عانتما  رگا  نوچ  تسا ، هدیدرگ  ضراع  نآ  رب  ریغ  هیحان  زا  هک  تسا  یعانتما  ببس  هب  دشاب  هدشن  دوجوم  نآ  زا  هک  يدرف  ره  سپ 
. تفاییمن قّقحت  تیهام  نآ  زا  مه  درف  کی  یتح  دوب ، دوخ  تاذ  هیحان  زا  نآ 

، نآ دوجوم  دارفا  رب  هوالع  هک  دوب  دهاوخ  یّلک  یتیهام  دشاب ، تاذلاب  بجاو  تسا  هدـش  ضرف  تیهام  وا  يارب  هک  يدوجوم  رگا  نونکا 
. تسا هدیدرگ  عنتمم  تیهام ، تاذ  زا  جراخ  يرگید  لماع  ببس  هب  اهنآ  دوجو  نکیل  تسا ، زیاج  ناشدوجو  هک  دراد  مه  یمودعم  دارفا 

نکمم يریغلاب ، عنتمم  ره  ریغلاب و  بجاو  ره  هک : دش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  و  دوشیمن ، عمج  تاذلاب  بوجو  اب  ریغلاب ، عانتما  هک  تسادیپ  و 
. تسا

. درادن دوخ  ّصاخ  دوجو  يارو  یتیهام  تاذلاب ، بجاو  نیاربانب ،
تاذلاب بجاو  هک  تسین  زیاج  لیلد  هچ  هب  هک  دناهدرک  ضارتعا  لالدتسا  نیا  رب 

121 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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کی دوجو و  کی  هب  دنک  لیلحت  ار  نآ  لقع  هاگنآ  دـشاب ؛ وا  تاذ  نیع  هکلب  تاذ ، رب  دـئاز  هن  هک  دـشاب  يدوجو  تقیقح  یعون  ياراد 
. وا تیهام  ناونعهب  دوش ، عقاو  دوجو  ضورعم  هک  یّلکریغ  یصخش  یئزج  رما 

سپ هکنانچ  ریذپانراکنا ، تسا  یتقیقح  نیا  و  نآ ، زج  يزیچ  هن  دوجو و  هب  طوبرم  تسا  يرما  صّخـشت »  » هک تسا  نیا  لاکـشا  خـساپ 
[115 .] دمآ دهاوخ  تیهام  ثحابم  رد  نیا  زا 

دوـخ تاذ  هب  دزاـسیمن ؛ دودـحم  ار  نآ  یتیهاـم  چـیه  هک  يدوـجو  تسا  یتـقیقح  تاذـلاب  بـجاو  هـک  دـش  نـشور  تشذـگ  هـچنآ  زا 
. تسا نیمه  یلزا  ترورض  ینعم  دشاب و  يدییقت  ای  یلیلعت  یتیثیح  هب  دنمزاین  هکنآ  نودب  تسا  دوجولابجاو 

بتارم زا  ياهبترم  ره  تسا . نوگانوگ  بتارم  ياراد  ّکِکـشم و  ینیع و  یتقیقح  دوجو ، هک  دش  تباث  باتک  نیمه  زا  تسخن  هلحرم  رد 
لامک زا  یـشخب  هک  یلاح  رد  تسا ، قوفام  هبترم  رب  مئاق  دوخ  دـشخبیم و  ماوق  ار  نآ  تسا و  رتنییاـپ  هبترم  يدوجو  لاـمک  ياراد  نآ 

تسا و يدوجو  تالامک  همه  ياراد  هک  دوجو  هبترم  نیرتیلاع  رگم  تسا ؛ زاـین  صقن و  نادـقف  نیا  تسا و  دـقاف  ار  هبترم  نآ  يدوجو 
. تسین مئاق  يزیچ  رب  دوخ  تاذ  رب  زج  وا  و  وا ، هب  مئاق  بتارم  هیلک  تسین . وا  رد  یصقن  دوبمک و  چیه 

همه قوف  هک  ياهبترم  نآ  ینعی  دباییم ، قابطنا  دوجو  بتارم  زا  هبترم  نیرتیلاع  رب  بجاو  تاذ  تقیقح  کیکـشت ، هب  لوق  رب  انب  نونکا 
چیه نآ  يالاب  تسا و  بتارم 

122 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
ات زاین ، هن  مدع و  هن  دراد و  هار  ناصقن  وا  تاذ  رد  هن  دشاب . نآ  دقاف  وا  هک  تسین  روصت  لباق  زیچ  چـیه  دوجو ، ّزیح  رد  تسین و  ياهبترم 

. ددرگ يدح  هب  دودحم  ای  يدیق  هب  دّیقم 
یکی باجیا  اب  هک  تسا  زاین  ناصقن و  یفن  بلـس و  بلـس  تقیقح  رد  زین  دوشیم  هداد  تبـسن  سّدـقم  تاذ  نادـب  هک  ياهّیبلـس  تاـفص 

[116 .] تسا
123 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسا یفتنم  دناهتخاس  دراو  بجاو » تاذ  زا  تیهام  یفن   » هیرظن رب  هک  نوگانوگ  تاضارتعا  زا  یشخب  دش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
قیاقح همه  اریز  تسین ، ربارب  رگید  زیچ  چـیه  تقیقح  اـب  هک  تسا  یتقیقح  تاذـلاب ، بجاو  هک : تسا  نیا  یکی  تاـضارتعا  نآ  هلمج  زا 

ربارب رگید  تادوجوم  همه  اب  دوجو ، رد  بجاو ، تاذ  نکیل  دراد ، تافانم  ناکما  اب  وا  تقیقح  هک  یلاح  رد  تسا ، ناکما  یـضتقم  رگید 
. دوب دنهاوخ  دوجولابجاو  تانکمم  همه  هنرگو  دشاب  وا  دوجو  زا  ریغ  يزیچ  وا  تقیقح  دیاب  سپ  تسا ،

دوب دهاوخ  نیا  نآ  همزال  دشاب  وا  تاذ  زا  یـشان  یتفـص  نینچ  دشاب و  تیهام  زا  دّرجم  تاذلاب  بجاو  دوجو  رگا  هکنیا : رگید  ضارتعا 
تسین تاذ  زا  یـشان  تفـص  نیا  رگا  و  لاحم . تسا  يرما  نیا  هتبلا  هک  تسا  كرتشم  ود  ره  رد  دوجو  اریز  دشاب ، بجاو  ینکمم  ره  هک 

. تسین راگزاس  تاذ  بوجو  ضرف  اب  تسا و  ناکما  مزلتسم  دوخ  هک  دیآیم  مزالریغ  هب  زاین  تسا ، ریغ  هیحان  زا  هکلب 
وا تاذ  ًافرـص  رگا  تیهام ، زا  وا  ندوب  دّرجم  ضرف  اب  لاح  تسا ، تانکمم  يارب  دوجو  همـشچرس  تاّذـلاب  بجاو  هکنیا : رگید  ضارتعا 

ینکمم دوجو  ره  ینعی  تسا .) كرتشم  نکمم  بجاو و  رد  دوجو  نوچ   ) دنـشاب دوجو  أدبم  زین  تادوجو  رگید  دیاب  دشاب ، دوجو  أدـبم 
اب هارمه  دشاب  وا  دوجو  زا  یـشان  وا  تیأدبم  رگا  و  تسا . لاحم  هتبلا  هک  دشاب ، زین  دوخ  يدوجو  للع  دوجو  تلع  هکلب  دوخ  دوجو  تلع 

دّرجت هب  طورـشم  رگا  و  دراد . یمدـع  هبنج  دّرجت ، ینعی  نآ ، ءزج  کی  اریز  دـیآیم ، مزـال  نآ  مدـع  هکلب  لوا  أدـبم  بیکرت  دّرجت ، دـیق 
طرش نادقف  لولعم  دیاب  ار  نآ  دناهدرک  یّطخت  مکح  نیا  زا  هک  دوشیم  هدهاشم  رگا  و  دشاب ، دوجو  لک  أدبم  يدوجو  ره  دیاب  زین  دشاب 

. تسناد دّرجت 
124 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

بجاو يدوجوم  ره  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  دـشاب ، قلطم  ندوب  ینعی  جراخ » رد  ندوب   » نیمه تاذـلاب  بجاو  رگا  هکنیا : رگید  ضارتعا 
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کی دّرجت  هک  بلطم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دیآیم ، مزال  تاّذلاب  بجاو  ندوب  بّکرم  دشاب ، تیهام  زا  دّرجت  هب  دّیقم  ندوب  رگا  و  دـشاب ،
تروص نآ  رد  دّرجت ، طرـش  هب  دـشاب  ندوب »  » نامه رگا  و  تسین ؛ نآ  رد  دـشاب  بجاو  زا  یئزج  هکنآ  ّتیحالـص  تسا و  یمدـع  ینعم 

« ندوب  » نودب اریز  دوب ، دهاوخن  دوجوم  دشاب ، ندوب »  » اب ریاغم  هاگره  دشاب ، جراخ  رد  ندوب »  » زا ریغ  يزیچ  رگا  و  دوب . دـهاوخن  تاّذـلاب 
يرما ندوب »  » رگا نکیل  تسا . لطاب  دراوم  نیا  همه  دیآیم و  مزال  بیکرت  دـشاب  وا  زا  یئزج  ندوب »  » رگا دـش و  دـهاوخن  دوجوم  يزیچ 

زا رگید  یتاـضارتعا  و  [ 117 [؛ تسا بولطم  نیا  دوب و  دـهاوخ  وا  تقیقح  زا  جراـخ  وا  دوجو  هجیتن  رد  دـشاب ، تاذـلاب  بجاو  زا  جراـخ 
. لیبق نیمه 

یلقع ینعم  کی  هک  تسا  دوجو  یهیدب  ماع  موهفم  اب  ناشیا  رظن  دروم  دوجو  هک  لیلد  نیا  هب  تسین ، دراو  کیچیه  روکذـم  تاضارتعا 
نآ زا  دوصقم  هکنآ  اـی  و  دراد ، قرف  تسا ؛ یبجاو  ّصاـخ  ینیع  تقیقح  هک  تاّذـلاب ، بجاو  رد  ثحب  دروم  دوجو  اـب  تسا و  يراـبتعا 

دوجو اریز  تسین ، تسرد  زین  نآ  هک  دـنکیم  قدـص  يواـسم  روـطهب  دوـخ  قیداـصم  همه  رب  هک  تسا  یطاوـتم  كرتـشم  یلک  تعیبـط 
. دراد صاصتخا  بجاو  تاذ  هب  نآ  هبترم  نیرتیلاع  تسا و  فلتخم  بتارم  ياراد  کّکشم و  یتقیقح 

باجیا ینعی  بلـس ، بلـس  تقیقح  رد  هک  تسا  ّدح  یفن  ینعم  هب  هکلب  تسین ، یمدـع  فصو  کی  مه  تیهام  زا  دّرجت  هتـشذگ ، نآ  زا 
[118 .] تسا

125 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
هراشا اًلبق  هکنانچ  اریز  یتاذ ، هن  یفـصو و  هن  تسا  یلزا  ترورـض  بجاو  تاذ  يارب  دوجو  ترورـض  هک  دـش  نشور  تشذـگ  هچنآ  زا 
نودـب عوضوم ، تاذ  تهج  هب  ًافرـص  لومحم  توبث  ترورـض  زا  تسا  تراـبع  هک  یلزا  ترورـض  یکی  دراد ، یماـسقا  ترورـض  دـش ،

. تسا دوجوم  ًاترورض  تاذلاب  بجاو  مییوگ : هکنانچ  رگید ، طرش  دیق و  هنوگچیه 
تلع عوضوم  تاذ  هکنیا  زا  معا  دوجو ، اـب  هارمه  عوضوم  تاذ  يارب  لومحم  توـبث  زا  تسا  تراـبع  هک  تسا  یتاذ  ترورـض  يرگید 
تلع دوخ  ثلثم  تیهاـم  هک  ةرورـضلاب ،)  ) تسا همئاـق  ود  اـب  يواـسم  شاهیواز  هس  ثلثم  ره  مییوگ : هکناـنچ  دـشاب ، لومحم  يدوـجو 

هکنانچ دـشابن  لومحم  توبث  تلع  عوضوم  تاذ  ای  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  ثلثم  هک  مادام  تسا  همئاق  ود  اب  نآ  هناـگهس  ياـیاوز  يواـست 
ینعم هب  دوخ  سفن  يارب  ءیش  توبث  اریز  تسا ، قطان  ای  تسا  ناویح  ای  تسا  ناسنا  ًاترورض  یناسنا  ره  مییوگ :

126 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. دشاب دوخ  توبث  تلع  ءیش  تاذ  هکنآ  نودب  دوجو ، لاح  رد  تسا  دوخ  سفن  زا  نآ  كاکفنا  مدع 

فـصّتم نادب  عوضوم  هک  یفـصو  تهج  هب  عوضوم  يارب  لومحم  توبث  ترورـض  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  یفـصو  ترورـض  يرگید 
لاـح رد  هک  ماداـم  تسا ، كرحتم  ًاترورـض  شناتـشگنا  ياهدنـسیون  ره  مییوگ : هکناـنچ  عوضوم ، فـصو و  نآ  دوـجو  اـب  هارمه  تسا 

. دشاب نتشون 

تسا دوجولابجاو  تاهج  همه  زا  دوجولابجاو  مراهچ : لصف 

هچنآ نیاربانب  تسین ، یناـکما  تهج  هنوگچـیه  دوجولابجاو  رد  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  زا  دوصقم  : » دـیوگ هللا  همحر  نیّهلأتملاردـص 
. دوب دهاوخ  بجاو  ار  وا  ماع ) ناکما  هب   ) دشاب نکمم  وا  يارب 

تلاح نتـشادن  تسا و  بجاو  تاذ  یلـصا  هصاخ  روکذم  لصا  درادـن . هرظتنم  تلاح  دوجولابجاو  هک  تسا  نیا  ّتیـصاخ  نیا  عورف  زا 
زین يرون  تاـقرافم  اریز  دـشاب ، بجاو  تاذ  يراـصحنا  صاوـخ  زا  اـهنت  دناهتـشادنپ ، یخرب  هکناـنچ  هن  تسا ، لـصا  نآ  عورف  زا  رظتنم 

راظتنا تلاح  ياراد  دـشاب  نآ  لوصح  ناکما  هک  یلامک  یتلاح  اـی  تفـص  هب  تبـسن  زین  قراـفم  دوجوم  رگا  هچ ، دـنرادن . هرظتنم  تلاـح 
ریاـس ترودـک و  مّسجت و  تکرح و  ياراد  هجیتن  رد  دـش و  دـهاوخ  مّلـسم  وا  تاذ  رد  يدادعتـسا  ناـکما  ققحت  تروص  نآ  رد  دـشاب ،
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[119 .«] درادن يراگزاس  تاقرافم  ّتیرون  اب  هتبلا  هک  دوب  دهاوخ  تسا  تیدام  همزال  هک  صاوخ 
127 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

تهج ياراد  یلامک  تافص  زا  یتفـص  هب  تبـسن  تسا  تیهام  زا  هّزنم  هک  تاذلاب  بجاو  رگا  هک  تسا  نآ  روکذم  لصا  یتسرد  رب  لیلد 
دوجو و زا  يو  بیکرت  مزلتسم  وا  تاذ  رد  تفص  نآ  مدع  رارقتسا  تسا و  تفص  نآ  دقاف  وا  تاذ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دشاب ، یناکما 

. تسوا ندوب  بجاو  رب  ضرف  هک  یلاح  رد  ناکما ، زاین ، همزال  تسا و  زاین  مه  بیکرت  همزال  دوب ؛ دهاوخ  مدع 
فاصتا رد  ًاعبط  دشابن ، یفاک  تسا  ریذپناکما  نادـب  وا  فاصتا  هک  لامک  تافـص  زا  یتفـص  بوجو  يارب  بجاو  تاذ  رگا  رگید . لیلد 

. دوب دهاوخ  دوخ  زا  جراخ  يرما  جاتحم  تفص ، نادب 
اب ای  تسین ، نوریب  لاح  ود  زا  میریگب  رظن  رد  یجراخ  لـماع  نآ  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ییاـهنت و  هب  ار  بجاو  تاذ  اـم  رگا  لاـح  نیا  رد 

ضرف تفـص  نآ  تلع  ار  نآ  اـم  هکنآ  لاـح  دوب ، دـهاوخ  وغل  یجراـخ  رما  تیلع  تروـص  نآ  رد  هک  تسا  بجاو  تفـص ، نآ  دوـجو 
. تسا یفتنم  ریغ ، تیلع  زین  تروص  نآ  رد  هک  دوب  دهاوخ  بجاو  تفص  نآ  مدع  اب  ای  میدرک ؛

رظن رد  هکنانچ  درادن ؛ تافانم  رما  عقاو  رد  نآ  قّقحت  اب  یلقع ، رابتعا  بسح  رب  تلع  نتفرگن  رظن  رد  هک  دـناهدرک  داریا  لالدتـسا  نیا  رب 
تسه و هکنانچ  نآ  تیهام  نتفرگ 

128 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
ای دـشاب و  دوجوم  ای  جراخ  رد  هک  درادـن  نآ  اب  یتافانم  یلقع ، رابتعا  بسح  رب  اـهنآ  هبجوم  تلع  مدـع و  دوجو و  زا  نآ  نتخاـس  یلاـخ 

. دشاب لصاح  زین  نآ  تلع  مودعم و 
زا لقع  رد  ناوتیم  ار  تیهام  دراد ؛ قرف  تسا  یعقاو  هچنآ  اب  تیهاـم  تیثیح  اریز  تسا ، قراـفلاعم  ساـیق  نخـس  نیا  مییوگ : خـساپ  رد 

تیعقاو ناـمه  نآ  تیثـیح  اریز  درک ، ضرف  نینچ  ناوـتیمن  ار  ینیع  دوـجو  نکیل  تسناد ، یلاـخ  ود  نآ  هبجوـم  تلع  مدـع و  دوـجو و 
[120 .] دوب دهاوخن  ریذپناکما  طباور ، ریاس  للع و  طیارش و  همه  زا  یهت  نآ  یلقع  رابتعا  نیاربانب  تسا ؛ نتشاد 

زاین مزلتسم  وا ، لامک  تافص  زا  یتفـص  ندوب  بجاو  يارب  بجاو ، تاذ  تیافک  مدع  درک : نایب  ناوتیم  زین  هجو  نیدب  ار  هدش  دای  لیلد 
هک تاّذلاب  بجاو  هن  دـشاب  ریغ  هب  بجاو  بجاو ، تاذ  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  دـشاب و  تفـص  نآ  هبجوم  تلع  ریغ  نآ  هک  تسا  ریغ  هب 

. تسا لاحم  هتبلا 
، ددرگیم ضراع  وا  رب  بجاو  تاذ  لاعفا  اب  هطبار  رد  هک  یتاـفاضا  بسن و  هکنیا : رب  ینبم  دـناهدرک  دراو  هلئـسم  لـصا  رب  مه  یلاکـشا 

ًاعبط یتبـسن  هفاضا  ره  دـناثداح و  نکمم و  همه  بجاو ، دوجو  ياهلولعم  اریز  دـنکیم ، ضقن  ار  بجاو  تاذ  هبناج  همه  بوجو  لصا 
نتخاس و هدنز  نداد و  يزور  ندـیرفآ و  لاعفا  لثم  دوب . دـهاوخ  لولعم  عبات  ناکما ، رد  نیاربانب  تسا و  مئاق  لولعم  تلع و  فرط  ود  هب 

. دراد دوخ  لولعم  هب  یتبسن  بجاو و  هب  یتبسن  هک  نآ  لاثما  ندناریم و 
هکنانچ دوشیم - لصاح  اهنآ  زا  هک  یتافص  تافاضا و  بسن و  نیا  هک  تسا  نآ  خساپ 

129 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. تاذ ماقم  زا  عزتنم  هن  دنلعف ، ماقم  زا  عزتنم  یناعم  همه ، دمآ - دهاوخ  نیا  زا  سپ  نآ  نایب 

تفص تسا و  بجاو  وا  تاذ  يارب  اهنآ  زا  ذوخأم  تافص  دراد و  یعقاو  طابترا  لاعتم  تاذ  اب  تافاضا  بسن و  نیا  هک  تسا  تسرد  هتبلا 
تـساوخ هب  هدنیآ  ثحابم  رد  هک  تسناد  یقارـشا  هفاضا  ار  نآ  عجرم  دیاب  اما  تسا ، وا  بجاو  تافـص  نآ  لاثما  یقاّزر و  یگدـننیرفآ و 

[121 .] دش دهاوخ  نایب  دنوادخ 
: هک دش  نشور  تشذگ  هچنآ  زا 

. تساراد ار  يدوجو  تالامک  مامت  تسین و  هار  وا  رد  ار  مدع  درادن ، تیهام  تسا و  ضحم  دوجو  تاّذلاب  بجاو  ًالّوا :
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هاوخانهاوخ دوش ، ضرف  يو  یناث  يزیچ  رگا  هک  ینعم  نیدـب  دـنیوگ ، هّقح » تدـحو   » ار نآ  هک  فرِـص ، یگناگی  تسا ، هناـگی  وا  ًاـیناث :
تفارص زا  ریزگان  و  مدع ، دوجو و  زا  تسوا  تاذ  بیکرت  نآ  همزال  دوب و  دهاوخ  نآ  دقاف  لاعتم  تاذ  هک  تسا  لامک  زا  ياهبنج  ياراد 

. تسا فرص  دوجو  وا  هک  تسا  نآ  رب  ضرف  هکنآ  لاح  دش ، دهاوخ  جراخ  دوجو 
نخـس ینعم  تسا  نیا  دوب و  دـهاوخ  نیتسخن  تاذ  نامه  ددرگ  ضرف  وا  یناث  هک  زیچ  ره  هک  تسا  نانچ  شیوخ  كاـپ  تاذ  رد  وا  سپ 

. ددع ثیح  زا  هن  اما  تسا ، هناگی  وا  ددعلاب ،» ٌدحاو ال  ّهنا   » هک ناشیا 
هن درک و  ناوت  روصت  یئزج  وا  تاذ  يارب  لقع  رد  هن  تسا ؛ طیسب  بجاو  تاذ  ًاثلاث :

130 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. دوب دهاوخ  جراخ  تضوحم  تفارص و  زا  دشاب  ءزج  ياراد  رگا  و  جراخ ، رد 

ره هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  همزال  تسا . بجاو  تاذ  نامه  زین  شدوجو  عازتنا  أشنم  تسا ، بجاو  تاذ  شبوجو  عازتنا  أشنم  هچنآ  ًاـعبار :
. دشاب وا  سدقم  تاذ  نیع  هراب  کی  همه  و  رگید ، تفص  نیع  تسا  بجاو  همه  هک  وا  تافص  زا  کی 

نآ تفارـص  دوجو و  تدش  نآ  دافم  تسین و  جراخ  وا  تاذ  زا  تدحو  دننام  تسا و  یبجاو  دوجو  یتاذ  نوئـش  زا  یکی  بوجو  ًاسماخ :
. تسین هار  نآ  رد  ار  مدع  هاگچیه  دنکیم و  ضقن  درط و  ار  نآ  دراد و  رارق  مدع  قلطم  لباقم  هطقن  رد  تسرد  هک  تسا 

اب تسا ، تاذـلاب  بجاو  هک  دوـخ  تـلع  هـب  تبـسن  نوـچ  نـکیل  دـنکیم ، درط  ار  نآ  تـسا و  مدـع  ضقاـنم  هـچرگ  زین  یناـکما  دوـجو 
یمکح ناوتب  تلع ، هب  نآ  مامضنا  نودب  هک  تسین  یهجو  هب  نآ  لالقتسا  دوخ و  تلع  رب  مئاق  تسا و  طبار  دوجو  هطـساو ، یبایهطـساو 

اب دراد و  ءاـبا  مدـع  زا  هک  تسوا  تسا و  تاّذـلاب  بجاو  هک  تسا  نآ  تـلع  باـجیا  زا  یـشان  نآ  بوـجو  ورنـیا  زا  درک . يراـج  وا  رب 
. دنکیم درط  نآ  زا  ار  مدع  لولعم ، یناکما  دوجو  هب  مامضنا 

« تیولوا  » هیرظن لاطبا  و  دجوی » مل  بجی  ملام  ُءیشلا   » هدعاق نایب  مجنپ : لصف 

يو زا  ود  ره  مدع ، دوجو و  ترورـض  و  رگید ، يزیچ  هن  مودعم و  هن  تسا و  دوجوم  هن  دوخ  تاذ  رد  تیهام  هک  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ 
. تسا ناکما »  » نامه نیا  تسا و  هدش  بلس  یلیصحت  بلس  هب 

شیارگ هک  دنامیمن  یقاب  دیدرت  ياج  لقع  يارب  ببـس  نیدب  تسا و  ءاوتـسا  ّدـح  رد  مدـع  دوجو و  هب  تبـسن  لقع  رد  تیهام  نیاربانب ،
مه یفرط  زا  تسا ؛ ناسکی  بناـج  ود  ره  هب  نآ  تبـسن  اریز  دوب ، دـناوتن  شدوخ  هیحاـن  زا  مدـع  اـی  دوجو  بناـج  ود  زا  یکی  هب  تیهاـم 
ود زا  یکی  دزاس و  جراخ  ءاوتـسا  ّدح  زا  ار  نآ  هک  دیاب  تیهام  ءارو  يرما  سپ ، تسین ، ریذپناکما  تلع  نودـب  مدـع  ای  دوجو  هب  سّبلت 

يرگید رب  ار  مدع  ای  دوجو  بناج 
131 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. تسا تلع  نآ  دیامن و  حّجرم 

ددرگن بجاو  تیهاـم  دوجو  رگا  اریز  دـنک ، بجاو  ار  دوجو  هک  یماـگنه  رگم  دـباییمن  قـقحت  تلع ، هیحاـن  زا  دوـجو  بناـج  حـیجرت 
نآ يارب  زین  مدـع  هکنآ  اب  لیلد  هچ  هب  هک : دوب  دـهاوخ  اجرب  لوا  لاح  هب  زین  یلـصا  لاؤس  دـنام و  دـهاوخ  یقاب  نیفرطلا  زئاج  ناـنچمه 

؟ تفای دوجو  دوب ، زیاج 
. دشاب هتخاس  بجاو  ار  لولعم  دوجو  داجیا ، زا  لبق  هک  هاگ  نآ  رگم  دیشخب  دهاوخن  دوجو  ار  یتیهام  هاگچیه  تلع ، نیاربانب ،

. تسا لولعم  ندرک  بجاو  دوجو و  تلع  باب  رد  مالک  ریظن  دوشیم ، لولعم  عانتما  بجوم  هچنآ  و  مدع ، تلع  رد  مالک 
رگم دوب  دـهاوخن  ماـمت  زین  مدـع  تلع  دـنک و  باـجیا  ار  دوجو  هک  یماـگنه  رگم  دوب  دـهاوخن  لـماک  دوخ  تیلع  رد  دوـجو  تلع  سپ 

. دوشیمن مودعم  دشابن  عنتمم  ات  دوشیمن و  دوجوم  دشابن  بجاو  ات  ءیش  ساسا ، نیا  رب  دزاس . عنتمم  ار  لولعم  دوجو  هک  هاگنآ 
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ینعی دشاب  میج - حتف  هب  بَجوم - هراومه  تلع  هک  دوب  دهاوخ  نآ  مزلتـسم  دـشاب  بجاو  لولعم  دوجو  رگا  : » دـناهتفگ یـضعب  هکنیا  اما 
نیدـب تسا » لاحم  وا  دروم  رد  یتفـص  نینچ  هتبلا  هک  دـشاب  راـتخمریغ  بَجوم و  لاـعتم  بجاو  هک  تسا  نآ  نآ  همزـال  دـشابن و  راـتخم 

: هک ددرگیم  لاطبا  بیترت 
و رگید ، زیچ  زا  هن  دوشیم  عازتـنا  لولعم  دوجو  زا  بوجو  نیا  تسا و  ریغلاـب )  ) يریغ بوجو  ددرگیم ، سّبلم  نادـب  لولعم  هک  یبوجو 

[122 .] تسا نآ  دوجو  رب  بترتم  نآ و  زا  رّخأتم  نآ و  رب  مئاق  لولعم ، هک  یتلع  دشاب ، رثؤم  دوخ  تلع  دوجو  رد  لولعم  هک  تسا  لاحم 
132 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

زا یهورگ  هکنیا ، حیـضوت  ددرگیم . راکـشآ  دـناهدش  لئاق  نآ  يارب  هک  یماسقا  همه  اب  تیولوا »  » هیرظن نالطب  هدـش  هتفگ  هچنآ  رباـنب 
بجاو هک  دوب  دـهاوخ  نآ  مزلتـسم  مدـع ، دوجو و  بناج  ود  زا  یکی  باـختنا  رد  بوجو ، هب  نکمم  فاـّصتا  هکنآ  ناـمگ  هب  نیمّلکتم 

هدرک و حرط  ار  تیوـلوا »  » هلئـسم تسا ، لاـحم  وا  سّدـقم  تاذ  هب  تبـسن  رما  نیا  دـشاب و  بَجوـم  لـعاف  تسا  داـجیا  أدـبم  هـک  لاـعتم 
مدع دوجو و  بناج  ود  زا  یکی  دیآرد  مدع  دوجو و  بناج  ود  زا  یکی  هب  دوش و  جراخ  ناکما  ّدـح  زا  هکنآ  زا  شیپ  تیهام  دـناهتفگ :

دوجوم تاـیهام  نیارباـنب  دـناسرب . بناـج  ود  زا  یکی  هب  ار  تیهاـم  هک  تسا  يدـح  رد  هن  تیوـلوا  نیا  نکیل  دراد ، تیوـلوا »  » نآ يارب 
يارب هکنآ  نودب  تسا ، هدوب  یلوا  ناشیارب  مدع  هک  دنتسه  ییاهنآ  مودعم  تایهام  تسا و  هتشاد  تیولوا  ناشدوجو  هک  دنتـسه  ییاهنآ 

. دشاب راک  رد  یبوجو  کیچیه 
. دناهدرک میسقت  یتاذریغ  یتاذ و  تیولوا  هب  ار  نآ  هدش ، لئاق  یتامیسقت  ّتیولوا  يارب 

تلع کی  هک  تسا  نآ  یتاذریغ  تیولوا  تسا و  ریذـپانییادج  نآ  زا  دراد و  اـضتقا  ار  نآ  تاذـلاب  تیهاـم ، هک  تسا  نآ  یتاذ  تیولوا 
. یفاکریغ ای  تسا و  یفاک  لولعم  عوقو  يارب  ای  زین  مسق  ود  نیا  زا  کی  ره  دنک . اضتقا  ار  نآ  یجراخ 

133 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
تّوق و تّدـش و  ار  نآ  تمالع  هتـسناد و  ربتعم  تادوجوم  زا  یخرب  رد  ار  دوجو  ّتیولوا  هک  تسا  هدـش  لقن  نیـشیپ  نامّلکتم  یـضعب  زا 
ار مدع  تادوجوم  زا  رگید  یخرب  يارب  و  دنتسه ؛ يرتمک  طیارش  ياراد  ندش  دوجوم  رد  هک  ورنآ  زا  دناهتشادنپ ، اهنآ  رد  دوجو  ترثک 

. دناهتسناد عوقو  يارب  رتشیب  طیارش  ای  دوجو ، ّتیلقا  فعض و  ار  نآ  هناشن  هتسناد ، یلوا 
رگید یـضعب  دناهتـسناد . ربتعم  تادوجوم  زا  یخرب  هب  تبـسن  مه  نآ  و  مدع ، بناج  رد  اهنت  ار  تیولوا  هک  تسا  هدش  لقن  زین  یـضعب  زا 

. تسا دوجو  زا  رتناسآ  عوقو  ثیح  زا  مدع  هک  ببس  نادب  دناهتسناد  ربتعم  تادوجوم  همه  يارب  ار  مدع  تیولوا 
. دوشیم هدهاشم  اهنآ  لاوقا  رد  هک  یتافالتخا  اب  تیولوا ، هرابرد  ناشیا  ءارآ  زا  ياهراپ  دوب  نیا 

عوقو زاوج  مدع ، دوجو و  بناج  ود  زا  یکی  رد  تیولوا  دوجو  اریز  تسا ، تسردان  ساسا  زا  ّتیولوا  هب  لوق  ناینب  دش ، هتفگ  هچنآ  ربانب 
هچ هب  هک : تسا  یقاـب  ناـنچمه  لاؤس  نیا  رگید ، فرط  عوقو  ندوب  زیاـج  اـب  یلوا ، فرط  قّقحت  زا  سپ  دـنکیمن و  وـغل  ار  رگید  فرط 

رگم تسا  اج  رب  لاؤس  نیا  دورب  شیپ  تیاهنیب  ات  اهتیولوا  رگا  و  دـش ؟ عقاو  بناـج  نآ  اـی  نیا  بناـج ، ود  ره  ناـکما  دوجو  اـب  لـیلد 
. تسا بوجو  نامه  نیا  و  ددرگ ، عطق  رگید  فرط  زا  زاوج  دبای و  نّیعت  یلوا  فرط  هک  هاگنآ 

هب لوق  رب  انب  اریز  دوب ، دهاوخ  لطاب  تلع  رب  دوخ  مدـع  دوجو و  رد  نکمم  تایهام  فقوت  ترورـض  ّتیولوا ، هیرظن  رد  نیا ، زا  هتـشذگ 
اًلبق و  ددـنویپ ، عوقو  هب  زین  حوجرم  بناج  نآ ، هّمات  تلع  روضح  اب  حـجار و  بناج  رد  ّتیولوا  دوجو  اـب  هک  دوب  دـهاوخ  زیاـج  ّتیولوا ،

. تسا لاحم  هتبلا  هک  دوب  دهاوخ  تلع  نودب  حوجرم  بناج  عوقو  هک  دش  هتفگ 
زا بلطم  ندـش  نشور  زا  سپ  ام  دـناهداد و  ناشن  ار  نآ  نالطب  فلتخم  قرط  هب  هک  تسه  يرگید  نانخـس  دـیاقع  نیا  ّدر  رد  ار  اـمکح 

. میدرک يراددوخ  نآ  داریا 
134 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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، دش هتفگ  هکنانچ  اریز  تسا ، لطاب  دشاب ، بَجوم »  » تلع هک  تسا  نآ  مزلتـسم  لولعم ، بوجو  ینعی  يریغ ، بوجو  دناهتفگ  هکنیا  اما 
زا عّرفتم  دوخ  تقیقح  ماـمت  اـب  لولعم  هک  تسا  تباـث  و  تسین ، نآ  دوجو  رب  دـئاز  تسا و  لولعم  دوجو  زا  یلقع  یعازتـنا  بوـجو ، نیا 

دـنک و ریثأت  دوخ  تلع  رد  هک  تسین  لوقعم  دـشاب ، نینچ  دوجو  رد  هچنآ  تسا و  نآ  زا  رّخأتم  تلع و  رب  مئاق  ًاتاذ  تسا و  شیوخ  تلع 
. دهد ماجنا  نآ  رد  یلعف 

تهج ود  ام  اریز  دوب ، دناوتن  یناهرب  هّیضق  نآ  رگید  دشاب ، تیولوا  تهج ،»  » ياهیـضق رد  هاگره  هک  تسا  نآ  یکی  هلئـسم ، نیا  عورف  زا 
[123 .] مینک لیوأت  کیکشت  یعون  هب  ار  ینعم  هکنیا  زج  ناکما ، يرگید  ترورض و  یکی  میرادن  رتشیب  ایاضق  رد 

135 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. تسا نآ  زا  عزتنم  دوجو و  رب  قباس  هک  تسا  ریغلاب  بوجو  دش ، هتفگ  تیهام  يارب  دوجو  بوجو  دروم  رد  هچنآ 

هب ترورـض   » ًاحالطـصا ار  نآ  هک  ددرگیم  قحلم  نادب  دوجوم ، تیهام  نتفای  دوجو  زا  سپ  هک  تسه  زین  يرگید  بوجو  اجنیا  رد  اما 
. دنیوگ لومحم » طرش 

عامتجا دـنک ، درط  نآ  زا  ار  دوجو  ددرگ و  يراط  نآ  رب  مدـع  تیدوجوم  نیح  رد  دوجوم  تیهام  هک  دـشاب  نکمم  رگا  هک  ینعم  نیدـب 
زا ریغ  بوجو  نیا  دـشاب و  يرورـض  شدوجو  دراد  دوجو  يزیچ  هک  یماگنه  ات  دـیاب  سپ  تسا . لاحم  هک  دـمآ  دـهاوخ  شیپ  نیـضیقن 

[124 .] دیدرگ تابثا  دوجوم  تیهام  يارب  هبجوم  تلع  هیحان  زا  هک  تسا  قباس  بوجو 
نایم رد  زین  مودعم  تیهام  تسا و  هدش  هدیشوپ  بوجو  ود  نایم  رد  دوجوم  تیهام  ینعی  تسا . لاونم  نیمه  رب  هلئسم  زین  عانتما  دروم  رد 

. تسا هدیدرگ  عقاو  قحال  قباس و  عانتما  ود 
زین بوجو  نیا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نیا  دوب . ریغلاب  قباس  بوجو  هک  ناـنچمه  تسا  ریغلاـب  بوجو  زین  قحـال  بوجو  هک  تسناد  دـیاب 

نیا اب  تسا ، تیهام  دوجو  زا  عزتنم 
136 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسا دوجو  هب  تیهام  فاّصتا  تهج  زا  بوجو  نیا  دوب و  تلع  دوجو  هب  تیهام  دوجو  باستنا  تهج  زا  قباس  بوجو  هک  توافت 

ثودح هن  تسا  ناکما  زاین ، تلع  تسا و  تلع  دنمزاین  نکمم  مشش : لصف 

زا نیا  و  دوخ ، تیهاـم  زا  جراـخ  تسا  یتلع  دـنمزاین  مودـعم  اـی  دـشاب  دوجوم  هکنآ  يارب  ینکمم  ره  هکنیا  ینعی  تلع  هب  نکمم  زاـین 
. تسین لومحم  عوضوم و  روصت  زا  شیب  يزیچ  هب  نادب ، قیدصت  هک  تسا  ياهّیلوا  تاّیرورض 

بناـج و ود  زا  یکی  ناـحجر  تسا و  يواـسم  مدـع  دوجو و  هب  نآ  تبـسن  هک  تسا  ینکمم  هک  میروآ  رظن  رد  ار  تیهاـم  هک  نیمه  اـم 
فـصو ود  زا  یکی  هب  نکمم  فاّصتا  هک  درک  میهاوخ  قیدـصت  گنردیب  تیهام ، زا  نوریب  تسا  يرما  رب  فقوتم  نادـب ، تیهاـم  سّبلت 

نآ تّحـص  رد  یملاس  لقع  چیه  هک  تسا  یمکح  نیا  میمانیم . تلع »  » ار نآ  هک  تیهام  زا  ریغ  تسا  يرگید  رما  لولعم  مدع ، دوجو و 
. درک دهاوخن  دیدرت 

زا هن  دشاب و  تیهام  تاذ  بناج  زا  هن  رما  نیا  ددرگ و  سّبلتم  مدع  دوجو و  بناج  ود  زا  یکی  هب  نکمم »  » هک دنادب  زیاج  یـسک  رگا  اما 
. تسا جراخ  ّتیناسنا  ترطف  زا  یجراخ ، تلع  هیحان 

؟ ثودح ای  تسا  ناکما  تلع ، هب  نکمم  زاین  تلع  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا 
تّحص رب  دناهتفگ و  امکح  هکنانچ  تسا ، تلع  ناکما  هک  تسا  نآ  تقیقح  نکیل  دناهتسناد ، ثودح  ار  زاین  تلع  نیمّلکتم  زا  یهورگ 

: دناهدرک لالدتسا  نینچ  نآ 
طرـش هب  ترورـض  ود  نیا  دوب و  دهاوخ  يرورـض  شمدع  دشاب  مودعم  رگا  دوب و  دهاوخ  يرورـض  شدوجو  دـشاب  دوجوم  رگا  تیهام 
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زا سپ  ندوـب   » زا تسا  تراـبع  ثودـح ، مینادیم  هک  یتروـص  رد  تسا . ببـس  تلع و  زا  يزاـینیب  كـالم  ترورـض  تسا و  لوـمحم 
هتفگ هکنانچ  و  هدش ، دای  ترورض  ود  نآ  ندمآ  رد  رگیدکی  یپ  رد  ینعی  ندوبن »

137 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
زاین دوب و  دـهوخ  تلع  زا  زاینیب  نانچمه  دوشن  هتفرگ  رظن  رد  ناکما  اب  اـت  تیهاـم  نیارباـنب  دراد ؛ يزاـینیب  زا  تیاـکح  ترورـض  دـش 

. درادن دوجو  نآ  يارب  یتلع  ناکما  زج  تفای و  دهاوخن  قّقحت  تلع  هلیسو  هب  زج  زین  تلع  هب  يدنمزاین  تفای و  دهاوخن  ققحت 
اریز تسا ، لولعم  دوجو  هب  قوبسم  نیاربانب  تسا و  دوجو  ّصاخ  تفص  مدع ، هب  قوبـسم  دوجو  زا  دشاب  ترابع  هک  ثودح  رگید . لیلد 

. دراد مّدقت  تفص  رب  فوصوم 
تسا و تلع  باجیا  هب  قوبـسم  دوخ  بوجو  تسا و  لولعم  بوجو  هب  قوبـسم  مه  داجیا  تسا و  تلع  داجیا  هب  قوبـسم  دوخ  زین  دوجو 
، عنتمم ای  دوب و  دهوخ  بجاو  ای  دشابن  نکمم  رگا  هچ  تسا ، نآ  ناکما  هب  قوبسم  لولعم  زاین  تسا و  لولعم  زاین  هب  قوبسم  تلع  باجیا 

تـسا يرما  لولعم  رب  تلع  مّدقت  هکنیا  هب  هجوت  اب  دشاب و  زاین  تلع  ثودح ، رگا  لاح  تسا . تلع  زا  يزاینیب  طانم  عانتما  بوجو و  و 
. تسا لاحم  هتبلا  هک  دشاب ، دوخ  سفن  رب  مّدقم  هبترم  نیدنچ  دیاب  ثودح  ریزگان ،

اب هراومه  زاین  تسین و  نآ  زا  شیپ  دشاب ، هتـشاد  تیلع  ّتیحالـص  هک  يزیچ  اریز  تسا ، ناکما  نامه  تلع ، هب  نکمم  زاین  تلع  نیاربانب 
. مودعم هچ  دشاب و  دوجوم  نکمم  هچ  تسا ، هارمه  ناکما 

رد ثودح  هاوخ  دشاب و  زاین  تلع  ییاهنت  هب  ثودح  هاوخ  ینعی ، دنکیم ، یفن  هبناجهمه  یّلک و  روطهب  ار  ثودـح  تیلع  لالدتـسا ، نیا 
عنام ثودح  مدع  هاوخ  و  طرـش ، ثودـح  دـشاب و  تلع  ناکما  هاوخ  و  طرـش ، ناکما  دوش و  ضرف  تلع  ثودـح  هاوخ  و  ناکما ، ّتیعم 

[125 .] دوب دهاوخن  حیحص  تالامتحا  نیا  زا  کیچیه  دوش ، ضرف  تیلع 
138 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

هک تسا  زیاج  ثودح ، هن  دشاب  ناکما  تلع ، هب  تجاح  طانم  رگا  هکنیا : هلمج  زا  دناهدروآ  مه  ییاهلالدتـسا  ناکما ، تیلع  یفن  يارب 
: اریز تسا ، لاحم  نیاو  دشاب  هتشاد  دوجو  ینامز  میدق 

نآ عفر  يارب  ات  تسین  هار  نآ  رد  ار  مدع  تسا  موادم  شدوجو  هک  تهج  نآ  زا  تسین و  ینامز  مدع  هب  قوبسم  هچنآ  ینعی  ینامز  میدق 
. دزاسیم زاینیب  تلع  زا  ار  يو  یتسه ، ماود  هکلب  دشاب ، تلع  دنمزاین  نآ  رب  دوجو  هضافا  و 

هک تهج  نآ  زا  هن  تسا  نکمم  هک  تهج  نآ  زا  مـه  نآ  تـسا ، تیهاـم  زاـین ، عوـضوم  اریز  تـسین ، تـسرد  ناـمّلکتم  لالدتـسا  هـتبلا ،
. ثداح هاوخ  دشاب و  مئاد  شدوجو  هاوخ  دراد ، دوخ  هارمه  هب  هشیمه  ار  ناکما  فصو  تیهام  و  تسا ؛ دوجوم 

زا ثداح  دوجو  دـننام  زین  مئاد  دوجو  و  تسا ، تلع  دـنمزاین  ثداح  تادوجوم  تیهام  دـننام  مه  میدـق  دوجوم  کـی  تیهاـم  نیارباـنب ،
. تسا تلع  دوجو  ناضیف 

تلع زا  يزاینیب  طانم  ترورـض  تسا و  لومحم  طرـش  هب  ترورـض  ياراد  تسا ، دوجو  هب  فصّتم  هک  تهج  نآ  زا  دوجوم  تیهام  اما 
. دوب دهاوخن  دشخب  دوجو  ار  وا  هرابود  هک  یتلع  هب  دنمزاین  تسا  دوجوم  هک  مادام  دوجوم  هک  ینعم  نیدب  تسا ،

هب زاین  طیارش  زا  یکی  ای  زاین ، تلع  هک  یثودح  زا  ناشیا  دوصقم  نیا ، زا  هتشذگ 
139 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

ضقن نامز  دوخ  اب  دناهتفگ  هچنآ  نکیل  ینامز ، مدع  هب  قوبسم  دوجو  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  ینامز  ثودح  دناهدروآ ، رامشهب  تلع ،
[126 .] تسا ینعمیب  ینامز  مدع  هب  نامز  ندوب  قوبسم  اریز  ددرگیم ،

تابثا تکرح  تابثا  و  دـنکیم ؛ میـسرت  ار  نامز  هک  تسا  تکرح  تابثا  تقیقح ، رد  یناکما ، تیهام  ره  زا  شیپ  نامز  تابثا  هوـالع  هب 
. تسا تروص  هدام و  تابثا  مسج و  تابثا  تکرح ، تابثا  دشاب و  مئاق  نآ  رب  تکرح  هک  تسا  كّرحتم  ءیش 

همکحلاهیاهن همجرت  هفسلف : www.Ghaemiyeh.comتیاهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


دیاب دوش  ضرف  نامز  زا  ياهعطق  هاگره  دـشاب و  نامز  زا  ياهعطق  نآ  زا  شیپ  دـیاب  دوش ، ضرف  دوجو  ینکمم ، تیهام  يارب  هاگره  سپ 
[127 .] دوب دناوتن  ینامز  مدع  هب  قوبسم  نامز  سپ  دشاب ، ینکمم  تیهام 

يرما نامز  هک : دناهداد  خساپ  نینچ  رکذلاقوف  نایب  لباقم  رد  ناشیا  زا  یضعب 
140 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسا تیعقاو  زا  يراع  موهوم و  یئیش  اریز  دنکیمن ، داجیا  یلاکشا  نآ  ندوب  میدق  تسا و  یمهو  يرابتعا و 
موهوم ار  نامز  نداد و  یناـمز  ثودـح  هب  تیلع  تبـسن  اریز  دـناهتخاس ، ناریو  ار  دوخ  هدـیقع  ياـقب  نخـس ، نیا  اـب  ناـشیا  هکنآ  لاـح 

. دنکیم یکی  ار  اهنآ  درادیم و  رب  ار  میدق  ثداح و  نیب  قرف  نتسناد 
أدبم تاذ  هب  طوبرم  اریز  تسین ، نآ  ندوب  میدق  رد  یلاکـشا  لاعتم و  بجاو  دوجو  زا  عزنتم  تسا  یموهفم  نامز  دـناهتفگ : رگید  یخرب 

. تسا لوا 
، تسوا تاذ  هب  رییغت  ضورع  مزلتـسم  تاذلاب  بجاو  تاذ  زا  نآ  عازتنا  ّریغتم و  ًاتاذ  تسا  يرما  نامز  اریز  تسا ، تسردان  زین  نخـس  نیا 

. سدقت یلاعت و 
. دنکن قیبطت  دوخ  قادصم  اب  تهج  ره  زا  ءیش  کی  زا  عزنتم  ینعم  هک  تسا  زیاج  دناهتفگ : نینچ  زین  بلطم  نیا  خساپ  رد 

قادـصم اب  موهفم  رگا  اریز  دـش ، میهاوخ  هطـسفس  راتفرگ  دـشاب ، زیاج  هنعٌعزتنم  قادـصم  اب  عزتنم  موهفم  تنیابم  رگا  مییوگ : خـساپ  رد 
. دش دهاوخ  ناریو  ساسا  زا  ملع  ناینب  دوب و  دهاوخن  تسرد  یقیدصت  هنوگچیه  دشابن  قباطم 

عقاوم رد  لقع  هکنآ  زج  تسین ، زیامت  ّتیئیش و  ياراد  تسا و  ضحم  نالطب  مدع  هک : دش  هتفگ  مدع »  » هب طوبرم  ثحابم  رد  يروآدای .
زا یمدع  بیترت  نیدب  دباییم و  دوجو  زا  ياهرهب  دنکیم و  ادـیپ  توبث  یعون  نهذ  رد  هار  نیا  زا  دـنکیم و  هفاضا  دوجو  هب  ار  نآ  موزل 
هک ار  یماکحا  لقع  هاگنآ  بسا ، مدع  زا  ناسنا  مدع  تسا و  زیامتم  ییاونـش  مدـع  زا  ییانیب  مدـع  هکنانچ  دوشیم . زیامتم  رگید  مدـع 

[128 .] تساهنآ يدوجو  ءازا  هب  ام  تیبثت  تقیقح ، رد  ماکحا  هنوگنیا  همه  دزاسیم و  يراج  نآ  رب  دنادب  يرورض 
141 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

دوجو تلع  مدـع  عقاو ، رد  تلع  نآ  هک  دـنکیم  مدـع  هب  سّبلت  رد  تلع ، هب  نکمم  تجاح  هراـبرد  لـقع  هک  یمکح  تسا  لـیبق  نیا  زا 
. تسا

، دجنسیم نادب  ار  مدع  دوجو و  تبسن  دنکیم و  روصت  مودعم - هن  تسا و  دوجوم  هن  هک  ار - تیهام  هک  یماگنه  لقع ، هک  قیرط  نیدب 
تـسد ینعم  نیا  هب  هلـصافالب  نهذ  هاـگنآ  دراد . دوجو  هک  تسا  یتـلع  رب  فوقوم  دوجو ، طّـسوت  تیهاـم ، نآ  لّـصحت  هک  دـباییم  رد 

نوچ نکمم  تیهام  هک  دزاسیم  ار  یّلک  مکح  نیا  نآ  لاـبند  هب  و  دوشیمن ، دوجوم  لولعم ، تیهاـم  دوشن  تفاـی  تلع  رگا  هک  دـباییم 
هب فاّصتا  هک  تسا  حّجرم  نآ  دراد و  حّجرم  هب  جایتحا  دشاب  مودعم  ای  دوجوم  هکنآ  يارب  دراد  رارق  مدـع  دوجو و  نیب  ءاوتـسا  دـح  رد 

تلع رگا  ینعی  تلع . دوجو  مدـع  مدـع ، حّـجرم  تسا و  تلع  دوـجو  دوـجو ، حّـجرم  ًاـعبط ، تسا و  هداد  حـیجرت  ار  بناـج  ود  زا  یکی 
نآ تلع  دوجو  رب  فقوتم  نکمم  تیهام  دوجو  هک  تسا  نیا  نخس  نیا  تقیقح  دیآیمن و  دوجو  هب  لولعم  تیهام  ددرگ  یفتنم  هدجوم 

. تسا

تسا تلع  دنمزاین  ثودح  دننام  زین  ءاقب  رد  نکمم  متفه : لصف 

و دـش - هتفگ  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  تسا - تیهام  ریذـپانییادج  تفـص  ناکما  تسا و  ناکما  هیحان  زا  تلع  هب  نکمم  زاین  هک  اـجنآ  زا 
دوخ ءاقب  ثودح و  رد  نکمم  سپ  درادن ، ثودح  هب  صاصتخا  اهنت  تسا و  هارمه  نآ  اب  زین  نکمم  ءاقب  تدم  رد  تیهام 

142 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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. دنک هضافا  وا  رب  ار  دوجو  ات  تسا ، ضایف  تلع  هب  جاتحم  هراومه 
- دوشیم عازتـنا  ءیـش  ّصاـخ  دوـجو  زا  هک  يراـبتعا  تسا  يرما  تیهاـم  تسا و  نآ  ّصاـخ  دوـجو  زیچ ؛ ره  ینیع  تیوـه  رگید . لـیلد 

. دش نایب  دوخ  ياج  رد  هکنانچ 
يدوجو لالقتـسا  تلع ، نودـب  تسا و  وا  هب  مئاـق  تاذ ، رد  و  دوخ ، تلع  هب  قلعتم  هک  تسا  طـبار  دوجو  یلولعم ، نکمم  رما  ره  دوـجو 

. دمآ دهاوخ  سپ  نیا  زا  دنوادخ ، تساوخ  هب  نآ  حرش  هکنانچ  دوشیمن ؛ جراخ  هاگچیه  عضو ، نیا  زا  درادن و 
. تسا هارمه  وا  اب  هراومه  زاین  تسا و  یکی  ءاقب  ثودح و  رد  تلع  هب  جایتحا  ثیح  زا  نکمم ، لاح  نیاربانب ،

مدع دوجو و  هب  تبسن  تیهام  يواست  هک  صاخ ) ناکما   ) يوهام ناکما  قیرط  زا  ار  بولطم  یلوا  هک  تسا  نیا  رد  لالدتسا  ود  نیا  قرف 
هدـجوم تلع  هب  لولعم  ره  دوجو  یتاذ  زاـین  رقف و  زا  تسا  تراـبع  هک  يدوجو ، ناـکما  قـیرط  زا  مود  لالدتـسا  دـنکیم و  تباـث  تسا 

[129 .] دوب

تاّذلاب عنتمم  ياهیگژیو  زا  ياهراپ  متشه : لصف 

تاذـلاب بوجو  اریز  دوب ، دـهاوخ  تاّذـلاب  بوجو  لباقم  ًاعبط  لاح  نآ  رد  دـشاب ، يزیچ  مدـع  ترورـض  ینعم  هب  تاذـلاب  عانتما  هاگره 
. دوب دهاوخ  تاّذلاب  بجاو  ماکحا  لباقم  تاّذلاب ، عنتمم  هب  طوبرم  ماکحا  همه  سپ  ءیش ؛ کی  تاذ  يارب  دوجو  ترورض  ینعی 

تقیقح دناوتیمن  هک  نانچمه  ناسنا  لقع  هک  تسا  هتفگ  رافسا  رد  نیّهلأتملاردص 
143 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

ضحم و نالطب  ببـس  هب  زین  ار  مدع  دـیامن ، لقعت  وا  تیاغ  ّدـحیب و  يایربک  دـجم و  تمظع و  ندوب  یهانتمان  ببـس  هب  ار  بجاو  تاذ 
عنتمم سپ  دوب ، دـناوتن  ریغلاب  بجاو  تاذـلاب  بجاو  دیـسر ، تابثا  هب  نیا  زا  شیپ  هکناـنچ  دـنک و  روصت  دـناوتیمن  يزیچاـن  ناـصقن و 

. دوب دهاوخن  ریغلاب  عنتمم  زین  تاذلاب 
ای تاّذـلاب و  ود  ره  ای  ریغلاب  يرگید  تاّذـلاب و  یکی  هکنآ  زا  معا  دوب - دـناوتن  بوجو  ود  ياراد  دـحاو  رما  کی  هک  روطنامه  نیاربانب 

: دیوگیم سپس  دوب . دناوتن  عانتما  ود  ياراد  دحاو  رما  کی  زین  روطنامه  دشاب - ریغلاب 
دوخ دشاب  تاّذلاب  عنتمم  مزلتـسم  هک  زیچ  ره  تسه و  زین  تاذلاب  نکمم  دـشاب  ریغلاب  هچنآ  اهنت  عنتمم ، بجاو و  زا  هک  دـش  نشور  سپ  »

نکمم  » يرگید تهج  زا  دـناوتیم  نوچ  تاـهج ، همه  زا  هن  تسا ؛ عنتمم »  » مزلتـسم هک  تهج  نآ  زا  اـهنت  نکیل  دوب ، دـهاوخ  عـنتمم  زین 
تقیقح هک  تسا ، روصحم  ءیش  ندوب  روصحمان  نآو  تسا  تاذلاب  عنتمم  کی  مزتلـسم  داعبا ، ثیح  زا  مسج  ندوب  یهانتمان  اًلثم  دشاب .»

تـسا ریغلاب  لاحم  مسج ، ندوب  یهانتمان  تسا و  تاّذلاب  لاحم  نیا  هتبلا  هک  دوخ ، ریغ  مه  دـشاب و  دوخ  نیع  مه  يزیچ  هک  تسا  نیا  نآ 
بجاو مزلتـسم  هک  يروما  دروم  رد  هک  نانچمه  دشاب ؛ نکمم »  » دراد تاذـلاب  عنتمم  اب  هک  ياهقالع  تهج  زا  ریغ  یتهج  زا  دـیاب  راچان  و 

. دش هتفگ  تسا  تاذلاب 
مزتلسم تسا  ریغلاب  بجاو  هک  دوخ  دوجو  تهج  زا  نکیل  دراد  ناکما  تفـص  دوخ ، تیهام  تهج  زا  دوجوم  لولعم  هک  میتفگ  اجنآ  رد 
تیهام تهج  زا  تسا و  عنتمم  دراد  تاذلاب  عنتمم  هب  هک  یقّلعت  تهج  زا  مسج  ندوب  یهانتمان  زین  اجنیا  رد   ) تسا تاذلاب  بجاو  دوجو 

، تسا یهانتم  اضف  داعبا  رگید  دوخ  ترابع  هب  ای  تسا  یهانتم  لصّتم  ّمک  رد  داعبا  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  نوچ  دوب ، دـهاوخ  نکمم  دوخ 
(. دش دهاوخ  رکذ  مک  هلوقم  رد  هکنانچ 

تیّلع و هطبار  رب  ینتبم  دوجو  رد  مازلتسا  هک  روطنامه  هکنیا ، نخس  لصاح 
144 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسین موزلم  مزال و  نیب  ّقلعت  طابترا و  زا  یلاخ  زین  عانتماو  مدع  رد  مازلتسا  تسا ، مزالتم  رما  وا  نیب  تیلولعم 
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عنتمم ود  نیب  تسا ، یقاّفتا  يرما  رگیدـکی  اب  اهنآ  یهارمه  هکلب  هدوبن ، یموزل  هقـالع  یـضرف ، تاّذـلاب  بجاو  ود  نیب  هک  ناـنچمه  زین ،
، ریزگان دـش  هتفگ  هکنانچ  ریغلاب  عنتمم  هک  ریغلاب  عنتمم  يرگید  دـشاب و  تاّذـلاب  عنتمم  یکی  دـیاب  هکلب  درادـن  دوجو  مزالت  زین  تاذـلاب 

. دوب دهاوخ  تاذلاب  نکمم 
، تابثا یفن و  رد  یلات  قدـص  یموزل ، یطرـش  رد  هک  ینعم  نیدـب  دوشیم . نشور  یقافتا  یطرـش  یموزل و  یطرـش  نیب  قرف  نایب ، نیا  اب 
تسا و مّدـقم  قدـص  عبات  یلات  قدـص  هکنآ  اب  یقاّفتا  یطرـش  رد  تسا و  رارقرب  یتاذ  یطابترا  اهنآ  نیب  اریز  تسا ، مّدـقم  قدـص  عباـت 
زا یتاذریغ  تابسانم  ای  قافتا  بسح  رب  هکلب  تسین  یموزل  هطبار  نآ  یلات  مدقم و  نیب  نکیل  تسا  یموزل  هّیضق  دننام  تهج  ره  زا  هّیـضق 

[130 .] دناهدمآ رد  رگیدکی  یپ 
، هرظانم ماگنه  رد  یسک  هاگره  هک  تسا  لوادتم  لدج  لها  هماع  نایم  هچنآ  نیاربانب ،

145 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
ضیقن لاحم ، ضرف  : » دـنیوگیم دـنک . تابثا  میقتـسم  ناهرب  ای  فلخ  ناهرب  قیرط  هب  ار  يرگید  لاحم  اـت  دـنکیم  ضرف  ار  یلاـحم  رما 
یلاحم ره  مزتلـسم  لاحم  رما  اریز  تسین ، یقطنم  هجوچـیه  هب  تسا » يرگید  لاحم  لاحم ، رما  همزال  نوچ  دـنکیم ، تباث  ار  وت  ياعدـم 

. تشاد دهاوخ  یّببسم  ببس و  هطبار  دوخ ، موزلم  اب  ددرگ  دوجوم  رگا  هک  تسا  یلاحم  مزلتسم  اهنت  هکلب  تسین 
ینعم هچ  سپ  دـهدیم ، ربخ  نآ  ندوب  عنتمم  زا  دـنکیم و  ضرف  ناسنا  لقع  هچنآ  زج  تسین  يزیچ  تاذـلاب  عنتمم  دوش : هتفگ  رگا  لاح 

؟ درادن ار  نآ  لّقعت  تردق  لقع  مییوگب  هک  دراد 
ار هچنآ  یتح  ددرگ . عقاو  ناسنا  ملع  عوضوم  ات  درادن  ینیع  تقیقح  تاذلاب ، عنتمم  هک  تسا  نیا  نخـس  نآ  زا  روظنم  مییوگ : خـساپ  رد 

لمح هب  هنرگو  تسا  یلوا  لـمح  هب  نآ  رب  عاـنتما  لـمح  تسا ، تاّذـلاب  عنتمم  هک  مینکیم  مکح  نآ  رب  مینکیم و  ضرف  تاذـلاب  عنتمم 
. نهذ رد  دوجوم  نکمم و  تسا  ياهّیلمع  تروص  عئاش 

یفن قلطم  مودعم  زا  رابخا  فرط  کی  زا  هیـضق  نیا  رد  دش ، هتفگ  تسین » هنعٌربخ  قلطم  مودعم   » ضقانتم ًارهاظ  هّیـضق  دروم  رد  هکنانچ 
لمح هب  قلطم ، مودـعم  زا  راـبخا  یفن  هک  میتـفگ  قلطم . مودـعم  زا  تسا  يراـبخا  تسین » هنعٌربـخم   » نیمه دوخ  لاـح  نیع  رد  دوشیم و 

هک تسا  یلوا  لمح  هب  ًافرص  قلطم  مودعم  زا  رابخا  هنوگنیا  نکیل  دوش ، هداد  ربخ  نآ  زا  ات  درادن  ّتیئیـش  قلطم  مودعم  اریز  تسا ، عئاش 
. تسا دوجوم  ینهذ  دوجو  هب 

یناعم زا  هتسد  نآ  ریز  درادن ، دوجو  يرگید  هطبار  یقافتا  نراقت  زج  تاذلاب  عنتمم  ود  نیب  هک : تسین  تسرد  بلطم  نیا  دوش  هتفگ  رگا 
تاذ يارب  هک  دشاب  یتافـص  الک  دیاب  هریغ ) بیکرت و  تیهام و  کیرـش و  دننام   ) دنکیم مکح  تاذـلاب  بجاو  رب  نآ  عانتما  هب  لقع  هک 
تفص و  دش /- هتفگ  هکنانچ  دوب /- دهاوخ  تاذلاب  نکمم  وا  يارب  دشاب  ریغلاب  عنتمم  رگا  هچ  دیآ ، رامـشهب  تاّذلاب  عنتمم  لاعتم  بجاو 

هار بجاو  تاذ  رد  یناکما 
146 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسا دوجولابجاو  تاهج  همه  زا  دوجولابجاو  نوچ  درادن ،
، دـش هتفگ  باتک  نیا  لوا  رد  هکنانچ  تسا و  ّینا »  » ياهناهرب دوریم ، راکهب  عنتمم  تافـص  نیا  یفن  يارب  هک  ییاهناهرب  لاح  نیا  اـب 

نیا همه  دیاب  ببـس  نیدب  دراد . یموزل  هطبار  دوخ  تامّدقم  اب  نآ ، جیاتن  ًاعبط  تسا و  راوتـسا  ماع  ياههمزالم  ساسا  رب  ناهرب  هنوگنیا 
ضرف فالخ  نیا  و  دنتسه ، تاذلاب  عنتمم  تافص  هنوگنیا  دش  هتفگ  هک  یتروص  رد  دشاب ، ریغلاب  عنتمم  يرگید و  لولعم  عنتمم ، تافص 

. تسا
هک ددرگیم  زاب  یتاذ  بوجو  یفن  هب  اًلک  دـنکیم ، یفن  تاّذـلاب  بجاو  زا  ّینا  نیهارب  هک  یعنتمم  تافـص  هک ، تسا  نیا  لاکـشا  خـساپ 
دنچ ره  دنتـسین ، شیب  یکی  تسا ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  يارب  هک  یقادصم  ثیح  زا  تافـص  نیا  همه  نیاربانب  تسا . بجاو  تاذ  نیع 
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نیع رد  دنبجاو ، دوجو  نیع  قادصم  ثیح  زا  تاّذلاب  بجاو  هیتوبث  تافـص  هک  نانچمه  دنراد . فالتخا  رگیدـکی  اب  موهفم  ثیح  زا  هک 
. دنرثکتم فلتخم و  موهفم  رد  هکنآ 

تسا یتدحو  هطساو  هب  دریگیم  تروص  اهنآ  رد  يرگید  هب  یکی  زا  هک  یناهرب  كولس  رگیدکی و  زا  تافـص  نیا  ندوبن  ادج  نیاربانب ،
رب زین  هیتوبث  تافص  دروم  رد  هلئـسم  هکنانچ  دشاب ؛ موهفم  بسح  رب  اهنآ  مزالت  تروصهب  ناهرب  ریـس  هک  دنچ  ره  دنراد  قادصم  رد  هک 
هک یتروص  رد  تسا  تاذ  ءاضتقا  هب  تاذ و  هیحاـن  زا  یتاذ  بوجو  اًـلثم ، هک  تسا  هنوگنیا  زا  تاریبعت  زین  اـجنآ  رد  تسا . لاونم  نیمه 

هیبش تسا  ینایب  یتسه ، عدبم  قح و  دوجو  رب  لیلد  دناهتفگ : هک  نانآ  نخس  ینعم  تسین و  لوقعم  شدوخ . ءیـش و  نیب  تیلع  ءاضتقا و 
[131 .] دش هتفگ  هک  تسا  نیمه  یِّمل ، یناهرب  هب 

147 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
، لاعتم تاذ  هب  تبسن  ناکما  عانتما  دوخ  و  میدرک ، نایب  لاعتم  تاذ  رب  ناکما  عانتما  قیرط  زا  هک  ار ، قح  دوجو  رب  تیهام  عانتما  نیاربانب ،

عزتنم هک  یتاذ  بوجو  ندرک  هضرع  اب  ار  نآ  ناسنا  لقع  و  تسا ، عنتمم  لاـعتم  تاذ  رب  هک  ددرگیم  زاـب  یتاذ  بوجو  نـالطب  هب  ود  ره 
. دنکیم لّقعت  تسا  بجاو  تاذ  نیع  زا 

قّقحت اریز  دشاب ، تاّذلاب  عنتمم  مزلتـسم  دناوتیمن  زین  نکمم  تسین ، ریذپناکما  تاّذلاب  عتمم  ود  نیب  همزالم  هک  نانچمه  تسناد ، دـیاب 
موزلم و نیب  ضورفم  همزالم  اب  یفانم  نیا  دبای و  قّقحت  مزال  نودب  موزلم  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  مزلتـسم  مزال ، یتاذ  عانتما  اب  نکمم  موزلم 

. تسا مزال 
عنتمم تسا  يرما  هک  تسا  تاّذـلاب  بجاو  مدـع  مزلتـسم  نکمم ، تـسا  يرما  هـک  لوا  لوـلعم  مدـع  هـک : دـناهتفرگ  داریا  نخـس  نـیا  رب 

مدـع مزلتـسم  زین  بجاو  مدـع  هکنانچ  تسا ، تسرد  زین  نآ  سکع  دـشاب و  تاذـلاب  عنتمم  مزلتـسم  دـناوتیم  نکمم  نیاربانب ، تاّذـلاب .
. تسا لوا  لولعم 

هب تیهام  هک  تسا  حضاو  دراد و  يواسم  تبسن  مدع  دوجو و  هب  هک  تسا  تیهام  نکمم ، زا  دوصقم  هک : تسا  نینچ  لاکـشا  نیا  خساپ 
بجاو اـب  لوا  لولعم  تیهاـم  نیارباـنب  تسا ، یلوا  لـمح  هب  دوخ  يارب  زین  نآ  تاذ  توـبث  درادـن و  طاـبترا  دوـخ  تاذ  يارو  زیچ  چـیه 

. درادن یطابترا  هنوگچیه  تاذلاب 
148 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

نکیل تسا  طـبترم  وا  مدـع  هب  اًـلقع  مه  نآ  مدـع  وا و  بوجو  هب  زین  نآ  بوجو  تسا و  طـبترم  بجاو  دوجو  هب  لوا  لولعم  دوـجو  هتبلا 
دوجو و نیب  تبـسن  يواـست  ینعم  هب  نکمم »  » ود نیا  زا  کیچـیه  تسا و  عنتمم  بجاو ، تلع  مدـع  اریز  تسا ، عنتمم  لوا  لوـلعم  مدـع 

[132 .] تسین مدع 
هب تبـسن  تیهام  دوجو  هک  تسا  یتاذ  ّقلعت  رقف و  ینعم  هب  ناکما  نآ ، زا  روظنم  دـناهدرک ، فصّتم  ناکما  هب  ار  نکمم  دوجو  هکنیا  اما 

ياهطلاغم روبزم  لاکـشا  رد  نیاربانب  تسا . مدـع  دوجو و  هب  تیهام  تبـسن  يواست  ینعم  هب  ناـکما  زا  ریغ  نیا  و  دراد ، دوخ  تلع  دوجو 
. دناهداد رارق  يوهام  ناکما  ياجهب  ار  يدوجو  ناکما  هک  بیترت  نیدب  هتفرگ ، تروص 

همتاخ

زا یکی  زا  ياهّیـضق  چیه  ایاضق و  رد  دوجوم  ياهتبـسن  يارب  تسا  یتایفیک  ناکما  عانتما و  دوجو و  هک  دش  نشور  هتـشذگ  ثحابم  رد 
جراخ اب  اهنآ  هلیـسو  هب  ههّجوم  ياـیاضق  هک  تسا  يدوجو  رما  ود  ناـکما  بوجو و  هک  دـش  مولعم  زین  دوب و  دـناوتن  یلاـخ  هداـم  هس  نیا 

. دباییم مات  تقباطم 
هن دنتسه  دوجوم  دوخ  تاعوضوم  دوجو  هب  جراخ  رد  ناکما  بوجو و  نیاربانب ،
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149 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
ترثک و تدحو و  دننام  دنوریم ، رامشهب  قلطم  دوجوم  يدوجو  نوئش  زا  ود  نیا  اریز  دنـشاب ، ياهناگادج  لّقتـسم  دوجو  ياراد  هکنآ 

عوضوم رب  نآ  ضورع  جراخ و  رد  نادب  فاصتا  هک  ینعم  نیدب  تسا . ثحب  دروم  هفـسلف  رد  هک  یفـسلف  یناعم  رگید  مدق و  ثودـح و 
تسا یمدع  رما  کی  عانتما ، اما  [ 133 ،] تسا موسوم  یفسلف  هیوناث  تالوقعم  هب  هک  تسا  یناعم  هنوگنیمه  دریذپیم و  تروص  نهذ  رد 

(. دوب دناوتن  عنتمم  يدوجوم  رما  چیه  دنباییم و  فاصتا  نادب  مودعم  روما  اهنت  ینعی  )
بوجو عوضوم  ینیع ، دوجو  هاگره  اما  دهد ، رارق  ماکحا  عوضوم  ار  میهافم  تایهام و  لقع ، هک  تسا  يدراوم  رد  دش  هتفگ  هچنآ  همه 

هک يوحن  هب  تسا  دوجو  تدـش  تیاهن  ینعم  هب  بوجو  تروص  نآ  رد  تسا - دوجو  نآ  زا  تلاصا  هک  ورنآ  زا  ددرگ - عقاو  ناـکما  و 
تـشاد دناوتن  يدوجو  لالقتـسا  ریغ ، نودب  دوجوم  هک  تسا  ریغ  هب  قلعت  یتاذ و  رقف  ینعم  هب  ناکما  دشاب و  ریغ  زا  ّلقتـسم  تاذ  هب  مئاق 

ریذـپییادج دوجو  زا  هک  تسا  يدوجو  هّصاخ  ود  ناـکما  بوجو و  لامعتـسا ، عون  نیا  رد  تسا . هنوگنیدـب  تاـیهام  دوجوم  هکناـنچ 
[134 .] دوب دهاوخن 

151 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

نآ ماکحا  تیهاممجنپ و  هلحرم 

لوا لصف 

، دشاب مودعم  دناوتیم  مه  دشاب و  دوجوم  دناوتیم  مه  تاذ  ّدح  رد  نوچ  دوشیم ، عقاو  تسیچ »؟ نآ   » باوج رد  هچنآ  ینعم  هب  تیهام 
جراخ رد  هک  دـنچ  ره  تسین ، تیهام  تاذ  ّدـح  رد  کیچـیه  دوجومان  دوجوم و  ینعی  مودـعم ، هن  تسا و  دوجوم  هن  ًاـتاذ  دوخ  نیارباـنب 

، رگید ترابع  هب  تسا . تاذ  زا  جراخ  تفـص  کی  ناونعهب  نآ  نکیل  دـشابن ؛ مدـع - ای  دوجو  بناـج - ود  زا  یکی  هب  فاـّصتا  زا  یلاـخ 
. دوجومان ای  تسا و  دوجوم  ای  عئاش  لمح  بسح  رب  هک  دنچ  ره  دوجومان  هن  تسا و  دوجوم  هن  یلوا  لمح  هب  تیهام 

هتفگ هک  تسا  نامه  تسا ، تاذ  هبترم  زا  نیـضیقن  عافترا  مکح  رد  تیهاـم ، تاذ  زا  مدـع  دوجو و  یفن  عفر و  هکنیا : زا  اـمکح  روظنم 
. دش

هک ینعم  نیدـب  تسا . نآ  بتارم  همه  عقاو و  ّلک  زا  نیـضیقن  عاـفترا  لاـحم  هکلب  تسین ، لاـحم  تیهاـم  تاذ  هبترم  زا  نیـضیقن  عاـفترا 
تاذ ّدح  هک  وحن  نادب  تسا  تاذ  ّدح  رد  ذوخأم  دوجو  مدـع  هکلب  تسین  تاذ  ّدـح  رد  ذوخأم  مدـع  تاذ ، ّدـح  رد  ذوخأم  دوجو  ضیقن 

. دشاب تاذ  هبترم  هب  دّیقم  یفن ، هکنآ  هن  دریگ  ّقلعت  دّیقت  هب  یفن  ینعی  مدع ، دیق  هن  دشاب  دوجو  دیق  تسا ، رظن  دروم  هبترم  هک 
هک تسا  مزال  دوش ، لاؤس  نیضیقن  فرط  ود  هب  تیهام ، زا  هاگره  دناهتفگ : ورنیا  زا 

152 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
دیقم هک  ار  یبلـس  هن  دیامن  هدافا  ار  دّیقم  بلـس  ات  دوش  هتـشاد  مّدقم  ّتیثیح  رب  بلـس  هکنیا  دـیق  اب  ددرگ  بلـس  خـساپ  رد  فرط  ود  ره 

: هک دوش  هداد  خساپ  نینچ  دیاب  مودعم ؟ ای  تسا  دوجوم  تسه ، هک  نانچنآ  تیهام  ایآ  هک : دوش  هدیسرپ  یتقو  نیاربانب  تسا .
رد تیهام  تاذ  ّدح  رد  مدع  دوجو و  زا  کیچیه  هک  دنک  هدافا  ار  ینعم  نیا  ات  دوجومان ، هن  تسا و  دوجوم  هن  دوخ  تاذ  ّدح  رد  تیهام 

[136 [] 135 .] تسا هدشن  هتفرگ  رظن 

ص152 ۀمکحلا ؛  ۀیاهن  همجرت 
153 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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. دوریم رامـشهب  تیهام  مزاول  ءزج  هک  یناعم  نآ  یتح  تسا  جراخ  تیهاـم  تاذ  هبترم  زا  مدـع  دوجو و  دـننام  زین  لـباقتم  یناـعم  ریاـس 
هکنانچ رگید ، لباقتم  یناعم  زا  کیچیه  هن  یئزج و  هن  تسا و  یّلک  هن  ریثک ، هن  تسا و  دـحاو  هن  ندوب  تیهام  ثیح  زا  تیهام  نیاربانب 

. درف هن  تسا و  جوز  هن  تاذ  ّدح  رد  راهچ  ددع 

تیهام 1 تارابتعا  مود : لصف 

[137] رابتعا هنوگهس  ناسنا  نهذ  رد  ددرگیم  هارمه  نآ  اب  هک  یتایصوصخ  رظن  زا  تیهام 
155 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. طرشبال ذوخأم  تیهام  طرشب ال ، ذوخأم  تیهام  ءیش ، طرشب  ذوخأم  تیهام  زا : دنترابع  هک  دراد 
تایـصوصخ نآ  هعومجم  رب  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  نآ  تایـصوصخ  همه  اب  هارمه  تیهام  هک  تسا  نآ  ءیـش  طرـشب  ذوخأـم  تیهاـم  . 1

. مینک قبطنم  وا  رب  هتفرگ  رظن  رد  دشاب  دیز  تایصوصخ  اب  اًلثم  هکنآ  هب  طورشم  ار  ناسنا  تیهام  هکنانچ  دنک ، قدص 
نکمم تروص  ود  هب  نیا  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  ییاهنت  هب  تایـصوصخ و  نودـب  تیهاـم  هک  تسا  یماـگنه  نآ  و  ـال ، طرـشب  تیهاـم  . 2

نامه هجو  نیا  ددرگ و  رظنفرـص  نآ  تاذ  زج  رگید  زیچ  ره  زا  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  ییاهنت  هب  تیهام  تاذ  ًافرـص  هکنیا  یکی  تسا ،
. تسا هجوت  دروم  تیهام  ثحابم  رد  طرشب ال  تیهام  ناونعهب  هک  تسا 

نآ رب  دـئاز  دـش  قاحلا  نادـب  يرگید  يانعم  رگا  هک  تروص  نادـب  نکیل  دوشب  هتفرگ  رظن  رد  ییاهنت  هب  تیهام  هک  تسا  نآ  رگید  هجو 
. دوشن عقاو  نآ  لومحم  اما  دریگ ، رارق  عوضوم  دئاز  رما  نآ  يارب  ینعی  دریگن ، رارق  نآ  تاذ  رد  لخاد  دشاب و 

هنوگره نودب  هکلب  دشاب  طرـش  نآ  ییاهنت  هن  يزیچ و  یهارمه  دیق  هن  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  یطرـش  دیق و  چـیه  نودـب  تیهام  هکنیا  . 3
. دنیوگ طرشب  ار ال  نآ  دوش و  روصت  تابثا  ای  یفن  هب  دیق 

156 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. دنیوگ زین  هقلطم  ار  طرشب  هدّرجم و ال  ار  طرشب ال  هطولخم و  ار  ءیش  طرش  هب  تیهام 

، دراد دوجو  جراخ  رد  دوشیم و  هدیمان  یمَسْقم  طرشب  تسا و ال  یعیبط  یّلک  هک  تسا  تیهام  نامه  تسا ، تارابتعا  نیا  عوضوم  هچنآ 
. تسا دوجوم  جراخ  رد  هطولخم »  » ینعی نآ  ماسقا  زا  یکی  لقادح  اریز 

تـسا يددـع  فالتخا  فـالتخا  نیا  دراد . دوجو  يرگید  درف  رد  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  تسا ، دوجوم  درف  کـی  رد  یلک  تیهاـم  زا  هچنآ 
هک دش  دهاوخ  فصّتم  ترثک  هب  دحاو ، دـشاب ، يددـعریغ  فالتخا  رگا  نوچ  دراد ؛ دوجو  ناسکی  روطهب  یجراخ  دارفا  رد  یّلک  هنرگو 

امکح نخـس  ینعم  تسا  نیا  تسا . لاحم  زین  نآ  هک  دیدرگ  دهاوخ  لباقتم  تافـص  هب  فصتم  دـحاو  ءیـش  کی  هوالع  هب  تسا . لاحم 
. دّدعتم نادنزرف  هب  ردپ  کی  تبسن  لثم  هن  تسا ، ددعتم  نادنزرف  هب  ددعتم  ناردپ  تبسن  دننام  دارفا ، هب  یلک  تیهام  تبسن  دناهتفگ  هک 

[138 .] تسا دارفا  نیب  كرتشم  دحاو  یلک ، نهذ ، رد  هنرگو  تسا  جراخ  رد  نآ  دارفا  ترثک  هطساو  هب  یّلک  تیهام  ترثک  نیاربانب 

یئزج یّلک و  موس : لصف 

قدص دوخ  دارفا  زا  کی  ره  رب  تسا  دّدعتم  دارفا  ياراد  هک  یتیهام  هک  تسین  کش 
157 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسا لمح  لباق  نآ  رب  دنکیم و 
نیا دوب و  دهاوخ  دّحتم  نآ  اب  ددرگ  هضرع  نآ  رب  دیآرد و  نهذ  هب  نآ  دارفا  زا  یکی  هک  راب  ره  نهذ ، رد  دوجوم  تیهام  هک  ینعم  نیدب 

. تسا نیمه  تیهام  رد  دارفا  كارتشا  زا  روظنم  دوشیم و  هدیمان  ّتیلک  هک  تسا  ّتیصاخ  نیمه  دش . دهاوخ  لصاح  ینامه 
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ای دشاب  ددعتم  دارفا  ياراد  جراخ  رد  هکنآ  زا  معا  درادـن ، یلقع  عنام  تیهام ، سفن  هب  هجوت  اب  دّدـعتم ، دارفا  رب  تیهام  قدـص  نیاربانب ،
. دشابن

هارمه ّتیدرف  ّتیـصخش و  اب  هراومه  یجراـخ  دوجو  اریز  دوشیم ، تیهاـم  ضراـع  نهذ  رد  هک  تسا  ینهذ  هّصاـخ  کـی  ّتیلک »  » سپ
. تسین نکمم  صّخشتم  رما  رد  كارتشا  و  تسا ) یکی  دوجوم  ّتیصخش  اب  یجراخ  دوجو  ًالوصا   ) تسا

. تسا یجراخ  دوجو  مزاول  زا  زین  ّتیصخش  هکنانچ  تسا ، تیهام  ینهذ  دوجو  مزاول  زا  یکی  ّتیلک  نیاربانب 
رتاـناوت كاردا  رد  هک  اـجنآ  زا  ّسح  ینعی ، تسا ، كاردا  هوحن  زا  یـشان  ّتیئزج  ّتیلک و  : » دـناهتفگ هک  تسین  تسرد  نخـس  نیا  اـما 
كاردا رد  نوچ  لقع  نکیل  دزاسیم ، صخشم  زاتمم و  رگید  ءایـشا  زا  کی  ره  هک  يروطهب  دنکیم  كرد  لماک  روطهب  ار  ءایـشا  تسا 

نیا زا  و  دنامیم ، دّدرم  دّدـعتم  روما  نیب  [ 139] یلقع كَردم  ءیـش  هک  يروطهب  دنکیم  كرد  صخـشمان  يروطهب  ار  نآ  تسا  ناوتان 
هب دـشابن و  لماک  صیخـشت  زییمت و  لباق  دوش و  هدـید  رود  زا  هک  یحبـش  نوچمه  دـنکیم . قابطنا  لوبق  ددـعتم  روما  رب  هک  تسا  ظاحل 

لامتحا دراوم  نیا  زا  یکی  هک  یلاح  رد  تسا ، يرگید  ءیش  ای  هتشاک و  نیمز  رد  یبوچ  ای  ورمع  ای  تسا  دیز  هک  تسناد  ناوتن  ینـشور 
، تسا مادک  هک  تسناد  ناوتن  دشاب و  ددرم  نوگانوگ  ياههکس  نیب  هک  ياهدش  هدیئاس  هکس  دننام  ای  تسین . شیب 

158 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
«. تسا اهنآ  زا  یکی  اهنت ، هکنآ  لاح 

و دوب . بذاک  یّلک  يایاضق  همه  تشادـن و  شیب  قادـصم  کی  یّلک  تیهام  دوبیم ، نینچ  رگا  هک  تسا  نآ  ناشیا  لوق  یتسرداـن  لـیلد 
رد هک  یلاح  رد  دوبن ، تسرد  تسا ، داحآ  زا  ّفلؤم  يریثک  ره  تسا و  جوز  يراهچ  ره  تسا و  تلع  ياراد  ینکمم  ره  ریظن : ییاـیاضق 

. تسین دیدرت  ایاضق  نیا  تحص 
. تسا یجراخ  دوجو  همزال  ّتیئزج  ینهذ و  دوجو  همزال  ّتیلک  دنتایهام ، مزاول  زا  مزال »  » ود تیئزج  ّتیلک و  هک  تسا  نآ  قح  نیاربانب ،
رد تیهام  اریز  جراـخ ، رد  دوجوم  تیهاـم  دـننام  تسرد  تسا ، یـصخش  یئزج و  نهذ ، رد  دوجوم  تیهاـم  : » دـناهتفگ هکنیا  نینچمه 
رد دوجوم  ناسنا  تیهام  زا  ریغ  تسا  دوجوم  دـیز  نهذ  رد  هک  ناسنا  تیهام  اًلثم ، و  تسا ، یئزج  سفن  کی  رب  مئاق  ّصاخ و  نهذ  کی 

لیلد هب  تسا ، تسردان  زین  دوب ». وا  نهذ  رد  زورید  هک  تسا  یتیهام  زا  ریغ  تسا  دـیز  نهذ  رد  زورما  هک  یتیهام  زین  تسا و  ورمع  نهذ 
: هکنآ

هک تهج  نآ  زا  زین  تسا و  بوـسحم  نآ  تعاـن  یئزج و  یـصخش و  سفن ، رب  مئاـق  تسا  يدوـجوم  هک  ظاـحل  نـیا  زا  لوـقعم  تیهاـم 
هکلب تسین ، ام  ثحب  دروم  رظن  نآ  زا  دوریم و  رامـشهب  یجراخ  تادوجوم  ءزج  تسا  سفن  تالامک  زا  یناـسفن و  تاـّیفیک  زا  یتیفیک 

قیداصم رب  قدص  زا  رظن ، نیا  زا  تیهام  تسین و  ّبترتم  نآ  رب  یجراخ  راثآ  هک  تسا  نآ  ینهذ  دوجو  تهج  زا  تیهام  هرابرد  ام  نخس 
[140 .] درادن یئابا  دّدعتم 

159 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
: تسا ریز  هناگ  هس  روما  زا  یکی  هب  رگیدکی  زا  یّلک  ینعم  کی  رد  كرتشم  ءایشا  زیامت  اما ،

ود هکنانچ  تسا ، تاذ  مامت  هب  رگیدکی  زا  اهنآ  زیامت  دنـشاب ، هتـشاد  كارتشا  تاذ  ّدح  زا  جراخ  یـضَرَع  رما  کی  رد  زیچ  دـنچ  رگا  . 1
. دنزیامتم رگیدکی  زا  تاذ  ثیح  زا  دنکرتشم و  تیضرع  ینعم  رد  یضرع ، تالوقم  زا  فلتخم  هلوقم  ود  زا  عون 

، كرتشم یتاذ  شخب  نآ  دنـشاب  كرتشم  تاذ  زا  یـشخب  رد  رگا  دراد ، تروص  ود  دنـشاب  كرتشم  یتاذ  رما  کـی  رد  زیچ  دـنچ  رگا  . 2
ناسنا و دننام  دهدیم ، لیکـشت  ار  تاذ  زا  رگید  یـشخب  هک  تسا  لصف  هب  اهزیچ  نآ  زیامت  تروص  نآ  رد  دوب و  دـهاوخ  سنج  ریزگان 

رگیدکی زا  ههیش )  ) لیهص قطن و  هلیسو  هب  نکیل  دنراد  كارتشا  ّتیناویح  رد  هک  بسا 
160 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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. دنوشیم زیامتم 
کیچیه دشاب  مزال  ضرع  رگا  اریز  دش ، دنهاوخ  زیامتم  مه  زا  قرافم  یضرع  رما  کی  هلیسو  هب  دنـشاب  كرتشم  تاذ  مامت  رد  رگا  و  . 3

. تسه زین  نآ  دارفا  همه  مزال  عون ، ِمزال  دنشاب و  نآ  زا  یلاخ  دنناوتیمن 
تعیبط ینعم و  رد  فعض  تّدش و  صقن و  مامت و  هب  زیامت  زا  تسا  ترابع  هک  دناهدوزفا  زین  یمراهچ  مسق  زیامت  مسق  هس  نیا  رب  یخرب ،
دوـجو رد  اـهنت  کیکـشت  هکلب  تسین  ریذپکیکـشت  هسفن  یف  تیهاـم  هک  تسا  نآ  تقیقح  نکیل  کیکـشت ؛ ینعی  اـهنآ ، نیب  كرتـشم 

. تسا قّقحتم 
نآ هک  ءیش ، رد  تکرش  ناکما  مدع  زا  تسا  ترابع  تیئزج  اما  تسا ، تیهام  ینهذ  صاوخ  زا  هک  دوب  ّتیلک »  » هرابرد دش  هتفگ  هچنآ 
نیا رب  یباراف  میکح  هکنانچ  درادـن ، یطبر  تیهام  هب  تسا و  دوجو  زا  تیـصخش  تیئزج و  هک  تسا  نآ  قح  دـنیوگ . زین  تیـصخش  ار 

. تسا هدرک  تیعبت  يو  زا  زین  هللا  همحر  نیّهلأتملاردص  هدوب و  هدیقع 
بـسح رب  ًافرـص  نآ  رد  تکرـش  هک  ینعم  نادب  زیچ ، کی  صّخـشت  هک  تسا  نیا  تقیقح  : » دـیوگ رافـسا  رد  هللا  همحر  نیهلأتملاردـص 

. دنکیم عنم  ار  كارتشا  روصت  ًاتاذ  هک  تسا  نآ  دراد و  یگتسب  ءیش  تیهام  ياوس  رگید  يرما  هب  دشاب ، نکممریغ  زیچ ، نآ  روصت 
نآ دوجو  زج  تسین  چـیه  تقیقح  رد  دـنکیم  باـجیا  ءیـش  رد  ار  یتفـص  نینچ  هچنآ  تسا و  كارتـشا  زا  عناـم  هچنآ  ینعی  ّتیـصخش 

لقع دوش ، رظنفرص  ءیش  کی  ّصاخ  دوجو  زا  رگا  تسا و  صّخشت  ياراد  ًاتاذ  يدوجو  ره  هتـشاد ، راهظا  یناث  ملعم  هکنانچ  و  ءیش ،
. دوش هدوزفا  نآ  رب  صّصخم »  » رازه هکنآ  ولو  دنادیمن ، عنتمم  ار  نآ  رد  كارتشا  هجوچیه  هب  ناسنا 

هک ددرگیم  لصاح  رگید  ءایـشا  اب  نآ  سایق  زا  هک  یبسن  تسا  يرما  زیچ  کی  زاـیتما  اریز  تسا ، صّخـشت  زا  ریغ  عقاو  رد  زاـیتما »  » سپ
. دنتسه کیرش  مه  اب  یّلک  رما  کی  رد 

رگا هکنانچ  تسا ، اراد  ار  نآ  هسفن  یف  ءیش  هک  تسا  ياهّصاخ  صّخشت  هک  یتروص  رد 
161 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دوب دهاوخ  زاینیب  يّزیمم  صّصخم و  هنوگره  زا  صخشت  نتشاد  فرص  هب  دشاب ، هتشادن  یکیرش  هنوگچیه  ءیش 
هدام ات  هک  مینیبیم  ار  يدام  دارفالاریثک  عاونا  هکنانچ  دوش ؛ مهارف  زیچ  کی  يارب  صّخشت  دادعتسا  ّزیمت ، قیرط  زا  هک  تسا  نکمم  هتبلا 

[141 .«] دوشیمن هضافا  یلعا  أدبم  زا  نآ  دوجو  دشابن ، هدامآ  اهنآ  زا  درف  کی  ندمآ  دوجو  هب  يارب  دادعتسا  ثیح  زا 
ناشیا نخس  رهاظ  رب  انب  و  دنهدیم - تبسن  نادب  ار  ءایـشا  تیـصخش  هک  صخـشم »  » ضارعا ًالوا : هک : ددرگیم  نشور  تشذگ  هچنآ  زا 

رگید ضعب  رظن  هب  هک  نامز ، ای  دناهتـسناد و  صّخـشت  لماوع  ار  اهنآ  یـضعب  هک  یتم  نیا و  عضو و  ای  و  دوشیم - لماش  ار  ضارعا  همه 
ياههناشن زا  همه  دناهتسناد ، یلصا  صخشم  ار  نآ  رگید  یضعب  هک  هدام »  » نینچمه تسا و  هدش  هتخانش  صّخشت »  » درف هب  رصحنم  لماع 

نآ مزاول  زا  صّخشت و 
162 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. نآ لماوع  زا  هن  تسا 
دناهتفگ رگید  یخرب  هکنیا  ای  و  ءیش ، يدوجو  تلع  نامه  ینعی  تسا  نآ  کیدزن  لعاف  ءیـش  صخـشم  دناهتفگ : یـضعب  هکنیا  ًایناث :

، ضرع صّخشت  هک  دناهتفگ  یضعب  هچنآ  ای  و  تسوا ؛ هضافا  زا  همه  دوجو  هک  تسا  لاعتم  بجاو  ینعی  یتسه  ّلک  لعاف  نامه  صخشم 
هدش هداد  دانسا  دیعب  ببس  هب  صخشت  اهنآ  همه  رد  هکنآ  زج  تسین ، یتقیقح  زا  یلاخ  لاوقا  نیا  زا  کی  ره  تسا ؛ نآ  عوضوم  هیحان  زا 

ار كارتشا  ًاتاذ  زیچ ، ره  ّصاخ  ینیع  دوجو  اریز  تسا ، ءیش  دوجو »  » دوش هداد  تبسن  نادب  صّخـشت  دیاب  هک  بیرق  ببـس  هک  یلاح  رد 
. دباییم صّخشت  نآ  هطساو  هب  تیهام  تسا و  صّخشتم  تاّذلاب  دوخ  نوچ  دزاسیم ، عنتمم 

زا رتکیدزن  هک  یلاح  رد  دنوریم ، رامشهب  ءیـش  دوجو  للع  زا  ود  نیا  هکنآ  لیلد  هب  دنراد  تلاخد  صّخـشت  رد  عوضوم ، ای  لعاف  اما 
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. دش هتفگ  هک  نانچمه  تسا ، ءیش  ّصاخ  دوجو  صّخشت ، يارب  اهنآ 
هار زا  هک  تسا  یلاّصتا  تهج  زا  هکلب  هدوبن ، ینهذ  موهفم  کی  ناونعهب  نآ  دوخ  هیحاـن  زا  نهذ ، رد  سوسحم  مولعم  ندوب  یئزج  ًاـثلاث :

. تسا یجراخ  نیع  زا  يرثا  مولعم  نآ  هک  دراد  یهاگآ  زین  ناسنا  دراد و  جراخ  اب  ّسح 
هدش و هدرپس  نهذ  هب  ّسح  هار  زا  هک  یئزج  یلایخ  روص  زین  تسا و  ّسح  هب  لّیخت  لاصتا  هطساو  هب  یلایخ  روُص  ندوب  یئزج  نینچمه ،

دزاسیم دوخ  دزن  رد  دوجوم  هدش  هریخذ  ياهتروص  بیکرت  زا  نهذ  هک  يروص  ای  دـباییم و  روضح  نهذ  شیپ  رد  یـضتقم  عقوم  رد 
[142 .] تسا لاّصتا  رد  یجراخ  نیع  اب  نآ  عبت  هب  سح و  اب  هک  تسا  یئزج  تهج  نآ  زا  زین 

163 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

یضرع یتاذ و  مراهچ : لصف 

، ددرگ یفتنم  زین  تایهام  نآ ، عفر  اب  دشاب و  تایهام  دودـح  رد  لخاد  هچنآ  دریگیم ، رارق  لقع  هجوت  دروم  تایهام  رد  هک  یمیهافم  زا 
هدنور هار  ای  ناسنا  يارب  هدنـسیون  دـننام  دـشاب  نآ  دودـح  زا  جراخ  ددرگ و  لمح  تایهام  رب  هچ  ره  نآ  زج  دوشیم و  هدـیمان  تاّیتاذ » »

. دراد مان  تاّیضرع » ، » ناویح يارب 
لومحم  » ار نآ  دشاب و  مامضنا  قیرط  زا  نآ ، عازتنا  ای  عوضوم  رب  نآ  لمح  هک  لاوحا  تافص و  زا  هتسد  نآ  یکی  تسا ، هنوگود  یضَرَع 

رگا نکیل  تسا ؛ مسج  رب  ترارح  مامضنا  رب  فوقوم  مسج  رب  نآ  لمح  ءیـش و  زا  نآ  عازتنا  هک  مرگ »  » تفـص دننام ، دنمان  همیمـض » هب 
. لفاس یلاع و  دننام ، دنیوگ  لومحملا » جراخ   » یضرَع ار  نآ  دشابن ، عوضوم  رب  يزیچ  مامضنا  رب  فقوتم  نآ  لمح  عازتنا و 

. دنرهاوج دوجو  بتارم  زا  ضارعا  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ  ام  تسا و  روهشم  نف  نیا  لها  نیب  رد  هچنآ  زا  تسا  ياهصالخ  نیا 
: زا دنترابع  صاوخ  نآ  هک  ددرگیم  زیامتم  تسا  نآ  ندوب  یتاذ  مزاول  زا  هک  دوخ  صاوخ  هطساو  هب  یضَرَع  زا  یتاذ 

یتاذلا يذ  زا  یتاذ  ینعی   ) تسا يرورـض  دوخ  سفن  يارب  ءیـش  توبث  اریز  تسا ، توبثلا  يرورـض  یتاذـلا ) يذ   ) تیهام يارب  یتاذ  . 1
(. تسین ریذپكاکفنا 

. دنتسه یکی  ود  نیا  عقاو  رد  اریز  تسا ، یتاذلا  يذ  هدجوم  تلع  نامه  یتاذ ، هدننکداجیا  ینعی  تسا ، زاینیب  ببس  زا  یتاذ  . 2
164 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[143 .] دمآ دهاوخ  نیا  زا  سپ  نآ  حرش  هک  دنیوگ  رهوجت »  » هب مّدقت  ار  مدقت  نیا  دراد ؛ مدقت  یتاذلا ) يذ   ) تیهام رب  یتاذ  . 3
دراو نآ  رب  تیهاـم  ءازجا  مدـقت  رب  هک  یلاکـشا  نیارباـنب  تسا و  یلوا  لـمح  نآ  ءازجا  تاذ و  نیب  لـمح  هـک  دـش  نـشور  نـیا  زا  شیپ 

رب ءازجا  عومجم  مدـقت  سپ ، تسا . لک  ناـمه  عقاو  رد  ءازجا  عومجم  لـک ، ره  رد  هک  تسا  نیا  هدراو  لاکـشا  تسین . تسرد  دـناهدرک 
. تسا لاحم  دوخ و  سفن  رب  ءیش  مدقت  ینعم  هب  لک 

لمح دوب و  دـهاوخ  تاذ  نیع  لصف ، لثم  دـشاب ، ّصخا  هاوخ  و  سنج ، لثم  دـشاب ، معا  هاوخ  یتاذ  هک  تسین  دراو  تهج  نآ  زا  لاکـشا 
[144 .] دنراد رارق  تیهام  ّدح  رد  هک  تسا  نآ  يارب  ًافرص  دناهدیمان  تیهام  ءازجا  ار  لصف  سنج و  هکنیا  و  تسا ، یلوا  لمح  اهنآ  نیب 

165 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
تریاغم رابتعا  هنوگود  نیب  دـنراد و  مدـقت  لـک  رب  عمجت  یب  ءازجا  اریز  درادـن ، دوجو  یلاکـشا  لـک  رب  ءازجا  مدـقت  رد  نیا ، زا  هتـشذگ 

(. ددعتم ءازجا  زا  ياهعومجم  رابتعا  دحاو و  کی  ناونعهب  ّلک  رابتعا   ) دراد دوجو 

اهنآ هب  طوبرم  لئاسم  یخرب  لصف و  عون و  سنج و  مجنپ : لصف 

: دننام دوشیم ، هدیمان  عون »  » دشاب هتشاد  ار  دوخ  هژیو  یقیقح  راثآ  هک  ياهّمات  تیهام 
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. دنفسوگ بسا ، ناسنا ،
نیب هک  ناویح  دننام  تسا ، كرتشم  عون ، دنچ  نیب  رد  تساهنآ ، دودح  ءزج  هک  عاونا  یتاذ  یناعم  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  نایب  قطنم  رد 

. تسا كارتشا  دروم  هریغ  دنفسوگ و  بسا و  ناسنا و 
. تسا ناسنا  هب  صتخم  طقف  هک  قطان  دننام  دراد ، صاصتخا  عون  کی  هب  اهنت  یتاذ  یناعم  زا  رگید  یخرب 

. دنمان لصف »  » ار عون  ره  یصاصتخا  یتاذ  و  سنج ،»  » ار عون  دنچ  نیب  كرتشم  یتاذ 
. دیعب لصف  بیرق و  لصف  دیعب و  سنج  بیرق ، سنج  دناهنوگ : ود  لصف  سنج و 

بتک رد  ماسقا  نیا  زا  کـی  ره  و  لـفاس ، طـسوتم و  یلاـع و  عون  سنج و  دـناهنوگ : هس  کـی  ره  میـسقت  کـی  رد  عون  سنج و  نینچمه 
. تسا هدش  هداد  حیضوت  دوخ  ياج  رد  قطنم 

مـسج رهوج   » مینک لـقعت  نینچ  ار  نآ  میریگب و  رظن  رد  تسا  دوجوم  عون  کـی  زا  شیب  رد  هک  ار  ناویح  ینعم  لاـثم ، يارب  رگا  نوـنکا 
نادـب هک  يرگید  ینعم  ره  هک  میروآ  رظن  رد  نانچ  ینعم  نیمه  اب  ییاهنت  هب  اًلقتـسم و  ار  نآ  میناوتیم  هدارا » هب  كرحتم  ساـسح  یماـن 

دئاز روکذم و  ینعم  زا  جراخ  هک  قطان  دننام  دریگ ؛ رارق  نآ  زا  جراخ  هکلب  دوشن  لخاد  نآ  تاذ  نتم  رد  دشاب و  نآ  رب  دئاز  دوش  هفاضا 
ینعم نآ  ینعی  تسا . نآ  رب 

166 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
زین مه  يور  رب  قطان  ناویح و  ینعی  ود  نآ  عومجم  موهفم  اب  نینچمه  دراد و  تریاغم  دـیدج  يانعم  اـب  میاهدرک  لـقعت  ناویح  زا  اـم  هک 

. درک لمح  زین  دئاز  ینعم  رب  ناوتیمن  ار  هدش  دای  ینعم  دراد و  تریاغم 
ییاـهنت هب  قطاـن  زا  ریغ  قطاـن و  ناویح  موهفم  زا  ریغ  تیهاـم ، لّـقعت  هوحن  نیا  رد  ناویح  زا  لوقعم  موهفم  هک  میباـییمرد  بیترت  نیدـب 

. تسا
هب تبسن  دوریم و  رامشهب  هدام »  » ددرگیم هارمه  نآ  اب  هک  يدئاز  ینعم  هب  تبسن  ددرگ  لقعت  تیهام  کی  زا  تروص  نیدب  هک  ییانعم 

[145 .] دیآیم باسح  هب  يدام  تلع  دئاز ، ینعم  تیهام و  ینعی  ود ، نآ  عومجم 
يزیچ ار  ناویح  موهفم  اًلثم  دنراد ، كارتشا  تیناویح  ینعم  رد  همه  هک  میریگب  رظن  رد  ناویح  عاونا  اب  هسیاقم  رد  ار  ناویح  ینعم  رگا  اما 
دروم موهفم  تروص ، نیا  رد  ناویح ، عاوـنا  زا  رگید  ياـهزیچ  دنفـسوگ و  مه  بسا و  مه  دـشاب و  ناـسنا  دـناوتیم  مه  هک  مینک  روـصت 

ار نآ  دوـش و  هدوزفا  نآ  رب  عاوـنا  زا  یکی  ّصاـخ  لـصف »  » هک هاـگنآ  اـت  دوـب  دـهاوخ  لّـصحتمریغ  مـهبم و  صقاـن و  ناوـیح ، زا  لّـقعت 
عون ینعی  قطان » ناویح   » ددرگ و هدوزفا  ناویح »  » رب تسا  قطان »  » هک ناسنا  لصف  اًلثم  هکنانچ  دروآرد . لـصحتم  ماـت  تیهاـم  تروصهب 

[146 .] دوش لصاح  ناسنا 
167 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دوشیم هدیمان  لصف  قطان )  ) دزاس جراخ  ماهبا  زا  ار  نآ  هچنآ  سنج و  ناویح )  ) هیفٌكرتشم یتاذ  بیکرت ، نیا  رد 
يراج زین  یـصاصتخا  ءزج  دروم  رد  طرـشب  طرـش ال و ال  هب  رابتعا  ینعی  دـش ، رکذ  كرتشم  ءزج  دروم  رد  هک  یلقع  رابتعا  هنوگود  نیا 
دهاوخ ءزج  ود  زا  بّکرم  عومجم  ِتلع  رگید و  ءزج  تروص »  » ددرگ روصت  طرش ال  هب  رابتعا  هب  هاگره  یصاصتخا  ءزج  نیاربانب ، تسا .

ار سنج  هک  دوب  دهاوخ  لصف »  » ددرگ لّقعت  طرشب  هاگره ال  و  تسین . اهنآ  عومجم  رب  ای  رگید  ءزج  رب  لمح  لباق  تروص  نیا  رد  دوب و 
. تسا یتاذ  یلوا  لمح  هب  لمح  لباق  نآ  رب  دنکیم و  لماک  ار  عون  موهفم  دزاسیم و  لّصحتم 

، لصف ینعی  ّصخا  ءزج  هلیسو  هب  دشاب  سنج  نامه  هک  معا  ءزج  تایهام ، رد  هراومه  یلقع  لیلحت  بسح  هب  هک  دش  نشور  بیترت  نیدب 
. دباییم ماوق 

: تسا هدرک  نایب  وحن  نیدب  ار  لصف  رب  سنج  ماوق  یگنوگچ  رافسا ، رد  نیهلأتملاردص 
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اراد رتشیب  دوجو  کی  جراـخ  رد  لـصف  سنج و  اریز  تسین ، یجراـخ  دوجو  بسح  رب  تسا  لـصف  رب  مئاـق  سنج  دوشیم  هتفگ  هکنیا  »
تیهام نهذ  رد  هکلب  دشاب ؛ يرگید  رب  مئاق  دوجو ، رد  ود  نآ  زا  یکی  هک  تسین  نکمم  دنشاب  دّحتم  فرظ  کی  رد  هک  رما  ود  دنتـسین و 

اریز دشاب ، رگید  ءزج  تلع  دحاو ، تیهام  هدنهدلیکـشت  ءزج  ود  زا  یکی  دیاب  اًلقع  تسا و  لیلحت  هیزجت و  لباق  یلقع  ءزج  ود  هب  یعون 
تـسین نکمم  یـسنج  ءزج  اریز  تسا ، یلـصف  ءزج  دوش  عقاو  تلع  جایتحا و  دروم  دناوتیم  هچنآ  تسا . دنمزاین  يرگید  هب  اهنآ  زا  یکی 

ءیـش کی  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  هارمه  هب  اجکی  ار  لباقتم  فلتخم و  لوصف  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  نآ  همزال  نوچ  دـشاب ، یلـصف  ءزج  تلع 
. لاحم تسا  يرما  هک  دشاب  زین  لباقتم  فلتخم و  تدحو ، نیع  رد  دحاو ،

زا هک  یشخب  نآ  تلع  زین  و  یسنج ، قلطم  تعیبط  هدننکمیسقت  یـسنج و  ءزج  تلع  ار  یلـصف  ءزج  هکنیا  زج  دنامیمن  یهار  ورنیا ، زا 
عون هرهب  سنج ، كرتشم  موهفم 

168 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
(. 30 ص 29 - ج 2 ، رافسا ، « ) مینادب روکذم  هرهب  نآ و  زا  لصاح  بّکرم  زا  یئزج  و  دوشیم ،

زا شخب  نآ  تلع  اهنت ، رگا  و  دوش ؟ بوسحم  نآ  هدننکمیـسقت  دـناوتیم  هنوگچ  دـشاب  سنج  تلع  لصف  هاگره  هک : دوش  لاکـشا  رگا 
ناوتب ات  دوش  ضرف  صّـصخت »  » ادـتبا دـیاب  اریز  دوب ، دـهاوخن  تسرد  زین  دراد ، صاصتخا  نادـب  لصف  تسا و  عون  هرهب  هک  دـشاب  سنج 

یجایتحا رگید  ددرگ ) صخـشم  لصف  يارب  سنج  زا  صاخ  هرهب  ینعی   ) ددرگ قّقحتم  صّـصخت ، یتقو  نکیل  تسناد ، نآ  تلع  ار  لصف 
. تسا یفتنم  لصف  تیلع  هب  زاین  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  صّصخت  تروص  نآ  رد  نوچ  دوب  دهاوخن  تلع  هب 

دوخ نآ  تسا و  نآ  يدوجو  لّـصحت  هیحاـن  زا  دوشیم ، عون  ّصاـخ  هرهب  نآ  هطـساو  هب  مهبم  سنج  هک  یتیـصوصخ  مییوگ : خـساپ  رد 
هطساو هب  دوشیم و  لصاح  لصف »  » هلیسو هب  صّصخت  نیاربانب  دراد . مّدقت  دوخ  لولعم  رب  دوجو  ثیح  زا  ًاعبط  تلع  تسا و  لصف  لولعم 

رد تسین و  یصّصخت  هنوگچیه  ياراد  دوخ  تاذ  رد  سنج  هنرگو  دباییم ، صّصخت  دوشیم و  عاونا  هب  میـسقت  سنج  هک  تسا  لصف » »
. تسین مات  دحاو  کی  سنج  اریز  درادن ، دوجو  یلاکشا  دشاب  دحاو  یسنج  تیهام  کی  تلع  لصف  دنچ  هکنیا 

يدرف دوجو  سنج  اـت  هک  تسا ، يدرف  دوجو  هب  نآ  لّـصحت  دوشیم ، دوـجوم  نآ  هطـساو  هب  سنج  هک  یلّـصحت  دوـش : هتفگ  رگا  لاـح 
هب ندرمش  سنج  دوجو  تلع و  ار  لصف  سپ  دش ، دهاوخن  اراد  ار  يدوجو  نوئـش  زا  کیچیه  دوب و  دهاوخن  مات  لّصحت ، دباین ، یجراخ 

؟ تسا ینعم  هچ 
نهذ رد  مات  یعون  تیهام  کی  ناونعهب  هک  تسا  نآ  ینالقع  تروص  توبث  لصف ، هلیـسو  هب  سنج  لّصحت  زا  دوصقم  مییوگ : خساپ  رد 

ققحت نانچ  یعون  ّمات  تیهام  هک  تسا  نآ  دوشیم  لصاح  نآ  يارب  یجراـخ  يدرف  دوجو  قیرط  زا  هچنآ  هک  یتروص  رد  دوش ، لـصاح 
. دشاب ّبترتم  نآ  رب  یجراخ  راثآ  هک  دبای 

یسنج مهبم  تیهام  هک  تسا  نیا  دیآیم ، تسد  هب  لصف »  » هیحان زا  هچنآ  نیاربانب 
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یعون مات  تیهام  هک  تسا  نیا  ددرگیم ، لصاح  يدرف  دوجو  هیحاـن  زا  هچنآ  و  دـیآرد ، یعون  ماـت  تیهاـم  تروصهب  ددرگ و  لـصحتم 
. دشاب هتشاد  هارمه  هب  ار  یجراخ  راثآ  هّیلک  هک  دیآرد  یجراخ  تقیقح  کی  تروصهب  دبای و  ققحت 

: هک دش  نشور  تشذگ  هچنآ  زا 
ماهبا و هب  هجوت  نودـب  تسا  ّمات  تیهام  عون ، و  لصُحم ، زرط  هب  تسا  عون  ناـمه  لـصف  و  مهبم ، روطهب  نکیل  تسا  عون  ناـمه  سنج  . 1

. لیصحت
يارب سنج  تسا : نینچ  رگیدـکی  اب  لصف  سنج و  نیب  تبـسن  اما  یلوا ،) لمح   ) تسا لمح  لباق  عون  رب  لـصف ، سنج و  زا  کـی  ره  . 2

. تسا عئاش  لمح  اهنآ  نیب  لمح  هّصاخ و  ای  ّصاخ  ضرع  سنج  يارب  لصف  تسا و  ماع  ضرع  لصف 
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کی رد  لصف  کی  زا  شیب  قّقحت  نینچمه  تسین ، ریذپقّقحت  دـحاو  هبترم  کی  رد  سنج  کی  زا  شیب  دـحاو  یعون  تیهام  کی  رد  . 3
. لاحم تسا  يرما  هک  دشاب  ددعتم  دحاو  ءیش  کی  هک  دوب  دهاوخ  نآ  مزلتسم  اریز  درادن ، ناکما  یعون  ّمات  تیهام  کی  رد  دحاو  هبترم 

. دنفلتخم یلقع  رابتعا  بسح  رب  نکیل  دنتسین  شیب  یکی  تاذ  رد  هدام  سنج و  . 4
اب زین  لصف  هدام . دوش  هتفرگ  رظن  رد  طرش ال  هب  هاگره  سنج ، دوب و  دهاوخ  سنج »  » دوش هتفرگ  رظن  رد  طرـشب  هاگره ال  هدام  نیاربانب ،

تروص تسا و  تروص  ـال ، طرـش  هب  ذوخأـم  لـصف  سپ  تسا ، یلقع  راـبتعا  بسح  رب  اـهنآ  فـالتخا  تسا و  یکی  تاذ  رد  تروـص » »
. دوب دهاوخ  لصف  طرشب ، ذوخأم ال 

تروص هدام و  ینعم  ناوتیم  دراد و  یجراخ  دوجو  اهنآ  رد  تروص  هدام و  نوچ  تسا  رهاظ  [ 147] يدام بّکرم  رهاوج  رد  بلطم  نیا 
. دوب دهاوخ  لصف  يرگید  سنج و  یکی  هاگنآ  دروآ ، رظن  رد  طرشب  وحن ال  هب  ار  کی  ره  درک و  لقعت  ار 
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، تسا یکی  اهنآ  رد  كارتشالا  هب  ام  زایتمالا و  هب  ام  تسا و  هدـشن  بیکرت  تروص  هداـم و  زا  تسا و  یجراـخ  طـیاسب  هک  ضارعا »  » اـما

دنکیم رابتعا  لوصف  سانجا و  ناونعهب  ار  نآ  هتفای ، صاصتخا  كارتشا و  زا  يدراوم  اهنآ  رد  لقع ، نکیل  درادـن . یقیقح  لصف  سنج و 
دروم رد  دوب . دـهاوخ  ضارعا  نآ  یلقع  تروص  هدام و  مکح  رد  دریگب  رظن  رد  ـال  طرـش  هب  ار  يراـبتعا  لوصف  ساـنجا و  نآ  هاـگره  و 

. تسا لاونم  نیمه  رب  رما  زین  هدّرجم  رهاوج 

تسا طوبرم  نادب  هچنآ  و  لصف » : » مشش لصف 

: دوریم راکهب  ینعم  ود  هب  تمکح  لها  حالطصا  رد  لصف 
. دوشیم ضراع  عون  رب  هک  یمزاول  نیرتفورعم  نیرتیصوصخ و  ینعم  هب  یکی 

هک یقیقح  لوصف  هب  یبایتسد  هک  دنهدیم  رارق  تایهام  دودـح  لخاد  یقیقح ، لوصف  ياجهب  دنرامـشیم و  لصف  تهج  نآ  زا  ار  نیا 
دشاب هتشاد  [ 148 «] یقباطم تلالد   » یقیقح لصف  رب  هک  یمـسا  تغل ، رد  هکنآ  اـی  ددرگیم و  رّـسیم  يراوشد  هب  تسا  عاونا  هدـنهدماوق 

. دوشیمن تفای 
ینعم نیدـب  هک  تسا  نتفگ  نخـس  قطن  زا  روظنم  ای  تسین ، نوریب  لاح  ود  زا  دوریم  راکهب  ناسنا  عون  ود  لصف  ناونعهب  هک  قطان ، اًـلثم 

اب دوب . دهاوخ  [ 149 «] هعومسم تاّیفیک   » ءزج
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ضارعا ءزج  دـشاب  هک  هنوگره  زا  تیفیک  تسا و  یناسفن » تاّیفیک   » زا زین  تروص  نآ  رد  هک  تسا  تاـیلک  كاردا  نآ  زا  روظنم  هکنیا 
. دنیوگ یقطنم  لوصف  ار  لوصف  هنوگنیا  دوب . دهاوخن  رهاوج  هدنهدماوق  هاگچیه  ضارعا  تسا و 

يانبم أدبم و  ینعم  نیدـب  لصف  دـشخبیم . ماوق  ار  عون  لّصحت و  ار  سنج  تقیقح  رد  هک  دوشیم  قالطا  ییانعم  رب  لصف ، هکنیا  رگید 
. دنیوگ یقاقتشا » لصف   » ار نآ  تروص ، نیا  رد  هک  مینادب  ناسنا  لصف  ار  ندوب  هقطان  سفن  ياراد  اًلثم ، هکنانچ  تسا ؛ یقطنم  لصف 

هب ار  نآ  دـشخبیم و  لّصحت  ار  سنج  هک  تسا  ریخا  لصف  اریز  دراد ، یگتـسب  نآ  لصف  نیرخآ  هب  عون  ّتیماـمت  هک  تسناد  دـیاب  لاـح 
دوجوم لّصحم  هجو  هب  ریخا  لصف  رد  تسا  مهبم  تروصهب  رگید  لوصف  سانجا و  رد  هک  یتقیقح  نیاربانب  دنکیم . لدب  عون  مات  تیهام 

[150 .] دشابیم
ریخا لصف  رد  عون  ّتیعون  هک  تسا  نآ  دوشیم  لصاح  بلطم  نیا  زا  هک  ياهجیتن 
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زا تسا  طرش ال  هب  لصف  نامه  هک  عون  تروص  رگا  سپ  دوش . نوگرگد  نآ  ّدح  رد  دوجوم  لوصف  زا  یـضعب  هکنآ  ولو  تسا  ظوفحم 
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. دوب دهاوخ  ظوفحم  اهنت ، تروص  اب  يدام  تابّکرم  رد  عون  تقیقح  ددرگ ، دّرجم  ادج و  دشابیم  طرش ال  هب  سنج  هک  نآ  هّدام 
. تشاد دهاوخ  هارمه  دوخ  اب  ار  ناسنا  یعون  تقیقح  ددرگ  ادج  ندب  زا  رگا  تسا  ناسنا  تروص  هک  ناسنا  سفن  اًلثم ، هکنانچ 

رارق لصف  ّدـح  رد  دوشیم  عقاو  عون  ّدـح  رد  هکناـنچ  سنج  ینعی  دـباییمن ؛ جاردـنا  دوخ  سنج  تحت  عون ، فـالخرب  لـصف  نینچمه 
دیآرد دوخ  سنج  تحت  لـصف ، رگا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نیا  دـشاب و  رهوـج  هلوـقم  زا  دـناوتیمن  رهاوـج  لوـصف  نیارباـنب  دریگیمن .

دـشکیم و لسلـست  هب  راک  تشاد و  دـهاوخ  ار  زاین  نیمه  زین  لصف  نآ  دـشخب و  ماوق  ار  نآ  هک  دوب  دـهاوخ  یلـصف  هب  جاتحم  ناـنچمه 
اًلقع نیا  دـیآیم و  مزال  یـسنج  زین  عون  ره  يارب  دـباییم و  ققحت  یهانتمان  عاونا  لصف ، ره  رد  دـیآیمرد و  مه  یپ  رد  تیاهنیب  لوصف 

[151 .] تسا نکممان 
لمح اهنآ  نیب  لمح  دنـشاب و  رگیدـکی  نیع  ود  نآ  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  ددرگ  جردـنم  دوخ  سنج  تحت  لصف  رگا  نیا ، زا  هتـشذگ 

[152 .] ّصاخ ضرع  سنج  يارب  زین  لصف  دشاب و  ماع  ضرع  لصف ، يارب  دناوتیمن  سنج  رگید  تروص  نآ  رد  دشاب و  یلوا 
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زا ضعب  تسا و  ناویح  یقطان  ره  مییوگ : هکنانچ  دوش ، عقاو  لمح  نآ ، مّسقم  لصف  سنج و  نیب  هک  درادـن  نآ  اب  یتاـفانم  بلطم ، نیا 
هکلب دـش ، هتفگ  اًلبق  هکنانچ  هتفرگ ، تروص  ّصاخ  ماـع و  ضرع  نیب  هک  تسا  عئاـش  لـمح  عون  زا  لـمح  نیا  اریز  تسا ، قطاـن  ناویح 

درک لـمح  نآ  مّسقم  لوصف  هّیلک  رب  ناوتیم  لاـثم ، يارب  ار  رهوج  سپ  تسا . لـصف  سنج و  ناـیم  یلوا  لـمح  عوقو  میدرک  یفن  هچنآ 
. دشاب نآ  تیهام  زا  یئزج  سنج ، ددرگ و  جردنم  نآ  تحت  هلوقم  ثیح  زا  لوصف  هکنآ  نودب 

هّیمـسج و تروص  یلویه و  سفن و  لقع و  هب  رهوج  میـسقت  اب  دوخ  سنج  تحت  لصف  لوخد  مدع  هک : دنک  ضارتعا  یـسک  رگا  نونکا 
نآ دشاب  ياهلوقم  زا  یعون  زیچ ، کی  هکنآ  همزال  دـناهدمآ و  رامـشهب  رهوج  عاونا  زا  سفن  هّیمـسج و  تروص  اریز  دراد ، تافانم  مسج 
زا یعون  دوخ  رگا  و  ـال ، طرـش  هب  ذوخأـم  تسا ، مسج  لـصف  هّیمـسج  تروص  هک  مینادیم  و  دـیآرد ؛ هلوـقم  نآ  تحت  دـناوتب  هک  تسا 

. دوش عقاو  نآ  تیهام  ّدح  رد  رهوج  دیآرد و  رهوج  سنج  تحت  يرهوج ، لصف  دیاب  دشاب  رهوج 
هک دناهدرک  تباث  مه  یلقع  ناهرب  ساسا  رب  دناهدرمـش و  رهوج  زا  یعون  ار  سفن  نوچ  تسا . دراو  زین  سفن  دروم  رد  ضارتعا  نیا  نیع 
هب هاگره  تسا  ناـسنا  تروص  هک  هقطاـن  سفن  نیمه  دوب و  دـهاوخ  یقاـب  ندـب  تقراـفم  زا  سپ  هک  تسا  يدّرجم  رهوج  یناـسنا  سفن 

. دوب دهاوخ  یناسنا  تیهام  لصف  دوش  هتفرگ  رظن  رد  طرش ال 
. دراد یگتسب  اهنآ  یلقع  رابتعا  فالتخا  هب  میهافم  مکح  فالتخا  مییوگ : خساپ  رد 

رظن رد  ریغ  يارب  نآ  دوجو  هاگره  اما  دـباییم ، عازتنا  نآ  هسفن  یف  دوجو  زا  ءیـش  تیهام  هک  میتفگ  هریغل  هسفنل و  دوجو  ثحبم  رد  اًلبق 
. دشاب هسفن  یف  دوجو  نیع  نآ ، هریغل  دوجو  هک  دنچ  ره  درک  ناوتن  عازتنا  نآ  زا  یتیهام  رابتعا  نیدب  دوش ، هتفرگ 

نآ دوجو  دشاب و  عون  یتاذ  ّزیمم  هک  تسا  نیا  لصف  ّتیثیح  سنج و  هب  تبـسن  فاضم  تسا  یموهفم  لصف  هک  تشاد  هجوت  دیاب  کنیا 
، دوش هتفرگ  رظن  رد  سنج  يارب 
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[153 .] دوب دهاوخن  یتیهام  ياراد  تسا  لصف  هک  رظن  نآ  زا  نیاربانب 
هک تسا  نآ  ّصاـخ ، ضرع  سنج  يارب  لـصف  دـشاب و  ماـع  ضرع  لـصف  يارب  سنج  هکنیا  همزـال  : » دـناهتفگ هکنیا  زا  اـمکح  روظنم 

جاردنا و  دنباییم . جاردـنا  دوخ  سنج  تحت  عاونا  هک  نانچنآ  دـیاینرد  رهاوج  ینعم  تحت  ینعی  دـشابن ، رهوج  هلوقم  زا  رهاوج  لوصف 
هتفگ هک  تسا  بلطم  نیمه  دـشابن » نآ  تیهام  رد  لخاد  هک  تسا  [ 154] یمزاول تحت  تاموزلم  جاردـنا  عون  زا  دوخ ، سنج  تحت  نآ 

. دش
لمح دوخ  هّدام  نآ و  نیب  دشابیم  طرش ال  هب  ذوخأم  هدام ، هب  تبـسن  نوچ  تسا ، هدام  مّوقم  هک  تهج  نآ  زا  هّیمـسج  تروص  نیاربانب ،
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نآ و نایم  دوب و  دـهاوخ  عون  ریزگاـن ، دـیآرد  سنج  تحت  رگا  اریز  دـمآ ، دـهاوخن  رد  زین  نآ  سنج  تحت  دوب و  دـهاوخن  رارقرب  یلوا 
ضرف فالخ  نیا  دش و  دهاوخ  رارقرب  ّتینیع  یلوا و  لمح  سنج ،

175 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. دراد ققحت  عئاش  لمح  تروص ، هدام و  نایم  يداّحتا  بیکرت  دوجو  ببس  هب  ود  نآ  نیب  هک  دنچ  ره  تسا ،

نادـب لـعفلاب  ءیـش ، هچنآ  دـناهتفرگ  تروص  فیرعت  رد  هکناـنچ  تسا - عوـن  تیهاـم  تاذ و  تقیقح  همه  تروـص ، هک  ورنآ  زا  هتبلا 
، دنـشابیم عون  تیلعف  تقیقح و  نیع  اریز  تسناد ، رهاوج  ار  رهاوج  لوصف  ناوتیم  لـعفلاب -) وه  وه  ءیـشلا  هب  اـم   ) تسا هتفاـی  ّتیئیش 

رارقرب یلوا  لمح  ود  نآ  نیب  دوش و  عقاو  اهنآ  ّدـح  رد  هک  وحن  نادـب  دـنیآرد  دوخ  سنج  تحت  لـصف  هک  تسین  ینعم  نادـب  نیا  نکیل 
[155 .] دشاب

. تسا عون  یتاذ  ّزیمم  ًافرص  هکلب  هتفاین ، بیکرت  لصف  سنج و  زا  تسا و  طیسب  یناعم  زا  لصف  هک  دش  نشور  تشذگ  هچنآ  زا 
زین لقع  رد  هتفاین و  بیکرت  تروص  هدام و  زا  تسا و  طـئاسب  زا  یجراـخ  دوجو  رد  تسا ، هداـم  اـب  هارمه  يداـم و  ًاـتاذ  هک  يداـم  روص 

باجیا ار  يرگید  لصف  سنج و  زین  رگید  لـصف  دـشاب  لـصف  سنج و  ياراد  دوخ  لـصف  رگا  اریز  دـشابیمن ، لـصف  سنج و  زا  بّکرم 
، دحاو لصف  کی  هجیتنلاب  دیآیم و  مزال  عون  کی  لصف ، سنج و  ره  ءازا  هب  دشکیم و  تیاهنیب  هب  لوصف  سانجا و  هلـسلس  دـنکیم و 

. ددرگیم تیاهنیب  عاونا 
یتعان دوجو  هک  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  دـشابیم و  یتعان  دوجو  ّتیثیح  ياراد  تسا  یناسنا  عون  لـصف  هک  راـبتعا  نادـب  زین  دّرجم  سفن 

لیکـشت ار  عوـن  تقیقح  ماـمت  ثیح  نیا  زا  تسا و  هسفن  یف  دوـجو  زین  هسفنل و  دوـجو  ياراد  ندوـب  دّرجم  ثیح  زا  اـما  درادـن ، تیهاـم 
هکلب دوب ، دهاوخن  تروص  رابتعا  نیدـب  هک  دوشیم  بوسحم  رهوج  زا  یعون  دـنکیم و  قدـص  نآ  رب  رهوج  موهفم  نیاربانب  دـهدیم و 

هدام هب  نآ  ّقلعت  اریز  درادن ، هلئسم  نیا  اب  یتافانم  هدام  يارب  نآ  دوجو  دوریم و  رامشهب  رهوج  يروص  ءزج 
176 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[156 .] دوخ تاذ  رد  هن  تسا  يدام  دوخ  لعف  رد  سفن  ینعی  تاذ ، هن  تسا  لعف  ماقم  رد 
هک هدـیقع  نیا  ساسا  رب  اما  دـننادیم ، یناحور  يرما  ءاقب  ثودـح و  رد  ار  دّرجم  سفن  هک  تسا  ءاّشم  ياـمکح  لوق  ياـنبم  رب  ناـیب  نیا 

لعف رد  دّرجت  زا  دعب  دباییم و  دّرجت  هدام  زا  ادـتبا  سفن  اردـصالم ) هدـیقع  قبط  ، ) یناحور ءاقب  رد  دـشاب و  ینامـسج  ثودـح  رد  سفن 
. دسریم دّرجت  هبترم  هب  ندب  زا  تقرافم  اب  زین  لعف  رد  سپس  دراد و  ّقلعت  هدام  هب  دوخ 

« عون  » ماکحا زا  ياهراپ  متفه : لصف 

. دوشیم میسقت  یفاضا  یقیقح و  مسق  ود  رب  دشاب و  یّصاخ  راثآ  ياراد  دوجو  رد  هک  تسا  ياهّمات  تیهام  عون ،
کی ناونعهب  ار  نآ  هک  یجراخ  دوجو  ینعی  دـشاب ، یجراخ  دوجو  رب  فقوتم  اهنت  نآ  رب  یجراـخ  راـثآ  ّبترت  هک  تسا  نآ  یقیقح  عون 

رب یجراخ  راثآ  ّبترت  هک  تسا  نآ  یفاضا  عون  اما  ناسنا ، دننام  تسا ، یفاک  نآ  ّصاخ  راثآ  ِّبترت  يارب  دـشخبیم  صّخـشت  ّصاخ  درف 
« عون  » نآ ّتیمامت  هب  رظن  هک  دنچ  ره  تسا ، سنج  دوخ  نودام  عاونا  هب  تبـسن  تروص  نیا  رد  و  دـشاب ، لصف  دـنچ  ای  کی  دـنمزاین  نآ 
یتابن و عاونا  سنج  لاح  نیع  رد  تسا و  یلاـع  عون  رهوج ، هب  تبـسن  دوخ  هک  مسج  لـثم  طّـسوتم . یلاـع و  عاونا  همه  دـننام  دـشابیم ،

. دشابیم سنج  تاناویح  عاونا  ریاس  ناسنا و  يارب  تسا و  رهوج  زا  طّسوتم  عون  هک  ناویح  دننام  زین  و  تسا . یناویح  يدامج و 
177 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

ءازجا و زا  کی  ره  نیب  لمح  اریز  دـشاب ، عون  دوجو  ناـمه  هک  تسین  شیب  دوجو  کـی  جراـخ  رد  هّیعون  تیهاـم  ءازجا  یجراـخ  دوجو 
زا دراد و  دوجو  تریاغم  لّصحت ، ماهبا و  ثیح  زا  تیهام  ءازجا  نیب  نهذ ، رد  اما  درادـن ، شیب  دوجو  کی  عون  تسا و  یلوا  لـمح  عون ،
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[157 .] دش هتفگ  هکنانچ  دنشابیم  یضرع  رگیدکی  هب  تبسن  لصف  سنج و  ورنیا 
رقف ءیـش  هدنهدلیکـشت  ءازجا  نیب  دیاب  ًامتح  دشاب ، يدام  عاونا  نامه  هک  یقیقح  تابّکرم  رد  دناهتفگ : امکح  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 

تاّیرورـض زا  ار  رما  نیا  یـضعب  دـیآ و  دوجو  هب  دـحاو  تقیقح  کی  اهنآ  ذاّحتا  طابترا و  زا  ات  دـشاب  رارقرب  رگیدـکی  هب  تبـسن  زاـین  و 
. دناهتسناد

لـصاح يرگید  رما  ءازجا  نتخیمآ  مـه  رد  زا  یقیقح  تاـبّکرم  رد  هـک ، ددرگیم  زیاـمتم  یگژیو  نـیا  اـب  یقیقحریغ ، زا  یقیقح  بّـکرم 
راثآ رب  دئاز  يدوجو  راثآ  هک  يرابتعا  تابکرم  فالخ  هب  نآ ، هدنهدلیکـشت  ءازجا  راثآ  زا  ریغ  تسا  يدیدج  راثآ  ياراد  هک  ددرگیم 

بّکرم هناخ  کی  ای  دارفا  زا  بّکرم  رکشل  کی  اًلثم  هکنانچ  تسین . دوجوم  نآ  رد  ءازجا 
178 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[158 .] دشابیمن دوخ  ءازجا  راثآ  يارو  ياهزات  رثا  ياراد  هریغ ، چگ و  تشخ و  زا 
هن تسا  يداـّحتا  بیکرت  عوـن  زا  تروـص  هداـم و  ناـیم  بیکرت  هکنیا  رب  ینبم  اـمکح  زا  یـضعب  هیرظن  هـک  تـسناد  ناوـتیم  اـجنیا  زا 

. هَّللا ءاش  نا  دمآ ؛ دهاوخ  نیا  زا  سپ  هکنانچ  تسا  رتحیحص  یمامضنا ،
ای ناسنا  لثم  دنراد  هدام  هب  ّقلعت  ياهوحن  هک  يدام  عاونا  دننام  دنتـسه ، دّدـعتم  دارفا  ياراد  هک  یعاونا  یکی  دـناهنوگ : ود  هّیعون  تایهام 

. رصانع زا  کی  ره 
، دنرادن یقّلعت  لعف  رد  هن  تاذ و  رد  هدام  هب  هک  يدّرجم  عاونا  دننام  تسا ، درف  کی  رد  رـصحنم  اهنآ  دوجو  هک  تسا  یعاونا  رگید  مسق 

. لقع لثم 
مامت ای  ترثک ، هک : تسا  نیا  دنتـسین  شیب  درف  کی  ياراد  کی  ره  دّرجم  عاونا  دـندارفالاریثک و  يدام  عاونا  هک  بلطم  نیا  یناهرب  ناـیب 

. تسا نآ  قرافم  ضرع  ای  نآ و  مزاول  زا  یلو  تسا ، نآ  زا  جراخ  ای  نآ و  زا  یشخب  ای  تسا  هیعون  تیهام  تاذ 
ریثک دیاب  دبای ، قّقحت  نآ  زا  يدرف  هاگره  اریز  دـبای ، یجراخ  قّقحت  هّیعون  تیهام  زا  مه  درف  کی  هک  تسین  نکمم  لوا ، تروص  هس  رد 

ّفلؤم يریثک  ره  مه  زاب  دوب و  دهاوخ  ریثک  دش  هتفگ  هکنانچ  يدحاو  ره  دوشیم و  لیکشت  داحآ  زا  يریثک  ره  و  [ 159] دحاو هن  دشاب 
دهاوخن قّقحت  عون  زا  يدرف  نیاربانب  دیسر و  دهاوخن  دحاو  هب  زگره  تفای و  دهاوخ  همادا  تیاهنیب  ات  راک  بیترت  نیدب  تسا و  داحآ  زا 

فالخ نیا  تفای و 
179 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسا ترثک  ضرف 
، تیهام هب  نآ  مامضنا  مدع  مامضنا و  اب  دشاب ، هّیعون  تیهام  [ 160] قرافم ضرع  ناونعهب  ترثک  هک  هلئسم  مراهچ  تروص  ساسا  رب  اما 

. دیآیم دوجو  هب  ترثک 
نآ ضورعم  عون  دـیاب  نیاربانب  تسا . هداـم  ناـکما ، نآ  لـماح  هک  تسا  یناـکما  هب  قوبـسم  یقراـفم ، ضرع  هنوگره  اـی  ترثک  ضورع 
رد رـصحنم  يدّرجم  عوـن  ره  هک : تسا  نینچ  نآ  [ 162] ضیقن سکع  و  دوب . دـهاوخ  يدام  دارفـالاریثک  عون  ره  سپ  [ 161 ،] دشاب يدام 

. تسا ام  بولطم  نیا  تسا و  درف  کی 
181 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

هناگهد تالوقم  هرابردمشش  هلحرم 

هراشا
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کی تسیب و  ياراد  هلحرم  نیا  ددرگیم . یهتنم  اهنادـب  تایهام  همه  ینهذ ، لیلحت  اب  هک  دوشیم  قالطا  ياهیلاـع  ساـنجا  رب  تـالوقم 
. تسا لصف 

اهنآ دادعت  تالوقم و  فیرعت  لوا : لصف 

تسا و يواسم  مدع  دوجو و  هب  نآ  تبـسن  دهدیم و  لیکـشت  ار  ءیـش  تاذ  هک  تسا  یتیهام  ياراد  نکمم  دوجوم  ره  هک  تسین  کش 
. دوشیم هتفگ  تسیچ »؟ نآ   » باوج رد 

ّصخا یخرب  معا و  یخرب  ساـنجا  نیب  رد  دـشاب و  لوصف  ساـنجا و  ناـمه  هک  دراد  دوجو  یـصاصتخا  یکارتـشا و  یناـعم  تاـیهام ، رد 
نآ زا  رتالاب  هک  ددرگ  یهتنم  یـسنج  هب  دیاب  سانجا  هلـسلس  ریزگان  سپ  دنکیم . ریـس  معا  هب  ّصخا  زا  دـعاصتم ، بیترت  رد  ینعی  تسا ؛
هک دوب  دـهاوخ  نیا  مزلتـسم  تروص  نآ  رد  هچ ، دـبای ؛ همادا  تیاهنیب  ات  دـناوتیمن  ساـنجا  يدـعاصت  ریـس  اریز  دـشابن ، يرگید  سنج 

. دوشن نکمم  نآ  تایتاذ  مامت  اب  زیچ  چیه  تیهام  لّقعت  دشاب و  یهانتمان  نکمم  تیهام  کی  یتاذ  ءازجا 
للع زا  یکی  هدام  و  دـیآیم ، رامـشهب  تیهام  ینهذ  ای  یجراخ  ّداوم  ددرگ  عقاو  لقعت  دروم  طرـش ال  هب  هاگره  ساـنجا  نیا ، زا  هتـشذگ 

، دشاب یهانتم  دیاب  هک  تسا  ءیش  ماوق 
182 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دمآ دهاوخ  نیا  زا  سپ  هکنانچ 
. دنمانیم تالوقم  ار  اهنآ  تسین و  یسنج  اهنآ  زا  رتالاب  هک  تسه  یسانجا  سانجا ، همه  قوف  نیاربانب ،

: هک دوشیم  نشور  بیترت  نیدب 
ضرف فالخ  نیا  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  یـسنج  نآ  زا  رتالاب  دیاب  هنرگو  دناهتفاین ، بیکرت  لصف  سنج و  زا  دنطیاسب و  زا  تالوقم  ًالّوا :

. تسا
هتـشاد دوجو  یکرتشم  یتاذ  رما  اهنآ  نیب  دـیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دنـشاب ، نیابتم  رگیدـکی  اب  یّلکهب  دـیاب  تاذ ، ثیح  زا  تالوقم  ًایناث :

. تسا ضرف  فالخ  زین  نیا  هک  تشاد  دهاوخ  رارق  یسنج  اهنآ ، زا  رتالاب  هجیتنلاب  تسا و  سنج  نامه  هک  دشاب 
« مک  » مه ای  و  مک »  » مه دشاب و  رهوج  مه  دناوتیمن  ءیـش  کی  نیاربانب  دـیآیمنرد ، هلوقم  کی  زا  شیب  تحت  دـحاو  تیهام  کی  ًاثلاث :

چیه سنج  زا  ًاساسا  دریگ ، رارق  هلوقم  کی  زا  شیب  رد  هک  ییانعم  ره  هک  میریگیم  هجیتن  نینچ  لـصا  نیا  زا  هریغ . فیک و  مه  دـشاب و 
، اًلثم لاحم . تسا  يرما  هک  دشاب  نیابتم  سنج  دنچ  ای  ود  زا  دیاب  ددرگ  لخاد  هلوقم  دنچ  ای  ود  رد  يزیچ  رگا  اریز  دوب ، دـناوتن  ياهلوقم 

. دش هراشا  نادب  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  دیآیمنرد ؛ ياهلوقم  چیه  تحت  دنکیم ، قدص  نکمم  رب  مه  بجاو و  رب  مه  هک  یمیهافم  هّیلک 
بلطم نیا  تسا . جراخ  تالوقم  زا  دشاب - هتـشاد  دوجو  رگا  درف - کی  رد  رـصحنم  عاونا  يرهوج و  لوصف  دـننام  هطیـسبتایهام ، ًاعبار :

. دش هتفگ  زین  تیهام  ثحبم  رد  اًلبق 
دـش رکذ  هکنانچ  تالوقم  تسین و  تیهام  ياراد  اهنآ  زا  کیچـیه  اریز  تسا ، جراخ  تـالوقم  زا  عنتمم  دوجو  بجاو و  دوجو  ًاـسماخ :

[163 .] دناهّیسنج تایهام 
183 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

و لعفی ) ْنا   ) لعف هفاضا ، هدِج ، یتَم ، نیا ، عضو ، فیک ، مک ، رهوج ، زا : دـنترابع  هک  دناهتـسناد  هلوقم  هد  ار  تالوقم  هّیلک  ءاّشم  يامکح 
(. لعفنی نا   ) لاعفنا

تالوقم زا  ریغ  دنک  تباث  اًلقع  هک  تسا  هدشن  هماقا  نآ  رب  یناهرب  هنرگو  تسا  ءارقتـسا  رب  ینتبم  تالوقم ، ندوب  هناگهد  رد  ناشیا  هّیرظن 
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. تشاد دناوتن  دوجو  دشاب  اهنآ  زا  ضعب  ای  همه  زا  ّمعا  هک  يرگید  هلوقم  هدش ، دای 
رب هکنآ  لاثما  لاح و  تأیه و  ضَرَع و  موهفم  زین  و  تسا ، قداص  تالوقم  همه  رب  هکنآ  لاثما  دوجوم و  ای  ءیـش  ای  تیهام  موهفم  هتبلا 

تفه  ] دنکیم قدص  رکذـلاقوف  هلوقم  هد  زا  ریخا  هلوقم  تفه  رب  هک  یبسن » تأیه   » ای دـنکیم و  قدـص  رهوج - زا  ریغ  رگید - هلوقم  ُهن 
زا جراخ  هتفای و  عازتنا  تایهام  دوجو  هوحن  زا  هک  تسا  یّماع  میهافم  اهنیا  همه  دـنیوگ ] یبسن  ضارعا  ار  لاـعفنا  اـت  عضو  زا  ریخا  هلوقم 

. تسا تیهام  خنس 
تشاد دهاوخن  تیوه  دشاب  هتشادن  دوجو  ات  ءیـش  و  دوشیم . هتفگ  تسیچ ؟ نآ  ینعی  وه ، ام  خساپ  رد  هک  تسا  نآ  تاذ  ءیـش  تیهام 

. تسین دوجوم  دشاب  هتشادن  ّتیئیش  يزیچ  رگا  دراد ، دوجو  هک  تسا  ءیش  تیئیش  و 
. تسا ینعم  نیمه  هب  بیرق  مه  لاح  تأیه و  ینعم  تسا و  ریغ  هب  مئاق  نآ  دوجو  هک  تسا  ینعم  نیدب  زین  ءیش  ّتیضَرع 

تسا دوجو  هوحن  زا  عزتنم  میهافم ، نیا  همه  دوب . دناوتن  ریغ  زا  جراخ  تسا و  هریغ  یف  نآ ، دوجو  هک  تسا  ینعم  نیدب  مه  ءیش  ّتیبسن 
[164 .] دیآ رامشهب  تالوقم  ءزج  دناوتیمن  سپ  تسا ، لمح  لباق  هلوقم  کی  زا  شیب  رب  و 

184 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
تالوقم بیترت  نیدـب  دـناهدروآ ، رامـشهب  هلوقم  کی  ار  یبسن  تالوقم  نوچ  تسا ، راهچ  تالوقم  دادـعت  هک  دـننآرب  اـمکح  زا  یـضعب 

. تبسن فیک ، مک ، رهوج ، زا : دوب  دهاوخ  ترابع 
هوحن زا  عزتنم  تسا  یموهفم  هکلب  تسین  يوهام  موهفم  ياراد  تبـسن »  » ینعی تسا ، راکـشآ  لوق  نیا  نالطب  تشذـگ  هک  ینایب  اب  نکیل 
ضرع رهوج و  ناونع  ود  ریز  ار  تـالوقم  همه  دـیاب  مینک ، ضرف  نآ  ندوب  هلوقم  كـالم  ار  موهفم  نتـشاد  ّتیمومع  اـهنت  رگا  و  دوجو ،

ای تیهام  لثم  مینادـب ، هلوقم  کی  ار  همه  میناوتیم  هکلب  دـنکیم ؛ قدـص  رهوج  زا  ریغ  تـالوقم  همه  رب  ضرع  موهفم  نوچ  میهد ، رارق 
. ءیش

مه لوق  نیا  رب  لبق  تاداریا  همه  هتبلا  هک  تکرح ، تبـسن ، فیک ، مک ، رهوج ، تسا : جـنپ  تالوقم  ددـع  هک  تسا  نآ  رب  قارـشا ، خـیش 
، تکرح هکنیا  رب  هفاضا  تسا ؛ دراو 

185 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
دوشیم و لـصاح  نهذ  رد  ّراـق  ریغ  تباـثریغ  لایـس  دوجو  زا  هک  یموهفم  زا  تسا  تراـبع  ینعی  دوجو . هوـحن  زا  عزتـنم  تسا  یموـهفم 

. دروآ رامشهب  تالوقم  ءزج  ار  نآ  ناوتیمن 

تسا سنج  دوخ  نودام  هب  تبسن  هک  رهوج ، فیرعت  مود : لصف 

هنوگنیا دـشابن . دـنمزاین  نآ ، زا  ینغتـسم  عوضوم  هب  دوخ  یجراخ  دوجو  رد  هک  یتیهاـم  یکی  تسا . هنوگود  هّیلوا ، میـسقت  رد  تیهاـم 
. دنیوگ رهوج  ار  تیهام 

یضرع هناگُهن  تالوقم  ار  تایهام  هنوگنیا  دشاب ، دنمزاین  نآ  زا  ینغتـسم  عوضوم  هب  دوخ  یجراخ  دوجو  رد  هک  تسا  یتیهام  مود  مسق 
. دنیوگ

. دوشن دوجوم  نآ ، زا  زاینیب  عوضوم  رد  ددرگ  دوجوم  جراخ  رد  نوچ  هک  تسا  یتیهام  رهوج ، سپ 
نیرتیلاع دروم  رد  نوچ  دوشیمن ، یّقلت  رهوج  ّدـح  تسین و  لـصف  سنج و  زا  ّفلؤم  تسا و  ءیـش  مزـال  فصو  رب  ینتبم  فیرعت  نیا 

. تسا ینعمیب  اهنآ  زا  ّفلؤم  ّدح  هب  فیرعت  لصف و  سنج و  زا  نخس  سنج ،
دوجوم نآ  زا  زاینیب  یعوضوم  رد  دبای  دوجو  جراخ  رد  نوچ  هک  تسا  یتیهام  ضرع  تسا . لاونم  نیمه  رب  عضو  زین  ضرع  فیرعت  رد 

. تسین ّدح  هب  فیرعت  تسا و  یضرع  هناگُهن  تالوقم  دوجو  مزال  فصو  هب  فیرعت  مه  نیا  ددرگیم ؛
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. دیآیمن رامشهب  ّدح  هب  فیرعت  هک  دنچ  ره  تسا  عنام  عماج و  ضرع ، رهوج و  دروم  رد  قوف  فیرعت  لاح  ره  هب  اما 
، دوش جراخ  فیرعت  زا  تاذلاب  بجاو  ددرگ و  لماش  ار  تایهام  همه  هک  تسا  نآ  يارب  تسا » یتیهام  : » مییوگ رهوج  فیرعت  رد  هکنیا 
هک تسا  نآ  يارب  مینکیم  یجراـخ  دوجو  هب  دـّیقم  فیرعت  رد  ار  تیهاـم  هکنیا  و  درادـن ، تیهاـم  تسا و  فرـص  دوـجو  بجاو ، اریز 

ددرگن دوجوم  یجراـخ  دوجو  هب  رهوج  موهفم  رگا  اریز  تسا ، رهوج  عئاـش  لـمح  هب  هک  تسا  يرهوج  هب  طوبرم  فیرعت  دوـش ، موـلعم 
اب هارمه  یقیقح و  نآ  تیهام 

186 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. دوشیم جراخ  فیرعت  زا  دنیآیم  رامشهب  رهوج  یلوا  لمح  هب  هک  ینهذ  رهاوج  دیق ، نیا  اب  دوب و  دهاوخن  یجراخ  راثآ 

. دیآرد دوخ  تحت  هک  دوب  دهاوخن  نآ  مزلتسم  دشاب  قداص  دوخ  رب  یلوا  لمح  هب  موهفم  کی  رگا  نیاربانب 
، عوضوم هکنیا  هب  میشاب ؛ هدرک  فیرعت  نآ  مزال  تفص  هب  ار  عوضوم  هک  تسا  نآ  يارب  نآ ، زا  ندوب  ینغتـسم : هب  عوضوم  ندرک  دّیقم 

هکلب تسین ، عوضوم  رد  اـی  هریغل  ضارعا ، دـننام  شدوجو  هک  تسا  يدوجوم  رهوج  ینعی  تسا . هسفنل  دوجوم  دوـخ و  هب  مئاـق  دوـجوم 
. تسا هسفنل 

، دوش فیرعت  رد  لخاد  دـناهدام  رد  ّلاح  هک  يرهوج  روص  هک  تسا  نآ  يارب  يزاینیب ، هب  عوضوم  نتخاـس  دـّیقم   » دـناهتفگ هکنیا  اـما 
تـسرد تسا » دـنمزاین  هکلب  تسین ، زاینیب  اـهنآ  زا  عوضوم  نکیل  دـنوشیم  دوجوم  عوضوم  رد  هک  دـنچ  ره  اـهتروص  هنوگنیا  نوچ 

[165 .] تسین
تحت هن  هک  تسا  ياهطیسب  تایهام  تقیقح  رد  يرهوج  روص  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد 

187 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. دش هراشا  نادب  تیهام  هلحرم  رد  هکنانچ  تسا ، سنج  ياراد  هن  دیآیمرد و  رهوج  هلوقم 

رهوج هب  هاـگآدوخان  ددرگ ، رهوج  دوجو  رکنم  یـسک  رگا  اریز  تسا ، يرورـض  روـما  زا  جراـخ  رد  ضرع  رهوـج و  تقیقح  ود  دوـجو 
. دنراد یضرع  دوجو  دیدرت  نودب  یبسن ، ضارعا  هلمج  زا  ضارعا ، زا  یخرب  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  لئاق  ضارعا  ندوب 

ّدح رد  دشخبیم و  ماوق  ار  اهنآ  نوچ  دیآیم ؛ رامـشهب  سنج  دنکیم ، قدص  اهنآ  رب  هک  ياهّیعون  تایهام  زا  هتـسد  نآ  هب  تبـسن  رهوج 
دنمزاین اهنادـب  دوخ  عوضوم ، نآ  هک  دنتـسه  یعوضوم  دـنمزاین  دوخ  یجراخ  دوجو  رد  یـضرع  تایهام  اریز  دـیآیمرد ، اهنآ  تایهام 

؛ دشاب دنمزاین  ضارعا  هب  دوجو  رد  هکنآ  نودب  دریگ  رارق  ضارعا  عوضوم  دـناوتب  ًاتاذ  هک  تسا  یتیهام  دوجو  مزلتـسم  رما  نیا  دـشابن و 
. دنکیمن ادیپ  ررقت  یتیهام  چیه  دوریم و  شیپ  تیاهنیب  ات  زاین  هلسلس  تروص ، نیا  ریغ  رد 

فصو رهوج ، نتشادن  عوضوم  : » هک دناهدرک  لالدتسا  نینچ  نآ  نودام  تایهام  هب  تبـسن  رهوج  ّتیـسنج  تابثا  يارب  یـضعب  هکنیا  اما 
دـشابن تایهام  نآ  سنج  رهوج ، رگا  لاح  اهنآ . زا  جراخ  يرما  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  يرهوج ، تایهام  همه  يارب  تسا  یمزال  كرتشم 

کی هک  دوب  دـهاوخ  نآ  مزلتـسم  دنتـسه ، نیاـبتم  رگیدـکی  اـب  تاـیهام  هکنیا  هب  هجوت  اـب  ددرگ ، بوسحم  اـهنآ  يدوجو  مزاول  زا  هکلب 
عماج یتیهام  نیابتم ، دّدـعتم و  تایهام  نیا  نیب  دـیاب  سپ  تسا . لاحم  نیا  دـبای و  عازتنا  نیابتم  دّدـعتم و  ياهقادـصم  زا  دـحاو  موهفم 

«. تسا نتشادن » عوضوم   » نآ يدوجو  همزال  هک  دشاب 
زا دوخ  يرهوج و  تایهام  دوجو  خنـس  زا  عزتنم  تسا  یموهفم  نتـشادن » عوضوم   » فصو اریز  دوب ، دناوتن  تسرد  یلالدتـسا  نینچ  هتبلا 
زا هک  تسا  يدحاو  ینعم  زین  هناگُهن ، یضرع  تالوقم  يارب  تسا  یمزال  دحاو  فصو  هک  نتشاد » عوضوم   » هک نانچمه  تسین ؛ تایهام 

. تسا هتفای  عازتنا  ضارعا  دوجو  خنس 
نیب هک  دشاب  نآ  مزلتسم  رهاوج ، زا  عزتنم  فصو  نیا  ندوب  دحاو  موهفم  رگا  لاح 

188 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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هک دشاب  نآ  مزلتسم  زین  هناگُهن  یـضرع  تالوقم  زا  عزتنم  فصو  ندوب  دحاو  موهفم  دیاب  دیآ ، باسح  هب  يوهام  عماج  يرهوج  تایهام 
رهوج و هلوقم  ود  هب  تالوقم  دادعت  هجیتن  رد  هک  دیآ  رامشهب  اهنآ  سنج  ینعی  دشاب . یضرع  تالوقم  رد  يوهام  عماج  مه ، فصو  نیا 

[166 .] تشگیم یهتنم  هلوقم  ود  نیا  هب  تایهام  همه  دشیم و  رصحنم  ضرع 
مئاق هک  یعوضوم  هب  ضرع  يدنمزاین  هک  دوریم  رامشهب  سنج  دوخ  نودام  تایهام  هب  تبسن  تهج  نآ  زا  رهوج  هک  تسا  نیا  ّقح  اما 

[167 .] دوخ هب  مئاق  تسا  یتیهام  توبث  مزلتسم  دشاب  نآ  رب 
رد عقاو  رهوج  هکنیا  هب  هجوت  اب  دشاب ، ضرع  مه  رهوج و  مه  دـناوتیمن  دـحاو  زیچ  کی  هک  تسا  نآ  یکی  لصا ، نیا  یعرف  لئاسم  زا 

. تسین عمج  لباق  دحاو  ءیش  کی  رد  فصو  ود  نیا  تسا و  عوضوم  رد  عقاو  ضرع  تسین و  عوضوم 

رهوج هیلوا  تامیسقت  موس : لصف 

يدام تروص  ّلحم ، رد  عقاو  رهوج  هن . ای  تسا  عقاو  یّلحم  رد  ای  رهوج  هک  دناهتفگ 
189 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. هن ای  ددرگ  مئاق  نادب  هک  تسا  يزیچ  ّلحم  دوخ  ای  دشابن  ّلحم  رد  هک  يرهوج  و  تسا .
یلویه و زا  بکرم  هکنآ  اـی  تسین  نوریب  لاـح  ود  زا  دـشابن  يزیچ  ّلـحم  هچنآ  و  تسا . یلویه  دـشاب ، رگید  ءیـش  ّلـحم  هک  يرهوـج 

تبـسن ای  دشابن ، ود  نآ  زا  بکرم  هچنآ  و  تسا . مسج  دـشاب  تروص  یلویه و  زا  بکرم  هچنآ  تسین . ود  نآ  زا  بکرم  ای  تسا  تروص 
. تسا لقع  درادن ، یلاعفنا  هقالع  هچنآ  و  سفن ، دراد ، یلاعفنا  هقالع  مسج  هب  تبسن  هچنآ  هن . ای  تسا  یلاعفنا  هقالع  ياراد  مسج  هب 

. لقع سفن ، مسج ، یلویه ، يدام ، تروص  تسا . جنپ  رهوج  هیلوا  ماسقا  سپ 
بـسح رب  ّلحم  رهوج  ّلاح و  رهوج  زا  بّکرم  رهوج  اًلثم ، اریز  تسین ، تاـبثا  یفن و  نیب  رئاد  یلقع  يدنبمیـسقت  کـی  میـسقت ، نیا  هتبلا 
تروص زا  ریغ  یتروص  هدام و  زا  هک  دشاب ، یبکرم  يدام  رهوج  دوجو ، ملاع  رد  تسا  زیاج  تسین و  اهنت  مسج  هب  رصحنم  لقع ، لامتحا 

. دناهتسناد رصحنم  مسج  هب  ار  لوا  يدام  عون  ءارقتسا ، ساسا  رب  امکح  نکیل  دشاب . هتفای  بیکرت  هّیمسج 
کی ناونعهب  رهوج  هک  دـنچ  ره  تسین  رهوج  هلوقم  تحت  جردـنم  يرهوج ، تروـص  دـش ، هتفگ  نیا  زا  شیپ  هکناـنچ  هتـشذگ ، نیا  زا 

. دنکیم قدص  نآ  رب  یجراخ » مزال  »
رهوج دوش : ریرقت  وحن  نیدب  روکذم  میـسقت  هک  تسا  نآ  رتهب  : » دـیوگ تامیـسقت  نیا  رکذ  زا  سپ  رافـسا  رد  هللا  همحر  نیهلأتملاردـص 
هکنآ زا  معا  دبای ، تیلعف  نادـب  مسج  دـشاب و  مسج  زا  یئزج  هاگره  دـنکن  داعبا  لوبق  رگا  تسا و  مسج »  » دـنک هناگهس  داعبا  لوبق  رگا 
مـسج زا  یئزج  هاگره  یعیبط و  تروص  ای  تسا و  يدادـتما  تروص  ای  هک  تسا  تروص »  » نآ عون  رد  اـی  دـشاب  عقاو  نآ  سنج  رد  ءزج 

« سفن  » دشاب هتـشاد  فرـصت  ترـشابم  قیرط  هب  نآ  رد  نکیل  دشابن  مسج  زا  یئزج  رگا  و  تسا ، هدام »  » دـشاب هّوقلاب  نادـب  مسج  دـشاب و 
ص 234) ج 4 ، رافسا ، «. ) تسا لقع »  » دشاب هتشادن  مسج  رد  فرصت  رگا  تسا و 

، ناسنا یناسفن  رهوج  ام ، تاقیقحت  ساسا  رب  هک  تسا  نآ  تهج  هب  نیا ،  » دیوگ نیشیپ  يدنب  میسقت  رب  میسقت  نیا  ّتیزم  دروم  رد  سپس 
وا یکاردا  تروصهب  تبسن  دوخ 
190 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

دراد يرگید  دوجو  هک  تسا  یلّـصحم  عاونا  زا  رهوج  نآ  هک  ددرگیم ، قّـقحتم  يرگید  رهوـج  نآ ، اـب  سفن  بیکرت  زا  تسا و  هداـم » »
.« یعیبط لّصحم  عاونا  یعیبط  دوجو  زا  ریغ 

هکنیا هب  هجوت  اـب  يدادـتما  روص  رب  یعیبط  روص  فطع  نیا ، رب  هوـالع  تسا . دراو  زین  نیا  رب  دوب  دراو  لوا  میـسقت  رب  هک  یلاکـشا  هتبلا 
. دزاسیم جراخ  ندوب  یلوا  زا  ار  میسقت  تسا ، نآ  هّیعون  روص  زا  رّخأتم  یعیبط  روص 
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زاـب ار  هّیمـسج  تروـص  هداـم و  ینعی  نآ  ءزج  ود  مسج و  تقیقح  هک  تسا  نیا  لوا  هجرد  رد  تـسا  ّمـهم  اـم  يارب  هـچنآ  لاـح ، ره  هـب 
و لعف » هوق و   » ثحاـبم رد  ياهزادـنا  اـت  نآ  تقیقح  هچرگ  میراذـگیم ، او  سفنلاملع  هب  ار  یـساسا  ثحب  سفن ، دروم  رد  اـما  میـسانش ،

. دش دهاوخ  نشور  لوقعم » لقاع و  »
لعف هوق و  هلحرم  ود  رد  دنچ  ره  دمآ  دهاوخ  نایم  هب  نخـس  ّصخا  ینعم  هب  تاّیهلا  ثحبم  رد  زین  نآ  تقیقح  رد  ثحب  لقع و  دروم  رد 

[168 .] یلاعت هَّللا  ءاش  نا  تفگ . میهاوخ  نخس  نآ  زا  يّدح  ات  زین  لوقعم  لقاع و  و 
191 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

مسج تیهام  مراهچ : لصف 

طوطخ تسین ؛ اور  دـیدرت  هجوچـیه  هب  دـشاب ، ضرف  لـباق  مه  رب  دومع  عطاـقتم  طـخ  هس  نآ  رد  هک  يرهوـج  ناوـنعهب  مسج  دوـجو  رد 
. تسا هوقلاب  هناوتسا  هرک و  دننام  رگید  یخرب  رد  تسا و  دوجوم  لعفلاب  ماسجا  یضعب  رد  هناگهس 

كاردا ار  ماسجا  یضرع  فاصوا  لاوحا و  اهنت  تسا و  زجاع  رهوج  كرد  زا  هچرگ  تسوا  ياهشناد  همه  همـشچرس  هک  ناسنا  ّساوح 
ُرپ هناگهس  داعبا  اب  يرهوج  ار  مسج  دودح  حوطس و  نایم  هک ، تسا  هدرک  يربهر  تقیقح  نیدب  ار  وا  نوگانوگ  براجت  نکیل ، دنکیم ،

. تسا هتخاس 
لباق لعفلاب  هک  تسا  ياهتـسویپ  مه  هب  دحاو  رهوج ، نیا  هک  تسا  نآ  دباییم  رد  هناگهس  تاهج  رد  دـتمم  رهوج  نیا  زا  ّسح ، ار  هچنآ 

. تسین رگیدکی  زا  ادج  ءازجا  زا  ياهعومجم  ناسنا ، ّسح  رد  تسا و  میسقت 
اب نآ  رد  اـمکح  هک  تسا  یبـلطم  تسیچ ؟ مسج  رهوـج  تقیقح  هکنیا  اـما  دـباییمرد ، رهوـج  زا  ناـسنا  ساوـح  هک  تسا  يزیچ  نـیا ،

: تسا ریز  حرش  هب  هراب  نیا  رد  فورعم  لاوقا  دنراد . فالتخا  رگیدکی 
رد هن  تسا و  ریذپناکما  جراخ  رد  یلمع  تروصهب  هن  ءزج  ره  میـسقت  هک  هتفای ، لیکـشت  میـسقت  لباق  ریغ  يّزجتیال و  ءازجا  زا  مسج  . 1

، لاح نیع  رد  لقع و  رد  هن  مهو و 
192 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

(. نیمّلکتم روهمج   ) تسا یهانتم  ءازجا ، دادعت 
فورعم مّلکتم  ماّـظن  هب  بوـسنم  لوـق  نـیا   ) تـسا یهاـنتمان  لوا ، هـّیرظن  فـالخرب  ءازجا  ددـع  نـکیل  تـسا  ءازجا  زا  بـکرم  مـسج  . 2

[169 (.] تسا
لقع و رد  نکیل  تسین  ریذپمیـسقت  اًلمع  یتخـس  یکچوک و  طرف  زا  هک  تسا  ماسقنا  لباق  ریغ  زیر و  تخـس و  ءازجا  زا  بکرم  مسج  . 3

[170 (.] سیطارقمیذ هب  بوسنم  لوق   ) تسا یهانتم  لعفلاب  ءازجا ، ددع  تسا و  تمسق  لباق  مهو 
هب بوسنم   ) تسا ریذـپناکما  یهاـنتم ، ءازجا  هب  نآ  میـسقت  تسا و  نینچ  زین  ّسح  رد  هکناـنچ  تسا ، يدـحاو  لـصّتم  رهوج  مسج ، . 4

[171 (.] یناتسرهش
میـسقت لـباق  مهو  لـقع و  رد  جراـخ و  رد  تسین و  يرهوج  دادـتما  لاـعفنا و  زج  يزیچ  نآ ، تقیقح  هک  تسا  یطیـسب  رهوج  مسج ، . 5

[172 (.] یهلا نوطالفا  هب  بوسنم   ) تسا
هناگهس تاهج  رد  دـشاب  یمک  دادـتما  ناـمه  هک  یمیلعت ، ّتیمـسج  تسا و  رهوج  ناـمه  هک  ضرع ، رهوج و  زا  تسا  بکرم  مسج ، . 6

(. قارشا خیش  هب  بوسنم  )
نامه تروص ، تسا . نآ  تروص  هک  يرهوج  لاّصتا  يرگید  تسا و  یتیلعف  ره  هّوق  هک  هداـم  یکی  تسا ، رهوج  ود  زا  بکرم  مسج ، . 7

ياهرازبا اب  ای  و  یهایـس ) يدیفـس و  لثم   ) فلتخم ضرع  ود  اب  دـنکیم و  میـسقت  لوبق  تیاهنیب  اـت  هک  تسا  يرهوج  دادـتما  لاـّصتا و 
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یتخس یکچوک و  ببس  هب  نآ  میسقت  هک  هاگنآ  و  تسا . میسقت  لباق  هدنرب 
193 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

تروصهب لقع ، دشابن  میـسقت  هب  رداق  رگید  ءازجا  يدرخ  ببـس  هب  زین  مهو  هاگره  دزادرپیم و  نآ  میـسقت  هب  مه  و  دـشابن ، ریذـپناکما 
ياهنارک تسا و  یمجح  ياراد  ًامتح  دـیدج  ءزج  ددرگ ، میـسقت  یئزج  هک  راب  ره  هک  دـنکیم  مکح  نینچ  نآ ، میـسقت  هب  تبـسن  یّلک ،

وطـسرا و لوق  نیا  . ) دوشیمن مودعم  مسج  یلاوتم ، تامیـسقت  رثا  رب  هاگچیه  تیاهنیب و  ات  دوب  دهاوخ  میـسقت  لباق  زاب  هجیتنلاب  دراد و 
[173 (.] تسا مالسا  گرزب  يامکح 

اطخ هجو  دـنچ  ای  کی  اهنآ  زا  کی  ره  رد  تسا و  هدیـسر  ام  هب  مسج  هب  موسوم  رهوج  تیهاـم  هراـبرد  هک  تسا  یلاوقا  دـش  هتفگ  هچنآ 
. دوشیم هراشا  نادب  اًلیذ  هک  دراد  دوجو 

ءازجا نیب  دوجوم  لصاوف  زا  مسج  عطق  ماگنه  رد  هدـنُرب  ياهرازبا  يزجتیال و  ءازجا  زا  تسا  بکرم  مسج  هکنیا ، رب  ینبم  نیمّلکتم  لوق 
کی زا  شیب  ياراد  ًامتح  دـشاب ، مجح  ياراد  ءزج  کی  هاـگره  هک  دراد  ار  لاکـشا  نیا  تسا ، یهاـنتم  دادـعت  ياراد  ءازجا  درذـگیم و 

و دشابن . ریذپناکما  طرفم ، يدرُخ  ببس  هب  نآ  یمهو  ای  یلمع  میسقت  هک  دنچ  ره  تسا  یلقع  میسقت  لباق  ًاترورض  دوب و  دهاوخ  بناج 
. دبای قّقحت  مجح  ياراد  مسج  اهنآ  عامتجا  زا  هک  تسین  نکمم  دشابن ، مجح  ياراد  رگا 

ءزج ود  سامت  زا  عنام  طسو ، ءزج  رگا  لاـح  دـشاب ، هتفرگ  رارق  رگید  ءزج  ود  نیب  رد  يزجتیـال  ءزج  کـی  هک  مینکیم  ضرف  نینچمه ،
رگا و  تسا ؛ رگید  فرط  بناج  زا  ریغ  هک  دراد  دروخرب  نآ  زا  یبناج  اب  نیفرط  زا  کی  ره  اریز  دوب  دـهاوخ  تمـسق  لباق  ددرگ ، نیفرط 

و دوب ، دهاوخ  قداص  زین  رگید  ءزج  ره  دروم  رد  مکح  نیا  دوب و  دـهاوخ  يواسم  طسو  ءزج  مدـع  دوجو و  دـشن ، ود  نآ  سامت  زا  عنام 
. تسا لطاب  یلقع  ترورض  هب  يزیچ  نینچ  هک  دش  دهاوخ  ناسکی  اهنآ  مدع  دوجو و  هجیتن  رد 

194 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. دـشاب هتفرگ  رارق  ود  نآ  ساـمت  ّلـحم  يور  رب  تسرد  هک  يروـطهب  مینکیم ، ضرف  رگید  ءزج  ود  يور  رب  ار  يزجتیـال  ءزج  کـی  زین ،
ود نآ  زا  یکی  اب  اهنت  رگا  دوب و  دهاوخ  میـسقت  هیزجت و  لباق  دنک ، ادیپ  سامت  رگید  ءازجا  ود  ره  اب  نآ  مامت  ای  تمـسق  کی  رگا  لاح ،
اب اهنت  نآ ، زا  یـشخب  ای  مامت  رگا  و  تسا ، ضرف  فالخ  نیا  درادن و  رارق  اهنآ  دروخرب  لحم  رد  هک  دوشیم  مولعم  دـنک ، لصاح  سامت 

. تشاد دنهاوخ  ار  عضو  نیمه  زین  ءازجا  هیقب  تسا و  میسقت  هیزجت و  لباق  زین  دبای  سامت  رگید  ءزج  ود  زا  یشخب 
ود نیمه  هب  اجنیا  رد  تسا و  روطـسم  رظن  لها  ياهباتک  رد  هک  دـناهدروآ  يرگید  ناوارف  ياهناهرب  يّزجتیال » ءزج   » هیرظن لاطبا  رد 

. میدرک هدنسب  هجو 
. تسا تیاهنیب  اهنآ  دادعت  هک  درخ  ءازجا  زا  تسا  بکرم  مسج  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  تسا ، بوسنم  ماّظن  هب  هک  مود  لوق 

، دـشاب یمجح  ياراد  ءزج  ره  رگا  ءازجا ، یهانتمان  دادـعت  هکنیا : نآ  تسا و  دراو  يرگید  یلاکـشا  قوف ، لاکـشا  رب  هوالع  لوق  نیا  رب 
. تسا لاحم  نیا  دشاب و  یهانتمان  مجح  ياراد  اهنآ ، عامتجا  زا  لصاح  مسج  هک  دوشیم  بجوم 

هیزجت و لباق  جراـخ  رد  اًـلمع  هک  تسا  هدـش  لیکـشت  یتخـس  درُخ و  ءازجا  زا  مسج  دـیوگ : تسا  بوسنم  سیطارقمیذ  هب  هک  موس  لوق 
. دنک میسقت  ار  نآ  دناوتب  لقع  مهو و  هک  دنچ  ره  تسین ، میسقت 

ماسجا يرهوج و  لاصتا  ياراد  دوب  دهاوخ  یمسج  ءزج  ره  دنتسه و  مجح  ياراد  رهوج  ًاعبط  ءازجا  نیا  هک  تسا  نآ  هیرظن  نیا  لاکـشا 
هک دراد  دوجو  ياهّیلوا  ماسجا  هک ، تسا  نآ  دنکیم  تباث  هیرظن  نیا  ار  هچنآ  سپ  تسا . هتفای  لیکـشت  اهنآ  فیلأت  عمجت و  زا  سوسحم 

. تسا سوسحم  ماسجا  أدبم 
مـشچ هب  دـیامن  لاـطبا  هّیمـسج  تروـص  هداـم و  زا  ار  مسج  بیکرت  دـنک و  یفن  ار  یلوـیه  هک  يزیچ  روکذـم ، هیرظن  رد  نیا ، رب  هوـالع 

فیلأت اهنآ  زا  سوسحم  ماسجا  هک  ددرگیم  هّیلوا  يّرذ  ماسجا  يارب  هّیمسج  تروص  تابثا  هب  یهتنم  عقاو ، رد  دروخیمن و 
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195 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
[174 .] دسریم اهنادب  زاب  زین  هیزجت  رد  تسا و  هتفای 

تـسا نینچ  زین  تقیقح  رد  تسا  يدـحاو  لصتم  ّسح  رد  هک  نانچمه  مسج  هک  دـیوگیم  و  تسا ، یناتـسرهش  هب  بوسنم  مراـهچ  لوق 
. تسا یهانتم  نآ  ءازجا  نکیل 

. تسا لطاب  لقع  مکح  هب  رما  نیا  و  لقع ، بسح  رب  تسا  میسقت  فقوت  ءازجا ، ندوب  یهانتم  همزال  هک  تسا  نآ  لوق  نیا  لاکشا 
لباـق تیاـهنیب  اـت  تسا و  يرهوج  لاـصتا  ناـمه  هک  تسا  یطیـسب  رهوج  مسج  هک  دوب  نیا  تسا  نوطـالفا  هب  بوـسنم  هک  مجنپ  لوـق 

. تسا تمسق 
مـسج يرورـض  یلویه  تسین و  ریذپققحت  یلویه  نودـب  دـش ، دـهاوخ  تابثا  نیا  زا  سپ  هکنانچ  مسج ، هک  تسا  نآ  لوق  نیا  لاکـشا 

. تسا
. دش دهاوخ  هتفگ  نخس  نآ  هرابرد  نیا  زا  سپ  تسا و  ثحب  ياج  سوسحم ، ماسجا  رد  يرهوج  لاّصتا  ندوب  سوسحم  نیا ، زا  هتـشذگ 

. یلاعت هَّللاءاش  نا 
مـسج  » نآ ضرع  و  هداـم »  » نآ رهوج  هک  هتفاـی ، بیکرت  ضرع  رهوج و  زا  مسج  دـیوگ : هک  تسا  قارـشا  خیـش  هب  بوسنم  مشـش  لوـق 

[175 .] تسا لصّتم  ّمک  عاونا  زا  هک  تسا  یمیلعت »
196 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

هلوقم ود  زا  دناوتیم  یقیقح  تیهام  کی  هنوگچ  دشخب و  ماوق  ار  رهوج  دـناوتیم  ضرع  هنوگچ  ًالّوا : هک  تسا  نآ  زین  لوق  نیا  لاکـشا 
. دنراد نیابت  رگیدکی  اب  ًاتاذ  تالوقم  هک  یلاح  رد  دوش  بیکرت  مک  رهوج و 

« ّمک  » دـباییم نّیعت  نادـب  مسج  عافترا  ضرع و  لوط و  هک  يرادـقم ، دادـتما  نآ  و  دراد ، عوضوم  هب  جاـیتحا  تسا و  ضرع  مک » : » ًاـیناث
، دـیامن نّیعت  لوبق  نادـب  هک  دـشابن  دوجوم  لاـّصتا  یعون  نآ  عوضوم  رد  رگا  دـنک و  لولح  نآ  رد  اـت  دراد  یعوـضوم  هب  زاـین  هک  تسا 
، هناوتـسا لکـش  هب  سپـس  هرک ، لکـش  هب  ار  موم  يرادـقم  رگا  هکناـنچ  دـنکیمن . لولح  نآ  رد  دوشیمن و  ضراـع  نآ  رب  مک »  » ضرع

یقاب دوخ  لاّصتا  تروص  رب  موم  هراپ  نکیل  میباییم  لّدبتم  ّریغتم و  ار  لاکشا  میروآرد ، هریغ  بعکم و  سپـس  طورخم ، لکـش  هب  سپس 
. تسا ظوفحم  نانچمه  فلتخم  لاکشا  رد  تسا و 

دادتما لاصتا و  يرگید  تشاد ، دهاوخن  دوجو  موم  دشابن ، رگا  تسا و  نّیعتمریغ  مهبم و  یکی  دراد ، دوجو  اجنیا  رد  لاّصتا  ود  نیاربانب 
مسج رب  هک  تسا  یـضرع  مود  لاّصتا  و  تسا ، مسج  تروص  لوا ، لاصتا  دوشیمن . لئاز  موم  مسج  دشابن ، رگا  هک  یـسوسحم  نّیعتم و 

نیا ياراد  اـهنت  لوا - لاـّصتا  مهبم - یتاذ  لاـّصتا  تهج  زا  اـما  دـنکیم ، ماـسقنا  لوـبق  هک  تسا  ضرع  نیا  ثیح  زا  مسج  دـیآیمرد و 
. ددرگ ضرف  هناگهس  داعبا  نآ  رد  هک  تسا  ناکما 

ریغ ینعم ، نیا  و  دنک ، هناگهس  داعبا  لوبق  هک  یلاصتا  تروص  زا  تسا  ترابع  تقیقح  رد  ّتیمسج  سپ  دیوگ ...« : افش  رد  سیئرلاخیش 
رگید مسج  اـب  تسا  یمـسج  تروـص  ياراد  هک  تهج  نآ  زا  ّصاـخ  مـسج  نـیا  اًـلثم ، اریز  تـسا ، یمیلعت  ّتیمـسج  زا  ریغ  رادـقم و  زا 
نیابم تکراشم و  ای  ندوب  دودـعم  داع و  ای  نتـشاد  يواست  تبـسن  ای  ندوب  رتکچوک  ای  رتگرزب  رد  نآ  تفلاخم  هکلب  تسین ، فلاخم 

هک تسا  ّتیمـسج  زا  ریغ  رابتعا ، نیا  تسا و  ّداع »  » نآ زا  یئزج  ای  تسا  رادقم  ياراد  مسج  هک  تسا  ورنآ  زا  رگید ، مسج  اب  نآ  ندوب 
.( رصم پاچ  ص 64 ، افش ، .« ) تشذگ نآ  رکذ 

197 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
مسج ینعی  یضرع - دادتما  يرهوج و  لاصتا  یتسردان ، نیع  رد  نتسناد  رهوج  تیهام  رد  لخاد  ار  یضرع  یّمک  دادتما  هکنیا ، هصالخ 

. تسا ندرک  طلخ  مه  اب  ار  یمیلعت -
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سوسحم يرهوج  لاّصتا  ناـمه  هک  هّیمـسج  تروص  یلویه و  زا  تسا  بکرم  مسج  نآ ، رباـنب  تسا و  وطـسرا  هب  بوسنم  هک  متفه  لوق 
ءازجا هب  دزاسیم و  ریذـپناکما  ءیـش ، رد  ار  هناـگهس  تادادـتما  ضرف  هک  تسا  یتیثیح  ناـمه  هّیمـسج  تروص  نیا  تسا و  ماـسجا  رد 

. تسا تمسق  لباق  یهانتمان 
. تشذگ نآ  رکذ  ًابیرق  هک  تسا  نامه  تسا  مسج  يرهوج  لاصتا  هک  هّیمسج  تروص  و  تخادرپ ، میهاوخ  یلویه  تابثا  هب  نیا  زا  سپ 

لباق تیاهنیب  ات  هک  يرهوج  یلاّصتا  هداـم و  زا  تسا  بّکرم  مسج  هک  هلئـسم  نیا  رد  هک : تسا  نیا  تسا  دراو  لوق  نیا  رب  هک  یلاکـشا 
اریز دـیآیمرد ، ّسح  هب  هک  دـشاب  يرهوج  یلاصتا  نانچ  ياراد  ًاعقاو  مسج ، هک  درادـن  دوجو  یلیلد  نکیل  تسین ، يداریا  تسا  میـسقت 

. تسین راکنا  لباق  ّساوح  ياطخ 
هک هدـش  لیکـشت  یتاّرذ  زا  ماـسجا  هک  دـناهدرک  فشک  ًاریخا  دوخ ، ینف  ياـهشیامزآ  قیقد و  تاـقیقحت  یط  یعیبط ، مولع  نادنمـشناد 

. تسا هّرذ  ره  رطق  ربارب  نیدنچ  هک  دراد  دوجو  یلصاوف  تارذ ، نایم  رد  تسین و  مرج  زا  یلاخ 
، دناهدرک تابثا  فشک و  سوسحم  ماسجا  أدبم  ناونعهب  نادنمشناد  هک  يّرذ  ماسجا  اب  مسج ) يرهوج  لاصتا   ) قوف هّیرظن  دیاب  ورنیا  زا 

. دریگ رارق  هفسلف  رد  عوضوم  لصا  روکذم ، ینعم  هب  مسج  دوجو  سپ  نیا  زا  دبای و  قابطنا 
مکارت زا  هدام  ًاساسا ، تسا و  يژرنا  هب  لیدـبت  لباق  نیتسخن - يّرذ  ماسجا  نامه  ینعی  هدام - هک : ددرگ  مّلـسم  دـناهتفگ  هچنآ  رگا  هتبلا ،

نآ زا  سپ  دراد و  رارق  مسج  زا  شیپ  هک  تسناد  رهوج  زا  یلاع  یعون  ار  يژرنا  یفـسلف ، ثحاـبم  رد  دـیاب  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  يژرنا 
! تسا لّمأت  ياج  دشاب . راگزاس  عضو  نیا  اب  هک  داد  بیترت  يروط  ار  نآ  هب  طوبرم  نوگانوگ  ثحابم 

198 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

نآ دوجو  تابثا  هدام و  تیهام  مجنپ : لصف 

تـالامک دوـجو  ناـکما  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  لـعفلاب  يرما  دـشابیم ، ضرف  لـباق  نآ  رد  هناـگهس  تادادـتما  هک  ثیح  نآ  زا  مسج ،
ینعی هّیوناث  تالامک  و  دـشخبیم ، لاـمک  ار  رهوج  دوشیم و  هدـیمان  هّیعون  تروص  هک  هّیلوا  تـالامک  زا  معا  دراد ، دوجو  نآ  رد  رگید 
مزالم هراومه  هوق  دباییم و  ققحت  نادـجو  اب  تیلعف  تسا . هوق  زا  ریغ  تیلعف  هک  مینادیم  و  هّوقلاب ، تسا  يرما  رهوج ، زا  جراخ  ضارعا 

هک یلاصتا  تروص  دـباییم ، يدوجو  داّحتا  نآ  اب  دـنکیم و  ار  هیوناث  هّیلوا و  تـالامک  هنوگنیا  لوبق  ًاـتاذ  هچنآ  سپ  تسا . نادـقف  اـب 
تالامک تیثیح  هک  یتروص  رد  رگید ، زیچ  هن  تسا و  يرهوج  لاّصتا  نامه  اـهنت  يرهوج ، لاـصتا  اریز  دوب ، دـناوتن  تسا  لـعفلاب  يرما 

. تسا نآ  زا  جراخ  يرهوج و  لاّصتا  زا  ریغ  تسا  يرما  اهنآ  ضورع  ناکما  مسج و  رب  قحال 
ضارعا نوگانوگ و  ياهتروص  هک  تسا  نیا  نآ  تاذ  تیثیح  هک  تسا  يرگید  ءزج  ياراد  يرهوج  لاّصتا  زا  هتـشذگ  مسج  نیاربانب ،

. دوشیم هدیمان  هدام  ای  یلویه  ءزج  نیا  دنکیم و  لوبق  ار 
: تسا هتفای  بیکرت  يرهوج  ءزج  ود  زا  مسج  هک  دش  نشور  سپ 

. نآ هب  قلعتم  ضارعا  مسج و  هب  ّقلعتم  روص  نتفریذپ  زا  تسا  ترابع  نآ  يدوجو  تقیقح  هک  هدام  . 1
(. يرهوج دادتما  ای   ) هّیمسج تروص  . 2

: دیوگب یسک  هک  تسین  تسرد  نیا  تسا . نآ  تروص  يرهوج  دادتما  دنکیم و  ینامسج  ضارعا  روص و  لوبق  هک  تسا  يرهوج  هدام ،
عوقو ردق  ره  تسا و  اهنآ  شریذـپ  يارب  ّلحم  یگدامآ  دادعتـسا و  ناکما و  هب  قوبـسم  دـیآیمرد  ماسجا  رب  هک  یثداح  ضارعا  روص و 
لعاف هضافا  اب  نکمم »  » دسریم و مات  دادعتـسا  هلحرم  هب  ات  دباییم  يرتشیب  صاصتخا  تدش و  لحم  دادعتـسا  ددرگ  رتکیدزن  نکمم » »

سپ دباییم . دوجو 
199 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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نودـب میهد  تبـسن  تسا  نآ  هب  مئاق  یـضرع  تروصهب  دادعتـسا  تسا و  يرهوج  لاّصتا  نامه  هک  مسج ، هب  ار  لوبق  هک  دراد  یعنام  هچ 
؟ میشاب مسج  يارب  يرهوج » لوبق  دادعتسا و   » تابثا هب  دنمزاین  هکنآ 

. دشاب يرهوج  یتقیقح  هک  درادن  ار  نآ  ّتیحالص  تسا و  ریغ  هب  مئاق  یضرع و  یموهفم  دادعتسا ، لوبق و  نیا ، زا  هتشذگ 
. دورب نیب  زا  هل ، ٌدعتسم  قّقحت  اب  دادعتسا  هک  تسا  یلقع  ترورض  اهنیا ، رب  هوالع 

نیب زا  هطـساو  هب  زین  مسج  هجیتنلاب  ددرگیم و  یفتنم  مسج ، قّقحت  اب  دـشاب ، مسج  زا  یئزج  يرهوج و  دادعتـسا  نامه  یلویه ، رگا  لاح 
. تسا عقاو  فالخ  نیا  دوشیم و  دوبان  شئزج  ود  زا  یکی  نتفر 

دوجو هّیعون  روص  يرهوج و  تروص  نیب  هک  یتریاغم  مینادـب ، اهنت  يرهوج  لاـّصتا  ناـمه  ار  مسج  هاـگره  مییوگ : تاهبـش  نیا  عفد  رد 
اب داّحتا  زا  هک  تسا  يرگید  زیچ  هب  دنمزاین  هکلب  دوش ، عقاو  روص  نآ  لوبق  دادعتـسا و  عوضوم  مسج ، هک  دـش  دـهاوخ  نآ  زا  عنام  دراد 

ياهتروص اهنآ و  نیب  هک  یّـصاخ  تادادعتـسا  دشاب و  اهتروص  نآ  هدنریذپ  ًاتاذ  دشاب و  هتـشادن  یئابا  عّونتم ، ماسجا  نوگانوگ  روص 
. دشاب نآ  ِیتاذ  لوبق  تانیعت  تسا ، هطساو  نکمم 

یمیلعت و ماـسجا  تبـسن  نوـچمه  تـسا ، هـتفهن  هداـم  تاذ  رد  هـک  یمهبم  دادعتـسا  نآ  هـب  نوگاـنوگ  نـّیعتم  ياهدادعتـسا  تبـسن  سپ 
. تسا يرهوج  لاصتا  هب  يرهوج - لاصتا  دادتما و  تانّیعت  ینعی  يرادقم - تادادتما 

زین دوخ  تاذ  ِناکما  لماح  دیاب  دشاب ، ناکما  هب  قوبسم  ثداح  روما  زا  لاح ، نیع  رد  دشاب و  يرهوج  لاصتا  نامه  مسج  رگا  نینچمه ،
[176 .] دشاب مدقتم  دوخ  رب  نامز  ثیح  زا  ینعی  دشاب ،

200 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
ار لوبق  سفن  مینادب و  لوبق »  » نامه ًاتاذ  ار  هدام  هک  درادن  ینعم  تسا و  ریغ  هب  مئاق  یضرَع  ینعم  کی  لوبق ، موهفم  دناهتفگ : هکنیا  اما 

. مییوگب رهوج 
ظاـفلا و يوغل  میهاـفم  هن  تسا  اـم  عاـّبتا  لوبق و  دروم  ددرگ ، تاـبثا  ناـهرب  قیرط  زا  هچنآ  تسا و  یقیقح  اـجنیا  رد  اـم  ثحب  مییوگ :

. نآ یفرع  یناعم 
هجوت دیاب  نکیل  تسین ؛ راکنا  ياج  دوریم ، نیب  زا  هیلع  يّوقم  ای  هلٌدعتسم  نتفای  تیلعف  قّقحت و  ضحم  هب  دادعتـسا ، دناهتفگ : هکنیا  اما 

ات دباییم  هوق  نیا  هک  یّـصاخ  نّیعت  دـشاب و  هتفای  نّیعت  یّـصاخ  تروص  يارب  هکنآ  نودـب  تسا  هوق  زیچ  همه  يارب  ًاتاذ  هدام  هک  تشاد 
دادعتـسا هوق و  هیلع ، يّوقم  نکمم  نتفای  تیلعف  اب  هک  تسا  یهیدب  تسا . هدام  نآ  عوضوم  هک  تسا  یـضرع  دزاس ، نّیعتم  ار  هیلع  يوقم 

. دنامیم یقاب  تسا ، ینکمم  ره  يارب  ندوب  هوق  هک  دوخ ، لاح  هب  نانچمه  هدام  دوشیم و  یفتنم  ّصاخ 
دادعتسا هک  تسا  نآ  دوشیم ، لطاب  هلٌدعتسم  نکمم  نتفای  تیلعف  اب  دادعتـسا  دیوگ : هکنیا  زا  هدننک  لاکـشا  روظنم  رگا  هکنیا  هصالخ 

، تسا هدام  هب  مئاق  ضرَع  هک  دـشاب  یّـصاخ  دادعتـسا  وا ، دوصقم  رگا  و  تسین . تسرد  يزیچ  نینچ  ددرگیم ، لـطاب  قلطم  روطهب  هداـم 
[177 .] دوشیمن هجیتن  نآ  زا  هدام  نالطب  نکیل  حیحص  دوخ  ياجهب  تسا  ینخس 

201 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
، سفن اریز  دوشیم ، ضقن  یناسنا  سفن  اب  دـش - نایب  ثحبم  نیا  رد  هک  لعف - هوق و  تریاغم  قیرط  زا  هدام  دوجو  تابثا  دوش : هتفگ  رگا 

دوخ دّرجم  تاذ  ثیح  زا  نیاربانب ، دراد و  زین  هریغ  روصت و  هدارا و  نوچمه  ياهّوقلاب  راثآ  لاـح  نیع  رد  تسا و  هداـم  زا  دّرجم  طیـسب و 
رگا سپ  تسا . هوقلاب  يرما  هّیوناث  تالامک  ثیح  زا  تسا و  لعفلاب  يرما 

202 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
هّوقلاب مه  مسج ، دوش  هتفگ  هک  دوب  دهاوخ  زیاج  زین  مسج  دروم  رد  لعفلاب ، مه  دشاب و  هّوقلاب  مه  تطاسب  نیع  رد  سفن  هک  دـشاب  زیاج 

. دشاب تروص  هدام و  زا  بکرم  هک  تسین  يزاین  و  لعفلاب ، مه  تسا و 
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دراد هک  يدّرجت  ثیح  زا  سفن  نیارباـنب  تسا . هداـم  هب  قـّلعتم  لـعف  رد  هکلب  تـسین ، هداـم  زا  ماـت  دّرجم  لـعف ، تاذ و  رد  سفن  مییوـگ :
. تسا هّوقلاب  دراد  هدام  هب  هک  یقّلعت  ثیح  زا  نکیل  تسا  لعفلاب 

رد یناـسنا  سفن  دـناهتفگ  هک  تسا  نیا  نآ  دوشیم و  ضقن  یناـسنا  سفن  اـب  مه  يرگید  تهج  زا  روکذـم  لالدتـسا  تفگ : دـیاشن  زین 
نآ دوخ  يدرجم ، لوـقعم  ره  لّـقعت  اـب  تسا ، دّرجم  هک  لاـح  نیع  رد  دوریم و  رامـشهب  هداـم  دّرجم ، تـالوقعم  هب  تبـسن  لـقع ، هبترم 

. ددرگیم لوقعم 
، فورعم تکرح  باب  زا  دوشیم ، دـّحتم  يرگید  زا  سپ  یکی  یلقع  تادّرجم  اب  هک  یماگنه  لعف ، هب  هوق  زا  دّرجم  سفن  جورخ  مییوگ :

دروم رد  کیچیه  هک  دوب  دهاوخ  ینامز  ّریغت  دادعتسا و  هوق و  دوجو  مزلتـسم  هنرگو  دوب  دناوتن  تسا  هّوقلاب  دوجوم  هّیلوا  تالامک  زا  هک 
. درادن ینعم  تسا  ياهوق  ره  زا  يراع  دراد و  ّمات  تیلعف  هک  دّرجم  دوجوم 

قوف هک  یلقع  هبترم  اـب  داـّحتا  قیرط  زا  تسا  نآ  دّرجم  دوجو  لـماکت  دادتـشا و  لوقعم ، روص  يارب  سفن  ندوـب  هداـم  زا  دوـصقم  هکلب ،
هبترم هضافا  طرش  زین  نآ  هضافا  دریگیم و  تروص  رتالاب  هبترم  هضافا  هار  زا  دادتـشا  داحتا و  نیا  هک  نامز ، ّریغت و  نودب  تسا  نآ  هبترم 

. تسا نآ  رب  نآ ، زا  رتالاب 
دراد و توافت  عون  ثیح  زا  تسه ، ینامسج  ملاع  رد  هک  ییانعم  هب  ّتیدام  اب  لوقعم ، درجم  روص  يارب  سفن  ندوب  هدام  هکنیا ، هصالخ 

. درادن دوجو  اجنآ  رد  ینامسج  هدام  صاوخ  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
روص لوبق  هّوق  دراد و  دوجو  لعفلاب  هک  تسا  يرهوج  هسفن  یف  هدام  اریز  دوشیم ، ضقن  هدام  دوخ  اب  لالدتـسا  نیا  دوش : هتفگ  رگا  زین ،

همزال دراد و  زین  ار  ضارعا  و 
203 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

مکح نیمه  زین  هدام  هّدام  دروم  رد  دشاب و  هّوقلاب  نادب  ات  ياهدام  دـبای و  تیلعف  نادـب  ات  دـشاب  یتروص  ياراد  هدام  هک  تسا  نآ  رما  نیا 
. تسین تروص  هدام و  زا  مسج  بیکرت  مزلتسم  ندوب ، لعف  هوق و  رب  لمتشم  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  و  تیاهنیب ، ات  تسا  يراج 

نآ تیلعف  نیع  نآ  هوق  نکیل  تسا  لعف  هوق و  نّمـضتم  هدام  هک  تسا  تسرد  تسا : بیترت  نیدب  هتفگ  سیئرلاخیـش  هکنانچ  نیا ، خساپ 
. تسا ءایشا  هوق  هک  درادن  نیمه  زج  یتیلعف  تسا و  نکمم  ءایشا  يارب  ضحم  هوق  ًاتاذ  هدام  ینعی  تسا ، نآ  هوق  نیع  نآ ، تیلعف  و 

نآ رد  سپ  تسا ، رثأتم  دوخ  قوفام  زا  رثؤم و  دوخ  نودام  رد  لقع  اریز  دوشیم ، ضقن  زین  لـقع  اـب  لـیلد  نیا  دوش ، هتفگ  رگا  نینچمه 
هک تسا  نیا  نآ  همزال  دـشاب ، هتـشاد  یگتـسب  هدام  هب  هوق  و  تروص ، هب  تیلعف  رگا  و  لاعفنا . يرگید  لعف و  یکی  دراد  دوجو  تهج  ود 

. دشاب هتفای  بیکرت  تروص  هدام و  زا  لقع 
لاعفنا و دوشیم . ثحب  نآ  زا  ماسجا  دروم  رد  هک  تسا  یلوبق  لاعفنا و  زا  ریغ  دوشیم  هتفگ  لـقع  دروم  رد  هک  یلوبق  لاـعفنا و  مییوگ :
هوق و هکنآ  نودـب  دوشیم ، هضافا  نآ  رب  قوف  لقع  زا  هک  تسین  نآ  دوجو  زج  يزیچ  دراد  دوخ  قوفام  هب  تبـسن  لقع  هک  دوجو ، لوبق 

لباق ار  نآ  دـنکیم و  ضرف  یتیهام  لقع ، يارب  هک  تسا  ناسنا  لقع  نیا ، دزاس . هداـمآ  تیلعف  يارب  ار  نآ  هک  دـشاب  نآ  رد  يدادعتـسا 
ود ياراد  لاعفنا  دـننام  زین  لوبق  هک  تسناد  دـیاب  نکیل  دـهنیم . ماـن  لاـعفنا  لوبق و  دوجو ، هب  ار  نآ  سّبلت  و  درادـنپیم ، مدـع  دوجو و 
هب لوبق  تسا ، تروص  هداـم و  زا  لـقع  ندوب  بّکرم  مزلتـسم  هچنآ  و  ءیـش . دوجو  ناـضیف  يرگید  و  دادعتـسا ، هوـق و  یکی  تسا  ینعم 

. دوجو ناضیف  هن  تسا  دادعتسا  هوق و  ینعم 
. تسا زیچ  کی  لقع  رد  لاعفنا  لوبق و  تیلعف و  ینعی 

دنریذپان ییادج  رگیدکی  زا  تّیمسج  هدام و  مشش : لصف 

تسا و ضحم  هّوق  رهوج ، تاذ و  رد  هک  دوب  دناوتن  تروص  نودب  تهج  نآ  زا  هدام 
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204 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
هطقن رد  هک  تیلعف  اـب  دوجو ، هک  تسا  لـقع  يرورـض  و  تسا . نتـشادن  تیلعف  نآ ، تیلعف  اـهنت  تسین و  نآ  رد  تیلعف  زا  ياهرهب  چـیه 
دّحتم نآ  اب  ات  تسا  يدوجولالّصحم  لعفلاب  دوجوم  هب  دـنمزاین  دوخ  دوجو  رد  هداـم  هک  ینعم  نیدـب  تسا ، هارمه  دراد  رارق  هوق  لـباقم 

. دوشیم هدیمان  تروص  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  ددرگ و  لّصحتم  نآ ، لّصحت  اب  دوش و 
يارب تسا  ضحم  هّوق  هدام  مینادیم  هکنآ  لاح  دـشاب ، يدوجو  تیلعف  ياراد  یتسیاـب  دوش  تفاـی  تروص  زا  دّرجم  هداـم  رگا  نینچمه ،

. تسا لاحم  تاذ  کی  رد  لعف  هوق و  عامتجا  و  زیچ ، ره 
هب تبـسن  تروص  ّتیلعاف  نکیل  دشاب ، یلعاف  تهج  ياراد  نادب  تبـسن  تروص  دـیاب  تسا ، تروص  هب  مئاق  دوجو ، رد  هدام  نوچ  لاح ،

هدام نیاربانب ، [ 178 .] تشاد دناوتن  تلع  کی  زا  شیب  دحاو  لولعم  کی  دیآیمرد و  ینوگانوگ  روص  هدام ، رب  اریز  دوب ، دـناوتن  ّمات  هدام 
دوجو هب  نآ  يارب  هک  ینوگانوگ  ياهتروص  اب  دـنکیم و  ظفح  ار  نآ  دوجو  هک  يداـم  تادوجوم  هداـم و  زا  رترب  تسا  یلعاـف  ياراد 

. نآ مات  تلع  هن  هدام ، يارب  تسا  تلع  کیرش  تروص ، سپ  دشخبیم . تیلعف  ار  نآ  دروآیم ،
ثیح زا  يددع  دحاو  تسا و  ماع  تدحو  ياراد  تروص  تسا و  يددـع  تدـحو  ياراد  دـناهتفگ  هچنآ  بسح  رب  هدام  دوش : هتفگ  رگا 

تـسا رتفیعـض  دوجو  ثیح  زا  هچنآ  هک  دوب  دهاوخ  نیا  هدام  هب  تبـسن  تروص  ندوب  تلع  همزال  تسا و  ماع  دـحاو  زا  رتيوق  دوجو ،
. تسا لاحم  نیا  دشاب و  لولعم  تسا  رتيوق  هچنآ  لعاف و 

ببس هب  نآ  تدحو  هک  تسناد  دیاب  اما  تسا ، يددع  دحاو  هک  دنچ  ره  هدام ، مییوگ :
205 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

تدـحو هب  یکتم  تسا ، بوسحم  تلع  کیرـش  هک  تروص  تدـحو  هک  یلاـح  رد  تسا . فیعـض  ضحم ، ندوب  هوق  و  يدوجو ، ماـهبا 
. تسا قرافم  یلعاف  تلع 

ظفح فقـس و  کی  مادهنا  زا  يریگولج  يارب  هک  تسا  نانچ  قرافم ، تلع  طّسوت  تروص ، هلیـسو  هب  هدام  يرادهگن  ظفح و  یگنوگچ 
. دننک بصن  نآ  ریز  رد  ینوتس ، ياجهب  ار  ینوتس  ًابترم  نآ ،

هدام رب  یپ ، رد  یپ  روطهب  ددـعتم ، نوگاـنوگ و  ياـهتروص  هنوگچ  هک  دـش  دـهاوخ  نشور  يرهوج ، تکرح  ثحاـبم  رد  نیا ، زا  سپ 
. دیآیمرد

هک تسا  تروص  اریز  تسا ، تروص  هطـساو  هب  ددرگ  ضراـع  هداـم  رب  هک  یلّـصحت  تیلعف و  هنوگره  هک  دـش  موـلعم  تشذـگ  هچنآ  زا 
هدام هک  دنچ  ره  تسا  هدام  رب  مّدقتم  يدوجو  تهج  زا  تروص  زین ، دـشابیم . هدام  یلعاف  تلع  کیرـش  تسا و  لّصحت  تیلعف و  ياراد 

[179 .] دراد ینامز  مّدقت  نآ  رب 
زا یلاخ  دشاب ، هک  یعون  ره  زا  مسج  مییوگ : تسین . ریذپییادج  هدام  زا  زین  نآ  هک  مینک  تباث  ات  هّیمـسج  تروص  هب  میزادرپیم  نونکا 
رب یپ  رد  یپ  روطهب  زین  هیعون  ياهتروص  دوب . دـهاوخن  هریغ  نیا و  عضو و  فیک و  مک و  نوگانوگ و  تاکرح  دـننام  قرافم ، ضراوع 

ناـکما و هب  قوبـسم  دـیاب  دـیآرد  مسج  رب  دـناوتب  هکنآ  يارب  نوگاـنوگ  روـص  ضارعا و  نیا  هـک  تـسا  یهیدـب  دـمآ و  دـهاوخرد  نآ 
. تسین نکمم  هدام  نودب  ّتیمسج  تفای و  دهاوخن  ققحت  هدام ، رد  زج  مسج  سپ  دوب ، دناوتن  هدام  زج  نآ  لماح  هک  دشاب  يدادعتسا 

مات یعون  تعیبط  هناگهس ، داعبا  لباق  تسا  يرهوج  هک  رظن  نآ  زا  مسج  نینچمه ،
206 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

یمکح یـسنج ، تیهام  زج  هک  تسین  رهوج  موهفم  دننام  ظاحل  نیا  زا  و  دراد . رارق  نآ  تحت  يددعتم  عاونا  هک  دنچ  ره  تسا ، يدحاو 
تاذ و رد  تسا ، یعون  تعیبـط  کـی  مسج ، نوچ  و  دـشاب . نآ  تحت  جردـنم  عاونا  مکح  عـقاو  رد  دور  نآ  رب  هک  یمکح  ره  هتـشادن و 

. تسا هدام  دنمزاین  ای  درادن و  نادب  یجایتحا  هجوچیه  هب  تسا و  زاینیب  هدام  زا  ای  دوب ، دناوتن  نوریب  تلاح  ود  زا  دوخ  تعیبط 
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رد یماسجا  هک  مینیبیم  نوچ  ام  تسا و  زاین  رقف و  نیع  لولح ، اریز  دـنک ، لولح  هدام  رد  هک  تسا  لاحم  دـشاب ، زاینیب  هدام  زا  ًاتاذ  رگا 
. دیآیم مزال  مسج  ره  يارب  زاین  لولح و  دشاب ، دنمزاین  هدام  هب  ًاتاذ  رگا  و  تسین ، زاینیب  نآ  زا  هک  میربیم  یپ  تسا  هدرک  لولح  هدام 

ياهنراقم ماسجا  یـضعب  رد  تسا  نکمم  نوچ  تسا ، زاینیب  هداـم  زا  دوخ  تاذ  رد  مسج  هک ، تفگ  دـیاشن  لـیلد  هچ  هب  دوش : هتفگ  رگا 
. دشاب یجراخ  يرما  دناوتیم  زین  نآ  تلع  دوشیم و  ضراع  یعون  عیابط  رب  قرافم  ضارعا  هکنانچ  دشاب ، هداد  خر  هدام  نآ و  نیب 
دوجو عون  زا  هدام  رد  لولح  اب  مسج  دوجو  رگید ، ترابع  هب  تسا و  لولح  تروصهب  میتفگ  هکنانچ  هداـم  مسج و  ندـش  هارمه  مییوگ :
دوجو هک ، دوب  دـهاوخ  نیا  نآ  ینعم  تسا ، یجراخ  يرما  لولعم  مسج ، هب  هدام  زاین  دوش : هتفگ  هاـگره  و  دوب . دـهاوخ  یطبار )  ) تعاـن

[180 .] تسا لاحم  روما  زا  نیا  تسا و  هدش  لیدبت  هریغل  دوجو  هب  لولح ، زا  سپ  تسا  هدوب  هسفنل  دوجو  هک  مسج ، زاینیب  ًاتاذ 
207 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

یتروص هنوگره  دروم  رد  روکذم  لیلد  نکیل ، هدیدرگ  تابثا  حرط و  هّیمسج  تروص  دّرجت  دروم  رد  هلئسم  نیا  هچرگ  هک ، تسناد  دیاب 
. دوب دهاوخ  يراج  ددرگ ، عقاو  یلامک  روص  ضارعا و  عوضوم  هک 

هب اـت  درک  دـهاوخ  تکرح  دوـخ  نوگاـنوگ  روـص  رد  يداـم  رهوـج  هک  دـش  دـهاوخ  نشور  يرهوـج  تکرح  زا  ثـحب  رد  نـیا  زا  سپ 
[181 .] سبل علخ و  اب  هن  تسا  رّسیم  سبل ، زا  دعب  سبل  اب  رما  نیا  دشابن و  نآ  اب  ياهوق  هنوگچیه  رگید  هک  دسرب  تیلعف  زا  ياهلحرم 

هب ندیـسر  تکرح و  نایاپ  زا  سپ  دشاب و  راک  رد  تکرح  هک  دوب  دهاوخ  لاحم  یماگنه  ات  هدام  زا  يدام  تروص  ندش  دّرجم  نیاربانب ،
. دوب دهاوخن  لاحم  تروص  دّرجت  ضحم ، تیلعف 

سانجا هک  نانچنآ  تسین ، مسج  ّدح  رد  لخاد  هدام  دناهتفگ : هک  دنکیم  دـییأت  زین  نیّهلأتملاردـص  سیئرلاخیـش و  نخـس  ار  بلطم  نیا 
تـسا يرهوج  دوخ  هک  تسین  هدام  زا  يربخ  هناگهس ، داعبا  لباق  تسا  يرهوج  هک  مسج  تیهام  رد  ینعی  دنراد . رارق  دوخ  عاونا  ّدح  رد 

. ناسنا ّدح  رد  ناویح  ناویح و  ّدح  رد  یمان  مسج  دراد و  رارق  یمان  مسج  ّدح  رد  مسج  نکیل  تسا ، نآ  رد  ءایشا  هّوق  هک 
208 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

توبثلا نّیب  رگید ، یتاذ  روما  نوچمه  تسیابیم  دوبیم ، مسج  تیهام  رد  لخاد  هدام  رگا  دنکیم : نییبت  نینچ  ار  هلئـسم  نیهلأتملاردـص 
لـسوتم لالدتـسا  ناهرب و  هب  مسج  رد  هدام  تابثا  يارب  اـم  هک  یتروص  رد  دـیآیم ، رامـشهب  یتاذ  رما  کـی  تروص  نآ  رد  اریز  دـشاب ،

[182 .] دنرادن ناهرب  هب  يزاین  تایتاذ  هکنآ  لاح  میراد ، دیدرت  نآ  دوجو  رد  رما  ودب  رد  میوشیم و 
تروص اب  هدام  داّحتا  هکنآ  اـب  تشاد - دـهاوخن  دوجو ، ثیح  زا  ود  نآ  ندوب  دـحتم  اـب  یتاـفانم  مسج  تیهاـم  زا  هداـم  نتـسناد  جراـخ 

رد يوعد ، دروم  عامتجا  داحتا و  هلئـسم  هک  تسا  نیا  اهنآ  تافانم  مدـع  لیلد  تسه - زین  لـعفلاب  هوقلاـب و  دوجوم  ود  عاـمتجا  هّیمـسج ،
. تیهام رد  هن  تسا  دوجو 

نآ ّدـح  هک  دـنچ  ره  دوب  دـهاوخن  بالقنا  مزلتـسم  ددرگ ، دّرجم  هدام  زا  يدام ، تادوجوم  زا  يدوجوم  رگا  هک  تسا  نآ  رما  نیا  همزـال 
. اهنآ تیهام  زا  یئزج  هن  تسا ، يدام  تادوجوم  دوجو  مزاول  زا  تقیقح  رد  هدام  نوچ  دبای ، رییغت  دوجوم 

تسا يرهوج  روُص  قلطم ، مسج  رهوج  يارب  هک  هّیعون  روص  متفه : لصف 

هراشا

يروطهب تسین . ریذپییادج  نآ  زا  هک  دنکیم  قدـص  یّـصاخ  میهافم  کی  ره  رب  هکنانچ  دراد ، دوجو  راکـشآ  یفالتخا  ماسجا  نیب  رد 
قدـص نآ  رب  اهنیا  زج  ای  ناویح  ای  تخرد  یندـعم ، بکرم  رـصنع ، میهاـفم  زا  یموهفم  هکنآ  نودـب  درک ، روصت  یمـسج  ناوتیمن  هک 

. دنکن
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کی ره  هک  اجنآ  زا  دراد . میهافم  نیا  هب  یگتـسب  مسج  یتاذ  ماوق  هک  تسا  نآ  هناشن  مسج  رد  ریذـپانکیکفت  میهاـفم  هنوگنیا  دوجو 
مسج موهفم  زا  ّصخا  میهافم  نیا  زا 
209 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

یّـصاخ عون  مسج ، هب  کـی  ره  مامـضنا  زا  هک  تسا  فقوتم  میهاـفم  نیا  رب  يروـط  مسج ، تاذ  رهوـج  ماوـق  هک  دوـشیم  موـلعم  تسا ،
. تسا رهوج  هلوقم  زا  هّیعون  روص  سپ  دشخب ، ماوق  ار  رهوج  دناوتیمن  يزیچ  رهوج  زج  نوچ  و  ددرگیم ، لصاح 

تیهام زا  یتقو  هک  میسانشیم  ار  ءایشا  زا  يرایسب  اریز  دشخبیمن ، ماوق  رهوج  زج  ار  رهوج  هک  تسین  مّلـسم  هلئـسم  نیا  دوش : هتفگ  رگا 
رییغت تسیچ ؟ نآ  لاؤس  باوج  نآ ، رب  ضرع  دـنچ  اـی  کـی  ندوزفا  زا  سپ  نکیل  رهوج ، مییوگیم : باوـج  رد  دوـشیم  شـسرپ  اـهنآ 

تیهام زا  سپس  دنیازفیب ، نآ  رب  یـضرع  یتأیه  ینعی  دنروآرد ، ریـشمش  تروصهب  ار  نآ  رگا  نکیل  تسا  رهوج  هک  نهآ  دننام  دنکیم .
هتخاس اهنآ  زا  ییانب  هاگره  دنرهوج و  ود  هک  لگ  گنس و  دننام  ای  و  دوب ؛ دهاوخن  نهآ  تسیچ ؟ نآ  لاؤس  خساپ  رگید  دوش ، لاؤس  نآ 

زج هک  یتروص  رد  دـنرهوج ، هک  لـگ  گنـس و  هن  دوب و  دـهاوخ  نآ  لاـثما  هناـخ و  نآ  باوج  دوـش ، لاؤـس  اـنب  نآ  تیهاـم  زا  دوـش و 
. تسا هدشن  هدوزفا  رهاوج  رب  يزیچ  یضرع  ياهتأیه 

. تسا هدش  طلخ  يرابتعا  تابکرم  یقیقح و  تابّکرم  نیب  لاکشا ، نیا  رد  مییوگ :
راثآ زا  ریغ  ددرگ  يراثآ  ياراد  و  ءازجا ، تیوه  زا  ریغ  دـنک  لـصاح  يدـحاو  تیوه  ءازجا  بیکرت  زا  سپ  هک  تسا  نآ  یقیقح  بّکرم 

. دناهتفای بیکرت  رصانع  زا  هک  هریغ ) تاتابن و  تاناویح و  لثم  یبّکرم  تادوجوم   ) دیلاوم دننام  نآ ، هدنهد  لیکشت  ءازجا 
، دـشابن نآ  رد  ءازجا  هّیلوا  راثآ  ناـمه  زج  ياهزاـت  رثا  دـیاین و  دوجو  هب  يدـحاو  تیوه  ءازجا ، بیکرت  اـب  هک  تسا  نآ  يراـبتعا  بّکرم 

. تاعونصم رگید  هناخ و  ریشمش و  دننام 
هن دوشیم  لـصاح  ضرع  رهوج و  بیکرت  زا  هچنآ  درادـن و  دوـجو  ءازجا  تاذ  زا  جراـخ  يزیچ  يراـبتعا  تاـبکرم  رد  هکنآ ، هصـالخ 
ای تسا و  رهوج  دوش : هتفگ  تسیچ ؟ نآ  لاؤس : باوج  رد  ات  درادن  دوخ  ءازجا  زا  ادج  یّـصاخ  تیهام  نیاربانب  ضرع . هن  تسا و  رهوج 

نیابت رگیدکی  اب  تاذ  مامت  هب  تالوقم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نیا  تسا . ضرع 
210 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[183 .] دش دناوتن  لصاح  هلوقم  کی  زا  شیب  زا  یتیهام  چیه  دنراد و 
: دناهتفگ هک  دراد  تافانم  نخس  نیا  اب  هّیعون ، روص  ندوب  رهوج  تفگ : ناوتن  زین ،

. دیآیمنرد رهوج  سنج  تحت  رهاوج  لوصف 
روص نامه  لوصف  نیا  هک  رهاوج - لوصف  ندوب  رهوج  ینعم  دـش ، هتفگ  مامت  حوضو  هب  تیهام  ثحبم  رد  هکنانچ  تفگ : میهاوخ  اریز 

(، ّصاخ ضرع   ) هّصاخ رب  ماع  ضرع  هک  دنکیم  قدص  یهجو  هب  نآ  رب  رهوج  سنج  هک  تسا  نآ  دـشابیم - طرـش ال  هب  ذوخأم  هّیعون 
. دنوشیم ضراع  سنج  رب  هک  دنتسه  عاونا  تامّوقم  هّیعون  روص  عقاو  رد  نوچ 

نیا زا  کی  ره  هک  تسا  یهیدـب  میباییم و  فلتخم  تساهنآ ، رد  هک  یقرافم  مزال و  ضراوع  راثآ و  بسح  رب  ار  ماسجا  ام  رگید : لـیلد 
. دشاب دوجوم  نآ  رد  یصّصخم  مسج ، ره  راثآ  صاصتخا  يارب  دیاب  سپ  دوشیمن ، تفای  يرگید  رد  هک  دراد  یّصاخ  راثآ  ماسجا 

ّتیمسج نامه  دناوتیمن  تسا  مسج  ره  رد  ّصاخ  رثا  أشنم  هک  يزیچ  ای  صّصختم 
211 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

أـشنم تسین  نکمم  زین  كرتشم  هّدام  دوب . دناوتن  صاخ  رثا  أشنم  دراد و  دوجو  ماسجا  همه  رد  ّتیمـسج  اریز  دـشاب ، ماسجا  نیب  كرتشم 
دوب دناوتن  زین  یقرافم  دوجوم  تسا . دادعتـسا  لوبق و  اهنت  درادن و  ار  يزیچ  ءاضتقا  تیلعف و  ًاساسا  هدام  نوچ  دشاب  مسج  کی  صاخ  رثا 

ره ّصاخ  راثآ  نیع  دوخ  هک   ) مسج رب  قحال  ضارعا  زین ، دوب . دـنناوتن  صّـصخم  دـنراد و  يواسم  تبـسن  ماسجا  همه  اـب  تاـقرافم  نوچ 
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نیمه زین  رگید  رثا  اریز  مینادـب ، رگید  رثا  هب  صتخم  ار  رثا  کی  اًلثم  ات  دـشاب  نآ  صاخ  راـثآ  هب  مسج  صّـصخم  دـناوتیمن  تسا ) مسج 
یهتنم تسا  صاخ  رثا  أشنم  مسج  رهوج  نورد  رد  هک  يزیچ  هب  هکنآ  ای  دش ؛ دـهاوخ  رجنم  لسلـست  رود و  هب  تشاد و  دـهاوخ  ار  عضو 

ماوق هدوبن ، مسج  رهوج  زا  جراخ  هک  تسا  يزیچ  زا  یـشان  مسج  ره  ّصاـخ  راـثآ  ینعی ، تساـم . بولطم  ریخا  تلاـح  هک  دـش ، دـهاوخ 
ناـمه دـیاب  سپ  تسا  قلطم  مسج  زا  ّصخا  يرهوج  مّوقم  نیا  نوچ  دوب و  دـناوتن  رهوج  زج  زین  رهوج  مّوـقم  تسا و  نآ  رهوـج  هدـنهد 

. دشاب هّیعون  هّیرهوج  تروص 
يدرف ره  رد  دوش : هتفگ  رگا  دنعون . نادب  صتخم  راثآ  همـشچرس  عون  ره  رد  هک  دـناهّیرهوج  هّیعون  روص  ياراد  فلتخم  ماسجا  نیاربانب 

ربانب و  تفای ، ناوتن  عون  نآ  دارفا  زا  رگید  يدرف  رد  ار  نآ  هک  دراد  دوجو  یصخش  ضراوع  صتخم و  راثآ  مه  ینامسج  عون  ره  دارفا  زا 
تابثا زین  هّیـصخش  روص  مان  هب  يرگید  روص  درک  تاـبثا  ار  هّیعون  روص  تیرهوج  هک  یلالدتـسا  نیمه  ساـسا  رب  دـیاب  دـش ، هتفگ  هچنآ 

. دشاب عون  تیهام  مّوقم  هک  دوش 
هتفگ زین  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  اریز - صِّخشُم ، هن  تسا  صخشت  مزاول  عقاو  رد  دوشیم ، هدیمان  صخـشم » ضارعا   » هک یـضارعا  مییوگ :
ندوب ماع  اریز  تسا ، اـهنآ  تاـعوضوم  صخـشت  هب  طونم  زین  ضارعا  صّخـشت  و  رگید ، يزیچ  هن  تسا  دوجو  هب  صّخـشت  تسا - هدـش 

. درادن ینعم  یصخش  عوضوم  رب  مئاق  ضرع 
همشچرس نآ  هّیعون  تعیبط  أدبم  زا  تسا  هدیدرگ  درف  ضراع  لعفلاب  هک  یضارعا 

212 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
هک تسا  یقافتا  یجراخ  بابـسا  دراد و  ار  هریغ  عضو و  فیک و  مک و  زا  نوگانوگ  ضارعا  ياـضتقا  هک  تسا  هّیعون  تعیبط  دریگیم و 
زا درف  یجراـخ ، طیارـش  بابـسا و  ینوگرگد  رییغت و  اـب  دـهدیم و  صیـصخت  درف  هب  ار  هّیعون  تعیبـط  ياـضتقا  دروم  ضارعا  هنوـگنیا 

[184 .] دوشیم لقتنم  نآ  سنج  زا  ای  عون  نامه  زا  يرگید  تلاح  هب  یضرع  یتلاح 
214 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

لصف نیا  ینایاپ  ثحب 

هک دـیدرگ  تباث  و  تسا ، هّیمـسج  تروص  هدام و  زا  ّفلؤم  دوخ  مسج ، تسا و  مسج  ینعی  دوخ ، هیناـث  هّداـم  مّوقم  هّیعون  تروص  نوچ 
. دراد يدوجو  مّدقت  نآ  رب  تسا و  مسج  یلعاف  تلع  زین  هّیعون  تروص  سپ  تسا ، تلع  کیرش  هّیلوا  هّدام  يارب  هّیمسج  تروص 

و هّیعون ، تروـصهب  هّیمـسج  تروـص  تسا و  هّیعوـن  تروـص  نآ  زا  دوـجو  هکنیا : یکی  ددرگیم ، عّرفتم  رگید  هلئـسم  ود  لـصا  نیا  زا 
. دنوشیم دوجوم  هّیمسج ، تروص  یلعف  دوجو  هب  یلوا  يالویه 

دیآیم دوجو  هب  ّتیمسج  هّیعون ، تروص  ره  اب  هکلب  درادیمن  هاگن  دوخ  اب  تروص  لّدبت  يانثا  رد  ار  ّتیمسج  هّیعون ، روص  هکنیا : مود 
عبت هب  يرگید  ّتیمـسج  دوریم و  نیب  زا  لوا  ّتیمـسج  تفاـی ، لدـبت  لوا ، هّیعون  تروص  اـب  فلاـخم  يرگید  تروصهب  هک  یماـگنه  و 

. دوشیم ثداح  دیدج ، هّیعون  تروص  ثودح 

« ّمک ، » یضرع تالوقم  متشه : لصف 

ضرع دوجو  زا  هک  یعوضوم   ) دـشاب عوضوم  دـنمزاین  جراخ  رد  شدوجو  هک  یتیهام  زا  تسا  ترابع  ضرَع  هک  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ 
؛ تسا ماع  ضرع  هلزنم  هب  تسین ، یسنج  اهنآ  زا  رتالاب  دناهیلاع و  سانجا  هک  یـضرع  هلوقم  هن  هب  تبـسن  دوخ  تیـضرع ، و  تسا ) زاینیب 

دناهدروآ تالوقم  زا  کی  ره  يارب  هک  یفیرعت  هنوگره  تهج  نیا  زا 
215 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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. تسا لصف  سنج و  زا  بکرم  هک  یقیقح  ّدح  هن  هدوب  هّصاخ  هب  فیرعت 
نیرتهب نیا  و  [ 185 .] دشاب ّداع »  » ار نآ  دناوتب  نآ  زا  یئزج  ًاتاذ  هک  تسا  یـضرع  مک ، دناهدرک : فیرعت  نینچ  ار  مک »  » انیـسنبا یباراف و 

. دناهدروآ مک  يارب  هک  تسا  یفیرعت 
لـصّتم مک  هب  تمـسق  لوـبق  اریز  تسا ، ّصخا  هب  فـیرعت  هک  دراد  ار  لاکـشا  نیا  دـنک » ماـسقنا  لوـبق  هک  یـضرع   » هب مک  فـیرعت  اـما 

يرَود فیرعت  زین  دـنک » تاواسم  لوبق  هک  یـضرع   » هب نآ  فیرعت  تسا . ءازجا  ياراد  لعفلاب  دوخ  لـصفنم  مک  نکیلو  دراد  صاـصتخا 
. تسین مک  ندوب  یکی  زج  يزیچ  تاواسم ، اریز  تسا ،

شرامـش لباق   ) نتـشاد ّداع  زا : دـنترابع  هک  تسا  مک  یلـصا  هّصاخ  هس  دراد  رب  رد  رکذـلاقوف  هناگهس  ياـهفیرعت  هچنآ  لاـح ، ره  رد 
. تاواسم رگید  هس  ماسقنا و  لوبق  يرگید ، دوخ ،) زا  ءزج  کی  هلیسو  هب  ندوب  تاذلاب 

ّمک ماسقا  مهن : لصف 

دودـح ياراد  هک  درک  ضرف  ییازجا  نآ  رد  ناوـتب  هک  تسا  نآ  لـصّتم  مک  لـصفنم ، لـصّتم و  تسا ، مسق  ود  رب  هـّیلوا  میـسقت  رد  مـک 
ار ّطخ  هکنانچ  رگید ، ءزج  نآ  ياهتنا  مه  دوش و  بوسحم  ءزج  کی  يادـتبا  دـناوتب  مه  هک  یئزج  ینعی  كرتشم  دـح  دنـشاب . كرتشم 

ياراد ار  طخ  دروآ و  باسح  هب  ود  نآ  ياهتنا  ای  نیفرط  تمـسق  ود  ره  يادـتبا  ناوتیم  ار  طسو  تمـسق  مینک  ضرف  تمـسق  هس  هب  رگا 
[186 .] تسناد تمسق  ود 

216 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
مک تسا . نآ  فالخرب  لصفنم  مک  هتبلا  هک  دـشاب ؛ هتـشاد  ار  تیاهنیب  ات  ماـسقنا  ّتیلباـق  هک  تسا  نآ  دـناهتفگ  لـصّتم  مک  فیرعت  رد 
اریز درادن ، دوجو  یکرتشم  دح  اهنآ  نیب  تسا و  ءازجا  ياراد  لعفلاب  نیاربانب  دیآیم  دوجو  هب  دحاو  رارکت  زا  دوخ  ددع ، ینعی  لصفنم ،

دش دهاوخ  راهچ  ددع  دوش ، ضرف  جنپ  دوخ  زا  یکرتشم  دح  ود  نآ  نیب  هاگره  دوش ، میـسقت  هس  ود و  تمـسق  ود  هب  رگا  جنپ  ددع  اًلثم ،
. دش دهاوخ  شش  ددع  دوش  دراو  نآ  رد  یکرتشم  دح  جراخ  زا  رگا  و 

. ّراق ریغ  ّراق و  تسا ، هنوگود  دوخ  ّلصتم  مک 
لعفلاـب نآ  ضورفم  ءازجا  هک  تسا  نآ  ّراـق  ریغ  و  حطـس ، دـننام  دـشاب ، عمتجم  لـعفلاب  تباـث و  نآ  ءازجا  هک  تسا  نآ  ّراـق  لـصّتم  مک 

کی هوق  تیلعف و  اریز  تسین ، ریذپناکما  لعفلاب  اهنآ  عامتجا  تسا و  يدعب  ءزج  هّوق  نآ  لعفلاب  ءزج  ره  هک  نامز ، دننام  دـشابن ، عمتجم 
. دوشیمن عمج  مه  اب  ءیش 

تهج ود  رد  هک  حطـس  و  تسا ، میـسقت  لباق  قمع  ضرع و  لوط و  هناگهس  تاهج  رد  هک  یمیلعت  مسج  تسا : هنوگهس  ّراق ، ّلـصتم  مک 
. دراد ماسقنا  ّتیلباق  تهج  کی  رد  اهنت  هک  طخ  و  تسا ، میسقت  لباق  ضرع  لوط و 

رد نیا  زا  سپ  ار  نامز ، ینعی  ّراق ، ریغ  لصّتممک  دوجو  اما  تسا ، یلقع  تایرورـض  زا  دراد و  دوجو  جراخ  رد  ددـع ، ینعی  لـصفنممک ،
. دناسر میهاوخ  تابثا  هب  لعف  هوق و  ثحابم 

هک دراد  دوجو  رگیدـکی  زا  ادـج  نّیعتم و  یعیبط  ماسجا  جراخ  رد  اریز  دراد ، یجراخ  دوجو  حطـس  یمیلعت و  مسج  راـق ، لـصّتم  مک  زا 
. تسا حطس  یمیلعت  مسج  یهانت  همزال  تسا و  یمیلعت  مسج  اهنآ  نّیعت  همزال 

لاثما مره و  طورخم و  بّعکم و  دننام  دشاب ، هتشاد  دوجو  عطاقتم  حوطـس  ياراد  یماسجا  هک  دراد  دوجو  یتروص  رد  جراخ  رد  ّطخ  اما 
[187 .] نآ

217 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
ياهژیو صاوخ  ياراد  ددـع  ره  نوچ  دراد ، تنیابم  بتارم  ریاس  اب  هک  تسا  بوسحم  ّصاـخ  یعون  ددـع ، تیاـهنیب  بتارم  زا  هبترم  ره 
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. دنکیمن زواجت  نآ  زا  هک  تسا 
نیا مه  نآ  لیلد  تسا . یـضرع  يرهوج و  تاکرح  عاونا  نآ  ضورعم  هک  دنچ  ره  تسین  شیب  عون  کی  هک  تسناد  دیاب  نامز  دروم  رد 

. دراد دوجو  كرتشم » ّداع   » ددعتم ياهنامز  نیب  هک  تسا 
نینچمه تسا ؛ یـصاخ  عوـن  کـی  ره  هریغ ، بعکم و  طورخم و  هرک و  لـثم  درادـن  دوـجو  كرتـشم  داـع  اـهنآ  نیب  هک  یمیلعت  ماـسجا 

( دشاب هتـشاد  دوجو  رگا   ) دنرادن كرتشم  داع  هک  یطوطخ  و  بّدحم ، رّعقم و  يوتـسم و  حطـس  دننام  دـنرادن  كرتشم  داع  هک  یحوطس 
. تسا یصاخ  عون  کی  ره  اهسوق  عاونا  میقتسم و  طخ  دننام 

. تسا فلتخم  عاونا  زا  بکرم  هکلب  تسین  یصاخ  عون  کی  ره  مّظنمریغ  طوطخ  حوطس و  ماسجا و  اما 

مک صاوخ  ماکحا و  مهد : لصف 

تسا و قّقحتم  لعفلاب  ددع  رد  هک  تسا  یجراخ  يریذپتمـسق  توافت و  تاواسم و  مک ، ياهیگژیو  هلمج  زا  دـش ، هراشا  اًلبق  هکنانچ 
. دریذپیم ققحت  مهو  لقع و  رد  مک ، رگید  ماسقا  رد 

عبرمرتم رتم و  مجح ، حطـس و  لوط و  ياهدحاو  لثم   ) دنکیم ّداع  ار  نآ  هک  مک  زا  تسا  يدـحاو  دوجو  مک ، ّمهم  ياهیگژیو  زا  رگید 
(. هریغ یعیبط و  دادعا  هّیلک  ینعی  لصفنم  مک  يارب  کی ، ینعی  يددع  دحاو  و  ّراق ، لصّتم  مک  رد  اهنآ  فاعضا  ءازجا و  بعکم و  رتم  و 

218 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دناهتفگ  ّمک  دروم  رد  زین  يرگید  ماکحا 

مک دراد . صاصتخا  تاّیدام  هب  اهنت  نامز  ینعی  راق  ریغ  لصتم  مک  اما  دراد ، دوجو  ود  ره  تادّرجم  تاّیدام و  رد  ددع - لصفنم - مک  . 1
همه هک  هدام  زا  درجم  يرادـقم  ملاع  ینعی  لاثم ، ملاع  هکنآ  رگم  تسا  هدام  ضراوع  زا  زین  طخ - حطـس و  یمیلعت و  مسج  راق - لـصتم 
. دشاب تباث  دناهدرک ] تابثا  ار  نآ  ّفلؤم ، صخش  هلمج  زا  یهلا  يامکح  زا  ياهدع  و   ] ار هدام  دوخ  زج  دراد ، دوخ  اب  ار  هدام  صاوخ 

، ددـع ود  نایم  هک  یلاـح  رد  تسا ، نآ  فرط  ود  نیب  فـالخ  رثکادـح  دوجو  داـضت ، طورـش  زا  اریز  درادـن ، دوجو  ّداـضت  ددـع ، رد  . 2
رد یتیاغ  دوشیم و  رتشیب  تسه  هچنآ  زا  نآ  رب  کی  ندوزفا  اب  مینک  ضرف  ددع  زا  هک  ياهبترم  ود  ره  اریز  درادن ، دوجو  فالخ  تیاهن 

. تسین راک 
رد سپ  دنـشاب  هتـشاد  مّوقت  رگیدکی  رب  تسین  نکمم  نیدض  تسا و  نیـشیپ  ددـع  رب  مّوقتم  ددـع  زا  هبترم  ره  نوچ  هک  جاجتحا  نیا  اما ،

ماوق رد  ددع  ره  نودام  بتارم  دنشاب ، مئاق  دوخ  نیـشیپ  دادعا  رب  ددع  بتارم  رگا  اریز  دوب ، دناوتن  ربتعم  نادنچ  درادن ، دوجو  داضت  ددع 
جنپ و ای  راهچ  شـش و  ای  هس  تفه و  ای  ود و  تشه و  ای  کی ، ُهن و  زا  بّکرم  ناوتیم  اًلثم  ار  هد  ددع  هکنانچ  دـنايواسم . نآ  ندیـشخب 

حالطـصا رد  هکنیا  اما  تسا ، لطاب  حّـجرمالب و  حـیجرت  نآ ، هدـنهدماوق  ءزج  ناونعهب  دراوم  نیا  زا  یکی  صیـصخت  درک و  ضرف  جـنپ 
نآ هکنآ  هن  تسا  ددـع  هبترم  ود  نآ  اب  يواسم  نآ  هبترم  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا ، ود  تشه و  عومجم  هد ، دوشیم  هتفگ  یـضایر 

. دناددع زا  ّصاخ  عون  ود  هک  دشاب  هبترم  ود  نآ  نیع  تسا  ددع  زا  عون  کی  هک  هبترم 
دهاوخن داضت  طخ  اب  حطـس  زین  طخ و  حطـس و  اب  یمیلعت  مسج  ینعی  تسا . لاونم  نیمه  رب  زین  لصتم  مک  رد  داـضت  دوجو  مدـع  هلئـسم 

تیاغ نینچمه  ددرگ و  ضراع  بقاعتم  روطهب  يو  رب  تفص  ود  هک  يدحاو  عوضوم  کی  اریز  تشاد ،
219 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. درادن دوجو  لصّتم  مک  رد  تسا - داضت  یلصا  طیارش  زا  هک  دشاب - رارقرب  اهنآ  نایم  فالخ 
یمک یشیب و  هب  کیکشت  اما  تسا ، يرورض  هب  کیدزن  ای  يرورض  یبلطم  نیا  درادن و  دوجو  فعـض  تدش و  هب  کیکـشت  مک ، رد  . 3

اب اـهنآ  دوجو  هک  تسا  یماـگنه  نیا  هتبلا  هک  دـشاب  رتـشیب  يرگید  طـخ  زا  لوط  رد  دـناوتیم  طـخ  کـی  هکناـنچ  دراد . دوجو  مک  رد 
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. دنراد ار  مکح  نیمه  زین  یمیلعت  مسج  حطس و  دشاب ، کیکشت  اهنآ  تیهام  رد  هکنآ  هن  دوش  هسیاقم  رگیدکی 
دناهدرک ییاهلالدتـسا  نآ  یهانت  تابثا  يارب  دنتـسه و  یهانتم  يدام ) تادوجوم  رد  سوسحم  قمع  ضرع و  لوط و   ) داعبا دـناهتفگ  . 4

: تسا نینچ  ناشیا  لالدتسا  نیرتزراب  هک 
لوا ّطخ  اب  يزاوم  یهانتمان و  زین  طخ  نآ  هتشذگ و  نآ  زکرم  زا  یطخ  هک  ياهرک  و  هدرک ، ضرف  تاهج  زا  یکی  رد  یهانتمان  طخ  کی 
زکرم زا  هک  یطخ  یسدیلقا ) هسدنه  قبط   ) میروآرد شخرچ  هب  ضورفم  طخ  تمس  هب  ار  هرک  هاگره  هک  يوحن  هب  مینکیم  ضرف  تسا 

یهانتمان طخ  يور  رب  دـیاب  تروص  نیا  رد  دـش . دـهاوخ  جراخ  تازاوم  تلاح  زا  درک و  دـهاوخ  عطق  ار  روبزم  طخ  تسا  هتـشذگ  هرک 
ار ياهطقن  ره  اریز  تسا ، لاـحم  يرما  نینچ  نکیل  دـشاب  هتفرگ  تروـص  هطقن  نآ  رد  طـخ  ود  دروـخرب  نـیلوا  هـک  دـشاب  ياهـطقن  لوا ،

رخآ هب  هاگچـیه  دنـشاب و  هدرک  یقـالت  نآ  رد  اًـلبق  هک  دـشاب  يرگید  هطقن  نآ  قوـف  دـیاب  میریگب  رظن  رد  دروـخرب  هطقن  نیلوا  ناوـنعهب 
[188 .] دیسر دهاوخن 

220 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
ناهرب یمّلُـس و  ناهرب  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دـناهدروآ  زین  يرگید  ياهلالدتـسا  داعبا ، ندوب  یهاـنتمان  ّدر  ندوب و  یهاـنتم  تاـبثا  يارب 

[189 .] اهنآ زج  قیبطت و 
ضورعم عوضوم و  هّدام  نودب  تاذ و  هب  مئاق  داعبا  دوجو  نآ  همزال  هک  ألخ ، . 5

221 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. تفگ میهاوخ  نخس  نآ  زا  ْنیا »  » ثحبم رد  تسا و  لاحم  تسا ،

هاگچـیه تسا و  ریذـپناکما  نآ  زا  رتنوزفا  ددـع  ضرف  مه  زاـب  دوش  هتفرگ  رظن  رد  نآ  زا  ياهبترم  ره  ینعی  تسا ؛ تیاـهنیب  ددـع ، . 6
یهانتم يرادقم  هراومه  دادعا ، هلسلس  زا  دنیوگ . یفقیال  یهانتمریغ  ار ، نیا  ددرگ ؛ فقوتم  ینهذ  ضرف  هکنآ  رگم  دش  دهاوخن  فقوتم 
هلـسلس رب  یهانتمان  قالطا  نیاربانب  دوب . دـهاوخن  یهانتمان  لعفلاب  هاگچـیه  ددـع  هلـسلس  تسا و  هّوقلاب  نآ  زا  رتشیب  دراد و  لعفلاب  دوجو 

[190 .] تسا لوقعمان  یلیصحت ، بلس  هن  لودع ، وحن  هب  ددع 
یناعم نیا  رگا  تسا و  ینعمیب  هریغ  عبرم و  ثلث و  فصن و  دننام  يرسک  ياهتبـسن  عومجم و  لک و  قالطا  یهانتمریغ ؛ ددع  دروم  رد 

. دوب دهاوخ  یهانتم  ددع  دنک  ادیپ  قادصم 

نآ تامیسقت  و  فیک » : » مهدزای لصف 

. دنکن تبسن  تمسق و  لوبق  ًاتاذ  هک  تسا  یضرع  دناهتفگ : فیک  فیرعت  رد 
تالوقم تسین » لوبق  مدـع   » دـیق اب  ار و  مک  تمـسق » لوبق  مدـع   » دـیق اب  دـناهتخاس و  جراخ  ار  رهوج  تاذـلاب و  بجاو  ضرع »  » دـیق اـب 

. دناهدرک جراخ  فیرعت  زا  دوشیم  دراو  نآ  رب  یضرع  روطهب  هک  ار  ییاهتبسن  اهماسقنا و  ًاتاذ »  » دیق اب  ار و  یبسن  هناگتفه 
اهنآ زا  رتالاب  هک  دنتسه  ياهیلاع  سانجا  تالوقم ، هک  اجنآ  زا  : » دیوگ نیّهلأتملاردص 

222 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
لوادـتم تاـفیرعت  ورنیا  زا  درادـن . دوجو  لـصف ) سنج و  رب  لمتـشم   ) دور راـکهب  ّدـح  اـهنآ  فـیرعت  رد  هکنآ  ناـکما  تسین ، یـسنج 

نامه فیک  دروم  رد  اما  ددرگ ، زییمت  ثعاب  ات  هدـیدرگ  افتکا  هّصاـخ  هب  نآ  رد  اـهنت  هک  [ 191] تسا صقان  ياهمسر  هراومه ، تالوقم ،
: مییوگب هکنیا  زج  دوشیمن ، تفای  زین  دریگ  رب  رد  ار  تایفیک  همه  هک  یلماش  مزال و  هّصاخ 

یـضرع فیک  مینک : فیرعت  نینچ  ار  نآ  ماجنارـس  تسا و  نآ  هدش  تخانـش  هصاخ  اهنت  یبسن  ضارعا  مک و  اب  نآ  تریاغم  تیـضرع و 
. دراد تریاغم  یبسن  ضارعا  مک و  اب  هک  تسا 
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هک یلاح  رد   ) تسا ناسکی  فیرعت  عوضوم  اب  تخانـش  مدع  تخانـش و  رد  هک  تسا  یفّرعم  هب  ءیـش  فیرعت  عقاو  رد  روکذـم ، فیرعت 
زا رتنشور  رتهتخانـش و  هیلاع ) سانجا   ) تالوقم زا  کیچیه  هک  تسا  نآ  مه  رما  نیا  تلع  دشاب .) فّرَعم  زا  یلجا  فرعا و  دیاب  فّرعم 
زین تالوقم  ریاس  دروم  رد  دوب  ریذپناکما  يرما  نینچ  رگا  و  دنوش ) هتخانـش  رگیدکی  اب  تریاغم  ای  يدننامه  قیرط  زا  ات   ) تسین يرگید 

ناشاهضورعم تخانـش  فیرعت و  اب  زج  یبسن  روما  اریز  تشاد ، تیولوا  یبسن  تالوقم  دروم  رد  فیرعت  هنوگنیا  هکلب  تفریم . راکهب 
هب هدرک  لودـع  یبسن  ضارعا  مک و  اب  نآ  تریاـغم  رکذ  زا  فیرعت  رد  ورنیا  زا  دـنوشیمن . هتخانـش  دنتـسه  تاـیفیک  هلوقم  زا  دوخ  هک 

[192 .] دشاب نیا  زا  یلجا  هک  دناهتفر  ياهصاخ  لابند 
223 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

تاّیمک هب  صتخم  تاّیفیک  یناسفن ، تاّیفیک  سوسحم ، تاّیفیک  زا : دنترابع  هک  دوشیم  مسقنم  یلک  مسق  راهچ  هب  هّیلوا  میسقت  رد  فیک 
. تسا ءارقتسا  رصح ، میسقت و  نیا  يانبم  يدادعتسا . تاّیفیک  و 

سوسحم تاّیفیک  مهدزاود : لصف 

زین دریگ  رارق  شرانک  رد  هچنآ  هک  ترارح  لثم  دـننکیم ، دوخ  دـننامه  ار  يرگید  دوخ  لعف  رد  هک  تسا  نیا  تاّیفیک  هنوگنیا  هّصاـخ 
. دزادنایم مشچ  رب  ار  دوخ  ریوصت  ای  حبش  هک  یهایس  ای  دوشیم و  مرگ 

. تاسوملم تامومشم و  تاقوذم ، تاعومسم ، تارصبم ، هب  ددرگیم  مسقنم  سوسحم  تاّیفیک 
طیسب عون  دنراد . دوجو  سح  زا  جراخ  هک  دنتسه  ینیع  تایفیک  اهگنر  هک  تسا  نیا  روهـشم  رون . اهگنر و  زا : دنترابع  تارـصبم  . 1

ياهگنر دـناهتفگ  زین  یـضعب  تسا . یلـصا  گنر  ود  نیا  فلتخم  تابیکرت  زا  لصاح  اهگنر  رگید  تسا و  یهایـس  يدیفـس و  گنر ،
. تسا گنر  جنپ  نیا  زا  بکرم  اهگنر  هّیقب  يزبس و  يدرز ، یخرس ، يدیپس ، یهایس ، زا  تسا  ترابع  طیسب 

اوه طالتخا  هجیتن  رد  هکنآ  زج  حزق و  سوق  هلاه و  دننام  درادن  دوجو  سح  زا  جراخ  هک  تسا  یلایخ  یتیفیک  گنر ، دناهتفگ  نینچمه 
. دوشیم لصاح  رگیدکی  رد  اهنآ  ساکعنا  ای  فافش  ماسجا  اب 

224 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
رهاظلا  ) تسودب رگید  ياهزیچ  ییادیپ  تسادـیپ و  دوخ  هچنآ  دـناهدرک ؛ فیرعت  نینچ  نیا  ار  نآ  اسب  تسا و  فیرعت  زا  زاینیب  رون ، اما 

قلطم تروصهب  راهظا ، هنرگو  دـشاب  مشچ  رد  نتخاس  رهاظ  اهنت  ار » رگید  ماسجا  رون  راـهظا   » زا دارم  دـیاب  هتبلا  هک  هریغل ) رهظملا  هتاذـب 
. سب تسا و  دوجو  هّصاخ 

هب رگید  ماسجا  رد  تاذلاب و  ینارون ، ماسجا  رد  هک  تسا  يراصبا  لباق  تیفیک  رون  هک  تسا  نآ  امکح  بهذـم  رد  فورعم  لاح ، ره  هب 
هکلم مدع و  لباقت  عون  زا  تملظ  رون و  لباقت  تسا و  یکیرات  نآ  لباقم  دراد و  دوجو  رینتـسم ، هب  ّرین  زا  لاقتنا  نودب  ّرین ، مسج  اب  هلباقم 

[193 .] تسا
. تسا گنر  روهظ  نامه  رون  دناهتفگ : زین  تسا . ینامسج  يرهوج  رون ، دناهتفگ : نینچمه 

. تسین تاوصا  زج  يزیچ  هک  تسا  تاعومسم  سوسحم ، تاّیفیک  زا  رگید  . 2
رواجم ياوه  جّومت  نیا  دزاسیم و  جّومتم  ار  اوه  دوشیم و  لصاح  يزیچ  ندنکرب  ای  مسج  ود  نتفوک  مه  رب  زا  هک  تسا  یتیفیک  توص 

زین تسین ، ندنکرب  نتفوک و  ای  اوه  جّومت  دوخ  توص  هتبلا ، دوش . ساسحا  نآ  رثأت  قیرط  زا  توص  ات  دنکیم  جّومتم  زین  ار  خامـص  هدرپ 
[194] جراخ رد  هک  درک  روصت  ّسح  رد  دوجوم  اهنت  یلایخ و  يرما  ار  توص  دیابن 

ص224 ۀمکحلا ؛  ۀیاهن  همجرت 
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225 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. درادن یعقاو  دوجو 

، يدـنت دناهدرمـشرب : نینچ  ار  طیـسب  ياـههزم  دوشیم . كاردا  هقئاذ  سح  طـسوت  هک  ماـسجا  زا  سوسحم  ياـههزم  ینعی  تاقوذـم ، . 3
ضبق تصوفع )  ) یتـخمُز روش ) هن  خـلت و  هن  تسا و  شرت  هن  نیریـش و  هن  هک  تشوگ  ناـن و  لـثم   ) هَفَت ینیریـش ، یبرچ ، یخلت ، يروش ،

. تسا معط  ُهن  نیا  بیکرت  زا  تسا  اههزم  نیا  زج  هچنآ  یشرت و  یسگ ) )
يراذگمسا مینکیم  ساسحا  هک  ییاهوب  يارب  اما  ددرگیم ، كاردا  هّماش  ّسح  طّسوت  دوشیم و  لماش  ار  اهوب  عاونا  هک  تامومشم ، . 4

؛ مییامن صخـشم  ار  وب  ره  قیرط  نیدـب  هدرک ، هفاضا  دوخ  عوضوم  هب  ار  اهوب  زا  کی  ره  هکنیا  زج  میـسانش ، زاب  ار  اـهنآ  اـت  تسا  هدـشن 
مییوگ هکنانچ  میزاس  زیامتم  مه  زا  نآ  اب  تفلاخم  ای  عبط  اب  تقفاوم  رظن  زا  ار  اهوب  هکنیا  ای  هریغ . خرس و  لگ  يوب  کشم ، يوب  دننام 

هکناـنچ اـهنیا ، همه  نیریـش و  يوب  شرت ، يوـب  مییوـگ  هکناـنچ  دـنراد  اـههزم  اـب  هک  یتبـسن  قـیرط  زا  اـی  و  دـنگ ؛ يوـب  شوـخ ، يوـب 
. دراد ناسنا  هّماش  ّسح  فعض  رب  تلالد  تسا  هتفگ  سیئرلاخیش 

. دوشیم كاردا  هسمال  ّسح  هار  زا  هک  تسا  سوسحم  تاّیفیک  عاونا  تاسوملم ، . 5
ینیگنس و يرت ، یتخس ، یگدنبـسچ ، یتشرد ، یمرن ، یکـشخ ، من ، يدرـس ، یمرگ ، حرـش : نیدب  دناهتـسناد  هدزاود  ار  تاسوملم  طئاسب 
. دنبکرم اهنیا  هک  تسا  نآ  فورعم  لوق  اما  دناهدرمش ، هلمج  نیا  زا  زین  ار  یتفس  یلُش و  يربز و  و  یگدنزغل )  ) یفاص یضعب : و  یکبس ؛

تاّیمک هب  صتخم  تاّیفیک  مهدزیس : لصف 

هب مسج  سپـس  دـباییم و  فاّصتا  نادـب  مک  لوا  هجرد  رد  ینعی  دوشیم ، ماسجا  ضراع  تاّیمک  هطـساو  هب  هک  میـسانشیم  ار  یتاـیفیک 
. ددع رد  ندوب  جوز  ای  طخ و  رد  یگدیمخ  دننام  ددرگیم ؛ فصّتم  نادب  دشابیم  اراد  هک  یتّیمک  ببس 
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بّدحت و یتسار و  یگدـیمخ و  دـننام  دوشیم ، لّصتم  مک  ضراع  هک  یتایفیک  . 2 هیواز ، لکش و  . 1 تسا : مسق  هس  تاـیفیک  هنوگنیا 
، ندوب درف  ندوب و  جوز  دـننام  ددرگیم ، ددـع  ضراع  ًاصاصتخا  هک  یتاـیفیک  . 3 دـیآیمرد ، یمیلعت  مسج  حطـس و  طـخ و  رب  هک  رّعقت 

. هریغ بعک و  رذج و  عیبرت و 
هتبلا و  تسا ؛ گنر  لکـش و  زا  یبیکرت  ناـنآ  دارم  هک  تقلخ »  » ماـن هب  دـناهدوزفا  روکذـم  مسق  هس  رب  یمراـهچ  عون  نف ، لـها  زا  یـضعب 

تـسا يرابتعا  تابّکرم  زا  هکلب  درادن ، دوجو  صاخ  تیفیک  نیا  رد  دشاب  یقیقح  تیهام  ياراد  هک  یقیقح  تدحو  اریز  تسین ، تسرد 
ود اهنآ  هک  یلاح  رد  دـیآرد ، ود  ره  تاّیمک  هب  صوصخم  تاّیفیک  يرـصب و  تاـّیفیک  تحت  یتسیاـب  دوبیم ، یتیهاـم  ياراد  هچناـنچ  و 

. لاحم تسا  يرما  نیا  دنتسه و  نیابتم  سنج 
هطاحا ار  نآ  يدـحاو  طخ  هک  هریاد  لکـش  دـننام  دوشیم ، لصاح  مک ، رب  يدودـح  ای  دـح  لماک  هطاحا  زا  هک  تسا  یتأـیه  لکـش . . 1

رب رد  ار  نآ  يدـحاو  حطـس  هک  هرُک  نینچمه ، تسا . هتفرگ  دوخ  رد  ار  اـهنآ  یطوـطخ  هک  عالـضالاریثک  عـبرم ، ثلثم ، زین ، تسا . هدرک 
. تسا هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  حطس  کی  زا  شیب  هک  بعکم  هناوتسا و  طورخم و  هتفرگ و 

نآ رب  طیحم  دودح  مسج و  حطـس و  زا  ریغ  تسا  يرما  لکـش ، تسا . قداص  نآ  رب  فیک  ّدـح  اریز  دـیآیم ، رامـشهب  تاّیفیک  زا  لکش 
هطاحا ار  نآ  یصاخ  دودح  هک  تسا  مسج  حطس و  زا  هلصاح  تأیه  هکلب  دوشیمن ، قالطا  زین  دودح  حطـس و  هعومجم  رب  نینچمه  ود ؛

. تسا هدرک 
لـصاح هک  هحّطـسم  يایاوز  نوچمه  دننک . یقالت  رگیدکی  اب  ّدح  کی  رد  هک  تسا  ّدح  دنچ  ای  ود  صقان  هطاحا  زا  لصاح  تأیه  هیواز 

سأر هطقن  ياهتنا  رد  طورخم  حطـس  هطاـحا  زا  هک  همّـسجم  هیواز  دـناهدرک و  یقـالت  مه  اـب  هیواز  هطقن  رد  هک  تسا  طـخ  ود  هطاـحا  زا 
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. تسا هدمآ  دوجو  هب  حطس  هس  هطاحا  زا  هک  بعکم  هیواز  و  تسا ، هدش  لصاح 
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تأیه هک  تسا  هتشاد  اور  سیئرلاخیـش  دش . هتفگ  لکـش  دروم  رد  هک  تسا  یهیجوت  نامه  هب  مک ، هن  تسا  فیک  هلوقم  زا  هیواز  هکنیا 
. تسا قابطنا  لباق  نآ  رب  هیواز  صاوخ  اریز  دوش ، هدیمان  هیواز  نآ ، لاثما  بعکم و  رد  حطس  ود  دروخرب  زا  لصاح 

فیک هلوقم  زا  زین  دنراد  لباقت  رگیدکی  اب  هک  هسدنه ) رد  حلطصم  ینعم  هب  ءانحنا  ای  ندوب  درگ   ) ةرادتـسا و  ندوب ) تسار   ) تماقتـسا . 2
هک تسا  نیا  دنیآیم  باسح  هب  فیک  هلوقم  زا  ود  نیا  هکنآ  لیلد  تسا . عون  رد  فالتخا  ود  نآ  فالتخا  و  مک ، هن  دنوشیم  بوسحم 

یلصا طرـش  هک   ) ار ماسقنا  لوبق  ینعم  اهنآ  رد  هجوچیه  هب  میروآیم  نهذ  رد  ییاهنت  هب  ار  ندوب  ریدتـسم  ندوب و  میقتـسم  موهفم  یتقو 
نآ اریز  دوب ، دناوتن  ادج  ود  نآ  زا  یکی  زا  دوجو  رد  طخ  هک  دنچ  ره  میباییمن . هصاخ  نیرتزّربم  ای  ّدح  زا  یئزج  ناونعهب  تسا ) ّتیمک 

ریذپییادج ماسقنا  لقعت  زا  ود  نآ  لقعت  اهنآ ، صاوخ  نیرتفورعم  زا  ای  دوب  اهنآ  دح  ءزج  ماسقنا  لوبق  رگا  دنوشیم و  مک  ضِراع  ود 
. دوبن

اهنآ فلاخت  دـندوب  دـحاو  عون  کی  رگا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  مینادیم  نیابتم  فلاختم و  عون  ود  ار  ترادتـسا  تماقتـسا و  هکنیا  اـما 
دنامب یقاب  نانچمه  طخ  دوش و  لیاز  میقتـسم  طخ  زا  تماقتـسا  فصو  هک  تشادیم  اور  لقع  و  تاذ ، همزال  ای  یتاذ و  هن  دوب ، یـضرع 
تسین نکمم  تسا و  مسج  تیاهن  مه  حطس  هکنانچ  تسا  حطـس  تیاهن  طخ  اریز  تسا ، لاحم  نیا  هک  ددرگ  فصو  ریدتـسم  هب  سپس 
يرییغت تاهج  رد  دادتما  طاسبنا و  قیرط  زا  حطس  رد  رگا  نیاربانب  دبای . رییغت  مسج ) حطـس و   ) هیاهنلا يذ  لاح  رییغت  نودب  تیاهن  تفص 

. دباییمن رییغت  ترادتسا  تماقتسا و  رد  طخ  لاح  دوشن ، لصاح 
لئاز تسا  نآ  تیاهن  هک  حطـس  ًاتجیتن  و  یمیلعت ) مسج   ) ددرگیم لطاب  دبای  رییغت  تاهج  رد  طاسبنا  دادـتما و  ثیح  زا  هاگره  زین  مسج 

دیآ دوجو  هب  يرگید  ضورعم  دوش و  هتـشادرب  ضورعم  نوچ  دریذـپیم و  لاوز  زین  تسا  حطـس  تیاـهن  هک  طَـخ  نآ ، عبت  هب  دوشیم و 
. دوشیم لدب  زین  ضراع 

مولعم دنامب ، یقاب  تماقتسا  میقتسم  طخ  ندش  لئاز  اب  هک  تسین  نکمم  نوچ  لاح 
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يوتسم و حطس  زین  دنرگیدکی . ریاغم  عون  رد  ریدتسم  میقتسم و  نیاربانب  تسا . میقتـسم  طخ  لصف  همزال  ای  لصف  تماقتـسا ، هک  دوشیم 
. دنراد یعون  تریاغم  رگیدکی  اب  زین  یمیلعت  ماسجا  يوتسمریغ و  حوطس  دنرگیدکی و  فلاخم  عون  ثیح  زا  يوتسمریغ 

عوـضوم کـی  رب  بقاـعتم  روـطهب  اریز  درادـن ، دوـجو  داـضت  میقتـسم  ریدتـسم و  ناـیم  هک  تسا  نیا  یکی  لوـصا  نـیا  هـعرفتم  جـیاتن  زا 
ماسجا حوطس و  نیب  زین  یمیلعت و  مسج  حطـس و  حطـس ، طخ و  نیب  نینچمه  تسین . تیاهن  ّدح  رد  زین  ود  نآ  نیب  فالخ  دنیآیمنرد و 

. درادن دوجو  يداضت  رگیدکی  اب  یمیلعت 
اب دشاب  فیعض  رب  لمتشم  دیدش  هک  وحن  نادب  تسین  یکیکـشت  ِفعـض  تدش و  رب  ینتبم  میقتـسم  ریدتـسم و  نیب  فالتخا  هکنیا  رگید 

. سکعلاب تسین و  میقتسم  نمضتم  ریدتسم  اریز  نآ ، رب  نوزفا  يزیچ 
زا هکنآ  لاثما  بعک و  رذـج و  عبرم و  نینچمه  تسا ؛ ددـع  رب  ضراع  تیدرف  تیجوز و  تاـّیمک ، هب  صتخم  تاـّیفیک  زا  موس  مسق  . 3
اب هلئـسم  نیا  تسا . قبطنم  اهنآ  رب  فیک  ّدح  نوچ  تاّیمک ، هن  دنوشیم  هدرمـش  تاّیفیک  هلوقم  زا  ضراوع  نیا  همه  تسا . دادعا  تافص 

ددـع رگید  بتارم  اـب  يریذپتمـسق  رد  اـهنت  تسا و  رگید  عوـن  اـب  نیاـبم  لقتـسم  عوـن  دوـخ  ددـع  بتارم  زا  کـی  ره  هکنیا  هب  هجوـت 
ندوبن و  ّتیجوز )  ) ندوب يواسم  تمـسق  ود  هب  میـسقت  لباق  هک  تسا  مولعم  حوضو  هب  تسا و  كرد  لـباق  یگداـس  هب  دراد ، تکراـشم 

ضارعا زا  نیاربانب  درادن و  مه  یبسن  هبنج  دوب و  دـناوتن  مک  هلوقم  زا  سپ  تسین  ماسقنا  لباق  دوخ  ماسقنا و  يارب  تسا  یتفـص  تیدرف ) )
. تسین تاّیمک  رب  ضراع  تاّیفیک  زج  يزیچ  ّتیدرف ، ّتیجوز و  سپ  دیآیمن . رامشهب  زین  یبسن 
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دوشیم مولعم  تشذگ  هچنآ  رد  لمأت  اب  تسا . تاّیمک  رب  ضراع  تاّیفیک  زا  مه  بیعکت  ریذـجت و  عیبرت و  لیبق  زا  دادـعا  تافـص  رگید 
روطهب تیدرف  ّتیجوز و  هک  یکرتشم  عوضوم  ًاساسا  نوچ  درادن ، دوجو  داضت  ددع  لاوحا  تایفیک و  نیب  رد  هک 
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. تسا یتلاح  نینچ  دوجو  داضت ، طرش  تسین و  دوجوم  دیآرد  نآ  رب  بقاعتم 

هک ناـنچمه  نیارباـنب ، تسین . ناـصقن  تداـیز و  هب  فعـض و  تدـش و  هب  کیکـشت  ددـع ، رب  ضراـع  لاوحا  هنوگنیا  رد  هکنیا  رگید 
دوشیمن لیدبت  جوز ، جوز  ِتیجوز  هب  زین  ّتیجوز  دباییمن  لدبت  رگید  عوضوم  دوجو  عوضوم و  نالطب  اب  زج  ندوب ، ریدتسم  ای  سوقم 

بیترت نیدب  دراد و  قرف  نآ  اب  ددـع  ثیح  زا  هکنآ  زا  ریغ  يرگید  عوضوم  دوجو  دـشاب و  نآ  دودـعم  نامه  هک  عوضوم  نالطب  اب  رگم 
. درادن دوجو  کیکشت  ینعم  نیا  رد  دنیشنیم و  نآ  ياج  يرگید  تیجوز  دوشیم و  لطاب  تسا  ضرع  هک  یتیجوز 

رد هتبلا  دـباییم ، قـقحت  ود  ره  یلاـثم  تادرجم  تاـّیدام و  رد  تاـّیمک  هب  صتخم  تاـّیفیک  هدـش  داـی  بلاـطم  هب  هجوـت  اـب  هکنیا  رگید 
. دشاب دّرجم  لاثم  ملاع  هک  یتروص 

( هوقال هوق و   ) يدادعتسا تاّیفیک  مهدراهچ : لصف 

ترابع دـشاب  نآ  ّصاـخ  عاونا  هب  تبـسن  سنج  هلزنم  هب  قیداـصم و  همه  هب  تبـسن  عون  مکح  رد  هک  تاـّیفیک  هنوگنیا  نیب  عماـج  ینعم 
حُّجرت جراـخ  زا  يرما  ثودـح  نآ  هطـساو  هب  هک  مسج  رد  یتـیفیک  ینعی  یجراـخ ، يرما  هب  تبـسن  ینامـسج  دـیدش  دادعتـسا  زا  تـسا 

یمرن و ّتیضارمِم و  دننام  یلوا  يریذپانلعف ؛ دیدش  دادعتسا  يرگید  يریذپلعف و  دیدش  دادعتسا  یکی  تسا : عون  ود  رب  نیا  و  دباییم ،
[195 .] یتخس ّتیحاصَم و  دننام  یمود 

يریگیتشک و دادعتسا  دننام  لعف ، هب  تبسن  دیدش  دادعتسا  زا  تسا  ترابع  هک  دناهدوزفا  زین  یموس  عون  روکذم ، عون  ود  نیا  رب  یـضعب 
دادعتسا هکنیا  رد  : » دیوگ رافسا  رد  وا  عبت  هب  زین  نیّهلأتملاردص  هتسناد و  دودرم  ار  نآ  سیئرلاخیش  اما  نآ ، لاثما 
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عوـن نیا  زا  یخرب  زا  لـعف  هب  تبـسن  دادعتـسا  هوـق و  نکیل  تسین  یفـالخ  تـسا ، يدادعتـسا  فـیک  عوـن  زا  يریذـپانلعف  يریذـپلعف و 

: دیآ هتفگ  اًلیذ  هک  نانچنآ  تسا ، نینچ  زین  قح  هتسناد ، فیک  نیا  زا  نوریب  ار  نآ  سیئرلاخیش  هتشاد و  بوسحم 
نآ هطـساو  هب  هک  تسا  یتیفیک  مییوگ : مینک  نایب  هصالخ  روطهب  دریگ  رب  رد  ار  قاـفنا  دروم  مسق  ود  هک  یعماـج  ینعم  میهاوخب  هاـگره 

يارب لعف  ماجنا  رب  دادعتـسا  هکنیا  اما  دـباییم ، ناحجر  هدـنریذپ ، ینعی  عوضوم ، مسج  رد  شریذـپ  مدـع  شریذـپ و  بناج  ود  زا  یکی 
ناونعهب یّلک  لصا  کی  هب  دـیاب  اـًلوا : تسا : لـیلد  نیا  هب  هتفگ - انیـس  نبا  هکناـنچ  درادـن - ّتیحالـص  ضرع ، زا  عون  نیا  تحت  لوخد 

رد دراد و  صاخ  يرثا  ياضتقا  هک  تسا  یتقیقح  ياراد  یتاذ  ره  اریز  تسا ، تاذ  مزاول  زا  هراومه  لعف  تاـهج  هک  تشاد  هجوت  همّدـقم 
؛ تسین دنمزاین  يدئاز  هّوق  هب  رما  نیا  رد  دشخبیم و  تیلعف  ار  رثا  نآ  دوش  اهر  دوخ  تعیبط  اب  دشابن و  نآ  هار  رـس  رب  یعنام  هک  یطیارش 
رد دوب . دهاوخ  نآ  هدنریذپ  هکلب  دوب  دـهاوخن  لعاف  یفاضا  هّوق  نادـب  تبـسن  ءیـش  تاذ  ددرگ ، ضرف  نآ  يارب  یفاضا  ياهوق  هاگره  و 

نودـب لـعف  نآ  دـنک ، اـضتقا  ار  یلعف  رگا  دوب و  دـهاوخ  یثلاـث  ءیـش  دوش  هتفرگ  رظن  رد  مه  يور  رب  روبزم  هّوق  تاذ و  رگا  تروص  نآ 
ادتبا مینک ، ضرف  ءایشا  يارب  ار  ّتیلعاف  دادعتسا  رگا  نیاربانب  دوب . دهاوخ  نآ  تاذ  همزال  دشاب ، ءیش  رد  يدادعتسا  هوق و  مزلتسم  هکنآ 

رد رظن  دروم  دادعتـسا  نآ  هک  میباییمرد  بیترت  نیدـب  ددرگ و  ّمات  يو  ّتیلعاف  ات  مییامن  تاـبثا  نآ  رد  ار  یلاـعفنا  دادعتـسا  هوق و  دـیاب 
، لاعفنا يارب  دادعتـسا  تسین و  مزال  يدادعتـسا  ّتیلعاف  يارب  سپ  تسا . هدوب  نآ  لاـعفنا  يارب  هکلب  هدوبن ، ءیـش  ّتیلعاـف  يارب  تقیقح 

. تسا یضرع  ّتیلعاف  يارب  تاذلاب و 
يزیچ شریذپ  يارب  ءیش  ندش  هدامآ  ای  لاعفنا  يارب  اهنت  تسین و  يدادعتسا  هوق و  ءیش  ّتیلعاف  يارب  هک  دش  تباث  یناهرب ، نایب  نیا  اب 
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.« تسا مزال  دادعتسا  هوق و  تسا ، هتشادن  ار  نآ  شریذپ  دادعتسا  اًلبق  هک 
، زیچ ود  نیب  رد  زج  اریز  تسا ، هفاضا  هلوقم  زا  هک  دناهتفگ  دادعتسا  دوخ  دروم  رد  اما 

231 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
یفیک اما  تسا ، فیک  هلوقم  زا  هک  دناهتفگ  زین  یـضعب  دوب . دناوتن  فیک  زا  یعون  دوخ  ورنیا  زا  تسین ، لقعت  لباق  هلٌّدعتـسم ، ّدعتـسم و 

، ّقلعتم عوضوم و  فرط  ود  نیب  ملع  اریز  تسا ، نآ  همزال  هفاضا  تسا و  یناـسفن  تاـّیفیک  زا  هک  ملع  دـننام  تسا ، نآ  همزـال  هفاـضا  هک 
. هدارا تردق و  دننام  زین  دباییم و  ققحت  مولعم ، ملاع و  ینعی 

یناسفن تاّیفیک  مهدزناپ : لصف 

[196 .] درادن ماسجا  هب  ّقلعت  هک  تسا  یتیفیک  یّلک  روطهب  تسا  هتفگ  سیئرلاخیش  هکنانچ  یناسفن ، تیفیک 
نوچ دنمان . هکَلَم »  » ار نآ  دشاب  اجرباپ  خـسار و  رگا  دـنیوگ و  لاح »  » ار نآ  دـشاب  راوتـساان  رذـگدوز و  سفن  رد  رگا  تیفیک ، هنوگنیا 

نآ همزال  دنرامشیم  فلتخم  عون  ود  ار  فعض  تدش و  هبترم  ود  ًالومعم  نوچ  تسا و  تّدش  فعـض و  تبـسن  هکلم  لاح و  نیب  تبـسن 
. مینادب مه  اب  ریاغم  فلتخم و  عون  ود  ار  هکلم  لاح و  هک  تسا  نیا 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دناهدرک  رکذ  تسا  رادروخرب  رتشیب  ّتیمها  زا  ار  هچنآ  ًابلاغ  ثحبم  نیا  رد  اما  تسا ، ناوارف  یناسفن  تاّیفیک 
ریبعت نکیل  دوشن  هبتـشم  يرگید  ینعم  اب  دشاب و  نشور  لقع  رد  هدارا  ینعم  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  : » دیوگ رافـسا  رد  اردصالم  هدارا .

. تسا راوشد  دزاس  رّسیم  ار  نآ  تقیقح  روصت  هک  یهجو  هب  نآ  زا 
هک دـتفایم  قافتا  رایـسب  نوچ  تسا . توافتم  ترفن  اب  زین  تهارک  نآ ، فلاخم  ینعم  هکنانچ  دراد  قرف  اًـلماک  توهـش  لـیم و  اـب  هدارا 

دراد اهتشا  لیم و  نادب  هک  ار  يزیچ  زین  هاگ  دروخیم و  ار  عفان  هزمدب  يوراد  هکنانچ  دهاوخیمن ، هک  دنکیم  يزیچ  هدارا  ناسنا 
232 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

.( ص 113 ج 4 ، رافسا ، .« ) ار رضم  ذیذل و  كاروخ  هکنانچ  دنکیمن ، هدارا 
. دراد قرف  دناهتسناد ، یکی  ار  اهنآ  یضعب  هک  زین  دیدش  قوش  اب  هدارا  هک  دوشیم  مولعم  یبوخ  هب  حیضوت  نیا  اب 

نیا دـیامن  نشور  تسا  نآ  رب  ینتبم  راـتخم  لـعاف  لاـمعا  هک  یتیفیک  ناونعهب  ار  هدارا  ینعم  هک  يوحن  هب  ثحبم  نیا  رد  راـتفگ  صّخلم 
: هک تسا 

هیوناث تالامک  دـباییم و  رودـص  يو  زا  هک  تسا  یلاعفا  همه  أـشنم  دوخ  يرهوج ، عاونا  زا  کـی  ره  یلقع ، طـباوض  لوصا و  ساـسا  رب 
. تسا لاعفا  نیمه  تادوجوم ،

رداص يو  زا  هک  تسا  یلاعفا  یلعاف  تلع  دوخ  تسا ، هدام  هب  ّقلعتم  لـعف  تهج  زا  دّرجم و  يرهوج  تروص  هک  یناـسنا  سفن  نیارباـنب ،
يوناث لامک  ناونعهب  ار  نآ  هک  هاگنآ  رگم  دباییمن  رودـص  يو  زا  یلعف  هک  ینعم  نیدـب  تسا  یملع  أدـبم  کی  سفن  نکیل  ددرگیم .

. تسا نآ  ندوب  لامک  هب  قیدصت  لعف و  روصت  هب  دنمزاین  لعف ، زا  لبق  هک  تسا  ورنیا  زا  و  دسانش ، زاب  لاعفا  ریاس  زا  دوخ 
لعف هب  هدارا  زا  گـنرد  نودـب  دـشاب  سفن  هکلم  اـی  یلقع و  تایرورـض  ءزج  نآ ، ندوب  لاـمک  هب  قیدـصت  هاـگره  لـعف ، روـصت  زا  سپ 
هملک ره  يارب  دهاوخب  رگا  دـنکیم و  ادا  ینأت  نودـب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ظافلا  نتفگ  نخـس  ماگنه  رد  مّلکتم  هکنانچ  دـیآیمرد .

هب لعاف  سفن  دـشابن ، هدـشنییعت  شیپ  زا  يرورـض و  نادـب  قیدـصت  هاگره  نکیل  دوشیم . راچد  مالک  عطق  نابز و  تنکل  هب  دـنک  لمأت 
نآ لابند  هب  يدعب  هلحرم  دش  زرحم  شیارب  نآ  ندوب  لامک  تفای و  قیفوت  رگا  دبایب و  ای  لعف  حّجرم  ات  دزادرپیم  نآ  یـسررب  هشیدـنا و 

. دوشیم قّقحتم 
رد هک  دیآیم  دوجو  هب  نادـب  تبـسن  قوش  دـش ، ادـیپ  سفن  رد  لعف  ندوب  لامک  هب  قیدـصت  یملع  تروص  هکنآ  زا  سپ  بیترت  نیدـب 
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، دجنگیمن ریبعت  رد  نآ  تقیقح  دنچ  ره  هک  دیآیمرد  هدارا  قوش ، لابند  هب  سپـس  تسا . یملع  تروص  نآ  لولعم  یناث و  لامک  مکح 
یلعف هدارا  هک  درک  هظحالم  یصخش  رد  ناوتیم  قوش  سپ  زا  ار  نآ  دوجو  اما 

233 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
هدارا زا  سپ  [ 197 .] درادن ار  نآ  ناوت  اما  دراد ، ار  لعف  هدارا  ینعی  دـناوتیمن ، هک  دـنادیمن  هدـنام ، ناوتان  نآ  ماجنا  زا  تسا و  هدرک  ار 

. تسا لعف  نامه  هک  دروآیمرد  تکرح  هب  ار  تالضع  دیآیم و  راک  رد  تالضع  كّرحم  يورین  ینعی  هلماع  هوق 
لاـعفا رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  كّرحم و  لـماع و  يورین  هدارا و  قوش و  ملع و  زا  تسا  تراـبع  ناـسنا  رد  يدارا  لـعف  يداـبم  نیارباـنب ،

نینچ ياراد  دوخ  يدارا  لاـعفا  رد  زین  اـهنآ  هک  دوـشیم  موـلعم  رگید  نارادـناج  لاوـحا  رد  تقد  اـب  میباـییم و  حوـضو  هب  دوـخ  يدارا 
. دنتسه یتالاح 

: هک دشیم  مولعم  تشذگ  هچنآ  زا 
، ملع تسوا و  هّیوناث  تالامک  هک  یلاعفا  هب  تبـسن  تسا  یملع  لعاف  وا  تسا و  یناسنا  سفن  ناسنا ، يدارا  لاعفا  رد  ّتیلعاـف  أدـبم  اـًلوا :
رب فقوتم  دوخ  هکنآ  نودب  دیآیمرد  قوش  ملع ، سپ  زا  ددرگیم . ّزیمتم  لامکریغ  زا  ناویح  لامک  نآ  هلیـسو  هب  تسا و  ّتیلعاف  مّمتم 
رب فقوتم  ًاـموزل  زین  نآ  هنرگو  تسین  فقوتم  يرگید  هدارا  رب  هک  دـیآیمرد  هدارا  قوش  لاـبند  هب  و  دـشاب ، يرگید  یلبق  هدارا  اـی  قوش 

. دشیم یهتنم  لسلست  هب  دوب و  يرگید  هدارا 
تـسا ملع  مزاول  زا  تسا  نآ  زا  شیپ  هک  یقوش  هدارا و  هچ ، تسین  تسرد  دناهتـسناد  لعف  یلعاف  تلع  ار  هدارا  یـضعب  هکنیا  نیارباـنب ،

. تسا لعاف  ّتیلعاف  مّمتم  دوخ ، هک 
، نیا زا  سپ  و  يربج ، لاعفا  یتح  تسین  لعاف  يدارا  لاعفا  زا  نوریب  دراد  تلاخد  نآ  رودـص  رد  ملع  هک  ناسنا  لاعفا  زا  هتـسد  نآ  ًاـیناث :

. دش دهاوخ  هراشا  نادب  لعاف  ماسقا  زا  ثحب  رد 
234 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

قّقحت ناسنا  مات  ّتیلعاف  هب  رظن  اب  هچرگا  دـشاب ، يواستم  نآ  كرت  لعف و  هب  ناسنا  تبـسن  هک  تسا  نآ  لعف  ندوب  يرایتخا  كالم  ًاثلاث :
. دشاب يرورض  لعف 

يو زا  يدارا  لعف  رودـص  نآ ، دوجو  هطـساو  هب  هک  هدـنز  دوجوم  رد  تسا  یتلاـح  نآ  تسا و  یناـسفن  تاـّیفیک  زا  رگید  یکی  تردـق ،
. تسا زجع  تردق ، لباقم  تلاح  دوب . دهاوخ  ریذپناکما  دهاوخن ، هاگره  نآ  رودص  مدع  و  دهاوخب ، هاگره 

همه هب  تبـسن  تسوا  تیئدـبم  ینعم  هب  وا  تردـق  تسا  دوجولابجاو  تاهج  همه  زا  وا  تاذ  هک  اـجنآ  زا  دوجولابجاو ، دروم  رد  اـما 
ضحم دوجو  دـشاب و  تیهام  ياراد  دـناوتیمن  سپ  تسوا  تاذ  نیع  تلاح  نیا  نوچ  لاعفا و  همه  هب  تبـسن  وا  یتاذ  ّتیلعاـف  اـهزیچ و 

. تسا
هب تسا  سفن  رب  مئاق  هک  ورنآ  زا  تسا  ینهذ  یلوصح  ملع  نآ  زا  دوصقم  هک  تسا  ملع  دـناهتفگ - هکنانچ  یناسفن - تاـّیفیک  زا  رگید 

روضح زا  تسا  ترابع  روضح  ملع  اما  دنکیم ، قدص  ینعم  نیدب  ملع  رب  فیک  ّدح  و  تسا ، مئاق  دوخ  عوضوم  رب  ضرع  هک  وحن  نامه 
. ضرع هن  تسا و  رهوج  هن  دوجو ، و  ملاع ، دزن  شایجراخ  دوجو  اب  مولعم 

. دراد صاصتخا  سْفَن  يذ  تادوجوم  هب  دوریم  رامشهب  فیک  هلوقم  زا  هک  یملع 
یلوصح مولع  هکنیا  هب  هجوت  اب  یلوصح . هن  تسا  يروضح  ناشملع  دـش ، هتفگ  اًلبق  هکنانچ  تاقرافم ، ینعی  هدام ، زا  دّرجم  تادوجوم 

تـسا تاـقرافم  عنـص  رثا  نوچ  زین  لـیلاعم  دوخ  یلوا  قیرط  هب  دراد و  روضح  ناـشیا  دزن  یگمه  تسا ، دوجوم  اـهنآ  ياـهلولعم  رد  هک 
. تسا رضاح  ناشیا  يارب 

لاعفا رودص  نآ  هطـساو  هب  هک  تسا  یناسفن  ياهکلم  قلخ  تفگ : دـیاب  نآ  فیرعت  رد  هک  تسا  یناسفن  تایفیک  زا  رگید  یکی  زین  قلُخ 
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یلمع و لقع  هک  هاگ  نآ  رگم  درک  ناوتن  قالطا  قلخ  یتلاح  نینچ  رب  دریذپیم . ماجنا  لمأت  گنرد و  نودب  یناسآ و  هب  هدنز  دوجوم  زا 
لعف اب  زج  قلُخ  هک  یلاح  رد  تسا ، يواستم  نآ  كرت  لعف و  هب  تردـق  تبـسن  اریز  دراد ، قرف  تردـق  اب  نیا  دـشاب و  يدارا  لاعفا  أشنم 

، نینچمه درادن . یتبسن 
235 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

یناسفن خسار  تباث و  تلاح  نآ  قلُخ  اریز  دننکیم - قالطا  لعف  رب  هاگهگ  ار  نآ  هک  دنچ  ره  تشادنپ - یکی  لعف  دوخ  اب  ار  قلُخ  دـیابن 
. تسا نآ  رب  ینتبم  لعف  هک  تسا 

قالخا لوصا  نکیل  تسین . رّـسیم  دـیاب  هکنانچ  اهنآ  بیترت  شرامـش و  هک  يروطهب  تسا  رایـسب  ماسقا  ددـعتم و  ياههخاش  ياراد  قلخ 
: تسا لصا  هس  لاعفا ، يوسهب  وا  كّرحم  ياهورین  اههزیگنا و  هب  هجوت  اب  یناسنا 

. دزیگنایمرب يو  عبط  اب  راگزاس  دنمدوس و  ياهزیچ  بلج  ریخ و  يوسهب  ار  ناسنا  هکنآ  هب  طوبرم  ياهورین  توهش و  . 1
. تسا راگزاسان  روآنایز و  ياهزیچ  ّرش و  عفد  هب  ناسنا  هدنزیگنارب  هک  بضغ ، . 2

. درادیم زاب  ار  وا  یتخبدب  ّرش و  زا  دنکیم و  يربهر  تداعس  يوسهب  ار  ناسنا  هک  لقع ، . 3
ار لادتعا  ّدـح  دـیاب ، هکنانچ  تسوا  روخ  رد  هک  یلعف  رد  رگا  توهـش )  ) دـنکیم لمع  سفن  ياهتساوخ  تایهتـشم و  رد  هک  ياهکلم 

هتفگ دوـمخ »  » دـیارگ طـیرفت  يوـسهب  رگا  و  هَرـش »  » نآ هب  ددرگ  فرحنم  طارفا  بناـج  هب  رگا  و  دوـشیم ، هدـیمان  تّـفع »  » دراد یعرم 
طارفا هب  رگا  دوشیم و  هدـیمان  تعاجـش »  » تشگ مزالم  ار  لادـتعا  بناج  رگا  زین  بضغ )  ) تافآ رورـش و  عفد  رد  لماع  هکلم  دوشیم .

دح رگا  زین  یلمع ) لقع   ) نایز دوس و  ّرـش و  ریخ و  رد  مکاح  هکلم  دوب . دـهاوخ  نبُج »  » داتفا ورف  طیرفت  بناج  هب  رگا  و  رّوهت »  » دـیئارگ
هب لادـتعا  زا  رگا  دوشیم و  هدـیمان  تمکح » ، » تخادرپ دـیاب  هک  وـحن  نادـب  تسا  هتـسیاش  هچنآ  هب  تشاد و  یعرم  ار  لادـتعا  طـسو و 

. دوب دهاوخ  توابغ »  » درک لوزن  طیرفت  هب  رگا  و  [ 198 «] هزبرج . » دیئارگ طارفا 
تبسن جازم  مکح  رد  اهنآ ، زا  کی  ره  هب  تبسن  دوشیم و  لصاح  تمکح ) تّفع و  تعاجـش و   ) روکذم هکلم  هس  عامتجا  زا  هک  یتأیه 

رثا تسا و  فلتخم  ياههزیمآ  هب 
236 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

هدیمان تلادع »  » دشاب لادـتعا  طخ  رد  هاگره  دـیامن ، ادا  دـیاش  دـیاب و  هکنانچ  ار  یناسفن  ياوق  زا  کی  ره  قح  هک  تسا  نیا  شیدوجو 
دهاوخ یـشکمتس ) يریذپملظ و  « ) مالظنا  » دیارگ طیرفت  بناج  هب  رگا  و  ملظ »  » دـبای شیارگ  طارفا  بناج  هب  دـح  نآ  زا  رگا  دوشیم و 

. دوب
تسا و هدوتـس  لئاضف  ءزج  اهنآ ، زا  عرفتم  ياهقلخ  زین  دنوشیم و  بوسحم  یناسنا  قالخا  لوصا  هک  یقالخا  ياههکلم  نیا  طسو  دـح 

هنوگنیا یـسررب  ثحب و  هک  دوشیم  بوسحم  هدـیهوکن  تافـص  لئاذر و  ءزج  دـشاب  طیرفت  طارفا و  بناوج  ناـمه  هک  اـهنآ  فرط  ود 
. تسا باتک  نیا  عوضوم  زا  جراخ  لئاذر ، لئاضف و 

: هک دش  نشور  تشذگ  هچنآ  زا 
تـسد دوخ  دوجو  هتـسیاش  لامک  هب  يدارا  لاعفا  طسوت  هک  ینارادـناج  رد  دراد و  تقیقح  تیدوجوم و  یناسنا  ملاع  رد  اهنت  قلُخ ، ًالّوا :

. يدارا لماکت  هن  دنراد و  یلمع  لقع  هن  نوچ  دنتسین ، قلخ  ياراد  قرافم  تادوجوم  نیاربانب ، دنباییم .
زا یلاح »  » نآ لباقم  رد  دـشاب  سفن  رد  خـسار  هکلم  تروصهب  هاگره  تسا  یناسفن  تایفیک  هلوقم  زا  هک  اـهقلُخ  نیا  زا  کـی  ره  ًاـیناث :
زا ثحب  هک  اهنآ ، زج  مغ و  رورـس و  حرف و  لجخ و  ّمه و  نزح و  عزف و  فوخ و  بضغ و  توهـش و  دـننام  دراد ؛ دوجو  تیفیک  ناـمه 
ملع رد  دـشاب  راگزاس  يرـشب  تداعـس  اب  هک  يوحن  هب  ار  اهنآ  ریبدـت  حالـصا و  درک و  وجتـسج  بط  رد  دـیاب  ار  کی  ره  بابـسا  للع و 

. قالخا
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تسا و مئالم  هک  ورنآ  زا  مئالم  كاردا  زا : تسا  ترابع  دـناهدرک  فیرعت  هکنانچ  تّذـل  تسا . َملا  تّذـل و  یناسفن  تاـیفیک  زا  رگید 
[. 199] تسا یفانم  هک  ورنآ  زا  یفانم  كاردا  ملا ؛

237 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
ماسقا بسح  رب  ار  اهنآ  ناوتیم  تسا و  كاردا  خنـس  زا  اـهنآ  تیهاـم  هک  دناهتـسناد  یناـسفن  تاـیفیک  ءزج  تهج  نآ  زا  ار  ملا  تذـل و 

هقئاذ هار  زا  ینیریش  كاردا  دننام  تسا  یّسح  زین  تّذل  تسا  یلقع  یلایخ و  یّسح و  كاردا ، هک  نانچمه  نیاربانب  درک . میـسقت  كاردا 
و تسا ؛ دوجوم  یّسح  شخبتذل  روما  زا  نهذ  رد  هک  یـشخبتذل  ياهتروص  كاردا  دننام  تسا  یلایخ  و  هّماش ؛ هار  زا  شوخ  يوب  و 

. مینکیم كاردا  یلقع  تالامک  یضعب  تفایرد  زا  هک  یتاذل  دننام  تسا  یلقع 
تّذل فلاخم  یلقع ، یلایخ و  یّـسح و  ملا  تسا . ماوداب  تاّیدام و  زا  دّرجم  اریز  تسا ، رتدیدش  رتيوق و  رگید  مسق  ود  زا  یلقع  تاّذـل 

. تسا روکذم  بتارم  زا  کی  ره  رد 
. تسا هکلم  مدع و  لباقت  رگیدکی  اب  اهنآ  لباقت  دراد و  یمدع  هبنج  ملا  هک  یتروص  رد  تسا  يدوجو  يرما  دشاب  هک  مسق  ره  زا  تّذل 

« تسا یفانم  كاردا  ملا ،  » هک دش  هتفگ  نآ  فیرعت  رد  نوچ  اما  تسین ، دیدرت  نآ  رد  تسا و  ّرش  ًاتاذ  ملا  مینادیم  هک : دوش  داریا  هاگره 
، تسین مدـع  زج  يزیچ  ّرـش  هکنیا : هب  اـمکح  لوق  نیارباـنب  تسا . يدوجو  رما  کـی  دوخ  كاردا  اریز  دـشاب ، يدوـجو  يرما  دـیاب  سپ 

. ددرگیم لاطبا 
دزن یمدـع  رما  ره  روضح  سپ  یجراـخ . اـی  دـشاب  ینهذ  هکنآ  زا  معا  زیچ  نآ  دوخ  زا  تسا  تراـبع  زیچ ، ره  دوجو  مییوگ : خـساپ  رد 

فرظ رد  دوجوم  ملا  نیاربانب ، دنّدحتم . مولعم  ملع و  تیهام و  دوجو و  نوچ  دوب ، دناوتن  یمدـع  رما  نآ  سفن  زج  يزیچ  هدـننکكاردا ،
[200 .] تسا تاذلاب  ّرش  یمدع و  يرما  هک  لاح  نیع  رد  دوب  دهاوخ  ملا  قادصم  لقع ) لایخ و  سح و   ) كاردا

238 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
نارود رد  اما  تسا ، هدـنامزاب  نیـشیپ  يامکح  زا  هک  تسا  یبلاـطم  دـش ، هتفگ  نآ  صاوخ  ماـکحا و  فیک و  دروم  رد  هچنآ  يروآداـی .

دـیدج و قیاقح  دـناهدیمانیم ، فیک  ناینیـشیپ  هچنآ  رد  هدروآ و  لـمع  هب  یقیمع  تاـقیقحت  هراـب  نیا  رد  یعیبط  مولع  نادنمـشناد  ریخا 
دروم ار  ناشیا  ءارآ  شیوخ  ياهثحب  رد  دنیامن و  هعجارم  اهنادب  هک  تسا  دنمـشیدنا  نارگـشهوژپ  رب  دناهدرک و  فشک  یهجوت  بلاج 

[201 .] دنهد رارق  هجوت 

هفاضا مهدزناش : لصف 

: دراد دوجو  ثحبم  جنپ  لصف  نیا  رد 
239 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

لـعف و هدِـج ، عضو ، یتم ، نیا ، هفاـضا ، زا : دـنترابع  هک  دـنیوگ  یبـسن  ضارعا  ار  تـالوقم  زا  هلوقم  تفه  هک  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  . 1
. لاعفنا

ّصاـخ ياهتبـسن  دوـجو  هطـساو  هب  هک  دوـشیم  قـالطا  ییاـهتأیه  رب  ضارعا  هنوـگنیا  هک  تسا  نیا  تـالوقم  نیا  رد  تیبـسن  ینعم 
. دندرگیم ضراع  نآ  رب  عوضوم ،

هک دش  نشور  ّلقتـسم  طبار و  دوجو  ثحبم  رد  هکنانچ  درک . روصت  ءایـشا  نیب  يدوجو  ياهتبـسن  نیع  ار  تالوقم  نیا  دـیابن  نیاربانب 
ای دوش  لمح  يزیچ  ره  رب  اـت  درادـن  يدوجو  لالقتـسا  تسا و  يرگید  زا  يرگید و  رد  شدوجو  ینعی  تسا  طـبار  دوجو  ياراد  تبـسن 

تبـسن دروم  رد  نیا  دوشیم و  عقاو  تسیچ »؟ نآ   » خـس اپ  رد  تیهاـم  اریز  تسین ، تیهاـم  ياراد  هجیتنلاـب  و  ددرگ ، لـمح  نآ  رب  يزیچ 
. دیآیمرد ياهلوقم  تحت  هن  تسا و  هلوقم  هن  تبسن  نیاربانب ، دنتسه . یسنج  تایهام  تالوقم  هک ، یلاح  رد  تسین ، قداص 
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ینعمیب تیهام ، دروم  رد  ندوب  رّرکم  هک  یتروص  رد  هفاضا ، هلوقم  دننام  تسا ، رّرکتم  تالوقم  نیا  زا  یخرب  رد  تبسن  هتشذگ ، نیا  زا 
. تسا

عومجم تبسن  رگید و  ضعب  اب  ءازجا  زا  ضعب  تبسن  هکنانچ  تبسن ؛ دّدعت  عضو ، هلوقم  رد  دراد و  دوجو  تبـسن  رارکت  هفاضا  هلوقم  رد 
. دراد دوجو  رگید  ياهتبسن  يرایسب  جراخ و  اب  ءازجا 

[202 .] دوشیم ضراع  نآ  رب  ءیش  رد  دوجوم  تبسن  زا  هک  تسا  یتأیه  یبسن ، هلوقم  هک  دش  نشور  سپ 
تبسن لوا  ءیش  اب  زین  ءیش  نآ  هک  دوشیم  لصاح  يرگید  ءیـش  هب  نآ  تبـسن  زا  ءیـش  کی  يارب  هک  یتأیه  زا  تسا  ترابع  هفاضا  . 2

دوجوم هفاضا  تأیه  هکنانچ  دراد .
240 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دراد تبسن  ردارب  نیا  اب  يردارب  رد  زین  وا  هک  دوخ  ردارب  هب  يردارب  رد  ردارب  تبسن  تسا : نینچ  ردارب  رد 
اما تسا ، یکی  تبسن  دوجو  هک  تسا  نیمه  قلطم  روطهب  تبسن  اب  هفاضا  هلوقم  قرف  و  تسا ، رّرکتم  هفاضا  هلوقم  رد  دوجوم  تبـسن  سپ 
زا کی  ره  هک  یتبـسن  دوشیم و  رارکت  هفاضا ، نیفرط  زا  کی  ره  يارب  تبـسن  هفاضا ، هلوقم  رد  هک  یتروص  رد  تسا ، فرط  ود  رب  مئاـق 
هن اهنآ  کیکفت  دـنراد و  مزالت  رگیدـکی  اب  لاح  نیع  رد  و  دراد ، نیا  اب  نآ  هک  تسا  یتبـسن  زا  ریغ  دراد  رگید  فرط  اب  هفاضا  فرط  ود 

[203 .] نهذ رد  هن  تسا و  ریذپناکما  جراخ  رد 
زین فیرعت  نیا  نیاربانب  دـش . رکذ  مه  ضارعا  رگید  فیراعت  دروم  رد  هتکن  نیا  تسین و  یقطنم  ّدـح  دـش  هتفگ  هفاضا  فیرعت  رد  هچنآ 

ياهلاثم اههنومن و  زا  یکی  هفاضا ، فیرعت  رد  رگا  دیاش  دـشاب . فّرعم  زا  یلجا  فرعا و  تسین  مولعم  هک  یمـسر  مه  نآ  تسا ، مسر » »
نآ ثحب  هلاطا  يارب  یلیلد  ورنیا  زا  دـشاب . رتاسر  يرگید  فیرعت  ره  زا  لـقع  يارب  نآ  كاردا  میرواـیب ، هفاـضا  هملک  اـب  هارمه  ار ، نآ 

. تسین مزال  دناهدروآ  رگید  ياهفیرعت  فیرعت و  نیا  رد  هک  يدویق  ماربا  ضقن و  درادن و  دوجو 
دوشیم قالطا  هلوقم  عوضوم  هب  هاگ  دوشیم و  هدـناوخ  یقیقح » هفاضا   » لاح نآ  رد  ددرگیم و  قالطا  هفاضا  هلوقم  دوخ  هب  هاگ  هفاضا 

هب فاضم  هک  دننکیم  روصت  نینچ  رتشیب  نوچ  دنیوگ ؛ يروهـشم » فاضم   » ار نآ  تروص  ود  نیا  رد  هک  مه ، اب  ضرع  عضوم و  رب  ای  و 
ود هب  ّقلعت  هک  یلاح  رد  تسا ، تّوُنب  هب  سّبلتم  ناسنا  نامه  اًلثم ، نیا 

241 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
[204 .] تسا یقیقح  هفاضا  همزال  فرط ،

زین یجراخ  ینیع  راثآ  ياراد  هک  تافاضا  فلتخم  عاونا  عوقو  ار  بلطم  نیا  جراخ و  رد  مه  دراد و  دوجو  ناسنا  ّسح  رد  مه  هفاضا ، . 3
. اهنآ زج  کیدزن و  رود و  نییاپ ، الاب و  دنزرف ، ردپ و  هفاضا  نوچمه ، دنکیم ؛ دییأت  دنتسه 

دنرگیدکی اب  مزالتم  رّرکتم و  تبسن  ياراد  هک  عوضوم  ود  زا  ناسنا  لقع  هک  تسناد  دیاب  تسا  يدوجو  هنوگچ  هفاضا  دوجو  هکنیا  رد 
تسا و شیوخ  عوضوم  دوجو  هب  دوجوم  فصو ، نیا  نیارباـنب ، دـیازفیب . اـهنآ  رب  يزیچ  هکنآ  نودـب  دـنکیم  عازتـنا  ار  یتعاـن  فـصو 

. درادن ياهناگادج  ّلقتسم  دوجو 
دوجو جراخ  رد  هک  تسا  یطیـسب  ینعم  ندوب  فاضم  تهج  زا  فاضم  : » دـیوگ دروم  نیا  رد  یبلاـطم  رکذ  زا  سپ  رافـسا  رد  اردـصالم 

رارق هسیاـقم  دروـم  يرگید  ءیـش  اـب  هک  دـننانچ  دوـجو  ثیح  زا  هک  تسا  ییاـهزیچ  هـب  هتـسباو  نآ  دوـجو  هـکلب  درادـن ، درفنم  ّلقتـسم 
عقاو هسیاقم  دروم  نیمز  اـب  یتقو  هک  تسا  ناـنچ  دوجو  ثیح  زا  نکیل  تسا  رهاوج  دوجو  هلوقم  زا  ًاـتاذ  نامـسآ  دوجو  اًـلثم  دـنریگیم .

[205 .«] ددرگیم كاردا  هفاضا  تروصهب  ناسنا  لقع  رد  ییالاب  ینعم  دوشیم 
242 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

هب یکی  دوجو  ینعی  دنتـسه . ءیفاکتم  لعف  هوق و  مدع و  دوجو و  رد  هفاضا ، فرط  ود  هک  تسا  نیا  یکی  هفاضا  ياهیگژیو  هلمج  زا  . 4
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زین يرگید  دـشاب  لعفلاب  یکی  رگا  زین  تسا ، دوجوم  زین  يرگید  ًاـمتح  دـشاب  دوجوم  ود  نآ  زا  یکی  رگا  تسا و  هتـسباو  يرگید  دوجو 
. تسا مودعم  ای  هّوقلاب  زین  يرگید  دشاب  مودعم  ای  هوقلاب  یکی  رگا  تسا و  نانچ 

فاضم نامز  رّخأتم  مّدقتم و  ءزج  ود  نوچ  دوشیم . ضقن  نامز  ءازجا  رّخأت  مدقت و  اب  درادن و  ّتیلک  هک  دناهدرک  ضارتعا  مکح  نیا  رب 
هدنیآ رد  هک  روما  زا  یخرب  هب  ام  ملع  اب  نینچمه ، تسا . هارمه  يرگید  مدع  اب  هراومه  اهنآ  زا  یکی  دوجو  لاح  نیع  رد  دنرگیدکی و  رب 

هک مینادیم  و  درادن . یجراخ  دوجو  ام  مولعم  هکنآ  لاح  تسا  دوجوم  نونکا  مه  ام  ملع  اریز  ددرگیم ، ضقن  زین  تفای  دـهاوخ  ققحت 
. دنفاضم مه  اب  زین  مولعم  ملع و 

دحاو نآ  کی  رد  نامز  زا  ءزج  ود  ینعی  تسین ، ینآ »  » روطهب رگیدکی  اب  نامز  ءازجا  ّتیعم  هک  دوشیم  هداد  خساپ  نینچ  دروم  نیلوا  هب 
، تسا رّخأت  مدـقت و  نیع  ءازجا ، ّتیعم  نآ  رد  هک  تسا  اـهنآ  دوجو  یجیردـت  هچراـپکی و  لاـصتا  رد  اـهنآ  ّتیعم  هکلب  دنتـسین ، دوجوم 

[206 .] تسا نآ  ترثک  نیع  دوخ  ددع  تدحو  هکنانچ 
ینعی تسا . رارقرب  ملاع  نهذ  رد  مولعم  زا  رضاح  تروص  ملع و  نیب  هفاضا  ملع ، رد  هک  تسا  هدش  هتفگ  نینچ  ضقن  نیمود  خساپ  رد  اما 

تروص تاّذلاب ، مولعم 
243 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

مولعم ملاع  نهذ  رد  دوخ  تروص  اب  هدنیآ  نامز  هب  طوبرم  روما  تسا و  ضرعلاب  مولعم  یجراخ ، نیع  تسا و  ملاع  دزن  مولعم  زا  رـضاح 
. دشابن دوجوم  تسا  ضرعلاب  مولعم  هکنآ  یجراخ  نیع  هک  دنچ  ره  تسا  تاّذلاب 

. دش دهاوخ  نشور  دنوادخ  تساوخ  هب  باتک  نیا  لوقعم  لقاع و  هلحرم  رد  نآ  تقیقح  تسا و  مولعم  نیع  دوخ  ملع  نیا ، زا  هتشذگ 
ماع ینعم  هب  تّوبا  رگا  اًلثم  دنتـسه . ءیفاکتم  زین  صوصخ  مومع و  رد  لعف ، هوق و  مدـع و  دوجو و  رد  ؤفاکت  رب  هوـالع  هفاـضا  فرط  ود 

. دوب دهاوخ  فیاضتم  یصخش  تّونب  اب  دشاب  یصخش  ینعم  هب  رگا  دوب و  دهاوخ  ماع  ینعم  هب  زین  تّوبن )  ) نآ لباقم  فرط  دشاب  روظنم 
ردـپ و دـننام  رهوج  رب  نآ  ضورع  دوشیم . ضراـع  دوخ ، رب  هلمج  زا  هناـگهد  تـالوقم  هّیلک  رب  هک  تسا  نیا  هفاـضا  هلوقم  ّمهم  هّصاـخ 

هفاضا دوخ  رد  رتدرـس ، رتمرگ و  دننام  فیک  رد  كدنا ، رایـسب و  دننام  لصفنم  مک  رد  کچوک ، گرزب و  دـننام  لصّتم  مک  رد  دـنزرف ،
هدج رد  رتهدـیمخ ، رتتسار و  دـننام  عضو  رد  رتدـیدج ، رتمیدـق و  دـننام  یتم  رد  نییاپ ، الاب و  دـننام  ْنیا  رد  رترود ، رتکیدزن و  دـننام 

. رتریذپامرگ دننام  لاعفنا  رد  رتهدنرب و  رتزیت و  دننام  لعف  رد  رتنایرع ، رتهدیشوپ و  دننام 
. دننکیم میسقت  فارطالا » ۀفلتخم   » و فارطالا » ۀلکاشتم   » هب ار  هفاضا  . 5

هک تسا  نآ  فارطالا  ۀفلتخم  و  هیاسمه ، هیاسمه و  ردارب و  ردارب و  لثم  دـشاب  ناسکی  نآ  نیفرط  هک  تسا  ياهفاضا  فارطالا ، ۀـلکاشتم 
[207 .] نییاپ الاب و  دنزرف و  ردپ و  دننام  دشابن  یکی  هفاضا  نیفرط 

244 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. ّصخا ّمعا و  یئزج و  یّلک و  دننام  ینهذ  دنزرف و  ردپ و  دننام  یجراخ  دوشیم ؛ مسقنم  ینهذ  یجراخ و  هب  نینچمه  هفاضا 

« نْیا  » هلوقم مهدفه : لصف 

: لوا ثحبم 

تسا يرما  هدش ، هتخانش  صاوخ  تافص و  اب  دوخ  ناکم  دراد . ناکَم  اب  هک  یتبسن  هطساو  هب  دوشیم  مسج  ضراع  هک  تسا  یتأیه  ْنیا ،
ینعی تسا ، عضو  ياراد  دـباییم و  نوکـس  نآ  رد  مسج  دریگیم و  تروص  نآ  هب  نآ و  زا  مسج  لاقتنا  هک  يزیچ  نامه  ینعی  یهیدـب ،
تـسا نانچ  دراد و  عبر  ثلث و  فصن و  تسا و  يریگهزادنا  لباق  رادـقم و  ياراد  و  تسا ، اجنآ  ای  اجنیا  هک  درک  هراشا  نادـب  ناوتیم 
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. دجنگیمن نآ  زا  یکی  رد  مسج  ود  هک 
عازن ات  دناهدرک  قفاوت  رکذـلاقوف  هناشن  راهچ  رـس  رب  دناهتـشاد  عازن  ناکم  هلئـسم  رد  هک  یناسک  همه  : » دـیوگ هللا  همحر  نیهلأتملاردـص 

(. ص 39 ج 4 ، رافسا ، « ) تسا فلتخم  ناکم  ِتقیقح  هرابرد  ناشیا  ءارآ  نکیل  دشابن  یظفل  ًافرص  ناشیا 
: حرش نیدب  تسا  هدش  راهظا  فلتخم  لوق  جنپ  ناکم  تقیقح  هرابرد 

. تسا مسج  يالویه  نامه  ناکم ، . 1
. تسا مسج  تروص  ناکم  . 2

. يوحم ای  دشاب  يواح  حطس  هاوخ  دنک ، یقالت  نّکمتم  ءیش  اب  هک  مسج  زا  تسا  یحطس  ناکم ، . 3
يوحم مسج  ینوریب  حطس  رب  سامم  هک  تسا  يواح  مسج  ینورد  حطس  ناکم  . 4

245 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. دناهدرک ّتیعبت  يو  زا  انیس  نبا  یباراف و  تسا و  وطسرا )  ) لوا ملعم  لوق  نیا  تسا و 

نوطالفا هب  بوسنم  لوق  نیا  تسا . هدام  زا  دّرجم  يرهوج و  يدعب  ساسا ، نیا  رب  نکمتم و  مسج  راطقا  اب  يواسم  تسا  يدُعب  ناکم ، . 5
. تسا نیّهلأتملاردص  یسوط و  قّقحم  نّویقاور و  و 

ناکم هناگراهچ  ياههناشن  نوچ  اما  دناهدش ، ناکم  تقیقح  رکنم  داینب  زا  هک  تسا  یناسک  يأر  مشـش  لوق  هدش ، دای  لوق  جـنپ  رب  هوالع 
اریز دننک ، عاجرا  عضو  هلوقم  هب  ار  اهنآ  همه  هک  تسا  مزال  ناکم  نارکنم  رب  راکنا ؛ لباق  ریغ  یهبدب و  تسا  يروما  دش  رکذ  رتشیپ  هک 

[208 .] تسین قابطنا  لباق  نآ  رب  رگید  تالوقم  رهوج و 
ضارعا ریاس  رهوج و  رد  دوشیم و  لقتنم  یناکم  هب  یناکم  زا  مسج  هک  دتفایم  قافتا  رایـسب  هک : تسه  لاکـشا  نیا  زین  عضو  هلوقم  رد 

زین هاگ  و  عضو . یتح  ضارعا ، ریاس  رهوج و  زا  ریغ  تسا  يزیچ  ناـکم  هک  دـنکیم  تباـث  نیا  دـیآیمن و  دوجو  هب  يرییغت  نیرتمک  نآ 
. تسا یقاب  دوخ  ناکم  رد  دنکیم و  رییغت  نآ  لاوحا  ضارعا و  همه 

اب ناکم  اریز  تسین ، قاـبطنا  لـباق  ناـکم  هناـگراهچ  تاراـما  اـب  هجوچـیه  هب  ناـکم  ندوب  تروص  اـی  یلویه  هدـش ، داـی  لاوقا  ءارآ و  زا 
. تسین نینچ  تروص  یلویه و  هک  یلاح  رد  دوشیم  كرت  ای  بلط  تکرح ،

برد تفگ : ناوتیم  اًلثم  داد و  [ 209] تبسن یلویه  هب  ناوتیم  ار  بّکرم  مسج  نینچمه ،
246 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسین ناکم  هب  بوسنم  هک  یتروص  رد  نهآ ، زا  يرد  ای  نیبوچ 
هورگ ود  زا  هک  تسا  هدام  زا  دّرجم  يرهوج  دُعب  يرگید  حطـس و  هیرظن  نامه  یکی  تسا ، انتعا  لباق  هچنآ  فلتخم  لاوقا  نیب  زا  نیاربانب 

. تسا روطسم  تمکح  هدمع  بتک  رد  یلّصفم  تاجاجتحا  تارجاشم و  هیرظن  ود  نیا  نارادفرط 
هک دوب  دهاوخ  نیا  نآ  همزال  دشاب ، يوحم ) ای  يواح   ) حطـس ناکما ، رگا  هک : تسا  نآ  تسا  دراو  حطـس  هیرظن  رب  هک  يداریا  نیرتمهم 

ماگنه هب  اوه  رد  نکاس  غرم  يراج و  بآ  رد  نکاس  یهام  اًلثم  هکنانچ  دشاب . كّرحتم  مه  نکاس و  مه  دحاو  نامز  کی  رد  ءیش  کی 
هب دوخ  ياج  رد  ار  اهنآ  نوکس  هک  یتروص  رد  دنـشاب  كرحتم  دیاب  دوشیم ، لّدبتم  هظحل  ره  اهنآ  يواح  مسج  حطـس  نوچ  داب ، شزو 

[210 .] مینیبیم مشچ 
. حطس هن  تسا  تسرد  دُعب  دروم  رد  تفص  نیا  مینکیم و  فصو  ندوب  یهت  ندوب و  ُرپ  هب  ار  ناکم  نینچمه ،

، لاحم تسا  يرما  هک  دوب  دـهاوخ  رادـقم  ود  لخادـت  نآ  همزال  هک  تسا  نآ  دّرجم  يرهوج  دـعب  هب  لوق  رب  دراو  لاکـشا  نیرتمهم  اـما ،
لوـلح يرگید  صخـشم  رادـقم  رد  ًاـنیع  تسا ، دـتمم  تهج  هس  رد  شداـعبا  هک  رادـقم  ياراد  مسج  هک  تسا  نیا  هیرظن  نیا  ینعم  اریز 

عانتما هک  تسا  هدش  لیدبت  نّیعم  یصخش  رادقم  کی  هب  رادقم  ود  هدرک و 
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247 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
عنام مه  اب  ار  ود  ره  ای  رادقم  اب  تروص  ای  رادقم  اب  یلویه  ار  عانتما  تلع  نآ ، زا  وج  هیجوت  يارب  هکنیا  زج  تسین . هدیشوپ  یسک  رب  نآ 

[211 .] مینادب رادقم  ود  لخادت 

: مود ثحبم 

نامه هب  تبسن ، دوخ  هن  تسا  تبسن  زا  لصاح  تأیه  هکنیا  رد  نخس  تسا و  ناکم  هب  ءیش  تبسن  زا  لصاح  تأیه  ْْنیا ، هک  دش  نشور 
. دش هتفگ  هفاضا  دروم  رد  هک  تسا  یبیترت 

: موس ثحبم 

چیه هک  دوخ  ّصاخ  ناکم  رد  مسج  ندوب  زا  لصاح  تسا  یتأـیه  یقیقح  یقیقحریغ . ْنیا  یقیقح و  ْنیا  دوشیم ، میـسقت  مسق  ود  رب  نیا 
هک تسا ، هناخ  رد  سک  نالف  مییوگ : هک  تسا  نانچ  یقیقحریغ  ْنیا  هزوک . رد  بآ  دـننام  دـجنگیمن ، ناکم  نامه  رد  نآ  اب  رگید  زیچ 
رد سک  نالف  مییوگ : هکنآ  رتارف  ناکم  عون  نیا  زا  و  دجنگیم ، نآ  رد  مه  يرگید  ياهزیچ  هکلب  هدشن ، لاغشا  يو  هلیسو  هب  اهنت  هناخ 

ینعم هب  ْنیا  رد  هک  تسا  یمیسقت  هکلب  درادن ، ّصاخ  ینعم  هب  یفسلف  یقیقح و  هبنج  يدنبمیـسقت  نیا  هتبلا  تسا . روشک و ...  رد  ای  رهش 
. تسا هتفرگ  تروص  ماع  فرُع  رد  لوادتم 

تسا ندوب  ناکم  رد  زا  ترابع  یسنج  ْنیا  دناهدرک . میسقت  یصخش  یعون و  یـسنج و  هب  ار  ْنیا  هک  تسا  نآ  نیا ، ریظن  يرگید  میـسقت 
اوه رد  یعون ، ْنیا  قلطم ؛ روطهب 

248 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. نّیعم یتقو  رد  دوخ  یقیقح  ناکم  رد  نّیعم  صخش  کی  ندوب  زا  تسا  ترابع  یصخش  ْنیا  و  نآ ؛) لاثما  ندوب و  بآ  رد  ای   ) ندوب

یتَم هلوقم  مهدجه : لصف 

ره دـمآ ، دـهاوخ  نیا  زا  سپ  هکنانچ  و  دوشیم ، ضراع  دراد  نامز  اـب  هک  یتبـسن  هطـساو  هب  ار  ءیـش  هک  یتأـیه  زا  تسا  تراـبع  یتم 
تکرح هنوگره  راق  ریغ  دادـتما  رادـقم و  اـب  هک  دراد  یّـصاخ  ّراـق  ریغ  رادـقم  تسا ، یجیردـت  لاّیـس  دوجو  ياراد  هک  ورنآ  زا  یتکرح 

. تسا ریاغم  يرگید 
دحاو هن  تسا  ددـع  هب  دـحاو  نامز ، رد  مه  تکرح و  رد  مه  دـحاو   ) دراد دوخ  هب  صوصخم  نامز  کـی  يدـحاو  تکرح  ره  نیارباـنب ،

تکرح نامز  تاکرح ، رادـقم  نییعت  يارب  ام  دـناهسیاقم ، قابطنا و  لباق  رگیدـکی  اب  اهنامز  همه  نوچ  نکیل  نآ ) زج  یـسنج و  یعون و 
تهج زا  ار  اهنآ  نیب  دوجوم  ياهتبـسن  میجنـسیم و  نآ  اب  ار  رگید  تاکرح  اـهنامز و  هدـیزگرب ، ماـع  ّرمتـسم  ناـمز  ناونعهب  ار  هّیموی 

[212 .] مینکیم نّیعم  یهاتوک  يزارد و  رخأت و  مّدقت و 
. مییوگ یتم  ار  نآ  هک  تسا  یتأیه  ياراد  دراد  نامز  اب  هک  یتبسن  تهج  هب  ملاع  رد  يدادیور  ره  سپ 

یتم ار  نآ  دجنگن ، نآ  رد  يرگید  هک  دـشاب  تکرح  کی  ّصاخ  هاگره  یتم  زین ، اجنیا  رد  تسا . ْنیا  دـننام  ًابیرقت  یتم  دروم  رد  نخس 
تکرح هاگره  دنیوگ و  یقیقح 

249 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
، دادرخ هام  هعمج ، زور  ای  جنپ  تعاس  رد  هثداح  نالف  مییوگ : هکنانچ  دنیوگ . یقیقحریغ  یتم  ار  نآ  دریگ  رارق  نآ  نامز  رد  زین  يرگید 
اب قابطنا  كارتشا و  لـباق  دـحاو  ناـمز  کـی  هک  تسا  نیا  ثحب  دروم  هبنج  زا  یتم  ْنیا و  ناـیم  زراـب  قرف  داـتفا . قاـفتا  نرق ...  لاـس ... 
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. دش دناوتن  لماش  ار  مسج  نامه  زج  مسج  کی  صاخ  ْنیا  نکیل  تسا ، رایسب  تاکرح 
ناـمز دوخ  اـب  هک  تسا  یجیردـت  دوجو  ياراد  اـی  یناـمز  ثداوح  تسا . یناـمز  ثداوح  ماـسقا  بسح  رب  یتَم  دروم  رد  يرگید  میـسقت 

ای ود  نیب  هک  سامت  لاصفنا و  لاّصتا و  ماسقا  همه  دننام  دوشیم ، بوسنم  نامز  هنارک  هب  هک  تسا  ینآ  دوجو  ياراد  ای  دباییم و  قابطنا 
[213 .] دوش رارقرب  زیچ  دنچ 

یـضرع یتم  ددرگیم و  ضراع  ار  نامز  رب  قبطنم  تاکرح  دوخ  هک  تسا  نآ  یتاذ  یـضرَع . اـی  تسا و  یتاذ  اـی  یتم  رگید ، میـسقت  رد 
یتم ياراد  تاذ  تهج  زا  كّرحتم  ءیـش  هنرگو  دـباییم  قابطنا  نامز  رب  دوخ  ّصاـخ  تاـکرح  قیرط  زا  هک  تساـهكّرحتم ، هب  طوبرم 

هیرظن بسح  رب  اـما  دنتـسین ، لـئاق  يرهوـج  تکرح  هب  هک  تساـمکح  زا  هورگ  نآ  يأر  نیا  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  هـتبلا  دوـب . دـهاوخن 
[214 .] تسین یتم  رد  كرحتم  تکرح و  نیب  یقرف  دیآیم ، نیا  زا  سپ  هکنانچ  يرهوج ، تکرح 

250 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. دناهدرک میسقت  زین  دوشیم  عقاو  اهنآ  رد  تکرح  هک  یتالوقم  بسح  رب  ار  یتم 

عضو هلوقم  مهدزون : لصف 

نداتسیا و تلاح  دننام  ددرگیم . لصاح  جراخ  اب  نآ  هعومجم  رگیدکی و  اب  نآ  ءازجا  تبسن  هطـساو  هب  ار  ءیـش  هک  تسا  یتأیه  عْضَو ،
. ناسنا يارب  نتفخ ، يور  رب  نتفخ و  تشپ  رب  نتسشن و 

عـضو دـننام  یعیبطریغ  عضو  دوخ ، هقاـس  هشیر و  يور  رب  تخرد  رارقتـسا  دـننام  یعیبط  عضو  یعیبطریغ ، یعیبط و  تسا : هنوگود  عضو 
. هناخ هب  تبسن  هناخ  نکاس 

. دناهدرک مسقنم  زین  لعفلاب  هوقلاب و  مسق ، ود  هب  رگید  میسقت  رد  ار  عضو 
ناسنا عضو  داضت ، يارب  لاثم  دراد . دوجو  فعـض  تدـش و  هب  کیکـشت  داضت و  عضو ، هلوقم  رد  هک  تسا  نیا  نف  لها  نیب  رد  روهـشم 

نیمز و رب  شرـس  هک  یماگنه  اب  ساـیق  رد  نامـسآ ، يوسهب  شرـس  نیمز و  يور  رب  شیاـهاپ  دـشاب  هداتـسیا  يداـع  تلاـح  رد  هک  تسا 
نیب هکنآ  نودب  هتشگ ، ضراع  دحاو  عوضوم  کی  رب  ًابقاعتم  هک  تسا  يدوجو  رما  ود  عضو  ود  نیا  هک  دشاب  نامـسآ  فرط  هب  شیاهاپ 
يور رب  ندیـشک و  زارد  نیمز  رب  تشپ  هب  عضو  ود  نینچمه  دراد . دوجو  عـضو  ود  نیب  زین  فـالخ  تیاـغ  ددرگ و  رارقرب  عاـمتجا  اـهنآ 

. تسا داضتم  تلاح  ود  ندیشک ، زارد 
. هدیمخ تسار و  تلاح  اب  هسیاقم  رد  ندوب ، رتهدیمخ  ای  ندوب و  رتتسار  دننام  زین  عضو  رد  فعض  تّدش و 

[215 .] تسا لمأت  ياج  دراد و  دوجو  ماهبا  يدح  ات  نهذ  رد  نآ  ریوصت  عضو و  ود  نیب  فالخ  تیاغ  دوجو  رد  هتبلا 
251 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

: تسه زین  رگید  ینعم  ود  ياراد  هدش ، دای  یلوقم  ینعم  رب  هوالع  عضو ، يروآدای :
: زا تسا  ترابع  افـش ، باتک  رد  انیـس  نبا  لوق  رب  انب  هراشا  و  دنیوگ ، عضو  ياراد  ار  نآ  دشاب ، یّـسح  هراشا  لباق  ءیـش ، کی  هاگره  . 1
زا دوب و  دهاوخ  عضو  ياراد  ینامـسج  رما  ره  مسج و  ره  ینعم  نیدب  سپ  تسا . ملاع  تاهج  زا  تهج  مادک  رد  هک  ءیـش  تهج  نییعت 

[216 .] تشاد دهاوخ  عضو  تدحو ، فالخرب  زین  هطقن  هلمج 
ملاع و تاهج  نیب  رد  نآ  تهج  نییعت  و  ّلصتم )  ) ّمک نتـسناد  هراشا  لباق  نآ  و  هتفر ، راـکهب  مه  لوا  ینعم  زا  صخا  ییاـنعم  هب  عضو  . 2

نودـب یمیلعت  مسج  حطـس و  ّطخ و  هک  دراد  دوجو  هلئـسم  نیا  رد  یعیـسو  هشقانم  اـما  تسا ، رگیدـکی  هب  تبـسن  نآ  ءازجا  تهج  نییعت 
يارب اهنآ  یّمک  لاّصتا  اهنت  تخاـس و  صخـشم  ار  نآ  تهج  درک و  هراـشا  نادـب  ناوتب  هک  تسین  ْنیا  ياراد  هداـم ، هب  ّقلعت  یگتـسباو و 

. دشاب هدام  اب  هارمه  هک  هاگنآ  رگم  دوب  دهاوخن  یفاک  یّسح  هراشا  لوبق 
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[217 .] دوب دناوت  یلقع  یلایخ و  هراشا  تیلباق  ياراد  لقع ، رد  هدش  دای  تاّیمک  یلقع  روص  زین  لایخ و  رد  مک  دّرجم  ياهتروص  هتبلا 
252 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

( کلم  ) هدج هلوقم  متسیب : لصف 

ددرگ لقتنم  طاحم  لاقتنا  اب  طیحم  ءیـش  هک  وحن  نادب  يزیچ  رب  يزیچ  هطاحا  زا  لصاح  تسا  یتأیه  دنیوگ ، مه  کِلم  ار  نآ  هک  هدـج 
. تسا طاحم  ءیش  نامه  دریگیم ، رارق  هلوقم  نیا  عوضوم  هچنآ  و 

: دننام تسا  صقان  هاگ  و  ناویح ، رب  تسوپ  هطاحا  نوچمه  تسا  ّمات  هاگ  هطاحا 
. ناسنا رب  يرتشگنا  ای  شفک و  ای  نهاریپ  هطاحا 

. رگید هلثما  دننام  یعیبطریغ  و  ناویح ) رب  تسوپ  هطاحا   ) لوا لاثم  دننام  یعیبط  دناهدرک ؛ میسقت  یعیبطریغ  یعیبط و  هب  ار  هدج 
سفن و ِندوب  اوق  ياراد  دننام  یعیبط ، تسا : هنوگود  دوشیم ، ریبعت  زین  َهل »  » هلوقم هب  نآ  زا  هک  کلم  : » دـیوگ رافـسا  رد  نیّهلأتملاردـص 
ار نآ  هکلب  دوب  دـناوتن  هلوقم  نیا  زا  تسا و  کلم  زا  ریغ  يزیچ  تقیقح  رد  مود  مسق  نیا  و  دـیز . نتـشاد  بسا  دـننام  یجراخ  يراـبتعا 

ص 223) ج 4 ، رافسا ، «. ) تسناد فاضم  هلوقم  زا  دیاب 
تیثـیح عون  کـی  عقاو  رد  دـناهدرک  رکذ  سفن ، ندوب  اوق  ياراد  ریظن  ییاـهلاثم  رد  یقیقح  کـلم  ناونعهب  هچنآ  هک  تسا  نیا  قـح  اـما 

تسا يزیچ  نیا  دیامنیم و  فّرـصت  دهاوخب  هک  وحن  ره  هب  يرگید  رد  یکی  هک  دنکیم  هدافا  يزیچ  هب  ار  يزیچ  مایق  هک  تسا  يدوجو 
. هدج یلوقم  ینعم  زا  ادج 

قرف هفاضا  هلوقم  اب  تسا و  یقیقح  کلم  نامه  دوخ  دـیز ، نتـشاد  بسا  لیبق  زا  دـناهدرک  رکذ  يرابتعا  کلم  ناونعهب  ار  هچنآ  نیاربانب 
لوقعم لقاع و  هلحرم  رد  دراد . زراب 

253 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
[218 .] دش دهاوخ  هراشا  ثحب  نیدب 

( لعفنی نا  لعفی و  ْنا   ) لاعفنا لعف و  مکی : تسیب و  لصف 

. تسا لصاح  ریثأت  ماگنه  رد  ّرثؤم  ءیش  رد  هک  راق  ریغ  یتأیه  زا  تسا  ترابع  لعف 
لاعفنا ندرک . درس  ماگنه  رد  هدننکدرس  ءیش  رد  یگدننکدرـس  ندرک و  مرگ  ماگنه  رد  هدننکمرگ  ءیـش  رد  یگدننکمرگ  تلاح  ریظن 

ندش درس  ماگنه  رد  هدنوشدرس  ءیش  رد  یگدنوشدرس  هکنانچ  تسا . لصاح  ّرثأت  ماگنه  رد  ار  ّرثأتم  ءیش  هک  تسا  ّراق  ریغ  یتأیه  زین ،
. ندش مرگ  ماگنه  رد  هدنوشمرگ  ءیش  یگدنوشمرگ  و 

رد هکناـنچ  ددرگیم  زین  اـهنآ  زج  عضو و  فیک و  مک و  لـثم  رگید ، تـالوقم  رب  ضراـع  هک  تسا  نیا  یکی  هلوقم  ود  نیا  صاوـخ  زا 
. دوشیم هدهاشم  هدش  دای  ياهلاثم 

ار ثحب  دروم  هلوـقم  ود  ورنیا  زا  تسین و  تکرح  زا  یلاـخ  هاگچـیه  ّتیـضورعم ، هنوـگنیا  ثیح  زا  هلوـقم  نیا  ضورعم  هکنیا  رگید 
ياهّرثأت ریثأت و  دروم  رد  لاعفنا  لعف و  اریز  دشاب ، رهاظ  اهنآ  رد  جّردت  تکرح و  هک  دـنیوگ  لعفنی  ْنا  لعفی و  ْنا  لاعفنا ، لعف و  ياجهب 

. دوریم راکهب  زین  یجیردتریغ  یعفد و 
ره دوجو  هک  نادب  و  : » دیوگ رافـسا  رد  هکنانچ  دـشاب  تکرح  ياراد  هک  دوشیم  ضراع  ییاهضورعم  رب  هلوقم  ود  نیا  هکنیا  هصالخ 

اهنآ دوجو  نینچمه ، تسا . تکرح  ینعم  ًانیع  نیا  اریز  تسین ، ياهبترم  يوسهب  نایرج  نیع  جراخ ، رد  هلوقم  ود  نیا  زا  کی 
254 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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مـسج رادـقم  نوچمه  مک  و  یهایـس ، نوچمه  فیک  دـننام  ددرگیم  عقاو  اهنآ  رد  كّرحت  کـیرحت و  هک  تسا  یتـالوقم  دوجو  زا  ریغ 
. نآ زج  نداتسیا و  نتسشن و  دننام  عضو  ای  یمان 

لاح رد  هک  یماگنه  رد  عضو - فیک و  مک و  لثم  تکرح - عوضوم  تالوقم  زا  یکی  دوجو  زا  تسا  تراـبع  هلوقم  ود  نیا  دوجو  هکلب 
جیردـت هب  هک  ثیح  نآ  زا  اما  تسا ، فیک  هلوقم  زا  تسا  یمرگ  یهایـس و  هک  ثیح  نآ  زا  یمرگ  ای  یهایـس  نیاربانب  تسا . ّرثأت  ای  ریثأت 

. دیآیم رامشهب  لعفنی  ْنا  لعفی و  ْنا  هلوقم  زا  دباییم ، لوصح  رگید  یجیردت  رما  زا  ای  دوشیم  لصاح  يرگید  یجیردت  رما  نآ  زا 
نیدب نآ . زج  يزیچ  هن  تسا و  تکرح  نیع  دوخ  لعفنم ، رد  هاوخ  لعاف و  رد  هاوخ  لعف  هب  هوق  زا  جورخ  ینعی  یجیردت ، ریـس  سفن  اما ،

(. ص 225 ج 4 ، رافسا ، « ) دیدرگ تباث  موهفم  ود  نیا  تیضرع  توبث و  هوحن  بیترت 
، دشاب ّرثؤم  تاذ  رب  دئاز  ءیش و  تباث  فصو  دناوتیمن  زگره  یشخبرثا  هک ، دناهدرک  لاکـشا  لاعفنا  لعف و  هلوقم  ود  دوجو  رد  یـضعب 
رد دوش ، هدیشک  تیاهنیب  هب  هلـسلس  ات  يریثأت  هب  زین  رگید  ریثأت  دوب و  دهاوخ  دنمزاین  يرگید  ریثأت  هب  دوخ  ریثأت  نآ  تلاح ، نآ  رد  اریز 

. تسا روصحم  ّرثأتم  ّرثؤم و  زرم  ود  نیب  اًلمع  ریثأت  هک  یلاح 
هدنریذپ تاذ  رب  دئاز  رثا ، شریذپ  رگا  هچ  دشاب ، رثأتم  تاذ  رب  دئاز  یفـصو  دـناوتیمن  ّرثأت  هک  دـناهدرک  ّرثأت  دروم  رد  ار  لاکـشا  نیمه 

ّرثؤم ّرثأتم و  نایم  رد  روصحم  مه  رثأت  هک  یتروص  رد  تیاهنیب ؛ ات  وحن  نیمه  هب  نآ  دوب و  دهاوخ  جاتحم  يرگید  شریذپ  هب  ًاعبط  دشاب 
. درادن یجراخ  دوجو  هک  تسا  یمدع  فصو  ود  یجیردت  هچ  دشاب و  یعفد  هچ  ّرثأت  ریثأت و  نیاربانب  تسا .

زاین يرگید  ّصاـخ  ریثأـت  هب  هتبلا  دـشاب  دوجوم  يزاـحنم  لقتـسم و  دوجو  هب  ضورفم  فصو  هچناـنچ  رگا  مییوگ : قوف  لاکـشا  عفد  رد 
ینعم نیدب  دوب . دهاوخ  شعوبتم  لعج  نیع  نآ  لعج  تسا ، رگید  يرما  عبات  نآ  توبث  هک  یماگنه  اما  تشاد ، دهاوخ 

255 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
رب یلیلد  چـیه  دراد و  دوجو  هدنوشهایـس  هدننکهایـس و  رد  هک  تسا  یهایـس  اًلثم  فیک ، داجیا  هب  دوجوم  دوخ  یجیردـت  ّرثأـت  ریثأـت و  هک 

[219 .] دیامن قدص  ياهیجراخ  هّیضق  رد  یجراخ  نایعا  زا  یقادصم  رب  نآ ، موهفم  هک  تسین  نآ  زا  رتدنمورین  زیچ ، کی  دوجو 
257 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

ریثک دحاومتفه و  هلحرم 

لوا لصف 

هراشا

. ریثک ای  تسا و  دحاو  ای  تسین  نوریب  ود  نیا  زا  يدوجوم  ره  ینعی  ریثک ؛ دحاو و  تسا ، هنوگود  دوجوم 
فیرعت هب  زاین  تسا و  یلقع  تاّیرورـض  ءزج  نآ  روصت  هک  تسا  ماـع  میهاـفم  زا  ترثک  تدـحو و  موهفم  ود  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح 

هب ءیـش  فیرعت  ای  لطاب و  رَود  زا  یلاخ  دناهدرک  رکذ  ترثک  تدحو و  يارب  هک  یفیرعت  ره  ورنیا  زا  ناکما . بوجو و  نوچمه  درادن ،
، فیرعت نیا  رد  دریذـپن . ماـسقنا  دوشیم  هتفگ  دـحاو  نادـب  هک  تهج  نآ  زا  هک  تسا  نآ  دـحاو  دـناهتفگ  هکناـنچ  تسین . دوـخ  سفن 

هتفر راکهب  دحاو  فیرعت  رد  دحاو  دوخ  هکنآ  زا  رظنفرص  هدش ، هتفرگ  راکهب  دحاو  فیرعت  رد  تسا ، ترثک  نامه  هک  ماسقنا ، موهفم 
. تسا

ترثـک هک  یلاـح  رد  تسا  هتفر  راـکهب  تدـحو  نآ  فیرعت  رد  اریز  تسا ، لاونم  نیمه  رب  اهدـحاو » زا  ياهعومجم   » هب زین  ریثـک  فیرعت 
رد ریثک  اب  دوخ  هک  هدرک  فیرعت  هعومجم  هب  ار  ریثک  هکنآ  رب  هفاـضا  لـطاب . تسا و  رَود  نیا  دـش و  هتفرگ  راـکهب  دـحاو  ّدـح  رد  دوخ 

. تسا یکی  موهفم 
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تسا یظفل  فیرعت  همه  دناهدروآ  لمع  هب  ترثک  تدحو و  زا  هک  یفیراعت  نیاربانب 
258 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسا نهذ  رد  دوجوم  یناعم  نایم  زا  اهنآ  صیخشت  ینعم و  نتخاس  نشور  نآ  زا  دوصقم  و 
زا هک  یقیقحریغ ، دـحاو  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  تیثـیح  دـیق  دریذـپن . ماـسقنا  تسین ، مسقنم  هک  ثیح  نآ  زا  هـک  تـسا  نآ  دـحاو  سپ ،

[220 .] دبای ماسقنا  تسا  مسقنم  هک  ثیح  نآ  زا  هک  تسا  نآ  ریثک  و  ددرگ ؛ جردنم  نآ  رد  تسا ، ماسقنا  لباق  تاهج  یضعب 
. دننیابتم رگیدکی  اب  مسق  ود  نیا  ریثک و  دحاو و  دوشیم ، میسقت  مسق  ود  رب  دوجوم  هکنیا ، نخس  لصاح 

يروآدای

زا زین  دوجوم  ترثک  یتح  هک  يروطهب  تسا ، دحاو  ّتیدوجوم ، ثیح  زا  يدوجوم  ره  ینعی ، دراد ، تقواسم  دوجو  اب  تدـحو  دـناهتفگ 
زا ددع  هک  یلاح  رد  دوشیم  ضراع  زین  تارثک  رب  ددـع  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  هاوگ  تسا . دـحاو  یترثک  تسا ، دوجوم  هک  ثیح  نآ 

. هریغ َهد و  هس  َهد ، ود  َهد ، کی  ترثک و  هس  ترثک ، ود  ترثک ، کی  مییوگ : هکنانچ  تسا . هدش  لیکشت  داحآ 
نامه زا  ریثک  نوچ  دراد ، تافانم  دحاو ، دوجوم و  ندوب  قواسم  اب  ریثک ، دحاو و  هب  دوجوم  ندوب  مسقنم  هک  دـیآ  شیپ  مّهوت  نیا  دـیاش 
هجیتن سپ  دوب . دـناوتن  دـحاو  تسا ، ریثـک  هک  ثیح  نآ  زا  ریثـک  تسا و  ققحتم  نآ  رد  ماـسقنا  اریز  تسا ، دوجوم  تسا  ریثـک  هک  ثیح 

. تسا دحاو  يدوجوم  ره  دنیوگ : هک  دراد  ضقانت  لصا  نیا  اب  بلطم  نیا  و  تسین ، دحاو  دوجوم  زا  یتمسق  هکنآ 
هسفن و یف  نآ  رابتعا  یکی  تسا . رابتعا  ود  ياراد  دحاو  هک  تسا  نآ  لاکشا  نیا  خساپ 
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رب رد  زین  ار  ریثک  دـحاو و  زا  معا  نآ ، قیداصم  دوب و  دـهاوخ  دوجوم  اب  قواسم  رابتعا ، نیدـب  هک  رگیدـکی ، اب  شقیداـصم  ساـیق  نودـب 

. دریگیم
یماسقنا مدـع  ینعم  نانچ  دـجاو  نآ  قیداصم  زا  یخرب  سایق ، نیا  رد  هک  تسا  رگیدـکی  اب  نآ  قیداـصم  ساـیق  هب  دـحاو ، رگید  راـبتعا 

تفای تسه ، دـحاو  رد  هک  یماسقنا  مدـع  ینعم  نآ  َهد  ددـع  رد  هکناـنچ  دراد . دوجو  نآ  قیداـصم  زا  رگید  یخرب  رد  هک  دوب  دـهاوخن 
. دوب دهاوخ  ینعم  نآ  ياراد  اههد  اب  هسیاقم  رد  هک  دنچ  ره  دوشیمن ،

هب دـحاو  اما  تسا ، مود  رابتعا  هب  دـحاو  نآ ، لباقم  رد  هک  تسا ، هتفرگ  رارق  سایق  دروم  هک  تسا  نآ  تسین  دـحاو  هک  يریثک  نیارباـنب ،
. دریگیم رب  رد  ار  ریثک  دحاو و  مسق  ود  ره  لوا  رابتعا 

لعفلاب دوجوم  لاح  نیع  رد  هک  لعفلاب  ای  تسا و  هّوقلاب  ای  دوجوم  بیترت : نیدب  میتشاد ، زین  دوجوم  قلطم  دروم  رد  ار  میسقت  نیا  دننامه 
. تسا دوجوم  قلطم  اب  قواسم 

دوجو قلطم  اب  قواسم  دـشاب  ّبترتم  نآ  رب  راثآ  هک  یجراـخ  دوجو  هک  یلاـح  رد  یجراـخ . ینهذ و  هب  دوشیم  میـسقت  دوجو  نینچمه ،
. تسا هتفهن  دوجو  کّکشم  تقیقح  رد  هک  تسا  یکیکشت  تافالتخا  اهنیا  همه  تسا .

ياراد رگا  هچ  درادـن ، تقیقح  جراـخ  رد  هک  تسا  یلقع  یعازتـنا  یناـعم  زا  تدـحو  دناهتـشادنپ  یـضعب  هک  تسا  نآ  مّهوـت  نـیا  ریظن 
. دمآیم مزال  لسلست  و  تیاهنیب ، ات  رگید  یتدحو  هب  مه  تدحو  نآ  تشاد و  زاین  یتدحو  هب  زین  نآ  دوب  یجراخ  یتقیقح 

رد هکنانچ  تسا  شیوخ  تاذ  هب  دحاو  تدحو ، تقیقح  ینعی ، تسا . تدحو  تاذ  نیع  تدحو  مییوگ  هک  تسا  نینچ  لاکـشا  عفد  اما 
[221 .] تسین نآ  تاذ  رب  دئاز  دوجو  هب  يزاین  تسا و  شیوخ  تاذ  هب  دوجوم  دوجو  هک  دش  هتفگ  مه  دوجو  دروم 
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دحاو ماسقا  مود : لصف 

. یقیقحریغ یقیقح و  تسا ، هنوگود  دحاو 
هک تسا  نآ  یقیقحریغ  دحاو  و  دحاو ، ناسنا  دننام  دوش ، ضراع  نآ  تاذ  رب  هطـساو  نودـب  تدـحو  هک  تسا  يدوجوم  یقیقح  دـحاو 

یقیقحریغ دـحاو  دـنراد . تدـحو  رگیدـکی  اب  ناویح  رد  هک  بسا  ناسنا و  نوچمه  ددرگ  ضراع  نآ  رب  يرگید  رما  هطـساو  اب  تدـحو 
. دوشیم یهتنم  یقیقح  دحاو  هب  ماجنارس 

هن تسا و  تدحو  نیع  دوخ  هک  تسا  یتاذ  یلوا ، هقحریغ . تدحو  هب  دحاو  هّقح و  تدحو  هب  دحاو  تسا : هنوگود  دوخ  یقیقح  دـحاو 
دهاوخن شیب  زیچ  کی  تدحو  دحاو و  تلاح  نیا  رد  هک  دشابن ، رّرکت  یگناگود و  ریبعت  چیه  هب  نآ  رد  هچنآ  ینعی  تدحو ، هب  فصّتم 

. دحاو ناسنا  دننام  یمود ، دوب .
نآ رّرکت  اب  هک  تسا  يددع  دحاو  نامه  ّصاخ ، دـحاو  ماع . دـحاو  ّصاخ و  دـحاو  تسا ، هنوگود  دوخ  زین  هّقح  ریغ  تدـحو  هب  دـحاو 

دننام ماع  دحاو  و  دوشیم ، هتخاس  ددع 
261 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دحاو سنج  دحاو و  عون 
نانچمه تسا ، ماسقن  لباق  ریغ  رین  تعیبط  تهج  زا  يددع  تدحو  هب  فصّتم  تاذ  ای  تسا . مسق  ود  زین  ددـع  هب  دـحاو  ای  ّصاخ  دـحاو 

نامه ای  تسا ، هنوگود  رب  دوخ  لوا  مسق  تسا . ماسقنا  لباق  ًاتعیبط  تدحو ، هب  فصّتم  تاذ  ای  تسا و  نینچ  تدحو  تفـص  ثیح  زا  هک 
. تسا تدحو  موهفم  زا  ریغ  يزیچ  ای  تسا و  يریذپانماسقنا  تدحو و  موهفم 

ًانمـض تسا و  ریذپانمیـسقت  شتدـحو  تفـص  نوچمه  زین  دوخ  هک  تدـحو  هب  فصّتم  تاذ  ینعی ،  ) دـشاب تدـحو  موـهفم  زا  ریغ  هچنآ 
هب یهجو  زا  ای  تاقرافم - یعـضوریغ - روما  تافرافم . نوچمه  یعـضوریغ  ای  و  هطقن ، دننام  تسا ، یعـضو  ای  تسین ) مه  تدحو  موهفم 

. لقع نوچمه  درادن  ّقلعت  هدام  هب  ای  تسا و  هدام  هب  قلعتم  دوخ  لعف  رد  هک  سفن  دننام  دراد ، ّقلعت  هدام 
یکی تسا . هنوگود  زین  دـنکیم ، ماسقنا  لوبق  ًاتعیبط  لوا  مسق  فـالخرب  هک  تدـحو  هب  فصّتم  تاذ  ینعی  ددـع ، هب  دـحاو  زا  مود  مسق 
مـسج کی  دننام  دنکیم  ماسقنا  لوبق  تایّمک  ریداقم و  ضرع  هب  هچنآ  رگید  و  دحاو ، رادقم  نوچمه  دنکیم  ماسقنا  لوبق  تاّذلاب  هچنآ 

. تسا ماسقنا  لباق  رادقم  تهج  زا  هک  یعیبط  ماسجا  زا 
. يدوجو هعس  تهج  زا  ماع  ای  تسا و  یموهفم  ماع  ای  زین  ماع  دحاو 

، هریغ هدنور و  هار  نادنخ و  دننام  تسا  یضرع  ای  ناسنا و  دننام  تسا  یعون  ای  ناویح و  دننام  تسا  یـسنج  دحاو  ای  یموهفم ، ماع  دحاو 
[222 .] طسبنم دوجو  دننام  يدوجو  هعس  ینعم  هب  دحاو  و 
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تدحو ناسنا و  رد  ورمع  دیز و  داّحتا  دننام  دشاب ، هدش  ضراع  نآ  رب  ریغ  هطـساو  اب  تدـحو  هک  يدـحاو  ینعی  یقیقحریغ ، دـحاو  اما ،

. ناویح رد  بسا  ناسنا و 
. تسا نوگانوگ  ياهمان  ياراد  تدحو  تهج  فالتخا  بسح  رب  یقیقحریغ  دحاو 

و يواست »  » ار مک  رد  داحتا  و  هباشت »  » ار فیک  رد  داـّحتا  و  سناـجت »  » ار سنج  رد  داـّحتا  دـنیوگ و  لـثامت »  » ار عون  رد  داـحتا  هلمج ، زا 
. دنمان قباطت  و  يزاوت »  » ار عضو  رد  داحتا 

دهاوخ مولعم  یلّمأت  كدنا  اب  دنکیم ، قدص  کیکشت  قیرط  هب  دوخ  نوگانوگ  ماسقا  رب  تدحو  هکنیا  دحاو و  ماسقا  زا  کی  ره  دوجو 
. دوب
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( ینامه نیا   ) تیوهوه موس : لصف 

. تسا ترثک  ضراوع  زا  ینآ ) هن  نیا   ) ّتیریغ هک  نانچمه  تسا  تدحو  ضراوع  زا  ینامه ) نیا   ) تیوهوه
کی زا  هک  فلتخم  زیچ  ود  نیب  لـمح  هک  تسا  نآ  رما  نیا  همزـال  و  رگید ، تهج  زا  فـالتخا  تهج و  کـی  زا  داـّحتا  ینعی  تیوـهوه ،
هتفای صاصتخا  داّحتا  ماـسقا  زا  یخرب  هب  اـهنت  ماـع ، فرع  بسح  رب  لـمح  هک  دـنچره  دـشاب ، حیحـص  دـنراد ، داـحتا  رگیدـکی  اـب  هبنج 

[223 .] تسا
263 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

مکح نیا  رگا  هک  بیترت  نیدـب  دـناهدرک  ضارتعا  دـشاب » حیحـص  دـّحتم ، یتهج  زا  اما  فلتخم ، زیچ  ود  ره  نیب  لمح   » هک لـصا  نیا  رب 
ياراد هّوقلاب  هک  مجح ) ای  حطـس و  ای  لوط  زا  يدحاو   ) يرادـقم لصّتم  دـحاو  ره  رد  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  نآ  همزال  دـشاب  هتـشاد  ّتیلک 

همین نیا  تفگ : ناوتب  اًلثم  دـشاب و  تسرد  نآ  لک  رب  ای  رگید  ءزج  رب  ءزج  ره  لمح  تسا ، لعفلاب  دوجو  کـی  هب  دوجوم  رایـسب و  ءازجا 
ًاترورـض لمح  هنوگنیا  هک  یتروص  رد  تسا ، نآ  فصن  نآ  یمامت  ای  تسا ، نآ  یمامت  نآ ، همین  نیا  اـی  تسا ، رگید  همین  ناـمه  عارذ 

. تسا لطاب 
یکی هب  جراخ  رد  ای  نهذ و  رد  هک  هاگنآ  ات  لصّتم  دحاو  کی  : » تسا هتفگ  نینچ  روکذم  ضارتعا  خـساپ  رد  هللا  همحر  نیّهلأتملاردـص 

تدحو زا  تسا  ترابع  هک  لمح  طرـش  نیاربانب  تشاد و  دهاوخن  ققحت  نآ  رد  یترثک  هنوگچیه  دشاب ، هدـشن  مسقنم  میـسقت ، ماسقا  زا 
هب میـسقت  ماـسقا  زا  یکی  هب  هاـگره  و  تفرگ . دـهاوخن  تروص  یلمح  دوب و  دـهاوخن  قّقحتم  رگید ، تهج  رد  ترثـک  تهج و  کـی  رد 

دوریم نیب  زا  تسا  تدحو  تهج  هک  ینادحو  لاّصتا  ددرگیم و  لطاب  نآ  هناگی  تیوه  تروص  نآ  رد  دـش ، مسقنم  اهشخب  ءازجا و 
ققحت لـمح  تروـص ، نآ  رد  ددرگیم و  لـطاب  تسا  رگید  تهج  رد  تدـحو  تهج و  کـی  رد  ترثـک  ناـمه  هک  زین ، لـمح  طرـش  و 

[224 .«] تفای دهاوخن 
264 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

اب اهنآ  داحتا  و  تدحو ، تهج  کی  زا  دنـشاب و  هتـشاد  ترثک  فالتخا و  تهج  کی  رد  هک  فلتخم  رما  ود  ره  نیب  هک  دـش  نشور  سپ 
داّحتا و زا  دروم  ود  هب  ار  لمح  دش - هراشا  اًلبق  هکنانچ  ماع - فرع  نکیل  تفای . دهاوخ  ققحت  لمح  ود ، نآ  نایم  دـشاب ، عمج  فالتخا 

: تسا هتخاس  رصحنم  فالتخا 
لامجا و هب  فالتخا  دننام : ددرگ . روظنم  اهنآ  يارب  يرابتعا  فالتخا  یعون  دنـشاب و  دحتم  موهفم  ثیح  زا  لومحم  عوضوم و  هکنیا  . 1
زا نکیل  تسا  یکی  موهفم  ثیح  زا  ناسنا )  ) دودحم اب  قطان ) ناویح   ) ّدح نآ  رد  هک  تسا  قطان  ناویح  ناسنا  ریظن : ییایاضق  رد  لیصفت 

عون نامه  ناویح )  ) سنج هک  تسا ، ناویح  ناسنا  دننام : ییایاضق  رد  لیصحت  ماهبا و  هب  فالتخا  ای  دناتوافتم و  لیصفت  لامجا و  ثیح 
، لّصحم عون  نکیل  تسا  عون  نامه  لصف  هک  تسا  قطان  ناـسنا  دـننام : ییاـیاضق  رد  لیـصحت  هب  فـالتخا  اـی  مهبم و  روطهب  نکیل  تسا 

. تشذگ نآ  حرش  تیهام  ثحابم  رد  هکنانچ 
ناسنا دنیوگ : هکنآ  دننام  ددرگ ، فرطرب  شدوخ  اب  شتریاغم  دوخ و  زا  نآ  بلس  ضرف  ات  دننکیم  لمح  دوخ  رب  ار  ءیش  کی  زین  هاگ 
هتخانش لومحم  عوضوم و  یتاذ  داحتا  ناونعهب  هک  تسا  رتهب  تسا ، ربتعم  زین  ینیع  دوجو  رد  لمح  هنوگنیا  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، ناسنا 

[225 .] دوشیم هدیمان  یتاذ  یلوا  لمح  یلمح ، نینچ  ددرگ .
265 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دّحتم دوجو  تهج  زا  دنشاب و  فلتخم  موهفم  ثیح  زا  لومحم  عوضوم و  هکنیا  . 2
یعانـص عیاـش  لـمح  ار  لـمح  نیا  تسا . هدزتفگـش  نادـنخ ، صخـش  اـی  تسا و  دـیپس  هبنپ  اـی  تـسا و  ناـسنا  دـیز  مییوـگ  هکناـنچ 

[226 .] دنمان
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، تسا مسق  ود  دوجو  هک  دـش  هتفگ  دوجو  هب  طوبرم  ثحاـبم  رد  هکنیا : نآ  تسا و  يرورـض  نادـب  هجوت  هک  تسه  ياهتکن  اـجنیا  رد 
یتـعن دوجو  ناـمه  هریغل  دوجو  هریغل . دوجو  هسفنل و  دوجو  هب  دوشیم  مسقنم  زین  هسفن  یف  دوجو  و  هریغ ، یف  دوـجو  هسفن و  یف  دوـجو 
تیهام ود  زا  ار  مدـع  دـحاو ، دوجو  کـی  ینعی  ددرگ ، دوجوم  یـسفن  دوجو  کـی  اـب  تیهاـم  ود  تسا  لاـحم  هک  دـش  هتفگ  زین  تسا و 

. تسا عنتمم  اًلقع  تسا و  ریثک  تدحو  مکح  رد  رما  نیا  اریز  دنک ، درط  نیابتم 
دوجو ود  نیب  هاگچـیه  تهج ، کـی  رد  فـلتخم  رما  ود  داـّحتا  زا  تسا  تراـبع  هک  لـمح  هک : ددرگیم  نشور  تاـکن  نیا  هب  هجوـت  اـب 

يرگید دشاب و  تعان  دیاب  فلتخم  رما  ود  زا  یکی  هک  بیترت  نیدب  تسا  یتعن  دوجو  رد  نآ  ققحت  هکلب  دباییمن ، ققحت  یسفن  فلتخم 
و دوخ ، یـسفن  دوجو  اب  تسا  فصو  يرگید  و  دوخ ، هسفن ) یف   ) یـسفن دوجو  اب  تسا  تاذ  ءزج ، ود  زا  یکی  رگید ، ترابع  هب  توعنم ،
ود هب  هیـضق  دنیوگ : قطنم  لها  نیب  رد  هک  تسا  ینعم  نامه  نیا  دنباییم . داحتا  دـشخبیم ، تاذ  هب  تعن  نآ  هک  یتعن ، دوجو  رد  ود  ره 
هب هک  تسا  یناونع  ًافرـص  دـشاب  عضو  دـقع  رد  هچ  ره  تسین و  ربـتعم  يزیچ  تاذ  زج  نآ  رد  هک  عضو  دـقع  یکی  دوشیم ، هیزجت  دـقع 

. تسا ربتعم  فصو  اهنت  نآ  رد  هک  لمح  دقع  يرگید  و  دراد ، هراشا  تاذ 
تـسا لومحم  عوضوم و  داحتا  رب  ینتبم  دمانیم و  تقیقر  تقیقح و  لمح  ار  نآ  میکح  هک  دراد  دوجو  لمح  زا  يرگید  عون  اجنیا  رد 

رد ود  نآ  فالتخا  دوجو و  لصا  رد 
266 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

لامتـشا رترب و  رتفیرـش و  يوحن  هب  لماک  رد  صقان  دوجو  توبث  زا  تسا  ترابع  دـنکیم  هداـفا  لـمح  هنوگنیا  هچنآ  صقن . لاـمک و 
[227 .] دوخ نودام  بتارم  تالامک  رب  دوجو  یلاع  هبترم 

لمح ماسقا  مراهچ : لصف 

: تسا هنوگود  لمح 
کحاض ناسنا  دـننام : دوشیم ، لمح  عوضوم  رب  ًاسأر  دـئاز ، يرما  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  لومحم  نآ  رد  هک  تاطاوم ، ای  وهوه  لمح  . 1

. تسا
. تسا نآ  لاثما  وذ و  قاقتـشا و  دـننام  دـئاز  يرما  رابتعا  رب  فقوتم  عوضوم  يارب  لومحم  توبث  نآ  رد  هک  قاقتـشا  اـی  وه  يذ  لـمح  . 2

: مییوگ دیز  رب  لدع  لمح  رد  هکنانچ 
. تسا لداع  ای  لدع  وذ  ینعی  تسا ، لدع  دیز 

ناونع هک  دـشاب  یعقاو  قّقحم  دارفا  ياراد  نآ  عوـضوم  هک  تسا  نآ  یّتـب  لـمح  دـننکیم . میـسقت  یّتـبریغ  یّتـب و  هب  ار  لـمح  نینچمه ،
: مییوگ هکنانچ  دنک  قدص  اهنآ  رب  عوضوم 

، دـشاب قّقحمریغ  رّدـتقم و  دارفا  ياراد  نآ  عوضوم  هک  تسا  نآ  یّتبریغ  و  تسا . كرحتم  شناتـشگنا  هدنـسیون  ای  تسا  هدنـسیون  ناسنا 
. تسا لاحم  نیضیقن  عامتجا  ای ، و  تسین . هنعٌربخم  قلطم  مودعم  مییوگ : هکنانچ 

هیله هطیسب و  هیله  ار  اهنآ  هک  دوشیم  میسقت  بکرم  طیسب و  هب  لمح  نینچمه ،
267 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

تـسا نآ  هبّکرم  هیله  و  تسا . دوجوم  ناسنا  مییوگ  هکنانچ  دـشاب  عوضوم  دوجو  نآ  لومحم  هک  تسا  نآ  هطیـسب  هیله  دـنیوگ . هبّکرم 
يزیچ توبث  هبّکرم  تاّیله  زا  تسا . نادنخ  ناسنا  مییوگ : هکنانچ  دشاب ، عوضوم  تاّیضرع  زا  یکی  ای  راثآ  زا  يرثا  نآ ، رد  لومحم  هک 

. دراد ءیش  توبث  رب  تلالد  ًافرص  هطیسب  تاّیله  هکنآ  لاح  دوشیم ، هدافا  يزیچ  يارب 
نیا ّتیعرف  هدـعاق  ددرگیم . عفد  تسا  هدـش  دراو  ّتیعرف »  » هدـعاق ّتیلک  رب  نارظنبحاص  زا  یـضعب  طّـسوت  هک  یلاکـشا  بیترت  نیدـب 
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. تسا هلٌتبثم  توبث  عرف  يزیچ  يارب  يزیچ  توبث  هک : تسا 
تیهام توبث  عرف  تیهام  يارب  دوجو  توبث  ّتیعرف ، هدعاق  قبط  تسا ، دوجوم  تیهام  مییوگیم : یتقو  هک  تسا  نیا  ثحب  دروم  لاکشا 
دباییم همادا  تیاهنیب  ات  هلـسلس  نیا  دوب و  دهاوخ  تیهام  یلبق  توبث  عرف  زین  توبث  نآ  دـشاب  يرگید  توبث  ياراد  تیهام  رگا  تسا و 

. تسا رهاظ  نآ  نالطب  هک 
اهنت هطیـسب ، هیله  تسا و  هطیـسب  هیله  تسا ) دوجوم  تیهام   ) هّیـضق نیا  هک  تسا  نیا  دـش ، هتفگ  اًلبق  هچنآ  ساسا  رب  لاکـشا  نیا  باوج 

. دنک اضتقا  تیهام  دوجو  زا  لبق  ار  يرگید  توبث  دوجو و  ات  ءیش ، يارب  ءیش  توبث  هن  دراد  ءیش  توبث  رب  تلالد 
يارب يزیچ  توبث  بیترت : نیدب  درک  لیدبت  مازلتسا  هدعاق  هب  دیاب  ار  ّتیعرف  هدعاق  هک : دناهتفگ  هدش و  رکذلاقوف  لاکشا  میلست  یـضعب 
توبث ساسا  نیا  رب  دـشاب و  لومحم ) توبث   ) توبث نیمه  همزـال  عوضوم )  ) زیچ نآ  توبث  رگا  یتح  تسا  زیچ  نآ  دوجو  مزلتـسم  يزیچ 

. توبث نیمه  ياضتقا  هب  تسا  تیهام  توبث  مزلتسم  تیهام  يارب  دوجو 
ّتیلک زا  ینعی   ] تسا هدـیدرگ ، صّـصخم  تیهاـم  يارب  دوجو  توـبث  طّـسوت  هدـعاق  نیا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  يرگید  لوـق  رتدـب  نیا  زا 

میمعت دروم  نیا  رب  تسا و  هدش  جراخ 
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[228 .[] دباییمن

نآ ماسقا  تّیریغ و  مجنپ : لصف 

. یتاذریغ ّتیریغ  یتاذ و  ّتیریغ  دوشیم ، میسقت  مسق  ود  رب  تسا و  ترثک  ضراوع  زا  ّتیریغ  هک  دش  هتفگ  نیشیپ  لصف  رد 
مدع و دوجو و  ّتیریغ  نوچمه  دـشابن ، نکمم  اهنآ  عامتجا  هک  يوحن  هب  دـننک  عفد  ًاتاذ  ار  رگیدـکی  زیچ  ود  هک  تسا  نآ  یتاذ  ّتیریغ 

. دنیوگ لباقت  ار  ّتیریغ  زا  مسق  نیا 
عامتجا ناکما  مدع  فیرعت  نیا  رد  تسا . تهج  کی  زا  نامز  کی  رد  لحم و  کی  رد  زیچ  ود  عامتجا  عانتما  دناهتفگ : لباقت  فیرعت  رد 

لباقت ات  دشاب ، یلقع  ضرف  ًافرِص  دنچ  ره  قلطم ، روطهب  تسا  عوضوم  دحاو ، لحم  زا  روظنم  دراد و  اهنآ  یتاذ  ّتیریغ  رب  تلالد  زیچ  ود 
تهج  » دیق تسا . عوضوم  مکح  رد  دوخ  هّیـضق  نتم  ضقانت )  ) باجیا بلـس و  لباقت  رد  نوچ  [ 229 .] ددرگ لماش  زین  ار  باـجیا  بلس و 

زا فلتخم ، تهج  ود  زا  نامز  کی  لحم و  کی  رد  لباقتم  روما  عامتجا  هک  تسا  نآ  يارب  فیرعت ، رد  دحاو »
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ینامز ياهلباقت  هک  تسا  نآ  يارب  نامز » تدحو   » دیق [ 230 .] رکب رسپ  دشاب و  ورمع  ردپ  دناوتیم  دیز  هکنانچ  ددرگ ؛ جراخ  فیرعت 
[231 .] دنکیمن ضقن  ار  روکذم  فیرعت  فلتخم  نامز  ود  رد  نکیل  عوضوم  کی  رد  دض  ود  ضورع  ساسا  نیا  رب  ددرگ و  لماش  ار 

- دـش هتفگ  دوجو  ررکت  مدـع  ثحبم  رد  هکنانچ  نیلثم -)  ) دـننامه دوجوم  ود  عامتجا  عانتما  اب  دـش ، رکذ  هک  وحن  نادـب  لـباقت  فیرعت 
تاذ هب  لثم  ود  زا  یکی  كرتشم  یعون  تیهام  هک  وحن  نادب  یتاذ  لباقت  نیلثم ، رد  هک  دنک  ضارتعا  دناوتیمن  یسک  ددرگیمن و  ضقن 

[232 .] دش هتفگ  هکنانچ  تسا  دوجو  ررکت  عانتما  تهج  زا  نیلثم  عامتجا  عانتما  نوچ  درادن ؛ ققحت  دیامن ، عفد  ار  يرگید  دوخ 
نیع مزال و  نیضیقن  نیب  دوجوم  تدناعم  اریز  دنکیمن ، ضقن  ار  روکذم  فیرعت  زین  موزلم  نیع  مزال و  نیـضیقن  عامتجا  عانتما  نینچمه ،

هن تسا  یـضرع  دوخ ، مزال  ضیقن  اب  موزلم  عامتجا  عانتما  نیارباـنب  دراد ، دوجو  نآ  ضیقن  مزـال و  نیب  هک  تسا  یلباـقت  تهج  هب  موزلم 
[233 .] یتاذ

عمتجم رگید  للع  هب  هکلب  تاذ  تهج  زا  هن  زیچ ، ود  هک  تسا  نآ  یتاذریغ  تیریغ 
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بـسح رب  ّتیریغ  ای  فالخ »  » ار نیا  دـناهناگیب ؛ مه  زا  لاغز و  رد  يرگید  تسا و  دـنق  رد  یکی  هک  یهایـس  ینیریـش و  هکناـنچ  دنـشابن 
. دنیوگ دّدعت  صّخشت و 

: دوش هتفگ  نآ  ماسقا  میظنت  رد  تسا  رتهب  داضت و  لباقت  فیاصت و  لباقت  هکلم و  مدـع و  لباقت  ضقانت و  لباقت  تسا ، هنوگراهچ  لـباقت 
مدع و لباقت  ار  نآ  هک  تسا ، راک  رد  یلباق  عوضوم  ای  لوا  تروص  رد  هن ، ای  تسا  يرگید  مدع  نیفرط  زا  یکی  هک  تسا  نانچ  ای  لباقت 

. دنیوگ ضقانت  لباقت  ار  نآ  هک  بلس  باجیا و  دننام  تسین  راک  رد  لباق  عوضوم  ای  دنیوگ  هکلم 
لّقعت و اب  زج  یکی  لّقعت  هک  تسا  نانچ  اـی  دنـشاب  يدوجو  رما  ود  فرط  ود  و  دـشابن - يرگید  مدـع  فرط  کـی  هک  مود - تروص  رد 

. تسا داضت  لباقت  هک  هن ، ای  نییاپ و  الاب و  دننام  دنیوگ  فیاضت  ار  نآ  هک  تسین  نکمم  يرگید  اب  سایق 

ضقانت لباقت  مشش : لصف 

دننام ایاضق ، زا  جراخ  تادرفم  نیب  ای  تسین و  دیفـس  دیز  تسا و  دیفـس  دـیز  مییوگ  هکنانچ  تسا  بلـس  باجیا و  لباقت  نامه  ضقانت 
. مودعمان مودعم و  يروکان ، يروک و  ناسناان ، ناسنا و 

کی ضقانت  ساسا  نیاربانب ، عافترا . هن  دـنریذپیم و  عامتجا  هن  رگید ، ترابع  هب  و  بذاک ، هن  دنتـسه و  قداص  مه  اب  هن  ضیقن  فرط  ود 
. بلس ای  تسا و  قداص  باجیا  ای  وحن : نیدب  تسا  هیقیقح  هلصفنم  هیضق 

هک یموهفم  ره  نوچ  درادـن . یتافانم  تادرفم  نایم  رد  ضقانت  ققحت  اب  نخـس  نیا  تسا و  بلـس  باجیا و  نیب  تقیقح  رد  ضقانت  سپ ،
بسا و ناسناان ، ناـسنا و  دـننام  دـباییم ، ققحت  ضقاـنت  موهفم  ود  نآ  نیب  مییازفیب  نآ  رب  ار  یفن  ینعم  سپـس  میریگب و  رظن  رد  اًلقتـسم 

کی ره  میباـییم و  لـباقتم  ار  اـهنآ  دـیدرت  نودـب  میروآ  رظن  رد  ار  ناـسناان  ناـسنا و  صقاـنتم  موهفم  ود  هک  ردـق  نیمه  نوـچ  بسااـن .
دنکیم درط  عفد و  وحن  نامه  هب  ار  يرگید 
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دـشابن رظن  رد  ناسنا  فرط  رد  دوجو  توبث و  رگا  هک  تسا  یهیدـب  ار . ناسنا  ناسناال  دـنکیم و  درط  ار  ناسناال  ناـسنا  يرگید . نآ  هک 

دوجو ینعم ، رد  هک  دنراد  ضقانت  رگیدکی  اب  هک  ورنآ  زا  ناسناال  ناسنا و  نیاربانب  دوشیمن ، ضقانتم  نآ  اب  دـنکیمن و  درط  ار  ناسناال 
رابتعا ناسناال  هب  ار  مدع  ناسنا و  هب  ار  دوجو  مایق  هکنآ  رگم  دوب  دناوتن  تسرد  ریدقت  نیا  دنتسه و  عقاو  رظن  روظنم  ناسنا  مدع  ناسنا و 

: تسا لیلحت  لباق  هطیسب  له  هّیضق  کی  هب  فرط  ره  هک  دنراد  ضقانت  رگیدکی  اب  تهج  نآ  زا  ناسناال  ناسنا و  سپ  مینک .
. تسین دوجوم  ناسنا  تسا و  دوجوم  ناسنا 

يارب نداتسیا  دوجو  روظنم ، مه  اجنیا  رد  نوچ  تسا . يراج  زین  دیز  نداتسیان  دیز و  نداتسیا  ضقانتم  موهفم  ود  دروم  رد  هیجوت  نیمه 
. تسا هداتسیاان  دیز  تسا و  هداتسیا  دیز  دوشیم : لیلحت  هبّکرم  هیله  ود  هب  تسا و  دیز  يارب  نداتسیا  مدع  دیز و 

لقاع و ثحبم  رد  هکنانچ  هکنیا - زج  مدـع . دوجو و  نیب  رگید ، ترابع  هب  تسا و  بلـس  باجیا و  نیب  تقیقح  رد  ضقانت  لباقت  سپ ،
لقتـسم تروصهب  ار  نآ  سپـس  دـباییم ، ایاضق  رد  یفرح  ینعم  تروصهب  ار  دوجو  موهفم  ادـتبا  لقع  هَّللاءاش - نا  دـمآ  دـهاوخ  لوقعم 

ماجنا مدـع  يور  رب  ار  ینهذ  ّتیلاعف  نیمه  ریظن  دزاسیم و  جراخ  طـبار  تلاـح  زا  دـیامنیم و  لیدـبت  یمـسا  ینعم  هب  دـنکیم و  لـقعت 
اهنآ زج  دروم  رد  تسا و  بلـس  باجیا و  نیب  ًاـتاذ  و  اـًلوا : ضقاـنت  لـباقت  نیارباـنب  دراـگنیم . مدـع  زا  ار  ریوصت  هنوگنیمه  دـهدیم و 

. تسا یضرع 
بلس و لباقت  : » دیرجت رد  هجاوخ  ترابع  نیا  دننام  تادرفم ، هن  هتسناد و  ققحم  ایاضق  نیب  اهنت  ار  ضقانت  اهباتک  یـضعب  رد  هچنآ  سپ 

. تسا هدوب  هّیضق  نومضم  هب  مضنم  باجیا  بلس و  يو  روظنم  ددرگیم » زاب  دقع  لوق و  هب  باجیا 
بلـس و لباقت  رد  هکنانچ  تسا ، هدوب  یتاذ  درط  عفر ، زا  ناشیا  روظنم  تسا . نآ  عفر  زیچ ، ره  ضیقن  دـناهتفگ : یـضعب  هکنیا  نینچمه 
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درط و ًاتاذ  ار  يرگید  کی  ره  باجیا 
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[234 .] دنکیم عفر 
رکذ ناسناالال  ار  ناسناال  ضیقن  ناسناال و  ار  ناـسنا  ضیقن  ًاحیرـص  هتـشادنپ ، یکی  بلـس  یفن و  اـب  ار  درط  عفر و  ینعم  هک  یناـسک  اـما 

هب تسا  لباقتم  دناعت  هبناج و  ود  رما  هک  ار  ضقانت  لباقت  عقاو ، رد  ناسناال ، هب  تبسن  ضیقن  دوخ  هن  هتـسناد ، ضیقن  مزال  ار  ناسنا  هدرک ،
[235 .] تسا يرورض  نآ  نالطب  هک  دناهتخاس  رصحنم  دحاو  بناج  کی 

زاجم تروصهب  زین  ظفل  رد  دراد و  ققحت  نهذ  رد  اهنت  ضقانت  لباقت  هک  تسا  نآ  تسناد  دـیاب  ضقانت  دروم  رد  هک  مهم  لئاسم  زا  یکی 
اریز جراخ ، رد  هن  دوشیم ، عقاو 
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یلقع رابتعا  کی  مدع  تسا و  مدع  نیفرط  زا  یکی  هراومه  ضقانت  لباقت  رد  و  دشاب ، مئاق  فرط  ود  رب  هک  یتبـسن  زا  تسا  ترابع  لباقت 

هدـش و هفاضا  دوجوم  يرما  هب  مدـع  نآ  رد  هک  تسا  هکلم  مدـع و  لباقت  فالخرب  نیا  درادـن . یعقاو  قادـصم  جراـخ  رد  تسین و  شیب 
. تسا دوجوم  فرط  ود  رب  مئاق  نآ  رد  لباقت  تبسن  تسا و  هتفای  دوجو  زا  یّظح 

. تسا نآ  لباقتم  فرط  ود  نیب  هطساو  عوقو  ناکما  مدع  ضقانت ، ماکحا  زا  رگید 
هتفرگ رظن  رد  يزیچ  ره  هکنانچ  دـنکن ، قدـص  نآ  رب  ضیقن  بناـج  ود  زا  یکی  هک  دوشیمن  تفاـی  زیچ  چـیه  دوجو  ملاـع  رد  نیارباـنب 

رظن رد  هک  یضیقن  ود  ره  ینعی  خلا ، تسین ...  ناسنا  ای  تسا  ناسنا  ای  تسین ، دیپس  ای  تسا و  دیپس  ای  تسین ، دیز  ای  تسا و  دیز  ای  دوش ،
[236 .] دریگیم رب  رد  ار  ملاع  ءایشا  همه  دوش  هتفرگ 

، بذاـک یکی  تسا و  قداـص  یکی  هراوـمه  دوـب ، دـناوتن  تسار  اـی  غورد  مه  اـب  ضیقن  فرط  ود  هک  تسا  نیا  ضقاـنت  ماـکحا  زا  رگید 
يایاضق هّیلک  قدص  هک  تسا  یلوا  یهیدب  يایاضق  زا  هّیضق ، نیا  بلس . ای  تسا و  قداص  باجیا  ای  هک  هیقیقح  هلـصفنم  هّیـضق  تروصهب 

هّیـضق هک  هاگنآ  رگم  دوب  دـهاوخن  قداص  تسا ، جوز  راـهچ  هیـضق  هاگچـیه  هکناـنچ  تسا  فقوتم  نآ  رب  یـضرف  يرظن و  يرورض و 
ملاع هک : هاگنآ  رگم  دوب  دـهاوخن  قداص  تسا  ثداـح  ناـهج  هک : نخـس  نیا  نینچمه ، سکعلاـب . دـشاب و  بذاـک  تسین  جوز  راـهچ 

. دشاب بذاک  تسین ، ثداح 
. دناهدیمان هّیلوا  يایاضق  نیرتیلوا  ینعی  لئاوالا » یلُوا   » ار تسا » لاحم  نیضیقن  عافترا  عامتجا و   » هّیضق ورنیا  زا 

كوکشم ار  يرگید  هّیضق  ره  دنکیم و  لزلزتم  داینب  زا  ار  يرشب  شناد  هیقیقح ، هلـصفنم  هّیـضق  نیا  قدص  تّحـص و  رد  دیدرت  نیاربانب 
چیه قدص  هب  ملع  اریز  دزاسیم ،
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نآ ضیقن  بذک  رد  کش  یقیقح ، هلصفنم  هّیضق  نیا  قدص  رد  کش  دشاب و  بذاک  نآ  ضیقن  هک  هاگنآ  رگم  دباییمن  ققحت  ياهّیضق 
زین نآ  قدص  رد  رگا  دوب و  دهاوخ  كوکـشم  زین  نآ  ضیقن  قدـص  دوش  عقاو  دـیدرت  دروم  مه  ضیقن  بذـک  رگا  دـنکیم و  باجیا  ار 

زا یطـسفوس  هک  یّکـش  تسا و  یناسنا  ترطف  اب  فلاخم  نیا  دوب . دـهاوخ  یمتح  ساسا  لصا و  زا  ملع ، داسف  لاوز و  دـشاب ، اور  دـیدرت 
[237 .] تفگ میهاوخ  نخس  لیصفت  هب  نآ  هرابرد  نیا  زا  سپ  تسین و  شیب  یظفل  يوعد  کی  دنزیم ، مد  نآ 

هکلم مدع و  لباقت  متفه : لصف 

یعوضوم رد  رما  نآ  مدـع  يدوجو و  رما  کـی  نیب  هک  یلباـقت  زا  تسا  تراـبع  دـنیوگ ، زین  هبنق  مدـع و  ار  نآ  هک  هکلم  مدـع و  لـباقت 
رد تسا  مشچ  دوبن  دوب و  نامه  عقاو  رد  هک  ییانیب  يروک و  دننام  دشاب . اراد  ار  رما  نادب  فاّصتا  یگتسیاش  عوضوم  نآ  هک  دوش  رارقرب 
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. دشاب مشچ  ياراد  دیاب  هک  یعوضوم 
لباق هکلم  مدع و  لباقت  تلاح  هس  ره  رد  تسین و  یتوافت  یسنج  ای  یعون و  ای  دشاب  یصخش  تعیبط  لباقت ، هنوگنیا  عوضوم  هکنیا  رد 

هب زین  درف  هک  ناـنچمه  دـنوش  عقاو  دوخ  دارفا  فاـصوا  عوضوم  دـنناوتیم  یعون  تعیبـط  نینچمه  یـسنج و  تعیبـط  اریز  تسا ، قـقحت 
. دوشیم فصتم  دوخ  سنج  عون و  فصو 

، تسا هکلم  مدع  يروک و  نامه  ماوع ) هدیقع  رب  انب   ) برقع ندوب  مشچیب  نیاربانب 
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شیر نینچمه ، دـشابن . فصّتم  نادـب  برقع  یعون  تعیبـط  هکنآ  ولو  تسا ، ندوـب  اـنیب  ناوـیح ، نأـش  تسا و  ناوـیح  نآ  سنج  نوـچ 
هورگ هک  دـنچ  ره  تسا  شیر  نتـشاد  هتـسیاش  ناسنا  یعون  تعیبط  اریز  تسا ، هکلم  مدـع  غولب ، نارود  زا  لبق  ناسنا ، يدرما  نتـشادن و 

. تسا یقیقح  زین  دراوم  نیا  رد  هکلم  مدع و  لباقت  دشابن و  فصتم  تفص  نادب  یغلابان 
ندوب درما  ساسا ، نیا  رب  دشاب و  هکلم  تقو  رد  دیاب  ًامتح  مدع  هک  ینعم  نیدب  دـنهدیم  رارق  طرـش  ار  تقو  هکلم  مدـع و  لباقت  رد  هاگ 

يروهشم هکلم  مدع و  لباقت  ار  نیا  و  تفگ ، ناوتن  يروک  ار  برقع  نتـشادن  مشچ  زین ، دوب و  دهاوخن  هکلم  مدع و  غولب ، زا  شیپ  ناسنا 
. دنمان

جراخ هکلم  مدـع و  لباقت  زا  دـشاب  لصف  سنج و  عوضوم ، هک  يدراوم  نایب ، نیا  اب  تسا و  حالطـصا  یعون  مکح  رد  يدنبمیـسقت ، نیا 
دهاوخن رارق  مه  رگید  هناگهس  ماسقا  زا  کیچیه  تحت  دریگن  رارق  روبزم  لباقت  وزج  دراوم  نیا  رگا  هک  بلطم  نیا  هب  هجوت  اب  دنامیمن ؛

[238 .] تسین نوریب  مسق  راهچ  نیا  زا  مه  لباقت  تفرگ و 

فیاضت لباقت  متشه : لصف 

نکمم يرگید  لّقعت  نودب  یکی  لّقعت  هک  دـباییم  قّقحت  يدوجو  رما  ود  نیب  فیاضت  لباقت  دـش ، هتفگ  لباقت  یّلک  میـسقت  رد  هکنانچ 
عامتجا مدع  لیلد  ددرگن . ریذپناکما  يرگید  روصت  دوشن  لقعت  یکی  ات  هک  دنشاب  هتشاد  هبناج  ود  یتبسن  رگیدکی  اب  رما  ود  نآ  دشابن و 

دناوتیمن دحاو  زیچ  کی  هک  تسا  نآ  دحاو ، تهج  کی  زا  رما  کی  رد  اهنآ 
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[239 .] دنک رارقرب  لباقتم  تبسن  دوخ  اب 
فیاضت ماسقا  زا  دوخ  دـشاب  هک  مسق  ره  زا  یلک  روطهب  لباقت  دـناهتفگ  هدرک و  ضارتعا  دـشاب  لباقت  ماسقا  زا  فیاضت  هک  بلطم  نیا  رب 

يزیچ دننام  ندرمـش  لباقت  ماسقا  زا  ار  فیاضت  نیاربانب  دوب ، دنهاوخ  زین  فیاضتم  دنـشاب  لباقتم  رگیدکی  اب  هک  يرما  ود  ره  اریز  تسا ،
. تسا نتسناد  دوخ  زا  یمسق  ار 

فیاـضت قیداـصم  زا  یکی  لـباقت  موهفم  هک  تسا  نآ  روظنم  تسا  فیاـضت  زا  یمـسق  لـباقت  دوشیم  هتفگ  یتقو  مییوگ : نآ  خـساپ  رد 
قیداصم ءزج  لباقت و  ماسقا  زا  یکی  فیاضت  قادـصم  هک  تسا  نآ  روظنم  تسا  لباقت  ماسقا  زا  فیاضت  مییوگیم  هک  یماـگنه  تسا و 

. تسا نآ  قادصم  دوشیم  هدرمـش  فیاضت  میـسق  هچنآ  تسا و  لباقت  موهفم  دیآیم  باسح  هب  فیاضت  زا  یمـسق  هچنآ  سپ  تسا . نآ 
یلک و زا  تسا  يدرف  مه  هک  یئزج  موهفم  دننام  دشاب  دوخ  لباقم  موهفم  زا  یقادصم  ای  درف  ینهذ ، موهفم  کی  هک  دیآیم  شیپ  رایـسب 

. رابتعا ود  هب  تسا ، یلک  لباقم  مه 
ءیفاکتم لعف  هوق و  مدـع و  دوجو و  رد  فیاضتم  نیفرط  هک  تسا  نآ  دـش - هراشا  نادـب  هفاضا  هلوقم  رد  هکنانچ  فیاـضت - ماـکحا  زا 

مودعم مه  يرگید  دشاب  مودعم  یکی  رگا  تشاد و  دـهاوخ  دوجو  ًاترورـض  مه  يرگید  دـشاب  دوجوم  نیفرط  زا  یکی  رگا  ینعی  دنتـسه .
تسا نآ  مکح  نیا  همزال  و  لعف ، هوق و  تلاح  رد  نینچمه  تسا و 
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. تشاد دناوتن  ینهذ  ای  یجراخ  مدقت  يرگید  رب  فیاضت  نیفرط  زا  کیچیه  هک 

ّداضت لباقت  مهن : لصف 

هراشا

رد دحاو و  نامز  رد  دنـشابن و  فاضم  رگیدکی  رب  هک  تسا  رارقرب  يدوجو  رما  ود  نیب  داضت  لباقت  دش ، هتفگ  لباقت  میـسقت  رد  هکنانچ 
. دشابن نکمم  اهنآ  عامتجا  دحاو  لحم 

ّداضت عوقو  روکذم ، فیرعت  رب  انب  تسا و  هدـش  افتکا  هزادـنا  نیمه  هب  داضت  فیرعت  رد  تسا ، لوقنم  ناتـساب  هرود  يامکح  زا  هچنآ  رد 
. دشاب رتشیب  ود  زا  دناوتیم  داضت  فارطا  تسا و  زیاج  زین  رهاوج  نیب  رد 

ناشیا فیرعت  رب  انب  دـناهدوزفا و  يرگید  دویق  تسا  رکذـلا  قباس  میـسقت  زا  لصاح  ًامیقتـسم  هچنآ  رب  مالـسا ) رـصع  رد   ) ءاّـشم ياـمکح 
کی تحت  رد  لخاد  رما  ود  نآ  دـنیآرد و  يدـحاو  عوضوم  رب  ًاـبقاعتم  هک  فیاـضتمریغ  يدوجو  رما  ود  لـباقت  زا : تسا  تراـبع  داـضت 

. دشاب تیاهن  ّدح  رد  فالخ  ود ، نآ  نیب  دنشاب و  بیرق  سنج 
رد اهنآ  نیب  فالخ  هک  ضارعا  زا  بیرق  سنج  کی  تحت  رد  عقاو  ریخا  عاونا  زا  عون  ود  نیب  رد  ًارـصحنم  ّداـضت  نیئاّـشم ، فیرعت  رب  اـنب 

. تسین نکمم  فرط  ود  زا  شیب  نیب  رد  داضت  عوقو  هوالع ، هب  دوشیم . عقاو  دشاب  تیاهن  دح 
نیا تسادـج و  اهنآ  زا  ًاعبط  تسا و  توافتم  رگید  میهافم  اب  ًاتاذ  میهافم  زا  یموهفم  ره  هکلب  تایهام ، زا  یتیهام  ره  هکنیا : بلطم  نایب 

رگید و عون  زا  نآ  یجراخ  راثآ  یجراخ و  ّمات  عون  ره  زین  دنک . قدص  نآ  دروم  رد  ریغ  بلـس  هک  دنچ  ره  دنیوگیمن  ّداضت  ار  فالتخا 
هک یکی  ّصاخ  دوجو  هک  دنکیمن  قدـص  نانچ  يرگید  رب  یکی  موهفم  زگره  تسا و  نیابم  دوخ  زج  يزیچ  ره  اب  تساّزجم و  نآ  راثآ 

. دنیوگیمن داضت  لباقت و  ار  فالتخا  تیریغ و  نیا  اما  دـنک ، درط  يرگید  تاذ  زا  ار  مدـع  ًانیع ، دـنکیم ، درط  شیوخ  تاذ  زا  ار  مدـع 
: زا تسا  ترابع  داضت  سپ 

ار يرگید  تیهام  دوخ  تیهام  تاذ  هب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  يدوجو  رما  ود  نیب  لباقت 
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. دشاب هتشاد  ابا  دوجو  رد  نآ  اب  عامتجا  زا  دنک و  درط 
رما کی  هچنآ  دـندرگ . دـّحتم  نآ  اب  دـنبای و  دوجو  نآ  يارب  ود  نآ  ات  دـشاب  راک  رد  یثلاث  رما  دـیاب  اـًلّوا : هک  تسا  نیا  ناـیب  نیا  همزـال 

، ضرع عوضوم  ای  دشاب  رهوج  ّلحم  هکنآ  زا  معا  تسا  عوضوم  قلطم  ددرگ ، دـّحتم  نآ  اب  دـشاب و  دوجوم  نآ  يارب  دـناوتیم  يدوجو 
. دندحاو عوضوم  کی  ياراد  هک  دشاب  ضرع  ود  نیب  رد  داضت  دیاب  سپ  دمآ - دهاوخ  هکنانچ  تسین - داضت  ار  رهاوج  نکیل 

هاگچیه لصف  و  دـنک ، درط  تسا  طونم  نادـب  يو  تیعون  هک  دوخ  لصف  اب  ار  يرگید  کی  ره  دنـشاب و  عون  ود  دـیاب  ّداضت  نیفرط  ًایناث :
کی تحت  رد  عقاو  عون  ود  رگید  ترابع  هب  دنـشاب و  دحاو  سنج  کی  [ 240] مّسقم ود  ره  هک  هاگنآ  رگم  دـنکیمن  درط  ار  رگید  لصف 

. دشاب بیرق  سنج  زین  نآ  دحاو و  سنج 
عون ِنآ  زا  تسه  هک  یمکح  ره  درادـن و  لالقتـسا  دوخ  زا  مکح  رد  تسا  تیهاـم  زا  یئزج  نوـچ  لـصف  هک : تسین  دراو  ضارتـعا  نیا 

. تسا عون  مکح  ًانیع  نآ  مکح  و  لّصحم ، روطهب  تسا  عون  نیع  لصف  اریز  تسا ،
لحم کی  رد  تسا  نکمم  هلوقم  دـنچ  اریز  ددـنویپیمن ، عوقو  هب  دـناهیلاع  سانجا  هک  هناگهد  تـالوقم  نیب  رد  داـضت  هتـشذگ ، اـهنیا  زا 
تحت عقاو  سانجا  زا  یضعب  زین ، ددرگیم . عمج  ینامسج  دحاو  رهوج  کی  رد  ضارعا  ریاس  فیک و  مک و  هکنانچ ، ددرگ  عمج  دحاو 
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بیترت نیمه  هب  دنوشیم و  ضراع  دحاو  عوضوم  رهوج و  کی  رب  دنتـسه  عقاو  يرگید  هلوقم  تحت  هک  رگید  ضعب  اب  تالوقم  زا  یکی 
. تسا ریذپناکما  رگید  ضعب  اب  سانجا  تحت  رد  عقاو  عاونا  ضعب  عامتجا 
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تایفیک زا  هک  يدیپس  یهایس و  دننام  یضرع  تالوقم  زا  بیرق  سنج  کی  تحت  رد  عقاو  عون  ود  نیب  اهنت  ءارقتسا ، ساسا  رب  داضت  سپ 

. ددنویپیم عوقو  هب  تسا  یناسفن  تاّیفیک  زا  هک  نبج  رّوهت و  تسا و  يرصب 
. دـنراد رارق  يرگید  یبسن  روما  داضتم  رما  ود  ره  نیب  رد  هک ، دوشیم  یـشان  اجنآ  زا  داضّتم  فرط  ود  نیب  رد  فالخ » تیاـغ   » دـیق اـما 

بوسحم يدیفـس  زا  یهایـس  هب  تبـسن  کـی  ره  هک  دراد  دوجو  هریغ  يزبس و  یخرـس ، يدرز ، ياـهگنر  يدیفـس  یهایـس و  نیب  اًـلثم ،
ییاهن دح  ود  رد  ار  داضت  ورنیا  زا  تسا . عقاو  تعاجـش  ود  نآ  نیب  هک  نبج  روهت و  دـننام ، و  یهایـس ، زا  يدیفـس  هب  تبـسن  دوشیم و 

. دناهداد رارق  ّداضت  طرش  ار  نیفرط  نیب  دُعب  فالخ و  تیاغ  هتفرگ ، رظن  رد  بتارم 
ود رد  هک  دـعابتم  عونود  اـی  فرط و  ود  اـب  هسیاـقم  رد  یبسن  روما  رهوج ، رد  نوچ  دـندرک ، یفن  ار  رهاوج  نیب  داـضت  هک  دوب  اـجنیا  زا 

. درادن دوجو  دشاب ، فالخ  تیاغ  اهنآ  نیب  رد  دنریگ و  رارق  فرط 
يدـحاو تبـسن  لباقت ، تسا و  لباقت  زا  یعون  ّداضت  نوچ  دوشیمن ، عقاو  فرط  ود  زا  شیب  نیب  رد  هک  تسا  نیا  ّداضت  ماـکحا  زا  رگید 

لباقت ماسقا  همه  دروم  رد  هک  تسا  یمکح  ندوب ، هفرط  ود  تسین و  ریذـپققحت  فرط  ود  زا  شیب  ناـیم  رد  دـحاو  تبـسن  کـی  تسا و 
. تسا ققحم 

ره هک  تسا  نآ  میتفگ ، دـعابت  فالخ و  تیاغ  دروم  رد  هچنآ  رب  انب  داضت  ماـکحا  زا  یکی  : » دـیوگ رافـسا  رد  هللا  همحر  نیّهلأتملاردـص 
دید دیاب  لاح  دیآ . مزال  رگید  فرط  مدع  شدوجو  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  زیچ  ره  ّدض  نوچ  درادن ، رتشیب  دحاو  دـض  کی  دـحاو  ءیش 
همه رگا  دّدـعتم . تاهج  زا  ای  تسا و  دـحاو  تهج  کی  زا  ءیـش  اب  اهنآ  ّتیدـض  دـشاب ، ددـعتم  دادـضا  ياراد  دـحاو  زیچ  کی  هاـگره 
سپ دوب  دهاوخن  راک  رد  رتشیب  دض  کی  عقاو  رد  دوب و  دـنناوتن  رتشیب  زیچ  کی  اهنآ  همه  دنـشاب  فلاخم  ءیـش  اب  تهج  کی  زا  دادـضا 

. تسا لطاب  ددعتم  دادضا  دوجو  ضرف 
280 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

زا تسین و  طیـسب  تقیقح  کی  ياراد  ءیـش  نآ  هک  تسا  مولعم  دشاب ، ددـعتم  تاهج  زا  ءیـش  اب  ددـعتم  دادـضا  نآ  تفلاخم  رگا  لاح 
هک یتهج  زا  درس  اب  دراد و  ّتیدض  تسا  درس  شندب  هک  تهج  نآ  زا  مرگ  رایسب  ءیش  کی  اب  هک  ناسنا  لثم  تسا . هدش  لیکـشت  ءازجا 

. تسا نوگانوگ  تاهج  ياراد  دوخ  نوچ  تشاد  دهاوخ  ّداضت  اهزیچ  زا  يرایسب  اب  بیترت  نیمه  هب  و  تسا ، مرگ 
مرگ و نیب  داضت  اما  تسین ، رتشیب  دض  کی  ياراد  کی  ره  هک  تسا  يدیفس  یهایـس و  يدرـس و  یمرگ و  نیب  رد  یقیقح  ّداضت  نیاربانب 

. تسا یضرع  دیفس ، هایس و  درس و 
(. ص 114 ج 2 ، رافسا ، )

کی و  تسا ، ربتعم  ود  نآ  نیب  فالخ  تیاغ  نوچ  دـنیآرد ، يدـحاو  عوضوم  رب  بقاعتم  روطهب  هک  تسا  نآ  داضّتم  ود  ماکحا  زا  رگید 
ره زا  هاگچیه  عوضوم  و  دراد . دوجو  ود  نآ  نیب  رد  دیآیم  رامشهب  رگید  فرط  زا  نیفرط ، زا  یکی  هب  تبسن  کی  ره  هک  هطساو  دنچ  ای 
ود زا  یکی  ای  دنوش  ضراع  نآ  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دنشاب  یتیراع  زرط  هب  عوضوم ، هب  تبسن  هکنآ  زا  معا  دوب  دهاوخن  یلاخ  ود 

. ریق يارب  یهایس  فرب و  يارب  يدیفس  دننام  دشاب ، عوضوم  دوجو  مزال  ّدض 
ود رد  دض  ود  دوجو  اریز  یمومع ، دحاو  هن  دشاب  یـصخش  دحاو  دـیاب  دـنوشیم  دراو  نآ  رب  ًابقاعتم  دـض  ود  هک  یعوضوم  هکنیا  رگید 

. تسا ریذپناکما  سنج  کی  عون و  کی  زا  عوضوم 

ینایاپ ثحب 
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زا زین  ریثک  دحاو و  نوچ  هک  ینعم  نیدب  دراد . دوجو  رظنفالتخا  امکح  نیب  تسه ، ریثک  دـحاو و  نیب  هک  يدـناعت  فالتخا و  دروم  رد 
؟ هن ای  تشاد  بوسحم  یتاذ  ّتیریغ  ار  اهنآ  فالتخا  تسناد و  لباقتم  ار  اهنآ  ناوتیم  ایآ  دنوشیمن ، عمج  عوضوم  کی  رد  تهج  کی 

دای هناگراهچ  ماسقا  زا  یکی  اهنآ  لباقت  ایآ  دنراد ، لباقت  رگیدکی  اب  اهنآ  رگا  و 
281 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

فیاضت لباقت  اهنآ ، لـباقت  اـیآ  تسا ، فورعم  هناـگراهچ  ماـسقا  زا  یکی  رگا  و  تسا . لـباقت  زا  یمجنپ  مسق  دوخ  هکنیا  اـی  تسا  هدـش 
. تسا هدمآ  عوضوم  نیا  لّصفم  بتک  رد  نآ  حرش  هک  دراد  ینادقتعم  روکذم  تالامتحا  زا  کی  ره  و  ّداضت ، لباقت  ای  تسا 

یتاذ ّتیریغ  رب  حلطـصم ، لباقت  ساسا  اریز  تسین ، یحالطـصا  لباقت  هلوقم  زا  هجوچـیه  هب  ریثک  دـحاو و  فالتخا  هک  تسا  نآ  ّقح  اما 
تفلا داـحتا و  هب  یتاذ  عناـمت  فـالتخا و  هک  تسا  لاـحم  دـنکیم و  عـفد  درط و  ار  يرگید  دوـخ  تاذ  هب  نیفرط ، زا  کـی  ره  هک  تسا 
اهنادـب دوجوم  قلطم  هک  دنتـسه  یمـسق  ود  ریثک  دـحاو و  نوچ  دنتـسین . یتیریغ  نینچ  نیا  ياراد  ریثک  دـحاو و  هک  یلاـح  رد  دـماجنایب ،
نانچمه تسین ، شیب  یکی  ندوب  دوجوم  ثیح  زا  دوجوم  ره  ینعی  دراد . تقواسم  دوجو  اب  تدحو  هک  دـش  هتفگ  اًلبق  دوشیم و  میـسقت 

هب اـم  ینعی  دوـب ، دـهاوخ  دـحاو  قادـصم  کـی  ره  ریثـک  دـحاو و  نیارباـنب  تسا . دوـجوم  تسا  دـحاو  هک  ثیح  نآ  زا  يدـحاو  ره  هـک 
. لباقت هن  تسا  کیکشت  صاوخ  زا  ّتیصاخ  نیا  ددرگیم و  زاب  داحتالا  هب  ام  هب  ریثک  دحاو و  نیب  فالتخالا 

دحاو لاح ، نیع  رد  دوشیم و  میسقت  ریثک  دحاو و  هب  دوجو  اهنآ ، هطساو  هب  تسا و  دوجو  رد  کیکشت  نوئـش  زا  ترثک  تدحو و  سپ 
دوجو قلطم  اب  قواسم  یجراخ  دوجو  لاح  نیع  رد  دوشیم و  میـسقت  ینهذ  یجراخ و  هب  دوجو  هکنانچ  تسا ، دوجوم  قلطم  اب  قواـسم 

فلتخم و موهفم  رد  ینعی   ) تسا دوجو  قلطم  اب  قواسم  لعفلاب  دوجو  هک  یلاح  رد  دوشیم  میـسقت  لـعفلاب  هّوقلاـب و  هب  دوجو  زین  تسا ؛
(. دندحتم ینیع  قادصم  یجراخ و  دوجو  رد 

رد هکنانچ  دوشیمن . قبطنم  ریثک  دحاو و  رب  دش  رکذ  کی  ره  يارب  هک  یصاوخ  اب  لباقت  هناگراهچ  ماسقا  زا  کیچیه  هتـشذگ ، اهنیا  زا 
فرط ود  زین  فیاضت  رد  دنتـسه . يدوجو  رما  ود  ریثک  دحاو و  هکنآ  لاح  تسا ، يرگید  مدع  نیفرط  زا  یکی  هکلم  مدـع و  نیـضیقن و 

نیب زین  ّداضت  لباقت  رد  دنتـسین . ءیفاکتم  رگیدـکی  اب  ریثک  دـحاو و  هک  یتروص  رد  دـنئفاکتم  لـعف  هوق و  مدـع و  دوجو و  رد  فیاـضتم ،
اما تسا ، ربتعم  فالخ  تیاغ  نیفرط 

282 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
دهاوخن فالخ  تیاغ  رد  نآ  اب  دوش ، هتفرگ  لباقم  يددع  دـحاو  اب  هک  يددـع  ریثک  ره  اریز  تسین ، فالخ  تیاغ  ریثک  دـحاو و  نیب  رد 

. تسا تیاهنیب  ددع  نوچ  دراد ، دوجو  هراومه  دنشاب  رترود  رایسب  کی  ددع  زا  هک  نآ ، زا  رتنوزفا  دادعا  دوب و 
نیب رد  تسا ، عون  راهچ  نامه  رد  روصحم  لباقت  ماسقا  نوچ  دوب و  دـناوتن  هناگراهچ  ياهلباقت  زا  کیچـیه  ءزج  ریثک  دـحاو و  نیاربانب 

[241 .] درادن دوجو  یلباقت  ًاساسا  ریثک ، دحاو و 
283 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

لولعم تلعمتشه و  هلحرم 

دوجو رد  تیلولعم  تیلع و  تابثا  لوا : لصف 

رد نیاربانب  دراد و  يواستم  تبـسن  مدع  دوجو و  اب  ینعی  مودـعم ، هن  تسا و  دوجوم  هن  تاذ ، ّدـح  رد  تیهام  هک  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ 
. تسا شیوخ  تاذ  زا  جراخ  یلماع  هب  جاتحم  مدع  دوجو و  بناج  ود  زا  یکی  ناحجر 

حیرص لقع  هک  تسا  يرما  نآ ، زا  جراخ  رد  هن  تیهام و  تاذ  رد  هن  حّجرم ، هنوگچیه  نودب  فرط ، ود  زا  یکی  حّجرت  هک  تسا  یهیدب 
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. دنادیم لاحم  ار  نآ 
یقیقح دوصقم  دوریم و  راکهب  زاجم  یعون  تسا ، جاتحمریغ  هب  زین  دوخ  مدع  رد  تیهام  دوشیم : هتفگ  یتقو  دش ، هتـسناد  اًلبق  هکنانچ 

. دش دهاوخ  مودعم  زین  تیهام  ددرگ ، دوبان  تسا  دنمزاین  نادب  دوخ  دوجو  رد  تیهام  هک  ریغ  لماع  نآ  هاگره  هک  تسا  نیا 
. درادن تاذ  ّتیئیش و  مودعم ، اریز  تسا  ریغ  دوجو  رب  فقوت ، هنوگنیا  هک  تسادیپ  تسا و  فقوتم  ریغ ، نآ  رب  نیا  دوجو  نوچ 

. نآ لولعم »  » ار فقوتم  ءیش  میمانیم و  تلع »  » تسا فقوتم  نآ  رب  دوجو ، رد  يزیچ  هک  ار  يدوجو  نآ  لاح ،
سفن اـی  نآ و  تیهاـم  اـی  تسا  لولعم  دوجو  دوشیم ، هداـهن  لولعم  رد  تلع  زا  هک  يرثا  تسا و  تلع  لوـعجم  هچنآ  دـید  دـیاب  کـنیا 

. تیهام ندش  دوجوم  ینعی  تروریص ،
284 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

دوخ تلع  زا  لولعم  هکنآ  لاح  تسا ، يرابتعا  يرما  نآ ، هک  دیـسر  تابثا  هب  نیا  زا  شیپ  اریز  دـشاب  تلع  لوعجم  تسا  لاـحم  تیهاـم 
رگا تسا و  رارقرب  نآ  لولعم  تلع و  نایم  هک  تسا  صاخ  ینیع  هطبار  کی  تیلولعم  ّتیّلع و  هوـالع ، هب  دـنکیم . تفاـیرد  لیـصا  يرثا 
دوخ ریغ  اب  ياهطبار  چیه  ًاتاذ  تیهام  مینادیم  هک  یتروص  رد  زیچ ، ره  لولعم  ای  دشاب و  زیچ  ره  تلع  دـناوتیم  يزیچ  ره  دـشاب  نیا  زج 

. درادن
« تروریـص  » هکنآ لاح  تسناد ، تروریـص »  » ار لیـصا  ینیع  رثا  دیاب  تروص  نآ  رد  اریز  دشاب  لوعجم  هک  تسا  لاحم  زین  تروریـص » »

لاحم دوب و  دـنهاوخ  يراـبتعا  ود  ره  تروریـص »  » تلاـصا ضرف  اـب  هک  تیهاـم  دوجو و  رب  ینعی  فرط ، ود  رب  مئاـق  تسا و  یبسن  يرما 
زج دنامیمن  یهجو  تروریص ، هن  دوب و  دناوت  تیهام  هن  لوعجم  نوچ  و  دشاب . يرابتعا  فرط  ود  رب  مئاق  لیصا ، ینیع  رما  کی  هک  تسا 

. میدوب نآ  تابثا  ددص  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  مینادب و  تلع  لوعجم  ار  دوجو  هکنآ 
: هک دش  نشور  تشذگ  هچنآ  زا 

؛ دراد دوجو  لولعم  تلع و  . 1
؛ تسا لولعم  ینکمم  ره  . 2

هک دنچ  ره  تسا ، رارقرب  تلع  دوجو  لولعم و  دوجو  نیب  هطبار  نیا  لولعم و  تلع و  نایم  تسا  يدوجو  هطبار  کی  تیلولعم  تیلع و  . 3
؛ دنهدیم تیهام  هب  ار  فقوت  زاین و  رقف و  تبسن  یهاگ 

. دنکیم ادیپ  ینعم  نآ  عبت  هب  تیهام  زاین  تسا و  لولعم  دوجو  لصا ، رد  زاین  رقف و  لحم  نیاربانب ،
يانغتـسا نآ  همزـال  دوبیم  یـضرع  رگا  و  یـضرع ، هن  تسا  نآ  یتاذ  زاـین ، نیا  تسا و  لولعم  دوجو  ِنآ  زا  ًاـتلاصا  زاـین ، رقف و  نوچ  . 4

ًاتاذ لولعم  دوجو  ینعی  تسا . زاـین  نیع  لوـلعم ، دوـجو  سفن  سپ  دراد ، تاـفانم  یتاذ  يانغتـسا  اـب  تیلوـلعم  هتبلا  هک  دوـب  لوـلعم  یتاذ 
. دنکیم هضافا  نآ  رب  ار  دوجو  هک  تسا  یتلع  رب  مئاق  لقتسمریغ و 

285 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
ار مدع  دراد و  هک  یتیهام  هب  رظن  اب  تسا و  ریغ  رد  دوجوم  طبار  دوجو  دوخ ، تلع  اب  سایق  رد  لولعم  دوجو  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا 
. یضرع ای  دشاب  يرهوج  هسفن  یف  دوجو  شتیهام ، لاح  ياضتقا  هب  انب  هکنآ  زا  معا  تسا ، هسفن  یف  دوجو  مکح  رد  دنکیم  درط  نآ  زا 

تلع تامیسقت  مود : لصف 

. هصقان تلع  همات و  تلع  تسا : مسق  ود  تلع 
یقاـب يزیچ  لولعم  ققحت  زج  هک  يروطهب  دـشاب  هتـشاد  رب  رد  تسا  فـقوتم  نآ  رب  لوـلعم  دوـجو  ار  هچنآ  همه  هک  تسا  نآ  هّماـت  تلع 

. دنامن
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. ار همه  هن  دریگ ، رب  رد  تسا  فقوتم  نآ  رب  لولعم  دوجو  هچنآ  زا  ار  یخرب  اهنت  هک  تسا  نآ  هصقان  تلع 
سپ هکنانچ  لولعم - مدع  نآ ، مدع  زا  دیآیم و  مزال  لولعم  دوجو  همات  تلع  دوجو  اب  هک  تسا  نآ  هصقان  تلع  هّمات و  تلع  نایم  قرف 

زین رگید  ياهزیچ  رب  نآ ، رب  هوالع  لولعم  اریز  دیآیمن ، مزال  لولعم  دوجو  هصقان ، تلع  دوجو  اب  نکیل  دـمآ - دـهاوخ  نآ  حرـش  نیا  زا 
. تسا لولعم  مدع  مزلتسم  نآ  مدع  اما ، تسا ، فقوتم 

دحاو و هب  ار  تلع  رگید ، یمیـسقت  رد  تسا . لولعم  مدع  هّمات  تلع  هصقان ، ای  هّمات  زا  معا  تلع ، مدع  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  لاح  ره  رد 
دریگ رب  رد  ار  يرگید  روما  تلع  موزلم و  رب  هوـالع  تسا  نکمم  دوریم و  رامـشهب  تلع  مزاوـل  زا  لوـلعم  اریز  دـناهتخاس ، مسقنم  ریثـک 

[. دشاب دیشروخ  ای  كاکطصا  ای  شتآ  زا  تسا  نکمم  هک  امرگ  دننام  ]
نکمم طیـسب  نآ . فالخرب  بکرم  دـشابن و  ءزج  ياراد  هک  تسا  نآ  طیـسب  دـناهدرک . میـسقت  زین  بکرم  طیـسب و  هب  ار  تلع  نینچمه ،
بیکرت ياراد  هچنآ  دـننام  دـشاب  طیـسب  نهذ  رد  تسا  نکمم  ای  و  ضارعا ، لقع و  نوچمه : دـشاب  طیـسب  یجراخ  دوجو  ثیح  زا  تسا 

. دشابن بکرم  لصف  سنج و  زا  القع  ای  دشابن و  تروص  هدام و  زا  یجراخ 
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. دوب دناوتن  لاعتم  بجاو  زج  هک  دشابن ، مه  تیهام  دوجو و  بیکرت  نآ  رد  هک  تسا  نآ  طیاسب  نیرتطیسب 
نیب هک  تسا  نآ  دیعب  دشابن و  ياهطـساو  لولعم  نآ و  نیب  هک  تسا  نآ  بیرق  تلع  دناهدرک ؛ میـسقت  دـیعب  بیرق و  هب  ار  تلع  نینچمه 

. تلع تلع  دننام  دشاب  هطساو  یثلاث  رما  شلولعم  نآ و 
هب تبـسن  ءیـش  هک  يدام  تابیکرت  رد  تروص  هداـم و  نوچمه  یلخاد ، تلع  دـناهدرک . میـسقت  یجراـخ  یلخاد و  هب  ار  تلع  نینچمه ،

. دنیوگ زین  ماوق  للع  ار  اهنآ  و  لعفلاب ، تروصهب  تبسن  تسا و  هّوقلاب  هدام 
رداص نآ  يارب  لولعم  هک  تسا  نآ  تیاغ  دـباییم و  رودـص  نآ  زا  لولعم  هک  تسا  نآ  لعاف  دـنیوگ . ار  تیاغ  لـعاف و  یجراـخ ، تلع 

. دمآ دهاوخ  نیا  زا  سپ  نآ  نایب  دنیوگ و  زین  دوجو  للع  ار  تیاغ  لعاف و  دوشیم .
هداـمآ لـعاف  هضاـفا  يارب  ار  لوـلعم  هّداـم  هک  دـنیوگ  ار  يروـما  تاّدـِعُم  دـناهدرک . میـسقت  تاّدـِعُم  یقیقح و  لـلع  هب  ار  تلع  نینچمه 

. دزاسیم کیدزن  ینامز  ثداوح  ثودح  هب  ار  هدام  هک  نامز ، تاظحل  ندش  يرپس  نوچمه  دننکیم ،

تسا بجاو  تلع  دوجو  لولعم  دوجو  اب  و  لولعم ، دوجو  تلع  دوجو  اب  موس : لصف 

هدـعاق نایب  رد   ) اًلبق هک  يریغ  بوجو  اب  تسا و  ریغ  اـب  ساـیق  رد  بوجو  دوشیم  ثحب  نآ  زا  اـجنیا  رد  هک  یبوجو  تشاد  هجوت  دـیاب 
[242 .] دراد توافت  دش ، حرطم  دجوی ) مل  بجی  ملام  ءیشلا 
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، دـشابن بجاو  شاهّماـت  تلع  دوجو  اـب  لولعم  دوجو  هاـگره  مییوگ : تسا  بجاو  نآ  هّماـت  تلع  دوجو  اـب  لولعم  دوجو  هکنیا  دروم  رد 

. دوب دهاوخ  زیاج  نآ  مدع  ًاعبط 
. مینادـب ققحتم  تسا  تلع  مدـع  نامه  هک  ار  نآ  مدـع  تلع  دـیاب  دـشاب  مودـعم  شاهّمات  تلع  دوجو  اب  لولعم  هک  مینک  ضرف  رگا  لاح 

دـشابن ققحتم  نآ  مدع  تلع  رگا  و  تسا ، لاحم  نیـضیقن و  عامتجا  هک  دوب  دهاوخ  ققحتم  مه  اب  ود  ره  مدع  تلع  دوجو و  تلع  هاگنآ 
. تسا لاحم  مه  نیا  هک  تشاد  دهاوخ  ققحت  تلع  نودب  مدع  زین ، دشاب  مودعم  لاح  نیا  اب  و 

تلع قّقحت  اب  لولعم  مینک  ضرف  رگا  لاح  دوب . دـهاوخ  زیاج  شدوجو  دـشابن ، بجاو  نآ  تلع  مدـع  اب  لولعم  مدـع  رگا  رگید ، ناـیب  هب 
تروص نآ  رد  هک  تشاد ، دـهاوخ  دوجو  زین  شدوجو  تلع  لاح  نامه  رد  ای  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  تسا  تلع  مدـع  ناـمه  هک  شمدـع 

نیا نآ  همزال  دشابن ، دوجوم  دوجو  تلع  رگا  و  دـشاب ، تلع  مدـع  نامه  هک  مدـع  تلع  دوجو و  تلع  نیب  دوب  دـهاوخ  نیـضیقن  عامتجا 
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. تسا لاحم  زین  نیا  هک  دشاب  دوجوم  دوخ  تلع  دوجو  مدع  اب  لولعم  هک  دوب  دهاوخ 
، رگید ریبعت  هب  دشاب . عنتمم  تلع  دوجو  مدع  اب  لولعم  دوجو  هک  تسا  نآ  تلع  دوجو  رب  لولعم  دوجو  ندوب  فقوتم  همزال  رگید . ناهرب 

مدع نامه  هک  شیوخ  هبجوم  تلع  رب  تسا  لولعم  مدع  نامه  دوخ  هک  لولعم  نیا  دـشاب و  لولعم  مدـع  هبجوم  تلع  تلع ، مدـع  هاگره 
دوجو هک  تسا  نیا  نخس  نیا  ینعم  ددرگ و  عنتمم  لولعم  قّقحت  تلع ، ندوب  یفتنم  اب  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  دشاب ، فقوتم  تسا  تلع 

. تسا بجاو  تلع ، دوجو  اب  لولعم 
ره رد  تسا  هّمات  تلع  دوجو  مزلتـسم  ًافرـص  هّمات ، تلع  دوجو  رب  نآ  دوجو  ندوب  فقوتم  حّـجرم و  هب  نکمم  زاین  دوش  هتفگ  رگا  کـنیا 
هک دشابن  زیاج  یلیلد  هچ  هب  نیاربانب  دوب . دـهاوخن  يرورـض  دوجو  رد  لولعم  تلع و  ّتیعم  موزل  اما  دوجو ، فورظ  زا  یفرظ  ره  ای  نامز 

یماگنه رد  لولعم  اما  لولعم ، دوجو  مزلتسم  دشاب و  دوجوم  تلع 
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، سکعلاب ای  دیآ . دوجو  رد  تسا  هتشذگ  تلع  ندش  مودعم  زا  هک  یتدم  زا  سپ  لولعم ، ینعی  دشاب . هتفر  نیب  زا  تلع  هک  ددرگ  دوجوم 
للع دروم  رد  بلطم  نیا  دنادرگ و  دوجوم  ار  نآ  دنک و  باجیا  ار  لولعم  دوجو  تلع ، سپـس  دـشابن ، لولعم  دـشاب و  دوجوم  هّمات  تلع 

. تسا قداص  دنراتخم  لعاف  هک  هّمات 
نیا زا  شیپ  نوچ  تسین ، ریذپناکما  دوش  ضرف  هک  يوحن  ره  هب  نآ  لولعم  هّمات و  تلع  دوجو  نایم  رد  مدع  نتفر  هار  مییوگ  خـساپ  رد 

دوجو ياهطبار ، نینچ  ببـس  هب  لولعم  دوجو  هک  تسا  ینیع  يدوجو  هطبار  کـی  ساـسا  رب  تلع  رب  لولعم  دوجو  فـقوت  هک  دـش  هتفگ 
. تسا مئاق  هّمات  تلع  لقتسم  دوجو  رب  هک  دوب  دهاوخ  طبار 

دوجو دشاب و  دوجوم  طبار  دوجو  هک  دوب  دهاوخ  ینعم  نیدـب  فورظ ، زا  یفرظ  رد  نآ  تلع  دوجو  مدـع  لولعم و  دوجو  ضرف  نیاربانب 
دوـجو نودـب  فرظ  کـی  رد  تلع  دوـجو  ضرف  نینچمه  تسین . نکمم  يرما  نینچ  هک  دـشابن ، تسا ، مئاـق  نآ  رب  طـبار  هـک  یلقتـسم ،

. تسا راکشآ  فلخ  زین  نیا  هک  دشابن  مئاق  نآ  رب  یطبار  اما  دشاب ، لعفلاب  یمّوقم  لقتسم و  دوجو  هک  تسا  ینعم  نیدب  لولعم 
تسا یتلع  مکح  رد  دوخ  يرایتخا  لاعفا  هب  تبـسن  ناسنا ، اًلثم  راتخم ، لعاف  هک  دناهتـشادنپ  نینچ  نارکفتم  زا  یـضعب  رایتخا ، هرابرد  اما 

اریز دشاب ، راک  رد  یباجیا  هکنآ  نودب  دهد  حیجرت  دهاوخب  ار  کی  ره  دـناوتیم  نیاربانب  دراد و  يواسم  تبـسن  نآ  كرت  لعف و  اب  هک 
. تسین راگزاس  باجیا  اب  تبسن  يواست 

زین يرگید  هصقان  للع  تسا و  هصقان  تلع  هکلب  تسین ، دوخ  لاعفا  هّمات  تلع  راتخم  لعاف  ناونعهب  ناسنا  اریز  تسین ، تسرد  روصت  نیا 
ریاس ندب و  ياهمادـنا  یتسردـنت  لعف و  اب  نآ  روضح  ندوب  نامزمه  نآ و  روضح  هدام و  نوچمه  تسا ؛ هارمه  لعف  کی  ققحت  رد  وا  اب 

یگمه هاگره  هک  رگید  روما  يرایـسب  هدارا و  لعف و  ماجنا  يارب  مزال  هزیگنا  سفن و  زا  اـهنآ  يرادربناـمرف  یناور و  یمـسج و  ياـهورین 
. ددرگیم بجاو  لعف  عوقو  نآ ، هارمه  هب  دباییم و  قّقحت  هّمات  تلع  ددرگ  عمج  اجکی 
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دروم رد  ام  نخـس  و  بوجو ، هن  تسا  ناـکما  ّدـح  رد  وا  هب  لـعف  تبـسن  تسا و  هّماـت  تلع  ءازجا  زا  یئزج  ییاـهنت  هب  ناـسنا  سفن  سپ 

[243 .] تلع ره  هن  تسا  هّمات  تلع  باجیا 
نیا نآ  همزال  تسا و  هدـش  یفن  تیلع  هطبار  دوخ  هب  دوخ  دـشاب  يواسم  نآ  مدـع  لعف و  هب  راتخم  لعاف  تبـسن  هاـگره  نیا ، زا  هتـشذگ 

تلع و نیب  تیخنـس  لیـصا و  هطبار  کی  دوجو  نودـب  رگید  زیچ  ره  لولعم  زیچ  ره  اـی  دـشاب و  زیچ  ره  تلع  يزیچ  ره  هک  دوب  دـهاوخ 
. لولعم

لعاف مه  هک  همـسا  زع  بجاو  تاذ  دـشابن ، دوخ  لـعف  هّماـت  تلع  راـتخم ، لـعاف  ناـسنا  هک  ضرف ، هب  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  اـجنیا  رد 
ناهج ینامز  ثودـح  سپ  ددرگیم ، بجاو  وا  دوجو  اب  ملاع  لک  دوجو  نیارباـنب  و  رگید ، ياـهزیچ  همه  هّماـت  تلع  مه  تسا و  راـتخم 
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[244 .] تسا ینعمیب 
و درادن ، حّجرم  هب  يزاین  راتخم ، لعاف  لعف  هک  دندش  نآ  رب  یهورگ  ببس ، نیمه  هب 
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. تسین تجاح  يرگید  حّجرم  هب  هدارا  دوجو  اب  تسا و  حّجرم  ًاتاذ  دوخ  هدارا  دنتفگ  رگید  یخرب 

ماـجنا دـشاب  ریذـپناکما  شعوقو  ینعی  دـشاب  نکمم  ار  هچنآ  نیارباـنب  تسا  ِملاـع  تاـمولعم  همه  رب  لاـعتم  بجاو  دـنتفگ ، زین  یهورگ 
. دهدیمن ماجنا  تسین  یندشعقاو  تسا و  لاحم  هک  دنادب  ار  هچنآ  دهدیم و 

تقو رد  هک  يراک  ره  نیاربانب  میباینرد . ار  اهتحلـصم  نآ  ام  هک  دـنچ  ره  تسا  حـلاصم  عباـت  یهلا  لاـعفا  هک  دـندش  نآ  رب  مه  یـضعب 
رد هن  دهدیم  ماجنا  تقو  نامه  رد  ار  نآ  تفر ، دهاوخ  تسد  زا  تحلصم  نآ  دوشن  ماجنا  رگا  دوش و  ماجنا  هک  تسا  حالص  هب  یصاخ 

. رگید تقو 
رب ار  وا  هک  زیچ  چیه  وا  تاذ  يارو  هک  تسا  نیا  یلاعتقح  ندوب  راتخم  لعاف  ینعم  مییوگ : نآ  لوح  تامّهوت  عفر  لاکشا و  نیا  عفد  رد 

يزیچ رگا  اریز  دـنکیمن ، بجاو  وا  رب  ار  يراک  زیچ  چـیه  وا  زج  نیاربانب  درادـن . دوجو  دـیامن ، راداو  نآ  كرت  هب  ای  دـنک  رابجا  يراـک 
تسوا و لاعفا  زا  یلعف  لیلاعم و  زا  یلولعم  ای  دوب ، دناوتن  نوریب  لاح  ود  زا  زیچ  نآ  دیامن ، بَجوم  مزلم و  ار  بجاو  تاذ  هک  دوش  ضرف 
زج يزیچ  دیحوت ، هلدا  ساسا  رب  هک  رگید ، دوجولابجاو  لاعفا  زا  یلعف  ای  دشاب و  يرگید  دوجولابجاو  دیاب  دشابن  وا  لولعم  رگا  هن . ای 

. تسین دوجو  راد  رد  وا  لاعفا  بجاو و  هناگی  تاذ 
تسا نآ  مزلتـسم  مکح  نیا  اریز  دزاس ، بجاو  وا  رب  ار  يرما  بجاو ، تاذ  زا  یلولعم  لاعفا و  زا  يزیچ  هک  تسا ، لاحم  زین  رگید  قش  اما 
ضیف بسک  يو  زا  دوخ  تلع  دوجو  رد  تسه ، زین  تلع  زا  رخأتم  لاح  نیع  رد  هک  دوخ ، تلع  رب  مئاق  لقتـسمریغ و  دوجو  اب  لولعم  هک 

. تسا لاحم  نیا  و  دشاب ، هتشاد  ریثأت  دنکیم  یتسه 
وا باجیا  دـنادرگ و  بجاو  ار  دوخ  سفن  زا  رداص  لعف  هک  درادـن  نیا  اب  یتافانم  شیوخ ، لعف  رد  لاـعتم  بجاو  ندوب  راـتخم  نیارباـنب ،

رد شندوب  راتخم  اب  ار ، شیوخ  لعف 
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[245 .] تسین یفانم  نآ  ماجنا 
تـسا نیا  ینامز  ثودح  ینعم  تفگ : دیاب  تسا ، ینامز  ثداح  بجاو ، تاذ  زج  تسا  نآ  رد  هچ  ره  ناهج و  هک  بلطم  نیا  هرابرد  اما 

دیاب ملاع  دوجو  زا  شیپ  هک  تسا  ینعم  نیدـب  ملاع  ثودـح  نیاربانب  دـشاب ، ناـمز  زا  ياهعطق  رد  نآ  مدـع  هب  قوبـسم  يزیچ  دوجو  هک 
دـشاب و ادـخ  هک  روصت  نیا  هکنآ  لاح  دـشابن . يزیچ  زا  يربخ  لاعتم  بجاو  زج  دـشابن و  نآ  رد  ملاع  هک  دوش  تفای  ناـمز  زا  ياهعطق 

نآ تعیبط  هک  لاعتم ، بجاو  لاعفا  تاقولخم و  زا  تسا  یلولعم  نکمم  دوجوم  دوخ  نامز  اریز  تساطخ ، دشابن  رگید  زیچ  چـیه  نامز و 
دشاب و ینامز  ثداح  تسا  نآ  زا  یئزج  دوخ  نامز  هک  ناهج  هک : نخس  نیا  سپ  ملاع . زا  تسا  یئزج  نیاربانب  تسا و  تاّیمک  هلوقم  زا 

نامز هک  تسا  هدش  هتفگ  اًلبق   ] درادن دوجو  نامز  یلبق  هعطق  نامز ، زا  جراخ  نوچ  دوب ، دهاوخ  ینعمیب  ینخـس  ینامز ، مدع  هب  قوبـسم 
[. درادن دوجو  نامز  يدام  ناهج  زا  لبق  نیاربانب  درادن و  ینعم  هدام  نودب  نامز  سپ  تسا  هدام  رد  اهنت  تکرح  تسا و  تکرح  رادقم 

یمهو و يرما  نامز  دنیوگب  هک  دـناهتفاین  نیا  زج  تسبنب ، زا  نتفر  نوریب  يارب  یهار  دـناهدش ، لاکـشا  نیا  هجوتم  هک  ناشیا  زا  ياهدـع 
. درادن یعقاو  دوجو  تسا و  يرابتعا 

يرما دشاب ، ینامز  ثودح  هک  ار  اعّدم  لصا  نامز ، نتسناد  یمهو  يرابتعا و  اب  یفرط  زا  تسا و  دودرم  لقع  ناهرب و  رظن  زا  نخـس  نیا 
. تسا یعدم  رظن  فالخ  نیا  دزاسیم و  یمهو  یقیقحریغ و 

نخـس نیا  تسا . یقاب  هک  ثیح  نآ  زا  لاعتم  بجاو  تاذ  زا  عزتنم  تسا  یتقیقح  نامز  هک  دناهدرک  عفد  نینچ  ار  لاکـشا  رگید ، یـضعب 
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رییغت نآ  همزال  اریز  تسا ، دودرم  زین 
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. تسین ثحب  ياج  نامز  یتاذ  رییغت  یفرط ، زا  دشاب و  هنمٌعزتنم  نیع  دیاب  عزتنم  نوچ  تسا ، بجاو  تاذ  رد 
. دنـشاب فلاخم  دوخ  هنعٌعزتنم  اب  قیداصم  رب  قیبطت  قدص و  تهج  زا  تسا  نکمم  یعازتنا  میهافم  دناهتفگ  زین  انگنت  نیا  زا  جورخ  يارب 

لطاب ساسا  زا  تفرعم  ملع و  تسا و  هطـسفس  نآ  همزال  دشاب ، زیاج  هنعٌعزتنم  اب  عزتنم  تریاغم  رگا  هچ  تسا  دودرم  کشیب  نخـس  نیا 
. تسا هتفهن  زین  يوعد  لصا  نالطب  فارتعا ، نیا  رد  هتشذگ  نیا  زا  دوشیم .

زا یکی  دشاب و  راک  رد  یحّجرم  هکنیا  نودب  دنک  باختنا  ار  یکی  يواستم ، رما  ود  نیب  دناوتیم  راتخم  لعاف  دـناهتفگ  زین  [ 246] یضعب
اًلماـک هار  ود  وا  شیپ  رد  تسا و  نازیرگ  ياهدـنرد  ناوـیح  زا  هک  یـصخش  هـب  دـناهدز  لـثم  و  دوـش ؛ هداد  ناـحجر  يرگید  رب  فرط  ود 

. دشاب راک  رد  یحّجرم  هکنآ  نودب  دنکیم  رایتخا  رارف  يارب  ار  هار  ود  زا  یکی  صخش  نآ  دراد و  رارق  ناسکی 
رایتخا يارب  دـشاب  يواستم  بناج  ود  نیب  هک  ینکمم  رما  ره  هک  تشگ  تباـث  ناـهرب  هب  نیا  زا  شیپ  تسا و  لـیلد  نودـب  مه  يوعد  نیا 
حّجرم صخـش  نآ  هدارا  روکذم  لاثم  رد  تسا و  لعاف  هدارا  نامه  حّجرم  دوش  هتفگ  رگا  لاح  تسا . دـنمزاین  حّـجرم  هب  نیبناج  زا  یکی 

دـشاب و يواستم  هار  ود  وا  يارب  رگا  اریز  لطاب ، تسا  يرما  روکذـم  لاـثم  رد  حّـجرم ، نودـب  راـیتخا  هلئـسم  مییوگ : تسا ، بناـج  کـی 
. دنکیمن تکرح  اًلصا  دتسیایم و  دوخ  ياج  رد  صخش  نآ  دشابن ، حّجرم  ياراد  کیچیه 

عناص تابثا  هار  دشاب ، زیاج  هنکمم  روما  دروم  رد  حّجرم  الب  حّجرت  رگا  هتشذگ  نیا  زا 
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(. تسا يداقتعا  یمالک و  هبنج  زا  رتشیب  مصخ  لاکشا  هک  یلاح  رد   ) ددرگیم دودسم  سّدقت  یلاعت و 
حّجرم هب  يزاین  هکنآ  نودـب  دوشیم  نییعت  يواستم  لاعفا  زا  یکی  هدارا  طسوت  هب  تسا و  حّـجرم  ًاتاذ  دوخ  هدارا  هک  لوق  نیا  نینچمه ،

، هدارا ّقلعت  لصا  هک  یتروص  رد  دوب ، دهاوخ  نادب  ّقلعت  قیرط  زا  ًافرـص  دهد  حیجرت  ار  یلعف  رگا  هدارا  نوچ  تسا ، دودرم  دـشاب ؛ رگید 
يوعد دوخ  دوش  هتـسناد  هدارا  صاوخ  زا  يواـستم  لاـعفا  زا  یکی  حـیجرت  هکنیا  و  تسا . عـنتمم  يواـستم ، روـما  زا  یکی  حّـجرت  نودـب 
هتخاس حّـجرم  ار  نآ  نآ ، رب  قباس  ملع  هک  دوخ  قلعتم  اب  هفاـضا  رد  زج  هک  تسا  یملع  یناـسفن  تافـص  زا  هدارا  اریز  تسا ، يذـخأمیب 

دهاوخن ققحت  ياهدارا  دـشاب ، هتخاـسن  حّـجرم  ار  هدارا  ّقلعتم  هدارا ، زا  شیپ  ملع  هک  یماـگنه  اـت  نیارباـنب  درادـن . یجراـخ  قّقحت  تسا 
[247 .] دبای حّجرت  نادب  یلعف  ات  تشاد 

دنادـب ار  هچ  ره  دـهدیم و  ماجنا  تسا  یندـش  دـنادب  ار  هچ  ره  تسا و  ملاع  اهینتـسناد  همه  رب  یلاعتقح  : » دـناهتفگ یـضعب  هکنیا  اما 
دودرم زین  دـهدیم .» ماـجنا  تسین ، لاـحم  تسا و  عوقولانکمم  هک  دـنادب  ار  هچنآ  رگید ، تراـبع  هب  و  دـهدیمن ، ماـجنا  تسا  یندـشان 
فقوت حّـجرم  حـیجرت  رب  زیچ  ره  دوجو  تسا و  دوجو  نتفای  ققحت  رب  فقوتم  عازتنا  رد  تیهام  تسا و  تیهام  مزـال  ناـکما ، اریز  تسا ،

. دشاب حّجرم  دناوتیمن  دوخ  تسا و  حّجرم  زا  رترّخأتم  هبترم  نیدنچ  ناکما ، هب  ملع  نیاربانب  دراد .
وا نیاربانب  میـشاب و  عالطایب  حلاصم  نآ  زا  ام  هک  دنچ  ره  تسین  تحلـصم  زا  یلاخ  یلاعتقح  لاعفا  : » دناهتفگ هک  یناسک  لوق  نینچمه 

تقو رد  یتحلصم  هک  ار  هچ  ره 
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زین دزادـنایم » ریخأت  هب  ّصاخ  تقو  نامه  اـت  ار  نآ  دوشیم ، توف  تحلـصم  نآ  دـیاینرد  لـعف  هب  تقو  نآ  رد  رگا  دراد و  رب  رد  ینّیعم 
هب هک  یـضورفم  تحلـصم  هک  تسا  دراو  نآ  رب  زین  داریا  نیا  دراد  دوـجو  نآ  رد  یلبق  لوـق  لاکـشا  هکنآ  رب  هوـالع  اریز  تسا ، دودرم 
هن دوب  دـهاوخ  نکمم  یتیهام  ياراد  دوش  ضرف  هک  يوحن  ره  هب  یلاعتقح و  لاـعفا  زا  یلعف  ره  هب  تبـسن  دوشیم  طوبرم  یـصاخ  تقو 
زا معا  تسوا ، تاذ  زج  هچ  ره  ینعی  تسا . بوسحم  وا  لـعف  تحلـصم ، دـجاو  لاـعفا  دـننام  مه  تحلـصم  نیارباـنب ، عنتمم . هن  بجاو و 
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زاینیب تسا  هّمات  تلع  نامه  هک  حّـجرم  تلع  زا  ًاعبط ، تسین و  يراـع  ناـکما  تفـص  زا  تسوا و  لـعف  حـلاصم ، دـجاو  روما  حـلاصم و 
، دـنکیم باجیا  ار  لاعفا  همه  هک  ياهّمات  تلع  نیاربانب  درادـن . دوجو  يزیچ  لاـعتم  بجاو  زج  يرذـگب ، هک  تاـنکمم  زا  و  دوب ؛ دـناوتن 

. تسین وا  زج  یحّجرم  تسوا و 
دوجو هک  تسین  یعنام  دراد ، يدوجو  تبسن  رگید  ضعب  اب  یـضعب  تسا و  هتفای  بیکرت  ءازجا  زا  ناهج  نوچ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا 

هن هک  دوشیم  یهتنم  دحاو  ببس  کی  هب  تاحّجرم  للع و  یگمه  نکیل  رگید ، ضعب  دوجو  يارب  دشاب  حّجرم  مکح  رد  ءازجا  زا  یضعب 
. تسا همسا  ّزع  لاعتم  بجاو  وا  تشاد و  دناوت  دوجو  وا  ياوس  یحّجرم  هن  یببس و 

هب تبسن  ار  هّمات  تلع  باجیا  هک  یناسک  ضعب  تسا و  بجاو  شاهّمات  تلع  دوجو  اب  لولعم  دوجو  هک  تسا  نیا  دش  هتفگ  هچنآ  لصاح 
هن تسا  لاعتم  بجاو  هدارا  یتسه  ملاع  هّمات  تلع  هک  دناهتفر  نآ  رب  بلطم  هیجوت  يارب  دناهدش ، نآ  لوبق  زا  ریزگان  هدید و  مّلسم  لولعم 

راهظا ماقم  نیا  رد  هک  تسا  یلوق  نیرتهیاپیب  نیا  و  [ 248 ،] وا تاذ 
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تیلع نامه  هدارا ، تیلع  تروص  نیا  رد  تسا و  وا  تاذ  نیع  لاعتم  تاذ  تافـص  دشاب ، یتاذ  هدارا  هدارا ، زا  روظنم  رگا  اریز  دـناهدرک ،
رگا و  تسا ، هدرک  در  ار  يرگید  لوبق و  ار  یکی  هتـشاذگ ، قرف  ود  نآ  نیب  يأر ، نیا  لئاق  هک  یلاح  رد  توافت . نودب  دوب  دهاوخ  تاذ 
دوب دهاوخ  تانکمم  زا  یکی  هدارا  تروص ، نآ  رد  تسا ، یلاعتقح  تاذ  زا  جراخ  لعف و  تافـص  زا  یکی  هک  دـشاب  یلعف  هدارا  روظنم ،

زین نیا  هک  ددرگیم ، جاتنتـسا  نآ  دوجو  زا  دشاب  یتسه  ناهج  نیمه  هک  يرگید  نکمم  تسا و  هدش  هداد  رارق  دوجو  ملاع  زا  نوریب  هک 
. دنکیمن لح  حّجرم  ترورض  دروم  رد  ار  یلکشم 

رد تلع ، دوجو  بوجو  هلئـسم  هب  میزادرپیم  نونکا  دوب . هّماـت  تلع  ندوب  دوـجوم  اـب  لوـلعم ، دوـجو  بوـجو  هراـبرد  ثحب  اـجنیا  اـت 
. لولعم نتشاد  دوجو  تروص 

رگا و  تسا . یفتنم  یهجوت  كدنا  اب  نآ  عانتما  اریز  دوب ، دهاوخ  نکمم  ریزگان  دشابن  بجاو  لولعم ، ندوب  دوجوم  اب  تلع  دوجو  هاگره 
رگا تسا و  تلع  رب  مئاق  دوخ  دوجو  رد  هک  تسا  يدوجوم  لولعم  هک  یلاح  رد  دوب ، دـهاوخ  زین  مدـعلا  زیاج  دـشاب ، نکمم  تلع  دوجو 

. تسا لاحم  دش و  دهاوخ  تلع  نودب  لولعم  دوجو  مودعم ، تلع  دشاب و  دوجوم  لولعم 
ندمآ دوجو  هب  زا  سپ  تلع  هک  دوب  دهاوخ  زیاج  نیاربانب  اقب و  رد  هن  تسا  دنمزاین  تلع  هب  ثودح  رد  لولعم  هک  دوش  هتفگ  رگا  نونکا 
لولعم زاین  دناهتفگ : هک  تسا  نارکفتم  زا  یضعب  هدیقع  رب  ینتبم  يوعد  نیا  مییوگ ، دنامب . یقاب  نانچمه  لولعم  ددرگ و  مودعم  لولعم ،

اّنب و هب  دـناهدز  لـثم  دوب و  دـهاوخن  دـنمزاین  نادـب  رگید  دـش  داـجیا  تلع  طـسوت  لولعم  رگا  سپ  اـقب . رد  هن  تسا  ثودـح  رد  تلع  هب 
يزاین دوخ ، ياپ  رس  رب  ندنام  يارب  رگید  دیـسر ، نایاپ  هب  نامتخاس  راک  هک  نیمه  نکیل  تسا  نامتخاس  يدوجو  تلع  اّنب  هک  نامتخاس ،

. دسریمن نامتخاس  هب  ینایز  دریمب ، اّنب  رگا  درادن و  اّنب  هب 
دـیآیم و رامـشهب  تیهاـم  مزاوـل  صاوـخ و  زا  هک  تسا  ناـکما  ببـس  هب  تلع  هب  ینکمم  ره  تجاـح  اریز  تسا ، دودرم  لوـق  نیا  هتبلا 

يوسهب شیارگ  يارب  هک  تسا  تیهام 
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تلع دوجو  ورنیا  زا  اقب . رد  هچ  ثودح و  رد  هچ  تسین ، ریذپکیکفت  تیهام  زا  زین  ناکما  تفـص  دراد . تلع  هب  جایتحا  مدع  ای  دوجو 
. تسا بجاو  ثودح ، تلاح  نوچمه  زین ، اقب  تلاح  رد 

نوچ درادن  يدوجو  لالقتـسا  تلع  نودب  تسا و  طبار  دوجو  تلع  هب  تبـسن  لولعم  دوجو  دـش ، هتفگ  رتشیپ  هکنانچ  هتـشذگ ، نیا  زا 
. تسین هک  دشاب  لقتسم  دوجو  ياراد  دیاب  دشاب ، تلع  زا  زاینیب  دوخ  ياقب  رد  رگا  و  تسا ؛ تلع  دوجو  رب  مئاق 

، تسا لطاب  زین  نتـسناد - ثودح  ار  تلع  هب  نکمم  زاین  تلع  ینعی  نیا - و  : » دیوگ رافـسا  رد  هرـس  سدـق  نیّهلأتملاردـص  رگید . ناهرب 
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ات مینک  وجتـسج  سپـس  مدع ، زا  سپ  دوجو  ندمآرد  قحال و  دوجو  قباس و  مدـع  هب  مینک ، لیلحت  هیزجت و  اًلقع  ار  ثودـح  ام  رگا  اریز 
یمراهچ رما  زاین ، تلع  هک  تفای  میهاوخرد  تروص  نآ  رد  دوب  دـناوت  تلع  لعاف و  هب  زاین  تلع  هدـش ، دای  لـماع  هس  نیا  زا  کیمادـک 

. دراد تریاغم  هس  نیا  اب  هک  تسا 
هب قوبسم  دوخ  نآ  داجیا  تسا و  داجیا  هب  دنمزاین  دوخ  زین  مدع  زا  سپ  دوجو  تسین ؛ تیلع  هتسیاش  تسا  نالطب  یفن و  نوچ  قباس  مدع 

فقوت نآ  همزال  دـشاب  تلع  هب  زاین  تلع  دوجو ، رگا  نیاربانب  تسا . تلع  هب  تجاـح  تلع  رب  فقوتم  دوجو  نآ  هک  تسا  دوجو  هب  زاـین 
. هطساو دنچ  اب  دوب  دهاوخ  شیوخ  سفن  رب  ءیش 

نـشور ار  زاین  تلع  هب  دوجو  زاـین  و  دوجو ، تافـص  زا  تسا  یتفـص  تیفیک و  ثودـح ، اریز  تسا ، دوجو  هب  دـنمزاین  دوخ  زین  ثودـح 
زاین تلع  نیاربانب  دـمآ . دـهاوخ  مزال  هبترم  نیدـنچ  هب  سفن  رب  نآ  مدـقت  دـشاب ، تلع  هب  زاـین  راـقتفا و  تلع  ثودـح  رگا  سپ  میدرک .

ص 203) ج 2 ، رافسا ، «. ) دراد تیهام  هک  تسا  یناکما  نآ  تسا و  ثودح  دوجو و  مدع و  زا  جراخ  يزیچ  تلع ، هب  نکمم 
: هکنیا رب  ینبم  تسا  هدش  راهظا  یضعب  طسوت  هک  زین  رادنپ  نیا  تشذگ  هچنآ  زا 

نخس نیا  لصاح  تسا و  ینامز  یـشیپ  مدع ، یـشیپ  زا  ناشیا  دوصقم  دشاب و  مودعم  نآ  زا  شیپ  هک  تشاد  دهاوخ  ینعم  یماگنه  لعف ،
تلع لعف  نوچ  لولعم  هک  تسا  نیا 
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ینعم نآ  يارب  تلع  هب  زاین  دـشاب ، دوجوم  ًامئاد  يزیچ  رگا  هک  تسا  نیا  ناشیا  لیلد  دـشاب و  یناـمز  ثداـح  دـیاب  تسا  شیوخ  یلعاـف 
[249 .] دشابن دوجوم  دناوتیم  شاهّمات  تلع  دوجو  اب  لولعم  هک ، تسا  نآ  نخس  نیا  همزال  تشاد و  دهاوخن 
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هاوخ تسا ، هارمه  تیهام  اب  هراومه  هک  تسا  ناکما  تلع ، هب  تانکمم  يدنمزاین  تلع  مییوگ : هک  تسا  بیترت  نیدـب  قوف  لاکـشا  عفد 

. درادن يرثا  نآ  ماود  مدع  ماود و  تلع ، هب  تیهام  زاین  رد  مئاد . هاوخ  دشاب و  ّتقوم  تیهام  دوجو 
زا هک  تسا  لاحم  و  درادن ، لالقتسا  نآ  نودب  تسا و  تلع  رب  مئاق  اریز  تسا ، طبار  دوجو  تلع ، هب  تبسن  لولعم  دوجو  هتشذگ  اهنیا  زا 

. عطقنم هاوخ  دشاب و  مئاد  شدوجو  هاوخ  ددرگ ، زاینیب  دوخ  تلع  مّوقم و  دوجو 
. تسا هدیسر  تابثا  هب  نآ  نالطب  اًلبق  هک  مینادب  جراخ  تانکمم  هگرج  زا  ار  نامز  هک  تسا  نآ  لوق  نیا  همزال  هوالع ، هب 

درادن دحاو  لولعم  کی  زج  دحاو  تلع  کی  مراهچ : لصف 

. دشابن ددعتم  تاهج  ءازجا و  نآ  تاذ  رد  هک  تسا  یطیسب  رما  دحاو »  » زا دوصقم 
لولعم دوخ  طیـسب  تاذ  اب  هک  تسا  يرما  زین  دحاو  لولعم  تسا و  تلع  دوخ  طیـسب  تاذ  اب  هک  یطیـسب  تلع  ینعی  دـحاو  تلع  نیاربانب 
. دنتسین دحاو  تهج  کی  ياراد  تسا و  نیابتم  ءازجا  داحآ و  ياراد  هک  دوریم  راکهب  يریثک  لباقم  رد  اجنیا  رد  دحاو  سپ  تسا .

دریگیم همشچرس  نآ  زا  لولعم  دوجو  هچنآ  هک ، تسا  بیترت  نیدب  هلئسم  نایب 
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زا رظن  عطق  اب  دباییم  رودص  نآ  زا  لولعم  هک  تسا  يدوجو  نآ  تلع ، سپ  دـشاب . تلع  تاذ  سفن  یتسه و  لصا  هک  تسا  تلع  دوجو 
هب یّصاخ  لولعم  رودص  ّتیخنس ، نآ  هطساو  هب  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  یتاذ  ّتیخنـس  لولعم  تلع و  نایم  هک  تسا  مزال  و  رگید ، زیچ  ره 

. دشاب يزیچ  ره  تلع  ای  زیچ و  ره  لولعم  دناوتیم  يزیچ  ره  تروص  نیا  ریغ  رد  دبای ؛ صاصتخا  یّصاخ  تلع 
تهج کی  رد  دننوگانوگ و  تاهج  ياراد  هک  يددعتم  ياهلولعم  درادـن  دوجو  تهج  کی  زج  نآ  تاذ  رد  هک  تلع  کی  زا  رگا  لاح 

یتروص رد  دشاب ، هتـشاد  دوجو  فلتخم  ددعتم و  تاهج  تلع  تاذ  رد  هک  دوب  دهاوخ  نآ  مزلتـسم  دبای ، رودص  دنوشیمن  دحتم  دـحاو 
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. تسا نیمه  بولطم  دوشیمن و  رداص  دحاو  زج  دحاو  زا  سپ  تسا . ضرف  فالخ  نیا  دوب و  تلع  تاذ  تطاسب  رب  ام  ضرف  هک 
دهاوخ دودـحم  تاقولخم  شنیرفآ  رد  یلاعتقح  تردـق  دوشن  رداص  لولعم  کـی  زج  دـحاو  زا  رگا  هک  دـناهدرک  ضارتعا  بلطم  نیا  رب 

تسا هدیسر  تابثا  هب  دوخ  ياجرد  وا  هقلطم  تردق  هک  یتروص  رد  تشاد ، دهاوخن  ار  یکی  زا  شیب  لعج  قلخ و  تردق  رگید  وا  دش و 
. سدقت یلاعت و  تسا ، وا  تاذ  نیع  و 

یتّیئیـش تسا و  ضحم  یتسین  نالطب و  لاحم  اریز  دریگیمن ، ّقلعت  لاحم  هب  تردق  تسا و  تباث  ناهرب  قیرط  زا  هلئـسم  مییوگ  خساپ  رد 
تسوا و لولعم  هطـساوالب  ای  يدوجوم  ره  تسا و  یقاب  دوخ  قالطا  لاح  هب  یلاعتقح  تردق  نیاربانب  دریگ  رارق  تردق  ّقلعتم  هک  درادن 

. تسا یقیقح  لولعم  لولعم ، ِلولعم  و  تسوا ، لولعم  ِلولعم  ای 
: دوشیم عّرفتم  یلئاسم  تشذگ  نآ  رکذ  هچنآ  زا 

هک دوب  دهاوخ  یعون  دحاو  ای  دبای  رودص  ریثک  زا  يدحاو  هاگره  و  دوشیمن ، رداص  ّصاخ )  ) یصخش دحاو  هاگچیه  ریثک ، ءایـشا  زا  . 1
، دوش داجیا  نآ  زج  تکرح و  رون و  شتآ و  زا  هک  ترارح  دـننام  تسا  ياهژیو  تلع  ياراد  نآ  زا  يدرف  ره  تسا و  ددـعتم  دارفا  ياراد 

نآ دوجو  اما  یعون ، تدحو  دننامه  تسا  فیعض  يددع و  نآ  تدحو  هکنآ  ای  و 
300 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

اب ار  نآ  دوـجو  هک  تسا  دنتـسم  یقراـفم  تلع  هب  شدوـجو  تسا و  يددـع  شتدـحو  هک  یلوـیه  دـننام  دوـشیم  هداد  دانتـسا  ریثـک  هـب 
تلع هکنآ  ای  میدرک . لقن  هراب  نیا  رد  ار  اـمکح  ءارآ  اًـلبق  و  دـناشوپیم ، نآ  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دـشخبیم  ماوق  ییاـهتروص 
لعف ای  لولعم  تسا و  ءازجا  زا  بکرم  ریثک ، هکنآ  ای  و  دوشیم ، هداد  دانتسا  نادب  لولعم  دوجو  تسا و  تدحو  تهج  کی  ياراد  ریثک ،

. دوشیم هداد  تبسن  بکرم  دوخ  هب  نکیل  تسا  ءزج  کی  لولعم  اهنت  نآ  زا  هرداص 
تروص نآ  رد  هک  دنـشاب  ّرثؤم  مه  اب  رگیدکی و  ضرع  رد  اهتلع  نآ  هاوخ  دشاب ، دّدعتم  ياهتلع  لعف  دناوتیمن  دحاو  لولعم  کی  . 2
يرگید زا  سپ  یکی  اهتلع  هاوخ  و  تسا ، ضقانت  بجوم  هک  دشاب  تاهجلا  ددعتم  دـیاب  تسین  شیب  تهج  کی  ياراد  هک  دـحاو  تاذ 

. تسا تاذ  کی  رد  ددعتم  تاهج  مزلتسم  زین  نآ  هک  دنوش  دراوتم  نآ  رب 
زا بکرم  دیاب  رگید  ترابع  هب  دشاب . یترثک  تهج  دـحاو ، تلع  نآ  رد  دـیاب  ددرگ  رداص  ددـعتم  لیلاعم  دـحاو  تلع  کی  زا  هاگره  . 3
درف کی  دـننام  دـشابیم . اراد  بکرم  هک  یـضورفم  تدـحو  تهج  هب  هن  دوش  هداد  دانتـسا  ترثک  تهج  هب  لولعم  ترثک  اـت  دـشاب  ازجا 

. دنراد یتاذ  نیابت  مه  اب  تسا و  ياهناگادج  هلوقم  زا  کی  ره  هک  دیآیم  دوجو  رد  ددعتم  لاعفا  وا  زا  هک  ناسنا 

تسا لاحم  للع  هلسلس  رد  لسلست  رود و  مجنپ : لصف 

هراشا

تسا هطساو  نودب  ای  هک  دشاب ، نیتسخن  ءیـش  رب  فقوتم  دوجو ، رد  دوخ  زیچ  نآ  هک  يزیچ  رب  ءیـش  دوجو  فقوت  زا  تسا  ترابع  رَود 
ب»  » دشاب و ب »  » رب فقوتم  فلا »  » هکنانچ هطـساو  اب  ای  و  فلا ،»  » رب فقوتم  ب »  » دشاب و ب »  » رب فقوتم  دوجو  رد  فلا »  » اًلثم هکنانچ 

«. فلا  » رب ج »  » و ج »  » رب
. دنیوگ رمضم  رود  ار  هطساو  اب  و  حّرصم ، رود  ار  هطساو  نودب  رود 

[250] سفن رب  ءیش  مدقت  مزلتسم  اریز  تسا ، یهیدب  ًابیرقت  روما  زا  رَود  ندوب  لاحم 

ص301 ۀمکحلا ؛  ۀیاهن  همجرت 
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. تسا یلقع  تالاحم  زا  هک  تسا  شیوخ 

ات مراهچ  رب  نآ  موس و  ءیـش  رب  رگید  ءیـش  نآ  دـشاب و  يرگید  دوجوم  ءیـش  رب  ّبترتم  دوجوم  ءیـش  کـی  هک  تسا  نآ  لسلـست  اـما 
رد اهنت  هکنآ  ای  و  يدعب ، دعب ، ره  زا  دعب  دشاب و  یلبق  لبق ، ره  زا  لبق  هکنانچ  دـشاب  تیاهنیب  فرط  ود  زا  نآ  هلـسلس  هاوخ  تیاهنیب ؛

عمتجم دوجو  رد  دوجوم و  لعفلاب  نآ  ءازجا  همه  هک  تسا  نآ  لسلـست  يارب  یلـصا  طرـش  لاح  ره  رد  اما  دـشاب ، تیاهنیب  تهج  کـی 
. دشاب رارقرب  يرگید  رب  یکی  ّبترت  ءازجا  نیب  رد  دنشاب و 

ات بیترت  نیدـب  رگید و  تلع  رب  تلع  تلع  تلع و  تلع  رب  تلع  ّبترت  دوخ و  تلع  رب  لولعم  کی  ندوب  بترتم  ینعی  لـلع  رد  لسلـست 
. تیاهنیب

: تسا رارق  نیا  زا  هدش  هماقا  نآ  رب  هک  ییاهناهرب  هلمج  زا  تسا و  لاحم  للع  هلسلس  رد  لسلست 

لوا ناهرب 

ار لوـلعم  هک  تسا  یّلقتـسم  دوـجو  تلع ، تسین و  تلع  رب  زج  نآ  ماوـق  اریز  تسا ، طـبار  دوـجو  دوـخ  تلع  هـب  تبـسن  لوـلعم  دوـجو 
کیچیه يرگید ، لولعم  زین  نآ  دشاب و  یثلاث  رما  لولعم  زین  تلع  رگا  لاح  دـش . هتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  نانچمه  دـشخبیم - تیدوجوم 

هب دـبای و  همادا  تیاهنیب  ات  دنتـسه  لولعم  یگمه  هک  للع  هلـسلس  رگا  سپ  تشاد . دـهاوخن  لقتـسم  دوجو  یلبق  تلع  هب  تبـسن  للع  زا 
هک تسا  لاحم  اریز  درک ، دـهاوخن  ادـیپ  قّقحت  دوجو و  هلـسلس  ءازجا  زا  کیچـیه  ددرگن ، یهتنم  طبارریغ  لقتـسم  لولعمریغ  تلع  کی 

. دشاب لقتسم  دوجو  نودب  طبار  دوجو 

مود ناهرب 

رد انیس  یلعوبا  سیئرلاخیش  زا  تسا  فورعم  طسو  فرط و  ناهرب  هب  هک  ناهرب  نیا 
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نیا سپـس  مینک ، ضرف  یتـلع  زین  تلع  نآ  يارب  مـیریگب و  رظن  رد  ار  یتـلع  نآ  يارب  مـینک و  ضرف  ار  یلوـلعم  رگا  تـسا : افـش  باـتک 
تلع قلطم و  تلع  تلع ، ِتلع  هک  دید  میهاوخ  میهد  رارق  هجوت  دروم  دنراد  رگیدکی  اب  نآ  هناگهس  ءازجا  هک  یتبسن  تهج  زا  ار  هلسلس 

هک دنراد  فالتخا  مه  اب  تهج  نیا  رد  هک  دنچ  ره  دنوریم  رامـشهب  لولعم  نادـب  تبـسن  ود ، نآ  و  رگید ، ءزج  ود  نآ  يارب  تسا  یلوا 
، دنتسین لوا  تلع  دننام  نیرخآ  لولعم  هن  طسو و  ءزج  هن  کیچیه ، و  هطـساواب ؛ لولعم  يرگید  تسا و  هطـساوالب  لولعم  ود  نآ  زا  یکی 

. تسین یلولعم  چیه  تلع  اًلصا  لولعم ، نیرخآ  تسا و  لولعم  کی  تلع  اهنت  تسا ، رخآ  لولعم  هطساوالب  تلع  هک  ینایم  درف  اریز 
فرط ّتیـصاخ  و  تسین ، زیچ  چـیه  تلع  هک  تسا  نآ  لولعم  فرط  ّتیـصاخ  دراد . ياهژیو  ّتیـصاخ  هلـسلس  ءزج  هس  زا  کـی  ره  سپ 
تـسا رگید  فرط  لوـلعم  فرط و  کـی  تلع  هک  تسا  نآ  یناـیم  ءزج  ّتیـصاخ  و  تسا ، رگید  ءازجا  هـمه  تـلع  هـک  تـسا  نآ  رگید 

نیمه رب  اهنآ  همه  عضو  زین  دشاب  ءزج  کی  زا  شیب  فرط  ود  طسو  رد  رگا  لاح  تسا .] هلسلس  رس  ود  زا  ءزج  نیرخآ  فرط ، زا  روظنم  ]
. تسا یقاب  دوخ  لاح  رب  طسو  ءازجا  فرط و  ود  عضو  مه  زاب  مینک  ضرف  یهانتمان  ار  هلسلس  رگا  زین  تسا و  لاونم 

تسا ءزج  کی  مکح  رد  دشاب  هک  دادعت  ره  هب  طسو  ءازجا  دوب و  دهاوخ  فرِـص  لولعم  یکی  همه و  تلع  یکی  نیفرط  ءزج  ود  زا  ینعی 
هب تبسن  نآ  دارفا  یمامت  مینک  ضرف  تیاهنیب  ار  هلسلس  رگا  نونکا  تسا . تلع  رگید  فرط  هب  تبسن  لولعم و  فرط  کی  هب  تبسن  هک 
زا لک  و  تسا ، لولعم  هلـسلس ، ءازجا  زا  کی  ره  نوچ  دوب  دـهاوخ  لولعم  هلـسلس  لـک  لاـح  نیع  رد  دوب و  دـنهاوخ  تلع  نیرخآ ، ءزج 

هلسلس ءازجا  ردق  ره  مکح  نیا  تسا و  تلع  مکح  رد  نیرخآ ، لولعم  هب  تبسن  هلـسلس  لک  نینچمه ، تسا . ءازجا  هب  قلعتم  دوجو  ثیح 
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. دوب دهاوخ  یقاب  دوخ  لاح  رب  دوش  دایز  ای  مک 
نآ ءازجا  نیب  رد  هک  دوب  دهاوخ  دوجوم  للع  زا  ياهلسلس  دشاب ، هتشادن  یفرط  للع ، تهج  رد  ددرگن و  یهتنم  ییاج  هب  هلسلس  رگا  لاح 

دوجو لولعمریغ  تلع  کی 
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دهاوخن دوجو  تسا ، هلـسلس  یمامت  تلع  یلوا و  تلع  هک  فرط ، و  دوب ، دهاوخ  طسو  ءزج  مکح  رد  یهانتمان  هلـسلس  لک  ینعی  درادن .
. تسا لاحم  نیا  تشاد و 

موس ناهرب 

: رارق نیدب  یباراف  رصنوبا  هب  بوسنم  رصخا » ّدسا   » ناهرب هب  فورعم  رصتخم  راوتسا و  تسا  یناهرب 
هلـسلس نآ  ّلک  دشاب ، دوخ  يارو  يرگید  دوجو  هب  دنمزاین  دوخ  دوجو  رد  کی  ره  یهانتمان ، لعفلاب و  دوجوم  هلـسلس  کی  دارفا  هاگره 

يدوجوم هلـسلس ، نیا  ياجک  زا  لقع ، مکح  هب  لاح  دـشاب . نآ  يارو  يدوجوم  هک  هاـگنآ  رگم  دـمآ  دـهاوخن  دوجو  رد  زین  تیاـهنیب 
[251 .] دیآ دوجو  رد  نآ  زا  دعب  يدوجوم  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  دناوتیم 

. تسین هشقانم  زا  یلاخ  اهنآ  بلاغ  هک  دناهدرک  هماقا  لسلست  نالطب  تهج  رد  زین  يرگید  ياهناهرب 

يروآدای

لعفلاب عامتجا  دناهتـسناد : زیچ  ود  تسا  هدـش  هماقا  هک  ییاهناهرب  همه  رد  ار  لسلـست  ندوب  لاحم  مکح  تحـص  طرـش  امکح  زا  یخرب 
يدعاصت تهج  رد  للع  لسلست  هک  تسا  نآ  رما  نیا  ياضتقا  رگیدکی . رب  اهنآ  ّبترت  تیاهنیب و  تهج  رد  هلسلس  ءازجا 

304 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
ددرگ بترتم  دوخ  تلع  رب  یلولعم  هک  لزانت  تهج  رد  هن  دـنوشیم ، بترتم  رگیدـکی  رب  تیاهنیب  ات  للع  هک  یتهج  ینعی  دـشاب ، لاحم 

. تیاهنیب ات  بیترت  نیمه  هب  لولعم و  رب  لولعم  لولعم  سپس 
لولعم رب  للع  مّدقت  و  دراد ، هطاحا  نآ  رب  تسا و  عمج  لولعم  دوجو  هبترم  رد  دوجو  للع  همه  هک  تسا  نیا  روکذم  تهج  ود  نایم  قرف 

. دنرادن ققحت  دوخ  ياهتلع  دوجو  هبترم  رد  دش  هتفگ  للع  دروم  رد  هچنآ  فالخرب  تالولعم  اما  تسا ، روصتم  یلقع  لیلحت  قیرط  زا 
زاغآ نآ  زا  ار  هلسلس  هک  یلولعم  هبترم  رد  تسا  رگیدکی  رب  ّبترتم  لعفلاب و  دوجوم  للع  عامتجا  مزلتسم  هلسلس  يدعاصت  ریس  نیاربانب ،

. تسین عمتجم  ددرگیم  زاغآ  نآ  زا  ًاضرف  هلسلس  هک  یلوا  تلع  هبترم  رد  لزانتم ، تالولعم  یلوزن ، ریس  رد  هک  یلاح  رد  مینکیم .
رب طورـشم  یلزانت ، تروص  رد  مه  تسا و  قداص  يدعاصت  تروص  رد  مه  یباراف  انیـس و  نبا  زا  لوقنم  ناهرب  ود  هک  تشاد  هجوت  دیاب 

شخبهجیتن یتروص  رد  طقف  هدـش  دای  ناهرب  ود  هصقان  للع  دروم  رد  نکیل  دـشاب . هتفای  فیلأـت  هّماـت  لـلع  زا  ثحب  دروم  هلـسلس  هکنآ 
رظن نآ  زا  قوف  ناهرب  ود  لزانتم ، هلـسلس  رد  اما  تسا ، بجاو  لولعم  دوجو  اب  هصقان  تلع  دوجو  اریز  دشاب ، يدـعاصت  هلـسلس  هک  تسا 

. تسین بجاو  هصقان  تلع  دوجو  اب  لولعم  دوجو  هک  تسین  يراج 
اهنت تلاح ، نیا  : » دناهتفگ هتسناد و  نآ  زا  ءزج  کی  رد  هلسلس  یهانتمان  ءازجا  عامتجا  ار ، لسلـست  ندوب  لاحم  رایعم  هک  یناسک  نیاربانب 

[252 .] دوب دناوتن  لوبق  لباق  لزانتم » هن  دشاب  دعاصتم  هلسلس ، هک  تسا  حیحص  یتروص  رد 
305 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

رگید يروآدای 
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رب کی  ره  دنـشاب و  عمتجم  دوجو  رد  دوجوم و  لـعفلاب  هلـسلس  ءازجا  هک  تسا  لاـحم  یماـگنه  اـهنت  لسلـست  هک  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ 
لاـحم لسلـست  تروص  نآ  رد  ددـع ، بتارم  زا  يرایـسب  دـننام  دـشاب ، هوقلاـب  ازجا  زا  یـضعب  دوجو  رگا  نیارباـنب  دـشاب . ّبترتم  يرگید 

. تسا یهانتم  هراومه  دشاب  دوجوم  هک  اج  ره  ات  ددع  اریز  دوب ، دهاوخن 
، سکعلاب دنشاب و  مودعم  رگید  ضعب  دوجو  اب  اهنآ  زا  یضعب  هکنانچ  دنـشابن ، عمتجم  دوجو  رد  اما  دنـشاب ، لعفلاب  ءازجا  رگا  نینچمه ،
زا هچنآ  هک  تسا  نآ  لـبق  دروم  دـننام  زین  نآ  لـیلد  ناـهج . یناـمز  ثداوح  نوچمه  دوب ؛ دـهاوخن  لاـحم  لسلـست  مه  تروـص  نیا  رد 

یهانتمان درادـن و  یـصخشم  زرم  دـح و  هدـنیآ  رد  اههدـیدپ  ثداوح و  شیادـیپ  نکیل   ) تسا یهانتم  ًاـعطق  تسا  دوجوم  مه  اـب  ثداوح 
(. تسا

فقوتم رگیدکی  رب  ًایلاوتم  اهنآ  دوجو  ینعی  دشابن ، رارقرب  ّبترت  اهنآ  نیب  نکیل  عمتجم ، دوجو  رد  دنشاب و  دوجوم  لعفلاب  رگا  روطنیمه 
رارقرب یلولعم  تلع و  هطبار  هنوگچـیه  اهنآ  نایم  هک  یتادوجوم  زا  یهانتمان  دادـعت  دـننام  تسین ؛ لاحم  اهنآ  هلـسلس  رد  لسلـست  دـشابن ،

. دشابن
رد عامتجا  و  ّبترت ، ءازجا و  لعفلاب  دوجو   ) طرـش هس  زا  یکی  یتقو  هک  تسا  نآ  تسین ، لاحم  لسلـست  هدش  دای  دراوم  رد  هکنیا  ینعم 

هلسلس کی  دشابن ، لصاح  دوجو )
306 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

یهاـنتمان تادوجوم  هلـسلس  هکنآ  هن   ] ددرگ يراـج  نآ  رب  لسلـست  هلاحتـسا  هب  طوبرم  نیهارب  اـت  دوب  دـهاوخن  دوجوم  یهاـنتمان  دـحاو 
[. دشاب ریذپققحت  لعفلاب ،

رگید يروآدای 

يدام و یئاغ و  یلعاف و  تلع  زا  تلع ، ماسقا  همه  رد  لسلـست  هک  تسا  نیا  دـش  هماقا  لسلـست  ندوب  لاحم  يارب  هک  ییاهناهرب  ياضتقا 
يراج عانتما  مکح  دراوم  نیا  همه  رد  هکنآ  لـیلد  دیـسر . تاـبثا  هب  نآ  نـالطب  هّماـت  تلع  دروم  رد  هک  ناـنچمه  تسا ؛ لاـحم  يروص 
رارقرب تیاهنیب  ات  هدـش  دای  للع  ماسقا  یمامت  رد  رگیدـکی  رب  ءازجا  يدوجو  فقوت  رگید  ترابع  هب  ای  ّبترت  دادـتما  هک  تسا  نآ  تسا 

. تسا
سنج سنج ، يارب  هک  تسا  لاـحم  زین  تیهاـم  رد  ینعی  دوشیم . تاـبثا  زین  تیهاـم  ءازجا  رد  لسلـست  ندوب  لاـحم  دـش ، هتفگ  هچنآ  زا 

ات رگید  یلـصف  زین  نآ  دـشاب و  یلـصف  ياراد  لـصف  ره  اـی  و  دـبای ؛ هـمادا  ساـنجا  هلـسلس  تیاـهنیب  اـت  يرگید ، زین  نآ  يارب  يرگید و 
[253 .] دناهدش هتفرگ  رظن  رد  طرشب  رابتعا ال  هب  هک  دنتسه  تروص  هدام و  نامه  لصف  سنج و  اریز  تیاهنیب ،

. دش دهاوخن  ریذپناکما  یتیهام  نانچ  لّقعت  دشاب  یهانتمان  تیهام  کی  هدنهد  لیکشت  ءازجا  رگا  هتشذگ ، نیا  زا 

یلعاف تلع  مشش : لصف 

هک تسا  یحّجرم  دنمزاین  ندش  دوجوم  يارب  نکمم  تیهام  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ 
307 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسا توافتم  دوجو  هب  تبـسن  تیهام  نأش  اب  نکمم ، دوجو  هب  تبـسن  حّجرم  نأش  هک  تسین  دیدرت  دهد . حـیجرت  مدـع  رب  ار  نآ  دوجو 
ای میمانیم  لعف  ار  نیا  دراد و  ندیـشخب  هضافا و  هبنج  نکمم  دوجو  هب  تبـسن  نآ ، زا  یئزج  لقادـح  ای  الک و  اـی  حّـجرم  هک  ینعم  نیدـب 

لاحم و  میهدیم ؛ مان  نآ  هب  کیدزن  يزیچ  ای  لوبق  ار  نیا  دراد و  نتفریذـپ  نتفرگ و  هبنج  تیهاـم  نکیل ، لـعف . ینعم  هب  کـیدزن  يزیچ 
رگا اریز  تسین ، تیهام  نأش  هاگچیه  هضافا  یـشخبرثا و  ّتیلعاف و  ینعی  دشاب . هتـشاد  ار  حّـجرم  نأش  دوجو ، هب  تبـسن  تیهام  هک  تسا 
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يریذـپرثا لوبق و  هک  ار  تیهام  نأش  تسا  لاحم  زین  حّـجرم  نینچمه  دوبن . حّـجرم  هب  جاتحم  دوجو  رد  هاگچـیه  تشادیم  ینأـش  نینچ 
لعف نأش  دراد و  تمزالم  نادقف  اب  لوبق  نأش  اریز  ددرگ ، دّحتم  اج  کی  رد  لوبق »  » و لعف »  » هک تسا  تالاحم  زا  زین  و  دـشاب ، اراد  تسا 

. تسا هارمه  نادجو  اب 
هکنانچ تسا . كرد  لباق  حوضو  هب  يدام ، ياههدـیدپ  ثداوح و  رد  یهجوت  كدـنا  اب  تیهاـم  حّـجرم و  رد  لوبق  لـعف و  نیب  تواـفت 

یکی ار  اهنآ  دیآیمرد و  تکرح  هب  تساهنآ  دقاف  هک  ییاهتروص  تفایرد  يارب  فلتخم  ياهتلع  طسوت  هدام  درک ، هدـهاشم  ناوتیم 
. تشادن لوبق  ناکما  دوبن ، دقاف  رگا  هک  یتروص  رد  دنکیم ، لوبق  يرگید  زا  سپ 

. تسا مزالم  نتشاد »  » اب هک  تساهنآ  تاذ  اب  بسانتم  ّصاخ  لعف  تاحّجرم ، للع و  نأش  دراد و  تمزالم  نتشادن »  » اب لوبق ،»  » نیاربانب
« یلعاف تلع   » ار نآ  دروآرد و  لعف  هب  ار  نآ  هک  تسا  یتلع  هب  دنمزاین  دوخ  دوجو  رد  يدام ، ثداح  رما  کی  دش ، هتفگ  هچنآ  ساسا  رب 

تایهام دوجو ، ملاع  رد  هک  درک  میهاوخ  تاـبثا  نیا  زا  سپ  مییوگیم . يداـم » تلع   » ار نآ  هک  دـنک  لوبق  ار  نآ  هک  یتلع  و  میماـنیم ؛
هدام زا  دّرجم  نوچ  نکیل  دراد . زاین  لعاف  حّجرم و  تلع  هب  تسا  هارمه  نآ  اب  هک  یناکما  ببس  هب  هک  تسه  زین  ياهدام  زا  دّرجم  نکمم 

. تسین دنمزاین  يدام  تلع  هب  تسا 
308 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسین زاینیب  یلعاف  تلع  زا  دّرجم ، ای  يدام  زا  معا  ینکمم ، دوجو  چیه  نیاربانب 
هک دناهدومن  لعاف  نودب  لعف  تابثا  عقاو  رد  دناهدرک ، یفن  ار  یلعاف  تلع  هتسناد ، يدام  تلع  رد  رـصحنم  ار ، للع  همه  هک  یناسک  سپ 

[254 .] تسا راکشآ  ییاطخ 

یلعاف تلع  ماسقا  متفه : لصف 

: تسا رارق  نیدب  ناشیا  طبض  بسحرب  نآ  میسقت  تیفیک  دناهتسناد و  مسق  تشه  رب  ار  نآ  یخرب  هک  دراد  یماسقا  لعاف 
هک تسا ، وا  عبط  مئالم  شلعف  ای  درادن ، دوخ  لعف  هب  ملعرگا  هن . ای  تسا  رثؤم  شلعف  رد  وا  ملع  دراد و  ملع  دوخ  لعف  هب  تبـسن  ای  لعاف 

هب لعاف  ار  نآ  تروص  نآ  رد 
309 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دنمان يرسَق )  ) رسَق هب  لعاف  ار  نآ  هک  تسین  شعبط  میالم  لعف  ای  دنیوگ و  یعیبط )  ) عبط
ربـج هب  لـعاف  ار  وا  تروص  نآ  رد  هک  تسین  وا  هدارا  قفو  رب  لـعف  اـی  دراد  ّتیلخدـم  شلعف  رد  ملع  تسا و  ملاـع  دوخ  لـعف  رب  رگا  اـما 
اـضر هب  لعاف  ار  وا  هک  تسوا  لعف  نیع  لـعف و  هبترم  رد  لـعف  هب  وا  ملع  اـی  تروص  نآ  رد  تسا ؛ وا  هدارا  قفو  رب  اـی  و  دـنیوگ ، يربج ) )

هب لعاف  ار  وا  هک  تسا  یجراخ  هزیگنا  ای  یعاد  هب  نورقم  وا  لعف  ای  تروص  نیا  رد  هک  تسوا  لعف  زا  لبق  لـعف ، هب  وا  ملع  اـی  و  دـنیوگ ،
رب دئاز  لعاف  ملع  رگا  تسا . لولعم  رودـص  أشنم  ملع ، دوخ  هکلب  تسین  لعاف  تاذ  رب  دـئاز  یجراخ  یعاد  هب  نورقم  ای  و  دـنیوگ ، دـصق 

. دنیوگ یّلجت  هب  لعاف  ار  وا  دشاب ، تاذ  نیع  هکلب  دشابن  تاذ  رب  دئاز  رگا  دنیوگ و  تیانع  هب  لعاف  ار  وا  دشاب ، يو  تاذ 
لعاف نیاربانب  دنیوگ . ریخست  هب  لعاف  ار  وا  دشاب  يرگید  لعاف  هب  بوسنم  شلعف  دوخ و  رگا  دوش ، ضرف  هک  یتیفیک  ره  هب  لعاف  نونکا ،

: تسا مسق  تشه  رب 
سفن دـننام  تسا ، راگزاس  شعبط  اب  لعف  لاـح  نیع  رد  درادـن و  یهاـگآ  ملع و  دوخ  لـعف  رب  هک  تسا  یلعاـف  نآ  عبط و  هب  لـعاف  لوا ،

. ملع هن  تسا  عبط  يور  زا  يو  لاعفا  تسین و  ملع  هب  لعاف  ینامسج ، ياوق  ندب و  یتایح  لاعفا  هب  تبسن  هک  ناویح  ناسنا و 
يرامیب لاح  رد  یندـب  لاعفا  هب  تبـسن  سفن  دـننام  دراد ، تقفاوم  شعبط  اب  لعف  هن  تسا و  ملاع  دوخ  لعف  رب  هن  هک  رـسق ، هب  لعاف  مود ،
. دنک لمع  يرگید  زرط  هب  ددرگ و  فرحنم  دوخ  یعیبط  ریسم  زا  تسا  يرامیب  زا  یشان  هک  رگید ، ياهورین  تلع  هب  يو  لاعفا  هک 
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ماجنا رب  هک  ناسنا  دـننام  تسین ؛ وا  هدارا  هب  لعف  نکیل  دراد  یهاگآ  ملع و  دوخ  لعف  هب  تبـسن  هک  تسا  یلعاف  نآ  ربج و  هب  لعاف  موس ،
. دننک شروبجم  دهاوخیمن  هچنآ 

لعف نیع  لعف ، رب  وا  یلیـصفت  ملع  تسا و  ملع  زا  یـشان  وا  هدارا  تسوا و  هدارا  دروم  لعف  هک  تسا  یلعاف  نآ  و  اضر ، هب  لـعاف  مراـهچ ،
یلامجا وا  ملع  لعف ، زا  لبق  تسا و 

310 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
ناسنا هکنانچ  دریگیم . رب  رد  زین  ار  تاذ  زا  یشان  لعف  لولعم و  هک  تسا  لصاح  دوخ  تاذ  رب  وا  ملع  قیرط  زا  یلامجا  ملع  نآ  تسا و 

یلیـصفت و ملع  زا  لبق  هک  یلاح  رد  تساهنآ  نتفای  تیلعف  نامه  دوخ  اهتروص ، هب  وا  یلیـصفت  ملع  دزاسیم و  ار  یلاـیخ  ياـهتروص 
یلاعتقح ّتیلعاف  دـننام  زین  و  تسا ؛ مولعم  شیوخ  لاّعف  تاذ  رب  وا  ملع  قیرط  زا  ناسنا ، یلامجا  ملع  رد  اـهنآ  همه  یلاـیخ ، روص  تیلعف 

. نویقارشا هدیقع  بسح  رب  ملاع ، تاقولخم  هب  تبسن 
زا یـشان  تسا و  یلیـصفت  لعف ، زا  لـبق  زین  وا  ملع  دراد و  هدارا  ملع و  دوخ  لـعف  هب  تبـسن  هک  تسا  یلعاـف  نآ  دـصق و  هب  لـعاف  مجنپ ،

. نیمّلکتم لوق  بسح  رب  لاعتم  بجاو  دننام  زین  دوخ و  يرایتخا  لاعفا  رد  ناسنا  دننام  تسا ؛ تاذ  رب  دئاز  یجراخ و  یعاد  هزیگنا و 
دوخ هّیملع ، تروص  نامه  و  تسوا ، تاذ  رب  دـئاز  يو  ملع  دراد و  یلبق  ملع  دوخ  لعف  رب  هک  تسا  یلعاف  نآ  و  تیانع ، هب  لـعاف  مشش ،

؛ داتفا دـهاوخ  ورف  دـنک ، طوقـس  روصت  یتخرد  ای  راوید  رـس  رب  هاگره  ناسنا ، هکنانچ  يرگید . دـئاز  لـماع  هن  تسا  لـعف  رودـص  أـشنم 
. تسا نوئاشم  هدیقع  هکنانچ  دنکیم ، داجیا  اهنآ  رب  ملع  دّرجم  هب  ار  تادوجوم  یلاعتقح  نینچمه ،

سفن هکنانچ  تسا ، شیوخ  تاذ  رب  وا  یلامجا  ملع  نیع  هک  دراد  یلیصفت  ملع  دوخ  لعف  رب  هک  تسا  یلعاف  نآ  یّلجت و  هب  لعاف  متفه ،
اهنآ هب  تبـسن  نوچ  تسا و  شیوخ  عون  هیوناث  تالامک  همه  أدـبم  تطاسب  نیع  رد  تسا و  ناـسنا  عون  ریخا  تروص  هک  یناـسنا ، دّرجم 

تـسا شیوخ  تالامک  لیـصافت  هب  ملع  عقاو  رد  دوخ  تاذ  هب  يو  ملع  تسا و  تالامک  نآ  همه  دـجاو  دوخ  تاذ  رد  دراد  ّتیملع  هبنج 
فشک نیع  ءایشا  رب  وا  یلامجا  ملع  هک  تفگ  میهاوخ  نیا  زا  سپ  هچنآ  ربانب  لاعتم  بجاودننام  و  دنشابن ؛ زیامتم  رگیدکی  زا  هک  دنچره 

. تسا یلیصفت 
دشاب يرگید  لعاف  نآ  زا  شلعف ، دوخ و  هک  تسا  یلعاف  نآ  ریخست و  هب  لعاف  متشه ،

311 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
للع همه  دـننام  تسوا و  سفن  رّخـسم  ناسنا ، رد  یناویح  یتابن و  یعیبط و  ياوق  هکناـنچ  دـشاب . رگید  لـعاف  رّخـسم  دوخ  لـعف  رد  وا  و 

. تسا لاعتم  بجاو  ریخست  رد  هک  یتسه 
هب طوبرم  لامعا  همه  ام  هکنیا  حیـضوت  تسا . ثحب  ياج  دنـشاب  دـصق  هب  لعاف  زا  نیابتم  عون  ود  تیانع  هب  لعاف  ربج و  هب  لعاف  هکنیا 

دوخ عون ، ره  ینعی  میهدیم . تبـسن  عون  تاذ  سفن  هب  تسا ، روهـشم  نآ  هیوناث  تـالامک  ناونعهب  هک  ار ، تادوجوم  عاونا  زا  عون  کـی 
هب ناشلاعفا  هک  یعاونا  یکی  دـناهنوگ : ود  ام  هدـهاشم  دروم  عاونا  هّیلک  تهج  نیا  زا  تسا و  شیوخ  هیوناث  تالامک  لاعفا و  یلعاف  تلع 

ّتیلخدم ناشلاعفا  رودص  رد  ملع  هک  عاونا ، زا  هتسد  نآ  يرگید  رصانع ؛ دننام  درادن ، یشقن  هنوگچیه  نآ  رد  ملع  تسا و  عبط  ياضتقم 
. ناسنا دننام  دراد ، مات 

هچنآ دنک و  تردابم  نآ  ماجنا  هب  دهد و  زییمت  تسوا  لامک  هیام  ار  هچنآ  لاعفا ، نایم  زا  ات  هدـش  زّهجم  ملع  هب  هک  تسا  مود  مسق  نیمه 
. دیوگ كرت  تسین  وا  لامک  ار 

نآ هنرگو  دروخیم  ار  نآ  هویم ، دننام  دوب ، بسانم  ندروخ  يارب  رگا  هاگنآ  دربیم ، ناهد  هب  دـیآ  شتـسد  هب  هچ  ره  كدوک  هکنانچ 
. دزادنایم رود  ار 

نیب رد  هک  یقیدصت  ملع و  ورنیا  زا  تسا . نآ  ریغ  زا  یلامک  لاعفا  صیخـشت  رطاخ  هب  ًافرـص  لعف  لعاف و  نایم  رد  ملع  تطاسو  نیاربانب 
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هـشیدنا لمأت و  هب  جاتحم  نآ  قیدـصت  دـشاب و  یناسفن  تاکلم  زا  یـشان  ای  يروضح و  مولع  زا  رگا  دوشیم  عقاو  هطـساو  لـعف ، لـعاف و 
زاین نآ  قیدصت  دشاب و  دـیدرت  دروم  لعف  ندوب  لامک  رگا  نکیل  دـسریم ؛ ماجنا  هب  دوشیم و  هدارا  لعاف  طسوت  گنردیب  لعف  دـشابن ،

ات دّدرم ، لعف  نآ  رب  دوخ  مولعم  یلامک  فاصوا  نیوانع و  کی  کی  قیبطت  هب  دنکیم  عورـش  یملع  لعاف  دشاب ، هتـشاد  يّورت  رّکفت و  هب 
. دیوگ كرت  هنرگو  دهد  ماجنا  ار  نآ  تفرگ  رارق  قیدصت  دروم  لعف  ندوب  لامک  ماجنارس  رگا 

يراـیتخا لـعف  ار  نآ  زا  رداـص  لـعف  میماـنیم و  راـیتخا »  » ار نآ  اـم  هـک  تـسا  كرت  لـعف و  فرط  ود  زا  یکی  هـب  فاـطعنا  لـیم و  نـیا 
. مییوگیم

312 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
فرط دشاب و  زرحم  لعاف  رد  نآ  قّقحت  بوجو  ندوب و  لامک  هب  قیدصت  هک  تسا  نآ  رب  فقوتم  يراتخم  یملع  لعاف  ره  لعف  نیاربانب ،

. دوش هدرمش  بجاوریغ  لامک و  مدع  نآ ، كرت  ینعی  رگید ،
نآ ماجنا  هب  گنردیب  دوب  مهارف  لعاف  يارب  هلـصافالب  لعف ، مزاول  صاوخ و  یـسررب  رّکفت و  هب  زاـین  نودـب  یقیدـصت ، نینچ  رگا  لاـح 
نآ بوجو  مدع  ّتیحوجرم و  ای  لعف ، بوجو  ناحجر و  نآ ، هلیسو  هب  ات  دزادرپیم  يّورت  رّکفت و  هب  دوبن  مهارف  رگا  دنکیم و  تردابم 

رابجا و زا  ای  دشاب  عوضوم  تعیبط  زا  یشان  كرت ، ناحجر  مدع  لعف و  ناحجر  هک  تسین  یقرف  نیا  رد  دنک . صخـشم  لعف  كرت  رد  ار 
، تفایرد ضحم  هب  دشاب ، هتسشن  تسا  نتخیر  ورف  لاح  رد  هک  ياهتسکش  راوید  رانک  رد  یسک  رگا  هکنانچ ، ياهدننک . ربج  لماع  هارکا 
هب یـصخش  دـشاب و  هتـسشن  يراوید  هیاس  رد  تحارتسا  يارب  یـسک  رگا  وحن  نیمه  هب  دزاسیم ؛ رود  راوید  زا  ار  نتـشیوخ  ناـج ، میب  زا 

كرت ار  راوید  راـنک  ناـج  میب  زا  وا  و  درک ، دـهاوخ  بارخ  وا  رـس  رب  ار  راوید  هنرگو  دزیخرب  اـجنآ  زا  هک  دـیامن  راـبجا  ار  يو  دـیدهت ،
. تسا ناسکی  زین  قیدصت  تسا و  يدارا  تروص ، ود  ره  رد  لعف  تسا ، توافتم  اهنآ  رد  قیدصت  أشنم  هکنیا  اب  دیوگ ،

ار ربج  هب  لعاف  ناوتب  ات  دنتـسین  لعف  زا  زیامتم  عون  ود  یجراخ ، دوجو  ثیح  زا  يرایتخا  لعف  يرابجا و  لعف  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا 
. تسناد دصق  هب  لعاف  لباقم  عون 

زج هک  دنکیم  هجاوم  یلعف  اب  ار  روبجم  لعاف  ینعی  دزاسیم ، هفرط  کی  ار  لعف  هک  تسا  نآ  هدـننک  رابجا  لماع  شقن  رثکادـح  نیاربانب 
[255 .] تسا لاونم  نیمه  رب  عضو  زین  دناهفرطکی  ًاعبط  هک  یلاعفا  دروم  رد  هکنانچ  درادن ، يرگید  هار  نآ  ماجنا 

313 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
لعف نایم  نآ ، نیناوق  تاعارم  هعماج و  حـلاصم  ظفح  يارب  یعامتجا  ننـس  نیناوق و  رد  هراومه  نادـنمدرخ  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن 

. دریگ رارق  دوخ  ياج  رد  عامتجا  هیراج  ننس  ءازا  رد  مدرم  باقع  باوث و  شهوکن و  شیاتس و  ات  دناهتشاذگ  قرف  يرابجا  يرایتخا و 
[256 .] یقیقح هن  يرابتعا  تسا  یمیسقت  يربج ، يرایتخا و  هب  لعف  میسقت  سپ ،

دنلب ياج  رب  هک  یـسک  رد  طوقـس  روصت  اًلثم  اریز  نآ ، زا  زیامتم  یعون  هن  تسا  دصق  هب  لعاف  عون  زا  زین  تیانع  هب  لعاف  بیترت  نیمه  هب 
هب یطیارش ، نانچ  رد  نداتسیا  هک  یـسک  رد  روصت  نامه  اب  تقیقح  رد  ددرگیم  يو  طوقـس  ثعاب  روصت  نآ  زا  یـشان  سرت  هداتـسیا و 
ملع دنکیم ، تکرح  یناسآ  هب  عفترم  ياهانب  دنلب و  ياهراوید  رـس  رب  هک  ییاّنب  دننام  تسا ، يداع  يرما  يو  يارب  رارکت  نیرمت و  ببس 

. تسا یناسکی  دحاو و 
و دشاب ، نمیا  دنکن و  طوقس  دنامب و  دوخ  ياج  رد  تسا  نکمم  هک  دنادیم  تسا  هداتسیا  دنلب  راوید  رس  رب  هک  یـصخش  هک  ینعم  نیدب 

ارف ار  وا  ياپارس  بارطضا  سرت و  تدش  هدش و  یلوتسم  وا  رب  ساره  فوخ و  هک  صخش  نآ  هکنیا  زج  دوش . كاله  دنک و  طوقـس  ای 
دتفایم و ورف  هجیتن  رد  دزادرپیم و  طوقس  روصت  هب  اهنت  تسا  هتفرگ 

314 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
ندـنام و ياج  رب  بناج  ساره  سرت و  نودـب  دـنکیم و  روصت  ار  هّیـضق  بناج  ود  ره  تسا  يداـع  يرما  شیارب  نداتـسیا  هک  سک  نآ 
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. دنامیم راوید  رس  رب  هجیتن  رد  دنکیم و  روصت  ار  طوقس  مدع 
یعاد زا  یلاخ  ًاـقلطم  ار  نآ  هک  دوشیمن  نآ  بجوم  تسا ، زیمآتحلـصم  ییـالقع و  تیاـغ  دـقاف  تیاـنع ، هب  لـعف  هنوگنیا  هکنیا  اـما 

. تفگ میهاوخ  نخس  نآ  زا  ثبع » بعل و   » ثحبم رد  نیا  زا  سپ  و  تسا ، نآ  زا  معا  یعاد  اریز  مینادب ،

تسین یلاعتقح  زج  هملک  یقیقح  ینعم  هب  يرّثؤم  دوجو ، ملاع  رد  متشه : لصف 

هـس نیا  زا  هک  تفای  ناوتیمن  يدوجوم  چیه  تسا و  يواسم  ملاع  تادوجوم  هّیلک  رد  تیلولعم  تیلع و  نوناق  هک  دش  هتفگ  نیا  زا  شیپ 
. تسا رگید  يزیچ  تلع  يزیچ و  لولعم  ای  تسین و  تلع  تسا و  لولعم  ای  تسین  لولعم  تسا و  تلع  ای  دشاب : نوریب  تلاح 

هک دـش  هتفگ  زین  تسا . لاـعتم  بجاو  تاذ  نآ  ودـشابن  لولعم  دوـخ ، هک  ددرگیم  یهتنم  یتـلع  هب  لـلع  هلـسلس  هک  دـش  هتفگ  نینچمه 
تسا و نکمم  هسفن  یف  تسا  وا  زج  هچ  ره  تسین و  يو  رد  یگناگدنچ  یگناگود و  چیه  هک  تسا  هّقح  تدحو  هب  دحاو  لاعتم  بجاو 

سپ دوب ، دـناوتن  زاینیب  زین  هّمات  تلع  زا  هکنانچ  دوب  دـناوتن  زاینیب  یلعاف  تلع  زا  یلولعم  چـیه  هک  میتفگ  زین  بجاو . وا  هب  باـستنا  رد 
. تسوا زین  همه  یلعاف  تلع  هک  لاح  نیع  رد  تسا  زیچ  همه  هّمات  تلع  یلاعتيراب  تاذ 

و تسا ، وا  رب  مئاـق  تسا و  طـبار  دوخ  تلع  هب  تبـسن  لولعم  دوـجو  هکنیا  و  لـعاج ، يدوـجو  رثا  ینعی  دوـجو  رد  تیلع  دـش  هتفگ  زین 
تلع زا  عقاو  رد  دوشیم  هداد  تبسن  لولعم  هب  هک  یمکح  ره  سپ  تسا . هدنهدماوق  لقتسم و  دوجو  دوخ ، لولعم  هب  تبـسن  تلع  دوجو 

. تلع دوجو  هطساو  هب  تسا و 
داجیا و رد  تسا و  تادوجوم  أدبم  لقتسم و  لعاف  لاعتم  يادخ  اهنت  نیاربانب ،

315 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
، تسین ّرثؤم  دوجو  رد  وا  زج  زیچ  چـیه  و  هملک ، یقیقح  ینعم  هب  ّرثوم  تسا  وا  و  تسا ، شیوخ  تاذ  هب  مئاق  همه ، هب  تبـسن  دوخ  تیلع 

یلعاف للع  همه  تسا و  یبسن  تادوجوم  همه  لالقتـسا  درادن . تسا  داجیا  تیلع و  كالم  هک  يدوجو ، لالقتـسا  يرگید  زیچ  چیه  اریز 
. دنزاسیم کیدزن  لوا  أدبم  ضیف  عبنم  هب  ار  لولعم  هک  دیآیم  باسح  هب  یکمک  لماوع  تاّدعم و  عقاو  رد  دوجو 

هب رظن  اما  تسا ، يراس  ققحتم و  ملاـع  تادوجوم  رد  دوخ  بتارم  همه  اـب  هک  دوب  دوجو  ققحت  تلاـصا و  هبنج  زا  اـهنت  دـش ، هتفگ  هچنآ 
وا هب  للع  همه  هک  تسا  یتلع  یلاعتقح  دنتسه ، لالقتسا  ياراد  دوجو و  هب  سّبلتم  دنکیم و  رابتعا  لقع  هک  یـضرع  يرهوج و  تایهام 

تسا تلع  تلع  وا  ددرگ  یهتنم  ودب  هطـساو  اب  هچ  ره  و  تسا ، نآ  تلع  وا  دوش  یهتنم  ودب  هطـساو  نودب  هچ  ره  ینعی  ددرگیم . یهتنم 
. تسا وا  ریخست  رد  للع  یمامت  تسا و  زیچ  همه  لعاف  یلاعتقح  سپ  تسا ، بوسحم  زیچ  نآ  تلع  زیچ ، ره  تلع  تلع  و  نادب ، تبسن 

تسا شیوخ  لعف  رب  مّدقتم  رتيوق و  دوجو  رد  ّمات ، لعاف  مهن : لصف 

مکح رد  وا  هب  تبـسن  تسا ، وا  لولعم  هک  لعف ، هک  تسا  ورنآ  زا  تسا  شیوخ  لـعف  زا  رتدـیدش  رتيوق و  دوجو  ثیح  زا  لـعاف  هکنیا 
هکنیا زج  زین  رتيوق  رتدیدش و  ینعم  نآ . رب  طیحم  لعف و  هدنهدماوق  تسا و  لالقتسا  ياراد  لعاف  تسوا و  دوجو  رب  مئاق  تسا و  طبار 

(. ص 187 ج 2 ، رافسا ، . ) تسا يراج  ود  ره  ّرثؤم ، لعاف  هّمات و  تلع  دروم  رد  مکح  نیا  تسین و  دش  هتفگ 
رتيوق دوخ  لولعم  زا  ًاتاذ  ّرثؤم  تلع  هک  دنکیم  مکح  لقع  تهادـب  دـیوگ : هتـشاگنا ، تایهیدـب  زا  ار  هلئـسم  هللا  همحر  نیّهلأتملاردـص 

. تسین تهادب  نیدب  هلئسم  للع  ریاس  رد  نکیل  دشاب 
، تسا يرطف  روما  زا  مه  دشاب  مّدقتم  دوجو  تهج  زا  دوخ  لعف  رب  لعاف  هکنیا  اما 

316 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
یلعاف تلع  دروم  رد  طقف  هن  مکح  نیا  تفای . دهاوخن  دوجو  لعف  دـشابن  دوجوم  لعاف  ات  تسا و  لعاف  دوجو  رب  فقوتم  لعف  دوجو  اریز 
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. تسا يراج  زین  للع  ریاس  هّمات و  تلع  دروم  رد  هکلب 
زا هک  تروص  هدام و  اریز  تسا ، لولعم  ّتیعم  رد  هّماـت  تلع  : » دـناهتفگ هدرک و  لاکـشا  نآ  لولعم  رب  هّماـت  تلع  مدـقت  رد  هکنیا  سپ ،

« دیآیم مزال  شیوخ  سفن  رب  ءیـش  مّدقت  دنـشاب ، مدقتم  لولعم  رب  رگا  دنتـسه و  لولعم  دوخ  هکلب  لولعم ، هارمه  هب  دـناهمات  تلع  ءازجا 
تلع تسا  يدام  بکرم  ءیـش  هک  تروص  هدام و  هعومجم  يارب  هدام  دـش ، هتفگ  دوخ  ياج  رد  هکنانچ  اریز  تسا ، يدرومیب  لاکـشا 

عامتجا نیع  رد  تروص  هدام و  زا  لصاح  عومجم  اما  تسا ، تروص  هدام و  عومجم  يروص  تلع  زین  تروص  دـیآیم ، باسح  هب  يداـم 
. دوب دهاوخن  زیچ  چیه  تلع 

. تسا دودرم  لاکشا  و  رّخأتم ، لولعم  ود ، نآ  عومجم  تسا و  لولعم  رب  مّدقتم  تلع  تروص  هدام و  زا  کی  ره  نیاربانب 
. دش رکذ  ًاقوف  هک  تسا  ینعم  نامه  تسا ، عامتجا  طرش  هب  عومجم  تسا  رّخأتم  هچنآ  تسا و  داحآ  تسا  مدقتم  هچنآ  دناهتفگ : هکنیا 

دشاب لباق  مه  لعاف و  مه  تسین  نکمم  طیسب  ءیش  مهد : لصف 

دیق اب  لباق . مه  دشاب و  لعاف  مه  تسا  دحاو  هک  ثیح  نآ  زا  دحاو  ءیش  کی  تسین  زیاج  هک  تسا  نآ  نیـشیپ  يامکح  نیب  رد  روهـشم 
دناهتخاـس جراـخ  روبزم  مکح  زا  ّرثأـتم ، لـباق و  دوخ  هداـم  اـب  دـنّرثؤم و  لـعاف و  دوخ  روص  اـب  هک  ار  يداـم  عاونا  زا  هتـسد  نآ  ّتیثیح ،

. دریذپیم دوخ  هّدام  اب  ار  ترارح  اما  دنکیم ، دیلوت  ترارح  دوخ  تروص  اب  شتآ  اًلثم ، هکنانچ 
لوبق هچنآ  نیب  دیاب  هک  تسا  نآ  هلئـسم  تقیقح  لباق . مه  دـشاب و  لعاف  مه  يزیچ  هک  دناهتـسناد  زیاج  ناشیا ، سکع  هب  رّخأتم  يامکح 

لامکتسا لاعفنا و  ینعم  هب  نآ  رد 
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لئاق زایتما  لیصفت و  تسا  یجراخ  رثأت  لاعفنا و  نودب  ءیش  تاذ  زا  عازتنا  فاّصتا و  ینعم  هب  نآ  رد  لوبق  هچنآ  تسا و  یجراخ  دوجو 
رد هکنانچ  تسا  زیاج  مود  هتـسد  رد  نکیل  دوش ، عمج  دـحاو  تهج  رد  دـحاو  ءیـش  کی  رد  لوبق  لـعف و  تسین  نکمم  یلوا  رد  دـش .

. ددرگیم عمج  لوبق  لعف و  تایهام ، مزاول 
ینعی نادجو  اب  مزالم  لعف  هک  یتروص  رد  تسا ، هارمه  نادقف  اب  هراومه  ّرثأت  لاعفنا و  ینعم  هب  لوبق  هک  تسا  بیترت  نیدب  هیـضق  ناهرب 

رد نکیل  تسین . ریذـپعامتجا  تسا  دـحاو  هک  ثیح  نآ  زا  دـحاو  زیچ  کی  رد  هک  تسا  عفادـتم  نیاـبتم و  تهج  ود  نیا  تسا و  نتـشاد 
ینعم ات  دـشاب  لقعت  لباق  ندوب ، جوز  ینعی  نآ  مزال  نودـب  راهچ ، تاذ  ّتیمامت  هک  تسین  نانچ  راـهچ  ندوب  جوز  دـننام  تاـیهام  مزاول 
زیاـج نآ  رد  لوبق  لـعف و  عاـمتجا  ورنیا  زا  تسا و  فاـّصتا  قلطم  ینعم  هب  اـهنت  لوبق ، دراوم ، هنوگنیا  رد  دوش . ققحتم  نآ  رد  نادـقف 

[257 .] تسا
لعف هکنیا  یکی  دناهدومن . لالدتسا  هنوگود  دوخ  لوق  يارب  دناهدرک  مکح  لباق  لعاف و  عامتجا  زاوج  مدع  رب  ًاقلطم  هک  نیشیپ  يامکح 
دوخ لوبقم  هب  لباق  تبسن  هکنیا  مود  تفای . دناوتن  رودص  تسا  دحاو  هک  ثیح  نآ  زا  دحاو  ءیش  کی  زا  تسا و  ریاغتم  رثا  ود  لوبق  و 

. تسا یبوجو  دوخ  لعف  هب  مات  لعاف  تبسن  هک  یتروص  رد  تسا ، یناکما 
ناکما هب  مه  دوخ  لوبقم  لعف و  هب  نآ  تبسن  هک  دوب  دهاوخ  نیا  نآ  همزال  لباق ، مه  دشاب و  يزیچ  لعاف  مه  دحاو  ءیـش  کی  رگا  سپ 

. تسا تاموزلم  یفانت  مزلتسم  مزاول ، یفانت  دنتسه و  یفانتم  رگیدکی  هب  تبسن  اهنآ  هک  یلاح  رد  بوجو ، هب  مه  دشاب و 
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رد رثأت ، لاعفنا و  ینعم  هب  لوبق ، لعف و  عامتجا  هک  دـنکیمن  تباث  ار  نیا  زا  شیب  ّتیعماـج  تّحـص و  ضرف  هب  رکذـلاقوف  لالدتـسا  ود 
هب تایهام  فاـصتا  رد  نیا  تسین و  ناـکما  هب  قوبـسم  تاذ و  زا  رداـص  يرثا  فاـّصتا ، ینعم  هب  لوبق  اـما  تسا ، عنتمم  دـحاو  زیچ  کـی 

. دوشیم هظحالم  اهنآ  مزاول 

همکحلاهیاهن همجرت  هفسلف : www.Ghaemiyeh.comتیاهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دش  دهاوخ  نآ  بجوم  نتسناد ، لباق  زا  رداص  يرثا  ار  لوبق  لوا ، ناهرب  رد  تسین . هشقانم  زا  یلاخ  ناهرب  ود  زا  کیچیه  لاح  نیا  اب 
لوبق لعف  یلعاف  تلع  مه  طیسب  لباق  کی  هک  دمآ  دهاوخ  شیپ  لاکـشا  نیا  تروص  نآ  رد  میروآ و  رامـشهب  لوبق  یلعاف  تلع  ار  لباق 

. دش دناوتن  رداص  دحاو  ءیش  کی  زا  رثا  ود  نیا  و  اهنآ ، زا  لصاح  بّکرم  زا  یئزج  مه  و  لوبقم ، تروص  هدنریذپ  مه  دشاب و 
دوجو ینعی  تسین . دوجو  تبسن  لعف ، هب  تسا ، هناگراهچ  للع  زا  یکی  دوخ  هک  یلعاف ، تلع  تبسن  هک  تسا  نیا  مود  لالدتسا  لاکـشا 

تلع ییاهنت  هب  لعاف  هکنآ  ضرف  هب  لاح  دیآ . مهارف  مه  للع  ریاس  هکنآ  رگم  دـنکیمن  باجیا  ار  لولعم  دوجو  ییاهنت  هب  یلعاف  تلع 
دهاوخن لیدبت  بوجو  هب  ناکما  زا  لعف  هب  نآ  تبـسن  مه  زاب  دشاب ، لعفلاب  لعاف  نادب ، للع  هیقب  مامـضنا  اب  هک  ینعم  نیدـب  دـشاب ، هّمات 

. دش
دناهدرک و دانتسا  هطیسب  تایهام  هژیوهب  تایهام ، مزاول  هب  ًامومع  دناهتسناد  زیاج  طیسب  دحاو  ءیش  رد  ار  لوبق  لعف و  هک  رّخأتم  يامکح 
تسا و یتیهام  ره  مزال  هریغ  ندوب و  تیهام  ندوب ، نکمم  اًلثم ، دراد ؛ هارمه  هب  يدنچ  مزاول  هکنآ  زج  تسین  یتیهام  چـیه  هک  دـناهتفگ 

تاذ زا  عزتنم  میهافم  تسا  نینچمه  لباق . مه  تسا و  لعاف  مه  مزاول  نیا  زا  کی  ره  هب  تبسن  نآ ) زج  ناسنا و  شتآ ، بآ ،  ) تیهام ره 
[258 .] لعاف مه  تساهنآ و  لباق  مه  بجاو  تاذ  هک  یگناگی ، ندوب و  دوجولابجاو  دننام  یلاعت ، بجاو 
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اما تسا ، یکی  نآ  رد  لوبق  لعف و  هک  تسا  فاّصتا  ینعم  هب  ًافرـص  نآ  رد  لوبق  هک  تسا  يدراوم  لماش  اهنت  ناشیا  تادنتـسم  ناـهرب و 

نادـجو اب  هراومه  لعف  نآ  لباقم  رد  دراد و  تمزالم  نادـقف  اب  هراومه  دـشاب ، لامکتـسا  ّرثأـت و  لاـعفنا و  ینعم  هب  لوبق  هک  يدراوم  رد 
. دنتسین دحاو  ءیش  رد  عامتجا  لباق  ود  نیا  تسا و  مزالم 

نآ تابثا  ییاغ و  تلع  مهدزای : لصف 

هراشا

مه یمود  لامک  اما  دوشیم ، بوسحم  لوا  لامک  هّوقلاب  دوجوم  ره  يارب  تکرح  دـمآ ، دـهاوخ  تکرح  ثحبم  رد  نیا  زا  سپ  هکنانچ 
لامک نیا  دتسیایم . زاب  تکرح  زا  نادب  ندیسر  زا  سپ  دنکیم و  تکرح  نآ  يوسهب  كرحتم  ءیش  هچنآ  زا  تسا  ترابع  نآ  تسه و 

، كّرحتم ءیـش  يارب  تکرح  ّتیبولطم  تسا و  یلـصا  بولطم و  لامک  دـباییم و  تسد  نادـب  دوخ  تکرح  اـب  كرحتم  هک  تسا  ریخا 
. درادن تکرح  ياضتقا  ءیش  تاذ  تسین و  بولطم  دوخ  هب  دوخ  تکرح  دناهتفگ : ورنیا  زا  تسا . نآ  عرف 

تکرح هب  تیاغ  نیا  تبسن  دباییم . لماکت  نادب  ندیـسر  اب  كّرحتم  ءیـش  میمانیم و  تکرح  تیاغ  ار  نآ  هک  تسا  مود  لامک  نیمه 
. دشیم لدب  نوکس  هب  هنرگو  تسین  تیاغ  نیا  زا  یلاخ  یتکرح  چیه  تسا و  صقن  هب  لامک  تبسن 

هک نانچمه  تیاغ  نآ ، قیرط  زا  هک  دراد  دوجو  داحتا  یعون  ود  نآ  نیب  تسا  رارقرب  تیاغ  تکرح و  نیب  هک  یتبسن  طابترا و  هطـساو  هب 
. دباییم طابترا  مه  كرحتم  اب  تیاغ  داّحتا ، نیمه  هطساو  هب  و  دوشیم ، طبترم  زین  كّرحم  هب  تسا  طبترم  تکرح  هب 

تکرح هب  ینیا  یمک و  یفیک ، یعـضو ، تکرح  لـیبق  زا  یـضَرَع  تاـکرح  زا  یعوـن  هب  ار  مـسج  دـشاب و  تعیبـط  كّرحم ، رگا  نوـنکا 
نیا رد  دبای ، لماکت  مسج  ات  دروآرد 
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كّرحم تعیبط  تسا و  هدـیدرگ  هجوتم  وا  يوسهب  تکرح  قیرط  زا  كّرحتم  هک  یلامک  ّتیمامت و  نآ  زا  تسا  تراـبع  تیاـغ  تروص ،

. یتکرح كّرحتم  بناج  زا  هن  تفرگیم و  تروص  یکیرحت  كّرحم  بناج  زا  هن  دوبن  تیاغ  نآ  رگا  و  تسا ؛ نآ  بلاط  کیرحت  هار  زا 
لاّیـس یعـضو  هب  لوا  عـضو  زا  جورخ  اـب  دـهاوخیم و  ار  مود  عـضو  دـنکیم ، تکرح  رگید  عـضو  هب  یعـضو  زا  هـک  یمـسج  نیارباـنب 
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تباث یعضو  رب  هک  هاگنآ  ات  ددرگیم  يرگید  ینآ  درف  هب  لدب  نآ »  » ره رد  هک  دوشیم  لیدبت  ینآ »  » يدوجوم هب  نآ  رد  هک  دیآیمرد 
. تسا نآ  بلاط  تقیقح  رد  مه  كّرحم  تسا و  وا  لامک  یلصا و  بولطم  هک  دریگ  رارق  لّدبتمان  و 

تروـص نآ  رد  یناوـیح ، یناـسنا و  سوـفن  دـننام  دراد ، ّتیلخدـم  شلعف  رد  وا  ملع  هک  دـشاب  یملع  لـعاف  عوـن  زا  كّرحم  رگا  نوـنکا 
هلاصالاب و بولطم  تیاغ ، نکیل  دریگیم . رارق  لـعاف  تساوخ  هدارا و  دروم  دـش  دـهاوخ  یهتنم  نادـب  هک  یتیاـغ  هطـساو  هب  زین  تکرح 

. دوشیم عقاو  بولطم  دارم و  تیاغ  عبت  هب  تکرح  اما  تسا ، هسفنل 
رظن رد  دوخ  تکرح  تیاغ  ناونعهب  تسا  نآ  نراـقم  تیاـغ و  همزـال  هک  ار  يروما  ًاـبلاغ  یملع  لـعاف  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  هتبلا 

. دنکیم هجوتم  نآ  يوسهب  ار  کیرحت  دزاسیم و  رارقرب  یلپ  لّیخت  هلیسو  هب  بولطم ، نراقم  رما  تکرح و  یلصا  تیاغ  نیب  دریگیم و 
دروخب و بآ  ات  دیآرد ، تکرح  هب  يروخشبآ  يوسهب  ای  دیامن و  تاقالم  ار  دوخ  تسود  ات  دنک  تکرح  یناکم  يوسهب  یسک  هکنانچ 

. دور رازاب  هب  شورف  دیرخ و  يارب  ای 
لعف هک  یماگنه  اما  يدارا ، ای  دـشاب  یعیبط  هکنآ  زا  معا  تسا ، یـضرع  تاکرح  عون  زا  هک  تسا  یلاعفا  دروم  رد  دـش  هتفگ  هچنآ  همه 

ياراد یگمه  رهاوج  هنوگنیا  هک  دـناسر  میهاوخ  تاـبثا  هب  نیا  زا  سپ  دراد  یقّلعت  هداـم  هب  هک  دـشاب  يرهاوج  زا  رگا  دـشاب ، يرهوـج 
تباث دوجو  هب  هک  یماگنه  ات  تسا و  لاّیس  اهنآ  دوجو  دنتسه و  يرهوج  تکرح 
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دارم و تساهنآ و  لامک  ّتیمامت و  هک  تسا  ییاهن  تیاغ  نآ  دوب و  دـنهاوخ  تکرح  رد  نآ  يوسهب  ناـنچمه  دـنوشن  یهتنم  یلاّیـسریغ 

عقاو هکّرحم  للع  هدارا  تساوخ و  دروم  یلامک ، تیاـغ  نآ  هطـساو  هب  هّیرهوج  تاـکرح  و  تسا ، هکّرحم  یلعاـف و  لـلع  یلـصا  بولطم 
[. تسا يرهوج  یضرع و  هدیرفآ  رثا و  لعف  زا  روظنم  . ] دوشیم

شدوجو هک  ورنآ  زا  تسا ، یلقع  تادرجم  زا  درادـن و  هداـم  هب  یقّلعت  هنوگچـیه  لـعف  تاذ و  رد  هک  دـشاب  يرهاوـج  زا  لـعف  رگا  اـما 
دارم و تسا و  مامت  ّدح  رد  هسفن  یف  تشاد و  دهاوخن  دوجو  نآ  رد  مه  یـصقن  مامت و  ًاعبط  درادـن ؛ ياهوقلاب  هبنج  چـیه  تسا و  لعفلاب 

لعف هک  ینعم  نیدب  تسا ، یکی  تیاغ  لعف و  تروص  نیا  رد  دوب . دهاوخن  يرگید  زیچ  نآ ، دوخ  زج  یلـصا  دوصقم  تیاغ و  بولطم و 
دوخ و یئاغ  تلع  لعف ، هکنآ  هن  دوشیم ، عقاو  دوصقم  تیاغ و  تسا  يوهاـمریغ  ياهقیقد  دراد و  لـعاف  دوجو  هبترم  رد  هک  یتقیقح  اـب 

. تسا لاحم  هتبلا  هک  دشاب  دوخ  تلع  يزیچ  هک  دوب  دهاوخ  نیا  نآ ، همزال  هک  دشاب  شیوخ  رب  مّدقتم 
. تسا نامه  زین  لعف  یئاغ  تلع  تسا و  یتیاغ  ياراد  شیوخ  لعف  رد  یلعاف  ره  هک  دش  نشور  سپ 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دیسر  تابثا  هب  یلئاسم  تشذگ  هچنآ  زا 
هک ینعم  نیدـب  تسا . یکی  لعف  اب  هاگ  نآ - تامزالم  یعبت و  روما  هن  تسا  لعاف  یلـصا  ياـضتقا  دروم  هچنآ  ینعی  لـعف - ره  تیاـغ  . 1

نایم هک  تسا  هیجوت  لـباق  یماـگنه  نیا  و  دوشیم ، عقاو  لـعف  تیاـغ  دراد  رّرقت  لـعاف  دوجو  هبترم  رد  هک  وحن  ناـمه  هب  لـعف ، تقیقح 
دوجوم لعف ، هک  هدّرجم  رهاوج  همه  رد  هکنانچ  تسه ] رارقرب  يداّحتا  نینچ  هک  دیـسر  تابثا  هب  اًلبق   ] دـشاب رارقرب  داّحتا  تیاغ  لـعاف و 

. تسا یکی  لعف  تیاغ و  تسا ، ّمات  تیلعف  ياراد  دّرجم و  اًلماک 
هک يرهاوج  لاعفا  ینعی  دسریم  روهظ  هب  یـضرع  یتاکرح  تروصهب  هک  یلاعفا  رد  هکنانچ  دناهناگادج ، زیچ  ود  لعف  تیاغ و  زین  هاگ 

دننام دنراد  یگتسباو  یعون  هدام  اب 
322 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

تـسد دوخ  تایاغ  رب  تکرح ، داـجیا  قیرط  زا  لـعاف  لاـعفا ، هنوگنیا  رد  تسا . لاونم  نیا  رب  رما  هداـم  رد  عبطنم  روص  یناویح و  سوفن 
تیاغ ات  دنکیم  داجیا  ار  تکرح  لعاف ، تسا . لعاف  ياضتقم  تکرح ، تیاغ  هکلب  تسین  یلـصا  بولطم  تکرح ، هک  یلاح  رد  دباییم 

دوش و نیگهودـنا  یـصخش  يروجنر  زا  یـسک  هکنانچ  ددرگ  زاب  لعاف  دوخ  هب  لعف  تیاغ  هک  تسا  نکمم  لاح  دروآ . تسد  هب  ار  نآ 
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یـسک هکنانچ  ددرگ ، زاب  هدام  هب  لعف  تیاغ  تسا  نکمم  ای  و  دزاس ، هدوسآ  هودنا  زا  ار  نتـشیوخ  ات  دـیآرب  يو  یتحاران  عفر  ددـص  رد 
ددرگ دـیاع  اهنیا  زا  ریغ  يزیچ  هب  لعف  تیاغ  تسا  نکمم  ای  و  دـنک ، داـجیا  يرییغت  تکرح  قیرط  زا  دوخ  نداتـسیا  اـی  نتـسشن  عضو  رد 

. دوش نامداش  میتی  نآ  ات  دهد  رارق  مارکا  دروم  ار  یمیتی  یسک  هکنانچ 
نآ رب  بترتم  دـباییم و  قّقحت  لعف  زا  سپ  ًاعبط  تیاغ  هک  دـنچ  ره  تسا ، مولعم  لـعف  زا  لـبق  هراومه  تیاـغ  یملع ، ياـهلعاف  يارب  . 2

. تسا ملع  هب  قوبـسم  هراومه  دشاب  هک  وحن  ره  هب  هدارا  دـننکیم و  هدارا  ار  دوخ  لعف  اهلعاف  هنوگنیا  هک  تسا  ببـس  نادـب  نیا  تسا .
هدارا دروم  لعف  زا  لبق  تیاغ  ینعی ، تسا ، لعاف  تساوخ  هدارا و  دروم  تیاغ  يارب  ًافرص  تکرح  دشاب ، هارمه  کیرحت  اب  لعف  رگا  لاح 

تقیقح رد  نادـب  ملع  لعف و  نآ  هدارا  تروص  نآ  رد  دـش ، عقاو  تیاغ  لعف  دوخ  دوبن و  راک  رد  یتکرح  رگا  و  تسا ؛ هتفرگ  رارق  لـعاف 
. دوب دهاوخ  نادب  ملع  تیاغ و  هدارا 

یملعریغ لعاف  دروم  رد  هک  تسا  یمکح  نآ » زا  دـعب  دوجو  ثیح  زا  تسا و  لـعف  زا  لـبق  روصت  ثیح  زا  تیاـغ  : » دـناهتفگ هکنیا  اـما 
. درادن دوجو  ملع  اهلعاف ، هنوگنیا  رد  اریز  دنکیمن ، قدص  عیابط  نوچمه 

یعیبـط ياـهلعاف  اریز  تسین ، هحماـسم  زا  یلاـخ  ینخـس  تسا ، لـعاف  ّتیلعاـف  تلع  یئاـغ ، تلع  هکنیا  رب  ینبم  یـضعب  لوق  نینچمه ،
تهج زا  تیاغ  زین  یجراخ  دوجو  ثیح  زا  دشخب . ّتیلعاف  لعاف  هب  دـشاب و  رـضاح  ناشدزن  مولعم و  لاعفا ، تایاغ  ات  دنتـسین  ملع  ياراد 

، لعاف زا  رّخأتم  هراومه  لعف  تسا و  لعف  دوجو  رب  بترتم  يدوجو 
323 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[259 .] دشاب لعاف  ّتیلعاف  تلع  تیاغ ، هک  تسا  لاحم  سپ 
دوخ تلع  تلع  دـناوتیمن  تسا و  لـعاف  لولعم  تروص  ره  رد  لـعف  هک  تسا  لـعف  نیع  تیاـغ  اـی  زین  یعیبطریغ  یملع و  ياـهلعاف  رد 

. دشاب نآ  رب  مدقتم  لعف و  رد  لعاف  ّتیلعاف  تلع  تسین  نکمم  نآ و  زا  رّخأتم  لعف و  رب  بترتمتسايرما  تیاغهکنآایو  دشاب ،
يرما تلع  دـناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتفیعـض  تسا و  ینهذ  دوـجو  هلوـقم  زا  لـعف ، زا  لـبق  یملع ، لـعاف  يارب  تیاـغ  روـضح  هوـالع  هب 

. دشاب لعاف  ینعی  یجراخ 
بترتم طوبرم و  لاعفا  یلعاف  تلع  دوخ  هّیعون  دوجو  اب  یملع  ياهلعاف  دمآ - دهاوخ  نآ  لیـصفت  ًادعب  هکنانچ  هک - تسا  نیا  تقیقح 

. تسا عاونا  زا  کی  ره  صاخ  دوجو  راثآ ، لاعفا و  أشنم  یلعاف و  تلع  زین  یعیبط  عاونا  رد  هک  نانچمه  دنتسه ، شیوخ  دوجو  رب 
تیلعف هب  لـعاف  رثا  نآ ، نودـب  هک  تسوا  ّتیلعاـف  مّمتم  طرـش  لـعاف ، نهذ  رد  لـعف  هـّیملع  روـص  دوـجو  یملع  ياـهلعاف  رد  نیارباـنب 

دوخ ّتیعون  هب  لعاف  هنرگو  دوب  دـهاوخ  تسرد  ینعم  نیدـب  اـهنت  تسا  لـعاف  ّتیلعاـف  تلع  ییاـغ  تلع  دوش  هتفگ  رگا  و  دـیآیمنرد ؛
ندیـشخب تیلعف  اـب  عون  هک  تسا  يوناـث  تـالامک  عقاو ، رد  تسا و  مّوقتم  وا  رب  ددرگیم و  رداـص  يو  زا  هک  تسا  یلاـعفا  یلعاـف  تلع 

[260 .] دباییم لماکت  نادب 
324 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

هب زج  هک  دوشیم  مولعم  قیقد  هجوت  اب  نکیل  نآ ، ریغ  هب  هاگ  هدام و  هب  هاگ  ددرگیم و  زاب  لعاف  هب  هاگ  یحطـس  رظن  ابدنچ  ره  تیاغ  . 3
. دوشیمن طوبرم  رگید  زیچ  چیه  هب  لعاف 

زا هک  ار  یجنر  یگدرزآ و  ات  دـنکیم  یکین  وا  هب  عقاو  رد  دزاس  دونـشخ  ار  وا  هک  دـنکیم  کـمک  ياهدـنامرد  هب  یـسک  رگا  هکناـنچ 
ار شیوخ  یتحاراـن  دـهاوخیم  تقیقح  رد  سپ  دزاـس ؛ فرطرب  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  وا  سفن  رد  صخـش  نآ  راـبفسا  عضو  هدـهاشم 

نت یگتسخ  هطساو  هب  هک  یجنر  زا  ار  شیوخ  سفن  دهاوخیم  تقیقح  رد  دنک  تحارتسا  ات  دوریم  ییاج  هب  هک  یسک  زین  دنک . نامرد 
. دزاس هدوسآ  دسریم  ودب 

لعاف لامک  ریخ و  تسا  لعف  رب  ّبترتم  هک  یتایاغ  روطنیمه  و  تسا ، وا  عبط  ّیـضرم  راگزاس و  لـعاف  اـب  هراومه  لـعف  هکنآ ، هصـالخ 
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. دوشیم بوسحم 
، دریگیمن ّقلعت  لفاس  هب  زگره  یلاع  هدارا  ورنیا  زا  دباییمن و  لامک  نادب  دنکیمن و  لفاس  دـصق  هاگچـیه  یلاع  : » دـناهتفگ هکنیا  اما 
زا لعاف  دـش ، هتفگ  هکنانچ  اریز  تسین ، لوبق  لباق  تسا » شیوخ  لعف  لولعم و  زا  رتلـماک  رتيوق و  تلزنم  دوجو و  ثیح  زا  تلع  اریز 

ّقلعت وا  سفن  هب  تقیقح  رد  لعاف  هدارا  ینعی  تسوا . راثآ  زا  يرثا  لعف  هک  دـنکیم  هدارا  ار  نآ  تسا و  شیوخ  لعف  ناـهاوخ  تهج  نآ 
. دراد یعبت  هبنج  نآ ، تیاغ  لعف و  تساوخ  دهاوخیم و  ار  دوخ  وا  تقیقح  رد  دریگیم و 

هدـهاشم تیاغ  هب  تبـسن  ّتیببـس  ءاضتقا و  تفـص  اب  ار  شیوخ  سفن  عقاو  رد  دـنکیم ، یلامک  تیاغ  روصت  لعاف  هک  یماگنه  نیارباـنب 
تیاغ هک  یلعف  نینچ  ياضتقا  اب  هارمه  ار  دوخ  سفن  ددرگ ، ریس  هلیسو  نادب  ات  دنکیم  ندروخ  هدارا  هک  ياهنسرگ  صخش  اًلثم  دنکیم .

ءاضتقا بسح  رب  ار  دوخ  ینعی  دنکیم . هدهاشم  دراد  لابند  هب  ار  بولطم 
325 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دبایب تفص  نامه  هب  زین  یجراخ  دوجو  ثیح  زا  ار  نآ  دهاوخیم  دباییم و  ریس 
زا جراخ  تیاغ  و  دنکیم ، لامک  بسک  تسوا  تاذ  عقاو  رد  هک  تیاغ  نتفای  تیلعف  اب  دشاب ، هتشاد  یقّلعت  هدام  هب  تبسن  لعاف  رگا  لاح 

، دـشاب هدام  زا  دّرجم  لعاف  هاگره  نکیل  دوب . دـهاوخ  يو  لامک  هیام  وا ، تاذ  عبت  هب  تسا  لـعف  رب  ّبترتم  جراـخ  رد  هچنآ  ینعی  وا  تاذ 
لاـمک بسک  تـسوا  لـماک  تاذ  ناـمه  عـقاو  رد  تـسا و  ماـت  تـیلعف  ياراد  تـسوا و  تاذ  هـک  تیاـغ  زا  دوـب و  دـهاوخ  لـماک  دوـخ 

[261 .] دنکیمن
نآ تیاغ  لعف و  لعاف  هک  تهج  نآ  زا  تسا  وا  تاذ  لوا  هجرد  رد  دوخ  لعف  رد  لعاف  ره  تیاغ  اـًلّوا : هک  دـش  نشور  تشذـگ  هچنآ  زا 

. دوشیم عقاو  دارم  تیاغ و  لعاف ، تاذ  عبت  هب  لعف  رب  ّبترتم  تیاغ  و  تسا ،
تاذ هک  تیاغ  هب  یبایتسد  قیرط  زا  دشاب  هتشاد  هدام  هب  یقّلعت  لعاف  رگا  لاح  دوشیم . بوسحم  لامک  لعاف  يارب  هراومه  تیاغ  ًایناث :
ینعم رگید  تسا و  ناـمه  زین  وا  لاـمک  هک  تـسوا  تاذ  نـیع  تیاـغ  دـشاب ، هداـم  زا  دّرجم  رگا  دـنکیم و  لاـمک  بـسک  تـسوا  لـعاف 

. دوب دهاوخن  راک  رد  تسا  هوق  زا  دعب  تیلعف  صقن و  زا  دعب  لامک  هک  لامکتسا ،
زا یلاـخ  دوشیم » رادروخرب  دـباییم و  لاـمک  نآ  زا  هک  دراد  یتیاـغ  دوخ  لـعف  رد  یلعاـف  ره  : » هک لوق  نیا  دوـشیم  نشور  اـجنیا  زا 

. دوب دناوت  تسرد  هدام  هب  ّقلعتم  لعاف  دروم  رد  اهنت  مکح  نیا  اریز  تسین ، هحماسم 
326 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

يروآدای

: دناهتفگ ورنیا  زا  تسا . زاینیب  ریغ  زا  وا  تاذ  اریز  دوب ، دـناوتن  یتیاغ  ياراد  دوخ  لاعفا  رد  لاعتم  بجاو  هک  دـننآرب  ناملکتم  زا  یخرب 
. تسین ضارغا  هب  لّلعم  دنوادخ  لاعفا 

ددرگیم و دـیاع  وا  ریغ  هب  هکلب  وا  دوخ  هب  هن  نکیل  دراد ، یحلاـصم  تاـیاغ و  شیوـخ  لاـعفا  رد  یلاـعت  دـنوادخ  دـناهتفگ  رگید  یخرب 
. دنوشیم دنمهرهب  نآ  زا  وا  تاقولخم 

بولطم تاّذـلاب  دوخ  ای  تسین  نوریب  لاح  ود  زا  لعف  دـش ، هتفگ  نیا  زا  شیپ  هچنآ  يانبم  رب  هک  تسا  دودرم  لیلد  نادـب  لوا  هورگ  لوق 
اریز دوشیمن ، بوسحم  نآ  يدوجو  مزاول  زا  تیاغ  هب  لعاف  زاین  زگره  دوشیم و  یهتنم  تاّذـلاب  بولطم  هب  ماجنارـس  اـی  تسا و  لـعاف 

. تشذگ نآ  حرش  اًلبق  هکنانچ  دشاب  شیوخ  تیاغ  ًانیع  دوخ  لعاف ، تسا  نکمم 
رب ّبترتم  تایاغ  قیرط  زا  وا  لماکت  ریغ و  هب  یلاعتقح  زاین  نآ ، ساـسا  رب  دـنچ  ره  هک  دوب  دـناوتن  اـنتعا  لـباق  لـیلد  نیدـب  زین  مود  لوق 

رتورف يو  زا  هک  ار  يزیچ  رتفیرـش  يدوجوم  نتـساوخ  لفاس و  هب  یلاع  هدارا  قلعت  نکیل  دـیآیمن ، مزال  اهنآ  زا  وا  يدـنمهرهب  و  لاعفا ،
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وا ّتیلعاف  هکلب  وا ، لعف  تسا و  هدـناوخارف  لعف  هب  ار  یلاعتقح  هک  یتیاغ  هچنانچ  رگا  اریز  تسا ، یقاب  دوخ  ياج  رب  هیرظن  نیا  رد  تسا 
وا رد  قح  ریغ  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  مزلتـسم  تروص  نآ  رد  تسا ، لعف  رب  ّبترتم  هک  دـشاب  یتحلـصم  ریخ و  ناـمه  تسا ، نآ  رب  فقوتم 
ّقح هکلب  [ 262 .] تسین فـقوتم  يرگید  زیچ  رب  نآ  رد  تسا و  ّماـت  يو  ّتیلعاـف  تسا و  لوا  لـعاف  یلاـعتقح  هـکنآ  لاـح  دـنک ؛ ریثأـت 

هتفگ نانچ  بلطم -
327 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

تاذ رگم  دزیگنایمن  رب  یلعف  يوسهب  ار  وا  زیچ  چیه  و  درادن ، دوخ  تاذ  زج  يرگید  تیاغ  چیه  دوخ  لعف  رد  لعاف  هک  تسا  نیا  دـش -
. دوشیم بوسحم  تیاغ  یلصا ، تیاغ  عبت  هب  تسا  لعف  رب  بترتم  هک  یتایاغ  نیاربانب ، وا .

، ددرگیم یهتنم  ودب  للع  همه  هک  تسا  یلوا  تلع  وا  لماک و  ّمات و  شیوخ  ّتیلعاف  رد  تسا  یلعاف  وا  مییوگ : یلاعتقح  دروم  رد  سپ 
. تسا لامک  ره  أدبم  ریخ و  ره  لعاف  هک  تسوا  تاذ  ییاهن  یلصا و  تیاغ  تسا ، ریخ  ماظن  هب  ملع  نیع  هک  وا  یلاعتم  تاذ  و 

، تسا راکشآ  هیلع  ٌفقوتم  فقوتم و  نیب  تریاغم  نآ  رد  تسا و  یئاغ  تلع  رب  فقوتم  لعاف  ّتیلعاف  میتفگ  هک  نخس  نیا  نیب  دیابن  هتبلا 
[263 .] ددرگ روصت  یضقانت  تسوا ، یلاعتم  تاذ  لاعفا ، رد  بجاو  تاذ  تیاغ  میتفگ  هک  نخس  نیا  و 

هکناـنچ و  [ 264 [؛ تسا يریذـپانییادج  موـهفم  نآ ، زا  دوـصقم  هک  تـسا  نآ  مـعا  ینعم  اـجنیا  رد  ءاـضتقا  فـقوت و  زا  روـظنم  نوـچ 
زا بلاطم  مهف  مولع و  مّلعت  میلعت و  يارب  هک  تسا  نخـس  رد  ریذـپانبانتجا  تاـحماسم  زا  اـهریبعت  هنوگنیا  تسا ، هتفگ  نیّهلأتملاردـص 

بجاو دناهتفگ : تاذلاب » بجاو   » حیضوت ریسفت و  رد  اًلثم  هکنانچ  تسین . يریزگ  نآ 
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زا تیاکح  یکی  رهاظ  هک  تسا ؛ بجاو  ًاتاذ  شدوجو  هکنآ  دـناهتفگ : زین  دـنک ، ءاضتقا  دوخ  تاذ  يارب  ار  دوجو  هک  تسا  نآ  تاّذـلاب 
تریاغم مه  اب  رهاـظ  بسح  هب  تسا و  وا  تاذ  نیع  شدوجو  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  يرگید  تسا و  وا  دوجو  تلع  شتاذ  هک  دراد  نآ 

. دنراد
رظن ناعما  تقد و  یکدـنا  اب  هکلب  تسا ، یکی  وا  تاذ  اـب  دوخ  هک  تسوا  ّتیلعاـف  تیاـغ  ریخ  ماـظن  هب  وا  یتاذ  ملع  یلاـعتقح ، دروم  رد 

زا طبار  دوجو  تسا و  طبار  دوخ ، تلع  هب  تبـسن  لولعم  ره  دوجو  هک  تسا  تباث  اریز  تسا ، تاـیاغ  همه  تیاـغ  وا  هک  دوشیم  نشور 
دـشاب هسفنل  دوجوم  نآ  هیلع  ٌفقوتم  هکنآ  رگم  تسین  تسرد  يدوجو  فقوت  ینعم  هک  تسا  مولعم  زین  درادـن ؛ يدوجو  لالقتـسا  دوخ 

. دمآ دهاوخ  شیپ  لسلست  هنرگو 
هسفنل و دوصقم  لقتـسم و  بولطم  هب  هک  دـباییم  ققحت  یتـقو  نآ  لاـثما  هجوت و  هدارا و  دـصق و  بلط و  یقیقح  ینعم  بیترت ، نیمه  هب 
دوشیم و فقوتم  وا  رب  یهتنم و  وا  هب  زیچ  همه  دوجو  تسا و  یلوا  تلع  یلاعتقح  نوچ  و  ددرگ ؛ یهتنم  هسفنل  هیلا  هجوتم  هسفنل و  دارم 

ياهدنهاوخ چیه  دیوجیمن و  ار  وا  زج  ياهدنیوج  چیه  تقیقح ، رد  سپ  تسا ، ّقلعت  فقوت و  هنوگره  هاگهیکت  ّلقتسم و  ره  لالقتسا  وا 
هچ ره  تیاغ  نیاربانب  هطـساویب ، هاوخ  دشاب و  هطـساو  اب  هاوخ  دروآیمن ، يور  وا  هب  زج  سکچـیه  زیچ و  چـیه  دـهاوخیمن و  ار  وا  زج 

. سب تسوا و  دراد ، یتیاغ 

تسین تیاغ  زا  یلاخ  کیچیه  دشاب  نآ  لاثما  تداع و  بسح  رب  ای  يرورض  دصق  هب  هچنآ  ثبع و  لاعفا  مهدزاود : لصف 

ندـیتلغ رگید  يولهپ  هب  ییولهپ  زا  ندیـشک و  سفن  ناکدوک و  ياهيزاب  لیبق  زا  يدارا  لاعفا  زا  یخرب  هک  دـیآیم  شیپ  مّهوت  نیا  هاگ 
یتیاغ ياراد  لعف  ره  هک : مکح  نیا  ّتیلک  هلیـسو  نیدب  تسا و  تیاغ  نودب  نآ  ریظن  یتاکرح  شیر و  اب  ندرک  يزاب  باوخ و  رد  رامیب 

. ددرگیم ضقن  تسا ،
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. تفر دهاوخ  نیب  زا  تامّهوت  هنوگنیا  اهنآ  رب  تایاغ  ّبترت  یگنوگچ  يدارا و  لاعفا  يدابم  رد  لّمأت  اب  اما 
دنمانیم هلماع  هّوق  ار  نآ  هک  تسا  لاعفا  تاکرح  اب  رـشابم  کیدزن و  أدبم  کی  ياراد  يرایتخا  تاکرح  يدارا و  لاعفا  دناهتفگ : امکح 

أدبم ای  قوش ، هک  تسه  يرگید  أدبم  یتکرح ) يورین   ) هلماع هوق  زا  شیپ  و  تساهمادنا ؛ كّرحم  تسا و  هدـنکارپ  ندـب  تالـضع  رد  و 
تسا و هّیملع  تروص  نامه  هک  دراد  دوجو  يرگید  أدـبم  قوش  زا  شیپ  و  ددرگیم ؛ یهتنم  هدارا  عامجا و  هب  هک  دوشیم  هدـیمان  یقوش 
، أدـبم هس  نیا  دـنکیم . توعد  تسا  نآ  رب  بترتم  هک  یتیاغ  ببـس  هب  لعف  ماجنا  هب  ار  لعاف  هک  دوشیم  لصاح  لّیخت  ای  رّکفت  قیرط  زا 

. تسا لعف  يدارا  ریغ  يدابم  هّیملع ، تروص  قوش و  هلماع ، هّوق 
همه هک  ناـنچمه  دوشیم ، یهتنم  نادـب  تکرح  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نآ ، تیاـغ  تسا و  روعـش  نودـب  یعیبـط  أدـبم  کـی  هلماـع  هّوق 

. دناهنوگ نیدب  یعیبط  ياهلعاف 
تکرح هک  تسا  نامه  زین  اهنآ  تیاغ  دـنّدحتم و  هلماع  هّوق  اب  تیاغ  تهج  زا  هاـگ  هّیملع  تروص  یقوش و  يورین  ینعی  رگید ، أدـبم  ود 

زا ریغ  ییاج  رد  نتفای  رارق  یـسک  هکنانچ  دوب . دنهاوخ  دحاو  تیاغ  کی  ياراد  هناگهس  يدابم  تروص  نیا  رد  ددرگیم و  یهتنم  نادب 
تیاغ هک  تسا  نکمم  زین  هاگ  دبای . رارقتسا  نآ  رد  دنک و  تکرح  نآ  يوسهب  دوش و  قاتشم  نادب  تبـسن  دنک و  لّیخت  ار  شیوخ  ياج 

. دیامن تاقالم  ار  دوخ  تسود  ات  دوش  لقتنم  نادب  دنک و  روصت  ار  یناکم  یسک  هکنانچ  دشاب ، توافتم  هلماع  هّوق  تیاغ  اب  أدبم  ود  نیا 
تسا نکمم  هاگ  و  رکف ، نودب  ددرگ  رـضاح  لّیخت  رد  لعف  تروص  طقف  دشاب و  یّلیخت  تسا  نکمم  هاگ  هّیملع  تروص  ینعی  دیعب  أدبم 

هاگ و  دشاب ، قوش  أدبم  ییاهنت  هب  دوخ  تسا  نکمم  هاگ  و  دوب ، دهاوخ  نآ  هارمه  هب  زین  لعف  یئزج  لّیخت  تروص  نآ  رد  دشاب و  يرکف 
سّفنت رد  هکنانچ  دوش ، عقاو  قوش  أدبم  تعیبط  کمک  اب  تسا  نکمم  زین 
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يوخ کمک  هب  ای  و  دوشیم ، هدـهاشم  رگید  يولهپ  هب  ولهپ  کی  زا  هتفخ  ضیرم  لاقتنا  رد  هکنانچ  جازم  کمک  اب  ای  تسا و  نینچ  نیا 

[265 .] تسا نینچ  شیر  اب  يزاب  رد  هکنانچ  تداع  و 
بـسح رب  لاح  نیع  رد  تسا ، فازگ  ای  ثبع  لعف ، هکنآ  اب  دنـشاب  قفّتم  رگیدکی  اب  تیاغ  ثیح  زا  هدش  دای  هناگهس  يدابم  هاگره  سپ 

نآ يوسهب  ددرگ و  قاتـشم  نادـب  دـنک و  لّیخت  ار  یّـصاخ  ناکم  تروص  ناسنا ، هکنانچ  دوب . دـهاوخ  صاخ  تیاغ  ياراد  دوخ  يدابم 
. دوب دهاوخن  یلاخ  دوخ  صوصخم  تیاغ  زا  دشاب  هدوهیب  وا  لمع  دنچ  ره  دنک ، تکرح 

زا ضیرم  لاقتنا  رد  سّفنت و  لمع  رد  هکنانچ  دـنک ، يرای  ار  نآ  زین  جازم  ای  تعیبط و  دـیآرد و  قوش  هّیملع ، تروص  لاـبند  هب  هاـگره 
هک يدراوم  رد  روطنیمه  و  دنمانیم ، يرورض  دصق  ار  لامعا  هنوگنیا  و  دوشیم ، هدهاشم  رگید  بناج  هب  تسا  هدش  هتـسخ  هک  یبناج 

؛ دنمانیم تداع  ار  لامعا  هنوگنیا  دوشیم و  هدـهاشم  شیر  اب  يزاب  نوچمه  یلامعا  رد  هکنانچ  دـیآرد  قوش  کمک  هب  يوخ  قلخ و 
. دوب دهاوخن  تیاغ  نودب  یلعف  چیه  دراد و  ار  دوخ  تیاغ  روکذم  يدابم  زا  کی  ره 

دـشاب تافتلا  یب  لفاغ و  تسا  وا  نهذ  رد  هک  تیاغ  یلایخ  تروص  زا  اهنآ  همه  رد  ای  دـش ، رکذ  هک  یلاعفا  زا  یخرب  رد  لعاف  رگا  لاـح 
هب ملع  زا  ریغ  زین  ملع  تسا و  تیاغ  لّیخت  زا  یهاگآ  زا  ریغ  تیاغ  لّیخت  اریز  دیآیمن ، دراو  یللخ  بلطم  لصا  رد 
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[266 .] تسا ملع 

تسا یّلیخت  تروص  لامعا  هنوگنیا  رد  یملع  أدبم  اریز  درادن ، دوجو  يرکف  تیاغ  دوشیم  هدرمش  هدوهیب  فازگ و  هک  یلاعفا  همه  رد 
[267 .] دوب دهاوخ  يرکفریغ  زین  تیاغ  تسا  يرکفریغ  هّیملع  تروص  نوچ  و  يرکف ، تروص  هن 

روضح لعاف  نهذ  رد  ماهبا  لامجا و  قیرط  هب  تسا و  يرادـنپ  هبنج  ياراد  يرکف  أدـبم  لاعفا  هنوگنیا  رد  تفگ : ناوتیم  رگید  ریبعت  هب 
دنکیم روصت  دوخ  یلعف  ناکم  زا  ریغ  ییاج  رد  ار  دوخ  ندوب  كدوک ، اًلثم  دوشیم . هتخیگنارب  قوش  لعف ، تروص  روصت  اـب  دـباییم و 
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دیاب دراد و  ناحجر  نآ  كرت  رب  نآ  ققحت  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  هک  دوشیم  هتخیگنارب  وا  رد  ینعم  نآ  يوسهب  یقوش  روصت  نیا  زا  و 
نیمه دیآرد . لعف  هب 

332 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
نودب دهد ، ماجنا  ار  راک  نآ  كدوک  ات  دیآیمرد  قایتشا  یپ  زا  لعف  هب  تبـسن  تساوخ  هدارا و  دوشیم و  قوش  دادتـشا  ثعاب  حـیجرت ،

و دیوگیم ، نخـس  هکلم  ساسارب  هک  ياهدنیوگ  دننام  دشاب . هدـش  راوتـسا  هنانیبعقاو  یحیجرت  و  یلیـصفت ، یملع  ساسارب  وا  راک  هکنآ 
. تسا يرایتخا  يدارا و  وا  لعف  لاح  نیع  رد  و  دنکیم ، ادا  یلیصفت  قیدصت  روصت و  نودب  ار  تاملک  فورح و 

رد دوشیم ، عطق  لعف  تکرح و  تیاغ  هب  ندیسر  زا  شیپ  هک  زین  يدارا  یعیبط و  لامعا  زا  یخرب  رد  تیاغ  هب  یبایتسد  مدع  نینچمه ،
ندوب یفتنم  اریز  میمانیم ، هدوهیب  لـطاب و  ار  لاـعفا  هنوگنیا  هکنآ  نیع  رد  دـنکیمن - دراو  یللخ  دراد ؛ یتیاـغ  یلعف  ره  هک  مکح  نیا 

هن تسا  لعف  رد  تیاغ  دوجو  لصا  رـس  رب  ام  ثحب  و  تکرح ؛ عطق  تلع  هب  تیاغ  ندـش  یفتنم  زا  ریغ  تسا  يرما  لعف ، کـی  رد  تیاـغ 
. تکرح عاطقنا  ببس  هب  نآ  يافتنا 

یتکرح يورین  زا  لوا  هجرد  رد  يدارا  لعف  ره  دـش ، هتفگ  اًـلبق  هکناـنچ  تسا و  أـشنم  دـنچ  زا  یـشان  اـم  يدارا  لاـعفا  هک  تسناد  دـیاب 
هک تسا  لعاف  تساوخ  هدارا و  رب  بترتم  دوخ  هلاّعف  هّوق  ای  یتکرح  يورین  تسا ؛ نآ  رب  ّبترتم  نآ  دوجو  دریگیم و  همشچرس  تالضع 

نودب ّصاخ ، لعف  يوسهب  تسا  هجوت  ششک و  نامه  هک  تسا  قوش  رب  ّبترتم  زین  هدارا  دتفایمن ؛ راکهب  هلاّعف  يورین  دوشن  هدارا  لعف  ات 
تسا و قوش  یعیبط  هجیتـن  دوخ  هدارا  هکلب  دوش ، هدارا  هدارا  رگید  تراـبع  هب  دـیآرد و  لـعف  هدارا  قوش و  نیب  رد  يرگید  هدارا  هکنیا 

هکنآ نودب  یّلیخت ، هاوخ  دشاب و  يرکف  هّیملع  تروص  هاوخ  تسا ، نآ  زا  یشان  هّیملع و  تروص  رب  بترتم  دوخ  زین  قوش  نآ . زا  یـشان 
قوـش ثعاـب  دوـخ  هـّیملع  تروـص  ناـمه  هـکلب  دریگ ، رارق  لـعاف  هدارا  دروـم  قوـش  دــیآرد و  ياهدارا  هـّیملع  تروـص  قوـش و  ناـیم 

ناشیا يأر  دناهتفگ و  نینچ  نیشیپ  نامیکح  هتبلا  [ 268 .] تسا
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ادـج ملع  زا  هاگچـیه  یناسفن  تافـص  اریز  دناهتـسناد ، یناسفن  تافـص  یخرب  زا  یـشان  ار  قوش  مه ، یفرط  زا  هک  درادـن  نیا  اب  یتاـفانم 
. تسین

تسا نآ  تلع  تداع  يوخ و  ای  لاح  تسا ، یتلع  ياراد  ریزگان  قوش ، ندش  هتخیگنارب  : » دیوگ افش  باتک  رد  انیس  یلعوبا  سیئرلاخیش ،
تکرح و هکنیا  هب  یّسح  یتکرح و  ياهورین  دیدش  لیامت  ای  و  رگید ، یعضو  هب  لاقتنا  هب  لیم  دوجوم و  تأیه  عضو و  زا  یگدرزآ  ای  و 

لیم تسا و  نینچ  زین  روآتمـالم  عضو  زا  لاـقتنا  تسا و  شخبتذـل  هراومه  تداـع  هک  تسا  مولعم  و  دـننک . داـجیا  ياهزاـت  ساـسحا 
. تسا عبط  دنیاشوخ  یّلیخت ، یناویح و  ياوق  بسح  رب  زین  هزات  تکرح  لعف و  هب  دیدش 

هتـشادنپ ریخ  هکلب  تسین  ریخ  یناسنا ، ریخ  اـب  هسیاـقم  رد  تقیقح و  رد  هک  یناویح ، یّلیخت و  یّـسح و  ریخ  زا  تسا  تراـبع  دوخ  تّذـل 
هاگچـیه یلعف  نینچ  نیارباـنب  دوب . دـهاوخ  یناویح  یّلیخت و  ریزگاـن  زین  نآ  ریخ  تسا  یّلیخت  لـعف ، أدـبم  هک  ببـس  نادـب  اریز  دوشیم ،

.« دشابن یقیقح  ریخ  لقع  بسح  هب  هک  دنچ  ره  تسین ، ریخ  زا  یلاخ 
هب ّصتخم  دـیاب  ار  یقوش  أدـبم  ورنیا  زا  تسین ، دوجوم  لعاف  رد  لعفلاب  هک  دریگیم  ّقلعت  دوقفم  تـالامک  هب  طـقف  قوش  هک  اـجنآ  زا 

، هدارا قوش ، هّیملع ، تروص   ) لعف هناگراهچ  يدابم  زا  هدام  زا  دّرجم  لعاف  سپ  دـنراد . یگتـسویپ  ّقلعت و  هدام  هب  هک  مینادـب  ییاـهلعاف 
. تسا اراد  ار  هدارا  ملع و  ًارصحنم  یتکرح ) يورین 

تسا تیاغ  لعاف و  نیب  هطبار  یفن  رب  ینتبم  هک  قافتا  تخب و  هّیرظن  ّدر  مهدزیس : لصف 

ره هک  دوشیم  هتفرگ  هجیتن  نینچ  تسین و  لعاف  دوصقم  لاعفا ، رب  بترتم  تایاغ  زا  یخرب  هک  دیآیم  شیپ  مّهوت  نیا  ناسنا  يارب  یهاگ 
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: تسا نینچ  دوشیم  رکذ  بلطم  نیا  يارب  ًالومعم  هک  ییاهلاثم  درادن . صخشم  یتیاغ  دوخ  لعف  رد  یلعاف 
هک یتروص  رد  دباییم ، تسد  یجنگ  هب  دسرب و  بآ  هب  ات  دنکیم  رفح  ار  یهاچ  یصخش 
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ياهناخ هب  یـصخش  ای ، و  تسا ؛ هدوبن  وا  دوصقم  درادن و  هاچ  هدننک  رفح  هب  یطبر  چیه  تسا  لعف  رب  بترتم  تیاغ  هکنآ  اب  جـنگ  نتفای 

تیاغ ندرم  هک  یلاح  رد  دریمیم  دوشیم و  بارخ  وا  رـس  رب  هناـخ  نکیل  دـشاب  نوصم  اـمرگ  امرـس و  زا  نآ  هاـنپ  رد  اـت  دوشیم  لـخاد 
ياراد دوخ  لعف  رد  یلعاـف  ره  نیارباـنب  میماـنیم . دـب  تخب  ار  مود  عون  وکین و  تخب  ار  لوا  عون  ياهدـمآ  شیپ  تسا . هدوبن  وا  دوصقم 

. تسین ینّیعم  تیاغ 
راهچ هب  یجراخ  عوقو  ثیح  زا  نکمم  روما  هک  تسا  نآ  اعّدـم  نیا  ناـهرب  درادـن . ینعم  قاـّفتا »  » دوجو ملاـع  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح 

. عوقولا یّلقا  و  عوقواللا ، عوقولا و  يواستم  عوقولا ، يرثکا  عوقولا ، یمئاد  دنوشیم : میسقت  هتسد 
، عقاو رما  هک  تسا  یّـصاخ  تلع  ياراد  هک  تسا  یهیدـب  مود ، لوا و  مسق  ود  ینعی  ددـنویپیم ، عوقو  هب  تاـقوا  رتـشیب  اـی  هراومه  هچنآ 

عوـقو هب  مود  مسق  روـما  یعناـم ، دوـجو  ضراـعم و  رما  تلع  هب  هاـگ  نکیل  تسا . ریذـپانفّلخت  عوـقولا و  يرورـض  تـلع  نادـب  تبـسن 
رد عقاوم  یضعب  رد  هک  ار  یئانثتـسا  عوقو  مدع  هاگره  ینعی  تسا ، عوقولا  یمئاد  زین  عوقولا  يرثکا  دشابن  راک  رد  یعنام  رگا  ددنویپیمن .

عوقولا یمئاد  زین  عوقولا  يرثکا  روما  ضورفم ، عنام  نآ  نتشادرب  نایم  زا  اب  میهد ، تبـسن  ضراعم  عنام و  هب  دتفایم  قافتا  عوقولا  يرثکا 
هب نیا  دیآیم و  ایند  هب  دئاز  تشگنا  کی  اب  ًاتردن  نکیل  تسا  تشگنا  جنپ  ياراد  تسد ، ره  رد  هراومه  ناسنا  دنزرف  اًلثم ، دوب . دـنهاوخ 

. تسا هتـشاد  زاب  تسا  یـضتقم  هک  وحن  نادـب  دوخ  لعف  زا  ار  وا  هک  تسارگریوصت  لماع  ای  رّوصم  يورین  اب  ضراـعم  يرما  دوجو  تلع 
. دشیم ّدلوتم  تشگنا  جنپ  اب  هشیمه  كدوک  دوبن ، راک  رد  ضراعم  رما  عنام و  نآ  رگا 

یگشیمه دراد  دوجو  هاگهگ  عوقولا  يرثکا  رد  هک  یضراعم  رما  هاگره  ینعی  تسا . لاونم  نیمه  رب  هّیـضق  زین  عوقولا  یّلقا  روما  دروم  رد 
دوش هجاوم  یفاضا  ياهدام  اب  راب  ره  هرّوصم  هّوق  رگا  یفاضا ، تشگنا  لاثم  رد  هکنانچ  دوب . دهاوخ  عوقولا  یمئاد  زین  عوقولا  یلقا  دشاب ،

ار نآ  یگشیمه  روطهب  دراد ، یگتسیاش  تشگنا  نتخاس  يارب  هک 
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. دروآ دهاوخرد  یفاضا  یتشگنا  تروصهب 
، روما یقیقح  بابسا  للع و  نیاربانب  [ 269 .] دیز نتسشن  نداتـسیا و  دننام  تسا  بیترت  نیمه  هب  هلئـسم  زین  عوقواللا  عوقولا و  يواستم  رد 

. درادن دوجو  لیطعت  فّلخت و  هنوگچیه  نآ  رب  ّبترتم  تیاغ  لعف و  رد  تسا و  یمئاد  ریثأت  ياراد 
یقیقح لعاف  لعف و  زا  ریغ  یلعاف  لعف و  هب  تیاغ  نداد  تبسن  تسا و  یقیقح  للع  بابسا و  هب  تبسن  لهج  زا  یـشان  قاّفتا ، هب  لوق  سپ 

، دوش هداد  تبسن  كاخ  رد  هدش  ناهنپ  جنگ  اب  نآ  تاذاحم  طرش  هب  هاچ  رفح  ینعی  نآ  یلصا  یتاذ و  ببس  هب  رگا  جنگ  نتفای  اًلثم ، نآ .
طرـش هنوگچیه  نودب  دوش  هداد  تبـسن  هاچ  رفح  قلطم  هب  رگا  نکیل  درادن ، تخب  قاّفتا و  هب  یطبر  دوب و  دـهاوخ  یمئاد  یتاذ و  یتیاغ 

. نآ یمئاد  یتاذ و  ببس  زا  ریغ  يزیچ  هب  یضرع  یتیاغ  نداد  تبسن  ینعی  دوب ؛ دهاوخ  قاّفتا  تروص  نآ  رد  رگید ،
تلع یتاذ و  ببـس  هب  هچنانچ  رگا  دریمیم ، هناخ  مادـهنا  رثا  رب  دوشیم و  لخاد  ياهناخ  هب  نتفرگ  هاـنپ  يارب  هک  یـسک  ندرم  نینچمه ،

دوش هداد  تبـسن  مادهنا ، عوقو  ماگنه  ات  نآ  رد  ندرک  گنرد  تسا و  نتخیر  ورف  لاح  رد  هک  ياهناخ  رد  ندـش  لخاد  ینعی  نآ ، یمئاد 
یقافتا و يرما  دوش ، هداد  تبـسن  هانپرـس  يارب  ندـش  هناخ  لـخاد  قلطم  هب  رگا  نکیل  دوب ؛ دـهاوخ  یمئاد  یتاذ و  تیاـغ  تروص  نآ  رد 

رکذ قاـفتا  يارب  هک  يرگید  ياـهلاثم  رد  تسا . هدـش  هداد  تبـسن  دوـخ  یتاذ  ببـس  زا  ریغ  يزیچ  هب  هـک  دوـب  دـهاوخ  یـضرع  یتیاـغ 
. تسا لاونم  نیمه  رب  رما  زین  دناهدرک 
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. دش رکذ  نآ  ياههنومن  درادن و  یلالدتسا  هبنج  هک  دناهتسج  دانتسا  یئزج  ياهلاثم  هنوگنیمه  هب  قاّفتا  هّیرظن  نارادفرط  ًابلاغ 
ماسجا هک  بیترت  نیدب  تسا . هتفرگ  تروص  قافتا  يور  زا  ناهج  شنیرفآ  هک  تسا  هدوب  هدیقع  نیا  رب  سیطارقم  يذ  هک  تسا  روهـشم 

زا يدادعت  یمئاد  تکرح  ببـس  هب  هدوب و  هدـنکارپ  یهانتمان  یلاخ  ياضف  رد  ادـتبا  هک  متا )  ) هتفای لیکـشت  یتخـس  کچوک و  تاّرذ  زا 
. دناهدروآ دوجو  هب  ار  ناهج  هتفای و  فیلأت  رگیدکی  فداصت  بسح  رب  اهنآ 

هک تسا  دقتعم  يو  دنراد . دـحاو  تعیبط  کی  نکیل  [ 270] دنتـسه فلتخم  لاکـشا  ناسکی و  تعیبط  ياراد  هدش  دای  تاّرذ  هک  دنچ  ره 
. دناهدماین دوجو  هب  قافتا  بسح  رب  ناویح  تابن و 

یّـصاخ مظن  ساسا  رب  هچنآ  هک  وحن  نیدب  تسا . هدـمآ  دوجو  هب  قاّفتا  يور  زا  يرـصنع  يدام  مارجا  هک  تسا  هدوب  نآ  رب  زین  سِلقذانبا 
. تسا هدیدرگ  یشالتم  هتفر و  نایم  زا  هدوبن  یگژیو  نیا  ياراد  هچنآ  تسا و  هدنام  ياج  رب  هتشاد  ندنام  یگتسیاش  هک  هدمآ  دوجو  هب 

: تسا رارق  نیا  زا  اهنآ  ّمها  هک  هدش ، نوگانوگ  ياهلالدتسا  قافتا  هب  نالئاق  هّیرظن  تابثا  يارب 
؟ دهد ماجنا  یّصاخ  تیاغ  يارب  ار  دوخ  لعف  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  تسین ، ياهشیدنا  ياراد  تسا و  روعشیب  تعیبط  لوا . لیلد 

لعف رب  بترتم  تاذلاب  تیاغ ، هکلب  تسین . لعف  نتـشادن  ای  نتـشاد  تیاغ  بجوم  لعاف ، روعـش  هشیدنا و  هک  تسا  نآ  لاکـشا  نیا  خساپ 
. دـنکیم زاتمم  صخـشم و  رگید ، نوگانوگ  روما  لاـعفا و  ناـیم  زا  ار  لـعف  هک  تسا  نآ  هشیدـنا  راـک  اـهنت  و  لـعاج ، لـعج  هب  هن  تسا 

رکف و لامعا  هک  تساهنآ  عونت  فالتخا و  دّدعتم و  لماوع  اههزیگنا و  نیاربانب 
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فلتخم و هدـنرادزاب  هدـنزیگنارب و  لماوع  رگا  دزاسیم . دـنمزاین  یـصاخ  ّتیور  رکف و  هب  ار  راتخم  لعاف  دـنکیم و  باـجیا  ار  هشیدـنا 
. تسا نینچ  تاداع  تاکلم و  زا  رداص  لاعفا  رد  هکنانچ  دوبن ، هشیدنا  هب  يزاین  نیرتمک  دوبن  ناوارف 

زا سپ  یکی  لّمأت ، رکف و  نودـب  لاکـشا  تاوصا و  فالتخا  دوجو  اـب  ار  تاـملک  فورح و  تسا  نتفگ  نخـس  لوغـشم  هک  ياهدـنیوگ 
. دوشیم راچد  مالک  عطق  تنکل و  هب  دیامن  تافتلا  هشیدنا و  تاملک  فورح و  باختنا  رد  دهاوخب  رگا  دنکیم و  ادا  يرگید 

. دشکیم فقوت  يدنک و  هب  ناشراک  دنزادرپب  لعف  تکرح و  ره  رد  رکفت  لّمأت و  هب  لمع  نمض  رد  رگا  زین  تاعانص  فَرِح و  نابحاص 
هب نیعم  بابـسا  للع و  یپ  رد  یّـصاخ  مظن  اب  هک  دراد  دوجو  یناماسبان  ّرـش و  گرم و  یهابت و  داسف و  عاونا  تعیبط  ماظن  رد  مود . لیلد 

ریخ و عاونا  بیترت ، نیمه  هب  تسا . هدام  يرورـض  راثآ  و  هدوبن ، تعیبط  دوصقم  کیچیه  هک  دنکیم  زورب  روهظ و  ریذپانفّلخت  يزرط 
تایاغ هنوگنیا  يوسهب  ار  تعیبط  ياهزیگنا  چـیه  هکلب  دوش  هتـشادنپ  نآ  دوصقم  تیاغ  دـیابن  تسا ، بترتم  تعیبط  لاعفا  رب  هک  یتعفنم 

. دهدیمن قوس 
دـشاب دوخ  یتاذ  تایاغ  هب  یعیبط  ياهلعاف  یبایتسد  مدع  زا  یـشان  تافآ  رورـش و  هنوگنیا  زا  هچنآ  هک : تسا  نیا  لاکـشا  نیا  خساپ 

، تیاـغ هب  تعیبط  نتـشاد  هجوت  طرـش  اریز  دـنکیمن ، تباـث  ار  مصخ  ياعّدـم  تسا ) عناوم  دوجو  تکرح و  عاـطقنا  تلع  هب  ًاـعطق  هک  )
کی ساسا  رب  هکلب  دشابن  لیبق  نیا  زا  دـسافم  رورـش و  زا  هچنآ  [ 271 .] دش هتفگ  اًلبق  لطاب  روما  دروم  رد  هکنانچ  تسین ، نادـب  ندیـسر 

و تسا ، رتـشیب  نآ  ّرـش  زا  لاـح  نیع  رد  روما  نیا  ریخ  هک  دـش  میهاوخ  هجوـتم  رظن  ناـعما  اـب  دـنک ، روـهظ  ریذـپانفّلخت  یمئاد و  ماـظن 
عقاو دوصقم  تیاغ  تساهنآ  ءارو  رد  هک  رایسب  ریخ  عبت  هب  رورش  هنوگنیا 
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نیا کفنیال  همزـال  هک  تسا  یناوارف  تاریخ  لوا  دـصق  هب  تاـیاغ  دـنوریم و  رامـشهب  مود  دـصق  هب  تیاـغ  رگید ، تراـبع  هب  دـناهدش .

. دش دهاوخ  ثحب  اًلصفم  هراب  نیا  رد  ءاضق  ثحبم  رد  دنرورش .
هب ًاترورـض  دزاـسب . يرد  بوچ ، زا  دـهاوخیم  هک  تسا  راّـجن  دـننام  تسرد  دوشیم ، رورـش  هنوگنیا  هب  یهتنم  هک  یلاـعفا  رد  تعیبـط 

ندرب نیب  زا  راک  نیا  يرورـض  همزال  هک  تسا  یهیدـب  دـهد و  دـنویپ  رگیدـکی  اب  ار  رد  تاعطق  اـت  دزادرپیم  بوچ  ندیـشارت  ندـیرب و 
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عبت هب  روما  نیا  هکلب  هدوبن ، بوچ  ندرب  نیب  زا  راّجن  لوا  دصق  هک  یتروص  رد  تسا . ندیـشارت  ندیرب و  قیرط  زا  بوچ  یهبانتعم  رادـقم 
. تسا هدش  عقاو  دوصقم  تیاغ  رد - نتخاس  يو - لوا  دصق 

دقعنم ار  کمن  دـنکیم و  بوذ  ار  عمـش  اًلثم  ترارح  هکنانچ  تسا ، نوگانوگ  ددـعتم و  لاعفا  ياراد  دـحاو  تعیبط  کـی  موس - لـیلد 
[272 .] دنکیم دیفس  ار  هچراپ  هایس و  ار  زاگ  هرهچ  و  دزاسیم ،

رب فلتخم  راثآ  هکنیا  اما  تسین ، بترتم  رتشیب  تیاغ  کی  زین  لعف  نآ  رب  درادـن و  رتشیب  لعف  کـی  دـحاو ، تعیبط  هک : تسا  نیا  خـساپ 
عباوت نوگانوگ ، راثآ  دراد و  نراقت  لعف  اب  هک  تسا  ناوارف  نوگاـنوگ و  عناوم  لـماوع و  دوجو  ببـس  هب  دـباییم  بترت  نآ  دـحاو  لـعف 

. تسا نآ  نراقم  لماوع  یلصا و  تیاغ  يرورض 
یمئاد یتاذ و  تاـیاغ  دوش ، طوبرم  یلعاـف  هنوگره  هب  لاـعفا  رب  ّبترتم  تاـیاغ  هک  دـیآیم  تسد  هب  هجیتـن  نیا  دـش  هتفگ  هچنآ  همه  زا 

زج تسین  يزیچ  دنمانیم  یقافتا  روما  ار  اهنآ  هک  يردان  راثآ  و  دوش ؛ هداد  تبـسن  نآ  یقیقح  بابـسا  للع و  هب  هکنآ  رب  طورـشم  تسا 
بابسا و هب  رگا  یقافتا  روما  یـضرع و  تایاغ  نیمه  لاح ، نیع  رد  دوشیم . هداد  تبـسن  یقیقحریغ  للع  هب  هک  یـضرع  یتاذریغ  تایاغ 

بوسنم دوخ  یقیقح  للع 
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. دوب دهاوخ  یتاذ  یمئاد و  دوش 

طابترا نیا  دوجو  رد  رگا  و  تسین ، راکنا  ههبـش و  لباق  هک  تسا  رارقرب  يدوجو  هطبار  عون  کی  لعف  یقیقح  لعاف  تیاغ و  نایم  نیاربانب 
، قاّفتا هب  نالئاق  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  درک . دـیدرت  ناوتیم  زین  لعاف  لـعف و  ناـیم  هطبار  دوجو  رد  دوش ، دـیدرت  تیاـغ  لـعاف و  نیب 

هتفگ نخس  یلعاف  تلع  دروم  رد  نیا  زا  شیپ  دناهتسناد . يدام  تلع  ًارـصحنم  ار  تلع  هدرک و  راکنا  یئاغ  تلع  دننام  زین  ار  یلعاف  تلع 
. دش

يروص يدام و  تلع  مهدراهچ : لصف 

هراشا

تـسا يرهوج  ياراد  دوخ  تاذ  داهن  رد  دـشاب ، هّوقلاب  یلامک  ياراد  هک  تادرجم  عاونا  زا  یعون  ره  هک  میدرک  تباث  نیـشیپ  ثحابم  رد 
تیثـیح ياراد  تهج  کـی  زا  رهوج  نآ  رگا  لاـح  دریذـپیم . ار  هطوبرم  ضارعا  روص و  ینعی  عوـن ، هّیوناـث  هّیلوا و  تـالامک  تیلعف  هک 

هک تهج  نآ  زا  تسا و  لـعفلاب  تسا  مسج  هـک  تـهج  نآ  زا  هـک  مـسج  دـننام  لـعفلاب ، تیثـیح  ياراد  رگید  تـهج  زا  دـشاب و  هّوقلاـب 
ّتیثیح ياراد  ًافرـص  رگا  و  دـنمانیم . هیناث » هداـم   » ار نآ  تسا ، هوقلاـب  دوشیم  يراـط  نآ  ّتیمـسج  رب  نوگاـنوگ  ضارعا  اـهتروص و 

، تسا ندوب  هوقلاب  نآ  لعفلاب  تهج  اهنت  تسا و  هّوقلاب  تهج  ره  زا  و  دوشیم ، یهتنم  نادـب  هیناث  هّدام  لـیلحت  هچنآ  ینعی  دـشاب ، هوقلاـب 
[273 .] دنمانیم هّیلوا » هّدام   » یلویه و ار  نآ 

340 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
بکرم عون  دوجو  اریز  دوریم ، رامشهب  تلع  مسج - ینعی  دیآیم - دوجو  هب  تروص  نآ و  بیکرت  زا  هک  يدام  عون  نآ  هب  تبـسن  هدام 

ءزج هب  تبـسن  اـما  يداـم ،- تلع  دـیآیم - باـسح  هب  نآ  تلع  تسا ، بکرم  زا  یئزج  هک  اـجنآ  زا  سپ  تسا . هداـم  دوجو  رب  فقوتم 
هداـم يارب  تروـص  هک  میاهتفگ  نیا  زا  شیپ  نوـچ  دوـشیم  هدرمـش  لوـلعم  هداـم و  تروـص ، ینعی  تسا ، نآ  هدـنریذپ  دوـخ  هک  رگید 

. تلع هن  تسا  تلع  کیرش 
. دناهدرک راکنا  ار  یئاغ ) يروص ، یلعاف ،  ) رگید هناگهس  للع  هتسناد ، هدام  هب  رصحنم  ار  تیلع  نّویعیبط  زا  یهورگ 
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دنکیم مکح  لقع  تسا و  نتشادن  نادقف و  تفص  نیا  همزال  تسا و  لوبق  هوق و  تیثیح  ياراد  طقف  هدام  ًالوا : مییوگ : ناشیا  لوق  ّدر  رد 
اب ندیـشخب  تیلعف  ندرک و  داجیا  اریز  دیامن ، داجیا  ای  دـشخبب  تیلعف  رگید  ياهزیچ  دوخ و  هب  دـناوتیمن  ییاهنت  هب  يدوجوم  نینچ  هک 

دناوتیمن هدام  سپ  تسا ؛ لاحم  هتبلا  هک  دـشاب  تلع  نودـب  تیلعف  داـجیا و  هکنآ  زج  دـنامیمن  یهار  نیارباـنب  دراد . تمزـالم  نتـشاد 
. دشاب زیچ  همه  تلع 

. دیآیمن دوجو  هب  دوشن  بجاو  ات  ءیش  هک ، دیسر  تابثا  هب  لبق  ثحابم  رد  ًایناث :
نآ دوجو  زا  عزتنم  هک  لولعم  بوجو  هک  درادـن  یگتـسیاش  سپ  تسین  يزیچ  هوق  زج  تسا و  لوبق  ناکما و  اهنت  هدام  هک  اجنآ  زا  لاح 

[274 .] میهد تبسن  نادب  ار  لولعم  دوجو  موزل  ترورض و  ینعی  تسا ،
341 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

یلعاف تلع  نامه  نیا  داد و  تبـسن  نادـب  ار  لولعم  دوجو  سفن  دوجو و  بوجو  درک و  وجتـسج  هدام  ءاروام  رد  ار  يزیچ  دـیاب  نیاربانب 
. دنکیم هضافا  ار  لولعم  دوجو  هک  تسا 

هتـشاد دناوتیمن  دـننامه  دراوم  همه  رد  دـحاو و  رثا  کی  زج  دـشاب  ریثأت  لعف و  ياراد  رگا  تسا و  دـحاو  تعیبط  کی  ياراد  هدام  ًاثلاث :
هک تسا  نآ  تسین ، راک  رد  يرگید  تلع  يداـم  تلع  زج  هک  مکح  نیا  همزـال  نیارباـنب  تسا . نّویعیبط  لوبق  دروم  بلطم  نیا  و  دـشاب ،

اهزیچ همه  هک  مینک  لوبق  ینعی  تسا . یکی  تفص  تاذ و  رد  هک  میهد  تبـسن  هدام  تدحو  هب  ار  ملاع  ءایـشا  رد  دوجوم  تافالتخا  همه 
. تسا لطاب  لقع  ترورض  هب  نیا  دنرگیدکی و  نیع 

يروص تلع 

دوجو هب  هدام  نآ و  بیکرت  زا  هک  يزیچ  هب  تبسن  تسا - دوخ  ّصاخ  تیوه  ياراد  لعفلاب  نآ  هطساو  هب  ءیـش  هچنآ  ینعم  هب  تروص -
هدرمش يروص  تلع  هدام  هب  تبسن  تروص  نکیل  تسا . فقوتم  زین  تروص  رب  بّکرم  ءیش  اریز  دوشیم ، هتخانش  يروص  تلع  دیآیم ،

رد اهنت  تروص ، هب  هداـم  زاـین  هکلب  تسا ، دـنمزاین  نادـب  تاذ  ماوق  رد  هن  و  هتفاـی ، بیکرت  يرگید  زیچ  نآ و  زا  هن  هداـم  نوچ  دوشیمن ،
. مینادیم نآ  لّصحت  لماع  يدام و  تلع  کیرش  ار  تروص  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا و  نآ  یجراخ  لّصحت 

بوسحم هدام  زا  یئزج  دیآیمرد  ءیـش  رب  هک  يدعب  تروصهب  تبـسن  دوخ  یهاگ  هدام ، هدنهدلّصحت  ِتروص  هک  تسناد  دـیاب  نونکا 
هدش نآ  هدام  زا  یئزج  دوخ  هک  دوشیم  هداد  تبسن  دیدج  تروص  نآ  هب  شراثآ  لاعفا و  هیلک  یتلاح  نینچ  رد  دوشیم و 

342 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
هارمه هب  ار  یمـسج  یتابن و  لاعفا  راثآ و  هّیلک  تسا و  مسج  ینعی  هّیوناث ، هّدام  هدـنهدلّصحت  تروص  یتابن ، تروص  اًلبق  هکنانچ  تسا .
تروص لاعفا  راـثآ و  همه  یناویح  تروص  دوشیم و  نآ  هّداـم  زا  یئزج  یتاـبن  تروص  دـیآرد ، نآ  رب  یناویح  تروص  رگا  لاـح  دراد .

دش و دهاوخ  نآ  هّدام  زا  یئزج  نیشیپ  ياهتروص  دیآرد ، ءیـش  رب  هک  يدیدج  تروص  ره  بیترت  نیمه  هب  دنکیم و  کّلمت  ار  یتابن 
، ریخا تروص  هک  دیـسر  تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  اًلبق  و  درک ؛ دـهاوخ  بحاصت  ار  قباـس  ياـهتروص  راـثآ  لاـعفا و  همه  دـیدج  تروص 

. دراد رب  رد  ار  عون  تقیقح 
هکلب دناهتـشادنپ - ناـمّلکتم  هفـسالف و  هکناـنچ  نآ  تسین - یمامـضنا  بیکرت  تروـص  هداـم و  نیب  بیکرت  هک  تـسناد  دـیاب  نـینچمه 

دراد اضتقا  لعفلاب ، يرگید  هّوقلاب و  یکی  لّصحم و  رگید  مهبم و  یکی  رما ، ود  عاـمتجا  هک  تسا  یهیدـب  تسا و  يداـحتا  اـهنآ  بیکرت 
راثآ و اب  يدـیدج  عون  ود ، نآ  بیکرت  زا  دـیآیمن و  دوجو  هب  یقیقح  بکرم  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دـشاب ، يداّحتا  اـهنآ  بیکرت  هک 

. ددنویپیمن لوصح  هب  ّصاخ  لاعفا 
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ینامسج تلع  مهدزناپ : لصف 

عاونا هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  دندودحم . ریثأت ، تّدم  تّدش و  هزادنا و  ثیح  زا  هکلب  دنتسین  یهانتمان  ریثأت  لعف و  تهج  زا  ینامـسج  للع 
هیزجت و لاح  رد  ًاّبترم  ینامـسج  عاونا  همه  عیابط  هلاّعف و  ياـهورین  ًاـتجیتن  ضارعا و  رد  مه  دنتـسه و  كرحتم  رهوج  رد  مه  ینامـسج ،

هطاحا ار  نآ  سپ  شیپ و  زا  هک  مدع  ود  نایم  رد  و  دودـحم ، رثا  تاذ و  تهج  زا  نآ  ءازجا  زا  کی  ره  تسا و  ضاعبا  ءازجا و  هب  ماسقنا 
[275 .] تسا روصحم  دناهدرک 

343 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
ریثأت لعف و  ياراد  دـشاب  رارقرب  ریذـپرثا  هدام  اهنآ و  نیب  هک  یّـصاخ  عضو  کی  رد  اهنت  ینامـسج  لـلع  هک ، تشاد  هجوت  دـیاب  نینچمه 

هک زین  ریثأت  داجیا و  رد  تسا  هدام  هب  دنمزاین  دوخ  دوجو  رد  نوچ  ینامسج  ءیـش  هک : دناهدرک  رکذ  نینچ  ار  رما  نیا  لیلد  دوب . دنهاوخ 
رثا ات  ددرگ  رارقرب  یصاخ  عضو  شلولعم  نآ و  نیب  هک  تسا  نآ  يارب  هدام  هب  ینامسج  تلع  زاین  و  تسا ، نآ  دنمزاین  تسوا  دوجو  عرف 

ّتیلخدـم ینامـسج  لـلع  ریثأـت  تیفیک  رد  صاـخ  عاـضوا  یکیدزن و  يرود و  هک  تسا  تـهج  نـیا  زا  ددرگ . لـقتنم  رثأـتم  هـب  رثؤـم  زا 
[276 .] دراد

345 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

لعف هوق و  حالطصا  ود  هرابرد  حیضوتلعف  هوقمهن و  هلحرم 

هراشا

دوجو ناکما  و  تسا ، لعفلاب  نآ  دوجو  دـنیوگ  دـنمان و  لعف »  » دـشاب ققحتم  جراخ  رد  دوخ  بولطم  راـثآ  اـب  هکناـنچ  ار  زیچ  ره  دوجو 
تـسا هّوقلاب  ناسنا  دشاب ، هفطن  هک  یماگنه  ات  هفطن  اًلثم  تسا . هّوقلاب  نآ  دوجو  دنیوگ  دنمان و  هوق »  » نآ یجراخ  قّقحت  زا  شیپ  ار  ءیش 

. دنیوگ لعفلاب  ناسنا  ار  نآ  تفای  ققحت  ناسنا  ّصاخ  یجراخ  راثآ  همه  اب  دش و  لیدبت  ناسنا  هب  هکنآ  زا  سپ  و 
تالاعفنا أدبم  رب  هداد و  شرتسگ  ار  نآ  ینعم  سپـس  تسا  هدش  عضو  دـیدش  تخـس و  لاعفا  أدـبم  ینعم  رد  رما ، ودـب  رد  هوق  ظفل  ایوگ 

هوق هداد و  عّسوت  ینعم  رد  مه  زاب  نآ  زا  سپ  تسا . أدبم  ياراد  ریثأت  لعف و  دننام  مه  لاعفنا  هک  مّهوت  نیا  اب  دناهدرک ؛ قالطا  زین  تخس 
زا تسا . یکیکـشت  دـحاو  خنـس  کی  زا  لاعفنا  یناسآ  یتخـس و  هک  نامگ  نیدـب  دـناهدرک ، قالطا  ءایـشا  رد  لاعفنا  يداـبم  قلطم  رب  ار 
. تسا هوقلاب  زیچ  نیا  رد  رما  نالف  ای  دوش ، نانچ  نینچ و  هک  تسا  زیچ  نالف  هّوق  رد  هک ، تسا  لوادتم  مدرم  هّماع  تالامعتسا  رد  ورنیا 
هک لاعفنا  لوبق و  تیثیح  نآ  اب  هک  دنتـسه  یناکما  ياراد  دوجو  زا  لـبق  یناـمز  ثداـح  ضارعا  روص و  دـندش  هجوتم  هک  نیمه  اـمکح 

قیبطت دنمانیم  هوق  ار  نآ  مدرم  هّماع 
346 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

دننام دندیمان ، هوق  زین  ار  یلعاف  للع  دندرک و  قالطا  زین  لعف  أدبم  رب  ار  هوق  لاح  نیع  رد  دـندیمان . هوق  ار  ءیـش  یناکما  دوجو  دـنکیم ،
هک ار  ءیش  یجراخ  دوجو  یجراخ ،) ققحت  زا  لبق  دوجو  ناکما   ) یحالطصا ینعم  هب  هوق »  » لباقم رد  و  هریغ . یناسفن و  هّوق  یعیبط ، هّوق 

. دندیمان لعفلاب  دوجو  تسا ، بترتم  نآ  رب  یجراخ  بولطم  راثآ 
. تسا هّوقلاب  شدوجو  هچنآ  رگید  مسق  تسا و  لعفلاب  شدوجو  هچنآ  مسق  کی  ددرگیم ، مسقنم  مسق  ود  رب  قلطم  دوجوم  بیترت  نیدب 

. تسا هوقلاب  لعفلاب و  دوجو  مسق  ود  دریگیم ، رارق  ثحب  دروم  لصف  هدراهچ  رد  هلحرم  نیا  رد  هچنآ  نیاربانب 
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تسا دوجو  هّوق  هب  قوبسم  ینامز  ثداح  دوجوم  ره  لوا : لصف 

هب مه  ددرگ و  فصّتم  دوجو  هب  مه  دناوتیم  تسا و  دوجولا  نکمم  ای  تسین : جراخ  لاح  هس  زا  ثودـح  قّقحت و  زا  لبق  یثداح  رما  ره 
فّلخت ریخأت و  هک  تسا  دوجولابجاو  ای  و  دوب ، دـهاوخ  لاحم  نآ  ققحت  ثودـح و  تروص  نآ  رد  هک  تسا  دوجولا  عنتمم  ای  و  مدـع ،

دوجو رد  نوچ  یفرط  زا  عنتمم ، هن  دـناهدوب  دوجولا  نکمم  زین  اًلبق  سپ  دـندوجوم ، لـعفلاب  نوچ  ثداـح  روما  دوب . دـناوتن  نآ  دوجو  رد 
، قّقحت زا  لبق  ینامز  ثداوح  همه  نیارباـنب  دـناهدوبن . زین  دوجولابجاو  اًـلبق  سپ  دوشیم ، هدـهاشم  فّلخت  رخأـت و  ناـمز  ثیح  زا  اـهنآ 

. دوب دنناوت  دوجولا  نکمم  ًافرص 
تفص هب  [ 277] ناکما نیا  اریز  تشادـنپ ، ددرگیم  نکمم  ءیـش  تیهام  رب  ضراع  هک  ینهذ  رابتعا  کی  اهنت  دـیابن  ار  ناـکما  هنوگنیا 

فصّتم دُعب  برق و  فعض و  تّدش و 
347 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

هک ییاذغ  داوم  ات  تسا  رتکیدزن  ناسنا  هب  دراد  دوجو  ندش  ناسنا  ناکما  نآ  رد  هک  هفطن  اًلثم ، تسا . يدوجو  فاصوا  اهنیا  دوشیم و 
. تسا رتدیدش  اذغ  هب  تبسن  هفطن  رد  ناکما  نیا  نینچمه  دوش . لیدبت  ناسنا  هفطن و  هب  هدنیآ  رد  دراد  ناکما 

مئاق تسا  یـضرع  هکلب  تسین  تاذ  هب  مئاق  دوجوم  رهوج  جراخ  رد  تسا ، یجراخ  دوجو  ياراد  هک  ناکما  نیا  هک  تسناد  دـیاب  نونکا 
. مییوگیم هدام »  » ار نآ  لماح  عوضوم  میمانیم و  هوق »  » ار عوضوم  رد  دوجوم  ناکما  نیا  ام  دوخ و  عوضوم  رب 

و دـنکیم ، لمح  دوخ  اب  ار  ثداح  رما  دوجو  هّوق  دراد و  دوجو  نآ  ثودـح  زا  شیپ  هک  تسا  ياهدام  ياراد  ینامز  ثداـح  ره  نیارباـنب 
هّوق عقاو  رد  هدام ، ینعی  درکیمن . لمح  ار  نآ  ناکما  هنرگو  دشاب ، عنتمم  دنکیم ، لمح  ار  نآ  ناکما  هک  یتیلعف  اب  هدام  نیا  داّحتا  دیابن 

هکلب دریذپب ؛ ار  يرگید  تیلعف  هک  تسا  لاحم  دـشاب ، یتیلعف  ياراد  دوخ  رگا  اریز  دـنکیم ، لمح  دوخ  اب  ار  نآ  ناکما  هک  تسا  یتیلعف 
، تسا رگید  یتـیلعف  هب  مئاـق  هّوقلاـب و  تسا  يرهوج  هک  اـجنآ  زا  و  تسا ، ءایـشا  هّوق  هک  تسا  نیا  نآ  دوـجو  تیلعف  هک  تسا  يرهوـج 

تیلعف دوریم و  نایم  زا  یلبق  تیلعف  دش ، ثداح  درکیم  لمح  دوخ  اب  ار  نآ  ناکما  هدام  هچنآ  درک و  ادیپ  تیلعف  یناکما  رما  هک  نیمه 
. دریگیم ار  نآ  ياج  رگید 

دـش لیدـبت  راخب  هب  هکنیا  دّرجم  هب  لاـح  تسا ، هدیـشخب  تیلعف  نادـب  بآ  تروص  اًـلعف ، دراد و  دوخ  اـب  ار  راـخب  هّوق  بآ ، هّداـم  اًـلثم ،
. ددرگیم مئاق  ریخا  تروص  رب  هدام  دریگیم و  ار  نآ  ياج  راخب  تروص  دوریم و  نیب  زا  بآ  تروص 

ثداح زین  هدام  يدـیدج ، تیلعف  ره  ثودـح  اب  تسیابیم  هنرگو  تسا  یکی  نیـشیپ  لئاز  تیلعف  دـیدج و  ثداـح  تیلعف  رد  هداـم  سپ 
درکیم بلط  دیامن  لمح  ار  ناکما  نآ  هک  رگید  ياهدام  رگید و  یناکما  زین  هدام  ثودح  تروص  نآ  رد  هک  دوش ،

348 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. تسا لاحم  هتبلا  هک  تفاییم  ترورض  یثداح  رما  ره  يارب  ناکما  هدام و  تیاهنیب  ات  و  بیترت ، نیمه  هب  زین  اهنآ  و 

ات دیآیم  مزال  رگید  یناکما  ياهدام و  نآ ، تیلعف  ره  يارب  ینعی  دـیآیم  شیپ  لاکـشا  نیمه  مینک  ضرف  ینامز  ثداح  ار  هدام  رگا  زین 
[278 .] تسا لاحم  نیا  و  تیاهنیب ،

: هک دش  نشور  تشذگ  هچنآ  زا 
مـسج هک  نانچمه  ینعی ، [ 279 .] یمیلعت مسج  تسا و  یعیبط  مسج  تبـسن  دـنکیم ، لـمح  دوخ  اـب  هک  ياهوق  هداـم و  نیب  تبـسن  اـًلّوا :

دوخ هدام  هوق  زین  نّیعم  تروص  کی  ناکما  صاخ و  ءیـش  کی  هّوق  دزاسیم ، جراخ  ماـهبا  زا  دـشخبیم و  نّیعت  ار  یعیبط  مسج  یمیلعت 
. دنکیم جراخ  ماهبا  زا  ار 

. دنتسین ریذپییادج  لاوحا  ینوگرگد  زا  دنشاب  ضارعا  زا  رگا  تروص و  ینوگرگد  زا  دنشاب  رهاوج  زا  رگا  ینامز  ثداوح  ًایناث :
هکنآ ضحم  هب  نیاربانب  دـنک . ظفح  ار  نآ  تیدوجوم  ات  تسا  یتروص  رب  مئاق  هشیمه  زین  هدام  تسا و  یتیلعف  رب  مئاق  هراومه  هوق  ًاـثلاث :
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. دشخبیم ماوق  ار  هدام  دریگیم و  ار  میدق  تروص  ياج  دیدج  تروص  دش ، ثداح  یتروص  زا  سپ  یتروص 

لعفلاب هّوقلاب و  دوجو  هب  دوجو  میسقت  مود : لصف 

ددرگ و نوگرگد  هک  دراد  ار  نآ  ّتیلباق  تسا  ام  نوماریپ  رد  هک  يرهوج  عاونا  همه 
349 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

لّدـبم یناویح  هب  زین  یماـن  رهوج  دوش و  لیدـبت  یماـن  رهوج  هب  تسا  نکمم  یماـن  ریغ  رهوج  هکناـنچ  تسه ؛ هچنآ  زا  ریغ  دوش  يزیچ 
نآ رما  نیا  همزـال  و  دوـشیمن ) لیدـبت  زیچ  ره  هب  زیچ  ره  ینعی   ) دریگیم تروـص  نّیعم  لوـبقم  لـباق و  رد  اهلیدـبت  رییغت و  نیا  ددرگ .

. دشاب هتشاد  دوجو  یتباث  تبسن  لوبقم  لباق و  نیب  هک  تسا 
رتکیدزن ناویح  هب  هفطن  هکنانچ  دنکیم ؛ ادیپ  توافت  فعـض  تدش و  يرود و  یکیدزن و  هطـساو  هب  دوجوم ، تبـسن  نیا ، زا  هتـشذگ 

دنتسه و يدوجو  فاصوا  یگمه  فعـض ، تدش و  دُعب و  برق و  دنراد . ار  ندش  ناویح  ناکما  ود  ره  هک  دنچ  ره  ییاذغ ، ّداوم  ات  تسا 
. دشاب دوجوم  دیاب  تسا  تافص  نیدب  فوصوم  هک  زین  روکذم  تبسن  سپ  دوشیمن ؛ فصّتم  اهنادب  دوجوم  ءیش  زج 

تبـسن هک  يدوجو  فرظ  ناـمه  رد  زین  تبـسن  نیفرط  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  دـشاب  رارقرب  فرط  ود  نیب  يدوـجوم  تباـث  تبـسن  هاـگره 
زا یکی  دوجو  تسین و  نوریب  نیفرط  دوجو  زا  شدوجو  تسا و  اهنآ  رب  مئاق  تبـسن ، اریز  دنـشاب ، دوجوم  جراخ ) اـی  نهذ   ) تسا دوجوم 

. تسا هدش  هتفگ  هریغ  یف  دوجو  هسفن و  یف  دوجو  هب  طوبرم  ثحابم  رد  اهنیا  همه  هتبلا  تسا . رگید  فرط  ِنآ  زا  زین  تبسن  نیفرط 
دوجو اب  لقاال  دـشابن  دوجوم  لباق  رد  دوخ  یجراخ  راـثآ  همه  اـب  هارمه  دوجو و  ماـمت  هب  ّریغتم  ثداوح  رد  لوبقم  تروص  رگا  نیارباـنب 

. تسا دوجولا  مزال  لباق  دزن  تسین ، ّبترتم  نآ  رب  شراثآ  همه  هک  یفیعض 
کی لوبقم  هک  دـنکیم  تباث  رما  نیا  دوب و  دـنهاوخن  شیب  دوجو  کی  دنـشاب  تیوه  کی  ياراد  دـیدش  فیعـض و  دوجو  ود  رگا  لاح 
راـثآ هّیلک  یمود  تسین و  بترتـم  يدوجو  راـثآ  همه  یلوا  رب  هک  تسا  دـیدش  فیعـض و  هبترم  ود  ياراد  دوجو  کـی  نآ  دراد و  دوجو 

. تساراد ار  دوخ  ّصاخ  يدوجو 
لعفلاب دوجو  هّوقلاب و  دوجو  اب  لوبقم  لعفلاب . دوجو  ار  نآ  يوق  هبترم  میمانیم و  هّوقلاب  دوجو  ار  ثداح  دوجو  فیعـض  هبترم  نیمه  اـم 

دحاو لصّتم  دوجوم  کی  دوخ 
350 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

فالخ تبـسن  ندـش  لئاز  تسا و  تبـسن  دوجو  رب  ضرف  هک  یلاـح  رد  [ 280 .] دوـب یفتنم  دوـجو  هبترم  ود  نآ  نیب  تبـسن  هنرگو  تسا 
. دوب دهاوخ  ضرف 

رد ینعی  دوبن ؛ يرگید  نآ  زا  نیفرط  زا  یکی  دوبن  نینچ  رگا  دـندوجوم و  دوجو  کی  هب  لباق  اب  دوخ ، هّوقلاـب  دوجو  اـب  لوبقم ، نینچمه ،
. تسا ضرف  فالخ  نیا  تشادن و  دوجو  ود  نآ  نیب  یتباث  تبسن  عقاو 

هب بتارم  نآ  فالتخالا  هب  ام  هک  فلتخم  بتارم  ياراد  تسادـحاو  دوجو  کی  ّاًلک  لوبقم ، لعفلاب  هّوقلاب و  دوجو  لباق و  دوجو  نیاربانب 
. تسا کیکشت  هّصاخ  نیا  ددرگیم و  زاب  قافتالا  هب  ام 

ات رگا  یتـح  میهد  دادـتما  يوس  ود  زا  ار  اـهلوبقم  اـهلباق و  هلـسلس  رگا  لاـح  دوب . لوـبقم  کـی  لـباق و  کـی  هراـبرد  دـش  هتفگ  هچنآ 
رد هکنانچ  دـشاب - هتـشاد  دوجو  نآ  قباس  ناـکما  تیلعف  یلاـت و  تیلعف  ناـکما  نآ  هقلح  ره  رد  هک  دـبای ، همادا  فرط  ود  زا  تیاـهنیب 

دوجو کی  ياراد  یهانتمان  ای  یهانتم  ياهلوبقم  لباق و  هّیلک  مه ، تروص  نیا  رد  مینیبیم - جراخ  ناهج  رد  دوجوم  ثداح  روما  هلسلس 
. تسا فعض  تدش و  صقن و  لامک و  فلتخم  بتارم  ياراد  هتفای ، رارمتسا  هلسلس  رسارس  رد  هک  دوب  دهاوخ  ّرمتسم  دحاو 

دوب و دهاوخ  دوجوم  نیسپ  تمسق  هّوق  نیشیپ  تمسق  رد  مینک  میسقت  تمسق  ود  هب  ار  بتارم  وذ  ّرمتسم  دحاو  دوجو  نیا  هاگره  نیاربانب 
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شخب هوق  لماح  نآ  نیشیپ  شخب  مینک ، میسقت  تمسق  ود  هب  زاب  ار  نیشیپ  شخب  نامه  رگا  سپس  نیشیپ . شخب  تیلعف  نیسپ  تمسق  رد 
رب راک  ددرگ ، هیزجت  رمتسم  دحاو  دوجو  هلسلس  دوش و  رارکت  میسقت  نیا  ردق  ره  دوب . دهاوخ  نیشیپ  تیلعف  ياراد  نیسپ  شخب  نیـسپ و 

لاونم نیمه 
351 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دناهتخیمآ رگیدکی  اب  لعف  هوق و  دوجو ، دحاو  هلسلس  رسارس  رد  ینعی  تسا ،
دوخ زا  سپ  ّدـح  هب  تبـسن  تسا و  لامک  دوخ  زا  شیپ  ّدـح  هب  تبـسن  دـحاو ، رمتـسم  دوجو  نیا  زا  يّدـح  ياهقلح و  ره  ساسا ، نیا  رب 

هک دـسرب  یتیلعف  هب  ینعی  درادـن . هار  نآ  رد  یـصقن  تسا و  ضحم  لامک  هک  ددرگ  یهتنم  ياهطقن  هب  دوجو  هلـسلس  هک  اجنآ  ات  صقن ،
تبـسن هک  تسا  تکرح  فیرعت  ًانیع  نیا  دوبن . یتیلعف  هنوگچیه  نآ  اب  هک  دوب  ياهوق  رما  يادتبا  رد  هکنانچ  دشابن ، يربخ  هوق  زا  نآ  رد 

. دوشیم بوسحم  لوا  لامک  هّوقلاب  دوجوم  هب 
رد نوگانوگ ، ضارعا  هّیعون و  روص  دراد و  نایرج  هوق  لماح  هّدام  رد  هک  تسا  لاّیس  یجیردت و  يدوجو  ّرمتسم ، دحاو  دوجو  نیا  سپ 

. دنتسه كرحتم  هّدام  ياهتروص  تکرح و  دودح  عقاو 
. دیآ هتفگ  دوخ  ياج  رد  هکنانچ  تسا  لاونم  نیمه  رب  نخس  زین  ضارعا  دروم  رد  دوب و  هّیعون  رهاوج  هرابرد  دش  هتفگ  هچنآ  همه 
ّبترتم نآ  رب  ءیـش  یلعف  یجراخ و  دوجو  راثآ  همه  هک  تسا  نآ  توبث  دوجو و  زا  ياهوحن  ءیـش  هّوق  هک  دش  نشور  تشذـگ  هچنآ  زا 

. دوشیم میسقت  لاّیس  تباث و  هب  دوجو  زین  یفرط  زا  هّوقلاب ، دوجو  لعفلاب و  دوجو  تسا ، مسق  ود  یلک  روطهب  دوجو  و  تسین ؛
هارمه تکرح  اـب  نالیـس  جـیردت و  تسا و  یجیردـت  لاّیـس و  شدوجو  دـشاب ، اراد  ار  ياهوق  دوخ  دوـجو  رد  هچ  ره  هک  دـش  نشور  زین 

هچ ره  درادن و  زین  هدام  نیاربانب  درادن و  دوخ  اب  ياهوق  دشاب ، تباث  دوجو  ياراد  ینعی  دشابن ، یجیردت  لایـس و  شدوجو  هچنآ  و  تسا ؛
. دراد زین  هدام  ًاترورض  دشاب  هتشادن  تکرح  هچ  ره  تشاد و  دهاوخن  زین  تکرح  دشاب  هتشادن  هدام 

هکنانچ دنتسه ، كّرحتم  دوخ  تاعوضوم  تکرح  عبت  هب  تسا ، عوضوم  رد  ناشدوجو  هک  اجنآ  زا  زین  ضارعا  هک  دش  نشور  نینچمه 
. دمآ دهاوخ  نیا  زا  سپ  نآ  لیصفت 

352 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

تسا طوبرم  نادب  هچنآ  تکرح و  موس : لصف 

لعف هب  هوـق  زا  ًاجیردـت  دوـجو  هنوـگنآ  اـب  ءیـش  هک  دوـشیم  قـالطا  دوـجو  زا  ياهوـحن  هب  تکرح  دـش ، هـتفگ  نـیا  زا  شیپ  هکناـنچ 
ءزج يارب  تسا  تیلعف  شدوجو  دودـح  زا  يّدـح  ره  رگید  ترابع  هب  دوشیمن . عمج  مه  اب  نآ  يدوجو  ءازجا  هک  يروطهب  دـیآیمرد ،

. یلات ءزج  يارب  تسا  هوق  نیشیپ و 
[281 .] لعف هب  هوق  زا  ءیش  یجیردت  جورخ  زا : تسا  ترابع  تکرح  نیاربانب 

. تسا هّوقلاب  هک  ثیح  نآ  زا  هّوقلاب ، دوجوم  يارب  تسا  لوا  لامک  تکرح ، تسا : هدرک  نایب  نینچ  ار  تکرح  ّدح  وطسرا - لوا - مّلعم 
يوسهب لوا  ناکم  زا  جورخ  اب  دـنکب ، يرگید  ناکم  رد  نّکمت  دـصق  هاـگره  دراد ، رارق  یناـکم  رد  هک  یماـگنه  مسج  هکنیا : حیـضوت 

. دریگ رارق  نآ  رد  ات  دنکیم  ریس  مود  ناکم 
لوا لامک  هک  كولس »  » یکی تسا ، هّوقلاب  ود  ره  هب  تبـسن  هک  تسا  لامک  ود  ياراد  دراد ، رارق  لوا  ناکم  رد  هک  یلاح  رد  مسج  سپ ،

. دوریم رامشهب  یناث  لامک  مسج  هب  تبسن  هک  مود  ناکم  رد  نتفرگ  رارق  يرگید  تسا و  وا 
قلطم روطهب  نکیل  تسا ، هّوقلاـب  لاـمک ، ود  ره  هب  تبـسن  دوخ  هک  تسا  مسج  لوا  لاـمک  دـشاب - كولـس  ناـمه  هک  تکرح - نیارباـنب 

فیرعت رد  تهج  تیثیح و  دـیق  تسا . هّوقلاب  مود  لامک  هب  تبـسن  هک  تسا  مسج  لامک  ثیح  نآ  زا  اهنت  هکلب  تسین ، مسج  لوا  لاـمک 
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هب تبـسن  مسج  هک  ثیح  نآ  زا  اـهنت  هکلب  دوریمن  رامـشهب  لاـمک  تهج  ره  زا  ياهّوقلاـب  زیچ  ره  يارب  تکرح  هک  تـسا ، ببـس  نادـب 
هک مود  لامک  هب  دوخ  دوجو  رد  ندرک ) ریس  نتفر و   ) كولس ای  تکرح  اریز  دوشیم ، بوسحم  نآ  لامک  تسا ، هّوقلاب  مود  لامک 

353 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
[282 .] دراد ّقلعت  تسا  تکرح  تیاغ 

: دراد یگتسب  رما ، شش  هب  تکرح  هک  دش  نشور  تشذگ  هچنآ  زا 
. دباییم ققحت  نآ  يوسهب  تکرح  هچنآ  ینعی  تکرح ، ياهتنم  مود ، دوشیم . زاغآ  نآ  زا  تکرح  هچنآ  ینعی  تکرح ، أدبم  لوا ،

یلعف هب  رگید  يوس  زا  تسین و  يرابتعا  ای  یقیقح  تیلعف  چـیه  نآ  رد  هک  دوشیم  یهتنم  ياهوق  هب  وس  کـی  زا  تکرح  هک  ینعم  نیدـب 
. دمآ دهاوخ  نیا  زا  سپ  نآ  حرش  هکنانچ  درادن ، دوجو  نآ  رد  يرابتعا  ای  یقیقح و  هّوق  هنوگچیه  هک  ددرگیم  یهتنم 

. كّرحتم ینعی  تسا ، وا  ِنآ  زا  تکرح  هچنآ  ای  تکرح  عوضوم  مراهچ ، ددـنویپیم . عوقو  هب  نآ  رد  تکرح  هچنآ  ینعی  تفاـسم ، موس ،
هزادنا رادـقم و  ياراد  نآ  طسوت  تکرح  هچنآ  مشـش ، كّرحم . ینعی  دوشیم ، ماجنا  وا  هلیـسو  هب  تکرح  هچنآ  ای  تکرح ، لعاف  مجنپ ،

. نامز ینعی  دوشیم ،

رّیغت ماسقا  مراهچ : لصف 

رد ینوگرگد  هکنآ  زا  معا  تسین ؛ ریذپناکما  ءیـش  ندش  نوگرگد  نودب  هاگچیه  لعف ، هب  هوق  زا  ندمآرد  هک  دـش  تباث  نیا  زا  شیپ 
هدهاشم رگید  عاونا  هب  يرهوج  عاونا  لّوحت  رد  هکنانچ  دباییم  لّوحت  ءیـش  تایتاذ  ای  رگید  ترابع  هب  نآ . لاوحا  رد  ای  دشاب  نآ  تاذ 

[283 .] مینیبیم ءایشا  یضرع  لاوحا  ینوگرگد  رد  هکنانچ  دوشیم ، نوگرگد  نآ  تاّیضرع  ای  دوشیم و 
354 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[284 .] یجیردت یعفد و  تسا ؛ مسق  ود  ّریغت 
. تسا تکرح  نامه  دنرارق ) ياراد  هن  عّمجت و  لباق  هن  هک  تسا  يدودحمان  ءازجا  هب  میسقت  ناکما  نآ  همزال  هک   ) یجیردت ّریغت 

زا زج  دـشاب ، دوجوم  ّریغت  عوـقو  زا  شیپ  هک  ياهوـق  دریذـپب و  ار  ینوـگرگد  هک  تسا  دـنمزاین  یعوـضوم  هب  هک  ورنآ  زا  زین  یعفد  ّریغت 
. دوب دهاوخن  نکمم  تکرح  نودب  زگره  لعف  هب  هوق  زا  جورخ  هک  دش  هتفگ  اًلبق  اریز  تسین ، ریذپقّقحت  تکرح  قیرط 

كرت ندیـسر ، دـننام  دـشاب ، قـبطنم  تکرح  ینآ  ءازجا  رب  هک  تسا  یناـعم  عوـن  نآ  زا  هراوـمه  یعفد  ّریغت  هک  تسا  نـیا  رد  قرف  اـهنت ،
. تسین نکمم  تکرح  نودب  ّریغت  نیاربانب  هریغ ، نتسسگ و  نتسویپ ، ندرک ،

. دوشیم میسقت  یعطق  یطسوت و  تمسق  ود  هب  ینعم  ود  نیا  رابتعا  هب  تسا و  ینعم  ود  ياراد  تکرح 
لبق و ءیش  نآ  دوش ، ضرف  هک  تفاسم  زا  يدح  ای  هطقن  ره  هک  دوش  هدروآ  رظن  رد  نانچ  یهتنم  أدبم و  نایم  رد  كّرحتم  ءیـش  هاگ  ره 

. تسا میسقت  لباق  ریغ  تباث و  طیسب و  تلاح  کی  نیا  دنیوگ و  یطّسوت »  » تکرح ار  نآ  رابتعا  نیدب  دشابن ، يو  رد  نآ  زا  دعب 
دودـح زا  یـضورفم  ّدـح  ره  اب  هک  تسا  رارقیب  لاّیـس و  یتلاـح  ياراد  یهتنم  أدـبم و  نیب  رد  كرحتم  ءیـش  هک  تسا  نآ  رگید  راـبتعا 

میسقت و لباق  ًاتعیبط  هک  تسا  نآ  تلاح  نیا  همزال  دوش . کیدزن  يّدح  هب  دیوگ و  كرت  ار  يّدح  هکنانچ  تسا ، یتبـسن  ياراد  تفاسم 
؛ دوشن عمج  مه  اب  دوجو  رد  نآ  ءازجا  دشاب و  یجیردت  ندش  هراپ  هراپ  هیزجت و 

355 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
[285 .] دنیوگ یعطق »  » تکرح ار  نیا 

اب تکرح  هکنیا  حیـضوت  تسا . قابطنا  لباق  جراخ  رد  تکرح  تیعقاو  اب  ینعم  ود  نیا  ینعی  دراد ، دوجو  جراخ  رد  راـبتعا  هنوگود  نیا 
ياراد تفاسم  دودـح و  یهتنم و  أدـبم و  اب  درادـن و  اضتقا  ار  ینالیـس  يریذپمیـسقت و  هنوگچـیه  هک  تسا  یتبـسن  ياراد  یهتنم  أدـبم و 
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، یطّسوت تکرح  ار  كرحتم  ءیش  رد  دوجوم  ریذپانمیسقت  تباث و  ینعم   ] تسا ماسقنا  دوجو و  نالیس  یضتقم  هک  تسا  يرگید  تبـسن 
[. دنمان یعطق  تکرح  ار  نآ  ریذپمیسقت  لاّیس و  ینعم  و 

میـسرت نهذ  رد  رگیدـکی  هب  نآ  دودـح  نتـسویپ  اب  ءازجالا  عمتجم  لصّتم و  روطهب  تکرح  یجراخ  تروص  زا  ناسنا  لّیخت  هوق  ار  هچنآ 
نکمم دوش - ضرف  نآ  يارب  ییازجا  هک  یتروص  رد  تکرح - ءازجا  عامتجا  اریز  درادـن ، یجراخ  تقیقح  ینهذ و  تسا  يرما  دـنکیم 

لاح تشاد ، دـهاوخن  ینعم  نآ  رد  نالیَـس  رگید  دوب و  دـهاوخ  تباث  دنـشاب  عمتجم  یجراـخ  دوجو  رد  ضورفم  ءازجا  رگا  هچ ، تسین ؛
. تسا دوجو  نالیس  ینعم  هب  تکرح  هکنآ 

تکرح ياهتنم  أدبم و  مجنپ : لصف 

اجنیا رد  یعطق ،] تکرح   ] تسا ءازجا  ياراد  ًاتاذ  تکرح  هک  دش  هتفگ  نیا  زا  شیپ 
356 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

مـسج حطـس و  طخ و  نوچمه  ّراق ، لصّتم  تاّیمک  دـننام  ًاـنیع  لـعفلاب ؛ هن  تسا  هّوقلاـب  تکرح  تاـماسقنا  ءازجا و  هک  میوشیم  رکذـتم 
تشاد و دهاوخ  یعفد  عوقو  دوخ  هبون  هب  ءزج  ره  دوب و  دهاوخ  ادـج  رگیدـکی  زا  نآ  ءازجا  دـشاب ، لعفلاب  نآ  ماسقنا  رگا  نوچ  یمیلعت .

. دش دهاوخ  یفتنم  تکرح  تروص  نیا  رد 
دوب دهاوخ  نیا  نآ  همزال  دشاب  فقوتم  یّصاخ  ّدح  رد  رگا  تسین و  ینّیعم  ّدح  ياراد  ءازجا ، هب  تکرح  میسقت  هک  تسناد  دیاب  نینچمه 

[286 .] دیسر تابثا  هب  نیا  زا  شیپ  يّزجتیال  ءزج  نالطب  دشاب و  هتفای  لیکشت  يّزجتیال  ءازجا  زا  تکرح  هک 
هکنانچ اریز  تسین ، تکرح  میـسقت  لباق  ریغ  ءزج  نیرخآ  نیتسخن و  ینعم  هب  یهتنم  أدـبم و  ياراد  تکرح  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا 

[287 .] تشاد دهاوخن  قابطنا  تسا  جیردت  دوجو و  نالیس  هک  تکرح  فیرعت  اب  دوب و  دهاوخ  عوقولا  یعفد  یئزج  نینچ  نیا  دش  هتفگ 
ینعم نیدـب  تسا . نآ  جراخ  زا  تکرح  دـیدحت  روظنم  مینکیم  دودـحم  یهتنم  أدـبم و  هب  بناج  ود  زا  ار  تکرح  هک  یماگنه  نیاربانب 

هّدام نامه  هک  نتـشادن ، تیلعف  ندوب و  هوق  زج  تسین  یتیلعف  هنوگچـیه  ياراد  هک  دـسریم  ياهوق  هب  أدـبم  بناج  رد  رهوج  تکرح  هک 
نیا زا  سپ  دروم  نیا  رد  هداـم . زا  دّرجت  ینعی  تسین ، نآ  اـب  ياهوق  هک  دوشیم  یهتنم  یلعف  هب  اـهتنا  بناـج  رد  و  دـشاب ، یلوـیه  اـی  هّیلوا 

. دش دهاوخ  هداد  رتشیب  حیضوت 
357 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

تکرح رگا  رخآ ، بناـج  رد  دوشیم و  یهتنم  دریذـپیم  ار  تکرح  هچنآ  ینعی  عوـضوم  هداـم  هب  زاـغآ  بناـج  زا  زین  یـضرع  تاـکرح 
رگا و  دوش ، ماـمت  رـسق  رثا  نآ  رد  هک  یتیعقوم  هب  دـشاب  يرـسق  تکرح  رگا  و  دـماجنایب ، نوکـس  هب  تکرح  هک  ییاـج  هب  دـشاب  یعیبـط 

. دوش فقوتم  نآ  رد  تکرح  هک  تسا  هتسیاش  تسوا و  لامک  لعاف  رظن  زا  هچنآ  هب  دشاب  يدارا  تکرح 

تفاسم مشش : لصف 

لّوحت و قیرط  زا  دـنکیم و  تکرح  دوخ  ّمک »  » رد ّوـمن  قـیرط  زا  مسج  اًـلثم  دوـشیم . عـقاو  نآ  رد  تکرح  هک  ياهلوـقم  ینعی  تفاـسم 
[288 .] دوخ فیک »  » رد لاوحا  ینوگرگد 

زج يزیچ  تکرح ، دش  هتفگ  هکنانچ  و  دراد .] رارق  تیهام  ّدـح  رد  هچنآ  ینعم  هب  یتاذ   ] دوشیمن عقاو  تایتاذ  رد  ّریغت  هک  تسا  مّلـسم 
ناـمه دوـشیم ، عـقاو  فـیک  رد  هـک  یتـکرح  هاـگره  سپ  تـسین . ددـنویپیم  عوـقو  هـب  نآ  رد  تـکرح  هـچنآ  رد  كّرحتم  ءیـش  ّریغت 

هب تبـسن  تـالوقم  هک  مینادیم  و  تسا ؛ لاـحم  هک  دوب  دـهاوخ  تاـّیتاذ  ّریغت  زا  یعون  نیا  دـشاب ، فیک  تیهاـم  رد  كّرحتم  ینوگرگد 
. دنیآیم باسح  هب  یتاذ  تایهام ، يارب  دنوریم و  رامشهب  هیلاع  سانجا  دوخ ، تحت  رد  جردنم  تایهام 
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، دوشیمن عقاو  دننکیم ، درط  دوخ  زا  ار  مدع  نادب  هک  يدوجو  ینعی  تالوقم ، هسفن  یف  دوجو  رد  ینوگرگد ، ینعم  هب  تکرح  نیاربانب 
. تسا تیهام  سفن  نامه  تیهام ، هسفن  یف  دوجو  اریز 

یف دوجو  رابتعا  هب  زیچ  ره  اریز  دوب ، دـهاوخ  نآ  تعاـن  دوجو  رد  لّوحت  نآ  دـشاب ، يّریغت  تکرح و  تـالوقم  زا  یکی  رد  رگا  نیارباـنب 
یّصاخ تیهام  ياراد  دوخ  هسفن 

358 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
دوجو رابتعا  هب  هن  دنتـسه  تیهام  ياراد  دوجو  نیمه  رابتعا  هب  زین  رهاوج  تسین . یتیهام  ياراد  هریغل  تعان و  دوجو  راـبتعا  هب  اـما  تسا ،

[289 .] درادن یعنام  هلوقم  رد  تکرح  عوقو  سپ  دوخ ، هسفنل 
تسین عوضوم  مسج  تیهام  رد  رییغت  ای  فیک و  مک و  تیهام  رد  نآ ، رییغت  دباییم ، رییغت  دوخ  فیک  ای  مک  رد  هک  یمسج  بیترت  نیدب 

. تسا مسج  رد  فیک  مک و  زا  دوجوم  عون  ینعی  فیّکتم  مّمکتم و  رد  رییغت  هکلب 
. دش هتفگ  هک  تسا  نیمه  ضارعا ، هن  تسا  تاّیضرع  رد  کیکشت  دناهتفگ  هکنیا  زا  روظنم  سپ 

یف دوجو  تیهاـم  تسا ، یکی  دوخ  هسفن  یف  دوجو  اـب  نوچ  اـما  تسین ، تیهاـم  ياراد  هچرگ  تعاـن  دوجو  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  لاـح 
. دوشیم هداد  تبسن  نادب  هسفن 

359 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
زا ینآ  ره  رد  دـنک  تکرح  تالوقم  زا  ياهلوقم  رد  یمـسج  هاگره  هک : دـهد  ینعم  نینچ  هلوقم  رد  تکرح  هک  تسا  نآ  رما  نیا  همزال 

، دیامن گنرد  نآ  کی  زا  شیب  رد  عون  کی  هکنآ  نودب  دیآیمرد  كّرحتم  مسج  نآ  رب  هلوقم  نآ  عاونا  زا  یصاخ  عون  تکرح ، تانآ 
. تسا لاحم  نیا  دیآیم و  دوجو  هب  رییغت  تیهام  رد  هنرگو 

دوشیم عقاو  اهنآ  رد  تکرح  هک  یتالوقم  متفه : لصف 

. دوشیم عقاو  عضو  نیا و  مک و  فیک و  هلوقم  راهچ  رد  اهنت  تکرح  هک  تسا  روهشم  نینچ  میدق  يامکح  نیب  رد 
: دننام تاّیمک ، هب  ّصتخم  تاّیفیک  رد  هژیوهب  راکشآ ، تسا  يرما  فیک  رد  تکرح 

كرحتم زین  مک  رب  مئاـق  تاـیفیک  رد  ًاترورـض  دـنکیم و  تکرح  دوخ  ّمک  رد  مسج  اریز  ندوـب ، بّدـحم  اـی  حّطـسم  یجک و  یتـسار و 
. دوب دهاوخ 

تروـصهب مسج  مجح  شیازفا  زج  يزیچ  هک  ّوـمن ، دـننام  مسج ، ّمک  رد  هتـسویپ  مّظنم و  یجیردـت  ّریغت  زا  تسا  تراـبع  مک  رد  تکرح 
. تسین مّظنم  لصّتم و  جّردتم و 

ءازجا رب  جراخ  زا  ییازجا  هک  دباییم  ققحت  وحن  نیدب  ّومن  دناهتفگ : هدرک و  ضارتعا  دشاب  ّمک  رد  تکرح  هلوقم  زا  ّومن  هک  لوق  نیا  رب 
ضراع نآ  رب  ّمضنم  ءازجا  یلصا و  ءازجا  عومجم  رب  هک  تسا  یّمک »  » دیآیم مهارف  هک  یگرزب  مجح  سپ  دوشیم ؛ هدوزفا  مسج  یلصا 
يدوجو لاصتا  هن  يدـعب  ّمک  اب  تسا و  یقاب  دوخ  لاح  هب  هک  تسا  یلـصا  ءازجا  رب  ضراـع  ّمک  ناـمه  یلبق  کـچوک  مجح  و  دوشیم ،

زین اـهنآ  رب  ضراـع  مک  دـنراد ، نیاـبت  رگیدـکی  اـب  یمامـضنا  ءازجا  یلـصا و  ءازجا  ینعی  ّمک ، ود  نآ  عوضوم  نوچ  و  داـّحتا ؛ هن  دراد و 
. تسا تکرح  زا  ریغ  نیا  رگید و  مک  ندش  ثداح  مک و  کی  ندش  لئاز  زا  تسا  ترابع  ّومن  نیاربانب  دوب . دهاوخ  نیابتم 

دوشیم هدوزفا  یلصا  ءیش  هب  ییاهزیچ  هکنیا  رد  تسا : هدش  هداد  نینچ  نآ  خساپ 
360 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

یلصا ءازجا  ّتیمک  هلیسو ، نادب  دنکیم و  لیدبت  یلصا  ءازجا  تروصهب  ار  هدش  هدوزفا  ءازجا  یمان ، ءیش  تعیبط  نکیل  تسین ، يدیدرت 
. تسا تکرح  نامه  نیا  دهدیم و  شیازفا  هتسویپ  یجیردت و  مظنم و  روطهب  ار 
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« ْنیا  » هک بلطم  نیا  اـما  دوشیم ، هدـهاشم  رگید  ییاـج  هب  ییاـج  زا  ماـسجا  لاـقتنا  رد  هکناـنچ  رهاـظ  تسا  يرما  زین  ْنیا »  » رد تکرح 
. تسین کش  زا  یلاخ  دشاب  یّلقتسم  هلوقم 

، جراـخ طـیحم  هب  نآ  حطـس  رب  ضورفم  طاـقن  تبـسن  هک  شروحم ، نوماریپ  هرک  تکرح  دـننام  تسا ، راکـشآ  زین  عـضو »  » رد تکرح 
. ددرگیم نوگرگد  نآ  عضو  هجیتن  رد  دوشیم و  ضوع  جیردت  هب  لصّتم و  روطهب 

. دوشیمن عقاو  رهوج ، هدج و  هفاضا و  یتم و  لاعفنا و  لعف و  رد  ینعی  تالوقم  یقبام  رد  تکرح  دناهتفگ :
مزلتسم تکرح  عوقو  و  دنتسین ، دوجولا  ّینآ  درف  ياراد  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  موهفم  رد  جیردت  هک  تهج  نآ  زا  لاعفنا » لعف و  »

رد تکرح  هلوقم ، ود  نیا  رد  تکرح  همزال  هکنآ  زا  هتـشذگ  تسین . ققحت  لباق  ود  نیا  رد  هک  تسا  دوجولا  ینآ  دارفا  هب  هلوقم  ماسقنا 
. تسا تکرح 

« ینآ  » درف تسا ، یجیردـت  دوجو  ياراد  دوخ  هب  دوخ  تسا و  نامز  هب  ءیـش  تبـسن  زا  هلـصاح  تأـیه  هک  تهج  نآ  زا  زین  یتم »  » هلوقم
. دوش عقاو  نآ  رد  تسا  ینآ  ءازجا  هب  مسقنم  هک  تکرح  ات  درادن 

ریغت عبات  تکرح ، ریغت و  زین  هدج  رد  درادن . دشاب  تکرح  ياریذپ  هک  یلالقتسا  تسا و  دوخ  نیفرط  عبات  یعازتنا و  یموهفم  زین  هفاضا » »
یتکرح هلوقم  دوخ  رد  دزاسیم و  نوگرگد  ار  اپرب  شفک  نتـشاد  زا  لصاح  تأیه  هک  اـپ  شفک و  ّریغت  دـننام  دوب ؛ دـهاوخ  نآ  عوضوم 

. دوشیمن عقاو 
تسا یقاب  تباث و  یعوضوم  نودب  تکرح  قّقحت  مزلتسم  رهوج ، رد  تکرح  اما  و 

361 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. دوش عقاو  كرحتم  نودب  تکرح  هک  تسا  نآ  رما  نیا  همزال  دشاب و  هارمه  تکرح  اب  هک 

، یتم لاعفنا و  لعف و  هلوقم  هس  رد  تسا . رایسب  هشقانم  ياج  روکذم ، تارقف  زا  کی  ره  رد  هک  دوب  نیشیپ  يامکح  لاوقا  دش  هتفگ  هچنآ 
. درادن یعنم  درک ، میهاوخ  تباث  نیا  زا  سپ  هکنانچ  تکرح  رد  تکرح  اریز  دوشیم ، عقاو  تکرح 

تسین نآ  اب  یفانم  تکرح ، رد  دوخ  نیفرط  هب  تبسن  اهنآ  ندوب  عبات  و  عضو ، دننام  دنتـسه  یبسن  تالوقم  زا  مه  هدج  هفاضا و  هلوقم  ود 
. تسا یضرع  فاصتا  زا  ریغ  یعبت  فاّصتا  نوچ  ددرگ ، عقاو  اهنآ  رد  یقیقح  روطهب  تکرح  هک 

عنام دمآ  دـهاوخ  نیا  زا  سپ  نآ  حیـضوت  هکنانچ  دـناهدرک ، رکذ  تکرح  عوضوم  ءافتنا  ار  عنم  تلع  هک  مه  يرهوج  تکرح  دروم  رد 
. تسا هدام  تکرح  عوضوم  اریز  تسین ، راک  رد  یعقاو 

نآ رب  عرفتم  لئاسم  يرهوج و  تکرح  متشه : لصف 

عوقو زا  یکاح  یتاراشا  ناشیا  راثآ  رد  اما  دناهتسناد ، زیاج  هدش  دای  یضرع  هلوقم  راهچ  رد  ًارـصحنم  ار  تکرح  میدق  يامکح  هکنآ  اب 
. دناهدرکن حیرصت  نادب  هک  دنچره  دراد ، دوجو  رهوج  رد  تکرح 

. دوب هللا  همحر  نیّهلأتملاردص  دیشوک ، رهوج  رد  تکرح  تابثا  رد  درک و  قیقحت  یفاک  ّدح  هب  هراب  نیا  رد  هک  یسک  نیتسخن 
. میدرک تابثا  ار  نآ  ثحبم ، نیا  زا  مود  لصف  رد  ام  تسا و  ریذپانراکنا  تقیقح  کی  يرهوج  تکرح 

: تسا نیا  یکی  اهنآ  همه  زا  رتحضاو  هک  هدرک  ناهرب  هماقا  رما  نیا  تابثا  رد  فلتخم  ياههار  زا  هللا  همحر  نیّهلأتملاردص 
لباق لصا  نیا  و  دنتـسه ؛ دوخ  تاعوضوم  هّیعون  روص  عیابط و  لولعم  دـیدرت  نودـب  دـنریغتم  لاّیـس و  دوجو  ياراد  هک  یـضرع  تاکرح 

ّریغتم رما  ره  تلع  هک  تسین  راکنا 
362 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[290 .] تسا لاحم  هک  دوب  دهاوخ  تلع  زا  لولعم  فّلخت  مزلتسم  ّالا  دشاب و  ّریغتم  دیاب 
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رهوج ّریغتم و  دوجو  ياراد  زین  دوخ  دنتـسه ، یـضرع  تاـکرح  کـیدزن  رـشابم و  بابـسا  لـلع و  هک  هّیرهوـج  روـص  عیاـبط و  نیارباـنب ،
. تسین ریذپریغت  یتاذ  نوچ  دنتسه ، اجرباپ  تباث و  تیهام  ثیح  زا  هک  دنچ  ره  دندّدجتم .

دشاب تعیبط  هچ  زین  اهنآ  تلع  هک  روکذم ، ضارعا  رد  عقاو  ینوگرگد  ریغت و  هیجوت  رد  دناهتشادن  مّلسم  ار  يرهوج  تکرح  هک  یناسک 
تاکرح رد  اًلثم  تسا . یجراخ  لماوع  زا  یـشان  هدش  دای  ضارعا  دّدـجت  ّریغت و  دـناهتفگ : نینچ  تسا ، تباث  ناشیا  رظن  رد  نآ  ریغ  هچ  و 

رد و  فیعـض ، ای  يوق  هدـننکتیوقت  ّدـعُم و  لماوع  ای  عناوم و  اب  دروخرب  يرـسق  تاکرح  رد  اـی  تیاـغ و  هب  تبـسن  دـُعب  برق و  یعیبط ،
دروم تاّریغت  تاکرح و  یلـصا  للع  دوش ، دـیدجت  تسا  نکمم  تفاـسم  دودـح  زا  يّدـح  ره  رد  هک  یئزج  ياـههدارا  يدارا ، تاـکرح 

. دنرظن
عناوم نآ  تاکرح  رد  دوجوم  دّدـجت  ریغت و  هک  تسا  حرطم  هنیعب  لاؤس  نیمه  زین  لماوع  نامه  دروم  رد  اریز  تسین ، تسرد  هیجوت ، نیا 

دّدـجتم ریغتم و  ًاتاذ  هک  ددرگ  یهتنم  يزیچ  هب  اهینوگرگد  تاکرح و  همه  دـیاب  ریزگان  سپ  دوشیم ؟ یـشان  اجک  زا  للع  تاّدـعم و  و 
. تسا

هکنآ نودب  دیدقتعم ، امـش  هک  مینکیم  هیجوت  وحن  نامه  هب  ّریغتمان  تباث و  تلع  زا  ار  لایـس  دّدجتم  تکرح  رودص  زین  ام  دنیوگب : رگا 
رد یلاکـشا  دشاب ، تعیبط  یتاذ  نالیـس ، ددجت و  هاگره  مینادیم و  دّدجتم  تاّذلاب  ار  تکرح  ینعی ، دشاب ؛ تعیبط  یتاذ  دّدجت  هب  يزاین 

، تاذ داجیا  نامه  تروص  نیا  رد  هچ ، دوب . دهاوخن  تباث  تلع  زا  نآ  رودص 
363 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[291 .] دیفرتعم نادب  زین  امش  هک  دوب  دهاوخ  دّدجت  داجیا 
یف دوجو  یـضرع  تالوقم  اریز  تسین ، تکرح  سفن  رد  دّدـجت  دوشیم ، هدـهاشم  یـضرع  تاکرح  رد  هک  يدّدـجت  مییوگ : خـساپ  رد 

نوـچ ضرع  دنـشاب . زین  دّدـجتم  دـندّدجت ، هک  ناـنچمه  اـت  دوـب  دـنناوتن  دوـخ  سفن  هب  توـعنم  دـناهریغل و  هکلب  دـنرادن ، هسفنل  هسفن و 
رد مسج  دّدـجت  ّریغت و  نآ ، رب  ضراع  گنر  رد  مسج  تکرح  اًلثم ، تسا ؛ يرهوج  یعوضوم  رد  شدوجو  ریزگاـن  تسا  هریغل  شدوجو 

هجیتـن رد  تسه و  زین  هسفنل  نآ  هسفن  یف  دوـجو  هک  تسا  رهوـج  فـالخرب  نیا  و  مسج . گـنر  دّدـجت  هن  تسوا  نآ  زا  هک  تسا  یگنر 
نینچ داجیا  ًانیع  زین  ددجتم  داجیا  تسا و  دّدجتم  داجیا  ًانیع  ینامـسج  رهوج  داجیا  ینعی  تاّذلاب . دّدجتم  مه  دشاب و  دّدجت  مه  دـناوتیم 

[292 .] دوش تقد  تفای . دهاوخ  ددجت  تفص  ًادعب  هک  يرهوج  داجیا  هن  تسا ، يرهوج 
364 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسا اـهنآ  تاـعوضوم  ِنآ  زا  ضارعا  هسفن  یف  دوـجو  هک  دـش  هتفگ  اًـلبق  هچ ، دـنرهاوج ؛ دوـجو  بـتارم  زا  دوـخ  ضارعا  رگید . لـیلد 
. تسین هیجوت  لباق  اهنآ  يرهوج  تاعوضوم  ینوگرگد  دّدجت و  قیرط  زا  زج  ضارعا  ینوگرگد  دّدجت و  نیاربانب 

. يرهوج تکرح  دوجو  رب  تسا  یلیلد  دوخ  یضرع  تاکرح  سپ 
: هلمج زا  دوشیم  نشور  يددعتم  لئاسم  دش  هتفگ  هچنآ  زا 

هک تسا  لاّیـس  يرهوج  دـحاو  تروص  کی  تقیقح  رد  دـیآیمرد  هدام  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  نوگانوگ  يرهوج  ياهتروص  . 1
ضارعا هلحرم  رد  هکنانچ  تسا - یقاب  ظوفحم و  لاح  ره  رد  تروص  کی  طسوت  هک  تسا  هدام  نآ  عوضوم  و  دباییم ، نایرج  هدام  رب 

نآ هدرک و  عازتنا  نآ  رگید  دح  زا  عزتنم  موهفم  اب  ریاغم  یموهفم  دحاو ، لاّیـس  تروص  نآ  دودح  زا  يدح  ره  زا  ام  دش . هتفگ  رهاوج  و 
. تسا توافتم  يدوجو  راثآ  ثیح  زا  تایهام  ریاس  اب  هک  میمانیم  یّصاخ  یعون  تیهام  ار 

رد نکیل  لامک . هب  صقن  زا  ریس  لعف و  هب  هوق  زا  جورخ  زا  تسا  ترابع  تسین - کیکشت  هبئاش  زا  یلاخ  دنچ  ره  قلطم - روطهب  تکرح 
نآ زا  سپ  تابن و  هب  سپس  تعیبط »  » يوسهب ًالّوا : ار  هیلوا  هّدام  هک  دراد  دوجو  يدادتشا  یلماکت و  تکرح  زا  يرگید  عون  يدام  رهاوج 
هک هاگنآ  اـت  تسا  یّـصاخ  راـثآ  ياراد  تسا  هیلوا  هّداـم  نآ  عوضوم  هک  تاـکرح  نیا  زا  کـی  ره  دـنکیم . لدـبتم  ناـسنا  ناویح و  هب 
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[293 .] دشابن هوق  چیه  نآ  رد  هک  ددرگ  یهتنم  یتیلعف  هب  تکرح 
365 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

اب تفـص  تاـبث  اریز  دـنتکرح ، ياراد  دوـخ  ضورعم  رهاوـج  عـبت  هب  دنـشاب  هـک  ياهلوـقم  ره  زا  دـنیآیمرد  رهاوـج  رب  هـک  یـضارعا  . 2
لعج هب  لوعجم  تایهام ، مزاول  نوچمه  دندوجو ، همزال  هک  یـضارعا  هتـشذگ  نیا  زا  تسین . ریذـپناکما  نآ  رییغت  عوضوم و  ینوگرگد 

. تسین لخاد  يرگید  لعج  نآ  ضورعم  ضرع و  نیب  رد  هک  طیسب  یلعج  هب  مه  نآ  دنتسه  دوخ  عوضوم 
هار زا  دوخ  تاعوضوم  رب  هک  قراـفم  ضارعا  اـما  مینادیم ، ریذـپانرییغت  تباـث و  ار  اـهنآ  هک  تسا  یـضارعا  دروم  رد  طیـسب  لـعج  سپ 

عون زا  ار  اهنآ  دـیاب  ددـنویپیم ، عوقو  هب  عضو  ْنیا و  فیک و  مک و  هناگراهچ  تالوقم  رد  هک  یتاکرح  دـننام  دوشیم ، ضراـع  تکرح 
ار رهوـج - عباـت  تاـکرح  لوا - مسق  تاـکرح  دـیمان و  هّیوناـث  تاـکرح  دـیاب  ار  تاـکرح  هنوـگنیا  دروآ . رامـشهب  تکرح  رد  تکرح 

[294 .] داد مان  هّیلوا  تاکرح 
تکرح رد  تکرح  رگا  و  دـشاب ، دوجولا  ینآ  ءازجا  هب  ماسقنا  لـباق  دـیاب  تکرح  هک ، تسا  نآ  تکرح  رد  تکرح  تقیقح  رد  لاکـشا 
مـسقنم یجیردـت  ءازجا  زا  و  ینآ ، هن  دـشاب  هتفاـی  لیکـشت  یجیردـت  مسقنم  ءازجا  زا  تکرح  هک  دوـب  دـهاوخ  نـیا  نآ  ینعم  دوـش  عـقاو 

. دیآیمن دوجو  هب  تکرح 
تکرح دودح  زا  يّدح  ره  رد  كّرحتم  هک  تسا  نآ  تکرح  همزال  نیا  زا  هتشذگ 

366 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. تفرگ دهاوخن  تروص  تکرح  ّالا  و  دیوگ ، كرت  طقف  ار  نآ  هکنیا  هن  دنک  كرت  ار  نآ  سپس  دیآرد و 

هب ات  دوش  مسقنم  مه  زاب  ءازجا  نآ  دوش و  عطق  نآ  دادـتما  لاّصتا و  هک  يروطهب  ءازجا  هب  تکرح  ِماـسقنا  مییوگ : لاکـشا  نیا  خـساپ  رد 
هک تسا  زیاـج  سپ  میرادیمن . مّلـسم  هطـساو  نودـب  ار  ینآ  ءازجا  هـب  ندـش  یهتنم  نـکیل  تـسا ؛ لوـبق  دروـم  ددرگ  یهتنم  ینآ  ءازجا 

. دریذپ میسقت  ییاهن  ینآ  ءازجا  هب  ءازجا  نآ  سپس  دوش ، مسقنم  یجیردتریغ  ینآ  ءازجا  هب  تکرح 
تسا و هطـساو  نودـب  هاگ  هک  رهوج  هب  تسا  ضرع  ندوب  مئاق  دـننام  ینآ ، ءازجا  هب  نآ  هیزجت  ندـش  یهتنم  تکرح و  ماسقنا  نیارباـنب ،
هب حطس  تسا و  مئاق  حطس  هب  طخ  هکنانچ  دوشیم ؛ یهتنم  رهوج  هب  ماجنارس  هک  هطساو  دنچ  ای  دشاب  هطساو  کی  هاوخ  هطـساو ، اب  هاگ 

. یعیبط مسج  هب  یمیلعت  مسج  یمیلعت و  مسج 
ندوب بّکرم  تسا  نکمم  ؤطب ، ببـس  تسا و  تکرح  ندش  دنُک  مزلتـسم  هدش ، هتفگ  تکرح  دودـح  رد  ینأت  گنرد و  هرابرد  هچنآ  اما 

. تفگ میهاوخ  نخس  هراب  نآ  رد  يدوز  هب  هک  دشاب ، تکرح 
عبات دبای  نّیعت  هک  یتیلعف  ره  رد  ورنیا  زا  تسین ، ندوب  ضحم  هوق  زج  یتیلعف  چـیه  ياراد  تسا و  ضحم  هوق  هّیلوا ، هدام  هک  اجنآ  زا  . 3

« ّزیمت  » رگید هدام  زا  تسا  هتفای  داـحتا  نآ  اـب  هک  یتروص  ناـمه  هطـساو  هب  و  دـشخبیم ؛ لّـصحت  ماوق و  ار  نآ  هک  تسا  یتروص  ناـمه 
هّدام هک  دنچ  ره  دوب ، دهاوخ  تروص  نآ  عبات  زین  ترثک  تدحو و  رد  دـنکیم و  ادـیپ  صّخـشت »  » یـصخش تروص  نامه  اب  دـباییم و 

[295 .] تسا رادروخرب  یسنج  تیهام  تدحو  دننام  مهبم  تدحو  یعون  زا  هّیلوا 
367 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

هوق هلحرم  زا  هک  تسا  لاّیـس  دـحاو  تقیقح  کی  رـسارس  يدام  ملاـع  سپ  تسا ، هداـم  نیمه  يرهوج  ماـع  تکرح  عوضوم  نوچ  لاـح 
. دراد نایرج  ضحم  تیلعف  يوسهب  ضحم 

تکرح عوضوم  مهن : لصف 

. مینکیم لابند  رتشیب  لیصفت  اب  ار  بلطم  کنیا  تسا ، هدام  يرهوج  تکرح  عوضوم  هک  دش  نشور  لامجا  هب  اجنیا  ات 
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. دراد دوجو  یلعف  ياهوق و  یتروص و  ياهدام و  تکرح ، عوضوم  رد  هک  دش  مولعم 
یلاع عون  زا  لزانتم  بیترت  هب  هّیعون  تایهام  تسا و  طرشب  تروص ال  هدام و  نامه  لصف ، سنج و  هک  دش  نشور  تیهام  ثحابم  رد  زین 

روطهب ناوارف  ياهعون  تسا  نکمم  بیرق  سنج  کی  تحت  رد  و  ریخا ؛ عون  هب  دوش  یهتنم  ات  دـنرگیدکی  رب  ّبترتم  لـفاس  طـسوتم و  هب 
. دریگ رارق  یلوط ، هن  یضرع ،

، هتفای لّصحت  ياهّیلوا  تروص  اب  هک  دـشاب  ياهّیلوا  هّدام  يرهوج ، عاونا  زا  یلوط ) هلـسلس  رد   ) مسق نیلوا  رد  هک  تسا  نآ  رما  نیا  همزـال 
هدام دعب  هب  مود  تروص  زا  موس - تروص  يارب  دنـشاب  هّیوناث  هدام  مه  يور  رب  مود و  تروص  يارب  دنـشاب  هدش  يوناث  هّدام  مه  يور  رب 

بقاعتم روطهب  ددعتم  ياهتروص  هک  تسه  ياهدام  سنج ) کی  زا  عّونتم  عاونا  یـضرع و  هلـسلس   ) مسق نیمود  رد  و  دـنیوگ - هیوناث  ار 
. دوشیم نکممریغ  رگید  تروص  شریذپ  نآ ، رب  تروص  کی  لولح  زا  سپ  هک  يروطهب  دیآیم  رد  نآ  رب  يرگید  زا  سپ  یکی 

تکرح عوضوم  زاغآ  رد  هک  ياهدام  مود ، مسق  رد  میهد ، عاجرا  تکرح  هب  ار  یـضرع  ای  یلوط  زا  معا  يرهوج ، تاعّونت  نیا  رگا  لاـح 
. هّیوناث هّدام  ای  دشاب  هّیلوا  هّدام  عوضوم  نیا  هاوخ  دوب ، دهاوخ  تکرح  عوضوم  هنیع  هب  دوخ  بقاعتم ، دّدعتم و  روص  رخآ  ات  دوشیم  عقاو 

. تسا نیمه  مکح  زین  یضَرَع  تاکرح  دروم  رد 
368 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

دنهاوخ مود  تروص  عوضوم  مه  اـب  ود  نآ  سپـس  تسا  هّیلوا  تروص  عوضوم  هّیلوا ، هّداـم  تسا - یلوـط  تکرح  هک  لوا - مسق  رد  اـما 
هک دوب  دهاوخ  نآ  رما  نیا  همزال  سبل . زا  دعب  سبل  قیرط  هب  هکلب  دش ، هتفگ  یضرع  تاعونت  هلسلس  رد  هک  سبل ، علخ و  قیرط  هب  هن  دوب 

هّیلوا و هّداـم  هکلب  دـشابن ، مود  تروص  يارب  تکرح  عوضوم  ًادّدـجم  هّیلوا  تروص  هّداـم  و  هباـشتم ، هن  دـشاب  يدادتـشا  عوـن  زا  تکرح 
[296 .] دشاب عوضوم  هارمه  هیلوا  هدام  دنریگ و  رارق  مود  تروص  عوضوم  مه  يور  رب  هّیلوا  تروص 

اریز دراد ، ار  دوخ  ّصاخ  راثآ  تسا و  یقیقح  عاونا  زا  یعون  تیلعف  دوخ  دـیآیم ، رد  هّیلوا  تروص  هدام و  هعومجم  رب  هک  مود  تروص 
. تسا مود  تروص  تیلعف  نآ  تسین و  نایم  رد  رتشیب  مه  تیلعف  کی  دریگیم و  ّقلعت  تیلعف  هب  تسه  هک  یمکح  ره 

ییاهنت هب  ددرگ و  دّرجم  هدام  زا  رگا  تساهنآ و  عازتنا  أشنم  نیـشیپ و  لوصف  تالامک  همه  عماج  ریخا  لـصف  دـناهتفگ  هک  تساـجنیا  زا 
. دنامیم ظوفحم  عون  تقیقح  دبای ، رّرقت 

لاونم نیمه  رب  رما  دنیآرد  هدام  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  يدیدج  ياهتروص  همه  رد 
369 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[297 .] دوب دهاوخ 
: هک دوشیم  نشور  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب 

تهج رد  اریز  تسا ، بکرم  یلوط  تهج  رد  تسا و  طیسب  يدام ، رهاوج  عاونا  ءار ) نوکس  هب   ) یـضرع تاعّونت  تهج  رد  تکرح  ًالّوا :
عوضوم دورب و  نیب  زا  یلبق  عوضوم  هک  تسین  تروص  نادب  رییغت  نیا  اما  دنکیم ، رییغت  تکرح  دودح  زا  يّدـح  ره  رد  عوضوم  یلوط ،

یعون تروص   ) ّدح نآ  تیلعف  تکرح ، دودح  زا  يّدح  ره  رد  هک  ینعم  نیدب  تسا ، یلماکت  قیرط  هب  هکلب  دیآرد ، نآ  ياجهب  يدیدج 
. دیآیمرد دیدج  تیلعف  هوق  هلزنم  هب  اجکی  يدعب  ّدح  هّوق  اب  لعفلاب )

دهاوخ صقن  هب  لامک  زا  فعـض و  هب  تّدـش  زا  عوضوم  ریـس  مزلتـسم  رما  نیا  نوچ  تشاد ، دـهاوخن  ینعم  یلوزن  زرط  هب  تکرح  ًاـیناث :
هب ّتیتابن و  هب  ّتیناویح  زا  ّتیناویح و  هب  تیناسنا  زا  ناسنا  هکنآ  دـننام  دریگ . رارق  دوخ  هّوق  هّوق  یتیلعف ، هک  تسا  نیا  نآ  همزـال  و  دوب ؛

. دنک یئارقهق  ریس  بیترت  نیمه 
نآ اب  هک  تسا  يرگید  يدادتشا  تکرح  عبت  هب  هک  دوب  دهاوخ  یـضَرَع  تاکرح  عون  زا  دوش ، هدهاشم  لیبق  نیا  زا  یتکرح  رگا  نیاربانب 

[. دراد یضَرَع  هبنج  یلماکت  ریس  رد  هک   ] ندرمژپ دننام ، تسا ، هتفای  محازت  یلوزن  تکرح 
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چیه هک  دوشیم  متخ  ياهوق  هب  زاغآ  بناج  زا  نآ  زا  يّدـح  ره  و  تسا ، ماـجنا  زاـغآ و  هب  دودـحم  دـشاب  هک  یعون  ره  زا  تکرح  ًاـثلاث :
نانچ مکح  تکرح  ياهشخب  دروم  رد  نوچ  و  تسین ؛ نآ  اب  ياهوق  چیه  هک  دماجنایم  یتیلعف  هب  نایاپ  تهج  رد  تسین و  نآ  اب  یتیلعف 

. تسا لاونم  نیمه  رب  مکح  زین  لحارم  دودح و  همه  اب  تکرح  هعومجم  دروم  رد  دش ، هتفگ  هک  تسا 
370 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

هب تکرح  هک  تسا  نیا  نخـس  نآ  زا  دوصقم  اریز  درادـن ، رخآ  لوا و  تکرح  دـش : هتفگ  اًلبق  هک  درادـن  نآ  اـب  یتاـفانم  بلطم  نیا  هتبلا 
لعف هب  هوق  زا  زگره  ینعم  نیدب  ءزج  نوچ  ددرگ . زاغآ  یئزج  نینچ  اب  ای  دـشابن و  رتکچوک  ءازجا  هب  میـسقت  لباق  هک  دوش  متخ  یئزج 

[298 .] دمآ دهاوخنرد  لعف  هب  هوق  زا  زگره  زین ، ددرگیم  عازتنا  تکرح  زا  ّدح  نیا  زا  هک  ياهّیعون  تیهام  دیآیمنرد و 

تکرح لعاف  ای  كّرحم  مهد : لصف 

مه كّرحم و  مه  دـناوتیمن  زیچ  کـی  تسا و  زیچ  ود  نآ  كّرحتم  كّرحم و  دوـش ، ضرف  هـک  وـحن  ره  هـب  تـکرح  هـک  تـسناد  دـیاب 
. دشاب كّرحتم 

دشاب تکرح  عوضوم  ءیش  تاذ  دشاب و  يرهوج  تکرح  عون  زا  تکرح  رگا  لاح 
371 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

ینعم نیدب  مینک  ضرف  یکی  ار  كّرحم  كّرحتم و  رگا  تروص  نآ  رد  تسا - نیمه  دش  هتفگ  اًلبق  هکنانچ  یقیقح  ینعم  هب  كّرحتم  - 
دیاب تکرح  هدـننک  داجیا  لعاف و  نیاربانب  تسا . لاحم  هتبلا  هک  دـشاب  شیوخ  یلعاـف  تلع  دـجوم و  دوخ  ءیـش ، کـی  هک  دوب  دـهاوخ 

داـجیا ار  هیرهوج  روص  هک  هداـم  زا  نوریب  تسا  يرهوج  نآ  تسا و  كّرحتم  ءیـش  هدـنروآ  دوـجو  هب  لـعاف و  هک  دـشاب  يزیچ  ناـمه 
. تسا یلعاف  تلع  کیرش  دش - هتفگ  اًلبق  هکنانچ  تروص - و  دشخبیم ، ماوق  نادب  ار  هدام  هدرک ،

دهاوخ كّرحتم  عوضوم  لعاف  نامه  تکرح  هدـننکداجیا  لعاف  دـشاب ، ءیـش  يدوجو  مزاول  زا  ضرع  دـشاب و  یـضَرَع  تکرح  رگا  اـما 
دبای و هار  عوضوم  تکرح و  نیب  يرگید  لعج  رگا  اریز  دش ، دـهاوخ  داجیا  عوضوم  لعج  اب  تکرح  يرگید  لعج  هب  زاین  نودـب  و  دوب ،
رد نیا  زا  شیپ  و  درک ؛ ضرف  هدام  هطساو  نودب  دیاب  ار  هدام  ّتیلعاف  دشاب ، یضَرَع  تکرح  لعاف  دوخ  تسا  يدام  رما  کی  هک  كّرحتم 

دنناوتن دوخ  تالولعم  رد  يریثأت  تیلعاف و  هنوگچیه  ياراد  عضو  هدام و  تطاسو  نودب  يدام  للع  هک  دـش  هتفگ  لولعم  تلع و  ثحابم 
. دشاب هدام  زا  جراخ  دیاب  تکرح  لعاف  نیاربانب  دوب .

کی اب  ار  نآ  يدوجو  مزاول  تروص و  هک  هدام  زا  جراخ  يرهوج  ینعی  تسا ، ءیـش  دوخ  دـجوم  لعاف و  تسا  ءیـش  مزاول  لعاف  هچنآ 
[299 .] تسا هتشاد  ياپ  رب  نادب  ار  هدام  هدرک و  داجیا  دحاو  لعج 

يرهوج عاونا  رد  اریز  دوب ، دـهاوخ  یعون  تعیبط  نامه  تکرح  لعاف  مزال ، هن  دـشاب  قرافم  ضرَع ، دـشاب و  یـضَرَع  تکرح ، رگا  لاح 
. تسا عون  تعیبط  نامه  تاکرح  لاعفا و  يارب  کیدزن  رشابم و  لعاف 

372 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
دوجو فالتخا  عونت و  نآ  لعف  رد  هکنیا  ای  دنکیم و  داجیا  دحاو  هویش  کی  رب  ار  دوخ  لاعفا  ای  تکرح ، عوضوم  ءیش  هکنیا : حیضوت 

، تعیبط دـناهدرک : فیرعت  نینچ  ار  نآ  هک  تسا  تعیبط »  » نآ لعاف  دـشاب ، ریذـپانفّلخت  دـحاو  هویـش  کی  رب  تکرح  لعف و  رگا  دراد .
. دنتسه تعیبط  ياراد  هک  تسا  ییایشا  رد  نوکس  تکرح و  أدبم 

تهج ار  يدّدـعتم  ياـهورین  اـهتعیبط و  هک  دوب  دـهاوخ  سفن  لـعاف ، دـشاب ، فـالتخا  عونت و  عوـضوم ، تاـکرح  لاـعفا و  رد  رگا  اـما 
. تسا هتخاس  رّخسم  دوخ  هدارا  دروم  لاعفا  هب  یبایتسد 

چیه دشاب و  دوخ  رگا  هکنانچ  دـشاب ، راگزاس  مئالم و  لعاف  سفن  اب  ناشلعف  رگا  سفن ) تعیبط و   ) لعاف هنوگود  نیا  زا  کی  ره  نونکا 
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عبط راگزاس  مئالم و  لعف  رگا  و  دنیوگ ، یعیبط  ار  تکرح  لعف و  نآ  تروص ، نآ  رد  دـنکیم ، رداص  ار  لعف  نآ  دـشابن  یعنام  ای  لماع 
. دنیوگ يرسق  تکرح  ار  نآ  دشاب ، هتشاد  اضتقا  ار  لعف  نآ  یمحازم  عنام  هکلب  دشابن ، لعاف 

یتروص هک  دـنکیم  داجیا  ار  تکرح  یماگنه  تعیبط  یعیبط ، تاـکرح  رد  تسین . تعیبط  زج  يزیچ  تکرح  لـعاف  دراوم ، نیا  همه  رد 
، دهدب تسد  زا  دراد  ار  نآ  ياضتقا  هک  ار  یلامک  هک  دیایب  شیپ  نآ  يارب  یمیالمان  تیعـضو  ای  دوش و  لئاز  عوضوم  زا  مئالم  دعاسم و 

. هدام نآ  لباق  تسا و  تروص  تکرح ، لعاف  ماگنه  نیا  رد  دهدیم . رارق  هطساو  ار  تکرح  لامک ، نادب  یبایتسد  يارب  هاگ  نآ 
تلاح نیا  رد  دنامیم و  یقاب  نانچمه  تکرح  نکیل  دوریم  نیب  زا  تاقوا  زا  يرایسب  رد  رسق ، لماع  هک  اجنآ  زا  يرسق  تاکرح  رد  اما 

. دوب دناوتن  هدش  رسق  تعیبط  زج  يزیچ  لعاف  سپ  ددرگیم ، لطاب  لعفلاب  تعیبط ، ّتیلعاف 
عیابط اوق و  نآ  لاعفا  قیرط  زا  ات  تسا  نوگانوگ  ياوق  عیابط و  هدنریگ  راکهب  هدننکریخست و  سفن  هک  ورنآ  زا  زین ، یناسفن  تاکرح  رد 

تعیبط و نامه  یناسفن  تاکرح  يارب  کیدزن  رشابم و  لعاف  هکنیا  رب  تسا  لیلد  نیرتهب  دوخ  بلطم  نیمه  دبای ، لماکت 
373 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[300 .] تسا ءاضعا  تالضع و  رد  دوجوم  یعیبط  ياهورین 

نامز مهدزای : لصف 

هراشا

ثداوح رب  دـهدیم  خر  دـعب  هچنآ  هک  يوحن  هب  دـباییم  قّقحت  رگید  یخرب  زا  دـعب  یخرب  هک  میباـییم  ار  یثداوح  دوخ  نوماریپ  رد  اـم 
قرف تهج  نیا  زا  اهرّخأت  مّدقت و  ریاس  اب  رّخأت ، مّدقت و  عون  نیا  دزاسیم . نکممریغ  ار  دعب  لبق و  عمج  هک  تسا  فقوتم  يزرط  هب  یلبق 
عنتمم ار  هیلع  فقوتم  فقوتم و  عاـمتجا  هک  تسین  ناـنچ  فـقوت  عوـن  لوـلعم ، رب  تلع  زا  یئزج  اـی  تلع  مّدـقت  رد  هکناـنچ  دراد ، یّلک 

. تسین دیدرت  ياج  نآ  رد  هک  تسا  یهیدب  همّدقم  کی  نیا  دزاس .
لک رد  هک  يوحن  ناـمه  هب  تسرد  دوـشیم ، میـسقت  دـعب  لـبق و  تمـسق  ود  هب  دوـخ  میـسانشیم ، لـبق »  » ناوـنعهب ار  هچنآ  زین  یفرط  زا 

یلبق ثداوح  رد  ار  میـسقت  ردق  ره  بیترت  نیمه  هب  تسین و  عامتجا  لباق  نآ  دـعب  لبق و  هک  تسا  نانچ  ینعی  دـیدرگ . هدـهاشم  ثداوح 
. دبای همادا  تیاهنیب  ات  میسقت  نیا  هک  دنچ  ره  دوب ، دهاوخ  دعب  لبق و  شخب  ود  مه  زاب  میهد  همادا 

دوجو مه  یماسقنا  دوبن ، راـک  رد  ّیمک »  » رگا اریز  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  ثداوح  لوط  رد  ّراـق » ریغ  لـصّتم  مک   » عون کـی  دـیاب  نیارباـنب 
رگا رگید  ترابع  هب  دندوب . ادج  رگیدکی  زا  هکلب  لبق ؛ دعب ، رد  دشیمن و  قّقحتم  دعب  لبق ، رد  تشادـن ، دوجو  لاصتا  رگا  زین  تشادـن ،

. تشاد ققحت  لعفلاب  دعبام  لبقام و  عامتجا  دوبن  راق  ریغ  رگا  تشادن و  دوجو  كرتشم  دح  دعب  لبق و  ءزج  ود  نایم  دوبن  راک  رد  لاصتا 
374 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

نیا میرادیمرب  ار  تکرح  هک  نیمه  اـم  نکیل  دوـش ، عـقاو  نآ  ضورعم  هک  دراد  یعوـضوم  هب  جاـیتحا  تسا ، ضَرَع  مک »  » نوـچ لاـح ،
ار نآ  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  دـباییم . توبث  زین  نیا  میراذـگیم  دوخ  ياـج  رد  ار  نآ  نوچ  دوشیم و  فرطرب  زین  رادـقم  اـی  مک » »

ضراع تکرح  رب  هک  يّراق  ریغ  لصّتم  رادـقم  زا  تسا  ترابع  نآ  تیهام  دراد و  دوجو  هک  تسا  يرما  نامز  نیاربانب  میمانیم . ناـمز » »
. دوشیم

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  دش  نشور  یلئاسم  تشذگ  هچنآ  زا 
هنوگره دیاب  سپ  دباییم ، دوجو  نامز  مان  هب  لصّتم  ّمک  هنوگنیا  رگید  تکرح  هب  یتکرح  ره  لیدـبت  ای  تکرح و  ره  دوجو  اب  نوچ  . 1

ار تکرح  نآ  رادـقم  دوش و  قّقحتم  تکرح  نادـب  نامز  نآ  صّخـشت  هک  دـشاب  هتـشاد  دوخ  ّصاخ  ینامز  دـشاب  هک  عون  ره  زا  یتکرح 
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نامز هکنانچ  میهدیم ؛ رارق  رگید  تاکرح  يریگهزادـنا  سایقم  ار  تاکرح  زا  یـضعب  ّصاخ  نامز  طـقف  اـم  هک  دـنچ  ره  دـیامن . نییعت 
قبطنم نآ  رب  ار  ثداوح  یئزج  یّلک و  تاکرح  همه  هداد ، رارق  ملاع  ثداوح  رد  دوجوم  تاکرح  يریگهزادـنا  ساـیقم  ار  هیموی  تکرح 

اههام و تاونـس و  نورق و  دننام  یکچوک  گرزب و  ءازجا  هّیموی  تکرح  نامز  يارب  هک  تسارجا  لباق  تهج  نآ  زا  قابطنا  نیا  مینکیم .
. میاهداد رارق  هریغ  اههیناث و  اههقیقد و  تاعاس و  اهزور و  اههتفه و 

. مهبم يرما  هب  تسا  نیعم  يرما  تبسن  ود ، ره  رد  هک  تسا  یعیبط  مسج  هب  یمیلعت  مسج  تبسن  دننام  تکرح  هب  نامز  تبسن  . 2
لصاوف زج  درادن  دوجو  ياهلـصاف  اهنآ  نیب  دنتـسه و  كرتشم  دودح  ياراد  هک  تسا  میـسقت  لباق  ياهشخب  هب  تکرح  هک  نانچمه  . 3

اهنآ نیب  دنتـسه و  كرتشم  دودـح  ياراد  هک  دوشیم  میـسقت  ییاهشخب  هب  زین  نامز  روطنیمه  دـنیوگ ، تاّینآ »  » ار اـهنآ  هک  ياهوقلاـب 
ّطخ فرط  هطقن  هک  نانچمه  تسا  نامز  زرم  فرط و  نآ »  » سپ دـنیوگ . تانآ »  » ار اهنآ  هک  هّوقلاب  لصاوف  رگم  درادـن  دوجو  ياهلـصاف 

نآ فرط  هک  تسا  يزیچ  هب  بستنم  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  زا  هک  ياهرهب  اهنت  یمدع و  تسا  يرما  زین  نآ » . » تسا
375 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دیآیم رامشهب 
نامز زا  هعطق  ود  نیب  رد  یمدع  هلـصاف  کی  زج  نآ »  » اریز عنتمم ، تسا  يرما  تانآ  ندمآرد  رگیدکی  یپ  زا  هکدوشیم  مولعم  اجنیا  زا 

نیب رد  هکنآ  رگم  دباییمن  ققحت  رگیدکی  رانک  رد  نآ  زا  دـحاو  ود  هاگچـیه  دـشاب  تاصخـشم  نیا  ياراد  هچنآ  تسین و  يرگید  زیچ 
. دشاب دوجوم  نامز  زا  ياهعطق  ود ، نآ 

عبت هب  یعطق  تکرح  ءازجا  ددرگیم و  قبطنم  ناـمز  رب  هطـساوالب  یعطق  تکرح  دنتـسین . ناـسکی  ناـمز  رب  قاـبطنا  رد  فلتخم  ءایـشا  . 4
نتـسویپ و ندرک و  كرت  ای  زیچ و  ود  ندیـسر  مه  هب  دـننام  يدوجولا  ینآ  هثداـح  ره  ددرگیم و  فصّتم  رّخأـت  مّدـقت و  هب  ناـمز  ءازجا 

. دوشیم قبطنم  نامز  رب  یعطق  تکرح  هطساو  هب  یطّسوت  تکرح  دباییم . قابطنا  نآ »  » رب نآ  لاثما  نتسسگ و 
یمهو و تسا  يرما  دـنکیم ، میـسرت  ار  یناـمز  دادـتما  دـنمانیم و  لاّیـس » نآ   » ار نآ  هک  ناـمز  یطّـسوت  روـصت  هک  دـش  نـشور  ًاـنمض 
رد هک  هطقن  اب  نآ  هسیاقم  زین  دوشیم و  هتخاس  ددـع  نآ  رّرکت  اب  هک  تدـحو  اب  نآ  سایق  مسقنم و  ًاتاذ  تسا  یّمک  نامز ، اریز  يزاجم ،
هن دیآیم  دوجو  هب  نآ  رّرکت  زا  ددع  تسین و  ددع  دوخ ، تدحو ، ًالّوا : اریز  تسا ، ییاجبان  سایق  دـیآیم ، دوجو  هب  ّطخ  نآ  نایرـس  رثا 

[301 .] درادن تقیقح  یمهو و  تسا  يرما  هطقن  زا  طخ  فیلأت  تسا و  ّطخ  یمدع  تیاهن  زین  هطقن  نآ ، تاذ  زا 
رد دشابن  دادتما  میـسقت و  لباق  دوش و  بوسحم  نامز  ماجنا  زاغآ و  هک  یئزج  ینعی  تسین ، لعفلاب  دوجوم  ياهتنا  ادتبا و  ياراد  نامز  . 5

هتفای فیلأت  يرادقم  نودب  ءازجا  زا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دشاب  یئزج  نینچ  ياراد  نامز  رگا  نوچ  تسا . ینعمیب  نآ 
376 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسا لاحم  نیا  دنتسه و  زین  يّزجتیال  دوخ  هک  تسا 
. دوش مامت  نآ  ِضورعم  ِتکرح  هک  دوشیم  مامت  ییاج  رد  فرط  ود  زا  نامز  سپ 

تکرح عوضوم  مّدقت  تکرح و  تلع  دوجو و  تلع  مّدقت  دننام  دشاب ؛ ینامز  ریغ  نآ  مّدقت  هکنآ  رگم  درادن  مّدقت  نامز  رب  زیچ  چیه  . 6
[302 (.] تکرح رب  كرحتم  مّدقت  ینعی   ) نآ رب 

دشاب هتشاد  دوجو  كرتشم  نامز  کی  ود  نآ  نیب  هکنآ  رگم  تسین ، ریذپققحت  زیچ  ود  نیب  تیدعب ) تیلبق و   ) ینامز یـسپ  یـشیپ و  . 7
[303 .] دنوش قبطنم  نآ  رب  ود  ره  هک 

دوجو ود  نآ  نیب  یکرتشم  نامز  ًامتح  دبای  ققحت  یکرحتم  ای  تکرح  هب  تبـسن  ینامز  لبق  هاگره  هک  دوشیم  مولعم  رکذلاقوف  لصا  زا 
هداـم هک  تسا  نآ  كرتشم  تکرح  همزـال  دـشاب و  دوجوم  اـهنآ  نیب  زین  یکرتـشم  تکرح  هک  تسا  نآ  كرتـشم  ناـمز  همزـال  و  دراد ،

. دشاب هتشاد  دوجو  اهنآ  نیب  مه  یکرتشم 
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يروآدای

. دنکیم نییعت  ار  تارییغت  بتارم  رّخأت  مّدقت و  ّریغتم و  روما  هزادنا  نامز  دراد . رابتعا  تاکرح  اب  اهنت  نامز ،
« رهد  » ار ّتیعم  هنوـگنیا  دـنکیم ، هداـفا  ار  ّریغتم  تباـث و  ّتیعم  ینعم  هک  دوـشیم ، راـبتعا  ّریغتم  تادوـجوم  اـب  تباـث  تادوـجوم  هاـگ 

. دنمانیم
ار تباث  روما  اب  تباث  ّتیعم  ینعم  دوشیم و  رابتعا  تباث  روما  اب  تباث  دوجوم  زین  هاگ 

377 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
[304 .] دنمانیم دمرس »  » ار ّتیعم  هنوگنیا  دناسریم ، نآ  نودام  تباوث  اب  ار  یّلک  تباث  ّتیعم  نینچمه  دنکیم و  هدافا 

. تسین يریذپمیسقت  ینوگرگد و  اهنآ  رد  اریز  درادن ، دوجو  يرّخأت  مدقت و  هنوگچیه  دمرس  رهد و  رد 
هارمه هب  دـیاب  ار  اهنآ  تابث  هکلب  دنتـسین ، نامز  رد  تکرح ، رد  هن  دـنتکرح و  دوخ  هن  هک  یتادوجوم  : » دـیوگ رافـسا  رد  نیّهلأتملاردـص 

زا اهنت  هکلب  ّریغت  ثیح  زا  هن  رگید ، ّریغتم  روما  اب  ار  ّریغتم  روما  ّتیعم  نینچمه  دـنیوگ . رهد  ار  ّتیعم ، نینچ  نیا  درک ؛ راـبتعا  ّریغتم ، روما 
. دشاب ّریغت  تابث  نآ ، تابث  رگا  یتح  دشابن  رادروخرب  تابث  یعون  زا  هک  تسین  زیچ  چیه  نوچ  دوشیم  هدـیمان  رهد  زین  اهنآ  تابث  تهج 
رّخأـت و مدـقت و  يرهد ، ّتیعم  ّتیعم و  هنوـگنیا  فرظ  رد  دـنمان . دمرـس  ار  ّتیعم  نـیا  دوـش ، راـبتعا  تباـث  روـما  اـب  تباـث  روـما  رگا  و 
ج 3، رافسا ، .« ) دشاب نآ  مزلتـسم  ات  درادن  فیاضت  ّتیعم  اب  ینوگرگد ، رخأت و  مّدقت و  یناعم  زا  کیچیه  اریز  درادن ، دوجو  ینوگرگد 

(. ص 182

ؤطب تعرس و  ینعم  مهدزاود : لصف 

، مینک ضرف  تفاسم  کی  رد  ار  دـنُک  عیرـس و  تکرح  ود  رگا  تخانـش . ناوتیم  رگیدـکی  اب  تاکرح  هسیاقم  قیرط  زا  ار  ؤطب  تعرس و 
تکرح ود  ره  يارب  تفاسم  هاگره 

378 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
ار نامز  رگا  و  دوب ، دهاوخ  ءیطب  زا  رتمک  عیرـس  تکرح  نامز  تشاد و  دنهاوخ  فالتخا  رگیدکی  اب  نامز  ثیح  زا  ود  نآ  دـشاب ، یکی 

. دیامیپیم ءیطب  تکرح  هک  تسا  یتفاسم  زا  رتشیب  دوشیم  یط  عیرس  تکرح  طسوت  هک  یتفاسم  میریگب ، رظن  رد  یکی  ود  ره  يارب 
اب هاگره  ءیطب  تکرح  نوچ  دـنروصت . لقعت و  لباق  رگیدـکی  هب  هفاضا  قیرط  زا  ینعی  تسا ؛ یفاـضا  یناـعم  زا  ءیطب  عیرـس و  ینعم  ود 

. دوب دهاوخ  عیرس  ددرگ  هسیاقم  رتءیطب 
رد هک  یتاکرح  زا  کی  ره  میریگب ، رظن  رد  دناهتفرگ  رارق  رگیدکی  یپ  رد  تعرس  دیازت  بسح  رب  هک  تاکرح  زا  هلـسلس  کی  رگا  لاح 
اب رگا  تسا و  عیرس  دوش  هسیاقم  فرط  کی  رگا  هچ  ؤطب ، هب  فصّتم  مه  تسا و  تعرس  هب  فصّتم  مه  تسا  هتفرگ  رارق  فرط  ود  نایم 

. ءیطب دوش  هسیاقم  رگید  فرط 
يزارد و یهاتوک و  دننام  دنـشاب ؛ هتـشاد  لباقت  رگیدکی  اب  هکنآ  نودـب  تسا  یفاضا  فصو  ود  ؤطب ، تعرـس و  هک  دوشیم  مولعم  سپ 

[305 .] یگرزب یکچوک و 
دـش هتفگ  اًلبق  هکناـنچ  اریز  تسین ، تسرد  تسا  تکرح  ءازجا  نیب  رد  نوکـس  نتفاـی  هار  تلع  هب  تکرح  رد  ؤطب  دـناهتفگ : هکنیا  اـما 

. دناهتسناد داضّتم  ار  اهنآ  زین  ياهدع  لعفلاب ؛ هن  تسا  هّوقلاب  ًافرص  ءازجا ، هب  نآ  ماسقنا  لصّتم و  تسا  يرما  تکرح 
ینهذ و  ) دوـجو ود  رد  فیاـضتم  رما  ود  اریز  تسین ، فیاـضت  ؤـطب ، تعرـس و  نیب  لـباقت  : » دـیوگ رافـسا  رد  هللا  همحر  نیّهلأتملاردـص 

هک یتروص  رد  دنمزالتم  رگیدکی  اب  یجراخ )
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379 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
ثیح زا  رگا  ود  نآ  اریز  دوب ، دـناوتیمن  زین  مدـع  توبث و  لباقت  عون  زا  اهنآ  لباقت  دنتـسین . مزـالتم  دوجو  ود  زا  یکی  رد  ؤطب  تعرس و 

زا رتشیب  ءیطب  تکرح  نامز  دنشاب  يواسم  تفاسم  ثیح  زا  رگا  دیامیپیمن و  ءیطب  هک  دیامیپیم  ار  یتفاسم  عیرس  دنشاب ، يواسم  نامز 
يرگید رب  ندوب  یمدـع  رد  ود  نآ  زا  کیچـیه  ناـمز و  رد  یکی  دراد و  ناـصقن  تفاـسم  رد  اـهنآ  زا  یکی  نیارباـنب  دوب . دـهاوخ  عیرس 

(. ص 198 ج 3 ، رافسا ، .« ) مینادب ّداضت  لباقت  ار  اهنآ  لباقت  هکنآ  زج  دنامیمن  یهار  سپ  درادن ، تیولوا 
هک یلاح  رد  تسا  هدش  طرـش  فرط  ود  نیب  فالخ  تیاهن  توبث  ّداضت ، رد  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  اردـصالم  نخـس  رد  هک  یلاکـشا 

هکنآ رگم  دوشیمن  تفای  مه  یئیطب  چیه  دشابن و  رتعیرس  نآ  زا  هک  تسین  یعیرس  چیه  اریز  درادن ، دوجو  ؤطب  تعرس و  رد  طرـش  نیا 
. دنتسین تیاهن  دح  رد  کیچیه  دشاب و  هتشاد  دوجو  نآ  زا  رتءیطب 

نیدـب تسا و  قلطم  ینعم  هب  تکرح  هّصاخ  نالیـس ، نایرج و  ینعم  هب  تعرـس  اما  دوب ، یفاضا  ؤطب  تعرـس و  دروم  رد  دـش  هتفگ  هچنآ 
. دریگیمن رارق  نآ  لباقم  رد  ؤطب  ینعم 

نوکس مهدزیس : لصف 

نوچ دشاب . رارقرب  لباقت  ود ، نآ  نیب  دیاب  سپ  دوشیمن ، عمج  دحاو  نامز  کی  دحاو و  تهج  کی  زا  مسج  کی  رد  نوکـس  تکرح و 
رگا تسین و  يدوجو  رما  کـی  نوکـس  اـما  تسا ، لاّیـس  دوـجو  زا  ياهوـحن  تکرح  هک  دـش  هتفگ  اًـلبق  و  تسا ، يدوـجو  يرما  تکرح 
دوخ هن  دنتسه  تادّرجم  هک  تباث  تادوجو  و  دشاب ، لعفلاب  تهج  ره  زا  دیاب  يدوجو  نینچ  دشاب و  یتباث  دوجو  تسیابیم  دوب  يدوجو 

هن اهنآ  لباقت  یمدع و  تسا  يرما  نوکس  يدوجو و  تسا  يرما  تکرح  سپ  نوکس . ياراد  هن  دننوکس و 
380 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
[306 .] داضت هن  تسا و  فیاضت 

و درکیم ، قدص  دوب  تکرح  ریغ  هچ  ره  رب  نوکس  دوب ، نینچ  رگا  اریز  درادن ، دوجو  زین  ضقانت  لباقت  نوکـس  تکرح و  نیب  نینچمه ،
نأش هچنآ  رد  تسا  تکرح  مدـع  نوکـس ، سپ  درکیم . قدـص  اهنآ  لاعفا  رب  زین  دنتـسه و  لعفلاب  تهج  ره  زا  هک  قرافم  لوقع  رب  اًلثم 

[308 [] 307 .] تسا هکلم  مدع و  لباقت  اهنآ ، لباقت  نیاربانب  تسا و  تکرح  نآ 

ص380 ۀمکحلا ؛  ۀیاهن  همجرت 
لاّیس دوجو  ياراد  يدام  رهاوج  دش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  اریز  درادن ، قادصم  يدام  رهاوج  زا  کیچیه  رد  نوکـس  هک  تسناد  دی 

نوکس دنتکرح ، رد  نآ  عبت  هب  دنتـسه و  دوخ  يرهوج  تاعوضوم  عبات  ًاساسا  هک  زین  ضارعا  زا  کیچیه  رد  نینچمه  دنکرحتم . ریغتم و 
. درادن ینعم 

رد هک  یتاکرح  ینعی  تادوجوم ، هیوناث  تاـکرح  اـب  ساـیق  رد  اـهنت  هک  تسه  تادوجوم  رد  یبسن  نوکـس  یعون  يداـم  ناـهج  رد  هتبلا 
. دراد ینعم  دوشیم ، عقاو  عضو  نیا و  فیک و  مک و  هناگراهچ ، یضرع  تالوقم 

تکرح ماسقا  مهدراهچ : لصف 

هک ياهناگـشش  روما  دوشیم . مسقنم  نوگانوگ  ماـسقا  هب  دراد  دوجو  نآ  هب  طوبرم  هناگشـش  روما  رد  هک  یتامیـسقت  بسح  رب  تکرح 
. نامز یهتنم ، أدبم ، تفاسم ، كرحتم ، كّرحم ، زا  دنترابع  دراد  يدوجو  ّقلعت  اهنآ  هب  تکرح 

381 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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تکرح و  نداتسیا ، هب  نتسشن  زا  تکرح  و  ناکم ، نالف  هب  ناکم  نالف  زا  تکرح  دننام  یهتنم  أدبم و  تامیسقت  بسح  رب  تکرح  میسقت 
. هزادنا نالف  هب  هزادنا  نالف  زا  مسج  تکرح  و  نالف ، گنر  هب  نالف  گنر  زا 

(. هریغ یفیک و  یمک ، تکرح   ) عضو ْنیا و  مک و  فیک و  رد  تکرح  دننام  هلوقم  ماسقا  بسح  رب  نآ  ماسقا 
. ناسنا تکرح  ناویح و  تکرح  تابن و  تکرح  دننام  تکرح ، عوضوم  بسح  رب  نآ  ماسقا 

. یناتسمز تکرح  یناتسبات و  تکرح  هنازور و  تکرح  هنابش و  تکرح  لثم  نامز ، تاماسقنا  بسح  رب  تکرح  ماسقا 
. یناسفن تکرح  يرسق ، تکرح  یعیبط ، تکرح  دننام : كّرحم )  ) لعاف ماسقا  بسح  رب  نآ  ماسقا 

ققحت یعیبط  ياوق  ریخـست  تروصهب  یناسفن  کیرحت  تسا و  تعیبط  نامه  تکرح  ماسقا  نیا  همه  رد  کیدزن  رـشابم و  لعاف  دناهتفگ :
. دش هتفگ  اًلبق  هکنانچ  میقتسم ، روطهب  هن  دباییم 

داجیا كّرحتم  ءیـش  رد  ار  نآ  تعیبط  هک  تسا  لیم »  » أدـبم نامه  دریگیم  رارق  هطـساو  تکرح  تعیبط و  ناـیم  هک  يرما  دـناهتفگ : زین 
. درک لابند  یعیبط  مولع  رد  دیاب  ار  نآ  لیصفت  دنکیم و 

ینایاپ ثحب 

هکنانچ دـشاب . ّيوق  دـیدش و  هّوق  هک  هاگنآ  هژیوهب  دوشیم ، قالطا  زین  لـعف  أدـبم  رب  دوشیم  قـالطا  لوبق  أدـبم  رب  هک  روطناـمه  هوق 
. هریغ لّیخت و  ندینش و  ندید و  دننام  یناسفن ، راثآ  يدابم  رب  یناسفن  ياوق  ددرگیم و  قالطا  یعیبط  راثآ  أشنم  أدبم و  رب  یعیبط  ياوق 

382 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
اب هلعاف  هوق  هنراقم  هنوگنیا  هتبلا   ) دوشیم هدیمان  تردق »  » دشاب هارمه  ّتیـشم  ملع و  اب  رگا  تسا  یعیبط  لاعفا  راثآ و  أدبم  هک  هلعاف  هّوق 

(. نآ نودام  عاونا  رد  هن  دراد  دوجو  ناویح  رد  ّتیشم  ملع و 
هک دوش - بجاو  لعف  دوجو  نآ  دوجو  اب  هک  وحن  نادـب  دوب - دـهاوخ  ّمات  یماگنه  نآ  ّتیلعاـف  نکیل  تسا ، یلعاـف  تلع  ناـمه  تردـق 

رازبا تاودا و  یگدامآ  تّحـص و  لعف ، يارب  بسانم  عضو  رارقتـسا  لباق ، هدام  روضح  دننام  تسا  تاّدِعُم  طیارـش و  زا  هک  يرگید  روما 
. ددرگیم بجاو  لعف  دباییم و  ّتیمامت  لعاف  دش ، مهارف  اهنیا  همه  هاگره  دشاب . مهارف  جراخ  رد  نآ ، لاثما  لعف و 

تباث دشاب » حیحـص  نآ  اب  لعف  كرت  ماجنا و  هچنآ  : » دـناهدرک فیرعت  هنوگنیا  ار  تردـق  هک  یناسک  لوق  نالطب  تشذـگ ، هک  ینایب  اب 
تروص نآ  رد  هک  دشاب  هّمات  تلع  زا  یئزج  لعاف ، هک  تسا  یماگنه  لعاف ، هب  ناکما  تفص  اب  كرت  لعف و  نداد  تبسن  اریز  ددرگیم ،
بوجو تفـص  ياراد  لعف  هک  تسا  یهیدـب  ددرگ ، بوسنم  وا  هب  لعف  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  ییاهنت  هب  هصقان  تلع  ناونعهب  لعاف  هاگره 

دناوتن یناکما  تبـسن  وا  اب  كرت  لعف و  تبـسن  رگید  لاعتم ، بجاو  دننام  تسا ، هّمات  تلع  ییاهنت  هب  دوخ  هک  ّمات  لعاف  اما  دوب ، دـهاوخن 
[309 .] تسا ینعمیب  هّمات  تلع  لعاف و  اب  كرت  لعف و  تبسن  يواست  ینعی  دوب ،

لعف هب  روـبجم  و  میج - حـتف  هب  بَجوـم - ار  وا  لاـعتم ، تاذ  يارب  لـعف  ندوـب  بجاو  همزـال  : » دـناهتفگ هک  تسین  دراو  زین  ضارتـعا  نیا 
.« دراد تافانم  تردق  اب  نیا  دزاسیم و 

بجاو هیحان  زا  هک  تسا  یتفص  بوجو  نیا  اریز  تسا ، راکشآ  ضارتعا  نیا  نالطب 
383 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

رثؤم عبات  دوخ  دوجو  رد  رثا  اریز  دشاب ، رثؤم  زیچ  نآ  تاذ  رد  يزیچ  رثا  هک  درادن  ینعم  تسوا و  رثا  لعف  هدـیدرگ . قحلم  لعف  هب  لاعتم 
زا ریزگان  ار  وا  دروآ و  دوجو  هب  یلاعتقح  رد  ار  باجیا  رابجا و  هک  تسین  راک  رد  يرگید  لـعاف  تسا و  شیوخ  لـعاف  دوجو  رب  عرف  و 

. دنک لعف  ماجنا 
مدع هب  قوبـسم  هک  یلعف  نیاربانب  دشاب ، ینامز  مدع  هب  قوبـسم  هک  دراد  ینعم  یماگنه  لعف  : » دناهتفگ هک  یناسک  لوق  نالطب  نینچمه ،
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. دوشیم راکشآ  دش  هتفگ  هچنآ  زا  تسا » عنتمم  دشابن ، ینامز 
ثودـح تانکمم ، همه  رد  تلع  هب  زاین  تلع  دـیوگ : هک  تسا  يرگید  هیرظن  رب  ینتبم  هدـیقع  نیا  هک  تسا  نآ  ناشیا  لوق  نالطب  لـیلد 

. دش لاطبا  لولعم  تلع و  ثحابم  رد  لوق  نیا  اًلبق  و  ناکما ، هن  تسا 
تسا نامز  تابثا  نمضتم  دوخ  نتسناد  ینامز  مدع  هب  قوبسم  ار  نامز  داجیا  اریز  دوشیم ، ضقن  نامز  سفن  اب  مکح  نیا  هتشذگ ، نآ  زا 

[310 .] تسا لاحم  ًاترورض  هک  نامز ، داجیا  زا  شیپ 
. تسا نالطبلا  حضاو  درادن » دوجو  نآ  زا  لبق  یلعف  چیه  رب  تردق  دوشیم و  ثداح  لعف  اب  تردق  : » دناهتفگ هک  یناسک  لوق  نینچمه 

384 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
هک دـننیبیم  هاگنآ  دزاسیم ، نکمم  لعاف  يارب  ار  كرت  لعف و  هک  دـننادیم  يزیچ  نامه  ار  تردـق  ناشیا  هک  تسا  نآ  نـالطب ، لـیلد 

يارب نآ  كرت  ماجنا و  لعف ، ماجنا  زا  لبق  هک  دنریگیم  هجیتن  دهدیم و  ماجنا  ار  نآ  یتدـم  زا  سپ  دـنکیم و  كرت  ار  یلعف  ناسنا  اًلثم 
. دنرادنپیم تردق  ار  نیا  تسا و  هدوب  تسرد  لعاف 

ثودـح مه  اب  لعف  تردـق و  رگا  دراد و  تافانم  دـناهتفریذپ ، ار  نآ  دوخ  هک  تردـق ، رب  لعف  ندوب  فقوتم  اـب  لوق ، نیا  هتـشذگ  نیا  زا 
. تشاد دناوت  ینعم  هچ  يرگید  رب  یکی  فقوت  رگید  دنبای ،

385 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

ثودح مدق و  قوحُل و  قبسمهد و  هلحرم 

رّخأت مّدقت و  ای  قوحُل  قبس و  لوا : لصف 

. دشاب ّساوح  قیرط  زا  دسریم ، ناسنا  نهذ  هب  رخأت  مدقت و  زا  هک  ییانعم  نیلوا  ایوگ 
دراد نآ  اـب  اـهنآ  زا  یکی  هک  یتبـسن  ره  هک  يروـطهب  میریگیم  رظن  رد  زیچ  ود  نیب  كرتـشم  أدـبم  ناوـنعهب  ار  يزیچ  هک  بیترت  نیدـب 

مینکیم و فوصوم  مّدـقت  هب  ار  یلوا  اجنیا ، زا  درادـن . یمود  دراد  یلوا  ار  هچنآ  یماـمت  هک  مینیبیم  هاـگنآ  دـشاب  هتـشاد  مه  يرگید 
هک یکیدزن  تبـسن  نآ  هک  مینکیم  هدهاشم  مینکیم و  ضرف  مومأم  ماما و  نیب  كرتشم  أدبم  ار  دجـسم  بارحم  اًلثم ، رّخأت . هب  ار  یمود 

. مییوگ رخأتم  ار  مومأم  مّدقت و  ار  ماما  درادن . مومأم  دراد ، بارحم  هب  تبسن  ماما 
ياجهب روکذم  لاثم  فالخرب  ار  أدبم  رگا  هکنانچ  دش ؛ دهاوخ  نوگرگد  ضورفم ، أدبم  رییغت  اب  رّخأت  مدـقت و  فصو  هک  تسا  حـضاو 

. رّخأتم ماما  دوب و  دهاوخ  مدقتم  مومأم  مینک  ضرف  دجسم  برد  بارحم ،
هکنانچ دشاب  یعیبط  بیترت ، ای  دوب و  لبق  لاثم  رد  هکنانچ  دـشاب ، يرابتعا  یعـضو و  رّخأت  مدـقت و  بیترت  هک  تسین  یتوافت  زین  نیا  رد 

تاـبن مینک ، ضرف  أدـبم  ار  مسج  رگا  لاـح  میریگب . رظن  رد  ار  ناـسنا  نآ  زا  سپ  ناوـیح و  نآ  زا  سپ  تاـبن و  نآ  زا  سپ  مـسج و  اًـلثم 
تابن مدقتم و  ناویح  میهد  رارق  أدبم  ار  ناسنا  رگا  دوب و  دهاوخ  رخأتم  ناویح  مدقتم و 

386 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. دنمان هبتر  بسح  رب  رّخأت  مدقت و  ار  رّخأت  مدقت و  هنوگنیا  دوب . دهاوخ  رخأتم 

رد هک  لیبق  نیا  زا  یفاصوا  یگیامورف و  يراوگرزب و  فرـش و  دننام  يونعم ، روما  دروم  رد  و  هداد ، میمعت  ار  رّخأت  مّدـقت و  ینعم  سپس 
راثآ اب  ار  عون  دروم  نیا  رد  هک  نابج ، رب  عاجـش  لهاج و  رب  ملاـع  مّدـقت  نوچمه  دـناهدرک . راـبتعا  تسا  روصت  لـباق  یتداـیز  یعون  نآ 

دناهدرک و لّقعت  رّخأت ، مدقت و  ناونعهب  أدـبم ، نآ  اب  ار  نابج  عاجـش و  لهاج و  ملاع و  تبـسن  فالتخا  هتفرگ ، رظن  رد  أدـبم  نآ  یلامک 
. دناهدیمان فرش  هب  رّخأت  مدقت و  ار  نیا 
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. دـنکرتشم دوخ  يدـعب  ءازجا  هوق  لمح  رد  زورید  زورما و  لثم  نامز  زا  ءزج  ود  اریز  دـناهتفای ، لاقتنا  یناـمز  رّخأـت  مدـقت و  هب  زین  نیا  زا 
قداـص نآ  سکع  اـما  تسا ، هدـش  لـمح  زورید  ینعی  يرگید  رب  دـنکیم  لـمح  دوـخ  اـب  زورما  ینعی  ود ، نآ  زا  یکی  هک  ياهوـق  نکیل 

عمج مه  اـب  هاگچـیه  هوـق  تیلعف و  دـنکیم و  لـمح  ار  دوـخ  تیلعف  طـقف  زورما  اـما  تسا ، هتـشاد  دوـخ  اـب  ار  زورما  هّوـق  زورید  تسین .
دوجو يرّخأت  مّدقت و  نامز ، ءازجا  نایم  سپ  دنتـسین . ریذـپعامتجا  رگیدـکی  اب  دوخ ، تیلعف  ثیح  زا  نامز  زا  ءزج  ود  نیاربانب  دوشیمن ؛

[311 .] تسا رگید  ياهرّخأت  مدقت و  همه  فالخرب  نیا  دنوشیمن و  عمج  مه  اب  نآ  رّخأتم  مّدقتم و  هک  دراد 
؛ دـباییم نّیعت  نامز  طّسوت  هک  دراد  دوجو  ینامز  رّخأت  مدـقت و  دنتـسه ، نامز  رب  قبطنم  تاکرح  عقاو  رد  هک  یثداح  روما  نیب  نینچمه ،

. دشخبیم نّیعت  نادب  هک  ددرگیم  هناگهس  تادادتما  ياراد  یمیلعت  مسج  طسوت  زین  یعیبط  مسج  هکنانچ 
یقیقح و ماـسقا  ءارقتـسا ، قیرط  زا  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  یقیقح  ياـهرّخأت  مّدـقت و  دوجو  ملاـع  رد  هک  دـناهدش  هجوـتم  اـجنیا  زا 

. دناهدرمشرب مسق  ُهن  رد  ار  نآ  يرابتعا 
387 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دش هتفگ  هک  تسا  نامز  فرش و  هبتر و  هب  رّخأت  مدقت و  موس ، مود و  لوا و 
نکیل دوشیم  یفتنم  زین  لولعم  تلع ، ندوبن  اب  هک  ینعم  نادب  لولعم . رب  تسا  هصقان  تلع  مدـقت  هک  تسا  عبط  هب  رّخأت  مدـقت و  مراهچ ،

. تسا رّخأتم  لولعم  مدقتم و  تلع  دروم  نیا  رد  ددرگیمن ؛ بجاو  لولعم  دوجو  نآ ، ندوب  اب 
. ددرگیم بجاو  لولعم  دوجو  تلع ، دوجو  اب  هک  لولعم  رب  هّمات  تلع  مّدقت  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  تیلع  هب  رّخأت  مّدقت و  مجنپ ،

رب انب  ءازجا - زا  تیهاـم  رّخأـت  و  نآ ، رب  لـصف  سنج و  ینعی  تیهاـم  ءازجا  مّدـقت  زا  تسا  تراـبع  هک  رُهوجت »  » هب رّخأـت  مّدـقت و  مشش ،
. تیهام تلاصا 

[312 .] دنمانیم تاذلاب  رّخأت  مدقت و  ار  رهوجت  هب  تیلع و  هب  عبط و  هب  رّخأت  مدقت و  ینعی  رّخأت ، مّدقت و  مسق  هس  نیا 
، تلع هک  تهج  نآ  زا  هن  نکیل  نآ ، زا  لوـلعم  رّخأـت  لوـلعم و  رب  هّماـت  تلع  مدـقت  زا  تسا  تراـبع  نآ  و  رهد ، هب  رّخأـت  مّدـقت و  متفه ،

دوجو زا  تلع ، دوجو  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  دش - هتفگ  تیلع  هب  رخأت  مدقت و  رد  هکنانچ  نآ  دنکیم - هضافا  باجیا و  ار  لولعم  دوجو 
ةأشن هکنانچ  دراد ، رّرقت  لولعم  مدـع  تلع ، دوجو  هبترم  رد  ینعی  تسا ؛ يدوجو  هبترم  ثیح  زا  ياهلـصاف  اهنآ  نایم  تسادـج و  لولعم 

[313 .] تسا هدوزفا  هللا  همحر  دامادریم  قّقحم  دیس  ار  رّخأت  مّدقت و  مسق  نیا  دراد . مدقت  يدام  ملاع  هأشن  رب  لوقع  ملاع  دّرجت 
388 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

تاذـلاب اهنآ  زا  یکی  اهتنم  دنـشاب ، كرتشم  فصو  کی  ياراد  زیچ  ود  هک  تسا  نانچ  نآ  و  زاـجم ، تقیقح و  هب  رّخأـت  مدـقت و  متـشه ،
رب دوجو  مّدقت  دننام  تشاد . دـهاوخ  مدـقت  ضرعلاب  فصّتم  رب  تاذـلاب  فصّتم  تروص  نآ  رد  ضرعلاب ؛ يرگید  دـشاب و  نادـب  فصّتم 

مّدـقت و مسق  نیا  تسا . ضرعلاب  دوجوم  تیهام  تسا و  لصا  ءیـش  تیدوجوم  رد  دوجو  نآ ، يانبم  رب  هک  دوجو  تلاصا  رب  اـنب  تیهاـم 
. تسا هدوزفا  هللا  همحر  نیّهلأتملاردص  ار  رّخأت 

زا ریغ  نیا  و  نآ ، زا  لولعم  دوجو  رّخأتم  دوخ و  لولعم  دوجو  رب  هّمات  تلع  دوجو  مّدقت  زا  تسا  ترابع  نآ  و  ّقح ، هب  رخأت  مّدقت و  مهن -
رب ياهبجوم  تلع  ره  دوجو  : » دـیوگ رافـسا  رد  نآ  حیـضوت  رد  تسا و  هدوزفا  نیّهلأتملاردـص  زین  ار  نآ  تسا و  تیلع  هب  رّخأـت  مّدـقت و 

ریثأت لعاف  زا  ریغ  يزیچ  رد  هک  دناهتـسناد  يزیچ  نامه  ار  یلعاف  تلع  امکح  اریز  تسا ، اراد  ار  مّدـقت  هنوگنیا  دوخ  یتاذ  لولعم  دوجو 
مدقت اب  مدقت و  زا  تسا  يرگید  عون  دوجو  رب  دوجو  مّدقت  اما  تسا ، تیلع  مّدقت و  لولعم  تاذ  رب  لعاف  تاذ  مدقت  ساسا  نیا  رب  دیامن و 
ءیـش کی  عقاو  رد  اهنآ  هکلب  درادـن  دوجو  تیلوعفم  ّتیلعاف و  ّرثأت و  ریثأـت و  لولعم ، دوجو  تلع و  دوجو  نیب  اریز  دراد ، قرف  تیلع  هب 

(. ص 257 ج 3 ، رافسا ، [ ) 314 .«] رّوطت لاح  رد  ینأش  هب  ینأش  زا  تسا و  فلتخم  راوطا  نوئش و  ياراد  هک  دندحاو 

رخأت مدقت و  ماسقا  زا  کی  ره  رد  قوحل  قبس و  كالم  مود : لصف 
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و دراد ، دوجو  رّخأتم  مدـقتم و  نیب  هک  تسا  یکرتشم  رما  نامه  دـش - هتفگ  شیپ  لصف  رد  هکناـنچ  رّخأـت - مدـقت و  كـالم  زا  دوصقم 
اراد ار  ياهرهب  كرتشم ، رما  نآ  زا  مّدقتم 

389 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. تسا دوجوم  مدقتم  يارب  دراد  رّخأتم  ار  هچنآ  اما  تسا ، هرهبیب  نآ  زا  رّخأتم  هک  تسا 

ماما و كارتشا  دننام  صخـشم ، دودـحم و  أدـبم  اب  رّخأتم  مدـقتم و  نیب  دوجوم  تبـسن  زا  تسا  ترابع  هبتر ، هب  رخأت  مّدـقت و  رد  كالم 
رگا دوب و  دهاوخ  مّدقتم  ماما  دوش ، ضرف  بارحم  أدبم  رگا  هک  نآ ، يدورو  برد  ای  و  دجـسم ، بارحم  ضورفم ، أدبم  هب  تبـسن  مومأم 

بیترت هک  یتروص  رد  دوخ ، عون  رب  سنج  ره  مّدقت  دننام  زین ، دوب . دهاوخ  مّدقتم  یّـسح  هبترم  رد  مومأم  دوش  هتفرگ  أدـبم  دجـسم  برد 
عون هب  تبسن  عاونا  سانجا و  رگا  دوخ  سنج  رب  عون  مّدقت  ینعی  نآ ، سکع  و  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  یلاع  سنج  هب  تبـسن  عاونا  سانجا و 

. دوش هدیجنس 
دننام دشاب ؛ روصت  لباق  نآ  رد  تلیذر  ای  یشیب و  تلیضف و  تفـص  هک  ییانعم  رد  تسا  زیچ  ود  كارتشا  فرـش ، هب  رّخأت  مّدقت و  كالم 

نآ سکع  اما  تسا ، اراد  دوخ  دراد  نابج  ار  هچ  ره  عاجش ، تسا و  تعاجش  هب  فاّصتا  نآ  نأش  هک  ّتیناسنا  رد  نابج  عاجش و  كارتشا 
. تسین قداص 

. ددرگیم بوسحم  فرش  هب  رّخأت  مّدقت و  عون  زا  مه  نیا  هک  يرگید  هب  تبسن  یتسپ ، رد  رتتسپ  مّدقت  لثم  و 
زا ياهتخیمآ  هدیرب و  هدیرب  هراپ و  هراپ  هک  دوجو  زا  ياهوحن  رد  نامز  زا  ءزج  ود  كارتشا  زا  تسا  ترابع  نامز ، هب  رّخأت  مّدقت و  كالم 
اب ار  رگید  ءزج  هّوق  هک  ءزج  نآ  لاـح ، تسا ؛ رگید  ءزج  رد  دوخ  هّوق  رب  فقوتم  ود ، نآ  زا  یکی  تیلعف  هک  يروـطهب  تسا ، لـعف  هوـق و 

تیلعف دنراد و  كارتشا  ّراق  ریغ  یّمک  دوجو  کی  رد  ود  ره  هک  ادرف  زورما و  دننام  رّخأتم . يرگید  نآ  تسا و  مّدقتم  دنکیم  لمح  دوخ 
يرپـس زورما  هجیتـن  رد  دوریم و  نیب  زا  نآ  هّوق  دوـش  دوـجوم  لـعفلاب  ادرف  نوـچ  و  تسا ، زورما »  » رد نآ  هّوـق  دوـجو  رب  فـقوتم  ادرف » »

. نآ زا  رّخأتم  ادرف  تسا و  نامز  هب  مدقتم  ادرف  هب  تبسن  زورما  نیاربانب ، دوشیم .
قّقحت نامز  هطـساو  هب  اهنآ  رّخأت  مدـقت و  اریز  تسا ، نامز  هب  رّخأت  مدـقت و  كـالم  نیمه  زین  یناـمز  ثداوح  رد  رّخأـت  مّدـقت و  كـالم 

، ثداوح هک  تسا  نیا  نآ  ببس  دباییم و 
390 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسین رادنامز  تاکرح  زج  يزیچ 
ققحت مّدقتم  رگا  هک  ینعم  نادب  تسا ، فقوتم  نآ  رب  رّخأتم  دوجو  هک  تسا  نآ  مّدقتم  تسا . دوجو  نامه  عبط ، هب  رّخأت  مّدـقت و  كالم 

ندـش عفترم  اب  هک  دراد ، دوجو  نآ  لولعم  هصقاـن و  تلع  نیب  رّخأـت  مّدـقت و  هنوگنیا  سکعرب . هن  تفاـی ، دـهاوخن  ققحت  رّخأـتم  دـباین ،
. دوب دهاوخن  موتحم  يرما  لولعم  دوجو  نآ ، ندوب  اب  نکیل  ددرگیم  یفتنم  زین  نآ  لولعم  تلع ،

ءزج رب  فقوتم  رّخأتم ، ءزج  دوجو  زین  نآ  رد  اریز  تسا ، عبط  هب  رّخأت  مّدقت و  عون  زا  نامز  هب  رّخأت  مدقت و  هک  تسا  نآ  رب  قارـشا  خـیش 
. ددرگیم عفترم  زین  رّخأتم  مدقتم ، عافترا  اب  تسا و  مدقتم 

اب دنناوتیم  رّخأتم  مّدقتم و  عبط ، هب  رّخأت  مّدقت و  رد  اریز  دنراد ، تریاغم  مه  اب  ود  نآ  هک  دناهتفگ  هتسناد و  دودرم  ار  قارـشا  خیـش  لوق 
نامز ءازجا  رّخأت  مدـقت و  تسا و  لاحم  دوجو  رد  رّخأتم  مدـقتم و  عامتجا  هک  نامز  هب  رّخأت  مدـقت و  فـالخرب  دنـشاب ، دوجوم  رگیدـکی 

. تسا ریذپانللخ  یتاذ و  يرما 
- تسا قارشا  خیش  رظن  دروم  هک  نتـسناد - رگیدکی  رب  نآ  ءازجا  يدوجو  فقوت  رب  ینتبم  ار  نامز  هب  رّخأت  مدقت و  هک  تسا  نآ  تقیقح 

ءزج ود  عامتجا  دشاب ، يدعب  ءزج  هوق  اب  هارمه  نآ  زا  یئزج  ره  دـشاب و  ّراق  ریغ  دوجو  هاگره  هکنیا  زج  تسین ، یفن  لباق  يور  چـیه  هب 
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ءازجا رّخأت  مدقت و  هک  یتقو  تسا  ملسم  و  تسا . لاحم  نآ  تیلعف  اب  ءیش  کی  هّوق  عامتجا  هک  ببـس  نادب  دوب ، دهاوخ  عنتمم  مه  اب  نآ 
. دش دهاوخ  بوسحم  تسا  لعف  هوق و  زا  ياهتخیمآ  هکنآ  هعطق  هعطق  راق و  ریغ  دوجو  همزال  ًاترورض  دشاب ، نآ  یتاذ  نامز 

هب ار  عبط  هب  رّخأت  مدـقت و  ادـتبا  دـیاب  دروآ ، رامـشهب  عبط  هب  رّخأت  مدـقت و  عون  زا  ار  نامز  هب  رّخأت  مّدـقت و  دـهاوخب  یـسک  رگا  نیاربانب 
نیب عامتجا  نآ ، رد  هچنآ  مسق  کی  دیامن ، میسقت  مسق  ود  هب  ار  نآ  سپس  دنک ، ریسفت  مّدقتم  رب  رّخأتم  يدوجو  فقوت 

391 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
نآ رد  رّخأتم  مّدـقتم و  عامتجا  هچنآ  رگید  مسق  و  نآ ، لولعم  رب  هصقان  تلع  مّدـقت  دـننام  دـشاب ، ریذـپناکما  دوجو  رد  رّخأـتم  مّدـقتم و 

. دنوشیمن عمج  رگیدکی  اب  هک  نامز  رّخأتم  مّدقتم و  ءازجا  دننام  دشابن ، نکمم 
يارب دوجو  بوجو  هکنیا  هب  هجوت  اب  دوجو ، ندوب  بجاو  رد  تسا  نآ  لولعم  هّمات و  تلع  كارتشا  تیلع ، هب  رّخأـت  مدـقت و  رد  كـالم 

. تسا يریغ  بوجو  تسا - رّخأتم  هک  لولعم - بوجو  تسا و  یتاذ  بوجو  تسا - مّدقتم  هک  تلع -
ءازجا رب  فقوتم  دوخ  تاذ  رّرقت  رد  هّمات  تیهام  ینعی  رّخأتم ، هک  تسا  تیهام  رّرقت  رد  اـهنآ  كارتشا  رهوجت ، هب  رّخأـت  مدـقت و  كـالم 

[315 .] تسا شیوخ 
رد ینیع ، یجراخ و  عوقو  رد  تسا  نآ  نودام  ای  قوفام  بتارم  اب  دوجو  یّلک  بتارم  زا  ياهبترم  كارتشا  رهد ، هب  رّخأـت  مدـقت و  كـالم 

عمج هبترم  کـی  رد  رگیدـکی  اـب  هک  يوحن  هب  دراد ، فقوت  نآ  رب  زین  نآ  نوداـم  تسا و  فقوتم  دوخ  قوفاـم  رب  دوـجو  رد  هکنیا  نیع 
لاثم و ملاع  رب  یلقع  تاقرافم  مّدـقت  دـننام  تسا . لقع  راـبتعا  دروم  ذوخأـم و  هیلع ، ٌفقوتم  تاذ  هبترم  رد  فقوت  مدـع  اریز  دـنیآیمن ،

[316 .] هدام ملاع  رب  لاثم  ملاع  مدقت 
392 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

ِنآ زا  مّدـقت  هک  يزاـجم ، توـبث  یقیقح و  توـبث  زا  معا  تسا ، توـبث  رد  رّخأـتم  مدـقتم و  كارتـشا  تقیقح ، هب  رّخأـت  مدـقت و  كـالم 
. تسا دوجو  هّصاخ  تلاصا ، اریز  دراد ، مدقت  تیهام  رب  دوجو  هکنانچ  زاجم . ِنآ  زا  رّخأت  تسا و  تقیقح 

دوجو رب  مدـقتم  تلع ، لقتـسم  دوجو  هک  تسا ، طبار  ّلقتـسم و  زا  ّمعا  ِدوجو  رد  رّخأتم  مدـقتم و  كارتشا  ّقح ، هب  رّخأت  مدـقت و  كالم 
. تسا لولعم  طبار 

تّیعم موس : لصف 

یکی ای  دنـشاب و  هتـشاد  فالتخا  رگیدـکی  اب  صقن  لامک و  ثیح  زا  هکنآ  نودـب  ینعم  کی  رد  رما  ود  كارتشا  زا  تسا  ترابع  ّتیعم 
. دشاب رّخأتم  ای  مّدقتم  يرگید  هب  تبسن 

رهاوج اریز  دنتسه ، ّتیعم  ياراد  عون  نامه  رد  مه  اب  دنشابن ، رّخأت  مّدقت و  زا  یعون  ياراد  هک  زیچ  ود  ره  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  هبتلا 
. دنتسین مه  ینامز  ّتیعم  ياراد  و  دنرادن ، ینامز  رّخأت  مّدقت و  رگیدکی  اب  قرافم )  ) يدامریغ

هتـشاد ار  ینامز  رّخأت  مّدـقت و  ّتیلباـق  دنـشاب و  یناـمز  تادوجوم  زا  ود  ره  هک  دوب  دـنهاوخ  یناـمز  ّتیعم  ياراد  یتقو  زیچ  ود  نیارباـنب 
اهنآ نیب  تروص  نآ  رد  تشادن  دوجو  يرّخأت  مّدقت و  اهنآ  نیب  و  دـنتفای ، كارتشا  رگیدـکی  اب  ینامز  ینعم  کی  رد  رگا  هاگنآ  دنـشاب .

. دوب دهاوخ  رارقرب  ّتیعم 
مدع و لباقت  رّخأت ، مّدقت و  ّتیعم و  نیب  دوجوم  لباقت  هک  دوشیم  نشور  نایب  نیا  اب 

393 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
فالتخا مه  اب  رّخأت  مّدـقت و  قیرط  زا  هکنآ  نودـب  ینعم  کـی  رد  زیچ  ود  كارتشا  زا  تسا  تراـبع  ّتیعم  هک  ینعم  نیدـب  تسا . هکلم 

. هکلم مدع  ّتیعم ، تسا و  هکلم »  » رّخأت مّدقت و  دنراد . ار  ینعم  نآ  رد  رّخأت  مّدقت و  ّتیلباق  اهنآ  هک  یلاح  رد  دنشاب ، هتشاد 
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: تسا ریز  بیترت  هب  دراد  دوجو  رّخأت  مّدقت و  هک  يدراوم  رد  ّتیعم ،
زین یّسح . هبتر  ثیح  زا  برد ) ای  بارحم   ) ضورفم أدبم  هب  تبسن  دناهداتسیا  ماما  رس  تشپ  هک  مومأم  ود  ّتیعم  نوچمه  هبتر ، رد  ّتیعم 

هب تبسن  بسا  ناسنا و  ّتیعم  دننام   ) سنج نادب  تبسن  سانجا ، عاونا و  هلسلس  رد  سنج ، کی  تحت  رد  عقاو  سنج  ود  ای  عون  ود  ّتیعم 
(. مسج ای  ناویح 

. دنشاب ربارب  رگیدکی  اب  تعاجش  هکلم  ود  ره  هک  عاجش  ناسنا  ود  دننام  فرش ، رد  ّتیعم 
اریز تسین ، ریذـپققحت  نامز  دوخ  ءازجا  نیب  یتّیعم  نینچ  دنـشاب . هدـش  عقاو  نامز  کی  رد  مه  اـب  هک  تکرح  ود  دـننام  ناـمز  رد  ّتیعم 

. دوب دناوتن  رّخأت  مّدقت و  زا  یلاخ  نآ  زا  یئزج  ود  چیه 
، تیلع رد  ّتیعم  قرف .) نودـب  تسا  لک  هصقان  تلع  ءزج ، ره  نوچ   ) دنـشاب يواـسم  ّلـک  هب  تبـسن  هک  یئزج  ود  دـننام  عبط ، رد  ّتیعم 

کی رب  هاگچـیه  تلع  ود  اریز  تسین ، ریذـپتروص  هّمات  تلع  ود  ّتیعم  اـما  دنـشاب ، دـحاو  هّماـت  تلع  کـی  ياراد  هک  لولعم  ود  دـننام 
. دنوشیمن عمج  دحاو  لولعم 

. تسا تیلع  رد  ّتیعم  دننام  زین  ّقح  رد  ّتیعم  زاجم و  تقیقح و  رد  ّتیعم 
. دوش ضرف  ترثک  نآ  رد  رگا  ینیع - دوجو  هبترم  کی  زا  ءزج  ود  ّتیعم  زا  تسا  ترابع  رهد ، رد  ّتیعم 

نآ ماسقا  ثودح و  مدق و  مراهچ : لصف 

دوجو زا  هک  دشاب  ینامز  زا  رتشیب  تسا  هتشذگ  يزیچ  شیادیپ  زا  هک  ینامز  هاگره 
394 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

میدـق تسا  رتشیب  نامز  ياراد  هک  ار  نآ  مدرم  هّماع  لاس ، یـس  ورمع  هتـشذگ و  شرمع  زا  لاـس  هاـجنپ  دـیز  اًـلثم  هتـشذگ ، يرگید  زیچ 
. دنیوگیم ثداح  دراد ، يرتمک  نامز  هک  ار  نآ  دنمانیم و 

ینعی تسا ؛ هتـشادن  دوجو  زونه  نامز  نآ  رد  ثداح  هک  هتـشاد  دوجو  یناـمز  رد  هک  تسا  نآ  میدـق  هک : تسا  نیا  ناـشیا  نخـس  ینعم 
. تسا هدوب  دوجوم  نامز  نآ  رد  میدق  هک  ینامز  رد  تسا  مدع  هب  قوبسم  ثداح ،

دوجوم یتاذ  ضارعا  زا  ود  ره  هک  دـید  میهاوخ  میهد ، میمعت  تادوجوم  همه  رب  هتفرگ و  رظن  رد  یقیقح  روـطهب  هاـگره  ار  ینعم  ود  نیا 
یفـسلف یثـحب  ینعم  ود  نیا  زا  ثحب  و  درک ، میـسقت  میدـق - ثداـح و  مسق - ود  نیا  هب  ناوـتیم  ار  قـلطم  ینعم  هب  دوـجوم  و  دـناقلطم ،

. دوب دهاوخ 
شدوجو هک  تسا  نآ  ثداـح  دـشابن و  مدـع  هب  دوجولاقوبـسم  هک  تسا  نآ  میدـق  ثداـح . میدـق و  تسا ، مسق  ود  رب  دوجوم  نیارباـنب 

. دشاب مدع  هب  قوبسم 
راهچ دوش ، هتفرگ  راکهب  مدق  ثودـح و  فیرعت  رد  دـیاب  دـش - هداد  حیـضوت  اًلبق  هک  اهنآ - یناعم  قبـس و  ای  مّدـقت  عاونا  زا  هچنآ  نونکا 

ثودـح مدـق و  تشاد : میهاوخ  مدـق  ثودـح و  مسق  راهچ  ساـسا  نیا  رب  و  ّقح ؛ هب  قبـس  يرهد ، قبـس  یّلع ، قبـس  یناـمز ، قبـس  تسا :
اجنیا رد  هک  يرهد  ثودح  مدق و  و  قح ، هب  ثودح  مدق و  دنیوگ - زین  یتاذ  ار ، یّلِع  ثودح  مدق و  هک  یّلع - ثودـح  مدـق و  ینامز ،

. میزادرپیم ماسقا  نیا  زا  کی  ره  لیصفت  حرش و  هب 

ینامز ثودح  مدق و  مجنپ : لصف 

هراشا
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نآ دعب  لبق و  دوجو  هکنانچ  شندوبن ، زا  دعب  نآ  ندش  لصاح  ینعی  ینامز ، مدـع  هب  تسا  ءیـش  دوجو  ندوب  قوبـسم  ینامز ، ثودـح 
. دشابن عمج  لباق 

دراد رارق  نآ  لباقم  رد  هک  يدوجو  هک  تشاد  دهاوخ  ینعم  یماگنه  ینامز  مدع 
395 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

يو دوجو  زا  یلاخ  ياهعطق  زین  نآ  زا  شیپ  هک  دشاب  نامز  زا  ياهعطق  رب  قبطنم  یجیردـت و  هک  تسا  ینامز  یتقو  دوجو  و  دـشاب ؛ ینامز 
. ددرگ قبطنم  هعطق  نآ  رب  شمدع  ات  دشاب 

هک تسا  نیا  نآ  همزال  و  ینامز ، مدـع  هب  ءیـش  ندوبن  قوبـسم  زا  تسا  ترابع  هک  دراد  رارق  ینامز  مدـق  ینامز ، ثودـح  نیا  لباقم  رد 
. دشاب دوجوم  دوش ، ضرف  شدوجو  نامز  زا  شیپ  هک  نامز  زا  ياهعطق  ره  رد  ءیش 

ءایـشا تاکرح و  ینعی  دنبای ، قابطنا  نامز  رب  دنـشاب و  عقاو  نامز  فرظ  رد  هک  دراد  قادصم  یماگنه  روما  رد  مدـق  ثودـح و  هنوگنیا 
. كّرحتم

قوبسم ددرگ و  قبطنم  نآ  رب  شدوجو  ات  تسین  عقاو  يرگید  نامز  رد  نامز  اریز  دوشیمن ، فصّتم  ینامز  مدق  ثودح و  هب  دوخ  نامز ،
. دشاب مدع  هب  قوبسمریغ  ای  و 

ءازجا مامت  تسا و  شیوخ  مدع  هب  قوبـسم  نآ  زا  یئزج  ره  تسا  عمج  لباق  ریغ  یتاذ و  ّتیدعب  تیلبق و  هب  فصّتم  ًاتاذ  نوچ  نامز  هتبلا 
، دوب دهاوخ  ثداح  نامز  لک  ینعم ، نیمه  هب  تسا و  ینامز  ثداح  نامز  زا  یئزج  ره  سپ  دنتـسه . دوخ  مدع  هب  قوبـسم  زین  نآ  زا  لبق 
هب قوبسم  نامز ، دوجو  تیلعف  سپ  دشاب ، لعف  هب  هوق  زا  ءیـش  یجیردت  جورخ  زین  تکرح  دشاب و  تکرح  ّراق  ریغ  رادقم  نامز  رگا  اریز 

. تسا ینامز  ثودح  نامه  نیا  دوب و  دهاوخ  نآ  هّوق 
عمج لباق  نآ  دعب  لبق و  هک  يوحن  هب  نآ  زا  شیپ  نآ و  دوجو  زا  جراخ  دشاب  یمدع  هب  قوبـسم  نامز ، دوجو  هک  ینعم  نادب  ثودح  اما 

ینامز ّتیلبق  یعون  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  ییانعم  نینچ  اریز  تسین ، قداص  ناـمز  رد  تسا - قداـص  رگید  ثداوح  رد  هکناـنچ  دـشابن -
لوا مّلعم  زا  هچنآ  و  نآ ) زا  جراخ  هن  دنکیم  ادیپ  ینعم  نامز  رد  دعب  لبق و  اریز   ) تسا لاحم  ضرف  هک  دوش  ضرف  نامز  قّقحت  زا  شیپ 

: هک تسا  هدش  لقن 
هب هراشا  تسا ، هدرک  فارتعا  هناهاگآان  نآ  مدق  هب  دشاب  لئاق  نامز  ثودح  هب  سک  ره 

396 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
[317 .] تسا ینعم  نیمه 

يروآدای

. دنکیم نییعت  ار  نآ  رادقم  هک  تسا  دوخ  هب  صوصخم  یصخش  نامز  ياراد  یـصخش ، تکرح  ره  هک  دش  هتفگ  لعف  هوق و  ثحابم  رد 
نوگانوگ روص  رد  ملاع  هّدام  يدام و  ملاع  لـک  هک  ار  يرهوج  ماـع  تکرح  هک  تسا  یمومع  ناـمز  یـصخش ، ياـهنامز  نیا  هلمج  زا 

تالوقم رد  عقاو  یـضرع - تاکرح  رب  هک  تسا  ياهقرفتم  ياهنامز  هلمج ، نآ  زا  زین  دـنکیم . رادـقم  نییعت  تسا ، كّرحتم  نادـب  دوخ 
. دزاسیم نّیعم  ار  اهنآ  رادقم  هتشگ  ضراع  یضرع -

ثداوح قیبطت  زا  دوصقم  هک  هّیموی  تکرح  نامز  زا  تسا  ترابع  دـنریگیم ، هزادـنا  نادـب  ار  ناهج  ثداوح  ملاـع  مدرم  هک  یناـمز  اـما 
. دنروآ تسد  هب  یهاتوک  يزارد و  رّخأت و  مّدقت و  قیرط  زا  ار  اهنآ  نیب  دوجوم  ياهتبسن  هک  تسا  نآ  نآ ، رب  ملاع 

یتیفیک ره  هب  ینامز  هنوگره  دروم  رد  تشذگ  نآ  نایب  هک  يوحن  هب  ینامز  مدق  ثودح و  هک  تسناد  دـیاب  دـش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
. تسا قداص  دشاب  هک 
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یتاذ مدق  ثودح و  مشش : لصف 

. تسا نآ  فالخرب  یتاذ  مدق  دراد و  رّرقت  نآ  تاذ  هبترم  رد  هک  یمدع  هب  ءیش  دوجو  ندوب  قوبسم  زا  تسا  ترابع  یتاذ  ثودح 
397 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

نآ دوجو  قاقحتـسا  دراد و  مدع  قاقحتـسا  ًاتاذ  ینکمم  رما  ره  هکنآ  لیلد  هب  تسا ، ثداح  ًاتاذ  دشاب  تیهام  ياراد  هچنآ  ره  دـناهتفگ :
. تسا مدع  هب  دوجولا  قوبسم  ًاتاذ  نکمم  سپ  دراد ، مدقت  یتاذریغ  رب  یتاذ  رما  و  تسا ، ریغ  هیحان  زا 

یکاح دوخ  ناکما  تفص  و  نکمم ، هن  دوب  دهاوخ  عنتمم  دشاب ، هتـشاد  مدع  ياضتقا  ًاتاذ  نکمم  رگا  هک : دناهدرک  ضارتعا  مکح  نیا  رب 
، دنکیم ادـیپ  دوجو  قاقحتـسا  یجراخ  تلع  کی  هیحان  زا  هک  روطنامه  سپ  مودـعم . هن  تسا و  دوجوم  هن  ًاتاذ  نکمم  هک  تسا  نآ  زا 
. تسین مدقتم  يرگید  رب  نادب  تبسن  مدع  دوجو و  زا  کیچیه  نیاربانب  دباییم . مدع  قاقحتسا  یجراخ  تلع  هطساو  هب  زین  وحن  نامه  هب 

: تفگ ناوتیمن  سپ 
. تسا مدع  هب  قوبسم  ًاتاذ  سپ  تسا  ریغ  زا  نآ  دوجو  نوچ 

قیرط هب  قاقحتـسا  بلـس  تسا ، رّرقتم  نکمم  تاذ  رد  هک  دوجو  قاقحتـسا  مدع  زا  دوصقم  تسا : هدـش  هداد  خـساپ  نینچ  قوف  ضارتعا 
[318 .] تسا دوجوم  ریغ ، هیحان  زا  دوجو  تفایرد  زا  شیپ  ات  وا ، تاذ  رد  قاقحتسا  مدع  ینعم  ینعی  لودع ، هن  تسا  لیصحت 

هن دوب  دـهاوخ  دوجولابجاو  دـشاب  یکی  شتیهام  دوجو و  رگا  هچ ، دوخ ، دوجو  زا  ریغ  تسا  یتیهام  ياراد  ینکمم  رما  ره  رگید . لیلد 
نآ مزلتـسم  نیا  اریز  دشاب ، هدـش  یـشان  شتیهام  زا  شدوجو  هک  تسا  لاحم  دـشاب ، دوجو  زا  ریغ  یتیهام  ياراد  هک  يزیچ  ره  و  نکمم .

شدوجو ینعی  تسا ، ریغ  زا  دافتـسم  شدوجو  نیاربانب  دشاب . هتـشاد  دوجو  دوجو ، هلیـسو  هب  ندش  دوجوم  زا  لبق  تیهام  هک  دوب  دهاوخ 
. تسا ثدحم »  » تاّذلاب دشاب ، ریغ  هب  قوبسم  شدوجو  هچ  ره  تسا و  ریغ  هب  قوبسم  ًاتاذ 

398 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
[319 .] تسین تیهام  ياراد  تاّذلاب  میدق  هکنآ  رگید  تسا و  تاذلاب  دوجولابجاو  تاذلاب ، میدق  هک  تسا  نآ  هلئسم  نیا  عرف 

قح هب  مدق  ثودح و  متفه : لصف 

دوجو ود  نیب  هک  يرّخأت  مّدـقت و  تبـسن  ظاحل  هب  نآ ، هّمات  تلع  دوجو  هب  لولعم  دوجو  ندوب  قوبـسم  زا  تسا  تراـبع  ّقح  هب  ثودـح 
هظحـالم یتاذ  ثودـح  رد  هکناـنچ  دراد ؛ دوجو  شتلع  لولعم و  دوجوم  تیهاـم  نیب  هک  یقوحل  قبـس و  هن  تسا ، رارقرب  لولعم  تلع و 

. دش
همه هک  یبجاو  هقلطم و  تلع  هژیوهب  تلع ، و  تیهاـم ، هن  تسا  دوجو  ِنآ  زا  یتـسه  نیع  عقاو و  نتم  رد  ققحت  توبث و  هکنیا : حیـضوت 

رد و  تسین ، تلع  دوجو  هب  تبسن  یتاذ  يدنمزاین  ّقلعت و  زج  يزیچ  لولعم  دوجو  و  تسانغ ، لالقتسا و  ياراد  دوشیم ، یهتنم  ودب  للع 
دنمزاین هتـسباو  دوجوم  رب  تسا  مئاق  دوخ  هب  هک  يزاینیب  لقتـسم  دوجوم  هک  تسا  لقع  ترورـض  تسا . هتـسباو  مئاق و  ودب  دوخ  دوجو 

نادـب تبـسن  تلع ، دوجو  تسا و  تلع  دوجو  هب  قوبـسم  ثداح و  ینعم  نیدـب  لولعم ، دوجو  نیاربانب  دـشاب ؛ هتـشاد  مدـقت  ریغ ، هب  مئاق 
. لولعم دوجو  رب  مدقتم  تسا و  میدق 

يرهد مدق  ثودح و  متشه : لصف 

، نآ مدع  اریز  تسا ، رّرقتم  شتلع  هبترم  رد  هکنآ  مدع  هب  ءیش ، دوجوم  لولعم و  تیهام  ندوب  قوبـسم  زا : تسا  ترابع  يرهد  ثودح 
وحن هب  ار  لولعم  يدوجو  لامک  تلع ، هک  دنچ  ره  تسا ، عازتنا  لباق  نآ  تلع  زا  تسا  تیهام  نآ  صاخ  هک  يّدح  اب 
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399 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
[320 .] تسا اراد  رترب  رتفیرش و 

ریذـپعامتجا نآ  دوجو  اب  ءیـش  مدـع  اریز  تسین ، عمج  لباق  لولعم  يدـعب  دوجو  اب  لولعم ، تیهام  دوجو  زا  لـبق  تلع ، تیلع  نیارباـنب 
. دوب دناوتن 

. رّخأت مّدقت و  هنوگنیا  رد  دوخ ، لولعم  هب  تبسن  تلع  ندوب  قوبسمریغ  ینعی  يرهد ، مدق 
ًارارک هک  درادـن  نیا  اـب  یتاـفانم  تلع ، هبترم  رد  لولعم  مدـع  ررقت  هک  ددرگیم  راکـشآ  یبوـخ  هب  دـش  هتفگ  هنیمز  نیا  رد  اًـلبق  هچنآ  زا 

ّدح اـب  تسا  لولعم  مینکیم ، یفن  تلع  دوـجو  هبترم  زا  اـجنیا  رد  هچنآ  اریز  تسا ، نآ  لاـمک  لوـلعم و  دوـجو  تیماـمت  تلع  میاهتفگ 
دوجو تلع  و  نآ - ّدـح  اـب  لولعم - نیب  هراومه  هک  تریاـغم  نیا  زا  و  تسا . تیهاـم  نآ  ِدوجو  هک  ثیح  نآ  زا  ار  دوجو  هن  نآ ، صاـخ 

. دوب دنهاوخ  یکی  هنرگو  دشاب  تسرد  تلع  زا  نآ - ّدح  هب  لولعم - بلس  هک  تسا  نآ  رما  نیا  همزال  و  تسین ، يزیرگ  دراد 
. تسا ثحب  ياج  مدق  ثودح و  هنوگنیا  رد  رّخأتم  مدقتم و  عامتجا  مدع  ياعّدا  هتبلا 

401 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

لوقعم لقاع و  لقعمهدزای و  هلحرم 

هراشا

، هلحرم نیا  ثحابم  نکیل  تاّیئزج ، هن  تسا  هتفر  راکهب  تایلک  كاردا  ینعی  نآ ، یحالطـصا  ینعم  هب  لـقع  ناونع ، نیا  رد  هک  دـنچ  ره 
. دریگیم رب  رد  یّلک  یئزج و  زا  معا  ار  كاردا  دراوم  همه 

نآ ماسقا  ملع و  فیرعت  لوا : لصف 

ناهرب دنمزاین  نآ  تابثا  تسا و  یهیدب  يرما  زین ، نآ  موهفم  تسا ، كرد  لباق  نادجو  قیرط  زا  تسا و  یلقع  تایرورـض  زا  ملع  دوجو 
. تسین

. میروآ لمع  هب  وجتسج  ثحب و  ملع  ياهیگژیو  نیرتیصوصخ  زا  هک  مینآرب  لصف  نیا  رد  ام 
ءایشا هک  ینعم  نیدب  میراد ، یهاگآ  ملع و  یعون  نامدوخ  زا  جراخ  ءایشا  هب  تبسن  ام  هک  دش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  ینهذ  دوجو  ثحبم  رد 

. تسا اهنآ  یجراخ  راثآ  بیترت  أشنم  هک  یجراخ  دوجو  نودب  دنباییم ، روضح  ام  سفن  رد  لماک  روطهب  دوخ  تایهام  اب  ام  زا  جراخ 
. دنمانیم یلوصح  ملع  ار  یهاگآ  ملع و  هنوگنیا 

هراشا نادب  میراد . نتشیوخ  تاذ  هب  ام  زا  کی  ره  هک  تسا  نآ  ملع  زا  يرگید  هنوگ 
402 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

زاـب یلاـح  چـیه  رد  شیوـخ  تاذ  هدـهاشم  زا  میوـشیمن و  لـفاغ  هاگچـیه  دوـخ  سفن  زا  مـینکیم و  ریبـعت  نـم »  » هـب نآ  زا  مـینکیم و 
. میراد یهاگآ  شیوخ  نتشیوخ  زا  مه  زاب  میشاب  هاگآان  دوخ  ياهمادنا  ازجا و  ندب و  زا  هک  يدراوم  رد  یتح  مینامیمن ،

یلوصح ملع  یموهفم و  روضح  هک  ینعم  نادـب  تسین ، تاذ  دزن  تاذ  تیهام  روضح  قیرط  زا  دراد  دوخ  تاذ  هب  ناسنا  هک  یهاـگآ  نیا 
درادن و یئابا  رایسب  دارفا  رب  قدص  زا  ّتیموهفم ، سفن  رظن  زا  دوش  ضرف  هک  یتیفیک  ره  هب  دشاب  رضاح  نهذ  رد  هک  یموهفم  اریز  دشاب ،
، دـنکیم ریبـعت  نم »  » هب نآ  زا  دـباییمرد و  دوخ  سفن  زا  ناـسنا  هچنآ  هک  یلاـح  رد  [ 321 .] تسا یجراخ  دوجو  هب  ًافرـص  نآ  صّخـشت 
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. تسین كارتشا  لباق  رایسب  دارفا  نیب  یصخش و  ًاتاذ  تسا  يرما 
دوجو اب  نامتاذ  روضح  قیرط  زا  دـیاب  نامدوخ  تاذ  هب  ام  ملع  نیاربانب  تسا ، دوجو  هب  صّخـشت  هک  تسا  هدیـسر  قیقحت  هب  نیا  زا  شیپ 

. تسا ّبترتم  نآ  رب  يدوجو  راثآ  هک  یجراخ  یصخش  دوجو  روضح  ینعی  دیآ ، لصاح  نآ  یجراخ 
زا نآ ، دوجو  هن  تسا  اـم  تاذ  تیهاـم  دراد ، روضح  اـم  نهذ  رد  دوخ  تاذ  هب  ملع  ماـگنه  رد  اـم  تاذ  زا  هچنآ  مینک  ضرف  رگا  نوـنکا 
ود ياراد  دـحاو  دوجو  کی  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  ام  ضرف  ینعم  تسا ، مئاق  نادـب  هک  تسا  یتیهام  ياراد  اـم  دوجو  مینادیم  هک  اـجنآ 

. تسا لاحم  لثِم  ود  عامتجا  و  دنمئاق ، نادب  ود  ره  هک  تسا  تیهام 
نآ تیهام  روضح  هب  هن  تسام ، زا  شایجراخ  دوجو  اب  نآ  ندـشن  بیاغ  ام و  دزن  نآ  روضح  قیرط  زا  نامدوخ  تاذ  هب  ام  ملع  نیارباـنب 

. دوجو نودب 
403 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دنمانیم يروضح  ملع  ار  یهاگآ  ملع و  هنوگنیا 
: مییوگ هکنانچ  تسین ؛ روصتم  نآ  يارب  یموس  مسق  دوشیم و  میسقت  يروضح ) ملع  یلوصح و  ملع   ) روکذم مسق  ود  هب  ًارـصحنم  ملع 

. دنمان يروضح  ملع  ار  نآ  هک  تسا  دوجو  هب  ای  دنیوگ و  یلوصح  ملع  ار  نآ  هک  تسا ، تیهام  هب  ای  ملاع  دزن  مولعم  روضح 
هک تسا  نآ  دوشیم  لصاح  هلئـسم  رد  قّمعت  رظن و  ناعما  اب  هچنآ  اما  دباییم ، تسد  نادـب  يودـب  رظن  رد  ناسنا  هک  تسا  یمیـسقت  نیا 

. دوشیم یهتنم  يروضح  ملع  هب  ماجنارس  زین  یلوصح  ملع 
اریز حـضاو ، تسا  يرما  نیا  تسا . یهت  هوـق  زا  تسا و  دّرجم  هداـم  زا  دوـش  ضرف  هک  یتـیفیک  ره  هـب  هـّیملع  تروـص  هـکنیا : حیـضوت 

، سفن ای  نهذ  رد  روضح  زا  سپ  رگا  نوچ  تسین ، نآ  رد  ياهوق  تسا و  ضحم  تیلعف  تسا  ناـسنا  مولعم  هک  وحن  نادـب  هّیملع  تروص 
تسا یهیدب  و  دراد . تنیابم  یلصا  تروص  اب  هک  دوب  دهاوخ  يدیدج  تروص  دوش ، لصاح  يرییغت  تروص  رد  دیآرد و  لعف  هب  ياهوق 

. تسین يدام  هّیملع  تروص  سپ  دوب ، دهاوخ  ینوگرگد  رییغت و  شوختسد  ریزگان  دشاب  يدام  يرما  هّیملع ، تروص  رگا  هک 
يریذـپماسقنا و ّتیـصاخ  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  دـهدب ، تسد  زا  ار  هدام  مزـال  صاوخ  دـیابن  دـشاب  يداـم  هّیملع  تروص  رگا  نینچمه ،

ملع مسج ، نآ  میـسقت  اب  تسبیم ، شقن  ینامـسج  ياهدام  رد  رگا  و  درادن ، ار  نآ  لاثما  ثلث و  فصن و  ّتیلباق  ملع ، اما  ناکم ، نامز و 
زین ملع  تسا - كرحتم  يداـم  رما  ره  مینادیم ، هکنآ  اـب  دوب - يداـم  رگا  نوچ  تسین ، مه  ناـمز  هب  دـیقم  ملع ، زین  دـشیم . میـسقت  زین 

. دوب ناکم  رد  دوب ، يدام  يرما  رگا  هک  یلاح  رد  تسین  مه  یّصاخ  ناکم  رد  هراشا  لباق  ملع  زین ، تفاییم . رییغت  تکرح و 
نیا نوچ  درادن ؛ زغم ، زا  یتمسق  اًلثم  مسج ، رد  نآ  نتـسب  شقن  عابطنا و  اب  یتافانم  هّیملع  تروص  يریذپانمیـسقت  دوش : هتفگ  رگا  نونکا 

عقاو ّلحم  ضَرَع  هب  ملع  رد  ماسقنا 
404 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

هب زین  نآ  مسج ، میسقت  ماگنه  رد  دوشیم  ضراع  یمسج  حطس  رب  یتقو  گنر ، نوچ  يرگید  تایفیک  هکنانچ  درادن . یعنام  دوشیم و 
رد عبطنم  هّیملع  تروـص  لـیلد  هچ  هب  سپ  دریگیمن . تروـص  میـسقت  شتیهاـم  گـنر و  تیفیک  رد  اـما  دوـشیم ، میـسقت  لـحم  ضرع 

هلوقم زا  ملع  هک  تسا  فورعم  ناـمّلکتم  اـمکح و  نیب  رد  هکنآ  هژیوهب  دریگن ؟ تروـص  ّلـحم  ضرع  هب  نآ  میـسقت  و  دـشابن ، یمـسج 
. تسا یناسفن  تایفیک  زا  فیک و 

لاـمعا و ناـسنا  هکناـنچ  تسین ، اور  نآ  رد  دـیدرت  هک  تسا  يرما  یلاـیخ ، یّـسح و  موـلع  رد  هژیوهب  ناـمز ، رب  ملع  قاـبطنا  نـینچمه ،
. دنکیم ساسحا  نآ  قّقحت  دوجو و  نامز  رد  ار  يدام  تاکرح 

تسا رارقرب  زین  ملع  زغم ، زا  شخب  نآ  تّحص  تمالس و  اب  هک  يوحن  هب  ملع ، هب  زغم  ياهتمسق  زا  یضعب  نتشاد  صاصتخا  روطنیمه ،
ناکم ياراد  مه  هّیملع  تروص  سپ  تسا . ریذـپاندیدرت  یتقیقح  ّبط  ملع  رد  مّلـسم و  تسا  يرما  دوش ، ّلتخم  زین  ملع  نآ  لالتخا  اـب  و 
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. نامز ياراد  مه  تسا و 
نآ حرـش  هکناـنچ  تسین - دـیدرت  لـباق  تسا  ملع  هک  تهج  نآ  زا  هّیملع ، تروص  يریذـپان  میـسقت  مییوگ : تاـضارتعا  نیا  خـساپ  رد 

رایـسب ياهتروص  ام  اریز  تسا ، لطاب  ّکش  نودب  زین  زغم  ای  بصع و  زا  یـشخب  دننام  لحم ، ماسقنا  ضرع  هب  نآ  ماسقنا  اما  تشذـگ -
دنناـم دوـشیم ، ضرف  اـهنآ  يارب  زغم  اـی  بصع  رد  هک  تسا  یّلحم  زا  رتگرزب  بتارم  هب  هک  مـینکیم  لـّیخت  اـی  ساـسحا و  ار  یگرزب 

رب گرزب  يزیچ  هک  تسا  لاحم  و  روانهپ ؛ ياهایرد  عیـسو و  ياهنابایب  عفترم و  ياههوک  نآ و  راطقا  نیمز و  تعـسو و  همه  اب  نامـسآ 
. ددنبب شقن  دوخ  زا  رتکچوک  يزیچ 

، دنکیمن لح  ار  لکـشم  زین  تسا ، رگیدـکی  اب  نآ  ءازجا  هسیاقم  يانبم  رب  هّیملع ، روص  رد  یگرزب  یکچوک و  كاردا  دـناهتفگ : هکنیا 
رارقرب کچوک  گرزب و  نیب  هک  يرادقم  یّلک  تبسن  نودب  تسا ، نآ  یگرزب  همه  اب  گرزب  ءیش  دنکیم ، هدهاشم  ناسنا  هچنآ  اریز 

405 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
[322 .] کی هب  دص  تبسن  اًلثم  تسا و 

دوـخ و تاذ  هب  مئاـق  سفن  ملاـع  رد  تسا ، ّتیمک  رادـقم و  ياراد  هکنآ  نیع  رد  یلاـیخ  یّـسح و  زا  ّمعا  هّیملع  ياـهتروص  نیارباـنب ،
. تسین ریذپمیسقت  زین ، لحم  ماسقنا  ضرع  هب  و  تسا ، يرگید  يدام  رما  ای  زغم  زا  یشخب  رد  عبطنمریغ 

ءازجا هب  اًلثم  تخاس ، ادـج  نآ  ءازجا  ریاس  زا  ار  نآ  درک و  هراـشا  یملع  تروص  کـی  زا  یّـصاخ  شخب  هب  ناوتیم  نهذ  رد  هکنیا  اـما 
ینعم هب  هاگچـیه  يو ، رگید  ءازجا  هـب  سپـس  درک  هراـشا  تـسا  دوـجوم  لـّیخت  اـی  ّسح و  رد  شتروـص  هـک  ینیعم  صخـش  زا  یّـصاخ 

. دنکیم داجیا  ار  رگید  تروص  و  هدرک ، ضارعا  هّیلوا  تروص  زا  دراوم ، هنوگنیا  رد  نهذ  هکلب ، تسین ، هّیملع  تروص  يریذپمیسقت 
روص طابترا  سپ  میـسقت ، لـباق  اـهنآ  ماـسقنا  ضرع  هب  هن  تسا و  ریذـپعابطنا  باـصعا  زغم و  زا  یـشخب  رد  هن  هّیملع  تروص  هک  نونکا 

يدادـعا و طابترا  یعون  اهنت  دریگیم  تروص  باصعا  زغم و  رد  كاردا  ماگنه  رد  هک  ياهژیو  لامعا  زغم و  زا  یّـصاخ  شخب  اـب  هّیملع 
هک دـنک  ادـیپ  ار  نآ  یگداـمآ  دادعتـسا و  سفن ، هک  تسا  نآ  يارب  دریگیم  ماـجنا  باـصعا  زغم و  رد  هک  یلاـمعا  ینعی  تـسا ، یکمک 

. ددرگ رهاظ  سفن  ملاع  رد  دبای و  روضح  يو  دزن  یصاخ  مولعم 
406 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

ترابع دراد ، دوجو  ناـمز  اـم و  تاـکاردا  نیب  هک  ییاهتبـسن  روطنیمه  تسا و  هارمه  مولعم  تایـصوصخ  اـب  هک  هّیملع  روص  نیارباـنب 
و دوشیم ، رارقرب  سفن  قیرط  زا  نامز  یکاردا و  ياهمادـنا  زغم و  باصعا و  ّساوح و  يدادـعا  يدام و  لـمع  نیب  هک  یطاـبترا  زا  تسا 

. تشادنپ نامز  و  تسا - ملع  هک  تهج  نآ  زا  هّیملع - تروص  نایم  طابترا  ار  نآ  دیابن 
ًالومعم ام  هک  تسا  نآ  رگید ، يوس  زا  نامز  وس و  کی  زا  زغم  رد  یّـصاخ  لحم  هّیملع و  روص  نیب  طابترا  دوجو  مدـع  رب  راکـشآ  لـیلد 

نودب میروآیم  دای  هب  ار  نآ  ًادّدجم  يدامتم  ياهلاس  زا  سپ  هاگ  میراپـسیم و  نهذ  هب  ار  نآ  هدرک ، كاردا  یجراخ  روما  زا  ار  يزیچ 
[323 .] تفاییم رییغت  ًاعطق  دوب  دیقم  نامز  هب  رگا  هک  یلاح  رد  دشاب ، هتفرگ  تروص  نآ  رد  يرییغت  نیرتکچوک  هکنآ 

: هک دش  نشور  تشذگ  هچنآ  زا 
رما زا  دوجو ، ثیح  زا  تسا  تایصوصخ  نیا  ياراد  نوچ  تسا و  هوق  زا  یلاخ  هدام و  زا  دّرجم  [ 324] دشاب هک  عون  ره  زا  هّیملع  تروص 
اراد ار  دوخ  درجم  دوجو  راـثآ  تسا و  رتيوق  دوشیم ، یهتنم  نادـب  زین  لّـقعت  لـّیخت و  دـنکیم و  كاردا  ار  نآ  ّسح  هک  يداـم  مولعم 

هدـننکكاردا سفن  رد  رـضاح  یقیقح  مولعم  راثآ  میرادـنپیم ، كاردا  هب  ّقلعتم  ار  اهنآ  ام  هک  نآ ، يدام  یجراخ  دوجو  راثآ  اما  تسا ،
نیا هب  ار  هدـننک  كاردا  صخـش  هک  تسا  مهو »  » نیا هکلب  دـیآ ، شیپ  نآ  بترت  مدـع  ای  يدام  یجراخ  راـثآ  بترت  زا  نخـس  اـت  تسین 

نامگ
407 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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راثآ نتفاـی  ددـص  رد  سفن  و  تسا ، یجراـخ  هّداـم  هب  قلعتم  تروص  ناـمه  تسا  رـضاح  يو  دزن  كاردا  لاـح  رد  هچنآ  هک  درادیم  او 
. نآ یجراخ  راثآ  نودب  تسا  ءیش  تیهام  نامه  مولعم ، هک  دنکیم  مکح  نیاربانب  دباییمن ؛ دیآیمرب و  نآ  یجراخ 

یلعاف أدبم  دوخ  هک  يدّرجم  دوجوم  زا : تسا  ترابع  دشاب ، هتشاد  ّقلعت  هدام  هب  هک  يزیچ  هب  تبسن  یلوصح ، ملع  رد  یعقاو  مولعم  سپ 
و تسا ، يروضح  ملع  نامه  نیا  و  دباییم ، روضح  هدننک  كاردا  دزن  دوخ  یجراخ  دوجو  اب  هک  تسا  زیچ  نآ  تالامک  هدنراد  رب  رد  و 

. دوشیم لقتنم  نآ  یجراخ  راثآ  تیهام و  هب  هدننکكاردا  هک  تسا  يروضح  ملع  نیا  لابند  هب 
دوجو اـب  تسا و  یلقع  اـی  یلاـثم  دّرجم  دوجوم  هک  يروضح  موـلعم  کـی  زا  تسا  یلقع  راـبتعا  یعوـن  یلوـصح  ملع  رگید ، تراـبع  هب 
تروص رود  زا  نآ  كاردا  هک  دـنچ  ره  دزاسیم ؛ رابتعا  نآ  زا  ریزگان  ار  لقع  دـباییم و  روضح  هدـننکكاردا  سفن  رد  دوخ  یجراـخ 

. دریگ
: مییوگ و  ملع ، فیرعت  ینعی  یلصا ، هلئسم  هب  میدرگیم  زاب  نونکا 

هکلب تفگ . ناوتن  ملع  ار  یلوصح  هنوگره  اما  تسین ، دیدرت  لباق  هجوچـیه  هب  هک  تسا  يرما  ِملاع  يارب  نآ  ندـش  لصاح  ملع و  دوجو 
. دشابن نآ  رد  يرما  چیه  هوق  دشاب و  ضحم  تیلعف  هک  تسا  لعفلاب  يرما  لوصح  ملع ،

تروص هوق  تسه ، هک  ناـنچنآ  هّیملع ، تروـص  هک  میباـییمرد  دوـخ ) نورد  زا  میقتـسم  یهاـگآ   ) نادـجو قـیرط  زا  ار  بلطم  نیا  اـم 
. تسا ظوفحم  هراومه  نآ  تیلعف  دباییمن و  رییغت  تسه  هچنآ  زا  درادن و  رب  رد  ار  يرگید 

. تسا روضح  نامه  لوصح  هنوگنیا  هوق و  زا  يراع  هدام و  زا  دّرجم  يرما  لوصح  زا : تسا  ترابع  ملع  لوصح  نیاربانب ،
تهج زا  هنرگو  دـشاب  هتـشادن  هدام  هب  یقّلعت  هنوگچـیه  هک  تسا  ّماـت  تیلعف  اـب  نآ  لوصح  رگید ، ءیـش  يارب  ءیـش  کـی  روضح  سپ 

صقان دوخ ، هّوقلاب  تالامک  زا  یضعب 
408 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[325 .] دوب دهاوخ 
نکمم يو  يارب  اهنآ  لوصح  هک  تالامک  یـضعب  تهج  زا  دـشاب و  تیلعف  ياراد  زین  ِملاع  هک  تسا  نآ  ملاع  يارب  ملع ، روضح  ياضتقا 

. دشاب هوق  زا  یلاخ  هدام و  زا  دّرجم  دیاب  ملاع  دوجوم  ینعی : دشابن . صقان  تسا ،
ناوـت زین  هداـم . زا  دّرجم  يرما  يارب  هداـم  زا  دّرجم  يرما  لوـصح  زا  تسا  تراـبع  ملع  تسا : نینچ  ملع  فـیرعت  دـش  هتفگ  هچنآ  رب  اـنب 

. يزیچ يارب  يزیچ  روضح  تفگ :

لوقعم لقاع و  داحتا  ای  مولعم  ملاع و  داحتا  مود : لصف 

. دش هتفگ  هکنانچ  ملاع ، دزن  تسا  هّیملع  تروص  ای  مولعم  رما  ندش  لصاح  رگید ، دوجوم  هب  دوجوم  کی  ملع 
همزال تسا و  تاّذـلاب  مولعم  نامه  ملع ، سپ  تسا ، ءیـش  نآ  دوخ  ینعم  هب  زین  ءیـش  دوجو  و  نآ ، صاـخ  دوجو  ینعی  زیچ  ره  لوصح 
هاوخ دـشاب و  يروضح  مولعم  هاوخ  دـشاب ، دـّحتم  دوـخ  موـلعم  اـب  ملاـع  هک  تسا  نآ  يو  دزن  نآ  روـضح  ملاـع و  يارب  موـلعم  لوـصح 

روضح و ِملاع  يارب  هک  رظن  نآ  زا  دوب و  دهاوخ  هسفنل  دوجو  ياراد  دـشاب  سفن  هب  مئاق  ءیـش  کی  یلوصح ، مولعم  رگا  اریز  یلوصح ،
ملاع و دوجو  سپ  هریغل ، مه  دـشاب و  هسفنل  مه  ءیـش  کی  دوجو  هک  تسین  نکمم  دـشاب و  هریغل  دوجو  ياراد  دـیاب  تسا  هتفای  لوصح 

. تسا یکی  مولعم 
دیاب دـبای ، لوصح  روضح و  ملاع  يارب  لاح  نیع  رد  دـشاب و  عوضوم  رد  شدوجو  ینعی  هریغل ، دوجو  ياراد  دـشاب  يرما  مولعم ، رگا  اما 

زین نآ  هجیتن  رد  دشاب و  هتشاد  داّحتا  دوخ  عوضوم  اب  دیاب  تسا  هریغل  شدوجو  هک  يرما  و  دشاب ، دحتم  نآ  عوضوم  اب  ملاع 
409 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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هطبار زین  يروضح  ملع  دروم  رد  تشاد ، دـهاوخ  داّحتا  دوخ  ملاع  اب  زین  هریغل  دوجوم  ینعی  دوب ؛ دـهاوخ  دـّحتم  دوخ ، عوضوم  دـّحتم  اـب 
[326 .] تسا داّحتا  مولعم  ملاع و 

موهفم هک  تسا  نآ  تسا ، مولعم  هلوقم  زا  ملع  مییوـگ  هکنیا  ینعم  دـش : هتفگ  ینهذ  هب  طوـبرم  ثحاـبم  رد  هک  دوـش  داریا  رگا  نوـنکا 
ندـش جردـنم  كالم  هک  عئاـش - لـمح  هب  هن  دـنکیم  قدـص  ملع  رب  یلوا  لـمح  هب  مولعم  هلوقم  ینعی  تسا ، ربتعم  ملع  رد  مولعم  هلوقم 
رهوج نیارباـنب ، ءیـش ؛ دوجو  ندوب  هریغل  هسفنل و  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  نآ - رب  یجراـخ  راـثآ  بترت  دوخ و  هلوقم  تحت  تسا  تیهاـم 

هب ضرع  ندوب ، ینهذ  ثیح  زا  زین  ینهذ  ضرع  درادـن ، هسفنل  دوجو  تسین و  رهوـج  عئاـش  لـمح  هب  تسا  ینهذ  هک  تهج  نآ  زا  ینهذ 
نآ و رب  بترتم  یجراخ  راثآ  اب  یجراخ  تسا  يرما  لقاع  هک  لوقعم  لقاع و  داحتا  هصالخ ، و  درادـن . هریغل  دوجو  تسین و  عیاـش  لـمح 

[327 .] ینعمیب تسا  ینخس  نآ ، رب  راثآ  بترت  نودب  تسا  یموهفم  ینهذ و  يرما  لوقعم 
410 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

هـس هک  ملاع  سفن  زا  ریغ  تسا  يزیچ  مولعم  هکنیا  اـی  و  دوخ ، سفن  هب  اـم  ملع  دـننام  تسا ، ملاـع  سفن  مولعم  اـی  زین  يروضح  ملع  رد 
. دنتسه یثلاث  تلع  لولعم  مولعم ، ملاع و  ای  ملاع و  مولعم  ای  تسا  ملاع  تلع  ای  مولعم  دشاب . هتشاد  دناوتیم  تلاح 

اهنآ نیب  داّحتا  ات  تسین  راک  رد  یترثک  اًلـصا  تسین و  شیب  یکی  مولعم  ملاـع و  هک  تسادـیپ  دـشاب ، يو  تاذ  ملاـع و  سفن  مولعم ، رگا 
یکی تشاد و  دهاوخ  دوجو  یگناگود  اهنآ  نیب  دـیدرتیب  دنـشاب  رگیدـکی  لولعم  ای  تلع  مولعم  ملاع و  رگا  اما  دـشاب ، هتـشاد  قادـصم 

هب نیا  رّخأتم و  مه  دشاب و  مدـقتم  مه  دوخ  دوجو  رب  زیچ  کی  هک  دـیآیم  مزال  لولعم ، تلع و  تدـحو  تروص  رد  اریز  دوب ، دـنهاوخن 
. تسا لاحم  لقع ، يرورض  مکح 

. تسا داحتا  زا  عنام  نیا  و  بجاو ، تسا  يرما  يدوجو  تیصخش  ثیح  زا  اهنآ  تریاغم  دنشاب ، یثلاث  تلع  لولعم  مولعم ، ملاع و  رگا  اما 
کی لوقعم ، هچ  دنـشاب و  لقاع  هچ  اهنآ ، زا  کی  ره  و  دّرجم ، تادوجوم  همه  هک  تسا  نآ  لوقعم  لقاع و  داحتا  همزـال  هتـشذگ ، نیا  زا 

. دشابن رتشیب  دحاو  تیصخش  کی  اب  دوجوم 
: مییوگ تاضارتعا  نیا  خساپ  رد 

يروضح ملع  هب  یلوصح  ملع  ره  میتـفگ ، هکناـنچ  اریز  تسا ، یفتنم  دـش  دراو  یلوصح  ملع  رد  لوقعم  لـقاع و  داـحتا  هب  هک  یلاکـشا 
هاوخ دـشاب و  هسفنل  هاوخ  دوخ ، یجراخ  دوجو  اب  هک  دّرجم ، تسا  يدوجوم  دـباییم ، روضح  لماع  دزن  هک  یمولعم  نوچ  ددرگ ، یهتنم 

. دوشیم رضاح  ملاع  سفن  رد  هریغل ،
یکی تسا : رابتعا  ود  ياراد  یلولعم  دوجوم  ره  هک  تسناد  دـیاب  دـش ؛ هتفرگ  يروضح  ملع  رد  لوقعم  لقاع و  داّحتا  رب  هک  یلاکـشا  اـما 

هسفن و یف  دوجوم  تیهام و  ياراد  لولعم  دوجو  رابتعا  نیدب  نآ ، يدوجو  تلع  نتفرگ  رظن  رد  نودب  ینعی  لقتـسم  تروصهب  نآ  رابتعا 
لولعم دوجوم  هک  تسا  نآ  رگید  رابتعا  لومحم . مه  دریگ و  رارق  عوضوم  دناوتیم  مه  هک  دوب  دهاوخ  دوخ  تیهام  زا  مدع  هدـننک  درط 

هک ياهطبار  تهج  زا 
411 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

نآ زا  لولعم  دوجو  دـش ، هتفگ  لولعم  تلع و  ثحاـبم  رد  هچنآ  ياـنبم  رب  هک  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  دراد  دوـخ  تلع  دوـجو  اـب  شدوـجو 
دنتسم و زج  درادن و  لالقتسا  ّتیسفن و  تسا و  طبار  دوجو  تلع ، دوجو  هب  تبـسن  تسا  رقف  زاین و  ضحم  دوخ ، تاذ  ّدح  رد  هک  تهج 

. درک ناوت  لمح  نآ  رب  ار  يزیچ  هن  تسا و  يزیچ  رب  لمح  لباق  هن  تسین ، چیه  دوخ  تلع  دوجو  رب  ندوب  یکّتم 
ّلقتسم دوجوم  هب  تسا  طبار  تبسن  نامه  اهنآ  نیب  تبـسن  لولعم ، مولعم  دشاب و  تلع  ملاع ، هک  یتروص  رد  دش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 

عرف ندوب ، يرگید  يارب  اریز  درادـن ،) هریغل  دوجو  ینعی   ) دوب دـناوتن  دوجوم  يرگید  زیچ  يارب  طـبار  دوجوم  هک  تسا  نشور  و  یـسفن .
يزیچ هکنیا  رد  یلصا  طرش  و  [ 328 .] تسا هریغ  یف  شدوجو  طبار ، دوجوم  هک  یتروص  رد  تسا ، يدوجو  لالقتسا  هسفن و  یف  دوجو 
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زا ینعی  دوخ ، تلع  دوجو  هب  مئاـق  طـبار و  تسا  يدوجوم  لولعم  هکنآ  لاـح  ددرگ ، دوجوم  ملاـع  يارب  هک  تسا  نآ  دوش  عقاو  موـلعم 
. تسا رضاح  دوخ  تلع  يارب  تسا  تلع  هب  مّوقتم  هک  روطنامه  سپ  تسین ، تیاغ  ای  جراخ  دوخ  تلع 

ملع تسین ، نوریب  يو  زا  هک  شیوخ  لولعم  هب  تسا ، لولعم  هدنهدماوق  هک  دوخ  سفن  هب  ملع  اب  دشاب ، مولعم  تلع  ملاع ، هاگره  نیاربانب 
درادن ینعم  ءزج  تسین و  بیکرت  لیـصا ، دوجو  نیع  رد  اریز  تشادنپ ، تلع  دوجو  زا  یئزج  دیابن  ار  لولعم  دوجو  هتبلا  تشاد . دـهاوخ 

تدـش و ثیح  زا  هک  دوجو  بتارم  نیب  لمح  هنوگنیا   ] دـنیوگ هقیقر  هقیقح و  لمح  ار  نآ  هک  تسا  یّـصاخ  عون  اـهنآ  نیب  لـمح  هکلب 
[329 [.] تسا رارقرب  دنفلتخم  فعض 

نآ رب  طبار  نآ  هک  یلقتسم  دوجوم  رب  ملع  قیرط  زا  طبار ، دوجوم  رب  ملع  نینچمه 
412 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دوشیم لصاح  دراد  يدوجو  ءاکتا 
دجاو دـناوتیمن  لولعم  ِطبار  دوجو  و  تسا ، يرورـض  ملاع  يارب  مولعم  دوجو  هک  اجنآ  زا  تلع ، مولعم  دـشاب و  لولعم  ملاع ، رگا  لاح 

، تلع ینعی  دوش ، رـضاح  لولعم  يارب  دناوتیم  تلع  هب  لولعم  یتاذ  یگتـسباو  قیرط  زا  تلع  دوجو  زین  دروم  نیا  رد  سپ  دـشاب ، يزیچ 
دراد و ملع  دوخ  سفن  رب  تلع  نیاربانب  تسین . جراخ  بیاغ و  نآ  زا  طبار ، لولعم  لاح ، نیع  رد  هسفنل و  لقتسم و  تسا  يدوجوم  دوخ 

نیا نیب  لمح  رتشیب . هن  دباییم  یملع  هطاحا  تلع  رب  دوخ  يدوجو  تعـسو  ّدح  رد  زین  لولعم  سپ  تسین ، يو  سفن  زا  جراخ  زین  لولعم 
. هقیقر هقیقح و  لمح  زا  تسا  یعون  عقاو  رد  هک  دوخ  هتسباو  لولعم  رب  تسا  تلع  لمح  زین ، ود 

رب دوش - هتفرگ  رظن  رد  دوخ  لولعم  اب  تلع  هک  یلاـح  رد  تلع - ملع  زا : تسا  تراـبع  دوخ  تلع  هب  لولعم  ملع  تقیقح  ساـسا ، نیا  رب 
رد اـهنت  هک  شیوخ - سفن  هب  تلع  ملع  زا  تسا  تراـبع  دوخ  لولعم  هب  تلع  ملع  و  دوش - هتفرگ  رظن  رد  ییاـهنت  هب  هک  شیوـخ - سفن 

. دوش رابتعا  لولعم  اب  يو  سفن  هک  یلاح  رد  دوش - هتفرگ  رظن 
نادب مولعم  ملاع و  ای  لوقعم  لقاع و  داحتا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دنتسه ، یثلاث  تلع  لولعم  هک  رگیدکی ، هب  دوجوم  ود  ملع  دروم  رد  اما 

هک دوجو  کی  زا  مولعم  ملاع و  تیهام  هک  تسا  نیا  نآ  زا  روظنم  هکلب  دـباییم ، بـالقنا  صخـش  کـی  هب  صخـش  ود  هک  تسین  ینعم 
[330 .] دباییم عازتنا  تسا  ملاع  دوجو 

413 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
موهفم ود  هک  مولعم  ملاع و  موهفم  ود  هک  تسا  رابتعا  نیا  هب  اهنت  ندرمـش ، مولعم  ملاع و  داّحتا  هلوقم  زا  ار  دوخ  سفن  رب  ءیـش  ملع  اـما 

. تسین شیب  زیچ  کی  تقیقح  رد  تسا و  يراذگمان  ًافرص  داّحتا ، هنرگو  دباییم  عازتنا  نآ  زا  دنرگیدکی  اب  ریاغم 
یفتنم زین  دوب ، دـنهاوخ  دـحاو  صخـش  کـی  تادرجم  همه  لوقعم ، لـقاع و  داـّحتا  تروص  رد  هک : ضارتعا  نیا  دـش ، هتفگ  هچنآ  رباـنب 

. دوریمن نیب  زا  اهنآ  داّحتا  ببس  هب  مولعم  ملاع و  تیصخش  میتفگ  هکنانچ  اریز  دش ، دهاوخ 

یلوصح ملع  میسقت  موس : لصف 

. دوشیم میسقت  یئزج  یّلک و  مسق  ود  هب  یلوصح  ملع 
رد دّدـعتم  دارفا  رب  ار  نآ  لقع  هک  لوقعم  ناـسنا  دـننام  دـشابن ، عنتمم  رایـسب  دارفا  رب  نآ  قدـص  لـقع ، بسح  رب  هک  تسا  نآ  یّلک  ملع 

. دباییم قابطنا  قدص و  لباق  جراخ 
هلیـسو هب  نآ و  هّدام  اب  لاّصتا  قیرط  زا  هک  ّصاخ  ناسنا  نیا  دننام  دـنادب ، عنتمم  رایـسب  دارفا  رب  ار  نآ  قدـص  لقع ، هک  تسا  نآ  یئزج ،

هّدام دراد و  یصوصخب  صخش  هب  تبسن  ناسنا  هک  یملع  دننام  ای  دنمان و  یساسحا  ای  یّسح  ملع  ار  نآ  هک  هتفای  روضح  نهذ  رد  ّساوح 
. دنیوگ یلایخ  ملع  ار  نآ  تسین و  رضاح  ملاع  دزن  لعفلاب  زین  نآ 
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تاودا و هک  تسا  يدـنویپ  تهج  زا  اهنت  دناهدرمـش ، رایـسب  دارفا  رب  قدـص  لـباق  ریغ  ار  یئزج  یلوصح  ملع  زا  روکذـم  مسق  ود  هکنیا 
اب لاّصتا  نیا  یّسح  ملع  قیرط  زا  یلایخ  ملع  رد  تسا و  میقتـسم  لاّصتا  یـسح  ملع  رد  هک  دراد  یجراخ  مولعم  هّدام  اب  یّـسح  ياهمادنا 

دشاب یسح  هچ  هّیملع  تروص  هنرگو  تسا ، رارقرب  ضرعلاب  مولعم 
414 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دوب دهاوخ  رایسب  دارفا  رب  قدص  لباق  جراخ ، اب  نآ  لاصتا  زا  رظنفرص  نآ و  سفن  هب  هجوت  اب  اهنآ ، ریغ  هچ  یلایخ و  هچ  و 
: زا دنترابع  هک  دوشیم  عّرفتم  روکذم  لوصا  زا  هلئسم  دنچ 

تروص ساسحا  نیح  رد  هک  يدام  تـالاعفنا  لـعف و  یجراـخ و  هّداـم  اـب  یّـسح  ياهمادـنا  لاـّصتا  هک  دـش  مولعم  تشذـگ  هچنآ  زا  . 1
. دنک ادیپ  یّلک  ای  یئزج  زا  معا  ار  مولعم  تروص  تفایرد  دادعتسا  سفن ، هک  تسا  نآ  يارب  ًافرص  دریگیم ،

ضراوع ریاس  هدام و  زا  مولعم  نتفرگرب  تسوپ   » زا تسا  ترابع  لّـقعت  هکنیا  رب  ینبم  اـمکح  زا  یـضعب  لوق  دوشیم  راکـشآ  اـجنیا  زا 
طورـشم ساسحا  و  دـنامن ، یقاب  نآ  نایرع  تیهام  زج  زیچ  چـیه  هک  يروطهب  تسا  هتفرگ  رب  رد  ار  نآ  هک  ياهصخـشم  ضارعا  يدام و 

ار مولعم  هک  یلاوحا  ضارعا و  دوجو  هب  تسا  طورـشم  لّیخت  دزاـسیم و  صخـشم  ار  مولعم  هک  یـضارعا  ریاـس  هداـم و  روضح  هب  تسا 
[331 .] دناهتفگ میلعت  ندرک  ناسآ  يارب  لیثمت و  قیرط  هب  هک  تسا  یلوق  هدام » روضح  نودب  دشخبیم ، صّخشت 

هک ياهدنهدصّخـشت  ضارعا  ریاـس  هداـم و  روضح  طرـش  هداـم و  زا  دّرجم  تسا  یتروص  سوسحم ، تروـص  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح 
. دنک ادیپ  یّسح  كاردا  يارب  ار  مزال  دادعتسا  سفن  هک  تسا  نآ  يارب  هدرک ، هطاحا  ار  مولعم 

415 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
نادب هچنآ  هدام و  هصخشم و  ضراوع  همه  زا  مولعم  ندرک  نایرع  روطنیمه  و  یّلیخت ، مولعم  رد  هصخشم  لماوع  دوجو  طرـش  نینچمه 
تروص دیاب  يددـعتم  تاکاردا  یّلک ، تیهام  تفایرد  تهج  سفن  دادعتـسا  لوصح  يارب  هک  تسا  نیا  نّیبم  لّقعت ، رد  دوشیم ، طوبرم 

زا یّلک  عازتنا  هب  نآ  زا  هک  تسا  رما  نیمه  دـنک . لّقعت  ار  یّلک  تیهام  دـحاو ، رما  کـی  كاردا  اـب  دوب  دـهاوخن  رداـق  سفن  نوچ  دریگ .
. دناهدرک ریبعت  دارفا 

جراخ اب  طابترا  نیا  هکنآ  زا  معا  تسا ؛ جراخ  اب  طابترا  نآ و  اب  لاـصتا  یعون  مزلتـسم  یجراـخ ، قادـصم  زا  موهفم  نتفرگ  عازتنا و  . 2
هکنانچ هطساو ، اب  میقتسمریغ و  ای  و  تسا ، رارقرب  جراخ  اب  لاصتا  ّساوح  قیرط  زا  یّسح  ملع  رد  هکنانچ  دشاب ، هطساو  نودب  میقتسم و 
طابترا جراخ  اب  ّساوح  لایخ و  قیرط  زا  لقع  زین ، یلقع  ملع  رد  دـنکیم . رارقرب  طابترا  جراخ  اب  ساوح  قیرط  زا  لایخ  یلاـیخ ، ملع  رد 

. دزاسیم رارقرب 
اب یطابترا  هنوگچیه  نودب  دوخ  شیپ  زا  ار  نآ  و  دریگن ، کمک  نهذ  زا  جراخ  ناهج  زا  میهافم  زا  یموهفم  كاردا  رد  هکردـم  هوق  رگا 
رب ای  دنک و  قدص  زیچ  همه  رب  ای  ینعی  دنک . قیبطت  ناسکی  قادصمریغ ، قادصم و  رب  دـیاب  یتروص  نانچ  نآ  ًامازلا  دـیامن ، عادـبا  جراخ 

هتفرگ جراخ  زا  یموهفم  ره  هک  تسا  نآ  نّیبم  نیا  دننکیم و  قدص  دوخ  قادصم  رب  اهنت  ینهذ  میهافم  همه  هک  یتروص  رد  زیچ . چـیه 
. تسا هدش 

رهاـظ ّساوح  قیرط  زا  یلوصح  ملع  ره  نکیل  دوـشیم  یهتنم  ّسح  هب  یلوـصح  موـلع  رتـشیب  هک  تسا  تسرد  دوـش : ضارتـعا  هچناـنچ 
ینعی دوشیم ، كاردا  نطاب  ساوح  هلیـسو  هب  اـهنآ  لاـثما  نتـساوخن و  نتـساوخ ، ندـیزرو ، هنیک  نتـشاد ، تسود  اًـلثم  دوشیمن ؛ بسک 

. ددرگیمن كاردا  جراخ  زا  اهنآ  ینهذ  ياهتروص 
نیاربانب درک . كاردا  ناوتیمن  سح  قیرط  زا  ار  رهوج  هاگچـیه  دـباییمنرد و  جراخ  زا  ار  یـضرع  تایهام  زج  ناسنا  ّساوح  نینچمه ،

. تسا هدشن  لصاح  جراخ ، اب  نآ  لاصتا  سح و  قیرط  زا  نآ  ینهذ  تروص 
ّبح و دننام  نطاب  ساوح  قیرط  زا  ذوخأم  ینهذ  ياهتروص  ناسنا ، سفن  مییوگ :
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416 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
دوخ لاح  هب  تاکاردا ، هنوگنیا  رد  یجراخ  دوجو  اب  لاّصتا  ینعی  دـنکیم ، كاردا  دـنراد  هک  یجراـخ  دوجو  ماـمت  اـب  ار  هریغ  ضغب و 

[332 .] تسا یقاب 
تـسا ینخـس  دنکیمن ، ادیپ  لاصتا  نادب  دباییمنرد و  ار  رهوج  نطاب  رهاظ و  ساوح  زا  کیچیه  دـش  هتفگ  هکنیا  رهوج ، دروم  رد  اما 
دوـجو اـب  دسانـشیم و  ار  دوـخ  يروـضح  ملع  قـیرط  زا  دراد و  يروـضح  ملع  دوـخ  هب  تبـسن  رما  ودـب  رد  ناـسنا  سفن  نکیل  تسرد ؛

قیرط زا  هک  ياهینهذ  ياهتروص  ریاس  دننام  دـنکیم ، سابتقا  ینهذ  یتروص  شیوخ  تخانـش  نیا  زا  دراد و  یملع  داّحتا  دوخ  یجراخ 
سفن هب  تافـص  تالاح و  نیا  هک  دـباییمرد  دسانـشیم و  ار  سفن  تالاح  تافـص و  سپـس  دریگیم . نوگانوگ  روما  زا  يروضح  ملع 
تالاح تافص و  هک  دنیبیم  و  تسین . هتسباو  يرگید  زیچ  هب  شدوجو  تسا و  مئاق  دوخ  هب  سفن  دوخ  اما  تسا ، نآ  هب  مئاق  دراد و  قلعت 

نیا هدـهاشم  زا  سپ  سفن  دـهدیم . ناشن  شنکاو  دوخ  زا  اهنآ  موجه  ربارب  رد  سفن  دوشیم و  دراو  سفن  رب  جراـخ  زا  یناوارف  یـضرع 
تافـص و عوضوم  سفن ، هک  نانچمه  دـنمئاق و  نآ  رب  دوجو ، رد  هک  دنتـسه  یعوضوم  ياراد  زین  اهنآ  هک  دـباییمرد  ضارعا  تافص و 

موهفم قیرط  نیا  زا  و  دنـشاب ، مئاق  نآ  رب  یـضرع  تافـص  ات  تسا  مزال  یعوضوم  زین  سفن  زا  جراـخ  رد  تسا  شیوخ  یـضرع  تـالاح 
. دسانشیم دوب » دهاوخ  زاینیب  عوضوم  زا  دشاب  دوجوم  هاگره  هک  یتیهام   » ناونعهب ار  نآ  دباییم و  رد  ار  رهوج 

ملاوـع ار  اـهنآ  هک  دوـشیم  میـسقت  یّلک  مسق  هس  هب  هداـم ، زا  دّرجت  مدـع  دّرجت و  ثیح  زا  دوـجو  هک  دـش  نـشور  تشذـگ  هـچنآ  زا  . 3
. دنیوگ هناگهس 

417 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
عضو و رادقم و  لکـش و  زا  نآ  راثآ  هدام ، لصا  زج  هب  هک  تسا  هدام  زا  دّرجت  ملاع  مود ، تسا . هوق  هدام و  ملاع  هناگهس ، ملاوع  زا  یکی 

هدام زج  دراد ، دوجو  نوگانوگ  ياهتأیه  لاکـشا و  ضارعا و  ینامـسج و  ياهتروص  همه  ملاـع  نیا  رد  ینعی  دراد . هارمه  هب  ار  هریغ 
. تسا یلقع  دّرجت  ملاع  هدام و  ملاع  نیب  هطساو  نوچ  دنمانیم  زین  خزرب  ملاع  لاثم و  ملاع  ار  نآ  تسا و  هوق  لماح  هک 

هک وحن  ره  هب  نآ  رد  سفن  و  تسا ، یناسنا  سفن  رب  مئاق  هک  رغـصا  لاـثم  تسا و  شیوخ  سفن  هب  مئاـق  هک  مظعا  لاـثم  هب  ار  لاـثم  ملاـع 
نآ زا  یقیقحریغ  ياهتروص  هاگ  وکین و  یقیقح  ياـهتروص  هاـگ  دـنکیم و  فّرـصت  فلتخم  یعاود  اـههزیگنا و  بسح  رب  دـهاوخب 

. دناهدرک میسقت  دنکیم ، داجیا 
. دنیوگ لقع  ملاع  ار  نآ  هک  يدام ، راثآ  هدام و  زا  لماک  دّرجت  ملاع  موس ،

، لوا أدـبم  هب  اهنآ  نیرتکیدزن  دوجو و  ثیح  زا  اـهنآ  نیرتمدـقتم  نیرتيوق و  نیرتـالاب و  هتفاـی ، میظنت  یلوط  بیترت  هب  هناـگهس  ملاوع 
. تسا هوق  يدام و  ياهناصقن  زا  هزنم  دراد و  ّمات  تیلعف  هک  تسا  دّرجم  لوقع  ملاع  سّدقت ، یلاعت و 

تـسا هدام  ملاع  لاثم ، ملاع  زا  سپ  و  دراد ، هارمه  هب  ار  هدام  راثآ  نکیل  تسا  هدام  زا  دّرجم  هک  دراد  رارق  لاثم  ملاع  لوقع ، ملاع  زا  سپ 
شیپ هکنانچ  نآ ، یلقع  یلاثم و  دوجو  قیرط  زا  رگم  دباییمن  ّقلعت  نآ  زیچ  چیه  هب  ملع  تسا و  هوق  ناکما و  ّرش و  صقن و  هاگیاج  هک 

[333 .] دش هتفگ  نیا  زا 
418 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

رگید یهاگدید  زا  یئزج  یّلک و  هب  یلوصح  ملع  میسقت  مراهچ : لصف 

هراشا

دوجو اّنب  نهذ  رد  نامتخاس  زا  هک  یتروص  دننام  دوشیمن ؛ نوگرگد  یجراخ  مولعم  ینوگرگد  اب  هک  تسا  یملع  یلک  میـسقت ، نیا  رد 
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زا سپ  یتح  نآ و  مامتا  زا  دعب  نآ و  اب  نامزمه  نامتخاس و  راک  زا  لبق  تروص  نیا  هتبلا  هک  دزاسیم ، نآ  ساسا  رب  ار  نامتخاس  دراد و 
. دنمانیم ترثک » لبقام  ملع   » ار نآ  تسا و  یقاب  دوخ  لاح  رب  ندش  ناریو 

تعاس نّیعم و  زور  رد  هام  فوسخ  هب  سانـشهراتس  هک  یملع  دـننام  تسا . یّلک  ینعم  نیدـب  ددرگ  لـصاح  لـلع  قیرط  زا  هک  یملع  ره 
. ددرگ لئاح  دیشروخ  هام و  نیب  نیمز  هک  دش  دهاوخ  نانچ  نامسآ  ياههراّیس  عضو  نآ  رد  هک  دراد  نّیعم 

. دوب دهاوخ  یقاب  لاح  کی  رب  نآ  زا  دعب  نآ و  نیح  رد  فوسخ و  زا  لبق  یملع  نینچ 
زین نآ  هّیملع  تروص  دـشاب ، مولعم  اب  قباطم  نادـب ، ملع  نوچ  دـباییمن و  رییغت  دوخ  تیلع  رد  هّماـت  تلع  هک  تسا  نآ  تاـبث ، نیا  تلع 

. تسا تباث  یّلک و  ملع  هنوگنیا  سپ  دوب . دهاوخ  تباث  ریذپانرییغت و  زین  نآ  لولعم  هب  ملع  دنام و  دهاوخ  رییغت  نودب  تباث و 
دوب دهاوخ  یملع  یئزج ، بیترت  نیدب  دنرییغت . شوختسد  تاسوسحم  اریز  دوب ، دناوتن  یّلک  یّـسح ، ملع  هک  تسناد  ناوتیم  اجنیا  زا 

زا لاح  نامه  رد  دـیز  نکیل  مینک  ادـیپ  ملع  دـیز  تکرح  هب  ندـید  قیرط  زا  ام  اًلثم  هکنانچ  دـبای . رییغت  نآ  یجراـخ  مولعم  رییغت  اـب  هک 
. دنمانیم ترثک » دعبام  ملع   » ار ملع  نیا  دباییم . رییغت  زین  ام  ملع  داتسیا ، زاب  تکرح  زا  دیز  هک  نیمه  دتسیا . زاب  تکرح 

هب یلاح  زا  لاقتنا  نامه  هک  ّریغت ، اریز  تسا ، يدام  رکذلاقوف  یئزج  ملع  دیدرک ، فارتعا  دوخ  امـش  هکنانچ  دوش : ضارتعا  رگا  نونکا 
. تسا هدام  زا  دّرجم  ملع  ماسقا  همه  دیتفگ  اًلبق  هک  یتروص  رد  تسا ، هدام  هوق ، همزال  تسا و  هوق  مزلتسم  تسا ، یلاح 

روضح ینعم  هب  ّریغتم  رما  کـی  هب  ملع  ّقلعت  و  ّریغتم ، هن  تسا  تباـث  دوخ  ریغت  تفـص  رد  ّریغت  تسا . ملع  ّریغت  زا  ریغ  ّریغت  هب  ملع  مییوگ :
تابث تهج  زا  هک  تسا  ملاع  دزن  نآ 
419 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

هک ءیـش  يارب  ءیـش  روضح  دوب و  دـهاوخن  رـضاح  دـشابن ، راک  رد  تاـبث  رگا  هچ  تسا . ریغتم  هک  ثیح  نآ  زا  هن  دریگیم  تروص  نآ 
[334 .] تفای دهاوخن  ققحت  تسا  ملع  یلصا  ینعم 

يروآدای

رب تسا  تلع  ملع  یّلک ، ملع  مییوگ : هک  بیترت  نیدب  دوش ؛ لماش  زین  ار  يروضح  ملع  هک  داد  میمعت  يروط  ناوتیم  ار  هدش  دای  میـسقت 
- لولعم رییغت  اب  هاگچـیه  ملع  نیا  و  دراد ، دوخ  اـب  رتلـماک  رترب و  هجو  هب  ار  لولعم  هک  شیوخ  تاذ  هب  ملع  قیرط  زا  دوخ ، یتاذ  لولعم 

نیع وا  ملع  تققح  رد  هک  شیوخ  ریذپلاوز  ّریغتم و  لولعم  هب  تسا  تلع  ملع  یئزج ، ملع  و  دـنکیمن ؛ رییغت  دـشاب - زیاج  نآ  رییغت  رگا 
. دوریم نیب  زا  لولعم  لاوز  اب  تسا و  لولعم 

لقعت عاونا  مجنپ : لصف 

: تسا عون  هس  رب  لّقعت  هک  دناهتفگ 
تالوقعم زا  يزیچ  هن  دشاب و  تالوقعم  زا  یکی  لعفلاب  هن  لقع ، هک  هّوقلاب ، لقع  یکی 

420 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. دشاب لوقعم  هنوگره  زا  یلاخ  ینعی  دشاب ، هتشاد  دوخ  اب  ار 

زییمت رگیدکی  زا  ار  نآ  داحآ  ءازجا و  دـنکیم و  لّقعت  لعفلاب  ار  لوقعم  دـنچ  ای  کی  لقع  هک  تسا  یماگنه  نآ  و  یلیـصفت ، لقع  مود 
. دزاسیم بترم  مه  یپ  رد  ار  اهنآ  دهدیم و 

هکلب دسانشن ، زاب  رگیدکی  زا  ار  اهنآ  نکیل  دیامن  لّقعت  لعفلاب  ار  يرایـسب  ياهلوقعم  لقع  هک  تسا  یماگنه  نآ  و  یلامجا ، لقع  موس ،
یصخش هک  یماگنه  تسا : نینچ  دناهدروآ  نآ  يارب  هک  یلاثم  دشاب . هتشابنا  نآ  رد  لیصافت  همه  دشاب و  یلامجا  طیسب و  لقع ، یهاگآ 
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تسا و رضاح  امش  دزن  اهباوج  همه  هظحل  نامه  رد  دیراد ، یهاگآ  لئاسم  نآ  همه  رب  امش  دنکیم و  لاؤس  هلئسم ، دنچ  هرابرد  امش  زا 
ره لیصفت  رگیدکی و  زا  اهنآ  زیمت  نکیل  دینادیم . لعفلاب  ینیقی و  ملع  هب  ار  اهنآ  همه  دیوشیم  لوغشم  خساپ  هب  هک  هظحل  نامه  زا  امش 

ییوگ دوشیم ، رـضاح  ناتنهذ  نشور  شخب  رد  باوج  ماگنه  رد  ًادعب  زییمت  لیـصفت و  نیا  تسین و  امـش  یهاگآ  رد  هظحل  نآ  رد  کی 
. دنیوگ یلامجا  لقع  ار  لقع  نیا  دباییم . نایرج  هتفرگ و  همشچرس  نآ  زا  لیصافت  هک  تسا  یعبنم  امش  طیسب  یلامجا و  ملع 

یهتنم يروضح  ملع  هب  یلوصح  ملع  ره  دـش  مولعم  نیا  زا  شیپ  هچنآ  ربانب  اـما  تسا ، هدـش  هتفگ  یلوصح  ملع  دروم  رد  تشذـگ  هچنآ 
دروم يوحن  هب  دـیاب  ار  يدـعب  ثحابم  نینچمه  ددرگ . لماش  زین  ار  يروضح  ملع  هک  دوش  حرط  نانچ  ثحب  هک  تسا  هتـسیاش  دوشیم .

. دریگ رب  رد  زین  ار  يروضح  ملع  هک  داد  رارق  ثحب  هجوت و 

لقع بتارم  مشش : لصف 

: تسا هبترم  راهچ  ياراد  لقع  هک  دناهتفگ 
دنیوگ ینالویه  لقع  نادـب  ورنآ  زا  و  تسا ، یهت  لوقعم  هنوگره  زا  سفن  هک  تسا  ياهبترم  نآ  تسا و  ینالویه » لـقع   » نآ لوا  هبترم 

هنوگره زا  یلوا  يالویه  دننام  هک 
421 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسا یلاخ  یتیلعف 
مّدقت مولع  همه  رب  یهیدب  مولع  دنکیم ؛ لّقعت  قیدصت  ای  روصت  زا  معا  ار  تایهیدـب  هک  تسا  لقع  زا  ياهبترم  نآ  و  هکلملاب » لقع   » مود

. دوشیم لصاح  ناسنا  يارب  یهیدب  مولع  هیاپ  رب  يرظن  مولع  اریز  دراد ،
. دنکیم لقعت  جاتنتسا و  تاّیهیدب  زا  ار  يرظن  لئاسم  هک  تسا  لقع  زا  ياهبترم  نآ  و  لعفلاب » لقع   » موس

ملاع يدام و  ناهج  قیاقح  اب  هک  يرظن  یهیدـب و  روما  زا  ار  شیوخ  تالوقعم  همه  لقع  هک  تسا  ياهبترم  نآ  و  دافتـسم » لقع   » مراهچ
دروم يدام ، رما  چـیه  تلاخد  نودـب  دـنک و  رـضاح  شیوخ  دزن  تسا ، هدرک  بسک  یلوصح  ای  يروضح  قیرط  هب  دراد و  تقباطم  ـالاب 

[335 .] دنمان دافتسم  لقع  ار  نیا  ینیع . ناهج  دننامه  دشاب  یملع  یناهج  عقاو ، رد  دهد و  رارق  دوخ  هجوت 
422 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

؟ دنکیم هضافا  لقع  رب  یلماع  هچ  ار  هّیملع  روص  متفه : لصف 

اریز تسا ، وا  دزن  یّلک  یلقع و  ياهتروص  همه  هک  تسا  يدامریغ  قرافم و  یلقع  رهوج  دـنکیم  هضافا  لـقع  رب  ار  هّیملع  روص  هکنآ 
تـسا سفن  دوخ  ای  هک  دراد  ياهدننک  هضافا  نیاربانب  دوشیم و  هضافا  سفن  رب  تسا و  هدام  زا  دّرجم  هّیملع  روص  دـش  هتفگ  اًلبق  هکنانچ 

. سفن زا  جراخ  تسا  يرما  ای  دریذپیم و  ار  نآ  رگید  يوس  زا  دنکیم و  داجیا  ار  نآ  وس  کی  زا  هک 
هدیـسر تابثا  هب  نآ  نالطب  نیا  زا  شیپ  هک  دوب  دـهاوخ  لباق  لعاف و  تدـحو  نآ  همزـال  دوش ، ضرف  سفن  نآ ، ضیفم  لـعاف و  هاـگره 

هک تسا  نآ  مزلتـسم  مینک ، ضرف  سفن  رب  روص  ضیفم  ار  يدام  رما  کی  رگا  لاح  تسین . هّیملع  روص  هدـننک  هضاـفا  سفن ، سپ  تسا .
لعف زا  رتيوق  دوجو  ثیح  زا  دیاب  لعاف  اریز  تسا ، لاحم  زین  نیا  هک  مینادب  لماک  دّرجم و  يرما  لعاف  ار  يرتصقان  رتفیعـض و  دوجو 

. دشاب
. درادن بسانت  عضو  اب  دّرجم  روما  هک  یلاح  رد  تسا ، عضو  هب  طورشم  يدام  للع  لعف  نیا ، زا  هتشذگ 

هدنریگ ضیف  رهوج  هب  لوقع  همه  زا  هک  تسا  يدّرجم  ینالقع  رهوج  سفن ، رب  یلقع  ياهتروص  هدننک  هضافا  هک  دـش  نشور  نیاربانب 
ردق هب  دوشیم و  دـّحتم  نآ  اب  دراد  لّقعت  دادعتـسا  هک  یـسفن  تسا و  وا  دزن  یلامجا  لقع  تروصهب  یلقع  روص  همه  تسا و  رتکیدزن 
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. ددرگیم ضیفتسم  هّیلقع  روص  نآ  زا  دوخ  دادعتسا 
423 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

تابثا ار  نآ  روکذـم  ناهرب  هکنانچ  دـیآرد  سفن  رب  قرافم  يرهوج  هضافا  هیحاـن  زا  یلقع ، یّلک  روص  هکنیا  ضرف  هب  دوش : هتفگ  رگا 
دّدعتم قرافم  لوقع  هب  ارچ  تسا ؟ یـصخش  دـحاو  هک  دـیهدیم  تبـسن  قرافم  لقع  کی  هب  ار  یلقع  روص  همه  لیلد  هچ  هب  نکیل  درک ،

کی هب  ار  یلقع  روص  زا  هتـسد  ره  ای  میهد و  دانـسا  ّصاخ ، تیهام  اب  لقع  کی  هب  ار  یلقع  تروص  ره  هک  يروطهب  دوشن ؟ هداد  تبـسن 
. مینادب بستنم  لوقع  زا  هورگ 

رـصحنم یجراخ ، دوجو  رد  تادّرجم  عاونا  زا  کی  ره  تسا  هدـیدرگ  تابثا  دوخ  ياج  رد  اًلبق  هچنآ  قبط  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  مییوگ :
راثآ تایدام و  دوجو  دـنکیم و  تاـبثا  ناـهرب  ار  اـهنآ  دوجو  هک  یلوقع  هلـسلس  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  همزـال  تسا . درف  کـی  رد 

دشاب و یلوط  تهج  زا  اهنت  لوقع  ترثک  دشاب و  يدحاو  درف  رد  رصحنم  عون  دوخ  دح  رد  هقلح ، ره  دوشیم ، هداد  دانتـسا  اهنآ  هب  يدام 
هتفای میظنت  رگیدـکی  رب  بترتم  ددرگیم  یهتنم  تایدام  هدام و  هب  هک  اهنآ  نیرخآ  اـت  لوا ، أدـبم  زا  رداـص  لـقع  نیلوا  زا  لوقع  هلـسلس 

. دشاب
تسا يرما  دنوریم ، رامشهب  ءایشا  همه  یلعاف  للع  هک  هلیوط  لوقع  هلسلس  زا  لقع  نیرتکیدزن  هب  يدام  راثآ  تایدام و  دانتسا  نیاربانب 

. دنمانیم لاّعف  لقع  ار  نآ  ءاّشم  يامکح  هک  تسا  لقع  نامه  نیا  تباث و 
زا کی  ره  دوجو  ناشیا  نکیل  دنتسه ، يدام  عاونا  بابرا  هک  دناهدرک  تابثا  زین  ياهیضرع  لوقع  هّیلوط  لوقع  رب  هوالع  یقارـشا  يامکح 

[336 .] دنهدیم دانتسا  نآ ، لاثم  عون و  نآ  بر  هب  نآ ، یعون  تالامک  دارفا و  همه  اب  ار  تادوجوم  عاونا 
424 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسا قداص  زین  یئزج  هّیملع  روص  هرابرد  دش  هتفگ  یّلک  هّیملع  روص  دروم  رد  هچنآ 
سفن تسا و  وا  دزن  یلامجا  ملع  تروصهب  هیئزج  روص  همه  هک  تسا  یقرافم  یلاثم  رهوج  زین  هّیئزج  روص  هدننک  هضافا  هک  ینعم  نیدـب 

. دنکیم تفایرد  ار  روص  یلاثم  رهوج  هیحان  زا  شدادعتسا  ردق  هب  دباییم و  داّحتا  نآ  اب 

قیدصت روصت و  هب  یلوصح  ملع  ماسقنا  متشه : لصف 

هّیضق مّدقم »  » زا هک  یتروص  ای  ناسنا  تروص  دننام  بلـس ، ای  باجیا  نودب  یجراخ ، دحاو  مولعم  کی  زا  تسا  یتروص  ای  یلوصح  ملع 
اب زین  بلـس  باجیا و  هک  تسا  يروما  هّینهذ  تروص  ای  و  دـنمانیم ؛ روصت »  » ار نآ  تلاـح  نیا  رد  هک  دوشیم ، لـصاح  نهذ  رد  هیطرش 

. دنمانیم قیدصت »  » ار نآ  تروص ، نیا  رد  هک  هّیطرش  هّیلمح و  يایاضق  دننام  تسا ، هارمه  نآ 
. دراد ءزج  کی  زا  شیب  ًامازلا  تسا  بلس  باجیا و  رب  لمتشم  هک  ورنآ  زا  هّیضق 

هب تسا  لومحم  تبـسن  هک  هّیمکح  تبـسن  و  لومحم ، عوضوم و  تسا ، ءزج  راـهچ  ياراد  هبجوـم  هیلمح  هّیـضق  هک  تسا  ناـنچ  روهـشم 
. لومحم عوضوم و  داّحتا  هب  مکح  عوضوم و 

ناـسنا هک  مییوـگ  هکناـنچ  تسا ، عوـضوم  دوـجو  زا  ریغ  لوـمحم  نآ  رد  هک  دراد  دوـجو  هبّکرم  تاـّیله  رد  هناـگراهچ  ءازجا  نیا  هتبلا 
عوضوم و ءزج  هس  زا  اهنت  هیضق  تسا ، دوجوم  ناسنا  دننام  تسا  عوضوم  دوجو  نآ  رد  لومحم  هک  هطیسب  تایله  رد  اما  تسا ، کحاض 

ینعم تسا  وا  تاذ  تیعقاو  هک  شدوجو  ءیـش و  نیب  تسا  طـبار  يدوجو  هک  تبـسن »  » نتفرگ رارق  اریز  هتفاـی ، فیلأـت  مکح  لوـمحم و 
. درادن

دوجو نآ  رد  مکح  نکیل  یبلـس ، ای  یباجیا  هّیمکح ، تبـسن  لومحم و  عوضوم و  درادن ، دوجو  رتشیب  ءزج  هس  زین  هبلاس  هّیلمح  هّیـضق  رد 
نیا بلس  و  ندنادرگ ، يزیچ  ار  يزیچ  زا : تسا  ترابع  مکح  اریز  دشاب ، هتشاد  دوجو  نآ  رد  یمدع  یمکح  هکنآ  هن  درادن ،
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425 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. نآ مدع  لعج  هن  تسا  نآ  لعج  مدع  مکح ،

زا یئزج  تسا و  سفن  هیحان  زا  هرداص  لعف  هک  تسا  مکح  تهج  زا  ًافرص  هیضق ، رد  هّیمکح  تبـسن  روصت  هب  زاین  هک  تسا  نآ  تقیقح 
. مکح لومحم و  تسا و  عوضوم  هّیـضق ، رگید : ترابع  هب  تسا . هیـضق  زا  جراـخ  نآ  ققحت  ضرف  هب  هیمکح  تبـسن  ینعی  تسین ؛ هیـضق 
. دباییم تسد  تسا ، ندنادرگ  لومحم  ار  عوضوم  هک  مکح ، هب  لومحم  عوضوم و  نیب  دوجوم  تبسن  روصت  قیرط  زا  ناسنا  سفن  نکیل 
زا هّیـضق  سپ  دـنوریم ، رامـشهب  یقطنم  يایاضق  ءزج  لاح  نیع  رد  دـناهیمکح و  تبـسن  زا  یلاخ  هطیـسب  تاّیله  هک  تسا  نیا  نآ  لـیلد 

[337 .] درادن هّیمکح  تبسن  هب  يزاین  دوخ  قّقحت  رد  ندوب  هیضق  تهج 
426 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

مییوگیم یتقو  هک  تسا  ینعم  نیدـب  دریگیم  ماـجنا  كاردا  فرظ  رد  سفن  طـسوت  هک  میدرک  یفرعم  یناـسفن  یلعف  ار  مکح »  » هکنیا
دروخرب هداتـسیا  ورمع  اب  سپـس  تسا » هداتـسیا  دـیز   » نامه هک  دـباییم  ار  يدـحاو  ءیـش  ساسحا ، هار  زا  ام  سفن  تسا ، هداتـسیا  دـیز 

و دـیز »  » موهفم ود  هب  ار  هداتـسیا  دـیز  هک  دـباییم  ار  نآ  ییاـناوت  یّـسح  تادـهاشم  نیا  زا  هداتـسیا ؛ ریغ  دـیز  اـب  نآ  زا  سپ  دـنکیم و 
تسا هتفای  هدید و  جراخ  رد  هچنآ  زا  دهاوخب  هاگره  سپـس  دزاس . هریخذ  شیوخ  هظفاح  ای  نهذ  نزخم  رد  اهنآ  دنک و  هیزجت  هداتـسیا » »

، دیوگ هدرک  یکی  مه  اب  دنرگیدکی  زا  ادـج  موهفم  ود  هک  ار  ود  نآ  دـشکیم و  نوریب  نهذ  هنازخ  زا  ار  هداتـسیا  دـیز و  دـنک ، تیاکح 
زا تسا و  نآ  داـجیا  لـعج و  اـی  سفن ، لـعف  هک  مینآ  رب  مییوگیم و  مکح  ار  نآ  اـم  هک  تسا  نتخاـس  یکی  نیمه  تسا . هداتـسیا  دـیز 

. دنکیم تیاکح  جراخ 
يروصت ار  نآ  رگا  دـنکیم و  تیاکح  دوخ  ءاروام  زا  هک  تسا  ياهینهذ  ياهتروص  زا  لاح  نیع  رد  تسا و  سفن  لعف  مکح ، نیاربانب 

هکنانچ دوب ، دهاوخن  هیلع » توکسلا  ّحصی   » حالطصا هب  دیفم و  مامت و  هّیضق  تروص  نآ  رد  تسا ، هدش  نهذ  دراو  جراخ  زا  هک  مینادب 
. تسا نینچ  نآ - مّدقم  هّیطرش - هّیضق  ءزج  ود  زا  یکی  رد 

دروم نیا  رد  نیا  زا  سپ  . ] درکیمن تیاکح  جراخ  زا  دشیم ، داجیا  جراخ  زا  دادمتـسا  کمک و  نودـب  اما  سفن ، طّسوت  مکح ، رگا  زین 
[. دمآ دهاوخ  رتشیب  لیصفت 

. تسین ریذپناکما  روصت  نودب  یقیدصت  چیه  تسا و  روصت  کی  زا  شیب  رب  فقوتم  یقیدصت  ره  هک  دش  نشور  تشذگ  هچنآ  زا 
427 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

يرظن یهیدب و  تسا ، هنوگود  یلوصح  ملع  مهن : لصف 

هراشا

و دوجو ، موهفم  روصت  دننام  دشابن ؛ دنمزاین  هشیدنا  باستکا و  هب  نآ  لوصح  هک  تسا  یملع  دنمانیم - زین  يرورـض  ار  نآ  هک  یهیدب -
. تسا جوز  راهچ  ددع  تسا و  رتگرزب  دوخ  ءزج  زا  ّلک  هکنیا  هب  قیدصت  و  تدحو ، ءیش و 

دننام دشاب ؛ دنمزاین  رظن  باستکا و  هب  دشاب - یقیدصت  ملع  رگا  قیدصت - رد  و  دـشاب - يروصت  ملع  رگا  روصت - رد  هک  تسا  نآ  يرظن 
. تسا دّرجم  سفن  ياراد  ناسنا  ای ، تسا و  همئاق  ود  اب  يواسم  ثلثم  ره  يایاوز  هکنیا ، هب  قیدصت  دننام  بسا و  ناسنا و  روصت 

رد هـچنآ  بـسح  رب  تاـیلوا ، تاّینادـجو و  تاـّیرطف ، تاـّیبرجت ، تارتاوـتم ، تاـسوسحم ، تـسا : مـسق  شـش  تاّیهیدـب  روهـشم ، رب  اـنب 
. تسا هدمآ  قطنم  ياهباتک 

يارب هک  دوشیم  هتفگ  ییایاضق  هب  تایلوا  تسا . تایلوا  اـی  هّیلوا  ياـیاضق  یهیدـب ، ياـیاضق  نیرتلوبق  لـباق  نیلوا و  مسق ، شـش  نیا  زا 
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، تسا رتگرزب  دوخ  ءزج  زا  لک  مییوگ  هکنانچ  دشابن . زاین  يرگید  زیچ  هب  دنک و  تیافک  لومحم  عوضوم و  روصت  ًافرص  اهنآ  قیدصت 
مییوگ هکنانچ  دشاب ، هدنسب  نآ  قیدصت  يارب  یلات  مّدقم و  روصت  فرص  دشاب ، هّیطرش  هّیضق  رگا  و  تسا ، شدوخ  شدوخ  يزیچ  ره  ای 

. درف ای  تسا  جوز  ای  ددع 
ناـیب نینچ  ار  نآ  تقیقح  هک  تسا  اـهنآ  عاـفترا  نیـضیقن و  عاـمتجا  عاـنتما  هّیـضق  اـهنآ ، نیرتتیمها  ُرپ  نیلوا و  زین ، هـّیلوا  ياـیاضق  رد 

چیه هک  تسا  هّیقیقح  هلصفنم  هّیضق  کی  نیا  و  غورد ؛ باجیا  تسا و  تسار  بلـس  ای  غورد و  بلـس  تسا و  تسار  باجیا  ای  مینکیم :
هدیمان لئاوالا » یلوا   » هک هّیـضق  نیا  هب  ایاضق  هّیلک  يدنمزاین  و  دنک ، هدافا  ار  یملع  دناوتیمن  نآ  نودب  یهیدـب  يرظن و  زا  معا  ياهیـضق 

دوخ ءزج  زا  لک  مییوگ  هاگره  هکنانچ  دوب . دناوتن  ملع  دیفم  نآ  نودب  زین  رگید  هّیلوا  يایاضق  هک  تسا  يّدح  رد  دوشیم 
428 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دشاب غورد  عونمم و  تسین - رتگرزب  دوخ  ءزج  زا  لک  نآ - ضیقن  هک  دوب  دهاوخ  ملع  دیفم  یتروص  رد  تسا ، رتگرزب 
قیدصت دروم  تایلوا  تاّیهیدب و  هلـسلس  رد  هک  تسا  ياهیـضق  نیلوا  نیـضیقن ، عافترا  عامتجا و  عانتما  ای  لئاوالا » یلوا   » هّیـضق نیاربانب ،

رد رگا  هک  يروطهب  دوشیم ، یهتنم  هّیـضق  نیا  هب  [ 338 ،] ملع دیفم  یئانثتـسا  سایق  کی  رد  یهیدـب  يرظن و  مولع  همه  و  دریگیم ، رارق 
. دوشیم ناریو  ساسا  زا  ملع  يانب  ددرگیم و  لزلزتم  ایاضق  همه  داینب  دبای ، هار  يدیدرت  نآ 

: دوشیم تباث  زین  رگید  هلئسم  دنچ  دش  هتفگ  هچنآ  زا 
. نآ ضیقن  ای  تسا و  هّیضق  نآ  دوخ  ای  هک  میراد  تقیقح  نّیبم  تسرد و  تسار و  هّیضق  کی  ياهّیضق  ره  رد  ام  . 1

. تسین هطساو  زیچ  چیه  نآ  ضیقن  هّیضق و  نایم  دوب و  دناوتن  رتشیب  یکی  هّیضق ، کی  ضیقن  . 2
429 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

نیب ضقانت  تقیقح  رد  ناسناال )  ) ناسنا ریغ  ناسنا و  نیب  ضقانت  اًلثم ، ددرگیم ؛ زاب  قیدـصت  ود  نیب  ضقانت  هب  روصت  ود  نایم  ضقانت  . 3
. تسین دوجوم  ناسنا  تسا و  دوجوم  ناسنا  مییوگب : هک  تسا  نآ  دننام  و  تسا ، وا  مدع  ناسنا و  دوجو 

يروآدای

رگا اریز  دنکیمن ، قیدصت  ار  نیضیقن ) عافترا  عامتجا و  عانتما   ) لئاوالا یلوا  هّیـضق  دنکیم - راکنا  ار  ملع  ًاقلطم  هک  یـسک  یطـسفوس -
دوـخ نیا  تسا و  تقیقح  تسار و  یکی  ضقاـنتم ، هّیـضق  ود  ره  زا  هک  تسا  هدرک  فارتـعا  هلئـسم  نـیا  هـب  درادـب ، مّلـسم  ار  هیـضق  نـیا 

. تسا ملع  زا  یعون  دوجو  هب  فارتعا 
. درادن فارتعا  ای  تسا و  دـیدرت  راچد  هک  دراد  فارتعا  نیا  هب  ای  تسا  ّکش  راچد  درادـن و  ینیقی  ملع  زیچ  چـیه  رد  هک  یـسک  نونکا ،

لوبق ار  ملع  نیا  نوچ  و  تسا ، هدرک  لوبق  ار  ملع  زا  یعون  تروص  نآ  رد  دراد ، دوخ  ندوب  كاّکـش  زا  شیوخ  یهاگآ  هب  فارتعا  رگا 
، تسا قداص  یکی  ضقانتم ، هّیضق  ود  ره  زا  هکنیا : هب  ملع  نآ  یپ  رد  تسا و  هدرک  فارتعا  هاوخان  هاوخ  زین  لئاوالا  یلوا  هّیضق  هب  دنک ،

. تشاد دهاوخ  فارتعا  ریزگان  زین  رگید  مولع  هب  دش ، هتفریذپ  نیا  رگا  درک و  دهاوخ  ادیپ  زین 
یّتـح يزیچ  ره  رد  درادـن و  ملع  زین  دوخ  ّکـش  هب  تبـسن  هک  دوب  یعّدـم  و  درکن ، فارتـعا  زین  دوخ  ندوب  كاکـش  هب  ادـتبا  زا  رگا  اـما 

. تسا رثایب  يو  يارب  ناهرب  هدیافیب و  وا  اب  ثحب  تروص  نآ  رد  درادن ، یمزج  ملع  زیچ  چیه  هب  دراد و  کش  زین  دوخ  ندوب  كاکش 
يارب دنکیم  راهظا  هچنآ  دراد و  زیتس  رـس  تقیقح  اب  ای  دـنک و  هعجارم  کشزپ  هب  دـیاب  هک  تسا  التبم  رعاشم  لالتخا  هب  ای  یناسنا  نینچ 

عنم دراد  تسود  هچنآ  زا  دریگ و  رارق  رازآ  برـض و  دروم  هک  تسا  هتـسیاش  تروـص  نیا  رد  تسا . نآ  تاـمازتلا  زا  رارف  قـح و  لاـطبا 
. تسا يواسم  نآ  ضیقن  اب  يزیچ  ره  وا  يارب  اریز  دوش ، هتشاد  او  دراد  هارکا  هچنآ  هب  ددرگ و 

430 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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مولع هب  ناهرب ، لالدتسا و  هنیمز  رد  نیرمت  نودب  یقطنم و  لوصا  رد  يراوتسا  عالّطا و  نودب  هک  دنتسه  یناسک  ناکاّکش  زا  یضعب  هتبلا 
هظحالم ضیقن  نیفرط  زا  یکی  یفن  ای  تابثا  رد  ار  کی  ره  لالدتـسا  هدـش ، هجاوم  رظن  لها  هفـسالف و  نایم  تافالتخا  اـب  هتخادرپ ، یلقع 
هتشاگنا مّلسم  ار  ضیقن  فرط  ود  دنتسین ، لطاب  زا  قح  صیخـشت  هب  رداق  یلقع  یملع و  تعاضب  ّتلق  یناوتان و  تلع  هب  نوچ  دناهدرک و 
هجوچـیه هب  تسین و  هشیدـنا  ياطخ  زا  ینمیا  تیعقاو و  هب  یباـیتسد  يارب  یهار  هک  دناهتـشادنپ  هدـش و  نامگدـب  قطنم  هب  هجیتن  رد  و 

. درک ادیپ  ملع  تسه  هکنانچ  يزیچ  هب  ناوتیمن 
راـکفا نیاـبت  دـننام  يددـعتم  دراوـم  رد  كاکـش  صخـش  عطاـق  يرواد  ینیقی و  ملع  دـش ، رکذ  هـک  يروـما  نـیمه  رد  دوـش  تـقد  رگا 

زجاع تایعقاو  فشک  زا  ًاساسا  لالدتسا  هکنیا  داد و  ناوتیمن  حیجرت  يرگید  رب  ار  یکی  هکنیا  و  ناشیا ، ّهلدا  فالتخا  نارظنبحاص و 
. دوشیم هدهاشم  تسا ،

نیا دننام  تسین ، رادربکش  هجوچیه  هب  هک  یهیدب  يایاضق  هئارا  اب  مّلسم و  قیاقح  قطنم و  حیضوت  میلعت و  اب  ناوتب  دیاش  ار  یسک  نینچ 
ءازجا میهفت  رد  دـیاب  زین  درک . جـالع  نآ  رئاـظن  و  درک ، بلـس  شدوخ  زا  ار  نآ  ناوتیمن  تسا و  شدوخ  شدوـخ  يزیچ  ره  هک : هّیـضق 

. دومن قیوشت  یضایر  مولع  ندناوخ  هب  ار  وا  درک و  هغلابم  وا  هب  ایاضق 
ياهزیچ رد  دـنراد و  لوبق  ار  وا  تاکاردا  ناسنا و  هک  ناـنآ  یکی  دـنراد . دوجو  دـش  هتفگ  هک  اـهنآ  رب  هوـالع  رگید ، كاّکـش  هورگ  ود 

. دناهدش ّکش  راچد  رگید 
رگید و ياهناسنا  دوجو  هب  فارتعا  نّمـضتم  ناشیا  نخـس  نامتاکاردا ،» ام و   » دنیوگیم یتقو  هک  دـناهدش  هتکن  نیا  هجوتم  رگید  هورگ 
نم و هب  ار  دوخ  نخس  ورنیا  زا  تسین ، یتوافت  جراخ  زا  ّتیفشاک  رد  رگید  ءایـشا  روما و  هب  ملع  ملع و  نیا  نیب  تسا و  ناشیا  تاکاردا 

. دناهدرک لیدبت  متاکاردا ،
هرـصاب و هکنانچ  دـنکیم ، اطخ  دوخ  تاـکاردا  زا  یـضعب  رد  عقاوم  یخرب  ناـسنا  هک  تسا  دودرم  لـیلد  نیا  هب  زین  ّتیکاکـش  هنوگنیا 

هب ار  ناسنا  هاگهگ  رگید  ّساوح  هسمال و 
431 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

ینعمیب ّساوح  ياـطخ  تشادیمن ، دوجو  دـنکن  تقباـطم  اـی  دـنک  تقباـطم  كاردا  اـب  هک  یجراـخ  قیاـقح  رگا  و  دـنزادنایم ، شزغل 
[339 .] دوب

تـسا سفن  زج  هـچ  ره  هـب  تبـسن  ار  رگید  تاـکاردا  نتـسناد و  یعقاو  مـلع  ار  شیوـخ  تاـکاردا  دوـخ و  زا  یهاـگآ  نـیا ، زا  هتـشذگ 
. تسا راکشآ  ییوگهفازگ  ندرمش ، كوکشم 

اهنآ زا  ام  ّساوح  هک  ییاهتروص  اب  جراخ  رد  دوجوم  ءایـشا  هک  دـهدیم  ناـشن  یبرجت  ياـهشهوژپ  دـنیوگیم  هک  یناـسک  نینچمه ،
یقباطت نانچ  جراخ  اب  ام  تامولعم  زا  کیچـیه  سپ  دوشیم ، یهتنم  ّساوح  هب  ام  مولع  همه  نوچ  دـنرادن و  تقباـطم  دـنکیم  تفاـیرد 

. دننکیم رارکت  ار  اهیطسفوس  نخس  ًانیع  زین  دیامن ؛ فشک  ام  يارب  ار  نآ  تقیقح  هک  درادن 
ام مولع  اهیهاگآ و  هّیلک  مه  یفرط  زا  دزاسیمن و  فوشکم  ام  يارب  تسه  هک  نانچنآ  ار  سوسحم  تقیقح  ّسح ، رگا  هک  ینعم  نیدب 

اهنآ هجیتنلاب  دوشیم و  متخ  ّسح  هب 
432 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

رد تسا ؟ فلاخم  دـباییم  رد  ام  ّساوح  هچنآ  اب  یجراخ  قیاقح  هک  تسا  هدـش  مولعم  اجک  زا  سپ  دنتـسین ، یجراخ  قیاقح  فشاک  زین 
!؟ درادن جراخ  هب  یهار  زین  ّسح  و  دماجنایم ، سح  هب  هطساواب  ای  هطساویب  ام  تاکاردا  همه  هک  تسا  نیا  ضرف  هک  یلاح 

هب زین  دـننادیم  یجراخ  روما  يدام  مئـالع  حابـشا و  ار  ینهذ  روص  هک  یناـسک  نخـس  دـماجنایم و  هطـسفس  هب  ناـشیا  نخـس  نیارباـنب ،
[340 .] دوشیم یهتنم  هطسفس 
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، دوب دناوتن  دشاب  ضیقن  عنام  هک  یملع  تسین و  شیب  ینامگ  میرامشیم  ملع  ام  ار  هچنآ  دیوگب : یسک  هک  تسا  هطـسفس  زین  نخـس  نیا 
زین هّیـضق  نیا  رگا  تسا و  یملع  هّیـضق  کـی  دوـخ  تسین ؛ شیب  یناـمگ  میرامـشیم ، ملع  اـم  ار  هچنآ  دـیوگیم : هک  بلطم  نیمه  اریز 

: هک درک  دناوتن  هدافا  تسرد  یهاگآ  کی  ناونعهب  ار  بلطم  نیا  رگید  دیآ  رامشهب  نامگ 
. دوش تقد  تسین . نامگ  زج  مولع  هک  درک  دهاوخ  ءاقلا  ار  نیا  نامگ  هکلب  تسین . يزیچ  نامگ  زج  مولع 

، تسا یّـصاخ  طیارـش  عبات  یملع  ره  و  دـباییم ، رییغت  دوجو ، طیارـش  فالتخا  اب  تسا و  یبسن  ام  مولع  دـنیوگیم  هک  یناسک  نینچمه 
نیمه اریز  دماجنایم ، هطسفس  هب  زین  ناشیا  نخس  يرورض ؛ ملع  هن  یّلک و  مئاد  ملع  هن  دراد و  دوجو  قلطم  ملع  هن  نیاربانب 

433 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
مولعم دـشاب ، یبـسن  ینخـس  مه  نخـس  نیمه  رگا  تسا . یبـسن  مولع  دوشیم : هتفگ  یتـقو  اًـلثم  هکناـنچ  دراد ، ضقاـنت  دوخ  اـب  ناـنخس 

مولع زا  یضعب  دوشیم  مولعم  دشاب ، قلطم  لوق  نیا  رگا  [ 341] دنکیم ضقن  ار  دوخ  نیاربانب  و  دراد ، دوجو  زین  یقلطم  لوق  هک  دوشیم 
. دنکیم ضقن  ار  دوخ  مه  زاب  تسا و  قلطم  ناسنا 

دـشابن یّلک  رگا  تسا و  شیوخ  ضقان  دشاب ، یّلک  یملع  دوخ  هّیـضق  نیا  رگا  درادن ، دوجو  یّلک  ملع  دنیوگیم : هک  نانآ  لوق  نینچمه 
. دنکیم ضقن  ار  دوخ  مه  زاب  دراد و  دوجو  مه  یّلک  لوق  دوشیم  مولعم 

. دنکیم ضقن  ار  دوخ  هک  تسا  یلاوقا  درادن » دوجو  يرورض  ملع   » و درادن » دوجو  یمئاد  ملع   » بیترت نیمه  هب 
هراـشا نادـب  لاـعتم ، دـنوادخ  تساوخ  هب  نیا  زا  سپ  هک  دراد  دوجو  ّتیبسن  زا  یعون  تسایـس ) بادآ و  قـالخا و   ) یلمع مولع  رد  هتبلا 

. دش دهاوخ 

يرابتعا یقیقح و  تسا ، هنوگود  یلوصح  ملع  مهد : لصف 

هراشا

رب ّبترتم  یجراخ  راثآ  نودب  نهذ  رد  دـشاب و  دوجوم  دوخ  یجراخ  راثآ  اب  هارمه  جراخ  رد  هک  دوشیم  قالطا  یموهفم  هب  یقیقح  ملع 
هک تسا  تیهام »  » نامه نیا  دشاب و  هتشاد  يواستم  تبسن  مدع  دوجو و  اب  هک  تسا  نآ  یموهفم  نینچ  همزال  و  ناسنا ، موهفم  دننام  نآ ،

. دوشیم هتفگ  تسیچ ؟ نآ  لاؤس : خساپ  رد 
434 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

هارمه هب  ندوب  جراـخ ، رد  نآ  قادـصم  يدوجو  ّتیثیح  هک  تسا  یمیهاـفم  هلمج  زا  اـی  نآ  تسا و  یقیقح  ملع  فـالخرب  يراـبتعا  ملع 
ّتیثیح هک  يدوجوم  رگا  و  تسا ، راثآ  ّبترت  مدـع  نهذ  تیثیح  اریز  دـش ، دـناوتن  لخاد  نهذ  هب  تروص  نآ  رد  هک  تسا  یجراخ  راثآ 

. ددرگ بلقنم  تسه  هچنآ  زا  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  دوش  دراو  نهذ  هب  دـهاوخب  تسا  یجراخ  راثآ  هارمه  هب  ندوب  جراـخ ، رد  نآ  دوجو 
هب نیاربانب  درادن و  یجراخ  دوجو  هک  تسا  یمیهافم  هلمج  زا  ای  هریغ ؛ بوجو و  تدـحو و  هلمج  زا  نآ  یقیقح  تافـص  دوجو و  دـننام 

درادـن یجراخ  دوجو  هچنآ  اریز  دراد ، یجراخ  دوجو  هک  دوش  يزیچ  هب  بلقنم  دـیاب  دریگ  رارق  نهذ  رد  رگا  هچ  دوشیمن ، لخاد  نهذ 
نیاربانب تسا و  نهذ  رد  توبث  نآ ، قیداصم  ّتیثیح  هک  تسا  یمیهافم  هلمج  زا  ای  و  مدع ؛ موهفم  دـننام  تشاد ، دـناوتن  زین  ینهذ  دوجو 

. نآ لاثما  لصف و  سنج و  یّلک و  موهفم  نوچمه  تسا ، بالقنا  مزلتسم  هنرگو  تشاد  دناوتن  یجراخ  دوجو 
تاقحلم دوجو و  دـننام  دوشیمن  لخاد  نهذ  هب  تسا و  ضحم  یجراخ  ای  قادـصم ، ثیح  زا  هک  تسا  ینهذ  مولعم  میهاـفم  اـهنیا ، همه 

، هتفاین عازتنا  جراخ  زا  نوچ  درادن و  جراخ  هب  یهار  چیه  هک  تسا  ضحم  ینهذ  ای  و  مدـع ، دـننام : تسا  ضحم  یتسین  نالطب و  ای  نآ و 
زا عزتـنم  دـیاب  لاـح  ره  هب  اـما  دـشاب ، دوجوم  دوخ  ینهذ  دوجو  اـب  نهذ  رد  یجراـخ و  دوـجو  اـب  جراـخ  رد  اـت  تسین  تاـیهام  لـیبق  زا 
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هنوگنیا سپ  تسین . بترتم  نآ  رب  یجراخ  دوجو  راثآ  تسا و  یلوصح  ملع  هلوقم  زا  هکنآ  لـیلد  هب  دـشاب ، دوخ  ّصاـخ  ياهقادـصم 
. دبای عازتنا  نهذ  رد  یقیداصم  زا  دیاب  میهافم 

تـسا بیترت  نیدـب  هریغ ) یّلک و  لصف و  سنج و  دـننام   ) تسا ینهذ  ًافرـص  اهنآ  قیداصم  هک  ییناعم  موهفم  قادـصم و  لوصح  تیفیک 
رد و  دزاسیم ، يراج  نآ  رب  ار  قیداصم  ماکحا  هتفرگ و  قادصم  هلزنم  هب  دنکیم  عازتنا  جراخ  زا  هک  ار  یمیهافم  زا  یـضعب  ام  نهذ  هک :

. دنکیم رابتعا  کی  ره  يارب  ریزگان  دشاب ، یقیداصم  نانچ  اب  بسانم  هک  ار  یصاوخ  تافص و  ام  لقع  ماگنه  نیا 
435 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

کی ناونعهب  ار  نآ  هدرک  عازتنا  اهنآ  زج  رکب و  ورمع و  دـیز و  دـننام  یجراخ  قادـصم  دـنچ  زا  ار  ناسنا  موهفم  اـم  نهذ  اًـلثم  هکناـنچ 
قیداصم همه  ّمات  تیهام  نآ ، هک  دباییمرد  هلمج  زا  دنکیم و  رظن  نآ  صاوخ  هب  دهدیم و  رارق  هجوت  دروم  موهفم - کی  هن  قادـصم -

هکلب قیداصم  تیهام  همه  هن  هک  تسا  يرما  نآ  صاوخ  هلمج  زا  هک  دنیبیم  ای  و  دنکیم . لصاح  ار  عون  موهفم  نآ  زا  و  تسا ، هدش  دای 
زا جراخ  نآ  صاوخ  زا  یخرب  هک  دنیبیم  ای  و  دنکیم . لصاح  ار  لصف  ای  سنج  موهفم  دهدیم و  لیکـشت  ار  اهنآ  تیهام  زا  یئزج  اهنت 

هوالع یـضعب  و  صاخ - ضرع  ای  هّصاخ  دراد - ققحت  ناسکی  روطهب  قیداصم  همه  يارب  یـضعب  اهنآ  زا  تسا و  قیداصم  تیهام  تاذ و 
هک تسا  نآ  يرابتعا  قادصم  نآ  صاوخ  زا  هک  دـباییمرد  ای  و  ّماع . ضرع  دریگیم - رب  رد  زین  ار  رگید  ییاهزیچ  عون ، نآ  قیداصم  رب 
رد ًابلاغ  هک  میهافم - یناعم و  هّیلک  بیترت  نیمه  هب  و  دـنکیم ، لصاح  ار  ّتیلک  ینعم  بیترت  نیدـب  و  دـنکیم ، قدـص  يرایـسب  دارفا  رب 

. ددنویپیم لوصح  هب  نهذ  رد  تسا - هجوت  دروم  قطنم 
، درادن یجراخ  دوجو  تسا و  ضحم  نالطب  هچنآ  نینچمه  دـیآیمن ، رد  نهذ  هب  تسا و  یجراخ  ًافرـص  اهنآ  قادـصم  هک  یمیهافم  اما 

. دبای عازتنا  هبلاس  يایاضق  رد  مکح  مدع  هبجوم و  يایاضق  رد  دوجوم  مکح  زا  هک  دیامنیم  نینچ 
- مود هعفد  رد  دنکیم و  هریخذ  لایخ  هنازخ  رد  ار  نآ  دباییم ، رد  جراخ  زا  تیهام  ناونعهب  هک  ار  يزیچ  نیلوا  ام  نهذ  هکنیا : حیـضوت 

نیع ار  نآ  دراپـسیم ، دوخ  لایخ  هب  دباییم و  رد  ًاددجم  ساسحا  قیرط  زا  ار  تیهام  نآ  یتقو  رتشیب - هچ  دشاب و  نآ »  » کی زا  سپ  هچ 
نآ ام  سفن  رگا  لاح  تسا . موهفم  ود  يدوجو  داّحتا  عقاو  رد  هک  تسا  لـمح  ناـمه  نیا  دـنیبیم ؛ نآ  رب  قبطنم  اًـلماک  یلبق و  سوسحم 

رداص سفن  بناج  زا  هک  تسا  یمکح  تقیقح ، رد  نتـسناد  یکی  نیا  دبایب ، یکی  ار  اهنآ  راب  ره  دنک و  هضرع  لایخ  رب  ًاررکم  ار  موهفم 
. دنکیم زین  جراخ  زا  تیاکح  لاح ، نیع  رد  اما  تسا ، سفن  لعف  دوشیم و 

ود فرط - ود  رب  مئاق  هک  یطبار  دوجو  تسا ، يدوجو  تبسن  کی  سفن  لعف  نیا  ینعی 
436 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[342 .] تسا لومحم - يرگید  عوضوم و  یکی  ینهذ ، موهفم 
یطبار تروص  زا  ار  نآ  دریگ و  رظن  رد  لقتـسم  روطهب  ار  نآ  موهفم  دنک و  روصت  تسا ، وا  لعف  هک  ار  مکح  نیا  دـناوتیم  سفن  نونکا 

دهد و رارق  رظن  دروم  یفاضا  تروصهب  ار  موهفم  دوجو  ادتبا  هک  ینعم  نیدـب  دـیامن . روصت  ار  نآ  شفوصوم  اب  هفاضا  رد  دـنک و  جراخ 
. دنک روصت  ییاهنت  هب  ار  دوجو  هفاضا ، فذح  اب  نآ  زا  سپ 

نهذ هب  تسا و  یجراـخ  تیثیح  ياراد  هک  دـنچ  ره  نآ ، یجراـخ  قادـصم  رب  ددرگیم و  عازتـنا  مکح »  » زا دوجو  موهفم  بیترت  نیا  اـب 
. تسین نآ  دارفا  رب  تیهام  قدص  دننام  دوجو ، یجراخ  قیداصم  رب  موهفم  نیا  قدص  اما  ددرگیم ، عقاو  دیآیمنرد ،

تافـص و دـناوتیم  سفن  هاـگنآ  دـش ، مولعم  یلوـصح  ملع  تروـصهب  ناـسنا  سفن  يارب  نآ  قیداـصم  دوـجو و  موـهفم  هکنآ  زا  سپ 
. دنک عازتنا  نآ  قیداصم  زا  ار  هریغ  لعف و  هوق ، ترثک ، بوجو ، دننام  دوجو  هژیو  صاوخ 

نآ اب  ریاغم  يرگید  تیهام  سپـس  دزاس ، لقتنم  لایخ  هنیجنگ  هب  ساسحا  قیرط  زا  ار  جراخ  رد  دوجوم  تایهام  زا  یکی  سفن  رگا  لاـح 
ود نآ  سفن ، هاگره  نیاربانب  دید . دهاوخن  قبطنم  رگیدکی  رب  ار  ود  نآ  تفای و  دهاوخن  یمود  نیع  ار  یلوا  ًاعبط  دهد ، لاقتنا  نهذ  هب  ار 
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هک نیمه  اـما  داد ، دـهاوخن  ماـجنا  تسا  موـهفم  ود  داـّحتا  نّیبـم  میدرک و  ریبـعت  مکح  هب  نآ  زا  هـک  ار  یلعف  دـیامن ، رـضاح  ار  تروـص 
دروم رد  هک  ار  یمکح  دباییمرد 

437 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
ار نآ  ینعی  دروآیم . باـسح  هب  یلعف  دوخ  يارب  زین  ار  مکح  مدـع  نیا  دـنک ، رداـص  دـناوتیمن  دروم  نیا  رد  داد  ماـجنا  قباـس  میهاـفم 

تروصهب ار  لمح  بلس  نیا  سپـس  درادنپیم - لمح  بلـس  ار  لمح  مدع  دنکیم - روصت  تسا  لمح  لباقم  هک  لمح  بلـس  تروصهب 
؛ دـیامنیم روصت  قلطم  روطهب  هفاـضا و  زا  دّرجم  ار  بلـس  موهفم  نآ  زا  سپ  هدرک ، روصت  فاـضم - روطهب  عوـضوم - زا  لوـمحم  بلس 
مادعا و نیب  زیامت  مدع  ریظن  یتافص  صاوخ و  سپس  ددنبیم . تروص  نهذ  رد  یلوصح  ملع  قیرط  هب  قلطم  مدع  بلـس و  بیترت ، نیدب 

. دنکیم رابتعا  ار  نآ  لاثما  و  دوجوم ، ياهزیچ  هب  هفاضا  قیرط  زا  اهمدع  زیامت 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  ددرگیم  لصاح  یجیاتن  تشذگ  هچنآ  زا 

نآ مزلتسم  هنرگو  تسا  يرابتعا  میهافم  زا  نآ ، لاثما  تایح و  ملع و  دننام  ددرگ  لمح  نکمم  رب  مه  بجاو و  رب  مه  هک  یموهفم  ره  . 1
[343 .] کلذ نع  یلاعت  دشاب - تیهام  ياراد  بجاو  تاذ  هک  دوب  دهاوخ 

دحاو سنج  کی  زا  شیب  تحت  رد  دـیاب  هنرگو  تسا  يرابتعا  دـشاب  لمح  لباق  هلوقم  کی  زا  شیب  رب  هک  زین  میهاـفم  زا  یموهفم  ره  . 2
[344 .] تکرح دننام  دیآرد 

438 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
تاـیهام هب  هـک  یتافـص  نـینچمه  دوـشیمن ؛ عـقاو  رگید  تاـیهام  ّدـح  رد  زین  سنج  ناوـنعهب  تـسین و  ّدـح  ياراد  يراـبتعا  میهاـفم  . 3

[345 .] ینعم رد  عّسوت  قیرط  زا  رگم  دیآیمرد ، يزیچ  تیهام  ءزج  هن  تسا و  ّدح  ياراد  هن  ّتیلک ، دننام  دراد ، صاصتخا 

يروآدای

جراخ هفـسلف - ام - ثحب  عوضوم  زا  هک  تسه  زین  دش  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  يرگید  یناعم  لامعتـسا و  دراوم  ياراد  يرابتعا »  » حالطـصا
. تسا

دوجو تلاصا  ثحبم  رد  هک  تسا - یقیقح  راثآ  أشنم  تاذلاب  هکنآ  ینعم  هب  لیـصا  تسا ، لیـصا  لباقم  رد  يرابتعا  نآ ، یناعم  زا  یکی 
. دوریم راکهب  تیهام  و 

رد تسا ، نیفرط  دوجو  هب  هتسباو  شدوجو  هک  هفاضا  هلوقم  دننام  دشابن ، هتـسباوریغ  لقتـسم و  دوجو  ياراد  هچنآ  ینعم  هب  يرابتعا  مود ،
. رهوج دننام  تسا ، هسفن  یف  دوجوم  هک  یقیقح  لباقم 

نیدب يرابتعا  دـشابن . ریذـپققحت  یناسنا  لمع  بوچراهچ  زا  جراخ  هک  تسا  یقیدـصت - هاوخ  يروصت و  هاوخ  يروما - یناعم و  موس ،
ّقلعت نادـب  هچنآ  ناسنا و  نوگانوگ  تاـکرح  لاـمعا و  دروم  رد  تسا  يرمـالا  سفن  یقیقح و  میهاـفم  يراعتـسا  دربراـک  عقاو  رد  ینعم 

زا موـق  کـی  رادـمامز  گرزب و  يارب  ار  تساـیر  ینعم  هکناـنچ  تسا . زیمآتحلـصم  یتاـیح و  ضارغا  تاـیاغ و  ياراد  هتبلا  هک  دراد ،
میربیم راکهب  ورنآ 

439 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
اـضعا ریاس  تاکرح  روما و  هرادا  ریبدـت و  تیادـه و  رد  ناسنا  رـس  هک  نانچمه  و  تسا ، ندـب  هب  تبـسن  سأر  مکح  رد  موق ، سیئر  هک 

. دراد ار  تلاح  نیمه  شیوخ  موق  دارفا  هب  تبسن  زین  موق  سیئر  دنکیم ، لمع 
لخد و نآ  رد  دنشاب  لیام  هک  يروط  ره  هب  ًاصاصتخا  دنراد و  فّرصت  رد  هچنآ  هب  تبسن  صاخـشا  دروم  رد  هک  ّتیکلام  ینعم  نینچمه 
هک ّتیجوز  ینعم  نینچمه  دراد . شیوخ  ياوق  دروم  رد  یناسنا  سفن  هک  تسا  یقیقح  ّتیکلام  نامه  يراعتسا  ینعم  دننکیم ، فّرـصت 
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جوز يراعتـسا  ینعم  نامه  دراد ، ّقلعت  اهنآ  عومجم  هب  هک  دنراد  كارتشا  يروما  رد  رگیدکی  اب  هک  دوریم  راکهب  يدرم  نز و  دروم  رد 
. سایق نیمه  رب  زین  رگید  يرابتعا  یناعم  و  تسا ، دادعا  ندوب 

. درک هماقا  ناهرب  ناوتیمن  اهنآ  هیاپ  رب  هدوبن و  ّدح »  » ياراد زین  يرابتعا  یناعم  هنوگنیا  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا 
؛ تسین ددرگ  عـقاو  تـالوقم  زا  یکی  تحت  هک  یتیهاـم  ياراد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسین  ّدـح »  » ياراد یناـعم  نیا  مییوـگیم  هکنیا 

نییعت کی  ره  يارب  ناوتیم  اهنآ  بسانم  قیاقح  زا  هراعتسا  تروصهب  يدودح  هتبلا  درادن . ّدح  هجیتن  رد  درادن و  لصف  سنج و  نیاربانب 
. درک

نآ یتامّدـقم  ياـیاضق  هک  تسا  نیا  يرورـض  طرـش  ناـهرب ، رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسین  رّـسیم  یناـعم  هنوـگنیا  رب  ناـهرب  هکنیا 
رمالا سفن  اب  دـنک و  تیاکح  یجراخ  تاـیعقاو  زا  هک  دراد  ققحت  ییاـیاضق  رد  اـهنت  تایـصوصخ  نیا  و  دـشاب ، مئاد  یّلک و  يرورض و 

. درادن ار  یقیقح  يایاضق  ماود  ّتیلک و  ترورض و  دنکیمن ، زواجت  يوعد  ّدح  زا  هک  يرابتعا  تامّدقم  و  دشاب ، هتشاد  تقباطم 
هک یتروص  رد  تسا و  هتفای  فیلأت  تامّلـسم  تاروهـشم و  زا  هک  تسا  لدـج  یعون  يرابتعا  روما  رد  لومعم  تاـسایق  هک  تسا  حـضاو 

یهتنم ییوکین  ِتیاغ  هب  دشاب و  رثایب  هدوهیب و  رگا  دوب و  دهاوخ  لوبق  دروم  دشاب  هتشاد  رب  رد  يزیمآتحلصم  تایاغ 
440 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[346 .] تسا لوبق  لباق  ریغ  دودرم و  ددرگن ،

تسین دوخ  زا  ءیش  یهاگآ  هب  رصحنم  يروضح  ملع  مهدزای : لصف 

، دراد روضح  دوخ  يارب  دوجو ، همه  یجراخ و  تیوه  اـب  تاذ  ّتیماـمت  لاـمک و  ببـس  هب  يدّرجم  رهوج  ره  هک  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ 
. دراد يروضح  ملع  شیوخ  سفن  رب  نیاربانب 

ملع دوخ و  لولعم  هب  تلع  ملع  دوشیم و  لماش  زین  ار  نآ  ریغ  ای  دراد و  دوخ  سفن  هب  ءیش  ملع  هب  صاصتخا  يروضح  ملع  ایآ  نونکا ،
؟ دریگیم رب  رد  زین  ار  دوخ  تلع  هب  لولعم 

دوخ لولعم  هب  تلع  ملع  رب  لماش  ار  نآ  نویقارشا  دراد و  دوخ  سفن  هب  ءیش  ملع  هب  صاصتخا  يروضح  ملع  هک  دننآ  رب  ءاّشم  يامکح 
دراد مایق  نادب  تسا و  طبار  دوجو  دوخ  تلع  هب  تبـسن  لولعم  دوجو  اریز  تسا ، نیمه  قح  و  دناهتـسناد ، زین  دوخ  تلع  هب  لولعم  ملع  و 
هدام زا  لولعم  تلع و  رگا  و  تسین ، هدیـشوپ  وا  زا  دراد و  روضح  دوخ  تلع  يارب  دوجو  مامت  اب  لولعم  نیارباـنب  تسین ، لقتـسم  نآ  زا  و 

. دوب دهاوخ  يروضح  ملع  هب  مولعم  دوخ  تلع  يارب  دوجو  نیع  اب  لولعم  دنشاب ، دّرجم 
زین تلع  نیارباـنب  و  دراد ؛ روضح  تسا ، لقتـسم  وا  لالقتـسا  هب  و  مئاـق ، تسا و  طـبار  وا  هب  تبـسن  هک  دوخ  لولعم  يارب  تلع  نینچمه ،

يروضح هب  مولعم  دوخ  لولعم  يارب 
441 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دنشاب هدام  زا  دّرجم  ود  ره  هکنآ  رب  طورشم  تسا ،
تیلع و هطبار  موـلعم  ملاـع و  نیب  هاـگره  و  دـماجنایم ، يروـضح  ملع  هب  رما  تیاـهن  رد  یلوـصح  ملع  ره  هک  دـش  هتفگ  اًـلبق  نـینچمه 

[347 .] تسا یلوصح  ملع  رگیدکی  هب  تبسن  اهنآ  ملع  دنشاب ، یموس  تلع  لولعم  ود ، نآ  دشابن و  رارقرب  تیلولعم 

تسا لوقعم  لقاع و  لقع و  يدّرجم ، رما  ره  مهدزاود : لصف 

نیا و  تسین ، ياهوـق  چـیه  نآ  اـب  تسا و  ضحم  تیلعف  تاذ و  ّتیماـمت  ياراد  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  تسا  لـقع  يدّرجم  رما  ره  هکنیا 
رد لعفلاب  دشاب ، نکمم  دّرجم  دوجوم  يارب  هچ  ره  نوچ  و  ددرگ ، دوجوم  رضاح و  يرگید  ءیش  يارب  يدوجوم  نینچ  هک  تسه  ناکما 
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يارب نوچ  تسه و  زین  لقع  دراد ، داّحتا  لوقعم  اب  لقع  هک  اجنآ  زا  و  تسه . زین  لوقعم  لعفلاب  دّرجم ، دوجوم  نیارباـنب  دراد ، دوجو  وا 
. تسه زین  لقاع  شیوخ  تاذ  رب  دراد  دوجو  تاذ  مامت  هب  دوخ 

. تسا دحاو  دوجو  کی  زا  عزتنم  موهفم  هس  لوقعم ، لقاع و  لقع و  رگید ، ترابع  هب  تسا و  لوقعم  لقاع و  لقع و  يدرجم  ره  سپ ،
هک دنکیم  تباث  زین  ار  نیا  تسا ، لوقعم  لقاع و  لقع و  دوخ  يارب  يدّرجم  رما  ره  دـنکیم  تابثا  هکنآ  رب  هوالع  دـش  رکذ  هک  یناهرب 

. تسا لوقعم  لقع و  زین  دوخ  ریغ  يارب 
زا ندوب  دّرجم  لیلد  هب  یناسنا  سفن  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  همزال  هک  دوش  داریا  رگا 

442 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. تسا ترورض  فالخ  نیا  دشاب و  لقاع  يرگید  دّرجم  رما  ره  دوخ و  هب  تبسن  هدام ،

. دوب نینچ  دوب ، ّمات  دّرجت  ياراد  لعف  تاذ و  ثیح  زا  ام  سفن  رگا  مییوگ : خساپ  رد 
شیوخ تاذ  رب  لعفلاب  تسا ، درجم  دوخ  تاذ  رد  ًافرـص  نوچ  ورنیا  زا  تسا ، يدام  لعف  رد  نکیل  تسا  هدام  زا  دّرجم  ًاتاذ  ناـسنا  سفن 

ياهدادعتـسا بسح  رب  هک  تسا  لـعف  هب  هوق  زا  نآ  یجیردـت  جورخ  هب  لوـکوم  رگید  ياـهزیچ  هب  تبـسن  سفن  لّـقعت  اـما  تسا ، لـقاع 
لوغـشم ار  وا  رگید  ندـب  هرادا  دـش و  لئان  ّماـت  دّرجت  هلحرم  هب  هکنآ  زا  سپ  و  دـباییم ، ار  ییاـناوت  نآ  دـنکیم  بسک  هک  ینوگاـنوگ 
دافتـسم لقع  هبترم  هب  دـنکیم و  ادـیپ  یلامجا  لقع  اهنآ  هب  ددرگیم و  لصاح  لعفلاب  سفن ، يارب  تـالّقعت  همه  عقوم  نآ  رد  تخاـسن ،

. دباییم ءاقترا 
ینعی  ) دنـشاب هسفنل  هسفن  یف  دوـجو  ياراد  هک  يدّرجم  تاوذ  هب  تسا  طوـبرم  دـش  هتفگ  لـصف  نـیا  رد  هـچنآ  هـک  تـشاد  هجوـت  دـیاب 

. تسا لقاع  اهنآ  رب  اهنآ  تاعوضوم  هکلب  دنتسین  لقاع  شیوخ  تاوذ  رب  دوخ  دنتسه  هریغل  دوجو  ياراد  هک  ضارعا  اما  رهاوج ،)
رب لقاع  اهنآ  هیلع  ٌفقوتم  عوضوم و  هکلب  دنتسین  دوخ  تاذ  رب  لقاع  دنشاب ، هریغ  یف  دوجو  ياراد  هک  طباور  تافاضا و  بسن و  نینچمه 

[348 .] تسا اهنآ  تاوذ 
443 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

دوشیم لصاح  نآ  صاوخو  تلعهب  ملع  قیرطزا  لولعمهبملع ، مهدزیس : لصف 

هک نانچمه  دـشاب ، هتـشاد  یگتـسب  شتیهاـم  هب  نآ  تیلع  هکنآ  زا  معا  تسا  لولعم  ره  ّصاـخ  هبجوم  تلع  اـجنیا  رد  تلع  زا  دوصقم 
هداد دانتـسا  نادـب  لولعم  دوجو  هک  يرما  نآ  ینعی  دـشاب ، طوبرم  نآ  یجراـخ  دوجو  هب  هکنآ  اـی  تسا ، ندوب  جوز  تلع  دوـخ  راـهچ ،
نیا نآ  همزال  دشاب  لولعم  دوجو  لماع  زین  يرگید  زیچ  نآ  رب  هوالع  رگا  هچ ، درادن . دانتـسا  ناکما  رگید  زیچ  چیه  هب  نآ  زج  دوشیم و 

. دشاب هتشاد  لقتسم  تلع  ود  لولعم  کی  هک  دوب  دهاوخ 
دوخ لولعم و  دوخ  نیب  تبـسن  نامه  ًانیع  تلع ، هب  ملع  لولعم و  هب  ملع  نیب  تبـسن  تسا ، مولعم  اب  قباطم  ًانیع  ملع  هک  اـجنآ  زا  نونکا ،

زا ریغ  يرگید  زیچ  رب  بترتم  رگا  و  دشاب ، نآ  تلع  هب  ملع  رب  ّبترتم  فقوتم و  لولعم ، هب  ملع  هک  تسا  نآ  رما  نیا  همزال  و  تسا ، تلع 
[349 .] تسا لاحم  هک  دشاب ، هبجوم  تلع  کی  زا  شیب  ياراد  دحاو  زیچ  کی  هک  دوب  دهاوخ  نآ  مزلتسم  دشاب  تلع 

تیلع و فصو  ود  هب  تبـسن  ملع ، هب  یطبر  و  تلع ، تاذ  هب  ملع  قیرط  زا  تسا  لولعم  تاذ  هب  ملع  هب  طوـبرم  بلاـطم  نیا  هک  تسادـیپ 
تسا يرما  يرگید  رب  نیفیاضتم  زا  یکی  فقوت  هک  دنچ  ره  دنوریم . رامشهب  فیاضتم  ینعم  ود  هک  درادن  تیلولعم 

444 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
لعف و هوق و  رد  فیاضتم  رما  ود  تسا و  حرطم  ّتیعم  فیاضت ، رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نکیل  دراد ، نایرج  فیاضتم  روما  همه  رد  هک 

. تسا تلع  هب  ملع  رب  لولعم  هب  ملع  فقوت  زا  ریغ  ینعم  نیا  دنهارمه و  رگیدکی  اب  جراخ  نهذ و 
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هدرک و مکح  اـهنآ  یجراـخ  قّقحت  رب  مینکیم و  كاردا  دوخ  ّساوح  قیرط  زا  ار  اـهزیچ  زا  يرایـسب  اـم  هک  دوـش  ضارتـعا  رگا  نوـنکا 
نودـب دـشاب  لصاح  دـناوتیم  لولعم  هب  ملع  سپ  میلهاج ، اهنآ  للع  هب  تبـسن  هک  یلاح  رد  میهدیم ، رارق  قیدـصت  دروم  ار  اهنآ  دوجو 

. دراد دوجو  زین  نآ  تلع  هک  دنکیم  فشک  ام  يارب  ار  نیا  اهنت  لولعم  هب  ملع  هتبلا  دشاب و  مولعم  شتلع  هکنآ 
كاردا ار  اهنآ  راثآ  توبث  ای  اهنآ و  توبث  هکنآ  نودب  تسا  یجراخ  ضارعا  تروص  دـباییمرد ، ام  ساوح  ار  هچنآ  مییوگ : خـساپ  رد 

ناسنا سفن  زا  جراخ  يراثآ  ياراد  تسا و  هتفایرد  ّسح  هچنآ  دـباییمرد  هک  تسا  لقع  و  تسا ، لـقع  راـک  قیدـصت  دـنک . قیدـصت  و 
زا لقع  هک  تسا  لالدتـسا  یعون  نیا  دراد . دوجو  یناسنا  سفن  زا  جراـخ  دـشاب  نینچ  هک  زیچ  ره  و  تسین ، لـقع  سفن و  هتخاـس  تسا ،

. تسا نآ  تلع  هب  ملع  رب  لولعم  هب  ملع  فقوت  زا  ریغ  ملع  هنوگنیا  و  دباییم ، تسد  يرگید  هب  نیمزالتم  زا  یکی  قیرط 
هدیـسر ققحت  هب  قطنم  ناهرب  ّنف  رد  هکناـنچ  دوشیم ، مولعم  ماـع  تاـمزالم  قیرط  زا  نآ  توبث  دـشابن ، ببـس  تلع و  ياراد  هچنآ  اـما 

. تسا
نآ اب  ًاتاذ  هکنیا  دشاب و  هتشادن  داجیا  تیلعاج و  تفـص  يرگید  هب  تبـسن  یکی  دشاب و  ّلقتـسم  رگید  يزیچ  زا  يزیچ  هکنیا  نیاربانب ،

تسا یتاذ  اهنآ  همزالم  هکلب  هدوبن ، یّصاخ  ببس  تلع و  ياراد  هک  دنمزالتم  تفص  ود  دشاب ، عقاو  وا  فرصت  دوجو و  زا  جراخ  ریاغم و 
تامزالم نیمه  ملع  يانبم  نآ ، تاعوضوم  یهلا و  تمکح  لئاسم  ریاس  رد  هکناـنچ  دـسریم . يرگید  هب  یکی  زا  دوخ  هب  دوخ  لـقع  و 

لقتنم يرگید  هب  یکی  زا  لـقع  هک  تسا  مزـالتم  رما  ود  نـیا  قیداـصم  زا  یکی  ناـسنا ، زا  جراـخ  سوـسحم  روـما  دوـجو  تاـبثا  تـسا .
تسا شدوخ  شدوخ  هکنیا  ءیش و  نیب  همزالم  هکنانچ  ددرگیم ،

445 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
رب فقوتم  روما  هنوگنیا  هب  ملع  و  [ 350 .] تسا مزالت  نیا  قیداصم  زا  یکی  تسا  شدوخ  شدوخ  زیچ  نیا  هکنیا  و  تسا ، یتاذ  همزـالم 

. تسین یببس  تلع و  هنوگچیه 
: هک دش  نشور  تشذگ  هچنآ  زا 

رگا دشاب و  لولعم  يوسهب  تلع  قیرط  زا  یملع  ریس  هک  ددرگیم  یهتنم  نآ  تخانش  ملع و  هب  یماگنه  زیچ  ره  هرابرد  وجتـسج  ثحب و 
قیرط زا  يرکف  تکرح  رگا  اـما  دریگ ، تروص  ماـع  تاـمزالم  قیرط  زا  دـیاب  یملع  ریـس  دـشابن ، لوـلعم  شهوژپ ، دروـم  بوـلطم و  رما 

. دش دهاوخن  یهتنم  یقیقح  ملع  هب  هاگچیه  دشاب ، تلع  يوسهب  لولعم 

تسین سفن  یتاذ  مزاول  زا  مولع  مهدراهچ : لصف 

. تسا هدوب  دوجوم  لعفلاب  وا  رد  تاذ  تنونیک  دوجو و  ودب  زا  تسا و  سفن  یتاذ  دـیآ ، لئان  نادـب  یناسنا  سفن  هک  یملع  ره  دـناهتفگ :
رد ناسنا  زاین  دراد و  تافانم  مولع  لـئاسم و  زا  يرایـسب  هب  تبـسن  ناـسنا  راکـشآ  لـهج  اـب  نخـس  نیا  هک  دوش  ضارتعا  ناـشیا  هب  یتقو 

تسا ناسنا  یتاذ  يرطف و  مولع ، هک  دنهدیم  خساپ  نینچ  ریذپاندیدرت ؛ دوهشم و  تسا  يرما  باستکا ، قیرط  زا  مولع  هب  ندیشخب  تیلعف 
. تسا هتشاد  زاب  نآ  هب  هجوت  زا  هتخاس و  لفاغ  دوخ  مولع  زا  ار  وا  ندب ، هدارا  ریبدت و  هب  سفن  لاغتشا  نکیل 

ندب ریبدت  نیاربانب  دراد ، هدهع  رب  ار  ندب  ریبدـت  هک  تسا  یتروص  زا  ترابع  سفن  دوجو  هک  تسا  نآ  تسا  دراو  رظن  نیا  هب  هک  يداریا 
ریبدت ینعی  سفن  یتاذ  تفص  نیا  هنوگچ  لاح  درک . قالطا  سفن  نادب  ناوتب  هک  یماگنه  ات  یتاذ ، تسا  يرما  سفن  يارب 

446 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
[351 .] دراد ضقانت  مه  اب  ود  نیا  تسا !؟ هتخاس  لفاغ  شمولع  زا  ار  وا  ندب ، هدارا  و 

میدـق یتاذ و  سفن  يارب  مولع  تسا و  ینامز  میدـق  سفن  هک  تسا  نآ  رب  ینبم  دـناهداد ، تبـسن  نوطالفا  هب  هچنآ  ربانب  نخـس ، نیا  هتبلا 
لفاغ شتاذ  رد  زکترم  مولع  زا  ار  وا  راـک  نیا  تسا ، هتفاـی  يریبدـت  قلعت  نادـب  هدـش و  هتـشامگ  ندـب  ریبدـت  هب  سفن  ًادـعب  نوچ  تسا و 
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. تسا هتخاس 
ثودح زا  سپ  هکنآ  ای  دوشیم  ثداح  ندب  اب  سفن  هک  تسا  هدیـسر  توبث  هب  سفنلا  ملع  رد  اریز  تسین ، تسرد  زین  نخـس  نیا  نکیل 

. ددرگیم ثداح  سفن  نت ، رهوج  تکرح  اب  و 
ضرف نآ  ینالقع  هئـشن  مِدق  ار  سفن  مدق  زا  دارم  هک  ینعم  نیدـب  درک ؛ هیجوت  ار  نآ  یتاذ  مولع  سفن  مدـِق  هب  لوق  ساسارب  ناوتب  دـیاش 

. تسا نآ  یناسفن  هئشن  رب  مّدقتم  هک  مینک 
زا هن  دـشاب ، یلبق  هدـش  شومارف  مولع  يروآدای  قیرط  زا  ناـسنا  یلعف  مولع  هک  درک  تاـبثا  ار  بلطم  نیا  ناوتیمن  مه  هتکن  نیا  زا  نکیل 

. دش هتفگ  اًلبق  هکنانچ  رگید ، یضعب  هب  مزاول  ضعب  زا  ای  تالولعم  هب  للع  زا  يرکف  لاقتنا  قیرط 

ملع رگید  تامیسقت  مهدزناپ : لصف 

: تسا حرش  نیدب  نآ  صّخلم  هک  تسا  هدرک  نایب  هنیمز  نیا  رد  یبلاطم  رافسا  رد  نیّهلأتملاردص 
هلیـسو هب  ات  تسین  عون  سنج و  دـننام  یّلک  تعیبط  کی  تاذ ، لصا  رد  دوجو  و  يدامریغ ، دوجو  سفن  زا  تسا  تراـبع  اـم  رظن  زا  ملع  »

هب ای  و  ددرگ ، مسقنم  عاونا  هب  لوصف 
447 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

دوخ يارب  یملع  ره  هکلب  ددرگ . يدنبهقبط  اههتسد  فانصا و  هب  یضرع  دویق  اب  ای  دوش و  میـسقت  صاخـشا  هب  یـصخش  ضراوع  هلیـسو 
. تسین یتاذ  یّلک  ینعم  چیه  تحت  رد  جردنم  هک  تسا  طیسب  یصخش  تیوه  کی 

اب تسا  دوجو  داحتا  دـننام  اـهنآ  داـحتا  تسا و  دـّحتم  مولعم  اـب  ملع  اریز  تسا ، مولعم  میـسقت  نیع  راـبتعا  کـی  هب  ملع  میـسقت  نیارباـنب 
تسا و وا  تاذ  نیع  ملع ، هک  شیوخ  تاذ  هب  یلاـعتقح  ملع  دـننام  تسا  یتاذ  دوـجولابجاو  اـی  ملع  مییوـگ : ساـسا  نیا  رب  و  تیهاـم ،
: دننام تسا  رهوج  هک  یملع  هب  دوشیم  میسقت  دوخ  نیا  و  رگید . تادوجوم  همه  ملع  دننام  تسا  دوجولا  نکمم  ًاتاذ  ای  و  درادن ؛ یتیهام 

نیا اریز  تسا ، یباستکا  یلوصح  مولع  همه  دراد  ترهش  هچنآ  بسح  رب  نآ  تسا و  ضرع  ای  دوخ و  تاوذ  هب  تبسن  یلقع  رهاوج  مولع 
اهنآ ياهتروص  هک  تسا  یمولعم  ءایشا  تافص  یضَرَع ، ملع  ام ، رظن  زا  و  دننآرب - امکح  رتشیب  هکنانچ  تسا - ملاع  نهذ  رب  مئاق  مولع 
هکلب تسین ، سفن  ای  لـقع  نورد  هب  مولعم  لولح  تروصهب  یلاـیخ ، هاوخ  یلقع و  هاوخ  ملع  هک  میتفگ  اًـلبق  اـم  و  دراد ، روضح  سفن  رد 

. تسا مولعم  اب  سفن  داحتا  سفن و  دزن  روضح  تروصهب 
تاذ زا  ریغ  ییاهزیچ  هب  یلاعتيراب  ملع  دننام  یلعف  ملع  یلاعفنا . هن  یلعف و  هن  ای  یلاعفنا و  ای  تسا و  یلعف  ای  ملع  دناهتفگ  رگید ، میسقت 
قیرط زا  زج  دـشابن و  يو  لولعم  هچنآ  هب  یلاـعتيراب  زا  ریغ  زیچ  ره  ملع  دـننام  یلاـعفنا  ملع  دوخ ، تـالولعم  هب  لـلع  ملع  زین  شیوخ و 
تحت ياهمادـنا  ای  سفن و  رد  هک  دـیآ  تسد  هب  ییاهتروص  ماـسترا  هار  زا  هصـالخ  دوشن و  لـصاح  ملاـع  ینوگرگد  ریغت و  لاـعفنا و 

. دوشیم ثداح  نآ  رایتخا 
. تسین هدیـشوپ  يو  رظن  زا  ًاتاذ  هک  يروما  ای  نتـشیوخ و  هب  تبـسن  لقع  بحاص  تاوذ  ملع  دننام  یلاعفنا ، هن  دشاب و  یلعف  هن  هک  یملع 

یجراخ راثآ  ياراد  هک  یثداح  مولع  دننام  یلاعفنا ، رگید  تهج  زا  دشاب و  یلعف  تهج  کی  زا  یملع  تسا  نکمم  هاگ 
448 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

.« دراذگب رثا  یجراخ  داوم  رد  مهو  قیرط  زا  یسک  هکنانچ  تسا ،
ّتیولوا و فعـض و  تّدش و  هب  فاّصتا  هار  زا  و  دوجو ، دننام  دوشیم ، عقاو  کیکـشت  هقیرط  هب  دوخ  قیداصم  رب  ملع  : » دـیوگ نینچمه 

ملع رظن  زا  تسا ، وا  تاذ  نیع  هک  دوخ  تاذ  هب  یلاعتقح  ملع  اًلثم  ددرگیم . فلتخم  ماسقا  ياراد  نآ ، لاثما  یسپ و  یـشیپ و  تیولوا و 
رتيوق و رتدـیدش و  همه  زا  مولع و  ریاـس  تلع  اریز  تسا ، موـلع  همه  زا  رتمدـقتم  ًانمـض  دراد و  ّتیوـلوا  دوـخ  ریغ  هب  وا  ملع  رب  ندوـب ،
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نآ زا  نیاربانب  میناوتان . وا  كاردا  زا  هک  تسام  تریـصب  فعـض  وا و  روهظ  طرف  زا  ام  يارب  نآ  ندوب  ناهنپ  تسا . رتنشور  رتراکـشآ و 
. تسا رتناشخرد  رتراکشآ و  زیچ  همه  زا  هک  تسا  ناهنپ  تهج 

هب ملع  زین ، تسا . رتمدقتم  رتدیدش و  نآ ، لولعم  تقیقح  هب  ملع  اب  هسیاقم  رد  دشاب  هتشاد  ّقلعت  یتلع  تقیقح  هب  هک  یملع  ره  نینچمه ،
ضرع نآ  تلع  اریز  دشاب ، رهوج  نآ  رب  مئاق  دوجو ، رد  هک  تسا  یـضرع  ره  تقیقح  هب  ملع  زا  رتمیدق  رتدـیدش و  يرهوج  ره  تقیقح 

. دشابن مئاق  رهوج  نآ  هب  هکنیا  ولو  یضرع  ره  رب  یلک  روطهب  هن  دوشیم ؛ بوسحم 
.« تسا يزاجم  دربراک  یعون  اـی  ینعم  كارتشا  لـیبس  رب  ندوب ، ملاـع  مّلعت و  میلعت و  دـننام  هفاـضا ، لاـعفنا و  لـعف و  رب  ملع  قـالطا  اـما 

(. ص 382 ج 3 ، رافسا ، )
449 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

دراد همساّزع  دوجولابجاو  هب  صاصتخاهک  یثحابممهدزاود  هلحرم 

هراشا

نآ عوضوم ، تفارش  ّتیمها و  رظن  زا  ًافرص  دراد و  ّقلعت  ناکما  بوجو و  هلحرم  هب  تقیقح  رد  دوشیم  حرطم  هلحرم  نیا  رد  هک  یلئاسم 
. دناهداد رارق  قیقحت  دروم  لقتسم  ثحبم  کی  رد  ار 

لاعتم بجاو  دوجو  تابثا  لوا : لصف 

هک تسا  یناهرب  اهنآ  نیرتدامتعا  دروم  نیرتراوتـسا و  نکیل  تسا ، عونتم  ناوارف و  دراد  لاـعتم  بجاو  دوجو  رب  تلـالد  هک  ییاـهناهرب 
هن دنسانشیم  وا  دوخ  هب  ار  لاعتم  يادخ  موق  نیا  اریز  دناهداهن ، مان  نیقیدص  ناهرب  ار  نآ  دنکیم و  تابثا  دوجو  ریسم  زا  ار  يراب  دوجو 
نآ رگید  مزال  هب  دوجو  مزاول  زا  مزال  کی  زا  نآ  رد  هک  تسا  ّینا »  » ناهرب کی  درک  دـیهاوخ  هظحـالم  هکناـنچ  ناـهرب ، نیا  وا . ریغ  هب 

. دنباییم تسد 
: تسا نینچ  نآ  ریرقت  نیرتزجوم  هک  تسا  هدش  نایب  نوگانوگ  ریرقت  دنچ  هب  ناهرب  نیا 

دوجو تاذلاب  بجاو  سپ  تسا ، بجاو  مزلتسم  ای  تسا و  بجاو  ای  دوجو  تقیقح 
450 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[352 .] مینآ تابثا  ددص  رد  ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دراد و 
یجراخ ققحت  تیعقاو و  نیع  تسا و  ودـب  زیچ  همه  یتسه  هک  دوجو  تقیقح  هک ، تسا  نیا  دوجو  تلاصا  رب  انب  ناهرب  نیا  رگید  ریرقت 
يرگید لباقتم ، رما  ود  زا  کی  ره  اریز  درادن ، هار  نآ  رد  یتسین  تسا و  عنتمم  نآ  مدع  هک  ّدح  دـیق و  نودـب  لسرم  تسا  یتقیقح  تسا 

نینچ نیع  هک  دوجو  سپ  دوب . دهاوخ  دوجولابجاو  دشابن  ریذـپناکما  نآ  یتسین  هک  یطرـش  ّدـحیب و  تقیقح  نیاربانب  دریذـپیمن . ار 
[353 .] تسا تاذلاب  بجاو  تسا  یتقیقح 

، تسا تاذـلاب  دوجولابجاو  یتسه »  » هک میریگب  هجیتن  تسا ، لاـحم  یتسه  رب  یتسین  هکنیا  لـیلد  هب  هاـگره  هک : دوش  داریا  رگا  نونکا 
، تسا شیوخ  مدـع  ضیقن  يدوجولانکمم  ره  دوـشیمن و  مدـع  يدوـجو  چـیه  اریز  دوـب ، دـهاوخ  تاذـلاب  بجاو  ینکمم  ره  هاـگنآ 

. دننکمم اهنآ  مییوگیم  هک  یلاح  رد  تسا  تاذلاب  بجاو  ینکمم  ره  نیاربانب 
: مییوگ ههبش  نیا  عفر  يارب 
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، تاـنکمم نوچ  دنتـسین ، تاذـلاب  بجاو  زگره  اـما  تسین ، نکمم  ناشمدـع  دـنچ  ره  هک  تسا  تسرد  نکمم  ياـهدوجو  دروـم  رد  نیا 
ره دناهتفگ : تهج  نیمه  هب  درک ؛ عازتنا  اهنآ  يوهام  دودح  زا  ناوتیم  ار  اهنآ  مدع  دنتسه و  دوخ  تایهام  دودح  هب  دودحم 

451 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
ياراد نآ  زج  رگید  زیچ  چیه  تسا و  لیـصا  تایهام ، فالخرب  هک  دوجو  ّدح  دـیقیب و  تقیقح  نکیل  تسا . یبیکرت  جوز  کی  ینکمم 
نامه ینعم  نیا  تسا و  مدع  ضیقن  ًاتاذ  دراد و  رارق  مدـع  لباقم  رد  لاح  نیع  رد  تسا و  دـیقمریغ  تیهامیب و  طیـسب و  تسین ، تلاصا 

[354 .] تسا یتاذ  بوجو 
ینیع و تسا  یتـقیقح  میتـفگ ، هکناـنچ  دوجو ، : » دـیوگ وا  تسا . هدرک  ریرقت  يرگید  هویـش  هب  ار  ناـهرب  نیا  هللا  همحر  نیهلأتملاردـص 

ضراع هک  يدئاز  روما  ای  فعـض و  تّدش و  صقن و  لامک و  هطـساو  هب  زج  تسین ، تاذ  تهج  زا  یفالتخا  نآ  دارفا  نایم  رد  هک  طیـسب 
هب ّقلعت  هک  تسا  ياهبترم  نآ  دـشابن و  رتلماک  نآ  زا  رگید  هک  تسا  نآ  دوجو  لامک  ییاهن  ّدـح  ددرگیم . هّیعون  تیهام  کـی  دارفا  رب 
اًلبق تسا . دنمزاین  دوخ  ّتیمامت  هبترم  هب  تسا و  هتسباو  دوخ  ریغ  هب  صقان  رما  ره  اریز  دشابن ، روصت  لباق  نآ  زا  رتالاب  هتـشادن ، دوخ  ریغ 

ترابع زیچ  ره  ّتیمامت  هک  میتفگ  زین  تسا و  مدع  زا  لبق  دوجو  هوق و  رب  مّدقم  لعف  صقان و  هبترم  رب  مدـقتم  مامت  هبترم  هک  دـش  نشور 
. دراد صقان  زا  شیب  مات  هچنآ  هوالع  هب  زیچ  نامه  زا  تسا 

دوجو فرـص  هک  تسا  دوجولابجاو  یلوا  تسا . دنمزاین  دوخ  ریغ  هب  ًاتاذ  ای  تسا و  شیوخ  ریغ  زا  زاینیب  ای  دوجو  تامّدـقم ، نیاربانب ،
تسوا و راثآ  لاعفا و  همه  هک  دوجولابجاو  ریغ  تسا  ییاهزیچ  یمود  و  درادـن ، هار  نآ  رد  صقن  مدـع و  تسا و  نآ  هبترم  نیرتمامت  و 

دباییم هار  دوجو  هب  تیلولعم  قیرط  زا  صقن  تساّربم و  ناصقن  زا  دوجو  تقیقح  هک  میتفگ  اًلبق  نوچ  درادـن . ماوق  وا  هب  زج  وا  ياوس  اـم 
تسا نآ  رطاخ  هب  نیا  و 

452 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. دنک يربارب  دوخ  تلع  اب  يدوجو  تلیضف  هبترم و  ثیح  زا  دناوتیمن  زگره  لولعم  هک 

نآ رد  روصق  صقن و  روصت  هاگچـیه  دـنکن  داـجیا  اـضتقا و  ار  نآ  رترب  يرما  دـشابن و  لولعم  لوعجم و  يزیچ  دوـجو  هچناـنچ  رگا  سپ 
رگا و  درادن ، ّمات  لوصح  ضحم و  تیلعف  زج  ینّیعت  چیه  تسا و  دودحمان  طیـسب و  میاهتفگ  هکنانچ  دوجو  تقیقح  اریز  تسین ، نکمم 

. يدوجو ریغ  تسا  يروما  هک  دیآیم  مزال  تیهام  ّدح و  بیکرت و  نآ  رد  دشابن ، نینچ 
رهوج و رد  و  لعاج ، هب  دنمزاین  تاذ  ثیح  زا  تسا و  طیـسب  لعج  هب  لوعجم  دوخ  دشاب ، لولعم  هاگره  دوجو  هک  میاهتفگ  اًلبق  نینچمه 

[355 .] تسا شیوخ  لعاج  هب  هتسباو  تاذ 
تاّذـلاب و بجاو  هب  دـنمزاین  ًاـتاذ  اـی  بجاو و  تیوه  ثیح  زا  تسا و  ّماـت  تاذ ، تقیقح  تهج  زا  اـی  دوجو  هک  دـیدرگ  قّقحم  نیارباـنب 
( تاذـلاب بجاو   ) نیا تسا و  زاـینیب  تسوا  زا  ریغ  هچ  ره  زا  دوجولابجاو  دوجو  هک  دوشیم  نشور  لاـح  ره  رد  تسا و  نآ  هب  قـّلعتم 

(. ص 16 ج 6 ، رافسا ، .« ) میدوب نآ  تابثا  ددص  رد  ام  هک  تسا  يزیچ 

دوجولابجاو تابثا  رد  رگید  ناهرب  دنچ  مود : لصف 

هراشا

دوشیم طوبرم  نادـب  هک  يروما  زا  یکی  ای  زیچ  نامه  رگا  لاح  دراد ، دوجو  ناهج  رد  يزیچ  دـیدرت  نودـب  هک : تسا  نیا  رگید  ناـهرب 
حیجرت و  دشاب ، تاذلاب  نکمم  دیاب  سپ  دشابن  تاذلاب  بجاو  زیچ  نآ  رگا  و  تسا ، لصاح  ام  بولطم  دشاب ، تاّذلاب  بجاو 

453 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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دوجو هب  تلع  حّـجرم و  نودـب  رگا  و  دـشاب ، شتلع  نامه  هک  هتفاـی  ققحت  نآ  تاذ  زا  جراـخ  يرگید  رما  طـسوت  شمدـع  رب  يو  دوجو 
. تسا ضرف  فالخ  نیا  دشاب و  تاذلاب  بجاو  دیاب  سپ  دشاب  هدمآ 

بوـلطم هک  دـشاب  بجاو  رگا  نکمم ، اـی  تسا و  تاذـلاب  بجاو  اـی  يو  دوـخ  دـننام  زین  تلع  نآ  میریگیم . رظن  رد  ار  نآ  تـلع  لاـح 
لـسلست هب  اـی  تروص  نآ  رد  هک  میوریم  شیپ  هب  لـبق  هبترم  دـننام  هدرک  لـقن  نآ  تلع  هب  ار  نخـس  دـشاب  نکمم  رگا  تسا و  لـصاح 

ره رد  تسا و  تاذـلاب  بجاو  نامه  هک  دوشیم  یهتنم  لولعمریغ  یتلع  هب  ای  و  لاحم ، تسا و  لـطاب  ود  ره  هک  رود ، هب  اـی  دـماجنایم و 
. دیآیم تسد  هب  تسا  تاذلاب  بجاو  تابثا  هک  بولطم  تروص 

هب تلع  قیرط  زا  نآ  رد  كولـس  هک  دـنکیم  نیقی  هدافا  یماگنه  ناـهرب  اریز  تسین ؛ نیقی  دـیفم  هک  تسا ، هدـش  ضارتعا  ناـهرب  نیا  رب 
نایب قطنم  رد  هکنانچ  دنکیمن  نیقی  هدافا  دنـسریم ، تلع  هب  لولعم  زا  نآ  رد  هک  ّینا »  » ناهرب نکیلو  یّمل ،»  » ناهرب ینعی  دـشاب  لولعم 

. تسا هدش 
، دوش هدافتـسا  یناهرب  ره  زا  وا  دوجو  تابثا  يارب  تسا ، لولعمریغ  دوخ  زیچ و  همه  تلع  بجاو - دوجو  یلاعتيراب - هک  اجنآ  زا  لاح ،

دوجوم زا  دش ، رکذ  ًاقوف  هک  یناهرب  رد  و  دوب . دـناوتن  نیقی  دـیفم  هک  تسا  ّینا »  » ناهرب نامه  نیا  دیـسر و  تلع  هب  لولعم  زا  دـیاب  ًاموزل 
. تسا هدش  لالدتسا  بجاو  دوجو  تابثا  هب  تسا  لولعم  هک  نکمم 

ینیقی نآ  هجیتن  هک  دـشاب  تلع  يوسهب  لولعم  زا  ینـالقع  ریـس  هک  تسین  نآ  هب  رـصحنم  ّنا »  » ناـهرب هک : تسا  نیا  ضارتعا  نیا  باوج 
زا عون  نیا  میباییم و  تسد  رگید  مزال  هب  قلطم  دوجوم  ّماع  مزاول  زا  یکی  زا  هک  تسا  نینچ  نآ  رد  كولس  تاقوا  يرایسب  هکلب  تسین ،

. تسا هدرک  نایب  ار  نآ  افش  قطنم  رد  سیئرلاخیش  هکنانچ  تسا  نیقی  دیفم  ّنا »  » ناهرب
دوجوم قلطم  اب  هک  یصخشمان  دوجوم  مزاول  لاوحا و  زا  یکی  زا  زین  لبق  ناهرب  رد 

454 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
شدوجو دـیاب  هک  تسا  یلولعمریغ  تلع  دوجو  یکی  لاح ، نآ  قیداـصم  زا  هک  دوشیم  لالدتـسا  يرگید  مزـال  لاـح  هب  تسا ، يواـسم 

. دشاب تاذلاب 
صاوخ لاوحا و  نایب  يارب  هفـسلف  رد  هک  ییاهناهرب  ریاس  دـننام  تسا  نیقی  دـیفم  لاح  نیع  رد  و  ّینا »  » یناهرب روکذـم  ناهرب  نیارباـنب 

[356 .] دوریم راکهب  دوجوم  قلطم 

يروآدای

، تسه يدوجوم  ناهج  نیا  رد  هک  مینک  فارتعا  ینعی  مینادـب ، قّقحم  ار  يدوجوم  دوجو  هاـگره  هک : تسا  نیا  روکذـم  ناـهرب  لـصاح 
حّجرم ای  دوب و  دهاوخ  تاذلاب  بجاو  تروص  نآ  رد  هک  تسا ، دوخ  تاذ  هب  حّجرم  ای  دوب ، دـناوتن  جراخ  لاح  ود  زا  دوجوم  نیا  دوجو 

لـسلست رود و  هب  هنرگو  دـشاب  دوـخ  تاذ  هب  نآ  حّـجرت  هک  ددرگ  يدوـجو  هب  یهتنم  شدوـجو  دـیاب  تروـص  نیا  رد  هک  تـسا  ریغ  هـب 
[357 .] دیماجنا دهاوخ 

: مییامن ریرقت  تروص  نیدب  يرگید  ناهرب  مینک و  لیدبت  یبوجو  حّجرت  هب  ار  يدوجو  حّجرت  تسا  نکمم 
نآ رگا  لاح  دوشیمن . دوجوم  دـشابن  بجاو  يزیچ  هاـگره  هچ ، تسا ، دوجولابجاو  يدوجوم  ره  تسه و  يدوجوم  هک  تسین  دـیدرت 

ریغ نآ  دشاب ، ریغ  هب  بجاو  دوجوم  نآ  رگا  تسا و  لصاح  ام  بولطم  دشاب  تاذلاب  بجاو  نآ  زا  يزیچ  ای  دوجوم 
455 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. ریغ هب  بجاو  ای  تسا  تاذـلاب  بجاو  ایآ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  مه  نآ  دروم  رد  تسا و  بجاو  زین  دوخ  هک  دوب  دـهاوخ  يو  تلع 
هب یهتنم  ای  هک  ییاج  ات  تسا  حرطم  لاؤس  زاب  دشاب  ریغ  هب  بجاو  زین  نآ  رگا  تسا و  لصاح  دوصقم  دشاب  تاذلاب  بجاو  تلع  نآ  رگا 
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نیمه سپ  تسین  نکمم  لسلست - رود و  رگید - قش  ود  نوچ  تاذلاب و  بجاو  هب  دوش  یهتنم  ای  تسا و  لاحم  هک  ددرگ  لسلـست  ای  رود 
. تسام بولطم  هک  دنامیم  یموس  ّقش 

: بیترت نیدب  تسا ، ّریغت  تکرح و  رب  ینبم  هک  دناهدرک  هماقا  یعیبط  يامکح  ار  ناهرب  نیا  رگید : ناهرب 
یکّرحم هب  زاـین  یکّرحتم  ره  كّرحتم و  ءیـش  زا  ریغ  تسا  يرما  یتکرح  ره  رد  كّرحم  هک  میتفگ  لـعف  هوق و  ثحاـبم  رد  نیا  زا  شیپ 

هلــسلس ریزگاـن  تـسا و  يرگید  كّرحم  هـب  دــنمزاین  مـه  نآ  دــشاب ، كّرحتم  دوـخ ، كّرحم ، رگا  تـسا و  نآ  دوـخ  زا  ریغ  هـک  دراد 
زا ییاهن  كّرحم  نآ  و  دیآیم . مزال  لسلـست  رود و  هنرگو  دـشابن  كرحتم  دوخ  هک  دوشیم  یهتنم  یکّرحم  هب  اهكّرحم  اهكرحتم و 
رد اـی  تسا و  دوجولابجاو  دوخ  اـی  تسا ، تباـث  دوخ  دوجو  رد  تسا و  لدـبت  ینوگرگد و  زا  راـنکرب  هوق و  هداـم و  زا  اّربـم  هک  ورنآ 

. ددرگیم یهتنم  تاذلاب  دوجولابجاو  هب  دوخ  للع  هلسلس 
: بیترت نیدب  دناهدرک ، هماقا  یناسنا  سفن  يانبم  رب  هک  تسا  یعیبط  يامکح  زا  زین  ناهرب  نیا  رگید : ناهرب 

دوجو ندب  نودـب  رگا  هچ  ثداح ، تسا  يرما  ددرگیم  ثداح  ندـب  ثودـح  اب  هک  تهج  نآ  زا  تسا و  هدام  زا  دّرجم  ًاتاذ  ناسنا  سفن 
[358 .] تسا لاحم  زین  خسانت  هک  هدش  تباث  دوخ  ياج  رد  و  دوب ، دهاوخن  ریذپناکما  رگید  سفن  اب  یسفن  نیب  زیامت  دبای 

456 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. مسج هب  قـلعتم  روـما  زا  يرما  هن  دوـب و  دـناوت  مسج  هن  زین  تلع  نآ  هک  تلع  هب  دـنمزاین  ثداـح و  نکمم و  تـسا  يرما  سفن  نیارباـنب 

. تسین نینچ  هک  یلاح  رد  [ 359 ،] دوب دهاوخ  سفن  ياراد  یمسج  ره  دشاب  مسج  سفن ، تلع  رگا  نوچ  دشاب  مسج  دناوتیمن 
ضارعا زا  یکی  ای  ینامسج  یتروص  ای  دشاب  يرگید  سفن  ینامسج  رما  نآ  هکنآ  زا  معا  تسین ، ینامـسج  يرما  سفن ، تلع  هکنیا  اما 

« عضو  » کمک هب  مسج  ریثأت  هک  دش  هتفگ  مسج  ثحابم  رد  اًلبق   ] دوب دهاوخن  ریذـپناکما  عضو »  » نودـب مسج  ریثأت  هک  تسا  نآ  مسج ،
رد دنـشاب ] هتـشاد  تاهج  زا  یتهج  رد  یکیدزن  ای  لاـّصتا  اـی  ساـمت  رگیدـکی  هب  تبـسن  دـیاب  رثأـتم  رثؤم و  اًـلثم  ینعی  دریگیم ، تروص 

. تسا تادّرجم  زا  اریز  تسین ، عضو  ياراد  سفن  هک  یتروص 
رتفیعض و يرما  تسا و  رتيوق  رتفیرش و  ینامسج  رما  مسج و  ره  زا  دوجو  رهوج و  ثیح  زا  تسا  دّرجم  نوچ  سفن  هتشذگ ، نیا  زا 

. تشاد دهاوخن  تسا  رتفیرش  رترب و  هک  ار  هچنآ  هب  تبسن  تیلع  یگتسیاش  رتتسپ 
هطـساو هب  هچ  دشاب و  هطـساویب  هچ  تسا ؛ لاعتم  بجاو  تاذ  وا  تعیبط و  ملاع  يارو  تسا  يرما  سفن ، هدنروآ  دوجوهب  ببـس  نیاربانب 

. ددرگ یهتنم  وا  هب  ّبترت  رد  هک  یللع 
: بیترت نیدب  دناهدرک ، هماقا  ثودح  يانبم  رب  نامّلکتم  ار  ناهرب  نیا  رگید : ناهرب 

، تسا ثداح  دوخ  دشابن ، ثداح  روما  زا  یلاخ  هک  زیچ  ره  و  دنثداح ، روما  زا  ود  نیا  تسین و  یلاخ  نوکـس  تکرح و  زا  یمـسج  چیه 
دشاب و ینامسج  روما  مسج و  زا  ریغ  يرما  دیاب  ثدحم  تسا و  ثدحم  دنمزاین  یثداح  ره  و  دنثداح ؛ ماسجا  همه  سپ 

457 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. دمآ دهاوخ  مزال  لسلست  رود و  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دوب ، دناوتن  لاعتم  بجاو  زج  وا 

یهیدب و يایاضق  ءزج  هن  تسا ، ثداح  دـشابن  ثداح  روما  زا  یلاخ  هک  زیچ  ره  هکنیا : رب  ینبم  نآ  همدـقم  اریز  تسا ، صقان  ناهرب  نیا 
يرهوج ینوگرگد  مزلتـسم  رهوج ، ضارعا  رد  ینوگرگد  هک  دـننآرب  نیمّلکتم  یفرط  زا  تسا . هدـش  تابثا  هیجوت و  هن  تسا و  يرورض 

. دوب دهاوخن  تسا  ضارعا  نآ  عوضوم  هک 
دهاوخ مامت  تّجح  حیحـص و  نآ  همدـقم  دـناهدوبن ] لئاق  نآ  هب  نامّلکتم  هک   ] دوش هماقا  يرهوج  تکرح  ياـنبم  رب  تّجح  نیا  رگا  هتبلا 

. دوب
، لولعمریغ تلع  هب  هلسلس  نایاپ  رد  اهنآ  ندیـسر  للع و  یهانت  رب  ینتبم  یلبق - ناهرب  هس  دننام  دوشیم - هظحالم  هکنانچ  زین  ناهرب  نیا 
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[360 .] تسا لاعتم  بجاو  تاذ  ینعی 

ص457 ۀمکحلا ؛  ۀیاهن  همجرت 

درادن تیهام  تاذلاب  بجاو  موس : لصف 

تـسا نینچ  هّیـضق  نیا  سکع  بجاو . هن  تسا  نکمم  روما  زا  دشاب  تیهام  ياراد  هچ  ره  هک  دیـسر  تابثا  هب  ناکما  بوجو و  هلحرم  رد 
. تاذلاب عنتمم  تسا  نینچمه  درادن و  تیهام  تاذلاب  بجاو  نیاربانب  تشاد . دهاوخن  تیهام  دشابن  نکمم  هچنآ  هک 

بیترت نیدب  ناهرب  نآ  میدرک ؛ رکذ  دناهدومن  هماقا  سدقت ، یلاعت و  بجاو ، تاذ  زا  تیهام  یفن  يارب  هک  ار  يروهـشم  ناهرب  اجنآ  رد 
: دوب

رد و  رگید ) تایهام  همه  دننام   ) مودـعم هن  دوب و  دـهاوخ  دوجوم  هن  تیهام  نآ  دـشاب  هتـشاد  یتیهام  دوجو ، ياوس  لاعتم  بجاو  هاگره 
لاعتم بجاو  دوخ  تاذ  ای  تسین ، نوریب  لاح  ود  زا  ببس  نآ  دوب . دهاوخ  یببـس  دنمزاین  دوجو ، سابل  هب  ندش  سّبلتم  يارب  تروص  نآ 

هک ورنآ  زا  دوش ، ضرف  تیهاـم  دوجو  ببـس  تاذ ، رگا  هچ ، تسا . لاـحم  نآ  ّقش  ود  ره  هک  وا ، تاذ  زا  جراـخ  تسا  يرما  اـی  تسا و 
رب مّدقم  یلاعتقح  تیهام  ای  تاذ  دوجو  هک  دیآیم  مزال  نینچ  دراد ، مّدقت  دوخ  ّببسم  رب  هراومه  دوجو  ثیح  زا  ببس 

458 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. تسا لاحم  نیا  دشاب و  وا  دوجو 

تاذـلاب بجاو  هک  یلاـح  رد  دـشاب  لوـلعم  وا  تاذ  هک  تـسا  نآ  مزلتـسم  دوـش ، ضرف  شدوـجو  ببـس  وا  تاذ  زا  ریغ  يزیچ  رگا  لاـح 
بجاو نیاربانب  تسا . تاّذـلاب  بجاو  یلاعتقح  هک  تسا  نیا  رب  ام  ضرف  تسا و  ناـکما  همزـال  تیلولعم  نوچ  دـشاب ، لولعم  دـناوتیمن 

. درادن یتیهام  تسا و  ضحم  یتسه  لاعتم ،
. تسین ریذپناکما  تانکمم ، رد  دوجوم  تایهام  هب  دانتسا  اب  نآ ، ضقن  و  ریذپانهشدخ ، راوتسا و  تسا  یناهرب  دوخ  عون  رد  لالدتسا  نیا 

دوجو رب  تیهام  مّدقت  مزلتـسم  دوخ ، دوجو  هب  تبـسن  لاعتم  تاذ  يارب  ضورفم ، تیهام  ّتیلعاف  رگا  دوش : هتفگ  هاگره  هکنیا  حیـضوت 
دوجوم ره  رد  تیهام  اریز  دوب ، دـهاوخ  قداص  زین  تانکمم  رد  دوجوم  تاـیهام  دروم  رد  رما  نیمه  دـشاب  تسه - مه  لولعم  هک  دوخ -

. تسا لولعم  رب  لعاف  مدقت  دننام  ًانیع  دریذپیم ، هچنآ  رب  يدوجو  تهج  زا  هدنریذپ  مّدقت  تسا و  نآ  دوجو  هدنریذپ  ینکمم 
. دشاب زین  يدام  تلع  دوخ ، هک  تسا  حیحـص  یلباق  دروم  رد  دوخ ، لوبقم  رب  لباق  يدوجو  مّدـقت  موزل  اریز  تسین ، تسرد  یـسایق  نینچ 

دوجو يدام  تلع  هاگچیه  نکمم ، تیهام  و  دوب ، دهاوخ  مّدـقم  تروص  هدام و  هعومجم  ینعی  دوخ ، لولعم  رب  هک  تسا  تروص  نآ  رد 
کی لقع  هک  وحن  نیدـب  تسا . یلقع  رابتعا  یعون  دوخ  دوجو  هب  تبـسن  نکمم  تیهام  ّتیلباق  هکلب  تسین ؛ نآ  دوجو  تیهام  اـی  نکمم 

هـصالخ تسا . هداد  رارق  نآ  لوـمحم  ار  دوـجو  عوـضوم و  ار  تیهاـم  هدرک ، لـیلحت  دوـجو  تیهاـم و  ءزج  ود  هب  ار  دوـجوم  نکمم  رما 
تلع کی  ناونعهب  دـیاب  تروص  نآ  رد  مینک  ضرف  دوخ  دوجو  یلعاف  تلع  ار  تیهاـم  رگا  تسین و  دوجو  یلباـق  تلع  تیهاـم ، هکنیا 

؛ دراد لاـبند  هب  ار  یقیقح  تلع  و  يراـبتعا ، هن  تسا  یقیقح  زاـین  کـی  يدوجو ، تلع  هب  زاـین  اریز  دـشاب ، دوخ  لولعم  رب  مدـقم  یقیقح 
رب ضراع  تیهام  تقیقح  رد  تسا و  يرابتعا  یلقع و  يرما  تیهام  نوچ  دراد ، دوجو  هب  تبـسن  لباق ، تیهام  کی  هک  يزاین  فـالخرب 

تسا دوجو 
459 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[361 .] نآ ضورعم  هن 
تفرگ دـهاوخ  رارق  هناگهد  تالوقم  زا  یکی  تحت  ریزگان  وا  تیهام  دـشاب ، تیهام  رب  دـئاز  بجاو  تاذ  رد  دوجو  هاگره  رگید : ناـهرب 
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، رتشیب ای  رتمک  هاوخ  دـشاب و  رـصحنم  فورعم  ددـع  نیمه  رد  تالوقم  هاوخ  یـضرع ؛ تـالوقم  هن  دوب  دـهاوخ  رهوج  هلوقم  نآ  هتبلا  هک 
. دنتسه دوخ  ریغ  رب  مئاق  لاح  ره  رد  ضارعا  اریز 

هلیسو هب  اهنت  صّـصخت ، نیا  دشاب و  دوخ  هژیو  تاصاصتخا  ياراد  دیاب  ریزگان  دشاب ، رهوج  هلوقم  تحت  ضورفم  تیهام  نآ  رگا  نونکا 
صّـصخم هب  دـنمزاین  نیاربانب  دزاس و  جراخ  رگید  يرهوج  عاونا  نیب  كارتشا  زا  ار  وا  صاخ  تیهام  هک  دریذـپیم  ققحت  يّزیمم  لـصف 

. دوب دهاوخ 
دریگیم رارق  سنج  کی  تحت  هک  یعاونا  رگا  تسا و  حّـجرم  صّـصخم و  دـنمزاین  يرهوج  عاونا  زا  یـضعب  هک  تسین  دـیدرت  نینچمه 

[362 ،] تسا زیاج  زین  سنج  يارب  تفص  نآ  دباییم ] صصخت  لوصف  هلیسو  هب  سنج  کی  تحت  عاونا  نوچ   ] دشاب ناکما  تفص  ياراد 
تسا زیاج  زین  سنج  رب  دشاب  زیاج  سنج  کی  تحت  عاونا  ضعب  رب  هچ  ره  اریز 

460 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. دوب دهاوخ  بجاو  ای  عنتمم  نآ  تحت  عاونا  همه  رب  دشاب ، عنتمم  ای  بجاو  سنج  رب  هچنآ  و 

عاونا قیرط  زا  وا  رهوج  سنج  اریز  دـیآیم ، مزال  یناکما  تهج  وا  تاذ  رد  دـیآرد  رهوج  هلوقم  تحت  دوجولابجاو  رگا  مییوگ : لاـح 
تاذ ندوب  بجاو  ام  ضرف  و  بجاو ، هن  دوب  دهاوخ  نکمم  نکمم ، سنج  تحت  رد  زین  وا  هدـش و  ناکما  تفـص  ياراد  نکمم ، هیرهوج 

دـشاب تیهام  ياراد  لاعتم  بجاو  تاذ  هک  تسا  لاحم  زین  دوش ، عقاو  رهوج  هلوقم  تحت  تسا  لاحم  وا  ضورفم  تیهام  نوچ  و  تسوا .
. تسام بولطم  نیا  و 

تسا و دوجو  فرص  هک  وا  تاذ  نیع  زا  تسا و  یلزا  لاعتم ، بجاو  تاذ  رد  یتسه  بوجو  ترورض و  هک  دش  نشور  تشذگ  هچنآ  زا 
. مینکیم عازتنا  ار  وا  بوجو  ترورض و  تفص  تسین ، یتیهام  ياراد 

تسین ینهذ  ای  یجراخ  ءازجا  زا  بکرم  تسا و  طیسب  لاعتم  بجاو  تاذ  مراهچ : لصف 

ینعی يّدح ، ءازجا  درادـن  دـح  نوچ  تسین و  روصتم  يو  يارب  يّدـح  نیاربانب  تسین و  یتیهام  ياراد  لاعتم  بجاو  دـش ، هتفگ  هکنانچ 
هب سنج  نامه  هدام  اریز  درادـن ، یجراخ  تروص  هدام و  ینعی  یجراخ ، ءازجا  درادـن  لصف  سنج و  هک  يزیچ  درادـن و  لصف ، سنج و 

. تسا طرش ال  هب  لصف  نامه  تروص  طرش ال و 
، تسا ضارعا  دننام  یجراخ ، طیـسب  تایهام  رد  طرـش ال  هب  ذوخأم  لصف  سنج و  هک  یلقع  تروص  هدام و  ینعی  ینهذ  ءازجا  نینچمه ،

. تسین روصت  لباق  بجاو  تاذ  دروم  رد  زین 
- تروص هدام و  یجراخ - ءازجا  هن  و  لصف - سنج و  يدح - ءازجا  هن  هکنآ  هصالخ 

461 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. درادن دوجو  وا  رد  کیچیه  یلقع ، ینهذ و  ءازجا  هن  و 

اریز دشاب ، دوخ  ءازجا  رب  فقوتم  دیاب  دوخ  دوجو  رد  وا  تسا و  مّدقم  وا  رب  ءزج  دوجو  دشاب ، ءزج  ياراد  بجاو  تاذ  رگا  رگید : ناهرب 
دشاب و يزیچ  بجاو  دوجو  زا  شیپ  هکنیا  و  تسا . شیوخ  ءازجا  رب  فقوتم  ّلک  نوچ  تسا ، لقع  يرورـض  ّلک  رب  ءزج  يدوجو  مّدقت 

. تسا لاحم  اًلقع  دشاب ، مه  تاذلاب  بجاو  لاح  نیا  اب  ددرگ و  فقوتم  دوخ  ریغ  رب  دوجو ، رد  وا 
بجاو اهنآ  زا  یضعب  ای  دشاب و  تاذلاب  بجاو  ءازجا  نآ  همه  دیاب  ای  دشاب ، هتفای  بیکرت  یئازجا  زا  لاعتم  بجاو  تاذ  رگا  رگید : ناهرب 

. دشاب نکمم  ءازجا  نآ  همه  ای  و  نکمم ، رگید  ضعب  و 
رارقرب ساـیق  هب  ناـکما  اـهنآ  ناـیم  رد  دنـشاب  تاّذـلاب  بجاو  همه  تاذ  هدنهدلیکـشت  ءازجا  رگا  هک  لـیلد  نیا  هب  تسا  لاـحم  لوا  ّقـش 
بکرم کـی  یقیقح  ءازجا  ءازجا ، نآ  هک  تسا  نآ  زا  عناـم  رما  نیا  و  دـش ؛ هتفگ  اـیاضق - داوـم  ثحبم  رد  اًـلبق - هکناـنچ  دوـب ، دـهاوخ 
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ءازجا ناـیم  تـسا  مزـال  دـیآ  دوـجو  هـب  یقیقح  دـحاو  کـی  هـک  يوـحن  هـب  بـیکرت  کـی  رد  اریز  دنــشاب ، یقیقح  تدـحو  اـب  یقیقح 
زا کی  ره  يدوجو  راثآ  زا  ریغ  يراثآ  اب  دوش ، لصاح  يدـیدج  زیچ  اهنآ  بیکرت  زا  ات  دـشاب  یتاذ  زاـین  یگتـسباو و  نآ  هدنهدلیکـشت 

. نآ ءازجا 
دیآیم مزـال  نکمم  هب  بجاو  زاـین  تروص  نآ  رد  دنـشاب  نکمم  یـضعب  بجاو و  ءازجا ، زا  یـضعب  رگا  هچ ، تسا . لاـحم  زین  مود  ّقش 

بجاو رد  تیهام  قّقحت  مزلتسم  بجاو ، تاذ  رد  نکمم  ءازجا  دوجو  همزال  نیا ، زا  هتشذگ  تسا ] يرورـض  ءازجا  نیب  زاین  ّقلعت و  نوچ  ]
. تسا تیهام  ياراد  ینکمم  ره  هک  دش  هتفگ  ناکما  بوجو و  هلحرم  رد  اًلبق  اریز  تسا ، تاذلاب 

. تسا زرحم  مود  لوا و  دننام  زین  موس  ّقش  ندوب  لاحم 
، دنکیمن تیافک  بجاو  تاذ  زا  يرادقم  ءازجا  یفن  يارب  دش  رکذ  هک  ییاهناهرب 

462 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
زا یّمک  ءازجا  یفن  دروم  رد  دش . هتفگ  ضارعا  رهاوج و  هلحرم  زا  مک ، ثحبم  رد  هکنانچ  لعفلاب ، هن  دـناهوقلاب  ءازجا  یّمک ، ءازجا  اریز 

بجاو هک  دوخ  لک  اـب  تروص  نآ  رد  هک  تسا  نکمم  اـی  ءزج  نآ  دـشاب ، يرادـقم  ءزج  تاذـلاب  بجاو  رد  رگا  دـناهتفگ : بجاو  تاذ 
تاّذلاب بجاو  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  دـشاب  بجاو  ءزج  نآ  رگا  و  تسا ، لاحم  نیا  دوب و  دـهاوخ  فلاخم  تاذ  تقیقح  ثیح  زا  تسا 

[363 .] تسا لاحم  نیا  دشابن و  دوجوم  لعفلاب 
تسا ترابع  نآ  دندرگیم و  فصّتم  نادب  دوخ  يدوجو  تیوه  تهج  زا  ءایشا  هک  تسه  بیکرت  زا  یعون  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نونکا 

. تسا یفتنم  بجاو  تاذ  زا  زین  بّکرت  عون  نیا  دوشیم ؛ دوجوم  رب  ضراع  نوگانوگ  ياهبلس  هطساو  هب  هک  یبّکرت  زا 
ناسنا دروم  رد  اًلثم  باـجیا . بلـس و  زا  تسا  یبیکرت  عقاو  رد  درک ، بلـس  ار  يزیچ  نآ  زا  ناوتب  هک  يدوجو  تیوه  ره  هکنیا  حیـضوت 

، بلـس باـجیا و  زا  تسا  بکرم  دـشاب  نینچ  نیا  هک  يدوـجوم  ره  تسین . بسا  دوـجو ، تقیقح  رد  تسا و  ناـسنا  وا  تـفگ : ناوـتیم 
عمج دوجوم  کـی  رد  مه  اـب  ریاـغم  ّتیثیح  ود  نیا  نوچ  وا و  زا  ریغ  یفن  ینعم  هب  بلـس  شدوخ و  يارب  شـسفن  توبث  ینعم  هب  باـجیا 

. تسا بّکرم  عقاو  رد  دوجوم  نآ  تسا 
کی رد  بلـس  یفن و  نتفاـی  هار  ینعم  هب  و   ) تسا بّکرم  میتـفگ  هک  ینعم  نیدـب  درک  بلـس  يزیچ  نآ  زا  ناوتب  هک  یتـیوه  ره  نیارباـنب 
مدـع ضیقن  دوجو  نوچ  دـشابیم - اراد  يدوجو  هبترم  ثیح  زا  رگید  دوجو  هب  تبـسن  دوـجو  کـی  هک  تسا  یـصقن  يدوـجو ، تیوـه 

(. دباییم ققحت  قیرط  نیمه  زا  دوجو  تقیقح  تایصوصخ  کیکشت و  بتارم  و  تسا -
463 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

چیه دـشاب  هقیقحلا  طیـسب  هک  یتاذ  هک : دوب  دـهاوخ  نینچ  تسا » بکرم  دوـش  بلـس  نآ  زا  يزیچ  هک  یتـیوه  ره   » هیـضق ضیقن  سکع 
. دوشیمن بلس  نآ  زا  يدوجو  لامک 

لامک هنوگره  اریز  تسین ، بولـسم  وا  زا  یلاـمک  چـیه  تسین و  وا  تاذ  هب  مدـع  يارب  یهار  چـیه  هک  تسا  هرـس  دوجو  تاذـلاب  بجاو 
دقاف دوخ  زیچ ، کی  هدنـشخب  دوشیم و  متخ  تاذـلاب  بجاو  هب  تیاـهن  رد  لـلع  تسا و  تلع  ضیف  زا  يوترپ  لولعم و  نکمم ، يدوجو 
تاذ تقیقح  ینعی  دشاب ، هتـشاد  هار  وا  رد  مدع  هکنآ  نودـب  تسا  يدوجو  تالامک  همه  دـجاو  وا  لاعتم  تاذ  نیاربانب  دوب . دـناوتن  نآ 

[364 .] تسام بولطم  نیا  تسین و  بلس  لباق  نآ  زا  يزیچ  تسا و  ضحم  طیسب  بجاو 
، تسین مسج  وا  مییوگ : هکنانچ  تسا ؛ مئاق  رما  نیا  رب  زین  ناهرب  تسا و  یبلـس  تافـص  ياراد  زین  لاعتم  دنوادخ  دوش : هتفگ  رگا  نونکا 

. هریغ تسین و  ضرع  تسین ، رهوج 
یتسه یتسین ، یفن  تسا و  دوجو  بلـس ، بلـس  ددرگیم و  زاب  وا  ياهیتسین  صئاقن و  بلـس  هب  ّاًلک  هّیبلـس  تافـص  هک : تسا  نیا  خساپ 

. تسا لامک  صقن ، یفن  تسا و 
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نیا همزال  و  دشاب ، تسرد  يدوجو  لامک  ره  اهزیچ و  همه  لاعتم و  بجاو  نیب  لمح  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  همزال  دوش  هتفگ  رگا  لاح 
. تسه زین  لقع  ترورض  فالخرب  تسا و  هّزنم  نآ  زا  شسّدقم  تاذ  هک  تسا  تانکمم  اب  یلاعت  بجاو  نتسناد  یکی  رما 

ياراد تانکمم  هک  اجنآ  زا  ددرگ ، لمح  عئاش  لمح  هب  وا  رب  نکمم  ياهدوجو  رگا  هچ ، تسین . نینچ  نخـس  نآ  همزال  هاـگره  مییوگ :
صقن لامک و  بلس و  باجیا و  تهج  ود 

464 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
لاح دوب ، دـهاوخ  بکرم  وا  تاذ  عیاش ، لمح  هب  لاعتم  تاذ  رب  اهنآ  لمح  تروص  رد  تسا ، تیثیح  ود  نیا  زا  بکرم  اهنآ  تاذ  تسا و 

. تسا ضرف  فالخ  نیا  تسا و  وا  تقیقح  تطاسب  رب  ضرف  هکنآ 
دجاو رتفیرـش  رترب و  وحن  هب  ار  تـالامک  همه  وا  هک  تسا  ینعم  نیدـب  تسا  تادوـجوم  همه  لاـمک  ياراد  وا  مییوـگیم : هکنیا  سپ 

ار اـهنآ  لـمح  هک  تسا  يّدـحهب  تنیاـبم  ود  نآ  نیب  لاـح  نیعردو  تسا ، شیوـخ  لوـلعم  لاـمک  دـجاو  تلع  هـک  قـیرط  نادـب  تـسا ،
. دزاسیم عنتمم  رگیدکیرب 

هقیقحلا طیـسب  تاذ  ءایـشا و  نیب  لمح  و  دش ، نایب  هک  تسا  یبلطم  تساهزیچ » همه  تسا  طیـسب  شتاذ  تقیقح  هچنآ   » زا امکح  روظنم 
[365 .] عئاش لمح  هن  تسا  هقیقر  هقیقح و  لمح 

. تسا زیچ  ره  لامک  ّتیمامت و  هبترم  لاعتم  بجاو  تاذ  هک  دش  نشور  تشذگ  هچنآ  زا 

درادن کیرش  دوجو  بوجو  رد  هکنیا  بجاو و  تاذ  یگناگی  مجنپ : لصف 

دوجو و فرِـص  وا  تسوا . دوجو  رد  یمدـع  یئزج  هن  دراد و  تیهاـم  هن  تسا و  یتسه  نیع  بجاو  تاذ  هک  دـش  تباـث  شیپ  لوصف  رد 
، یگناگدنچ هن  تسا و  روصتم  نآ  رد  یگناگود  هن  تسا ، هّقح  تدحو  هب  دـحاو  هناگی و  زیچ ، ره  هرـس  فرِـص و  تسا و  یتسه  ضحم 

نآ هک  دـشاب  صتخم  ییانعم  هب  نآ  زا  دـحاو  ره  ینعی  دـشاب ، ّزیمتم  رگیدـکی  زا  نآ  داحآ  هک  یماگنه  رگم  دـباییمن  قّقحت  ترثک  اریز 
لوا ناـمه  دوش  ضرف  وا  یناـث  ناونعهب  هک  زیچ  ره  نیارباـنب  دراد ، تاـفانم  تاذ  تفارـص  اـب  نیا  دـشابن و  دوجوم  رگید  دـحاو  رد  ینعم 

. تسا
465 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

روظنم نیمه  دیاش  تسا . دوجولابجاو  ًاتاذ  تسا ، دوجوم  دوخ  تاذ  هب  وا  هک  نانچمه  تسه و  زین  تاذلاب  دـحاو  تاذـلاب ، بجاو  سپ 
، تسا ندوب  وا »  » نیع وا  يارب  ندوب  دوجوم  هکنانچ  تسوا ، تیوه  نیع  بجاو  دوجو  : » تسا هتفگ  تاـقیلعت  رد  هک  دـشاب  سیئرلاخـیش 

.« تسین يرگید  دوجو  زا  تاذلاب  بجاو  دوجو  نیاربانب 
ّزیمت دشاب و  كرتشم  اهنآ  نایم  ندوب  دوجولابجاو  دوش و  ضرف  تاّذلاب  بجاو  ود  اًلثم  دشاب ، دّدـعتم  تاّذـلاب  بجاو  رگا  رگید : ناهرب 
کی ره  تاذ  رد  لـخاد  ّزیمم  هجو  نآ  رگا  تشاد . دـهاوخ  تلاـح  دـنچ  دـشاب ، كرتـشم  ینعم  نآ  زا  ریغ  يزیچ  هـب  رگیدـکی  زا  ود  نآ 

. دشاب یتلع  ِلولعم  عبطلاب  یـضرع و  يرما  دیاب  دـشاب ، اهنآ  زا  جراخ  رگا  و  دوریم ، نیب  زا  دوجو  بوجو  دـیآیم و  مزال  بّکرت  دـشاب ،
دهاوخن راک  رد  یتاذ  ّزیمت ، زا  لبق  هک  یلاح  رد  دشاب  دوخ  زیمت  رب  مّدقتم  دوجو  ثیح  زا  تاذ  نآ  دـیاب  دـشاب ، تاذ  نآ ، تلع  رگا  لاح 

یتاذ بوجو  اب  هک  دش  دهاوخ  ریغ  هب  دـنمزاین  ّزیمت  تهج  زا  تروص  نآ  رد  دـشاب ، يرگید  زیچ  لولعم  رگا  و  تسا ، لاحم  نیا  سپ  دوب 
. تسین راگزاس 

. تسا لاحم  ریدقت  ره  هب  دوجولابجاو  دّدعت  سپ 
ادتبا ار  ههبش  نیا  هک  تسا  هدمآ  اردصالم  رافسا  رد  اما  دناهداد - تبـسن  هنومک  نبا  هب  ار  نآ  هک  تسا  هدش  دراو  ياههبـش  ناهرب  نیا  رب 

رکذ ار  نآ  دوخ  تافّنصم  زا  یکی  رد  تسوا  راثآ  ناحراش  زا  هک  هنومک  نبا  يو  زا  سپ  هدروآ ، دوخ  تاحراطم  باتک  رد  قارـشا  خیش 
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. تسا هتفای  ترهش  هنومک  نبا  ههبش  مان  هب  اذل  هدرک و 
دنشاب دوجوم  دنشاب  نیابتم  یّلکهب  رگیدکی  اب  تاذ  ثیح  زا  هک  هنکلا  لوهجم  طیـسب و  تیهام  ود  هک  مینادن  زیاج  لیلد  هچ  هب  دیوگ : وا 

. دشاب یضرع  اهنآ  رب  زین  دوجو  قالطا  و 
رب نینچمه  دنتسه ، وا  بتکم  ناوریپ  قارشا و  خیش  هک  تسا  دراو  تیهام  تلاصا  هب  نالئاق  لوق  رب  ههبـش  نیا  ددرگیم  هظحالم  هکنانچ 

رب ههبش  نیا  اما  دننادیم ، نیابتم  رگیدکی  اب  ار  ءایشا  ياهدوجو  اما  دندوجو ، تلاصا  رادفرط  هک  ءاشم  يامکح  لوق 
466 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

تـسپ الاب و  تادوجوم  همه  رد  دحاو  تقیقح  کی  ار  دوجو  تسا و  دوجو  تدـحو  تلاصا و  رب  ینتبم  دـش و  هماقا  اجنیا  رد  هک  یلیلد 
[366 .] تسین دراو  تسا ، کّکشم  بتارم و  وذ  هک  دنادیم 

تسا و نیابتم  فلتخم و  قادصم  دنچ  زا  دحاو  موهفم  کی  عازتنا  رب  ینتبم  ياههبش  نینچ  هک : تسا  نیا  دناهداد  ههبش  نیا  هب  هک  یخساپ 
[367 .] تسین ریذپناکما  نیا 

هکنآ نودب  دوب  دهاوخ  رارقرب  یـسایق  ناکما  ود  نآ  نیب  دـشاب  بجاو  تاذ  ود  اًلثم  یکی و  زا  شیب  تاذـلاب  بجاو  هاگره  رگید : ناهرب 
يرگید تلع  یکی  هک  دوب  دهاوخ  رارقرب  زیچ  ود  نیب  یماگنه  هقالع ، یگتـسباو و  نوچ  دـشاب ؛ رارقرب  یموزل  یتاذ و  ياهطبار  اهنآ  نایم 

. درادن ینعم  بجاو  تاذ  يارب  تیلولعم  هتبلا  و  دنشاب ، یثلاث  تلع  لولعم  ود  ره  ای  و 
هک دوب  دـهاوخ  لامک  زا  ياهبترم  دوجو و  زا  ياهرهب  ياراد  ضورفم  بجاو  تاذ  ود  زا  کـی  ره  یـسایق ، ناـکما  ینعی  لوا ، تروص  رد 
هک میتـفگ  اًـلبق  دوب و  دـهاوخ  نآ  زا  ياهبترم  دـقاف  دوجو و  زا  یّظح  دـجاو  ًاـتاذ  ود  نآ  زا  کـی  ره  هجیتـن  رد  تسا و  نآ  دـقاف  يرگید 

. تسا لاحم  بجاو  تاذ  يارب  بّکرت  هنوگنیا 
هنرگو تسین  ّرثکتم  ددـعتم و  دارفا  نیب  میـسقت  لباق  دوجو  بوجو  تسا : هدروآ  مکحلا  صوصف  رد  یباراـف  ار  ناـهرب  نیا  رگید : ناـهرب 

. دوب دهاوخ  لولعم 
اهنآ تاذ  ياضتقا  ترثک ، دشاب ، دّدعتم  تاذلاب  بجاو  رگا  هک  دشاب  نیا  دارم  دیاش 

467 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
ضرف نآ  يارب  هک  یقادصم  ره  هچ ، درک . دهاوخن  ادـیپ  یعقاو  قادـصم  هاگچـیه  دـشاب  ترثک  یـضتقم  اهنآ  تاذ  رگا  اریز  دوب ، دـناوتن 

درادن و دحاو  قادـصم  نوچ  و  تسین ، ریذـپقّقحت  داحآ  قیرط  زا  زج  ریثک  و  دراد - ترثک  ياضتقا  تاذ  نوچ  دـشاب - دّدـعتم  دـیاب  دوش 
تـسا نآ  ضرف  هک  یتروص  رد  تشاد ، دهاوخن  یجراخ  دوجو  دوب و  دهاوخ  قادصم  نودـب  نیاربانب  تشاد و  دـناوتن  زین  ریثک  قادـصم 

. تسا بجاو  شدوجو  هک 
. تسین عمج  لباق  یتاذ  بوجو  اب  هک  تسا  ریغ  هب  زاین  مزلتسم  اریز  تسا ، لاحم  زین  دشاب  تاذ  زا  جراخ  يرما  ياضتقا  هب  ترثک  رگا  اما 

تسا هناگی  تیبوبر  رد  بجاو  تاذ  مشش : لصف 

نآ ءازجا  همه  نایم  تسا و  طبترم  رگیدکی  هب  تعیبط ، ملاع  نیمه  ینعی  ام ، ناهج  ءازجا  هک  دـهدیم  ناشن  یملع  قیقد  رّکفت  شهوژپ و 
يدـنویپ دـهدیم  خر  تادوجوم  زا  کی  ره  يارب  هک  ییاهدادـیور  اهنآ و  ياهلاعفنا  لعف و  ینیمز و  رـصانع  ات  ینامـسآ  ياههدـیدپ  زا 

رثأت ریثأـت و  یتسه و  ریـسم  رد  هک  درک  ادـیپ  هتفاـب  مه  رد  هریجنز  نیا  زا  جراـخ  ار  يدوجوم  ناوتیمن  هک  يروطهب  تسا ؛ رارقرب  راوتـسا 
. تساعدم نیا  دّیؤم  هک  دش  رکذ  یبلاطم  اًلبق  زین  يرهوج  تکرح  ثحابم  رد  دشابن . هتسویپ  رگید  تادوجوم  هب  شیوخ 

همه هب  يدادـیور  ره  تسا و  طابترا  رد  یتسه  ناهج  هعومجم  اب  لاعفنا  لـعف و  دوجو و  یگنوگچ  ثیح  زا  ياهدـیدپ  ره  ساـسا  نیا  رب 
. دوشیم طوبرم  تعیبط  ملاع 
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رد نآ  هدرتسگ  ماظن  تسا و  رارقرب  تدـحو  یعون  یتسه  ناـهج  ءازجا  همه  ناـیم  رد  هک  دوشیم  طابنتـسا  نینچ  سوملم  تیعقاو  نیا  زا 
. لصا کی  نیا  تسا . یکی  ملاع  ّلک 

لولعم يدام  ملاع  نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دش ، دهاوخ  لیمکت  يدـعب  لوصف  رد  دـش و  هتفگ  شیپ  ثحابم  رد  هچنآ  رگید ، تهج  زا 
بسح رب  لولعم  هک  تسه  يدوجو  یتّیخنس  لولعم  نیا  تلع و  نآ  نیب  هوق . زا  ياّربم  هدام و  زا  دّرجم  يرون و  تسا  یملاع 

468 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
یلقع لـلع  هاـگره  و  دـنکیم . تیاـکح  رتفیرـش  رتلـماک و  ياهبترم  رد  ار  شیوخ  تلع  يدوجو  لاـمک  دوخ ، يدوـجو  هبترم  لاـمک 

. تسا یقاب  دوخ  تّوق  هب  مکح  نیا  ددرگ ، یهتنم  لاعتم  بجاو  راگدرورپ  هب  ات  دشاب  رگیدکی  قوف  يدّرجم ،
هک تسه  یناـسمه  یلقع  يروـن و  ماـظن  تسا ، يراـج  دوهـشم  ناـهج  رد  هک  ماـظن  نیا  زا  رترب  هک  دوـشیم  جاتنتـسا  نینچ  هتکن  نیا  زا 

کی مه  نیا  تسا . یتسه  ّلک  أدبم  هک  یهلا  ملع  هبترم  رد  ییادخ  ماظن  هب  ددرگیم  یهتنم  زین  نآ  هک  تسا  يرهاظ  ماظن  نیا  همـشچرس 
. رگید لصا 

و تسا ؛ نآ  ِلولعم  زین  نآ  ِلوـلعم  ِلوـلعم  و  دوریم ، رامـشهب  رما  نآ  تلع  رما  کـی  ِتلع  تلع  هک  تسا  یلقع  تاّیرورـض  زا  نینچمه ،
زج ناهج ، رد  و  وا . راثآ  زا  تسا  يرثا  دشاب  هک  یتیفیک  ره  هب  يدوجوم  ره  نیاربانب ، لاعتم ، بجاو  هب  دوشیم  یهتنم  للع  هلـسلس  نوچ 

تسین ّلقتسم  دوخ  دوجو  رد  تادوجوم  نیا  زا  کیچیه  و  تسین ، يزیچ  اهنآ  نیب  طباور  تافاضا و  بسن و  اهنآ و  راثآ  رهاوج و  ِدوجو 
. تسوا ضیف  زا  همه  دوجو  هک  لاعتم  بجاو  تاذ  زج 

ناهج رازگراک  ّربدـم و  ومه  و  تسا ، دوهـشم  ناهج  رد  يراـج  ماـظن  نیا  يرجم  لاـعتم  بجاو  هک  ددرگیم  راکـشآ  تشذـگ  هچنآ  زا 
ماظن نیا  قوف  هک  یلقع  يرون و  تأشن  ماظن  تسا و  رتسگ  هیاـس  یلوتـسم و  ملاـع  نیا  ءازجا  رـسارس  رب  وا  هدارا  ریبدـت و  هک  تسا  یتسه 

. تسوا هدارا  هطیح  رد  تسا  نآ  يدوجو  لامک  بتارم  اب  يّذاحم  يرهاظ و 
یپایپ هک  تسوا  زا  دوجو  جاوما  دشخبیم و  دوجو  ار  زیچ  ره  هک  تسا  نآ  روما  ّربدم  یتسه و  ناهج  راگدرورپ  لاعتم ، بجاو  نیاربانب ،

. دنرادن يدوجو  لالقتسا  دوخ  زا  تسوا و  ریخست  رد  یگمه  تسا  تادوجوم  وا و  نیب  هطساو  هک  ییاهتلع  و  دسریم ، رد 
رگا هتـشذگ ، اـهنیا  زا  رتـشیب . هچ  یکی و  هچ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  وا  زج  يرگید  راـگدرورپ  یتـسه  ناـهج  رد  هک  تسا  لاـحم  نیارباـنب 

لاحم هب  اًلقع  راک  دندقتعم ، نانمش  ییادخ و  دنچ  بهاذم  ناوریپ  هکنانچ  دوش ، ضرف  ناهج  نیا  ریبدت  يارب  دّدعتم  نادنوادخ 
469 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دراد یپ  رد  ار  یتسه  ماظن  یهابت  دشکیم و 
: هک تسا  نیا  بلطم  نایب 

اهدحاو نیب  زیامت  و  دوشیمن ؛ نکمم  رگید  دحاو  زا  دحاو  کی  زایتما  قیرط  زا  زج  داحآ  تسین و  ریذپققحت  داحآ  هلیـسو  هب  زج  ترثک 
زایتما هجو  نیا  هطـساو  هب  تسا و  دقاف  ار  نآ  رگید  دحاو  هک  دشاب  اراد  ار  یتهج  دوخ  تاذ  رد  دحاو  ره  هکنآ  رگم  تسین  ریذپتروص 

بجوـم شلعف ، لـعاف و  نیب  ّتیخنـس  هک  اـجنآ  زا  و  تـسا ، یلقع  تاّیرورـض  زا  اـهنیا  هـمه  [ 368 .] ددرگ زیاـمتم  يرگید  زا  دـحاو  ره 
کی ماجنا  رد  رگیدکی  اب  رگا  یتح  دشاب ، دّدـعتم  نایادـخ  یتسه  ناهج  رد  هاگره  تسا ، رگید  لعاف  اب  لعاف  کی  لعف  زایتما  تریاغم و 

يادـخ دـننام  دـنک ، لمع  اًلقتـسم  ناهج  روما  زا  شخب  کی  هرادا  رد  اهنآ  زا  کی  ره  ای  دنـشاب ، هتـشاد  يراکمه  عاـمتجا و  دـحاو  لـعف 
شیپ عفادـت  یگنهامهان و  نآ  ءازجا  نیب  دـش و  دـهاوخ  ملاع  یهابت  بجوم  لاح  نیا  اب  نآ ، زج  ناـسنا و  يادـخ  نیمز  يادـخ  نامـسآ ،

ییادـخ دـنچ  ههبـش  تسامرفمکح ، تدـحو  یگنهامه و  ناهج  ینونک  ماظن  رد  نوچ  و  تخیـسگ . دـهاوخ  مه  زا  ماظن  دـمآ و  دـهاوخ 
. تسا یفتنم 

زا ریبدـت  نیا  هک  تسا  نآ  هاوگ  تسا  مکاـح  ناـهج  ءازجا  یماـمت  رب  هک  يزیگناتفگـش  یگنهاـمه  يراوتـسا و  دوش ، هتفگ  رگا  نونکا 
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هرادا هدام  زا  دّرجم  للع  هلیسو  هب  دوهشم  ناهج  هک  تسا  نیا  دّیؤم  زین  یفسلف  نیناوق  یملع و  لوصا  تسا و  يراج  تمکح  ملع و  يور 
دروخرب و لاعفا و  فالتخا  بجوم  دنتسه  زیامتم  رگیدکی  زا  تاذ  ددع و  ثیح  زا  هک  دّدعتم  نایادخ  هک  میریذپیم  مه  ار  نیا  دوشیم .
ظفح و يارب  دننک و  رارقرب  دوخ  نایم  ناهج  هرادا  رد  یقفاوت  يراکمه و  رگیدکی  اب  نانآ  هک  دراد  لاکشا  هچ  اما  دندرگیم ، ماظن  داسف 

زا نایادخ  هکنآ  هژیوهب  دنشاب ، هتشاد  یگنهامه  دحاو  ماظن  حالص 
470 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دنرادروخرب تمکح  لقع و 
زا تسا  ترابع  دـننکیم  راوتـسا  نآ  ساسا  رب  ار  دوخ  لامعا  درخ ، لـقع و  ناـبحاص  هک  یملع  نیناوق  زا  هتـسد  نآ  هک  تسا  نیا  خـساپ 

یعون یّلک  نیناوق  هّیملع و  روص  رب  یجراخ  ماظن  دـناهدرک . ذـخا  ملاع  رد  دوجوم  یجراخ  ماظن  زا  هک  یّلک  نیناوق  هّیملع و  ياهتروص 
. تسا یجراخ  تایعقاو  عبات  مولع  و  دراد ، يدوجو  مّدقت 

روص زا  دوخ  لعف  رد  لعاف  هک  تسا  لاحم  تسا و  ضورفم  نایادـخ  نآ  قولخم  لعف و  نآ ، يراج  ماظن  یتسه و  ناهج  هک  یتروص  رد 
. تسا لعف  زا  رّخأتم  هّیملع  روص  و  لعاف ، زا  رّخأتم  ًاموزل  لعف  نوچ  ددرگ ، ّرثأتم  دنکیم  عازتنا  دوخ  لعف  زا  هک  ياهّیملع 

زا عزتنم  هّیملع  روص  زا  دوخ  لعف  رد  دنتـسه و  یجراخ  ماظن  لعاف  ضورفم ، دّدعتم  نایادخ  هک  میریذپیم  ار  نیا  دوش : هتفگ  رگا  نونکا 
یملع ياهلعاف  هرمز  زا  نایادخ  نیا  نکیل  دننکیمن ؛ تیعبت  تسا ، یجراخ  تاعوضوم  عبات  یلوصح و  ینهذ و  یمولع  هک  دوخ ، لاعفا 

لبق دنناوتن  لیلد  هچ  هب  سپ  دراد ، فوقو  نآ  رب  لعف  عوقو  زا  لبق  تسا و  هاگآ  دوخ  تاذ  هبترم  رد  شیوخ  لعف  زا  یملع  لعاف  دنتسه و 
[369 [؟ دنزاس گنهامه  ار  دوخ  ملع  دننک و  قفاوت  یتسود  حلص و  يور  زا  رگیدکی  اب  لعف  زا 

نادـب نیا  زا  شیپ  هکنانچ  تسا - يروضح  ملع  دراد  نآ  داجیا  زا  شیپ  شیوخ  لعف  هب  تبـسن  یملع  لـعاف  هک  یهاـگآ  ملع و  مییوگ :
يدوـجو تـالامک  دوـخ ، هک  تسا  نآ  یملع  لـعاف  رد  يروـضح  مـلع  نـیا  كـالم  و  دـمآ - دـهاوخ  زین  دـعب  لوـصف  رد  دـش و  هراـشا 

[370 .] دشاب ّتیخنس  دیاب  ًاموزل  وا  لعف  لعاف و  نیب  دشاب و  اراد  رتفیرش  رترب و  وحن  هب  ار  شیوخ  ياهلولعم 
، یتاذ يروضح  ملع  هبترم  رد  ددعتم  نایادخ  یگنهامه  يراکمه و  ضرف  نیاربانب 

471 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
تسا و نایادـخ  دوجو  یگناگدـنچ  دّدـعت و  رب  ضرف  هکیتروص  رد  تساهنآ  نتخاس  یکی  ینعی  ّرثکتو ، زیاـمت  هوجو  ندرکوغل  ینعمهب 

. تسا ضرف  فالخ  اهنآ  نتسناد  یکی 

درادن یقادصم  تکراشم  يزیچ  اب  میهافم  زا  یموهفم  چیه  رد  لاعتم  بجاو  متفه : لصف 

كارتشا دحاو  موهفم  کی  رد  دنـشاب و  ادج  زیامتم و  رگیدکی  زا  ود  نآ  هک  دراد  یقیقح  ینعم  یماگنه  زیچ  دـنچ  ای  ود  نایم  تکراشم 
بسا ناسنا و  دندحتم و  ّتیناسنا  موهفم  رد  هک  ورمع  دیز و  دننام  دندرگ . فصّتم  موهفم  نادب  اهنآ  يود  ره  هک  يوحن  هب  دنشاب ، هتشاد 

. دنیوگ ترثک  رد  تدحو  ار  نیا  دندحتم . ّتیناویح  رد  هک 
بلـس يو  زا  زیچ  نآ  هطـساو  هـب  يرگید  هـک  تـسا  يزیچ  رب  لمتـشم  اـهنآ  زا  کـی  ره  هـک  يزیاـمتم  ياهدـحاو  قـیرط  زا  زج  ترثـک ،
یتقو اًلثم   ] تابثا یفن و  زا  دـناهتفای  بیکرت  يدوجو  ثیح  زا  كراشم  فرط  ود  زا  کی  ره  ساسا  نیا  رب  تسین و  قّقحت  لباق  ددرگیم ،
بلس یمود  زا  تسا  نآ  دقاف  يرگید  هک  یتفص  نتشاد  هطساو  هب  ار  اهنآ  زا  کی  ره  تسین ، ناسنا  بسا  تسین و  بسا  ناسنا  مییوگیم ،

نیا و  تسا ، بسا  بسا  و  تسا ، ناسنا  ناسنا  دنوشیم ، تابثا  دوخ  سفن  يارب  کی  ره  یفرط  زا  و  تساهنآ ، یفن  تهج  نیا  میاهدرک و 
یتاذ تفـص  تفارـص ، تطاـسب و  تسا و  دوـجو  تقیقح  تاّذـلاب  بجاو  دوـجو  هک  تهج  نآ  زا  نوـنکا ، تساـهنآ .] رد  تاـبثا  تـهج 

تکراـشم ییاـنعم  موهفم و  چـیه  رد  وا  اـب  زیچ  چـیه  سپ  تسا ، یفن  بلـس و  لـباق  يو  زا  يزیچ  هن  دراد و  هار  بیکرت  وا  رد  هن  تسوا ،
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[371 .] درادن یقیقح 
472 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

چیه نوچ  و  دوش . طوبرم  تایهام  هب  یقیرط  هب  ای  دشاب و  تایهام  عون  زا  هک  تسا  كارتشا  لباق  یموهفم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نینچمه 
اب وا  كارتشا  درادن ، هار  تسا  ضحم  قح  هک  بجاو  تاذ  دوجو  میرح  رد  تسا ، يرابتعا  لطاب و  تاذ  تهج  زا  هک  تایهام ، زا  ياهبنج 

. تسین ریذپناکما  موهفم  چیه  رد  زیچ  چیه 
هباشم يزیچ  اب  درادـن  تیفیک  نوچ  تسین و  لثامم  يزیچ  اب  درادـن  عون  نوچ  تسین و  سناجم  يزیچ  اب  درادـن  سنج  نوچ  بجاو  تاذ 
يزیچ اـب  درادـن  ْنیا  نوچ  تسین و  قباـطم  يزیچ  اـب  درادـن  عضو  نوچ  تسین و  يواـسم  يزیچ  اـب  درادـن ، هزادـنا  اـی  مک  نوچ  تسین و 

. درادن تبسانم  يزیچ  اب  تسین  نکمم  وا  تاذ  هب  تبسن  هفاضا  نوچ  تسین و  يذاحم 
زا یگمه  نآ ، لاثما  ندناریم و  ندرک و  هدنز  ّتیقاّزر و  ّتیقالخ و  دننام  دوشیم ، هداد  تبسن  ّقح  هب  هک  زین  تاذ  رب  دئاز  ِیفاضا  ِتافص 

. تفگ میهاوخ  نخس  نآ  هرابرد  نیا  زا  سپ  هک  تسا  هتفای  عازتنا  وا  لعف  ماقم 
ددرگیم و زاب  وا  ّتیمویق  تفص  هب  تقیقح  رد  یگمه  دوشیم ، هداد  تبسن  لاعتم  تاذ  هب  هک  یفاضا  تافـص  هک  تشاد  هجوت  دیاب  زین ،
زا یـضعب  هکنیا  اما  درادن ، تکراشم  وا  اب  زیچ  چـیه  ّتیمویق  رد  نیاربانب  سب ، تسوا و  اهنت  شخبیتسه ، ّرثؤم و  یتسه ، ملاع  رد  نوچ 

دروم رد  هچنآ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  میربیم  راکهب  وا  دروم  رد  تسا  تانکمم  بجاو و  تاذ  نیب  كرتشم  هک  ار  دوجو  زا  عزتنم  میهافم 
رد یمدع  صقن و  هنوگچیه  تسا و  یهانتمان  تّدـش  لامک و  رد  هک  تسا  دوجو  بتارم  نیرتیلاع  زا  عزتنم  میهافم  دوریم ، راکهب  قح 

بیکرت صقن و  زا  هک  تسا  دوجو  کّکـشم  تقیقح  زا  هبترم  نآ  نودام  بتارم  دوریم ؛ راکهب  نارگید  دروم  رد  هچنآ  و  درادن ، هار  نآ 
. درادن دوجو  تکراشم  زین  دوجو  زا  عزتنم  میهافم  رد  تانکمم  بجاو و  تاذ  نیب  ساسا  نیا  رب  تسین و  یلاخ 

رگید تادوجوم  بجاو و  تاذ  رب  يونعم  كارتشا  هب  هک  یمیهافم  زا  ضعب  نیاربانب 
473 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[372 .] دوریم راک  هب  قادصم  ياهیگژیو  زا  یشوپمشچ  اب  هراومه  دوجو ، دننام  دوشیم ، لمح 
تهج زا  اهنت  و  قادـصم ، تایـصوصخ  زا  یـشوپمشچ  اب  ار ، نآ  لاـثما  تمحر و  تاـیح و  ملع و  دـننام  بجاو ، تافـص  ریاـس  نینچمه 

. تسا ثحب  دروم  كارتشا  زا  ریغ  بلطم  نیا  میربیم و  راکهب  وا  ریغ  وا و  نیب  كرتشم  تروصهب  موهفم ،

نآ تامیسقت  لاعتم و  بجاو  تاذ  تاقص  متشه : لصف 

قّقحت دوجو  ملاع  رد  هک  لامک  هنوگره  تسین و  بلـس  لباق  لاعتم  بجاو  تاذ  زا  يدوجو  لاـمک  هنوگچـیه  هک  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ 
هتسیاش هک  يوحن  هب  وا  رب  دشابیم و  اراد  رترب  رتالاو و  يدح  رد  ار  نآ  بجاو  تاذ  نآ ، لاثما  تردق و  تایح ، ملع ، دننام  دشاب ، هتشاد 

. تسین نیا  زج  فاّصتا  زا  دوصقم  تسا و  لمح  لباق  تسوا ، ءایربک  ّزع و  تحاس 
، تردق ملع و  دننام  تسا ، یباجیا  ینعم  ياراد  هک  هّیتوبث  تافص  دوشیم : میسقت  مسق  ود  رب  یلوا  میسقت  رد  یّلک  روطهب  تافص  سپس ،

یفن اریز  تسا ، لامک  باجیا  نآ  تقیقح  نیاربانب ، تسا و  لامک  بلس ، بلـس  عقاو  رد  تسا و  یبلـس  ینعم  ياراد  هک  هّیبلـس  تافـص  و 
. تسا رداق  ملاع و  نامه  اهنآ ، ینعم  هک  تسین ، ناوتان  هک  سک  نآ  تسین ، لهاج  هک  سک  نآ  مییوگ : هکنانچ  تسا . تابثا  یفن ،

474 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
هّیبلس تافص  سپ  تسین ؛ یندش  لاعتم  تاذ  زا  دور ، رامـشهب  يدوجو  لامک  هک  يزیچ  بلـس  دش - نشور  لبق  ثحابم  رد  هکنانچ  اما -

. ددرگیم زاب  هّیتوبث  تافص  هب  تقیقح  رد  زین 
: تسا میسقت  لباق  مسق  ود  هب  دوخ  زین  هّیتوبث  تافص 
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. ندوب رداق  ندوب و  ملاع  دننام  یفاضا  یتوبث  تافص  تایح و  دننام ، یقیقح  یتوبث  تافص 
. قزار قلاخ و  دننام  فاضم  یقیقح  تافص  تایح و  دننام  ضحم ، یقیقح  تافص  دوشیم ، مسق  ود  زین  یقیقح  یتوبث  تافص 

و تسا ، هدنـسب  تافـص  نیا  عازتنا  يارب  تاذ  اـهنت  هک  یتافـص  ینعی  تاذ ، تافـص  هب  دـناهدرک  میـسقت  ار  تافـص  رگید  تهج  کـی  زا 
لعف هکنآ  رگم  تسین  ناـهج  رد  يدوجوم  چـیه  نوچ  و  تسا ؛ دـنمزاین  زین  يرگید  زیچ  هب  تاذ  رب  هوـالع  اـهنآ  عازتنا  هک  لـعف  تاـفص 

. تسوا لعف  ماقم  زا  عزتنم  هّیلعف ، تافص  ورنیا  زا  تسوا ،

تسوا تاذ  نیع  لاعتم  بجاو  یتاذ  تافص  مهن : لصف 

. تسا رایسب  رظن  فالتخا  دناهدرک  ثحب  بجاو  تاذ  فرِص  زا  عزتنم  یتاذ  یتافص  هرابرد  هک  یناسک  نیب 
. تسا يرگید  نیع  زین  اهنآ  زا  کی  ره  تسا و  وا  تاذ  نیع  یلاعتقح  یتاذ  تافص  هک  دننآرب  هفسالف  امکح و  . 1

. دنمیدق قح  تاذ  دننام  تافص ، همه  تسوا و  تاذ  همزال  هک  تسا  يدئاز  یناعم  لاعتم  تاذ  تافص  هک  دندقتعم  يرعشا  نامّلکتم  . 2
. تسا ثداح  تاذ و  رب  دئاز  قح  تافص  هک  دندقتعم  هّیمارک  . 3

لاعفا عون  زا  دـباییم  رودـص  قح  تاذ  زا  هک  یلعف  هک  تسا  نیا  تافـص  زا  یتفـص  هب  تاذ  فاـّصتا  ینعم  هک  دـندقتعم  رگید  یخرب  . 4
یتفص نانچ  ياراد  هک  تسا  یسک 

475 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
زا هک  نانچنآ  تسا ، هنادنمدرخ  فده  ياراد  راوتـسا و  نیتم و  وا  زا  رداص  لعف  هک  تسا  نیا  وا  تاذ  يارب  ندوب  ملاع  ینعم  اًلثم  دـشاب .

. دشاب رداق  هک  تسا  یسک  لعف  دننامه  وا  زا  رداص  لعف  هک  تسا  ینعم  نیدب  زین  وا  ندوب  رداق  ینعم  و  دوشیم ؛ هدهاشم  ملاع  لعاف  کی 
. تاذ رب  دئاز  هن  دراد و  یتاذ  تفص  هن  وا  تسوا و  تافص  ماقم  مئاق  قح  تاذ  هکنآ  هصالخ 

اًلثم تسا . نآ  لباقم  تافـص  یفن  بجاو ، تاذ  يارب  تافـص  تابثا  ینعم  دندقتعم  ایوگ  هک  دـیآیمرب  نینچ  زین  رگید  یخرب  نانخـس  زا 
. نآ لاثما  تسین و  لهاج  هدرم و  وا  هک  تسا  ینعم  نیدب  تسا ، ملاع  ای  تسا و  هدنز  وا  دوشیم : هتفگ  هک  یماگنه 

تسا و ینعم  کی  هب  اهنآ  همه  نکیل  تسا  تاذ  نیع  یتاذ  تافص  دندقتعم  هک  دوشیم  طابنتـسا  نینچ  رگید  یخرب  نانخـس  زا  نینچمه 
. دنفدارتم عقاو  رد  نوگانوگ  ظافلا 

تاذـلاب بجاو  دیـسر ، قیقحت  هب  هکنانچ  اریز  تسا ، لوبق  لباق  تسرد و  تسا ، امکح  هب  بوسنم  هک  لوا  لوق  هدـش ، دای  لاوقا  نایم  زا 
یهتنم ودب  ددعتم  ياههطساو  اب  ای  هطساو و  کی  اب  ای  ًامیقتسم  للع ، هلسلس  رد  ینکمم  دوجوم  ره  تسا و  یتسه  ناهج  یمامت  هّمات  تلع 

. تساهزیچ همه  تلع  دوخ  لاعتم ، بجاو  تاذ  هک  ینعم  نیدب  دوشیم ،
بجاو نیاربانب ، دراد ؛ دوجو  رترب  رتیلاع و  وحن  هب  تلع  رد  دـشاب ، لولعم  رد  هک  يدوجو  لاـمک  هنوگره  هک  دیـسر  تاـبثا  هب  نینچمه 
طیـسب وا  تاذ  هک  دش  تباث  درادن و  هار  وا  تاذ  رد  مدع  تسا و  ضحم  دوجو  وا  هوالع ، هب  تسا . يدوجو  تالامک  همه  ياراد  تاّذلاب 

لامک هنوگره  نیاربانب  درادـن . دوجو  نوگانوگ  ياهتیثیح  دّدـعت و  ترثک و  تهج  وا  تاذ  رد  و  [ 373 .] تسا هّقح  تدحو  هب  دـحاو  و 
. دوب دهاوخ  وا  تاذ  رگید  لامک  نیع  وا و  تاذ  نیع  دوش  ضرف  وا  تاذ  رد  يدوجو 

476 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
یجراخ ّتینیع  قادصم و  تهج  زا  نکیل  فلتخم ، موهفم  تهج  زا  رگیدـکی  اب  تسا و  رایـسب  لاعتم  بجاو  یتاذ  تافـص  ساسا ، نیا  رب 

. تسا یکی 
تسردان و تسا  ینخـس  نیا  و  وا ، تاذ  هن  تسا  تاذـلاب  بجاو  هدارا  یتسه  ناهج  داـجیا  تلع  دـناهتفگ ، ناـمّلکتم  زا  یـضعب  نینچمه 

نداد تبسن  نیع  نادب ، داجیا  تبـسن  دوب و  دهاوخ  تاذ  نیع  تروص  نآ  رد  دشاب ، یتاذ  یتفـص  رظن  دروم  هدارا  نیا  رگا  اریز  ذخأمیب ،
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یلعف و یتفص  روکذم ، هدارا  رگا  و  تسا . راکـشآ  یـضقانت  تاذ ، زا  نآ  یفن  هدارا و  هب  داجیا  نداد  تبـسن  نیاربانب  تسا . لاعتم  تاذ  هب 
تلع رب  مولعم  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  هدارا ، هب  لعف  داجیا  تبـسن  دوب و  دهاوخ  تفـص  نآ  رب  مّدقم  ًاموزل  لعف ، دـشاب ، لعف  ماقم  زا  عزتنم 

. تسا لاحم  نیا  دشاب و  مدقم 
تریاغم وا  هدارا  لاعتم و  تاذ  نایم  هک  تسا  نآ  یضتقم  وا ، تاذ  زا  نآ  یفن  لاعتم و  بجاو  هدارا  هب  تیلع  نداد  تبسن  نیا ، زا  هتشذگ 

ندوب دوجولابجاو  همزال  دـشاب و  دوجولابجاو  ًاتاذ  دـیاب  تروص  نآ  رد  هک  تسا  تلع  زا  زاینیب  دوخ  ای  هدارا  نیا  اریز  دـشاب ، رارقرب 
نآ رد  دـشاب ، لاعتم  بجاو  شتلع  رگا  لاح  تسا . تلع  دـنمزاین  هکنیا  اـی  و  تسا ؛ لاـحم  نیا  دوب و  دـهاوخ  دوجولابجاو  دّدـعت  نآ ،

. تسا زیچ  نآ  تلع  زیچ  ره  ِتلع  ِتلع  و  هدارا ، تلع  بجاو  تاذ  دوب و  دهاوخ  هدارا  داجیا ، تلع  تروص 
، دوشن زین  وا  هب  یهتنم  دـشاب و  بجاو  تاذ  زج  يزیچ  هدارا ، تلع  رگا  و  دوب . دـهاوخ  لاـعتم  بجاو  یتسه  ناـهج  داـجیا  تلع  نیارباـنب 

. تسا لاحم  لطاب و  زین  نیا  هتبلا  هک  ددرگ  یهتنم  ودب  هدارا  داجیا  ات  تسا  يرگید  دوجولابجاو  دوجو  مزلتسم 
تفه رد  رصحنم  ار  تافـص  نآ  تسا - میدق  نآ و  همزال  تاذ و  رب  دئاز  بجاو  تاذ  هب  بوسنم  تافـص  هکنیا  رب  ینبم  هرعاشا ، ِلوق  اما 

دوخ دوجو  رد  تافص  هنوگنیا  رگا  هک  تسا  تسردان  تهج  نیا  زا  دناهتسناد - مالک  هدارا و  رـصب ، عمـس ، تردق ، ملع ، تایح ، تفص 
، دوب دهاوخ  تشه  ناشیا  لوق  ساسا  رب  اهنآ  ددع  هک  دمآ  دـهاوخ  مزال  دّدـعتم  ياهدوجولابجاو  دـشاب ، دوخ  هب  مئاق  تلع و  زا  زاینیب 

تفه تاذ و  یکی 
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. دزاسیم لطاب  ار  نآ  دش  هماقا  قح  ّتینادحو  يارب  هک  ییاهناهرب  و  روکذم ، تفص 
تاذ لاح ، نآ  رد  هک  تسا  بجاو  تاذ  نامه  نآ ، تلع  ای  دوب ، دـناوتن  جراخ  لاـح  ود  زا  دنـشاب  تلع  هب  دـنمزاین  دوخ  دوجو  رد  رگا  و 

، دشاب دوخ  لولعم  دجاو  دیاب  تلع  تسا و  تافـص  نآ  دقاف  دوخ  هک  یتروص  رد  اهنآ ، رب  مدـقتم  دوب و  دـهاوخ  اهنآ  هدـننیرفآ  دـجوم و 
. تسا لاحم  نیا  سپ 

ریغ ددرگ  یهتنم  يرگید  بجاو  هب  دیاب  يریغ  بوجو  دوب و  دهاوخ  ریغلاب  بجاو  دشاب ، تاذ  زج  يزیچ  تافـص  هدـجوم  تلع  هاگره  و 
. دزاسیم لطاب  ار  هیرظن  نیا  همه  دیحوت ، ياهناهرب  و  تافص ؛ نآ  هب  فصّتم  تاذ  زا 

ره هب  زاـین ، هک  یلاـح  رد  دـشاب ، يرگید  هب  دـنمزاین  دوـخ  تافـص  هب  فاـّصتا  رد  بجاو  تاذ  هک  تسا  نآ  هدـیقع  نیا  همزـال  نینچمه 
. دراد تافانم  دوجو ، یتاذ  بوجو  اب  دوش ، ضرف  هک  تروص 

ضحم یتسه  بجاو ، تاذ  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ  دـشاب و  شیوخ  تاذ  رد  لامک  تافـص  دـقاف  لاعتم  بجاو  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  زین ،
. تسین دقاف  ار  يدوجو  لامک  هنوگچیه  تسا و 

رگا هک  تسا  لطاب  لیلد  نیا  هب  تسوا ، تاذ  رب  دـئاز  ثداح و  یلاعتقح  تافـص  دـناهتفگ : و  هّیمارک ، هب  تسا  بوسنم  هک  زین  موس  لوق 
يارب ّقح  تاذ  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  نآ  ینعم  دـشاب ، تاذ  نآ ، تلع  رگا  تلع . هب  دـنمزاین  تسا و  تانکمم  زا  تافـص  نآ  دـشاب ، نینچ 

تاذریغ نآ  داـجیا  تلع  رگا  و  تسا . لاـحم  يرما  نینچ  هک  دـش  هتفگ  اًـلبق  هدوب و  نآ  دـقاف  دوخ  هک  تسا  هدرک  داـجیا  ار  يزیچ  دوـخ 
ندوب لاحم  هک  دوب  دهاوخ  يدوجو  تالامک  زا  يرایـسب  دقاف  دش و  دهاوخ  فصّتم  ناکما  تیلولعم و  هب  قح  تاذ  تروص  نآ  رد  دشاب 

. تسا راکشآ  نآ 
یخرب دقاف  وا  تاذ  هک  تسا  نآ  تسا » شیوخ  تافـص  بانم  بیان  قح  تاذ  : » دناهتفگ تسا و  هلزتعم  هب  بوسنم  هک  مراهچ  لوق  همزال 

لاح دشاب ، يدوجو  تالامک  زا 
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. تسا لاحم  لطاب و  ناشیا  نخس  سپ  تسا ، لامک  هنوگره  هدننک  داجیا  ضایف و  وا  هکنآ 
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یفن تردق ، تایح و  ملع و  ینعم  اًلثم  تساهنآ و  ياهلباقم  یفن  بلس و  هّیتوبث ، تافص  ینعم  دناهتشادنپ  هک  یناسک  لوق  حیضوت  نیا  اب 
ظافلا نکیل  دنبجاو ، تاذ  نیع  تافص  نیا  : » دناهتفگ یخرب  هکنیا  اما  دوشیم ، لاطبا  زین  تسا ، سدقم  تاذ  زا  یناوتان  گرم و  لهج و 

زا هچنآ  اریز  دنـشاب ، هدرک  هابتـشا  مه  اب  ار  قادـصم  موهفم و  ناشیا  هک  دـیامنیم  نینچ  ًارهاظ  دراد ،» موهفم  کی  تسا و  فدارتم  اـهنآ 
داّحتا تسا و  فلتخم  اهنآ  میهافم  نکیل  دـندحاو ، یجراخ  دوجو  قادـصم و  رد  تافـص  نیا  هک  تسا  نیا  دوشیم  تابثا  ناـهرب  قیرط 

. دنکیم بیذکت  ار  نآ  لاثما  تردق و  تایح و  ملع و  ندوب  فدارتم  زین  فرُع  تغل و  تسین . ریذپناکما  اهنآ 

بجاو تاذ  رب  دئاز  هیلعف  تافص  مهد : لصف 

هدنزرمآ و هدنشخب و  قزار و  قلاخ و  دننام  دراد  قّقحت  وا  ریغ  اب  هفاضا  رد  هک  تسا  یلعف  تافـص  ياراد  تاذلاب  بجاو  هک  تسین  کش 
. دریگیم رب  رد  ار  اهنآ  همه  مّویق »  » تفص تسا و  رایسب  اهنآ  دادعت  هک  تافص  هنوگنیا  لاثما  نابرهم و 

ره نوچ  و  تسا ، هیلاٌفاـضم  ناـمه  ینعی  ریغ ، رب  فـقوتم  زین  قـقحت  رد  تسا  بجاو  تاذ  ریغ  رب  فاـضم  هک  تهج  نآ  زا  تافـص  نیا 
رّخأتم زین  دـشاب  فقوتم  وا  ریغ  رب  هک  یتفـص  نیاربانب  تسوا ، زا  رّخأتم  دوجو ، رد  وا و  تاذ  لولعم  دوش  ضرف  لاـعتم  تاذ  زا  ریغ  يزیچ 

. دوشیم هداد  تبسن  لاعتم  تاذ  هب  دباییم و  عازتنا  یلاعتقح  لعف  ماقم  زا  تافص  هنوگنیا  سپ  دوب . دهاوخ  نآ  رب  دئاز  تاذ و  زا 
تـسا لقتـسم  شدوجو  دشاب  نآ  تاذ  رب  رظن  هاگره  ورنیا  زا  تسا ؛ هریغب  هکلب  تسین  هسفن  هب  هک  تسا  يدوجو  ياراد  یناکما  دوجوم 

نآ و  دوجو ، هن  تسا  داـجیا  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  تسوا  زا  شدوجو  هک  يریغ  هب  هجوت  اـب  رگا  نکیل  تسا ، قداـص  وا  رب  دوجو  ناونع  و 
، عادبا مان  رگید ، ياهرابتعا  هب  دوجو  نیمه  دوب . دهاوخ  وا  دجوم  ریغ 
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. دوشیم میحر  معنم و  عناص ، قلاخ ، عدبم ، زین ، دجوم  مان  لاونم  نیمه  رب  دریگیم و  دوخ  هب  ار  نآ  لاثما  تمحر و  تمعن ، عنص ، قلخ ،

ياقب ماود و  هیاـم  ار  هچنآ  ًاـعبط  نآ  دـجوم  دـشاب ، هتـشاد  ییاـقب  ماود و  شدوجو  رگا  تسا ، هدـش  داـجیا  اـی  قلخ  هک  يزیچ  نیا  نونکا 
تـسا دوجوم  ءاقب  هیام  هک  اهزیچ  نآ  رگا  لاح  دزاسیم . عفترم  نادب  ار  وا  صئاقن  دوبمک و  تاهج  قولخم و  زاین  دراد و  دوخ  اب  تسوا 

هک رظن  نآ  زا  ار  اهزیچ  نیمه  رگا  و  درک . عازتنا  اـهنآ  زا  ناوتیم  ار  نآ ، لاـثما  قزر و  ءامـسا  تافـص و  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  ییاـهنت  هب 
قزر و  درک ، دـهاوخ  قدـص  وا  رب  قزار  مسا  هاـگنآ  میریگب ، رظن  رد  درادیم  ینازرا  دوخ  قولخم  لولعم و  رب  وا  تسا و  يرگید  ضیف 

. دریگیم دوخ  هب  مرک  دوج و  تمعن ، تبهوم ، هیطع ، یماسا  وا ، اب  هطبار  رد 
، باـهو معنم ، یطعم ، تافـص  زین  قزار  رب  تروص  نآ  رد  درک و  عازتنا  ناوارف  یناـعم ، هنوگنیا  زا  ناوتیم  فلتخم  تاـهج  هب  هجوت  اـب 

ریثکت ناوتیم  دوجو  تالامک  فلتخم  تاهج  ساسا  رب  بیترت  نیمه  هب  ار  هّیلعف  تافـص  ریاس  درک . دـهاوخ  قدـص  هریغ  میرک و  داوج ،
. درک

تاذ زا  رّخأت  ثودح و  تایـصوصخ  ياراد  هک  تهج  نآ  زا  هن  نکیل  دراد  یقیقح  قادصم  لاعتم  بجاو  تاذ  رب  هّیلعف  تافـص  هنوگنیا 
تاهج بیکرت و  و  تسا ، هّزنم  نآ  زا  یلاعتقح  هک  دوب  دـهاوخ  تاذ  رد  ّریغت  مزلتـسم  دوش  رابتعا  هاگدـید  نیا  زا  رگا  هچ ، تسا ، لاـعتم 

. تسین وا  رد  تسا ، ّریغت  همزال  هک  نوگانوگ 
دنکیم و شوارت  يدوجو  لامک  هنوگره  هک  تساجنآ  زا  تسا و  ياهمـشچرس  لصا و  ياراد  قح  تاذ  رد  هک  رظن  نآ  زا  اهنآ  نیاربانب 

نکمم یتسه  ملاع  رد  هک  يدوجو  لامک  ریخ و  ره  هک  تسا  نانچ  یلاعتقح  هچ ، دنکیم . قدص  وا  رب  دریگیم  تئـشن  نآ  زا  يزیچ  ره 
. دریگیم ماوق  وا  رب  دباییم و  رودص  وا  زا  دوخ  ياج  رد  دشاب 

ّقلعت نآ  رب  وا  هدارا  هچ  ره  و  دوشیم ، عقاو  وا  هدارا  دروم  دـشاب ، ناکما  ّزیح  رد  يزیچ  هاـگ  ره  هک  تسا  ناـنچ  تاذ  ثیح  زا  یلاـعتقح 
نآ نوچ  دنکیم و  داجیا  ار  نآ  تفرگ 
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وا نانچمه  دهدیم و  یقرت  لامک  هب  صقن  زا  ار  نآ  دهد ، شرورپ  ار  يزیچ  نوچ  دریگیم و  هدهع  رب  زین  ار  نآ  شرورپ  دـنک ، داجیا  ار 

. دنام دنهاوخ  یقاب  هشیمه  يارب  دوخ  ناکما  ثودح و  تفص  رد  تانئاک  ءایشا و  یقاب  تسا و  یقاب  شیوخ  مدق  بوجو و  ماقم  رد 

لاعتم بجاو  ملع  مهدزای : لصف 

وا دزن  تسا  هدام  زا  دّرجم  هک  شتاذ  اریز  دراد ، يروضح  ملع  شیوخ  تاذ  رب  هدام  زا  دّرجم  دوجوم  ره  هک  دیسر  قیقحت  هب  نیا  زا  شیپ 
رـضاح و وا  دزن  وا  تاذ  نیاربانب  تسا  هوق  هدام و  زا  هّزنم  لاعتم  بجاو  و  تسین ؛ يزیچ  دزن  يزیچ  روضح  زج  ملع ، ینعم  دراد و  روضح 

. تسا مولعم 
وا رد  مدع  صقن و  چیه  هک  تسا  هّقح  تدـحو  هب  دـحاو  طیـسب و  ضحم و  دوجو  یتسه و  تقیقح  لاعتم ، تاذ  هک  دـش  هتفگ  نینچمه 
رد ار  نآ  قح  تاذ  هک  تفاـی  ناوتیمن  يدوجو  لاـمک  هنوگچـیه  دوـجو ، ناـهنپ  ادـیپ و  ماـظن  یتـسه و  ناـهج  رـسارس  رد  درادـن و  هار 

طیـسب و وا  تاذ  نوچ  درادـن ، یـصخش  زیامت  رگیدـکی  هب  تبـسن  وا  تاذ  رد  يدوجو  تالامک  نیا  و  دـشابن ؛ اراد  رترب  رتالاو و  ياهبترم 
. تسا بیکرت  ءزجیب و 

یلیصفت یملع  شیوخ ، تاذ  هبترم  رد  یتسه  تارذ  یمامت  رب  وا  تسوا و  مولعم  دوجوم و  وا  تاذ  هبترم  رد  تسه  وا  زج  هچ  ره  نیاربانب 
. لیصفت نیع  رد  دراد  یلامجا  یملع  لامجا و  نیع  رد  دراد 

ياههطـساو اب  ای  هطـساو و  کـی  اـب  اـی  هطـساوالب  وا و  لولعم  همه  تادوجوم  تاـنکمم و  زا  تسه  وا  زج  هچ  ره  هک  دـش  هتفگ  نینچمه 
تقیقح رد  یگمه  وا و  لقتـسم  دوـجو  رب  مئاـق  تسا و  طـبار  دوـجو  تاـنکمم  همه  دوـجو  هچ ، تسوا . هـب  مئاـق  وا و  هـب  یهتنم  ددـعتم 
میقتسم روطهب  تسا  هدام  زا  دّرجم  هچنآ  تسا . يروضح  ملع  هب  مولعم  وا  يارب  زیچ  همه  تسا و  راکشآ  رضاح و  وا  زین  شیوخ  يدوجو 

بجاو تاذ  هک  دش  نشور  تشذگ  هچنآ  زا  تسا . مولعم  رضاح و  وا  دزن  دوخ  دّرجم  تروص  اب  تسا  يدام  هچنآ  و 
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رد زین  نآ  هک  دراد  شیوخ  تاذ  زج  رگید  ياـهزیچ  هب  یملع  و  تسوا ، تاذ  نیع  هک  دراد  تاذ  هبترم  رد  شیوخ  تاذ  هب  یملع  لاـعتم ،
یلاـعتقح زین ، تسا . یکی  وا  یلیـصفت  ملع  اـب  هک  یلاـمجا  تسا  یملع  نآ  و  دـنمانیم ، داـجیا » زا  لـبق  ملع   » ار نآ  تسوا و  تاذ  هبترم 

« داجیا زا  دعب  ملع   » ار نیا  تسا و  تادوجوم  تاذ  هبترم  رد  وا و  تاذ  زا  جراخ  هک  دراد  شیوخ  نودام  ياهزیچ  همه  هب  یلیـصفت  یملع 
. تسا يروضح  ملع  لاح  ره  رد  وا  ملع  هتبلا  دنیوگ و 

یلاثم یلقع و  دّرجم  للع  يراجم  زا  تاـنکمم ، بتارم  رد  هک  یملع  هنوگره  هکنیا  تسخن  ددرگیم : عّرفتم  یلئاـسم  لـصا  جـنپ  نیا  زا 
. تسوا ملع  لاح ، نیع  رد  رگید  تادوجوم  ملع  و  دوریم ، رامشهب  لاعتم  تاذ  ملع  دشاب ، هدش  هداهن 

هک تسا  تارصبم  تاعومسم و  هب  ملع  نامه  تقیقح  رد  ییانیب  ییاونـش و  اریز  تسا ، هاگآ  اناد و  نوچ  تسانیب  اونـش و  وا  هکنیا  رگید 
. تساراد ار  ملع  یمامت  وا  تسا و  قلطم  ینعم  هب  ملع  زا  یشخب 

اب هتبلا  هک  دـناهدش ؛ وا  ملع  رکنم  یّلکهب  یخرب  یتـح  هک  يروـطهب  تسا ، رایـسب  فـالتخا  نارظنبحاـص  نـیب  یلاـعتقح  مـلع  ثـحبم  رد 
. تسا دودرم  لطاب و  ناشیا  لوق  هدش ، رکذ  دروم  نیا  رد  هک  ییاهناهرب 

: دوشیم هراشا  اهنآ  مها  هب  اًلیذ  هک  دنتسه  نوگانوگ  ياههیرظن  ياراد  دناهدرک  تابثا  ار  یلاعتقح  ملع  هک  یناسک  اما 
ياـهزیچ همه  تسا و  یلزا  وا  یلاـعتم  تاذ  اریز  درادـن ، ملع  رگید  تادوجوم  هب  نکیل  دراد  ملع  شیوخ  تاذ  هب  یلاـعتقح  دـناهتفگ  . 1

. دنثداح رگید 
لزا رد  دوخ  یناکما  ّصاخ  دوجو  اب  لولعم  هک  تسین  نآ  مزلتـسم  هاگچـیه  نتـشاد  لولعم  هب  یلزا  ملع  هک ، تسا  نآ  هیرظن  نیا  لاکـشا 
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. دشاب دوجوم 
زا جراـخ  هچ  ره  دوشیم و  لـماش  ار  دوخ  سفن  هب  ءیـش  ملع  اـهنت  يروضح ، ملع  هک : تسا  داـقتعا  نیا  رب  ینتبم  هیرظن ، نیا  هوـالع ، هب 

یجراخ و مولعم  عبات  دشاب  ملاع  سفن 
482 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

ملع دوخ  درجم  لیلاعم  رب  دّرجت  لـلع  دـش ، هتفگ  رتشیپ  هکناـنچ  اریز  تسا ، لـطاب  زین  لوق  نیا  هک  تسا ، یلوصح  ملع  هب  مولعم  ًاـعبط 
ملع دوخ  تاذ  هبترم  رد  داجیا  زا  لـبق  تادوجوم - همه  شیوخ - ياـهلولعم  هب  یلاـعتقح  هک  دـش  تاـبثا  ناـهرب  اـب  دـنراد و  يروضح 

. دشابیم اراد  تادوجوم  تاذ  هبترم  رد  يروضح  یملع  زین  داجیا  زا  دعب  دراد و  يروضح 
هب عاونا  تالامک  همه  هک  تسا  یهلا  ُلثُم  هدّرجم و  لوقع  نامه  یلاـعتقح  یلیـصفت  ملع  دـیوگ : هک  نوطـالفا  هب  بوسنم  تسا  یلوق  . 2

. تسا عمج  اهنآ  رد  لیصفت 
، دشابیم اراد  تانکمم  تاذ  هبترم  رد  یلاعتقح  هک  دوشیم  لماش  ار  داجیا  زا  دعب  ملع  اهنت  ملع ، نیا  هک  تسا  نآ  زین  هیرظن  نیا  لاکشا 
رد مینک . ضرف  یتاذ  ملع  دقاف  ار  قح  تاذ  هک  تسا  نآ  مزلتسم  ُلثُم  لوقع و  رد  تادوجوم  هب  تبسن  وا  یلیصفت  ملع  نتخاس  رـصحنم  و 

. درک بلس  يو  زا  ناوتیمن  ار  يدوجو  تالامک  زا  یلامک  چیه  تسا و  فرِص  دوجو  وا  هک  یتروص 
. دریذپیم ققحت  مولعم  اب  وا  داحتا  قیرط  زا  یلاعتقح  ملع  دیوگ : هک  [ 374] سویروفرف هب  بوسنم  تسا  ياهیرظن  . 3

لوقعم لقاع و  داحتا  قیرط  زا  هک  دـنکیم  تابثا  یلاعتقح  يارب  ار  ملع  ققحت  لصا  طقف  هیرظن ، نیا  اب  يو  هک  تسا  نیا  وا  لوق  لاکـشا 
زا دـعب  ای  داجیا و  زا  لبق  ملع  هک  يزیچ  لوق ، نیا  رد  اما  رگید ، قرط  ای  تاذ  رب  هیملع  روص  ندـش  ضراـع  قیرط  زا  هن  دریگیم  تروص 

. درادن دوجو  دنک ، تابثا  قح  تاذ  يارب  ار  داجیا 
: دیوگ وا  دناهدرک . ّتیعبت  نآ  زا  وا  زا  سپ  قیقحت  لها  زا  يرایسب  هک  قارشا  خیش  هب  بوسنم  تسا  ياهیرظن  . 4

دنرضاح و یلاعتقح  دزن  دوخ  ینیع  دوجو  اب  تادّرجم  تایدام و  زا  معا  ءایشا  همه 
483 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

رد زین  یلامجا  یملع  لاعتم ، قح  نینچمه ، تادوجوم . هب  تبسن  داجیا ، زا  دعب  تسوا  یلیصفت  ملع  نیا  و  دنتـسین ، هدیـشوپ  بئاغ و  وا  زا 
. دراد تادوجوم  هب  تبسن  داجیا  زا  لبق  دوخ  تاذ 

، درادـن يراگزاس  روضح  اب  ّتیداـم  اریز  تسین ، زیاـج  یلاـعتقح  يارب  تاـیدام  روضح  اـًلّوا : هک  تسا  نیا  قارـشا  خیـش  هیرظن  لاکـشا 
. دش نایب  لوقعم  لقاع و  ثحابم  رد  هکنانچ 

هبترم رد  یلیصفت  ملع  زا  قح  تاذ  ندومن  یلاخ  اهنآ ، صاخ  دوجو  هبترم  رد  ءایشا ، هب  تبسن  ار  قح  یلیـصفت  ملع  نتخاس  رـصحنم  ًایناث :
. تسا تادوجوم  رد  یلیصفت  لامک  هنوگره  ضایف  وا  یلاعتم  تاذ  هک  یلاح  رد  تسا ؛ ءایشا  داجیا  زا  شیپ  شیوخ  تاذ 

. تخاس جراخ  وا  تاذ  زا  ار  یلامک  ناوتیمن  تسا و  دوجو  فرِص  وا  تاذ  هچ ،
هب دراد و  يروضح  ملع  تسوا  تاذ  زا  رداص  نیلوا  هک  لوا  لقع  هب  تبـسن  یلاعتقح  دـیوگ : هک  [ 375] یطلم هب  بوسنم  تسا  یلوق  . 5

. دراد ملع  لوا  لقع  رد  اهنآ  ماسترا  قیرط  زا  ءایشا ، ریاس 
هنوگره دـجاو  وا  هک  یتروص  رد  دزاسیم ، یلاخ  یملع  لامک  زا  ار  لاعتم  تاذ  هک  تسا  نیا  رد  یلبق  هیرظن  دـننام  زین  لوق  نیا  لاکـشا 

. دنتسین یلوصح  یماسترا  ملع  ياراد  دّرجم ، لوقع  هک  دش  هتفگ  لوقعم  لقاع و  ثحابم  رد  هتشذگ  نیا  زا  تسا . يدوجو  لامک 
و یلامجا ، ملع  نآ  نودام  هب  تبسن  دراد و  یلیصفت  ملع  لوا  لولعم  هب  تبسن  یلاعتقح  تاذ  دناهتفگ : زین  نیمّلکتم  امکح و  زا  یخرب  . 6

. لولعم نیرخآ  ات  بیترت  نیمه  هب  و  یلامجا ، ملع  نآ  نودام  هب  تبسن  دراد و  یلیصفت  ملع  مود  لولعم  هب  زین  لوا  لولعم  تاذ 
484 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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تسین نکمم  تسا و  فرص  دوجو  وا  هک  یتروص  رد  تسا ، لوا  لولعم  نودام  هب  ملع  زا  لاعتم  تاذ  نتـسناد  یلاخ  زین  لوق  نیا  لاکـشا 
. دشاب جراخ  وا  تاذ  زا  یلامک 

ًانیع ملع  نیا  تسا و  یلیـصفت  یملع  ياراد  شیوخ  تاذ  هب  تبـسن  یلاعتقح  دنیوگ : هک  [ 376] رّخأتم ياـمکح  هب  طوبرم  تسا  یلوق  . 7
سپ ملع  اریز  دوشیم ، لصاح  وا  يارب  اهنآ  دوجو  زا  سپ  ءایشا ، هب  وا  یلیصفت  ملع  اما  تسا ، داجیا  زا  لبق  ءایـشا  هب  تبـسن  یلامجا  ملع 

یلاعتقح یلیصفت  ملع  هک  تسین  راک  رد  یمولعم  ءایـشا ، ینیع  دوجو  زا  شیپ  و  مولعم ، زا  تسا  یعبات  دوشیم و  لصاح  مولعم  دوجو  زا 
. دریگ قلعت  نادب 

یماسترا و ملع  هیرظن ، نیا  رد  هوالع  هب  دراد . دوجو  یملع  لامک  زا  قح  تاذ  نتـسناد  یهت  ینعی  یلـصا ، لاکـشا  ناـمه  زین  لوق  نیا  رد 
. تسا یلوصح  ملع  زا  اّربم  هدام و  زا  دّرجم  وا  هک  یتروص  رد  تسا ، هدش  تابثا  لاعتم  تاذ  يارب  یلوصح 

یملع ءایـشا ، هب  تبـسن  دراد و  يروضح  یملع  شیوخ  تاذ  هب  تبـسن  یلاـعتقح  دـنیوگ : هک  ءاـشم  ياـمکح  هب  بوسنم  تسا  یلوق  . 8
هدمآ لصاح  وا  تاذ  رد  دـنراد  جراخ  رد  هک  یماظن  نامه  اب  ءایـشا  تایهام  روضح  قیرط  زا  اهنآ  داجیا  زا  لبق  هک  یلوصح ، یلیـصفت و 

یّلک ینعم  تسا . یّلک  تروصهب  ینهذ و  توبث  قیرط  هب  هکلب  تسا  یئزج  ینیع و  دوجو  اـب  هن  وا  تاذ  رد  تاـیهام  نیا  روضح  و  تسا ،
یلیـصفت ملع  نیاربانب ، دوریم - راـکهب  ملع  ثحاـبم  رد  هک  تسا  یحالطـصا  نیا  و  تسا - مولعم  ّریغت  عبت  هب  ملع  رییغت  مدـع  اـجنیا  رد 

هب تبـسن  هاگره  هک  ینعم  نیدب   ] دراد لابند  هب  ار  نآ  ینیع  لوصح  مولعم ، ِیملع  لوصح  نآ ، رد  هک  تسا  یئانع  ملع  عون  زا  یلاعتقح 
[. دباییم یجراخ  ّتینیع  دوجو و  زیچ  نآ  دش ، لصاح  ملع  ملاع  دزن  يزیچ 

مه هک  یلاعتقح  يارب  ًایناث : تسا ، هتسناد  یهت  ملع  لامک  زا  ار  لاعتم  تاذ  ًالّوا : هک  تسا  نیا  رد  یلبق  تاّیرظن  دننام  هیرظن ، نیا  لاکـشا 
، لعف رد  مه  تسا و  دّرجم  تاذ  رد 

485 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
هک دـبای ، قّقحت  یجراخ  قباطم  ینیع و  دوجو  نودـب  ینهذ ، دوجو  هک  تسا  نآ  لوق  نیا  همزـال  ًاـثلاث : تسا ، هدرک  تاـبثا  یلوصح  ملع 

رگا و  یلاعتقح ، دوجو  زا  ادـج  دنـشاب  يرگید  دوجو  ياراد  دوخ  صاخ  یجراخ  دوجو  زا  لبق  تاـیهام  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  دوخ  نیا 
[377 .] تسا یکی  نوطالفا  لوق  اب  هیرظن  نیا  دوش  تقد  بوخ 

هدرخ هتـسناد ، یّلک  ار  داـجیا  زا  لـبق  ملع  هک  تهج  نیا  زا  نآ  رب  هک  دـنچ  ره  دـناهیرظن ، نیا  ياراد  نـیمّلکتم  رتـشیب  هـک  تـسناد  دـیاب 
رد دوشیم ؛ ثحب  نآ  زا  یئزج  یّلک و  ثحبم  رد  هک  تسا  یقطنم  یّلک  نامه  اجنیا  رد  یّلک  زا  دوصقم  هک  رادنپ  نیا  اب  هتبلا  دناهتفرگ ؛
زا دـعب  دوجو و  زا  لبق  هک  تسا  نانچ  زیچ  ره  دروم  رد  داجیا  زا  لبق  یلیـصفت  ملع  هک  تسا  نیا  اـجنیا  رد  یّلک  زا  دوصقم  هک  یتروص 

. تسا یقاب  دوخ  لاح  هب  رییغت  نودب  نآ 
. دریگیم قلعت  نآ  هب  ءایشا  داجیا  زا  لبق  یلاعتقح  ملع  تسا و  توبث  یعون  ياراد  مدع  رد  ءایـشا  تایهام  هکنیا  رب  ینبم  هلزتعم  لوق  . 9

. تسین یتوبث  هنوگچیه  ياراد  مودعم  مدع و  هکنیا  نآ  دش و  تابثا  مدع  دوجو و  ثحابم  رد  هک  تسا  نآ  رظن  نیا  لاکشا 
ملع هک  هتباث ) نایعا   ) دنلئاق یلاعتقح  دزن  تافص  ءامسا و  عبت  هب  یملع  توبث  یعون  تایهام ، يارب  هک  هّیفوص  هب  بوسنم  تسا  یلوق  . 10

. دراد قلعت  اهنآ  هب  ءایشا  داجیا  زا  لبق  یلاعتقح 
رب ینبم  ياهناهرب  دناهدش و  لئاق  توبث  یعون  دوجو ، زا  لبق  تایهام  يارب  هک  تسا  نآ  هلزتعم  نوئاّشم و  لوق  دننام  زین  لوق  نیا  لاکشا 

، تایهام صاخ  ینیع  توبث  زا  لبق  ار  يدوجو  توبث و  هنوگره  تایهام  ّتیرابتعا  دوجو و  تلاصا 
486 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دزاسیم لطاب  دودرم و 

ردق اضق و  تیانع و  مهدزاود : لصف 
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دنوادـخ ملع  ياهیگژیو  زا  یکی  رب  دراد  هک  ياهژیو  موهفم  اب  کی  ره  نوچ  دناهتـسناد ؛ یلاعتقح  ملع  بتارم  زا  ردـق  اضق و  تیاـنع و 
. دنکیم قدص 

. دوب دـهاوخ  ملاع  لعف  مولعم ، تلاح ، نیا  رد  دوش و  ءیـش  نآ  هبجوم  تلع  مولعم ، ءیـش  هّیملع  تروص  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  تیانع 
دوجو هب  تلع  تسوا  یتاذ  تافـص  زا  دوخ  هک  ءایـشا  هب  وا  یلیـصفت  ملع  هک  تسا  ینعم  نیدـب  قلخ  هب  تبـسن  یلاعتقح  تیانع  نیاربانب 

. قلخ هب  تسا  قح  تیانع  نیا ، تسا ؛ مولعم  یلاعتقح  يارب  هک  ءیش  ره  صاخ  ياهیگژیو  نامه  اب  تسا  ءایشا  ندمآ 
مکح اًـلثم ، تسا . نآ  لومحم  عوضوم و  نیب  دوجوم  تبـسن  نتخاـس  يرورـض  تسا ، لوادـتم  ّماـع  فرع  رد  هک  یموهفم  هب  ءاـضق  اـما ،

رد ار  شیوخ  لئالد  کی  ره  هدرپس و  وا  يرواد  هب  ار  دوخ  عازن  یّقح  ای  لاـم  رـس  رب  هک  مصاـختم ، ورمع و  دـیز و  نیب  ءاـضق  رد  یـضاق 
. تسا ورمع  اب  قح  ای  دیز و  نآ  زا  لام  هکنیا  رب  ینبم  دناهداهن ، وا  رایتخا 

نیب ءاضق  زا  لبق  هک  يدیدرت  لزلزت و  هک  يوحن  هب  تسا ، ورمع  قح و  ای  دـیز و  لام و  نیب  تبـسن  ترورـض  رب  مکح  عقاو  رد  نآ  ینعم 
. دریذپ نایاپ  تموصخ  دوش و  هتشادرب  نایم  زا  تشاد  دوجو  مصاختم  فرط  ود 

. دوب دهاوخ  زین  یجراخ  يرابتعا  باجیا  نآ  لابند  هب  هک  هلئسم ، یملع  باجیا  زا  تسا  ترابع  یضاق  اضق و  هکنیا  هصالخ 
ًاقیقد هک  دـید  میهاوخ  میهد ، رارق  یلقع  لیلحت  هیزجت و  دروم  یقیقح  رما  کی  ناونعهب  هکلب  فرع  راـبتعا  هب  هن  ار  ینعم  نیا  رگا  نونکا 

نیا و  دوشیمن » دوجوم  دشابن  بجاو  ات  ءیش   » اریز دنشابیم ، اراد  دوخ  هّمات  للع  هب  تبسن  نکمم  تادوجوم  هک  تسا  یبوجو  اب  قبطنم 
رظن رد  دراد  دوخ  هّمات  تلع  هب  هک  یتبسن  تهج  زا  هاگره  يریغ  بوجو 
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دوجولابجاو و هک  تفاـی  ناوتیمن  يدوجوم  چـیه  یتـسه  رـسارس  رد  تاـنکمم  يدوجو  هلـسلس  رد  دوب . دـهاوخ  باـجیا  دوـش ، هتفرگ 
. تسا باـجیا  دوش  هتفرگ  رظن  رد  تلع  هب  تبـسن  رگا  بوجو  نیا  تسا و  ریغ  هب  بجاو  يدوجو  نکمم  ره  ینعی  دـشابن ، ریغ  هب  بجوم 

. تسوا ياضق  نامه  وا ، باجیا  نیا  و  تسا . یلاعتقح  زیچ ، ره  هبجوم  تلع  نیاربانب  ددرگیم ، بجاو  تاذ  هب  یهتنم  زین  للع 
تسا حضاو  دنشاب ، لاعتم  بجاو  یلعف  ملع  دوخ  يدوجو  هبترم  تهج  زا  دنراد ، هک  یّصاخ  يدوجو  ماظن  اب  نکمم  تادوجوم  رگا  لاح 
دوجو ملاع  رد  هکنانچ  زیچ  ره  هک  تسوا  یتاذ  ملع  یهلا ، ءاضق  ای  یباجیا و  ملع  نیا  قوف  هک  دوب  دـهاوخ  یهلا  ءاضق  اهنآ  باـجیا  هک 

. تسا مولعم  رضاح و  رتفیرش  رترب و  وحن  هب  وا  دزن  لیصافت  مامت  اب  تسه 
ءایـشا تادوجوم و  ناهج  رد  لخاد  هک  یلعف  ءاضق  تسا و  قلخ  ملاع  زا  جراخ  هک  یتاذ  ءاضق  تسا ، هنوگود  تقیقح  رد  اـضق  نیارباـنب 

. تسا
« اهنآ رب  مکاح  ماظن  تانکمم و  تادوجوم و  هب  تبـسن  تسا  یلقع  تاقرافم  ملع  ءاضق ،  » هکنیا رب  ینبم  روهـشم  لوق  یمامتان  اجنیا ، زا 

. ددرگیم نشور 
تـسا یتاذ  ملع  ءاضق ، تسا : هتفگ  وا  دوب . دهاوخ  اسران  دـش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  هلئـسم  نیا  رد  هللا  همحر  نیّهلأتملاردـص  لوق  زی ، ن 

. تقلخ لیصافت  هب  تبسن 
تادوجوم همه  هّیملع  روص  دوجو  زا  تسا  ترابع  نیمّلکتم - امکح و  ناشیا - رظن  زا  ءاضق  : » تسا نینچ  رافسا  رد  اردصالم  نخس  نیع 

تسا و یلاعتقح  لاعفا  زا  ملاع و  ءزج  روص  نیا  اهنآ  هدیقع  هب  تسا . هدیدرگ  داجیا  نامز ، نودب  عادبا ، قیرط  هب  یلاعتقح  بناج  زا  هک 
اهنآ رد  ّرثأت  ریثأت و  لعج و  تسوا و  تاذ  همزال  هّیملع  ياهتروص  نیا  ام ، رظن  زا  هک  یلاـح  رد  دراد ، تنیاـبم  وا  تاذ  اـب  تاذ  ثیح  زا 

تروص نامه  هک  ینابر  ءاضق  نیاربانب  تسین . اهنآ  رد  یناکما  یمدع و  تیثیح  اریز  دوریمن ، رامـشهب  یتسه  ملاع  ءازجا  زا  درادـن و  هار 
.« دنوادخ ياقب  هب  یقاب  تسا و  میدق  ًاتاذ  دشاب ، یهلا  ملع 
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لباق ریغ  یتاذ و  ملع  ياهتروص  نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  تسوا » تاذ  همزال  هّیملع  ياهتروص  نیا   » هکنیا رب  وا  حیرـصت  نیاربانب ،
رد تاذـلاب  میدـق  رگید ، دوب و  دـهاوخ  ناهج  زا  یئزج  دور ، رامـشهب  تاذ  یجراخ  مزاول  زا  اهنآ  هاگره  ّالا ، و  تسوا ، تاذ  زا  كاکفنا 

. تسا هتفگ  ًاحیرص  زین  دوخ  هکنانچ  تشاد ، دهاوخن  ینعم  اهنآ  دروم 
هک یتروص  رد  دوب  دـهاوخ  ناـسکی  نوطـالفا  هّیرظن  اـب  وا  لوق  دـشاب ، يروضح  ملع  هلوقم  زا  روـص  نیا  رب  دـنوادخ  ملع  رگا  هوـالع  هب 
نآ رد  دـشاب ، یلوصح  ملع  هلوقم  زا  هّیملع ، روص  نیا  رب  یلاعتقح  ملع  رگا  و  تسا ؛ هدرکن  دـییأت  ار  نوطـالفا  لوق  هللا  همحر  اردـصالم 

. تسا هتفریذپن  زین  ار  نآ  يو  هک  دوب ، دهاوخ  قبطنم  نوئاّشم  لوق  اب  تروص 
، یلاعتقح یلعف  ای  یتاذ و  ملع  ود  زا  یکی  رب  ار  ءاضق  هاگره  هک  تسا  نآ  دش  رکذ  اًلبق  هک  روهشم  لوق  اردصالم و  هّیرظن  یمامتان  لیلد 

قدـص وا  ملع  هبترم  ود  ره  رب  هک  تسا  نیا  تقیقح  و  تسین ، يرگید  یفن  نآ  همزـال  مینک  قـالطا  تسوا ، ملع  بتارم  زا  هـبترم  ود  هـک 
. تشذگ نآ  نایب  هکنانچ  یلعف  ءاضق  یتاذ و  ءاضق  تسا ، هنوگود  ءاضق ، ساسا  نیا  رب  دنکیم و 

«. ردق  » نایب هب  میزادرپیم  لاح 
ادـتبا هک  تسا  راثآ  دودـح و  تافـص و  نیا  نییعت  ریدـقت ، و  زیچ ، ره  راثآ  صاوخ و  تافـص و  دودـح  هزادـنا و  زا  تسا  ترابع  رَدَـق » »

فّرـصت رد  هک  یطیارـش  تاودا و  بابـسا و  تاناکما و  بسح  رب  دـیآیمرد و  لـمع  هب  سپـس  دراد و  قّقحت  ملاـع  دزن  یملع  تروصهب 
. دباییم یجراخ  دوجو  ءیش  نآ  تسا ، ِملاع 

ای و  دزادرپیم ، سابل  نتخود  هب  نآ  زا  سپ  دنکیم و  نییعت  هچراپ  يور  رب  ار  سابل  تاصخـشم  دودح و  اههزادنا و  ادتبا  طاّیخ  هکنانچ 
دوجوم تاودا  بابـسا و  تاناکما و  بسح  رب  سپـس  دنکیم ، نّیعم  نیمز  زا  ياهعطق  يور  رب  ار  نامتخاس  تاصخـشم  دودح و  ادتبا  ءاّنب 

. دزاسیم ار  نآ 
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زا دناوتیمن  نآ  ياههزادنا  دودح و  دوشیم و  يریگبلاق  نآ  رد  ءیش  هک  تسا  یبلاق  مکح  رد  رّدقم ، رما  کی  هب  تبسن  ریدقت  نیاربانب ،
. دور رتارف  بلاق  دودح 

يارب هصقاـن  لـلع  هیحاـن  زا  هک  يدودـح  اـب  ًاـقیقد  میهد ، رارق  یلقع  لـیلحت  دروـم  يدوـجو  قیاـقح  دروـم  رد  ار  ینعم  نـیا  رگا  نوـنکا 
. دراد قابطنا  دوشیم  لصاح  يدام  تادوجوم 

صاوخ و ياراد  کـی  ره  هک  هصقاـن  لـلع  تسا و  صخـشم  موـلعم و  هداـم  زا  رترب  هأـشن  رد  هک  تسا  يروـص  ياراد  يداـم  تادوـجوم 
صوصخم یّصاخ  رثا  تفص و  هب  دنکیم و  جراخ  قالطا  زا  ار  نآ  هداهن ، لولعم  ءیش  رب  يرثا  روص ، نآ  قفو  رب  تسا ، ياهژیو  تاّیثیح 

یـصخش نّیعت  ءیـش ، نآ  تفای ، قّقحت  نآ  هّمات  تلع  دمآ و  مهارف  صّخـشت  صّـصخت و  طیارـش  همه  هک  یماگنه  دزاسیم و  دودحم  و 
. دوشیم دوجوم  دراد ، اضتقا  نآ  هّمات  تلع  هک  نانچنآ  دباییم و  یجراخ 

رد هک  يوضع  اب  هکلب  ندـب  همه  اـب  هن  ندـب و  قیرط  زا  هکلب  دوجو  یماـمت  اـب  هن  نکیل  تسا ، ندـید »  » هّصاـخ ياراد  ناـسنا  لاـثم ، يارب 
ره هن  و  ار ، مسج  طقف  هکلب  دـشاب  وا  ربارب  رد  هچ  ره  هن  و  تسوا ، مشچ  لـباقم  رد  هچنآ  هکلب  دـنیبیم ، ار  زیچ  همه  هن  و  تسوا ، تروص 

حطـس اهنت  هکلب  ار  حوطـس  همه  هن  و  ار ، نآ  حطـس  طقف  هکلب  دـنیبیمن  ار  مسج  همه  و  ار ، گنر  ياراد  و  فیثک »  » ماسجا هکلب  یمـسج 
. ینامز ره  ناکم و  ره  رد  هن  یلاح و  ره  رد  هن  یعضو و  ره  رد  هن  و  ار ، دوخ  يذاحم 

هرامـشهب هـکلب  تـسا ، داـیز  رایـسب  رایـسب  يرمـشرب  تـسا  هدرک  هطاـحا  دوـخ  رد  ار  ندـید »  » رما کـی  هـک  یطیارـش  هـمه  رگا  نیارباـنب 
کی ره  هدـمآ . لصاح  ندـید ، دـننام  رما ، کی  نتخاس  دودـحم  يارب  هصقان  للع  قیرط  زا  هک  تسا  يّدـح  اهنیا  زا  کی  ره  دـیآیمنرد .
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. دنرگید لماوع  ریثأت  عنام  ًافرص  زین ، لماوع  نیا  زا  یخرب  دراد و  نآ  ندرک  دودحم  رد  ّصاخ  يرثا 
نآ يدوجو  تاهج  دوشیم ، نییعت  دوجوم  ره  يارب  بیترت ، نیدب  هک  يدودح 
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اب يدوجوم  ره  و  دش . نایب  اًلبق  هکنانچ  تسا ، بلـس  دـنچ  ای  کی  يدوجو ، دودـح  نیا  زا  کی  ره  همزال  دـهدیم و  لیکـشت  ار  دوجوم 
نآ قفو  رب  ءایشا  راثآ  صاوخ و  تافص و  تسا و  هدام  هأشن  زا  رترب  هک  لاثم  هأشن  رد  تسا  ياهّیملع  تروص  ياراد  دوخ  يدوجو  دودح 

. دشاب هدرک  نییعت  ریدقت  هک  هچنآ  زج  دوب  دهاوخن  يرثا  تفص و  ياراد  زیچ  چیه  و  دوشیم ، نییعت  اهتروص 
هن تسا  روبجم  دوخ  لاعفا  رد  ناسنا  تسا و  مکاح  ناـسنا  یتح  زیچ  همه  رب  ربج  هک  تسا  نآ  نانخـس  نیا  همزـال  دوش : هتفگ  رگا  نونکا 

. راتخم
تلع و دوجو و  ثحابم  رد  دوشیم و  دودـحم  نادـب  ناـسنا  لـعف  هک  تسا  یطیارـش  زا  یکی  دوخ  زین  راـیتخا  هکلب  تسین ، نینچ  مییوگ :

. میتفگ نخس  ههبش  نیا  عفر  رد  یفاک  هزادنا  هب  لولعم 
یناکما تایهام  ات  دیهدیمن  میمعت  ار  نآ  دینکیم و  ءایشا  تافـص  راثآ و  دودح  نییعت  هب  رـصحنم  ار  ردق  ینعم  ارچ  دوش : هتفگ  رگا  زین 

مزالت دوخ  هژیو  ياهبلس  اب  کی  ره  و  دنشاب ، زیامتم  رگیدکی  زا  ات  دنتسه  دوخ  تاعوضوم  دودح  زین  تایهام  اریز  دریگ ؟ رب  رد  مه  ار 
. دناهدوب رّدقم  مولعم و  رترب  هأشن  ِملع  رد  دوجو ، زا  شیپ  دوخ  راثآ  تافص و  دننام  دنراد و 

باجیا زا  تسا  یبیکرت  دوخ  تاذ  رد  نکمم  تسا و  نکمم  دـشاب ، تیهام  ياراد  هک  يدوجوم  ره  هک  دیـسر  تابثا  هب  زین  اًلبق  هوالع ، هب 
هک یملع  هکنآ  هژیوهب  دریگیم ، رب  رد  ّاًلک  ار  يدام  تعیبط  يرون و  ُلثُم  یلقع و  تادّرجم  زا  معا  تانکمم  همه  رَدَـق  نیاربانب  بلـس ؛ و 

. دراد تقبس  یتسه  همه  رب  تسا و  یتاذ  ملع  تسا  هدش  نییعت  دوجو  زا  شیپ  تاریدقت  همه  نآ  رد 
دوجو هک  یملع  نییعت  زا  تسا  ترابع  ریدقت  ینیع و  دوجو  زا  عزتنم  نّیعت  زا  تسا  ترابع  یجراخ  ّتینیع  ثیح  زا  ردَـق  هکنیا  هصالخ 

زا عزتنم  بوجو  زا  دوب  ترابع  ّیضقم  هک  ینعم  نیدب  دوب . نینچ  زین  اضق  دروم  رد  هکنانچ  دراد ؛ لابند  هب  ار  یجراخ 
491 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دراد لابند  هب  ار  یضقم  بوجو  هک  یملع  باجیا  زا  دوب  ترابع  اضق  و  ینیع ، دوجو 
لیلد هچ  هب  سپ  ار ، اهنآ  راثآ  تافص و  مه  دریگیم و  رب  رد  ار  تادوجوم  تاذ  تیهام و  مه  هک  تسا  نانچ  یناعم  نیا  لومـش  مومع و 

؟ دناهتخاس جراخ  نآ  لومش  زا  ار  تاذ  تیهام و  لصا  هدرک ، تافص  راثآ و  دودح  نییعت  هب  صوصخم  ار  ردق 
تسا ترابع  هک  دناهتفرگ  رظن  رد  ار  نآ  موهفم  رهاظ  رَدَق  ثحب  رد  نکیل  تسین ، کش  تسا  نکمم  یتاذ  ّدح  تیهام  هکنیا  رد  مییوگ :
نیمه هب  و  دوشیمن ، لماش  ار  راثآ  تافـص و  عوضوم  ءیـش  تاذ  و  تسا ، دودـحم  نآ  رد  تافـص  راثآ و  ظاحل  زا  ءیـش  هک  يّدـح  زا 

. دوریمن رتارف  دراد  ّقلعت  هدام  هب  هچنآ  يدام و  تادوجوم  هزوح  زا  تهج 
لاح هب  یلعف ، ای  یعیبط  راثآ  تافص و  رد  نکمم ، تادوجوم  دوش  نشور  هک  تسا  نیا  ردق  عوضوم  حرط  زا  تمکح  لها  روظنم  ًالوصا ،
چیه تسوا و  تسد  رد  زیچ  همه  لاعفنا  لـعف و  لاـعفا و  تافـص و  زرم  دـح و  هکلب  دنتـسین ؛ لاـعتم  بجاو  زا  لقتـسم  هدـشن ، اـهر  دوخ 

. تسا زیچ  نآ  تلع  زیچ  ره  تلع  تلع  هک : تسا  ینعم  نیا  نایب  تقیقح  رد  بلطم  نیا  دهدیمن . خر  وا  ریرقت  نودب  يدادیور 
زین للع  هلسلس  دوشیمن و  داجیا  يریغ  بوجو  هب  زج  ینکمم  رما  چیه  دوش  نشور  هک  تسا  نیا  اضق  هلئـسم  حرط  زا  ضرغ  هک  نانچمه 

دوـجوم دـشابن  بجاو  يزیچ  اـت  هک : تسا  تقیقح  نـیا  ناـیب  ینعم  رد  زین  نـیا  و  تـسوا ، میدـق  مـلع  لاـعتم و  تاذ  هـب  یهتنم  ماـجنارس 
. دوشیمن

لاعتم بجاو  تردق  مهدزیس : لصف 
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. تسا تردق  میروآیم  رامشهب  يدوجو  تالامک  ءزج  ار  نآ  ام  هک  یفاصوا  زا  یکی 
تردـق فـیفخ ، هچ  دـشاب و  دـیدش  هچ  ار ، زیچ  کـی  ّرثأـت  لاـعفنا و  نیارباـنب  لاـعفنا ، هـن  دوریم  راـکهب  لـعف  دروـم  رد  ًافرـص  تردـق 

. مییوگیمن
رب نآ  لعاف  هک  یلعف  رد  اهنت  هکلب  میربیمن  راکهب  یلعف  ره  دروم  رد  ار  تردق  ًانمض ،

492 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. میربیمن راکهب  ار  تردق  دنتسه  ملع  روعش و  دقاف  هک  یعیبط  ياهلعاف  دروم  رد  ورنیا  زا  دراد . یهاگآ  ملع و  شلعف 

، نادـب ملع  هک  دوریم  راکهب  یلاعفا  دروم  رد  طقف  هکلب  دوریمن ، راکهب  زین  تسا  هاگآ  اـهنآ  رب  لـعاف  هک  یلاـعفا  همه  دروم  رد  تردـق 
. دشاب هتخیگنارب  لعف  ماجنا  رب  ار  لعاف 

. دشاب هتشاد  یهاگآ  لامعا  نآ  رب  هک  دنچ  ره  دنیوگیمن ، تردق  وا ، ندب  یعیبط  لامعا  هب  تبسن  ار  ناسنا  ّتیلعاف  نیاربانب 
وا تسوا و  زا  لعف  نآ  هک  یهاگآ  ملع و  اب  هتسناد ، دوخ  لامک  ریخ و  ار  اهنآ  لعاف ، هک  دوریم  راکهب  یلاعفا  دروم  رد  اهنت  تردق  سپ ،

. دهد ماجنا  ار  نآ  تسا  نآ  لعاف 
هتـشاد ار  لعف  نآ  ياضتقا  ًاتاذ  لعاف  و  دـشاب ، وا  لامک  هک  تسا  نیا  دـیآیم  باسح  هب  وکین  دوخ  لـعاف  يارب  لـعف  کـی  هکنیا  همزـال 

لـعف و أدـبم  هک  تسا  هّیعوـن  تعیبـط  و  تسوا ، دوـجو  رب  بترتـم  هک  تسا  یلاـمک  رد  تادوـجوم  عاوـنا  زا  کـی  ره  ریخ  نوـچ  دـشاب .
. تسا وا  ّصاخ  لامک  یضتقم  عون و  ّتیلعاف  یلصا  همشچرس 

ًاتاذ دوخ  لعاف ، دـشاب ، هتـشاد  ار  لـعف  نآ  ياـضتقا  وا  هّیعون  تعیبط  تسوا و  لاـمک  ریخ و  یلعف  هک  دـنادب  لـعاف  هک  یماـگنه  نیارباـنب 
رد رابجا  لیمحت و  رگا  نوچ  دیامن ، لیمحت  لعاف  رب  دنک و  باجیا  ار  لعف  ماجنا  يرگید  لماع  هکنآ  هن  دوشیم ، هتخیگنارب  نآ  يوسهب 

. تشاد دهاوخن  ینعم  تردق  رگید  دشاب  راک 
. ددرگ نییعت  وا  يارب  يرگید  بناج  زا  هکنآ  هن  دنک  نییعت  دوخ  ار  لعف  ینعی  دشاب ، راتخم  هک  دوشیم  هتفگ  یلعاف  هب  رداق  سپ ،

ریخ هچ ، دـیآیم ؛ دوجو  هب  نآ  ماجنا  يارب  لعاف  رد  نآ  لابند  هب  یقوش  دـش ، قّقحم  لـعف  ندوب  ریخ  هب  تبـسن  لـعاف  ملع  هکنآ  زا  سپ 
. تسا قایتشا  ببس  نآ  نادقف  تسا و  ینتشاد  تسود  وا  يارب  یلک  روطهب 

. دراد قرف  ًانیقی  تسا  نآ  زا  شیپ  هک  یملع  اب  تسا و  یناسفن  یتیفیک  دوخ  قوش ، نیا 
هک یناسفن  تسا  یتیفیک  زین  هدارا  دیآیم . دوجو  هب  هدارا  لعاف  رد  قوش  لابند  هب  سپس 
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هوق هلیـسو  هب  تالـضع ، ندروآرد  تکرح  هب  ای  صاخ  لـعف  تسویپ ، ققحت  هب  هدارا  هکنآ  زا  سپ  قوش . اـب  مه  دراد و  قرف  ملع  اـب  مه 

. دریذپیم ماجنا  تسا  هدرتسگ  نآ  ياهمادنا  ندب و  رسارس  رد  هک  هلاّعف 
نآ دوـیق  دـهدیم و  رارق  اـم  سرتـسد  رد  تسا - حرطم  ناـسنا  يارب  هک  يّدـح  رد  تردـق - هراـبرد  قـیقد  قـیقحت  هک  تسا  ییاـنعم  نیا 

ماجنا رد  رایتخا  لعاف ، يارب  لعف  تیریخ  هب  یهاگآ  ملع و  هاگآ ، لعاف  رد  لـعف  هب  تبـسن  ّتیئدـبم  زا : تسا  تراـبع  دـش  رکذ  هکناـنچ 
. لعف نتساوخ  ای  هدارا  لعف ، هب  تبسن  قوش  تسا ، روکذم  ملع  اب  مزالم  هک  لعف 

هبترم رد  دشاب  دوجو  ملاع  رد  هک  يدوجو  لامک  ره  میاهتفگ ، نیا  زا  شیپ  هک  نانچمه  تشاد ، هجوت  دیاب  لاعتم  بجاو  دروم  رد  نونکا 
میرح رد  تسا ، هارمه  زاـین  رقف و  اـب  تسا و  یناـسفن  یتـیفیک  هک  قوش  نکیل  تسا . تردـق  نیع  وا  نیارباـنب  تسا ؛ دوجوم  لاـعتم  تاذ 

. تسا هّزنم  یمدع  صقن و  ره  زا  وا  هچ ، درادن ، هار  وا  ییایربک 
ناکما تیهام و  زا  قح  سّدـقم  تاذ  تسا و  یناکما  تایهام  زا  دراد  تواـفت  مه  ملع  قوش و  اـب  تسا و  یناـسفن  یتیفیک  نوچ  زین  هدارا 

. درادن ققحت  لاعتم  بجاو  تاذ  رد  تسا  حرطم  ام  يارب  هک  ییانعم  هب  مه  هدارا  نیاربانب  تساّربم .
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هن هدارا  دشاب ، صقان  یناف و  روما  زا  دارم  هاگره  تسا و  دارم  هدش و  هتساوخ  هک  تسا  هارمه  يزیچ  نآ  اب  هراومه  هدارا  نیا ، زا  هتـشذگ 
هک دوب  دـهاوخ  تاذ  ّریغت  مزلتـسم  تفـص ، نیدـب  لاعتم  بجاو  تاذ  فاّصتا  نیاربانب  نآ . زا  دـعب  هن  تشاد و  دـهاوخ  دوجو  نآ  زا  لـبق 

. تسا لاحم 
یلاعتقح سّدـقم  تاذ  هب  ار  نآ  ناوتب  دـشاب و  رانکرب  مدـع  صقن و  هنوگره  زا  هک  ییانعم  هب  تردـق ، هک  دـش  نشور  تشذـگ  هچنآ  زا 
. يرگید رب  لعف  کی  حیجرت  رد  رایتخا  اب  هارمه  ّتیریخ ، هب  ملع  اب  مأوت  لعف ، هب  تبسن  ّتیلعاف  أدبم  زا : تسا  ترابع  داد ، تبسن 

راتخم شیوخ  لـعف  رد  تسا و  هاـگآ  یتسه  ناـهج  ءایـشا  همه  رد  حلـصا  ماـظن  هب  تسا و  يدوجوم  ره  یلعاـف  أدـبم  دوخ  بجاو ، تاذ 
تسین ّرثؤم  یتسه  رد  يزیچ  چیه  هچ ، تسا ؛
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. داد تبسن  ناوتیم  زین  هدرجم  لوقع  هب  ینعم  نیا  هب  ار  تردق  تسا . رداق  لاعتم  تاذ  نیاربانب  وا ، زج 

رد و  دزاسیم ، یهت  هدارا  تفـص  زا  ار  لاعتم  تاذ  دـمآ ، لمع  هب  لاـعتم  بجاو  تردـق  زا  اـجنیا  رد  هک  یفیرعت  دوش : هتفگ  رگا  نونکا 
ماجنا ار  لعف  دهاوخب  رگا  هک  دـشاب  نانچ  ءیـش  هکنآ  زا  تسا  ترابع  تردـق  هکنیا : رب  ینبم  تسا ، رظن  لها  نیب  لوادـتم  هک  یفیرعت 

هب هتسباو  زین  تردق  ماوق  تسا و  لاعتم  تاذ  يارب  یتاذ  تفص  کی  ناونعهب  هدارا  تابثا  نمـضتم  دنک ، كرت  ار  نآ  دهاوخن  رگا  دهد و 
. دناهدرک ریسفت  حلصا » ماظن  هب  ملع   » هب یلاعتقح  دروم  رد  ار  هدارا  ناشیا  هتبلا  هک  دوب ، دهاوخ  هدارا 

ّتیئدـبم و هناگهس : دویق  اب  میدرک ، نایب  اجنیا  رد  ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  تقیقح  رد  دـناهتفگ ، تردـق  ینعم  رد  ناشیا  هچنآ  مییوگ :
ار یلاعتقح  ملع  ناشیا  هک  تسا  نیا  ّمهم  هلئـسم  اهنت  تسا ، تسرد  دـناهتفگ  یلاعتقح  تردـق  حیـضوت  رد  هچنآ  نیاربانب  رایتخا . ملع و 

. رما تقیقح  تابثا  ات  تسا  هیبش  رتشیب  يراذگمان  هب  تابثا و  لباق  ریغ  تسا  یبلطم  نیا  دناهتفرگ و  هدارا  قادصم 
یتوافتم بتارم  دـنک و  ادـیپ  فلتخم  تایهام  نوگانوگ ، تآشن  بسح  رب  دـحاو  دوجو  کی  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  دوش ، هتفگ  رگا  لاح 

رهوج دریگ  ّقلعت  سفن  هب  رگا  دوب و  دهاوخ  یناسفن  تیفیک  دـشاب  هتـشاد  قلعت  ام  سوفن  زا  جراخ  هب  رگا  هک  ملع ، دـننام  دـشاب ؟ هتـشاد 
نکمم تاّذلاب  نکمم  ملع  تسا و  تاذـلاب  بجاو  تاّذـلاب  بجاو  ملع  زین  دوب ؛ دـهاوخ  ینالقع  رهوج  دریگ  ّقلعت  لقع  هب  رگا  یناسفن و 

. تسا تاذلاب 
هب تبـسن  یلاـعتقح  هدارا  هک  دوب  دـهاوخن  نیا  زا  عناـم  دـشاب ، یناـسفن  فیک  هلوقم  زا  دراد  دوجو  اـم  رد  هک  ياهدارا  هاـگره  نیارباـنب ،

. دشاب وا  یتاذ  ملع  شلعف ،
لعف رد  وا  سپ  تسا . راتخم  لعاف  زین  لاعتم  بجاو  و  دـهدیمن ، ماـجنا  ار  یلعف  هدارا ، يور  زا  زج  راـتخم  لـعاف  هک  تسا  مّلـسم  زین  نیا 

لباق یلاعتقح  دروم  رد  نیا  تسا و  یناسفن  فیک  هلوقم  زا  دراد  دوجو  ام  رد  هک  ياهدارا  نکیل  تسا ، هدارا  ياراد  دوخ 
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. تسین يرگید  زیچ  تسا  ملع  همزال  هک  رایتخا  ملع و  زج  لاعتم ، تاذ  رد  تسین . ققحت 
. تسوا تاذ  نیع  هک  یملع  نامه  هب  تسا  دیرم  یلاعتقح ، ینعی  تسوا . هدارا  وا  ملع  نامه  نیاربانب 

يور زا  زج  ار  دوخ  لعف  هک  تسا  يرادـناج  راـتخم ، لـعاف  هدـنز ، تادوجوم  نیب  رد  هک  تسا  نیا  تسا  مّلـسم  هچنآ  مییوگ : خـساپ  رد 
زا زج  ار  لعف  لاعتم ، بجاو  و  دـهدن . ماـجنا  تسا ، یناـسفن  فیک  عقاو  رد  هک  ياهدارا  تسوا و  حالـص  ریخ و  لـعف ، هکنیا  هب  یهاـگآ 

تاّیفیک زا  ار  نآ  هکنآ  ولو  دشاب ، ّتیشم  ای  هدارا  نامه  دوجو  ثیح  زا  وا  یتاذ  ملع  هکنیا  اما  دهدیمن ، ماجنا  نآ  ّتیریخ  هب  ملع  يور 
. تسین مّلسم  ام  يارب  هک  تسا  يرما  مینادن ، مه  یناسفن 

هراشا نادـب  لعف  تافـص  ثحبم  رد  هکنانچ  درک ، عازتنا  وا  لـعف  ماـقم  زا  یلاـعتّقح  هّیلعف  تافـص  رگید  دـننام  زین  ار  هدارا  ناوتیم  هتبلا 
. درک میهاوخ  ثحب  نآ  هرابرد  مه  ًابیرق  و  میدرک ،
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نیمه هب  هدارا  رگا  اریز  تسین ، تسد  رد  دنک  قدـص  حلـصا  ماظن  هب  لاعتم  بجاو  ملع  رب  هدارا  موهفم  هکنیا  يارب  یلیلد  چـیه  هصالخ ،
ناوتیم هک  تسا  يرگید  موهفم  ياراد  رگا  و  دراد . تریاغم  ملع  موهفم  اب  نیا  تسا ، یناـسفن  یتیفیک  مینادیم و  اـم  هک  دـشاب  یموهفم 

. میسانشیمن هدارا  يارب  ار  یموهفم  نینچ  ام  درک ، قالطا  تسا  تحلصم  ریخ و  لعف ، هکنیا  هب  ملع  رب  ار  نآ 
. دراد تهابش  رتشیب  هیمست  هب  ندیمان ، هدارا  نسحا ، ِماظن  هب  تبسن  ار  لاعتم  بجاو  ملع  میتفگ : نیا  زا  شیپ  هک  دوب  تهج  نیمه  هب 

تیثیح ددرگیم و  دّرجم  تیهام  زا  سپـس  تسا ، یناسفن  فیک  ملع  مییوگب : مینک و  هسیاـقم  ملع  اـب  ار  هدارا  هک  تسین  هتـسیاش  زین  نیا 
ینعی ملع ، قیداصم  زا  یخرب  هچ  رگا  ام  اریز  دوشیم ، وا  تاذ  نیع  دریگیم و  رارق  یلاـعتقح  یتاذ  تافـص  زا  یکی  دـباییم و  يدوجو 

زا رگید  یخرب  اما  میرامشیم ، یناسفن  فیک  هلوقم  زا  ار  یلوصح  ملع 
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هلوقم کی  زا  رتشیب  رب  هک  یموهفم  ره  هک  میاهدـناسر  قیقحت  هب  اًلبق  و  مینادیم . نآ  لاـثما  رهوج و  ار  يروضح  ملع  دـننام  نآ  قیداـصم 
[378 .] دیآیمنرد دوجو  زا  عزتنم  تالوقم  زا  ياهلوقم  چیه  تحت  تسا و  يدوجو  فاصوا  زا  دنک ، قدص 

.« يزیچ يارب  يزیچ  روضح  : » زا تسا  ترابع  و  تخانش ، ار  نآ  تقیقح  ناوتیم  یلقع  لیلحت  اب  هک  تسا  یعماج  ینعم  ياراد  ملع 
هدـشن هتخانـش  تسا  هدـنز  تادوجوم  صوصخم  هک  یناـسفن  یتیفیک  زج  يرگید  ینعم  چـیه  هدارا ، يارب  رگا  هک ؛ دوش  ضارتعا  هاـگره 

رب تسا  یلیلد  نیا  درادـن . دوجو  یناسفن  فیک  زین  یلاعتقح  لعف  ماقم  رد  نوچ  درک ؟ عازتنا  لعف  ماـقم  زا  ار  نآ  ناوتیم  هنوگچ  دـشاب ،
. ملع دننام  يدوجو  تسا  یتفص  نآ  و  تسا ، یناسفن  تیفیک  زا  يرتعیسو  ینعم  ياراد  هدارا  هکنیا 

عّرفتم هک  يراثآ  یقیقح و  ینعم  مزاول  زا  یکی  هاگ  و  تسا ، هجوت  دروم  ظفل  یقیقح  ینعم  یهاگ  ظافلا ، لامعتـسا  رد  مییوگ : خساپ  رد 
. تسا نآ  رب 

تاذ ًاعطق  تسا ، لعف  زا  رخأتم  ثداح و  لعف و  هب  مئاق  هک  تهج  نآ  زا  لـعف  ماـقم  زا  عزتنم  تافـص  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دروم  نیا  رد 
ياج رد  هک  نانچمه  نآ ، رب  ضراع  هاوخ  مینک و  روصت  تاذ  نیع  ار  تفـص  هاوخ  درک ، فصو  نادـب  ناوتیمن  ار  لاـعتم  بجاو  میدـق 

. دش هتفگ  دوخ 
رظن دروم  یناعم  نآ  رب  عّرفتم  راثآ  اـهنآ و  یقیقح  یناـعم  مزاول  میربیم ، راـکهب  لاـعتم  تاذ  دروم  رد  ار  تافـص  هنوگنیا  رگا  نیارباـنب 

. تساهنآ ینعم  رد  شرتسگ  ظافلا و  لامعتسا  رد  عّسوت  قیرط  هب  نیا  و  تسا ،
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یگدنز ای  شیاسآ و  ای  تمالـس  هک  يدنمزاین  هدنامرد و  هدـهاشم  زا  هک  یناور  لاعفنا  رثأت و  یعون  زا  تسا  ترابع  ام  يارب  تمحر  اًلثم 
رد تلاح ، نیا  بحاص  هک  تسا  ّبترتم  ینعم  نیا  یفطاـع  تلاـح  نیا  رب  و  مینکیم ، ساـسحا  دوخ  رد  دراد  رارق  يدوباـن  ضرعم  رد  وا 

. تسا بوسحم  یناسنا  تالامک  ءزج  هدیدنسپ و  وا  يارب  تفص  نیا  هتبلا  دزاس و  عفترم  ار  وا  دوبمک  دشوکب و  اهيدنمزاین  نآ  عفر 
وا هب  یتـقو  نیارباـنب  تسین . روصت  لـبق  هجوچـیه  هب  یلاـعتقح  دروـم  رد  تسا  یناور  لاـعفنا  رثأـت و  هکنآ  یقیقح  ینعم  هب  تمحر  اـما 

نیا یلـصا ، ینعم  رب  بترتـم  ینعم  زا  ًاـمتح  و  تسین ، یقیقح  ینعم  روـظنم ، دوـشیم  هداد  نآ  لاـثما  مـحار و  نـمحر و  مـیحر و  تـفص 
ار یناعم  نیا  يزاینیب . انغ و  هب  هقاف  رقف و  لیدبت  و  دنمزاین ، تجاح  عفر  زا  تسا  ترابع  دش  هتفگ  هکنانچ  هک  مینکیم  عازتنا  ار  تافص 

. تشاد روظنم  وا  يارب  یلعف  تافص  ناونعهب  دومن و  قتشم  نآ  زا  ار  نآ  لاثما  میحر و  تفص  داد و  تبسن  بجاو  تاذ  هب  ناوتیم 
هک یلعف  زا  ًامیقتـسم  ای  تسین ] رظن  دروم  نآ  یناسفن  تیفیک  و   ] تسا لعف  ماقم  زا  عزتنم  دوشیم و  هداد  تبـسن  یلاعتقح  هب  هک  ياهدارا 

، باجیا سپـس  هدارا ، فاصوا  ناوتیم  تسا و  فلتخم  یناعم  ياراد  ددـعتم  تاهج  زا  لـعف  هچ ، دـباییم - عازتنا  دراد  قّقحت  جراـخ  رد 
ام هک  نانچ  ددرگ . عازتنا  لـعف ، هّماـت  تلع  روضح  زا  دـناوتیم  اـی  و  درک - عازتنا  نآ  زا  ار  دوجو  سپـس  داـجیا و  سپـس  بوجو ، سپس 

. دراد ار  راک  نالف  هدارا  وا  مییوگیم ، تسا  هتخاس  مهارف  ار  یلعف  ماجنا  بابسا  لماوع و  همه  یسک  مینکیم  هدهاشم  هک  یماگنه 
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لاعتم بجاو  هدارا  لومش  مهدراهچ : لصف 

هراشا

: زا دنترابع  لامجا  روطهب  هک  هتسویپ  قیقحت  هب  یلوصا  هتشذگ ، ثحابم  رد 
تاذلاب بجاو  زا  ریغ  هچنآ  تاّذـلاب . بجاو  ریغ  تاّذـلاب و  بجاو  تسا ، مسق  ود  دوجوم  تسا . دوجو  دراد  تلاصا  هچنآ  يزیچ ، ره  رد 

رهوج هکنآ  زا  معا  دشاب ،
498 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

مدع دوجو و  هب  تبسن  و  تسا ، تاّذلاب  نکمم  هک  تسا  یتیهام  ياراد  لعف ، ای  تفـص و  ای  دشاب  تاذ  رگید ، ترابع  هب  ضرع و  ای  دشاب 
دنک و لیم  یتسین  ای  یتسه  فرط  ود  زا  یکی  هب  هکنآ  يارب  دشاب ، هتشاد  رارق  مدع  دوجو و  نایم  رد  هک  زیچ  ره  و  تسا . ءاوتـسا  دح  رد 
. دنک دوجولابجاو  ار  نآ  دهد و  حـیجرت  يرگید  رب  ار  وا  مدـع  ای  دوجو  هک  یلماع  ینعی  دراد ، حّـجرم  هب  جایتحا  ددرگ  تسین  ای  تسه 

. تسا هبجوم  تلع  نامه  حّجرم  نیا 
دـنک و باجیا  ار  شدوجو  هک  یتلع ، هب  زاین  دوخ  ءاقب  ثودـح و  دوجو و  رد  هک  تسین  یتسه  ناـهج  رد  ینکمم  دوجوم  چـیه  نیارباـنب 

تلع و  ددرگ ، تاذلاب  بجاو  هب  یهتنم  هطساو  اب  ایو  دشاب  تاّذلاب  بجاو  دوخ  دیاب  ای  زین  تلع  نآ  دشاب . هتـشادن  دروآ ، دوجو  هب  ار  نآ 
. تسا زیچ  نآ  ِتلع  زیچ ، ره  ِتلع 

اب ای  هطساو  کی  اب  ای  هطساویب  تسوا ، لولعم  تاّذلاب و  بجاو  لعف  تاّذلاب ، بجاو  زج  يدوجوم  نکمم  رما  ره  تامّدقم ، نیا  ساسا  رب 
. راتخم تادوجوم  رگید  ناسنا و  يرایتخا  لاعفا  یّتح  هطساو ؛ دنچ 

. تسا تابثا  لباق  زین  يرگید  قیرط  هب  بلطم  نیا 
دوجو رب  مئاق  درادن و  لالقتـسا  دوخ  زا  تسا و  طبار  دوجو  دوخ ، تلع  هب  تبـسن  لولعم  دوجو  هک  دـش  تباث  لولعم  تلع و  ثحابم  رد 

. تسا تلع 
، وا دوجو  رد  طاحم  و  دنتسه ، یلقتـسمریغ  طباور  لاعتم ، بجاو  دوجو  هب  تبـسن  دنـشاب ، هک  وحن  ره  هب  یناکما  ياهدوجو  همه  نیاربانب 
هب تادوجوم  همه  لالقتسا  ماوق و  درادن و  دوجو  لقتسم  دحاو  تاذ  کی  زج  یتسه ، ملاع  همه  رد  سپ  دنتسین . جراخ  وا  دوجو  زا  ینعی 

. تسوا لعف  تادوجوم  همه  لاعفا  تافص و  تاذ و  ساسا ، نیا  رب  و  تسوا ،
رظن هب  یناکما  تلع  ره  رد  هک  یلالقتـسا  نیا  و  لـعف ، نآ  لـعاف  لـعف و  ره  هب  تبـسن  تسا  بیرق » لـعاف   » تقیقح رد  لاـعتم  تاذ  سپ ،

یبجاو لالقتسا  نامه  تقیقح  رد  دیآیم ،
499 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

لعاف ای  و  دـش - جاتنتـسا  مود  ناهرب  زا  هکنانچ  مینادـب - کیدزن  لعاف  ار  وا  هکنیا  نیب  یتاـفانم  تسین . یلالقتـسا  چـیه  نآ  زج  تسا و 
رد و  تسا ، بجاو  تاذ  ات  لولعم  زا  للع ، هلـسلس  بترت  رب  ینتبم  لوا  ناهرب  درادـن . دوجو  دـمآ - تسد  هب  لوا  ناهرب  زا  هکنانچ  رود -

رظن تقد  اـب  رگا  نکیل  [ 379 .] دوش هتفرگ  رظن  رد  ّلقتـسم  یـسفن  دوجو  اهلولعم ، طسوتم و  للع  يارب  هک  دروآیم  مزال  دـُعب »  » یتروص
. تسین راک  رد  يدُعب  تسا و  کیدزن  لعاف  وا  دوش ،

تافانم مه  اب  ناسنا ، اًلثم  تسا ، لعف  عوضوم  عقاو  رد  هک  یلعاف  هب  نآ  نداد  تبسن  تاّذلاب و  بجاو  هب  لعف  نداد  تبسن  هک  تسا  حضاو 
. یضرع هن  تسا  یلوط  تروصهب  ّتیلعاف  اریز  درادن ،

ّصاـخ هک  یتفارظ  تقد و  اـب  ریذـپانهشدخ ، يزرط  هب  نکمم و  هجو  نیرتهب  هب  ثحبم  نیا  رد  ار  راـیتخا  ربج و  هلئـسم  هللا  همحر  ّفلؤم  ]
هب راـصتخا  نیع  رد  ار  نآ  سکچـیه ، نونک  اـت  تسا و  رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  هلئـسم  نیا  نوچ  تسا . هدومن  نییبت  هیجوت و  تسوا 
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یلـصف یعرف و  یناونع  هک  دـید  مزال  مجرتم  هتفاین ، صاصتخا  نادـب  ياهناگادـج  ناونع  باتک  نتم  رد  تسا و  هدرکن  ناـیب  ینـشور  نیا 
رارق نامک  ود  نایم  رد  هرامش  نودب  ار  نآ  دیازفیب و  باتک  لوصف  نیوانع و  هب  عوضوم  نیا  يارب  ناگدنناوخ  رتشیب  هجوت  يارب  هناگادج 

[. مجرتم دنامب . یقاب  رییغت  نودب  تسا ، هداد  بیترت  هللا  همحر  ّفلؤم  هچنآ  قفو  رب  باتک  یلصا  نیوانع  لوصف و  ددع  ات  دهد 
500 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

( رایتخا ربج و  )

؛ درادـن تلاخد  نآ  رد  یلاعتقح  تسا و  ناسنا  هدـیرفآ  يرایتخا  لاعفا  هک  دـننآرب  ناـشیا  ناوریپ  هلزتعم و  هلمج  زا  نیمّلکتم  زا  يرایـسب 
وا دوجو  رد  ار  لعف  يارب  مزال  بابـسا  حراوج و  اوق و  دزاس و  لعف  ماجنا  هب  رداق  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  دوشیم  طوبرم  وا  هب  هچنآ  هکلب 

ار نآ  دـنوادخ  هکنآ  ولو  دـنک  كرت  ار  یلعف  دـناوتیم  ناسنا  نیاربانب  دزادرپب . نآ  كرت  ای  لعف  هب  شیوخ  رایتخا  اـب  وا  اـت  دـنک  داـجیا 
. درادن یشقن  ناسنا  يرایتخا  راک  رد  لاعتم  بجاو  و  دشاب ، هتساوخن  ار  نآ  دنوادخ  رگا  یتح  دهد  ماجنا  ار  یلعف  ای  دشاب و  هدرک  هدارا 
رما فیلکت و  تروص  نآ  رد  و  ناسنا . هن  دوب  دهاوخ  وا  دوخ  نآ  لعاف  دشاب ، ادـخ  هدـیرفآ  يرایتخا  لاعفا  رگا  هک  تسا  نیا  ناشیا  لیلد 
چوپ همه  نآ ، كرت  ای  لعف  تیصعم و  تعاط و  تهج  هب  باقع  باوث و  قاقحتسا  رگید  و  تشاد ، دهاوخن  ینعم  دیعو  هدعو و  یهن و  و 

. دوب دهاوخ 
دننام دراد ، دوجو  دنـسپان  ّرـش و  تشز و  ياهراک  يرایـسب  لاعفا  نیا  نایم  رد  دـشاب ، يرایتخا  لاعفا  لعاف  یلاعتقح  رگا  هتـشذگ  نیا  زا 

. تسین راگزاس  یئایربک  سّدقم  تحاس  اب  کیچیه  هک  ینامرفان  هانگ و  ماسقا  ّقح و  راکنا  رفک و 
تیهام هک  دـنکیم  مکح  لقع  ترورـض  رگید و  تانکمم  نوچمه  تسا  ینکمم  روما  ناسنا ، يرایتخا  لاعفا  مییوگ : ههبـش  نیا  عفر  رد 

. دشاب هتشاد  یحّجرم  فرط ، ود  زا  یکی  هب  سّبلت  يارب  دراد ، رارق  يواست  ّدح  رد  مدع  دوجو و  نیب  رد  هک  نکمم ،
تلع ّدـح  رد  لماک و  دوخ ، ّتیلعاف  رد  هاگره  تسا و  هّمات  تلع  زا  یئزج  لـلع و  زا  یکی  لـعاف  تسا . هبجوم  تلع  ناـمه  حّـجرم ، نیا 

ترورـض و نیا  تسا و  يرورـض  لولعم  دوجو  هّمات ، تلع  دوجو  اب  هچ ، تشاد . دـهاوخن  ینعم  كرت  لعف و  يواـست  رگید  دـشاب ، هّماـت 
لاعتم بجاو  تاذ  هب  دوشیم ، یهتنم  تیاهن  رد  هک  تسا  يریغ  بوجو  نامه  بوجو 

501 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
لوصا اهنیا  تسا . بجاو  تاذ  لولعم  ره  تلع  نیاربانب ، تسا . ءیـش  نآ  ّتلع  ءیـش ، ِتلع  ِتلع  و  لـعف ، هب  تبـسن  تسا  یلوا  تلع  هک 

. تسا هدش  نایب  لبق  ثحابم  رد  هک  تسا  یتباث 
اب یتبـسن  تسا و  يداجیا  تبـسن  هک  دراد  یلاعتقح  اب  یتبـسن  ناسنا ، يراـیتخا  لـعف  هک  تسا  نآ  دوشیم  هدافتـسا  بلاـطم  نیا  زا  هچنآ 

ّتیلعاف هنوگود  نیب  هک  ضرع  رد  هن  تسا  لوط  رد  یلاعتقح  ّتیلعاف  تسا . لولعم  ّتیلعاف  نیع  رد  تسا و  رّخسم  لعاف  هک  دراد  هدننک 
. دزاس نکممان  ار  اهنآ  عامتجا  دوش و  داجیا  ضقانت  عفادت و 

هک دریگیم  ّقلعت  نیا  هب  لاـعتم  بجاو  هدارا  تسا : وحن  نیدـب  هتفرگ  رارق  ناـسنا  راـیتخا  دروم  هک  یلعف  هب  لاـعتم  هدارا  ّقلعت  یگنوـگچ 
اب وا  هدارا  نیاربانب  رایتخا . دیق  نودـب  دریگ ، ّقلعت  لعف  عوقو  هب  وا  هدارا  هکنیا  هن  دـهد ، ماجنا  ار  راک  نانچ  ای  نینچ  دوخ  رایتخا  اب  ناسنا 

. تسا یقاب  دوخ  لاح  هب  زین  رایتخا  دوشیمن و  وغل  ناسنا  هدارا 
ار يزیچ  ای  دوش  عقاو  دـهاوخن و  ار  يزیچ  هک  ینعم  نادـب  لاعتم  بجاو  تردـق  هطیح  زا  يرایتخا  لاـعفا  نتخاـس  جراـخ  هتـشذگ  نیا  زا 

. دنکیم لاطبا  ار  نآ  ناهرب ، تسا و  بجاو  تاذ  نیع  هک  تسوا  هقلطم  تردق  نتخاس  دّیقم  دوشن ، دهاوخب و 
و درادن . کیرش  راک  نیا  رد  تسا و  لاعتم  بجاو  تاذ  ّصتخم  دوجو ، لعج  هضافا و  داجیا و  هک  تسا  نآ  نّیبم  یعطق  ناهرب  هوالع ، هب 

نآ داجیا  رد  ّلقتـسم  لاعفا و  هدـننیرفآ  ار  مدرم  همه  هک  یـسک  بهذـم  تسین ، کـش  : » هللا همحر  نیّهلأتملاردـص  تسا  هتفگ  بوخ  هچ 
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.« دننادیم ادخ  دزن  شیوخ  ياههطساو  ار  ناگراتس  اهتب و  هک ، یناسک  بهذم  زا  تسا  رتهدیهوکن  دنادیم ،
راگزاس وا  دیعو  دـعو و  یهن و  رما و  و  ناسنا ، نتخاس  فّلکم  اب  دـشاب ، لاعتم  بجاو  قولخم  يرایتخا ، لاعفا  هاگره  دـناهتفگ  هکنیا  اما 

. دراد قلعت  وا  هب  لعف  هن  تسا و  لعاف  هن  ناسنا  تروص  نیا  رد  نوچ  ددرگیم ، یفتنم  زین  باقع  باوث و  قاقحتسا  تسین و 
هب لعف  باستنا  هک  دوب  دهاوخ  تسرد  یماگنه  نیا  مییوگ : ضارتعا  نیا  خساپ  رد 

502 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
لعف ره  و  یـضرع ؛ هن  تسا  یلوط  تروصهب  ّتیلعاف  دش  مولعم  هکنآ  لاح  دـشابن ؛ عمج  لباق  ناسنا  هب  نآ  باستنا  اب  لاعتم  بجاو  تاذ 

. تسا عوضوم  هب  ضرع  مایق  تقیقح  رد  هک  دراد  ناسنا  اب  تبسن  کی  تسا و  نآ  داجیا  هک  دراد  یلاعتقح  اب  تبسن  کی 
اـهیتشز و دراد و  دوـجو  لاـعفا  نـیب  رد  هـک  يدـسافم  رورُـش و  دـشاب ؛ ادـخ  هدـیرفآ  ناـسنا  يراـیتخا  لاـعفا  رگا  دـناهتفگ : هـکنیا  اـما 

. تسا هّزنم  یبیع  صقن و  ره  زا  وا  سدق  تحاس  هک  یلاح  رد  دش ، دهاوخ  هداد  تبسن  وا  هب  همه  نوگانوگ ، ياهتیصعم 
: ًالّوا تسه ، ناهج  نیا  رد  یتشز  يدب و  ناونعهب  هچنآ  هک  تسا  نیا  نآ  خساپ 

و تسا ، كدنا  رایـسب  نآ  ریخ  ربارب  رد  نآ  ّرـش  هک  تسا  یناوارف  ياهیبوخ  نمـضتم  دش - دهاوخ  هداد  حیـضوت  نیا  زا  سپ  هکنانچ  - 
ریخ هب  زج  یلصا  یلوا و  دوصقم  تسا و  یناث  دصق  هب  دوصقم  رش ، حالطـصا ، هبو  تسا ؛ رایـسب  ریخ  عبت  هب  كدنا  ّرـش  رادقم  نیا  دوجو 

. تسا هتفرگن  ّقلعت 
زا یخرب  قـحاول  زا  رورـش  تسین و  ریخ  زج  تسا  دوـجو  هک  تهج  نآ  زا  دوـجو  دـمآ - دـهاوخ  نآ  حیـضوت  هکناـنچ  هتـشذگ - نیا  زا 

یمدـع صقن و  و  تسین ، یـصقن  دوجو  كاپ  تاذ  رد  و  تسا ، ضحم  ریخ  دـباییم  دوجو  یلاعتقح  لاعفا  ضیف  زا  هچنآ  تساـهدوجو .
، دشابن زیامت  هوجو  نیا  رگا  هک  تسا  رگیدکی  زا  اهنآ  يدوجو  زیامت  مزاول  دودـح و  نامه  تسا  تادوجوم  زا  یخرب  دوجو  اب  مزالم  هک 

[380 .] دوریم نیب  زا  ناهج  ماظن  رد  دوجوم  تاریخ  همه  كدنا ، ّرش  نیا  كرت  اب  و  دلسگیم ، مه  زا  یتسه  ماظن 
لعف هطساو  نودب  تفـص ، تاذ و  زا  معا  دراد ، دوجو  ناهج  رد  هچنآ  هک  دننآرب  ناشیا  ناوریپ  هّیرعـشا و  ینعی  نیمّلکتم ، زا  رگید  یخرب 

ثداوح همه  تسا و  یلاعتقح 
503 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. ریغال تسا و  لعاف  وا  اهنت  تسوا و  هدارا  هب  ًامیقتسم 
ریثأت و تروصهب  هک  تسا  یلولعم  تلع و  طباور  ءایـشا و  نایم  یلولعم  تلع و  هطبار  یفن  وغل و  ًالّوا : تسا : زیچ  دـنچ  هدـیقع  نیا  همزـال 
رب دـنوادخ  ینعی  تسا . ندرک  لـمح  تداـع  رب  ار  رگید  ضعب  يارب  روما  یـضعب  ّتیببـس  نینچمه  تسا ، دوهـشم  لاـعفنا  لـعف و  رثأـت و 

هنرگو دـشخبیم  قّقحت  نآ  لابند  هب  رگید و  رما  رب  بترتم  ار  يرما  هراومه ، دراد  دوخ  لامعا  رد  هک  صاخ  شور  تداع و  کـی  بسح 
. دنتسین للع  بابسا و  رب  فقوتم  زین ، تابّبسم  لیلاعم و  دنرادن و  دوخ  يرهاظ  لیلاعم  رد  يریثأت  هنوگچیه  بابسا  للع و 

همه هکلب  درادن  يریثأت  نیرتمک  شلعف  رد  یلعاف  چیه  هدارا  رایتخا و  تسا و  يربج  تقیقح  رد  دوریم  رامشهب  يرایتخا  هک  یلاعفا  ًایناث :
. تسا لاعتم  بجاو  هدارا  هب 

و درادـن ، وا  ریغ  هب  نآ  باـستنا  اـب  یتاـفانم  لاـعتم  بجاو  تاذ  هب  نآ  داـجیا  تهج  زا  لـعف  باـستنا  مییوـگ : تاهبـش  نیا  ّدر  عـفد و  رد 
. تسین ءیـش  تاصخـشم  هدننک  نییعت  لماوع  زج  يزیچ  تقیقح  رد  وا  ریغ  طئاسو  و  یـضرع ، هن  تسا  یلوط  باستنا  دش  هتفگ  هکنانچ 
صّخـشت و هتخاـس ، جراـخ  قـالطا  زا  ار  ءیـش  نآ  یـصاخ ، تهج  رد  دوـیق  نآ  زا  کـی  ره  هک  تسا  يدوـیق  هب  دـّیقم  دوـجوم  ره  هـچ ،

یضرع یلوط و  تاهج  رد  یتسه  ناهج  ءایشا  همه  اریز  دوشیم ، صخشم  رگیدکی  اب  تادوجوم  يدوجو  ّدح  ینعی  دشخبیم . صّصخت 
دوخ دوجو  رد  تادوجوم ، زا  يدوجو  ره  تسا و  رگید  ءازجا  هب  هتـسباو  ناهج ، زا  یئزج  ره  هک  دـناهدروخ  دـنویپ  رگیدـکی  اب  نانچنآ 

. تسا تادوجوم  ریاس  هب  دّیقم 
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دوجوم ره  تسین و  شیب  یکی  یلاعتقح  بناج  زا  يدوجو  هضافا  تسا و  یتسه  لک  هضافا  مزلتسم  دوجوم ، کی  داجیا  هضافا و  نیاربانب 
. تسا دنمهرهب  ضیف  نآ  زا  دوخ  ناوت  تیفرظ و  بسح  رب 

تلع ثحابم  رد  هچنآ  دناهدرک ، راکنا  ار  ءایشا  نیب  تیلولعم  تیلع و  هطبار  هکنیا  اما 
504 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

یلولعم و تلع و  هطبار  ءایـشا  نایم  رگا  هک  مینکیم  هفاضا  ار  هتکن  نیا  اجنیا  رد  تسا و  یفاک  هشیدـنا  نیا  ّدر  يارب  دـش  هتفگ  لولعم  و 
هتفای تسد  ناهج  نیا  يارو  رد  یقلاخ  لعاف و  تابثا  هب  هنوگچ  سپ  تسا ، لطاب  مینیبیم  هلوقم  نیا  زا  هچنآ  درادـن و  دوجو  ّرثأت  ریثأت و 

. دینادیم وا  لعف  ار  زیچ  همه  و 
، مینادیم يرایتخا  ار  نآ  ام  هک  یلعف  رب  وا  هدارا  ّقلعت  بجاو و  تاذ  ّتیلعاـف  : » هک دـناهتفگ  نینچ  راـیتخا  راـکنا  ربج و  دـییأت  رد  یـضعب 

تسا عوقولايرورـض  هک  یلعف  دروم  رد  ناسنا  رایتخا  سپ  دزاسیم ، يرورـض  ار  نآ  عوقو  دوجو و  تسا و  لعف  نآ  قّقحت  بجوم  دوخ 
نیا عفد  رد  دنامیمن .» یقاب  یّلحم  لعف ، عوقو  ندوب  يرورض  طرش  اب  وا ، كرت  لعف و  يارب  و  يرثا ، وا  هدارا  يارب  نوچ  دراد ؟ ینعم  هچ 

: مییوگ لاکشا 
يرایتخا فصو  هب  دـّیقم  هک  دریگ  ّقلعت  یلعف  رب  وا  هدارا  هاگره  و  دـنکیمن ؛ یفن  ار  نآ  تسوا و  ریغ  ّتیلعاف  لوط  رد  یلاعتقح  ّتیلعاف 

دوب و دهاوخ  يرایتخا  فرط  کی  زا  لعف  تروص  نآ  رد  دهد ، ماجنا  رایتخا  يور  زا  ار  راک  نالف  ناسنا  دنک  هدارا  هک  ینعم  نیدب  دشاب ،
. یلاعتقح هب  بوسنم  عوقولايرورض و  رگید  فرط  زا 

: هک دناهدرک  لالدتسا  نینچ  ناسنا  لاعفا  لامعا و  رد  ربج  تابثا  يارب  رگید  یخرب 
ملع ددنویپن  عوقو  هب  رگا  اریز  تسا ، بجاو  نآ  قّقحت  يرورض و  نآ  عوقو  لیلد  نیمه  هب  تسا و  مولعم  یلاعتقح  يارب  تیصعم  هانگ و 

هب ات  دـشاب  ناسنا  رایتخا  رد  تسین  نکمم  عوقولايرورـض  لعف  نیارباـنب ، دوش . لـهج  ادـخ  ملع  هک  تسا  لاـحم  دوب و  دـهاوخ  لـهج  وا 
. دنک كرت  ای  دهد و  ماجنا  ار  نآ  دناوتب  دوخ  تساوخ 

فاصوا نیا  اب  ار  روکذم  لعف  وا  تسا و  مولعم  دـنوادخ  يارب  شعوقو  تایـصوصخ  ای  هانگ ، لعف  هک  تسا  بیترت  نیدـب  ههبـش  نیا  عفد 
تسا و يرورض  بجاو و  ندوب ، يرایتخا  تیـصوصخ  اب  لعف  نیاربانب  دراد . شیوخ  ملع  رد  ددرگیم  رداص  ناسنا  زا  رایتخا  يور  زا  هک 

نودب هن  تسا  يرورض  ندوب  يرایتخا  طرـش  اب  لعف  عوقو  سپ  تسا ، لاحم  نیا  دوب و  دهاوخ  لهج  یلاعتقح  ملع  ددنویپن  عوقو  هب  رگا 
. نآ

505 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

يروآدای

، تسا لعف  ندوب  يرورض  بجوم  ملع ، نآ  هکنیا  رب  ینبم  دناهدرک ، یهلا  ملع  هب  دانتسا  اب  ناسنا  لاعفا  رد  ربج  تابثا  يارب  هک  یلالدتسا 
هتفرگ ّقلعت  هک  زیچ  ره  رب  یتسه و  همه  هب  تبـسن  تسا  یلاعتقح  یتاذ  ملع  هک  دـننکیم  یملع  ءاـضق  هب  هک  تسا  يدانتـسا  تقیقح  رد 

. تسا عوقولایمتح 
لعف رگا  هک  نامگ  نیا  هب  دننادیمن  نآ  هدننکباجیا  لعف و  أدبم  تسا ، تاذ  رب  دـئاز  هّیتوبث  تافـص  زا  دـندقتعم  هک  ار ، هدارا  ناشیا  اما 
رظن هب  هدارا  راک  نیاربانب  تسا . راتخم  لعاف  یلاعتقح  هک  یلاح  رد  دش  دـهاوخ  روبجم  ینعی  میج ) حـتف  هب   ) بجوم لعاف ، دوش ، بجاو 

هکنآ هن  دـنک ، داجیا  ّتیولوا  ّدـح  رد  یحیجرت  عوقو  مدـع  عوقو و  فرط  ود  زا  یکی  هب  تبـسن  لعف  يارب  هک  تسا  نیا  اهنت  هورگ ، نیا 
. دنک صخشم  دراد  ّقلعت  نادب  هک  ار  لعف  مدع  دوجو و  فرط  ود  زا  یکی  طقف  هکلب  دزاس  بجاو  ار  لعف 

نادـب لولعم  هک  یبوجو  نوچ  تسا . هدیـسر  تابثا  هب  اهنآ  نـالطب  یلبق  ثحاـبم  رد  تسا و  ساـسا  یب  ّاًـلک  اـهرظن  راـهظا  هنوگنیا  هتبلا 
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تلع ّتیلعاـف  دـناوتیمن  دوشیم و  عازتـنا  لولعم  دوجو  زا  تلع ، هیحاـن  زا  دوجو  هضاـفا  زا  سپ  تسا و  يریغ  بوجو  دوشیم  فـصّتم 
دـشاب يزیچ  زا  رخأـتم  دوجو  رد  هک  يزیچ  تسا و  نآ  زا  رّخأـتم  دوجو  ثیح  زا  تلع و  زا  تسا  يرثا  دوخ  اریز  دـیامن ، باـجیا  ار  دوخ 

. دشاب دوجوم  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  نوچ  دنک ، ریثأت  مدقتم  دوجو  رد  دناوتیمن 
نیشیپ ملع  هیحان  زا  لولعم  بوجو  هک  تسین  نآ  رد  یقرف  ددرگ  حتف ) هب   ) بَجوم لعف ، بوجو  ببس  هب  راتخم  لعاف  رگا  هتـشذگ  نیا  زا 

. دوشیمن دوجوم  دشابن  بجاو  ات  ءیش  تسا : نآ  نیبم  هدعاق  نیا  هک  یبوجو  عون  زا  لعاف و  هیحان  زا  ای  دشاب  یلزا  ءاضق  و 
زا یکی  هب  سّبلت  رد  نکمم  تیهام  هک  تسا  ینعم  نیدب  عقاو  رد  ّتیولوا  هب  حیجرت  هک  دش  مولعم  میتفگ  نیا  زا  شیپ  هچنآ  زا  نینچمه ،

هب جایتحا  مدع  دوجو و  فرط  ود 
506 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

، دنامیم یقاب  زاوج  ّدح  رد  نانچمه  رگید  فرط  دنکیمن و  باجیا  ار  فرط  ود  زا  کیچیه  هک  حیجرت  هنوگنیا  اب  نوچ  درادن ، حّجرم 
. دنامیم باوجیب  دیزگرب ؟ ار  مدع  ای  دوجو  فرط  تیهام ، لیلد  هچ  هب  هک  لاؤس  نیا 

تـسا نآ  ینعم  هب  تقیقح  رد  دـشاب ، يواسم  توافتیب و  لعاف  يارب  كرت  لعف و  فرط  ود  هکنیا  ضرف  اب  زین ، هدارا  هلیـسو  هب  حـیجرت 
[381 .] تسین زاین  دروم  حّجرم  هک 

لاعتم تاذ  تایح  مهدزناپ : لصف 

رب دشاب و  كاردا  ياراد  دوجوم  کی  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  مینکیم  هدهاشم  نیمز  يور  نارادناج  ماسقا  رد  ام  هک  ینعم  نادـب  تایح 
. دنک لمع  كاردا  ساسا 

ملع و رب  ینتبم  هک  دودـحم  تسا  یلعف  زین  لـعف  و  تسا ، تاذ  رب  دـئاز  یّـسح  كاردا  دراد  دوجو  ماـع  روـطهب  تاـناویح  رد  هک  یکاردا 
. تسا ناویح  صاخ  كاردا 

ییادـج نینچمه  دوش و  ادـج  تایح  زا  دـناوتیم  ملع  ام  رظن  زا  اریز  تایح ، نیع  هن  تسا  تاـیح  مزاول  زا  تردـق  ملع و  ساـسا ، نیا  رب 
. تسا ریذپناکما  دراوم  یخرب  رد  زین  تایح  زا  تردق 

. تسا نآ  هارمه  هب  تردق  ملع و  هک  يدوجو  تسا  يرما  ناروناج  رد  تایح  نیاربانب ،
لامک کی  ناونعهب  تایح  دوش و  بوسحم  تایح  ياراد  هدنز و  دـشاب ، تاذ  رب  دـئاز  تردـق  ملع و  ياراد  هک  يدوجوم  ره  رگا  نونکا 
تسا رتهتسیاش  تسوا ، زا  لامک  قلطم  هکلب  یلامک  هنوگره  وا و  تاذ  نیع  تردق  ملع و  هک  یـسک  سپ  دوش ، هتخانـش  وا  يارب  يدوجو 

. دوش هدیمان  هدنز  هک 
507 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسا تردـق  ملع و  ياراد  وا  هک  تسا  نیا  یلاعتقح  ندوب  هدـنز  ینعم  و  تسوا ، تاذ  نیع  تایح  تسا و  ّیح  لاـعتم  بجاو  تاذ  سپ 
. تسا تادوجوم  همه  دوجو  أدبم  زین  وا  تردق  تسوا و  تاذ  نیع  یتسه و  همه  هدنریگ  رب  رد  وا  ملع 

لاعتم تاذ  مالک  هدارا و  مهدزناش : لصف 

: دش هتفگ  نخس  تردق  ثحبم  رد  نیا  زا  شیپ  هدارا  هرابرد  دوریم . رامشهب  تاذ  تافص  زا  روهشم  رب  انب  مالک  هدارا و 
یعـضو تلالد  عون  زا  نآ  تلالد  تسا و  ناسنا  ریمـض  رد  هچنآ  رب  لاد  تسا  یظفل  یناسنا ، فرع  رد  مالک  هک  دـناهتفگ  مالک  دروم  رد 

. تسا
تسا و تلـالد  ياراد  دـشاب  علطم  یناـعم  رب  ظاـفلا  عضو  یگنوـگچ  زا  هک  یـسک  يارب  يراـبتعا و  تسا  يرما  مـالک  فـیرعت ، نیارباـنب 
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هک روطنامه  دناهدرمـش ، ینهذ  یناعم  یظفل  دوجو  ار  نآ  تهج  نیمه  هب  دزاس . هاگآ  تسا  هدـنیوگ  ریمـض  رد  هچنآ  رب  ار  وا  دـناوتیم 
. دناهدیمان یجراخ  دوجو  ار  نآ  یجراخ  قادصم  و  ینهذ ، دوجو  ار  نهذ  رد  دوجوم  یناعم 

لولعم ای  دراد  ّرثؤم  رب  تلالد  هک  رثا  دـننام  دـشاب ، هتـشاد  يرابتعاریغ  یقیقح و  تلالد  یقیقح  يرما  رب  یقیقح  دوجوم  کـی  رگا  نونکا 
هدـیمان مالک  هک  تسا  رتهتـسیاش  يدوجوم  نینچ  ًاعطق  دراد ؛ دوخ  تلع  رد  رتفیرـش  رترب و  لامک  رب  تلالد  دوخ  يدوجو  لامک  اـب  هک 

. تسا رتلماک  شتلالد  لیصا و  شدوجو  نوچ  دوش ،
اب دـشاب و  دوجوم  رگید  زیچ  ره  زا  رتـالاو  رترب و  وحن  هب  وا  رد  يدوجو  تـالامک  همه  هک  طیـسب  تاذ  ياراد  دـشاب  يدوجوم  رگا  لاـح 

ثیح زا  وا  تروص  نآ  رد  یلاعتقح ، دننام  دـشاب ، فشاک  شیوخ  سّدـقم  تاذ  لامجا  زا  تسوا ، تاذ  نیع  هک  دوخ ، یلیـصفت  تافص 
. تسا لیصفت  نیع  وا  رد  لامجا  و  دوب ، دهاوخ  مالک  هملک ، لماک  ینعم  هب  تسا ، تاذ  نیع  وا  رد  هک  یتافص  تاذ و 

508 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
درادن یترورـض  دوشیم و  عاجرا  لاعتم  قح  تردق  هب  زین  مالک  تفرگ ، تروص  مالک  ینعم  رد  هک  لیلحت  نیا  اب  دـش  هظحالم  هکنانچ 
تاهج زا  مدع  صقن و  اب  دشاب و  هتفر  ورف  هدام  رد  رگا  یتح  ار ، يدوجو  یناعم  یمامت  هتـشذگ ، نیا  زا  مینادب . ادج  تردق  زا  ار  نآ  هک 
[382 .] درک عاجرا  یلاعتقح  یتاذ  تافص  زا  یکی  هب  نآ ، یمدع  ياههبنج  صئاقن و  فذح  اب  ناوتیم  دشاب ، هدش  هدیشوپ  فلتخم 

، تسا ملع  هنوگود  تقیقح  رد  مه  ینعم  ود  نیا  نوچ  تسا ، قداص  زین  ییانیب  ییاونش و  دروم  رد  مکح  نیا  هک  دوش  ضارتعا  رگا  لاح 
؟ دیدروآ رامشهب  هناگادج  تفص  ود  دیدرکن و  عاجرا  تردق  هب  ار  اهنآ  لیلد  هچ  هب 

تافـص زا  یتفـص  ناونعهب  زج  ادخ  باتک  رد  مالک  دروم  رد  نکیل  هدمآ ، يوبن  ّتنـس  دیجم و  نآرق  رد  ریـصب  عیمـس و  تافـص  مییوگ :
. تسا هدماین  يزیچ  لعف ،

تسا نکمم  ماظن  نیرتراوتسا  نیرتهب و  یتسه  ماظن  هکنیا  و  قلخ ، هب  تبسن  یهلا  تیانع  مهدفه : لصف 

صقن و عفر  دوخ  لعف  قیرط  زا  تسا و  صقان  هک  تهج  نآ  زا  دـشاب ، ّرثؤم  وا  ّتیلعاـف  ندیـسر  لاـمک  هب  رد  وا  ملع  هک  یملع  لـعاف  ره 
رب دـنک  ساسحا  يرتشیب  زاـین  تسا  نآ  یپ  رد  هک  یلاـمک  هب  تبـسن  هاـگره  هک  تسا  نینچ  وا  یتاذ  داـهن  ًاـعبط  دـنکیم ، لاـمک  بسک 

هک دشوکیم  دنکیم و  يرتشیب  هجوت  نادب  دیازفایم و  لعف  رد  دوخ  شالت  ششوک و 
509 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. دشابن نآ  رد  یناصقن  تهج  چیه  زا  دـشاب و  هتـشاد  رب  رد  وا  یتاذ  ياهزاین  نیمأت  تهج  رد  ار  نکمم  ياهیگژیو  همه  وا  زا  رداص  لعف 
زیاج ار  نآ  رد  لامها  تسا و  ّتیمهایب  وا  يارب  لعف ، زا  لـصاح  جـیاتن  دـنیبیمن و  يرورـض  نادـنچ  ار  دوخ  لـعف  هک  یـسک  فـالخرب 

. دنادیم
. میمانیم تیانع »  » دراد دوخ  لعف  هب  تبسن  لعاف  هک  ار  یهجوت  مامتها و  نیا  ام 

يارب وا  سپ  تسوا . تاذ  رد  ددرگ  روـصتم  يدوـجو  لاـمک  ناوـنعهب  هچ  ره  تسا و  ینکمم  لاـمک  ره  زا  زاـینیب  لاـعتم ، بـجاو  تاذ 
ار یتیاـغ  دوخ  لاـعفا  رد  وا  تسوا ؛ لـعف  تسه  هچ  ره  نوچ  دـهدیمن ، ماـجنا  ار  یلعف  دوخ ، دوبمک  ناـصقن و  عفر  لاـمک و  هب  ندیـسر 

. دنکیمن لابند  شیوخ  تاذ  زا  جراخ 
، تسوا سدقم  تاذ  نیع  هک  یملع  نیا  تسا و  طوبـضم  ملع  نآ  رد  تانکمم  همه  هک  یتاذ  تسا  یملع  ياراد  یلاعتقح  نیا ، دوجو  اب 

ماـمت اـب  تسوا  مـلع  رد  هـک  وـحن  نادـب  زیچ  ره  دـنکیمن و  یّطخت  وا  مـلع  زا  وا  لـعف  نیارباـنب  تـسا . تادوـجوم  هـمه  يدوـجو  تـلع 
شیوخ قلخ  هب  تبـسن  وا  سپ  تسین . هدیـشوپ  وا  رظن  زا  زیچ  چـیه  دـباییم و  تیلعف  يروصق  لامها و  نیرتمک  نودـب  دوخ  ياهیگژیو 

. دراد تیانع 
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عون کی  دارفا  زا  يدرف  ره  رد  تادوجوم و  زا  صاـخ  عون  کـی  رد  هک  یبیترت  مظن و  تسا و  دوهـشم  یتسه  ناـهج  ّلـک  رد  هک  یماـظن 
. تسا شیوخ  قلخ  هب  تبسن  لاعتم  بجاو  تاذ  تیانع  زا  یکاح  همه  تسا ، رارقرب 

ردق ره  و  تسا . یتفگش  بجوم  هک  دراد  دوجو  نآ  رد  ماظن  لک  هب  تبسن  یحلاصم  عفانم و  مینک ، رظن  ناهج  نیا  ءازجا  زا  یئزج  ره  رد 
. دوشیم هتـشگرس  نآ  رد  درخ  هک  میباییم  تسد  يزیگناتفگـش  هزاـت و  عفاـنم  طـباور و  هب  مینک  رتشیب  ار  تادوجوم  رد  قّمعت  تقد و 

. دراد تیاکح  شنیرفآ  راک  يراوتسا  تقد و  زا  اهنیا  همه 
لماک و تاذ ، دوجو و  تهج  زا  هک  دّرجم  لوقع  رترب و  للع  دروم  رد  میتفگ  هچنآ 

510 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
رد شیوخ  لعف  اب  دـننکیمن و  لابند  ار  یلامکتـسا  ضرغ  دوخ  لاعفا  رد  زین  اـهنآ  ینعی  تسا . قداـص  زین  دنتـسه  دادعتـسا  هوق و  زا  هّزنم 

لاعتم و تاذ  زا  تسا  يوترپ  هک  تسا  ناشدوخ  تاذ  لعف ، رد  اهنآ  تیاغ  دشابن . لصاح  لعفلاب  اهنآ  رد  هک  دنتـسین  يزیچ  بسک  ددص 
. تسا همساّزع  لاعتم  دزیا  اهنآ  تیاغ  تقیقح  رد 

نآ رد  هک  تسا  یملع  زا  هتفرگ  وترپ  اریز  تسا ، نیرتهب  ماـظن و  نیرتراوتـسا  شنیرفآ ، يراـج  ماـظن  هک  دـیآیمرب  نینچ  میتفگ  هچنآ  زا 
. درادن هار  هجوچیه  هب  ییاسران  فعض و 

ینعم نیدب  درادن . یمراهچ  تسا و  ملاع  هس  یلقع  میسقت  بسح  رب  دش ، هتفگ  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  یتسه ، ملاوع  هکنیا : رتشیب  حیضوت 
يادـتبا رد  تسین و  عمج  لعفلاب  وا  تاذ  رد  يدوجو  تـالامک  تسه و  دادعتـسا  هوق و  نآ  رد  هک  تسا  ناـنچ  اـی  یلک  روطهب  دوجو  هک 

عمج وا  رد  شاهژیو  يوناث  یلوا و  تـالامک  همه  هک  تسا  يدوجو  اـی  و  درادـن ، دوخ  رد  اـجکی  ار  هّیوناـث  هّیلوا و  تـالامک  دوخ  یتسه 
. دشاب نآ  دقاف  اًلبق  دوخ  هک  دوشیمن  هدوزفا  وا  هب  يزیچ  تسا و 

هتـشاد ار  نآ  ضارعا  هدام و  ياههزادنا  لاکـشا و  صاوخ و  نکیل  دـشاب  دّرجم  هدام  زا  اهنت  رگا  ار  یمود  میمانیم و  يدام  ملاع  ار  یلوا 
. میمانیم لقع  ملاع  ار  نآ  دشاب ، هزنم  ّاًلک  نآ  راثآ  ضارعا و  هدام و  زا  رگا  مییوگ و  لاثم  ملاع  دشاب 

هک ینعم  نیدـب  تسا ؛ یلولعم  تلع و  یلوط و  اهنآ  ّبترت  دـنرگیدکی و  رب  ّبترتم  فعـض  تدـش و  بسح  رب  دوجو  هناگهس  ملاوع  نیا 
نآ نودام  يدوجو  تهج  زا  هچنآ  هب  تبـسن  دوخ  تسین و  ياهطـساو  یلاعتقح  وا و  نیب  تسا و  لاعتم  بجاو  تاذ  لولعم  یلقع ، دوجو 

، تسا يداـم  تادوـجوم  هداـم و  دوـجو  تلع  و  لـقع ، لوـلعم  یلاـثم ، دوـجو  هبترم  و  تسا . طّـسوتم  تلع  لاـثم ، ملاـع  ینعی  دراد ، رارق 
. دش دهاوخ  هداد  رتشیب  حیضوت  زین  نیا  زا  سپ  دش و  هتفگ  اًلبق  هکنانچ 

نیرتکیدزن یناکما و  دوجو  بتارم  نیرتیلاع  یلقع ، دوجو  هبترم  نیاربانب ،
511 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[383 .] تسا درف  کی  رد  رصحنم  یلقع  عون  و  لاعتم ، تاذ  هب  تبسن  تساهنآ 
نیرتابیز یلقع  ماظن  تسا . عمج  لامج  لامک و  هنوگره  نآ  رد  هک  یبوبر  ملاع  ماظن  زا  تسا  یّلظ  لوقع ، ملاع  ماظن  یلقع و  دوجو  سپ 

یّلک ماظن  نیاربانب  لاثم . ملاـع  زا  تسا  یّلظ  زین  يداـم  ماـظن  یلقع و  ماـظن  زا  تسا  یّلظ  یلاـثم  ماـظن  تسا و  نکمم  ماـظن  نیرتلـماک  و 
. تسا نکمم  ماظن  نیرتهب  نیرتراوتسا و  یتسه ، ناهج 

یهلا ءاضق  رد  ّرش  عوقو  یگنوگچ  نایب  ّرش و  ریخ و  مهدجه : لصف 

نیب هاـگره  و  تسا ، نآ  نتفاـی  یپ  رد  درادیم و  تسود  ار  نآ  دوخ  تعیبـط  بسح  رب  يدوجوم  ره  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  تراـبع  ریخ 
. دنکیم رایتخا  ار  نیرتهب  دشاب  دّدرم  زیچ  دنچ 

دنمزاین نادب  یتسه ، رد  دوخ و  يدوجو  لامک  رد  نآ ، ناهاوخ  دوجوم  هک  دشاب  يدوجو  رما  کی  اب  دـیاب  يزیچ  ره  يارب  ریخ  نیاربانب ،
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يوناث تالامک  زا  یکی  هکنآ  ای  و  دوخ ، لولعم  هب  تبـسن  تلع  ّتیریخ  دننام  دـشاب ، هتـسباو  نادـب  ّاًلک  یـش  دوجو  هکنآ  زا  ّمعا  دـشاب ؛
ای تاذ  مدـع  هک  یمدـع  تسا  يرما  ینعی  تسا ، ریخ  لـباقم  رـش  دزاـس . عفترم  نآ  دوجو  زا  ار  يدوبمک  صقن و  دوش و  بوـسحم  ءیش 

. تسا نآ  لامک  مدع 
ای تسین ، جراخ  لاح  ود  زا  مینک  ضرف  يدوجو  رما  کی  ار  رـش  رگا  هک  تسا  نیا  تسا  تاذ  لامک  مدع  ای  تاذ  مدع  رـش ، هکنیا  لیلد 

چیه دیآیمن و  دوجو  هب  ادتبا  زا  دشاب  دوخ  مدع  یضتقم  رش ، رگا  اریز  تسا ، لاحم  لوا  ّقش  دوخ . ریغ  يارب  ای  تسا  رش  دوخ  تاذ  يارب 
زا دراد و  يدوجو  هطبار  اهنآ  اب  نوچ  دـشاب  هتـشاد  دـناوتیمن  ار  دوخ  دوجو  هّیوناث  تالامک  زا  یکی  ای  دوخ و  تاذ  یتسین  ياـضتقا  زیچ 

باجیا یهلا  تیانع  یفرط 
512 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

[384 .] دسرب دوخ  لامک  هب  يزیچ  ره  هک  دنکیم 
رد  ] دوخ يارب  هن  دشاب  ّرـش  يرگید  يارب  اهنت  تادوجوم و  زا  دـشاب  يدوجوم  دوخ  ّرـش  رگا  هک  ینعم  نیدـب  تسین ، نکمم  زین  مود  ّقش 
زا یکی  یتسین  بجوم  ای  تسا و  ریغ  یتسین  بجوم  اـی  تروص  نیا  رد  تسین ] ّرـش  شدوخ  يارب  يدوجوم  چـیه  هک  دـش  تباـث  لوا  قش 
زا یکی  مدـع  ای  يزیچ  مدـع  بجوم  دوجوم ، ّرـش  رگا  ینعی  تسا ، لاحم  مود  لوا و  تروص  ود  مادـک . چـیه  اـی  وا و  يدوجو  تـالامک 

مدع اب  يواسم  تقیقح  رد  ّرـش  تلاح  نیا  رد  تشاد و  دنهاوخن  دوجو  ّرـش  نآ  دوجو  اب  يدوجو ، هبنج  نآ  ای  زیچ  نآ  دشاب ، وا  تالامک 
. دوب دهاوخن  راک  رد  يریغ  تروص  نآ  رد  هچ ، دش ، دهاوخ  یفتنم  ریغ  يارب  ّرش  ینعم  و  دوب ، دهاوخ  اهنآ 

لقع يرورـض  رما  نیا  اریز  دوب ، دهاوخن  رـش  تروص  نآ  رد  نآ ، تالامک  زا  یکی  مدع  هن  دشاب و  يزیچ  تاذ  مدع  بجوم  هن  رگا  لاح 
. درادـن رب  رد  یناـیز  ررـض و  نوـچ  دوریمن ، رامـشهب  رـش  تاذ ، زا  یلاـمک  مدـع  هن  دـشاب و  تاذ  مدـع  بجوـم  هن  يزیچ  رگا  هک  تسا 

. دوب دهاوخن  يدوجو  رما  کی  دوش  ضرف  هک  یتروص  ره  هب  رش  نیاربانب 
کی یسررب  لیلحت و  اب  نوچ  تسا ؛ قیدصت  كرد و  لباق  یگداس  هب  دوریم و  رامـشهب  رـش  هچنآ  رد  تقد  لمأت و  قیرط  زا  هلئـسم  نیا 
رگا اًلثم  هکنانچ  نآ . زا  یلامک  مدـع  اـی  تسا  يزیچ  مدـع  اـی  نآ  تقیقح  هک  دیـسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  تسا  زرحم  نآ  يدـب  هک  رما 
دراو لتاق  نآ  هک  يرثؤم  هبرـض  تسا . ّرـش  نآ  زا  ءزج  مادک  مینیبب  اما  تسه ، يّرـش  دادیور  نیا  رد  دـشکب ، ریـشمش  اب  ار  یـسک  یـسک 

ریشمش بوخ  نوچ  تسین ، رش  تسا  هدروآ 
513 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

یمرن يریذپ و  رثا  لاعفنا و  تسین ، رـش  دوشیم و  بوسحم  ریـشمش  لامک  زین  نآ  یگدـنرب  ریـشمش و  يزیت  تسا ، بوسحم  لامک  ندز 
، تسین رش  اهنآ  زا  مادک  چیه  مینک  یـسررب  ار  نآ  هب  طوبرم  ءازجا  روما و  همه  رگا  تسین و  رـش  تسا و  وا  ندب  لامک  مه  لوتقم  ندرگ 

. تسا یمدع  ینعم  کی  هک  تایح  ندش  دوبان  ناج و  نتفر  تسد  زا  زج 
لتاق دننام  تسا  ضرعلاب  ّرش  دوریم ، رامشهب  ّرش  دراد  رب  رد  هک  ینایز  ببس  هب  هک  تادوجوم  زا  هچنآ  هک : دش  نشور  تشذگ  هچنآ  زا 

. روکذم لاثم  رد  ریشمش  و 
لاّصتا مدع  ندـش و  ادـج  مه  زا  اب  ناوتیمن  ار  نآ  دراد و  يدوجو  هبنج  كاردا و  لباق  تسا  يرما  درد  ساسحا  هک : دوش  ضارتعا  رگا 
تـسا یمدع  تاّذلاب  رـش ، هک  هدعاق  نیا  اذل  تسین . یمدـع  يرما  دـباییم و  دوخ  رد  ناسنا  ار  درد  دوجو  نوچ  درک ، هیجوت  نآ  لاثما  و 

یجراـخ دوجو  رورـش  زا  یخرب  هنرگو  تسا  یمدـع  يدـب  أـشنم  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  زا  روظنم  مییوگب  هکنیا  رگم  ددرگیم ، ضقن 
. دنراد

: تسا هداد  نینچ  هللا  همحر  نیّهلأتملاردص  ار  لاکشا  نیا  خساپ 
نیا نآ . لاثما  ندب و  زا  تمـسق  کی  لاصتا  نتخیـسگ  مه  زا  دننام  ّتیدوجوم ، اب  یفانم  یمدع و  رما  کی  كاردا  زا  تسا  ترابع  درد  »
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تروص اـهنت  هک  یلوصح  ملع  هن  دراد ، روضح  ملاـع  دزن  دوجو  ماـمت  هب  يروضح  ملع  رد  مولعم  تسا و  يروضح  ملع  قیرط  زا  كاردا 
يرگید دشاب و  لاصتا  ندش  ادـج  یکی  هک  تسین ، راک  رد  زیچ  ود  نآ  كاردا  درد و  هلئـسم  رد  نیاربانب  تسا . رـضاح  ملاع  شیپ  مولعم 

. تسا درد  ًانیع  یمدع  یفانم و  رما  نیمه  روضح  هکلب  ناسنا ، نهذ  رد  نآ  زا  لصاح  تروص 
، دراد هکلم  مدع  ّدح  رد  یتوبث  اما  تسا ، یمدع  يرما  هک  دنچ  ره  تسا و  یمدع  روما  زا  نکیل  تسا  كاردا  زا  یعون  هچرگا  درد  سپ ،

[385 «.] نآ لاثما  صقن و  يروک و  دننام :
514 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

نآ رد  عون  تالامک  یمامت  ًاـموزل  تسا ، ناـسنا  عون  رد  ریخا  لـصف  مکح  رد  ریخا و  تروص  هک  اـجنآ  زا  سفن  هکنیا : نخـس  لـصاح 
نآ هب  صوصخم  ّسح  رب  هک  تسا  یبیـسآ  وضع ، کی  ندش  هراپ  نیاربانب  تسوا . رایتخا  رد  نآ  زج  یندب و  ياهورین  همه  تسا و  عمج 

سفن دوـخ  رد  كاردا  نیا  دـنکیم و  كاردا  دوـخ  ياوـق  زا  یکی  رد  ار  یـصاخ  لاـمک  نادـقف  ساـسحا ، نآ  اـب  سفن  دوـشیم و  دراو 
. يدام ندب  هبترم  رد  هن  تساوق  همه  عماج  هک  دریگیم  تروص 

ار مدع  شریذـپ  ّتیلباق  دـباییم ، هار  نآ  رد  مدـع  هک  یتاذ  دـیاب  سپ  تسین ، نآ  لامک  مدـع  ای  تاذ  مدـع  زج  يزیچ  رـش ، هک  اجنآ  زا 
تیلعف مامت  هک  دوخ  هّیعون  تروص  نداد  تسد  زا  اب  هک  تسا  يدام  دوجوم  تسین . يدام  تادوجوم  رد  زج  ّتیلباـق  نیا  دـشاب و  هتـشاد 

. دریذپیم ار  مدع  تسا ، طوبرم  نادب  شدوجو 
دبای هار  وا  رد  مدع  هک  ینعم  نیدب  دشاب . هتـشاد  ار  لامک  نادقف  ّتیلباق  دیاب  دوخ  تالامک  زا  یکی  رد  یتسین  هدنریذپ  دوجوم  نینچمه ،

دنراد و هارمه  هب  ار  یناوارف  مادعا  صئاقن و  یناکما ، تایهام  همه  اریز  دشاب ، وا  تاذ  اب  هارمه  مدع  هکنآ  هن  دوش ، بلس  وا  زا  یلامک  و 
. دوشیم عازتنا  نکمم  دوجوم  ره  ّصاخ  دوجو  هبترم  زا  تسا و  هنکمم  تایهام  همزال  اهناصقن  اهمدع و  هنوگنیا 

هب تادّرجم  تاوذ  درادن . هار  مدع  نآ  رد  اریز  درادـن ، دوجو  يرـش  تایدام ، هدام و  زا  دّرجت  ملاع  رد  هک  ددرگیم  نشور  بیترت  نیدـب 
. درادن هار  تسا ، یقاب  دوخ  لاح  رب  دوجو  يادتبا  زا  هک  اهنآ  تالامک  رد  یمدع  صقن و  هنوگچیه  تسا و  تباث  دوخ  أدبم  عبت 

یـضرع يرهوج و  تاکرح  بابـسا و  ییور  رد  ور  دادـضا و  دروخرب  نآ ، رد  هک  تسا  يدام  ناهج  رورـش ، زورب  روهظ و  لحم  نیاربانب 
. تسا یلامک  هب  یلامک  زا  یتاذ و  هب  یتاذ  زا  لّدبت  ینوگرگد و  رییغت و  نآ  یتسه  همزال  دراد و  دوجو 

فلتخم و ياهتروص  شریذپ  ّتیلباق  هک  تسا  هدام  کفنیال  مزاول  زا  رورش  سپ 
515 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

اب هسیاقم  رد  تسا و  بولغم  نآ  ياهیبوخ  ربارب  رد  يدام ، ناهج  اب  مزالم  ياهيدب  هک  تسناد  دـیاب  نکیل  دراد . ار  نوگانوگ  تالامک 
. تسا كدنا  زیچان و  اهنآ 

: دنامیسقت لباق  مسق  جنپ  رب  رش  ریخ و  ثیح  زا  تسا - هدش  لقن  لوا  ملعم  زا  هکنانچ  یتسه - ناهج  رد  تادوجوم  هکنیا : حیضوت 
.3 دشابن ، نآ  رد  ریخ  چیه  هک  ضحم  رش  . 2 دشابن ، نآ  رد  ّرش  چیه  هک  ضحم  ریخ  . 1

. تسا ربارب  مه  اب  شرش  ریخ و  هچنآ  . 5 تسا ، رتشیب  شریخ  زا  شرش  هچنآ  . 4 تسا ، رتشیب  شرش  زا  شریخ  هچنآ 
دوجوم ملاـع  رد  رگید  مسق  هس  دراد و  دوجو  موس  لوا و  مسق  ود  طـقف  تسا ، روـصت  لـباق  یلقع  میـسقت  بسح  رب  هک  مسق  جـنپ  نیا  زا 

. تسین
تاذ عبت  هب  زین  یلقع  تادرجم  تسا و  لامک  ّلک  دوخ ، تسا و  يدوجو  لامک  هنوگره  ياراد  هک  تسا  لاعتم  بجاو  تاذ  ضحم ، ریخ 

ناوارف ریخ  كرت  رد  اریز  تسا ، بجاو  یهلا  تیانع  هیحان  زا  تسا ، بلاغ  شّرش  رب  شریخ  هک  زین ، موس  مسق  دوجو  دنانینچ . وا  سّدقم 
. تسا هتفهن  يرایسب  رش  نآ ،

روطنیمه و  تسا ، بلاغ  شریخ  رب  شرش  هچنآ  و  تسین ، یهار  نآ  دوجو  يارب  تسا و  فرِـص  مدع  هک  ضحم ، ّرـش  رگید ، مسق  هس  زا 
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هداد نامزاس  نکمم  ماظن  نیرتهب  رب  ار  یتسه  ناهج  هک  یهلا  تیاـنع  هک  دـنرادن  دوجو  تهج  نآ  زا  تسا ، يواـسم  شرـش  ریخ و  هچنآ 
. دراد ابا  اهنآ  شنیرفآ  زا  تسا 

هدـیرفآ تسه  نونکا  هک  یتروص  نیمه  رب  رگا  ناـهج  نیا  زا  یئزج  ره  هک  دـید  میهاوخ  مینک  رظن  تادوـجوم  رد  قـمعت  تقد و  اـب  رگا 
ّرـش يارب  تسا  هنومن  نیرتهب  نیمه  تخیریم و  مه  رد  ساسا  زا  دراد ، دـنویپ  رگیدـکی  اب  شیازجا  همه  هک  یتسه  ماظن  لک  دوب ، هدـشن 

. دراد دوجو  رایسب  ریخ  نآ  كرت  رد  هک  يرایسب 
قلعت ریخ  هب  یلاعتقح  هدارا  دصق و  سپ  تساهنآ ، ناوارف  ریخ  همزال  تسا  ءایـشا  اب  هارمه  هک  یکدنا  رورـش  هک  دش  نشور  نوچ  نونکا 

دوصقم نآ ، مزالم  رورش  دریگیم و 
516 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

. تسا یناث  دصق  هب 
عقاو دوصقم  ضرعلاـب  اـهیتسین  رورـش و  تفگ  ناوـتیم  تسین و  لوا  دوـصقم  یهلا  ءاـضق  رد  رـش  دورو  هک  دوـشیم  موـلعم  اـجنیا  زا 

. دشاب دوصقم  دناوتیمن  ًاتاذ  ّرش  مدع و  اریز  دنوشیم ،

شنیرفآ ماظن  ای  یلاعتقح ، لاعفا  بیترت  مهدزون : لصف 

دّرجم و يدام و  هب  نآ  میـسقت  هلمج ، زا  تسا ، یتاماسقنا  ياراد  تسا  یلاعتقح  لـعف  هک  تاـنکمم  دوجو  دـش  نشور  شیپ  ثحاـبم  رد 
ملاع یلقع ، ّمات  دّرجت  ملاع  تسا : رصحنم  مسق  هس  رد  یتسه  یّلک  ملاوع  هک  میدرک  هراشا  و  یلاثم ؛ دّرجم  یلقع و  دّرجم  هب  دّرجم  میسقت 

. تاّیدام يدام و  ملاع  لاثم ،
لکـش و لیبق  زا  هدام  راثآ  نکیل  تسا  دّرجم  هدام  زا  لاثم  ملاع  تسا ، دّرجم  لماک  روطهب  نآ  راثآ  هدام و  زا  لعف  تاذ و  رد  یلقع ، ملاع 

. دشابیم اراد  ار  نآ  لاثما  هزادنا و  عضو و  دُعب و 
ماظن هب  هیبش  نآ  ماظن  دراد و  دوجو  ناهج  نیا  يدام  تادوجوم  دـننامه  یتایـصوصخ  تافـص و  اب  يدامریغ  یتادوجوم  لاـثم ، ملاـع  رد 

اب هن  تسا  يدوجو  بیترت  هب  اجنآ  رد  لیدـبت  رییغت و  تکرح و  ریـس و  هک  تسا  نیا  رد  ناهج  نیا  اـب  نآ  قرف  اـهنت  تسا . يداـم  ملاـع 
سپ یکی  نامز ، لوط  رد  دوخ  تکرح  اب  ناهج  نیا  رد  دوجوم  کی  هک  ینوگانوگ  ياهتروص  ینعی  یجیردت . ریـس  ندش و  نوگرگد 
لعف هب  هوق  زا  تکرح  کمک  هب  هکنآ  هن  دراد  دوجو  رگیدـکی  یپ  رد  لاثم  ملاع  رد  دریگیم ، دوخ  هب  یجیردـت  تروصهب  يرگید و  زا 

. دوشیم هدهاشم  يدام  ناهج  نیا  ثداوح  رد  هکنانچ  دیآرد ،
هوق رد  تکرح  تروص  نوچمه  ًانیع  لاثم ، ملاع  رد  تادوجوم  نوگاـنوگ  ياـهتروص  روهظ  عوقو و  بیترت  ثداوح و  ریـس  یگنوگچ 

ناسنا هلیختم  رد  تکرح  زا  هک  یتروص  سپ  تسا . هدام  زا  دّرجم  روما  زا  قلطم  روطهب  ملع  هک  مینادیم  ام  تسا . لایخ 
517 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

هن تسا  رییغت  هب  ملع  تسا ، هّلیختم  رد  رما  کـی  لّوـحت  رییغت و  زا  هک  یتروـص  اـی  ملع  تکرح  هن  تکرح  هب  ملع  زا  تسا  تراـبع  تسا ،
[386 .] ملع رییغت 

518 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
ای يرهوج  تکرح  زا  معا  رمتـسم ، رییغت  تکرح و  شوختـسد  هجیتـن  رد  دـناهدام و  هب  هتـسباو  یعون  هب  تادوـجوم  همه  يداـم  ملاـع  رد 

. یضرع
فقوتم نآ  هبترم  ره  تسا و  صقن  لامک و  فعض و  تدش و  فلتخم  بتارم  ياراد  کّکشم و  دوجو  لیصا  تقیقح  هک  اجنآ  زا  لاح ،

. درک طابنتسا  هدش  هتفگ  هچنآ  زا  ناوتیم  ار  یبلاطم  تسا ، دوخ  زا  رترب  هبترم  رب  بترتم  و 
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ملاع زا  لقع  ملاع  هکنانچ ، دـنراد ، رارق  رگیدـکی  یپ  رد  یتاذ  رخأـت  مدـقت و  يدوجو و  هبترم  ثیح  زا  روبزم  هناـگهس  ملاوع  هکنیا  . 1
يدوجو ثیح  زا  تسین ، نآ  رد  يرییغت  دادعتسا و  هوق و  چیه  تسا و  ضحم  تیلعف  هچنآ  اریز  تسا ، هدام  ملاع  زا  لبق  لاثم  ملاع  لاثم و 

. تسا دادعتسا  هوق و  هچراپکی  هک  تسا  يزیچ  زا  رتيوق  رتدیدش و 
ملاع لقع و  ملاع  نیاربانب  يدام . عیابط  تادوجوم و  دـننام  تسا  هتخیمآرد  نآ  دوجو  اب  دادعتـسا  هوق و  اـی  و  یلویه ،)  ) هّیلوا هداـم  دـننام 

. دناهدام ملاع  رب  مدقت  هبترم ، دوجو و  رد  لاثم 
ملاع زا  رتطیـسب و  تاذ  تهج  زا  رتشیب و  لامک  تعـسو و  ياراد  دوجو  ثیح  زا  نوچ  زین ، يدام  صاوخ  هدام و  زا  دّرجم  قرافم و  لـقع 
لایخ دـننام   ) ار هدام  دوخ  زج  دراد  ار  هدام  راثآ  صاوخ و  همه  لاثم ، اریز  دراد ، مّدـقت  لاثم  ملاع  رب  دراد ، يرتمک  يوهاـم  دودـح  لاـثم 

(. درجم
تقیقح رد  هبترم  ثیح  زا  دشاب ، رتطیسب  رتهنمادُرپ و  ردق  ره  دوجو  هک  تسادیپ 

519 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
. تسا رتکیدزن  یتسه  ّلک  أدبم  هب  رتمدقم و  رتفیرش و  رترب و  دوجو  کّکشم  لیصا و 

ثیح زا  رخأت  مدـقت و  نیا  تسا و  تایدام  هدام و  ملاع  زا  رترب  مدـقم و  لاثم  ملاع  لاثم و  ملاع  زا  رتشیپ  رتمدـقم و  لقع  ملاـع  نیارباـنب 
(. نآ لاثما  یناکم و  ینامز و  هن   ) تسا یتاذ  لامک  يدوجو و  هبترم 

رب فقوتم  یکّتم و  دوخ  دوجو  رد  ملاع  ره  اریز  تسا ، یلولعم  یلع و  یبیترت  تسا ، رارقرب  هناگهس  ملاوع  نایم  رد  هک  هدش  دای  بیترت  . 2
. تسا يدام  ملاع  يدوجو  تلع  یلاثم  ملاع  یلاثم و  ملاع  تلع  یلقع ، ملاع  نیاربانب  تسا . رترب  ملاع 

هکنانچ اریز  تساهنآ ، يدوجو  هبترم  تّسخ  تفارـش و  ثیح  زا  اهنآ  فالتخا  دنراد و  قباطت  یگنهامه و  رگیدـکی  اب  هناگهس  ملاوع  . 3
ملاع ماظن  اب  هباشم  یماظن  لاثم  ملاع  رد  نیاربانب  دشابیم . اراد  رتفیرش  رترب و  یحطس  رد  ار  دوخ  لولعم  لامک  یتلع  ره  دش ، هتفگ  اًلبق 

رتفیرـش و یتیعقاو  اب  نکیل  لاثم ، ملاع  دننامه  تسا  یماظن  زین  لقع  ملاع  رد  و  رتلماک ، رتفیرـش و  يّدح  رد  نکیل  دراد  دوجو  يدام 
. تسا رارقرب  هناگی  تاذ  یبوبر  ملع  رد  هک  تسا  ینابر  ماظن  نآ ، قوف  و  رتابیز ، رتطیسب و 

اب بسانتم  کی  ره  هک  لاعتم  بجاو  تاذ  زا  تسا  ياهناشن  هکنآ  رگم  تسین ، یلفـس  يولع و  دّرجم و  يدام و  زا  معا  يدوجوم  چیه  . 4
. دنکیم تیاکح  لاعتم  تاذ  لامک  زا  دوخ  يدوجو  لامک 

نآ رد  ترثک  قّقحت  یگنوگچ  نآ و  ماظن  یلقع و  ملاع  متسیب : لصف 

هراشا

طیـسب دـحاو  کی  لاعتم  بجاو  نوچ  و  دـباییمن ، رودـص  دوجوم  کی  زج  دوجوم  کی  زا  هک  دـیدرگ  تباث  لولعم  تلع و  ثحاـبم  رد 
هب دراد  يدوجو  تقیقح  یتسه  ملاـع  رد  هک  ار  هچنآ  همه  درادـن و  هار  وا  رد  ترثـک  یجراـخ ، هچ  یلقع و  هچ  یتـهج ، چـیه  زا  تسا و 

تالامک همه  عماج  طیسب و  دیاب  دوخ  زین  دحاو  نآ  و  دباییمن ؛ رودص  طیسب  دحاو  دوجو  کی  زج  وا  زا  دشابیم ، اراد  لیصفت  لامجا و 
ّتیخنس دوجو  اریز  دشاب ، يدوجو 

520 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
تیلعف و لاـمک  ّدـح  رد  و  دادعتـسا ، هوق و  ترثک و  زا  هّزنم  تهج  ره  زا  دـیاب  رداـص  دـحاو  يرورـض و  تسا  يرما  لولعم  تلع و  ناـیم 

. دشاب تطاسب 
، درادـن يدوجو  لالقتـسا  دوـخ  زا  تسوا و  هب  دـنمزاین  لاـعتمبجاودوجو ؛ زاتسا  یّلظ  يدوـجو ، لاـمک  همه  اـب  نیتـسخن ، رداـص  نیا 
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. تسا یناکما  تیهام  ياراد  ًاموزل  ببس  نیمه  هب  تسا . رادروخرب  یناکما  تیدودحم  یتاذ و  صقن  زا  دوخ  دح  رد  نیاربانب 
مّدقت دوجو  رگید  بتارم  همه  رب  تسا و  لاعتم  بجاو  زا  سپ  هطساو  نودب  يدوجو ، هبترم  تهج  زا  تسا و  دّرجم  لقع  يدوجوم  نینچ 

. دراد یتاذ 
هک تسا  نآ  بلطم  نیا  لیلد  دـشاب . هارمه  هدام  اب  هک  هاگنآ  رگم  دوب  دـهاوخن  ّرثکتم  دارفا  ياراد  یلک  روطهب  تیهاـم  هک  تسناد  دـیاب 

ضراوع زا  ای  نآ و  مزـال  یجراـخ  ضراوع  زا  اـی  نآ و  زا  یئزج  اـی  تسا  تیهاـم  نیع  اـی  دوب : دـناوتن  نوریب  تلاـح  دـنچ  نیا  زا  ترثک 
. نآ قرافم 

یجراخ و درف  چـیه  ياراد  تیهام  هک  تسا  نآ  بجوم  دـشاب ، تیهام  مزال  ضرع  ای  نآ و  ءزج  ای  تاذ  نیع  ترثک  هک  لوا ، تلاـح  هس 
، هتفای فیلأت  اهدحاو  عمجت  زا  دوخ  يریثک  ره  و  دحاو ، هن  دشاب  ریثک  دیاب  ًامتح  دبای  قّقحت  نآ  يارب  يدرف  ره  اریز  دشابن ، ینیع  قادصم 
ات رما  نیا  تسا . هتفای  فیلأت  اهدـحاو  زا  زاب  ریثک  نیا  دوخ  دریگ و  رارق  تیهاـم  قادـصم  دـناوتب  اـت  دـشاب  ریثک  نآ  دـحاو  درف  دـیاب  سپ 

. دش دهاوخن  تفای  تیهام  يارب  يدرف  نیاربانب  دوشیمن ، یهتنم  دحاو  هب  هاگچیه  دراد و  لسلست  تیاهنیب 
و دشاب ؛ تیهام  هب  تبسن  قرافم  یضرع  یجراخ و  يرما  تیهام  دارفا  رد  ترثک  هکنیا  ینعی  مراهچ ، قش  زج  دنامیمن  یهجو  چیه  سپ 

[387 .] تسا هدام  دوجو  مزلتسم  جراخ  زا  يرما  ضورع 
521 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

لباق دـشاب  دّرجم  يدامریغ و  هک  یتیهام  ره  دوشیم : نینچ  هّیـضق  نیا  ضیقن  سکع  تسا . يدام  دارفـالاریثک ، تیهاـم  ره  بیترت  نیدـب 
. تسا درف  کی  هب  رصحنم  دّرجم  تیهام  ره  عون  ینعی  تسین ، دارفا  رد  ترثک 

لامک لحارم  ناسنا  دـننام  يدام  عون  کی  زا  يدارفا  هک  تسا  یماگنه  نآ  تسا و  ققحت  لباق  دّرجم  لـقع  رد  يدارفا  ترثک  یعون  هتبلا 
رد دسرب ، یلقع  دّرجت  هأشن  تفارـص  تیلعف و  هب  دراذگ و  رـس  تشپ  ار  يدام  هأشن  یتاذ ، ریـس  يرهوج و  تکرح  قیرط  زا  دنک و  یط  ار 
مزال ار  تادّرجم  رد  ترثک  تسا ، تدحو  دّرجت و  ملاع  رد  هک  لاح  نیع  رد  تسا ، هارمه  وا  اب  يدرف  ّزیمت  صّخشت و  نوچ  یتلاح  نینچ 

. دروآیم
عون کی  نآ  تسا و  نکمم  دوجوم  نیرتلماک  نیرتفیرـش و  هک  تسا  يدـحاو  لقع  لاعتم ، بجاو  هبترم  زا  لوا  رداص  هک  دـش  تباـث 

هطـساو تلع و  دوخ ، نودام  يدوجو  بتارم  هب  تبـسن  دراد ، یتاذ  تفارـش  مدقت و  تانکمم  همه  رب  نوچ  و  درف ؛ کی  رد  رـصحنم  تسا 
. تسا داجیا 

رد هک  یترثـک  تاـهج  نکیل  دراد ، دوجو  ترثـک  تاـهج  وا  رد  اریز  تسا ، ریذـپناکما  دـحاو  کـی  زا  شیب  رودـص  يدوجوم  نینچ  زا 
رگیدـکی زا  لوقع  رودـص  هک  تسا  مزـال  سپ  دـشاب . یلقع  هأـشن  نوداـم  تادوجوم  ترثک  أـشنم  دـناوتب  هک  تسین  ياهزادـنا  هب  تسوا 

. تسناد نآ  زا  یشان  ار  يدعب  هأشن  رد  ترثک  ناوتب  هک  دسرب  ياهجرد  هب  یلقع  ناهج  ترثک  ات  دبای  همادا  یلوزن  ریس  رد  نانچمه 
. یضرع ترثک  یلوط و  ترثک  تسا ، روصت  لباق  تروص  ود  هب  لوقع  رد  ترثک 

يرگید زا  سپ  یکی  بیترت  نیمه  هب  موس و  لقع  مود  لقع  زا  مود و  لـقع  لوا  لـقع  زا  هک  تسا  نینچ  یلوط  ترثک  ینعی  لوا  تروص 
هک دـبای  همادا  ییاـج  اـت  یلوط  دـیازت  نیا  دوشیم و  هدوزفا  نادـب  ترثـک  تهج  دـنچ  اـی  کـی  لـقع  ره  شیازفا  اـب  هتبلا  دـبای و  رودـص 

. دشاب یلاثم  هأشن  رد  دوجوم  ترثک  يوگباوج 
کی ره  هک  دوشیم  لصاح  لوقع  ای  تادّرجم  زا  نوگانوگ  عون  نیدنچ  بیترت ، نیدب 

522 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
زا رتلماک  رتدـیدش و  يدوجو  تهج  زا  رتفیرـش و  رترب و  رتمدـقم ، لقع  یلوزن ، بیترت  هب  درف و  کی  رد  رـصحنم  تسا  یعون  اهنآ  زا 

دـنکیم و باجیا  رترب  لقع  هیحان  زا  ار  نآ  رودـص  لقع ، ره  تیهام  یتاذ  ناکما  اریز  دوب ، دـهاوخ  نآ  یلعاف  تلع  دوخ و  نودام  لـقع 
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. تسا لقع  زا  دعب  هأشن  یلعاف  تلع  یلوط ، هلسلس  نیا  لوقع  زا  لقع  نیرخآ 
ار نآ  هدـیمان ، لاعف  لقع  ار  اهنآ  نیرخآ  دـناهدناسر و  هد  هب  ار  لوقع  دادـعت  هتـشاد ، شیارگ  نادـب  ءاشم  يامکح  هک  تسا  یهجو  نیا ،

. دناهتسناد تعیبط  ملاع  يدام و  هأشن  لعاف 
دوخ ترثک  تاهج  اب  بسانتم  لقع  ره  ینعی  دشاب ، یـضرع  ترثک  هک  تسا  نیا  لوقع ، رد  ترثک  لوصح  یگنوگچ  يارب  مود  تروص 

هب لوقع  دادعت  تشاد و  دهاوخن  دوجو  لوقع  نیب  یلولعم  تلع و  بیترت  یـضرع  لوقع  رد  بیترت  نیدب  دنک . داجیا  لقع ، کی  زا  شیب 
عاونا زا  یکی  لماکت  ءاقب و  دوجو و  رما  ّربدم  دجوم و  لقع ، ره  هک  يزرط  هب  دوب ، دهاوخ  تعیبط  ملاع  رد  يدام  تادوجوم  عاونا  دادعت 

. دنروهشم ینوطالفا  ُلثُم  نامه  لوقع ، نیا  دیآیم . باسح  هب  نآ  عونلابر  یعیبط و  تادوجوم 
هب نآ  تابثا  يارب  هتفریذپ و  ار  لوق  نیا  زین  نیّهلأتملاردـص  هدیدنـسپ و  ار  نآ  قارـشا  خیـش  تسا . یقارـشا  يامکح  لوبق  دروم  هجو  نیا 

. تسا هدرک  لالدتسا  هجو  دنچ 
رد هک  یـضرع  تسا  یتافـص  تسا ، تابن  لثم  دیلوت  ومن و  هیذغت ، یلـصا  لمع  هس  أدـبم  هک  یتابن ، هلاعف  ياهورین  : » دـیوگ هکنیا  یکی 

سپ دـشابیمن ، مه  یهاگآ  ملع و  ياراد  دوریم ؛ نیب  زا  نآ  لالحنا  اـب  دـنکیم و  رییغت  مسج  رییغت  اـب  هتفاـی ، لولح  دوخ  عوضوم  مسج 
. دنشاب تابن  ینعی  دوخ  عوضوم  مسج  زیگناتفگش  هدیچیپ و  تابیکرت  هدننک  داجیا  اهورین  نیا  هک  تسا  لاحم 

رهوج کی  هب  دناوتیم  اهنت  تابن  روآتریح  قیقد و  ماظن  بیجع و  یگنهامه  ییابیز و  گنراگنر و  لاکـشا  نوگانوگ و  لاعفا  نیاربانب ،
دوش و هداد  تبسن  دّرجم  یلقع 

523 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
.« دراد هدهع  هب  نّیعم  فادها  يوسهب  ار  نآ  يربهر  روما و  ریبدت  هک  تسوا 

نیا هک  تسا  ّدح  نیا  رد  اهنت  نآ  هجیتن  مینک ، قیدصت  ار  نآ  دـشاب و  تسرد  لماک و  لیلد  نیا  رگا  هک : تسا  نیا  لالدتـسا  نیا  لاکـشا 
نیا هکنیا  اما  دریگیم ، همـشچرس  ملاع  هاـگآ و  یلقع  رهوج  کـی  زا  ناـتخرد ، ناـهایگ و  رد  روآتریح  لاـمعا  زیگناتفگـش و  ماـظن 

زا هک  تسا  ياهلئسم  دشابن ، ياهطـساو  یتابن  مسج  وا و  نیب  دشاب و  تاکرح  لامعا و  نیا  رـشابم  ًامیقتـسم  هطـساو و  نودب  یلقع ، رهوج 
. درک جاتنتسا  ناوتیمن  لالدتسا  نیا 

ققحت عون  ّتیعون  نادـب ، هک  داد  تبـسن  تاـبن  هیعون  تروصهب  دوشیم ، هداد  تبـسن  یلقع  رهوج  نیا  هب  ار  هچنآ  همه  تسا  نکمم  اًـلثم 
. تسا لوقع  یلوط  هلسلس  زا  درف  نیرخآ  هک  دراد  رارق  لاّعف  لقع  زین  نآ  قوف  تسا و  هتفای 

رما کی  دـناوتیمن  هجوچـیه  هب  دـنراد ، هک  یـصاخ  ماظن  اب  يداـم  تادوجوم  یعیبط  عاونا  : » تسا نینچ  نیّهلأتملاردـص  رگید  لالدتـسا 
، للع نیا  و  دنتسه ، یقیقح  للع  ياراد  تادوجوم  عاونا  نیاربانب  تسین . عوقولايرثکا  ای  یمئاد و  هاگچیه  یقافتا  روما  اریز  دشاب ، یقافتا 

ریبدـت هک  یقیقح  تلع  سپ  درادـن . دوجو  دـنک  تباث  ار  نآ  هک  یلیلد  نوچ  دوب ، دـناوتن  نآ  لاثما  جازم و  دناهتـشادنپ ، یـضعب  هکنانچ 
هدـهع رب  ار  نآ  رما  ریبدـت  دـیامن و  داجیا  ار  نآ  ات  دـشاب  یّلک  یلاثم  دّرجم و  یلقع  رهوج  دـیاب  ًاـموزل  تسا  بوسنم  نادـب  عون  ره  ماـظن 

. دریگ
هن دروآیم  لعف  هب  هوق  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  شیوخ  عون  دارفا  همه  هب  لاثم  لقع و  نآ  تبسن  ندوب  يواسم  اجنیا  رد  زین  ّتیلک  زا  دوصقم 

. تسا رایسب  دارفا  رب  قدص  نآ  ینعم  هک  یقطنم  یلک 
ّزیمت دـشابن ، هّیعون  تروص  رگا  و  دریگیم ، همـشچرس  نآ  هیعون  تروص  زا  عون  ره  راثآ  لاعفا و  هک  تسا  نآ  زین  لالدتـسا  نیا  لاکـشا 
عاونا زا  کـی  ره  هب  هک  تسا  ياهژیو  راـثآ  ناـمه  هیعوـن  تروـص  تلاـصا  رب  لـیلد  دوـب . دـهاوخن  ریذـپناکما  رگید  عوـن  زا  عوـن  کـی 

مئاق یلصا  رب  دوش و  هداد  دانتسا  يزیچ  هب  دیاب  ًاموزل  راثآ  نیا  دراد . صاصتخا 
524 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
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[388 .«] دشاب عون  راثآ  لامعا و  رشابم  کیدزن و  لعاف  هک  دشاب 
: هک تسا  نیا  اردصالم  رگید  لالدتسا 

رتتسپ ياهبترم  رد  ینکمم  دوجوم  هاگره  هک : تسا  نیا  هصالخ  روطهب  هدعاق  تسا - یفسلف  نهربم  دعاوق  زا  هک  فرشا  ناکما  هدعاق  »
رهوج تادوجوم ، عاونا  زا  یعون  ره  زا  رترب  هک  دنکیم  مکح  دشاب - هدـش  دوجوم  اًلبق  نآ  زا  رترب  نکمم  دـیاب  ًامتح  دـشاب  هتـشاد  دوجو 

: تسا وحن  نیدب  بلطم  نایب  دشاب . هتشاد  هدهع  هب  ار  نآ  ریبدت  داجیا و  دشاب و  دوجوم  یلاثم  یلقع و 
رثکا هب  تبسن  تسا و  هدنام  هدام  رد  زونه  هک  یناسنا  زا  تسا ، یناسنا  تالامک  همه  ياراد  لعفلاب  هک  یناسنا  هک  تسین  نیا  رد  يدیدرت 

نآ یلقع  لاثم  دوجو  رب  تسا  لیلد  نیمز  يور  رب  يدام  ناسنا  دوجو  سپ  تسا . رترب  رتفیرـش و  تسا ، هوق  هلحرم  رد  یناسنا  تـالامک 
زا عوـن  ره  دوـجو  ینعی  تسا ؛ لاوـنم  نـیمه  رب  عـضو  زین  يداـم  تادوـجوم  رگید  عاوـنا  دروـم  رد  دراد . هتـشاد و  دوـجو  وا  زا  لـبق  هـک 

هتـشاد و دوجو  دوخ  عون  زا  لبق  هک  عون  نامه  زا  تسا  يدرف  عونلابر  نآ  و  صاـخ ، عون  نآ  عونلابر  دوجو  رب  تسا  لـیلد  تادوجوم 
ادتبا زا  دوخ  عون  تالامک  همه  رد  هک  دّرجم  لوقع  زا  تسا  يرهوج 

525 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
.« دشخبیم لامک  ار  اهنآ  دروآیمرد و  لعف  هب  هوق  زا  ار  دوخ  عون  دارفا  هک  تسوا  تسا و  هدش  هدیرفآ  لعفلاب 

تحت رتفیرـش ، رتتسپ و  نکمم  دوجوم  ود  هک  دوب  دهاوخ  يراج  یماگنه  فرـشا  ناکما  هدـعاق  هک : تسا  نآ  لالدتـسا  نیا  لاکـشا 
تیهام نآ  دوجو  زا  اریز  رترب ، دوجوم  دوجو  رب  دشاب  لیلد  رتتسپ  دوجوم  یجراخ  دوجو  ات  دنشاب ، هتشاد  رارق  دحاو  هّیعون  تیهام  کی 

ءیـش هک  تسین  نآ  رب  لیلد  دـنک ، قدـص  ءیـش  رب  یموهفم  هکنیا  فرـص  هنرگو ، تفای . تسد  رترب  دوجو  ناکما  هب  ناوتیم  هک  تسا 
رما نیا  تسا و  شیوخ  لولعم  يدوجو  تالامک  همه  ياراد  ياهدـجوم  تلع  ره  مینادیم  هکنانچ  اریز  دـشاب ، موهفم  نآ  دارفا  زا  يدرف 

. دشاب دّحتم  تیهام  ثیح  زا  دوخ  لولعم  اب  تلع  هک  دنکیمن  باجیا 
نآ هک  تفگ  ناوتیمن  مه  زاب  دشاب  زرحم  تهج  نیا  رد  اهنآ  قابطنا  دشاب و  هتـشاد  دوجو  يدوجوم  رد  یناسنا  تالامک  هاگره  نیاربانب 

. تسا ناسنا  عون  تیهام  زا  درف  کی  دوجوم ،
يدرف ام ، لوقعم  ناسنا  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  مینکیم  لّقعت  ار  نآ  ام  هک  رترب  یّلک و  ناسنا  نآ  رب  ناسنا  موهفم  قدص  رگید : ترابع  هب 

يدوجو للع  هلـسلس  رد  هک  دـشاب  ياهیلوط  لوقع  زا  یکی  یّلک ، ناسنا  نآ  هک  مینادـن  زیاج  لـیلد  هچ  هب  دـشاب . ناـسنا  هّیعون  تیهاـم  زا 
ریاس ناسنا و  يدوجو  تالامک  همه  دجاو  يدوجوم  نانچ  اریز  نآ ، زا  رتالاب  ای  دشاب  رشابم  میقتسم و  تلع  هکنآ  زا  معا  دنتـسه ، ناسنا 
[389 .] عیاش لمح  هن  دوب  دهاوخ  هقیقر  هقیقح و  لمح  عون  زا  یلقع ، ناسنا  نآ  ناسنا و  نیب  لمح  تروص  نیا  رد  هتبلا  و  تسا ، عاونا 

526 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
نآ رد  دناهتسناد ) یـضعب  هکنانچ   ) دننادب مزالریغ  زین  ار  رتورف  رترب و  دوجوم  تیهام  تدحو  طرـش  فرـشا ، ناکما  هدعاق  رد  رگا  لاح 

. دوب دهاوخ  رتقیمع  مه  نیا  زا  رکذلاقوف  لالدتسا  لاکشا  تروص 

يروآدای

. دناهتخاس ینتبم  نآ  رب  ار  یفسلف  لئاسم  زا  يدادعت  هتسناد و  ربتعم  امکح  زا  يرایسب  ار  فرشا  ناکما  هدعاق 
ترورـض نیاربانب  دشاب . رتتسپ  نکمم  رب  مّدقم  دوجو ، بتارم  هلـسلس  رد  دـیاب  رتفیرـش  رترب و  نکمم  هک : تسا  نیا  هدـعاق  نیا  دافم 

. دشاب هدش  دوجوم  رتتسپ  نکمم  زا  لبق  رتفیرش  نکمم  هک  دراد ،
: تسا هدرک  لالدتسا  نینچ  هدعاق  نیا  تابثا  يارب  هللا  همحر  نیّهلأتملاردص 

هچنانچ هنرگو  دشاب ، هتفای  دوجو  نآ  زا  لبق  رتفیرش  دوجو  هک  تسا  يرورـض  دبای ، دوجو  یلاعتيراب  بناج  زا  رتتسپ  نکمم  هاگره  »
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يدوجو هبترم  کی  رد  تسا  دحاو  طیسب و  هک  لاعتم  بجاو  تاذ  زا  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  دنیآ ، دوجو  هب  مه  ابود  ره  هک  مینادب  زیاج 
دوجو هب  رتتسپ  دوجو  زا  دـعب  رتفیرـش  دوجو  هک  مینادـب  زیاج  رگا  و  تسا . لاحم  نیا  دـبای و  رودـص  زیچ  ود  دـحاو  تهج  کی  زا  و 

. تسا لاحم  مه  نیا  دشاب و  رتفیرش  رتمدقتم و  تلع  زا  لولعم  هک  دوب  دهاوخ  نیا  زین  نآ  همزال  دیآ ،
، یعوقو ناکما  ياراد  تسا  یتیهام  لاح  نیع  رد  دـشاب و  ققحت  لباق  رتتسپ  دوجو  ّتیعم  رد  هن  دـعب و  هن  لبق و  هن  نآ  دوجو  رگا  لاـح 
وا ياهلولعم  زا  یکی  ای  بجاو  تاذ  زا  رداص  ار  نآ  هک  تسا  نیا  مزلتسم  نآ  دوجو  ضرف  دیآیمن ، مزال  یلاحم  رما  نآ  دوجو  زا  ینعی 
هب لاـعتم  بجاو  تاذ  زا  رترب  یبـجاو  تاذ  زا  دـیاب  تسین  دوـجولابجاو  تسا و  نکمم  هک  يدوـجوم  نینچ  تروـص  نـیا  رد  مینادـن و 

قوف يدوجو  فرش  تّدش و  تهج  زا  تاّذلاب  بجاو  اریز  تسا ، لاحم  زین  نیا  دشاب و  هدمآ  دوجو 
527 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

.« دشاب دوجوم  رتتسپ  دوجو  زا  شیپ  رترب  دوجو  هکنآ  زج  دنامیمن  یهار  سپ  تسا ، یهانتمان  ره 
هب اجنیا  رد  هک  تسپ  فیرش و  تفـص  ود  مییوگ : هک  بیترت  نیدب  درک  لالدتـسا  ناوتیم  زین  يرتنشور  تروصهب  رما  نیا  تابثا  يارب 

یماگنه تسا . تاجرد  بتارم و  ياراد  فعـض  تدـش و  ثیح  زا  هک  تسا  دوجو  فاصوا  تقیقح ، رد  دوشیم  هداد  تبـسن  دوجوم  ود 
نیدب عقاو  رد  روبزم  هطبار  دوب و  دهاوخ  رارقرب  یلولعم  تلع و  هطبار  اهنآ  نیب  ًاعطق  دنشاب ، فلتخم  يدوجو  هبترم  ود  رد  دوجوم  ود  هک 

هب تبسن  دوجو  بتارم  هلسلس  رد  تادوجوم  یمامت  هک  اجنآ  زا  و  طبار . ای  تسا و  لقتـسم  دوجو  ثیح  زا  ای  دوجوم  ره  هک  تسا  ینعم 
رتصقان رتتسپ و  دوخ  قوفام  هبترم  هب  تبـسن  ياهبترم  ره  دـنرادن ، یلالقتـسا  دوخ  زا  دـنوریم و  رامـشهب  طبار  دوجو  دوخ  قوف  هبترم 
يدوجو مدقت  نآ  رب  تسا و  رتفیرـش  ّلقتـسم و  دوخ  نودام  هبترم  هب  تبـسن  تسا و  نآ  رب  مئاق  نادب و  دنمزاین  دوخ  دوجو  رد  تسا و 

. تسا زاینیب  نآ  زا  دراد و 
مزلتسم هنرگو  دشاب  رتورف  هبترم  رب  مّدقم  دوجو  رد  دیاب  رترب  هبترم  هک  تسا  مّلـسم  دنـشاب ، رتورف  یکی  رترب و  یکی  دوجوم  ود  رگا  لاح 

. تسا لاحم  نیا  دشابن و  مئاق  دنمزاین و  هتسباو و  رترب ، هبترم  هب  دوخ  دوجو  رد  دشاب و  طبار  ریغ  لقتسم و  رتورف ، دوجو  هک  تسا  نیا 
هکنآ دشاب ، رتتسپ  يرگید  يدوجو  لامک  زا  هک  يدوجو  لامک  ره  هکنیا  لوا  تسا . هدافتـسا  لباق  هتکن  دنچ  روکذم  لالدتـسا  ود  زا 
تسا رارقرب  هدعاق  نیا  دوجو  بتارم  زا  هبترم  ود  نیب  هک  نانچمه  دشاب . دوجوم  تسا  رتتسپ  هکنآ  زا  شیپ  دیاب  تسا  رتفیرش  رترب و 

هکنانچ دشاب . فالتخا  تیهام  ثیح  زا  دوجوم  ود  نیب  رگا  یتح  دراد ، يدوجو  مّدقت  رتفیعـض  هبترم  رب  رتفیرـش  رتدـیدش و  هبترم  و 
. دراد دوجو  فالتخا  نیا  لوقع  یلوط  بتارم  رد  مود  لقع  لوا و  لقع  نیب 

تایهام زا  یکی  دارفا  زا  يدرف  يدام و  تادوجوم  زا  رتتسپ  دوجوم  رگا  نونکا 
528 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

نآ زا  لبق  تسا ، رترب  رتيوق و  نآ  زا  دوجو  رد  هک  نآ  خنس  مه  يدوجو  لامک  دیاب  فرشا ) ناکما   ) هدعاق نیا  قبط  دشاب ، یعیبط  هّیعون 
هدافتـسا روبزم  هدـعاق  زا  يزیچ  نینچ  دـشاب ، رتتسپ  تیهام  نیمه  دارفا  زا  يدرف  دـیاب  ًامتح  رترب  دوجوم  نآ  هک  نیا  اـما  دـشاب ، دوجوم 

تاـهج ياراد  تلع  نآ  نکیل  دـشاب ، دوخ  تلع  رد  دوـجوم  لاـمک  تاـهج  زا  یکی  ًافرـص  رتتسپ  دوـجوم  تسا  نکمم  اریز  دوـشیمن ،
. دشاب زین  يرگید  ناوارف  لامک 

يدّرجم اًلماک  یناسنا  لامک  نآ ، زا  رترب  تسا و  رادروخرب  یتسپ  يدوجو  لامک  زا  هک  تسا  يدام  درف  کی  ياراد  ناـسنا  اًـلثم  هکناـنچ 
رارقرب عیاش  لمح  ود  نآ  نیب  ناوتب  دشاب و  ناسنا  مه  رترب  لامک  نآ  هک  درادن  دوجو  یلیلد  چـیه  اما  رتفیرـش ، نآ  زا  بتارم  هب  تسه ،
یلعاف تلع  ددـعتم  تاهج  زا  تهج  کی  طـقف  ناـسنا ، يداـم  درف  نیا  تسا  نکمم  اریز  تسا ، ناـسنا  نآ  ناـسنا  نیا  تفگ : اًـلثم  درک و 

. عیاش لمح  هن  دشاب  هقیقر  هقیقح و  لمح  اهنآ  نیب  رئاد  لمح  و  دشاب ، دوخ 
قدص دراد  دوجو  ناسنا  دننام  يدام  عاونا  زا  یـضعب  يارب  هک  يدّرجم  يدوجو  بتارم  یلاع و  تایاغ  دروم  رد  دناوتیم  هدعاق  نیا  هتبلا 
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تسا و عیاش  لمح  زین  دروم  نیا  رد  لمح  تسا . تابثا  لباق  ناهرب  اب  دـناهدمآ  لئان  نادـب  هک  یناسک  يارب  بتارم  نیا  دوجو  اریز  دـنک ،
. دشاب هتشادن  دروخرب  یعیبط  عناوم  اب  ناسنا  يارب  دّرجم  تالامک  نآ  دوجو  هک  تسا  نآ  هب  طورشم  نیا 

فداصت محازت و  اجنآ  رد  هک  تسا  يراـج  تادّرجم  رد  ینعی  تاـکرح ، تاـّیدام و  ءارواـم  يدوجو  بتارم  رد  هدـعاق  نیا  هکنیا  مود 
یعطق نآ  عوقو  دشاب ، مهارف  يزیچ  دوجو  ياضتقا  تیهام و  ناکما  هکنیا  فرص  هب  تاّیدام ، ناهج  رد  نکیل  درادن . دوجو  عناوم  للع و 

. دشاب هجاوم  یعناوم  اب  تسا  نکمم  اریز  دوب ، دهاوخن 
هب ناسنا  دارفا  اًلثم  يدام ، عاونا  دارفا  زا  کی  ره  دـیاب  دـشاب  تسرد  هدـعاق  نیا  رگا  هک : دـش  دـهاوخ  فرطرب  زین  ههبـش  نیا  ناـیب  نیا  اـب 

، دنسرب دوخ  یلاثم  یلقع و  یئاغ  تالامک 
529 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

نآ هب  لین  زا  دارفا  رتشیب  تسین و  نینچ  هک  یتروص  رد  تسا ، یناـسنا  درف  ره  يداـم  دوجو  زا  رتفیرـش  دوجو  ثیح  زا  تاـیاغ  نآ  اریز 
[390 .] دنمورحم شیوخ  دوجو  ییاهن  هبترم  یئاغ و  لامک 

لاثم ملاع  مکی : تسیب و  لصف 

زا تسا  ياهبترم  دش  رکذ  اًلبق  هکنانچ  دـناهتفگ ، زین  خزرب  يدام ، تعیبط  یلقع و  ملاع  نایم  ندوب  هطـساو  تهج  زا  ار  نآ  هک  لاثم  ملاع 
يامکح رظن  زا  نآ  هدجوم  تلع  دـشابیم ؛ اراد  ار  نآ  لاثما  عضو و  فیک و  مک و  هلمج  زا  هدام  راثآ  اما  تسا ، دّرجم  هّدام  زا  هک  دوجو 

. یضرع لوقع  زا  یضعب  یقارشا  يامکح  رظن  زا  تسا و  لوقع  یلوط  هلسلس  زا  لقع  نیرخآ  ءاشم 
روص نیا  دشابیم . لّثمتم  تسا  ملاع  نیا  هدننک  هضافا  دـجوم و  لقع  رد  ترثک  تاهج  عقاو  رد  هک  يرهوج  ياهتروص  لاثم ، ملاع  رد 

رثا رد  رهوج  نآ  یصخش  تدحو  هکنآ  نودب  تسا  هتفای  لّثمت  نوگانوگ  ياهراجنه  لاکشا و  رد  ملاع  نیا  تادوجوم  زا  کی  ره  يارب 
. دورب نایم  زا  اهلاثم  دّدعت  فالتخا و 

یصخش ناسنا ، زا  يرایسب  دارفا  هک : تسا  نیا  هلئسم  یگنوگچ  كرد  يارب  نآ  لاثم 
530 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

نهذ رد  دناهتفای ، یهاگآ  وا  تایـصوصخ  تافـص و  زا  یـضعب  رب  دناهدینـش و  ار  وا  مان  اهنت  هدـیدن و  ار  وا  تسا و  هتـشذگرد  اًلبق  هک  ار 
شیوخ سفن  رد  دوخ  تاروصت  تاـعالطا و  بسح  رب  یّـصاخ  لکـش  تأـیه و  اـب  ار  وا  ناـشیا  زا  کـی  ره  ًاـعبط  دـننکیم ؛ ریوصت  دوخ 

روص و ترثک  تسین . شیب  دـحاو  صخـش  کی  اهنآ  همه  اما  دـنراد ، توافت  رگیدـکی  اب  هکنیا  اب  ینهذ  صاخـشا  نیا  دزاسیم . لّثمتم 
. تسا نینچ  ًابیرقت  لاثم  ملاع  رد  رهاوج ، یصخش  تدحو  ظفح  نیع  رد  اهلاثم 

صاخشا و سفن  نهذ و  زا  لقتسم  تاذ و  رب  مئاق  يدوجوم  هک  لصفنم  لایخ  دناهدرک : میسقت  مسق  ود  رب  ار  لاثم  هک  تسا  تهج  نیا  زا 
. تسا لّیخت  یئزج و  سفن  رب  مئاق  هک  لصّتم  لایخ  و  تسا ، ناسنا  هلیختم 

هوق ياـهيزاب  زا  بلغا  تسین و  تمکح  لـقع و  اـب  قبطنم  هک  دوشیم  هتخاـس  اـهتروص  زا  يرایـسب  ناـسنا  هّلیختم  رد  هتـشذگ ، نیا  زا 
[391 .] تسا لّیخت 

يدام ملاع  مود : تسیب و  لصف 

، هک تسا  نیا  یلاثم  یلقع و  ملاـع  ود  اـب  نآ  زیاـمت  هجو  تسا و  یتسه  بتارم  نیرتتسپ  هک  تسا  سوسحم  ملاـع  نیمه  يداـم  ناـهج 
. تسا دادعتسا  هوق و  رب  فقوتم  هدام و  هب  هتسباو  لعف  تهج  زا  اهنت  ای  لعف و  تاذ و  تهج  زا  ناهج  نیا  رد  قیاقح  روص 

دـیآیم و رد  لعف  هب  هوق  زا  جـیردت  هب  سپـس  تسا ، هوقلاب  یتسه  ودـب  رد  دـنراد  ناهج  نیا  رد  تادوجوم  عاونا  زا  هک  یلاـمک  هنوگره 
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. دنراد دروخرب  محازت و  رگیدکی  اب  يدام  هأشن  نیا  رد  للع  اریز  درادیم ، زاب  لامک  هب  ندیسر  زا  ار  نآ  یقئاع  عنام و  زین  تاقوا  يرایسب 
531 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 

يراج ماظن  یگنوگچ  و  ءازجا ، نیب  دوجوم  ياهتبسن  ناهج و  نیا  ياهشخب  زا  يرایسب  زورما  ات  یـضایر  یعیبط و  یملع  ياهشهوژپ 
. تسا هدش  هتخانش  نونک  ات  هک  دشاب  يرادقم  نآ  زا  رتشیب  تسا  هدنام  لوهجم  هچنآ  زونه  دیاش  تسا و  هتخاس  نشور  ار  نآ 

کی رهوج  تاذ و  ثیح  زا  تسا  رارقرب  رگیدـکی  اب  نآ  ءازجا  همه  نایم  هک  يدـنویپ  اب  يدام  ناهج  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  ثحابم  رد 
هچراـپکی تکرح  نیا  هک  یتیاـغ  و  تسا ، یمئاد  رییغت  تکرح و  رد  نآ  رهوج  هارمه  هب  زین  نآ  ضارعا  تسا و  كرحتم  لاّیـس و  دـحاو 

. دش هتفگ  زین  لعف  هوق و  هلحرم  رد  هکنانچ  تسا - ّمات  تیلعف  هب  هوق  زا  ندیسر  هدام و  زا  دّرجت  ددرگیم ، یهتنم  نادب 
نآ تیوه  دوجو و  تقیقح  و  نالیـس ، لایـس و  دوخ  ثیح  زا  تسا و  تکرح  كرحتم و  رهوج ، ثیح  زا  ناهج  نیا  هک  اـجنآ  زا  لاـح ،
زا هّزنم  هک  تباث  تلع  اب  نآ  طابترا  دوش ، دراو  نآ  رب  ینوگرگد  ددجت و  هک  دشاب  يزیچ  هکنآ  هن  تسا ، ندش  نوگرگد  دّدـجت و  نیع 

[392 .] دوب دهاوخ  لاکشا  نودب  تسا  ریغت  ددجت و 
هب ار  يزیچ  هکنیا  هن  تسا ، ددـجتم  ریغتم و  رهوـج  تاذ و  رد  هک  درک  لـعج  ار  يزیچ  یتـسه ، ّریغتیـال  تباـث و  لـعاج  هک  ینعم  نیدـب 

. دوب دهاوخ  لاکشایب  میدق ، هب  ثداح  طبر  تباث و  هب  ریغتم  تبسن  بلطم ، نیا  هب  هجوت  اب  دروآرد . رییغت  تکرح و 
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ملاع ثودح  موس : تسیب و  لصف 

هن تسا  ثداح  ینعی  تسا . یتاذ  مدع  هب  قوبـسم  شدوجو  يدوجوم ، نکمم  تیهام  ره  هک  دیـسر  قیقحت  هب  مدق  ثودـح و  ثحابم  رد 
رد ثداح  رما  سپ  دوشیم . عازتنا  نآ  هدجوم  تلع  زا  تسا  نآ  دوجو  زا  شیپ  هک  یمدـع  و  تسا ، یتاذ  ثودـح  نآ  ثودـح  و  میدـق ،

. تسا نآ  زا  رّخأتم  دوخ و  تلع  دوجو  هب  قوبسم  عقاو 
نکمم ره  سپ  تسا ، لاـعتم  بجاو  یلاـثم ، اـی  یلقع  دّرجم و  اـی  يداـم  زا  معا  یناـکما ، دوـجو  ره  یتـسه  أدـبم  هک  تهج  نآ  زا  لاـح 

زا ریغ  يزیچ  بجاو - تاذ  زج  میمانیم - ناکما  ملاع  ار  نآ  هک  تانکمم  هعومجم  تسا . یتاذ  ثداـح  بجاو  تاذ  هب  تبـسن  يدوجوم 
. تسا لاعتم  بجاو  تاذ  دوجو  هب  دوجولاقوبسم  یتاذ و  ثداح  نآ ، ءازجا  همه  اب  یتسه  ناهج  لک  نیاربانب  تسین . نکمم  ءازجا  نیمه 

رتشیب هنوگود  دوجو  هک  دـید  میهاوخ  میروآ ، رظن  رد  لیـصا  تقیقح  ناونعهب  ار  دوجو  ًارـصحنم  میدـنبب و  مشچ  تایهام ، زا  رگا  نونکا 
طبار و شدوجو  تسا و  دوجولانکمم  اـی  و  تسا ، رگید  زیچ  ره  زا  لقتـسم  ققحت  رد  دوخ و  هب  مئاـق  تسا و  تاذـلاب  بجاو  اـی  تسین ،
بجاو و دوجو  هب  قوبسم  یناکما  دوجو  ره  ینعی  تسا . تاذلاب  بجاو  دوجو  نامه  رگید  دوجو  هک  تسا ؛ يرگید  هب  مئاق  لقتسمریغ و 
، تسا ءازجا  مکح  نامه  عومجم  مکح  و  تسا ، یناکما  ياهدوجو  نیمه  هعومجم  یتسه  ناهج  نوچ  و  تسا ، یثودـح  نینچ  هب  ثداح 

. تسا ثداح  تسپ  الاب و  ناهج  لک  نیاربانب 
[393 .] تسا ینامز  ثودح  نآ  دراد و  دوخ  هب  ّصاخ  مه  رگید  ثودح  عون  کی  تعیبط  يدام و  ناهج  هک  تسناد  دیاب  کنیا 

ص532 ۀمکحلا ؛  ۀیاهن  همجرت 
نادـب قحلم  ضارعا  همه  اب  ناهج  نیا  رهوج  ینعی  تسا ؛ يرهوج  تکرح  ياراد  هدام  ملاع  میتفگ : لعف  هوق و  ثحاـبم  رد  هکنیا  حـیض 

لعف هب  هوق  زا  لامک و  هب  صقن  زا  ندش و  ون  دّدجت و  رد  هظحل  ره  نآ  تیوه  تاذ و  تسا و  لایس  يدوجو  ياراد 
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تیلعف یلبق  دـح  يارب  نآ  زا  يدـح  ره  تسا و  ماسقنا  لـباق  لاّیـس  كرحتم و  رهوج  نیا  تسا . كّرحت  لّوحت و  لاـح  رد  رمتـسم  روطهب 
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يدعب ّدح  هب  تبسن  تیلعف و  یلبق  ّدح  هب  تبـسن  دوش  میـسقت  اهراب  اهراب و  رگا  ّدح  نامه  زاب  و  تسا ؛ هوق  دوخ  زا  دعب  ّدح  يارب  تسا و 
. تسا هوق 

زاب دوشیم و  میـسقت  دعب  لبق و  هب  تکرح  دننام  نآ  زا  هعطق  ره  هک  دنکیم  میـسرت  یّمک  دادـتما  کی  يدام  ناهج  یمومع  تکرح  نیا 
دادـتما هک  تسا  نآ  دادـتما  هنوـگود  نیا  قرف  دوـشیمن . فـقوتم  هاگچـیه  ماـسقنا  نیا  تسا و  مسقنم  دـعب  لـبق و  هب  نآ  زا  تمـسق  ره 

[394 .] دراد دوجو  یمیلعت  مسج  یعیبط و  مسج  نایم  هک  یقرف  ریظن  تسا ؛ نّیعتم  نامز )  ) تکرح رب  ضراع  دادتما  تسا و  مهبم  یتکرح 
ياهادیور نیب  تبـسن  میریگیم و  هزادنا  ار  تاکرح  نآ  اب  هک  تسا  نامز  دنکیم  مسر  دوخ  تکرح  اب  يدام  ناهج  رهوج  هک  يدادتما 

نآ یپ  رد  هک  تسا  ياهعطق  يارب  نآ  ندوب  هوق  ینعم  هب  نآ  ّتیلبق  مینکیم . صخـشم  يدـعب  یلبق و  يدـنلب و  یهاـتوک و  اـب  ار  یعیبـط 
. تسا هدمآرد  نآ  یپ  رد  دوخ  هک  ياهعطق  يارب  تسا  نآ  تیلعف  نآ  تیدعب  دیآیمرد و 

هعطق نآ  اریز  تسا ، ینامز  یمدـع  هب  قوبـسم  دوش  هتفرگ  رظن  رد  تعیبط  ناهج  ّرمتـسم  یمومع  تکرح  نیا  زا  هک  ياهعطق  ره  نیارباـنب 
ءازجا تاـعطق و  ناـمه  زج  يزیچ  مه  ءازجا  تاـعطق و  نیا  هعومجم  یناـمز . ثودـح  هب  تسا  ثداـح  سپ  هوق ، هب  قوبـسم  تسا  یتیلعف 
ینامز ثودـح  هب  ثداح  تعیبط  هدام و  ملاع  لک  نیاربانب  تسا . ءازجا  مکح  نامه  مدـق  ثودـح و  ثیح  زا  نآ  مکح  تسین و  ثداـح 

. تسا
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ثداح رگا  اریز  تسا ، ینامز  ثداـح  یلک  روطهب  لاـعتم - بجاو  تاذ  زج  تسا - نآ  رد  هچنآ  ناـهج و  دـناهتفگ : ناـمّلکتم  هکنیا  اـما 
ود زا  ناهج  شیادیپ  زا  لبق  نامز  هک  دناهدرک  روصت  و  تسا . لاحم  نکمم  دوجوم  يارب  ندوب  میدـق  دوب و  دـهاوخ  میدـق  دـشابن  ینامز 

يزیچ نامز ، نیزاغآ  شخب  رد  نآ  زا  لبق  تسا و  هدـش  زاغآ  نآ  هطقن  کی  زا  تانکمم  دوجو  تسا و  هدوب  هدرتسگ  تیاهنیب  ات  بناج 
هدـش لاغـشا  تادوجوم  اب  نآ  ینایاپ  هعطق  یلاخ و  نآ  نیتسخن  هعطق  تسا  یهانتمان  فرط  ود  زا  هک  ناـمز  و  تسا ، هدوبن  یلاـعتقح  زج 

. تسا
یلاعتقح تاقولخم  زا  یکی  نکمم و  تسا  يدوجوم  دوخ  نامز  ًالّوا : اریز  تسا ، ضحم  ياطخ  ملاع  ثودـح  ناـمز و  زا  یقلت  زرط  نیا 

سپ درادـن . دوجو  لاعتم  بجاو  زج  زیچ  چـیه  یتسه ، شیادـیپ  زا  لبق  نیاربانب  دروآ . رامـشهب  یتسه  ملاع  زا  یئزج  ار  نآ  دـیاب  تسا و 
. دوش عقاو  فرظ  نآ  فورظم  ناهج ، یتسین  هک  درادن  دوجو  لبق  ناونع  هب  يزیچ 

زیچ چیه  هکنیا : ياعّدا  اب  نیا  تسا و  ینامز  میدق  درادن ، زاغآ  نآ  شیادیپ  تسا و  تیاهنیب  وس  ود  زا  هک  تسا  يزیچ  نامز  رگا  ًایناث :
. دراد ضقانت  تسین ، میدق  لاعتم  تاذ  زج 

تیاـهنیب و زین  مسج  دـشاب  تیاـهنیب  ناـمز  رگا  تسا و  مسج  رب  مئاـق  تکرح ، تکرح و  رب  ضراـع  ّمک  زا  تسا  تراـبع  ناـمز  ًاـثلاث :
همه ثودح  ياعدا  اب  نیا  دوب و  دهاوخ  میدـق  یتسه  ناهج  لک  تانکمم و  همه  تروص  نآ  رد  دوب . دـهاوخ  تیاهنیب  زین  نآ  تاکرح 

. دراد راکشآ  ضقانت  ّقح ، زج  زیچ 
دوریم رامشهب  تانکمم  زا  هن  هک  تسا  يدوجوم  نامز  دناهتفگ : لاکـشا  عفر  يارب  دناهدش ، هاگآ  ضقانت  نیا  زا  هک  نامّلکتم  زا  یـضعب 

بجاو ياـهلولعم  زا  یکی  اـی  دـنادب  دوجولابجاو  ار  نآ  یـسک  هک  تسین  مهم  يراـبتعا و  تسا  يرما  هکلب  تسا ، دوـجولابجاو  هن  و 
. لاعتم

535 ص : ۀمکحلا ، ۀیاهن  همجرت 
ینامز مدق  ثودح و  ثحب  اریز  دوب ، دهاوخ  یقیقح  ریغ  زین  ملاع  مدق  ثودح و  دـشابن  یقیقح  رما  کی  نامز  رگا  هک : تسا  نیا  خـساپ 

. تسا نامز  ققحت  رب  ینتبم 
هدـش هتفگ  نآ  خـساپ  رد  تسا . هدـیدرگ  عازتنا  لاعتم  بجاو  دوجو  زا  هک  تسا  یموهفم  نامز  دـناهتفگ : لاکـشا  عفر  يارب  رگید  یخرب 
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. دوب دهاوخ  وا  تاذ  رد  تکرح  ّریغت و  لاعتم ، بجاو  تاذ  رب  نامز  ضورع  همزال  تسا :
. تسین يرورض  رما  کی  هنعٌعزتنم  اب  عزتنم  موهفم  تقباطم  اریز  تسین ، تسرد  نیا  دناهتفگ : لاکشا  نیا  لباقم  رد 

ینخس نامه  نیا  و  دزیریم ، ورف  ساسا  زا  تفرعم  ملع و  دشاب ، هتشادن  تقباطم  اهنآ  اب  یجراخ  نایعا  زا  عزتنم  میهافم  رگا  هک  یلاح  رد 
. دناهتفگ ریخا ] نورق  ياهتسیلآدیا  و   ] نایئاطسفوس هک  تسا 

ضیف ماود  مراهچ : تسیب و  لصف 

هچ ره  هب  تبسن  وا  تیلع  تادوجوم و  هب  ندیشخب  یتسه  رد  تسوا  تیئدبم  نامه  یلاعتقح ، تردق  هک  دش  نشور  هتـشذگ  ثحابم  رد 
دبای و رارمتـسا  وا  تمحر  دوشن و  عطق  وا  هیحان  زا  دوخ  ضیف  هک  تسا  نآ  تفـص  نیا  همزال  تسوا . تاذ  نیع  تفـص  نیا  تسوا و  زج 

. دشاب موادم  وا  ياطع 
زا یئزج  ره  تسین و  نآ  ءازجا  زا  ریغ  يزیچ  ناـهج  هعومجم  اریز  دـشاب ، يدمرـس  تعیبـط  ملاـع  هک  تسین  نیا  مزلتـسم  ضیف  ماود  هتبلا 

. تسا یتسین  هب  قوبسم  ثداح و  ناهج  ءازجا 
. درادن یعطق  لیلد  تسین و  تابثا  لباق  دننآرب - یضعب  هکنانچ  سپ - نیا  زا  ای  نیشیپ و  راودا  رد  زین  یتسه  ناهج  رارکت 

یلصا عاونا  رصانع و  ای  دنتسه و  یگشیمه  دوخ  یـصخش  ياهدوجو  نیمه  اب  ینامـسآ  مارجا  كالفا و  : » هک تسا  تسردان  زین  لوق  نیا 
لیلد نادب  يدام  تادوجوم 
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لماوع للع و  نآ  هک  تسین  تسد  رد  یلیلد  اریز  دنام ،» دنهاوخ  یقاب  لاح  نیمه  هب  هشیمه  يارب  دنریذپان  رییغت  يدامریغ  للع  ياراد  هک 

تالولعم رد  ناشریثأت  طیارش  نآ  رییغت  اب  ینامز  تسا و  لوهجم  ام  يارب  نونکا  هک  دنشابن  يروما  طیارـش و  تحت  دوخ  تیلع  ریثأت و  رد 
. دشاب هتشادن  یتهابش  چیه  تسه  نونکا  هچنآ  اب  هک  دیاین  دوجو  هب  یشنیرفآ  و  دوشن ، نوگرگد 

ملع رد  تسا  هدوب  ياهعوضوم  لوصا  لیبق ، نیا  زا  یلئاسم  دنرییغت و  لباق  ریغ  ینامـسآ  مارجا  كالفا و  هکنیا  هب  هدـیقع  هتـشذگ  نیا  زا 
. تسا هدش  جراخ  هشیدنا  ملع و  هنحص  زا  هدیدرگ و  لطاب  دیاقع  ءارآ و  نیا  همه  هزورما  میدق و  تایعیبط  تأیه و 

داب وا  كاپ  نادناخ  دمحم و  رب  دورد  دیسر . نایاپ  هب  يوبن  ترجه  زا  لاس 1359  مارحلامرحم  مشش  رد  ار - يادخ  ساپس  باتک - نیا 
[395]

________________________________________

و یعیبـط ) لـباقم  رد  یهلا ( هفـسلف  ار  نآ  هـک  تـسا   ( Metaphisics) کیزیفاتم اـی  یلوا  هفـسلف  اـجنیا  رد  هفـسلف  زا  دارم  (. 1 [ ) 1]
. دنیوگ زین  ّصخالا ) ینعم  هب  تایهلا  لباقم  رد  هّماع ( روما  ای  ماع  تاّیهلا 

هظحالم لباق  هتکن  تسا . هدـش  قالطا  تفرعم  زا  عون  نیمه  رب  زابرید  زا  هعیبطلا ، دـعب  ام  ینعم  هب  کیزیفاتم ، ظفل  ییاـپورا  ياـهنابز  رد 
ینعم نیدب  تسا . هدش  یصاخ  تشونرس  راچد  ریخا  نورق  رد  کیزیفاتم  هملک  هداس ، يراذگمان  يدنبمیسقت و  کی  رثا  رد  هک  تسا  نیا 

هب طوبرم  ثحابم  نآ  زا  دعب  تایعیبط و  ثحبم  ادتبا  دناهدروآ ، درگ  يو  راثآ  زا  وطسرا  نادرگاش  هک  ياهّیلوا  ياههعومجم  رد  نوچ  هک 
زا سپ  هچنآ  ینعی  کیزیفاتم ، ار  یلوا  هفـسلف  شخب  ای  هّماع  روما  دـعب ، راصعا  رد  تسا ، هدـش  جرد  دوجو ) لئاسم  هّماع ( روما  تایهلا و 

. دناهدیمان دراد ، رارق  تایعیبط ) کیزیف (
تایح دیدجت  رـصع  رد  هژیوهب  دـعب ، نورق  رد  دوش و  هدـیمان  هعیبطلا  دـعب  ام  ینعم  هب  یلوا  هفـسلف  هک  تسا  هدـش  ثعاب  يراذـگمان  نیا 
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ًانایحا سوسحم و  ریغ  تادوجوم  هعیبطلا و  ءاروام  ملاوع  هرابرد  هک  دـننک  قالطا  ياهفـسلف  رب  ار  کیزیفاتم  ظفل  سناسنر ) اپورا ( يرکف 
. دیوگیم نخس  موهوم 

فقاو عوضوم  تیهام  رب  هکنآ  نودـب  هدرک ، یفرعم  یعاجترا  هنهک و  ياهفـسلف  ناونعهب  ار  کیزیفاتم  نالفاغ ، زا  یـضعب  ساـسا  نیا  رب 
. دناهداد رارق  فیدر  کی  رد  يرگیطسفوس  مسیلآدیا و  اب  ار  نآ  دنشاب 

هک تسا  رادروخرب  یتّیّلک  تیمومع و  نانچ  زا  نآ  نیناوق  لئاسم و  تسا و  دوجو  قلطم  کیزیفاتم ، اـی  یلوا  هفـسلف  عوضوم  هکنآ  لاـح 
تسین نوریب  دوجو  هریاد  زا  زیچ  چیه  اریز  دوب ، دناوتن  جراخ  نآ  دعاوق  لوصا و  هریاد  زا  يدوجوم  چیه  یعوضوم و  چیه  یملع و  چیه 

نآ ددـعتم  بتاکم  هفـسلف و  اب  هک  یناسک  يارب  دـیاش  نوگانوگ ، ءایـشا  اـم و  ندوب  دوجوم  دروم  رد  هللا  همحر  ّفلؤم  راکذـت  (. 1 [ ) 2]
رد ناهج  نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  نآ ، زا  رتتفگـش  اما  دشاب ، تاحـضاو  حیـضوت  هلوقم  زا  بّجعت و  هیام  دنرادن  ییانـشآ 

؟ دراد دوجو  يزیچ  ایآ  هک : هلئسم  نیا  هب  تبـسن  رگید  یخرب  و  اهیطـسفوس ) دناهدرک ( راکنا  ار  یتسه  تیعقاو و  دیدج ، میدق و  راصعا 
یتسه تیعقاو  راکنا  هکنآ  اب  ریخا ، نورق  رد  يرشب ، هشیدنا  ناروآمان  ناهج و  هفسالف  زا  يریثک  هدع  و  ناکاکش ) دناهدش ( دیدرت  راچد 

اهتسیلآدـیا و دـناهدیدرگ ( دـیدرت  راـچد  هن ؟ اـی  دراد  ناـکما  تیعقاو ، هب  ناـسنا  ملع  اـیآ  هک : رما  نیا  رد  دناهتـشاذگ ، راـنک  ًارهاـظ  ار 
كرتشم هجو  اهتسیـس .) یتسونگآ  دناهتـسناد ( لاحم  یلکهب  ار  عقاو  اب  قباطم  ملع  ای  تقیقح  تخانـش  زین  یخرب  یطارفا .) نایارگنهذ 

. دناهداد رارق  دیدرت  ای  راکنا  دروم  ار  تیعقاو  تخانش  هک  تسا  نآ  بتاکم  نیا  همه 
نآ هدروآ و  رامشهب  هیلوا  تایهیدب  زا  ار  یجراخ  تیعقاو  تابثا  یمالـسا ، هفـسالف  رگید  دننام  هللا ، همحر  یئابطابط  همالع  دیقف  فوسلیف 

ار ناهذا  تادوجوم  زا  یماسقا  عاونا و  رکذ  اب  اـهنت  هدرک  راذـگاو  یناـسنا  میلـس  ترطف  هب  ار  هلئـسم  دناهتـسنادن ؛ لالدتـسا  هب  دـنمزاین  ار 
. دناهدومن یتسه  تیعقاو  هجوتم 

بوسحم هفراـعتم  لوصا  زا  یکی  یتسه  تیعقاو  توبث  تسه ، هدوب و  لوادـتم  نیملـسم  ناـیم  رد  هچنآ  هژیوهب  یلوا ، هفـسلف  رد  نیارباـنب 
تیعقاو هک  دوشیم  زاغآ  ياهطقن  زا  تسرد  هفسلف  اریز  دنکیم ، ادج  هطسفس  زا  ار  هفـسلف  هک  تسا  يزرم  تیعقاو  تابثا  ًاساسا ، تسا و 

. دشابن راک  رد  تسا  هطسفس  نامه  هک  تیعقاو  راکنا  ای  دیدرت  هسوسو  دشاب و  هدش  هتفریذپ  شیپ  زا  ملسم  لصا  کی  ناونعهب  یتسه 
، تسا هدش  نایئاطسفوس  تاکیکشت  عفد  یتسه و  تیعقاو  تابثا  فرص  هفـسالف  مامتها  رتشیب  ریخا  نرق  دنچ  رد  اپورا  یفـسلف  بتاکم  رد 

. دناهداتفا هطسفس  هطرو  رد  یسانشتخانش  و  ملع » هلئسم « لیلحت  رد  زین  دوخ  ارگتیعقاو ، نافوسلیف  نیا  زا  يرایسب  اما 
زا یخرب  رد  دودـحم و  صقان و  ناـسنا  ساوح  دوشیم و  لـصاح  ساّوح  قیرط  زا  ناـسنا  تاـکاردا  هک  لـیلد  نادـب  ناـفوسلیف  نیا  رتشیب 

و دـشاب ؛ عقاو  اب  قباطم  دـنکیم  بسک  تفرعم  ملع و  ناونعهب  جراخ  ناهج  زا  ناـسنا  هچنآ  هک  دـناهدش  نآ  رکنم  تسا ، راـکاطخ  دراوم 
نافلاخم یتح  هک  يروطهب  دنکفایم  هیاس  اپورا  مهدزون  مهدجه و  نرق  هفسالف  راکفا  رب  نوگانوگ  لاکـشا  رد  مسیلآدیا ، بیترت ، نیدب 

. دنوشیم ریگرد  نآ  لئاسم  رد  هاوخان  هاوخ  زین  نآ 
طـساوا رد  هک  برغ  یفـسلف  ياهیگتفـشآ  ییارگرادنپ و  زا  تسا  یباتزاب  ّصخا  روطهب  کیتکلاید  مسیلایرتام  ّمعا و  روطهب  مسیلایرتام 

ياههتشون رد  هدرک و  مسیلآدیا  ّدر  عفد و  فرـص  ار  دوخ  ّمه  رتشیب  کیتکلاید  مسیلایرتام  ناراذگناینب  تسا . هتفرگ  جضن  مهدزون  نرق 
. دناهتخاس ناشیا  راکفا  هجوتم  ار  داقتنا  زیت  هبل  دوخ 

زا معا  دوخ  ناـفلاخم  اـب  هزراـبم  يارب  نآ  رادـفرط  ناگدنـسیون  دـیآیمرد ، یبزح  يژولوئدـیا  تروـصهب  بتکم  نیا  هکنآ  زا  سپ  اـما 
ار کیزیفاتم  هلمج ، زا  دننزیم و  بهاذم  نایدا و  یفسلف و  ياهبتکم  همه  رب  هتسنادن  هتسناد و  ار  مسیلآدیا  بسچرب  یبهذم ، یفـسلف و 

هجوت دیاب  اما  دناهداد ، رارق  ارگرادنپ  بتاکم  فیدر  رد  هراومه  هدرک و  یفرعم  دیوگیم  نخـس  تعیبط  ءاروام  زا  هک  ياهفـسلف  ناونعهب 
دریگ رارق  راکنا  دروم  دناوتیمن  دنکیم  ثحب  یسانشدوجو » زا « هک  یشناد  ناونعهب  کیزیفاتم  هک  درک 

ناونعهب اًلبق  هچنآ  دـمآ و  لصاح  یبرجت  مولع  هنیمز  رد  ياهظحـالم  لـباق  ياهتفرـشیپ  اـپورا ، یملع  تاـیح  دـیدجت  زا  سپ  (. 1 [ ) 3]
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یخرب دش و  عقاو  دیدرت  دروم  قیقحت  شور  ثیح  زا  مه  شزرا و  تهج  زا  مه  دوب ، هداد  رارق  دوخ  هطلس  تحت  ار  تیرشب  راکفا  هفـسلف ،
یقاـب هفـسلف  يارب  عوضوم ، ناونعهب  يزیچ  ًاـساسا  مولع ، فـلتخم  ياههتـشر  نیب  رد  یملع  تاـعوضوم  میـسقت  اـب  اـیآ  هک  دـندش  نآ  رب 

ناونعهب ناوتیم  ار  اـهنآ  تسا و  مولع  همه  هطیح  زا  جراـخ  لـئاسم ، زا  یخرب  هک  دیـشک  اجنادـب  اـهثحب  نیا  ماجنارـس  هن ؟ اـی  دـنامیم 
. تخانش یفسلف  لئاسم 

ناونعهب دناوتیم  نوگانوگ  مولع  ياهدروآ  تسد  هک  دوب  نیا  دنام  رارقرب  هفـسلف  یـساسا  عوضوم  ناونعهب  نانچمه  هک  یلئاسم  زا  یکی 
تسا یعوضوم  نامه  ًابیرقت  نیا  دنک . هیجوت  دنمنوناق  یهاگتسد  رد  ار  یتسه  ناهج  دریگ و  رارق  هدافتسا  دروم  یلک  تخانش  هیلوا  ّداوم 

هدام صاوخ  زا  کیزیف  رگا  هکنیا  حیضوت  نآ . صاوخ  نیناوق و  یتسه و  دش - عقاو  شریذپ  دروم  یلوا  هفسلف  عوضوم  اهنت  ناونعهب  هک 
هـصالخ دیوگیم و  نخـس  اضعا  فیاظو  راک و  زرط  زا  يژولویزیف  ریداقم و  تایمک و  زا  یـضایر  نآ و  تابیکرت  تیهام و  زا  یمیـش  و 

رگیدـکی اب  یتسه  رد  هک  یکرتشم  هجو  تلع  هب  جـیاتن - نیا  بیکرت  ایآ  دزاسیم ، نشور  ام  رب  ار  ناـهج  تقیقح  زا  ياهشوگ  یملع  ره 
فیرعت اب  کـیزیفاتم - هفـسلف  ناـمه  تفرعم  هنوگنیا  اـیآ  تسه  رگا  و  تسین ؟ یمازلا  يرما  دوجو ، یّلک  نیناوق  تخانـش  يارب  دـنراد -

؟ دوب دهاوخن  نآ - تسرد 
نازیم رد  قـیقحت  اریز  درک ؟ یـسررب  ناوـتیم  لوادـتم  ياـهشناد  زا  کیمادـک  تـحت  ار  يرـشب  تاـمولعم  شزرا  هـکنیا  رگید  هلئـسم 

زین نونکا  هدوب و  هفـسلف - یلک - شناد  ءزج  شیپ  ياهنامز  رد  هک  تسا  يرما  یجراخ ، تایعقاو  زا  نآ  يرادربهدرپ  مولع و  ییاـمنعقاو 
هچنآ اب  ایآ  تسیچ و  ملع  تامولعم و  دوخ  اما  تسا ، تامولعم  یتشم  ملع  ره  لـصاح  اریز  دریگیمن ، رارق  يرگید  شناد  چـیه  عوضوم 
رارق نهذ  رد  هچنآ  اـیآ  یقیقح ؟ دوجو  اـی  دراد  یلظ  یعبت و  دوجو  ناـسنا ، نهذ  رد  ملع  اـیآ  هن ؟ اـی  دراد  قاـبطنا  تسه  رما  تیعقاو  رد 

هبرجت تسیچ ؟ ملع  أشنم  قلطم ؟ ای  تسا  یبسن  تسیچ ؟ تقیقح  تسا ؟ نآ  زا  یتیاـکح  هیبش و  اـی  تسا  یجراـخ  تیعقاو  نیع  دریگیم 
و یسانشناور ، يژولویزیف و  یتح  هن  یمیش و  هن  دنکیم و  یکمک  اهنآ  لح  هب  کیزیف  هن  هک  رگید  هلئسم  اهدص  و  يرطف ؟ لقع  ای  تسا 

دزاس مهارف  ار  یفسلف  تخانش  یتامدقم  يایاضق  دناوتیم  مولع  نیا  ياهدروآتسد  دش  هتفگ  هکنانچ  نکیل  رگید . یبرجت  ملع  چیه  هن 
تخانش هلئسم  لوح  دیدج  رصع  یفسلف  تاقیقحت  هدمع  تمـسق  بیترت  نیدب  دریگ . رارق  یلقع  ياهناهرب  رد  سایق  يارغـص  ناونعهب  و 

میظنت قیقحت و  ياهشور  قطنم و  هنیمز  رد  اما  درک ، داجیا  هفـسلف  رد  یبیرغ  بیجع و  ياهبتکم  یگتفـشآ و  دـنچ  ره  تفاـی و  زکرمت 
. دومن یناسنا  گنهرف  هب  ینایاش  ياهکمک  يژولودتم 

اردصالم و یفسلف  بتکم  رد  صخالاب  نیملسم و  نیب  رد  هژیوهب  یلوا  هفسلف  رد  یـسانشتخانش ، هب  طوبرم  لئاسم  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
نمـض رد  هکلب  لقتـسم ، یعوضوم  ناوـنعهب  هن  نکیل  تسا ، رادروـخرب  يرایـسب  تیمها  زا  دراد و  یّـصاخ  هاـگیاج  وا ، هیلاـعتم  تمکح 
يارب تخانـش ، هلئـسم  رد  هـک  کـیرات  طاـقن  تالکـشم و  زا  يرایــسب  یتـح  هکناـنچ  تـسا . هدـش  عـقاو  ثـحب  دروـم  يرگید  لـئاسم 

هدیدرگ لصف  لح و  يو  یفـسلف  صاخ  طباوض  لوصا و  اب  وا ، ناوریپ  اردصالم و  طّسوت  تسا ، هدنام  لحنیال  نیمز  برغم  نادنمـشیدنا 
درک دیهاوخ  هعلاطم  لوقعم ) لقاع و  داحتا  ینهذ و  دوجو  ثحبم  باتک ( نیمه  رد  ار  نآ  زا  یشخب  هک  تسا 

زا هتـشذگ  دناهدرک و  روصت  هعیبطلا  ءاروام  ملاوع  روما و  هب  طوبرم  ملع  ار  کیزیفاتم  ای  یلوا  هفـسلف  هک  یناسک  زا  رظنفرـص  (. 1 [ ) 4]
هک دننآ  رب  زین  ياهدع  دنتسناد ، مکشا  مد و  لاییب و  ریش  ار  نآ  هفسلف ) یلک ( شناد  زا  مولع  باعشنا  لالقتسا و  زا  سپ  هک  ینادنمـشناد 

یبرجت فراعم  مولع و  لابق  رد  نآ  تارمث  اـما  دـنکیم ، قیقحت  ثحب و  دوجو  یّلک  صاوخ  نیناوق و  دروم  رد  هچرگ  کـیزیفاتم  هفـسلف 
هدرمش یلوا  هفـسلف  ياهراکهاش  ءزج  هک  مولع  تاعوضوم  دوجو  تابثا  اریز  دوشیمن ، هدوشگ  نآ  هلیـسو  هب  یهرگ  چیه  تسا و  زیچان 
دوجوم مه  رگا  دریگیمن و  رارق  شیاـمزآ  هدـهاشم و  قیقحت و  دروم  دـشابن ، تباـث  یعوضوم  اـت  رمثیب . دـئاز و  تسا  يراـک  دوشیم ،

رگید ترابع  هب  تشاد . دـهاوخن  ینعم  قیقحت  شهوژپ و  مودـعم ، عوضوم  هراـبرد  اریز  تفرگ ، دـهاوخن  رارق  قیقحت  دروم  اًلـصا  دـشابن 
اب نیاربانب  دوشیم . زاـغآ  ملع  راـک  دوجو ، تاـبثا  زا  سپ  ددرگیم و  نّیعم  هبرجت  سح و  قیرط  زا  تاـعوضوم ، ءایـشا و  مدـع  دوجو و 
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هکناـنچ تسین . جاـیتحا  ياهفـسلف  نینچ  هب  دـهدیم ، رارق  ییاسانـش  دروم  ار  یتـسه  ناـهج  زا  ياهشوگ  کـی  ره  هک  عونتم  مولع  دوجو 
اریز تسیلآدـیا ، هاوخ  دـشاب و  تسیلایرتام  نآ  هدـنیوگ  هاوخ  تسا ، هدام  اب  دوجو  يواست  لصا  رکفت ، زرط  نیا  يانبم  دوشیم  هظحـالم 
لباق یهاگـشیامزآ  لیاسو  کمک  هب  ای  ّصاخ و  طیارـش  رد  هچنآ  ًاعبط  دوش  یفن  ای  تابثا  ّساوح  قیرط  زا  اهنت  ءایـشا  مدـع  دوجو و  رگا 

ملع و تفرـشیپ  بسانت  هب  مه  نآ  تشاد ، دنهاوخ  تیدوجوم  تاسوسحم  اهنت  ینعی  دوب . دهاوخ  مودـعم  یقبام  و  دوجوم ، تسا  كاردا 
هچنآ هب  دـسر  هچ  دراد ، شیپ  رد  يزارد  هار  زین  يدام  ناهج  تخانـش  دـنراد و  یهانتمان  يداعبا  زین  تاسوسحم  اریز  نآ ، رازبا  لئاسو و 

. تسا يدامریغ 
زا دوخ  تسا » لطاب  دـیاین  تسد  هب  هبرجت  سح و  قیرط  زا  هک  یملع  ره  هک « ددرگیم  راهظا  نوناق  کی  تروصهب  هک  نخـس  نیمه  اـما 
زا ثحب  هک  تسا  نیا  عقاو  رد  ناشیا  نخـس  تسا ؟ هدش  عقاو  هبرجت  ساسحا و  دروم  یهاگـشیامزآ  هچ  رد  ای  ّساوح  زا  کیمادک  قیرط 

ینعم هچ  هب  دوجوم  تسیچ و  تیعقاو  هکنیا  رد  ثحب  نکیل  دـیفم ، یقطنم و  یملع و  تسا  ینخـس  دوجوم ، رادتیعقاو و  روما  ءایـشا و 
هک دراد  هجوت  هلئسم  نیا  هب  يرکفتم  ناسنا  ره  لمع ، رد  اما  تسا . دنمدوسان  مزالریغ و  يرما  دراد ، یتاصخشم  هچ  ًاساسا  دوجو  تسا و 

رگا اریز  دـخرچیم ، نآ  لوح  هدـمع  روطهب  يرـشب  ياهشواک  اـهثحب و  هک  تسا  ياهلئـسم  نیرتیـساسا  ءایـشا  مدـع  دوجو و  تاـبثا 
هتفرگ و تروـص  نوگاـنوگ  روـما  لوـبق  اـی  در  رد  غـیلبت  شـشوک و  شـالت و  همه  نآ  لـیلد  هچ  هب  تسا ، دـئاز  مدـع  دوـجو و  ثحاـبم 

ياهلادـج ثحب و  ایآ  سکعلاب . یفن و  نارگید  دـنکیم و  تاـبثا  ار  يزیچ  هورگ  اـی  درف  کـی  هک  تسا  نیا  زج  هلئـسم  رگم  دریگیم ؟
ایآ تسین ؟ دنیوگیم  رگید  یهورگ  تسه و  زیچ  نالف  دنیوگیم  یهورگ  هک  تسین  نآ  رس  رب  نوگانوگ  بتاکم  نایم  یفـسلف  یملع و 

ناهج زا  شخب  ره  هک  تسا  تسرد  دوشیم ؟ صخشم  هفسلف  زج  یشناد  هچ  رد  يرادنپ  ای  يرابتعا  یتسه  زا  یعقاو  یتسه  تایـصوصخ 
هک درک  روصت  دیابن  اما  دراد ، هتـشاد و  لابند  هب  ار  دوخ  يرظن  یملع و  جیاتن  تسا و  هدـش  عقاو  مولع  ياههتـشر  زا  یکی  عوضوم  یتسه 

لمع هزوح  هب  طوبرم  نیناوق  یمیش  کیزیف و  تسا . یتسه  ناهج  هب  رگید  یـشرگن  هفـسلف  نوچ  دنریگب ، ار  هفـسلف  ياج  دنناوتیم  مولع 
رگا و  درک ، نییعت  ناوتیمن  یمیـش  کـیزیف و  رد  ار  نیناوق  نیا  یتـفرعم  شزرا  ّتیعطق و  نازیم  تیهاـم و  اـما  دـننکیم ، فشک  ار  دوـخ 
عون ینعی  یهاگشیامزآ . لیاسو  کمک  هب  هن  درک ، دهاوخ  لمع  کیزیفاتم  هفسلف  نیناوق  ساسا  رب  ًامتح  دزادرپب ، راک  نیا  هب  يدنمـشناد 
دنک هدافتـسا  کیزیفاتم  نیناوق  زا  لئاسم  تیعقاو  هب  یبایتسد  يارب  تسا  ریزگان  وا  دوب و  دهاوخ  وا  تالاؤس  يوگباوج  یفـسلف  تفرعم 

دوجوم صاوخ  ای  دوجو  تابثا  سپ  دـهدب . رارق  هفـسلف  ياـجهب  ار  کـیزیف  اـی  کـیزیف و  ياـجهب  ار  هفـسلف  هک  تسین  ینعم  نادـب  نیا  و 
دـشاب زیچ » نآ  هکنآ « زا  لـبق  يزیچ  ره  نوچ  دراد ، رارق  روما  ءایـشا و  تیهاـم  تاذ و  رد  قیقحت  زا  شیپ  هژیو ) دوجوم  کـی  هن  قلطم (

یملع و ياههنیمز  رد  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  دش  هتفگ  هچنآ  هن ؟ ای  تسه  میـسرپیم  تسیچ ؟ میـسرپب  هکنآ  زا  شیپ  دراد و  دوجو 
قرف هک  نایعدم  زا  هورگ  نآ  هنرگو  تسا  رگیدکی  قباطم  ناشیا  لمع  لوق و  دننکیم و  تیاعر  ار  نخـس  یقطنم  طباوض  لقاال  یفـسلف ،

سح و قیرط  زا  هاگچیه  هک  دننکیم  تابثا  ار  يروما  ای  و  دننزیم ، اج  یملع  هبرجت  ناونعهب  ار  یفسلف  نخس  هتـسنادن ، ار  هفـسلف  ملع و 
لها هن  دـننکیم ، یفرعم  شیاـمزآ  هدـهاشم و  رب  ینتبم  ملع  مه  نآ  ملع ، رادـفرط  ار  دوـخ  فـصو  نیا  اـب  تـسین و  تاـبثا  لـباق  هـبرجت 

. ملع رادفرط  هن  دناهفسلف و 
یناهرب تامدـقم  هک  تسا  يدراوم  نامه  رد  ًابلاغ  تسا  هتفر  اطخ  هار  دوخ  تاطابنتـسا  رد  هاـگره  هفـسلف  هک  تسا  هجوت  لـباق  هتکن  نیا 

یتامدـقم ياـیاضق  میتـفگ  هکناـنچ  اریز  دناهتـشاذگ ، شراـیتخا  رد  مولع  هک  تسا  هدرک  راوتـسا  یتسرداـن  ياـیاضق  ساـسا  رب  ار  دوـخ 
. دوش هتفرگ  یملع  يایاضق  زا  تسا  نکمم  هاگ  یفسلف  ياهناهرب 

یهیدبریغ يایاضق  یّلک  روطهب  و  تاروهـشم » ساسا « رب  ار  دوخ  نیهارب  يرظن  تمکح  تایعیبط  شخب  رد  هک  ياهفـسالف  لیلد  نیمه  هب 
سایق رد  ار  يروهـشم  یملع  هیـضق  هک  تسا  هدوب  نآ  اـهنآ  ياـطخ  اـما  دناهدیـسر ، یتسرداـن  جـیاتن  هب  هراومه  دـناهتخاس  ینتبم  یلوا  و 

. دناهتشادنپ یلوا  تایهیدب  مکح  رد  ار  نآ  هتفرگ ، راکهب  دوخ  یناهرب 
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دهاوخ نایب  نیا  زا  سپ  هکنانچ  دوشیم و  هتفرگ  راکهب  یناهرب  سایق  ًافرـص  نآ  ماـسقا  نیب  زا  هک  تسا ، لالدتـسا  یفـسلف  قیقحت  شور 
زا لصاح  جیاتن  هک  تسا  سایق  عاونا  نیرتراوتـسا  زا  سایق  عون  نیا  تسا . یلوا  يرورـض و  یهیدب و  يایاضق  رب  ینتبم  یناهرب  سایق  دش 

تانونظم زا  هحماسم ، يور  زا  ای  ًاهابتشا و  يرورـض ، یلوا و  يایاضق  ياجهب  نآ  یتامدقم  يایاضق  هکنآ  رگم  تسا ؛ ینیقی  یعطق و  نآ 
تسا میقع  ملع  نودب  هفسلف  تسا و  رتبا  هفسلف  نودب  ملع  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  دشاب . هدش  هتفرگ  تارتاوتم  تاروهشم و  و 

هک تسا  تادوجوم  زا  یکی  دوخ  دوش  هداد  تبـسن  قلطم  دوجو  هب  هک  یتفـص  ره  نوچ  هک  تسا  نیا  هللا  همحر  فلؤم  روـظنم  (. 1 [ ) 5]
شور ورنیا  زا  تسین ، ریذپناکما  دوجومریغ  لاوحا  فاصوا و  اب  قلطم  دوجوم  فیـصوت  یفرط  زا  تسا و  قلطم  دوجوم  نطب  رد  زین  نآ 

زا دـنچ  ره  لاوحا  نیا  دـشاب . یکی  قلطم  دوجوم  اب  نآ  مکح  هک  دـننک  فصو  یلاوحا  اـب  ار  قلطم  دوجوم  هک  تسا  نآ  هفـسلف  رد  راـک 
لومحملا ددرم  يایاضق  تروص  هب  فصو  رگا  ای  و  دنتسه ، يواسم  نآ  اب  قادصم  ثیح  زا  نکیل  دنتوافتم  قلطم  دوجوم  اب  موهفم  تهج 

رب ینهذ  یجراخ و  هک  ینهذ  ای  تسا و  یجراخ  ای  دوجوم  مییوگ : هکناـنچ  تسا . قلطم  دوجوم  اـب  يواـسم  دـیدرت  فارطا  عمج  تسا ،
تسا قلطم  دوجوم  نامه  مه  يور 

تسا و يراـجنآ  رب  قلطم  دوجوم  نیناوق  هّیلک  تهج ، نیا  زا  تسا و  تادوجوم  زا  یکی  مولع  ياههتـشر  زا  کـی  ره  عوضوم  (. 2 [ ) 6]
هک تسا  تهج  نیا  زا  دریگیمن . قلعت  مودـعم  هب  قیقحت  ملع و  تسا و  مودـعم  دـنکن  تیعبت  قلطم  دوـجوم  نیناوـق  زا  نآ  عوـضوم  رگا 

. درادن زاین  یملع  چیه  هب  عوضوم  توبث  رد  هفسلف  اما  دناهفسلف ، دنمزاین  دوخ  عوضوم  توبث  رد  مولع 
هفـسلف رد  دوجوم  ره  يدوجو  مسر  دح و  اریز  دوشیم ، صخـشم  نآ  صاخ  ياهيدنبهقبط  یفـسلف و  نیناوق  هطیح  رد  ملع  ره  عوضوم 

؟ هن ای  دراد  دوجو  ًاساسا  یّصاخ  ملع  عوضوم  هک  دنکیم  تابثا  هفسلف  دوشیم ؛ نییعت 
، هچ دوش . نیعم  هفـسلف  رد  دـیاب  عوضوم  دوجو  هوـحن  اریز  تسین ، نینچ  اـما  تسا ، تایهیدـب  زا  عوـضوم  دوـجو  هک  دوـش  روـصت  دـیاش 

رداص نوگانوگ  ماکحا  نآ  هرابرد  دوشیم و  عقاو  ثحب  دروم  یقیقح  دوجوم  کی  ناونعهب  اهنرق  هکلب  اهلاس  تاـعوضوم  زا  يرایـسب 
شیپ یتاعوضوم  دروم  رد  رتشیب  لاکـشا  نیا  تسا . هتـشادن  دوجو  تاصخـشم  نآ  اب  یعوضوم  هک  دوشیم  صخـشم  ًادعب  اما  دـننکیم ،

. تسین یبرجت  مولع  هاگشیامزآ  رد  هبرجت  شیامزآ و  لباق  هک  دیآیم 
یگدـنز و لماکت و  تکرح و  هرابرد  دناهتـشادنپ و  تادوجوم  زا  یقیقح  دـحاو  کی  ناونعهب  ار  یناسنا  هعماج  تساـهلاس  هک  یناـسک 

ناونعهب ار  خیرات  هک  یناسک  زین  خیرات ، هعماج و  هفسالف  همه  ینعی  دنیوگیم ، نخس  هدنز  دوجوم  کی  دننام  تسرد  نآ  فعض  توق و 
فیلکت نـییعت  تیاـغ  ثـیح  زا  نآ  هدـنیآ  یتـح  تـکرح و  یگدـنز و  يارب  هتـشادنپ ، لـماکتم  كرحتم و  یقیقح  دـحاو  دوـجوم  کـی 

رد هاگچیه  دندوب  هتخومآ  هفـسلف  رد  ار  يرابتعا  دحاو  یقیقح و  دحاو  ینعم  ینعی  ار ، خیرات  هعماج و  دوجو  هوحن  ادتبا  زا  رگا  دننکیم ،
. دندشیمن بکترم  یشحاف  ياهاطخ  نینچنیا  دوخ  نانخس 

زا رگا  دننادیم ، يرورض  هکلب  ریذپناکما  ار  دحاو  ءیـش  کی  یتسین  یتسه و  عامتجا  دننادیمن و  ار  ضقانت  ینعم  هک  یناسک  نینچمه 
. دندشیمن راچد  اهاطخ  نیا  هب  دنتشاد  یعالطا  هفسلف  ینابم 

نیا دوش  هجوت  تسا  هتفرگ  تروص  يرشب  فراعم  مولع و  هب  تبسن  ریخا  ياههرود  هفسالف  زا  یـضعب  طسوت  هک  ییاهيدنبهقبط  رد  رگا 
دیاب تسا ، نآ  یتاذ  تدحو  دوجو و  كارتشا  زا  یشان  دوخ  هک  يرشب  تفرعم  تدحو  ظفح  يارب  هک  دش  دهاوخ  نشور  یبوخ  هب  هتکن 

ای ّتیلک  نازیم  اـب  بساـنتم  يدـنبهقبط ، نیا  رد  ملع  ره  هبترم  هک  تسا  یهیدـب  و  درک ؛ يدـنبهقبط  یئزج  هـب  یّلک  زا  ار  فراـعم  موـلع و 
ّتیلک بسح  رب  يرـشب  فراـعم  مولع و  دوشیم ، هدـهاشم  فورعم  ياهيدـنبهقبط  رد  هکناـنچ  دوـب . دـهاوخ  ملع  نآ  عوـضوم  تیئزج 
بتارم رد  تسا  رتصاـخ  رتیئزج و  هچنآ  ـالاب و  رد  تـسا  رتماـع  رتیلک و  هـچنآ  هـک  ینعم  نیدـب  تـسا ، هدـیدرگ  يدـنبهقبط  لزاـنتم 

. تسا هتفرگ  رارق  بیترت ، هب  رتنییاپ ،
زا یئزج و  هب  یلک  زا  لزانتم  بیترت  رد  هتـسناد ، میقتـسم  هطبار  رد  تطاـسب  اـب  ار  تیمومع  ّتیلک و  دوخ ، يدـنبهقبط  رد  تنک  تسوگا 
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. تسا هدرک  لزانت  یمیش  هب  کیزیف  زا  کیزیف و  هب  تأیه  زا  تأیه و  هب  تایضایر  زا  هدومن ؛ ریس  بکرم  هب  طیسب 
مولع يو  تسا . قیقد  یقطنم و  رایسب  وا  داهنشیپ  تسا . هدومن  داهنشیپ  ار  یتاحالـصا  هدرک ، رظندیدجت  وا  يدنبهقبط  رد  رـسنپسا  تربره 

لوا و هقبط  رد  ار  تایـضایر  قطنم و  ورنیا ، زا  هتـسناد ، مولع  رگید  زا  رتماع  رتیّلک و  دنرادن  راک  رـس و  هدام  اب  ًامیقتـسم  هک  ار  یعازتنا 
. تسا هداد  رارق  مود و ...  هبترم  رد  ار  یمیش  کیزیف و  کیناکم و 

(. تسین عنام  عماج و  اهيدنبهقبط  نیا  زا  کیچیه  هتبلا  تسا ( ّتیلک  تطاسب و  تمس  هب  يدوعص  ریس  زین  يدنبمیسقت  نیا  رد 
تروص يرـشب  فراـعم  زا  هک  يدـنبهقبط  عون  ره  رد  ًاـعبط  دوب ، دـناوتن  روصتم  زیچ  چـیه  رتطیـسب  رتماـع و  دوجو ، زا  هکنیا  هب  هجوت  اـب 

. تفرگ دهاوخ  رارق  يدنبهقبط  سأر  رد  تسا  عوضوم  نیرتطیسب  نیرتماع و  نآ  عوضوم  هک  یلوا ، هفسلف  ینعی  دوجو ، ملع  دریگیم ،
فراعم بُعشت  میسقت و  ات  دننک  رارقرب  ملع  نوگانوگ  بعـش  نایم  یتدحو  هک  تسا  هدوب  نآ  مولع  يدنبهقبط  رد  هفـسالف  یلـصا  هزیگنا 

. دوشن نآ  دحاو  تقیقح  یتسه و  ناهج  زا  ریگارف  یّلک و  تشادرب  کی  زا  عنام  يرشب 
. دناهدرک دییأت  شیپ  زا  شیب  زور  ره  زین  یملع  ریخا  ياهتفرشیپ  ار  ینادحو  شنیب  نیا 

نیناوق همه  ماجنارـس  دوشیم و  رتکیدزن  دباییم  یتسه  ناهج  رد  ًاترطف  رـشب  هک  یتدحو  هب  زور  ره  دوخ ، یعیبط  ریـس  رد  مولع  نیناوق 
. تسا رادروخرب  ضحم  تطاسب  تدحو و  زا  هک  ددرگیم  هصالخ  دوجو  یّلک  نیناوق  رد 

، تسا مولع  فراعم و  همه  قوف  هک  یلوا  هفـسلف  ورنیا  زا  تسا . قلطم  روطهب  دوجوم  ای  دوجو  نیناوق  نیناوق ، نیرتیلک  هک  تسا  یهیدب 
« یلعا ملع  ناونع « اـب  هک  نیملـسم  ناـیم  رد  هژیوهب  هتخادرپ ، ینیناوق  نینچ  جاتنتـسا  فشک و  هب  يرـشب ، هشیدـنا  خـیرات  لوط  رد  هراومه 

تسا هدوب  تفرعم  عون  نیرتیمارگ 
. یلوا یهیدب و  يایاضق  باب  رد  حیضوت  (. 1 [ ) 7]

. بستکم ملع  يرورض و  ملع  دناهدرک ، میسقت  مسق  ود  هب  ار  ملع  قطنم  لها 
هب يزاین  نهذ  يارب  اهنآ  قیدصت  هک  ییایاضق  ساسا  نیا  رب  دشابن . يرکف  لّمأت  لیلد و  هب  جاتحم  نآ  لوصح  هک  تسا  نآ  يرورض  ملع 

. دنوشیم هدیمان  هّیرورض  يایاضق  ای  تاّیرورض  درادن ، لالدتسا  تابثا و 
: تسا مسق  شش  يرورض  يایاضق 

نهذ تسا  یفاک  ینعی  دریگ ؛ رارق  لقع  قیدـصت  دروم  رگید  يرما  روصت  هب  جایتحا  نودـب  تاّذـلاب و  هک  تسا  ییایاضق  نآ  تایلوا و  . 1
. دنیوگ زین  تایهیدب  ار  ایاضق  هنوگنیا  دیامن . لصاح  ینیقی  ملع  نادب  دنک و  روصت  ار  هّیمکح  تبسن  لومحم و  عوضوم و  ناسنا ،

. دوشیم لصاح  هدهاشم  سح و  هار  زا  نادب  ملع  هک  تاسوسحم ، ای  تادهاشم  . 2
. دوشیم لصاح  ناسنا  يارب  هبرجت  هار  زا  نادب  ملع  هک  تابّرجم ، . 3

. ددرگیم لصاح  تسا  هبرجت  زا  یعون  دوخ  هک  بئاص  سدح  ساسا  رب  هک  تاّیسدح ، . 4
. تسا رابخا  ترثک  زا  یشان  نآ  زا  لصاح  ملع  هک  تارتاوتم ، . 5

. تسا رضاح  نهذ  رد  لومحم  عوضوم و  هارمه  هب  طسو  دح  هک  ییایاضق  ای  تاّیرطف  . 6
ره رد  هک  دنتـسه  ایاضق  هنوگنیا  تسین و  لیلد  هب  جایتحا  نیقی  لوصح  يارب  يرورـض  يایاضق  ای  یهیدب  ملع  هناگشـش  ماسقا  هیلک  رد 

عوجر قطنم  بتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  ددرگیم (. لصاح  مزاج  یعطق و  ملع  اـهنآ  زا  دـنریگیم و  رارق  ساـیق  هداـم  یناـهرب  ساـیق  عون 
( دوش

نیا دشابدیدرت ، دروم  عوضوم  يارب  لومحم  دـنچ  ای  ود  زا  کی  ره  تبـسن  اهنآ  رد  هک  تسا  ییایاضق  لومحملا  دّدرم  يایاضق  (. 1 [ ) 8]
ناوتیم دیآیم و  دوجو  هب  زیچ  دنچ  ای  ود  هب  عوضوم  میسقت  زا  ایاضق  هنوگنیا  دوریم . رامـشهب  هلـصفنم  يایاضق  ماسقا  ءزج  ایاضق  عون 

. دیدرگ هظحالم  باتک  نتم  لاثم  رد  هکنانچ  دروآ ، دوجو  هب  لقتـسم  هّیـضق  دـنچ  درک و  لمح  عوضوم  رب  هناگادـج  ار  اهنآ  زا  کی  ره 
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دوجو تفگ : ناوتیم  هوقلاب و  لعفلاب و  هب  دوشیم  میـسقت  دوجوم  هک  تسا  نیا  نآ  لصا  هک  هوقلاب ، ای  تسا  لـعفلاب  اـی  دوجوم  ره  اًـلثم 
هیـضق دـنچ  نآ  سکع  هک  رگید ) ناویح  ره  ای  و  گس ( ای  بسا  ای  تسا  ناسنا  ای  ناویح  مییوگ : اـی  تسا . هوقلاـب  دوجو  تسا و  لـعفلاب 

هریغ و  تسا ، ناویح  گس  تسا ، ناویح  بسا  تسا ، ناویح  ناسنا  بیترت : نیدب  تسا  هّیلمح 
، درک جارختسايددعتم  يایاضق  ناوتیم  نآ  بسح  رب  هّیـضق  کی  زا  هک  تامیـسقت  هنوگنیا  نایرج  دوشیم  هظحالم  هکنانچ  (. 1 [ ) 9]

. تسا لمح » سکع  ساسا « رب 
ضیوعت رگیدـکی  اب  هیطرـش ) يایاضق  رد  یلات ( مدـقم و  و  هّیلمح ) يایاضق  رد  لومحم ( عوضوم و  ياج  هک ، تسا  نآ  اـیاضق  رد  سکع 

. دوب دهاوخ  قداص  زین  سوکعم  هیـضق  تروص  نیا  رد  دـشاب ؛ یقاب  دوخ  لاح  رب  هّیـضق  باجیا ) بلـس و  تیفیک ( هکنآ  طرـش  هب  دوش ،
: هیضق تسا . هیئزج  هبجوم  هّیلک ، هبجوم  هیضق  سکع  هکنانچ  دوب ، دهاوخ  توافتم  یلصا  هیضق  عون  بسح  رب  سوکعم  هّیـضق  عون  هتبلا ،

بتک هب  رتـشیب  عـالطا  يارب  تسا (. ناـسنا  ناویح  زا  یـضعب  ینعی : دوشیم ، سکعنم  هیئزج  هبجوـم  تروـصهب  تسا ، ناوـیح  یناـسنا  ره 
( دوش عوجر  قطنم 

روظنم هب  دـناوتیمن  نآ  صاوخ  دوجو و  تخانـش  درادـن ، قّقحت  دوجو » يوس « نآ  رد  زیچ  چـیه  نوچ  هک  تسا  نیا  روـظنم  (. 2 [ ) 10]
رد دوخ  دوش ، ضرف  هفـسلف  دوصقم  تیاغ و  ناونعهب  زیچ  ره  هچ ، دریگ . رارق  نارگـشهوژپ  هجوت  دروم  نآ  ءاروام  هب  یباـیتسد  هلیـسو 

یّطخت زا  يریگولج  يارب  قطنم  اًلثم  دنرادن . ار  یتیـصاخ  نینچ  رگید  نونف  مولع و  زا  يرایـسب  نآ . زا  جراخ  هن  دوب  دـهاوخ  دوجو  هطیح 
هفـسلف يارب  ًافرـص  هفـسلف  نکیل  نتفگ و ...  نخـس  تسرد  يارب  وحن  ندـب و  تحـص  لداـعت و  ظـفح  يارب  بط  دوشیم و  هتخومآ  رکف 

فده هجوت و  دروم  هدـیاف  ناونعهب  دوخ  هکلب  تسین  هدـیافیب  یفـسلف  تفرعم  تسا . فدـه  تیاغ و  دوخ  یفـسلف  تخانـش  ینعی  تسا ،
تسا و نآ  زا  جراخ  نونف ، ریاس  رد  دوصقم  فده و  هک  تسا  نآ  رد  يرشب  فراعم  مولع و  ریاس  اب  نآ  توافت  اهنت  تسا ، نارگـشهوژپ 

هفـسلف دروم  رد  بلطم  نیا  هتبلا  تسین . هدیـشوپ  سکچـیه  رب  دراد  دوجو  یفـسلف  تخانـش  رد  هک  يدـئاوف  هنرگو  نآ ، دوخ  هفـسلف ، رد 
دشاب رظن  دروم  قلطم  روطهب  هفسلف  رگا  نکیل  دنکیم ، ثحب  نآ  صاوخ  دوجو و  زا  هک  تسا  قداص  معالا  ینعم  هب  یهلا  هفسلف  ای  یلوا ،
یلمع تمکح  يرظن و  تمکح  ياههخاش  همه  ینعم  نآ  رد  اریز  تشاد ، دـهاوخن  ار  یگژیو  نینچ  رگید  تسا ، تمکح  اـب  فدارم  هک 

تمکح نتخومآ  تیاـغ  اـمکح  لاـح ، نیا  اـب  تفرگ . دـهاوخ  رارق  نآ  هریاد  رد  نونف  مولع و  همه  تروـص  نآ  رد  دوـشیم و  لـماش  ار 
ینیع ناـهج  هباـشم  ینـالقع  یناـهج  ناـسنا  نآ ، ساـسا  رب  هک  دناهتـسناد  دوـجو  ماـظن  هب  هّبـشت  هار  زا  یناـسنا  سفن  لامکتـسا  ار  يرظن 

، هعبرا رافسا  همدقم  هب  دوش  عوجر  دناهدرک (. رکذ  ندب  رب  ییاورنامرف  رد  سفن  تیوقت  ریخ و  لمع  ار  یلمع  تمکح  تیاغ  و  ددرگیم ،
( لوا ج 

ینعی دـننکیم ، لالدتـسا  تلع  هب  لولعم  زا  نآ  رد  هک  تسا  نآ  ّینإ  ناهرب  یّمل . ناـهرب  ّینا و  ناـهرب  تسا : هنوگود  ناـهرب  (. 1 [ ) 11]
. تسا لوـلعم  هب  تلع  زا  لالدتـسا  ینعی  تـسا ، نآ  سکع  یّمل  ناـهرب  و  تـسا ، تـلع  يوـسهب  لوـلعم  بناـج  زا  لالدتـسا  ناـیرج  ریس 

تلع ناوـنعهب  هک  يزیچ  دوـجو ، يارواـم  تسا و  دوـجو » نآ « عوـضوم  هک  تهج  نآ  زا  یلوا  هفـسلف  رد  هدـش ، هتفگ  نتم  رد  هکناـنچ 
ناهرب نیاربانب  دـشاب . رـسیم  نآ  تخانـش  تلع ، تخانـش  قیرط  زا  ات  تسین  یتلع  لولعم  دوجو » سپ « درادـن ، قّقحت  دوش  هتخانـش  دوجو 

دشاب و تاّیرورـض  رب  نآ  تامّدقم  هک  تسا  نیقی  دـیفم  یتقو  اهنت  زین  ّنإ » ناهرب « درادـن . دربراک  نآ  صاوخ  دوجو و  تخانـش  رد  یِّمل 
اب ینعی  دبای ، تسد  يرگید  هب  هطساو  نودب  یکی  زا  نهذ  هک  دنیوگ  مزالتم  یتقو  ار  رما  ود  دریگ . تروص  مزالت  قیرط  زا  لالدتـسا  ریس 

لالدتـسا تلع  دوجو  رب  لولعم  زا  نآ  رد  هک  ّنا » ناهرب « ددرگ . ریزگان  يرگید  ماکحا  ای  مکح  قیدصت  هب  هّیـضق  کی  رد  مکح  قیدصت 
ملع دوشن  هتخانش  يرما  تلع  رگا  هکنانچ  تسا ؛ دوهشم  یبوخ  هب  هلئسم  نیا  یبرجت  مولع  رد  دوب . دناوت  ینیقی  ملع  دیفم  رتمک  دوشیم ،

هب نآ  ضراوع  لیلاعم و  هّیّلک  يرامیب و  تخانـش  ددرگ  هدهاشم  یناطرـس  ياهلولـس  يرامیب ، ندب  رد  رگا  اًلثم ، دیآیمن . تسد  هب  عطاق 
يراـمیب عون  تخانـش  رب  نآ  لاـثما  فعـض و  بت و  مسج و  يرغـال  گـنر و  یگدـیرپ  قیرط  زا  رگا  نکیل  تسا ، یعطق  رّـسیم و  یبوـخ 
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نخـس نیا  اـمکح  نیب  رد  ورنیا  زا  ددرگ . یفرعم  يرگید  لـماع  نآ ، تلع  اـی  دـنامب و  هتخانـشان  يراـمیب  تلع  اـسب  هچ  دوش ، لالدتـسا 
. دوب دهاوخن  لماک  ملع  دوشن ، هتخانش  تلع  ات  تسا و  للع  هب  ملع  یقیقح  ملع  هک : تسا  لوادتم  مّلسم ، لصا  کی  تروصهب 

ظفلدـننام دنـشاب  هتـشادن  رتشیب  موهفم  ینعم و  کی  لامعتـسا ، دراوم  همه  رد  هک  دوشیم  قالطا  یظاـفلا  رب  يونعم  كرتشم  (. 1 [ ) 12]
. ملع بسا و  ناسنا ،

زا بآ  ریـش  یندـیماشآ و  عیام  هدـنرد و  ناویح  هک  ریـش » ظفل « دـننام  دـننوگانوگ ، یناعم  ياراد  هک  دـنیوگ  ار  یظاـفلا  یظفل ، كرتشم 
. تسا نآ  یناعم 

دوجو ادخ  دراد ، دوجو  ناسنا  مییوگیم  یتقو  ینعی  تسا ؟ عون  ود  نیا  زا  کیمادـک  ءزج  دوجو  ظفل  هک  تسا  هلئـسم  نیا  رـس  رب  ثحب 
ظفل تالامعتـسا ، نیا  یمامت  رد  درادـن ، دوجو  نیدـض  عامتجا  ای  نیـضیقن  عامتجا  مییوگیم  هدرک و  یفن  يزیچ  زا  ار  دوجو  اـی  و  دراد ،
ادـخ يارب  اًـلثم  هک  يدوجو  ینعم و  کـی  هب  میربیم  راـکهب  ناـسنا  دروم  رد  هک  يدوجو  هکنآ  اـی  دوریم  راـکهب  ینعم  کـی  هب  دوجو 

؟ تسا رگید  ینعم  کی  هب  میربیم  راکهب 
تسا ینعم  کی  هب  دشاب  هچ  ره  اب  طابترا  رد  دراوم و  مامت  رد  تسا و  يونعم  كرتشم  دوجو  هدش  نایب  نتم  رد  هکنانچ 

ار نآ  دـشابن و  ياهطـساو  یتح  لـیلد و  هنوگچـیه  دـنمزاین  ناـسنا  نهذ  اـهنآ ، قیدـصت  رد  هک  دـنیوگ  ار  ییاـیاضق  تاـیلوا  (. 1 [ ) 13]
سح و لیبق  زا  يزیچ  هب  قیدصت  رد  کی  ره  نآ ، رگید  مسق  جنپ  اریز  دنرامشیم ، يرورـض  يایاضق  هناگشـش  ماسقا  زا  مسق  نیرتزراب 
، اردـصالم لوق  ربانب  تسین . دـنمزاین  اهنآ ، روصت  و  هیـضق ، ءازجا  زج  زیچ  چـیه  هب  تایلوا  نکیل  تسا . دـنمزاین  نآ  زج  عامـس و  هبرجت و 

یقرواپ ص 22) هب  دوش  عوجر  درادن (. لیلد  هب  يزاین  نآ  قیدصت  اریز  بیرقت ،) هب  تسا ( تایلوا  ءزج  دوجو  ندوب  يونعم  كرتشم 
ینعی دشابتیهام ، نامه  ینعم  هب  تیهام  ره  رد  دوجو  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  نآ  ینعم  مینادـب ، یظفل  كرتشم  ار  دوجو  هاگره  (. 2 [ ) 14]
ندوب ناسنا و  ّتیناسنا  نیب  ینعی  تسا ، یکی  ناسنا  اب  تسه » و « دراد » دوجو  ینعم « تسه ، ناسنا  ای ، دراد  دوجو  ناسنا  مییوگیم : یتقو 

. درادن دوجو  یقرف  وا 
. تسین نینچ  هکنآ  لاح  مینادب ، چوپ  ینعمیب و  ار  هطیسب  هّیله  يایاضق  دیاب  میریذپب  ار  نخس  نیا  رگا 

يزیچ نآ  رد  لومحم  هک  تسا  هّبکرم  تاّیله  نآ  لباقم  رد  دشاب و  دوجو » نآ « رد  لومحم  هک  دوشیم  قالطا  ییایاضق  هب  هطیسب  تاّیله 
. تسا دوجو  زج 

ءیش ياههبنج  ریاس  تیصخش و  تیهام و  زا  هکنآ  زا  لبق  ینعی  تسا ، ءیش  دوبن  دوب و  زا  لاؤس  هک  دوشیم  هتفگ  ورنآ  زا  هطیـسب  له 
زا سپ  دراد ؟ دوجو  ادخ  ایآ  دراد ، دوجو  ناسنا  ایآ  مینکیم : لاؤس  ادتبا  رد  نوچ  دوش . نّیعم  نآ  مدـع  دوجو و  دـیاب  ادـتبا  دوش ، لاؤس 

ینعی دـنیوگ . هطیـسب  له  يربخ ، تروصهب  ار  روکذـم  تالاؤس  خـساپ  تسیچ ؟ ادـخ  تسیچ ؟ ناـسنا  هک  مینکیم  لاؤس  تیهاـم  زا  نآ 
تسا ثداح  ناهج  تسا ، ملاع  ناسنا  دننام  هّبکرم  تایله  دنمان . هطیسب  تاّیله  ار  تسا  دوجوم  ادخ  تسا ، دوجوم  ناسنا  دننام ، ییایاضق 

ای ربخ  هطیـسب  له  رد  هصقان .» ناک  دافم « هّبکرم  له  رد  تسا و  هّمات » ناک  دافم « هطیـسب  له  رد  دوجو  موهفم  هک  دـناهتفگ  امدـق  هریغ . و 
. عوضوم يارب  تسا  يزیچ  توبث  زا  لاؤس  ای  ربخ  هبّکرم  له  رد  و  تسا ، عوضوم  توبث  دوجو و  زا  لاؤس ،

اب تیهام  ره  رد  دوجو  ینعم  رگا  دیوگ ، دناهتـشادنپ  توافتم  یناعم  هب  فلتخم  تایهام  رد  ار  دوجو  هک  یناسک  لوق  زا  هللا  همحر  فلؤم 
ای تسا  دوجوم  ناسنا  موهفم : ینعی  دـشاب . ینعمیب  دوشیم  لمح  تیهام  رب  دوجو  اـهنآ  رد  هک  ییاـیاضق  دـیاب  دـشاب ، یکی  تیهاـم  نآ 

. ناسنا ندوب  ناسنا  نامه  ینعی  ناسنا  ندوب  ناشیا ، معز  هب  اریز  ناسنا ،» ناسنا  اب « دشاب  يواسم  تسه ، ناسنا 
يرعـشا نسحلاوبا  نیملکتم  امکح و  نیب  رد  روهـشم  ربانب  امدق  زا  دناهدوب ( دقتعم  دوجو  یظفل  كارتشا  هب  دیدج  میدق و  رد  هک  یناسک 

یـسفن و دوجو  یکی  ندوب ،» هنوـگود « نیب  دناهدرمـش ) دوـجو  یظفل  كارتـشا  نـالئاق  زا  ار  يرـصب  نیـسحلاوبا  هیرعـشا و  هقرف  ياوـشیپ 
یتوافت ندوب » باـتک  و « باـتک » ندوب  اـی « ندوب » ناـسنا  و « ناـسنا » ندوب  ناـیم « ینعی  دناهتـشاذگن . قرف  یطبار ، طـبار و  دوجو  يرگید 
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. دناهدرکن ساسحا 
ینعمیب و هاگچیه  دنکیم  لاؤس  تایهام  دوجو » زا « هک  هطیـسب  تاّیله  تسا و  توافتم  نآ  دوجو  اب  تیهام  ره  موهفم  هک  تسا  یهیدـب 

تسین چوپ 
هب تبـسن  يدام ؟ ای  دـندرجم  بکاوک  كالفا و  ایآ  مییوگ : ای  و  ضرع ؟ ای  تسا  رهوج  یناسنا  سفن  ایآ  مییوگیم : هک  یتقو  (. 1 [ ) 15]

تبسن تشاد و  نیقی  دوجو  هب  تبسن  ناوتیم  هک  لاح  تسا . اهنآ  تیهام  رد  اهنت  ام  دیدرت  میراد و  مزاج  نیقی  ناگراتـس  ای  سفن  دوجو 
تسا یلقتسم  موهفم  ياراد  کی  ره  دراد و  دوجو  یگناگود  تیهام  دوجو و  نیب  هک  دوشیم  ملسم  درک ، دیدرت  تیهام  هب 

دوجو هک  دناهتفریذپ  دـناهدرک و  لوبق  تانکمم  نیب  رد  ار  دوجو  يونعم  كارتشا  هکنآ  زا  سپ  نیمّلکتم  امکح و  زا  یـضعب  (. 2 [ ) 16]
بجاو و نایم  قرف  دشاب ، كرتشم  ینعم  نیا  رد  زین  لاعتم  بجاو  دوجو  رگا  دناهتفگ : تسا ، ینعم  کی  هب  نکمم  تایهام  همه  دروم  رد 

ینعم کـی  نکمم  رد  دوجو  هک  ینعم  نیدـب  دناهتـسناد ، یظفل  كرتشم  نکمم  بجاو و  ناـیم  ار  دوجو  ورنیا  زا  دوریم . نیب  زا  نکمم 
. رگید ینعم  یلاعت  بجاو  رد  دراد و 

نوریب لاح  ود  زا  تسا ، دوجوم  لاعتم  بجاو  مییوگیم  هک  یتقو  ام  دیوگ : تسا  هدروآ  لوق  نیا  ّدر  رد  هک  یناهرب  رد  هللا  همحر  ّفلؤم 
رگا دوب و  میهاوخ  هّلِطعم  زا  ام  تسا و  لیطعت » نیا « میـشابن ، لـئاق  وا  دوجو  يارب  ییاـنعم  رگا  هن . اـی  مینکیم  هدارا  ار  ییاـنعم  اـی  تسین ؛
رگا لاح  ینعم . نآ  اب  ضقانتم  تسا  ییانعم  ای  مینکیم  هدارا  تانکمم  دوجو  زا  هک  تسا  نامه  ینعم  نآ  ای  میشاب  هتـشاد  رظن  رد  ییانعم 
یهار سپ  میاهدرک . دوـجو  یفن  يو  زا  ینعی  میاهدرک ، تاـبثا  وا  يارب  ار  مدـع  عـقاو  رد  مینک ، تاـبثا  لاـعتم  بـجاو  يارب  ار  نآ  ضیقن 

. تسام بولطم  نیا  مینک و  هدارا  زین  بجاو  يارب  مینکیم  هدارا  تانکمم  دوجو  يارب  هک  ار  ینعم  نامه  هکنآ  زج  دنامیمن 
يزیچ هک  تسا  نیا  دوب » دـهاوخ  نآ  ضیقن  ًامتح  مینک  ضرف  دوریم  راکهب  تانکمم  دروم  رد  هچنآ  ریغ  ار  ینعم  رگا  هکنیا « لیلد  اـما 

تسا دوجو  ضیقن  هک  تسا  مدع  اهنت  نآ  ریغ  نآ و  زا  جراخ  تسین و  جراخ  دوجو  هرئاد  زا 
یناسکهلّطعم یلاعتيراب . تاذ  زا  دوجو  تفـص  یتح  یتفـص ، هنوگره  بلـس  ینعم  هب  تسا  یمـالک  تاحالطـصا  زا  لـیطعت  (. 1 [ ) 17]

دناهدرک یفن  تاقولخم ) تانکمم و  هب  قح  تاذ  میسجت  هیبشت و  زا  زیهرپ  يارب  رتشیب  بجاو ( تاذ  زا  ار  تفص  ره  تبسن  هک  دناهدوب 
ص 49 دئارفلاررغ ، حرش  ك : ر . تسا . يراوزبس  يداه  الم  جاح  گرزب ، فوسلیف  قیقحت ، لها  ضعب  زا  دوصقم  (. 2 [ ) 18]

، هک تسا  نآ  دـناهدرک » طلخ  قادـصم  موهفم و  نایم  بجاو ، نکمم و  نیب  دوجو  یظفل  كارتشا  هب  نالئاق  هکنیا « زا  روظنم  (. 3 [ ) 19]
تاذ رد  دوجو  قادـصم  اریز  قادـصم ،» ثیح « زا  هن  تسا  كرتـشم  نکمم  بجاو و  زا  معا  تادوجوم  همه  رد  موهفم » ثیح « زا  دوـجو 

دش دهاوخ  رتنشور  يدعب  ثحابم  رد  بلطم  نیا  دراد . رایسب  قرف  تانکمم  رد  نآ  قادصم  اب  بجاو 
طوبرم نادب  ءیش  یجراخ  تیعقاو  هچنآ  یکی  تسا ، موهفم  ود  ياراد  ام  نهذ  رد  يزیچ  ره  هک  تسا  نآ  ثحب  نیا  هصالخ  (. 1 [ ) 20]

نآ لاؤس : باوج  رد  هچنآ  مود  موهفم  و  تسا ، هدـینادرگ  دوـجوم  ار  نآ  هدرک و  درط  ءیـش  تاذ  زا  ار  مدـع  هک  تسا  یتـقیقح  تسا و 
. دوشیم هتفگ  تسیچ ؟

ءیـش ره  تقیقح ، نیا  رب  هوـالع  دراد و  ماـن  دوجو  اـی  تیعقاو  هک  دراد  دوجو  كرتشم  روطهب  دـحاو  ینیع  تقیقح  کـی  ءایـشا  همه  رد 
یکی ءیش  تیعقاو  نوچ  و  تسا ، تیهام » نآ « دنکیم و  زیامتم  رگید  ءایشا  زا  ار  نآ  هک  دراد  یتیصوصخ  زیامت و  هجو  هناگادج  روطهب 

تسا دوجو  نآ  زا  تلاصا  هک  دوشیم  تباث  ناهرب  اب  تسین ، شیب 
دوجو تلاصا  رب  هک  تسا  یلاکـشا  نیا  و  دـشاب ، دوجوم  دوخ  دوجو  هک  تسا  نآ  تیهام  تیرابتعا  دوجو و  تلاـصا  همزـال  (. 1 [ ) 21]

. دناهدرک دراو 
مزال دنشاب ، دوجو  زا  يدومن  اهنت  تایهام  دشاب و  هتشاد  نادب  یگتسب  زیچ  ره  یجراخ  تیعقاو  دشاب و  لیصا  دوجو  رگا  هکنیا ، حیضوت 

تیهام ره  هکنانچ  دشاب ، هدش  ضراع  نآ  رب  يرگید  دوجو  دیاب  دشاب  دوجوم  دوخ  دوجو  رگا  و  دشاب ، دوجوم  دوخ  دوجو  هک  دـیآیم 
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تـشاد دهاوخ  يرگید  دوجو  هب  جایتحا  دشاب  دوجوم  دوخ  رگا  زین  رگید  دوجو  و  ددرگ ، ضراع  نآ  رب  دوجو  هک  دوشیم  دوجوم  یتقو 
. دش دهاوخ  دودحمان  ياهدوجو  لسلست  بجوم  نیا  و 

دوجوم يارب  دراد و  یعقاو  یجراـخ و  ققحت  دوخ  تاذ  هب  دوـجو  هک  تسا  نآ  تسا  هدـمآ  باـتک  نتم  رد  هکناـنچ  لاکـشا  نیا  خـساپ 
رون هب  جاتحم  دوخ  روهظ  رد  رون  اما  تسا ، تیؤر  لباق  رهاظ و  رون ، هطـساو  هب  ءایـشا  همه  هکنانچمه  درادن ؛ رگید  دوجو  هب  يزاین  ندوب 

تسین دوخ  تاذ  زج  يرگید 
ءزج ود  ياراد  ینعی  دـشاب ، دوـجو  ياراد  هک  دوـشیم  قـالطا  يزیچ  هب  یجراـخ  تقیقح  ثیح  زا  دوـجوم  هکنآ  رب  هوـالع  (. 1 [ ) 22]

دوشیم قالطا  يزیچ  رب  دوجوم  زین  تغل  ثیح  زا  تسا ، هدش  ضراع  تاذ  نآ  رب  هک  دوجو  يرگید  ّصاخ و  تیهام  تاذ و  یکی  دشاب ،
يرگید دوجو  هب  فّصتم  دـیاب  هدـعاقلا  یلع  دـشاب  دوجوم  دـهاوخب  دوخ  دوجو ، رگا  ساسا ، نیا  رب  دـشاب . دوجو  تفـص  هب  فّصتم  هک 

. دوش ضراع  نآ  رب  يرگید  دوجو  ینعی  ددرگ 
تسا دوجوم  تاذلاب  دوخ  تسا و  رگید  تاوذ  هدننک  دوجوم  دوجو  هک  تسا  نیا  تقیقح  اما 

باتک تسا . ناریا  گرزب  هفـسالف  زا  انیـس و  یلعوبا  زّربم  نادرگاـش  زا  ق ) رد 458 ه . یفوتم  نابزرم ( نب  راـینمهب  نسحلاوبا  (. 2 [ ) 23]
تسوا تالاؤس  خساپ  یلعوبا  تاثحابم  باتک  تسا و  لیصحتلا  تایهلا ، تاّیعیبط و  قطنم و  رد  وا  فورعم 

. دوشیم هدوزفا  ياهتکن  بلطم  رتشیب  حوضو  يارب  تسا ؛ نشور  نتم  رد  نآ  خساپ  لاکشا و  (. 1 [ ) 24]
ینعم نآ  ریغ  بجاو و  زا  ثحب  رگید  دوـب و  دـهاوخ  دوـجولابجاو  زیچ  همه  دـشاب ، دوـجوم  دوـخ  هب  دوـجو  رگا  هک  تسا  نیا  لاکـشا 

رد ام  هک  تسا  نیا  اردصالم  زا  لوقنم  نخس  ّفلؤم و  خساپ  تسا . دوجولابجاو  تسا ، دوجوم  دوخ  هب  هک  يزیچ  اریز  تشاد ، دهاوخن 
. ندـش دوجوم  ینعم  هب  نتفاـی  دوجو  يرگید  ندوب و  دوجوم  ینعی  نتـشاد  دوجو  یکی  میـشاب ، هتـشاد  هجوت  دـیاب  هبنج  ود  هب  دوجوم  ره 
هب نکمم  رد  هچ  بجاو و  رد  هچ  لاـح  ره  رد  دوـجو  ینعی  تسا  دوـجو  سفن  هب  نکمم  بجاو و  رد  تسا ، لوا  هبنج  هـب  طوـبرم  هـچنآ 

تاذ ياضتقم  تاذـلاب  بجاو  رد  دوجو  هک ، تسا  نیا  خـساپ  هن ؟ ای  تسه  لعاج  لعاف و  ياراد  دوجو  هکنیا  رد  اما  تسا ، دوجوم  دوخ 
تسا هدنریذپ ) لباق ( دادعتسا  لعاف و  ياضتقا  هب  تانکمم ، ینعی  ریغلاب ، بجاو  رد  تسا و 

یشاوح نتم و  رد  هریغب - هسفنب و  هریغل و  هسفنل و  هریغ ، یف  هسفن و  یف  دوجو - ماسقا  زا  یعماج  ًاتبسن  حرـش  يدعب  لوصف  رد  (. 2 [ ) 25]
. دمآ دهاوخ 

رد هکلب  تسین  موهفم  رد  دش  رکذ  ًاقوف  هک  دوجو  ماسقا  نایم  فالتخا  هک : تسا  یفاک  هزادنا  نیمه  بلطم  ندـش  نشور  يارب  اجنیا  رد 
موهفم و نایم  طلخ  زا  روظنم  تسا . هدرک  هدنسب  هتکن  نیمه  يروآدای  هب  اهنت  لاکشا  خساپ  رد  هللا  همحر  فلؤم  هکنانچ  تسا ؛ قادصم 

مدع قالطا و  بوجو و  زا  هک  تسا  یتوافتم  بتارم  ياراد  نهذ  زا  جراخ  رد  دوجو  یعقاو  قادصم  هک  تسا  نآ  دروم  نیا  رد  قادـصم 
هسفنب دوجو  نیب  فالتخا  نیاربانب  تسا . یهانتمان  بتارم  نایم  نیا  رد  دوشیم و  متخ  مدع  اب  يزرممه  دّیقت و  ناکما و  هب  زاغآ و  یهانت 

. دوش ضقن  دوجو  ندوب  يونعم  كرتشم  ود ، نآ  نایم  دوجو  كارتشا  زا  هک  تسین  یموهفم  فالتخا  هریغب ، دوجو  و 
لئاسم نیّهلأتملاردص ، مالـسا ، گرزب  فوسلیف  رـصع  ات  دناهدرک و  طلخ  قادصم  موهفم و  نیب  دوجو  هلئـسم  رد  ًابلاغ  نیمّلکتم  امکح و 
لئاسم رد  قادـصم  موهفم و  زرم  صیخـشت  مدـع  هدوبن و  حـقنم  نشور و  هفـسلف  یـساسا  لئاسم  زا  يرایـسب  تیهام و  دوجو و  هب  طوبرم 

ای دوجو  تلاـصا  هب  طوبرم  ثحاـبم  زا  يرایـسب  ناوتیم  هک  يروطهب  دوب ، هدرک  داـجیا  هفـسالف  ناـیم  رد  ار  يرایـسب  تالکـشم  دوجو ،
دوخ رگید  راثآ  رافـسا و  زا  عضوم  نیدـنچ  رد  دوخ  اردـصالم  هکنانچ  تسناد ، نآ  زا  یـشان  قارـشا ، ءاـشم و  بتکم  ود  رد  ار  تیهاـم 

لئاـسم زا  کیچـیه  دوشن ، كرد  نآ  یتاذ  تیدوـجوم  دوـجو و  تقیقح  تینیع  تلاـصا و  هلئـسم  هک  یماـگنه  اـت  تسا . هدـش  روآداـی 
« کیکشت هلئسم « هب  همه  نآ ، لاثما  يریغ و  یـسفن و  دوجو  نکمم و  بجاو و  نایم  فالتخا  دشدهاوخن . كرد  دیاب ، هکنانچ  یفـسلف ،

هَّللاءاش نا  دش ، دهاوخ  نشور  هدنیآ  ثحابم  رد  هک  ددرگیم  زاب 
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اب ق ) م 587 ه . لوتقم ( يدرورهس  شبح  نب  ییحی  نیدلا  باهش  خیش  مالـسا ، نّویقارـشا  هلـسلسرس  هژیوهب  قارـشا ، يامکح  (. 1 [ ) 26]
دوجو کیکشت  تدحو و  تلاصا و  اب  یفسلف  مهم  لئاسم  زا  يرایـسب  نآ و  بتارم  رد  کیکـشت  راونا و  رون و  دروم  رد  وا  نخـس  هکنآ 

، تسا ناسکی  دراوم  يرایسب  رد  کیدزن و  رایـسب  دش ، تابثا  ق ) م 1050 ه . يزاریـش ( میهاربا  نب  دمحم  نیّهلأتملاردص  طسوت  ًادعب  هک 
لوبق زا  ار  وا  هک  ياهلئـسم  اـهنت  ییوگ  تسا و  ضقاـنتم  هاـگ  برطـضم و  دّدرم و  رتـشیب  وا  ناـیب  نکیل  تسا . دـقتعم  تیهاـم  تلاـصا  هب 

طـسوت دیاب  دشاب ، دوجوم  تاذـلاب  دوجو  رگا  هکنیا : رب  ینبم  دـیدرگ ، حرطم  لصف  نیمه  رد  هک  تسا  نامه  هتـشاد ، زاب  دوجو  تلاصا 
رهاـظلا ار « رون  دوخ ، هک  یتروص  رد  دـماجنایم . لاـحم  لسلـست و  هب  راـک  وحن و  نیمه  هب  زین  دوجو  نآ  دوش و  دوجوم  يرگید  دوـجو 

«. درادن يراگزاس  قارشا  هلئسم  اب  ًاساسا  تیهام  تلاصا  هب  لوق  اردصالم « لوق  هب  دنادیم و  هریغل » رهظملا  هتاذب و 
حیولت تاحیولت ، باتک  و  ۀیلقعلا » تارابتعالا  یف  ۀموکح ، ناونع « تحت  ص 64  قارشالا ، ۀمکح  باتک  هب  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب 

يراوزبس و هموظنم  حرش  و  ص 54 ، تالیصفت » تالاکـشا و  ناونع « تحت  لوا ، دلج  رافـسا ، هب  دوش  عوجر  زین  ص 33 ، هتاذ ، یف  لوا ،
باتک نآ  رب  دوجو  تلاصا  ثحبم  رد  یلمآ  یجدیه و  یشاوح 

مالک و وقطنم  رد  فیلأت  یس  هب  کیدزن  (، 907 - 830 يرجه ( مهن  نرق  نامّلکتم  نادنمشناد و  زا  یناّود  دمحم  نیّدلالالج  (. 1 [ ) 27]
ود و  یچـشوق ، دیرجت  حرـش  رب  تسوا  دیدج  میدق و  فورعم  هیـشاح  ود  رد  وا  یفـسلف  ءارآ  رتشیب  تسا . بوسنم  ودب  ریـسفت  تمکح و 

(. ق 682 ه . - 594 يومرا ( نیدلاجارس  راونالا  علاطم  حرش  رب  یکتشد  نیدلاردص  حرش  رب  دیدج ) میدق و  علاطملا ( ریونت  مان  هب  هیشاح 
زین یسراف  هب  يو  تسا . هدوب  نیدلاریصن  هجاوخ  يرـصان  قالخا  باتک  نآ  لصا  هک  تسا  یلالج  قالخا  یـسراف  هب  يو  فورعم  باتک 

تسا هدوب  ولنویوقارق  ولنویوق و  قآ  هلسلس  اب  رصاعم  وا  تسا . هتشاد  صّلخت  یئافو  هتفگیم و  رعش 
( هیفوـصو یمالـسا  ياـفرع  نیهلأـتملا ( قوذ  هب  بوـسنم  ار  نآ  هک  تـسا  فورعم  یناّود  زا  دـعب  ياـمکح  نـیب  رد  ياهـیرظن  (. 2 [ ) 28]

تلاصا هنکمم  تایهام  رد  اـما  دراد ، تلاـصا  دوجولابجاو  رد  دوجو  هک  تسا  نیا  هیرظن  نآ  دـش ، هراـشا  نادـب  هکناـنچ  و  دناهتـسناد ،
اهنآ تلاصا  اما  دنراد ، تلاصا  دناهتشاد  تفایرد  نآ  زا  هک  ياهصح ) ياهرهب ( هتفای و  دوجو  اب  هک  یتبسن  هطـساو  هب  تایهام  هکلب  درادن ،

تسا بجاو  دوجو  هب  اهنآ  تبسن  عقاو  رد 
دوخ زا  وتسا  يرابتعا  يرما  تیهام  نوچ  هک  تسا  نآ  يوهام » لـمح  ره  رد  تسا  يدـییقت  تیثیح  دوجو  هکنیا « زا  روظنم  (. 1 [ ) 29]

تیهام رب  یلمح  هنوگره  نیارباـنب  تسین . ریذـپناکما  ددرگ  ضرف  شیارب  يدوجو  هکنآ  نودـب  نآ ، رب  یلمح  هنوگچـیه  درادـن ، چـیه 
. یجراخ دوجو  ینهذ و  دوجو  زا  معا  تسا ، توبث  دوجو و  یعون  دیق  هب  نآ  نتخاس  دیقم  هب  لوکوم 

:» مییوگ هکنانچ  دـنیوگ  یقـالطا  ار  نآ  تیثیح  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  تاذ  قـالطا  اـب  وه ، ثیح  نم  تاذ و  ثیح  زا  اـهنت  هاـگره  زیچ  ره 
نآ تاذ  هبترم  اهنت  تسا و  تهج  تلع و  دـیق و  ره  زا  قالطا  تیهام ، تیثیح  نآ  رد  هک  ۀـمودعمال » ةدوجومـال و  یه  ثیح  نم  ۀـیهاملا 

ياراد ناسنا  هک  کحاض » بجعتم  وه  ثیح  نم  ناـسنالا  مییوگ «: هکناـنچ  دراد . ار  مکح  لـیلعت  هبنج  تیثیح  زین  هاـگ  تسا . رظن  دروم 
. دنکیم نایب  ار  مکح  تلع  ینعی  دنکیم  لیلعت  ار  کحض ) هب  مکح ( هک  بجعت ) تسا ( یتیثیح 

دوجوم هن  هک  یقالطا ، تیثیح  اب  ینعی  تاذ ( هبترم  رد  تیهاـم  رب  هک  تسا  ینعم  نیدـب  تسا ، تیهاـم  يدـییقت  تیثیح  دوجو  هکنیا  اـما 
نآ رب  دوجو  توبث و  دـیق  هب  نآ  یتاذ  مزاول  یتح  تسا  هدـش  حیرـصت  نتم  رد  هکنانچ  و  دوشیمن ، لمح  زیچ  چـیه  مودـعم ) هن  تسا و 

. تسا ءیش  نآ  دوخ  توبث  عرف  ءیش ، يارب  ءیش  توبث  اریز  تسا ، لمح  لباق 
نآ رب  يراوزبس  یشاوح  ص 92 و  لوا ، ج  رافسا ، ك : ر .

زا تساترابع  ّدح  یقطنم  حالطـصا  رد  تسا . تیهام  یقطنم  ّدح  تسا » جراخ  نآ  ّدح  زا  دوجو  هلمج « رد  ّدـح » زا « روظنم  (. 2 [ ) 30]
زج هب  دیآ ( شیپ  قلطم  روطهب  ّدح  زا  نخس  هاگره  هفـسلف  رد  تسا و  فیرعت  ماسقا  زا  مسق  نیرتلماک  هک  نآ ، تایتاذ  هب  ءیـش  فیرعت 
ای مسا  حرـش  صقان ، مسر  مات ، مسر  صقاـن ، ّدـح  زا : تسا  تراـبع  رگید  فیراـعت  تسا . یقطنم  فیرعت  ناـمه  روظنم  نآ ) يوغل  ینعم 

همکحلاهیاهن همجرت  هفسلف : www.Ghaemiyeh.comتیاهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 233 

http://www.ghaemiyeh.com


. یظفل فیرعت 
بیرق و سنج  ناونعهب  ناویح  ناسنا ، فیرعت  رد  هکناـنچ  دور . راـکهب  بیرق  لـصف  اـب  بیرق  سنج  نآ  رد  هک  تسا  یفیرعت  ماـت ، ّدـح 

دوش عوجر  قطنم  ياهباتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  تسا . قطان  ناویح  ناسنا  مییوگ  و  دوریم ؛ راکهب  بیرق  لصف  ناونعهب  قطان 
داجیا ار  روصت  نیا  دیابن  دوشیم  هتفگ  تیهام  دوجو و  هرابرد  هچنآ  ینعی  تسا ، یلقع  رابتعا  هب  اهنت  تیهام ، زا  دوجو  بلـس  (. 1 [ ) 31]

، عقاو ملاع  رد  تسین و  شیب  یکی  دوجو  تیهام و  هکلب  دوشیم ، لصاح  دوجوم » اهنآ « بیکرت  زا  هک  تسه  زیچ  ود  ناـهج  رد  هک  دـنک 
ءیـش تیهام  تاذ و  یکی  هک  دنک  میـسقت  ینهذ  رـصنع  ود  هب  ار  دوجوم  ره  دـناوتیم  ناسنا  نهذ  اما  تسا ، دـحاو  کی  ود  نآ  تقیقح 

، دـشاب هتـشاد  یجراـخ  تیعقاو  دـیاب  ود  نیا  زا  یکی  دوشیم  هجوتم  هک  تسا  میـسقت  نیا  زا  سپ  و  نآ ، یتسه  دوجو و  يرگید  تسا و 
طوبرم نادب  ءیـش  تیعقاو  هچنآ  هک  دنکیم  تابثا  یعطق  ناهرب  دیآیمن . دوجو  هب  یعقاو  دوجوم  هاگچـیه  موهفم  ود  بیکرت  زا  هنرگو 

هاگچـیه تیهام  تسین و  شیب  یکی  جراخ  رد  دوجو  تیهام و  تقیقح  اما  تسا ، تیهام  دراد  يرابتعا  هبنج  هچنآ  تسا و  دوجو » تسا «
دوب دناوتن  یجراخ ، هاوخ  ینهذ و  هاوخ  دوجو ، زا  کفنم 

عقاو ءیـش ، تیهام  ّدح  رد  نکیل  دشاب  ریذـپانکیکفت  ءیـش  زا  هک  تسا  یلاوحا  تافـص و  مزاول ، نآ  عمج  همزال و  مزال و  (. 2 [ ) 32]
توبث . 1 تسا : زیامتم  تایـضرع  زا  هّصاخ  راهچ  هب  هک  دوشیم  هدیمان  یتاذ » ًاحالطـصا « دـشاب  تایهام  ّدـح  رد  لخاد  هچنآ  هچ ، دوشن ،

. تسا یلوا  لمح  تیهام ، نآ و  نیب  لمح  . 4 دراد ، يرهوج  مدقت  تیهام  رب  . 3 تسا ، زاینیب  تلع  زا  . 2 تسا ، يرورض  نآ 
، دوشیم لمح  تیهام  رب  دوجو  هطساو  هب  راهچ ، ددع  يارب  ّتیجوز  دننام  مه ، تیهام  یتاذ  مزاول  هک  ددرگیم  رکذتم  هللا  همحر  ّفلؤم 
هب دانتسا  اب  سپـس  دوب . دهاوخن  رـسیم  زین  لمح  نیمه  ددرگ  یفتنم  راهچ  زا  توبث  دوجو و  رگا  تسا ، جوز  راهچ  ددع  مییوگ : هکنانچ 

دوجو مزاول  زا  ّتیعون  هکنانچ  یجراخ . اـی  ینهذ  دوجو  زا  معا  تسا ، دوجو  مزاول  الک  تیهاـم  مزاول  ًاـساسا  دـیوگ ، یناّود  هماـّلع  لوق 
. دوشیم لـمح  تیهاـم  رب  دوـجو  هطـساو  هب  همه  زین  مزـالریغ  تایـضرع  فرب و  یجراـخ  دوـجو  مزاوـل  زا  يدرـس  تسا و  ناـسنا  ینهذ 

نآ ّدـح  رد  ذوخأم  نکیل  تسا ، دوجو  تیهام ، همزال  ینعی  نآ ؛ تاذ  زا  جراخ  تسا و  تیهام  مزاول  زا  دوخ  دوجو  هک  تسا  نآ  تقیقح 
درادن و چیه  دوخ  زا  تیهام  تسین ؛ نآ  ّدـح  رد  ذوخأم  نکیل  تسا  ریذـپانکیکفت  ءیـش  تاذ  زا  مزاول  دـش  هتفگ  هکنانچ  اریز  تسین ،

. تسا دوجو  زا  زیچ  همه 
دمآ دهاوخ  تیهام  ثحب  رد  رتشیب  حیضوت  دروم  نیا  رد 

موهفمرد و فالتخا  ای  موهفم و  رد  زیچ  ود  داـّحتا  تاواـسم و  زا  تسا  تراـبع  مـالک  تمکح و  لـها  حالطـصا  رد  هقواـسم  (. 1 [ ) 33]
. قادصم رد  داحتا 

، نآ زا  دوصقم  تسا و  دوجو  تلاصا  بتکم  لئاسم  ّمها  زا  نیا  تسا و  حرطم  ّتیئیـش  ای  ّتیـصخش و  اب  دوجو  هقواسم  دوجو ، لئاسم  رد 
نآ صاخ  دوجو  زا  هتـساخرب  هکلب  تسین ، ءیـش  تیهام  هب  طوبرم  نتـشاد ، صاخ  تیوه  زیامت و  لالقتـسا و  اـی  صّـصخت  هک  تسا  نیا 

هدـش ضراع  نآ  رب  دوجو  هک  هاگنآ  رگم  درک  ناوتن  قالطا  ءیـش  تیهام ، رب  هک  تسا  ینعم  نادـب  زین  تیئیـش  اب  دوجو  هقواـسم  تسا .
اهنآ قادصم  دندوجو و  نامه  قادصم  تهج  زا  دنراد  دوجو  اب  هک  یموهفم  فالتخا  اب  تیئیش  ّتیصخش و  هکنیا : نخس  هصالخ  دشاب .

درادن یشقن  هنیمز  نیا  رد  تیهام  تسا و  دوجو 
دوجوود ره  هکلب  تسین ، یمدـع  نآ  فرط  کـی  ضقاـنت  دـننام  هک  تسا  نآ  تسا  يدوجو  رما  ود  نیّدـض  هکنیا  زا  روظنم  (. 1 [ ) 34]

و دیفس ، مه  دشاب و  هایس  مه  دحاو  نآ  رد  ءیـش  کی  ینعی  دنیآرد ، عوضوم  کی  رب  نامز  کی  رد  هک  يدیفـس  یهایـس و  دننام  دنراد ،
تیاهن دـح  رد  فالتخا  رگا  و  تسا ؛ ییاهن  دـح  رد  فالتخا  گنر ، ثیح  زا  اـهنآ  نیب  دـنراد و  رارق  گـنر ) بیرق ( سنج  تحت  ود  ره 

. دننیفلتخم هکلب  دنوشیمن  بوسحم  نیدض  یبآ  درز و  گنر  اًلثم  تفگ  ناوتن  نیدض  ار  اهنآ  دشابن 
دش دهاوخ  هتفگ  نخس  لباقت  لصف  رد  نیا  زا  سپ  نیضیقن  نیدض و  هرابرد 
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لصف سنج و  عون و  یئزج و  یلک و  لیبق  زا  هچنآ  تسین . يراج  دوجو  رب  ددرگیم  ضراع  تیهام  رب  هک  یلاوحا  تافـص و  (. 2 [ ) 35]
دوجو رب  کیچیه  تسا و  تیهام  فاصوا  همه  دوشیم ، هداد  تبسن  میهافم  ءایـشا و  هب  رگید  ضارعا  فیک و  ّمک و  ضرع و  رهوج و  و 

هتفگ عون » رگا « ای  دباییم و  قابطنا  تایئزج  رب  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دوشیم ، قالطا  یلک  موهفم » کی « هب  رگا  اریز  تسین ، لمح  لباق 
. سنج تحت  دـشاب  عون  رگا  اـی  دـیآیمرد ، عون  تحت  دـشاب  درف  رگا  اـی  دـنکیم و  قدـص  دوخ  دارفا  رب  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دوـشیم 

نآ جاردـنا  ای  دوخ و  قیداصم  رب  تایهام  قابطنا  قدـص و  هطـساو  هب  تسا  هدـش  هراشا  نادـب  نتم  رد  هک  فاـصوا  هنوگنیا  یلک  روطهب 
. تسا يراج  اهنآ  رب  رگید ، ياهتیهام  تحت 

هن دراد و  عوـن  هن  یئزج ؛ هن  تسا و  یّلک  هن  دراد ، دوـجو  دوـخ  تاذ  هب  هک  تسا  ینیع  تقیقح  یجراـخ و  تیعقاو  کـی  هک  دوـجو  اـما 
نیاربانب ضرع و  هن  تسا و  رهوج  هن  دـنیآرد ، نآ  تحت  یئزج  ياهدوجو  هک  تسا  سنج  ای  عون  دوخ  هن  دـیآرد و  نآ  تحت  هک  سنج 

. دوخ دارفا  نایم  كرتشم  هن  یصخش و  رد  قداص  هن  يزیچ و  رب  تسا  قبطنم  هن 
نیا كرد  نآ . موهفم  هن  تسا  دوـجو  تقیقح  نیع و  دـنکیمن ، قدـص  نیعم  قادـصم  درف و  صخـش و  رب  هچنآ  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب 

قیداصم رب  میهافم  رگید  نوچمه  هک  تسا  یلقتسم  موهفم  ياراد  نایعا ، ریاس  دننام  دوجو » هک « ینعم  نیدب  تسا ، لئاسم  ّمها  زا  هلئـسم 
نآ زا  ياهبترم  نیبم  یتیهاـم  ره  هک  تسا  نآ  یهاـنتمان  بتارم  ینیع ، دوجو  ِقیداـصم  اـما  تسا ، كرتشم  تادوجوم  نیب  قداـص و  دوخ 

. دش دهاوخ  نشور  دوجو  یتاذ  کیکشت  هلئسم  نایب  اب  بلاطم  نیا  تسا .
هب رـصحنم  درادن و  هباشم  عونمه و  ورنیا  زا  دنک  قدـص  هقیقحلاقفتم  دارفا  رب  هک  تسین  عون  ياراد  دوجو  دـش ، هظحالم  هکنانچ  سپ ،

. تسا عون  کی  تحت  نتفرگ  رارق  يدننامه ، همزال  اریز  تسین ، نآ  دننام  زیچ  چیه  تسا و  درف 
سنج دوجو  هکنآ  لاح  و  دنـشاب ، عقاو  بیرق  سنج  کی  تحت  مه  اب  هک  دوب  دـناوت  دـض  يزیچ  اـب  يزیچ  اریز  درادـن ، زین  ّدـض  دوجو ،
ندوبن مدع ، اما  دنیدوجو ، رما  ود  نیدض  دش  هتفگ  هکنانچ  اریز  تشادنپ ، دوجو  دض  دیابن  ار  مدـع  تسا و  مدـع  دوجو ، ضیقن  درادـن ،

دشاب هتشاد  یتوبث  تقیقح و  دوخ  هکنآ  هن  تسا  دوجو 
تیهام ره  دش  هتفگ  هکنانچ  هک  تسا  نآ  دوجوم »...  ياهتیهام  هّیلک  ددع  هب  تسا  ییاهبلس  نآ  همزال  ترابع « زا  روظنم  (. 1 [ ) 36]

هب ناسنا  رد  دوجو  تسا . نآ  دویق  دودح و  تایهام  یهانتمان و  تسا و  قلطم  دوجو  دزاسیم . دودـحم  دوخ  هب  ار  دوجو  هک  تسا  يّدـح 
. گنس تیهام  هب  گنس  رد  بسا و  تیهام  هب  بسا  رد  دوشیم و  دودحم  ناسنا  تیهام 

نیدب دوش . بلس  نآ  ّدح  زا  رگید  تایهام  همه  هک  تسا  نآ  دنکیم  دودحم  یصاخ  ّدح  هب  ار  دوجو  هک  تیهام  ره  همزال  ساسا  نیا  رب 
زا يرگید  ءیـش  ای  واگ  ای  بسا  رگید  ّدـح ، نآ  رد  دودـحم  دوجو  هک  دـنکیم  داـجیا  دوجو  يارب  يّدـح  ناـسنا  تیهاـم  اًـلثم  هک  ینعم 

بسا تیهام  هب  دودحم  دوجو  ینعی  بسا  و  ناسنا ، تیهام  دودح  هب  دودحم  دوجو  ینعی  ناسنا ، سپ  تسین . تادوجوم 
وینهذ دوجو  یجراـخ و  دوجو  زا  معا  دوریم ، راـکهب  نآ  لاـثما  لوصح و  دوجو و  اـب  فدارم  هک  يدراوم  رد  توـبث  ظـفل  (. 2 [ ) 37]

رد دـش . دـهاوخ  هداد  حیـضوت  دوخ  ياج  رد  بتارم  نیا  زا  کی  ره  تسا ( دوجو  زا  یّـصاخ  هبترم  کی  ره  هک  تسا  يرمالا  سفن  رّرقت 
( دوش تقد  تسا  هدمآ  نتم  رد  هکنآ  فیرعت  رمالا و  سفن  ینعم 

قیدـصت دروم  لومحم  عوضوم و  نیب  دوجوم  هّیمکح  تبـسن  تقیقح  رد  دوشیم ، عقاو  قیدـصت  دروم  ياهیـضق  هک  یماگنه  (. 1 [ ) 38]
دهاوخ نهذ  رد  دـشابن  جراخ  فرظ  رد  دوجو  رگا  لاـح  تسا . ریذـپناکما  توبث  دوجو و  زا  یفرظ  رد  مکح  نآ  ققحت  دریگیم و  رارق 

هژیو ياهطبار  نآ  اب  هک  يرگید  دوجوم  یجراخ  دوجو  عبت  هب  توبث  ای  دوجو  یعون  نآ  يارب  نهذ  دـیاب  ًامتح  دـشابن  نهذ  رد  رگا  دوب و 
، تسا عون  ناسنا  هیـضق  رد  دراد و  دوجو  نهذ  زا  جراخ  فرظ  رد  ناسنا  تسا ، دوجوم  ناسنا  هیـضق  رد  اًلثم  دـنک . ضرف  اـی  لـعج  دراد ،

. تسا ّتیعون  تفص  ياراد  نهذ  رد  ناسنا 
دهدیم و یهاوگ  مکح  قدص  هب  ناسنا  نهذ  مه  زاب  درادن و  ققحت  نهذ  جراخ و  فورظ  زا  کیچیه  رد  عوضوم  هک  یتاقیدصت  رد  اما 
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؟ دراد یلکش  هچ  هلئسم  بیذکت ، هن  دنکیم  قیدصت  ار  هیضق 
سپ دـنکیم . ضرف  مودـعم  روما  یناعم و  يارب  ققحت  توبث و  یعون  دوجوم ، تیهام  ای  دوجو  عبت  هب  ًارارطـضا  لقع ، يدراوم ، نینچ  رد 

نالطب مدع و  رد  هن  دریگیم و  تروص  توبث  دوجو و  فرظ  رد  قیدصت  لاح  ره  هب 
هتـشادن توبث  دوجو و  هچنآ  هک  تسا  نیا  تشاد » دـهاوخن  ققحت  جراخ  نهذ و  رد  زین  نآ  يدوجو  راـثآ  تراـبع « زا  روظنم  (. 2 [ ) 39]

دوجو راثآ  تسا و  جراخ  رد  ءیـش  تایفیک  تافـص و  لاعفا و  یجراخ ، دوجو  راثآ  تشاد . دـهاوخن  زین  يدوجو  صاوخ  راثآ و  دـشاب ،
هللا همحر  فلؤم  دوش ؟ عقاو  يرما  تلع  دـناوتیم  هنوگچ  تلع ، مدـع  دـننام  يزیچ  نیارباـنب  تسا . نآ  یعبت  میهاـفم  یناـعم و  زین  ینهذ 

تسا هداد  خساپ  نادب 
ص 39 هرامش 1 ، یقرواپ  هب  دوش  عوجر  (. 1 [ ) 40]

یگناوید يدرخیب و  زا  یشان  درادن ، زین  ّدر  ثحب و  شزرا  هللا  همحر  فلؤم  هتفگ  هب  دراد و  هک  یتفاخـس  همه  اب  هلزتعم  لوق  (. 2 [ ) 41]
ءارآ هنوگنیا  راـهظا  ثعاـب  لاکـشا و  بجوم  فـلتخم  لـئاسم  رد  هک  تسا  یفـسلف  یملع و  جـنرغب  هلئـسم  کـی  زا  یـشان  هکلب  تسین ،

. ینامزریغ ینامز و  مدع  زا  معا  تسا ، مدع  روصت  نآ  ددرگیم و 
نهذ رد  ناسنا  رگا  و  دنک - روصت  دناوتیمن  ار  یقیقح  دوجو  هک  نانچمه  دنک - روصت  ار  قلطم  مدـع  دـناوتیمن  ناسنا  هک  ینعم  نیدـب 

مودـعم تادوجوم  مه  زاب  تسا ، هدوب  مودـعم  دراد  دوجو  هچنآ  همه  ادـتبا  زا  ای  دـناهدش و  مودـعم  تادوجوم  همه  هک  دـنک  روصت  دوخ 
هنافسأتم دشاب . هتشاد  جراخ  رد  یتقیقح  ای  نهذ  رد  يروصت  هکنیا  ات  تسین  يزیچ  مدع  اریز  ار ، زیچ  همه  مدع  هن  دراد ، رظن  رد  ار  هدش 

دنرادنپیم یکی  ءایشا  زا  یلاخ  ياضف  اب  ار  مدع  یضعب  زین  زورما 
نآ تلع  قیرط  زا  لولعم  دوجو  رب  لالدتـسا  تسا و  تلع  قیرط  زا  عوـضوم  تخانـش  یّمل  ناـهرب  هک  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  (. 1 [ ) 42]

نیاربانب تسین ، يزیچ  ضحم  نالطب  مدـع و  زج  دوجو  يارو  رد  تسا و  قلطم  دوجوم  یهلا  هفـسلف  عوضوم  نوچاما  دریذـپیم ، تروص 
. درادن دربراک  یهلا  هفسلف  رد  ّمل » ناهرب « سپ  درک . روصت  دوجو  صقان  ای  مات  ببس  ناونعهب  ار  يزیچ  ناوتیمن 

ص 25 یقرواپ 1 ، هب  دوش  عوجر 
تـسا يرما  هتبلا  هک  تلع  لیلد و  نودـب  رگید  يزیچ  هب  يزیچ  لیدـبت  زا  تسا  تراـبع  تمکح  لـها  حالطـصا  رد  بـالقنا  (. 2 [ ) 43]

لاحم
: تسا رارق  نیا  زا  تسا  هدمآ  مهد  هرامش  لیذ  رد  هچنآ  هصالخ  (. 1 [ ) 44]

راثآ بترت  ّتیثیح  نامه  دوجو  تقیقح  نیاربانب  تسا ؛ یجراـخ  راـثآ  أـشنم  هچنآ  ینعی  ینیع  تیعقاو  و  ینیع ، تیعقاو  ینعی  دوجو  اـًلّوا :
هکنآ هن  تسا ، ّتیجراخ  نیع  دوخ  یگژیو ، نیا  اب  یتقیقح  ًایناث : دشاب . هتشاد  دوجو  هک  تسا  بترتم  ءیـش  رب  یماگنه  راثآ  اریز  تسا ،

لیکـشت ار  نآ  تاذ  ّتیجراخ  سفن  هک  يزیچ  ندوب و  یجراخ  ینعی  نتـشاد  یجراخ  راثآ  ینهذ . نهذ ، رد  دـشاب و  یجراخ  جراـخ  رد 
دوجو ًاثلاث : دوش . لیدبت  ینهذ  يدوجوم  هب  اًلثم  ددرگ و  لدب  یجراخریغ  يزیچ  هب  دیآ و  نوریب  دوخ  تاذ  زا  دـناوتیمن  زگره  دـهدیم 
دوجو ار  نآ  ورنیا  زا  تسا و  راثآ  ياراد  دـنکیم ، درط  دوخ  زا  ار  مدـع  هک  ثیح  نآ  زا  تسین ، ّبترتم  نآ  رب  یجراـخ  راـثآ  هک  ینهذ 
دوجو تقیقح  دش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  ًاعبار : تسا . ینهذ  دوجو  نآ ، قادصم  یجراخ  تیعقاو  اب  هسیاقم  رد  نکیل  مینادیم ؛ یجراخ 
هلوقم زا  یّلک  موهفم  کـی  دوجو ، ًاـسماخ : درک . روصت  نهذ  رد  دوجو ، تروص  ناونعهب  ار  یتروـص  ناوـتیمن  درادـن و  ینهذ  تروـص 
هکلب دـشاب ، نآ  لاـثما  یئزج و  هب  یّلک  تبـسن  نکمم ، تادوـجو  هب  نآ  تبـسن  هک  تـسین  سنج  اـی  عوـن  اًـلثم ، تـسین و  سمخ  تاـیلک 

مان یماگنه  دیآیم ، دوجو  هب  ناسنا  نهذ  رد  هک  یموهفم  ره  ًاسداس : دراد . یّلظ  هبنج  تانکمم  دوجو  دمآ ، دهاوخ  نیا  زا  سپ  هکنانچ 
دوجو موهفم  ورنیا  زا  دـشاب ، دوجوم  جراخ  رد  نآ  یعقاو  درف  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  یجراخ  ءازا  هب  ام  هک  دوشیم  قـالطا  نآ  رب  تیهاـم 

تسین نآ  تیهام  یقیقح ،
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يایّلک رب  کّکـشم  قطنم  حالطـصا  رد  تسا . نآ  لعاف  مسا  ّکّکـشم  تسا و  نتخادنا  کش  رد  ینعم  هب  تغل  رد  کیکـشت  (. 2 [ ) 45]
یخرب رد  رتدـیدش و  اهقادـصم  یـضعب  رد  نآ  ینعم  هکلب  دـشابن  ناسکی  روطهب  دوخ  قیداصم  دارفا و  رب  نآ  تلالد  هک  دوشیم  قالطا 

رون عمـش و  رون  دننام  دوخ  قیداصم  فعـض  تدش و  بتارم  همه  رب  رون  هکنانچ  دـشاب . رّخؤم  یخرب  رد  مّدـقم و  یخرب  رد  ای  رتفیعض 
یّلک کّکشم ، یّلک  لباقم  تسا . رایسب  فعض  تدش و  ثیح  زا  اهنآ  فالتخا  هک  یلاح  رد  دراد  تلالد  دیشروخ  رون  هام و  رون  غارچ و 

روـطهب دوـخ  ياهقادـصم  رب  ناـسنا  تخرد و  بـسا و  هکناـنچ  تـسا . ناـسکی  قیداـصم  رب  نآ  ینعم  تلـالد  هـک  دراد  رارق  ءیطاوـتم 
هفـسلف رد  دوج  تسین . يرگید  زا  رتبسا  یبسا  اـی  رتتخرد ، یتـخرد  اـی  رتناـسنا  یناـسنا  زا  یناـسنا  اًـلثم  و  دـنراد ، تلـالد  تخاونکی 

زا تسا . یتلاـح  نینچ  ياراد  زین  دوجو  یّلک  ظـفل  و  رّخأـت ، مدـقت و  فعـض و  تدـش و  بتارم  ياراد  دـحاو و  تسا  یتقیقح  اردـصالم 
دنیوگ کِّکشم ، تقیقح  ار  دوجو  ورنیا 

زا یناهربهاگدید و  زا  مالسا  يامکح  نیب  رد  ینافرع ، دوهش  هناوتشپ  اب  تسا  یتقیقح  افرع  نایم  رد  هک  دوجو ، تدحو  هلئسم  (. 1 [ ) 46]
هک نیّهلأتملاردـص ، تمکح  رد  نکیل  تسا . هدوب  هیفٌعزاـنتم  و  هیجوت ، لـباق  ریغ  هراوـمه  یبهذـم ، تادـقتعم  هاگدـید  زا  ناـمّلکتم ، رظن 

هلـصیف ار  هلئـسم  یحو ، میلعت  هریاد  رد  هداد و  رگیدـکی  شوغآ  رد  تسد  یقطنم  ناهرب  ینافرع و  دوهـش  دـناهدیمان ، شاهیلاعتم  تمکح 
. تسا هداد 

ناـسکی و قولخم  قلاـخ و  ناـیم  یبهذـم  ناـیب  هب  نکمم و  بجاو و  نیب  ار  دوـجو  هک  دـنفلاخم  دوـجو  تدـحو  اـب  رظن  نآ  زا  ناـمّلکتم 
. دشخبیم تّوق  ار  ینیبجک  نیا  زین  هفّوصتم  لاّهج  ياهيوعد  دنادیم و  كرتشم 

ثیح زا  مه  دناهتفای و  ّرثکتم  دوجوم  تایهام  رد  مه  ار  دوجو  هک  دناهدوب  فلاخم  دوجو  تدحو  اب  تهج  نآ  زا  رتشیب  ءاّشم  يامکح  اما 
. تسا هدش  حرطم  رضاح  باتک  نتم  رد  هک  تهج  ود  نامه  زا  ینعی  تاذ ،

هب ار  دوجو  دناهتشگ و  باریس  زین  نافرع  لالز  ياههمـشچرس  زا  دناهدوب ، قارـشا  ءاّشم و  تمکح  ناثراو  هک  وا  ناوریپ  نیّهلأتملاردص و 
لصاح هک  دناهدنادرگ ، زاب  یتاذ  کیکشت  هب  ار  نآ  ترثک  یتاذ ، تامیسقت  رظن  زا  و  دناهتسناد ، ضرعلاب  ّرثکتم  نکمم ، تایهام  هطـساو 

. تسا تدحو  رد  ترثک  ترثک و  رد  تدحو  نآ ،
ًانایحا ناتـساب و  ناریا  يامکح  نّویولهف ، زا  روظنم  دـناهدوب . لـئاق  رون ) دوجو ( تقیقح  رد  کیکـشت  هب  قارـشا ، خیـش  زا  شیپ  نّویولهف ،

تسا ناشیا  زا  سبتقم  قارشا  خیش  تمکح  هک  تسا  تشترز  بهذم  نامّلکتم 
رون ناـیم  تواـفت  هنرگو ، تسا  لاـثم  هئارا  بلطم و  میهفت  روظنم  هب  ًافرـص  يداـم  رون  هب  دوجو  هیبـشت  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  (. 1 [ ) 47]

يزورما شناد  نآ ، نوگانوگ  بتارم  زا  یمک  یشیب و  یفن  و  ءازجا ، زا  نآ  فیلأت  مدع  رون و  تطاسب  رد  تسا . رایـسب  دوجو ، يرهاظ و 
و تسا ، دوجو  رون و  كرتشم  هجو  هک  تسا  تقیقح  کـی  ندوب  بتارم  وذ  ثیح  زا  اـهنت  نآ ، هب  دوجو  هیبـشت  نکیل  تسا . اـهفرح  ار 

روکذم هیبشت  رد  هبش  هجو 
تضوحم و نآ ، موهفم  نیاربانب  دوب ، دهاوخ  باجیا  ینعم  هب  بلس و  بلس  مکح  رد  ّدح  یفن  تسا ، بلس  ینعم  هب  ّدح  نوچ  (. 1 [ ) 48]

هللا همحر  ّفلؤم  تسا . دوجو  تفارص 
نتم رد  هکناـنچ  ینیع ، دوجو  رد  نآ . موـهفم  رد  مه  دراد و  قادـصم  دوـجو  ینیع  تقیقح  رد  مه  دـییقت ، قـالطا و  هلئـسم  (. 2 [ ) 49]

نآ دعب  برق و  تبـسن  هب  بتارم  رگید  تسا و  یهانتمان  هدوبن  يدیق  چیه  هب  دـّیقم  تسا و  قلطم  نآ ، هبترم  نیرتیلاع  هدـش ، هتفگ  باتک 
هّـصاخ تاّیهلا  رد  هکنانچ  درادن . دوجو  یتیلعف  نآ  يارب  هوق  زج  هک  هبترم  نیرتلزان  رد  ات  دوب  دنهاوخ  دودـحم  دـّیقم و  یلعا ، هبترم  زا 

یلماکت ریس  يدادتـشا و  تکرح  تسا . یلویه ) هیلوا ( هّدام  یندا ، هبترم  یتسه و  أدبم  دوجولابجاو و  یلعا  هبترم  دمآ ، دهاوخ  نآ  رکذ 
هک هدام  تسا و  ندـمآرد  لعف  هب  هوق  زا  تقیقح  رد  يدام  ناهج  رد  تکرح  تسا . یلعا  هبترم  لامک و  هورذ  يوسهب  دوجو  بتارم  همه 

دوجو لیذ  ات  ردص  زا  هکنآ  نیع  رد  تسوا  هب  همه  عوجر  دـشخبیم . تیلعف  ار  دوخ  یتسه  شیوخ  تکرح  اب  هراومه  تسا  ضحم  هّوق 
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. نطابلاو رهاّظلاو  رخآلاو  لوالا  وه  تسین . شیب  دحاو  تقیقح  کی 
ناـسنا هّیـضق : دـننام  تسا  دوجو  لومحم ، هک  هطیـسب  تاـّیله  رد  ینعی  مینکیم ، لـمح  يزیچ  رب  ار  دوـجو  هک  یماـگنه  موـهفم ، رد  اـما 
عوضوم دوجو  هبّکرم  تاّیله  رد  دوشیم . عوضوم  تیهام  دودح  هب  دـیقم  لمح ، زا  سپ  نکیل  تسا  قلطم  دوجو  لومحم ، تسا ، دوجوم 

دوجو هن  میاهدرک  تابثا  عوضوم  يارب  ار  یگدنسیون  دوجو  تسا . هدنـسیون  ناسنا  مییوگ : یتقو  هکنانچ  ددرگیم ، لومحم  دیق  هب  دّیقم 
. ار قلطم 

ص 69 یلمآ ، یجدیه و  یشاوح  دئارفلاررغ و  حرش  هب  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب 
، خساپ رد  میاهتخاس ، دّیقم  يّدحیب  دیق  اب  ار  هبترم  نآ  اریز  قلطم ، هن  تسا  دّیقم  زین  یلعا  هبترم  رد  دوجو  هک  دوش  هتفگ  رگا  (. 1 [ ) 50]

بلس تسا  یهانت  مدع  قالطا و  بلس  لامک و  بلس  ینعم  هب  اجنیا  رد  ّدح  نوچ  مییوگ : تسا  هدمآ  ّفلؤم  لوق  زا  یقرواپ  رد  هکنانچ 
یلعا هبترم  رد  دوجو  تفارص  تطاسب و  ینعی  تسا  باجیا  نآ  تشاد و  دهاوخن  يرگید  ینعم  یفن  یفن  ای  بلس  بلس  زج  هب  ّدح 

نایم هب  یلعا - هبترم  زج  هب  دوجو - بتارم  رد  نادقف  نادجو و  ای  لامک و  ناصقن و  فعـض و  تّدش و  زا  نخـس  هک  یماگنه  (. 2 [ ) 51]
اب یلعا  هبترم  نودام  بتارم  رد  دوجو  هک  تسا  نآ  رهاـظ  بسح  رب  نآ  همزـال  ددرگیم ، تاـبثا  دوجو  يارب  يدویق  دودـح و  دـیآیم و 

، تسین حیحص  تسا و  مدع  هب  نداد  تلاصا  زا  یشان  مّهوت  نیا  اما  دنکیم ، هنخر  دوجو  بتارم  نایم  رد  مدع  ای  دزیمآیم و  مه  رد  مدع 
همه دراد ؛ دوـجو  نآ  رد  فیلأـت  بیکرت و  هبئاـش  هن  تسا و  يزیچ  ءزج  هن  دراد و  ءزج  هن  تسا ، طیـسب  دوـجو ، مـینادیم  هکناـنچ  اریز 
مدع دوجو و  نیب  نآ ، لاثما  مامـضنا و  بیکرت و  طالتخا و  و  دوجو ، ندوبن  زج  تسین  چیه  مدع  تسا و  دوجو  ِنآ  زا  تیعقاو  تلاصا و 

. تسا نیضیقن  عامتجا  مکح  رد 
یناـعم رب  ار  نآ  دـیآیم  شیپ  دوجو  هراـبرد  تاریبـعت  هنوگنیا  زا  هاـگره  هک ، دوشیم  رکذـتم  دروم  نیا  رد  هللا  همحر  فـلؤم  ورنیا  زا 
رایـسب قرف  دوریم ، راکهب  رگید  دراوم  رد  هچنآ  اب  دوجو  بتارم  رد  مدـع  نادـقف و  ای  تطاسب  بیکرت و  هچ ، درک ، لـمح  دـیاب  يرگید 

. تسا يراچان  يور  زا  ریباعت  نیا  زا  هدافتسا  دراد و 
اب هسیاقم  رد  رتنییاپ و  ای  رتالاب  بتارم  هب  تبـسن  دوجو  بتارم  هک  تسا  ینعم  نادـب  شیاشگ  انگنت و  دوجو ، دروم  رد  ینعی  اـجنیا ، رد 

تسا هتفای  هار  اهنآ  تاذ  رد  مدع  ناونعهب  يزیچ  هکنآ  هن  دنراد ، لامتشا  رتمک  ای  رتشیب  لامک  رب  یندا ، یلعا و  هبترم 
هللا همحر  ّفلؤم  تسا . رتمک  ای  رتشیب  لامک  رب  نآ  لامتشا  دوجو ، بتارم  رد  شیاشگ  انگنت و  ریظن  یتاریبعت  زا  دوصقم  (. 1 [ ) 52]

یکی دوجو  تقیقح  نوچ  نکیل ، دراد ، صخشت  هنوگهس  تقیقح  رد  دوجو  هک  تسا  نآ  هدمآ  مشـش  دنب  رد  هچنآ  زا  روظنم  (. 2 [ ) 53]
دروم رد  هک  ینعم  نادب  نآ  رب  ّصخـشت  قالطا  تسا ، هتفای  ققحت  دحاو  تاذ  کی  رد  نوگانوگ  ددـعتم و  تاصّخـشت  تایهام و  تسا و 

، دوجو هناگهس  ياههبنج  رد  صّخـشت  ياجهب  نیّهلأتملاردـص  زا  يوریپ  هب  زین  هللا  همحر  ّفلؤم  تسین . تسرد  دوریم  راـکهب  تادوجوم 
. تسا هدرب  راکهب  ار  صّصخت » ظفل «

یصخش دوجوم  ره  دننام  دیاب  تسا ، صّخشتم  تاّذلاب  دّرفتم و  طیسب و  دحاو و  لیصا و  ِتقیقح  هک  دوجو  هک  تسا  نیا  بلطم  صّخلم 
بجاو لیـصا  تقیقح  طیـسب و  تاذ  هک  ظاحل  نآ  زا  یکی  دوجو ، ره  هکناـنچ  تسه ؛ زین  نینچ  و  دـشاب ، صّخـشت  مئـالع  ياراد  رگید 

زا زین  یکی  تسا و  رادروـخرب  نآ  زا  هک  ناـصقن  لاـمک و  فعـض و  تدـش و  زا  ياهبترم  ظاـحل  زا  یکی  تسا و  صّخـشت  ياراد  تـسا 
. تسا نآ  عوضوم  مکح  رد  دراد و  هک  یتیهام  ظاحل 

ضراع هک  تسا  یتایهام  هطساو  هب  موس  هجو  هب  صّصخت  تسا و  دوجو  یتاذ  تایـصوصخ  زا  لوا  هجو  ود  هب  صّـصخت  هک  تسا  مولعم 
. دنوشیم دوجو 

زا یّـصاخ  هبترم  هک  تهج  نآ  زا  و  دراد ، صّـصخت  کـی  لیـصا  طیـسب و  بجاو ، ینیع ، تسا  یتقیقح  هک  تهج  نآ  زا  دوجو ، ره  سپ 
تـسا یـصاخ  تیهاـم  صوصخب و  ءیـش  هک  تهج  نآ  زا  صـصخت و  کـی  تسا  ناـصقن  لاـمک و  فعـض و  تّدـش و  فلتخم  بتارم 
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دوجو رب  تایهام  بناج  زا  هچنآ  رگم  دوشیمن  دوجو  ضراع  لصف  عون و  سنج و  هنوگچیه  تاصصخت  نیا  رد  دراد و  رگید  یصصخت 
. دوش ضراع 

ص 44 لوا ، ج  رافسا ، هب  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب 
نایم رد  دوجو  اـج  ره  تسا و  دوجو  ضیقن  مدـع  اریز  دـشکیم ، نادـیم  هب  زین  ار  مدـع  ياـپ  ریزگاـن  دوجو  لـئاسم  زا  ثحب  (. 1 [ ) 54]

نآ تقیقح  هنک  درادـن و  ناسنا  نهذ  رد  يریوصت  هنوگچـیه  دوخ  تیعقاو  تلاصا و  اب  هک  دوجو  نکیل  دوب . دـهاوخ  مدـع  ًامتح  دـشابن ،
توـبث قـقحت و  تاذ و  هنوگچـیه  زا  مدـع  اریز  تشاد ، دـناوتن  يریوـصت  ناـسنا  نهذ  رد  یلوا  قـیرط  هب  مدـع  تـسا ، كاردا  لـباق  ریغ 

. تسین رادروخرب 
مدع فرظ  رد  دوجو  یعون  ثودح ، زا  لبق  دـنوشیم ، رادـیدپ  نامز  زا  یّـصاخ  عطقم  رد  هک  ثداح  تادوجوم  يارب  یخرب  همه  نیا  اب 

هب طوبرم  لئاسم  لصف  نیا  رد  دنالئاق . دوجو  نآ  يارب  و  هتشادنپ ، ناسکی  مدع  اب  ار  اضف  ای  یلاخ  ناکم  رگید ، یهورگ  و  دناهدش ، لئاق 
. تسا هدیدرگ  نشور  نآ  توبث  تیفیک  مدع و 

اهمدع يارب  يراثآ  صاوخ و  هنوگچ  درادن ، دوجو  نآ  رد  يزیامت  هنوگچیه  تسین و  تاذ  ياراد  مدع  رگا  هک ، لاؤس  نیا  لباقم  رد  اما 
قلطم روطهب  هن  دباییم  زیامت  رگید  مدع  زا  دوجو  هب  هفاضا  اب  مدع  هک ، تسا  نآ  خـساپ  مینکیم ؟ رارقرب  زیامت  اهنآ  نیب  میوشیم و  لئاق 

لقتسم و 
هب درادن ، دوجو  يزیامت  نآ  رد  تسین و  رادروخرب  یتیوه  تاذ و  هنوگچیه  زا  مدـع ، رگا  هک : تسا  نیا  ثحب  دروم  لاکـشا  (. 1 [ ) 55]
هک یماگنه  نکیل  درک ، روصت  توبث  یعون  نآ  يارب  ناوتب  يدوجو ، يدـیق  هب  نآ  نتخاس  دـیقم  اـی  دوجو  هب  نآ  هفاـضا  اـب  هکنآ  ضرف 

رادروخرب یقّقحت  تاذ و  زا  نآ  فاضم  هن  هک  تباثان ، تاّذـلا  لطاب  رما  ود  هفاـضا  زا  میناوتیم  هنوگچ  مینکیم  هفاـضا  مدـع  هب  ار  مدـع 
مدـع زا  یعون  هفاضا ، ببـس  هب  فاضم  مدـع  هک  یلاـح  رد  مینک ؟ تشادرب  عقاو  اـب  قباـطم  ینهذ و  يریوصت  نآ ، هیلاٌفاـضم  هن  تسا و 

یتسین و هک  ار  دوخ  سنج  دناوتیم  مدع  زا  عون  کی  هنوگچ  دنکیم . یفن  عفر و  ار  نآ  هیلا ، ٌفاضم  مدـع  هب  هفاضا  اب  تسا و  بوسحم 
؟ دنوریم رامشهب  عون  کی  زا  هنوگچ  دراد  ضقانت  لباقت  نآ  اب  رگا  دشابن و  ضقانتم  نآ  اب  دزاس و  عفترم  تسا  ضحم  نالطب 

تسا هدرک  لقن  نیّهلأتملاردص  لوق  زا  هللا  همحر  فلؤم  ار  لاکشا  خساپ 
هنوگنآ هچ ، دـشاب ، ناکما  عانتما و  بوجو و  هک  ایاضق  هناگهس  تاـهج  هن  تسا  لـمح  فـالتخا  تهج ، فـالتخا  زا  روظنم  (. 1 [ ) 56]

. تسا ضقانت  تّحص  طیارش  زا  تهج  فالتخا 
عوضوم و تدحو  تسا (. ضقانت  طیارـش  زا  هک  فورعم  تدـحو  تشه  رب  هوالع  ضقانت  تّحـص  يارب  نیّهلأتملاردـص  هکنیا : حیـضوت 
ای لمح  تدـحو  ار  نآ  هک  تسا  لـئاق  زین  يرگید  تدـحو  هب  لـعف ) هوق و  لـک و  ءزج و  طرـش و  ناـکم و  هفاـضا و  ناـمز و  لومحم و 

. تسا هتسناد  طرش  ُهن  ار ، هیضق  ود  ضقانت  طیارش  تسا و  هدیمان  لمح  تهج  تدحو 
هدش دـقعنم  تروص  کی  هب  اهنآ  يود  ره  رد  لمح  هک  دنـشاب  ضقانتم  دـنناوتیم  یتقو  هیـضق  ود  هک  تسا  نآ  لمح  تدـحو  زا  روظنم 

. یعانص عیاش  لمح  یتاذ و  یلوا  لمح  تسا ، هنوگود  لمح  دشاب .
عوضوم نیع  لومحم  هک  ییایاضق  رد  دـندحتم . رگیدـکی  اـب  موهفم  ثیح  زا  لومحم  عوضوم و  هک  تسا  یلمح  زا  تراـبع  یلوا  لـمح 

زا ار  نآ  تسا . نیـضیقن  عامتجا  نیـضیقن ، عامتجا  تسا ، مدع  مدـع  تسا ، ناسنا  ناسنا  مییوگ : هکنانچ  تسا  یلوا  عون  زا  لمح  دـشاب ،
نودـب تسا  عوضوم  دوخ  رب  عوضوم  تاذ  لمح  ًایناث : تسا و  تایلوا  زا  ياهیـضق  نانچ  قیدـصت  اـًلّوا : هک  دـنیوگ  یتاذ  یلّوا  تهج  نآ 

. موهفم رد  فالتخا 
هنوگنیا هک  تسا  نیا  نآ  هیمست  هجو  دنشاب . فلتخم  موهفم  رد  دّحتم و  دوجو  رد  لومحم  عوضوم و  هک  تسا  نآ  یعانـص  عیاش  لمح 

نایب نیا  لومحم و  عوضوم و  نیب  داّحتا  نایب  زا  تسا  ترابع  لمح  ًاساسا  هچ  تسا . هدـیاف  دـیفم  هدافتـسا و  دروم  نونف  مولع و  رد  لمح 
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هکنانچ دشابن . ناسکی  عوضوم  موهفم  اب  لومحم  موهفم  ینعی  دشاب ، دوجوم  زین  یفالتخا  تهج  ود ، نآ  نایم  هک  دوب  دهاوخ  دیفم  یتقو 
. تسا هدنسیون  ناسنا  ای ، تسا و  ناویح  ناسنا  مییوگ :

قداص عیاش  لمح  هب  اما  تسا ، قداص  یلوا  لمح  هب  ایاضق  زا  یـضعب  تسا ، هدـمآ  باتک  نتم  رد  هکناـنچ  میدرگ . زاـب  بلطم  لـصا  هب 
. سکعلاب تسین و 

هکنآ هن  داد ، ربخ  ناوتیم  نآ  زا  هک  دراد  دوجو  ینهذ  یموهفم  قلطم  مودعم  يارب  تسین ، هنعٌربخم  قلطم  مودـعم  مییوگیم  یتقو  اًلثم ،
. داد ربخ  نآ  زا  ناوتیمن  تسا  ضحم  نالطب  درادـن و  یجراخ  قادـصم  مودـعم ، نوچ  اما  دـشاب ، تباثان  موهفمان و  زین  نهذ  رد  مودـعم 

ربخ نآ  ندوبن  هنعٌربـخم  زا  هکنآ  نیع  رد  هک  دراد  ضقاـنت  دوخ  اـب  تهج  نآ  زا  ًارهاـظ  تسین ، هنعٌربـخم  قلطم  مودـعم  هیـضق  نیارباـنب 
، ینهذ توبث  ثیح  زا  اریز  یلوا ، لمح  هب  هن  تسا  عیاش  لمح  هب  نآ  ندوبن  هنعٌربخم  نکیل  نآ ؛ زا  تسا  يربخ  بلطم  نیا  دوخ  دـهدیم 

یعقاو دوجوم  قلطم  مودـعم  و  تسا ، هنعٌربخم  سپ  تسا  تباث  نهذ  رد  قلطم  مودـعم  تسا : نینچ  هّیـضق  لـصا  داد . ربخ  نآ  زا  ناوتیم 
. ددرگیم یفتنم  اهنآ  ضقانت  لمح ، فالتخا  تهج  هب  نکیل  تسا  ضقانتم  رهاظ  هب  دنچ  ره  هیضق  ود  نیا  تسین . هنعٌربخم  سپ  تسین 

نیـضیقن و عافترا  عامتجا و  یلاعتيراب و  کیرـش  قلطم و  مودـعم  دـننام  عنتمم ، مودـعم و  روما  يارب  ناـسنا  نهذ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
. دهدیم بیترت  ییایاضق  هداد ، رارق  یضتقم  ماکحا  عوضوم  ار  اهنآ  دنکیم و  روصت  یمیهافم  نآ  لاثما 

فیک ضرع و  ای  نکمم ، اـی  ءیـش  نآ ، هب  ناوتیم  تسا و  یلقع  موهفم  هک  رظن  نآ  زا  نکیل  درادـن  دوجو  دـنچ  ره  اـیاضق  نیا  عوضوم 
اما تسا ، ریذـپناکما  رظن  نیا  زا  نآ  رب  بسانم  ماکحا  لـمح  تسا و  رادروخرب  توبث  یعون  زا  درک  قـالطا  نآ  لاـثما  ملع و  یناـسفن و 

ضقانت نیاربانب  تسین . لمح  لباق  نآ  رب  یمکح  هنوگچیه  تسا ، تیعقاو  یب  لطاب و  روما  نیوانع  تاعوضوم ، هنوگنیا  هک  رابتعا  نادب 
دوشیم عفترم  لمح  فالتخا  هطساو  هب  ایاضق  نیا  رد  دوجوم  يرهاظ 

دوخ عوضوم  رب  مه  دـحاو ، لومحم  کی  لمح  هک  میراد  راک  رـس و  ییایاضق  اب  باـتک ، نتم  رد  روکذـم  ياـهلاثم  هّیلک  رد  (. 1 [ ) 57]
همه هک  بذاک ، مه  تسا و  قداص  مه  دوخ  سفن  رب  دـحاو  موهفم  کی  لمح  هک  دراد  دوجو  زین  يدراوم  بذاـک و  مه  تسا و  قداـص 

(. یعانص عیاش  لمح  یتاذ و  یلوا  لمح  تسا ( لمح  عون  ود  نیا  فالتخا  تهج  هب  دراوم  هنوگنیا 
نکیل تسا ، یّلک  هکلب  دوب  دـناوتن  یئزج  اهیئزج ، همه  رب  ینعی  دوخ ، قیداصم  همه  رب  قداص  تسا  یموهفم  هک  رظن  نآ  زا  یئزج ، اًلثم ،

. تسا یئزج  دشاب  شدوخ  رب  نآ  تاذ  لمح  هب  رظن  هاگره 
یلوا لمح  هب  همه  اهنآ ، لاثما  و  فرح ، مدـع ، مدـع  تباثان ، دوجومان ، نکممان ، موهفمان ، لیبق ، زا  یمیهافم  اـب  هیـضق  لیکـشت  نینچمه 

. دنتسه بذاک  عیاش  لمح  هب  قداص و 
، تسا تباث  صخـشم و  هدنونـش  هدنیوگ و  يارب  اهنآ  يانعم  موهفم و  دنراد و  رارق  نهذ  رد  هک  رظن  نآ  زا  تباثان ، نکممان و  موهفمان و 
) دوش لمح  شدوخ  رب  اهنآ  زا  کی  ره  تاذ  یتقو  نکیل  فراعتم ) لـمح  اـی  یعانـص ، عیاـش  لـمح  هب  ینعی  دـناتباث ( نکمم و  موهفم و 

. تباثان تباثان  نکممان و  نکممان ، تسا و  موهفمان  موهفمان  دشاب ) یتاذ  یلوا  لمح  ینعی 
ینعم رب  ّلاد  تسا  ِیظفل  اریز  تسا ، مسا  فراـعتم  لـمح  هب  نکیل  تسا ، فرح  یتاذ ، یلوا  لـمح  هب  اـهنت  موهفم ، ثیح  زا  مه  فرح » » 

. ددعتم قیداصم  اب  دوخ  ّصاخ 
زین اجنیا  رد  تسا ؟ هتفریذـپ  تروص  ضیقن  ود  عامتجا  نهذ ، رد  هنوگچ  تسا ، لاحم  رگا  هک  دوشیم  هتفگ  نیـضیقن ، عامتجا  دروم  رد 

نکیل تسا ، نکمم  يرما  دوخ ، رب  نآ  موهفم  لـمح  ینعی  یتاذ ، یلوا  لـمح  هب  نیـضیقن  عاـمتجا  تشاد ، هجوـت  لـمح  هنوـگود  هب  دـیاب 
نآ رد  و  دـشاب ، دوـجوم  نهذ  رد  موـهفم  ثیح  زا  دـناوتیم  یلاـحم  رما  ره  تسا . لاـحم  فراـعتم  لـمح  هب  درادـن و  یجراـخ  قادـصم 

. تسا زیاج  قداص و  شدوخ  رب  نآ  لمح  دوب و  دهاوخ  تانکمم  زا  تروص ،
ص 292 لوا ، ج  رافسا ، هب  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب 
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نتشاد یتاذ  یگتسیاش  هدنراد  هکنآ  هب  طورشم  يزیچ  نتـشاد  زا  تسا  ترابع  نّویقطنم ، امکح و  حالطـصا  رد  هیُنق  ای  هکلم  (. 1 [ ) 58]
. دش دهاوخ  هتفگ  نخس  نآ  زا  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  لباقت  فورعم  ماسقا  زا  یکی  هکلم  مدع و  لباقت  دشاب . هتشاد  ار  زیچ  نآ 
هنوگچـیه ياراد  تسا و  نالطب  ضحم  دوجو و  ضیقن  هک  تهج  نآ  زا  مدـع  هک ، تسا  نآ  تسا  مزال  اجنیا  رد  نآ  رکذـت  هک  ياهتکن 

دیق ای  هفاضا  رد  دوجو و  اـب  هطبار  رد  رگم  دوش  عقاو  یمکح  هیلعٌموکحم  اـی  موکحم  دـناوتیمن  عبطلاـب  تسین  یجراـخ  قادـصم  تاذ و 
نآ نأش  هک  يزیچ  ای  تسه و  هک  يزیچ  اب  هطبار  رد  ینعی  دباییم ، ّزیمت  دّدعت و  هکلم ، ای  و  دوجو ، هب  هفاضا  رد  مدـع  ورنیا  زا  يدوجو .

دشاب انیب  دیاب  هک  يدوجوم  رد  تسا  يروک  نامه  هک  ییانیب  مدع  ای  دیز ، مدع  دننام ، تسا  ندوب 
ّتیمها هکلب  هدوبن ، هجوت  دروم  تاّذـلاب  نیمّلکتم ، امکح و  نیب  رد  نآ  تابثا  ّدر و  رد  جاجتحا  دوجو و  رّرکت  زا  ثحب  ًالوصا  (. 1 [ ) 59]

. دوشیم ّبترتم  نآ  لوبق  ای  یفن  رب  هک  یلئاسم  ینعی  تسا ، نآ  مزاول  تهج  زا  نآ 
رد داعم ، هلئـسم  سپ  دناوتیمن  رگا  و  دوش ؟ دوجوم  هبترم  ود  ددرگ و  زاب  مدـع  هب  دـناوتیم  دوجو  ایآ  هک  تسا  نیا  لئاسم  نآ  هلمج  زا 

. دش دهاوخ  هیجوت  هنوگچ  بهاذم  نایدا و 
دناوت دوجوم  ود  نامز  کی  رد  دوجوم  کی  هن  تشگ و  دـهاوخ  زاب  دـش  مودـعم  هچنآ  هن  داعیال » مودـعملا  هک « تسا  نیا  اـمکح  خـساپ 
دوجو دنـشاب  ناسکی  رگیدـکی  اـب  تهج  ره  زا  هک  ءیـش  ود  ًاـعبط  هن  و  دوجو ، ود  نیب  یناـمز  هلـصاف  اـب  ینعی  ناـمز ، ود  رد  هن  تشاد و 
یفتنم لـماک  يدـننامه  تروص  نآ  رد  دوـب و  دـهاوخ  راـک  رد  يزیاـمت  هجو  ًاـمتح  دـبای ، قـقحت  ییود  هک  نیمه  اریز  تشاد ، دـنهاوخ 

. دش دهاوخ 
، تسین راک  رد  مودعم  هداعا  دراد . رگید  هبترم  هب  دوجو  زا  ياهبترم  لیدبت  هأشن و  رییغت  زا  تیاکح  لقن  لقع و  زیخاتسر ، هلئسم  دروم  رد 

مودـعم هداـعا  ار  داـعم  هک  یناـسک  دـشاب . نآ  تشگزاـب  هداـعا و  هـب  يزاـین  هـک  دوـشیمن  مدـع  زگره  یقیقح  ینیع  دوـجو  ًاـساسا  اریز 
تاذ تاّیلجت  تانئاک  دوجو  هکنآ  زا  لفاغ  دناهدش  لّسوتم  تسـس  یتالالدتـسا  هب  نآ  رارکت  ناکما  دوجو و  رّرکت  دروم  رد  دناهتـشادنپ 

. تسین هار  نآ  رد  ار  مدع  تسا و  بجاو  دحاو 
ناکما مدع  هدرک و  دزـشوگ  ار  مدع  ماکحا  زا  ياهراپ  ًامازلا  نآ  ّدر  رد  هللا  همحر  ّفلؤم  هک  تسا  مدع  هب  ّزیمت  نیمه  یکی  اهنآ  هلمج  زا 

. تسا هدومن  تابثا  ار  مدع » هب « ّزیمت 
نیع ناسمه و  تهج  ره  زا  دوشیم  ادـیپ  هرابود  یتّدـم  زا  سپ  هک  يدوجو  لوا و  دوجو  ینعی  دوجو ، ود  هک  تسا  نآ  یعّدـم  جاـجتحا 
کی هک  تفگ  ناوتیمن  يدـننامه  همه  اب  تسا و  راـک  رد  ییود  مه  زاـب  هکنیا  اـما  رگید ، يدوجو  هن  تسا  ناـمه  عقاو  رد  تسا و  مه 
دوجو زا  نآ  زیاـمت  هجو  اـهنت  تسا و  دوجو  زا  دـعب  مدـع  هب  قوبـسم  مود  دوجو  هک  تسا  ورنآ  زا  تسین  راـک  رد  ییود  تسا و  دوـجو 

. تسا مدع  هب  تیقوبسم  نیمه  اهنت  دزاسیم ، لدب  یگناگ  ود  هب  ار  یگناگی  هچنآ  ینعی  لوا ،
زا مود  دوجو  زاـیتما  بجوم  مدـع ، رگا  دـیوگیم : هک  تسا  هدـننکعانقا  نشور و  یفاـک  ّدـح  هب  دروم  نیا  رد  هللا  همحر  ّفلؤم  حیـضوت 

. دوش رارکت  ًانیع  دوجو ، کی  هک  تسا  نآ  رس  رب  ثحب  همه  دوب و  دهاوخ  راک  رد  دوجو  ود  سپ  دشاب  لوا  دوجو 
مدع يدوجوم  رد  رگا  و  تسین ، تاذ  ياراد  دوخ  مدع  اریز  تسا ، ریذپانققحت  لطاب و  يرما  دوخ  ددرگ ، زایتما  بجوم  مدـع  هکنیا  اما 
زیمت هلیـسو  اهنت  ءاضعا ، زا  يوضع  ای  ّماـت  دوجو  زا  یئزج  نتـشادن  تهج  زا  دوجوم  صقن  تسا و  هکلم  مدـع  تروصهب  ًاـمتح  دـبای  هار 

هکلم دوجو و  هب  هفاضا  رد  رگم  دشاب  هتشاد  يزیامتم  موهفم  دناوتیمن  مدع  لاح  چیه  رد  تسا . لماک  زا  صقان  دوجوم  زیامت  مدع و 
هکلب دـبای  شزیمآ  ای  بیکرت  دوجو  تاذ  اب  دـناوتب  هک  تسین  دوجو  تیهام و  تاذ و  ياراد  مدـع  هک  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  (. 1 [ ) 60]

لاح نیا  اب  دیامن . لمح  نآ  رب  ار  یتسین  نالطب و  ینعم  دنک و  عارتخا  یّـصاخ  موهفم  مودعم  مدع و  يارب  دناوتیم  هک  تسا  ناسنا  نهذ 
، تسین لقتـسم  موهفم  کی  دشاب ، ّصاخ  دوجو  لباقم  رد  ّصاخ  مدع  ای  قلطم ، دوجو  لباقم  رد  قلطم  مدـع  زا  هکنآ  زا  معا  موهفم ، نآ 

. تسا تاکلم  هب  هفاضا  قیرط  زا  دوجو و  اب  هطبار  رد  هکلب 
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، مدـع موهفم  سپ  دـنکیمن ، زواجت  نآ  زا  تسا و  نهذ  هتخاس  موهفم  رب  ددرگیم ، يراج  مودـعم  مدـع و  رب  هک  یماکحا  همه  نیارباـنب 
یجراخ ینهذ و  زا  معا  دوجو ، لباقم  رد  دشاب و  لقتسم  ینهذ  تروص  یتح  ای  یجراخ  یتقیقح  ياراد  دوخ  هکنآ  هن  تسا  دوجو  مدع 

. دریگ رارق 
، دـنوشیم مودـعم  رگید  نامز  رد  زاب  دوجوم و  نامز  کی  رد  دـنمودعم و  نامز  کی  رد  ثداح ، تادوجوم  دوشیم  هدـهاشم  هکنیا  اما 

دباییم دوجو  دوجو ، أدبم  زا  دنک  باجیا  نآ  بابسا  للع و  هک  بسانم  طیارـش  ّصاخ و  فرظ  رد  دوجوم  ره  هک  تسا  نیا  نآ  تقیقح 
مدـع نآ و  لاثما  داعبا و  تاـهج و  ناـکم و  ناـمز و  صاـخ  فورظ  هب  نآ  دوجو  تیدودـحم  تلع  هب  دـعب  لـبق و  ناـمز  رد  نآ  مدـع  و 

. تسا دوجو  ءاعو  رس  ات  رس  رب  نآ  شرتسگ  دوجو و  رارمتسا 
نآ اب  یجراخ  قادصم  ثیح  زا  تسا  صاخ  موهفم  ياراد  دوجو  دننام  زین  مدع  رگا  تسا و  یعقاو  ینیع و  یتقیقح  دوجو ، هک  یلاح  رد 

دحاو درادـن و  لثم  ّدـض و  دوجو  دـشاب ، دوجو  ّدـض  ای  دریگ و  رارق  دوجو  ربارب  رد  هک  درادـن  تیقح  تاذ و  مدـع ، اریز  تسا ، فلاخم 
تسا دحاو  تقیقح  نآ  تاّیلجت  رهاظم  دوهشم ، بلاوق  تایهام و  تسا و  یقیقح 

« نادـنخ یلعاف « تلاح  ًاـبلاغ  نآ  ياـجهب  هتفر و  راـکهب  رتمک  هدـندنخ » ینعی « لـعاف  مسا  هدـنخ » هشیر « زا  یـسراف  ناـبز  رد  (. 1 [ ) 61]
تفـص ینعم  اریز  داد ، رارق  تسا ، هدـمآ  کحاض » ناسنالا  نتم « لاثم  رد  هک  کحاض  ياجهب  ناوتیمن  ار  نادـنخ  نکیل  تسا ، لوادـتم 

تسا توافتم  دوریم ، راکهب  ههّبشم  تفص  ینعم  رد  هچنآ  ههّبشم و  تفص  اب  هّیلاح 
. صقان ای  تسا و  ّمات  ای  بّکرم  بّکرم و  ای  تسا  درفم  ای  ظفل  (. 2 [ ) 62]

ار نآ  ددرگ و  عقاو  رگید  ءزج  دیق  بیکرت  زا  ءزج  کی  هک  تسا  نآ  يدییقت  بکرم  يدییقتریغ . ای  تسا  يدییقت  ای  صقان ، بّکرم  ظفل 
. یفصو یفاضا و  تسا : هنوگ  ود  رب  دوخ  هک  دنک  جراخ  قالطا  زا 

. دوش عقاو  هیلاٌفاـضم  رگید  ءزج  فاـضم و  ءزج  کـی  دـشاب و  رارقرب  هفاـضا  بیکرت  ءزج  ود  نیب  هک  تسا  نآ  یفاـضا  يدـییقت  بّکرم 
. ناسنا ندیدنخ  دیز و  نداتسیا  نتم ، لاثم  ود  دننام 

لمتشم هک  یفصو  یفاضا و  تابیکرت  هّیلک  نیاربانب  دشاب . رگید  ءزج  تفص  بیکرت ، زا  ءزج  کی  هک  تسا  نآ  یتفص  يدییقت و  بکرم 
دنوریم رامشهب  يدییقت  تابکرم  ءزج  دنتسه ، فوصوم  تفص و  و  هیلاٌفاضم ، فاضم و  ءزج  ود  رب 

هلمج هطبار  ناونع  هب  نابز  روتـسد  رد  اـیاضق و  یظفل  ثحاـبم  رد  هک  تسا  ناـمه  لومحم  عوضوم و  ناـیم  طـبار  زا  دوصقم  (. 1 [ ) 63]
ار لومحم  عوضوم و  دزاسیم و  رارقرب  طابترا  هیلاٌدنـسم ، دنـسم و  نیب  لومحم و  عوضوم و  نایم  هچنآ  ینعی  دوشیم ؛ داـی  نآ  زا  هّیمـسا 

. دنکیم دّحتم  رگیدکی  اب  دوجو  رد 
« ٌمئاق ٌدیز  نوچمه « ییایاضق  رد  هک  یبرع  نابز  دننام  تسا ؛ فوذحم  دنکیم  هطبار  ای  تبـسن  رب  تلالد  هک  یظفل  اهنابز ، زا  یـضعب  رد 

تبسن رب  تلالد  هک  یّـصاخ  ظفل  اهنابز  زا  رگید  یـضعب  رد  نکیل  درادن . دوجو  ياهناگادج  ظفل  هطبار  نایب  يارب  ٌکحاض » ناسنالا  و «
يدوجو هملک  ار  نآ  ورنیا  زا  دـیآیمرد ، رگید  ءزج  ود  رانک  رد  ندوب  لـعف  تاّقتـشم  زا  یکی  تروص  هب  دراد ، لومحم  عوضوم و  نیب 

. دناهدیمان
عاجش یلع  ای  و  تسا ، هداتسیا  دیز  هیضق  رد  تسا . هیلادنسم  دنسم و  لومحم و  عوضوم و  نیب  تبسن  نّیبم  تسا » هملک « یـسراف  نابز  رد 

. تسا لومحم  عوضوم و  نیب  تبسن  نیمه  دوجو  طبار ، دوجو  تسا ،
ای دیایب  ظفل  رد  هکنآ  زا  معا  طبار  لعف  تسا ، هدـش  حیرـصت  قطنم  لها  یمالـسا و  يامکح  راثآ  رد  هک  نانچمه  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

؛ تسا هّمات  ناک  نّیبم  تسه » هملک « و  هصقان ، ناک  نومـضم  نّیبم  ًاـبلاغ  تسا » هملک « یـسراف  رد  تسا . هصقاـن  ناـک  داـفُم  دوش ، فذـح 
بایمک هویم  تسا ، لیطعت  رازاب  مییوگیم : یتقو  اما  تسا ، همات  ناک  نامه  تسه ، هک  تسه ، نان  تسه ، هویم  رازاب  رد  مییوگ : هکنانچ 

تسا هصقان  ناک  ینعم  تسا ، تسا ،
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دهاوخ ضقانت  ءازجا ، لعفلاب  ندوب  تیاـهنیب  و  زرم ، ود  ناـیم  رد  ندوب  روصحم  نیب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نآ  ندوب  لاـحم  (. 2 [ ) 64]
مزال رگید  طبار  ود  هیـضق  فرط  ود  هب  نآ  طبر  يارب  دـشاب  لقتـسم  دوجو  ياراد  لومحم  عوضوم و  نیب  طـبار  اـی  تبـسن  رگا  اریز  دوب ،
دوب دنهاوخ  دنمزاین  رگید  طبار  راهچ  هب  رگیدکی  هب  طبر  يارب  دنوشیم  ءزج  جنپ  ًاعمج  هک  هّیضق  یلصا  ءزج  ود  طبار و  هس  نیا  تسا و 

لاحم فرط ، ود  نایم  رد  تیاهنیب  ندش  روصحم  هک  یتروص  رد  دوریم ، شیپ  تیاهنیب  ات  دوشیم و  یهتنم  لسلـست  هب  دـعاصت  نیا  و 
. تسا

هوقلاب هن  دنشاب  هتشاد  لعفلاب  دوجو  ءازجا ، هک  تسا  لاحم  یماگنه  ّدح  ود  نیب  رد  تیاهنیب  رصح  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا 
دوجو تابثا  هک  تسا  مزال  بلطم  نیا  رکذـت  دراد  صاصتخا  یطبار  طبار و  دوجو  هب  هک  یثحابم  لئاسم و  رد  دورو  زا  شیپ  (. 1 [ ) 65]
بلطم نیا  تابثا  يارب  تسا  ياهمدـقم  مکح  رد  اردـصالم ، بتکم  رد  هژیوهب  یهلا  هفـسلف  رد  هریغ ، یف  لقتـسمریغ و  دوجو  ینعی  طـبار 

نیع بجاو ، تاذ  هب  تبـسن  دوجو ، ثیح  زا  تادوجوم  هّیلک  تسا و  طـبار  دوجو  عون  زا  هدوجوم ، تاـیهام  تاـنکمم و  هّیلک  دوجو  هک :
. تسین هملک  یقیقح  ینعم  هب  لقتسم  دوجو  ياراد  لاعتم  بجاو  تاذ  زج  زیچ  چیه  دناتبسن و  ِضحم  طبر و 

ثحابم رد  ات  تسا  هدومن  افتکا  رما  نیا  هب  هدرک و  حرط  یلاثم  هنومن و  ناونعهب  ار  طبار  دوجو  تابثا  اهنت  اجنیا ، رد  هللا  همحر  ّفلؤم  اما 
، تسا يرگید  هب  يرگید و  رد  يرگید و  زا  ناشدوجو  و  دناتبسن ، ضحم  طبر و  نیع  تادوجو  زا  یخرب  هک  هلئسم  نیا  حرط  رد  يدعب 

دش دهاوخ  تابثا  اجنآ  رد  تسا و  هداد  تلاوح  لولعم  تلع و  هب  طوبرم  ثحابم  هب  ار  نآ  يافوتـسم  ثحب  اما  دنامن ، یقاب  يداریا  ياج 
. تسا لقتسم  ریغ  طبار  دوجو  تانکمم  همه  دوجو  هک 

، هلئـسم ّلک  هب  طوبرم  نآ  رد  هدـش  هئارا  ياههنومن  اهلاثم و  لصف و  نیا  هحورطم  لـئاسم  تاحیـضوت و  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ورنیا  زا 
نیرتمهم زا  یکی  یناـکما  تاـیهام  همه  دوـجو  ندوـب  یطبر  لوـمحم . عوـضوم و  ناـیم  هطبار  هن  تسا ، معا  ینعم  هب  طـبار  دوـجو  ینعی 

دوب دهاوخن  ریذپناکما  نآ  حیحص  كرد  نودب  دوجو ، تدحو  تلاصا و  هک  تسا  ییاردص  هفسلف  رد  لئاسم 
یلوا لمح  رد  كـالم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نکیل  تسا ؛ لومحم  عوضوم و  ناـیم  داـحتا  ناـیب  یلمح  هنوگره  داـفم  اـًلوصا  (. 1 [ ) 66]

. تسا يدوجو  داحتا  یعانص ، عئاش  لمح  رد  لومحم و  عوضوم و  نیب  یموهفم  داّحتا  یتاذ ،
توافت ًابلاغ  عوضوم  موهفم  اب  لومحم  موهفم  عئاش  لـمح  رد  اـما  تسین ، شیب  یکی  موهفم  رد  لومحم  عوضوم و  یلوا ، لـمح  رد  ینعی 

، تسا نیضیقن  عامتجا  نیـضیقن  عامتجا  ای  تسا ، مودعم  مودعم  ای  تسا  ناسنا  ناسنا  هّیـضق  رد  اًلثم  تسا . یکی  ود  نآ  دوجو  نکیل  دراد 
لومحم عوضوم و  موهفم  داحتا  اهنآ ، دافم  درادـن ، یجراخ  دوجو  رگید  لاثم  ود  رد  دراد و  یجراـخ  دوجو  عوضوم ، لوا  هّیـضق  رد  هک 

هب تسا ( ریذـپّققحت  نهذ  رد  هن  اهنآ  يدوجو  داّحتا  تسا و  ضحم  نـالطب  نیـضیقن  عاـمتجا  اـی  مودـعم  يدوجو ، هبنج  زا  هنرگو  تسا ،
. جراخ رد  هن  و  عئاش ) لمح 

دنراد و فالتخا  موهفم  تهج  زا  ناویح  ناسنا و  هدنـسیون و  ناسنا و  تسا ، ناویح  ناسنا  ای  تسا  هدنـسیون  ناسنا  دـننام  ییایاضق  رد  اما 
دوجو ثیح  زا  هک  تسا  یتدحو  تهج  هب  يرگید  رب  یکی  لمح  نکیل  تسا ، يرگید  موهفم  اب  توافتم  یلقتـسم  موهفم  ياراد  کی  ره 

تسین ود  نآ  زا  لقتسم  تسا و  هیضق  فرط  ود  رب  مئاق  هک  تسا  طبار  دوجو  ای  تبسن  نامه  تدحو  لماع  تسا و  رارقرب  اهنآ  نیب 
ندوب مئاق  تلع  هب  هک  تسا  طبار  دوجو  دوشیم ، لومحم  عوضوم و  نیب  تدـحو  بجوم  هچنآ  تشذـگ  نتم  رد  هچنآ  رباـنب  (. 1 [ ) 67]

. دنکیم باجیا  ار  لومحم  عوضوم و  نیب  داحتا  یصخش ، تدحو  ببس  هب  زین  هیضق و  نیفرط  دوجو  رب  نآ 
؟ دراد قّقحت  ياهّیضق  عون  ره  لومحم و  عوضوم و  ره  نیب  لمح و  هنوگره  رد  طبار  دوجو  ایآ  هک  تسا  حرطم  هلئسم  نیا  نونکا 

هطیـسب تاّیله  رد  تسا ، هدمآ  نیّهلأتملاردـص  رافـسا  رد  نآ  يافوتـسم  حرـش  هدومن و  حیرـصت  باتک  نتم  رد  هللا  همحر  ّفلؤم  هکنانچ 
هک ییایاضق  رد  و  تسا ، ناسنا  ناسنا  دـننام ، تسا  یلوا  لمح  عون  زا  لمح  هک  ییایاضق  رد  و  تسا ، دوجوم  ادـخ  ای  تسه  ناسنا  دـننام 

. درادن ققحت  لومحم  عوضوم و  نیب  رد  طبار  دوجو  دشاب - هبجوم  هیضق  رگا  تسا - مدع  ود  ره  ای  لومحم و  ای  عوضوم 

همکحلاهیاهن همجرت  هفسلف : www.Ghaemiyeh.comتیاهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


نیب ای  نآ  سفن  دوجوم و  نیب  هک  دـنکیم  مکح  تحارـص  هب  لـقع  تسا ، یلوا  اـهنآ  رد  لـمح  هک  ییاـیاضق  هطیـسب و  تاـّیله  دروم  رد 
. دوشیمن هطساو  زیچ  چیه  نآ  دوجو  دوجوم و 

یمدع زین  طبار  دیاب  ًارهاظ  تسا ، مودعم  يراب  کیرـش  ای  تسا  مودـعم  دـیز  دـننام  دـشاب ، مدـع  لومحم  عوضوم و  هک  ییایاضق  رد  اما 
هک دسر  هچ  ات  درادن  دوجو  دوخ  تسا و  مودعم  لومحم  عوضوم و  دراوم  نیا  رد  اما  تسا ، هیضق  نیفرط  هب  مئاق  طبار  دوجو  اریز  دشاب ،

نیا همه  رد  سپ  دشاب . ریذپناکما  نآ  زا  یمدـع  طبار  روصت  ات  درادـن  تیهام  تاذ و  تیئیـش و  مدـع ، دـشاب . نآ  رب  مئاق  يرگید  دوجو 
ص 325 لوا ، ج  رافـسا ، هب  دوش  عوجر  تسا . ینهذ  رابتعا  بسح  هب  اـهنت  دراد ، دوجو  رهاـظ  هب  رگا  درادـن و  قّقحت  طـبار  دوجو  دراوم 

یطبار طبار و  دوجو 
زا اما  دناهتـسناد ، زیامتم  عون  ود  زا  ار  ود  نآ  یخرب  هک  تسا  يّدح  هب  هسفن ) یف  لقتـسم ( دوجو  طبار و  دوجو  نایم  فالتخا  (. 1 [ ) 68]

بتارم رد  تایهام و  رد  هک  یتارثکت  همه  اـب  یفرط  زا  تسا و  ینعمیب  نآ  لاـثما  ضرع و  رهوج و  سنج و  عون و  دوجو ، رد  هک  اـجنآ 
فالتخا ناوتیمن  دشاب ، رایسب  ردق  ره  لقتسم  دوجو  طبار و  دوجو  نیب  فالتخا  تسین . شیب  یکی  دوجو  دوشیم ، هدهاشم  دوجو  تاذ 

. دوب دهاوخ  لقتسم  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  دوخ  تاذ  اب  سایق  رد  رگا  طبار  دوجو  تسناد . یعون » ار « اهنآ 
، یف نم ، رب ( رد ، زا ، فورح - دوجو  نوچمه  شدوـجو  هچنآ  اـب  تسا ، لقتـسم  هسفن و  یف  شدوـجو  هچنآ  نیب  تشاد ، هجوـت  دـیاب  اـما 

. تسا روصت  ّدح  زا  شیب  دعابت  توافت و  دنرادن  لقتسم  ینعم  هک  دشاب  یلع -)
عوضوم و تبـسن  طقف  هن  دریگیم  رب  رد  ار  تانکمم  همه  هک  تسا  معا  ینعم  هب  طبار  دوجو  زا  اـجنیا  رد  ثحب  هک  دـش  يروآداـی  اًـلبق 

دمآ دهاوخ  نیا  زا  سپ  بلطم  نیا  لّصفم  ثحب  ار . لومحم 
لالقتـسا زین  موهفم  نآ  دشاب  یّلقتـسم  دوجو  زا  عزتنم  رگا  دوشیم  لصاح  ناسنا  نهذ  رد  هک  موهفم  ره  هک  تسا  نیا  روظنم  (. 1 [ ) 69]

. تسا تیهام  نامه  ّلقتسم ، دوجو  زا  عزتنم  لقتسم  موهفم  تشاد و  دهاوخ 
هب ّقلعتم  شدوجو  تسین و  سفن  هب  مئاق  هک  تسا  يدوجو  زا  عّونت  اریز  دوب ، دناوتن  یّلقتـسم  موهفم  طبار  دوجو  زا  عزتنم  موهفم  نیاربانب 

. درادن تیهام  طبار  دوجو  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا و  يرگید 
اب يزیچ  ماهبا  زج  دنریگ ، رارق  رظن  دروم  دوجو  زا  رظن  عطق  اب  ییاهنت و  هب  هاگره  یـضرع ، يرهوج و  زا  معا  زین  تایهام  نیا ، زا  هتـشذگ 
زا رظنفرـص  اب  رگا  تایهام  دروآ . باسح  هب  يدوجو  بسن  طباور و  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  تسا  دوجو  أدـبم  اب  ساـیق  رد  دـنرادن و  دوخ 
هن تسا ، هتـسباو  نادـب  هک  يدوجو  زا  رظن  عطق  اـب  موهفم  ره  تشاد و  دـنهاوخن  زین  ار  یطبار  دوجو  ناـمه  دـنوش ، هتفرگ  رظن  رد  دوـجو 

. تسا دوجو  نیوانع  اهنیا  هچ  ّلقتسم ، هن  دوب و  دناوت  طبار 
تبـسن ود  ره  اب  هکلب  مودعم ، هن  تسا و  دوجوم  هن  تاذ  ّدح  رد  تیهام  هک  دش  دـهاوخ  هتفگ  لیـصفت  هب  تایهام ، ثحبم  رد  نیا  زا  سپ 

تسا فورعم  ّصاخ » ناکما  هب « تمکح  لها  حالطصا  رد  هک  تسا  تفص  نیا  دراد و  يواسم 
تبسن دنتـسه  لولعم  هک  تهج  نآ  زا  تادوجوم  همه  دشاب ، طبار  دوجو  نآ ، يدوجو  تلع  اب  سایق  رد  لولعم  دوجو  هاگره  (. 2 [ ) 70]

مئاق اهنت  طبار  دوجو  هنوگنیا  هتبلا  دوب . دنهاوخ  تافاضا  بسن و  طباور و  تسا ، دوجو  ضاّیف  أدبم  للعلاۀلع و  هک  لاعتم  بجاو  تاذ  هب 
رد دوجو  ثیح  زا  لوـمحم  عوـضوم و  نیب  تبـسن  اـب  نآ  قرف  و  تسین ؛ راـک  رد  يرگید  فرط  تسا و  دوـخ  تلع  ینعی  فرط  کـی  رب 

تسا فرط  ود  رب  مئاق  لومحم  عوضوم و  رد  و  تلع ) ینعی  تسا ( فرط  کی  رب  مئاق  لولعم  تلع و  نیب  تبسن  هک  تسا  نیمه 
دوجو دـش . مولعم  هکنآ  زا  سپ  تسا . هریغل » و « هسفنل » دوجو « نایم  قرف  نایب  و  هریغل ) تعان ( دوجو  زا  ثحب  لصف ، نیا  رد  (. 1 [ ) 71]

هدرک میـسقت  مسق  ود  هب  ار  نآ  هتخادرپ و  هسفن  یف  دوجو  ناـیب  هب  هللا  همحر  فـّلؤم  هریغ ،) یف  طـبار ( اـی  تسا و  هسفن ) یف  لقتـسم ( اـی 
هکنآ رب  هوالع  تعان  دوجو  دـیوگ : هسفنل » دوجو « اـب  نآ  قرف  و  دـنیوگ ، زین  تعاـن » دوجو « ار  نآ  هک  هریغل ،» دوجو « فیرعت  رد  تسا .
نانخـس دوجو ، هنوگود  قرف  نایب  فیرعت و  رد  هتبلا  دنکیم . درط  دوخ  عوضوم  زا  زین  ار  يرگید  مدع  دنکیم  درط  دوخ  تاذ  زا  ار  مدع 
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نینچ هب  بناوج  همه  نتفرگ  رظن  رد  اب  وا  بتکم  يامکح  ات  هتخادرپ  لاوقا  زا  يرایـسب  ماربا  ّدر و  هب  نیهلأتملاردص  هدش و  هتفگ  يرگید 
دنرادن يدوجو  لالقتسا  ًاساسا  تادوجوم ، زا  یخرب  تسین . وحن  کی  هب  همه  تادوجوم  دوجو  هکنیا  حیـضوت  دناهتفای . تسد  یتافیرعت 

نآ حرش  دراد و  دوجو  لومحم  عوضوم و  نایم  هک  یتبـسن  نامه  دننام  دوشیمن ، لصاح  نهذ  رد  اهنآ  زا  زین  یتیهام  لقتـسم و  موهفم  و 
نکیل تسا ، لقتـسم  هسفن و  یف  اـهنآ  دوـجو  عبطلاـب  دـنراد و  لقتـسم  تیهاـم  لقتـسم و  موـهفم  تادوـجوم  زا  رگید  یهورگ  تشذـگ .

، هریغ یتم و  نیا و  فیک و  مک و  زا  معا  ضارعا ، دوجو  يدام . هّیعون  روص  ضارعا و  دننام  دنرادن . یجراخ  عوضوم ، زا  جراخ  هاگچیه 
توافتم دوجو  ثیح  زا  بوچ  اـب  یهایـس  اًـلثم  دراد . قرف  هریغ  تاـبن و  داـمج و  ناویح و  عاونا  دـننام  رهاوج  دوجو  اـب  لالقتـسا  نیع  رد 

رد لاح  تسین . ناـنچ  ناـسنا ، نهآ و  گنـس و  بوچ و  نکیل  تسین ، ریذـپقّقحت  جراـخ  رد  مسج ، زا  جراـخ  یهایـس  دوجو  اریز  تسا ،
( دناهتفگ یخرب  هکنانچ  درادن ( لقتسم  موهفم  هایس  مسج  ینعی  عوضوم  نودب  یهایس  دوش  هتفگ  رگا  دوجو  هنوگود  نیا  قرف  فیرعت و 

هتفگ رگا  و  میلئاق . یجراخ  دوجو  نآ  يارب  مینکیم و  لّـقعت  نآ  عوضوم  زا  جراـخ  ار  یهایـس  تیهاـم  موهفم و  اـم  اریز  تسین ، تسرد 
لقتسم موهفم  هک  تسا  نآ  نآ  همزال  تسا  رگید  تادوجوم  رد  ناشدوجو  دنرادن و  لقتسم  دوجو  یهایس  لاثما  ینعی  تعان  دوجو  دوش 

زا دنتسه ، تعان  دوجو  عون  زا  هک  تعاجـش » ای « ملع » ای « یهایـس  دننام  ییاهدوجو  اب  طبار  دوجو  نیب  هک  تسادیپ  و  دنـشاب ، هتـشادن  زین 
» دوجو قرف  تالیصفت ، زا  يرایسب  فذح  اب  هللا  همحر  ّفلؤم  نیاربانب  تسا . رایسب  قرف  تیهام  دوجو و  لالقتـسا  مدع  لالقتـسا و  ثیح 

درط ار  مدـع  کـی  ینعی  دـنکیم ، درط  دوخ  تاذ  زا  ار  مدـع  اـهنت  هسفنل » دوجو « هک  تسا  هتـسناد  نیا  رد  ار  تعاـن  اـی  هریغل » و « هسفنل »
نآ اب  نآ  تاذ  نیب  هک  ار  رگید  مدـع  کـی  دوخ  تاذ  زا  مدـع  درط  رب  هوـالع  هریغل » دوجو « نکیل  تسا ، دوخ  تاذ  مدـع  نآ  دـنکیم و 

ضارعا دننام  زین  هّیعون  روص  دـشاب . عنام  عماج و  فیرعت  اهنت  نیا  دـیاش  دـنکیم . درط  زین  دراد  دوجو  صقان  لباقت  ای  نراقت  یعون  مدـع 
. درادن ینعم  عابطنا  هدامریغ ، رد  تسا و  يدام  روص  ياهیگژیو  زا  عابطنا  اریز  هعبطنم ،» تفـص « دیق  اب  هتبلا  تسا ، تعان » دوجو « ياراد 
، دوخ زا  مدـع  درط  رب  هوالع  ضارعا ، دـننام  زین  دراد  یگتـسب  نادـب  دوجوم  تیوه  هک  يرگید  مسج  ره  اـی  بوچ  اـی  نهآ  تروص  سپ 

دنکیم درط  دوخ  عوضوم  هّدام  زا  تسا  هدام  ناصقن  هیام  هک  ار  يرگید  مدع 
. تسا يرگید  نآ  زا  ّتیموهفم  رد  لالقتـسا  نیع  رد  هک  تسا  يدوجو  تعاـن ، اـی  هریغل  دوـجو  هک  تسا  نیا  نخـس  لـصاح  (. 1 [ ) 72]

یف دوجو  نامه  هکلب  دشاب ، تیهام  ود  ندوب  اراد  نآ  همزال  هک  تسین  هناگادج  دوجو  ود  ياراد  یهایس ، ای  ملع  دننام  دوجوم  کی  ینعی 
. تسا هسفنل  رگید ، دوجو  نآ  هک  تسا  يرگید  دوجو  نوئش  زا  تسا و  هریغل  نآ ، هسفن 

یماگنه موهفم ، کی  دش  هتفگ  اًلبق  هکنانچ  اریز  دـشاب ، دوجو  نآ  تیهام  دـناوتیمن  دوشیم  عازتنا  هریغل  دوجو  زا  هک  یموهفم  نیاربانب 
زا عزتنم  موهفم  لالقتـسا  مزلتـسم  دوجو ، لالقتـسا  دنک و  درط  دوخ  زا  ار  مدع  دشاب و  هسفن  یف  دوجو  نآ  هک  دوب  دناوت  يدوجو  تیهام 

لقتـسم و دوجو  زا  دنتـسه  لقتـسم  موهفم  تیهاـم و  ياراد  روـص  ضارعا و  رگا  هکلب  تسین  تیهاـم  ياراد  هریغل  دوـجو  سپ  تسا . نآ 
. تسین تیهام  ياراد  تسا ، رگید  دوجو  هب  ّقلعتم  هک  تهج  نآ  زا  هریغل  لقتسمان و  دوجو  تساهنآ و  هسفنل 

نیع نآ ، تیهام  هن  تسا و  موهفمان  مسج  دوجو  نودب  هن  تسا و  دوخ  عوضوم  ای  هایـس  مسج  تیهام  هن  نآ  لاثما  یهایـس و  موهفم  سپ 
موهفم نامه  هک  تسا ( تیهام  ياراد  دنکیم ، درط  دوخ  زا  ار  مدع  رگید  ّلقتسم  دوجو  ره  لثم  نوچ  هکلب  تسا ؛ عوضوم  مسج  تیهام 

عوضوم مسج  تیهام  زا  ار  مدع  هن  دنکیم و  درط  ار  دوخ  مدع  هن  دـنکیم ، هایـس  ار  مسج  هک  ثیح  نآ  زا  نکیل  تسا ) یهایـس  لقتـسم 
دننام زین  تعاـن  دوجو  ینعی  مسج . تاذ  زا  جراـخ  تسا  یتفـص  هک  دـنکیم  درط  نآ  زا  ار  ندوب  هایـس  تفـص  مدـع  هکلب  دـنکیم ، درط 

. تسین تیهام  ياراد  طبار  دوجو 
نکیل هدوب ، لوادتم  یطبار  دوجو  حالطـصا  تعان  دوجو  ياجهب  ًالومعم  اردصالم ، نیرـصاعم  هژیوهب  نیمّلکتم ، امکح و  نیب  رد  هرـصبت .

نوچمه مانب ، يامکح  زین  دعب  راودا  رد  دناهدرب . راکهب  يرگید  ياجهب  ار  یکی  هاگ ، هدرک ، طلخ  ار  طبار  یطبار و  دراوم  زا  يرایـسب  رد 
ار اهنآ  توافت  هب  هجوت  اردـصالم ، دامادریم و  گرزب ، داتـسا  ود  زا  يوریپ  اـب  و  هدرب ، راـکهب  ار  حالطـصا  نآ  يراوزبس  يداـهالم  جاـح 
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. تسا هدرک  دزشوگ 
تسا و هریغل ) تعان ( دوجو  نآ  زا  روظنم  دشاب ، هتفر  راکهب  یطبار  دوجو  حالطصا  یفسلف ، بتک  رگید  رد  ای  باتک  نیا  رد  رگا  نیاربانب 

دوش هابتشا  طبار  دوجو  اب  دیابن 
جرد دـناهتفگ ، هراب  نیا  رد  رگید  عبانم  رد  ای  هدـمآ ، باتک  نتم  رد  هچنآ  هدـیکچ  عـالّطا ، دـیزم  يارب  ثحبم  نیا  همتاـخ  رد  (. 1 [ ) 73]

. ددرگیم
ای تسا  هسفنل  ای  هسفن  یف  دوجو  دنیوگ . زین  یلومحم  ای  یـسفن  دوجو  ار  نآ  هک  هسفن ) یف  ّلقتـسم ( ای  و  هریغ ،) یف  تسا ( طبار  ای  دوجو 

. دنمسق نیا  زا  يدام  روص  ضارعا و  دنیوگ . زین  یطبار  ای  تعان  دوجو  ار  هریغل  دوجو  هک  هریغل ،
تخرد نوچمه  يرهوج ، تادوجوم  عاونا  رهاوج و  همه  دوجو  دننام  هریغب » ای « و  لاعتم ، بجاو  دـننام  تسا ، هسفنب » ای « زین  هسفنل  دوجو 

. هریغ سفن و  لقع و  شتآ و  گنس و  ناسنا و  و 
. تسا هسفنب  هسفنل و  هسفن و  یف  وا  دوجو  ینعی  تسا  ّتیسفن  هس  ياراد  لاعتم  بجاو  قوف ، تامیسقت  ربانب 

يدوجو لـلع  لولعم  نوچ  دـناهریغب ، اـما  هسفنل ، هسفن و  یف  تسا . ّتیـسفن  ود  ياراد  يرهوج ، تادوجوم  ینعی  رهاوـج  ریوـصت  شیاـمن 
. دنتسه دوخ 

. هریغب هریغل و  اما  تسا ، هسفن  یف  ناشدوجو  ینعی  تسا  ّتیسفن  کی  ياراد  اهنت  یعابطنا  روص  ضارعا و 
اریز درادن ، دوجو  دش  هتفگ  رکذلاقوف  يدوجو  هبترم  هس  رد  هچنآ  زا  یتّیـسفن  چـیه  تسا  دوجو  هبترم  نیرتفیعـض  هک  طبار  دوجو  رد 

. دوب دناوتن  لّقعت  دروم  تاذلاب  تسین و  رادروخرب  موهفم  لالقتسا  زا  یفرح » یناعم « دننام 
دوجو دوجو ، أدبم  تلع و  اب  سایق  رد  لاعتم  بجاو  زج  زیچ  همه  دوجو  نیّهلأتملاردـص ، بتکم  رد  هک  درادـن  تافانم  نآ  اب  میـسقت  نیا 
حرـش یلمآ و  یجدیه و  یـشاوح  دئارفلاررغ و  حرـش ؛ لوا و  ج  رافـسا ، هب  دوش  عوجر  رتشیب  عالّطا  يارب  یطبار . یتح  هن  و  دـشاب ، طبار 

. یطبار دوجو  ثحبم  اردصالم ، ۀیاده ،
هدوبیفـسلف و لـئاسم  نیرتمهم  زا  یکی  زاـبرید  زا  نآ  ییاـمنعقاو  نازیم  لوـصح و  یگنوـگچ  نآ و  تیهاـم  و  ملع » هلئـسم « (. 1 [ ) 74]

. تسا هتشاد  لوغشم  دوخ  هب  ار  ناهج  نادنمشیدنا  هراومه 
ناونعهب ناـنچمه  ملع » هلئـسم « دـناهتفای ، لالقتـسا  هفـسلف  یّلک  شناد  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  نوگاـنوگ  موـلع  هکنآ  اـب  ریخا  نورق  رد 

داد و صاصتخا  دوخ  هب  ار  دیدج  رـصع  تفرعم  ملع و  ناهج  ناگدـنهوژپ  شواک  شـشوک و  دـنام و  یقاب  هفـسلف  عوضوم  نیرتیـساسا 
. دش یفسلف  هبش  یفسلف و  ثحابم  زا  يرایسب  نیزگیاج  یسانشتخانش » ثحبم «

» زا ياهنوگ  دوخ  یتسه ، ناهج  رد  یندوب  مسق  ره  لوصح و  ای  توبث  هنوگره  رگا  هکنیا  لوا  تسا : حرطم  یساسا  هلئـسم  هس  اجنیا  رد 
مینکیم رارقرب  طابترا  جراخ  ناهج  اب  نآ  ساسا  رب  ام  دریگیم و  رارق  ام  لقع  نهذ و  رد  هچنآ  ای  ناسنا  ملع  دـشاب ، ّمعا  ینعم  هب  دوجو »

لوقعم ای  شناد و  ای  تامولعم  ای  ملع  ام  هک  ار  هچنآ  رگا  رگید  ترابع  هب  تسا ؟ رادروخرب  يدوجو  عون  هچ  زا  تسا و  يدوجوم  هنوگچ 
دریگ و رارق  هعلاطم  دروم  نوگاـنوگ  ياـههبنج  زا  يرگید  دوجوم  ره  دـننام  دـیاب  دراد ، دوجو  هک  تسا  يزیچ  مینادیم ، دوخ  موهفم  اـی 
هک تسا  دوجوم  يدوجو  نامه  هب  زین  ملع  ایآ  هک  دوش  مولعم  یسانشدوجو ، یلاع و  هفسلف  هاگدید  زا  دوش و  هتخانش  نآ  تاذ  تیهام و 

؟ دراد دوجو  زا  يرگید  هوحن  ای  وا ، مسج  زغم و  ای  ناسنا  دوخ 
هفسالف یهلا و  يامکح  رثکا  تسا و  نآ  ّمهم  ثحابم  زا  یکی  یسانشدوجو و  هفسلف  راک  هاگدید ، نیا  زا  ملع  تخانـش  هک  تسا  یهیدب 

. دناهداد صاصتخا  نادب  ار  یثحبم  ًابلاغ  شیوخ ، یفسلف  راثآ  رد  یمالسا 
راهظا هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ّفلؤم  رـصع  ات  زابرید  زا  هک  تسا  یتایرظن  ءارآ و  هدیکچ  تسا  هدـمآ  رـضاح  باتک  زا  لصف  نیا  رد  هچنآ 

. تسه زین  دیدج  تایرظن  ءارآ و  رب  لمتشم  هدش و 
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ّرـش و ریخ و  نایز و  دوس و  هن  یـسانشتفرعم ( هاگدـید  زا  يرـشب  تامولعم  شزرا  ملع و  ییامنعقاو  نازیم  هب  طوبرم  هک  مود  هلئـسم  اما 
هک نآ ، دوجو  یگنوـگچ  ملع و  تیهاـم  تاذ و  یگنوـگچ  هب  دوـشیم  لوـکوم  ینعی  لوا ، هلئـسم  زا  تسا  یعباـت  دوـشیم ، نآ ) لاـثما 
. تسا هتفرگ  رارق  تقیقح  ناگدنهوژپ  رظن  دروم  يرتشیب  ّتیمها  اب  دیدج  رصع  رد  هدوب و  حرطم  میدق  هفسلف  رد  نآ  ثحابم  زا  يرایسب 

ددـم رگید  مولع  يریگداـی و  نیناوق  یبرجت و  یـسانشناور  باـصعا و  زغم و  يژولویزیف  زا  هک  تسا  ملع  لوـصح  تیفیک  موـس ، هلئـسم 
. تسا هنیمز  نیا  هب  طوبرم  رتشیب  دیدج  يریگدای  یسانشناور  تاقیقحت  فولواپ و  تاّیبرجت  و  دریگیم ،

هلئسم نیمه  رس  رب  بتاکم  ریاس  مسیلائر و  مسیلآدیا و  مسیلایرتام و  عازن  هدمع  تسا ، هدش  هراشا  باتک  همدقم  ياهیقرواپ  رد  هکنانچ 
تسا هلئسم  نیا  زا  تشادرب  عون  زا  یشان  میقتسمریغ  ای  و 

تایعقاو ینهذ  تروص  هک  دـندقتعم  لوا  هیرظن  نارادـفرط  هک  تسا  نآ  یکاـحمریغ  یکاـحم و  حابـشا  هیرظن  ود  ناـیم  قرف  (. 1 [ ) 75]
. دنایامنیم ار ، سکع  بحاص  سکع ، دننام  تسرد  تسا و  تیعقاو  اب  بسانتم  هباشم و  یجراخ 

، دراد دوجو  نهذ  رد  نآ  لوصح  تیفیک  رد  هک  یتالاکشا  زا  رظنفرص  تارصبم ، ای  تیؤر  لباق  ءایشا  یئرم و  روما  دروم  رد  هیرظن  نیا 
. تسین تارصبم  لیبق  زا  روما  همه  نکیل  دنک ، عناق  ار  شیدناهداس  صاخشا  دناوتیم  تسا و  روصت  لباق  يدح  ات 

هنوگچ ياراد  نآ  لاثما  مشخ و  رهم و  ای  تدورب ، ترارح ، اًلثم  تسا ؟ هنوگچ  تاکردـم  ریاس  تاسوملم و  تاعومـسم و  ینهذ  تروص 
هلوـقم زا  کـی  ره  هک  تـسا  لّـقعت  كاردا و  لـباق  ناـسنا  ره  يارب  يوـنعم  يداـم و  دوـجوم  نارازه  تـسا ؟ ناـسنا  نـهذ  رد  يریوـصت 

. دشاب لّقعت  دروم  ءیش  اب  بسانتم  هباشم و  لاثمت  سکع و  دننام  دناوتیمن  اهنآ  ریواصت  تسا و  ياهناگادج 
هتـشاذگ و راـنک  ار  تاـکاحم  هلئـسم  ياهدـع ، هک  تسا  هدـیدرگ  بجوـم  دـش ، هراـشا  نآ  زا  یکچوـک  ءزج  هب  اـهنت  هک  تالاکـشا  نیا 

. دننادب یلاحمریغ  حابشا  ای  يزمر ، ياههناشن  مئالع و  ار  ناسنا  تالوقعم 
تروص و تیهام و  ثیح  زا  هکنآ  نیع  رد  دـشاب ، هتـشاد  یجراخ  عوضوم  اب  یبسانت  تهابـش و  هکنآ  نودـب  ینهذ  ياهتروص  ینعی ،

تروص ار  نآ  و  دهدیم ، صاصتخا  يدوجوم  هب  ار  اهنآ  زا  کی  ره  اطخ  هب  ناسنا  درادـن ، یجراخ  ءیـش  اب  یتبـسانم  نآ  لاثما  هزادـنا و 
. دنکیم روصت  ینیعم  ءیش  ینهذ 

زا یکاحمریغ ، یکاحم و  ياههناشن  اـهسکع و  ریواـصت و  حابـشا و  هک  تسا  نیا  نآ  دـنراد و  كارتشا  رما ، کـی  رد  هیرظن  ود  نیا  اـما 
هب اهنآ  طّسوت  هب  ناسنا  سفن  هک  دنتسه  يروما  هکلب  دنتسین ، یجراخ  تایعقاو  نیع  دنراد و  توافت  یجراخ  مولعم  ءیش  اب  تیهام  ثیح 

تسا صیصخت  ریسفت و  نیمه  تیفیک  یلصا ، لکشم  و  دربیم ، یپ  یجراخ  ءایشا 
لقع و تلاصا  هب  طوبرم  ءارآ  ات  دوشیم ، لصاح  ناسنا  نهذ  رد  هنوگچ  ایاضق  میهاـفم و  هک  تسین  نآ  رـس  رب  ثحب  اـجنیا  (. 1 [ ) 76]

ناهج تادوجوم  زا  يدوجوم  لوصح  زا  سپ  ملع  هک  تسا  نآ  هلئـسم  هکلب  ددرگ ، حرطم  نآ  لاثما  ینوطالفا و  لـُثُم  اـی  هبرجت  تلاـصا 
؟ هن ای  تسا  یجراخ  مولعم  نیع  ملع ، ایآ  تسا ، تبثم  خساپ  رگا  و  هن ؟ ای  دوریم  رامشهب  یتسه 

ّساوح و ياـطخ  ییانثتـسا  دراوم  زا  رظنفرـص  تسا ( قیبـطت  لـباق  یجراـخ  موـلعم  اـب  اـم  ملع  هک  تسا  نیا  تسین  دـیدرت  نآ  رد  هچنآ 
ناکاّکــش و نایئاطــسفوس و  اریز  داــتفا ، میهاوـخ  مسیلآدــیا  هطــسفس و  هـطرو  رد  میوــش ، دــیدرت  راــچد  رما  نـیا  رد  رگا  و  كاردا )

لـصاح راکاطخ  صقان و  ساوح  قیرط  زا  ام  ملع  دیآیمنرد و  نهذ  هب  یجراخ  ءایـشا  نیع  نوچ  هک  دننآ  رب  زین  یطارفا  ياهتسیلآدـیا 
. دنک قیبطت  تیعقاو  اب  مینادیم  جراخ  ناهج  زا  ام  هچنآ  هک  درادن  دوجو  یلیلد  چیه  دوشیم ،

عقاو ناسنا  مولعم  هک  رگید  ءیـش  ره  اـی  تخرد  اـی  ناـسنا  اـما  تسین ، اور  دـیدرت  تسا  جراـخ  ناـهج  اـب  قباـطم  اـم  ملع  هکنیا  رد  سپ 
مجح نزو و  زا  یجراخ  راثآ  همه  اب  ءایـشا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دشاب  تبثم  باوج  رگا  ددرگیم ؟ لخاد  ام  نهذ  هب  ًانیع  ایآ  دوشیم ،
نهذ هب  هچنآ  هک  دوش  هتفگ  ینعی  دشاب ، یفنم  باوج  رگا  تسا و  لاحم  يرما  هتبلا  هک  دیآرد ، ناسنا  نهذ  هب  تاصخشم ، ریاس  هدام و  و 

زا ناسنا  دراد و  توافت  یجراخ  مولعم  اب  تیهام  ثیح  زا  هک  تسا  یکاحمریغ  ای  یکاحم  حابـشا  هکلب  تسین  یجراخ  ءایـشا  نیع  دیآرد 
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، میاهدرک رارکت  هناهاگآدوخان  ار  نایئاطـسفوس  نخـس  تروص ، نآ  رد  دنکیم ، ادـیپ  ملع  جراخ  هب  ینهذ  یناور و  صاخ  تاّرثات  قیرط 
. تسا مولعم  ملع و  تیهام  فالتخا  ناشیا ، لوق  یلصا  يانبم  نوچ 

هب ناسنا  سفن  هک  دننآرب  یهلا  يامکح  دـجنگیمن ، اهیقرواپ  نیا  رد  نآ  رکذ  هک  رگید  تاکن  يرایـسب  بلاطم و  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب 
تایعقاو نیع  تیهام  ثیح  زا  هک  دشخبب  يرگید  دوجو  یجراخ  تایهام  هب  دناوتیم  تساراد ، يدوجو  هبترم  تهج  زا  هک  یلامک  ببس 

. یجراخ دوجو  راثآ  زا  يراع  دوجو ، ثیح  زا  نکیل  دشاب  یجراخ 
هارمه هب  ار  یجراخ  راثآ  اما  تسا ، ناسکی  یجراخ  دوجو  اب  تهج  ره  زا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ناـسنا ، نهذ  رد  تاـیهام  دوجو  نیارباـنب 

، مدع دوخ  موهفم  مودعم و  روما  هب  قلعتم  میهافم  نوچمه  درادن ، یجراخ  دوجو  هک  دنک  داجیا  یمیهافم  تسا  رداق  ناسنا  نهذ  درادـن .
، لوا ج  رافسا ، هب  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب  دشخبب . یجراخ  دوجو  یتیهام  هب  تسا  رداق  یتح  یناسفن ، تردق  لامک و  بتارم  رد  و 

ص 276
هب یجراخ  ءیـش  هک  ینعم  نادب  هن  اما  تسا ، یجراخ  مولعم  نیع  زا  ترابع  ملع  هک  دندقتعم  یناسفن  هفاضا  هیرظن  نارادفرط  (. 1 [ ) 77]

. دنکیم كاردا  دوخ  اب  ار  نآ  روضح  ددرگیم و  هفاضا  مولعم  ءیش  رب  یناسنا  سفن  هکلب  دیآرد ، نهذ 
اریز تسا ، رتلماک  یکاحمریغ  یکاحم و  حابـشا  هّیرظن  ود  زا  تسا ، مولعم  ملع و  تیهام  فـالتخا  زا  یلاـخ  هک  تهج  نآ  زا  هیرظن  نیا 

ءایـشا اب  هجوچـیه  هب  تیهاـم  تاذ و  ثیح  زا  هک  دـنوشیم  عقاو  نهذ  مولعم  یجراـخ  تاـیعقاو  ناونعهب  يزومرم  حابـشا  رظن  ود  نآ  رد 
يارب مولعم  روضح  هک  دـنوشیم  هفاضا  رگیدـکی  هب  يوحن  هب  دوجوم  سفن و  هک  تسا  نآ  رب  هفاضا  هیرظن  اما  تسین ، سایق  لـباق  یعقاو 

. دوش رضاح  سفن  رد  نآ  تاذ  زا  ریغ  يزیچ  ای  دهد و  تیهام  رییغت  مولعم  هکنآ  نودب  ددرگیم ، قّقحم  ِملاع 
لاحم و یمدع و  روما  رگید  دبای ، قّقحت  دوجوم  هب  سفن  هفاضا  هار  زا  ملع  رگا  هکنآ  هلمج  زا  تسا ؛ لطاب  یلئالد  هب  زین  هدـیقع  نیا  اما ،
، تسا ضحم  نالطب  یتسین و  و  تاذ ، هن  دراد و  دوجو  هن  هک  مدـع  هب  سفن  هفاـضا  اریز  دوب ، دـهاوخن  كاردا  لـباق  ناـسنا  يارب  مودـعم 

. دوب دهاوخن  ریذپتروص 
دهاوخ ینعمیب  ریذـپانبانتجا  مّلـسم و  تسا  يرما  هک  زین  ملع  رد  ياطخ  هفاضا ، هب  لوق  ساسا  رب  هللا  همحر  ّفلؤم  لوق  رباـنب  نینچمه ،

هچ دش ؟ دهاوخ  ریذپتروص  هنوگچ  ملع  ياطخ  تسا ، هدش  رـضاح  ناسنا  سفن  يارب  هک  دشاب  یجراخ  مولعم  نیع  ملع ، رگا  اریز  دوب ،
زا دوب و  دـهاوخ  وا  مولعم  مود  دوجوم  تروص ، نآ  رد  دوش ، هفاـضا  يرگید  دوجوم  هب  دوـجوم  کـی  ياـجهب  سفن  هک  مینک  ضرف  رگا 

. تسا هدماین  نهذ  هب  یتروص  چیه  یلصا ، مولعم 
ياطخ زور  ره  دوخ  ناینیـشیپ  مولع  رد  ای  و  میروخیمرب ، ییاهاطخ  هب  مینکیم و  رظندیدجت  دوخ  مولع  رد  هراومه  ام  هک  اجنآ  زا  سپ ،

دشاب یجراخ  مولعم  نیع  ملع  هک  تفریذپ  ناوتیمن  مینکیم ، فشک  ار  يدیدج 
هب هچنآ  اریز  تسا ، یفتنم  مولعم  ملع و  ّتینیع  یکاحمریغ ، یکاـحم و  زا  ّمعا  حبـش  هب  هدـیقع  رد  هک  دـش  هتفگ  نیا  زا  شیپ  (. 1 [ ) 78]

. تسا یجراخ  مولعم  زا  زمر  هناشن و  ای  ریوصت  یعون  هکلب  هدوبن  یجراخ  ءیش  نیع  دیآیمرد ، نهذ 
تخرد و ناسنا و  نامه  ام ، نهذ  رد  دوجوم  بسا  تخرد و  ناسنا و  اًـلثم  دـشابن ، نآ  نیع  ءیـش  کـی  هب  اـم  ملع  رگا  هک  تسا  یهیدـب 

رارق ام  رایتخا  رد  یهیجوت  ریـسفت و  تسا  هدرک  تفاـیرد  هک  يزومر  يور  زا  اـم  یکاردا  ياوق  نهذ و  دـشابن و  جراـخ  رد  دوجوم  بسا 
اهتسیلآدیا ياههسوسو  ناکاکـش و  ياهدیدرت  نایئاطـسفوس و  ياهراکنا  ّدر و  همه  تروص  نآ  رد  میراذگب ، ملع  ار  نآ  مان  ام  دهد و 

. میریذپب دیاب  یتسه  تیعقاو  هرابرد  ار  اهتسیسیتسونگا  و 
ار یجراخ  مولعم  نآ  اًلبق  دـیاب  مینکیم ، لصاح  ملع  ياهژیو  مولعم  هب  ّصاخ  ینهذ  حبـش  اـی  زمر  کـی  قیرط  زا  اـم  رگا  نیا ، زا  هتـشذگ 
هار زا  ات  دشاب  مولعم  ام  يارب  دیاب  یجراخ  تایعقاو  همه  ینعی  مینک . ادـیپ  تفرعم  نآ  یجراخ  تیعقاو  هب  زمر ، قیرط  زا  ات  میـشاب  هتخانش 

. دراد یمولعم  هچ  زا  تیاکح  حبش  نالف  هک  تسناد  میهاوخ  اجک  زا  هنرگو  میسانش  زاب  ار  اهنآ  نهذ ، رد  لصاح  ریواصت  حابشا و 
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ناوریپ هژیوهب  شناد ، لـها  رثـکا  لوبق  دروـم  لوادـتم و  هزورما  هک  تسا  ياهیرظن  ناـمه  شیب  مک و  حابـشا  هّیرظن  هک  تسا  رکذ  ناـیاش 
. تسا يدام  بتکم 

ره هدرک ، رارقرب  سامت  جراـخ  ناـهج  اـب  فلتخم  ساّوح  قیرط  زا  ناـسنا  هک  تسا  نآ  دـهدیم  رارق  اـم  راـیتخا  رد  يزورما  شناد  هچنآ 
دوشیم لـقتنم  هچنآ  هتبلا  و  دـنکیم ، لـقتنم  زغم  رد  ياهژیو  زکارم  هب  یبصع  ياهلولـس  هلیـسو  هب  ار  تاـسوسحم  زا  یّـصاخ  عون  ّسح 

رد هک  ییاههسیاقم  اب  دروآیم و  لمع  هب  اههتفایرد  نآ  يور  رب  هک  یتالاعفنا  لعف و  اـب  ناـسنا  زغم  سپـس  هداـم . هن  تسا  جاوما  يژرنا و 
مولعم تایـصوصخ  رگید  اههزادنا و  داعبا و  یتفایرد ، جاوما  فیک  ّمک و  فعـض و  تّدش و  بسح  رب  ای  دنکیم و  رارقرب  اهنآ  ءازجا  نیب 

حرط هب  يزاین  چـیه  دوشیم و  لصاح  ناسنا  يارب  یجراخ  رما  ای  ءیـش  کـی  هب  ملع  هلیـسو  نیدـب  و  دـنکیم ، صخـشم  زین  ار  یجراـخ 
. تسین ینهذ  دوجو  لیبق  زا  رگید  لئاسم 

یهیدب روما  زا  ار  ملع  لوصح  رد  ّساوح  ریثأت  هدوبن و  یهلا  يامکح  دـیدرت  دروم  هاگچـیه  اهنآ  شزرا  ّساوح و  شقن  هک  تسناد  دـیاب 
هب مالـسا  هفـسالف  رظن  زا  ملع  لوصح  رد  ساوح  شقن  تسا . نیـصصختم  ءاملع و  راک  ًاعبط  نآ ، فیک  مک و  رد  قیقحت  هتبلا  دناهتـسناد .

سک ره  ینعی  ًاملِع » َدَـقَف  ًاّسِح ، دَـقَف  ْنَم  هک « تسا  جـئار  یفـسلف  یملع و  لصا  کی  تروصهب  هلمج  نیا  ناشیا  نیب  رد  هک  تسا  يّدـح 
هب یملع  رگید  تارـصبم  هنیمز  رد  دهد ، تسد  زا  ار  دوخ  ییانیب  سح  یـسک  رگا  تسا . دـقاف  ار  ملع  کی  دـهدب  تسد  زا  ار  ّسح  کی 

. دنادیمن يزیچ  تارصبم  زا  دازردام  روک  هکنانچ  دروآ ، دهاوخن  تسد 
ماجنا يّدح  ات  زین  نیا  زا  شیپ  تاقیقحت ، نیا  اریز  تساج ، رب  نانچمه  یلـصا  لکـشم  نادنمـشناد ، تاقیقحت  جـیاتن  شریذـپ  زا  سپ  اما 

. تسا هدش 
لـصاح یکاردا  زکارم  زغم و  رد  ماجنارـس  هچنآ  زغم ، باـصعا و  ساّوح و  تـالاعفنا  لـعف و  لاـمعا و  زا  سپ  اـیآ  هک  تسا  نیا  لکـشم 

هب ناسنا  هک  یشقن  يریوصت و  تسا و  ياهناشن  دوشیم ، لصاح  زغم  رد  هچنآ  رثأت ، ریثأت و  همه  نیا  زا  سپ  هکنآ  ای  تسا ؟ ملع  دیآیم 
؟ دربیم یپ  یجراخ  دوجوم  تاذ  تیهام و  هب  نآ  هلیسو 

تخرد اًلثم  ءیـش ، کی  كاردا  ساـسحا و  ماـگنه  رد  اـم  زا  کـی  ره  هک  تسا  نیا  تسین  هدیـشوپ  سکچـیه  رب  ناـیع  ّسح و  هب  هچنآ 
ماگنه رد  و  مینکیم ، لّیخت  ار  تخرد  نامه  ییاـنیب ، لـمع  متخ  زا  سپ  مینکیم و  ساـسحا  ار  تخرد  ناـمه  طاـیح  هچغاـب  رد  دوجوم 
تسا هتفای  هار  نامریمض  هب  ّساوح  هلیسو  هب  هچنآ  قیرط  زا  ام  ینعی  میراد . نهذ  رد  ار  جراخ  رد  دوجوم  یعقاو  تخرد  زین  تخرد  لّقعت 

اًلثم اریز  تسین ، ام  مولعم  هسفن ، یف  دوخ  تسا ، هتفای  هار  زغم  هب  ساوح  باـصعا و  هار  زا  هچنآ  و  مینکیم ، ادـیپ  ملع  یجراـخ  دوجوم  هب 
يزمر یبـصع و  یجوـم  تسا ، هدـمآرد  زغم  هب  هچنآ  هک  یتروـص  رد  میراد ، نهذ  رد  ار  یّلک  تخرد  اـی  هچغاـب  رد  دوـجوم  تخرد  اـم 

هک تسا  نیمه  ملع ، هرابرد  نوگانوگ  یفسلف  ياهرظن  راهظا  هزیگنا  و  یلصا ، هلئسم  تسا . یجراخ  ءیش  هدننکوگزاب  یحبـش  یکاحم و 
قیرط زا  هچنآ  هک  یلاح  رد  دـنکیم  نیقی  نآ ، تقیقح  رد  ناسنا  دـباییم و  روضح  ناسنا  نهذ  رد  ءایـشا  یقیقح  تاذ  تیهام و  هنوگچ 

. تسین یجراخ  مولعم  نیع  یعقاو و  ءیش  دوشیم ، دراو  زغم  هب  ساوح 
ءایشا هب  ناسنا  ملع  اریز  دنک ، لیدبت  یعقاو  تادوجوم  هب  ار  نآ  دناوتب  زومر ، مئالع و  شوقن و  نآ  لوصح  زا  سپ  ناسنا  سفن  دیاب  سپ 

: دـشاب نینچ  رما  تیفیک  دـیاب  رگید  ترابع  هب  تسین . ناسنا  مولعم  ًامیقتـسم  شوقن  زومر و  جاوما و  دراد و  قلعت  زغم  ّساوح و  زا  جراـخ 
زا هک  دشخبب  يرگید  دوجو  دوخ  رد  ار  كاردا  ساسحا و  دروم  ءیـش  تاذ  تیهام و  دـناوتیم  ساّوح  ياههتفای  کمک  هب  ناسنا  سفن 

. درادن هارمه  هب  ار  یجراخ  راثآ  هکنآ ، زج  تسا ، ناسکی  یجراخ  دوجوم  اب  ثیح  ره 
دوجوم دـناهداهن  ینهذ  دوجو  ار  نآ  مان  هک  يرگید  دوجو  هب  یناـسنا  سفن  ملاـع  رد  يرگید  هأـشن  رد  جراـخ  رد  دوجوم  تاـیهام  ینعی 

. دوشیم
، تسا یبصع  جاوما  هب  یجراخ  دوجو  لیدبت  ساّوح ، راک  هک  تفریذپ  ار  رما  نیا  دـیاب  لقاّدـح  یملع  هاگدـید  زا  هکنیا ، رتشیب  حیـضوت 
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مکح رد  ناـسنا  زغم  و  دـنکیم ، لیدـبت  ینوـیزیولت  وـیدار  جاوـما  هـب  ار  ریواـصت  تاوـصا و  هـک  نوـیزیولت  وـیدار و  ياههدنتـسرف  دـننام 
هک یتایهام  اب  ناسنا  لقع  اما  دیامنیم ، تاوصا  روص و  هب  لیدبت  هرابود  ار  ریواصت  جاوما و  نآ  هک  تسا  نویزیولت  ویدار و  ياههدـنریگ 

سکع و هن  دـباییمرد  ار  ءیـش  یعقاو  تاذ  لّقعت ، ماگنه  رد  ناسنا  اریز  ریواصت ، تاوصا و  اب  هن  دراد  راـک  رـس و  هتفاـی ، هراـبود  دوجو 
یتشرد یمرن و  معط و  وب و  هکلب  دـنکیمن  لقتنم  ار  ریوصت  توص و  اهنت  ناسنا ، زغم  باصعا و  ساوح و  ار . نآ  حبـش  هناشن و  ریوصت و 

مّهوت لّیخت و  ساسحا و  لحارم  ّیط  زا  سپ  لقع  دـهدیم و  لاقتنا  ناسنا  سفن  هب  ار  ینطاب  يرهاظ و  صاوخ  همه  یمرگ و  يدرـس و  و 
يدوجوم هب  تبسن  وا  ملع  اذل  دوشیم و  انشآ  مولعم  ءیـش  یقیقح  تیهام  یعقاو و  تاذ  اب  ینهذ ، ياهتیلاعف  رگید  میمعت و  دیرجت و  و 

تسا نآ  نیع  عقاو و  اب  قباطم  تخرد ، دننام 
تاغیلبت رتفد  رشن  پاچ و  زکرم   ) باتک ناتـسوب  هسـسوم  دلج ، 1 ۀمکحلا ،) ۀیاهن  همجرت   ) هفـسلف تیاهن  نیـسح ، دـمحم  ییابطابط ، [ 79]

.1387 لوا ، پاچ : مق ، مق - ) هیملع  هزوح  یمالسا 
دراد و یگتسباهنآ  دوجو  هب  ءیش  قّقحت  تسا و  عقاو  نآ  ّدح  رد  هچنآ  ینعی  دوشیم ، قالطا  ءیـش  تایتاذ  رب  هّیلوا  تالامک  (. 1 [ ) 80]
زا قطان  هدارا و  هب  كرحتم  ساسح و  یمان و  مسج و  رهوج و  ناسنا ، رد  اًلثم  دوب . دهاوخن  ءیـش  نآ  رگید  ءیـش  اهنآ ، زا  یکی  نادقف  اب 

. ددرگیم لتخم  ناسنا  تیناسنا  دشابن ، وا  رد  روما  نیا  زا  یکی  رگا  هچ  تسا . هیلوا  تالامک 
داجیا یللخ  شتیناسنا  رد  دـشابن ، نآ  زا  یـضعب  ای  یکی  یـسک ، رد  رگا  هک  تسا  ناـسنا  رگید  تایـصوصخ  تافـص و  هیوناـث  تـالامک 

تسا ءیش  تافص  تیمامت  بجوم  هیوناث  تالامک  تاذ و  ّتیمامت  بجوم  هّیلوا  تالامک  تفگ ، ناوتیم  سپ  دوشیمن .
هک تسا  نیا  نآ  همزـال  دـشاب ، یجراـخ  دوـجوم  ینعی  موـلعم  نیع  ناـسنا  ملع  اـی  ینهذ  دوـجوم  رگا  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  (. 1 [ ) 81]

دشاب و رهوج  یجراخ  رهوج  دننام  زین  ینهذ  رهوج  ینعی ، دـشاب . جراخ  دـننام  زین  نهذ  رد  هریغ  فیک و  مک و  رهوج و  هناگهد  تالوقم 
. تسا تمکح  لها  نیب  عازن  دروم  لّصفم و  ثحابم  زا  یکی  ملع  هلئسم  رد  ثحبم  نیا  بیترت . نیمه  هب  زین  ضارعا 

رد دوخ  هلوقم  تحت  ینهذ  دوـجوم  هک : درادیم  راـهظا  نینچ  اردـصالم  بتکم  تاـمیلعت  ساـسا  رب  ار  شیوـخ  هیرظن  هللا  همحر  فـّلؤم 
. دـنهدیم تسد  زا  ار  دوخ  یجراخ  راثآ  دـننکیم و  ظفح  ار  دوخ  میهافم  اـهنت  نهذ ، رد  ضارعا  رهاوج و  ینعی  دوشیمن ، عقاو  جراـخ 

قاـبطنا رگا  اریز  دوشیمن ، بوسحم  رهوج  هلوقم  زا  تسا ، ناـسکی  یجراـخ  رهوـج  اـب  موـهفم  ثیح  زا  هکنیا  فرـص  هب  ینهذ  رهوـج 
، مییوگیم یتقو  اًلثم  دشاب . دوخ  زا  يدرف  دـناوتیم  هلوقم  نآ  دوخ ، رب  هلوقم  ره  لمح  اب  دـشاب ، یفاک  هلوقم  تحت  جاردـنا  يارب  موهفم 

. رهوج هلوقم  زا  تسا  يدرف  دوخ  رهوج  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  تسا  رهوج  رهوج 
هب هن  تسا  یلوا  لمح  هب  دوش ، قـالطا  رهوج  ینهذ  رهوج  هب  رگا  سپ  سفن . لـقع و  تروص و  هداـم و  دـننام  تسا  يزیچ  رهوج  ینعی ،

عوضوم و یموهفم  داحتا  نآ  هجیتن  هک  مینکیم  لمح  شدوخ  رب  ار  رهوج  موهفم  تسا ، رهوج  ینهذ  رهوج  هّیـضق  رد  ینعی  عئاش . لمح 
. تسا هدش  هداد  یفاک  حیضوت  دروم  نیا  رد  اًلبق  هک  تسا  لومحم 

، دروآ باسح  هب  یجراخ  دوجوم  زا  يدرف  ار  نآ  ناوتیمن  دریگب ، رارق  نهذ  رد  يرگید  صخشم  دوجوم  ای  هام  ای  دیشروخ  رگا  نیاربانب 
درف زا  نخـس  نّویقطنم ، نیب  رد  هکنیا  تساراد و  ار  نآ  موـهفم  اـهنت  یجراـخ ، دوـجوم  لوـصف  ساـنجا و  زا  نهذ ، رد  دوـجوم  نآ  اریز 
یّلک موهفم  قیداصم  زا  یکی  زین ، ینهذ  دیـشروخ  هک  تسین  نیا  نآ  ینعم  تسا و  هحماسم  يور  زا  تسا ، لوادـتم  یجراخ  درف  ینهذ و 

. تسا دیشروخ 
هتفگ لصف  نیا  رد  تادوجوم  قیاقح  هب  ناسنا  ملع  ینعی  تاـیهام  ینهذ  دوجو  دروم  رد  هچنآ  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  هب  هجوت  هرـصبت :
کی اًلثم  تسین . ملع  عوضوم  هسفن  یف  هاگچـیه  تاّیئزج  دوشیم و  قالطا  تاّیّلک  رب  ملع » اـًلوصا « اریز  تسا ، یّلک  روما  هب  طوبرم  دـش ،

تکرح لثم  تسا ، تایلک  مولع  عوضوم  هکلب  تسین ، ملع  عوضوم  صوصخم  مسج  کی  ترارح  ای  ءیـش  کی  گـنر  اـی  نیعم  تکرح 
. نآ لاثما  ناسنا و  ای  هدام  ای  گنر  ای  ترارح  ای  قلطم ، روطهب 
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هراومه ساسحا ، اریز  دوشیمن ، ریبعت  ملع  هب  ءیش  یمهوت  یّلیخت و  تروص  سوسحم و  تروص  زا  كاردا ، فلتخم  لحارم  رد  نیاربانب 
. تسا صّخشت  ياراد  هشیمه  سوسحم  دراد و  یئزج  هبنج 

یّلظ هبنج  هکلب  تسین  ینهذ  دوجو  هب  دوجوم  نآ ، یّـسح  تروص  مینکیم ، ساسحا  ساّوح  زا  یکی  طّسوت  ار  يزیچ  هک  یماـگنه  سپپ 
تشذـگ و لّیخت  ساسحا و  لحارم  زا  هریغ  ورمع و  دـیز و  ناسنا و  نآ  ناسنا و  نیا  هکنآ  زا  سپ  اما  تسا ، یجراخ  ءیـش  عبات  دراد و 

قالطا لقع  نهذ و  ياوتحم  هب  ملع » ینعی « تسا . ینهذ  دوجو  هب  دوجوم  هک  تسا  یّلک  ناـسنا  نآ  دـمآرد ، نهذ  هب  ناـسنا  یّلک  موهفم 
تسا لکشم  اهنآ  زرم  نییعت  هک  دنچ  ره  لّیخت  ساسحا و  هن  دوشیم 

قّقحت نآ  رد  دـنکیم و  فصّتم  یتلاح  ای  تفـص  هب  ار  رگید  دوجو  هک  تسا  يدوجو  میتفگ  هریغل ) تعان ( دوجو  هرابرد  اًلبق  (. 1 [ ) 82]
اًلثم دشاب . عئاش  لمح  عون  زا  لمح  توعنم ، نآ و  نیب  هک  تسا  نآ  دوجو  هنوگنیا  كالم  و  يدام ؛ روص  ضارعا و  همه  دننام  دـباییم ،
درـس بآ  مییوگ ، کـنانچ  تسا ، لـمح  لـباق  عئاـش  لـمح  هب  دوخ  توعنم  فوصوم و  رب  نآ ، لاـثما  عیبرت و  یهایـس ، یمرگ ، يدرس و 

. تسا عبرم  لکش  تسا و  هایس  لاغذ  تسا ، مرگ  اوه  تسا ،
ار نآ  تقیقح  هن  تساراد  ار  ترارح  موهفم  اهنت  ینعی  تسا ، ترارح  یلوا  لمح  هب  نهذ ، رد  دوجوم  ترارح  اما 

ربخ عنتمم  مودـعم و  ءیـش  زا  یفرط  زا  و  تسا ، دوجولاعنتمم  یلاعتيراب ، کیرـش  و  نیـضیقن ، عاـمتجا  دوشیم ، هتفگ  یتقو  (. 1 [ ) 83]
؟ تسیچ زا  ربخ  داد » ناوتیمن  ربخ  مودعم  عنتمم و  زا  ربخ « نیمه  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  داد ، ناوتیمن 

. تسه زین  نینچ  هتبلا  دشاب و  دوجوم  نهذ  رد  تالاحم  ریاس  نیضیقن و  عامتجا  دیاب ، سپ 
نآ قّقحت  دوجو و  سپ  دراد  دوجو  نهذ  رد  نیـضیقن  عامتجا  اًلثم  رگا  هک  تسا  هدرک  داجیا  ار  لاکـشا  نیا  يرایـسب  يارب  بلطم  نیا  اما 

دوجوم دشابن  بجاو  ات  زیچ  چیه  هک  دـمآ  دـهاوخ  نیا  زا  سپ  اریز  تسا (، بجاو  هکلب  نکمم  طقف  هن  نهذ  رد  تسا و  لاحم  جراخ  رد 
(. تسا بجاو  سپ  دراد  دوجو  نهذ  رد  نیضیقن  عامتجا  نوچ  دوشیمن و 

نیـضیقن و عامتجا  يراب و  کیرـش  دننام  یلقع ، تالاحم  قادـصم  نوچ  دـننکیم ؛ طلخ  قادـصم  موهفم و  نیب  ًابلاغ  دراوم  هنوگنیا  رد 
هن دوخ ، رب  موهفم  لمح  ینعی  یلوا ، لمح  هب  تسا  يراب  کیرـش  تسا  نهذ  رد  هچنآ  هکلب  تسین ، ریذپتروص  زین  نهذ  رد  نآ ، عافترا 

قطنم شخب  ص 77 ، جاّتلا ، ةّرد  هب  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب  عیاش . لمح  هب 
رد نآ  هصالخ  هدـمآ و  لمع  هب  ملع  لوصح  یگنوگچ  زا  دـیدج  یملع  تاـقیقحت  یعیبط و  مولع  ساـسا  رب  هک  یهیجوت  رد  (. 1 [ ) 84]

هیرظن نیا  ًارهاظ  هک  دنچ  ره  دراد . دوجو  زین  سفن  دّرجت  هب  رارقا  ینهذ ، دوجو  هب  ینمض  رارقا  رب  هوالع  تسا ، هدیدرگ  جرد  رضاح  نتم 
. دریگیم رارقا  یناور  لئاسم  ریاس  ملع و  هلئسم  هب  طوبرم  یکیزیفاتم  تاّیرظن  لباقم  رد 

يارب زوـنه  نآ  فـیک  مک و  دـنچ  ره  زغم ( ياهلولـس  رد  باـصعا  هلیـسو  هب  یـسح  ياـههداد  نتـسب  شقن  اـی  عاـبطنا  هـکنیا ، حیـضوت 
هک یّصاخ  ياهرایعم  بسح  رب  جراخ ، ءایـشا  یعقاو  تایهام  هب  ندرب  یپ  يارب  ناسنا  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  تسین ) نشور  نادنمـشناد 

. دنکیم لیدبت  یجراخ  عقاو  اب  قباطم  یتقیقح  هب  ار  زغم  رد  عبطنم  ياهتروص  تسا ، هدش  هیبعت  زغم  رد 
تایـصوصخ مامت  اب  ءیـش  تیهام  تاذ و  هکنآ  زا  سپ  هدرک ، تردابم  اهنآ  لیدبت  ریـسفت و  هب  شوقن ، روص و  نآ  سپ  رد  ناسنا  ینعی 

ملع دشاب ، هدیـسرن  یجراخ  تایهام  اب  لماک  هلحرم  هب  ات  تاکاردا  نیا  دیازفایم . شیوخ  ملع  تانوزخم  هب  ار  نآ  دـش ، لصاح  یجراخ 
. دوب دهاوخن 

نخـس نیا  ینعم  ایآ  و  تسین ؟ كاردا  ملع  شخب  نیرتمهم  یجراخ ، تاـیهام  تاوذ و  هب  زغم  شوقن  روص و  قیبطت  لیدـبت و  هلحرم  اـیآ 
هدافتـسا مولعم  تایهام  هب  ندیـشخب  دوجو  يارب  ياهلیـسو  ناونعهب  زغم ، تالاعفنا  لـعف و  ساّوح و  ياـههداد  زا  ناـسنا  هک  تسا  نیا  زج 

؟ تسین ینهذ  دوجو  نامه  نیا  ایآ  ماجنارس  و  دنکیم ؟
همه سپ  رد  هک  ناسنا  شقن  ایآ  دریذـپیمن و  تروص  ناسنا  راعـشا  فارـشا و  اب  مّظنم  قیقد و  روطهب  روما  نیا  همه  ایآ  هتـشذگ  اهنیا  زا 
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؟ تسین باصعا  زغم و  ّساوح و  زا  ریغ  يزیچ  دراد ، رارق  عیاقو  نیا 
نیا رد  نآراصحنا  هیقیقح و  هلصفنم  هیضق  کی  زا  ناکما ، عانتما و  بوجو و  ایاضق ، هناگهس  تاهج  ای  ّداوم  جارختسا  تیفیک  (. 1 [ ) 85]

: تسا ریز  حرش  هب  هدام  هس 
. هّیطرش يایاضق  هّیلمح و  يایاضق  دناهدرک ، میسقت  هتسد  ود  هب  فیلأت  ثیح  زا  ار  ایاضق  قطنم  ياملع  ًالّوا :

، یـسراف رد  هک  دـشاب  دانع  ییادـج و  نآ  ءازجا  نیب  هک  تسا  نآ  هلـصفنم  هیـضق  هلـصفنم . هلـصّتم و  تسا ، هنوگود  زین  هّیطرـش  يایاضق 
ای تـسا  نیقاّـسلايواستم  اـی  ثـلثم  نآ  درف . اـی  تـسا  جوز  اـی  ددــع  نـیا  دــننام ، دوریم . راـکهب  ییادــج  نـیا  ناــیب  يارب  اــی » فرح «

. ّولخلاۀعنام هلصفنم  عمجلا و  ۀعنام  هلصفنم  هیقیقح و  هلصفنم  تسا ، هنوگهس  رب  دوخ  مسق  نیا  عالضالايواستم .
ییادـج هک  تسا  ياهّیـضق  تقیقح  رد  و  عافترا ، لباق  هن  دـشاب و  عامتجا  لباق  هن  یلات  مّدـقت و  نآ  رد  هک  تسا  نآ  هّیقیقح  هلـصفنم  اـما 

. تسا لقعت  لباق  ضقانت  تلاح  رد  اهنتزیچ  ود  نیب  عاـفترا  عاـمتجا و  مدـع و  اریز  تساـهنآ ، نیب  رد  ضقاـنت  دوجو  ببـس  هب  نآ  يازجا 
عمجلا ۀـعنام  مه  ینعی  درف . هن  دـشاب و  جوز  هن  ای  درف و  مه  دـشاب  جوز  مه  تسین  نکمم  هک  درف ، ای  تسا  جوز  ای  ددـع  مییوگ  هکناـنچ 

. ّولخلا ۀعنام  مه  تسا و 
عنتمم و ای  تسا  بجاو  ای  ضورفم  موهفم  ره  مییوگ ، هکنانچ  دراد  دوجو  ءزج  هس  ام ، ثحب  دروم  هیـضق  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ًایناث :

فرط ود  ضقانت  رد  دراد و  دوجو  ضقاـنت  هیـضق  ءازجا  نیب  دـش  رکذ  هکناـنچ  هیقیقح  هلـصفنم  ياـیاضق  رد  هک  یتروص  رد  نکمم ، اـی 
ياـیاضق ینعی  تسا ، ضقاـنت  فرط  ود  زا  شیب  ياراد  هک  ییاـیاضق  سپ  تسین . روصت  لـباق  یموس  ءزج  دراد و  دوـجو  باـجیا  بلس و 

؟ تسا ییایاضق  هنوگچ  تسا  ءزج  ود  زا  شیب  ياراد  هک  ياهقیقح  هلصفنم 
. عالضالا ۀفلتخم  ای  نیقاسلايواستم  ای  تسا  عالضالايواستم  ای  ّثلثم  زین  و  هّداح ، ای  هجرفنم  ای  تسا  همئاق  ای  هیواز  مییوگیم ، اًلثم 
تاراشا قطنم  رد  هلمج  زا  نیـشیپ  ناداتـسا  راثآ  رد  اما  تسا ، مهبم  نارخأتم  راثآ  رد  تسا ، رایـسب  زین  نآ  ياههنومن  هک  ایاضق ، هنوگنیا 

نخـس دـییأت  يزار و  تاـضارتعا  ّدر  رد  یـسوط  نیّدلاریـصن  هجاوـخ  هـتفرگ . رارق  ثـحب  دروـم  نآ ، رب  يزار  رخف  ماـما  حرــش  یلعوـب و 
هدرک رکذ  یتاکن  هجاوخ  بلاطم  لـیمکت  رد  زین  يزار  نیدـلابطق  تسا و  ثحبم  نیمه  هب  طوبرم  هک  هدرک  داریا  یبلاـطم  سیئرلاخـیش 

: هک تسا  نیا  ددرگیم ، طوبرم  ام  ثحب  هب  هک  اجنآ  ات  ثحابم ، نآ  زا  لصاح  تسا .
اب نآ  رد  باجیا  بلـس و  فرط  ود  رگا  و  تسا ، ضقانتم  رگیدکی  اب  اهنآ  مکح  هک  دراد  دوجو  هّیـضق  ود  هیقیقح ، هلـصفنم  هّیـضق  ره  رد 

. تسا هتفرگ  رارق  يرگید  هملک  نآ  یبلس  فرط  ياجهب  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هدشن ، صخشم  تادا 
، تسا هدـش  فیرعت  هکنانچ  ضقانت ، نکیل  دراد  دوجو  ضقاـنت  درف  جوز و  نیب  رد  هک  درف . اـی  تسا  جوز  اـی  ددـع  نیا  مییوگ  هکناـنچ 

. دوشیمن هدهاشم  یباجیا  بلس و  ًارهاظ  هیضق  نیا  رد  تسا و  باجیا  بلس و  لباقت 
نکیل تسین ، جوز  اـی  تسا  جوز  اـی  ددـع  نیا  تسا : نینچ  لـصا  رد  درف ، اـی  تسا  جوز  اـی  ددـع  نیا  هّیـضق ، هک  تسا  نیا  تقیقح  اـما ،

ای ناسنا  تسا : نینچ  لصا  رد  هک  هناوید ، ای  تسا  لقاع  ای  ناسنا  دننام ، ای  تشاذگ . ار  درف  ددـع  ناوتیم  تسین  جوز  هک  يددـع  ياجهب 
. تسا هدش  هتشاذگ  هناوید  ریبعت  یبلس ، فرط  ياجهب  هک  تسین ، لقاع  ای  تسا  لقاع 

ره ءازا  هب  هلصفنم  ءازجا  رب  دنک  ادیپ  همادا  دراد  ترورض  هک  اج  ره  ات  دریگ و  تروص  یفن  فرط  رد  تابثا  یفن و  نیب  میـسقت  رگا  لاح 
. دوشیم هدوزفا  رگید  ءزج  کی  میسقت 

ای تـسا  عالــضالايواستم  اـی  تـسین  هیوازلامئاـق  هـک  یثـّلثم  و  تـسین ، هیوازلامئاـق  اــی  تـسا  هیوازلامئاــق  اــی  ثـّلثم  مییوـگ : هکناــنچ 
ثلثم هک ، دوشیم  نینچ  نآ  لصاح  عالـضالا و  ۀفلتخم  ای  تسا  نیقاسلايواستم  ای  عالـضالايواستم  ریغ  ثلثم  تسین ؛ عالـضالايواستم 

زین عالـضالاۀفلتخم و  هیوازلامئاـق و  ثـلثم  هـتبلا  عالــضالا ( ۀـفلتخم  اـی  نیقاـسلايواستم  اـی  عالــضالايواستم  اـی  تـسا ، هیوازلامئاـق  اـی 
(. تسین عمجلاۀعنام  نیقاسلايواستم 
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: تسا نینچ  لصا  رد  نکمم ، ای  عنتمم و  ای  تسا  بجاو  ای  یضورفم  موهفم  ره  باتک . نتم  رد  ثحب  دروم  هّیـضق  هب  میدرگیم  زاب  کنیا 
تسا يرورض  شمدع  ای  تسین ، يرورض  شدوجو  هک  یموهفم  ره  تسین . يرورض  ای  تسا  يرورض  شدوجو  ای  یـضورفم ، موهفم  ره 

ياجهب نآ  رد  هک  تسین . يرورـض  شمدع  ای  تسا  يرورـض  شمدـع  ای  تسین ، يرورـض  شدوجو  هک  یموهفم  ره  تسین . يرورـض  ای 
هن تسا و  يرورـض  شدوجو  هن  هچنآ  ياجهب  و  عنتمم » تسا « يرورـض  شمدع  هچنآ  ياجهب  و  بجاو » تسا « يرورـض  شدوجو  هچنآ 

. نکمم ای  عنتمم  ای  تسا  بجاو  ای  موهفم  ره  هک ، هدش  هصالخ  تروص  نیدب  هیضق  تسا و  هدش  هتشاذگ  نکمم » شمدع «
بتک رد  نآ  ندوب  شوشغم  تهج  هب  بلطم  نیا  لّصفم  ًۀبـسن  حیـضوت  نکیل  تسا  راصتخا  اـهیقرواپ  نیا  رد  راـک  بولـسا  هک  دـنچ  ره 

تسا يرورض  نادب  هجوت  نتم ، ياج  ياج  رد  هک  تسه  يدّدعتم  تاکن  نآ  نمض  رد  هکنآ  هژیوهب  دیسر ، رظنهب  مزال  نارخأتم 
زا رتانشآهدنونش  يارب  هک  يرگید  ظفل  هب  ظفل  کی  لیدبت  زا  تسا  ترابع  یظفل  فیرعت  یقیقح . ای  تسا و  یظفل  ای  فیرعت  (. 1 [ ) 86]
رد هکنانچ  نآ  ار  ءیـش  تیهام  تاذ و  یعقاو و  تروص  هک  تسا  نآ  یقیقح  فیرعت  دـنکیم . نیعم  ار  ظـفل  زا  دارم  تسا و  لوا  ظـفل 

حرش قیقحت ، لها  اما  دناهتـسناد ، یکی  ار  ود  نآ  هدشن ، لئاق  یقرف  مسا  حرـش  یظفل و  فیرعت  نیب  یخرب ، دیامن . زاب  دراد ، دوجو  جراخ 
حرش هب  ار  یقیقح  سپس  هدرک ، میسقت  یقیقح  یظفل و  هب  ادتبا  ار  فیرعت  هک : بیترت  نیدب  دناهدرمش . یقیقح  فیرعت  زا  یمـسق  ار  مسا 

هک دوش  هتـسناد  نآ  زا  و  دـنک ، نییعت  ار  ظفل  لولدـم  اـهنت  هک  تسا  نآ  یظفل  فیرعت  دـناهتخاس . مسقنم  تاذ  تقیقح  هب  فیرعت  مسا و 
صخـشم ار  نآ  تقیقح  هنُک  رگا  لاح  دـیامن ، نییعت  ار  ءیـش  تروص  هک  تسا  نآ  یقیقح  فیرعت  اما  تسا . ینعم  نآ  ءازا  رد  ظفل  نیا 

دوـجو زا  سبتقم  مسر  دـح و  رگا  و  دوـشیم ؛ هتفگ  مسا » نآ « هـب  درک  یفّرعم  تـهج  کـی  زا  ار  نآ  اـهنت  رگا  تـسا و  نآ  ّدـح » درک «،
نآ درادـن ؛ یجراخ  دوجو  اًلـصا  ای  تسین و  مولعم  ءیـش  یجراـخ  دوجو  رگا  نکیل  دـنیوگ . یقیقح  فیرعت  ار  نآ  دوب ، ءیـش  یجراـخ 

حرـش هب  هن  دوشیم  هتفگ  مسا  موهفم  تیهام  حرـش  هب  مسا  حرـش  ینعی  دوشیم . هدـیمان  مسـالا  حرـش  دـشاب ، مسر  دـح و  هب  ولو  فیرعت 
. تسا یظفل  فیرعت  نامه  مود  ینعم  اریز  مسا ، موهفم 

دوب و زا  لاؤس  . 2 هچ ؟ ینعی  ألخ  اًلثم  ظـفل ، ینعم  زا  لاؤس  . 1 تسا . حرطم  لاؤس  هنوگجـنپ  زیچ ، ره  تقیقح  نتـسناد  يارب  یّلک  روطهب 
.4 دراد ؟ یتاذ  تیهام و  هنوگچ  تسیچ ، ألخ  ءیـش ؛ یعقاو  تیهاـم  تاذ و  زا  لاؤس  . 3 دراد ؟ دوجو  ألخ  ایآ  هطیسب ؛ له  هب  ءیـش ، دوبن 

ناهرب و  ءیـش ، تلع  زا  لاؤس  . 5 نآ . لاثما  و  یجراخ ؟ ای  تسا  ینهذ  دّرجم  ای  تسا  يداـم  ـألخ ، هبکرم ؛ لـه  هب  ءیـش  لاوحا  زا  لاؤس 
. نآ تابثا  يارب 

205 يراوزبس ص 206 - میکح  دئارفلاررغ  تاقیلعت  یشاوح و  هب  دوش  عوجر 
زین ناکما  عانتما و  بوجو و  دوشیم . لصاح  نهذ  يارب  هطـساو  نودـب  هک  تسا  یمولع  هلمج  زا  هناگهس  ّداوم  موهفم  روصت  (. 1 [ ) 87]

. تسین يرگید  ملع  رب  فوقوم  نادب ، ملع  ینعی  دراد . یلوا  یهیدب و  هبنج  نهذ  يارب  نآ  تخانش  هک  تسا  یموهفم  ياراد  دوجو  دننام 
زا ثحب  ای  یـسانشتخانش  ثحبم  هب  طوبرم  ددرگیم ، لصاح  ناسنا  نهذ  رد  هنوگچ  یهیدـب  یلوا و  تاقیدـصت  تاروصت و  هکنیا  اما 

. دش دهاوخ  حرطم  لوقعم  لقاع و  لقع و  ثحبم  رد  تسا و  نآ  لوصح  تیفیک  ملع و  تیهام 
دوجوهب هلئـسم  نیا  اب  دروخرب  تیفیک  بسح  رب  يددعتم  بتاکم  هدش و  راهظا  دروم  نیا  رد  ینوگانوگ  تاّیرظن  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 

. تسا هدمآ 
ساسا هیاـپ و  ار  هبرجت  رگید  هورگ  دنتـسه . ینیوکت » لـقع  رادـفرط « دـننادیم و  میهاـفم  كرد  هب  رداـق  ًاـترطف  ار  ناـسنا  لـقع  یهورگ 

لقع و تلاصا  نارادـفرط  نیب  رد  یفـسلف  ثحابم  زا  یـشخب  دناهتـسناد . قیدـصت ، اـی  دـشاب  فرـص  روصت  هکنآ  زا  معا  یملع ، هنوگره 
تسا هلئسم  نیمه  رس  رب  ناشیا  تاعزانم  زا  یخرب  هبرجت و  تلاصا  نارادفرط 

تخانش هبلوکوم  نکمم  تخانش  رگا  تسا . لوا  ءیش  رب  فقوتم  دوخ  هک  تسا  يزیچ  رب  ءیش  کی  فقوت  زا  ترابع  رَود » (.» 1 [ ) 88]
نآ زا  رود  نالطب  دوب . دهاوخن  یقیقح  فیرعت ، دیآیم و  مزال  رود  دشاب ، نکمم  تخانش  هب  لوکوم  زین  بجاو  تخانـش  دشاب و  بجاو 
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تسا سفن  رب  ءیش  مّدقت  مزلتسم  هک  تسا  تهج 
میسقت نیا  زا  ياهدیاف  هچ  ای  دننکیم و  میسقت  نکمم  عنتمم و  بجاو و  هب  ار  تادوجوم  لیلد  هچ  هب  دوش  نشور  هکنیا  يارب  (. 2 [ ) 89]

. تسا يرورض  حیضوت  نیا  هب  هجوت  ددرگیم ، فوسلیف  دیاع 
یجراخ ینهذ و  ای  كارتشا و  مدع  كارتشا و  ای  تلاصا  مدع  ای  تلاصا  دوجوم و  دوجو و  هب  طوبرم  ثحابم  لایند  هب  هک  یلـصا  هلئـسم 

زیچ همه  اـیآ  هک  تسا  نیا  لوا  هجرد  رد  دـنکیم  روطخ  يرگـشهوژپ ، ره  نهذ  هب  ریزگاـن  دوجو ، ندوـب  هریغ  یف  هسفن و  یف  اـی  ندوـب 
هتـشذگ رد  ای  دراد  دوجو  اًلعف  هک  زیچ  ره  ایآ  دوشیم ؟ ندوب  دوجولاعنتمم  لاحم و  هب  فصتم  يزیچ  ایآ  دـشاب ؟ هتـشاد  دوجو  دـناوتیم 

تـسه هچ  ره  ایآ  تسین ؟ نکمم  شندوبن  ینعی  تسا ، دوجولايرورـض  دـمآ ، دـهاوخ  دوجوهب  ًالامتحا  هدـنیآ  رد  اـی  تسا  هتـشاد  دوجو 
مه رگید  یـضعب  دـنانینچ و  تادوجوم  زا  یـضعب  هکنآ  اـی  تسین ، ریذـپناکما  مه  لـقع  رد  نآ  زا  دوـجو  بلـس  و  دـشاب ، دـیاب  ًاـمتح 

. دنشاب هتشادن  دوجو  هک  دوب  نکمم  مه  دنشاب و  هتشاد  دوجو  دنناوتیم 
هک مدـع  دوجو و  مسق  ود  هب  هن ، ای  دـشاب  هتـشاد  یجراخ  دوجو  هکنآ  زا  معا  ار  موهفم  ره  ناسنا  نهذ  تالاؤس  هنوگنیا  هب  خـساپ  يارب 

یموهفم ره  هک  دـسریم  هجیتن  نیا  هب  تشذـگ  هلحرم  نیمه  زا  هرامـش 1  یقرواپ  رد  نآ  رکذ  هکنانچ  و  دنکیم ، میـسقت  دنرادن  یموس 
ای دوـب ، دـناوتن  نوریب  تلاـح  هس  زا  دـشاب ، ناـسنا  نهذ  ياـههتخاس  زا  هچ  دـشاب و  هتـشاد  دوـجو  ناـهج  رد  هچ  دوـش  هتفرگ  رظن  رد  هـک 

نایم رد  ای  عنتمم ،) تسین ( نکمم  شدوجو  تسا و  مدعلايرورض  ای  بجاو ،) تسین ( نکمم  نآ  زا  دوجو  بلس  تسا و  دوجولايرورض 
مه مودـعم ، هن  تسا و  دوجوم  هن  هتاذ  ّدـح  یف  دوخ  هنرگو  دـنک  باـجیا  ار  نآ  دوجو  یلماوـع  لـلع و  دـیاب  دراد و  رارق  مدـع  دوـجو و 

. دنیوگ نکمم » ار « نآ  و  هن ، ای  دنکب  اضتقا  ار  شدوجو  دوجو  للع  هکنآ  هب  هتسب  شمدع ، مه  دراد و  ناکما  شدوجو 
ثحب عوضوم  درادـن  یجراخ  دوجو  نآ  فوصوم  تسا و  یمدـع  یفـصو  هک  عنتمم  نیارباـنب  تسا ، دوجوم  هراـبرد  یفـسلف  ثحب  نوچ 

. یعبت وحن  هب  رگم  تسین 
دوجولابجاو ای  دوجوم  ره  ینعی  دوب . دـناوتن  یلاـخ  فصو  ود  نیا  زا  یکی  زا  دوجوم  ره  تسا و  یتوبث  فصو  ود  نکمم  بجاو و  اـما 

درادـن و یجراخ  ققحت  هک  تسا  ینهذ  موهفم  فصو  هکلب  دوب  دـناوتن  دوجوم  فصو  رگید  دوجولاعنتمم  نکیل  دوجولانکمم ، ای  تسا 
. عئاش لمح  هب  هن  تسا  تباث  نهذ  رد  یلوا  لمح  هب 

عاـنتما و بوجو و  هکنیا : نآ  دراد و  ترورـض  تسا  یقطنم  ثحاـبم  تاـهّما  زا  یفـسلف و  لـئاسم  ّمها  زا  هک  هتکن  نیا  هب  هجوـت  هکنیا 
نیب ینعی  ددرگ  لمح  زیچ  رب  يزیچ  هک  يدروم  ره  رد  هکلب  تسین ، حرطم  تسا  دوجو » اهنآ « رد  لومحم  هک  ییاـیاضق  رد  اـهنت  ناـکما ،

هکنآ زا  معا  دنکیم ، نییعت  ار  نآ  يدوجو  تهج  ناکما ، عانتما و  بوجو و  زا  یکی  دشاب ، رارقرب  يدانسا  یجراخ ) ای  ینهذ  ءیـش ( ود 
رظن رد  رمالا و  سفن  عقاو و  رد  ار  ّداوم  نیا  رگا  دنیوگ و  ههّجوم  ار  هّیضق  تهج و  ار  نآ  لاح  نیا  رد  هن . ای  دوش  حیرصت  هّیضق  نمض  رد 

هب ای  تسا  ناکما  هب  ای  دانـسا  اـی  تسا ، هدنـسیون  ناـسنا  مییوگیم  یتقو  اًـلثم  دـنمان . هّیـضق  هداـم  ار  اـهنآ  زا  یکی  ّداوم و  ار  اـهنآ  دـنریگ 
يارب تسا و  عانتما  نامه  یفن ، يارب  ترورـض  ناکما ( هب  ای  مییوگیم  ترورـض  هب  اـی  تسین ، دوجوم  لوغ  مییوگیم  یتقو  اـی  بوجو ،

دـشاب و هدنـسیون  تسا  نکمم  ناسنا  هکنآ  ای  تسا  ناسنا  يرورـض  یگدنـسیون  هک  تسا  نیا  ناـمرظن  اـی  ینعی  بوجو ) ناـمه  تاـبثا ،
. دشابن تسا  نکمم 

هن تسا و  هدـنناوخ  ناسنا  ًاترورـض  ای  تسا  هدنـسیون  ًاترورـض  ناسنا  دـننام  مینکیم ، رکذ  هیـضق  نمـض  رد  ای  تسا  ام  رظن  رد  هچنآ  اـما 
تسا و هدنناوخ  ًاترورـض  ناسنا  هن  هدـش ، دای  ياهلاثم  رد  هکنانچ  درادـن . تقباطم  رمالا  سفن  تیعقاو و  اب  هراومه  تسا ، ناویح  ًاناکما 
، نآ ياوحف  ظفل و  هیـضق و  ظاحل  زا  ار  ناکما  ترورـض و  نیاربانب  هدنناوخ . ًاناکما  تسا و  ناویح  ًاترورـض  هکلب  تسا ، ناویح  ًاناکما  هن 

. دنمان ّداوم  تسا  رمالا  سفن  عقاو و  رد  هک  ظاحل  نآ  زا  دنیوگ و  هّیضق  تاهج 
رارق هجوت  دروم  دـیاب  ایاضق  همه  رد  اما  دراد ، دوجو  هب  صاصتخا  لصا  رد  دـنچ  ره  ناـکما ، عاـنتما و  بوجو و  هناـگهس  ّداوم  نیارباـنب ،
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طبار دوجو  دـشاب ، دوجو  زج  يزیچ  لومحم  رگا  لاح  تسین . لّقعت  لباق  دوجو ، نودـب  ياهیـضق  چـیه  هک  تسا  نیا  زین  نآ  لیلد  دریگ .
، دناهداد صاصتخا  طبار  دوجو  هب  ار  تاهج  امکح  زا  یخرب  ورنیا  زا  و  تسا . دوجوم  ياهیـضق  ره  رد  لومحم  عوضوم و  فرط  ود  نیب 

. تسا هتسنادن  لومحم  عوضوم و  نیب  دوجوم  تبسن  يدوجو  تاهج  ار  هناگهس  داوم  تاراشا  قطنم  رد  سیئرلاخیش  هکنانچ 
ص 141) عبارلا ، جهنلا  تاراشا ، قطنم  هب  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب  ) 

حرطم یسانشدوجو  ثیح  زا  یفـسلف ، ثحب  رد  ایاضق  هناگهس  تاهج  هک  تسا  مزال  بلطم  نیا  هب  هجوت  قوف ، تاحیـضوت  زا  سپ  کنیا 
. دراد قطنم  ملع  هب  صاصتخا  ایاضق  تاصاصتخا  لاوحا و  رکذ  ددرگیم و 

؟ دیآ رامشهب  نکمم  يارب  تباث  فصو  کی  ناونعهب  دناوتیم  ناکما  هّدام  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  باتک ، نتم  هب  هجوت  اب  اجنیا  رد 
فـصو زین  بوجو  دوشیمن و  دوجوم  زگره  هک  تسا  يزیچ  فصو  عانتما  اریز  دـیآیمن ، دوجوهب  دـیدرت  نیا  بوجو  عاـنتما و  رد  هچ ،

هبنج اـیآ  شمدـع ، هن  تسا و  يرورـض  شدوجو  هن  هک  يزیچ  فصو  ناونعهب  ناـکما  نکیل  تسا ، يرورـض  شدوـجو  هک  تسا  يزیچ 
؟ دراد یجراخ  قّقحت  ایآ  یفصو  نینچ  ینعی  تشاد ؟ دناوت  يدوجو 

تفص کی  مدعلا ) يرورضال  دوجولا و  يرورضال  یبلس ( تفص  ود  زا  هنوگچ  ًالوا : هک  تسا  هدش  ریرقت  وحن  نیدب  نتم  رد  لاکـشا  نیا 
نیا اب  تسا ، ترورـض  ود  زا  بلـس  نکیل  تسین  رتشیب  بلـس  کی  هک  مینک  لوبق  هک  ضرف  هب  ًایناث : دـیآیم ؟ دوجو  هب  يدوجو  ای  تباـث 
هدش هداد  حیضوت  يدعب  یقرواپ  رد  یلودع  باجیا  یلیصحت و  بلس  یلودع (. باجیا  هن  تسا ، یلیصحت  بلـس  عون  زا  بلـس  نیا  لاح ،

( تسا
ءزج بلسفرح  هاگره  هّیلمح ، يایاضق  رد  هک : حرش  نیدب  تسا ؛ یقطنم  تاحالطـصا  زا  یلودع  باجیا  یلیـصحت و  بلـس  (. 1 [ ) 90]

. تسارادیاپان ناهج  ای  تسا . انیبان  دیز  دـننام : دـنیوگ ، لومحملا  ۀـلودعم  ای  هلودـعم  ار  هیـضق  نآ  دوش  بیکرت  نآ  اب  دـیآرد و  لومحم 
دوخ عضو  زا  بلـس  تادا  نوچ  نکیل  تسا  بلـس  نمـضتم  ینعم  رد  هچ  رگ  ایاضق  هنوگنیا  تسا ، رهاظ  هدـش  دای  ياهلاثم  رد  هکنانچ 

. دنروآیمن رامشهب  هبلاس  يایاضق  ءزج  ار  اهنآ  تسا  هدش  بیکرت  رگید  هملک  اب  هدرک و  لودع 
و تسا ، روک  دیز  مییوگ  تسا ، انیبان  دیز  هیـضق  ياج  هب  هکنانچ  داد ، رارق  هلودعم  لومحم  ياجهب  یفن  تادا  نودـب  یظفل  ناوتیم  هاگ 

یمدع یبلـس و  لومحم  ایاضق ، هنوگنیا  رد  دوشیم  هظحالم  هکنانچ  تسا و  یناف  ای  ّریغتم  ناهج ، مییوگ  تسا ، رادـیاپان  ناهج  ياجهب 
. دوشیم تابثا  عوضوم  يارب  ینعی  دوشیم ، هداد  دانسا  عوضوم  هب 

مییوگ هکنانچ  ددرگیم . بلس  عوضوم  زا  بلس ، تادا  زا  یکی  هلیسوهب  لومحم  هک  تسا  هلّصحم  هبلاس  يایاضق  رد  یلیصحت  بلـس  اما 
. تسین تباث  ناهج  تسین ، انیب  دیز 

لعف رـس  رب  بلـس  فرح  هاگره  ینعی  تسا . ریذـپناکما  یناسآ  هب  هبجوم  هلودـعم  زا  هلّـصحم  هبلاس  يایاضق  صیخـشت  یـسراف  نابز  رد 
یبرع و نابز  رد  اما  تسا ، هلودعم  دشاب  تبثم  هطبار  و  دیآرد ، لومحم  رـس  رب  رگاو  تسا  هبلاس  هیـضق  دـیآرد  تسا ) هطبار ( ای  يدوجو 

. دناهدش لاکشا  راچد  نآ ، صیخشت  رس  رب  ًابلاغ  یبرع ، ذخأم  عبانم و  زا  ذوخأم  ای  تسا  یبرع  دوخ  ای  هک  میدق  قطنم  بتک 
شدوجو هن  هچنآ  ناکما (» رد « بلـس  هک  تسا  نآ  هدننکلاکـشا  لیالد  زا  یکی  روکذـم ، لاکـشا  رد  باـتک . نتم  هب  میدرگ  زاـب  کـنیا 

هبجوم تروصهب  ار  نآ  دیاب  یبلس  یفصو  هی  ءیش  کی  فاّصتا  يارب  هکنآ  لاح  و  تسا ، یلیـصحت  بلـس  شمدع ) هن  تسا و  يرورض 
تباث فصو  ار  ناکما  ام  هکنآ  لاح  تفرگ . ناوتیمن  ءیـش ، کـی  تباـث  فصو  ناونعهب  ار  یلیـصحت  بلـس  اریز  درب ، راـکهب  هلودـعم 

. میاهدرک ضرف  نکمم 
. تسا ینعم  کی  هب  هلّـصحم  هبلاس  اب  دشاب  دوجوم  نآ  عوضوم  هک  یتروص  رد  هلودعم  هیـضق  هک  تسا  نآ  لاکـشا  نیا  هب  ّفلؤم  خـساپ 
هک تفگ  ناوتیمن  ار  مودـعم  دـیز  اـما  تسین ، اـنیب  دوـجوم ، دـیز  تفگ  ناوـتیم  زین  و  تسا ، اـنیبان  دوـجوم ، دـیز  تفگ  ناوـتیم  اًـلثم 
هک تسا  نیا  رد  بلطم  ّرس  تسا . راوخفلعریغ  اقنع  تفگ  ناوتیمن  اما  تسین ، راوخفلع  اقنع  دوش  هتفگ  هک  تسا  تسرد  ای  و  تسانیبان .
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» دـناهتفگ هکنانچ  دـشاب ، دوجوم  عوضوم  هک  تسا  مزال  يزیچ ، يارب  يزیچ  تابثا  رد  دوشیم و  تاـبثا  عوضوم  يارب  هلودـعم  لومحم 
هبلاس رد  هکنآ  لاح  تسین ، طرش  عوضوم ، ینعی  هلٌتبثم ، تابثا  ءیش  زا  ءیش  بلس  رد  اما  هل ،» تبثملا  تابثا  عرف  ءیشلل  ءیـشلا  تابثا 

. دوشیم بلس  عوضوم  زا  لومحم  تبسن  هلّصحم 
ینعم یلودع ، باجیا  تروصهب  هچ  دشاب و  یلیصحت  بلس  تروصهب  هچ  ددرگیم  تابثا  دوجوم  عوضوم  يارب  ناکما » تفـص « نوچ  و 

زا یضعب  هیضق ، اب  نآ  ینعم  دنتسین ، مدعلا  دوجولا و  يرورـض  تادوجوم  زا  یـضعب  مییوگیم ، هک  یماگنه  ینعی  دوب ، دهاوخ  یکی  نآ 
. تشاد دهاوخن  یقرف  دنتسه ، مدعلا  دوجولا و  يرورض  ریغ  تادوجوم 

هک دنچ  ره  تسا  توبث  یعون  ياراد  تسا و  فاضم  مدع  عون  زا  مدـعلا ، دوجولا و  ةرورـض  رد  ینعی  ناکما » رد « بلـس  نیا ، زا  هتـشذگ 
. دیآیم رظنهب  یلیصحت  بلس  فاضم ، مادعا  همه  دننام  لوا ، هلهو  رد 

ص 129) تاراشا ، قطنم  ص 101 و 102 و  سابتقالا ، ساسا  هب  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب  ) 
هچ میربیمراکهب ، يزیچ  تفـص  ناونع  هب  ار  يزیچ  یتقو  هک  ینعم  نیدب  لیـصحت . هب  هن  تسا  ریذپناکما  لودع  هب  فاّصتا ، (. 1 [ ) 91]
اب بلـس  تادا  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  یبلـس  هبنج  دوشیم ، عقاو  دنـسم  ای  تفـص  هچنآ  هاگره  يدـییقت ، بیکرت  هچ  يربخ و  مات  بیکرت  رد 
رد و  تسا . يداـمریغ  حور ، مییوگیم ، يربـخ  بیکرت  رد  لاـثم : دـش . دـهاوخن  هداـفا  نآ  زا  فاـّصتا  ینعم  هنرگو  دوـش  بیکرت  تفص 

: دوش هتفگ  یلیـصحت  تروصهب  رگا  لاح  تسا ، حور  تفـص  يداـمریغ  بیکرت ، ود  ره  رد  يداـمریغ . حور  مییوگیم ، يدـییقت  بیکرت 
تـسا نکمم  لودع  قیرط  هب  اهنت  یبلـس ، فاصوا  نیاربانب  تسا . هدش  هداد  يربخ  اهنت  هکلب  هتفرگن ، تروص  یفاّصتا  تسین ، يدام  حور 

دنریگ رارق  دوخ  عوضوم  فصو 
. دش نشور  لصف  نیا  ثحابم  رد  یقطنم ، یفسلف و  ّصاخ  یناعم  رد  نکمم ، بجاو و  ناکما و  بوجو و  تاحالطصا  (. 1 [ ) 92]

قـالطا تادوجو  هّیلک  رب  نکمم  اـفرع ، نیب  رد  نینچمه  تمکح و  لـها  حالطـصا  رد  هک  ددرگیم  روآداـی  هللا  همحر  ّفلؤم  اـجنیا  رد 
هک تشاد  هجوت  دیاب  اما  دنربیم ، راکهب  تادوجوم  تانئاک و  ياجهب  ار  تانکمم  ظفل  بلغا ، هک  يروطهب  لاعتم ) بجاو  زجهب  دوشیم (

یتاذ رقف  ناـیب  روـظنم  هب  دوـجو ، رب  ناـکما  قـالطا  تسا و  تواـفتم  یلک  هب  لـصف  نـیا  رد  روکذـم  یحالطـصا  ینعم  اـب  لامعتـسا  نـیا 
هکنانچ دوجو . ترورض  ای  مدعلا و  دوجولا و  ةرورـضال  يانعم  هب  هن  تسا ، یلاعت  بجاو  قلطم  يزاینیب  يانعم  هب  بوجو  و  هَّللايوسام ،

دناوتن فصّتم  ناکما » فصو « هب  تسا ، دوجو  سفن  دراد ، دوجو  هچنآ  و  دراد ، تیهام  هب  صاصتخا  نکمم ، تفص  و  ناکما » دش « هتفگ 
دش

میـسقت یـضرع  یتاذ و  هب  هک  دـنیوگ ، ار  ءیـش  کفنیال  ریذـپانییادج و  لاوحا  تافـص و  مزاول ، نآ  عمج  همزال و  ای  مزـال  (. 2 [ ) 93]
. دمآ دهاوخ  نیا  زا  سپ  نآ  زا  ثحب  دوشیم و 

تیهام رگا  هچ ، تسین . ریذپییادج  تیهام  زا  ناکما  فصو  هکنیا  و  تسا ، حرطم  تایهام  هب  ناکما  تفـص  نتفای  صاصتخا  اجنیا  رد 
لاح مودعم . عنتمم ، تسا و  دوجوم  ًامتح  بجاو  هک  عنتمم ، ای  دشاب و  بجاو  ای  ندوب  یلاخ  ماگنه  رد  دیاب  دشاب ، یلاخ  ناکما  زا  دـناوتب 

دوب دناوتن  نآ  زا  یلاخ  سپ  مودعم ، هن  تسا و  دوجوم  هن  تیهام  هکنآ 
تلع موزلم  نآ ، رد  هک  لولعم  تلع و  ثحبم  رد  تسا  یحالطصا  تسا ، هدش  رکذتم  هللا  همحر  ّفلؤم  هکنانچ  موزلم  مزال و  (. 1 [ ) 94]

. تسا ریذپانبانتجا  يرما  مزال  ققحت  موزلم ، قّقحت  ای  تسا و  مزال  یضتقم  يدوجو و 
ذوخأم هچنآ  هک  ءیش ، یـضرع  یتاذ و  تالومحم  هب  دوشیم  طوبرم  هک  تسا  يرگید  ثحبم  ءیـش  تیهام  دروم  رد  مزاول  زا  ثحب  اما 

. دنمانیم یضرع » تسا « نآ  ّدح  زا  جراخ  هچنآ  و  یتاذ » تسا « تیهام  ّدح  رد 
ناویح و زا  ّتیمـسج  راهچ و  زا  ّتیجوز  هکنانچ  دشابن ؛ نکمم  عوضوم  زا  نآ  ییادـج  هک  تسا  یلاوحا  تافـص و  یّلک ، روطهب  مازول ،

: تسا مسق  هس  نآ  و  ناسنا ؛ زا  ّتیناویح 
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زا جراخ  هچنآ  تایتاذ و  دـشاب ، تیهام  ّدـح  رد  ذوخأم  هچنآ  مزاول ، زا  تیهام . مزـال  . 3 ینهذ ، دوجو  مزـال  . 2 یجراخ ، دوجو  مزـال  . 1
هچنآ ینعی  یتاذریغ ، تـالومحم  رب  ار  مزاول  ًاـبلاغ  نکیل  قطنم . ملع  هب  تسا  طوبرم  هلوـقم  نیا  دوـشیم و  هدـیمان  تاّیـضرع  دـشاب  ّدـح 

دننکیم قالطا  زین  دشابن  تیهام  ّدح  رد  ذوخأم 
تیهام روصت  دـیاب  دـشاب  تیهام  یتاذ  رگا  هن ؟ ای  تسا  تیهام  یتاذ  مزاول  زا  ناکما » ایآ « هک  تسا  نیا  رد  نخـس  اجنیا  رد  (. 2 [ ) 95]

مّلـسم ناکما » رد « اهنآ  توبث  هک  دراد  یگژیو  راهچ  یتاذ  اریز  تسین ، نینچ  هکنآ  لاـح  دـشابن ، یملع  ناـکما » روصت « نودـب  نهذ  رد 
: زا تسا  ترابع  یگژیو  راهچ  نآ  تسین .

نآ و نیب  لـمح  . 4 نهذ ،) رد  دـشاب ( مدـقم  دوخ  عوضوم  رب  . 3 دشاب ، زاینیب  ببـس  زا  . 2 دـشاب ، توبثلا  يورـض  دوخ  عوضوم  يارب  . 1
. دشاب یلوا  لمح  دوخ ، عوضوم 

رب ناکما  ندوبن  لمح  لباق  ینعی  ریخا ، یگژیو  نیمه  تیهام ، هب  تبـسن  ار  ناکما » ندوبن « یتاذ  لیلد  دـعب ، روطـس  رد  هللا ، همحر  ّفلؤم 
ّتیمـسج تیناویح و  هکنانچ  تسا ؛ یلوا  لمح  یتاذـلا  يذ  یتاذ و  نیب  لـمح  دـیوگ : تسا و  هدرک  رکذ  یلوا  لـمح  قیرط  هب  تیهاـم 

اما تسا ، یموـهفم  داـّحتا  نآ  كـالم  هک  یلوا  لـمح  هب  تسا  مسج  ناـسنا  تسا و  ناوـیح  ناـسنا  تفگ  ناوـتیم  تـسا و  ناـسنا  یتاذ 
دوش ضرف  یکی  نکمم ، اب  تیهام  موهفم  ینعی  یلوا ؛ لمح  هب  تسا ، نکمم  تیهام  تفگ  ناوتیمن 

ای تسا  ینهذ  يرابتعا و  میهافم  ًافرـص  ناکما ، عاـنتما و  بوجو و  هناـگهس ، داوم  هک  تسا  نیا  رـس  رب  اـمکح  نیب  رئاد  ثحب  (. 1 [ ) 96]
. دراد زین  یجراخ  ققحت  هکنآ 

، تسا دوجو  ترورـض  هک  بوجو  دوریم . راـکهب  دوخ  عوضوم  يارب  تفـص  ود  ناوـنعهب  هک  تسین  یثـحب  عاـنتما  بوـجو و  دروـم  رد 
زین جراخ  رد  یعقاو و  تسا  يرما  دوجو  ترورـض  هچ  تسین ، یّکـش  نآ  یجراـخ  ققحت  رد  دریگیم و  رارق  دوخ  عوضوم  تباـث  تفص 

. تسا قّقحم  نهذ ، دننام 
تسا هتفرگ  تروص  یهلا  يامکح  راثآ  رد  يرایسب  ثحب  ناکما » هرابرد « اما  تسا ، مودعم  نآ  عوضوم  درادن و  يدوجو  هبنج  هک  عانتما 
همحر ّفلؤم  خساپ  دشاب ؟ هتـشاد  یجراخ  قّقحت  دناوتیم  ایآ  تسا ، دوخ  عوضوم  زا  مدع  دوجو و  ترورـض  ود  بلـس  ناکما  نوچ  هک 
یعون زا  فاـضم ، ِمادـعا  نوچمه  دراد و  یجراـخ  قّـقحت  زین  ناـکما  هک  تسا  نآ  نیّهلأتملاردـص  هژیوهب  فلـس  دـیتاسا  زا  تیعبت  هب  هللا 

. ددرگ عقاو  یجراخ  تایهام  ینعی  دوخ  عوضوم  فصو  دناوتیم  جراخ  رد  تسا و  رادروخرب  توبث 
تـسا ینهذ  تارابتعا  زا  ًافرـص  هن  دشاب و  دوجوم  تباث و  عوضوم ، نودـب  جراخ  رد  هک  دراد  هسفنل  لقتـسم و  دوجو  هن  ناکما » نیاربانب «

دوخ عوضوم  هارمه  هب  دناوتیم  هک  فاضم  مادعا  عون  زا  تسا  یمدع  تفـص  کی  هکلب  دشاب . هتـشادن  جراخ  رد  یتروص  هنوگچـیه  هک 
تسا ریغ  هب  هتسباو  تشذگ  نآ  رکذ  اًلبق  هک  یطبار  تعان و  تادوجو  نوچمه  شدوجو  ینعی  دبای ؛ یجراخ  ققحت 

ماسقا زا  کی  ره  هب  مسقم  دراد  اضتقا  هک  تسا  یعون  هب  میسقت  و  دنامیسقت ، کی  میسق  ترورـض ، ناکما و  هکنیا « زا  روظنم  (. 1 [ ) 97]
و میدرک ، میسقت  مدع  دوجو و  هب  تبسن  ار  یضرف  موهفم  کی  داوم ، زا  کی  ره  أدبم  هب  یبایتسد  يارب  ام  هک  تسا  نیا  ددرگ » فصّتم 

میـسقت نیا  عوضوم  هک  يزیچ  ره  و  مدعلا . دوجولا و  يرورـضال  مدعلا ، يرورـض  دوجولا ، يرورـض  دـمآ ، تسد  هب  نینچ  میـسقت  هجیتن 
، تسا هنوگود  دوجوم  سپ  دوشیمن . فصو  مدعلا  يرورـض  هب  دشاب  دوجوم  رگا  هکنیا  زج  دوب ، دناوت  تفـص  هس  ره  هب  فصّتم  دشاب ،

میـسقت زا  لـصاح  تمـسق  ود  زا  یکی  هک  بجاو  هب  دوجوم  نوچ  و  نکمم ،) مدـعلاو ( دوجولا  يرورـض  ـال  و  بجاو ) دوجولا ( يرورض 
. نکمم ای  تسا و  بجاو  ای  دوجوم  ینعی ، دوش . فصو  دیاب  تسا  بجاو  میسق  هک  زین  رگید  تمسق  هب  دوشیم ، فصو  تسا 

، فاضم مادـعا  ریاس  دـننام  دراد و  یمدـع  هبنج  هک  نآ ( یجراـخ  دوجو  راـثآ  تسا و  یجراـخ  دوجوم  تباـث  فصو  ناـکما » نیارباـنب «
صقنیب لماک و  تهج  ره  زا  ندوب و  دوجوم  دوخ  هب  تفارـص و  تطاسب و  زا  و  نتـشادن ، ار  بوجو  راـثآ  نیمه  دراد ) دوجو  زا  ياهرهب 

. تسا صقان  يدوجو  تالامک  دوجو و  رد  ددرگ ، فوصوم  ناکما  تفص  هب  هچ  ره  تسا و  هرهبیب  راثآ ، تافص و  نیا  لاثما  ندوب و 
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z\E\E\ ملعا هَّللاو  دشن  زگره  ادج   z\ ملاع ود  رد  نکمم  ییورهیس ز   s\iُ\
ای دیاب  سپ  ددرگن ، قّقحتم  عوضوم  نودب  یلقتسم  دوخ  هب  دشابن و  نکمم  جراخ  رد  ناکما  رگا  هک  تسا  نآ  یعّدم  لاکـشا  (. 1 [ ) 98]

عوضوم و مه  دیاب  دریذپیم  تروص  جراخ  رد  هک  یفاّصتا  هنوگره  درادنپیم  وا  هک  تسادیپ  تسین . یندـش  هک  عنتمم ، ای  دـشاب  بجاو 
نادب فاّصتا  نکیل  دوشیم  عوضوم  ضراع  نهذ  رد  یفـسلف ، هیوناث  تالوقعم  هک  دـناوتیمن  و  دـشاب ، لقتـسم  دوجو  ياراد  تفـص  مه 

. دراد ینهذ  هبنج  جراخ ، رد  نآ  دوجو  مدع  اب  تسا و  دوجوم  فوصوم  دوجو  اب  فصو  یجراخ . تسا  يرما 
رد نادـب  عوضوم  فاّصتا  مه  تفـص و  ضورع  مه  هک  دوشیم  قالطا  یـضراوع  تافـص و  هب  هّیلوا  تالوقعم  هیوناث . هّیلوا و  تـالوقعم 

جراخ رد  عوضوم  مه  دوشیم و  ضراع  دوخ  عوضوم  رب  نهذ  زا  جراخ  مه  هک  یمرن  يدرس ، یهایـس ، دننام  دبای ، ققحت  نهذ  زا  جراخ 
. دباییم فاصتا  فصو  نادب 

. دناهدرک حالطصا  یفسلف  ار  مسق  کی  یقطنم و  ار  مسق  کی  تسا ، هنوگود  هیوناث  تالوقعم  اما 
نادب عوضوم  فاّصتا  مه  دریگیم و  تروص  نهذ  رد  عوضوم  رب  نآ  ضورع  مه  هک  تسا  یضراوع  فاصوا و  یقطنم  هیوناث  تالوقعم 
ناویح هدش و  قطان  ناویح  ضراع  نهذ  رد  ّتیفرعم » تفـص « نآ ، رد  هک  تسا . ناسنا  فّرعم  قطان  ناویح  مییوگ ، اًلثم  دراد . ینهذ  هبنج 

وا رب  یتفـص  نینچ  هن  تسا و  هارمه  ّتیفرعم  تفـص  اب  قطان  ناویح  هن  جراـخ ، رد  هنرگو  تسا  تفـص  نیا  هب  فصّتم  نهذ  رد  زین  قطاـن 
هیـضق و تیـضرع و  ّتیتاذ ، ّتیـسنج ، ّتیعون ، لثم  تسا ، يوناث  تالوقعم  عون  زا  قطنم  لـئاسم  رد  تاـعوضوم  رتشیب  دوشیم . ضراـع 

. تسا ضورعم  لّقعت  زا  سپ  اهنآ  لّقعت  هک  دنوشیم  هدیمان  یناث  لوقعم  تهج  نآ  زا  و  نآ ، لاثما  سایق و 
جراخ رد  تفص  نادب  ءیـش  فاّصتا  نکیل  دریگیم  تروص  لقع  رد  عوضوم  رب  نآ  ضورع  هک  تسا  یفاصوا  یفـسلف  هیوناث  تالوقعم 
جراخ رد  نادب ، ناسنا  کی  فاّصتا  نکیل  درادن  دوجو  يردپ  ناونعهب  يزیچ  جراخ  رد  دنچ  ره  هک  يردـپ ) تّوبا ( تفـص  دـننام  تسا .

. تسا نهذ  زا 
، نادـب تاـیهام  فاـّصتا  نهذ و  رد  عوضوم  رب  نآ  ضورع  هک  تسا  یفـسلف  هیوناـث  تـالوقعم  زا  ناـکما » هک « تشاد  هجوـت  دـیاب  لاـح 

تسا یجراخ 
هب بلاطم  قیـسنت  میظنت و  رد  عبّتم  ّتنـس  کی  قبط  هللا  همحر  ّفلؤم  دیدرگ  نایب  ایاضق  تاهج  هناگهس و  ّداوم  هکنآ  زا  سپ  (. 1 [ ) 99]

. تسا هتخادرپ  ناکما  نوگانوگ  تالامعتسا  نآ  لابند  هب  ترورض و  ماسقا  نایب  هب  فلس ، يامکح  زا  يوریپ 
تبثم يرورض  و  عنتمم ، ینعی  یفنم  يرورض  زا  معا  تسا ( يرورض  ای  دوخ  عوضوم  هب  لومحم  ره  تبسن  تشذگ ، نآ  حیضوت  هکنانچ 

. دراد یجراخ  ققحت  مسق  دنچ  هب  دراوم و  هچ  رد  یناعم و  هچ  هب  ترورض  دید  دیاب  لاح  نکمم . ای  و  بجاو ) ینعی 
هب زین  ار  یتقو  ترورض  و  تسا ، لومحم  طرش  هب  ترورـض  یکی  دناهدرک ، رکذ  زین  رگید  ترورـض  هنوگود  امکح ، زا  یـضعب  راثآ  رد 

دمآ دهاوخ  نیا  زا  سپ  ناکما ، یناعم  نمض  رد  لومحم  طرش  هب  ترورض  اما  دناهدرک ، میسقت  نیعمریغ  نیعم و  یتقو 
ههّجوم ار  هّیـضق  نآ  دوش  دـیق  هّیـضق  رد  ًاظفل  ناکما ، ترورـض و  هاگره  هک  میتفگ  اـیاضق  رد  تاـهج  هراـبرد  نیا  زا  شیپ  (. 1 [ ) 100]

يربخ هبنج  ظفح  يارب  قطنم  بتک  رد  دـشاب . ناویح  ناسنا  تسا  نکمم  ای ، تسا  ناویح  ًاترورـض  یناـسنا  ره  مییوگ : هکناـنچ  دـنیوگ .
هب تسا  هدنسیون  ناسنا  ای  و  هرورضلاب ، تسا  ناویح  ناسنا  دننام  دننکیم . رکذ  هیضق  زا  دعب  ای  لبق  ار ، ترورض  ناکما و  ظفل  ًابلاغ  هیضق 

. دنمان هقلطم  ار  هیضق  دوشن  رکذ  ناکما  ترورض و  رگا  دنیوگ و  ههّجوم  ار  ایاضق  هنوگنیا  ناکما .
. دراد دوجو  تهج  دوشن ، رکذ  هچ  دوش و  رکذ  ًاظفل  تهج  هچ  ایاضق ، همه  رد  ًالّوا : هک  تسا  مزال  بلطم  نیا  هب  هجوت  لاح 

يورک نیمز  تسا ، همئاق  ود  اب  يواسم  ثلثم  کی  یلخاد  يایاوز  مییوگ : هکنانچ  تسا ، ترورـض  تهج  یملع ، يایاضق  هّیلک  رد  ًایناث :
هریغ دوشیم و  طسبنم  ترارح  رثا  رد  زلف  تسا ،

ناویح ناسنا  هیـضق : رد  اًلثم  تسا ، نآ  زا  یکاح  هّیـضق  تروص  هک  تسا  یتیفیک  ناـمه  هیـضق  رد  قفاوم  بناـج  زا  دوصقم  (. 1 [ ) 101]
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بـسا قفاوم  بناـج  تسین ، بسا  ناـسنا  هّیـضق : رد  و  وا ، ندوبن  ناویح  فلاـخم  بناـج  تسا و  ناـسنا  ندوب  ناویح  قفاوم  بناـج  تسا ،
. ندوب بسا  فلاخم  بناج  تسا و  ندوبن 

، ماع لامعتـسا  رد  هکنیا  زا  روظنم  لاح ، مکح . تاـبثا  هبلاـس  هّیـضق  رد  تسا و  مکح  بلـس  هبجوم ، هّیـضق  رد  فلاـخم  بناـج  نیارباـنب 
هب ناـسنا  تسا  نکمم  مییوـگیم : یتـقو  اًـلثم  هک  تسا  ینعم  نیدـب  دوریم  راـکهب  فلاـخم  بناـج  زا  ترورـض  بسا  ینعم  هـب  ناـکما 

ایاضق نیا  فلاخم  بناج  هک  تسا  ینعم  نیدب  نآ ، لاثما  دشاب و  هدنز  تادوجوم  لحز  هراتـس  رد  تسا  نکمم  ای  دنک  رفـس  اهناشکهک 
رد هدـنز  دوجوم  ندوبن  ینعی  دـشاب » هدـنز  تادوجوم  لـحز  رد  تسا  نکمم  نیارباـنب « تسین . عنتمم  زین  قفاوم  بناـج  تسین و  يرورض 

. تسین لاحم  زین  نآ  ندوب  تسین و  يرورض  بجاو و  يرما  لحز 
دوجو و ترورـض  بلـس  نآ  دافم  تسا و  هناگهس  داوم  زا  تایهام و  تفـص  هک  تسا  یحالطـصا  ناـکما  زا  ریغ  ناـکما ، زا  ینعم  نیا  و 

. تسا عوضوم  زا  مدع 
. دناهدیمان ماع  ناکما  ار  مدرم  نیب  رد  لوادتم  ینعم  هب  ناکما  ّصاخ و  ناکما  ار  یحالطصا  ینعم  هب  ناکما  ورنیا  زا 

يایاضق دروم  رد  ناکما ، تسا ، هدـش  رکذ  ماع  ناکما  لامعتـسا  دراوم  هنومن  ناونعهب  هک  هیـضق  راـهچ  رد  ددرگیم ، هظحـالم  هکناـنچ 
: حرش نیدب  تسا ؛ هتفر  راکهب  عنتمم  نکمم و  يرورض و 

: مییوگیم اًلثم  میراذگیم و  تسا  نکمم  ناکما  هب  ياج ، هب  یحالطصاریغ  نایب  هب  ای  ناکما . هب  تسا ، كرحتم  شناتـشگنا  هدنـسیون  . 1
. تسا يرورض  هدنسیون ، صخش  ناتشگنا  تکرح  هک  یلاح  رد  دشاب . كرحتم  شناتشگنا  هدنسیون  تسا  نکمم 

. تسین يرورض  تسا و  نکمم  ناسنا  ناتشگنا  تکرح  هک  دشاب ، كرحتم  شناتشگنا  ناسنا  تسا  نکمم  . 2
(. عنتمم تسا ( يرورض  ناتشگنا ، ندوبن  نکاس  ینعی  قفاوم  بناج  هک  دشابن ، نکاس  شناتشگنا  هدنسیون  تسا  نکمم  . 3

. تسین يرورض  ناسنا  ناتشگنا  ندوبن  نکاس  هک  دشابن ، نکاس  شناتشگنا  ناسنا  تسا  نکمم  . 4
، تسا صاخ  ناکما  نآ  تهج  هک  ياهیضق  رد  اریز  دوش ، هابتشا  دیابن  یحالطصا  ناکما  اب  نکیل  تسا  هیـضق  تهج  دراوم  نیا  رد  ناکما 

هیـضق فلاـخم  بناـج  هراومه  ماـع  ناـکما  رد  هک  یتروص  رد  دـشابن ، تسا  نکمم  دـشاب و  تسا  نکمم  عوضوم ، يارب  لومحم  توـبث 
. عنتمم ای  نکمم  ای  دشاب  يرورض  عوضوم  يارب  لومحم  هکنآ  زا  معا  تسا ، عنتممریغ  قفاوم  بناج  تسا و  يرورضریغ 

ینعم هب  ماع  ناکما  و  هیـضق ، فلاخم  قفاوم و  فرط  ود  زا  ترورـض  بلـس  ینعم  هب  صاخ  ناکما  تمکح ، لـها  حالطـصا  رد  نیارباـنب 
ار نآ  هک  هدمآ  نتم  رد  زین  يرگید  ناکما  دشابیم . تسا  قفاوم  بناج  زا  عانتما  بلـس  نآ  همزال  هک  فلاخم ، بناج  زا  ترورـض  بلس 

ناکما هب  تسا ، هدنسیون  ناسنا  دننام : فلاخم  قفاوم و  نیفرط  زا  ترورض  ماسقا  همه  بلس  زا  تسا  ترابع  دناهتفگ و  ّصخا  ناکما 
هب ترورض  دش . هدرب  مان  لومحم  طرش  هب  ترورـض  زا  ترورـض ، ماسقا  حیـضوت  نمـض  ص 107 ، هرامـش 1 ، یقرواپ  رد  (. 1 [ ) 102]

هنوگنیا تسا . يرورـض  هّیـضق  مکح  تسا ، تباـث  عوضوم  يارب  لومحم  هک  یماـگنه  اـت  ياهیـضق ، ره  رد  هکنیا  ینعی  لومحم ، طرش 
تباث ناسنا  يارب  تیناویح  هک  مادام  تسا . ناویح  ناسنا  مییوگیم ، یتقو  اًلثم  دـننکیم ، ریبعت  قحال  بوجو  هب  نآ  زا  هک  تسا  ترورض 

. نکمم هن  تسا  يرورض  نآ  توبث  دشاب ،
هک یبوجو  یکی  دراد  رارق  بوجو  ود  نایم  رد  دوجوم ، تیهام  ره  هک  دـنیوگ  قحال  بوجو  تهج  نآ  زا  ار  لومحم  طرـش  هب  يرورض 

دوجوم يزیچ  هک  یماگنه  اریز  تسا ، هدیدرگ  فصتم  نادب  نتفای  دوجو  زا  سپ  هک  یبوجو  يرگید  تسا و  هدرک  ار  نآ  دوجو  ياضتقا 
عنتمم هن  نکمم و  هن  تسا  بجاو  دوجو ، ثیح  زا  دشاب ،

نامز رد  دـشاب و  نآ  قّقحت  ناکما  هدـنیآ  رد  هک  يروما  هب  تسا  طوبرم  و  دـنیوگ ، یلابقتـسا » ناـکما  ار « ناـکما  هنوگنیا  (. 1 [ ) 103]
هدـنیآ هعمج  مییوگ : هکنانچ  تسا ، جراخ  نآ  ینعم  زا  دـشاب  مولعم  نآ  لاح  هچنآ  هن و  ای  تفای  دـهاوخ  دوجو  هک  تسین  مولعم  لاـح ،

رارق هلمج  لوا  رد  دراد  ناکما  ای  تسا  نکمم  تروصهب  زین  ار  ناکما  ظفل  ًالومعم  هک  تسا . یلاسکشخ  هدنیآ  لاس  ای  تسا و  یناراب  اوه 
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مینکیم یمازتلا  ار  هطبار  میهدیم و 
دادعتـسا ینعم  رد  ناکما  هک  يدادعتـسا ، ناکما  یکی  تسا . ناکما  لامعتـسا  دراوم  زا  رگید  دروم  هس  زا  نخـس  اـجنیا  رد  (. 2 [ ) 104]

ناکما هفطن . ندش  ناسنا  ناکما  دننام  تسا ، يدام  تاّیفیک  زا  يدوجو و  تفـص  دادعتـسا  تسا ، هدمآ  نتم  رد  هکنانچ  دوریم و  راکهب 
رتکیدزن تیلعف  هب  رتشیب و  ینینج  نارود  فلتخم  لحارم  رد  ناکما  نیا  هکنانچ  لـقع  زا  جراـخ  یعقاو  تسا  یبتارم  ياراد  يدادعتـسا 

، دراد ندوب  ناسنا  ناکما  هفطن  دوشیم ، هتفگ  هک  یماگنه  لاـح  ره  هب  تسا . رتکـیدزن  ناـسنا  هب  ناـکما  ثیح  زا  هقلع  اًـلثم  ددرگیم و 
. تسا توافتم  یلبق  دراوم  اب  ناکما  نیا  ینعم 

، ددرگرب تیودـب  نارود  هب  ناسنا  تسا  نکمم  مییوگ ، اًلثم  مینک . بلـس  قفاوم  بناج  زا  ار  عانتما  اهنت  هک  تسا  یتقو  زین  یعوقو  ناـکما 
بلس فلاخم  بناج  زا  ترورـض  ماع  ناکما  رد  هک  نآ  زج  تسا  کیدزن  رایـسب  ماع  ناکما  هب  ینعم  نیا  تسین . لاحم  يرما  نینچ  ینعی 

. تسا قفاوم  بناج  زا  عانتما  بلس  هب  رتشیب  هجوت  یعوقو ، ناکما  رد  تسا و  قفاوم  بناج  زا  عانتما  بلس  نآ  همزال  دوشیم و 
دوش هداد  تبـسن  ءایـشا  دوجو  هب  هک  یماگنه  نکمم » و « ناـکما » هک « میدـش  روآداـی  دـش و  رکذ  نیا  زا  شیپ  يدوجو  اـی  يرقف  ناـکما 

صاخ ماع و  ناکما  اب  یلکهب  ناکما  هنوگنیا  نیاربانب  للعلاۀـلع . هب  لیلاعم  همه  اـی  بجاو  تاذ  هب  تسا  تادوجوم  همه  یتاذ  رقف  روظنم 
تسا توافتم  یعوقو  يدادعتسا و  یلابقتسا و  صخا و  و 

ترورـض ناونع  تحت  ود  ره  عانتما  بوجو و  دش ( نشور  ناکما  عانتما و  بوجو و  لامعتـسا  دراوم  یناعم و  هکنآ  زا  سپ  (. 1 [ ) 105]
نیا رد  ثحب  کنیا  تسا ) هدـش  يروآداـی  هتکن  نیا  دروم  دـنچ  رد  اًـلبق  مدـع و  ترورـض  يرگید  دوجو و  ترورـض  یکی  هتفرگ ، رارق 

. دوشیم لصاح  هجو  ُهن  ًاعمج  نیاربانب  ریغ ؛ اب  سایق  رد  ای  ریغلاب  ای  تسا  تاّذلاب  ای  داوم ، نیا  زا  کی  ره  هک  تسا 
( فلا

تاّذلاب بجاو  . 1
ریغلاب بجاو  . 2

ریغ اب  سایق  رد  بجاو  . 3
ب)

تاذلاب عنتمم  . 1
ریغلاب عنتمم  . 2

ریغ اب  سایق  رد  عنتمم  . 3
ج)

تاذلاب نکمم  . 1
ریغلاب نکمم  . 2

. ریغ اب  سایق  رد  نکمم  . 3
رد هدـش و  روآدای  لصف  نیا  يادـتبا  رد  هللا  همحر  ّفلؤم  هکنانچ  تسا  ریغلاب  ناکما  نآ  هک  تسا  لاحم  هجو  کی  هناـگُهن  هوجو  نیا  زا 

. تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  لیلد  زین  نتم  نمض 
هک یفسلف  ثحابم  رد  ناکما  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دوب . دناوتن  یلاخ  روکذم  تلاح  تشه  زا  یکی  زا  دوجوم  ره  هب  دوجو  تبسن  نیاربانب 

تسا یحالطصا  ّصاخ  ناکما  نامه  دریگیم ، رارق  عانتما  بوجو و  فیدر  رد 
ص 115 یقرواپ 1 ، هب  دوش  عوجر  ءاعدتسا  ءاضتقا و  دروم  رد  (. 1 [ ) 106]

حالطـصا ره  ظفل و  ره  تسا  یفـسلف  ثحابم  همزال  هک  رایـسب  تقد  تهج  هب  رـضاح ، باـتک  رد  هلمج  زا  یفـسلف  بتک  رد  (. 1 [ ) 107]
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رد یفالتخا  كدنا  نآ  اب  هک  یظفل  ياجهب  یظفل  هاگچیه  هک  تسا  ینازیم  هب  تناما  تیاعر  هتفر و  راکهب  هلٌعوضوم  ینعم  ّدـح  رد  ًاقیقد 
اـههمجرت و هژیوهـب  یفــسلف ، دــیدج  راـثآ  رد  هـک  ییاــهثحبم  طــلخ  زا  يرایــسب  دوریمن . راــکهب  دــشاب  هتــشاد  لامعتــسا  ینعم و 

هدمع شخب  تسا و  یفسلف  یملع و  تناما  دودح  زا  لودع  هطـساو  هب  ددرگیم ، هدهاشم  یـسرافریغ ، نوتم  زا  هدنکارپ  ياهینیچهشوخ 
. فدارتم لداعم و  نیب  زیمت  مدع  لداعمان و  ياهلداعم  هب  دوشیم  طوبرم  نآ 

، ءاضتقا تساوخرد و  زاین و  عون  ره  هک  اجنآ  زا  مییوگ : هتخادرپ  ّمعا  ءاعدتسا  ءاعدتـسا و  ءاضتقا و  نیب  توافت  هب  هتکن  نیا  رکذ  زا  سپ 
. ددرگ تیاعر  توافت  اهنآ  نیب  ظفل  رد  دیاب  دراد  ياهناگادج  لیلد  أشنم و 

، تلع هکنانچ  دـشاب ؛ رثؤم  نآ  داجیا  رد  دـشاب و  هتـشاد  یلعاف  هبنج  اضتقم  هب  تبـسن  یـضتقم ، رما  هک  دوریم  راکهب  يدروم  رد  ءاضتقا 
يزیچ دوجو  هک  دوریم  راـکهب  يدروم  رد  جاـیتحا  تسا . بجاو  تلع  دوجو  اـب  لولعم  دوـجو  نیارباـنب  تسا و  لوـلعم  دوـجو  یـضتقم 

. تسا تلع  دوجو  هب  جاتحم  لولعم  دوجو  هکنانچ  دشابن  نکمم  يرگید  رما  دوجو  نودب 
ياراد هک  لولعم  ود  زا  کی  ره  هکناـنچ  یلولعم ، جاـیتحا  هن  تسا و  راـک  رد  یّلِع  ياـضتقا  هن  هک  دوریم  راـکهب  يدراوم  رد  ءاعدتـسا ،

ود تسا  نینچمه  دشاب ؛ لولعم  ای  تلع  يرگید  هب  تبـسن  یکی  هکنآ  نودب  دنکیم ، تساوخرد  ار  يرگید  دوجو  دنـشاب  يدحاو  تلع 
. فیاضتم رما 

رگید تساوخرد و  تجاح و  ءاضتقا و  لماش  ات  دـیآرد  نآ  لابند  هب  ّمعا  دـیق  میرب  راـکهب  روکذـم  یناـعم  همه  هب  ار  ءاعدتـسا  رگا  لاـح 
. دنیوگ ّمعا  ءاعدتسا  ار  نآ  تروص  نآ  رد  ددرگ و  لیبق  نیا  زا  یناعم 

رد هک  تسا  مزال  رما  نیا  هب  هجوت  تسا و  ریغ  اب  سایق  رد  بوجو  هلئـسم  رد  تاحالطـصا ، نیا  دربراک  یلـصا و  ثحب  هک  تسا  یهیدـب 
لولعم دوجو  ار ، دوخ  لوـلعم  تلع  ياـضتقا  تلع  هب  هک  ینعم  نیدـب  تسا . بجاو  اعدتـسم  دوـجو  ّمعا ، ءاعدتـسا  لامعتـسا  دراوـم  همه 
دوجو ار ، يرگید  نیفیاـضتم  زا  یکی  تساوخرد  ببـس  هب  تسا و  بجاو  تلع  دوجو  تلع ، هب  لولعم  تجاـح  تهج  هب  و  تسا ، بجاو 

تسا بجاو  يرگید 
زا کیره  تباث  تفـص  هفاضا » ینعی « دشابن ؛ نکمم  يرگید  لّقعت  نودـب  یکی  لّقعت  هک  دـنیوگ  فیاضتم  یتقو  ار  زیچ  ود  (. 2 [ ) 108]

ردپ و  سپ ، شیپ و  تسار ، پچ و  نییاپ ، الاب و  هکنانچ  ددرگن . روصت  لباق  يرگید  نودب  لباقتم  نیفرط  زا  کی  ره  دـشاب و  نیفیاضتم 
. تسین لقعت  لباق  يرگید  نودب  کی  ره  نآ ، لاثما  دنزرف و  و 

بوجو تهج  زا  ًافرـص  ثحبم  نیا  رد  نکیل  دـش ، دـهاوخ  حرطم  باتک  نیا  رد  نآ  ثحب  هک  تسا  لـباقت  ماـسقا  زا  یکی  دوخ  فیاـضت 
ار يرگید  دوجو  فرط ، ود  زا  کی  ره  دوجو  هک  ینعم  نیدـب  هدـش ، هراشا  نادـب  يرگید  هب  تبـسن  فیاضتم  نیفرط  زا  کی  ره  یـسایق 

دزاسیم بجاو 
اجنیا رد  دیـسر . تابثا  هب  نقتم  ّهلدا  اب  دوخ  ياج  رد  تسین و  ریذپققحت  ریغلاب » ناکما  هک « دش  هتفگ  لصف  نیا  يادـتبا  رد  (. 1 [ ) 109]

هنوگنیا ار . نآ  مدـع  هن  دزاسیم و  يرورـض  ار  نآ  دوجو  هن  هچنآ  اب  دوش  سایق  يزیچ  ینعی  تسا ، ریغ » اـب  ساـیق  رد  ناـکما  زا « نخس 
. تسین ققحت  لباق  دوجوم  ود  نیب  رد  زین  ناکما 

، دـشابن تیلولعم  تیلع و  هطبار  سایق ، بناج  ود  نیب  هک  تسا  نآ  ناکما  هنوگنیا  هطباض  تسا  هدـش  روآدای  هللا  همحر  ّفلؤم  هکناـنچ 
هک تسا  هدـمآ  نتم  رد  اًـلبق  دوـب و  دـهاوخ  ریغلاـب  بجاو  یکی  تاذـلاب و  بجاو  یکی  دـشاب ، رارقرب  ياهطبار  نینچ  اـهنآ  نـیب  رگا  اریز 

. تسا تیلولعم  تیلع و  هطبار  دوجو  ریغ ، اب  سایق  رد  بوجو  هطباض 
ًاعبط تسا ، سایق  بناج  ود  ندوبن  تلع  کی  لولعم  تیلولعم و  تیلع و  هطبار  دوجو  مدـع  ریغ ، اب  سایق  رد  ناـکما  هطباـض  نوچ  لاـح ،

تاّذـلاب بجاو  دوخ  ای  دوشیم  عقاو  سیقم  هچنآ  اریز  دوب ، دـهاوخن  ریذـپققحت  ریغلاب  نکمم  دـننام  زین  ریغ  اـب  ساـیق  رد  نکمم  دوجوم 
دوجو مه  عنتمم  نکمم ( ای  بجاو و  ای  دنتـسین ، نوریب  لاح  ود  نیا  زا  تادوجوم  نوچ  سکعرب . اـی  دوشیم  هسیاـقم  نکمم  اـب  هک  تسا 

همکحلاهیاهن همجرت  هفسلف : www.Ghaemiyeh.comتیاهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 261 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا رارقرب  تیلع  هطبار  نکمم  بجاو و  نیب  و  درادن ) یجراخ 
تیلع هطبار  اهنآ  نیب  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسین ، ریذپققحت  دوجوم  ود  نیب  ریغ  اب  سایق  رد  ناکما  هک  تسا  هدـمآ  نتم  رد  هکنیا  سپ 

، دـشاب هتــشاد  يرگید  يارب  ناـکما  تساوـخرد  اـهنآ  زا  یکی  دـنریگ و  رارق  رگیدـکی  اـب  ساـیق  رد  نـکمم  ود  رگا  ینعی  تـسا ، رارقرب 
دوشیمن دوجوم  دشابن  بجاو  ات  هک  دوب  دهاوخ  شدوجو  قیرط  زا  نآ  ياعدتسا 

سیقم ینعی  سایق ، فرط  ود  زا  یکی  دیاب  فیرعت ، قبط  هدش  رکذ  نتم  رد  ریغ  اب  سایق  رد  ناکما  يارب  هک  يدراوم  هّیلک  رد  (. 1 [ ) 110]
. مدع دوجو و  اب  تیهام  تبسن  يواست  زا  تسا  ترابع  ناکما  نوچ  ار ، نآ  مدع  هن  دنک و  ءاعدتسا » ار « يرگید  دوجو  هن  هیلاٌسیقم ، و 

هک تسا  یموهفم  ای  تیهام  سایق  نآ  هک  دید  میهاوخ  مینک  تقد  مودـعم  نکمم  اب  تاذـلاب  بجاو  سایق  ینعی  ریخا ، دروم  رد  رگا  لاح 
و تسا ، هدنام  یقاب  مدـع  هتوب  رد  هّمات  تلع  ندـشن  لیمکت  ینعی  طیارـش  ندوبن  مهارف  ببـس  هب  زونه  نکیل  هدوب ، نآ  يارب  دوجو  ناکما 

مدع هن  تسا و  هتشاد  اعدتـسا  ار  تاذلاب  بجاو  دوجو  هن  مودعم  تیهام  سپ  تسا ، نآ  یـضرف  هّمات  تلع  زا  یئزج  تاّذلاب  بجاو  نوچ 
اضتقا ار  نآ  دوجوم  هن  نوچ  و  دیدرگیم ، دوجوم  مودعم ، تیهام  نآ  تخاسیم ، يرورـض  ار  نآ  دوجو  رگا  زین ، تاذلاب  بجاو  ار . نآ 

تسا هدنام  یقاب  ناکما  دح  رد  بجاو ، اب  سایق  رد  مودعم  نآ  ار ، نآ  مدع  هن  هدرک و 
همدقم هرامش 9  یقرواپ  هب  دوش  عوجر  ایاضق ، رد  سکع  دروم  رد  (. 1 [ ) 111]

زا رخؤم  دیاب  زین  دوجو  نآ  دشاب ، وا  دوجو  رب  مدقتم  دوجو ، رد  وا  تیهام  رگا  هک  دمآ  دـهاوخ  شیپ  تهج  نآ  زا  لسلـست  (. 1 [ ) 112]
. دش دهاوخن  لصاح  يرییغت  هلئسم ، رد  دورب ، شیپ  تیاهنیب  ات  اهدوجو  دادعت  رگا  دشاب و  تیهام 

مجنپ لصف  مکی  هلحرم  هب  دوش  عوجر  دوجو  رّرکت  مدع  دروم  رد 
حرطم اجنیا  رد  هچنآ  دش . دهاوخ  نایب  نآ  رب  تیهام  تایتاذ  ءازجا و  تیلع  مّدقت و  تیفیک  تیهام ، ثحابم  رد  نیا  زا  سپ  (. 2 [ ) 113]

هک تسا  لولعم  رب  تلع  مّدـقت  زا  ریغ  نیا  و  دراد ، ینهذ  هبنج  دوخ ، مزاول  رب  تیهام  مّدـقت  ای  تیهاـم  رب  ءازجا  مّدـقت  هک  تسا  نیا  تسا 
دـشاب یجراخ  دوجو  هکنآ  زا  معا  تسا  رتلماک  رتدـیدش و  تلع ، رد  لولعم  دوجو  هکنآ  رگید  یجراخ ؛ دوجو  هب  طوبرم  تسا  يرما 

ینهذ ای 
نیّهلأتملاردص یسوط و  هجاوخ  يزار و  رخف  ماما  سیئرلاخیش و  لّصفم  نوگانوگ و  لاوقا  لاکـشا ، ّدر  رد  هللا  همحر  ّفلؤم  (. 1 [ ) 114]

: هک بیترت  نیدب  تسا . هداهن  تشگنا  هتکن  نیرتساسح  رب  هدرک و  هصالخ  رطس  هس  رد  هجو ، نیرتهب  هب  ار 
توبث هوحن  ای  دوجو  فرظ  تسا و  دوجو  توبث و  هوحن  رد  مدقت  مدـقت ، نیا  نکیل  دراد  مّدـقت  دوخ  لولعم  رب  یتلع  ره  هک  تسا  تسرد 
توبث رگا  دشاب و  مدقتم  نآ  رب  یجراخ  دوجو  رد  دیاب  زین  تلع  دراد ، یجراخ  دوجو  رگا  لولعم  ینعی  دشاب . ناسکی  دیاب  لولعم  تلع و 

. دشاب مدقتم  نآ  رب  نهذ  رد  دیاب  زین  تلع  دراد ، ینهذ  هبنج  نآ 
رد دـبای ، ققحت  نهذ  زا  جراخ  رد  دـیاب  دـشاب ، مدـقتم  یتلع  رگا  تسا ، یجراـخ  یقیقح و  فرـص  دوجو  هک  بجاو  تاذ  دروم  رد  سپ 

تسین تیلع  هنوگنیا  هتسیاش  دراد و  ینهذ  توبث  یجراخ ، دوجو  نودب  تیهام  هک ، یتروص 
، ددرگ ضراع  نآ  رب  دوجو  هک  دباییم  نّیعت  صّخـشت و  یماگنه  یّلک  تسا و  یّلک  رما  کی  تیهام » هک « تسا  نیا  روظنم  (. 1 [ ) 115]

کی هب  هتخاس ، جراـخ  دّدـعتم  قیداـصم  دارفا و  رب  قاـبطنا  تلاـح  زا  ار  نآ  دزاـسیم و  یـصخش  یئزج و  ار  یّلک  هچنآ  ینعی  تیـصخش 
. دوش ضراع  یّلک  تیهام  رب  دوجو  هک  ددرگیم  یّلک » ضراع « یماگنه  اهنت  فصو  نیا  دنکیم . دودحم  نّیعم ، صخش 

دـشاب و یّلک  یتیهام  تقیقح ، نآ  هکنآ  رگم  تسین  ریذـپناکما  یـصخش  یئزج  تقیقح  کی  دوجو و  هب  بجاو  تاذ  لیلحت  نیارباـنب ،
یتروص رد  تسا ، رایسب  دارفا  رب  قابطنا  لباق  یّلک ، تیهام  ره  دشاب و  یّلک  هکنآ  رگم  دوش  عقاو  دوجو  ضورعم  دناوتیمن  ییانعم  چیه 

تسا دّرفتم  صّخشتم و  بجاو ، تاذ  هک 
دوجو ناهج  رد  هچنآ  رگا  هک  تسا  نیا  زا  نخـس  اجنیا  رد  دش . نشور  دوجو  تقیقح  رد  کیکـشت  ینعم  مکی ، هلحرم  رد  (. 1 [ ) 116]
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نآ خساپ  دوب ؟ دهاوخ  ریذپناکما  هنوگچ  میـسجت  هیبشت و  بئاوش  زا  بجاو  تاذ  هیزنت  دیحوت و  دـنرادروخرب ، دوجو  کی  زا  همه  دراد 
دازآ یتیهام  دح و  طرـش و  دیق و  ره  زا  نتم ، رد  جردـنم  نیهارب  بسح  رب  هک  دوجو ، بتارم  زا  هبترم  نیرتیلاع  تسا : هدـش  هداد  نینچ 

سّدـقم تاذ  ناـمه  تسوا ، زا  دوـجو  همه  یّلک  روـطهب  يدوـجو و  تـالامک  همه  تسوا و  دوـجو  هب  دوـجو  بتارم  همه  ماوـق  تـسا و 
جراـخ وا  دوجو  زا  لاـح  نیع  رد  تسوا و  تاذ  هب  مئاـق  وا و  دوجو  وترپ  همه  هَّللا  يوساـم  ینعی  دوـجو  بتارم  رگید  تسا و  راگدـیرفآ 

. تسین
بلـس هک : دوـش  داریا  رگا  تسین ، زیچ  چـیه  دـقاف  تسا و  يدوـجو  نوئـش  بتارم و  همه  دـجاو  بجاو  تاذ  دـش  هتفگ  هکنیا  دروـم  رد 

: مییوگ اًلثم  میتسه و  لئاق  هیبلس  تافص  زا  يرایـسب  بجاو  تاذ  يارب  ام  نوچ  تسا  مکح  نیا  صقان  وا ، زا  لاوحا  تافـص و  زا  يرایـسب 
لاثما درادن و  حراوج  ءاضعا و  درادـن ، تیهام  درادـن ، ّدـح  تسین ، بکرم  درادـن ، مجح  تسین ، نامز  رد  تسین ، مسج  یلاعتيراب  تاذ 

عیاض ار  ناراکوکین  شاداـپ  وا  دـنکیمن ، هدـعو  فلخ  وا  دـنکیمن ، ملظ  وا  دـننام  لاـعفا ، زا  يرایـسب  بلـس  اـی  یبلـس  تافـص  هنوگنیا 
. هریغ دنکیمن و 

؟ تسا راگزاس  هنوگچ  تسین ، زیچ  چیه  دقاف  وا  هک : نخس  نیا  اب  دوشیم  هداد  تبسن  وا  هب  هک  اهندوبن  اهنتشادن و  هنوگنیا 
، تسا بلـس  بلـس  عون  زا  دوجولابجاو ، سدقم  تاذ  هب  بوسنم  هیبلـس  تافـص  همه  دیوگ  هللا  همحر  ّفلؤم  دیدرگ ، هظحالم  هکنانچ 

میاهدرکن بلس  وا  زا  ار  یـصاخ  يدوجو  یلامک و  تفـص  تسین ، نامز  هدودحم  رد  لخاد  دنوادخ  مییوگیم ، اًلثم  یتقو  هک  ینعم  نیدب 
ندوب یهانتمان  قالطا و  هبترم  زا  دشاب  نامز  هب  دودـحم  دـنوادخ  رگا  هک  ینعم  نیدـب  میاهدرک . بلـس  وا  زا  ار  یبلـس  تفـص  دـنچ  هکلب 

مسج دشاب  كرحتم  رگا  تسوا و  ندوب  كرحتم  نآ  ینعم  درذگب  وا  رب  نامز  رگا  هوالع  هب  تسا و  یبلس  تفـص  نآ  هک  دوشیم  جراخ 
روصحم اضف  زا  ياهدودحم  رد  رگید  ماسجا  همه  دننام  دشاب  داعبا  ياراد  رگا  دوب و  دـهاوخ  داعبا  ياراد  دـشاب  مسج  رگا  دوب و  دـهاوخ 

، تفص کی  تابثا  اب  هجیتن  رد  و  تشاد ، دهاوخن  ناکما  ساوح  ءاضعا و  نودب  وا  يارب  تافص  همه  تابثا  تروص  نآ  رد  دوب و  دهاوخ 
. درک دهاوخ  لّزنت  کچوک  قولخم  کی  ّدح  ات  یهانتمان  سّدقم  تاذ 

زا دوجولابجاو ، تاذ  زا  تیهام  بلـس  اما  ددرگیم . زاب  باـجیا  هب  نآ  تقیقح  هک  تسا  بلـس  بلـس  همه  وا  هیبلـس  تافـص  نیارباـنب ،
تسا يرما  تیهام  نودب  دوجو  روصت  دراد ، یناهرب  یفسلف و  هبنج  زا  هک  ییاهيراوشد  زا  رظنفرـص  تسا و  لکـشم  تاهج ، يرایـسب 
شیب دوـجو  کـی  ود  ره  دـنچ  ره  تسا ، لاـح  نیمه  رب  زین  دوـجو  ینیع  تقیقح  رد  هکلب  بجاو  دوـجو  دروـم  رد  هن  رما  نـیا  لکـشم و 

. تسین
سک همه  يارب  نخـس  نیا  تقیقح  و  درادن ، دـح  بجاو  هلحرم  تسا و  نآ  ءاحنا  دوجو و  دودـح  تایهام ، هک  تشاد  هجوت  دـیاب  نکیل 

یلقع تاضایر  اب  زج  تسین ، كرد  لباق 
بجاوتاذ نتـشاد  تیهام  هک  بولطم ، ددرگ ، تباـث  دوجو  زا  ریغ  یتقیقح  تاّذـلاب ، بجاو  يارب  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  (. 1 [ ) 117]

ددرگیم تباث  تسا ،
يرایسب دنکیم و  یفن  درط و  ار  مدع  هک  ینیع  تسا  یتقیقح  دوجو  هک  تسا  هدش  حیرصت  بلطم  نیا  هب  ًارارک  نیا  زا  شیپ  (. 2 [ ) 118]

هچنآ هک  یلاـح  رد  دـننکیم ، ضرف  یکی  دوجو  سفن  اـب  ار  دوـجو  یلقع  يراـبتعا و  ینعم  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  یفـسلف  تاهابتـشا  زا 
لاثما تیدوجوم و  و  ندوب » هب « نآ  زا  هک  دوجو  ینعم  تسا . دوجو  نیمه  تسا  یعقاو  لیـصا و  یتسه  تاهج  رد  دراد و  یجراخ  قّقحت 

. تسا ینهذ  میهافم  ءزج  يرابتعا و  ینهذ و  تسا  يرما  دوشیم ، ریبعت  نآ 
، دنربیم راکهب  دنکیم  قدـص  وحن  کی  هب  دوخ  قیداصم  عیمج  رب  هک  یتیهام  موهفم و  ای  یّلک  تعیبط  کی  تروصهب  ار  دوجو  زین  هاگ 

نکیل تسا . تخاونکی  روطهب  قیداصم  همه  رب  نآ  قدـص  هک  باتک  تیهام  ناسنا و  تیهام  لثم  رگید ، یطاوتم  یّلک  میهافم  همه  دـننام 
ناسنا موهفم  دـننام  ینعی  تسین . يواست  هب  اهقادـصم  رب  نآ  قدـص  تسا و  کّکـشم  یّلک  دوجو ، تعیبط  دـیدرگ ، تابثا  اًلبق  هکناـنچ 
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رون هاـم و  روـن  دـننام  نآ ، ياهقادـصم  هک  تسا  روـن  دـننام  هکلب  دنـشاب ، يواـسم  ّتیناـسنا  رد  نآ  قادـصم  ياـهناسنا  همه  هک  تسین 
. دنفلتخم تاجرد  هب  عمش  رون  دیشروخ و 

ای دـناهدرک و  روصت  تیدوجوم  ای  ندوب » يرابتعا «، موهفم  نامه  ار  دوجو  ای  نتم ، رد  روکذـم  تاضارتعا  رد  دـیدرگ  هظحـالم  هکناـنچ 
. تسین تسرد  کیچیه  هک  دنکیم  قدص  ناسکی  قیداصم  همه  رب  هک  یّلک  یتعیبط 

بوجو ضقن  بجاو و  تاذ  ناـصقن  بجوم  هک  دناهتـشادنپ  یمدـع  تفـص  کـی  ار  نتـشادن  تیهاـم  ینعی  تیهاـم ، زا  درجت  هوـالع ، هب 
یقرواپ ص دـش ( هتفگ  هیبلـس  تافـص  دروم  رد  هکنانچ  و  تسین ، بوجو  بلـس  ناصقن و  هیام  ینتـشادن  هنوگره  هک  یلاـح  رد  تسوا ،

ینعم هب  تیهام  تسا . راگزاس  ّدحیب  تاذ  اب  نآ  نتشادن  تسا و  دیق  دح و  بجوم  بجاو  تاذ  يارب  تافـص  زا  يرایـسب  نتـشاد  ( 122
دیز ییوگ  هکنانچ  تسا ، باجیا  بلس ، بلس  و  ّدح ، یفن  ینعی  نآ  بلس  تسا و  دوجو  و  ّدح ، یفن  ینعی  نآ  بلـس  تسا و  دوجو  ّدح 

تسانیب ینعی  تسین ، انیبان 
- راظتنا دروم  یتلاح  تفـص و  ای  و  هن ، ای  تسه  راظتنا  لاح  رد  يرما  هب  تبـسن  بجاو  تاذ  اـیآ  هک  تسا  نیا  هلئـسم  لـصا  (. 1 [ ) 119]

؟ هن ای  دوشیم  عقاو  وا  يارب  ءاظ - حتف  هب  رظتنم 
تسا و ّتیمـسج  همزال  تکرح  تکرح و  همزال  نامز  و  ینامز ، تسا  يرما  دشاب  راظتنا  دروم  نآ  قّقحت  عوقو و  هچنآ  هک  تسا  یهیدـب 

تاقرافم تادّرجم و  ریاس  تاذلاب و  بجاو  هجیتنلاب  تسا و  هزنم  نآ  صاوخ  هدام و  زا  دشاب  هدام  زا  دّرجم  ینعی  دـشاب  تاقرافم  زا  هچنآ 
. دوب دنناوتن  رظتنم  تلاح  ياراد  کیچیه  يرون 

بجاو هب  صاصتخا  اریز  تسین ، لـماک  قیقد و  نادـنچ  تسا  هدرک  لـقن  زین  اردـصالم  لوق  زا  هللا  همحر  ّفلؤم  هکناـنچ  هیجوت  نیا  اـما 
يرتیّلک لصا  دیاب  سپ  داد . تبـسن  بجاو  تاذ  هب  ناوتیمن  ار  رظتنم  تلاح  نتـشادن  دریگیم و  رب  رد  زین  ار  تاقرافم  درادن و  تاذـلاب 

. دشاب لماش  مه  ار  هّصاخ  نیا  هک  دشاب 
عورف زا  ار  رظتنم  تلاح  مدـع  هّصاخ  تسوا و  صتخم  هک  هداد  رارق  بجاو  تاذ  هبناجهمه  بوجو  ار  لصا  نآ  هللا  همحر  نیهلأتملاردـص 

. تسا هتشاد  بوسحم  لصا  نآ 
. تسا رظتنم  تلاح  نتشادن  نآ  عورف  زا  یکی  هک  تسا  یناکما  تاهج  زا  وا  هّزنت  بجاو و  تاذ  هبناجهمه  بوجو  لصا  نیاربانب 

ص 122 لوا ، ج  رافسا ، هب  دوش  عوجر 
تسا و یجراـخ  ینیع  دوجو  هک  تسا  بجاو  دوجو  یلقع  راـبتعا  زا  نخـس  رکذـلاقوف ، لالدتـسا  رد  هک  تسا  نیا  روـظنم  (. 1 [ ) 120]
دشاب و دوجوم  هن  تاذ  دح  رد  دوخ  هک  تسین  تیهام  دننام  زین  دروآ ، رظن  رد  مدع  ای  دوجو  نودـب  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  تیهام  دـننام 

ناوتب لقع  بسح  رب  دشاب و  تلع  مزلتسم  ود  نآ  زا  یکی  تمـس  هب  نآ  لیامت  دریگ و  رارق  مدع  دوجو و  نیب  ءاوتـسا  دح  رد  مودعم و  هن 
دشابن اهنآ  زا  یکی  زا  یلاخ  جراخ  رد  هک  دنچ  ره  درک ، رابتعا  مدع  دوجو و  زا  یلاخ  ار  نآ 

. درادن هار  بجاو  تاذ  رد  ناکما » هک « تسا  نیا  نآ  دافم  و  تاهج ، همه  زا  تسا  بجاو  تاذ  ثحب ، دروم  لصا  (. 1 [ ) 121]
بجاو و تاذ  نیب  هفاـضا  تبـسن و  يرارقرب  رثا  رب  هک  یلاوحا  تافـص و  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  تشذـگ  نآ  رکذ  نتم  رد  هک  یلاکـشا 
وا مییوـگ ، اًـلثم  و  دوـشیم ، ضراـع  يو  تاذ  رب  هریغ  نداد و  يزور  ندرک و  هدـنز  دــننام  یلاـعفا  قـیرط  زا  وا ، تـالولعم  تاـقولخم و 
رد دراد و  فرط  ود  تبـسن  هفاضا و  اریز  دـنکیم ، ضقن  ار  ثحب  دروم  لصا  تسا ، ناروناج  هدـنهديزور  ای  تسا و  ناسنا  هدـننکهدنز 

. تسا یناکما  وا  تافص  زا  یضعب  سپ  دراد ، یناکما  تهج  تسا و  قولخم  لولعم و  فرط  کی  اجنیا 
تسا یقارشا  هفاضا  وا  هفاضا  ًایناث : تاذ و  تافص  هن  تسا  لعف  تافص  اهنیا  ًالّوا : هک  تسا  نیا  هللا  همحر  ّفلؤم  خساپ 

نیا دافم  اریز  تسا ، هدرک  داجیا  یگرزب  لاکـشا  ناـمّلکتم  يارب  دوشیمن » دوجوم  دـشابن  بجاو  يزیچ  اـت  هک «: لـصا  نیا  (. 1 [ ) 122]
هدـسفم زا  رظنفرـص  ینعم  نیا  دـنوشیمن . دوجوم  دنـشابن  بجاو  رگا  هچ ، دنتـسه ، دوـجولابجاو  الک  تادوـجوم  هک  تسا  نآ  لـصا 
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(، میج رـسک  هب  بِجوم ( هن  دـشاب  میج ) حـتف  هب  بَجوم ( یتسه  دـجوم  لعاف و  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  نآ ، لاثما  بجاو و  ترثک  كرش و 
دـنکیم و داجیا  هب  روبجم  ار  لعاف  وا  بوجو  هکلب  تسین  دازآ  راتخم و  نآ  داجیا  رد  لعاف  تلع و  دـشاب  بجاو  لولعم ، دوجو  رگا  اریز 

. ددرگیم بجوم  یتسه  لعاف  بیترت  نیدب 
هجرد هب  هاگچیه  تایهام  يارب  مدع  دوجو و  دـنتفگ  هدیـشک  شیپ  بوجو  ياجهب  ار  تیولوا  هلئـسم  انگنت ؛ نیا  زا  ییاهر  يارب  ورنیا  زا 
. مدع رگید  یخرب  يارب  تسا و  یلوا  دوجو  تایهام  زا  یخرب  يارب  تسا . راک  رد  مدع  دوجو و  تیولوا  اهنت  هکلب  دسریمن ، بوجو 

دنتـسه دوجولابجاو  روکذم  لصا  رب  انب  تادوجوم  همه  هک  تسا  تسرد  ًالّوا : هک  تسا  نیا  هدمآ  نتم  رد  هکنانچ  تاهبـش  نیا  خـساپ 
بوجو بجاو ، تاذ  بوجو  هک  یلاح  رد  تسا  تلع  بناج  زا  لولعم  بوجو  هک  میاهتفگ  اًلبق  تسا و  يریغ  بوجو  اهنآ  بوجو  نکیل 

بناج ود  زا  یکی  ناحجر  درک و  دناوتن  جراخ  مدع  دوجو و  نیب  ءاوتـسا  ّدح  زا  ار  تیهام  ّتیولوا  ماسقا  زا  کیچیه  ًایناث : تسا . تاّذلاب 
دنام دهاوخ  حّجرم  الب 

هکنآ زا  لـبق  دـشاب و  بجاو  شدوجو  ددرگ ، دوجوم  هکنآ  زا  لـبق  تیهاـم  هک  دوب  دـهاوخن  مزـال  ّتیولوا ، هب  لوق  رباـنب  (. 1 [ ) 123]
بـسح رب  تایهام  زا  یـضعب  اهتنم  تسا ، ناکما  دح  رد  مدـع  دوجو و  نیب  هراومه  تیهام  هکلب  دـشاب ، يرورـض  شمدـع  ددرگ  مودـعم 

تلع بناج  زا  مدع  دوجو و  ترورـض  دش ، هتفگ  نتم  رد  هکنانچ  اما  دنراد ، ّتیولوا  مدـع ، ای  دوجو  هب  تبـسن  یجراخ  لماوع  ای  تاذ ،
. درادن بناج  ود  زا  یکی  هب  تبسن  یشیارگ  هنوگچیه  تیهام  تاذ  دوشیم و  نییعت  مدع  تلع  دوجو و 

دوجوم هک  لاح  نامه  رد  تادوجوم  نآ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  میریذـپب ، تادوجوم  زا  یـضعب  دروم  رد  ار  تیولوا  هکنآ  ضرف  هب  اـما 
زا یکاح  نخس  نیا  دنشاب . مه  مودعم  هک  دنناوتیم  تسا و  مدع  زا  یلوا  اهنآ  يارب  دوجو ، اهنت  تسین و  يرورض  ناشدوجو  زین  دنتـسه 

. دراد دوخ  هارمه  هب  ار  عوقو  ناکما  لاح  ره  رد  رگید  فرط  درادـن و  یـشقن  لولعم ، تیهاـم  دوجو  رد  هبجوم  تلع  دوجو  هک  تسا  نآ 
ترورض مدع  ای  ترورـض  رد  يریثأت  هچ  تلع  رگید  دشاب ، عوقولازیاج  زین  حوجرم  بناج  رگا  هچ ، تسا . تیلع  لاطبا  مالک ، نیا  هجیتن 

. تشاد دهاوخ  دوجو 
عوضوم رب  لومحم  کی  لمح  اریز  دوب ، دناوتن  یناهرب  هّیضق  نآ  رگید  دریگ  رارق  هّیضق  تهج  ناکما ، ترورـض و  ياجهب  تیولوا » رگا «

نیب زا  تیعطق  دشاب ، زیاج  زین  رگید  فرط  عوقو  یکی  عوقو  اب  دـشاب و  ددرم  ود  نیا  نیب  فیلکت  رگا  ناکما و  هب  ای  تسا  ترورـض  هب  ای 
ّتیولوا اهنآ  رد  تهج  هک  ار  ییایاضق  ناوتیم  تروص  نآ  رد  میریگب . دوجو  فعـض  تدـش و  ینعم  هب  ار  تیولوا  هکنآ  رگم  دوریم .

نکیل دنراد ، دوجو  ود  ره  تروص  مسج و  مییوگ  یتقو  هک : ینعم  نیدب  دیوگ . هللا  همحر  ّفلؤم  هکنانچ  درک ، لمح  کیکشت  هب  تسا 
توص رد  دوجو  زا  رتدـیدش  مسج  رد  دوجو  هک  تسا  نآ  روظنم  دراد ، تیولوا  مدـع  اًلثم  تروص  رد  اما  دراد ، تیولوا  مسج  رد  دوجو 

تیهام دبای ، ترورض  بناج  کی  هکنآ  نودب  دشاب و  ناسون  رد  قلطم ، مدع  دوجو و  نایم  رد  يزیچ  هک  تسا  ینعم  نادب  نیا  و  تسا ،
. ددرگ سّبلتم  نادب 

نآ يارب  مدـع  رگا  دوب و  دـهاوخن  دوجوم  دـشاب  هدیـسرن  ترورـض  ّدـح  هب  ات  دـشاب  فیعـض  مه  ردـق  ره  نکمم  دوجوم  رد  دوجو  سپ 
جراخ ناهج  رد  هک  دنچ  ره  دنام  دهاوخ  یقاب  ناکما  دح  رد  اًلقع  دباین  ترورـض  کیچـیه  رگا  دوب و  دـهاوخن  مودـعم  دـشابن  يرورض 

ددرگن تفای  مدع  ای  دوجو  نودب  یتیهام  چیه 
هب هجوت  اب  اجنیا  رد  میدرک ، فیرعت  ًالامتحا  زین  ار  لومحم  طرش  هب  ترورض  ترورـض ، ماسقا  نایب  نمـض  رد  نیا  زا  شیپ  (. 1 [ ) 124]

. دوشیم نشور  رتهب  نآ  زا  دوصقم  تسا  هدمآ  نتم  رد  هچنآ 
ار شدوجو  هبجوم ، همات  تلع  هک  تهج  نآ  زا  راب  کی  دوجوم  تیهام  هک  تسا  نیا  قحال  قباس و  بوجو  ود  دروم  رد  نخـس  هصـالخ 

دوجو اب  دراد و  دوجو  هک  یماگنه  ات  تسا ، دوجو  هب  سّبلتم  هک  تهج  نآ  زا  زین  راب  کـی  تسا و  دوجولابجاو  تسا  هتخاـس  يرورض 
. تسا دوجولابجاو  دنکیم  درط  شیوخ  زا  ار  مدع  دوخ 
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، بیترت نیدب  لومحم . طرـش  هب  ترورـض  ار  ترورـض  نیا  نآ ، لباقم  رد  دیمان و  عوضوم  طرـش  هب  ترورـض  ناوتیم  ار  لوا  ترورض 
ود ره  و  دوجو ، هب  فاـصتا  ثیح  زا  زین  ترورـض  کـی  ددرگیم و  يراـط  تیهاـم  رب  تلع  هب  دوـجو  باـستنا  ثیح  زا  ترورـض  کـی 

تسا يریغ  بوجو  بوجو ،
شمدع دوجو و  ات  تیهام و  زا  جراخ  تسا  یتلع  دنمزاین  مدـع  ای  دوجو  هب  سّبلت  يارب  نکمم  دـیدرگ  تابثا  هکنآ  زا  سپ  (. 1 [ ) 125]

؟ تسیچ لولعم  دوخ  ینکمم ، رما  ره  رد  تلع  هب  زاین  هک  دش  حرطم  لاؤس  نیا  ددرگیمن ، مودعم  دوجوم و  دشابن  يرورض 
دنناکما هب  فصّتم  هک  تهج  نآ  زا  اـی  دنتـسه ؟ تلع  هب  جاـتحم  دنتـسه  ثداـح  هک  تهج  نآ  زا  تاّذـلاب ، بجاو  زج  هب  تادوجوم  اـیآ 

؟ ثودح ای  تسا  ناکما  تلع ، هب  تانکمم  زاین  تلع  رتقیقد  ترابع  هب  دنتسه و  تلع  هب  جاتحم 
نتم رد  روکذـم  لیلد  ود  رد  هکناـنچ  نکیل  دناهتـشاد ، بوسحم  تلع  ار  نآ  ثودـح ، ینعم  رد  یفاـک  تقد  نودـب  نیمّلکتم  زا  یـضعب 
تلع هب  زاـین  سپ  تسا  لولعم  ینکمم ، ثداـح و  رما  ره  رد  دوجو  تسا و  مدـع  هب  قوبـسم  دوجو  فصو  ثودـح ، دوـشیم ، هظحـالم 

هن مه  نآ  تسا  شیوخ  یفن  رب  ءیـش  مدقت  مزلتـسم  نیا  دراد و  رارق  لولعم  زا  شیپ  تسا ) هدش  حیرـشت  نتم  رد  هکنانچ  هبترم ( نیدـنچ 
ثودح تیلع  تابثا  رد  نیمّلکتم  هجوت  رتشیب  هتبلا  تسا . لولعم  رب  مدقم  زین  طئاسو  نآ  زا  کی  ره  هک  هطساو  نیدنچ  اب  هکلب  هطـساوالب 

میدق و  دنـشاب ، میدق  دنناوتیم  تانکمم  زا  یـضعب  دشابن ، تلع  هب  زاین  تلع  ءیـش  ندوب  ثداح  رگا  دـنرادنپیم  هک  تسا  ببـس  نیدـب 
تشاد دهاوخن  تلع  هب  جایتحا  ینامز 

ره هک  دندقتعم  ناشیا  ینعی  تسا ؛ ینامز  ثودح  ثودح ، زا  ناشیا  دوصقم  تسا ، هدـش  رکذـتم  هللا  همحر  ّفلؤم  هکنانچ  (. 1 [ ) 126]
یفرظ دننام  دنباییم و  ثودح  نآ  رد  تانکمم  هک  تسا  يدتمم  رتسب  نوچمه  نامز  دـیآیم و  دوجو  هب  نامز  زا  یـشخب  رد  یثداح  رما 

هک یتروص  رد  دشاب ، هتـشاد  رارق  نامز  زا  یـشخب  دیاب  دوجوم  ره  زا  دـعب  لبق و  تسا و  یقاب  دوخ  ياج  رب  مه  فورظم  نودـب  هک  تسا 
. تسین لوقعم  نیا  دشاب و  نامز  هب  قوبسم  دیاب  تسا ، ینکمم  رما  دوخ  هک  زین  نامز  دوبیم ، نینچ  رگا 

هچ تسا  تیهام  ره  تباث  تفـص  هک  تسا  ناکما  نامه  هکلب  دوب  دـناوتن  یناـمز  ثودـح  تاـنکمم ، يارب  تلع  هب  زاـین  طرـش  نیارباـنب ،
ار لکـشم  ثودح  تیلع  تابثا  تادوجوم ، یخرب  ندوب  میدق  زا  زیرگ  يارب  و  میدق ، هچ  دشاب و  ثداح  هچ  مودعم ، هچ  دـشاب و  دوجوم 
. دنـشاب ینامز  میدق  تانکمم  زا  یخرب  هک  تسین  یعنام  دوشیمن . تلع  زا  يانغتـسا  بجوم  ینامز  مدـق  هتـشذگ  نآ  زا  دـنکیمن و  لح 

دمآ دهاوخ  لعف  هوق و  ثحبم  رد  هلئسم  رتلصفم  حرش 
هچنآ دـش . دـهاوخ  عقاو  قیقحت  یـسررب و  دروم  نامز  تیهام  زین  رّخأت و  مّدـقت و  ثودـح و  ماسقا  لعف ، هوق و  ثحاـبم  رد  (. 2 [ ) 127]

هک نانچمه  دنک ( روصت  یسک  رگا  تسین و  نامز  هب  طوبرم  هلئسم  کی  اهنت  مدق  ثودح و  هک  تسا  نیا  تسا  مزال  اجنیا  رد  نآ  رکذت 
ياهدیدپ ره  هک  دناهتـشادنپ ) نینچ  ًابلاغ  زین  رّخأتم  هفـسالف  دناهدرک و  روصت  امکح  نامّلکتم و  زا  يرایـسب  اردصالم  دامادریم و  زا  شیپ 

دوخ نامز  اریز  تسا ، ضحم  هابتشا  تسا ، هدوبن  ءیش  نآ  هدوب و  ینامز  نآ  زا  شیپ  ینعی  تسا ، ینامز  مدع  هب  قوبسم  یتسه  ناهج  رد 
دوب دناوتن  نامز  هب  قوبسم  نکمم و  تسا  یتیهام  یعقاو و  تسا  يرما 

، دوجو هب  هفاضا  قیرط  زا  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  ًالوا : ددرگیم ، يراج  فاضم  مدـع  رب  هک  یماـکحا  هک ، تسا  نیا  دوصقم  (. 1 [ ) 128]
کی رب  یمکح  ره  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ًایناث : و  تسا ، هدش  لصاح  يزیامتم  ّلقتـسم و  میهافم  اهنآ  يارب  دـناهتفای و  ینهذ  توبث  یعون 

رد نهذ و  رد  یقادصم  چیه  تسا و  چیه  مدع ، هنرگو  دنکیم  ادیپ  ینعم  هک  تسا  نآ  يدوجو  فرظ  هب  هجوت  اب  دوش  يراج  یمدع  رما 
ینعی دوش ، هفاضا  هکلم  دوجو و  هب  هک  دوب  دهاوخ  رادینعم  روصت و  لباق  یتقو  اهنت  مدـع » نیاربانب « تسین . زیامت  نآ  رد  درادـن و  جراخ 

، تسین نکمم  دوجو  هب  نآ  هفاضا  نودـب  مدـع ، روصت  هک  نانچمه  سپ  قلطم . دوجو  مدـع  ینعی  قلطم  مدـع  و  دـشاب ، ءیـش  کی  مدـع 
مدـع تلع  تلع ، مدـع  ای  تسا  تارـصبم  هب  ملع  زا  تیمورحم  ثعاـب  ییاـنیب  مدـع  هک  مییوگیم  مینکیم و  يراـج  نآ  رب  هک  یماـکحا 
تـسا لولعم  دوجو  تلع و  دوجو  هب  ییانیب و  هب  هجوت  روکذـم  لاـثم  ود  رد  ینعی  تسا ، دوجو  هب  هجوت  اـب  زین  نآ ، لاـثما  تسا و  لولعم 
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تسین رابخا  لباق  فرص  مدع  هنرگو 
تسا تیهام  لاوحا  تافص و  زا  هکنیا  اب  ناکما ، هک  دش  هراشا  ناکما ، فلتخم  تالامعتسا  یناعم و  ثحبم  رد  نیا  زا  شیپ  (. 1 [ ) 129]
ینعم نآ  زا  هدرک ، لمح  زین  دوجو  رب  ار  نآ  هاگ  لاح  نیا  اب  دوریم ، رامشهب  تیهام  ياهیگژیو  زا  لامعتسا ، دراوم  یناعم و  هّیلک  رد  و 

ضاـیف تلع  هب  قلعتم  هتـسباو و  شدوجو  هک  يدوجوم  ینعی  نکمم  بیترت  نیدـب  دـننکیم . هدارا  ار  تلع  هب  لولعم  يدوـجو  زاـین  رقف و 
دراد طبار  دوجو  رگید ، ترابع  هب  و  تسا ،

: ریز حرش  هب  دناهدرک ، میسقت  هتسد  ود  هب  مّدقم  یلات و  هطبار  عون  بسح  رب  ار  هیطرش  يایاضق  قطنم  رد  (. 1 [ ) 130]
هچنآ دوشیم و  هدیمان  هّیموزل  هیطرش  دشاب ، رارقرب  یبّبسم  ببـس و  یلولعم و  تلع و  هطبار  اهنآ  یلات  مدقم و  نیب  هک  ياهیطرـش  يایاضق 

دیشروخ رگا  دننام ، تسا . هیموزل  هیطرش  يایاضق  نامه  درک  طابنتـسا  ار  قیاقح  ناوتیم  نآ  ساسا  رب  تسا و  شزرااب  یقطنم  ناهرب  رد 
بورغ ای  عولط  هب  طورـشم  ندوب  بش  ای  ندوب  زور  قدص  هک  تسا ، بش  دشاب  هدرک  بورغ  دیـشروخ  رگا  ای  تسا ، زور  دشاب  هدـمآرب 
دهاوخ بش  ققحت  ثعاب  نآ  بورغ  زور و  دوجو  ثعاب  باتفآ  عولط  هچ ، تسا . تیلولعم  تیلع و  ساسا  رب  اـهنآ  هطبار  تسا و  باـتفآ 

. دوب
طورـشم یلات  قدص  هک  دنچ  ره  دوشیم  هدیمان  هیقافتا  هیطرـش  دشابن  رارقرب  یلولعم  تلع و  هطبار  نآ  یلات  مّدقم و  نیب  هک  ییایاضق  اما 

. دشاب مدقم  قدص  هب 
نبا رگا  مییوگ : هکنانچ  تسین ، رارقرب  یلات  مدقم و  نایم  یقیقح  مزالت  هنوگچـیه  اریز  دراد ، يزاجم  هبنج  ایاضق  هنوگنیا  ندوب  یطرش 

. تسا زیگناهدسفم  يراکیب  دراد ، تمحز  راک  رگا  ای  تسا ، ياهیامنارگ  فراع  يولوم  تسا ، یگرزب  فوسلیف  انیس 
ضرف هب  تاذـلاب ( بجاو  ود  اـی  تاّذـلاب  عنتمم  ود  نیب  هاـگره  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  هدـش ، لـقن  نیهلأتملاردـص  لوق  زا  نتم  رد  هچنآ 
رتـشیب عـالطا  يارب  تسین . رارقرب  یلوـلعم  تلع و  هطبار  ود  نآ  نیب  اریز  یموزل ، هن  تسا  یقاـّفتا  عوـن  زا  ددرگ ، رارقرب  یمزـالت  قّـقحت )

ص 236 لوا ، ج  رافسا ، هب  دوش  عوجر 
اهنآ نیب  هک  دوب  دهاوخ  نیا  نآ  ینعم  دشابن ، رارقرب  یمزالت  هنوگچیه  تاذـلاب ، عنتمم  روما  نیب  رگا  هک ، تسا  نیا  لاکـشا  (. 1 [ ) 131]

کیرـش و دننام  ار ( تاّذـلاب  بجاو  هرابرد  تاّذـلاب  عنتمم  تافـص  ام  هک  یتروص  رد  درادـن  دوجو  تهج  چـیه  زا  یلولعم  تلع و  هطبار 
ریـس نا » ناهرب « رد  هک  دـش  هتفگ  اًلبق  و  مینکیم ، یفن  بجاو  تاذ  زا  ّینا » ناهرب « قیرط  زا  نآ ) لاـثما  نتـشاد و  تیهاـم  تاذ و  بیکرت 
دیاب نیاربانب  دوب . دهاوخن  رارقرب  دنشاب  هتشاد  یلولعم  تلع و  هطبار  هک  يروما  نایم  زج  همزالم  تسا و  ماع  تامزالم  قیرط  زا  لالدتـسا 
تسد بجاو  تاذ  زا  تافص  نآ  یفن  هب  ّینا » ناهرب « قیرط  زا  ناوتب  ات  دشاب  رارقرب  یلولعم  تلع و  هطبار  بجاو  تاذ  عنتمم  تافـص  نیب 

. تفای
تاذ زا  یتاذ  بوجو  یفن  اهنآ  قادصم  دنتـسه و  یکی  قادصم  ثیح  زا  تافـص  نیا  همه  دیوگ : لاکـشا  نیا  خساپ  رد  هللا  همحر  ّفلؤم 

نیارباـنب تسا . بجاو  تاذ  ّصاـخ  دوجو  نآ  تسا و  یکی  قادـصم  ثیح  زا  زین  بجاو  تاذ  هّیتوبث  تافـص  هک  ناـنچمه  تسا ، بجاو 
قیرط زا  نآ  رد  هک  تسا  یِّمل  ناهرب  نآ  تقیقح  اما  تسا ، ّینا  ناهرب  هب  هیبش  تافـص و  نیب  همزالم  ساسا  رب  ناـیب  ثیح  زا  ناـهرب  ریس 
یعون یلاعتيراب ، تافـص  تاذ و  تابثا  رد  ناهرب  دـناهتفگ : یهلا  ياـمکح  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دوشیم . تاـبثا  لولعم  تلع ، تاـبثا 

تسا يراج  ّینا  ناهرب  یهلا  هفسلف  رد  هک  دنچ  ره  تسا ، یِّمل  ناهرب 
) نکمم رگا  نوچ  دشاب ، تاذـلاب  عنتمم  مزلتـسم  دـناوتیمن  نکمم  هک  تسا  نآ  تسا  حـضاو  نتم  رد  هکنانچ  هلئـسم  لصا  (. 1 [ ) 132]

هدش ضرف  تاّذلاب  عنتمم  مزال ، هک  لاح  و  تسا ، ریذپانكاکفنا  موزلم  زا  مزال  اریز  دبای ، ققحت  زین  نآ  مزال » دـیاب « دـبای ، ققحت  موزلم )
. تسا لاحم  نیا  ددرگ و  ققحتم  مزال  نودب  موزلم » دیاب « سپ  تسا 

تـسا يرما  هک  لولعم ، نیا  مدـع  دـشاب و  مودـعم  دـناوتیم  تسا ، بجاو  تاذ  لوا  لوـلعم  هچنآ  یتـسه  ملاـع  رد  هک  دـناهدرک  لاکـشا 
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مزلتـسم دناوتیمن  نکمم  هک : قوف  لصا  عنتمم و  تسا  يرما  وا  مدع  هک  دـشاب  مودـعم  زین  تاذـلاب  بجاو  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  نکمم ،
. دوشیم ضقن  دشاب ، تاذلاب  عنتمم 

هب ناکما  زا  ثحب  تسا و  يدوجو  طاـبترا  بجاو  تاذ  لوا و  لولعم  نیب  طاـبترا  هک  تسا  نیا  تسا  نشور  نتم  رد  هکناـنچ  نآ  خـساپ 
دناهدرک طلخ  يوهام  ناکما  يدوجو و  ناکما  نیب  ناشیا  ینعی  درادن ، یطابترا  هنوگچیه  دوخ  يارو  اب  هک  دوشیم  طوبرم  تیهام 

ص 106. یقرواپ 1 ، هب  دوش  عوجر  ود  نآ  قرف  یقطنم و  یفسلف و  هیوناث  تالوقعم  دروم  رد  (. 1 [ ) 133]
تقباطم تهج  زا  تسا  لومحم  عوضوم و  نیب  تبـسن  نّیبم  ناکما  بوجو و  هک  تسا  هدش  يروآدای  دروم  دنچ  رد  زین  اًلبق  (. 2 [ ) 134]

. دوشن هابتشا  رگیدکی  اب  يوهام ، يدوجو و  ناکما  ات  دوب  هجوتم  دیاب  دوشیم . هداد  تبسن  زین  ینیع  دوجو  هب  هاگ  نکیل  عقاو ، اب 
ود زا  کیچیه  تیهام ، تاذ  هبترم  رد  هک  دوب  دهاوخ  نیا  نآ  ینعم  مودعم  هن  دشاب و  دوجوم  هن  تاذ  ّدـح  رد  تیهام  یتقو  (. 1 [ ) 135]
ّدح رد  مدـع  دوجو و  نکیل  مودـعم  ای  تسا و  دوجوم  ای  رما  سفن  عقاو و  رد  هک  دـنچ  ره  تیهاـم  تسین و  ذوخأـم  مدـع  دوجو و  فرط 

. تسا هدش  ضراع  نآ  رب  هک  تسا  یتفص  هکلب  درادن ، قّقحت  نآ  تاذ 
زا نیـضیقن  عامتجا  عافترا و  هک  یلاح  رد  تسا ، هتفریذپ  تروص  نیـضیقن  عافترا  تیهام  تاذ  هبترم  رد  هک  تسا  ینعم  نادـب  بلطم  نیا 

. تسین ریذپانثتسا  دروم  چیه  رد  تسا و  لاحم  روما 
رد اردصالم  لوق  اب  قباطم  زین  ظفل  ثیح  زا  تسا و  هداد  دروم  نیا  رد  نیّهلأتملاردص  هک  تسا  یحیضوت  نامه  هللا  همحر  ّفلؤم  حیضوت 

مینک و یفن  لماک  روطهب  رما  کی  بتارم  هّیلک  زا  ار  مدع  دوجو و  هک  تسا  یتقو  نیضیقن  عافترا  ندوب  لاحم  دیوگیم : وا  تسا . رافـسا 
ای ناسنا  اریز  دوب ، دهاوخن  تسرد  هتبلا  هک  مودعم ، هن  تسا و  دوجوم  هن  تیهام  ای ، درادـن ، دوجو  هن  دراد و  دوجو  هن  ناسنا  مییوگب : اًلثم 

دوجوم دـنرادن  دوجو  رگا  دنتـسین و  مودـعم  دـنراد ، دوجو  رگا  دـنرادن . دوجو  ای  دـنراد و  دوجو  ای  یتسه  ناهج  رد  عقاو و  رد  تیهام ،
رد طیارـش  همه  نتفرگ  رظن  رد  اب  هتبلا  تسا ( یتاذ  تـالاحم  زا  مودـعم ، مه  دوجوم و  مه  اـی  مودـعم و  هن  دوجوم و  هن  نیارباـنب  دنتـسین .

. تسا لاحم  ود  نآ  عافترا  عامتجا و  و  دمآ ) دهاوخ  لباقت  ثحبم  رد  نآ  حرش  هکنانچ  ضقانت ، ینعی  باجیا  بلس و  لباقت 
زا دوصقم  اریز  تسین ، لاحم  تیهام  تاذ و  هبترم  مه  نآ  ءیـش  کـی  تیعقاو  بتارم  زا  یکی  زا  ود ، ره  مدـع  دوجو و  بلـس  عفر و  اـما 

مدع دوجو و  بلس  دیاب  ورنیا  زا  نآ . تاذ  زا  یئزج  هن  تسا و  تیهام  تاذ  هن  کیچیه  مدع  دوجو و  هک  تسا  نآ  نیضیقن ، عافترا  نیا 
اب هطبار  رد  هک  عئاش  لمح  هب  نکیل  مودـعم ، هن  دـشاب و  دوجوم  هن  یتاذ  یلوا  لمح  هب  تیهاـم  هک  يوحن  هب  دـشاب  تیهاـم  تاذ  هبترم  زا 

. مودعم ای  تسا و  دوجوم  ای  ریزگان  تسا ، یجراخ  تقیقح 
هن ددرگ ، عفر  تاذ  هبترم  هب  دـّیقم  دوجو  دـیاب  هک  تسا  نیا  رب  ءاـمکحلا  ردـص  نوچمه  هللا  همحر  فلؤم  دـیکأت  هک  تسا  تهج  نیا  زا 

تاذ هبترم  رد  مدـع  دوجو ، بلـس  اب  ادابم  ات  تسا  نیمه  دـیقم  عفر  اـی  دـّیقم  بلـس  زا  روظنم  و  دـشاب ؛ هبترم  هب  دـیقم  دوجو ، عفر  هکنآ 
، دوجومان هن  تسا و  دوجوم  هن  تسا  ناسنا  هک  ثیح  نآ  زا  ناسنا  مییوگ : اًلثم  دریگ . رارق  تاذ  رد  دوجو  مدع  بلـس  اب  دوش و  نیزگیاج 
زا مدع  دوجو و  بلـس  روکذـم  هّیـضق  ای  هلمج  زا  دوصقم  دوش  مولعم  هک  دریگ  رارق  بلـس  فرح  اب  هطبار  رد  يروط  دـیاب  تیثیح  دـیق  و 

. تسا تیهام  تاذ  هبترم 
تـسا مودـعم  ای  دوجوم  جراخ  رد  رگا  هکلب  دوجومان ، هن  تسا و  دوجوم  هن  تاذ  هبترم  رد  وا ، تیهام  ناسنا و  تیناـسنا  هک  ینعم  نیدـب 

. تسا هدش  ضراع  وا  رب  وا و  تاذ  زا  جراخ  هک  تفر  يرگید  رما  لابند  هب  دیاب  نآ  مدع  دوجو و  تلع  يارب 
دّیقملا ال بلـس  دیفیل  تسا « هدمآ  تروص  نیدب  نامیکح  راثآ  رد  هک  تسا » دـّیقم  هک  ار  یبلـس  هن  دـنک  هدافا  ار  دـّیقم  بلـس  ات  ترابع «
رد دوشیم  بلـس  یفن و  تاذ  هبترم  رد  هک  یمدع  ای  دوجو  هک  تسا  ینعم  نیدـب  دـیقملا ،» عفرلا  نود  دـیقملا  عفر  ای « و  دـیقملا » بلـسلا 

دوجوم تاذ  هبترم  ثیح  زا  ناسنا  دوش  هتفگ  رگا  اًلثم  دـنکن . هدافا  ار  يرگید  تاـبثا  یکی  یفن  هک  دوش  ریرقت  ناـنچ  نتـشون  اـی  نتفگ و 
ضیقن تسا ، دوجومان  تاذ  هبترم  رد  ناسنا  دوش : هتفگ  رگا  زین  و  تسا . دوجومان  تاذ  هبترم  رد  ناسنا  هک  دوشن  یّقلت  ینعم  نادب  تسین ،
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اب تاذ  هبترم  رد  ذوخأم  دوجو  مدـع  دوجو و  نیـضیقن ، عافترا  تروصهب  هکلب  دـنکن ؛ هدافا  ار  تسین ) دوجومان  تاذ  هبترم  رد  ناسنا  نآ (
دوخ بلـس ، عفر و  هکنآ  هن  دریگ ، ّقلعت  نآ  هب  عفر  بلـس و  تاذ و  هبترم  هب  دـّیقم  دوجو  يارب  دـشاب  يدـیق  تاذ  هبترم  و  دوش ، عفر  مه 
عفر ضیقن  فرط  ود  ره  اـت  دوجوماـن . هن  تسا و  دوجوم  هن  تاذ  هبترم  رد  ناـسنا  دوش : هتفگ  نینچ  دـشاب و  تیهاـم  تاذ  هبترم  هب  دـیقم 

یـشاوح دـئارفلاررغ و  هللا و  همحر  فلؤم  يراوزبـس و  میکح  یـشاوح  ص 3 و  ج 2 ، رافـسا ، هب  دوش  عوجر  رتـشیب  حیـضوت  يارب  دوش .
ص 465 یلمآ ،

تاغیلبت رتفد  رشن  پاچ و  زکرم   ) باتک ناتسوب  هسـسوم  دلج ، 1 ۀمکحلا ،) ۀیاهن  همجرت   ) هفـسلف تیاهن  نیـسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 136]
.1387 لوا ، پاچ : مق ، مق - ) هیملع  هزوح  یمالسا 

تهجنآ زا  نایقطنم  هفـسالف . امکح و  رظن  زا  مه  تسا و  ّتیمها  زئاح  قطنم  ياملع  رظن  زا  مه  تیهام  هناگهس  تارابتعا  . 1 ( 1 [ ) 137]
سنج و عون و  هب  تایلک  میسقت  رد  دنتـسین و  ناسکی  یجراخ  قیداصم  رب  تلالد  ثیح  زا  یّلک  میهافم  هک  دناهدش  عوضوم  نیا  ضرعتم 

اهنآ ياهتوافت  یجراخ و  قیداصم  رب  نآ  قدـص  یّلک و  تایهام  یلقع  ینهذ و  تارابتعا  یگنوگچ  هب  هّماع  هّصاـخ و  ضارعا  لـصف و 
. دندنمزاین هناگهس  تارابتعا  رد 

تیهام اًلثم  دروآیم ؟ رظن  رد  یتایـصوصخ  هچ  اب  جراخ  رد  نهذ و  رد  ار  تیهام  ره  ناسنا  هک  تسانعم  نیدـب  تیهام  هناگهس  تارابتعا 
: دراد رابتعا  دنچ  تسا  هجوت  دروم  یّلک  روطهب  ناسنا  موهفم  هک  يدراوم  رد  ناسنا و  نهذ  رد  ناسنا 

تـالاح و تافـص و  ماـمت  اـب  ناـسنا  تیهاـم  هک  تسا  نیا  دـنیوگ  هطوـلخم  اـی  ءیـش  طرـش  هب  ذوخأـم  تیهاـم  ار  نآ  هک  راـبتعا  نـیلوا 
ناسنا دـیز  مییوگیم  هک  یماگنه  ینعی  دوش . قالطا  دـیز  رب  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  دراد  دـیز ، اًلثم  نّیعم ، ناـسنا  کـی  هک  یتایـصوصخ 

رد دوـجوم  تایـصوصخ  طرـش  هب  تیهاـم  سپ  میاهتفرگ . رظن  رد  دراد  صاـخ  درف  کـی  رد  هک  یتایـصوصخ  ماـمت  اـب  ار  ناـسنا  تـسا ،
. دنیوگ هطولخم  ءیش و  طرش  هب  ار ، دوخ  قیداصم 

ّتیلک و ترثک و  تدـحو و  زا  یتیـصوصخ  چـیه  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  قحاول  تایـصوصخ و  نودـب  هک  تسا  نآ  تیهام  رابتعا  نیمود 
. دشابن نآ  اب  یفاضا  يانعم  چیه  هکنآ  هب  طورشم  تسا  تیهام  روصت  فرص  هکلب  دشابن ، نآ  هارمه  هب  صاوخ  قحاول و  ریاس  ّتیئزج و 
رد لخاد  هن  نآ و  نیع  هن  دوب  دهاوخ  تیهام  رب  دـئاز  ینعم  نآ  دوش ، هدوزفا  ییانعم  تسا  هدـش  روصت  نینچ  نیا  هک  یتیهام  رب  رگا  لاح 
نآ ءزج  ناویح  هک  دـیآیم  دوجو  هب  یبـیکرت  قطاـن  ناویح و  رـصنع  ود  زا  دوـش ، هدوزفا  قطاـن  ینعم  ناوـیح  رب  رگا  هکناـنچ  نآ . تاذ 

قطان ناویح  رب  ار  ناویح  ناوتیمن  ینعی  درک . روصت  یکی  ناویح  اـب  ار  بیکرت  نآ  ناوتیمن  نآ و  رب  دـئاز  قطاـن  دوب و  دـهاوخ  بیکرت 
. تسا ناویح  قطان  ناویح  تفگ  درک و  لمح  تسا  هدش  روصت  رابتعا  نیدب  هک 

. تسا هدام  طرش ال  هب  روصتم  ناویح  تلاح ، نیا  رد 
دشابن و ای  دشاب  نآ  اب  رگید  یناعم  هک  تسا  زیاج  نیاربانب  تسین و  نآ  اب  ینعم  تدحو  طرش  هک  دوشیم  روصت  نانچ  یّلک  تیهام  هاگ ،

هدش روصت  نینچ  نیا  هک  یتیهام  تسا . هدـش  هتفرگ  رظن  رد  قلطم  روطهب  تیهام  ینعی  هدـشن ؛ دـیق  روصت  رد  قحاول  ندوبن  ندوب و  طرش 
طرـشب ذوخأم ال  ناویح  اًلثم  هکنانچ  تسا . لمح  لباق  دئاز  ینعم  نآ و  زا  لکـشتم  عومجم  رب  دوش ، هدوزفا  نآ  رب  ییانعم  ره  رگا  دـشاب 

، طرـشب قیرط ال  هب  روصتم  تیهاـم  تلاـح  نیا  رد  رگا  و  تسا ؛ ناویح  قطاـن  ناویح  تفگ  ناوتیم  دوش ، هدوزفا  نآ  رب  قطاـن  رگا  ءیش 
ناویح ال اًلثم ، دـشخب ؛ لّصحت  ار  نآ  هک  تسا  یمّـسقم  صِّصخم و  دـنمزاین  لّـصحت  يارب  دـشاب  یقاـب  دوخ  ماـهبا  رد  دـشابن و  لّـصحتم 

تـسین لصاح  نشور  روطهب  نآ  موهفم  دراد و  تلالد  هریغ  دنفـسوگ و  واگ و  ناسنا و  بسا و  رب  مهبم  روطهب  هک  یناویح  ینعی  طرـشب ،
یلـصا تیهام  تروص  نیا  رد  ددرگیم ، لّصحتم  نآ ، لاثما  هدنهدریـش و  ای  رادخاش  تماص ، ای  قطان  لیبق ، زا  ییانعم  ندوزفا  اـب  نکیلو 

تسا طرـشب  ذوخأم ال  تیهام  سنج ، سپ  دنمان . عون » ار « لصف  هب  صّـصختم  تیهام  دنیوگ و  لصف » ار « نآ  رب  دیاز  ینعم  و  سنج » ار «
بسا و  ناسنا ) قطان ( ناویح  هب  ار  ناویح  ددرگیم و  لّصحتم  تایهام  هب  مهبم  تیهام  میسقت  بجوم  هک  تسا  نآ  لّصحم  ینعم  لصف  و 
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. دزاسیم جراخ  ماهبا  زا  ار  ناویح  ینعم  ًاقیقد  هک  يروط  هب  دنکیم  میسقت  هریغ  دنفسوگ و  و 
ینعم هک  تسین  مولعم  تسا و  مهبم  ای  طرـشب ، قیرط ال  هب  ذوخأـم  تیهاـم  دـش  رکذ  هکناـنچ  تسا . ماـهبا  لـباقم  رد  لّـصحت  حالطـصا 

مسج ال ای  و  دراد ، تلالد  فلتخم  تاناویح  عاونا  رب  طرـشب  روصت ال  رد  ناویح  هکنانچ  تسا ، تقیقح  نیدنچ  زا  کیمادـک  نآ  نشور 
لّصحت يارب  تایهام  زا  یخرب  نکیل  تسا . صّـصخم  هب  جاتحم  ماهبا  نیا  زا  جورخ  يارب  دراد و  تلالد  مسج  اهرازه  اهدص و  رب  طرـشب 

یمود و  یلویه ) هدام ( لثم  یلوا  درف ؛ هب  رـصحنم  عاونا  ای  طیاسب ، عاونا  دننام  دنرادن  دـئاز  ینعم  ای  صّـصخم  هب  جایتحا  ماهبا  زا  جورخ  و 
. تسا لّصحتم  نآ  ینعم  لصف  نودب  هک  دیشروخ ، لثم 

نآ رد  قطان ، ناویح  لثم  دـشاب ، دـئاز  یناعم  اب  هارمه  نآ  ینهذ  تروص  ینعی  دوش ، روصت  قحاول  اـب  نراـقت  طرـش  هب  تیهاـم  رگا  لاـح 
زا دوب  دـهاوخ  يدرف  لصف ، رب  دـئاز  ضراوع  اب  تسا و  ناسنا  ینعی  عون  نیع  یتیهام  نینچ  و  دـنیوگ ، ءیـش  طرـش  هب  ار  تیهام  تروص 

. تسا هدش  هدوزفا  سنج  رب  يرگید  ضراوع  لصف  رب  هوالع  هک  نز ، نآ  ای  درم  نیا  دننام  عون . دارفا 
هک ار  یّلک  تیهام  نآ  دـنمان و  هطولخم » ار « ءیـش  طرـشب  و  هقلطم » ار « ءیـش  طرـشب  و ال  هدّرجم » ار « ءیـش  طرـش ال  هب  روصتم  تیهام 

. تسا نآ  هناگهس  ماسقا  زا  یکی  هک  یمسق  تیهام  لباقم  رد  دنیوگ ، یمسقم  طرشب  ای ال  یعیبط  یّلک  تسا  ماسقا  نیا  مسقم 
یجدیه و زا  نآ  یشاوح  ص 131 و  هموظنم ، حرش  و  ص 76 ، تاراشا ، قطنم  ص 16 و  ج 2 ، رافـسا ، هب  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب 

ص 472 یلمآ ،
رگید یخرب  تسا و  ددعتم  دوجوم ، دارفا  ددع  هب  جراخ  رد  یّلک  تیهام  دناهتفگ  یخرب  هک  هدـش  یـشان  اجنآ  زا  ثحب  نیا  (. 1 [ ) 138]

هب یخرب  تسین و  دوجوم  جراخ  رد  دراد و  دوجو  نهذ  رد  اهنت  تیهاـم  دـناهتفگ  یخرب  زین  و  تسا ، دـحاو  جراـخ  رد  تیهاـم  دـناهتفگ ،
. دناهدش لئاق  زین  جراخ  رد  نآ  دوجو 

رد دوخ  دارفا  دوجو  عبت  هب  یلک  تیهام  هک  تسا  نآ  رب  نیّهلأتملاردـص  دوخ  فَلَـس  داتـسا  گرزب ، میکح  زا  يوریپ  هب  هللا  همحر  ّفلؤم 
جراخ رد  دوخ  دارفا  زا  کی  ره  اـب  تسا و  دارفا  ترثک  هطـساو  هب  جراـخ  رد  نآ  ترثک  ًاـیناث : و  لقتـسم ، روطهب  هن  تسا  دوجوم  جراـخ 

ص 8 ج 2 ، رافسا ، هب  دوش  عوجر  تسا . دوجوم  ینهذ  دوجو  هب  تسا و  دحاو  كارتشا  ّتیلک و  فصو  هب  نهذ  رد  نکیل  دراد ، دوجو 
رما چــیه  نیارباــنب  تـسا . یلقع  تاکردــم  تاــیلک » تـفگ « ناوـتیم  و  تـسا ، یّلک  يروـما  هراوـمه  یلقع  تاکردــم  (. 1 [ ) 139]

دنتسه یصخش  یئزج و  روما  لایخ ، ّسح و  تاکردم  اما  دوشیمن ، كاردا  لقع  اب  یئزج  یصخشيدرف و 
یسانشتخانش ای  ۀفرعملاملع  رد  لئاسم  تاهّما  زا  دیدج  رصع  نارّکفتم  تشادرب  بسح  رب  هک  یفسلف  مهم  ثحابم  زا  یکی  (. 1 [ ) 140]

تایهام هک  تسا  یّلک  میهافم  ای  تایلک  هلئـسم  نیمه  هتفای ، صاـصتخا  نادـب  قطنم  هفـسلف و  زا  یّمهم  شخب  زین  میدـق  راـثآ  رد  تسا و 
. دوریم رامش  هب  نآ  زا  یشخب  یلک 

هنوگچ دراد  راک  رس و  یصخش  یئزج و  روما  اب  هراومه  هک  ناسنا  و  دوشیم ، لصاح  نهذ  رد  هنوگچ  یّلک  تیهام  هک  تسا  نیا  هلئـسم 
دنیبیم ار  رگید  صاخشا  نسح و  یلع و  ای  ناسنا  نآ  ای  ناسنا  نیا  هراومه  جراخ  رد  ناسنا  دیآ ؟ لئان  یلک  تایهام  تخانش  هب  دناوتیم 

زا معا  تایلک  ریاس  دـباییمرد و  هنوگچ  ار  ناسنا  یّلک  موهفم  اما  دـنکیم ، كاردا  ار  اهنآ  تیهام  دوجو و  یکاردا  ياوق  ّساوح و  اـب  و 
صاوخ و زا  ای  و  یکاردا ، ياوق  هتخاس  ّتیئزج  ّتیلک و  ایآ  و  ددـنبیم ، شقن  لـقع  رد  وحن  هچ  هب  یّلک  ضارعا  لـصف و  سنج و  عون و 

؟ تسا تایهام  مزاول 
تروصهب ار  میهافم  ناسنا  لقع  رگا  جراخ و  رد  هن  نهذ و  رد  هن  درادن ، دوجو  یّلک  ًالوصا  هک  دندقتعم  یخرب  دـیدرگ  هظحالم  هکنانچ 

ءایـشا و تسا ، دـنمورین  ّساوح  رد  كاردا  تردـق  نوچ  اما  تسا ، فیعـض  لقع  كاردا  تردـق  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دـباییمرد  یّلک 
رد ار  دوخ  مولعم  هک  ظاحل  نآ  زا  لقع  نکیل  دباییمرد ، یـصخش  یئزج و  تروصهب  ینعی  دنتـسه  دوجوم  هک  تروص  نامه  هب  ار  روما 

. دنکیم كاردا  یّلک  تروصهب  ار  نآ  دباییم ، لمتحم  زیچ  دنچ  نایم 
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رب طقف  ناسنا  یّلک  موهفم  اًلثم  ینعی  تشادن ، شیب  قادصم  کی  تیهام  ره  دوبیم ، نینچ  نیا  رگا  هداد ، خساپ  هللا  همحر  ّفلؤم  هکنانچ 
بلاق نآ  رد  فلتخم  مولع  رد  لـئاسم  یماـمت  هک  هّیلک  ياـیاضق  همه  تروص  نآ  رد  و  ناـسنا ، دارفا  همه  رب  هن  درکیم  قدـص  درف  کـی 

ره تسا و  هدرک  لاغـشا  ار  ییاضف  مسج  ره  دراد و  زاین  تلع  هب  لولعم  ره  ریظن : ییایاضق  و  دوب . بذاـک  لـطاب و  دوشیم ، هدـش و  ناـیب 
اهرازه اهدـص و  تسا و  هبذاـج  ياراد  دوخ  مرج  اـب  بساـنتم  مسج  ره  و  دوشیم ، طـسبنم  ترارح  رثا  رد  زلف  ره  دراد و  هیواز  هس  ثلثم 

لقع ترورـض  فالخ  نیا  هتبلا  هک  دوب  دـهاوخ  هبذاک  يایاضق  همه  دوشیم  راـهظا  یّلک  ياـیاضق  تروصهب  هک  یفـسلف  یملع و  هلئـسم 
. تسا

دوخ رد  ار  نآ  تقیقح  دـیاب  هکلب  تسین ، لقع  ّسح و  فعـض  تردـق و  لوصحم  یئزج » و « یّلک » تسا «، قداص  اـیاضق  نیا  نوچ  سپ 
ینهذ و دوجو  همزال  ّتیلک  هک  دـش  هتفگ  اًلبق  هچ ، دوشیمن ، زین  تیهام  تاذ  رد  لخاد  ّتیئزج  ّتیلک و  ینعم  اما  درک ، وجتـسج  تیهام 

. تسا تایهام  یجراخ  دوجو  همزال  ّتیئزج 
هّوق رد  دوجوم  روص  ساّوح و  تاکردم  تسا و  یجراخ  دوجو  صّخشت  كالم  و  تسا ، یصخش  یئزج و  تروصهب  زیچ  همه  جراخ  رد 

دراد یّلک  هبنج  تالوقعم  لقع و  تاکردم  نکیل  تسا ، یئزج  زین  ناسنا  هلیختم 
ای ّتیئزج  دزاـسیم و  كارتشا  لـباق  اًـلقع  ار  يرما  هک  تسا  ياهّصاـخ  ّتیلک  دـش ، نشور  لـصف  نیا  ثحاـبم  زا  هکناـنچ  (. 1 [ ) 141]

. دنکیم كارتشالاعنتمم  اًلقع  ار  ءیش  کی  هک  تسا  ياهّصاخ  ّتیصخش 
رد اهنت  تیهام  هک  دش  هتفگ  اًلبق  ددرگیم ؟ ضراع  ءایشا  تایهام  رب  هنوگچ  تفص  ود  نیا  هک  تسا  نیا  رد  امکح  بتک  رد  یلصا  ثحب 

. دنتـسه یـصخش  یئزج و  جراـخ  رد  هنکمم  تاـیهام  همه  تسین و  یّلک  یتیهاـم  چـیه  جراـخ  رد  تسا و  دوجوم  ّتیلک  فصو  هب  نهذ 
. نز نآ  درم و  نیا  دمحا و  نسح و  میراد و  یلع  هکلب ، میرادن  یّلک  ناسنا  جراخ ، رد  ینعی 

همه مینادیم  هکناـنچ  اریز  دوشیم ، یئزج  دـباییم و  ّتیـصخش  زیچ  کـی  هنوـگچ  هک  تسا  نیا  ثحب  دروـم  عوـضوم  اـج  نیا  رد  اـما 
یئزج و ینعم  هب  ار  باتک  ای  بسا  ای  ناـسنا  یّلک  ینعم  هچنآ  سپ  دنـشابیم ، قاـبطنا  لـباق  ریثک  دارفا  رب  اًـلقع  دنتـسه و  یّلک » تاـیهام «

؟ تسیچ دنکیم  لیدبت  رضاح  باتک  ای  بسا و  نآ  ای  درم  نیا  یصخش 
یـصخش یئزج و  ار  نآ  ددرگ  ضراـع  یّلک  تیهاـم  رب  هریغ  نـیا و  فـیک و  مـک و  زا  هناـگُهن  ضارعا  هـک  یماـگنه  دـناهتفگ ، یــضعب 
صّخـشت لـماع  ار  هداـم  رگید  یـضعب  و  تسا ، زیچ  کـی  صّخـشت  ثعاـب  عـضو  یتـم و  ْنیا و  ضارعا  دـناهتفگ  رگید  یخرب  دزاـسیم .

. نآ لاثما  دناهتسناد و 
نیهلأتملاردص یباراف و  میکح  لوق  نامه  تسا  هدرک  باختنا  تمکح  ملـسم  دـیتاسا  زا  يوریپ  هب  هللا  همحر  فلؤم  تسا و  قح  هچنآ  اما 

تاّیئزج عازتنا  زا  زین  یلقع  یّلک  نآ  تسا و  یّلک  تسا  نهذ  رد  هک  ماداـم  تیهاـم ، دزاـسیم و  صّخـشتم  ار  نآ  ءیـش  دوجو  هک : تسا 
نکمم اریز  دوش ، هدوزفا  نادب  رگید  ینعم  رازه  هکنآ  ولو  دوشیمن  صّخـشتم  دـباین  دوجو » ات « ءیـش  سپ  تسا . هدـش  لصاح  یجراخ 

. دوشیمن یصخش  دباین  دوجو  ات  اما  تخاس ، کیدزن  صخـشت  هب  صِّصخم  یناعم  لوصف و  تاّزیمم و  ضارعا و  اب  ار  تیهام  کی  تسا 
15 ص 8 - ج 2 ، رافسا ، هب  دوش  عوجر 

یئزج و دـنک ، عازتنا  یّلک  تایهام  اـهنآ  زا  لـقع  هکنآ  زا  شیپ  دوشیم ، كاردا  ّسح  قیرط  زا  هک  ناـسنا  تاـمولعم  هیلک  (. 1 [ ) 142]
بیکرت زا  ناسنا  هک  يروص  تسا و  یصخش  یئزج و  دشاب  هدش  كاردا  ّسح  قیرط  زا  رگا  زین  هظفاح  رد  دوجوم  روص  تسا ؛ یـصخش 

ندوب یئزج  هک  ددرگیم  رکذـتم  هللا  همحر  فلؤم  لاح  تسا . یـصخش  یئزج و  مه ، دروآیم  دوجو  هب  هظفاح  رد  دوجوم  ياـهتروص 
زا ینهذ  موهفم  ّالا  دـنراد و  جراخ  ناهج  سح و  اب  هک  تسا  يدـنویپ  تهج  زا  هکلب  هدوبن ، دنتـسه  ینهذ  یموهفم  هک  تهج  نآ  زا  اهنآ 

تسا یّلک » ریزگان « دنک  هطبار  عطق  جراخ  سح و  اب  هک  ینهذ  موهفم  ره  تسین و  جراخ  ّتیلک 
. دنیوگ رهوجت  هب  قبس  ای  تیهام  هب  قبس  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا  یماسقا  ياراد  قبس  ای  مّدقت  (. 1 [ ) 143]
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رب تیهام - تاذ  زا  جراخ  ای  یجراخ  دوجو  رد  هن  تیهام - تاذ  رهوج  تاذ و  رد  تیهام  ماوق  للع  هک  تسا  ینعم  نیدب  رهوجت  هب  قبس 
هک قطاـن  ناوـیح و  تیهاـم  تـسا ، قطاـن  ناوـیح  ناـسنا ، مییوـگ  یتـقو  تـسا . مدـقتم  عوـن  رب  لـصف  سنج و  هکناـنچ  دراد ، مدـقت  نآ 

باتک نیمه  قوحل ، قبس و  ثحابم  ك : ر . دراد . مدقت  وا  رب  تسا  ناسنا  تیهام  هدنهدلیکشت 
زا دزاـسیم ، زیاـمتم  عون  کـی  اـهنت  لـصف  دریگیم و  رب  رد  ار  فـلتخم  عاوـنا  هک  تسا  معا  تهج  نآ  زا  ّتیلک  رد  سنج  (. 2 [ ) 144]

. تسا ّصخا  لصف  معا و  سنج  ورنیا 
هب لمح  لباق  عون  رب  ود  ره  دنتـسه ، عون  ّدح  رد  لخاد  دنوریم و  رامـشهب  یتاذ  عون » تیهام « هب  تبـسن  ود  ره  هک  لصف  سنج و  کنیا 

تسا و قطاـن  ناـسنا  تسا و  ناویح  ناـسنا  تفگ ، ناوتیم  اًـلثم  تسا . یکی  اـهنآ  تقیقح  هک  ینعم  نیدـب  دنـشابیم ، یلوا  لـمح  قیرط 
. تسا قطان  ناویح  ضعب  تسا و  ناسنا  ناویح  ضعب  تسا . يراج  زین  نآ  سکع 

، اًلثم ناسنا  تیهام  روصت  يارب  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  تسا و  رهوجت  هب  مدقت  مدـقت ، ماسقا  زا  یکی  دـش ، هراشا  لبق  یقرواپ  رد  هکنانچ 
ساسحا و هب  روبجم  اًلبق  ناسنا  روصت  يارب  ام  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  و  ددرگ ، روصت  دـیاب  اًلبق  تسا  قطان  ناویح و  نآ  لصف  سنج و 
؛ تشاد دـهاوخن  ینعم  زین  تسوا  لصف  سنج و  هک  قطاـن  ناویح و  دوشن ، كاردا  ناـسنا  رگا  ًامّلـسم  هچ  میـشاب . قطاـن  ناویح و  كاردا 

تیهام یتاذ  رـصنع  ود  نیاربانب ، دوشیم و  لیکـشت  قطان  ناویح و  زا  جراخ  دـننام  زین  لقع  رد  ناسنا  تیهاـم  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب 
زا ّلک ، رب  یلک  روطهب  ءازجا  ای  لک  رب  ءزج  مدـقت  دـش ، هتفگ  هکناـنچ  دراد و  مدـقت  ناـسنا  تیهاـم  رب  تسوا  لـصف  سنج و  هک  ناـسنا 
زا لکشتم  ّلک  اب  دنوش ، روصت  مه  عومجم  روطهب  هکنآ  ولو  دنتسه  ءازجا  هک  رابتعا  نادب  ءازجا ، اریز  تسین ، سفن  رب  ءیش  مدقت  هلوقم 

دوب دنهاوخن  یکی  لقع  رد  اهنآ 
. تشذگ نآ  رکذ  اًلبق  هک  تسا  طرش ال  هب  ذوخأم  تیهام  نامه  دوش ، لّقعت  روکذم  بیترت  هب  هک  یتیهام  (. 1 [ ) 145]

رد رگید  دـئاز  موهفم  ره  زا  ادـج  رگا  ناویح  تیهام  هک  ینعم  نیدـب  دوشیم . نشور  تیهام  تارابتعا  نایب  زا  یلـصا  دوصقم  اـجنیا  رد 
زین دئاز  ینعم  تسا . يدامتلع  دئاز ، موهفم  نآ و  زا  لصاح  هعومجم  هب  تبسن  تسا و  هدام  نآ  رب  دئاز  ینعم  هب  تبـسن  دوش  هتفرگ  رظن 

. تفر دهاوخ  رامشهب  تروص  تسا ، بوسحم  هدام  اجنیارد  هک  تیهام  نآ  هب  تبسن 
تلع کیرش  ای  يروص  تلع  قطان  يدام و  تلع  ناویح  قطان ،) ناویح و  تروص ( هدام و  ءزج  ود  زا  ناسنا  تیهام  لیکـشت  زا  سپ  لاح 

دنايدام يروص و  للع  مکح  رد  یتاذ  رصانع  نیا  ناسنا ، تیهام  لیکشت  رد  اریز  دیآیم ، باسح  هب 
شیپ دیآ و  نوریب  ماهبا  زا  عون  کی  ّصاخ  لصف  اب  دشاب و  كرتشم  عون  دـنچ  نیب  ینعی  دوش ، لّقعت  وحن  نیدـب  هک  یتیهام  (. 2 [ ) 146]

دوشیم هدیمان  طرشب  وحن ال  هب  ذوخأم  ًاحالطصا  دوش ، روصت  دّدرم  مهبم و  روطهب  عون  دنچ  نیب  رد  لصف » نتسویپ « زا 
، تساحرطم یمیـش  رد  هک  يوحن  هب  هداـس  رـصنع  دـنچ  زا  بکرم  هن  تسا  تروـص  هداـم و  زا  بکرم  بّکرم » زا « دوـصقم  (. 1 [ ) 147]

دوشیم لماش  ار  بکرم  هداس و  رصانع  زا  معا  يدام  تادوجوم  همه  نیاربانب 
. مازتلا تلالد  . 3 نّمضت ، تلالد  . 2 هقباطم ، تلالد  . 1 تسا : هنوگهس  قطنم  رد  تلالد  (. 1 [ ) 148]

دشاب رارقرب  لماک  تقباطم  لولدم  ّلاد و  ای  ینعم  ظفل و  نیب  دنک و  تلالد  دوخ  هلٌعوضوم  مامت  رب  ظفل  هک  تسا  نآ  هقباطم  تلالد 
، دوشیممسقنم مسق  راهچ  هب  لوا  میسقت  رد  تاّیفیک  دراد . نوگانوگ  ماسقا  دوخ ، هک  تسا  هناگُهن  ضارعا  زا  یکی  فیک » (.» 2 [ ) 149]

. يدادعتسا تایفیک  تاّیمک و  هب  صتخم  تاّیفیک  هّیناسفن و  تاّیفیک  هسوسحم و  تایفیک 
رد هکنانچ  و  تامومشم ، تاسوملم و  تاقوذم و  تارصبم ، تاعومـسم و  تسا . مسق  جنپ  رب  ساوح ، دادعت  بسح  رب  سوسحم  تاّیفیک 

فیک مینادـب « نتفگ  نخـس  ار  قـطن  رگا  نیارباـنب  سکع . هب  هن  تسا  رهاوـج  هب  ضارعا  يدوـجو  ماوـق  دـش ، دـهاوخ  هتفگ  دـعب  هـلحرم 
ضرع و تلاح ، ود  ره  رد  دوب و  دهاوخ  یناسفن  تاّیفیک  زا  زین  مینادب  تایلک  كرد  تردـق  ینعم  هب  ار  نآ  رگا  دوب و  دـهاوخ  عومـسم »

دشاب عون  هدنهدماوق  دناوتیمن  تسا و  فیک  هلوقم  زا 
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تیهام یتاذ  مزاول  ءزج  هک  یلوصف  سانجا و  نایم  زا  هک  تسا  نیا  تسا » عون  تقیقح  ماـمت  ریخا  لـصف  هکنیا « زا  دوصقم  (. 1 [ ) 150]
یتامدقم مزاول  طیارش و  لوصف ، سانجا و  ریاس  دشخبیم و  ماوق  ار  عون  ّتیعون  هک  تسا  ریخا  لصف  دراد  رارق  نآ  ّدح  رد  تسا و  یعون 

ّومن هیذغت و  و  دشخبیم ، ماوق  ار  وا  تیمـسج  ندوب ، هناگهس  داعبا  ياراد  يدادتما و  تروص  ناسنا ، رد  اًلثم  دوریم . رامـشهب  ریخا  لصف 
هقطان سفن  ياراد  ای  ندوب  قطان  اما  دـشخبیم ، قّقحت  ار  وا  ّتیناویح  ندوب ، هدارا  هب  كرحتم  ساّسح و  و  ار ؛ وا  ندوب  یمان  لثمدـیلوت  و 

. تسا نآ  طیارش  بابسا و  مکح  رد  یلبق  لوصف  هّیلک  دهدیم و  ماوق  ار  ّتیناسنا  تسوا ، ریخا  لصف  هک  ندوب 
سنج نامه  هدام  طرـش ال و  هب  لصف  نامه  تیهام  ره  رد  تروص  هک  اجنآ  زا  دراد و  ریخا  لصف  هب  لماک  یگتـسب  عون  ّتیعون  نیاربانب 
تروص لماح  اهنت  هداـم  تسا و  تروص  هب  ءیـش  تیئیـش  نوچ  هک  درک  هیجوت  ناوتیم  زین  نینچ  ار  قوف  بلطم  دـشابیم ، ـال  طرـش  هب 

يزاینیب عون ، تیهام  ّدـح  رد  عقاو  لوصف  سانجا و  ریاس  زا  دـشاب ، دوجوم  تسا  طرـشب  تروص ال  هک  لصف » هاـگره « سپ  تسا ، ءیش 
. هتروص لصاح  یه  هتّدام  وه و  وه  اهب  یتلا  هتیهام  یه  ءیشلاةروص  دناهتفگ : تروص  فیرعت  رد  هچ  تسا ؛ لصاح 

ص 32 و 35 ج 2 ، رافسا ، ك : ر .
ثیح زا  دـیاب  ًاـمتح  سنج ، کـی  مّسقم  لـصف  هک  تسا  نیا  دـباییمن » جاردـنا  دوخ  سنج  تحت  لـصف  هکنیا « زا  روـظنم  (. 1 [ ) 151]

، تسا حضاو  مه  نآ  لیلد  رهاوج . زا  هن  دشاب  ضارعا  زا  دیاب  لصف  دـشاب  رهوج  سنج ، رگا  هکنانچ  دـشاب  فلتخم  سنج  نآ  اب  هلوقم ،
هب دوخ  دش و  دهاوخن  جراخ  ماهبا  زا  ددرگ  جردنم  دوخ  سنج  تحت  دشاب و  رهوج  زین  لصف  رگا  تسا  هدـش  رکذ  نتم  رد  هکنانچ  اریز 

دوب دهاوخ  لاونم  نیمه  رب  رما  تیاهنیب ، ات  موس  مود و  لصف  دروم  رد  دشخب و  لّصحت  ار  نآ  ات  تشاد  دهاوخ  زاین  یلصف 
ات دنتـسین  یکی  موهفم  ثیح  زا  اهنآ  ینعی  یلوا ، هن  تسا  عئاش  لمح  لصف ، سنج و  نیب  لمح  هک  ص 169 ) دش ( هتفگ  اًلبق  (. 2 [ ) 152]

ناویح قطان  ره  تفگ : درک و  لمح  رگیدکی  رب  عئاش  لمح  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  اما  سکعلاب ، تسا و  قطان  نامه  ناویح  اًلثم ، تفگ  ناوتب 
سنج رب  رگا  لصف  تسا و  ماع  ضرع  نآ  يارب  دوش  لمح  لصف  رب  رگا  سنج  لمح ، هنوگنیا  رد  تسا و  قطان  ناویح  زا  یخرب  تسا و 

تسا نآ  هّصاخ  دوش  لمح 
زا دیآیمنرد و  دوخ  سنج  تحت  هلوقم  ثیح  زا  لصف  دـناهتفگ  فرط  کی  زا  هک : تسا  نیا  نآ  خـساپ  لاکـشا و  هصالخ  (. 1 [ ) 153]

مسج و هب  تبـسن  هّیمـسج  ةروص  هک  یلاح  رد  دناهدرمـش . رهوج  زا  مسق  ود  ار  سفن  هّیمـسج و  تروص  رهوج ، میـسقت  رد  رگید ، فرط 
دوب دنهاوخ  تیناسنا  مسج و  لصف  دنوش ، هتفرگ  رظن  رد  طرش ال  هب  هاگره  دنتـسه و  تروص  مکح  رد  ناسنا  ندب  هب  تبـسن  هقطان  سفن 

. دوشیم لاطبا  یلصا  مکح  دیآیمرد و  دوخ  سنج  تحت  لصف  بیترت  نیدب  و 
یلقع رابتعا  عون  هب  یجراـخ ، یئزج  یـصخش و  تادوجوم  فـالخ  هب  یّلک ، تاـیهام  ینهذ و  میهاـفم  مکح  هک  تسا  نیا  ّفلؤم  خـساپ 
هکلب تفرگ  ناوتیمن  رظن  رد  یتیهاـم  نآ ، هریغل  دوـجو  يارب  دوـش ، هتفرگ  رظن  رد  ریغ  يارب  يدوـجو  رگا  هکناـنچ  دراد . یگتـسب  اـهنآ 

رظن نیا  زا  تسا  سنج  يارب  شدوجو  ینعی  تسا ، هریغل  دوجو  ياراد  لـصف » نوـچ « و  دـباییم . عازتـنا  هسفن  یف  دوـجو  زا  اـهنت  تیهاـم 
هتفگ هسفنل  هریغل و  دوجو  ثحبم  رد  هکنانچ  و  تسا . نآ  لقتـسم  دوجو  زا  عزتنم  نآ ، تیهام  و  دیآرد ، سنج  تحت  هک  درادـن  یتیهام 

هک ثیح  نآ  زا  هّیمـسج  تروص  ای  سفن  نیاربانب  دـشابیمن ، تیهام  ياراد  تسا  يریغ  عوضوم  يارب  هک  ثیح  نآ  زا  تعان  دوجو  دـش 
دّرجم تاذ و  هب  مئاق  سفن ، هک  ثیح  نآ  زا  هکلب  دنتـسین ؛ يرهوج  تیهام  ياراد  دناهدرک  لولح  نآ  رد  دنهدیم و  ماوق  ار  مسج  ای  ندب 

دوخ هّدام  هلوقم  زا  دـنناوتیمن  دـشابیم ، ـال  طرـش  هب  ذوخأـم  هک  ثیح  نآ  زا  زین  یمـسج  تروص  تسا و  ءاـقب  دوجو و  ياراد  هداـم  زا 
دنیآرد دوخ  سنج  تحت  دنشاب و 

نکیلتسا ءیـش  تیهام  زا  کـفنیال  هک  یمیهاـفم  ینعی  تاـیتاذ ، لـباقم  رد  تسا  تاّیـضرع  اـجنیا ، رد  مزاول » زا « روظنم  (. 2 [ ) 154]
دوشیمن عفترم  تیهام  نآ ، عفر  اب  هکنانچ  تسین  نآ  تیهام  ّدح  رد  لخاد 

هب تیهام  رب  ددرگیم ) یفتنم  اهنآ  عافترا  اب  تیهام  تسا و  تیهام  دح  رد  لخاد  هک  یمیهافم  ینعی  تایتاذ ( ای  یتاذ  مزاول  (. 1 [ ) 155]
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هتفگ هکنانچ  نکیل  دوشیم ، لمح  یلوا  لمح  هب  نآ  رب  عون ، تیهام  ّدـح  رد  عقاو  لوصف  سانجا و  ینعی  تسا . لـمح  لـباق  یلوا  قیرط 
تسا عئاش  لمح  هکلب  تسین  یلوا  لمح  لصف  سنج و  نیب  لمح  دش 

دوجو ثیح  زا  هکلب  دـباییمن  جاردـنا  رهوج  هلوقم  تحت  تسا  ناسنا  تروص  هکنیا  ثیح  زا  سفن  هک  بلطم  نیا  رکذ  اـب  (. 1 [ ) 156]
سفن رگا  هکنیا  نآ  دـنامیم و  یقاب  يرگید  لاکـشا  دوشیم ، بوسحم  رهوج  هلوقم  زا  تسا  یتاذ  درجت  مزاول  زا  هک  هسفنل  هسفن و  یف 
هسفنل دوجو  ياراد  نیاربانب  و  درادن ، ماوق  نآ  نودب  تسا و  مسج  هب  جاتحم  ًاتاذ  سفن  هک  دوب  دهاوخ  نیا  نآ  ینعم  دشاب ، ندب  هب  ّقلعتم 

ندب هب  جاتحم  لعف  رد  سفن  دیوگ : هداد ، خـساپ  رّدـقم  لاکـشا  نیدـب  هللا  همحر  ّفلؤم  ورنیا  زا  ددرگیم . ضقن  نآ  تیرهوج  ندوب و 
دباییم دّرجت  لالقتسا و  زین  لعف  رد  ندب  تقرافم  زا  سپ  هوالع ، هب  و  تاذ ، رد  هن  تسا 

، یمان مسج ، رهوج ، زا  تسا  ترابع  ناسنا  تیهام  اًـلثم  تسا . نآ  ّدـح  رد  عقاو  لوصف  ساـنجا و  تیهاـم ، ءازجا  زا  دوصقم  (. 1 [ ) 157]
ره تسا . ناسنا  ّصاخ  لصف  قطان  كرتشم و  لوصف  یقبام  یلاع و  عون  مسج  تسا و  هلوقم  رهوج  هک  قطان ، هدارا  هب  كّرحتم  ساّـسح ،

یمان ناسنا  تسا ، مسج  ناسنا  تسا ، رهوج  ناسنا  مییوگ : هکنانچ  یلوا  لمح  هب  تسا  لـمح  لـباق  ناـسنا  رب  لوصف  ساـنجا و  زا  کـی 
ات تسا ) یفاک  نآ  زا  درف  کی  دوجو  دـبای ( دوجو  ناـسنا  عون  تسا  یفاـک  و  تسا . قطاـن  تسا ، هدارا  هب  كرتحم  تسا ، ساّـسح  تسا ،

نتفای دوجو  اب  هک  تسا  نآ  تسا » دوجوم  عون  دـحاو  دوجو  هب  تیهاـم  ءازجا  همه  هکنیا « زا  روظنم  دـنبای . دوجو  لوصف  ساـنجا و  همه 
یجراخ دوجو  هب  تفای و  صّخـشت  ناسنا  درف  کی  هک  نیمه  اًلثم  دـنباییم و  دوجو  عون  تیهاـم  ّدـح  رد  عقاو  ءازجا  همه  یعون ، تیهاـم 
ناـسنا یعوـن  تیهاـم  رد  هک  يرگید  لـصف  سنج و  ره  قطاـن و  هدارا و  هب  كّرحتم  ساّـسح و  یماـن و  مـسج و  رهوـج و  دـش ، دوـجوم 

. دنشاب دوجوم  عون  دوجو  زا  ریغ  يرگید  دوجو  هب  کی  ره  هکنآ  هن  تفای ، دهاوخ  دوجو  ناسنا  ندش  دوجوم  اب  تسا  ظوحلم 
اب سنج  دوجو  دش ، هتفگ  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  هکلب  تسین ؛ یکی  تیهام ، دح  رد  عقاو  لصف  سنج و  دوجو  توبث و  ناسنا ، نهذ  رد  اما 

مهبم عون  سنج  ینعی ، تسا ، لماک  مامت و  ینهذ  توبث  رد  ینعی  تسا  لّصحتم  لصف ، نکیل  تسا . دّدرتم  عاونا  نیب  تسا و  هارمه  ماـهبا 
لّصحم عون  لصف ، تسا و 

هدـش رکذ  نتم  رد  هک  تسا  نامه  زین  یملع  براجت  تادـهاشم و  بسح  رب  يرابتعا  تاـبّکرم  یقیقح و  تاـبّکرم  نیب  قرف  (. 1 [ ) 158]
زا لصاح  ءیـش  هک  تسا  یهیدـب  و  دـنروآیمن ، رامـشهب  تابّکرم  هلمج  زا  ًاساسا  یمیـش ، ملع  رد  ار  يرابتعا  تاـبکرم  هکناـنچ  تسا .

تسا زیچ  دنچ  شزیمآ  فیلأت و  عّمجت و  زا  لصاح  ءیش  زا  ریغ  رصنع  دنچ  ییایمیش  بیکرت 
تیهامزا یـشخب  ای  تسا و  نآ  تیهام  مامت  ترثک  ای  دش ، هتفگ  هکنانچ  هک  دوب  دهاوخ  ریثک  تهج  نیدـب  نآ  زا  درف  کی  (. 2 [ ) 159]

هکنیا ای  تسا ؛ نآ  تاذ  رد  لـخاد  ترثک  نوچ  دوب  دـهاوخ  هارمه  ترثک  اـب  نآ  زا  درف  ره  تسا و  ریثک  ًاـتاذ  تروص  ود  نیا  رد  هکنآ 
لاوحا مزاول ، اریز  دوب ، دهاوخ  ترثک  ياراد  نآ  درف  ره  لوا ، تلاح  ود  دـننام  زین  تلاح  نیا  رد  هک  تسا  تیهام  مزال  ضارعا  زا  ترثک 

رد اهنت  نیاربانب  تسا . نآ  تیهام  تاذ و  همزـال  ترثک  زین  تلاـح  نیا  رد  سپ  دـشابن  کـیکفت  لـباق  ءیـش  تاذ  زا  هک  تسا  یتافـص  و 
يدام دـش  هتفگ  هکنانچ  هک  دـشاب  دارفالاریثک  دـناوتیم  تیهام  نآ  دوش ، ضراع  تیهاـم  رب  قراـفم  ضرع  ناونعهب  ترثک  هک  یتروص 

تسا نآ  همزال  ندوب 
دوجو مزال  اـب  زین  مزـال  ضرع  قراـفم . ضرع  مزـال و  ضرع  دـناهدرک : میـسقت  مسق  ود  رب  یلک  روطهب  ار  ضرع  ناـیقطنم ، (. 1 [ ) 160]

ّتیعون و دوشیم و  ناسنا  ضراع  نهذ  رد  هک  ّتیلک  دـننام : تسا  ینهذ  دوجو  مزـال  اـی  شتآ و  يارب  یگدـنزوس  دـننام  تسا  یجراـخ 
کفنم نآ  زا  لاح  چـیه  هب  دـشاب و  تیهام  ضراع  جراخ  رد  نهذ و  رد  هک  تسا  نآ  تیهام  مزال  دوشیم . تایلک  ضراع  هک  ّتیـسنج 
قرافم ضرع  دـناهدرک . میـسقت  زین  نّیب  ریغ  مزال  نّیب و  مزال  هب  ار  مزال  ضرع  جـنپ . يارب  ّتیدرف  راهچ و  يارب  تیجوز  هکنانچ  ددرگن ،

. تسا نکمم  ناسنا  زا  اهنآ  ییادـج  هک  ناسنا  يارب  ینامداش  ای  يراـمیب  دـننام  دـشاب ، ریذـپناکما  تیهاـم  زا  نآ  کـیکفت  هک  تسا  نآ 
يارب اجنیا  رد  تسا . يراج  صاخ  ماع و  ضارعا  هّیلک  رب  تامیسقت  نیا  مئادریغ . مئاد و  قرافم  دناهتـسناد : مسق  ود  زین  ار  قرافم  ضرع 
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عوجر قطنم  بتک  هب  رتشیب  لیصفت  يارب  دش . رکذ  راصتخا  هب  ياهتکن  لصف  سنج و  عون و  رکذ  تبـسانم  هب  مه  بلطم و  كرد  تلوهس 
. دوش

، ءیش رب  تاذ  جراخ  زا  تالاح  تافص و  ضورع  ناکما  ای  هرظتنم  تلاح  دوجو  هک  دش  نشور  ناکما  بوجو و  ثحابم  رد  (. 2 [ ) 161]
روطهب تکرح و  یلاعفنا و  تلاح  زین  يداـمریغ  تادّرجم  تسین و  یناـکما  تهج  ياراد  دوجولابجاواریز  دراد ، تاـیدام  هب  صاـصتخا 

نآ ضورعم  هک  دوشیم  ءیش  ضراع  یماگنه  قرافم  ضرع  نیاربانب  دزاس . نکمم  ار  یتفـص  ضورع  ات  دنرادن  يدادعتـسا  ناکما  یلک 
ضراع دناوتیم  قرافم  ضرع  کی  ناونعهب  طقف  ترثک  نوچ  سپ  دشاب . دوجوم  ّتیدام  ببـس  هب  يو  رد  ضورع  ناکما  دـشاب و  يدام 

. تسا يدام  يدارفالاریثک  تیهام  ره  سپ  دوشیمن  ضراع  يدام  عوضوم  رب  زج  زین  قرافم  ضرع  دوش و  عوضوم 
دـننک و عوضوم  ار  لومحم  لباقم  هک  دوشیم  لصاح  نینچ  تسا » يدام  دارفالاریثک ، عون  ره  هک « هیـضق  نیا  ضیقن  سکع  (. 3 [ ) 162]

رارق يدامریغ  يدام ، ياجهب  درف و  هب  رـصحنم  دارفالاریثک ، ياـجهب  ینعی  قدـص . فیک و  ياـقب  هب  طورـشم  لومحم ، ار  عوضوم  لـباقم 
ساـسا هب  دوش  عوجر  تسا . درف  هب  رـصحنم  دّرجم ) يداـمریغ ( عون  ره  مییوگ : هدرک ، ضوع  ار  لوـمحم  عوـضوم و  ياـج  سپـس  هداد ،

ص 169. سابتقالا ،
دوجولابجاو هک  دـیدرگ  تباـث  تسا » دوجولابجاو  تاـهج  همه  زا  دوجولابجاو  ناوـنع « تحت  یثـحبم  رد  نیا  زا  شیپ  (. 1 [ ) 163]

. درادن دوجو  یناکما  تهج  تاذلاب  بجاو  رد  تسا و  ناکما  عوضوم و  تیهام ، اریز  تسین ، تیهام  ياراد 
تحت عنتمم  بجاو و  هک  دوشیم  تباث  بیترت  نیدب  درادن . مه  تیهام  سپ  درادن ، چیه  مودـعم  تسا و  مودـعم  ًاساسا  زین  دوجولاعنتمم 

چیه تحت  درادن  تیهام  هچ  ره  دنوریم و  رامـشهب  یّلک  تیهام  زا  سانجا  دـناهیلاع و  سانجا  تالوقم  اریز  دـیآیمنرد ، ياهلوقم  چـیه 
دمآ دهاوخن  رد  ياهلوقم 

تفای اهنآ  زا  ّمعا  يرگید  هلوقم  تسا  هدـش  رکذ  نتم  رد  هک  فورعم  هناگهد  تـالوقم  قوف  اـیآ  هک  تسا  نیا  رـس  رب  ثحب  (. 1 [ ) 164]
زا میـسریم  یمیهافم  هب  هدـش  دای  تالوقم  زا  رتالاب  مینک ، لابند  ار  سانجا  يدـعاصت  بیترت  رگا  هک  دـناهدرک  روصت  یـضعب  دوشیمن ؟

دننام میهافم  زا  یـضعب  ای  تسناد . یکی  ار  تـالوقم  همه  ناوتیم  سپ  دـنکیم ، قدـص  اـهنآ  همه  رب  هک  تیهاـم  ءیـش ، دوجوم ، لـیبق :
هک تسا  نیا  خـساپ  دـهدیم . شهاک  ار  تالوقم  دادـعت  تسا و  قداص  تالوقم  زا  یهورگ  رب  هک  تیبسن  لاـح و  تأـیه و  اـی  تیـضرع 
هک تسا  نآ  تالوقم  رصح  ای  شرامش  زا  دوصقم  نوچ  تسین . تیهام  خنس  زا  هتفای و  عازتنا  ءایـشا  دوجو  یگنوگچ  زا  میهافم  هنوگنیا 

سنج نآ  زا  رتالاب  هک  دریگیم  رارق  سنج  مادـک  تحت  هتـسد  ره  درک و  میـسقت  ناوتیم  هتـسد  دـنچ  هب  ار  یّلک  تایهام  هک  دوش  مولعم 
رـشع تالوقم  هک  دـنراد  رارق  ناونع  هد  تحت  اهنآ  همه  هک  دیـسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  تایهام  یـسررب  زا  سپ  دـشابن . روصتم  يرگید 

تالوقم هب  ماجنارـس  نآ ، نوگانوگ  لوصف  سانجا و  رد  ءاصقتـسا  زیچ و  ره  تایـصوصخ  لاوحا و  رد  هعلاـطم  اـب  ینعی  دوشیم . هدـیمان 
. تفای میهاوخ  ار  تایـصوصخ  نیا  لاثما  دـینک ، تقد  دـیراد  تسد  رد  ای  زیم  يور  هک  يدادـم  رد  رگا  اًلثم  دیـسر . میهاوخ  قوف  هناگهد 
، تسا رتمیتناس  کـی  نآ  رطق  نآ 15 و  لوط  تسا ، هتفرگ  رارق  یقفا  زرط  هب  تسا ، لکـش  ياهناوتـسا  تسا ، زمرق  گـنر  هب  تسا ، مسج 
هب تسا ، هدش  هتخاس  لاغز  بوچ و  داوم  زا  تسا ، دوجوم  صوصخب  تعاس  خـیرات و  نیا  رد  دوب ، دـهاوخ  كرحتم  هدنـسیون  تسد  رد 
دش رکذ  هچنآ  همه  رگا  لاح  هریغ . داد و  ماجنا  ناوتیم  نآ  هلیسو  هب  ار  نتشون  لمع  دریگیم ، رارق  ناسنا  ناتشگنا  نیب  رد  یّـصاخ  زرط 

تایهام هب  طوبرم  نآ  زا  یشخب  هک  دید  میهاوخ  مینک ، يدنبهتسد  دوخ  سانجا  تحت  درک  رکذ  ناوتیم  هک  ار  هچنآ  زا  رگید  يرایـسب  و 
گنر و هب  طوبرم  هچنآ  هیقب  و  دریگیم ، رارق  رهوج  ناونع  تحت  اًلک  هک  هریغ  ندوب و  بوچ  ندوب و  مسج  لـثم  تسا ، نآ  تاذ  هب  مئاـق 

تحت هّیقب  دریگیم و  رارق  مک  ناونع  تحت  هک  تسا  داـعبا  اههزادـنا و  هب  طوبرم  یـشخب  فیک و  ناوـنع  تحت  تسا  نآ  لاـثما  لـکش و 
هریغ تبسن و  هفاضا و  ْنیا و  عضو و  ناونع 

نتفای اهنآ و  تقیقح  تخانـش  نکیل  دـناهّیلک  تایهام  میهاـفم و  ءزج  هچرگ  هناـگهد  تـالوقم  دـیدرگ ، هظحـالم  هکناـنچ  (. 1 [ ) 165]
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زا یخرب  جراـخ ، رد  مینک . یـسررب  یجراـخ  دوـجو  رد  ار  اـهنآ  عـضو  هـک  تـسا  رّـسیم  یماـگنه  کـی  ره  يارب  عناـم  عماـج و  فـیرعت 
دوجو ياراد  هکلب  دنتـسین  هسفنل  دوجو  ياراد  دوجو ، هوحن  رد  ینعی  دـنراد . عوضوم  هب  جاـیتحا  دنتـسین و  دوخ  تاذ  هب  مئاـق  تادوجوم 

هب مئاق  تسا و  هسفنل  دوجو  ياراد  ینعی  تسین ؛ ینعم  نادـب  عوضوم  ياراد  ضارعا ، سکعرب  رهوج ، دـنیوگ . ضارعا  ار  اهنیا  دـناهریغل ،
دوخ ضارعا  هکنیا  اما  تسین ، راکنا  لباق  ضرع  رهوج و  دوجو  سپ  تسین . عوضوم  دنمزاین  ندش  دوجوم  يارب  جراخ  ملاع  رد  و  دوخ ،

رد ثحب  زین ، تسا . يرگید  ثحبم  تسا  دـحاو  فرـص  دوجو  دّرجم ، ای  يداـم  زا  معا  رهاوج  همه  تقیقح  دـنارهوج و  دوجو  زا  یبتارم 
. سک همه  يور  رب  حوتفم  تسا  یباب  دناهتفگ ، هراب  نیا  رد  هچنآ  مقس  تحص و  رد  قیقحت  تالوقم و  هرامش  شهاک  شیازفا و  دادعت و 

دوجو رد  ضرع  رهوـج و  يارب  دـیق  نیا  هک  تفگ  دـیاب  ضرع ، رهوـج و  تیهاـم  زا  ندوـب  زاـینیب  هب  عوـضوم  ندرک  دـیقم  هراـبرد  اـما 
دنمزاین دوخ  ماوق  رد  عوضوم  نآ  هک  تسا  یعوضوم  رد  اـی  لوقع ، دـننام  تسین ، عوضوم  رد  اًلـصا  اـی  رهاوج  اـما  تسا ، ربتعم  یجراـخ 

تسین نآ  زا  ینغتسم  تسا و  نآ  هب  هدام  ماوق  تسا و  يدام  رصانع  رد  هک  هّیعون  روص  دننام  تسا  رهوج 
نآ هک  تسین  نآ  لیلد  تیهام ، دنچ  زا  دـحاو  موهفم  کی  عازتنا  فرِـص  هک ، تسا  نیا  نآ  ّدر  روکذـم و  لالدتـسا  لصاح  (. 1 [ ) 166]

هتفای عازتنا  اهنآ  دوجو  هوحن  زا  تایهام ، نیب  رد  كرتشم  ياهموهفم  زا  يرایـسب  اریز  دـیآ ، رامـش  نآ  هب  روکذـم  تایهام  سنج  موهفم ،
ینعی دشاب ، يوهام  عماج  دراد ، رارق  نآ  تحت  هک  یتایهام  نیب  دشاب و  هتشاد  يوهام  موهفم  دیاب  سنج  تسین . سانجا  خنـس  زا  و  تسا .

دزاس كرتشم  يدحاو  يوهام  موهفم  رد  ار  همه 
ندوب هریغل  ای  تعاـن  حرـش «: نیدـب  تسا  هدـیدرگ  روآداـی  یقرواـپ  رد  ار  ياهتکن  بلطم  نیا  حیـضوت  رد  هللا  همحر  ّفلؤم  (. 2 [ ) 167]

مئاق هسفنل و  دوجو  رهوج ، دوجو  نکیل  درادن . ییاضتقا  هنوگچیه  نادب ، تبسن  یضرع  تیهام  هک  تسا  یبلس  ینعم  کی  ضرع ، دوجو 
و دـنکیم ؛ اضتقا » دوخ « مزاول  ریاس  دـننام  ار  نآ  تیهام ، هک  تسا  یباجیا  ینعم  کـی  نیا ، تسا و  دوخ  تیهاـم  رب  مئاـق  ینعی  دوخ ، هب 

.« تفاییم همادا  تیاهنیب  ات  يدنمزاین  هلسلس  دش ، هتفگ  اًلبق  هکنانچ  هنرگو  دباییمن  عازتنا  نیابتم  تایهام  زا  هاگچیه  دحاو ، ینعم 
اب هک  دوب  دـهاوخ  نکمم  یماگنه  ددـعتم  ياهتیهام  زا  دـحاو  موهفم  کی  عازتنا  هک  تسا  نآ  حیـضوت ، نیا  زا  هللا  همحر  ّفلؤم  روظنم 

تایهام سنج  رهوج ، اذـل  تسا . ّتیـسنج  نامه  دروآیم  دوخ  تحت  ار  ددـعتم  تایهام  هک  یکرتشم  موهفم  دنـشابن و  نیاـبتم  رگیدـکی 
تسا نتشاد  هسفنل  دوجو  نامه  كرتشم  دحاو  موهفم  و  تسا ، دوخ  نودام 

ءارقتسا هجیتن  ًافرص  تسین و  یلقع  ناهرب  رب  ینتبم  نتم  رد  روکذم  میـسقت  هنوگود  زا  کیچیه  هچرگ  رهوج ، تامیـسقت  رد  (. 1 [ ) 168]
هب يزاین  تسا و  تاذ  هب  مئاق  یجراخ  دوجو  رد  هک  یتیهام  ینعی  رهوج ، هک : تسا  نیا  زا  ترابع  نآ  تسا و  یکی  نخـس  لصاح  تسا ،

. لقع سفن و  مسج و  تروص و  هدام و  تسا . هنوگجنپ  درادن ، عوضوم 
و دروآیمرد ، لعف  هب  هوق  زا  يرهوج  لاصتا  اب  ار  نآ  هک  تسا  هدام  هدنهدتیلعف  رهوج  هّیمـسج  تروص  تسا و  هوق  لماح  رهوج  هدام ،

. تسا هناگ  هس  تاهج  رد  دتمم  رهوج  مسج ،
. تسا هدیدرگ  روظنم  رهاوج  ءزج  هکنآ  اب  هّیمسج  تروص  هک  تسا  نیا  هدش  يروآدای  ًارّرکم  ّفلؤم  طّسوت  ثحبم  نیا  رد  هک  ياهتکن 

هلوقم زا  دش  نایب  لیـصفت  هب  نتم  رد  هکنانچ  رهاوج  لوصف  تسا و  طرـش ال  هب  ذوخأم  لصف  نامه  تروص  اریز  تسین ، رهوج  هلوقم  زا 
. دنکیم قدص  اهنآ  رب  موهفم  رد  رهوج  هک  دنچ  ره  تسین  رهاوج 

هب زین  سفن  نیاربانب  تسا ، ـال  طرـش  هب  لـصف  ناـمه  تروص  تسا و  تروص  مکح  رد  دنتـسه  سفن  ياراد  هک  یتادوجوم  رد  زین  سفن 
يدّرجم تقیقح  هک  ورنآ  زا  دـش  لـقن  اردـصالم  لوق  زا  هکناـنچ  نکیل  تسین . رهوج  هلوقم  زا  ناـسنا ، عون  يارب  ندوب  تروص  راـبتعا 

. تسا بوسحم  رهوج  ناسنا ، عون  یکاردا  یلامک  تروص  يارب  تسا  ياهدام  عقاو  رد  تسا و 
و ّلحم » رهوج « ار  یلویه  ای  هدام  دنیوگ و  ّلاح » رهوج « یعون ، تروص  ای  یمسج  تروص  زا  معا  ار  تروص  تمکح ، لها  حالطصا  رد 

دّرجم هکلب  ود ، نآ  زا  بکرم  هن  ّلحم و  هن  تسا و  ّلاح  هن  هک  يرهوج  ار  سفن  و  دنسانشیم ، ّلحم  ّلاح و  رهوج  ود  زا  بکرم  ار  مسج 
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هن ود و  نآ  زا  بکرم  هن  ّلحم و  هن  تسا و  ّلاـح  هن  هک  تسا  يرهوج  لـقع  دراد . مسج  هب  ّقلعت  یعون  دوخ  لـعف  رد  اـما  تسا ، هداـم  زا 
یلیمکت هجوت  یناسفن ، ینامسج و  ملاع  تروص و  هدام و  هب  تبسن  اما  تسا ، دّرجم  اهنیا  همه  زا  هکلب  دراد ، يریبدت  ّقلعت  مسج  هب  تبسن 

. دریذپیم تروص  لقع  طسوت  تسوا  يدوجو  تایاغ  هب  لین  هک  دوجوم  ره  لامک  دراد و 
دنمزاین ماوق  رد  دوخ  هک  دنتـسه  یعوضوم  رد  ینعی  ّلحم ، رد  ّلاح  ود  ره  دنچ  ره  هّیعون  تروص  هیمـسج و  تروص  هکنیا : رگید  هتکن 

تسا مسج  هّیعون ، تروص  لحم  تسا و  هدام  هیمسج ، ِتروص  ّلحم  نکیل  تسا . اهنآ 
زا يو  ق ) دودـح 200 ه . یفوتم  يرجه ( مود  نرق  یلزتعم  گرزب  نامّلکتم  زا  یناـه  نب  راّیـس  نب  میهاربا  قحـساوبا  ماّـظَن ، (. 1 [ ) 169]

دراد ییالاو  ماقم  یمالسا  رکفت  خیرات  رد  تسا و  هلزتعم  هقرف  سسؤم  اطع  نب  لصاو  نانیشناج 
ءزج هیرظن  تسیزیم و  دـالیم  زا  لـبق  مجنپ  نرق  رد  نادـنخ  فوـسلیف  هب  فورعم   Democrite تیرکومد سیطارقمیذ / (. 2 [ ) 170]

تسوا زا   atome يّزجتیال
، يرعـشا هقرف  نامّلکتم  فورعم و  نادنمـشناد  زا  ق ) یفوتم 548 ه . میرکلادبع ( مساقلاوبا ، نب  دمحم  حتفلاوبا  یناتـسرهش ، (. 3 [ ) 171]

تسا مان  هب  زین  ریکذت  ظعو و  بدا و  نونف  رد  يو  هعراصملا ، مادقالا و  ۀیاهن  لحنلاو ، للملا  وا  فورعم  راثآ 
ار وا  م ) تاـفو 347 ق . ق و  تدالو 427 ه . دوب ( وطسرا  داتـسا  طارقـس و  زّربم  درگاش  ینانوی ، گرزب  فوسلیف  نوطالفا ، (. 4 [ ) 172]

يو زا  يردقنارگ  راثآ  قالخا  تسایـس و  رد  تسا و  فورعم  وا  لثُم  هیرظن  دراد . ییالاو  ماقم  یمالـسا  هفـسالف  دزن  دنمان و  یهلا  میکح 
تسا یقاب 

) تسا یقاـب  يو  زا  يراـثآ  تمکح  نونف  همه  رد  هک  م ) 388 ق . - 322 ینانوی ( رادمان  فوسلیف  سیلاطوطسرا ، ای  وطـسرا  (. 1 [ ) 173]
ره زا  یمالـسا  فراعم  فلتخم  نونف  رد  وا  ياههشیدنا  راثآ و  ریثأت  تسا و  فورعم  لوا  ملعم  هب  یمالـسا  گنهرف  رد  يو  یـضایر .) زج 

تسا هتفای  ترهش  ءاشم  هفسلف  هب  وا  یفسلف  بتکم  تسا ، هدوب  رتشیب  يرّکفتم 
تاّیرظن اب  تسا و  مسج  تیهام  هرابرد  یمیدق  هّیرظن  نیرتهب  لاح  نیع  رد  هک  سیطارقمیذ  هّیرظن  رب  ّفلؤم  لاکـشا  لصاح  (. 1 [ ) 174]

تّحـص ضرف  رب  وا  هّیرظن  هک  تسا  نآ  تسین - يزجتیـال  زین  متا  هک  دـنچ  ره  دراد - قیبـطت  رگید  لاوـقا  زا  رتـشیب  مـتا ، دروـم  رد  یملع 
مـسج هک  تسا  نیا  رد  ثحب  هک  یلاح  رد  تسا ، هدـش  لیکـشت  زیر  ماسجا  زا  گرزب  مسج  ره  هک  دـنکیم  تابثا  ار  بلطم  نیا  لـماک ،

متا مسج  أدـبم  سیطارقمیذ  هّیرظن  قبط  هیمـسج . تروص  هدام و  زا  بکرم  اـی  تسا  طیـسب  متا ، ریغ  اـی  متا ، کـچوک ، اـی  گرزب  زا  معا 
لوصف رد  هللا  همحر  ّفلؤم  دوش و  تابثا  دیاب  هک  تسا  یبلطم  هن ؟ ای  تسا  هتفای  بیکرت  هّیمسج  تروص  هدام و  زا  ایآ  متا ، نیا  اما  تسا ،

. تخادرپ دهاوخ  نآ  تابثا  هب  دعب 
دناوتیمن رتزیر ) ءازجا  هب  نآ  هیزجت  متا و  ندش  هتفاکـش  زا  لبق  هژیوهب  دـیدج ( رـصع  رد  وا  ناوریپ  سیطارقمیذ و  یمتا  هّیرظن  نیاربانب ،

دریگ رارق  تروص  هدام و  هیرظن  ّدر  يارب  یکسمتسم 
. دمآ دهاوخ  نایم  هب  نخس  نآ  زا  مک » هلوقم « رد  نیا  زا  سپ  تسا و  ندوب  هناگهس  داعبا  ياراد  یمیلعت ، مسج  زا  روظنم  (. 2 [ ) 175]

دش دهاوخ  عقاو  ثحب  دروم  مک » ثحبم « رد  زین  ّراق  ریغ  ّراق و  لصفنم و  لصّتم و  مک 
ینعی تسا ؛ يرهوج  لاصتا  نامه  هک  دنتـسنادیم  طیـسب  یتقیقح  ار  مسج  وا  ناوریپ  نوطالفا و  دـش ، هظحالم  اًلبق  هکنانچ  (. 1 [ ) 176]

. دننکیم راکنا  ار  هّیلوا  هّدام  ای  یلویه  دوجو  نیاربانب  تسا . مسج  ییاهنت  هب  يرهوج  لاصتا 
مـسج هک  تسا  نآ  رب  تسا و  دودرم  وا  رظن  زا  دشاب  يرهوج  لاصتا  نامه  هک  يرهوج  تروص  نکیل  دریذپیم  ار  هدام  زین  قارـشا  خیش 

هناوتـسا و بعکم و  دـننام  مسج  يدادـتما  تروص  یمیلعت ( مسج  تسا و  رهوج  هدام  ینعی  تسا . هتفای  لیکـشت  یمیلعت  مسج  هداـم و  زا 
لاصتا و وا ، هدیقع  هب  هکنآ  هصالخ  تسا . هدیدرگ  ضراع  هدام  رب  هک  تسا  یسدنه  لکش  نامه  مسج  تروص  و  ضرع ، هریغ ) هرک و 

. دشاب رهوج  دناوتیمن  نادب و  تبسن  یضرع  تسا  یتلاح  مسج ، هبناجهس  دادتما 
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ّفلؤم دـناهتفگ . نخـس  لیـصفت  هب  ثحبم  نیا  رد  یمالـسا  ياـمکح  بلغا  دراد . ناـشیا  لاوقا  هب  رظن  تالاکـشا ، عفد  حرط و  رد  ّفلؤم 
تـسا نآ  رب  دوخ  وا  تسا . هتخادرپ  نیفلاخم  دـیاقع  ّدر  هب  رتمامت  هچ  ره  راصتخا  اب  هدروآ و  ار  ناـشیا  لاوقا  زا  ياهراـصع  زین  هللا  همحر 

تسا يرهوج  لاصتا  زا  ریغ  دنکیم  روص  لوبق  هچنآ  زین  تسا و  یمیلعت  مسج  زا  ریغ  هّیمسج  تروص  هک 
يامکح بلغا  لوبق  دروم  هک  هّیمـسج » تروص  یلویه و  هیرظن « رب  دراو  تالاکـشا  زا  یکی  دـش ، هظحالم  نتم  رد  هکنانچ  (. 1 [ ) 177]

موهفم کی  هنوگچ  اـًلّوا : دـشاب ، زیچ  ره  هّوق  اـی  دادعتـسا  لوبق و  فرـص  یلویه ، رگا  هک  دوب  نیا  تسا  هللا  همحر  ّفلؤم  هلمج  زا  مالـسا 
. تفریذپ تسا  يدام  ناهج  همه  يانبم  أدبم و  هک  رهوج  کی  ناونعهب  ناوتیم  ار  ندوب  لوبق  ندوب و  دادعتسا  ندوب ، هوق  دننام  یضرع 

هب ضحم  هب  دراد  دوجو  نآ  رد  یصوصخب  ءیش  ققحت  يارب  هک  تسا  یصاخ  دادعتسا  دیآیمرد  لعف  هب  هوق  زا  يزیچ  هک  یماگنه  ًایناث :
دادعتسا هوق و  یلویه  ای  هدام  رگا  لاح  دوریم . نیب  زا  دادعتسا  هلٌدعتسم ، یلعف  ققحت  اب  ینعی  دوشیم ، مودعم  لطاب و  نآ ، ندمآرد  لعف 

. دورب نیب  زا  هدام  هّیمسج ، تروص  نتفای  تیلعف  اب  دیاب  تروص ، يارب  تسا 
يارب يو  قلطم  هوق  رگا  لاح  تسا . زیچ  همه  هّوق  هکلب  تسین ، دادعتسا  هوق و  هّیمسج  تروص  يارب  اهنت  هدام ، دیوگیم : خساپ  رد  ّفلؤم 

نیب زا  زین  نیعتم  صاخ  دادعتـسا  نیا  تروص ، نآ  نتفای  تیلعف  اب  هدـش و  هدام  رب  ضراـع  صاـخ  نّیعت  نیا  تفاـی ، نّیعت  ياهژیو  تروص 
. دنامیم یقاب  دوخ  لوا  لاح  هب  نانچمه  رگید  هنکمم  روص  يارب  هدام  ندوب  هوق  اما  دوریم ،

هّیلوا تامیـسقت  نایب  نمـض  رهوج ، ثحبم  يادتبا  رد  هکنیا  نآ  دوشیم و  هراشا  يرگید  فیرظ  هتکن  هب  هدیاف  دـیزم  يارب  دروم  نیا  رد 
نیـشیپ يامکح  هچنآ  زا  معا  ار ، میـسقت  ظاـحل  نیا  زا  و  ناـهرب ، هن  تسا  ءارقتـسا  لوصحم  تامیـسقت  هنوگنیا  هک  دـش  هتفگ  تـالوقم 

لقع رد  نآ  ندوب  یهیدب  يرورـض و  یلوا ، میـسقت  زا  دوصقم  تسناد (. هّیلوا  میـسقت  ناوتیمن  تسا ، هدروآ  اردصالم  هچنآ  ای  دـناهتفگ 
دانتـسا نادـب  میـسقت ، ندوبن  یناهرب  یلوا و  رگید ، ترابع  هب  ای  ندوب  یئارقتـسا  تابثا  يارب  هللا  همحر  فلؤم  هک  یلئالد  زا  یکی  تسا .)

« هدش بیکرت « هّیمسج  تروص  زا  ریغ  یتروص  هدام و  زا  هک  دوش  تفای  يدام  يرهوج  دوجو ، ملاع  رد  هک  تسا  زیاج  هک : دوب  نیا  درک ،
. دناهتسناد مسج  ار  يدام  عون  اهنت  هدش ، هتخانش  تادوجوم  رد  ءارقتسا  بسح  رب  نیشیپ  يامکح  نکیلو  دشاب 

تروص نامه  هک  هنکمم  روص  زا  تروص  کی  نتفای  تیلعف  اب  دـیوگ : دـش ، هظحالم  هکنانچ  هدـش ، دای  لاکـشا  ّدر  يارب  زین  اـجنیا  رد 
تسا هّیمسج  تروصهب  طوبرم  نّیعتم  دادعتسا  اهنت ، هکلب  دیآیمنرد  لعف  هب  هوق  زا  ًاقلطم  هدام  دشاب ، يرهوج - دادتما  لاصتا و  هّیمسج -

یقاب و دوخ  لاح  هب  تسا  یتروص  هنوگره  دادعتسا  هوق و  هک  نانچمه  یلویه  هنرگو  ددرگیم ، یفتنم  هّیمسج  تروص  قّقحت  زا  سپ  هک 
. تسا رارقرب 

ياـهتروص زا  دوصقم  دـیآرد ( یلویه  رب  هّیمـسج  تروـص  زا  ریغ  رگید ، ياـهتروص  اـسب  هچ  هک  تسا  نیا  اـًلامجا  هیرظن ، نیا  هجیتـن 
يرهاوج روص ، نآ  اب  یلویه  بیکرت  زا  و  دوشیم ) ضراع  مسج  رب  هک  هّیعون  روص  هن  هّیمـسج  تروص  دننام  تسا  هیرهوج  روص  رگید ،
تسا هاتوک  نآ  تخانش  زا  هشیدنا  تسد  اًلعف  هک  دشاب  دوجوم  رهاوج ، نآ  زا  کی  ره  هژیو  یتادوجوم  اب  ینامسج  ملاع  ياوس  رگید ،

یلعاف تلعدیاب  تروص  سپ  تفای ، دهاوخن  تیلعف  هدام  دشابن  تروص  رگا  تسا و  تروص  دـنمزاین  لّصحت  رد  هدام  نوچ  (. 1 [ ) 178]
لولعم ره  هک  اجنآ  زا  و  دشاب ، لولعم  هنکمم  روص  همه  هب  تبـسن  هدام  دـیاب  دـیآیمرد ، نوگانوگ  روص  هدام  رب  نوچ  نکیل  دـشاب . هدام 

جراخ یلـصا  لعاف  سپ  هدام ، يدوجو  مات  تلع  هن  تسناد  نآ  کیرـش  تلع و  زا  یئزج  ار  تروص  دیاب  تشاد ، دناوتن  رتشیب  تلع  کی 
تسا اهنآ  زا  قرافم  تروص و  هدام و  زا 

هچنآ دش . دهاوخ  نشور  ینامز  مدقت  يدوجو و  مدقت  نایم  قرف  قوحل ، قبـس و  ماسقا  رّخأت و  مّدقت و  هب  طوبرم  ثحابم  رد  (. 1 [ ) 179]
رد تلع  دراد و  یلعاف  هبنج  نادـب  تبـسن  اریز  تسا ، مدـقم  هداـم  رب  دوجو  رد  تروص  هک ، تسا  نآ  تسا  يرورـض  شرکذ  اـجنیا  رد 

دراد مدقت  تروص  رب  هدام  تسا ، هدام  نآ  هطساو  اب  عوضوم  هک  نامز ، رد  نکیل  تسا ، لولعم  رب  مّدقم  دوجو 
و یلویه ، دـنمزاین  زین  هّیمـسج  تروص  تسا و  هیمـسج  تروصهب  دـنمزاین  یلویه  ای  هّیلوا  هّدام  دـیدرگ ، هظحـالم  هکناـنچ  (. 1 [ ) 180]
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تروص تسا و  تروص  هب  جاتحم  نتفای  تیلعف  يارب  تسا  ضحم  دادعتـسا  هوق و  نوچ  یلویه  دباییمن . لّصحت  يرگید  نودب  کیچیه 
هب جاتحم  ورنیا  زا  تسین  هدام  رد  زج  اهنیا  ضورع  ناکما  ددرگ و  هّیعون  روص  ضارعا و  عوضوم  دـناوتیمن  ییاهنت  هب  هک  اـجنآ  زا  زین 

. هّیمسج تروص  هدام و  رهوج  ود  زا  بکرم  تسا  يدحاو  رهوج  مسج  و  تسا ؛ هدام 
خـساپ نینچ  هللا  همحر  ّفلؤم  دراد ، یـضرع  هبنج  هدام ، رب  مسج  ضورع  هکلب  تسین  تروص  یتاذ  جایتحا ، نیا  هک  دوش  هتفگ  رگا  لاح 

دوجو هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دشاب  هدرک  لولح  هدام  رد  یضرع  روطهب  زاین  ببس  هب  رگا  تسا و  هدرک  لولح  هدام  رد  مسج  هک : دهدیم 
لیدبت هریغل  دوجو  هب  دناوتیمن  هسفنل  دوجو  ینعی  لاحم ، تسا  يرما  هک  هدش  لیدـبت  هریغل  دوجو  هب  یجراخ  یلماع  طسوت  مسج  هسفنل 

دوش
هدام دوش و  علخ  هداـم  زا  دورب و  نیب  زا  یتروص  هک  تسین  تروص  نادـب  هداـم  نوگاـنوگ  روص  لدـبت  هک  تسا  نیا  روظنم  (. 1 [ ) 181]

ره علخ  اب  زین  هدام  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  نآ  همزال  دـشاب  روص  رد  يداـسف  نوک و  رگا  اریز  ددرگ ، سّبلتم  يدـیدج  تروصهب  نآ  زا  سپ 
. تسا هدام  يدوجو  تلع  کیرش  تروص  هک  دش  تباث  اًلبق  نوچ  ددرگ ، مودعم  تروص 

دحاو دوجو  هب  لدبتم  روص  ینعی  تسا ، سبل  زا  دعب  سبل  تروصهب  يدام  تادوجوم  ماسجا و  رد  نوگانوگ  ياهتروص  لّدبت  نیاربانب 
هک تسا  يرهوج  تکرح  نامه  نوگانوگ ، روص  رد  هدام  تکرح  نیا  دـنکیم و  تکرح  اـهنآ  رد  يداـم  رهوج  تسا و  دوجوم  یلاـّیس 
زا کی  ره  و  دراد ، دوجو  هدام  يارب  دـحاو  دوجو  کی  اـب  یلاـّصتا و  روطهب  فلتخم  روص  ینارباـنب  دـمآ . دـهاوخ  نیا  زا  سپ  نآ  ثحب 

هدام يرهوج  تکرح  نآ  زا  تسا  یّصاخ  ّدح  اهتروص 
ءیـش تیهام  رد  لخاد  هچنآ  ینعی  یتاذ ، روما  تاصخـشم  زا  یکی  هک  دـش  هتفگ  یـضرع ، یتاذ و  میهافم  ناونع  تحت  اًلبق  (. 1 [ ) 182]
دنناـم تسا ، یهیدـب  نشور و  هکلب  درادـن  لالدتـسا  هب  جاـیتحا  نآ  دوجو  هک  ینعم  نیدـب  تسا ، توبثلا  نّیب  هک  تسا  نآ  دریگیم  رارق 

هریغ قطان و  ناویح ، یمان ، مسج ، نوچمه  ناسنا  تیهام  رد  لخاد  لوصف  سانجا و 
تسا نیا  رب  هللا  همحر  ّفلؤم  لالدتسا  ساسا  تسا و  هّیعون  روص  ّتیرهوج  تابثا  لصف ، نیا  رد  ثحب  دروم  یلصا  عوضوم  (. 1 [ ) 183]

. دنرهوج هّیعون  روص  سپ  دشاب  رهوج  ماوق  بجوم  دناوتیمن  رهوج  زج  تسا و  نآ  یعون  تروصهب  مسج  ره  ماوق  نوچ  هک 
اب نهآ  هکنانچ  ددرگ ، لصاح  اهنآ  بیکرت  زا  يدیدج  تیهام  دشخب و  ماوق  ار  رهوج  تسا  نکمم  زین  ضارعا  دیوگیم : هدننکلاکـشا 

. دوشیم ریشمش  اًلثم  دباییم و  يرگید  تیهام  دوشیم  هداد  نادب  هک  یصاخ  یضرع  تأیه 
یموهفم هب  تیهام  نوچ  دوشیمن ، لصاح  يدـیدج  تیهام  هاگچـیه  ضرع  رهوج و  بیکرت  زا  هک  دوشیم  هداد  خـساپ  وا  هب  اـجنیا  رد 

دشاب و دحاو  تیوه  کی  ياراد  دوشیم ، لیکشت  ددعتم  ءازجا  زا  رگا  دشاب و  هتشاد  یـصاخ  راثآ  یجراخ  دوجو  رد  هک  دوشیم  قالطا 
نکیل تسا  هتفای  بیکرت  نوگانوگ  رـصانع  ءازجا  زا  هچرگ  اًلثم ، ناویح  هکنانچ  ازجا . راثآ  زا  ریغ  دشاب  يراثآ  ياراد  یجراخ  دوجو  رد 

. تسوا ءازجا  هکنآ  لاثما  کمن و  كاخ و  بآ و  تیوه  زا  ریغ  دراد  یتیوه 
يرابتعا تابکرم  ای  دحتمریغ  ءازجا  هعومجم  هن  دیآیمرد  یقیقح  تابکرم  رب  هک  دوشیم  قالطا  ییاهتروص  هب  هّیعون  روص  سپ 

زیچ ره  زا  شیب  ریخا  نرق  ود  رد  نیمز  برغم  یفسلف  بتاکم  رد  هک  تسا  حرطم  مهم  رایـسب  یلئاسم  یفـسلف  ثحبم  نیا  رد  (. 1 [ ) 184]
. تسا هتشاد  فوطعم  دوخ  هب  ار  هفسالف  هجوت 

مه رد  یملع  ثحابم  اب  یفـسلف  ثحاـبم  دریگیم  رارق  ثحب  قیقحت و  دروم  مسج  هداـم و  عوضوم  هک  یماـگنه  یفـسلف  راـثآ  رد  اـًلوصا 
مه رد  نیا  دـنوریم و  ورف  اـهثحبم  طـلخ  عوـن  نیا  هطرو  رد  ًاـبلاغ  زین  هفـسالف  هـکلب  راـثآ  هنوـگنیا  ناگدـنناوخ  اـهنت  هـن  دزیمآیم و 

. یمالساریغ هفسالف  راثآ  رد  مه  تسا و  دوهشم  یمالسا  هفسالف  راثآ  رد  مه  یگتخیمآ 
یمیش کیزیف و  مولع  هک  ییاهخساپ  ربارب  رد  یناهرب  تاهیجوت  یفسلف و  تالالدتسا  تسیچ ؟ هدام  تسیچ ؟ مسج  هک : دوش  لاؤس  یتقو 

لها زا  يرایـسب  رب  ار  رما  ریخا ، ياهلاس  رد  اهشناد  نیا  فرگـش  ياهتفرـشیپ  هکنآ  هژیوهب  دزابیم ، گنر  دـهدیم ، تـالاؤس  نیا  هب 
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رگید يدام ، تادوجوم  ماسجا و  تخانش  رد  نادنمـشناد  ریذپانهشدخ  تاقیقحت  یملع و  تاّیفـشک  اب  ایآ  هک  تسا  هتخاس  هبتـشم  شناد 
اب دـنناوتب  هتـشذگ  دـننام  مه  زاب  هفـسالف  دـشاب و  مولع  رگید  اـی  یمیـش  کـیزیف و  ملع  هطیح  زا  جراـخ  هک  تسا  هدـنام  یقاـب  ياهلئـسم 

؟ دنهد خساپ  نادب  دوخ  ّصاخ  ياهشور 
تفرعم تخانـش و  هک  دـنچ  ره  ار ، دوخ  لئاسم  زین  ملع  دراد و  هتـشاد و  ار  دوخ  لئاسم  هراومه  هفـسلف  هک  تسین  هدیـشوپ  عالطا  لها  رب 

. ددرگ یهتنم  ریذپانهیزجت  دحاو  کی  هب  ماجنارس  ناسنا 
هفـسلف هک  شیوخ - یفـسلف  بتکم  بوچراهچ  رد  هللا  همحر  ّفلؤم  هدـیدرگ و  حرطم  باـتک  نتم  رد  ثحبم  نیا  رد  هک  یلئاـسم  ّمها  زا 

اًلثم دراد . یگتـسب  ییاهزیچ  ای  زیچ  هچ  هب  يدام  تادوجوم  فلتخم  عاونا  ّتیعون  هک  تسا  نآ  هداد ، خـساپ  نادـب  تسا - یمالـسا  هدـنز 
ای ددرگیم ، زاب  یلصا  هچ  هب  اهنآ  نیب  دوجوم  فالتخا  تسا ، ياهژیو  راثآ  صاخ و  تیهام  ياراد  کی  ره  هک  نژیسکا  ای  بآ و  ای  نهآ 

. تسا نآ  يدوجوم  ياههبنج  زا  کیمادک  زا  یشان  کی  ره  صاخ  راثآ  هکنآ 
زا ماسجا  بیکرت  کیزیف و  یمیـش و  هب  هجوت  اـب  عضو - مک و  هژیوهب  ضارعا ، هک  تسا  نآ  دـسریم  سک  ره  رظن  هب  رما  ودـب  رد  هچنآ 

تبـسن هک  هتفای  لیکـشت  هرذ  يدادـعت  زا  مسج  ره  هک  ینعم  نیدـب  دراد . مات  تلاخد  ماسجا  صاخ  ّتیعون  نیوکت  لیکـشت و  رد  اهمتا -
یلآ ماسجا  رد  هتفای و  بیکرت  نژیسکا  متا  کی  نژوردیه و  متا  ود  زا  بآ  اًلثم  تسا . رارقرب  مسج  نآ  تاذ  رد  تاّرذ  نیب  یصاخ  یّمک 
اهنآ نتفرگ  رارق  یگنوگچ  اـی  عضو  دراد ، دوـجو  لوـکلوم  ره  رد  یـصاخ  یّمک  تبـسن  هب  هک  نژوردـیه  نژیـسکا و  نبرک و  رب  هوـالع 

. تسا روطسم  یمیش  بتک  رد  نآ  لیصفت  هک  دراد  ّتیلخدم  مسج  ّصاخ  ّتیعون  رد  زین  رگیدکی  هب  تبسن 
نوتورپ نورتکلا و  یمتا - ریز  تارذ  نایم  رد  یعضو  یّمک و  تبسن  اهتنم  تسا ، رارقرب  ّتیعضو  نیمه  نیع  زین  هداس  رصانع  ماسجا و  رد 

تارذ ددـع  نیب  اهتبـسن  هکنآ  زا  معا  تسا ، رارقرب  دـهدیم - لیکـشت  ار  اهمتا  ینورد  نامتخاس  هک  يرگید  تارذ  ًانایحا  نورتون و  و 
. يدام ضراوع  رگید  ای  نزو  ای  دشاب 

ار يدام  تادوجوم  فلتخم  عاونا  ّتیعون  رظن  لها  زا  يرایسب  هکنآ  لیلد  تسین - لاجم  ار  نآ  رتشیب  لیـصفت  هک  تاکن - نیا  هب  هجوت  اب 
دنرادیم بوسحم  تایهام  هدنهدماوق  لماوع  زا  ار  یعضو  یمک و  ضراوع  هللا  همحر  ّفلؤم  هتفگ  فالخرب  دننادیم و  ّتیمک  زا  یـشان 

رد اهمتا ( ّتیمک  و  بکرم ) ماسجا  رد  اهلوکلوم ( ّتیمک  هب  یگتـسب  مسج  ّتیعون  دـیوگیم  تحارـص  هب  یبرجت  مولع  هک  تسا  نیمه 
. دراد متا ) رد  یمتا ( ریز  تارذ  و  هداس ) ماسجا 

نوئش زا  عضو  فیک و  مک و  زا  معا  مسج  رب  قحال  ضارعا  تسا ، هتشاد  هجوت  هلئسم  هب  یفـسلف  هاگدید  زا  هللا  همحر  ّفلؤم  هکنانچ  اما 
صاوخ سپ  تشاد . دهاوخن  دوجو  ضراوع  نیا  زا  کیچیه  دـشابن  مسج  رگا  تسا و  مسج  دوجو  هب  مئاق  ناشدوجو  دـنامسج و  رهوج 

لخاد يرما  هب  دیاب  ماجنارس  دشاب  مئاق  يرگید  رب  کی  ره  ضراوع ، رگا  دنک و  نیوکت  ار  نآ  یعون  تیهام  دناوتیم  هنوگچ  مسج  دوخ 
لیکـشت عون  ره  ینعی  دراد ، یگتـسب  اهنآ  صاخ  ضراوع  هب  ًاساسا  ماـسجا  یعون  تیهاـم  دوش  هتفگ  رگا  و  ددرگ ، یهتنم  مسج  تاذ  رد 

هدناشک تسبنب  هب  نآ  هرابرد  ار  یمتا  هّیرظن  یتح  نیـشیپ  تایرظن  همه  دیدج  کیزیف  هژیوهب  زورما  شناد  هک  هّیلوا - هّدام  زا  تسا  هدش 
، ددرگیم دراو  نآ  رب  جراخ  زا  هک  ضراوع  صاوخ و  يدادـعت  هفاـضا  هب  دـهدیمن - تسد  هب  نآ  تیهاـم  زا  یفیرعت  چـیه  اًـلعف  تسا و 

تیهام دوخ  زا  یـشان  مسج  صاوخ  ضراوع و  همه  هک  تسا  یهیدب  اریز  دوشیم ، رتشیب  نآ  فعـض  طاقن  رتلکـشم و  بتارم  هب  هلئـسم 
دوـجو ضارعا  نآ ، رب  هوـالع  درادـن و  ینعم  تسا - هتفاـین  تیمـسج  زوـنه  هک  هّیلوا - هّداـم  يارب  هریغ  تیمک و  تیفیک و  تسا و  مـسج 

. تسا مسج  رب  مئاق  دش  هتفگ  هکنانچ  اهنآ  دوجو  دنرادن و  لقتسم 
هّیلوا هّدام  زا  یـشان  هژیو  صاوخ  راـثآ و  نآ  رگا  لاـح  تسا . ياهژیو  صاوخ  راـثآ و  ياراد  ّصاـخ  یعون  تیهاـم  ره  رگید ، تراـبع  هب 

هک هفسلف - رد  مه  نیا  دشاب و  یتّیصاخ  ياراد  دبای  تیمـسج  هکنآ  زا  شیپ  دناوتیمن  تسا و  كرتشم  ماسجا  همه  رد  هّیلوا  هدام  دشاب ،
سّبلت زا  لبق  هدام  هک  تسا  ملسم  تسا - هدش  هتـسناد  هریغ  جاوما و  ای  مکارتم  يژرنا  هک  کیزیف  رد  مه  هدش و  فیرعت  ضحم  هّوق  هدام ،
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. دوب دهاوخ  مسج  نامه  هکلب  مینادیمن  هدام  ار  نآ  دشاب  رگا  دوب و  دناوتن  ضراوع  راثآ و  ياراد  مسج  تروصهب 
کیزیف ياهتفرـشیپ  زا  هک  مهدزون - نرق  رخاوا  يداـم  بتاـکم  ناوریپ  زا  یـضعب  ياههتـشون  رد  هک  تسین  هدـیافیب  بلطم  نیا  رکذـت 

هدام فیرعت  هراومه  دناهدوب - هرهبیب  تسا  هتـسویپ  عوقو  هب  هفـسلف  رد  زین  ملع و  نآ  رد  ّتیبسن » هّیرظن « شیادیپ  زا  سپ  هچنآ  دـیدج و 
بتکم ناوریپ  هژیوهب  دراد و  قادصم  مسج  دروم  رد  هک  دـناهدش  لئاق  ار  یـصاوخ  نامه  هدام  يارب  دـناهدرک و  طلخ  مسج  فیرعت  اب  ار 

هدـش همجرت  راثآ  رد  بلطم  نیا  دـناهدرب ( راکهب  رگیدـکی  ياج  رد  ار  هداـم  مسج و  ًاـبلاغ  سلگنا ، سکراـم و  کـیتکلاید ، مسیلاـیرتام 
لئاـق هریغ  نیا و  عـضو و  فـیک و  مک و  لـیبق  زا  یـضرع ، یتاذ و  صاوـخ  نآ  يارب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دراد ) تیموـمع  ناـشیا 

، دشابن عضو  فیک و  مک و  ياراد  رگید  هک  دوش  هیزجت  اجنآ  ات  مسج  رگا  تسا و  ماسجا  تایصوصخ  زا  اهنیا  هک  یتروص  رد  دناهدش .
. داد تبسن  نادب  یّصاخ  یعون  تیهام  ناوتیمن  رگید 

هفـسلف رد  هنیمز  نیمه  رد  ياهدـیچیپ  لئاسم  تسا و  یقاب  دوخ  تّوق  هب  ناـنچمه  یفـسلف  ثحاـبم  یملع ، ياهتفرـشیپ  همه  اـب  نیارباـنب 
کیتکلاید مسیلایرتام  بتکم  شیادیپ  زا  سپ  هچنآ  هصالخ  دیدج و  تایـضایر  ّتیبسن و  کیزیف  هب  هجوت  نودب  هک  تسا  حرطم  دـیدج 

تسین لح  لباق  تسا ، هدش  فشک  متسیب  نرق  رد  مهدزون  نرق 
ءازجا ياراد  ًاتاذ  لصّتم  مک  خـلا . ُهن  يارب  هس  راـهچ و  يارب  ود  تسا و  ّداـع  دادـعا  همه  يارب  ددـع ، ینعی  لـصفنم  مک  رد  (. 1 [ ) 185]

ای رتکچوک و  ای  عبرم  رتم  ای  رتمیـسد  ای  رتمیتناـس و  کـی  حطـس ، رد  هکناـنچ  دـشاب  ّداـع  نآ  يارب  دـناوتیم  نآ  زا  یئزج  ره  تسا و 
دنامیمن یقاب  يزیچ  میهاکب ، لصفنم  ای  لصتم  ّمک  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ّداع  رگا  هکنانچ  دنکیم ، ّداع  ار  نآ  نآ ، زا  رتگرزب 

حطس ره  یمیلعت  مسج  يور  رب  یـضورفم و  طخ  ره  حطـس  يور  رب  تسا و  كرتشم  دح  یـضورفم  هطقن  ره  طخ ، يور  رب  (. 2 [ ) 186]
ماسجا رد  دوخ  فارطا  و  حطـس ) طخ و  رد  نیفرط ( ياهتمـسق  زا  کی  ره  زا  یئزج  دناوتیم  ینعی  دوب ؛ دناوت  كرتشم  ءزج  یـضورفم 

دشاب یحطس  دنچ 
هب هاگچیه  یعیبط  ماسجا  هک  تسا  نآ  هتسناد  مّظنم  یمیلعت  ماسجا  دوجو  هب  طورشم  ار  نآ  عاونا  ّطخ و  دوجو  هکنیا  تلع  (. 1 [ ) 187]

تسا یماسجا  نینچ  دوجو  هب  فوقوم  زین  طخ  دوجو  دوشیمن و  تفای  جراخ  رد  لماک  طورخم  هرک و  بعکم و  تروص 
يرگید هطقن  نآ  زا  لبق  دوش  ضرف  طخ  ود  یقالت  هطقن  نیلوا  ناونعهب  ياهطقن  ره  نوچ  هک  تسا  نیا  قوف  لالدتـسا  هجیتن  (. 1 [ ) 188]
ریدتسم تکرح  دمآ و  دهاوخن  نوریب  يزاوت  تلاح  زا  هاگچیه  طخ  ود  سپ  ددرگ ، عطق  دیاب  يرگید  طاقن  تیاهنیب  ات  زین  نآ  زا  لبق  و 

. دناهدرک ریرقت  زین  يرگید  زرط  هب  ار  هلئسم  نیا  دوب . دهاوخ  لاحم 
. تسین یناسآ  راک  نآ  دییأت  ای  ّدر  دیامنیم ، هداس  هک  لاح  نیع  رد  تسا  فورعم  رپس ) سُرت ( ناهرب  مان  هب  هک  ناهرب  نیا 

ًاـضرف زین  نآ  هک  هدش ، هدیـشک  نآ  تازاوم  هب  هرک  زکرم  زا  طخ  یهانتمان و  تسا  یطخ  طخ  دوشیم ، هظحالم  فلا  لکـش  رد  هکنانچ 
. دنک عطق  دننام  ياهطقن  رد  ار  طخ  طخ  هک  میهدیم  تکرح  يروط  نآ  روحم  لوح  ار  هرک  نونکا  تسا . یهانتمان 

هطقن نیلوا  دـشاب  نآ  زا  رتالاب  هک  يرگید  هطقن  ره  ای  مینک و  روصت  طخ  ود  دروخرب  هطقن  نیلوا  ار  ینعی  طخ  ود  یقالت  هطقن  رگا  نونکا 
نیدـب دـشاب و  هدرک  عطق  هطقن  زا  لبق  هطقن  تیاـهنیب  رد  ار  طـخ  طـخ  هک  تسا  نیا  نآ  همزـال  دوش ، ضرف  یهاـنتمان  طـخ  ود  دروخرب 

هطقن هب  نیارباـنب  دـشاب و  يرگید  یقـالت  هطقن  نآ  زا  لـبق  دـیاب  مینک  ضرف  یقـالت  هطقن  نیلوا  ار  نآ  زا  رتـالاب  يرگید  هـطقن  ره  بـیترت 
. دیسر دهاوخن  یضرف 

. تسین نکمم  يزیچ  نینچ  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  لعفلاب  یهانتمان  طوطخ  هک  دوب  دهاوخ  تسرد  یماگنه  ناهرب  نیا  هتبلا 
هب زاب  دوش و  جراخ  یقالت  هطقن  نیرخآ  زا  طخ  ییاهتنا  بناـج  رد  اـت  دـبای  همادا  یلبق  تهج  ناـمه  رد  ردـق  نآ  هرک  شخرچ  رگا  لاـح 

تسا تیاهنیب  طخ  اریز  دیسر ، دهاوخن  هطقن  نیرخآ  هب  هاگچیه  زین  دیآرد  تازاوم  تلاح 
لمع هب  داعبا  یهانت  مدـع  تابثا  يارب  اهنآ  زا  هک  یجاتنتـسا  هدـیدرگ و  حرطم  قیبطت  ناهرب  یَملُـس و  ناهرب  رد  هچنآ  ًاـعطق  (. 1 [ ) 189]
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هتفرگ تروص  ریخا  نرق  ود  رد  نآ  تفرـشیپ  هک  تسا  یـضایر  ملع  رد  اهتیاهنیب  هب  طوبرم  لئاسم  كرد  مدـع  زا  یـشان  تسا ، هدـمآ 
قیبطت و ناهرب  نالطب  دناهدوب . عالطایب  تسا  حرطم  اهتیاهنیب  دروم  رد  هک  یلـصفم  ثحابم  زا  نیـشیپ  نانادیـضایر  امکح و  تسا و 

. تسا نشور  زورما  یمّلُس ،
ص 23 ج 4 ، رافسا ، هب  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب 

تسا نیا  ّفلؤم  دوصقم  اجنیا  رد  تسا . هدش  هداد  حیضوت  یلیصحت  بلس  لودع و  یقطنم  حالطصا  ود  دروم  دنچ  رد  اًلبق  (. 1 [ ) 190]
هتفگ اًلثم  دـشاب و  لومحملاۀـلودعم  يایاضق  بلاق  رد  نخـس  دـیابن  دوجوم ، دودـعم  ضورعم و  دروم  رد  تیاهنیب  ددـع  زا  ریبعت  رد  هک 

یلیـصحت بلـس  تروصهب  دیاب  هراومه  هکلب  تسا ، یهانتمان  نامـسآ  ناگراتـس  دادـعت  ای  تسا ، یهانتمان  دوجوم  ياهناسنا  ددـع  دوش :
یهانتم دادـعا  هلـسلس  مییوگ : هکنانچ  دـنک ، بلـس  عوضوم  زا  ار  لومحم  تبـسن  هکلب  دـشابن  لومحم  ءزج  یفن  تادا  ینعی  دور . راکهب 

دناهوقلاب همه  هکلب  دوب  دناوتن  لعفلاب  یهانتمان  دوجو ، ملاع  رد  یترثک  چیه  ياهلسلس و  چیه  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  و  تسین ،
دیعب و سنجای  و  مات ) ّدح  بیرق ( لصف  بیرق و  سنج  زا  دشاب  بکرم  هک  تسا  ّدح  هب  فیرعت  یقطنم  عنام  عماج و  فیرعت  (. 1 [ ) 191]

افتکا صقان ) مسر  هّصاخ ( دیعب و  سنج  ای  مات ) مسر  هّصاخ ( بیرق و  سنج  هب  دـشابن  رّـسیم  هک  یتروص  رد  و  صقان ) ّدـح  بیرق ( لصف 
هنوگره ًاعبط  تسین  روصت  لـباق  اـهنآ  يارب  دـیعب  یتح  بیرق و  لـصف  سنج و  دـناهیلاع و  ساـنجا  هک  تـالوقم  دروم  رد  نکیل  دوشیم .

تـسا صقان  مسر  تروصهب  اهنت  اهنآ  فیرعت  تسین  تالوقم  زا  رتالاب  یـسنج  ًاساسا  نوچ  دوب و  دهاوخن  ّدح  هب  فیرعت  اهنآ  زا  یفیرعت 
دوب دهاوخ  ناصقن  تیاهن  رد  فیرعت  هنوگنیا  هتبلا  تفای و  ناوت  تسد  عوضوم  تخانش  هب  ّصاخ  ضرع  ای  هّصاخ  قیرط  زا  هک 

لابند هب  اردصالم  هک  تسا  هدش  لقن  فیکلا » ۀلوقم  یف  یناثلا  نفلا  لیذ « نیّهلأتملاردص  رافـسا  مراهچ  دـلج  زا  بلطم  نیا  (. 2 [ ) 192]
هداد ناشن  ار  اهنآ  فعـض  دراوم  کی ، ره  لیلحت  دـقن و  زا  سپ  هدروآ و  نیـشیپ  يامکح  لوق  زا  فیک  دروم  رد  ار  يرگید  فیراعت  نآ 

. دناهدرک لقن  ار  يو  لوق  همدقم  اهنت  اجنیا  رد  هللا  همحر  ّفلؤم  تسا .
زا ثحب  دنرهاوج و  نوئـش  زا  ضارعا  هللا  همحر  ّفلؤم  داتـسا  صخالاب  وا  بتکم  ناوریپ  نیّهلأتملاردص و  رظن  زا  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 

دراوم یخرب  رد  صقاـن و  ثحاـبم  ریاـس  رد  هکلب  فیرعترد ، اـهنتهن  تسا ، هدوب  لوادـتم  میدـق  تمکح  رد  هک  يوـحن  هب  یـضرع  روـما 
ص 60 ج 4 ، رافسا ، ك : ر . تسا . تسردان 

رد دشاب  يرگید  مدـع  یکی  دوجو  هک  رما  ود  نیب  لباقت  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  هکلم  مدـع و  لباقت  لباقت ، ماسقا  زا  یکی  (. 1 [ ) 193]
هک ناویح  رد  تسا ، رون  مدـع  تملظ ، تسا و  ییانیب  مدـع  ناـمه  يروک  هک  تملظ  رون و  ییاـنیب و  يروک و  لـثم  لـباق . عوضوم  کـی 

. دراد ندوب  یئرم  ّتیلباق  هک  مسج  دراد و  ییانیب  تیلباق 
روصت ّدح  زا  جراخ  تعرـس  تسا و  هدوب  نآ  ندوبن  ای  ندوب  رهوج  نامه  نیـشیپ ، يامکح  هاگدـید  زا  رون  هلئـسم  رد  یلـصا  لکـشم  اما 
تعسو اب  جاوما  ثحبم  یفرط  زا  دنوش . لئاق  نآ  يارب  یتّیرهوج  ای  ّتیمسج  هک  تسا  هدوب  نآ  زا  عنام  هیناث ) رد  رتمولیک   300 / 000 رون (

. تسا هدوب  هتخانشان  ناشیا  يارب  دراد  دیدج  کیزیف  رد  هک  یتیمها  و 
جوم و رون و  دیدج ، کیزیف  هدمع  عوضوم  هزورما  دیدرگ و  فشک  متـسیب  نرق  رد  دـیدج و  رـصع  رد  رون  هب  طوبرم  لئاسم  زا  يرایـسب 

. دوبن هتخانش  نآ ، يزورما  موهفم  هب  کیچیه  میدق  تمکح  رد  هک  تسا  هّرذ  تکرح و 
ناشیا لاوقا  تتـشت  هدوب و  هارمه  لامتحا  دـیدرت و  اب  هراومه  رون  دروم  رد  نیـشیپ  يامکح  نخـس  هک  درک  ناـمتک  دـیابن  ار  تقیقح  اـما 

دراد نانآ  ینادرگرس  زا  تیاکح  دوخ 
تاغیلبت رتفد  رشن  پاچ و  زکرم   ) باتک ناتسوب  هسـسوم  دلج ، 1 ۀمکحلا ،) ۀیاهن  همجرت   ) هفـسلف تیاهن  نیـسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 194]

.1387 لوا ، پاچ : مق ، مق - ) هیملع  هزوح  یمالسا 
هک یـسک  ینعی  تسا ، ینعم  نیا  سکع  هب  ّحاصَم  دشاب و  دعتـسم  يرامیب  ره  شریذپ  يارب  شندب  هک  یـسک  ینعی  ضارمِم  (. 1 [ ) 195]

همکحلاهیاهن همجرت  هفسلف : www.Ghaemiyeh.comتیاهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 282 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هدش  رکذ  امکح  راثآ  بلغا  رد  ینامسج  ضرع  ود  يدادعتسا و  تیفیک  ود  ناونعهب  هک  دوشیمن ، رامیب  یناسآ  هب  شندب 
زین اهنآ  رد  دراد و  دوجو  نارادناج  رد  اهنت  تاّیفیک  هنوگنیا  هک  تسا  نآ  هللا  همحر  ّفلؤم  وا  عبت  هب  سیئرلاخیـش و  روظنم  (. 1 [ ) 196]

تسا نآ  رد  فّرصتم  دراد و  نادب  قلعت  نکیل  تسین ، يدام  هک  دوشیم  طوبرم  سفن  هب  ًافرص  هکلب  تسین  ینامسج  ياههبنج  هب  طوبرم 
ماـجنا زا  زجاـع  هک  یلاـح  رد  دـنکیم  ار  یلعف  هدارا  ناوارف  قوـش  اـب  یـسک  یتـقو  هک  تسا  نیا  هللا  همحر  فـّلؤم  روـظنم  (. 1 [ ) 197]

هک قوش  رب  هوالع  ینعی  دراد . دوجو  هدارا  مان  هب  رگید  یتیفیک  هکلب  تسین  لعف  طرفم ، قوش  زا  سپ  هلـصافالب  هک  میباییمرد  تسانآ ،
لعف و هب  تبـسن  تسا  میمـصت  مزع و  ّتیعطق  هدارا  سپ  دراد . دوجو  مه  تسا  يرایتخا  لیم  هک  هدارا  تسا ، لـعف  هب  تبـسن  یعیبط  لـیم 

ص 113 ج 4 ، رافسا ، ك . ر . تسا . دیدش  قوش  زا  ریغ  نیا 
رارقیندوـک اـی  تواـبغ  نآ  لـباقم  هک  موزل  دـح  زا  شیب  یگنرز  یـسنجدب و  ینعم  هب  تـسا  يزبرگ  زبرُگ و  بّرعم  هزبرج  (. 1 [ ) 198]

تسا نآ  طیرفت  بناج  یمود  یلمع و  لقع  رد  طارفا  بناج  یلوا  هک  دریگیم 
يروضح ملع  هب  ناسنا  يارب  هکنآ  اب  لاوحا  هنوگنیا  اریز  تسا ، راوشد  یناسفن  تایفیک  ریاس  دننام  زین  َملا  تّذل و  فیرعت  (. 1 [ ) 199]

تسا سفناب  راگزاسو  مئالم  رما  كاردا  نیع  تّذل  تسین . ناسآ  یقطنم  فیراعت  بلاق  رد  اهنآ  زا  ریبعت  اما  تسا ، هدش  هتخانـش  مولعم و 
درادتوافت ذیذل  ءیش  تخانشاب  كاردا  نیاو 

ياراد مدـع  هک  دـش  هتفگ  مدـع  هب  طوـبرم  ثحاـبم  رد  اریز  دـشابن ، یفاـک  یخـساپ  نینچ  هدـننک ، داریا  يارب  تسا  نکمم  (. 1 [ ) 200]
. دنکیم یفرعم  یعقاو  قادصم  ياراد  دوجوم و  ار  نآ  دراد  دوجو  نهذ  رد  هکنیا  دانتسا  هب  اجنیا  رد  تسین و  یتیهام  تاذ و  هنوگچیه 

میهافم هنوگنیمه  دوجو  ینهذ ، دوجو  رب  نیـشیپ  يامکح  لـئالد  نیرتمهم  زا  یکی  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذ  لاکـشا  نیا  عفر  يارب 
فرظ رد  دوجوم  یمدـع  رما  ینعی  دـنراد ، روضح  نهذ  رد  نکیل  تسین ، روصتم  اـهنآ  يارب  یقادـصم  چـیه  جراـخ  رد  هک  هدوب  نهذ  رد 

تسا شیوخ  موهفم  قادصم  دوخ  كاردا ،
هفسلف ثیراوم  زا  ءاّشم و  يامکح  تاروثأم  زا  هک  رشع ، تالوقم  ای  هناگهد  هیلاع  سانجا  تحت  تایهام  يدنبمیـسقت  ًالوصا ، (. 1 [ ) 201]
هناگُهن تالوقم  رهوج و  فیراعت  هتفرگ و  تروص  نآ  رد  ییاهرظندیدجت  اهحالصا و  هفـسلف ، خیرات  لوط  رد  هکنآ  اب  تسا  ییوطـسرا 

هدش عقاو  داقتنا  دیدرت و  دروم  ساسا  زا  يدنبمیسقت  هنوگنیا  دیدج ، هفسلف  رد  اما  تسا ، هتفای  یتالوحت  تارییغت و  نامز  ّیط  رد  یضرع 
. تسا

، تسا هدش  هداد  رارق  فیک  هلوقم  تحت  تاّیفیک و  ناونعهب  هچنآ  زا  یضعب  دناهتشاد  هجوت  نادب  دوخ  هللا  همحر  ّفلؤم  هکنانچ  هلمج  زا 
مه میدق  هفـسلف  فیراعت  لوصا و  قبط  اهنآ  رب  زین  ضرع  قالطا  هکلب  دوشیمن  بوسحم  فیک  طقف  هن  دـیدج  یملع  تاقیقحت  ساسا  رب 

. تسا هدش  عقاو  یّسح  تاّیفیک  ناونع  تحت  یتّنس  هفسلف  رد  هچنآ  هژیوهب  دوب ، دناوتن  حیحص 
نشور هریغ  توص و  وب ، معط ، تدورب ، ترارح و  اهگنر ، رون ، دننام  میدق  هفسلف  یفیک  ضارعا  زا  يرایسب  تقیقح  دیدج ، کیزیف  رد 

هک تسین  ینعم  نادـب  عوضوم  رد  اهنآ  دوجو  نیارباـنب  تسا ، هدیـسر  توبث  هب  اـهنآ  رتشیب  ّتیمـسج  هکلب  ّتیرهوج ، اـهنت  هن  هدـیدرگ و 
هکنانچ تسا . رگیدکی  اب  ّلک  کی  ءازجا  ّتیعم  دـننام  عوضوم  اب  اهنآ  ّتیعم  هکلب  دـنیآ ، روصت  رد  ءیـش  لاح  فصو و  ینعم  هب  ًافرص 

زا ناینیـشیپ  رظن  فالخرب  هک  يدام  تسا  یتاّرذ  رون  اریز  درادن ، یتوافت  نادنچ  تخرد ، اب  خاش  گرب و  هطبار  اب  ّرین ، مسج  رون و  هطبار 
نآ دروم  رد  دشاب ، لقن  ناکما  مدـع  هک  ضرع  هّصاخ  نیرتهدـمع  سپ  دوشیم . لقتنم  ییاج  هب  ییاج  زا  دـباییم و  جّومت  فارطا  هب  ّرین 

. دوب دهاوخن  تسرد 
لح تاسوسحم  اب  طابترا  رد  ناسنا  زغم  یبصع و  نامتخاس  دروم  رد  دـیدج  تاّیفـشک  باـصعا و  يژولویزیف  زین ، ار  لـئاسم  زا  يرایـسب 

دریگ رارق  لماک  هجوت  دروم  دیاب  هللا  همحر  ّفلؤم  هیصوت  قبط  هک  تسا  هدرک 
ار اهنآ  هک  دیآیم  دوجو  هب  اهنآ  رد  یلاوحا  تافص و  رگید  روما  ءایشا و  هب  ءایشا  تبسن  زا  هک  تسا  نآ  ثحب  نیا  هصالخ  (. 1 [ ) 202]
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يارب یتم  نیا و  تأیه  نامز  ناکم و  هب  مسج  تبسن  زا  اًلثم ، هکنانچ  ار . اهتبسن  نآ  دوخ  هن  دیمان ، دیاب  یبسن  تالوقم  ای  یبسن  ضارعا 
نآ نیب  تبـسن  يرارقرب  زا  هکلب  ناکم ، نامز و  مسج و  نیب  تبـسن  هن  تسا و  نامز  ای  ناکم  دوخ  هن  تأیه  نآ  هک  دوشیم  لصاح  مسج 

دیآیم دوجو  هب  مسج  يارب  یضرع  تلاح  نیا  ود ،
رارقرب فرط  ود  نیب  تبسن  کی  هک  يدراوم  رب  هفاضا  ظفل  هک  تسا  بلطم  نیا  ندش  نشور  يارب  هللا  همحر  ّفلؤم  حیضوت  (. 1 [ ) 203]
هفاضا ار  نآ  هک  دراد  دوجو  یتبـسن  زین  بتاک  ناسنا  ای  قطان  ناویح  ای  دـیز  باتک  اـی  دـیز ، ماـیق  رد  هکناـنچ  دوشیم ، قـالطا  زین  تسا 

فوصوم تفـص و  ای  دیز  مایق  دـننام  دوشیم  هدـناوخ  هفاضا  وحن  رد  هچنآ  زا  معا  يدـییقت  تابّکرم  هّیلک  رد  دوجوم  تبـسن  دـنیوگیم (
لثم دـشاب ، ررکم  فرط  ود  نیب  هک  تسا  یتبـسن  زا  لصاح  تأیه  تسا  هناگُهن  ضارعا  ءزج  هک  هفاـضا  هلوقم  اـما  بتاـک ،) ناـسنا  دـننام 

ینییاپ ییالاب و  يردپ و  يردارب و 
هب فاضم  دیاب  ار  تّوُنب  ای  تّوبا  اًلثم  دـش . هک  یفیرعت  اب  تسا  هفاضا  هلوقم  سفن  نامه  یقیقح  هفاضا  هک  تسا  نیا  دوصقم  (. 1 [ ) 204]

ياجهب اًلثم  دـننکیم . قالطا  هلوقم  نیا  عوضوم  رب  ار  فاضم  هفاضا و  ًاـبلاغ  مدرم  نکیل  تسا ، یفـسلف  صاـخ  حالطـصا  یقیقح و  ینعم 
هلوقم عوضوم  ینعی  دنرامشیم ؛ فاضم  تسا  يدنزرف  هب  فوصوم  ناسنا  هک  ار  دنزرف  ای  نبا  دننادب ، فاضم  ار  تّونب ) يدنزرف ( هکنآ 

رد تسا  رهاظ  هکنانچ  دـنیوگ و  يروهـشم » فاضم  تمکح « حالطـصا  رد  ار  نیا  دـنمانیم و  فاضم  ضرَع  اـب  هارمه  اـی  ییاـهنت  هب  ار 
تسین ظوحلم  بناج  ود  نیب  تبسن  رّرکت  قالطا ، هنوگنیا 

هفاضا و طبار و  دوجو  نیوانع  تحت  میدق  هفسلف  رد  طقف  هن  هک  تسا  یفـسلف  مهم  ثحابم  زا  یکی  تافاضا  بسن و  ثحبم  (. 2 [ ) 205]
. تسا هفسلف  هدمع  لئاسم  زا  زین  رصاعم  نارود  هفسلف  رد  هکلب  هدش ، عقاو  ثحب  دروم  نآ  لاثما 

نهذ زا  جراخ  هک  تسا  یقطنم  يوناث  تالوقم  زا  نهذ و  هتخاـس  میهاـفم  زا  نآ  یلوقم  ینعم  هب  هفاـضا  هک  دـناهدرک  روصت  نینچ  یخرب 
ییالاب تّونب ، تّوبا و  دننام  یناعم  هنوگنیا  هکنیا  دناهدش . لئاق  لقتسم  دوجو  تافاضا  يارب  سکعهب ، یخرب  و  درادن ؛ یتوبث  هنوگچیه 

، یقطنم هن  تسا  یفـسلف  يوناث  تالوقعم  زا  ای  دوخ  عوضوم  دوجو  هب  دوجوم  اما  تسا ، دوجوم  جراـخ  رد  يرود  یکیدزن و  ینییاـپ و  و 
ص 204 ج 4 ، رافسا ، ك : ر . تسا . هللا  همحر  ّفلؤم  اردصالم و  يأر 

اًلثم دش . هتفگ  مک  ثحبم  رد  هکنانچ  تسا - دـحاو  دوجو  ثیح  زا  ترثک  نیع  رد  تسا و  ریثک  تدـحو  نیع  رد  ددـع  ره  (. 1 [ ) 206]
، دحاو ای  کی  تسا ( دّدعتم  ياهدحاو  رب  لمتـشم  اما  تسا ، دحاو  ددع  کی  کی ، ره  هکنآ  نیع  رد  رازه  ای  هد و  ای  جـنپ  ای  راهچ  ددـع 

نآ کی  رد  هچرگ  زین  نامز  ءازجا  درادـن .) لعفلاب  ماسقنا  نوچ  تسین ، ددـع  شدوخ  فیرعت  بسح  رب  اـما  تسا ، دادـعا  ياـنبم  لـصا و 
رد هکلب  تسین  نآ  کی  رد  اهنآ  ّتیعم  ینعی  دنرّخأتم . مّدقتم و  ّتیعم  نیع  رد  تسا و  نآ  دوجو  هوحن  رّخأت ، مدـقت و  اما  دـنرادن ، دوجو 

دنشابیم اراد  رخأت  مّدقت و  نیع  رد  نآ  ءازجا  هک  تسا  يدحاو  یجیردت  دوجو  لاصتا 
هفاضا نیفرط  هچ  هدـمآ ، نتم  رد  هکنانچ  اریز  دوش ، هبتـشم  هفاـضا  نیفرط  ندوب  ناـسکی  اـب  دـیابن  هفاـضا  رد  تبـسن  رارکت  (. 1 [ ) 207]
تّونب هب  تبـسن  هک  دراد  یلوقم  هبنج  یماگنه  تّوبا ، هک ، ینعم  نیدب  تسا . رّرکم  اهنآ  نیب  دوجوم  تبـسن  فلتخم ، هچ  دشاب و  ناسکی 

نیا اب  دراد  دوجو  فارطـالا  ۀـلکاشتم  هفاـضا  رد  ًاـنیع  رما  نیمه  دراد . ياهناگادـج  تبـسن  تّوبا  اـب  زین  تّونب  نآ  هک  دوش  هتفرگ  رظن  رد 
یمود دراد  يردارب  تبسن  یمود  اب  یلوا  رگا  هک  ردارب  ود  نیب  هفاضا  دننام  دنناسکی ، تقیقح  رد  فرط  ود  هفاضا  عون  نیا  رد  هک  توافت 

تبـسن هکنآ  اب  تسا  یلوا  هیاسمه  زین  يرگید  نآ  دـشاب  يرگید  هیاـسمه  یکی  یتقو  هیاـسمه ، ود  اـی  دراد ، يردارب  تبـسن  یلوا  اـب  زین 
تبسن مه  زاب  دنزرف ، ردپ و  دننام  دنتسین ، ناسکی  نیفرط  هک  فارطالا  ۀفلتخم  هفاضا  رد  تسا . يرگید  تبسن  زا  ادج  کی  ره  یگیاسمه 

دشاب دوجوم  يدنزرف  تبسن  هک  تسا  تباث  یتقو  يردپ  تبسن  ینعی  تسا ، ررکم  اهنآ  نیب  دوجوم 
نآ هب  نآ و  زا  لاقتنا  هچنآ  دـننام « نآ ، هب  طوبرم  ياهیگژیو  دـیاب  دـنک ، راـکنا  ار  ناـکم  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  (. 1 [ ) 208]
هب طوبرم  اًلک  ار  ناعزانتم  قفاوت  دروم  هناگراهچ  تاراما  یلک  روطهب  و  ندوب » رادقم  ياراد  زین « و  ندوب » عضو  ياراد  ای « دباییم » ققحت 
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رهوج و اـب  نوچ  خـلا ، تسا  عضو  تسا  يریگهزادـنا  لـباق  هچنآ  اـی  دریگیم و  تروص  عضو  رییغت  لاـقتنا  رد  ینعی  دـنادب . عضو  هلوقم 
دبای رییغت  تالوقم  همه  رد  مسج  تسا  نکمم  نوچ  تسین  قابطنا  لباق  زین  عضو  اـب  فاـصوا  نیا  اـما  تسین ، قاـبطنا  لـباق  رگید  ضارعا 

تساهنآ همه  زا  ریغ  ناکم  سپ  دنکن . رییغت  شناکم  اما  تسا - جراخ  اب  رگیدکی و  اب  مسج  ءازجا  تبسن  هک  عضو - یتح 
، تساهدمآ نتم  رد  هک  نهآ ، بوچ و  مان  هب  ار  مسج  هّیلوا  هّدام  هنرگو  تسا  هیوناث  هّدام  اجنیا  رد  هدام  ای  یلویه  زا  دوصقم  (. 2 [ ) 209]

تسین دادعتسا  هوق و  زج  دوخ  هک  یلوا  يالویه  هن  تسا  مسج  عاونا  زا  ءایشا  هنوگنیا  اریز  دیمان ، ناوتیمن 
ناـکم رگا  سپ  رگید ، زیچ  هن  دـباییم و  لیدـبت  رییغت و  هک  تسا  مسج  ناـکم  یلاـقتنا ، تکرح  هژیوهب  تـکرح  رد  نوـچ  (. 1 [ ) 210]

حطـس ای  و  تسا ، ءاشم  يامکح  يأر  هکنانچ  دـشاب ، يوحم  حطـس  اب  نآ  سامت  ءیـش و  رب  يواح  ای  طیحم  مسج  ینورد  حطـس  مسج ،
هنوگره ریدقت  ره  هب  دـیاب  سپ  تسا ، ناشیا  زا  يرگید  هورگ  يأر  هکنانچ  دـشاب ، يواح  یلخاد  حطـس  رب  سامم  يوحم  مسج  یجراخ 

رد يراج  بآ  رد  هک  ییهام  تروص  نآ  رد  دـشاب . نّکمتم  ءیـش  تکرح  نیع  هکلب  تکرح  بجوم  يوحم  ای  يواـح  حطـس  رد  لیدـبت 
دوش كاردا  ّسح  هب  نآ  تکرح  هک  تسین  ینعم  نادـب  بلطم  نیا  هتبلا  دـشاب ، كّرحتم  نوکـس  نیع  رد  دـیاب  تسا  هداتـسیا  دوخ  ياج 

رب دـناوتیم  مسج  کی  اریز  دراد ، تکرح  کی  طقف  لاح  کی  رد  مسج  کـی  هک  دوش  روصت  دـیابن  تسا و  یعقاو  تکرح  روظنم  هکلب 
هموظنم تکرح  دیـشروخ و  درگ  رب  نآ  تکرح  دوـخ و  روـحم  درگ  رب  نیمز  تکرح  اـب  لاـح  نیع  رد  دـشاب و  نکاـس  اًـلثم ، نیمز  يور 

یقیقح ناکم  رییغت  روبزم  تاکرح  زا  کیچیه  اما  دشاب ، كرحتم  رگید ، تکرح  نیدنچ  دـیاش  دوخ و  یناشکهک  رادـم  رد  يدیـشروخ 
تسین

یـصخش رادقم  ود  لخادت  زا  عنام  يوق ، نظ  هب  هکلب  فیعـض  لامتحا  هب  هن  هدیدرگ ، رکذتم  دوخ  هللا  همحر  ّفلؤم  هکنانچ  (. 1 [ ) 211]
ود لخادت  زا  عنام  دشاب ، هتـشاد  دوجو  هدام  زا  درجم  دُعب  رگا  و  دوب ، دناوت  تروص  ای  یلویه و  ای  تیمـسج  رادقم ، کی  هب  نآ  لیدـبت  و 

. تسا هدام  زا  دّرجم  يرهوج  دعب  ناکم  هک  دناهدرک  دیق  هیرظن  نیا  نارادفرط  و  دوب ، دهاوخن  رادقم 
هکنانچ نیشیپ - يامکح  راثآ  رد  یعیبط  ّزیح  ای  ناکم  هب  طوبرم  ثحابم  هّیلک  هکنیا  ًالّوا : تسا . يرورـض  هتکن  دنچ  هب  هجوت  اجنیا  رد 

حرط يارب  ییاج  نآ  هب  طوبرم  نیناوق  یمومع و  هبذاج  فشک  تسا و  لـطاب  اًـلک  هدرک - فذـح  باـتک  بلاـطم  زا  زین  هللا  همحر  ّفلؤم 
. تسا هتشاذگن  یقاب  لکش  نادب  لئاسم 

ألخ و هب  طوبرم  لئاسم  هّیلک  هک  تسا  لکـشم  نیا  تسا و  هدام  نودب  دـُعب  دوجو  یگنوگچ  كرد  ناکم ، رما  رد  هلئـسم  نیرتمهم  ًایناث :
لاثما دوجوم و  زا  یلاخ  ياضف  دوجو  اضف و  داعبا  هب  طوبرم  ثحابم  زین  دیدج  راصعا  رد  تسا . هدروآ  دوجو  هب  میدـق  هفـسلف  رد  ار  ألم 
یهانت مدع  یهانت و  تسا . هلئسم  ضومغ  زا  یکاح  همه  ددرگیم ، حرطم  تکرح  هب  طوبرم  ثحابم  رد  ًابلاغ  دیدج و  کیزیف  رد  هکنآ 

درک وجتسج  کیزیف  رد  دیاب  ار  نآ  ّلح  هک  دباییم  طابترا  هلئسم  نیمه  اب  يوحن  هب  زین  داعبا 
تسا هّیموی  تکرح  رادقم  هک  نیمز  يور  مدرم  نیب  فراعتم  نامز  دراد و  یّـصاخ  نامز  تکرح  ره  هک  هلئـسم  نیا  هب  هجوت  (. 1 [ ) 212]
تکرح نآ  دادـتما  رادـقم  هک  نامز  و  هّیموی ، تکرح  هاوخ  تسا ؛ ّتیمها  روخ  رد  رایـسب  مالـسا ، يامکح  بناج  زا  درادـن ، قالطا  هبنج 

تاـکرح و همه  قاـبطنا  لوـبق  اـما  دوـخ ، درگ  رب  نیمز  شدرگ  اـی  میدـق ) تأـیه  رب  اـنب  دـشاب ( نـیمز  درگ  رب  كـالفا  شدرگ  زا  تـسا ،
کی لوط  هک  تسا  هدیـسر  تابثا  هب  ًالامجا  و  دـیدج ، کیزیف  رد  تیبسن  هلئـسم  هب  دوشیم  طوبرم  هّیموی ، تکرح  نامز  رب  ناشیاهنامز 

تسین ناسکی  نامز ، اضف - رد  فلتخم  ياهتعرس  اب  نوگانوگ  تاکرح  رد  ام ، نامز  زا  دحاو 
کی ینعی  دوجولا ، ینآ  اـی  دوجولا و  یجیردـت  اـی  تسین ، رتشیب  هنوگود  ناـهج  ثداوح  هک  اـجنآ  زا  يدنبمیـسقت  نیا  رد  (. 1 [ ) 213]

رد رگید  هتـسد  کی  تسا و  نامز  زا  یـشخب  اـب  قبطنم  نآ  زا  شخب  ره  و  دـتفایم ، قاـفتا  نآ  اـب  قبطنم  ناـمز و  لوط  رد  ثداوح  هتـسد 
ءیش ود  دروخرب  دننام  تسین ، میسقت  لباق  تسا و  ینآ  و  تسین ، قابطنا  لباق  نامز  دوخ  رب  نوچ  نآ ، هنارک  زرم و  رد  ینعی  نامز  فرط 

. ینآ ریغ  ثداوح  همه  دننام  تسا ، یجیردت  ثداوح  رگید  مسق  ءایشا . نیب  سامت  ای  نتسسگ و  ای 
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ینآ ای  دوب و  دهاوخ  یجیردت  ای  زین  یتم  ساسا  نیا  رب 
مک فیک و  نآ ، هیلعٌقفتم  هک  دوشیم ، عقاو  هناگهد  تالوقم  زا  یـضعب  رد  اهنت  تکرح  اردصالم ، زا  شیپ  يامکح  رظن  هب  (. 2 [ ) 214]

يرهوج تکرح  هب  لـئاق  هک  یمیکح  اردـصالم  زا  لـبق  اـت  تسا ؛ فـالتخا  اـمکح  نیب  رهوج  رد  تکرح  دروم  رد  تسا . عضو  نیا و  و 
هتبلا تسا . هدرک  تابثا  حیرـص  نایب  نشور و  لالدتـسا  اب  ار  رهوج  رد  تکرح  هک  تسا  يرکفتم  نیلوا  اردصالم  تسین و  هتخانـش  دشاب 

. دناهدنام ناوتان  نآ  تابثا  هیجوت و  رد  اما  دناهدوب ، لئاق  يرهوج  تکرح  هب  یناسک 
لحم و هلوقم  مان  نامه  هب  کـی  ره  هک  دـنکیم  باـجیا  یتم ، مسق  جـنپ  رهوج ، عضو و  ْنیا و  مک و  فیک و  رد  تکرح  ساـسا ، نیا  رب 

دوشیم هدناوخ  دوخ  عوضوم 
زین نتم  رد  هکنانچ  ّداضت ، هلئـسم  رد  هک  تسا  نیا  فالخ ، تیاع  توبث  رد  ءافخ  ماـهبا و  دوجو  زا  هللا  همحر  ّفلؤم  روظنم  (. 1 [ ) 215]
رما ود  بقاـعت  ینعی  دراد . دوجو  دـش  هدروآ  عـضو  ود  داـضت  يارب  هک  ییاـههنومن  رد  ًارهاـظ  همه  هک  تسا  مزـال  یطورـش  هدـش  هراـشا 

ود اجنیا  رد  هک  يدوجو  رما  ود  نیب  فالخ  تیاغ  دوجو  عوضوم و  رد  رگیدکی  اب  اهنآ  عامتجا  مدع  دـحاو و  عوضوم  کی  رب  يدوجو 
دح رد  نداتـسیا  ياپ  رب  اب  ار  نداتـسیا  رـس  رب  ای  نتفخ  يور  رب  اب  ار  نتفخ  تشپ  رب  عضو  ود  فالتخا  ناوتیم  ًاعقاو  اـیآ  اـما  تسا ، عضو 

؟ تسناد تیاغ 
: دناهتفگ تدـحو  فیرعت  رد  هک  تسا  نیا  تسا ، روکذـم  ینعم  هب  عضو  ياراد  تدـحو ، فالخرب  هطقن  هکنیا  زا  دوصقم  (. 1 [ ) 216]

نیمه ترثک  تدـحو و  هلحرم  رد  هکناـنچ  تسا - ماـسقنا  مدـع  نیع  دوخ  تدـحو  موهفم  تسا و  ماـسقنا  لوبق  مدـع  ینعم  هب  تدـحو 
تسا و ءازجا  هب  میـسقت  لباق  ریغ  زین  هطقن  دراد و  دوجو  ماسقنا  مدع  موهفم  زین ، هطقن  دروم  رد  یفرط  زا  دمآ . دهاوخ  نآ  لیـصفت  باتک 
رد تدـحو  هطقن و  توافت  هک  دـید  دـیاب  لاح  تسا . رایـسب  توافت  تدـحو  هطقن و  نیب  نکیل  تسا . ینعممه  تدـحو  اـب  ظاـحل  نیا  زا 
زین ار  یّـسح  هراشا  تیلباق  ماسقنا ، مدع  تفـص  رب  هوالع  هطقن  هک  ریبعت  نیدـب  هدـمآ ، نتم  رد  هک  تسا  نامه  لاؤس  نیا  خـساپ  تسیچ ؟

تسین عضو  ياراد  هراشا و  لباق  تدحو  اما  تسا ، نتم  رد  روکذم  ّصاخ  ینعم  هب  عضو  ياراد  رگید  ترابع  هب  دراد و 
هنوگچ اًلثم  تسا ؟ ریذـپناکما  هنوگچ  دـشاب  هارمه  هدام  اب  هکنآ  نودـب  لـصّتم  تاـیمک  تهج  نییعت  هک  تسا  نیا  هلئـسم  (. 2 [ ) 217]

؟ داد رارق  هراشا  دروم  اضف  نییاپ  الاب و  ای  برغ  قرش و  تاهج  زا  یکی  رد  هدام  زا  دّرجم  ار  یّـصاخ  مجح  ای  حطـس  ای  طخ  کی  ناوتیم 
دناهتفگ نخس  نآ  زا  ألم  ألخ و  ناونع  تحت  هک  دراد  یتالکشم  زین  ناکم  ثحبم  رد  هلئسم  نیا 

، دناهتـشادن نآ  زا  یتسرد  ینهذ  ریوصت  ییوگ  تسا و  شّوشم  مهبم و  ًابلاغ  یمالـسا  يامکح  راثآ  رد  کلم  ای  هدـج  هلوقم  (. 1 [ ) 218]
. تسا هدرکن  فارتعا  روصق  نیا  هب  هدوبن و  رادروخرب  تحارص  تعاجش و  زا  انیس ، یلعوبا  سیئرلاخیش  رگم  کیچیه ، اما 

یبرع نابز  رد  نتشاد » لعف « ندوبن  هطساو  هب  رتشیب  ینانوی  بتک  ياههمجرت  هژیوهب  یبرع  راثآ  رد  بلطم  نیا  ماهبا  هکنیا ، نخس  لصاح 
» ردصم زا  ناوتیم  ار  هلوقم  موهفم  دراد ، جات  سورخ  دراد و  شفک  نسح  دراد و  هالک  یلع  دوش ، هتفگ  هاگره  یـسراف  رد  هنرگو  تسا 

نیا رد  ناشیا  دنمدوس  هلاقم  يراسناوخ ، دمحم  رتکد  لوا ، دـلج  ص 172 . يروص ، قطنم  هب  دوش  عوجر  درک . كرد  یبوـخ  هب  نتـشاد »
هراب

ياهدـیکچ هناگهد  تالوقم  زا  کی  ره  هرابرد  هللا  همحر  ّفلؤم  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآدای  تالوقم  ثحبم  نایاپ  رد  (. 1 [ ) 219]
، هدرک لقن  تسا  هدش  صخشم  شیپ  زا  ًابلاغ  نآ  ثحابم  لئاسم و  هک  تمکح ، بتک  یتّنس  هویش  بسح  رب  ار  هتـشذگ  نارّکفتم  لاوقا  زا 
اب ءاـشم  تمکح  ثحاـبم  هک  اـجنآ  زا  اـما  تسا ، هدـیزگرب  باـب  ره  رد  ار  لوق  نیرتلدتـسم  نیرتلوقعم و  هک  تفگ  ناوتیم  رثکادـح 
هب مه  رافـسا  رد  تقیقح  نیا  دباییمن و  لماک  قابطنا  شناوریپ  اردص و  تمکح  رد  دوجو  یتاذ  کیکـشت  تدحو و  نافرع و  قارـشا و 

هّیرهوج تکرح  دوجو و  تلاصا  تدـحو و  هفـسلف  بوچراهچ  رد  دـیاب  ار  تـالوقم  هب  طوبرم  لـئاسم  قیقد  ّلـح  تسا ، راکـشآ  یبوخ 
- ددرگیم لماش  ار  یـضرع  هلوقم  هن  هک  ضارعا - دروم  رد  ّاًلک  باـتک ، نیا  ّفلؤم  اردـصالم و  لوق  ورنیا  زا  درک . وجتـسج  اردـصالم 
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هب طوبرم  ثحابم  زا  يرایـسب  یّلک  لصا  نیا  اب  دریگ و  رارق  قیقحت  ساسا  هیاپ و  دـیاب  رهاوجلا » نوئـش  نم  ضارعـالا  نا  هکنیا « رب  ینبم 
. دوب دهاوخ  دئاز  لاوقا ، رّرکم  ياهماربا  ضقن و  تالوقم و  زا  کی  ره  دوجو  هوحن 

نوگانوگ يدـییقت  یلیلعت و  تاـیثیح  ياراد  موهفم  ره  اریز  دوریم ، راـکهب  عوضوم  هارمه  هب  اـیاضق  بلغا  رد  تیثیح ، دـیق  (. 1 [ ) 220]
یتاذ رب  یموهفم  هک  یفـسلف  يایاضق  رتشیب  رد  وه » ثیح  نم  تراـبع « ورنیا  زا  تسین . قداـص  نآ  رب  قـالطا  روطهب  یمکح  ره  تسا و 

دزاسیم رظن  دروم  صاخ  تهج  هب  دّیقم  ار  عوضوم  ددرگیم  لمح 
نوماریپ امکح  ثحابم  بلغا  هک  دراد  دوجو  هنوگضقانت  لاکشا  کی  ترثک  تدحو و  هلئسم  رد  دیدرگ  هظحالم  هکنانچ  (. 1 [ ) 221]

مسق کی  دحاو و  مسق  کی  دوشیم ، میسقت  ریاغم  نیابتم و  مسق  ود  هب  قلطم  دوجوم  وس  کی  زا  هک  تسا  نآ  لکشم  تسه . هدوب و  نآ 
تقیقح ینعی  دراد ، تقواسم  دوجو  اب  تدـحو  هک  دوشیم  هتفگ  رگید  يوس  زا  ریثک . ای  تسا  دـحاو  اـی  یلک  روطهب  دوجوم  ینعی  ریثک ؛

تسا و دوجو  نامه  تدحو ، تدـحو و  نامه  دوجو ، ینیع ، توبث  رد  اما  تسین ، یکی  موهفم  ثیح  زا  هچرگ  دوجو  تقیقح  تدـحو و 
. تسا دحاو  يدوجوم  ره  دحاو » وهف  ٍدوجوم  لک  تسا «. یکی  دحاو  اب  دوجوم 

همه هدروآ  باتک  نیا  رد  هچ  رافسا و  رب  دوخ  یشاوح  رد  هچ  هللا  همحر  ّفلؤم  هک  یتاحیـضوت  رافـسا و  رد  نیّهلأتملاردص  هک  یلیـصفت 
. تسا ضقانتم  ًارهاظ  هتکن  نیا  ّلح  روظنم  هب 

تفـص هب  دوـش ، هتفرگ  رظن  رد  دوـجو  ثیح  زا  هچنآ  ره  تسین و  ترثـک  ياراد  ندوـب  دوـجوم  راـبتعا  هب  زیچ  چـیه  هک  تسا  نیا  هلئـسم 
و تسین ، نآ  لباقم  رد  یترثک  تسا و  دوجو  اب  قواسم  هک  ماع  تدـحو  یکی  تسه ، تدـحو  هنوگ  ود  نیارباـنب  تسا . فصّتم  تدـحو 
هک دراد  رارق  ترثک  نآ  لباقم  رد  تسا و  قلطم  ماـع و  ینعم  هب  دـحاو  دوجو و  قیداـصم  زا  یـضعب  تفـص  هک  ّصاـخ  تدـحو  يرگید 

. تسا دحاو  ِدوجوم  قیداصم  زا  رگید  یضعب  تفص 
قیداصم زا  هچنآ  هاگنآ  دوش . هسیاقم  رگیدـکی  اب  دـحاو ) دوجوم /( قیداصم  هک  دراد  رارق  ترثک  لباقم  رد  یماـگنه  تدـحو  نیارباـنب 

. مییوگ ریثک  ار  نآ  دشابن ، تسه ، رگید  قیداصم  یضعب  رد  هک  یتدحو  تفص  ياراد 
تسا قدص  تهج  زا  ریثک  اب  سایق  رد  دحاو  يرگید  ماع و  تدحو  هب  دحاو  یکی  دحاو  رابتعا  ود  زا  ضرغ  سپ 

هدنریگ رب  رد  تدـحو ، نیع  رد  دـندوجوم و  نادـب  یلفـس  يولع و  تانئاک  هّیلک  هک  تسا  يدوجو  طسبنم ، دوجو  زا  روظنم  (. 1 [ ) 222]
تاذ دوجو  هب  تبـسن  هک  تسا ، ناـمحّرلا  سَفَن  هب  روهـشم  اـفرع ، ناـبز  رد  طـسبنم  دوجو  نیا  تسا . یتـسه  رـسارس  رد  تادوـجوم  همه 

. دراد یّلظ  هبنج  لاعتم  بجاو 
یلعا هبترم  زا  بجاو  ریغ  يدوجو  هبترم  هک  تسا  هجوت  دروم  تهج  نیا  زا  رتشیب  تمکح ، نافرع و  لها  نیب  رد  طسبنم ، دوجو  حالطصا 

. ددرگ زاتمم  تسا  فرص  تدحو  بوجو و  هک 
دوجو بتارم  هب  بوسنم  صقن  تسا . فعض  تدش و  صقن و  لامک و  فلتخم  بتارم  ياراد  تسا  دحاو  هک  لاح  نیع  رد  طسبنم  دوجو 

. درادن هار  مدع  صقن و  دوجو ، رد  هنرگو  تسا  يدوجو  هبترم  ّتیدودحم  لامک و  مدع  نّیبم  ًافرص  زین 
ثیح زا  هکلب  تسین  لـصف  سنج و  دـننام  نآ  تیمومع  ینعی  يدوجو ، هعـس  دـیق  اـب  دـنیوگ  مومع  هب  دـحاو  ار  طـسبنم  دوـجو  تدـحو 

تسا دوجو  هنماد  یگدرتسگ 
ای ۀّیوهوه  نامه  ینعی  رگید ، یساسا  رما  کی  تهج  زا  رتشیب  یفـسلف  هلئـسم  کی  ناونعهب  ترثک  تدحو و  زا  ثحب  ًالوصا  (. 1 [ ) 223]
ود نیب  لمح  تسا ، هدمآ  ربتعم  بتک  رد  ۀّیوهوه  لمح و  نیب  قرف  هلئسم و  نیا  حرش  رد  هک  یلّـصفم  ثحابم  زا  رظنفرـص  تسا . لمح 
هک لومعم ، فرع  فالخرب  ساسا ، نیا  رب  دنشاب . دحتم  رگیدکی  اب  تهج  کی  رد  لقاال  زیچ  ود  نآ  هک  دوبدهاوخ  حیحص  یماگنه  زیچ 
اًلثم تسا و  تسرد  دندحتم ، تهج  کی  رد  هک  فلتخم  ياهزیچ  همه  نیب  لمح  تسا ، هداد  صاصتخا  داّحتا ، زا  عون  ود  هب  اهنت  ار  لمح 

مـسج رد  یموس  ناسنا و  رد  یمود  ناویح و  رد  یلوا  اریز  تسا ، بوچ  نهآ  ای  تسا و  ورمع  دیز  ای  تسا و  بسا  ناسنا  تفگ : ناوتیم 
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دناهداد صاصتخا  داّحتا  هنوگود  هب  طقف  ار  لمح  تسا ، حیحص  لومش  ّتیلک و  نیمه  اب  مکح  نیا  هکنیا  اب  اما  دنراد ، داحتا  رگیدکی  اب 
اهنآ نیب  رد  موهفم  رد  هک  دنچ  ره  دنشاب  یکی  دوجو  رد  هک  زیچ  ود  ره  يرگید  دنـشاب و  دحتم  موهفم  ثیح  زا  هک  زیچ  ود  ره  نیب  یکی 

دمآ دهاوخ  باتک  زا  لصف  نیمه  رد  نآ  حرش  دشاب و  فالتخا 
هب اـی  اـهنآ ، نیب  رگید  یتـهج  زا  داـحتا  یتـهج و  زا  فـالتخا  هب  ددرگیم  لوکوم  زیچ  ود  نیب  لـمح  تّحـص  هک  یماـگنه  (. 1 [ ) 224]

نیدـب ار  یّلک  مکح  نیا  دـش - هظحالم  نتم  رد  هکنانچ  ياهدـننکضارتعا - ود ، نآ  رد  عماـجم  ترثک  تدـحو و  دوجو  رگید ، تراـبع 
رایسب ءازجا  هک  تهج  نآ  زا  حطس ، زا  عبرم  رتم  کی  ای  لوط  زا  رتم  کی  دننام  لصّتم ، يرادقم  دحاو  کی  رد  هک : دنکیم  ضقن  بیترت 

ره دـیاب  ساسا  نیا  رب  دراد و  دوجو  تدـحو  تسا  دـحاو  لصتم  دوجو  کی  ياراد  هک  تهج  نآ  زا  دراد و  دوجو  ترثک  تسا ، دوجوم 
رتم مین  نامه  رتم  مین  نیا  ای  تسا و  رتم  کی  رتم  مین  تفگ : ناوتب  دـشاب و  لمح  لباق  سکعلاب  نآ و  لک  رب  ای  رگید  شخب  رب  نآ  شخب 

. تسا رگید 
دـشاب هدشن  میـسقت  ءازجا  هب  لعفلاب  هتفرگن و  تروص  میـسقت  ات  يرادقم  لصتم  دحاو  رد  هک : تسا  نآ  ضارتعا  نیا  هب  اردصالم  خـساپ 

رگید دوش ، میـسقت  لـعفلاب  ءازجا  هب  هاـگره  دوبدـهاوخن و  تسرد  رگید  ءزج  رب  یئزج  لـمح  سپ  تشاد  دـهاوخن  دوجو  ترثـک  تهج 
تفر دهاوخ  نیب  زا  تدحو  تهج  تشاد و  دهاوخن  ینادحو  دوجو  یلاصتا و  تدحو 

لـصاح لومحم  عوضوم و  روصت  دّرجم  هب  نآ  قیدصت  هک  تسا  هّیلوا  تایرورـض  زا  هک  دوشیم  هدـیمان  تهج  نآ  زا  یلوا  (. 1 [ ) 225]
تسا عوضوم  تاذ  لومحم ، هیضق ، عون  نیا  رد  هک  دوشیم  هدیمان  تهج  نآ  زا  یتاذ  و  تسا ،

نونف مولع و  رد  هک  تهج  نآ  زا  یعانص  دوریم و  راکهب  مدرم  نیب  لوادتم  تارواحم  رد  هک  دوشیم  هدیمان  ورنآ  زا  عئاش  (. 1 [ ) 226]
دراد لامعتسا  تاعانص ، و 

دننام دـشاب  رظن  دروم  یموهفم  داّحتا  هکنآ  زا  معا  تسا  یلـصا  دوصقم  لومحم  عوضوم و  داـّحتا  یلمح  هنوگره  رد  نوچ  (. 1 [ ) 227]
ار نیا  تسا و  دوجو  ّصاخ  هک  دـنامیم  یقاب  رگید  لـمح  عون  کـی  یعانـص ، عئاـش  لـمح  دـننام  يدوجو  داـحتا  اـی  یتاذ ، یلوا  لـمح 

دوجو تدحو  هن  موهفم و  تدـحو  هن  نآ  رد  هک  دـناهدرک  هفاضا  لمح  ماسقا  هب  وا  ناوریپ  اردـصالم و  دـننام  يدوجو  تدـحو  يامکح 
نآ يدوجو  هبترم  فالتخا  هب  هجوت  اب  لومحم  عوضوم و  دوجو  نیب  تیوهوه  هکلب ، تسا ، رظن  دروم  یتعن  دوجو  رد  لومحم  عوضوم و 
دوخ لاح  هب  لومحم  عوضوم و  نیب  يدوجو  فعـض  تدـش و  هب  فالتخا  دوجو ، لصا  رد  تدـحو  نیع  رد  ینعی  تسا . هجوت  دروم  ود 

دنیوگ ۀقیقر  ۀقیقح و  لمح  ار  نآ  تسا و  یقاب 
تابثا ًءادـتبا  دوخ  يزیچ  ات  اریز  تسا ، نآ  رب  الک  ایاضق  داینب  تسا و  یلقع  مولع  رد  یـساسا  دـعاوق  زا  یکی  ّتیعرف  هدـعاق  (. 1 [ ) 228]
تـسا ثداح  ناهج  ای  تسا  ناویح  ناسنا  دوشیم  هتفگ  یتقو  سپ  تسین . ریذـپناکما  اًلقع  نآ  يارب  يرگید  زیچ  توبث  دوجو و  ددرگن 
توبث يواح  طقف  هک  هطیـسب  له  يایاضق  رد  اما  دبای ، توبث  نآ  يارب  زین  لومحم  ات  دشاب  تباث  ادـتبا  دـیاب  عوضوم  تسا ، ناسنا  دـیز  ای 
توبث تسا  هیـضق  لومحم  هک  دوـجو  هب  عوـضوم  اریز  دـیآیمن ، مزـال  لـبق  زا  عوـضوم  توـبث  يزیچ ، يارب  يزیچ  هن  تسا و  زیچ  کـی 

. دباییم
تسا نیّهلأتملاردص  زا  نتم  خساپ  يزار و  رخف  ماما  زا  یمود  تسا و  یناود  ققحم  زا  لوقنم  یلوا  دودرم ، لوق  ود  زا 

هک باجیاو  بلـس  لباقت  رد  نکیل  تسا ، صخـشم  دـحاو  لحم  عوضوم و  هکلم ، مدـع و  فیاضت و  داضت و  ياـهلباقت  رد  (. 2 [ ) 229]
مولعم لّمأت  یکدنا  اب  اما  دشاب ، لاحم  نآ  رد  عامتجا  ات  درادن  دوجو  یـصخشم  عوضوم  تسا  مدـع  رگید  فرط  دوجو و  نآ  فرط  کی 

. تسا بوسحم  لباقت  نیفرط  يارب  دحاو  عوضوم  ناونعهب  هّیـضق  نامه  نتم  ددرگ  رارقرب  لباقت  هنوگنیا  هک  ياهیـضق  ره  رد  هک  دوشیم 
ره هن  تسا  هّیضق  ود  نیمه  زا  یکی  ًافرص  باجیا  بلس و  دحاو  عوضوم  اما  تسا ، ضقانتم  تسین ، ملاع  دیز  اب  تسا  ملاع  دیز  هّیضق  اًلثم 

لومحم باجیا  ای  بلس  هب  هک  تسا  ياهیـضق  رد  طقف  نآ  ضقانت  درادن و  ضقانت  تسا ، ناویح  دیز  اب  تسین  ملاع  دیز  هکنانچ ، هیـضق .
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تسا هدش  حیرصت 
ورنیازا نتم . لاثم  دننام  تسا ، ریذپناکما  صخش  کی  رد  اهنآ  عامتجا  نکیلو  دنراد  فیاضت  لباقت  رگیدکی  اب  رسپ  ردپ و  (. 1 [ ) 230]

دشاب رسپ  دناوتیمن  تسا  ردپ  هک  یتهج  زا  درم  کی  هک  دوش  مولعم  ات  دناهدوزفا  فیرعت  هب  ار  دحاو  تهج  دیق 
تسا دحاو  نامز  رد  اهنآ  عامتجا  تسا  عنتمم  هچنآ  نامز ، ود  رد  نکیل  دنیآرد  دحاو  عوضوم  کی  رب  دنناوتیم  دض  ود  (. 2 [ ) 231]

تـسا نکمم  تسا ، زیچ  ود  یتاذ  تیریغ  دوخ  لباقت ، تسا و  اهنآ  عامتجا  ندوب  عنتمم  ءیـش ، ود  نیب  لـباقت  كـالم  نوچ  (. 3 [ ) 232]
، ورنیا زا  لباقت . هن  دـنراد و  ّتیریغ  هن  اهنآ  هک  یتروص  رد  تسا  لاحم  زین  ناسکی ) تهج  ره  زا  دوجوم  ود  نیلثِم ( عاـمتجا  دوش : هتفگ 

عوجر درادن . اهنآ  تایهام  هب  یطبر  تسا و  دوجو  رّرکت  ندوب  لاحم  تلع  هب  لثم  ود  عامتجا  مدع  هک  دهدیم  حیضوت  هللا  همحر  ّفلؤم 
باتک نیمه  تسین » دوجو  رد  ررکت  ثحبم « هب  دوش 

نیب هکنآ  نودب  دراد  دوجو  لباقت  موزلم  نیع  مزال و  ضیقن  نیب  و  درک ، یفرعم  زیچ  ود  یتاذ  تریاغم  ار  لباقت  يانبم  نوچ  (. 4 [ ) 233]
ترارح مدع  هک  یتروص  رد  تسا ، ضقانتم  تکرح  اب  ترارح  مدع  تسا و  ترارح  مسج  تکرح  همزال  اًلثم : دشاب ، یتاذ  تریاغم  اهنآ 

ج 2، رافـسا ، ك . ر . یتاذ . هن  تسا ، یـضرع  موزلم  نیع  مزال و  ضیقن  عامتجا  عانتما  دـیوگ : تهج  نیا  زا  تسین ، تکرح  اب  ریاغم  ًاـتاذ 
ص 104

اـمکح و رتـشیب  هک  تسا  نآ  تهج  هب  تادرفم  نیب  ضقاـنت  قـقحت  تاـبثا  رد  هللا  هـمحر  فـّلؤم  لـصفم  ًاتبـسن  تاحیـضوت  (. 1 [ ) 234]
. دننک تابثا  زین  تادرفم  نیب  رد  ار  نآ  دوجو  هک  دناهدیشوک  رگید  یخرب  دناهتسناد و  عقاو  ایاضق  رد  اهنت  ار  لباقت  هنوگنیا  قطنملها 

رد تسا و  هتخاس  طونم  رّدقم  يایاضق  هب  ار  ضقانتم  تادرفم  عجرم  تادرفم ، رد  ضقانت  تابثا  نیع  رد  دش  هظحالم  نتم  رد  هک  یحرش 
بلطم نیا  هب  وا  رگا  تسا و  بلطم  نیمه  زا  یکاح  دش  لقن  ًانیع  نتم  رد  هک  یترابع  هب  دیرجت  رد  یـسوط  ریـصن  هجاوخ  نخـس  تقیقح 

. نهذ رد  هیضق  داقعنا  زا  تسا  ترابع  دقع  اریز  درکیم ، عاجرا  ایاضق  هب  ًافرص  دقع  لوق و  هب  عاجرا  ياجهب  تشادن  هجوت 
عامتجا تسا و  هدمآ  متسیب  مهدزون و  نرق  ياهنیسیتکلاید  هژیوهب  اهتسیلایرتام  راثآ  رد  ضقانت  دروم  رد  هچنآ  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 

ره هتـسنادن و  یتاذریغ  اـب  ار  یتاذ  تیریغ  نـیب  قرف  اـًلّوا : هـک  تـسا  نآ  زا  یـشان  هـمه  دناهتـشادنپ  مّلـسم  یتـح  نـکمم و  ار  نیـضقانتم 
لباقت هناگراهچ  ماسقا  طباوض  اب  کیچـیه  ناشیا  ياهلاثم  ًایناث : دـناهداد و  هلاوح  داـضت  اـی  ضقاـنت  لـباقت  هب  ار  یگناـگیب  یگناـگود و 

رد داضت  زا  نخـس  لباقت ، نتـشاد  فرط  ود  هب  هجوت  نودـب  ًاعبار : دـناهدرک و  ثحبم  طلخ  ضقانت  داضت و  نیب  ًاثلاث : و  دـباییمن . قاـبطنا 
تریاغم رگیدکی  اب  هکنآ  ياجهب  دوشیم  طابنتـسا  ناشیا  ياههتـشون  زا  هکنانچ  داضت ، فرط  ود  ًاسماخ : دناهدروآ . نایم  هب  دحاو  کی 
يرایـسب و  دوشیم ، داجیا  تکرح  اهنآ  يورین  زا  دننکیم و  دراو  ورین  رگیدکی  رب  دـنراد و  دوجو  مه  رانک  رد  ود  ره  دـشاب  هتـشاد  یتاذ 

! رگید یفسلف  یملع و  هنامیکح و  بلاطم 
اب ءیش  کی  عفر  هک  دناهتسنادن  تسا و  نآ  یفن  بلـس و  زیچ  ره  ضیقن  هک  دناهتـشادنپ  نینچ  نیمّلکتم  امکح و  زا  یـضعب  (. 2 [ ) 235]

دوب و دـهاوخن  يرگید  دـشاب  یکی  رگا  هک  يروطهب  دـنکیم  درط  ار  يرگید  کی  ره  هک  دـننانچ  ضقانتم  رما  ود  تسین . یکی  نآ  بلس 
هک وحن  نادب  ناسناالال  هن  دشاب  ناسنا  ناسناال ، ضیقن  دـیاب  تسا  ناسناال  ناسنا  ضیقن  رگا  ینعی  دوب ، دـهاوخ  يرگید  دـشابن  یکی  رگا 

دبای نایرج  هفرطکی  تروصهب  لباقت  دوش و  فذح  ناسنا  ناسناال و  نیب  دناعت  ضقانت و 
فرط ود  نیب  زیچ  چیه  هک  يروطهب  دـنکیم  میـسقت  تابثا  یفن و  نیب  الک  ار  ناهج  ءایـشا  یـضقانت  ره  هک  تسا  نیا  روظنم  (. 1 [ ) 236]

همه تسین  ملق  تسین و  باـتک  هچنآ  تسین و  ملق  اـی  تسا  ملق  اـی  تسین ، باـتک  اـی  تـسا  باـتک  اـی  یـضورفم  رما  ره  دـنامیمن . یقاـب 
دریگیم رب  رد  ار  ءایشا  همه  ینعی  باتک ، ملق و  زا  ریغ  ملاع  تادوجوم 

، هتفای ریرقت  باتک  نتم  رد  هک  يوحن  هب  تسا و  يرـشب  تفرعم  يانبم  نیـضیقن ، عافترا  عامتجا و  عانتما  ضقانت و  مدع  لصا  (. 1 [ ) 237]
نآ تسا ، بوسنم  نایئاطـسفوس  زا  یهورگ  هب  اهنت  يرـشب  خیرات  لوط  رد  نآ  رد  لزلزت  دیدرت و  هک  تسا ، هّیلوا  يایاضق  نیرتیهیدـب  زا 
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تسه و دیـشروخ  دـندوب . تواـفتیب  ياهیـضق  ره  رد  ضیقن  فرط  ود  هب  تبـسن  هکلب  دـننادب  نکمم  ار  نیـضیقن  عاـمتجا  هکنآ  هـن  مـه 
قیدصت دروم  ًاترطف  هک  لصا  نیا  ناینب  رگا  هک  تسا  یهیدب  و  تسا ، هدوب  ینعم  کی  هب  ًابیرقت  هیوّسلایلع و  ناشیا  يارب  تسین  دیشروخ 

تسا نکمم  نیـضیقن  عامتجا  هّیـضق : یتح  دوب . دهاوخ  يواسم  لهج  اب  يرـشب  فراعم  مولع و  همه  دریگ ، رارق  دیدرت  دروم  تسا  ناسنا 
دش دهاوخ  تسین ، نکمم  نیضیقن  عامتجا  هب  لیدبت  مه ،

اراد یگتـسیاش  هک  تسا  یناسک  لوق  ّدر  روظنم  هب  رتشیب  هکلم  مدـع و  لباقت  عوضوم  هراـبرد  هللا  همحر  ّفلؤم  تاحیـضوت  (. 1 [ ) 238]
هب ناوتیم  یتقو  اًلثم ، دناهتفگ  هتفرگ و  هدیدان  ار  یسنج  یعون و  تعیبط  تیحالص  هتخاس و  رصحنم  عوضوم  دوخ  رد  اهنت  ار  هکلم  ندوب 

نتشاد شیر  قلطم  روطهب  ناسنا  رد  نیاربانب  دناوخ و  ناوتن  تفص  نیدب  ار  ناسنا  سپ  شیر ، دقاف  دشاب و  درم  هک  تفگ  شیریب  یـسک 
تسا رتتسرد  ّفلؤم  رظن  نکیل  تسین ، هکلم  مدع و  لباقت  نتشادن ، و 

کی زا  دحاو  عوضوم  کی  رد  ناشعامتجا  دنـشاب ، هتـشاد  فیاضت  لباقت  ینعی  دنـشاب ، فاضم  مه  هب  تبـسن  رما  ود  هاگره  (. 1 [ ) 239]
ود لباقت  زا  نخـس  اجنیا  رد  دش ، هتفگ  یـضرع  تالوقم  زا  یکی  ناونعهب  هفاضا  ثحبم  رد  هفاضا  ینعم  دوب . دهاوخ  لاحم  دحاو  تهج 

دنزرف دناوتیم  نکیل  دوب  دـناوتن  سک  نامه  دـنزرف  دـشاب  یـسک  ردـپ  یـسک  رگا  يدـنزرف ، يردـپ و  هفاضا  رد  اًلثم  تسا . هفاضا  فرط 
کی رد  لباقتم  نیفرط  عامتجا  دنیوگیم : هک  یناسک  هابتـشا  زا  يریگشیپ  يارب  دـحاو » تهج  دـیق « زا  روظنم  سپ  دـشاب . یثلاث  صخش 

؛ دننکیم رکذ  ار  نآ  لاثما  نییاپ و  مه  تسالاب و  مه  هام  هرک  ردپ ، مه  تسا و  رـسپ  مه  دمحا  ریظن ، ییاههنومن  و  تسا ، نکمم  عوضوم 
تبسن تسالاب  رگا  هام  ای  و  تسین ، تهج  کی  زا  وا  رد  يرسپ  يردپ و  دشاب ، نسح  ردپ  دیاب  دشاب  یلع  رـسپ  رگا  دمحا  هک  یتروص  رد 
تسین نییاپ  الاب و  دحاو  تهج  کی  زا  نیاربانب  و  لباقم ، هرکمین  مدرم  هب  تبسن  هن  تسالاب  دننیبیم  دوخ  رس  يالاب  ار  نآ  هک  یناسک  هب 

عون عقاورد  لصف  دوشیم و  میسقت  عاونا  هب  لوصف  هلیسو  هب  سنج  هک  دش  هتفگ  لصف  سنج و  عون و  هب  طوبرم  ثحابم  رد  (. 1 [ ) 240]
دراد و یگتـسب  نادب  ناسنا  تیناسنا  مامت  تسا و  ریخا  لصف  ناسنا  دروم  رد  قطان  هکنانچ  تسا . نآ  ریخا  لصف  عون  ره  تقیقح  تسا و 

دننک میسقت  يدّدعتم  لوصف  تسا  نکمم  ار  سنج  ره  سنج ؛ هب  تبسن  لصف  ندوب  مّسقم  ینعم  تسا  نیا 
لاح تسین . ریذـپناکما  نیلباقتم  عامتجا  لباقت ، ماسقا  زا  کیچـیه  رد  دـش  نشور  باتک  زا  هلحرم  نیا  ثحابم  رد  هکنانچ  (. 1 [ ) 241]

. تسناد لباقت  هلوقم  زا  جراخ  ار  اهنآ  دیاب  دنـشاب  هتـشاد  عامتجا  رگیدکی ، اب  فیاضتم  ای  داضتم  رهاظ  بسح  رب  زیچ  ود  يدراوم  رد  رگا 
رد هک  تسا  ءیـش  نآ  حطـس  یمامت  کی ، زا  ناشروظنم  دیفـس ، مه  دـشاب و  هایـس  مه  زیچ  کی  هک  تسین  نکمم  دـنیوگیم  یتقو  اًلثم ،
ای دوش و  روصت  نیّدـض  عامتجا  هنومن  ناونعهب  تسا  دیفـس  یتمـسق  هایـس و  نآ  زا  یتمـسق  هک  یمـسج  هکنآ  هن  تسا  هتفهن  کـی  ینعم 

دیابن زین  نآ  فلتخم  ياههدیدپ  عامتجا و  تعیبط و  رد  دوش . هتشادنپ  نیّدض  عامتجا  دنزیم ، یهایس  هب  تسا و  ردک  نآ  يدیفـس  هچنآ 
دنرگیدـکی صاوخ  راثآ و  هدـننکیثنخ  ای  رگیدـکی و  اب  فلاخم  ییایمیـش  یکیزیف و  ای  یعاـمتجا  صاوخ  رد  اًـلثم  هک  ار  دوجوم  رما  ود 

مـسج هدام و  تسا و  نوگانوگ  لماوع  عفادـت  محازت و  دروخرب و  لحم  يدام  تعیبط  تسناد . لـباقت  ماـسقا  زا  رگید  یعون  اـی  ّداـضتم و 
هنوگنیا اما  دـنکیم ، كرت  ار  نآ  ای  دـیآیمرد و  هدام  رب  بسانم  طیارـش  تحت  نوگاـنوگ  روص  تسا و  ّریغت  تکرح و  لاـح  رد  ًاـمئاد 

. تسین لخاد  لباقت  ماسقا  زا  کیچـیه  رد  تبثم ، راب  اب  نوتورپ  یفنم و  راب  اب  نورتکلا  نیب  فالتخا  تسین . لـباقت  هلوقم  زا  ًاـساسا  دراوم 
حیحـص هلئـسم  رگا  هتبلا  تسین . هکلم  مدـع و  ای  ّداضت  لباقت  عون  زا  هعماج  رد  نآ  لاـثما  رادهیامرـس و  رگراـک و  ینغ و  ریقف و  فـالتخا 

رقف و اًلثم ، دوب . دهاوخ  تسرد  دراوم  نیا  رد  داضت  دوجو  زا  ثحب  دریگن  رارق  ّداضت  نیفرط  زا  یکی  ياج  ّداضت  عوضوم  دوش و  یـسررب 
ریقف و هنرگو  دنتسین . عمج  لباق  دحاو  تهج  کی  زا  زین  دحاو  عامتجا  کی  رد  دنتسین و  عمج  لباق  ناسنا  کی  رد  دنداضتم و  رما  ود  انغ 

نیا تسا و  عوضوم  کی  رد  دض  ود  عامتجا  لاحم ، سپ  دنتسه ، عامتجا  لباق  رگیدکی  شوغآ  رد  یتح  لیبموتا و  ای  قاطا  کی  رد  ینغ 
. اهنآ عامتجا  زا  ات  دوشیم  جارختسا  رتهب  نیدض  عامتجا  مدع  زا  دنک ، جراخ  نادیم  زا  ار  يرگید  دیاب  ًامتح  نیدض  زا  یکی  هک  بلطم 

، مراهچ هلحرم  مراهچ  لصف  هب  نینچمه  ریغلاب .) يریغ ( بوجو  سایق و  رد  بوجو  مراهچ ، هلحرم  مود  لصف  هب  دوش  عوجر  (. 1 [ ) 242]
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دوشیمن دوجوم  ددرگن  بجاو  ات  ءیش 
رایتخا ثحب  ضرعتم  هک  تفای  ناوتیم  ار  یفسلف  بتکم  نیرتمک  تسه و  هدوب و  هفسلف  لئاسم  زا  یکی  هک  رایتخا  هلئسم  رد  (. 1 [ ) 243]

اههد و زا  ءزج  کی  طقف  وا  هکلب  دشاب  دوخ  لعف  هّمات  تلع  ناسنا  هک  تسین  نآ  لیلد  رایتخا ، فرِص  هک  بلطم  نیا  هب  هجوت  دشاب ، هدشن 
عوقو همات ، تلع  ققحت  ضحم  هب  دوشیم  هتفگ  هک  یماگنه  دراد و  ترورـض  لـعف  کـی  هماـت  تلع  ققحت  يارب  هک  تسا  یئزج  اهدـص 

شیوخ لاعفا  تلع  ناسنا  هک  يوعد  نیا  درادـن ، دوجو  ینامز  هلـصاف  نآ  لولعم  هّمات و  تلع  ناـیم  تسا و  یمتح  لولعم  دوجو  اـی  لـعف 
ماجنا اًلـصا  ار  یخرب  ادرف و  ار  یخرب  دـنکیم و  زورما  دـهاوخب  ار  يراک  ره  هکلب  تسین  دوجوم  وا  اب  وا  لاعفا  مامت  لاـح  نیا  اـب  تسا و 

رـس رب  ثحب  نوچ  تسین . شیب  یئاعدا  دش  هتفگ  هکنانچ  دوب ، دـهاوخن  يرورـض  تلع  دوجو  اب  لولعم  دوجو  ساسا  نیا  رب  دـهدیمن و 
« لـعف وا « دوجو  اـب  تسین ، دوخ  لـعف  هّماـت  تلع  ناـسنا  هک  اـجنآ  زا  و  یتلع . ره  هن  تسا  نآ  هّماـت  تلع  دوجو  اـب  لولعم  دوجو  بوجو 

یلعف ات  ددرگ  عمج  مه  اب  دـیاب  ناـسنا  رب  هوـالع  يرگید  رایـسب  روما  طیارـش و  لـماوع و  دـش ، رکذ  نتم  رد  هکناـنچ  دوشیمن و  بجاو 
دوب دهاوخن  بجاو  لولعم  دوجو  تسا و  هصقان  تلع ، مه  زاب  دشاب ، مک  یکی  لماع  دص  زا  رگا  تسا و  هصقان  تلع  ناسنا  دبای و  دوجو 
هّمات تلع  ناونعهب  یلاـعتقح  دوجو  نوچ  دـشاب ، بجاو  لولعم  دوجو  هّماـت  تلع  دوجو  ضحم  هب  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  (. 2 [ ) 244]

ود زا  یکی  ساسا  نیا  رب  نامز . رد  ثداح  هن  دـشاب  میدـق  زین  هَّللا  يوسام  یتسه  ّلک  دـیاب  سپ  تسین ، ثداح  تسا و  میدـق  ملاـع ، همه 
رد ار  تسرد  خـساپ  تسین . بجاو  شاهّمات  تلع  دوجو  اب  لولعم  دوجو  ای  تسین و  ثداح  ناهج  ای  هک  ینعم  نیدـب  دوشیم ، ضقن  اعدا 

دیناوخیم هللا  همحر  ّفلؤم  لوق  زا  دعب  روطس 
تلع وا  تسا و  یلاعتقح  لولعم  ملاع ، ّلک  ای  تسا و  دوجو  رد  هچنآ  هّیلک  یلاـعتيراب و  لـعف  هچرگ  هک  تسا  نیا  دوصقم  (. 1 [ ) 245]

تـسوا لعف  لولعم و  نوچ  تسا  نآ  رد  هچنآ  ملاـع و  ندوب  بجاو  اـما  تسا ، بجاو  هَّللا  يوساـم  همه  دوجو  ساـسا  نیا  رب  و  نآ ، هّماـت 
درادن و تافانم  يو  ندوب  راتخم  اب  بوجو  نیا  دزاسیم و  بجاو  ار  شیوخ  زا  رداص  لعف  دوخ  وا  سپ  دـنکیمن . بجاو  وا  رب  ار  يزیچ 

دوشیمن بَجوم  دوخ  لعف  زا  لعاف 
تـسا مزالبلطم  نیا  حیـضوت  دیآیم ، شیپ  هطـسفس  هنمٌعزتنم  عزتنم و  نیب  تریاغم  زیوجت  اب  ارچ  دوش  نشور  هکنیا  يارب  (. 1 [ ) 246]

زج نایعا  ءایـشا و  زا  شیوخ ، لـقع  نهذ و  رد  اـم  ددرگیم و  عازتنا  یجراـخ  تادوجو  ینیع و  تاـیعقاو  زا  تاـیهام  میهاـفم و  همه  هک 
تیعقاو اب  هک  میدـقتعم  و  دوشیم ، لیکـشت  ءایـشا  زا  عزتنم  میهافم  زا  جراخ  ناهج  هب  ام  ملع  نیاربانب  مینکیمن . تفاـیرد  يزیچ  میهاـفم 

عقاو اـب  اـم  ملع  هک  تسا  نآ  رب  یطـسفوس  تسا و  هلئـسم  نیمه  رـس  رب  یطـسفوس  فوـسلیف و  نـیب  عازن  گـنج و  هـمه  دراد و  تقباـطم 
درادن تقباطم 

هک يدوـجوم  ینعی  یملع  لـعاف  رد  هک  دـش  هتفگ  يدارا  لـمع  هدارا و  زا  ثحب  رد  یناـسفن ، تاـیفیک  ثحبم  نـیا  زا  شیپ  (. 1 [ ) 247]
نآ زا  سپ  نآ و  يوسهب  شزیخ  قوش و  سپـس  لعف و  ندوب  لامک  هب  ملع  ادتبا  يدارا  لعف  کی  ماجنا  يارب  دشاب ، تایح  سفن و  ياراد 

متفه و لصف  ك : ر . تسا . هدارا  زا  لـبق  هک  تسا  ملع  اـب  لـعف  حـیجرت  سپ  تسا . مزـال  هکرحم  ياـهورین  تکرح  هدارا  زا  دـعب  هدارا و 
متشه هلحرم  مهدزای 

ملاعینامز ثودـح  دـشاب  تلع  وا  تاذ  رگا  ناشیا  رظن  هب  هک  دناهتـسناد  تلع  ار  وا  هدارا  لاعتم ، تاذ  ياـجهب  تهج  نآ  زا  (. 1 [ ) 248]
زا یلاخ  نامز ، زا  ياهعطق  نآ  دوجو  زا  شیپ  هک  ینعم  نادب  تسین  ینامز  ملاع ، ثودـح  هدـش  هتفگ  اًلبق  هکنانچ  نکیل  ددرگیم . صقن 
زین ناهج  نیاربانب  تسا و  ثداح  دوخ  زین  نامز  اریز  درادن ، دوجو  دشاب  ینامز  میدق  ناهج  هکنآ  رد  یلاکشا  دشاب و  هتشاد  دوجو  ملاع 

دوب دهاوخ  ثداح  لاح  ره  رد 
دوجو اب  و  لولعم ، هّمات  تلع  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  هدـمع  هلئـسم  دـیدرگ  هظحالم  لـصف  نیا  ثحاـبم  لـالخ  رد  هکناـنچ  (. 1 [ ) 249]
هراشا زین  اًلبق  هکنانچ  دـناهتفرگ ، ریذـپانهشدخ  یعطق  نوناـق  نیا  رب  هک  یتالاکـشا  نیرتمهم  زا  دوب . دـهاوخ  بجاو  تلع  دوجو  لولعم ،

همکحلاهیاهن همجرت  هفسلف : www.Ghaemiyeh.comتیاهن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 319زکرم  هحفص 291 

http://www.ghaemiyeh.com


دوجو لعاف و  دوجو  اب  لعف  دوجو  تلع و  دوجو  اب  لولعم  دوجو  رگا  هک  ینعم  نیدب  تسا . ملاع  ثودـح  اب  مکح  نیا  كاکطـصا  دـش ،
ملاع ّلک  يدوجو و  راثآ  لاعفا و  لیلاعم و  همه  یفرط  زا  دشاب و  بجاو  حّجرم  دوجو  اب  يزیچ  مدع  ای  دوجو  حّـجرت  ّرثؤم و  دوجو  اب  رثا 
تلع یلـصا و  حّـجرم  قلطم و  لـعاف  هّماـت و  تلع  ناونعهب  لاـعتم  بجاو  دوجو  رگید  فرط  زا  و  یناـمز ) ثداـح  دـشاب ( ثداـح  یتسه 

. ینامز ثداح  هن  دشاب  يدبا  یلزا و  ملاع  هک  دنکیم  باجیا  تلع  دوجو  اب  لولعم  دوجو  بوجو  هلئسم  دشاب ، يدبا  یلزا و  للعلا ،
تاهیجوت نینچ  دوب ، دهاوخن  مه  لعاف  دنمزاین  دشابن . ثداح  ناهج  رگا  دراد و  لعاف  هب  جایتحا  ناهج  ثودـح  دناهتـشادنپ  نوچ  ناشیا 

. دناهدرک یباوصان 
. تسا هداد  خـساپ  حوضو  هب  فلتخم  ياهتبـسانم  هب  ار  لـئاسم  نیا  دوخ  ّصاـخ  تفارظ  اـب  اردـصالم و  نانخـس  هب  داهـشتسا  اـب  فـّلؤم 

لعاف دشابن  ثداح  يزیچ  رگا  هک  تسین  نانچ  ینعی  تسین . تلع  هب  تانکمم  جایتحا  تلع  ثودـح ، ًالّوا : هک  تسا  نیا  اهثحب  هدـیکچ 
. دراد يواسم  تبسن  مدع  دوجو و  هب  هک  تسا  تیهام  ناکما  حّجرم ، تلع و  لعاف و  هب  زاین  تلع  اریز  دهاوخن ،

هن جایتحا  نیا  تشاد و  دهاوخ  تلع  لعاف و  هب  جایتحا  دوجو  رد  دوب و  دهاوخ  نکمم  دشابن  دوجولابجاو  رگا  دشاب  دوجوم  هچنآ  ًایناث :
رارقرب زاین  نیا  ثداح ، هچ  میدق و  هچ  هشیمه ، يارب  هچ  هظحل و  کی  رد  هچ  دوجو  يارب  هکلب  تسا  ثودـح ) ندـش ( دوجوم  يارب  طقف 

تسا و هارمه  تانکمم  اب  هراومه  زاین  سپ  تسین . تیهام  نودـب  تاذـلاب  بجاو  زج  زیچ  چـیه  تسا و  تیهام  مزال  زاـین  نیا  اریز  تسا ،
ددـعتم هصقان  للع  قیرط  زا  داسف  نوک و  ناهج ، تادوجوم  يارب  هتبلا  دوشیم ( یفتنم  تیهام  نآ  دوجو  دـشابن  تلع  هک  ياهظحل  ره  رد 

(. تسین راک  رد  مدع  دریگیم و  تروص 
ًابلاغ برغ  دیدج  هفسالف  هک  تسا  یفـسلف  لئاسم  نیرتمهم  زا  هلئـسم  نیا  تسین و  ینامز  ثودح  مه  نآ  عون و  کی  طقف  ثودح  ًاثلاث :
همه تسا ، ثداح  ملاع  اًلثم  تسا ، ثداح  زیچ  نالف  دـنیوگیم  یتقو  هک  ینعم  نیدـب  دـناهداتفا . یهارمگ  هب  هدوب ، لـفاغ  نادـب  هجوت  زا 

، دادتما نیا  زا  هطقن  کی  رد  ینعی  ثودح  دراد و  دوجو  نایاپیب ، دـبا  ات  زاغآیب  لزا  زا  نامز ، زا  يدادـتما  هک  دوریم  وس  نیا  هب  ناهذا 
هک دوشیم  تفای  یهانتمان  زاغآ  فرط  زا  هکلب  ینالوط  ینامز  يزیچ ، ره  دوجو  زا  لبق  سپ  تسا  زاغآیب  نوچ  و  دـیآ ، دوجو  هب  يزیچ 
زا سپ  و  چیه ، رگید  نامز و  تسا و  هدوب  ادخ  نآ ، زا  شیپ  تسا  ثداح  نوچ  زین  ملاع  لک  تسا . هدوبن  صوصخ  هب  ءیـش  نآ  نآ ، رد 

. تسا هدوب  ناهج  زا  یلاخ  يزارد  نامز  نآ  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  هدمآ  دوجو  هب  ناهج  يدنوادخ  هدارا 
دوخ نامز  هک  دناهدیـشیدنین  نامز  دوخ  دروم  رد  دناهتـسنادن . لولعم  اـب  ار  تلع  هطبار  عون  هک  هدـش  یـشان  اـجنآ  زا  تاروصت  هنوگنیا 

زا لـفاغ  دـندرگیم ؟ تلع  لاـبند  هب  تاـثداح  هّیقب  یگنوگچ  يارب  هتفرگ ، ضورفم  ادـتبا  ار  نآ  دوجو  لـیلد  هچ  هب  ثداـح . تسا  يرما 
. تسین ینامز  ثداح  اما  تسا ، ثداح  ناهج  هکنآ 

اردصالم و دامادریم و  هژیوهب  مالسا  گرزب  يامکح  تاقیقحت  قبط  ار  يرهد - یتاذ و  ثودح  ینامز و  ثودح  ثودح - ماسقا  نیاربانب 
هب دوش  عوجر  رتـشیب  عـالطا  يارب  داد . رارق  هجوت  دروم  دـیاب  دروم  نیا  رد  ار  هللا  همحر  فـّلؤم  ءارآ  هلمج  زا  ناـشیا  ناوریپ  نادرگاـش و 

متشه متفه و  لصف  باتک  نیا  مراهچ  هلحرم  رافسا و  مود  دلج  دامادریم و  تاسبق  باتک 
تاغیلبت رتفد  رشن  پاچ و  زکرم   ) باتک ناتسوب  هسـسوم  دلج ، 1 ۀمکحلا ،) ۀیاهن  همجرت   ) هفـسلف تیاهن  نیـسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 250]

.1387 لوا ، پاچ : مق ، مق - ) هیملع  هزوح  یمالسا 
هوقلاب نآ  زا  يزیچ  رگا  تسا و  نآ  ءازجا  هلـسلس و  لعفلاب  دوجو  دـش  هتفگ  لصف  نیا  يادـتبا  رد  هکناـنچ  لسلـست  طرـش  (. 1 [ ) 251]

. درادن ینعم  لعفلاب  دوجوم  یهانتمان  اما  تسا ، دوجوم  هوقلاب  یهانتمان  ّتیمک  ره  ًالوصا  دوب . دهاوخن  لاحم  لسلست  دشاب 
دوجوم یهانتمان  لیلاعم  للع و  هلـسلس  لک  اریز  درک ، جاتنتـسا  ار  للع  رد  لسلـست  نالطب  ناوتیم  یباراف  ناهرب  زا  بلطم  نیا  هب  هجوت  اب 

دوجو رد  هلسلس  زا  يدرف  ره  نوچ  سپ  دیآیمن . دوجو  هب  لعفلاب  لولعم  هوقلاب  تلع  زا  اریز  دشاب ، نیا  زج  ناوتیمن  تسا و  هدش  ضرف 
دشاب يدوجوم  زین  هلسلس  ّلک  زا  لبق  دیاب  تسا  یلبق  دوجوم  رب  فقوتم 
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زا ياهدـیکچ  باتک  زا  لـصف  نیا  بلاـطم  دراد و  هنیمز  نیا  رد  رافـسا  بلاـطم  هب  هراـشا  نانخـس ، نیا  رد  هللا  همحر  ّفلؤم  (. 1 [ ) 252]
دعاصت لزانت و  تهج  ود  رد  لسلست  نالطب  هب  طوبرم  نیهارب  ایآ  هک  ار  ثحب  دروم  هلئـسم  اردصالم  تسا . رافـسا  لولعم  تلع و  ثحبم 

حرج و اب  تسین ، تسرد  ریخا  لولعم  يوسهب  لزانت  رد  نکیل  تسا  تسرد  للع  دـعاصت  تهج  رد  طقف  هکنآ  اـی  تسا و  تسرد  ود  ره 
موحرم اما  تسا ، هدرکن  یقیقد  رظن  راـهظا  نآ  قوقـش  مقـس  تحـص و  هنیمز  رد  دوخ  هدرک ، لـقن  داـمادریم  دوخ  داتـسا  لوق  زا  یلیدـعت 

هدش لیکشت  هّمات  للع  زا  هلسلس  رگا  دناهتفگ  هدرک و  ضارتعا  وا  لوق  رب  هللا ، همحر  ّفلؤم  رافـسا و  رب  دوخ  یـشاوح  رد  ياوزبس  میکح 
زا طقف  هلـسلس  رگا  نکیل  دنکیم . لاطبا  ار  تهج  ود  ره  هدـش  دای  ياهناهرب  لزانت و  مه  تسا و  يراج  دـعاصت  تروص  رد  مه  دـشاب ،

نیا مه  نآ  لیلد  دنکیمن . تابثا  لزانت  تهج  رد  ار  نآ  تّحص  روکذم  نیهارب  تسا و  تسرد  دعاصت  تروص  رد  اهنت  دشاب  هصقان  للع 
تسا و بجاو  هّمات  تلع  دوجو  اب  طقف  لولعم  دوجو  اما  تسا ، دوجولا  مزال  لولعم  دوجو  هبترم  رد  هصقان  هّماـت و  زا  لـلع  هّیلک  هک  تسا 

ص 167 ج 2 ، رافسا ، ك ؛ ر . تسین . بجاو  هصقان  تلع  اب 
تروص هدام و  تسا و  تروص  هدام و  نامه  طرش ال  هب  ذوخأم  لصف  سنج و  هک  دش  هتفگ  تیهام  تارابتعا  ثحبم  رد  اًلبق  (. 1 [ ) 253]

. تسا لصف  سنج و  طرشب  ذوخأم ال 
تسا لاحم  مه  لصف  سنج و  رد  سپ  تسا ، لاحم  يروص  يدام و  هلمج  زا  هناگراهچ ، للع  رد  لسلست  هک  اجنآ  زا  لاح 

زا جراخ  یلعاف  تلع  اهنت  رهاظ  هب  هک  دـنچ  ره  تسا  یلعاـف  تلع  یفن  رب  نآ ، ریغ  کـیتکلاید و  زا  معا  مسیلاـیرتام  ساـسا  (. 1 [ ) 254]
دوخ یتسه  ناهج  تعیبط و  رد  دوجوم  یلعاف  لـلع  هچ  ناـنچ  اریز  تسین ، یفـالتخا  ریبعت  هنوگود  نیا  نیب  نکیل  دـننکیم ، یفن  ار  هداـم 

مه هدام ، مان  هب  يزیچ  ینعی  تسا ، لباق  لعاف و  داحتا  هک  دیآیم  شیپ  يرگید  لکشم  ددرگ ، زاب  هدام  هب  اهورین  همه  دوش و  ضرف  هدام 
. تسا لاحم  باتک ، زا  لصف  نیمه  رد  هدش  دای  نیهارب  قبط  هک  لباق ، مه  تساههدیدپ و  ثداوح و  لعاف 

زا یخرب  کسمتسم  هک  زین - يدام  فصولا  دیاز  تالوحت  تارییغت و  تاکرح و  عونت  ثداوح و  روصت  دح  زا  جراخ  دّدعت  نامز و  لوط 
دهاوخ لطاب  رَود  مزلتسم  ددرگ  زاب  هدام  هب  مه  زاب  یلعاف  للع  هلـسلس  رگا  اریز  دنکیمن ، لح  ار  یلکـشم  تسا - هدام  تلاصا  نارادفرط 

، دوشن یهتنم  ییاج  هب  لیلاعم  للع و  دـبای و  همادا  تیاهنیب  ات  هلـسلس  رگا  و  دوخ ؛ سفن  رب  ءیـش  مّدـقت  مزلتـسم  رگید ، ترابع  هب  دوب و 
اریز تسا ، یلقع  تالاحم  زا  دـش ، رکذ  باتک  زا  لـصف  نیمه  رد  نآ  ناـهرب  هس  هک  یلقع  نیهارب  قبط  هک  دوب  دـهاوخ  لسلـست  مزلتـسم 

نکممریغ مّوقم  لقتـسم و  دوجو  نودـب  طبار  تادوجوم  هلـسلس  دوجو  فرط و  ندوب  طـسو  هلـسلس  تلع و  نودـب  لولعم  هلـسلس  دوجو 
. تسا

ياهدیدپ ره  دشاب و  لوبق  دروم  لولعم  تلع و  نوناق  رگا  هک  تسا  نآ  درک ، دناوتن  راکنا  دانع  هرباکم و  هار  زا  زج  یلقع  چـیه  هک  يزیچ 
ای ناهج  دوخ  هتبلا  هک  تسا  تلع  دوجو  مزلتـسم  زین  هدیدپ  کی  ناونع  هب  یتسه  ملاع  لک  دشاب ، یلخاد  یجراخ و  لماوع  للع و  لولعم 

. دوب دناوتن  نآ  زا  یئزج 
ياج دوخ  دوش  لصاح  اههدـیدپ  نورد  رد  دادـضا  دروخرب  زا  رگید ، يریبعت  اـب  تسا  یلعاـف  تلع  ناـمه  هک  یلـصا  كّرحم  هکنیا  اـما 
دـض ربارب  رد  دوخ  ِتکرح  اب  يدـض  ره  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  ياهیرظن  ناـنچ  تفگ  ناوتیم  هلمج  کـی  رد  اـما  تسا ، لّـصفم  ثحب 

یتروص رد  تسا ، دحاو  ره  یگناگود  مزلتـسم  هیرظن  نآ  زین  تسا و  تکرح  تلع  رـس  رب  ام  ثحب  هک  یتروص  رد  دـنکیم ، لمع  رگید 
میاهدنامرد نآ  دحاو  کی  راک  رد  ام  هک 

تسا و يدارا  لاعفا  هلوقم  زا  ود  ره  يرابجا  لعف  يراـیتخا و  لـعف  هک  تسا  هلئـسم  نیا  تاـبثا  يارب  هللا  همحر  ّفلؤم  ثحب  (. 1 [ ) 255]
، لعف فرط  زج  ربج  هب  لعاف  رد  هک  تسا  نآ  ود  نیا  نیب  دوجوم  توافت  اهنت  تشادـنپ . ربج  هب  لعاف  لباقم  مسق  دـیابن  ار  دـصق  هب  لعاف 

یصخش هکنانچ  تسا . يرورض  نآ  ماجنا  هک  دریگیم  رارق  يرما  لباقم  رد  ناسنا  هک  يدراوم  دننام  تسرد  درادن ، دوجو  يرگید  هجو 
يربج یلعف  وا  نتـساخرب  دزیخرب ، اجنآ  زا  هک  دزاسیم  ریزگاـن  ار  يو  نآ  نداـتفا  ورف  زا  سرت  تسا و  هتـسشن  نازرل  راوید  ياـپ  رد  هک 
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زا ًاربج  وا  درک و  دـهاوخ  بارخ  شرـس  رب  ار  نآ  دزیخنرب  راوید  راـنک  زا  رگا  هک  تسا  هدرک  دـیدهت  ار  وا  يراـّبج  هک  یـسک  اـب  تسا و 
ياطخ دـنهدیم  رارق  ربج  هب  لعاف  لباقم  رد  ار  دـصق  هب  لـعاف  هکنیا  سپ  درادـن . یتواـفت  چـیه  لـمع  سفن  رد  دزیخیمرب ، دوخ  ياـج 

تسا لعف  بوجو  هب  قیدصت  لوصح  تیفیک  رد  ود  نیا  توافت  هکلب  تسا ، ضحم 
داجیا ار  ههبـش  نیا  دـیاش  دـیدرگ ، نایب  لعف  یجراخ  دوجو  ثیح  زا  يرابجا  يرایتخا و  لعف  ندوب  ناـسکی  دروم  رد  هچنآ  (. 1 [ ) 256]
تـسا یهیدب  يرما  دراد  دوجو  رگید  فرط  زا  يربج  لعف  لعاف و  فرط و  کی  زا  يرایتخا  لعف  لعاف و  نیب  هک  يزراب  توافت  هک  دـنک 

یباـیزرا هب  یعاـمتجا ، فرع  نیناوـق و  بسحرب  هک  دوـشیم  حرطم  یماـگنه  تواـفت  نیا  مییوـگ : تـسین ، شیب  ياهرباـکم  نآ  راـکنا  و 
یخرب شیاتس و  روخ  رد  لاعفا  ضعب  دراد ، یصاخ  شزرا  یلعف  ره  هعماج  رد  هک  تسادیپ  دوش و  هتخادرپ  لعاف  هنوگود  لعف و  هنوگود 
تسا يرابتعا  ود ، نآ  توافت  نیاربانب  دنوشیم ، زیامتم  رگیدکی  زا  راتخم  لعاف  اب  روبجم  لعاف  هک  تساجنیا  رد  دناشهوکن . روخ  رد 

عقاو اهنآ  لوبقم  رظن  کی  زا  دـنبوسحم و  تاوذ  تایهام و  رثا  لعف و  رظن  کـی  زا  تاوذ ، یعازتنا  تافـص  تاـیهام و  مزاول  (. 1 [ ) 257]
تاذ رد  مه  تینادـحو  ای  ندوب  دوجولابجاو  و  تیجوز ، ياریذـپ  مه  تسا و  تیجوز  رثا  ياراد  مه  راهچ ، تیهاـم  هکناـنچ  دـناهدش .
لوبق دروم  ود  ره  رد  دوشیم  هظحالم  هک  نانچمه  نآ . لباق  مه  تسا و  نآ  لعاف  مه  يراب  تاذ  ینعی  وا ؛ تاذ  زا  عزتنم  مه  تسادخ و 

رما کی  رد  رگیدکی  اب  لباق  لعاف و  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  دراوم  نیا  رد  اهنت  درادن و  رب  رد  يرگید  زیچ  یتفـص ، هب  فاصتا  ینعم  زج 
تسا هدش  عمج  دحاو 

بسا و ناسنا و  هکنانچ ، دراد  ماع  هبنج  تایهام  همه  يارب  مزاول  یخرب  دراد و  یمزاول  ای  مزال  یتیهام  ره  هک  تسا  یهیدب  (. 1 [ ) 258]
رگید یخرب  تساهنآ . کفنیال  مزال  زین  نآ  لاثما  ندوب و  نکمم  ندوب ، تیهام  ندوب ، موهفم  دنتـسه ، دوخ  هچنآ  رب  هوالع  كاخ  بآ و 

زا تسین . ریذـپییادج  اهنآ  زا  هک  ثلثم  يارب  ایاوز  ندوب  همئاـق  ود  راـهچ ، يارب  ندوب  جوز  دـننام  تسا  ینیعم  تاـیهام  ّصاـخ  مزاول  زا 
هک زین  تاذ  زا  عزتنم  میهافم  دنالباق . دناهدرک  مزاول  نیا  لوبق  هک  اجنآ  زا  دـنالعاف و  دنتـسه  تایهام  مزاول  نیا  تلع  أشنم و  هک  اجنآ 

تسا نینچ  دراد  ینالقع  هبنج 
صاصتخا دوخ  هب  ار  یلّـصفم  ثحابم  نیـشیپ  ِنامّلکتم  امکح و  راثآ  رد  تسا  هدش  هراشا  نادب  ًارـصحنم  نتم  رد  هک  یبلطم  (. 1 [ ) 259]

دراد و دوجو  لعاف  سفن  رد  لعف  زا  شیپ  تیاغ  تسا و  بولطم  شتیاـغ  يارب  لـعف  دوشیم  هتفگ  یتقو  هک  تسا  نیا  هلئـسم  تسا . هداد 
تیاغ ینعی  تسا ، تیاغ  درادیم  او  لعف  هب  ار  لـعاف  هچنآ  هک  دـیآیم  شیپ  روصت  نیا  دزادرپیم ، لـعف  هب  لـعاف  هک  تسا  تیاـغ  يارب 
درادن دوجو  لعف  زا  لبق  تیاغ  یملعریغ ، یعیبط و  لعاوف  رد  ًالّوا : هللا  همحر  ّفلؤم  خساپ  ربانب  هک  یتروص  رد  تسا . لعاف  ّتیلعاف  تلع 
دوجو ًاثلاث : دشاب و  لعاف  يارب  یلعاف  تلع  دناوتیمن  نیاربانب  لعاف  زا  رخأتم  زین  لعف  تسا و  نآ  رب  ّبترتم  لعف و  زا  رّخأتم  تیاغ  ًایناث : و 

ینیع هن  تسا  ینهذ  دوجو  عون  زا  لعاف  دزن  تیاغ  یلبق 
ره و  دّرجم ، ای  يدام  زا  معا  دراد ، رارق  عاونا  زا  یعون  تحت  دوجوم  ره  مالـسا ، هفـسالف  میدـق و  يامکح  یفـسلف  ماـظن  رد  (. 2 [ ) 260]
زج يرثا  لعف و  چـیه  أشنم  عون ، نآ  تحت  رد  دوجوم  صاخـشا  دارفا و  يدوجو  راثآ  لاعفا و  هک  تسا  یّـصاخ  راـثآ  لاـعفا و  أـشنم  عون 
يذ عاونا  زا  هاوخ  دـشاب و  یعیبط  عاونا  زا  هاوخ  رثا  بحاص  دوجوم  ای  لـعف ، لـعاف  نیارباـنب  دوب . دـنناوتن  تساـهنآ ، عون  هب  طوبرم  هچنآ 

دوجو نکیل  تسا ، ریذپانههبش  حیحـص و  ّدح ، نیا  رد  بلطم  هک  رگید ، زیچ  هن  تسا  ءیـش  نآ  ّتیعون  عقاو  رد  یناسنا ، یناویح و  روعش 
دراد ثحب  ياج  ینوطالفا  لثم  دننام  دارفا ، دوجو  زا  جراخ  یّلک و  تروصهب  عون 

یعون هدام  هب  هک  ییاهلعاف  اهنت  هکلب  دـنکیمن ، لامک  بسک  دوخ  لـعف  قیرط  زا  یلعاـف  هنوگره  دـش ؛ هظحـالم  هکناـنچ  (. 1 [ ) 261]
هبنج نآ  يارب  لفاس  هدارا  هکلب  تسین  لفاس  هب  یلاع  هدارا  عقاو  رد  نیا  و  دـنباییم ؛ لامکتـسا  نآ  رب  بترتم  تیاغ  لعف و  زا  دـنراد  ّقلعت 

تـشاد هجوت  دیاب  نکیل  دـباییم  لامک  دوخ ، لاعفا  تایاغ  هب  یبایتسد  اب  هچرگ  هدام  هب  ّقلعتم  یملع  لعاف  هک  ینعم  نیدـب  دراد . یعبت 
، تیلع ءاضتقا و  بسح  رب  ار  دوخ  تاذ  ادـتبا  وا  اریز  دـباییم ، لامک  شیوخ ، تاذ  هب  ندیـشخب  تیلعف  اب  عقاو  رد  زین  لـعاف  هنوگنیا  هک 
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رب ار  شیوخ  تاذ  تسا و  يریـس  یـضتقم  هک  دنکیم  روصت  نانچ  ار  دوخ  ادتبا  هنـسرگ ، ینعی  دنکیم ، روصت  شیوخ  لعف  تیاغ  دجاو 
، تسا نآ  یلعاف  تلع  تیاغ و  دـجاو  ءاضتقا  هب  ار  دوخ  تاذ  نآ ، تیاغ  ققحت  ندروخ و  لعف  اب  دـنکیم و  هدـهاشم  ریـس  ءاضتقا  بسح 

هدارا تسوا  تاذ  زا  يرثا  هک  ورنآ  زا  ار  دوخ  لـعف  ًافرـص  دّرجم ، لـعاف  اـما ، دزاـسیم ، نآ  دـجاو  یجراـخ  دوـجو  بسح  رب  لـعفلاب و 
دنکیم

امکحنکیل كرـش . مزلتـسم  ای  ضقانتم و  ًابلاغ  تسا و  فلتخم  يدـنوادخ  لاعفا  لاـمعا و  تاـیاغ  دروم  رد  ناـمّلکتم  ءارآ  (. 1 [ ) 262]
. دناهداد بسانم  ياهخساپ  هلئسم ، ضماوغ  هب  دعب  هب  نیّهلأتملاردص  زا  هژیوهب 

هب یلاع  هدارا  تیاغ و  هب  لعاف  زاین  مزلتسم  هراومه  لعف  تیاغ  دروم  رد  نامّلکتم  لاوقا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  هلئسم  یـساسا  تالکـشم 
. دوب دناوتن  تسرد  کیچیه  یلاعت  قح  دروم  رد  هک  تسا  لفاس 

تیاغ ًایناث : و  تسین ، نادب  لعاف  زاین  تیاغ  دوجو  همزال  ًالّوا : هک  تسا  نآ  یکی  دوشیم ، هظحالم  نتم  رد  هکنانچ  تالکـشم  لح  دیلک 
تسا یفتنم  ار ، ّسخا  فرشا  ار و  لفاس  یلاع  هدارا  تسا و  لعاف  تاذ  تقیقح  رد  لعف  ره 

طرش هک  تسا  نآ  تسا » یلعاف  تلع  ّتیلعاف  تلع  یئاغ  تلع  هکنیا « زا  دوصقم  دش  هتفگ  متـشه  هلحرم  مهدزای  لصف  رد  (. 1 [ ) 263]
لعف هب  لعاف  دـشابن ، لعف  تیاغ  ات  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  ینعم  تسا . فقوتم  نآ  رب  ریثأـت ، تیلعف  هک  تسا  لـعاف  ّتیلعاـف  يارب  مّمتم 

هک تسا  یئاـغ  تلع  اـی ، تسا و  یئاـغ  تلع  رب  فـقوتم  لـعاف  ّتیلعاـف  رگید ، تراـبع  هب  دـباییمن . ار  لـعف  ماـجنا  هزیگنا  دزادرپیمن و 
یگناگود و دـشاب  راک  رد  یـضتقم ، یـضتقم و  هیلع و  ٌفقوتم  فقوتم و  اج  ره  هک  تسا  نشور  و  دـنکیم ، لـعاف  رد  تیلعاـف  ياـضتقا 

تـسوا تاذ  نیع  وا  تیاغ  هک  یلاعتقح  دروم  رد  هژیوهب  لعاف  تاذ  تیاغ و  یگناگی  اب  بلطم  نیا  هک  تسادیپ  تسامرفمکح . تریاغم 
تسا يریذپانییادج  فقوت ، اضتقا و  زا  دوصقم  هک  دهدیم  حیضوت  تهج  نیا  زا  دراد ، ضقانت 

صخا معا و  ینعم  هب  اعدتسا ، ءاضتقا و  یقرواپ 1 ، ص 109 ، مراهچ ، هلحرم  مود ، لصف  هب  دوش  عوجر  (. 2 [ ) 264]
.3 هدارا ، . 2 تسا ، لعف  تکرح و  اب  رـشابم  هک  یتکرح  يورین  . 1 تسا : راهچ  يدارا  لعف  يدابم  دـیدرگ  هظحالم  هکنانچ  (. 1 [ ) 265]

زین یعیبط  لماوع  تادامج و  رد  یتکرح  يورین  تسا . يداراریغ  يدابم  یقاب  هدارا  زا  ریغ  أدبم  راهچ  نیا  زا  هک  هّیملع ، تروص  . 4 قوش ،
هّیملع تروص  لوصح  زا  سپ  دوشیم و  لصاح  يزیچ  هب  تبسن  ناویح  رد  هک  تسا  يداراریغ  باذجنا  ای  ششک  زین  قوش  دراد ، دوجو 

نهذ رد  نآ  رب  بترتم  تیاغ  لعف و  تروص  هّیلک ) روص  میظنت  رّکفت ( ای  هیئزج ) روص  روضح  لّیخت ( قیرط  زا  ادتبا  ینعی  دـباییم . قّقحت 
هب یئزج  تروص  هاـگ ، هکناـنچ  دـشاب . هتـشادن  تلاـخد  نآ  رد  هدارا  هک  دـنچ  ره  دـباییم ، ققحت  لـعف  نآ ، زا  سپ  دوشیم و  لـصاح 

يوخ و جازم و  تعیبط و  کمک  هب  هاگ  تسا و  قوش  أدبم  دوخ  هاگ  تسا و  هارمه  نآاب  زین  رکف  هاگ  دوشیم و  عقاو  قوش  أدـبم  ییاهنت 
تداع

باوخ و رد  ندـش  ییولهپ  هب  ییولهپ  زا  سّفنت و  عوـن  زا  یلاـعفا  هللا  همحر  فـّلؤم  هک  دـش  هظحـالم  لـصف  نیا  يادـتبا  رد  (. 1 [ ) 266]
. تسا هتـشاد  بوسحم  يدارا  لاعفا  ءزج  دوشیم  ماجنا  هناهاگآدوخان  ًابلاغ  هک  ار  هریغ  تسد و  ناتـشگنا  ای  شیر  اب  يزاب  ریظن  یتاکرح 

تیاغ نودـب  ار  لعف  هک  دوشیمن  نآ  ثعاب  دراد  دوجو  ناسنا  هّلیّختم  رد  هک  تیاغ  زا  تلفغ  یهاگآان و  هک  دوشیم  روآداـی  اـجنیا  رد 
تسا و یملع  لعاف  رد  لعف  یلصا  يدابم  زا  هدارا  نوچ  مینک . روصت  يدارا  ریغ  ار  لعف  هک  دوب  دهاوخن  نآ  ثعاب  زین  یفرط  زا  و  مینادب ،

لاعفا هنرگو  دراد  يرابتعا  هبنج  يرایتخا  يربج و  هب  لعف  میـسقت  دیـسر ، تابثا  هب  اًلبق  هکنانچ  درک و  هابتـشا  اضر  دصق و  اب  دیابن  ار  نآ 
قاـیتشا و لاـبند  هب  لـعف  نتـساوخ  اـت  اریز  دوـب ، دـناوتن  هدارا  زا  یلاـخ  زین  ثبع  لاـعفا  بیترت  نیمه  هب  تسین . هدارا  زا  یلاـخ  زین  يربـج 

. تافتلا هجوت و  ندرک و  دصق  هن  تسا  نتساوخ  ینعم  هب  هدارا  دباییمن و  ققحت  لعف  دشابن  هّیملع  تروص 
هتبلا لعف و  دوخ  هب  تبـسن  هن  تسا  تیاغ  هب  تبـسن  یهاگآان  تلفغ و  هناهاگآدوخان ، ثبع و  لاعفا  رد  ًالّوا : هک  تشاد  هجوت  دیاب  کنیا 

. دراد رایسب  قرف  تیاغ  ندوبن  اب  یّلیخت ، تیاغ  زا  یهاگآ 
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يرکف هن  تسا  یّلیخت  الک  ثبع ، لاعفا  رد  یملع  أدبم  دمآ  دهاوخ  دعب  روطس  رد  هکنانچ  ًایناث :
هاـگره ملع  تسا . لـّیخت  رکف و  ناـیم  دوـجوم  قرف  زا  یـشان  یّلیخت  هّیملع  تروـص  يرکف و  هّیملع  تروـص  ناـیم  تواـفت  (. 2 [ ) 267]

رضاح نهذ  رد  ار  يزیچ  یئزج  تروص  ینعی  لّیخت  دوشیم و  هدیمان  لایخ  دراد  یـصخش  یئزج و  هبنجهکدوش  قالطا  ینهذ  یتروصرب 
. باوخ رد  یتح  دنامیمن  زاب  هیئزج  روص  هب  نتخادرپ  زا  هاگچیه  ناسنا  هّلیختم  هّوق  ندرک .

تالوهجم نتخاس  مولعم  هب  هک  دـنکیم  میظنت  نانچ  هراومه  ار  مولعم  روما  دراد و  راک  رـس و  تایلک  اب  لقع  تسا و  لقع  لعف  رّکفت ، اما 
. ددرگ یهتنم  زیمآتحلصم  تایاغ  و 

هن تسا  یّلیخت  میمانیم  هناهاگآدوخان  لمع  فازگ و  ثبع و  ار  نآ  هچنآ  رد  هژیوهب  دراوم ، يرایـسب  رد  لاـعفا  تیاـغ  هک  تسا  یهیدـب 
لّیخت فالخ  هب  دریگیمن  تروص  یهاگآدوخ  راعشتسا و  نودب  رّکفت  اریز  يرکف ،

يرگیدهدارا دـنمزاین  لاح  نیمه  رب  زین  رگید  قوش  هدارا و  نآ  دـشاب ، يرگید  هدارا  قوش و  زا  یـشان  زین  قوش  هدارا و  رگا  (. 1 [ ) 268]
دش دهاوخن  قّقحتم  یلعف  هاگچیه  هجیتن  رد  تفای و  دهاوخ  همادا  تیاهنیب  ات  دوب و  دهاوخ 

ددرگ و بـجاو  شدوـجو  هـک  هاـگنآ  رگم  ددــنویپیمن  عوـقو  هـب  يرما  چــیه  تـسا  هدیــسر  تاـبثا  هـب  اـًـلبق  هکناــنچ  (. 1 [ ) 269]
زا لـصا و  رد  دوش  عقاو  هچ  ره  سپ  تسا ، تلع  هیحاـن  زا  لولعم ، دوجو  بوجو  تسا و  دوـجوم  شتلع  ًاـعبط  دوـش  دوـجولابجاوهچنآ 

دهاوخ عنام  دوجو  ببـس  هب  دشاب ، دوجوم  نآ  تلع  هک  یتروص  رد  دوشن ، عقاو  ًاتردـن  ای  ًارثکا و  رگا  تسا و  هدوب  دوجولا  یمئاد  ساسا 
. یعیبط ای  و  ناسنا - يرایتخا  لامعا  لثم  دشاب - يرایتخا  يدارا و  عنام  هکنآ  زا  معا  دوب ؛

؟ دراد ینعم  هچ  قافتا  سپ  دوب . دهاوخن  یمئادریغ  يرما  چیه  يروص ، يدام و  یلعاف و  للع  دوجو  اب  دشابن ، راک  رد  یعنام  رگا  نیاربانب 
دیماجنا دهاوخ  زین  یلعاف  تلع  یفن  هب  یئاغ  تلع  یفن  هک  تسا  یهیدب 

یخربو يورک  یخرب  تسا ، نوگاـنوگ  لاکـشا  ياراد  فلتخم  رـصانع  رد  متا  تارذ  هک  تسا  هدوـب  دـقتعم  سیطارقم  يذ  (. 1 [ ) 270]
دندحاو تعیبط  کی  ياراد  لاعفنا  لعف و  ّتیصاخ و  ثیح  زا  همه  نکیل  دنتسه  یهجو  دنچ  یخرب  بعکم و 

دیابنًامتح دنتـسه ، یتیاغ  هجوتم  دوخ  لعف  رد  نوگاـنوگ  یعیبط  لـماوع  تعیبط و  دوشیم  هتفگ  یتقو  هک  تسا  نیا  روظنم  (. 1 [ ) 271]
یّصاخ لعف  تاکرح  لخادت  محازت و  نوگانوگ و  لماوع  تلع  هب  تسا  نکمم  اریز  مینادب ، يرورض  یطیارش  ره  رد  ار  تیاغ  هب  ندیسر 

مینادب تیاغ  دقاف  ار  تعیبط  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  رما  نیا  نکیلو  دسرن  دوخ  تیاغ  هب 
ترارح هنوگچ  تسا  صخشم  دحاو  تیاغ  کی  ياراد  یعیبط  لعاف  ره  رگا  هک  تسا  نآ  لالدتـسا  نیا  زا  نویعیبط  دوصقم  (. 1 [ ) 272]

دینک هظحالم  نتم  رد  ار  خساپ  دننوگانوگ ؟ صاوخ  لاعفا و  راثآ و  ياراد  نآ  لاثما  و 
رد ار  تالاح  تافص و  زا  يرایـسب  ینعی  دنتـسه ؛ هّوقلاب  یتالامک  ياراد  ناسنا  ناویح و  تابن و  دامج و  زا  يدام  عاونا  هّیلک  (. 1 [ ) 273]

هتـسه دوشیم و  ناسنا  هفطن ، هکنانچ  دـنوشیم ؛ نآ  ياراد  لعفلاب  دـنباییم و  ار  نآ  رگید  ههرب  رد  دـندقاف و  لعفلاب  ناـمز ، زا  ياههرب 
. روراب تخرد  لاهنون ، و  لخن ، امرخ 

. تسا قحال  تالامک  هّوق  فرط  کی  زا  تساراد و  ار  دوخ  لـعفلاب  تـالامک  فرط  کـی  زا  هک  دراد  دوجو  يرهوج  عاونا ، هنوگنیا  رد 
زا تسا و  لعفلاب  دوخ ، صاخ  تاصخشم  اب  تسا  يزیچ  رـضاح  لاح  رد  هک  تهج  نآ  زا  تسا . هوقلاب  لعفلاب و  تیثیح  ود  ياراد  ینعی 

. دنمانیم هیوناث » هّدام  ار « رهوج  نیا  تسا . هّوقلاب  دوب  دهاوخ  نآ  یلعف  تیهام  زا  ریغ  هک  دش  دهاوخ  يزیچ  ًادعب  هک  تهج  نآ 
همه مینک و  لـیلحت  دوخ  نهذ  رد  ار  هیوناـث  هداـم  نیمه  رگا  لاـح  تسا . بوسحم  هیوناـث  هداـم  ینامـسج  تادوجوم  همه  رد  مسج  سپ 

میمانیم هّیلوا  هدام  ای  یلویه  ار  زیچ  نآ  تسا ، ضحم  هوق  هک  میسریم  يزیچ  هب  مینک  هیزجت  ار  نآ  یضرع  یتاذ و  ءازجا 
بوجو نیا  دوشیمن . دوجوم  دوشن  دوجولابجاو  يزیچ  ات  ینعی  دـجوی » مل  بجی  ملام  ءیـشلا  هک « تسا  هدـش  تباـث  اًـلبق  (. 1 [ ) 274]

لاح تلع . هیحان  زا  دوجو  تسا و  دوجو  هیحان  زا  بوجو  نیا  ینعی  تسا ، تلع  يدوجو  رثا  هک  مینکیم  عازتنا  ءیـش  دوجو  زا  ار  دوجو 
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سپ تسین  ضحم  هوق  ینعی  لوبق  ناکما و  زج  يزیچ  دوخ  هدام  هک  مینادیم  تسا و  ییاـهنت  هب  هداـم  زیچ  همه  تلع  هک  مینک  ضرف  رگا 
هدام ءارو  يزیچ  هب  هک  تسا  نآ  خساپ  دوش ؟ هداد  تبسن  اجک  هب  ءایشا  دوجو  بوجو 

، دـیدج تروص  ره  اب  دـنکیم و  ادـیپ  لاقتنا  رگید  یتروص  هب  یتروص  زا  تسا و  كرحتم  هک  اـجنآ  زا  ینامـسج  عون  ره  (. 1 [ ) 275]
ّتیعون ره  هک  ینعم  نیدب  تسا . روصحم  مدع  ود  نایم  دوخ  تکرح  زا  ياهلحرم  ره  رد  دـباییم  نآ  ّصاخ  لاعفا  راثآ و  هب  هزات  یتیعون 

ددرگیم و زاب  مدع  هب  یلعف  تروص  نداد  تسد  زا  تکرح و  همادا  اب  زین  تیلعف  زا  دعب  هلـصافالب  تسا و  مودـعم  تیلعف  ققحت و  زا  لبق 
دراد رارق  مدع  ود  نیب  یکرحتم  ره  دریگیم ؛ ار  نآ  ياج  يرگید  تروص  ّتیعون و 

رد ریثأت  يارب  ترارح  اًلثم ، هک  تسا  نیا  ینامـسج  لـیلاعم  لـلع و  رثأـت  ریثأـت و  رد  نآ  تیلخدـم  صاـخ و  عضو  زا  روظنم  (. 1 [ ) 276]
رب یصاخ  طیارش  رد  ار  اهنآ  دیاب  رگید  هدام  يور  رب  ییایمیش  هدام  کی  ریثأت  يارب  ای  دوش و  کیدزن  مسج  نآ  هب  دیاب  ًامتح  رگید  مسج 
ره رد  یلک  روطهب  اهنیا . لاثما  دز و  رگیدـکی  هب  مکحم  ار  اهنآ  دـیاب  دنکـشب  ار  رگید  مسج  یمـسج  هکنآ  يارب  اـی  و  تخیر ، مه  يور 

. تسا طرش  نآ  لاثما  يرود و  یکیدزن و  دروخرب و  سامت و  ینامسج ، رثأت  ریثأت و 
ینعیءیـش هّوقلاب  دوجو  تسا و  يدادعتـسا  ناـکما  ناـمه  تسا  حرطم  لـعف  هوق و  ثحبم  رد  هک  یحالطـصا ، ینعم  هب  هوق  (. 1 [ ) 277]

ناسنا دادعتسا  هک  تسا  ینعم  نیدب  تسا ، ناسنا  هّوقلاب  هفطن  دوشیم : هتفگ  هک  یماگنه  نیاربانب  يدادعتـسا . ناکما  فصو  اب  نآ  دوجو 
فلتخم دراوم  ناکما و  یناعم  نایب  نمـض  رد  باتک  نیمه  رد ص ...  هکنانچ  تسا  يدوجو  فصو  کی  دادعتـسا  تسا و  اراد  ار  ندش 
دننکیم ریـسفت  رگید  ءیـش  هب  ءیـش  کی  تروریـص  ای  ندش  ناکما  هب  ار  هوق  یتقو  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  سپ  دـش . رکذ  نآ  لامعتـسا 

ص 2 و ج 3 ، ص 234 ، ج 1 ، رافسا ، هب  دوش  عوجر  ّصاخ . ناکما  یتاذ و  ناکما  هن  تسا  يدادعتسا  ناکما  روظنم 
دمآ دهاوخ  يدعب  ثحابم  رد  نآ  حیضوت  تسین ؛ ینامز  ثداح  هدام  وا ، بتکم  دیتاسا  هللا و  همحر  ّفلؤم  يأر  قبط  رب  (. 1 [ ) 278]
يارادطخ دوشیم : هتفگ  یتقو  هک  ینعم  نیدب  تسا  ءیـش  ندوب  يدعب  هس  دـش  هتفگ  دوخ  ياج  رد  هکنانچ  یمیلعت  مسج  (. 2 [ ) 279]

بعکم و هرک و  دننام  تسا ؛ یمیلعت  مسج  نامه  تروص  نیا  رد  مسج  تسا ، دـعب  هس  ياراد  مسج  دـعب و  ود  ياراد  حطـس  دـُعب و  کی 
اًلثم دیآیمن و  نوریب  ماهبا  زا  دوشن ، نّیعتم  ینیعم  هوق  اب  رگا  زین  هدام  ورنیا  زا  درادـن . یجراخ  نّیعت  نآ  نودـب  یعیبط  مسج  و  طورخم ،

نآ رب  هماّلع  یشاوح  ص 53 و  ج 3 ، رافسا ، ك : ر . تسا . یمهبم  هدام  دشابن ، هجوج  ناکما  لماح  هدام  رگا  غرممخت 
يرمادوجو رد  اهنآ  داحتا  دـشاب ، رارقرب  یقیقح  تبـسن  دوجوم  ود  نیب  هاـگره  هک  تسا  هدـش  هتفگ  دوجو  ثحاـبم  رد  اًـلبق  (. 1 [ ) 280]

تدـحو نیا  یتباث  تبـسن  ره  اب  و  تسا ، یکی  ناسنا  قطان و  ناویح  دوجو  تسا ، قطان  ناویح  ناـسنا  مییوگیم : یتقو  اًـلثم  مّلـسم ، تسا 
تسا رارقرب 

- ّدـح اریز  تسین ، رّـسیم  نآ  یقیقح  فیرعت  تسا و  كرد  لباق  ّسح  کمک  هب  هک  تسا  یهیدـب  ینعم  کی  دوخ  جـیردت  (. 1 [ ) 281]
ّفلؤم تسین . تیهاـم  ياراد  دوجو  تاذ  تقیقح  تسا و  دوجو  زا  ياهوحن  تکرح  تسا و  تاـیهام  ّصاـخ  لـصف - سنج و  هب  فیرعت 

هللا همحر 
نیا هک  تسا  یطابترا  نآ  تلع  تسا . هتخیمآ  یفسلفریغ  یملع و  لئاسم  اب  ًابلاغ  نیشیپ  يامکح  راثآ  رد  لعف  هوق و  ثحابم  (. 1 [ ) 282]
اهنت ینعی  تسا . حرطم  یفسلف  هاگدید  زا  باتک  نیا  رد  نآ  صاوخ  ّدح و  فیرعت و  تکرح و  تخانش  دنکیم و  ادیپ  تکرح  اب  ثحابم 

رد هکنانچ  یملع  تخانـش  هن  دوش ، عقاو  یـسررب  دروم  دـناوتیم  دوجو  ءاحنا  قلطم و  تیدوجوم  بوچراـهچ  رد  هک  تخانـش  هنوگنآ 
31 ص 20 - ج 3 ، رافسا ، ك : ر . تسا . یفسلف  ثحابم  نیرتمهم  زا  یکی  يرهوج  تکرح  ثحبم  هک  نآ  هژیوهب  تسا ؛ حرطم  کیزیف 

دینک عوجر  باتک  نیمه  مجنپ  هلحرم  زا  مراهچ  لصف  هب  ضرع  تاذ و  اب  نآ  قرف  یضرع و  یتاذ و  هرابرد  (. 2 [ ) 283]
نامز رب  قبطنم  رگا  نآ ، تاّیـضرع  رد  هاوخ  دـشاب و  ءیـش  تایتاذ  رد  هاوخ  ینوگرگد  لّوحت و  ّریغت و  نآ  همزال  تکرح و  (. 1 [ ) 284]

. دنمان یعفد  تکرح  ار  نآ  دشاب  ینامز  ینآ  ءازجا  رب  قبطنم  رگا  دنیوگ و  یجیردت  تکرح  ار  نآ  دشاب 
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دننام تسا ، تکرح  ياهتنا  ای  ادتبا  فرط و  ینعم  هب  ًافرـص  درادن و  یجراخ  دوجو  نامز ، زا  یکچوک  دـحاو  ینعم  هب  نآ » هک « اجنآ  زا 
هلثما زا  یکی  تروـصهب  هک  تـسا  نآ  یعفد  تـکرح  ورنـیا  زا  نآ ، لاـثما  ندـش و  ادـج  فداـصت و  ساـمت و  كرت و  لـصو و  عـطق و 

تسین ققحت  لباق  تکرح  نودب  نکیل  تسین ، نامز  لوط  ياراد  یعفد  ّریغت  سپ  دبای . ققحت  رکذلاقوف 
هک یهتنم  أدـبم و  ّدـح  ود  نیب  رد  ءیـش  لاّیـس  یلاصتا و  تروص  ینعم  هب  یکی  تسا ، ینعم  هس  ياراد  تقیقح  رد  تکرح  (. 1 [ ) 285]
. درادن دوجو  جراخ  رد  ینعم  نیدب  تکرح  تسین و  یلایخ  یتروص  زج  رما  نیا  تسا . عمتجم  هتسویپ و  مه  هب  نالیس  نیع  رد  نآ  ءازجا 
نآ زا  دـعب  لبق و  مینک  ضرف  ار  نآ  هک  تفاسم  زا  يّدـح  هطقن و  ره  رد  هک  تسا  یتلاـح  ياراد  كرحتم  ءیـش  هک  تسا  نیا  مود  ینعم 

دراد تفاسم  دودح  یهتنم و  أدبم و  اب  كّرحتم  ءیش  هک  یتبسن  دودح و  هب  هجوت  نودب  ءیش  ندوب  كرحتم  تلاح  ینعی  تسین ؛ نآ  رد 
. دنیوگ یطسوت  تکرح  ار  نیا  تسا . تخاونکی  تباث و  كرحتم  يارب  تلاح  نیا  و 

دـعب و برق و  تبـسن  ياراد  تفاسم  دودـح  یهتنم و  أدـبم و  هب  تبـسن  هک  تسا  یتکرح  ياراد  كرحتم  ءیـش  هک  تسا  نآ  موس  ینعم 
ص 31 ج 3 ، رافسا ، هب  دوش  عوجر  دنیوگ . یعطق  تکرح  ار  نیا  تسا . ندرک  كرت  ندیسر و 

، هدش دانتـسا  نادب  اجنیا  رد  هچنآ  ص 193 .) دـیدرگ ( لاطبا  يّزجتیال  ءزج  باتک  نیمه  مشـش  هلحرم  زا  مراهچ  لـصف  رد  (. 1 [ ) 286]
رگم دوشن ، فقوتم  ینّیعم  ّدـح  هب  دـبای و  همادا  تیاهنیب  ات  نآ  ماـسقنا  دـیاب  ًاـعطق  دـشاب  ءازجا  هب  میـسقت  لـباق  يزیچ  رگا  هک  تسا  نآ 

هک اجنآ  زا  لاح  دش . دهاوخ  فقوتم  ینّیعم  هطقن  رد  ماسقنا  تروص  نآ  رد  هک  دشاب  هدـش  لیکـشت  يّزجتیال  ءازجا  زا  ءیـش  نآ  هکنآ 
تمـسق ره  دشاب  میـسقت  لباق  رگا  زین  تکرح  سپ  تسین ، یتسه  رد  يّزجتیال  ءزج  مان  هب  يدوجوم  درادن و  دوجو  ملاع  رد  يزیچ  نینچ 

دوب دهاوخ  ماسقنا  لباق  تیاهنیب  ءازجا  هب  نآ 
رامـشهب نآ  زا  یئزج  يزیچ  ره  هنارک  فرط و  هکلب  تسین ، تکرح  ءزج  تکرح  ياـهتنا  اـی  ادـتبا  اـهنت  هن  هک  تسناد  دـیاب  (. 2 [ ) 287]

رامشهب حطس  زا  یئزج  تسا  حطس  ییادتبا  ییاهن و  ّدح  هک  طخ  ای  تسین و  طخ  زا  یئزج  تسا  طخ  رـس  ود  هک  هطقن  هکنانچ  دوریمن .
درادن دوجو  تکرح  ءزج  نیرخآ  ای  ءزج  نیلوا  مان  هب  يزیچ  نیاربانب  دوریمن .

یلاقتنا تکرح  عون  زا  نآ  رد  تکرح  هک  دوشیم  قالطا  ْنیا » هلوقم « هب  اهنت  يوغل  ثیح  زا  مدرم و  هّماع  ناـبز  رد  تفاـسم  (. 1 [ ) 288]
، رهوج اردـصالم ) هفـسلف  رب  اـنب  عضو و ( نیا و  فیک و  مک و  زا  معا  دوش ، عقاو  نآ  رد  تکرح  هک  ياهلوقم  ره  تمکح ، رد  اـما  تسا ،

دوشیم هدیمان  تفاسم 
رییغت مسج  کی  هزادـنا  ای  گنر  یتقو  هک  ینعم  نیدـب  تسا . تـالوقم  رد  تکرح  یگنوگچ  ثحبم ، نیا  رد  یلـصا  هلئـسم  (. 1 [ ) 289]
ندوب گنر  زا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دوشیم ، داجیا  رییغت  گنر  تاـیهام  رد  دوش  هتفگ  رگا  درک ؟ هیجوت  ار  نآ  دـیاب  هنوگچ  دـنکیم ،
تـسا نآ  شاهمزال  دشاب  تاذ  نآ  رب  ضراع  گنر  موادـم  تارییغت  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  تباث  تاذ  کی  گنر  يارب  رگا  دوش و  جراخ 

گنر زا  صاخ  عون  کی  نآ » ره « رد  دوش  هتفگ  رگا  و  دـشاب . هتـشاد  ندوب  گنر  زا  ریغ  يرگید  تاذ  تیهام و  کی  گنر ، تیهاـم  هک 
تدـحو لماع  ار  مسج  رگا  تسا ؟ مادـک  دزاسیم  لصتم  رگیدـکی  هب  ار  عاونا  نآ  هچنآ  دریگیم ، رارق  نآ  ياـجهب  رگید  عون  دوریم و 

. درادن یکرتشم  هجو  گنر  تیهام  اب  مسج  تیهام  مینادب  ّریغتم  ياهگنر  یلاصتا 
هتخانـشن و ار  يرهوج  تکرح  ًالوصا  هک  ددرگیم  زاب  نیا  هب  بلاطم  نیا  زا  يرایـسب  هتبلا  دناهتـشون و  هتفگ و  هنیمز  نیا  رد  يدایز  دارفا 

يرهوج تکرح  هّیرظن  يانبم  رب  ار  لئاسم  هنوگنیا  تسا ، يرهوج  تکرح  فشاـک  دوخ  هک  زین  نیّهلأتملاردـص  دـناهدوبن . دـقتعم  نادـب 
. دوب زاینیب  رافسا  رد  اهنآ  حیضوت  رارکت و  زا  هنرگو  تسا  هدرکن  هیجوت  لماک  روطهب 

ناـمه هک  دوشیم  عازتنا  نآ  هسفن  یف  دوجو  زا  هک  تسا  یتیهاـم  ياراد  اًـلثم  یهایـس  هک ، تسا  نیا  نتم  بلاـطم  زا  دوصقم  لاـح  ره  هب 
زا ریغ  یتیهام  هریغل  دوجو  نآ  اـما  هریغل ، تسا  يدوجو  ياراد  مسج  ره  رد  دراد ، روهظ  ماـسجا  رد  نوچ  یهایـس  نیا  اـما  تسا ، یهاـیس 
رد یهایـس  ینعی ، نآ  رییغت  دراد و  ماـن  هایـس  رگید  نوـنکا  دوـخ  صاـخ  دوـجو  رد  هک  تسا  یهایـس  تیهاـم  نیمه  هکلب  تسین  یهاـیس 
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يراط مسج  رب  دـباییم و  دوجو  یهاـنتمان  دادـعت  نآ  زا  یکی  ینآ  ره  تسا و  ياهناگادـج  عون  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  ددـعتم  ياـهدوجو 
دوشیم

، تلع دوجو  رد  رتیلاع  رتفیرـش و  وحن  هب  راثآ  صاوخ و  ظفح  اـب  لولعم  دوجو  هک  دـش  هتفگ  لولعم  تلع و  ثحاـبم  رد  (. 1 [ ) 290]
نادـب دـشابن ، اهنآ  للع  رد  هّیعون ، روص  تعیبط و  ناجیب ، رادـناج و  زا  معا  تادوجوم ، زا  هرداص  تاـکرح  رگا  نیارباـنب  تسا . دوجوم 

كرحتم ّریغتم و  تلع  كّرحتم ، ریغتم و  لوـلعم  نیارباـنب  تـسا . نآ  دـقاف  تـلع  هـک  دـشاب  اراد  ار  يزیچ  لوـلعم  هـک  دوـب  دـهاوخ  ینعم 
دش دهاوخ  هتفگ  نخس  ًادعب  تباث  هب  ّریغتم  طبر  هرابرد  دهاوخیم .

، نآ فارطا  رد  نیـشیپ  يامکح  راثآ  رد  هک  لولعم  تلع و  ثحابم  رد  هک  تسا  نآ  روکذم  فارتعا  زا  هدـننک  داریا  دوصقم  (. 1 [ ) 291]
رد دنتـسه ، زین  يرهوج  تکرح  نارادفرط  هک  وا  بتکم  يامکح  هّیلک  اردصالم و  دوشیم ، هدهاشم  یناوارف  لادـج  یلعاف ، تلع  هژیوهب 

دوجو تسا و  دوجو  یقیقح  لوعجم  هکنآ  زا  یکاح  دـناهتفگ  یبلاطم  دوجو  تدـحو  تلاصا و  ساسا  رب  لعج » ناونع « تحت  باـب  نآ 
یلاعتقح هک  تسا  هدش  هتفگ  تباث  هب  ّریغتم  میدق و  هب  ثداح  طبر  هلئـسم  رد  نیا  تسا و  طیـسب  لعج  هب  لوعجم  تاّیتاذ  همه  اب  زیچ  ره 

تخادنا تکرح  هب  ار  نآ  هکنیا  هن  دیرفآ ، ددجتم  ار  ملاع 
تالـضعم زا  يرایـسب  ّلح  دـش . نایب  هریغب  هسفنب و  هریغل و  هسفنل و  هریغ و  یف  هسفن و  یف  دوجو  بتارم  دوجو ، ثحابم  رد  (. 2 [ ) 292]

قیاقح فشک  هب  قفوم  یفوسلیف  ای  میکح  رتمک  اردـصالم ، بتکم  يامکح  زج  هب  اما  تسا ، تاـکن  نیا  حیحـص  كرد  هب  طونم  یفـسلف 
. تسا هدش  دوجو  باب  رد  یفسلف 

باوبا رد  ناینیشیپ  راثآ  رد  هک  ار  یطوسبم  لّصفم و  ثحابم  هتشاد ، باتک  نیا  فینـصت  فیلأت و  رد  هک  ياهویـش  رب  انب  هللا  همحر  ّفلؤم 
هنعٌغورفم تالیصفت  همه  ندرک  وگزاب  مزلتسم  نآ  ندرک  زاب  هک  هتشاد  نایب  رطـس  دنچ  رد  دناهدرک  حرط  لئاسر  بتک و  هاگ  لوصف و  و 

. تسا
شدوجو ات  تسا  دنمزاین  یعوضوم  رهوج  هب  ًامتح  یهایس  اًلثم  دنتسین ؛ هسفنل  دوجو  ياراد  ضارعا  تسا . مزال  هتکن  کی  رکذ  اجنیا  رد 

هایـس دوخ  یهایـس  اما  تسین ، تیهام  نودب  تافاضا ، بسن و  دننام  تسا و  هسفن  یف  دوجو  ياراد  یهایـس  هکنآ  اب  دوش  زیامتم  مدـع  زا 
رییغت اهنآ  تیهام  دوش  بوسنم  ضارعا  تاذ  هب  ّریغت  دّدـجت و  رگا  لاح  دـشاب . یهایـس  ضورعم  فصتم و  هک  دـیاب  يرهوج  هکلب  تسین 

تسین تسرد  يزیچ  نینچ  دنکیم و 
تکرح ماسقا  همه  ینعی  تسا . یلماـکت  يدادتـشا و  قلطم ، روطهب  تکرح  هک  دوشیم  رکذـتم  هللا  همحر  ّفلؤم  اـجنیا  رد  (. 1 [ ) 293]
يامکح همه  ار  نیا  تسا . هّیلوا  هّداـم  زین  همه  عوضوم  تسا و  لاـمک  هب  صقن  زا  ریـس  لـعف و  هب  هوق  زا  جورخ  دراد  دوجو  ملاـع  رد  هک 

هوق و هب  لعف  زا  ریـس  هک  تسا  نآ  نآ  همزال  تسین و  تکرح  رد  کیکـشت  هب  لوق  زا  یلاخ  يوعد  نیا  هک  دنچ  ره  دنلئاق ، يدام  یهلا و 
يدادتشا و تکرح  کی  اما  تسناد ، یضرع  تکرح  ار  نآ  دیاب  دوش  هدید  يزیچ  نینچ  رهاظ  هب  رگا  دشابن و  ملاع  رد  صقن  هب  لامک  زا 

تکرح ناسنا  هب  ماجنارـس  ناویح و  هب  سپـس  تاین و  هب  سپـس  ماسجا و  عاونا  عیاـبط و  يوسهب  ار  نآ  هک  دراد  دوجو  هداـم  رد  یلماـکت 
. تسین کش  لباق  نیمز  رد  دوجوم  هدام  رد  لقاال  هک  دهدیم 

.) تسین دیدرت  لباق  یلماکت  ریـس  هدام ، ّصاخ  تکرح  نیا  رد  دشاب ، دـیدرت  تکرح  ماسقا  ضعب  ندوب  یلماکت  رد  رگا  هک  تسا  یهیدـب 
(82 ص 75 - ج 3 ، نآ ، یشاوح  رافسا و  هب  دوش  عوجر 

رد تکرح  دنچ  دوجو  هتبلا  هن ؟ ای  تسا  ریذـپتروص  تکرح  رد  تکرح  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  دوشیم  هظحالم  هکنانچ  (. 1 [ ) 294]
ییاج هب  ییاـج  زا  ناـمز  کـی  رد  یـسک  هکناـنچ  تسا . هظحـالم  لـباق  تادوجوم  رد  هنیع  هب  تسا و  لوبقم  يرما  فلتخم  هلوقم  دـنچ 

هب دوخ  ندـب  تکرح  اب  لاح  نیع  رد  دوشیم و  هدوزفا  شندـب  مجح  رب  دـنکیم و  ّومن  هیذـغت  قیرط  زا  لاح  ناـمه  رد  دوشیم و  لـقتنم 
عقاو وا  رهوج  هناـگراهچ و  تـالوقم  همه  رد  تکرح  دـنک و  رییغت  زین  شیور  گـنر  تسا  نکمم  دـهدیم و  عـضو  رییغت  تسار  پچ و 
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نکمم هللا  همحر  فـّلؤم  زین  ار  بلطم  نیا  تکرح . عوـضوم  رد  تکرح  هن  تـسا  تـکرح  رد  تـکرح  هراـبرد  ثـحب  اـجنیا  اـما  دوـش ،
درامشیم تکرح  رد  تکرح  عون  زا  ار  یضرع  تاکرح  همه  دنادیم و 

قادصم کی  رب  هکنانچ  تسا ؛ ندش  یئزج  یـصخش و  ندمآ و  نوریب  ریثک  دارفا  رب  قدص  ّتیلک و  زا  صّخـشت ، زا  روظنم  (. 1 [ ) 295]
دوشیم جراخ  ماهبا  ّتیلک و  زا  نآ  اب  دباییم و  ياهزات  تیلعف  دیدج  تروص  ره  قیرط  زا  هدام  سپ  دشابن . قابطنا  لباق  رتشیب 

تروص اـب  هک  تسا  هیلوا  هّداـم  تسا ، تکرح  عوضوم  ادـتبا  رد  هچنآ  يداـم  عاونا  هیلوط  هلـسلس  رد  هک  تسا  نیا  دوـصقم  (. 1 [ ) 296]
رد دـناهیلوا ( رـصانع  هداس  عاونا  نامه  تقیقح  رد  هک  دروآیم ، دوجو  هب  ار  يداـم  رهاوج  عاونا  زا  عون  نیلوا  دـسریم و  تیلعف  هب  هّیلوا 

دیاب اهنآ  ياجهب  هزورما  هک  دنتـسنادیم  شتآ  داب و  كاخ و  بآ و  فورعم  رـصنع  راهچ  ار  نیتسخن  هّیعون  رهاوج  هّیلوا و  رـصانع  میدـق 
. دنریگیم رارق  رگید  عاونا  يارب  تکرح  عوضوم  عاونا ، نیا  سپس  داد ) رارق  ار  رصنع  هدزاود  دص و  بیرق 

عوضوم رگا  و  تسا ، یلماکت  يدادتشا و  تکرح  نآ  تسا  لبق  هلحرم  زا  رتلماک  كّرحتم ) عوضوم ( تکرح ، زا  ياهلحرم  ره  رد  نوچ 
هب دـیدج  تیلعف  ره  رد  عون  ره  تروص  هک  اجنآ  زا  دوب . دـهاوخ  هباشتم  ریزگاـن  تکرح  دـشاب  یکی  لـحارم  دودـح و  همه  رد  تکرح 

نیب زا  دـیدج  عون  رد  عون  ره  تروـص  نوـچ  تسین ، راـک  رد  تروـص  عـلخ  تسا ، يدـعب  تروـص  يارب  تکرح  عوـضوم  هداـم ، هارمه 
. دشوپیم دوخ  رب  ار  رگید  تروص  دباییم و  لماکت  هکلب  دوریمن 

تروص دورب و  نیب  زا  هکنآ  هن  دـباییم ، لماکت  ناسنا  رد  یناویح  تروص  ناویح و  رد  یتابن  تروص  تابن و  رد  يداـمج  تروص  اًـلثم 
تسین راگزاس  جیردت  اب  هک  دوب  دهاوخ  داسف  نوک و  سبل ، علخ و  همزال  نوچ  دیآرد . نآ  ياجهب  رگید 

نطب رد  نیـشیپ  لوصف  همه  تسا و  عون  تقیقح  مامت  ریخا  لصف  هک  دـش  هتفگ  لـصف  عون و  سنج و  هب  طوبرم  ثحاـبم  رد  (. 1 [ ) 297]
، یمان ّتیمـسج ، لوصف  قطان » ریخا « لصف  زا  اًلثم  درک . عازتنا  جارختـسا و  ریخا  لـصف  زا  ناوتیم  ار  لوصف  همه  هکناـنچ  دراد ، رارق  نآ 

درک عازتنا  ناوتیم  ار  هدارا  هب  كرحتم  ساّسح و 
: تسا ریز  ینعم  ود  زا  یکی  هراومه  اهتنا  ادتبا و  زا  دوصقم  (. 1 [ ) 298]

زاغآ يارب  هطقن  دننام  تسا ؛ دودحم  ءیش  اب  فلاخم  تاذ  تیهام و  ظاحل  زا  ًاعبط  تسا و  دودحم  نآ  نیب  بناج  ود  زا  ءیش  هچنآ  لوا ،
یهانتم دودحم و  زیچ  ره  يارب  ییاهتنا  ادتبا و  نینچ  نامز . ماجنا  زاغآ و  يارب  نآ » تکرح و « ماجنا  زاغآ و  يارب  نوکس  ای  طخ  ماجنا  و 

. دراد دوجو 
. تکرح ای  طخ و  ای  نامز و  زا  ءزج  نیرخآ  نیلوا و  دننام  دوش ؛ متخ  ای  زاغآ  نادـب  ءیـش  دوجو  هک  ءیـش  زا  ءزج  نیرخآ  نیلوا و  مود ،
، یمیلعت مسج  حطـس و  طخ و  لثم  دـشاب ، ّراق  دـتمم  دوجو  یتح  یجیردـت و  دوجو  ياراد  هک  يزیچ  ره  يارب  ینعم  نیدـب  اـهتنا  ادـتبا و 

دوشیم هتفگ  هک  یتقو  نیاربانب  درادـن . دوجو  روما  هنوگنیا  رد  زگره  ددرگ  مامت  نادـب  اًـلقع  میـسقت  هک  یئزج  اریز  تسین ، ریذـپققحت 
هب ًارّرکم  ار  يدـتمم  زیچ  ره  ای  نامز و  ای  تکرح  رگا  اریز  تسا ، مود  ینعم  هب  اهتنا  ادـتبا و  نآ  زا  دوصقم  درادـن ، اـهتنا  ادـتبا و  تکرح 
ءزج هک  تسا  هدـیدرگ  تباث  اًلبق  نوچ  دیـسر . میهاوخن  دوش  بوسحم  دوخ  لـک  دـحاو  نیرتکـچوک  هک  یئزج  هب  مینک  میـسقت  ءازجا 

. دوب دهاوخ  ماسقنا  لباق  تیاهنیب  ات  دشاب  ماسقنا  لباق  هک  زیچ  ره  درادن و  دوجو  يزجتیال 
نآ ناوتیم  مه  زاب  اریز  دوب ، دهاوخن  تکرح  ازجا  نیرخآ  نیلوا و  ءزج ، ود  نآ  دوش ، متخ  یئزج  هب  ای  زاغآ  یئزج  زا  رگا  تکرح  سپ 

لباق ریغ  دـحاو  ینعم  هب  نآ » زین « نامز  رد  تسا . نینچ  زین  نامز  درادـن ، تکرح  هب  صاـصتخا  رما  نیا  درک . میـسقت  يرگید  ءازجا  هب  ار 
جراخ یناعم  هنوگنیا  هطقن و  نآ و  نیاربانب  درادـن . ینعم  طخ  ءزج  نیرتکچوک  ینعم  هب  هطقن  زین  طخ  رد  درادـن . دوجو  نامز  ماـسقنا 

ص 171 و ج 3 ، رافـسا ، ك . ر . مود . هن  تسا  لوا  ینعم  هب  نامز ، ّطخ و  يارب  ناشندوب  اهتنا  ادـتبا و  دنتـسه و  ناـمز  طـخ و  تقیقح  زا 
يراوزبس موحرم  یشاوح 

زا ود  نآ  کیکفت  دباییمن و  یجراخ  دوجو  تروص  نودـب  هاگچـیه  هدام  هک  تسا  هدـش  هتفگ  دوخ  ياج  رد  نیا  زا  شیپ  (. 1 [ ) 299]
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روصت یتح  ققحت و  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  لاـح  تسا . نشور  هداـم  هب  تبـسن  تروص  ندوب  تلع  کیرـش  ینعم  سپ  تسین . نکمم  مه 
راکهب تروص ) اب  هدام  مسج ( ینعم  هب  ار  هدام  ظفل  رـصاعم  یفـسلف  یملع و  راثآ  رد  ًابلاغ  نوچ  و  تسین ، ریذپناکما  تروص  نودب  هدام 

هیوناث هّدام  ای  تسا  روظنم  هیلوا  هدام  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دنربیم ؛
رد هک  یعیابط  اوق و  طسوت  دوخ  حراوج  اضعا و  اما  دباییم ، لامک  ینامسج  لاعفا  لامعا و  قیرط  زا  سفن  هک  تسین  دیدرت  (. 1 [ ) 300]

، عیابط اوق و  تسا و  نآ  فلتخم  ياوق  ندب و  یعیبط  لعاوف  هدننک  ریخـست  لعاف  سفن ، سپ  دنیآیمرد . تکرح  هب  تسا  هدش  هیبعت  اهنآ 
تشاد رود  رظن  زا  تاکرح  هب  تبسن  ار  عیابط  کیدزن  رشابم و  تیلعاف  دیابن  همه  نیا  اب  دنریخست . هب  لعاف 

نهذ رد  تکرح  زا  ًابلاغ  هک  یهتنم  أدـبم و  نیب  دـتمم  نایرج  کی  ینهذ  ریوصت  دـش ، هتفگ  اًلبق  تکرح  دروم  رد  هکناـنچ  (. 1 [ ) 301]
، هتسناد یمهو  ریوصت  نامه  ار  یعطق  تکرح  وا  ناوریپ  انیـس و  نبا  درادن . یجراخ  تقیقح  یمهو و  تسا  يرما  دیآیم  دوجو  هب  ناسنا 

یلاوتم تاـنآ  زا  هک  دـتمم  يرما  تروصهب  ًاـبلاغ  هک  دراد  دوـجو  زین  ناـمز  دروـم  رد  روـصت  نیمه  دناهتـسناد . تقیقح  زا  يراـع  ار  نآ 
تسا تقیقح  زا  يراع  یمهو و  زین  نیا  هک  دوشیم ، روصت  هتفای  لیکشت 

ساسا رب  تسین و  ینامز  عون  زا  لولعم  تلع و  رّخأت  مدقت و  هک  دش  دهاوخ  تابثا  رخأت  مدقت و  قوحل و  قبـس و  ثحابم  رد  (. 1 [ ) 302]
دش دهاوخ  لح  میدق  هب  ثداح  طبر  تیفیک  مدق و  ثودح و  هنیمز  رد  هفسلف  تالضعم  زا  يرایسب  نآ 

اًلثم دنـشاب . قابطنا  لباق  دـحاو  نامز  کی  رب  ود  ره  هک  تسناد  ناوتیم  يرگید  زا  دـعب  ای  لـبق  ار  یکی  یتقو  هثداـح  ود  زا  (. 2 [ ) 303]
هب سپ  شیپ و  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  دـنوادخ  زا  سپ  ملاع  ای  تسا ، هتـشاد  دوجو  ملاـع  زا  شیپ  ملاـع  يدوجو  أدـبم  تفگ : ناوتیمن 

درادن دوجو  دنشاب  نآ  رد  ملاع  ادخ و  هک  یکرتشم  نامز  اریز  دشاب ، روظنم  ینامز  ینعم 
رابتعا درادـن و  دوجو  نامز  دـشابن ، ینوگرگد  ّریغت و  تکرح و  هک  ییاج  سپ  تسا ، تکرح  رادـقم  نامز  هکنیا  حیـضوت  (. 1 [ ) 304]

هک ار  یتادوجوم  اًلثم  میهد . رارق  فرظ  کی  رد  ّریغتم  يرما  اب  ار  تباث  يرما  هک  دوش  مزال  رگا  لاح  تسا . ّریغتم  روما  هدودحم  رد  نامز 
. دریگ رب  رد  زین  ار  نامز  هک  تشاد  میهاوخ  يرتعیـسو  فرظ  هب  جایتحا  میریگب ، رظن  رد  مه  اب  يدام  تادوجوم  اب  دناهدام  ملاع  زا  جراخ 

. میمانیم رهد  دریگیم  رب  رد  مه  اب  ار  تباوث  تاریغتم و  هک  ار  فرظ  نیا 
رییغت و ّزیح  رد  کیچـیه  هک  يولع  تادرجم  لوقع و  اـب  یلاـعتقح  ّتیعم  اًـلثم  دـشاب ، رظن  دروم  تباوث  اـب  تباـث  روـما  ّتیعم  رگا  لاـح 

دمرـس رهد و  رد  هک  تسا  یهیدب  تسا . دمرـس  نآ  دریگ و  رب  رد  زین  ار  نامز  رهد و  ملاع  هک  دوب  دهاوخ  زاین  یفرظ  هب  دنتـسین ، تکرح 
دراد دوجو  نامز  رد  هک  ینعم  نآ  هب  هتبلا  درادن ، دوجو  رخأت  مدقت و 

ّداضت و ار  اهنآ  لباقت  یخرب  دناهتسناد . لباقتم  یناعم  زا  ار  ؤطب  تعرس و  هک  تسا  یناسک  لوق  در  هللا  همحر  ّفلؤم  دوصقم  (. 1 [ ) 305]
قابطنا ؤطب  تعرـس و  اب  لباقت  ماسقا  زا  کیچیه  هک  یتروص  رد  دناهتـسناد ، مدع  توبث و  لباقت  زین  یخرب  فیاضت و  لباقت  رگید  یخرب 

. درادن
ماسقا زا  یکی  هک  صاخ  ینعم  هب  فیاضتم  لاح  نیع  رد  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  رّرکتم  تبـسن  اـهنآ  فرط  ود  نیب  هک  یفاـضا  یناـعم  اـما 

ار ناشیا  لاوقا  دعب  روطـس  رد  هللا  همحر  ّفلؤم  هریغ . دنلب و  هاتوک و  تسار ، پچ و  نییاپ ، الاب و  دننام  تسا ؛ ناوارف  دنـشابن  تسا  لباقت 
دنکیم در  تسا ، نیّهلأتملاردص  لوق  هلمج  نآ  زا  هک 

تسین و ياهطبار  چیه  هک  مدع  ود  نایم  اریز  دنشاب ، يدوجو  رما  ود  دیاب  ًامتح  فیاضتم ، هچ  دنشاب و  داضتم  هچ  لباقتم  رما  (. 1 [ ) 306]
يرگید دراد و  يدوجو  هبنج  یکی  هک  نوکـس  تکرح و  نیب  نیاربانب  هکلم . مدـع و  ای  تسا و  ضقانت  لـباقت  اـی  زین  مدـع  دوجو و  ناـیم 

تسین نکمم  فیاضت  داضت و  عون  زا  لباقت  یمدع ،
تباث و تادوجوم  همه  دشاب ، نوکـس  اب  يواسم  نتـشادن ، تکرح  ای  ندوبن  تکرح  رگا  لاح  تسا ، نآ  عفر  زیچ  ره  ضیقن  (. 2 [ ) 307]

لباقت ثحبم  هب  دوش  عوجر  رتشیب  حیضوت  يارب  دنتسین . نوکس  تادرجم  لوقع و  نوچ  تسین ، نینچ  اما  دندوب ، نکاس  ای  نوکـس  لعفلاب 
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متفه هلحرم  زا  مشش  لصف  باتک ، نیمه  زا 
تاغیلبت رتفد  رشن  پاچ و  زکرم   ) باتک ناتسوب  هسـسوم  دلج ، 1 ۀمکحلا ،) ۀیاهن  همجرت   ) هفـسلف تیاهن  نیـسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 308]

.1387 لوا ، پاچ : مق ، مق - ) هیملع  هزوح  یمالسا 
هـصقان تلع  عقاو  رد  هک  مات  ریغ  لعاف  دروم  رد  طقف  دناهدرک  تردـق  زا  هک  یفیرعت  هک  تسا  نیا  هللا  همحر  ّفلؤم  دوصقم  (. 1 [ ) 309]

هّمات تلع  هک  دـشاب  مات  لعاف  رگا  اما  بوجو ، هن  تسا  ناکما  دـح  رد  هراومه  یلعاف  نینچ  اب  لـعف  نوچ  دـیآیمرد ؛ تسرد  تسا ، لـعف 
دهاوخ بجاو  لولعم  دوجو  هّمات ، تلع  دوجو  اب  اریز  تسین ، تسرد  ناکما  تحـص و  زا  نخـس  رگید  یلاعتقح ، دـننام  تسه ، زین  لـعف 

فّلخت نودب  دوب ،
ناـسنا مییوگیم  یتقو  ینعی  ثودـح . هن  تسا  ناـکما  تلع ، هب  نکمم  زاـین  تلع  هک  دـش  هتفگ  لولعم  تلع و  ثحاـبم  رد  (. 1 [ ) 310]

ینعی نکمم ، تسا  یتیهاـم  ياراد  ناـسنا  هک  مینادیم  تلع  هب  جاـتحم  ار  وا  تهج  نآ  زا  دراد ، تلع  هب  جاـیتحا  ندـمآ  دوـجو  هـب  يارب 
یهورگ اما  دشخب ، دوجو  وا  هب  دزاس و  حّجرم  شمدع  رب  ار  وا  دوجو  هک  دراد  يزیچ  هب  جایتحا  سپ  تسا  يواسم  وا  يارب  مدع  دوجو و 

، هدمآ دوجو  هب  ًادـعب  هدوبن و  ینامز  ینعی  ثداح ، تسا  يرما  اًلثم  ناسنا  هک  تسا  نآ  تلع  هب  زاین  تلع  دـناهتفگ  نامّلکتم  هفـسالف و  زا 
هب جایتحا  دـشابن ، ینامز  ثداح  يزیچ  رگا  هک  تسا  نآ  ناـشیا  نخـس  ینعم  دراد . تلع  هب  جاـیتحا  ناـمز  رد  دوخ  ثودـح  رما  رد  سپ 

. دوش ثداح  نآ  رد  نامز  هک  درادن  دوجو  ینامز  نامز  زا  لبق  نوچ  درادن  تلع  ای  لعاف  هب  جایتحا  دوخ  نامز  اًلثم ، درادن . لعاف 
ینعم هب  ار  تردـق  تسا و  ینامز  مدـع  هب  قوبـسم  هکلب  تسین  تردـق  هب  قوبـسم  لـعف  دـناهتفگ : تسا - لـطاب  هک  لوق - نیا  ساـسا  رب 

دناهتسناد نآ  ثودح  زّوجم  ار  نآ  رب  ینامز  مدع  تقبس  نآ  عوقو  لیلعت  يارب  هاگنآ  دناهتفرگ ، كرت  لعف و  تحص 
دنتـسه عامتجا  لباق  رگیدکی  اب  تسا  یجراخ  راثآ  أشنم  هک  لعفلاب  دوجو  رد  رّخأتم  مدـقتم و  رّخأت ، مدـقت و  ماسقا  همه  رد  (. 1 [ ) 311]

رگا ار و  شیوخ  تیلعف  رّخأتم  ءزج  دنکیم و  لمح  دوخ  اب  ار  رخأتم  ءزج  هوق  هراومه  نامز  مدقتم  ءزج  اریز  ینامز ، رخأت  مدقت و  رد  زج 
تسا لاحم  هک  تسا  دوجو  کی  لعف  هوق و  عامتجا  نآ  همزال  دنوش  عمج  مه  اب  رّخأتم  مدقتم و  ءزج  ود 

دوجو ندوب  يرابتعا  تیهام و  ندوب  لصا  ساسا  رب  ءایشا  تیهام  تاذ و  رهوجت  هب  تیهام  تلاصا  رادفرط  يامکح  هچ  رگا  (. 1 [ ) 312]
نیا زین  دوجو  تلاصا  ناوریپ  اما  تسا ، هدـیمان  رهوجت  لصف ، سنج و  ءازجا  زا  ار  تیهاـم  یلـصا  بیکرت  قارـشا ، خیـش  دـناهدوب و  لـئاق 

زا تیهام  رب  ار  ءازجا  مّدقت  دناهتسناد و  حیحص  تیهام  ینهذ  بیکرت  رد  ار  لصف  سنج و  مدقت  هتـسناد ، ربتعم  یلقع  تهج  زا  ار  بیکرت 
دناهتفریذپ نآ  ینهذ  موهفم  تهج 

اما عبط ،) هب  دـشاب  هصقان  رگا  و  تیلع ، هب  دـشاب  هّمات  تلع  رگا  دراد ( مدـقت  يدوجو  تهج  زا  دوخ  لولعم  رب  تلع  هنوگره  (. 2 [ ) 313]
زا يرگید  عون  تیلع  هب  رّخأت  مدقت و  رب  هوالع  درادـن ، دوجو  هبترم  نآ  رد  لولعم  هک  دـشاب  ياهبترم  رد  يدوجو  ثیح  زا  هّمات  تلع  رگا 
زین يرهد  مّدـقت  دـنراد ، یّلع  مدـقت  تایدام  رب  هک  لاـح  نیع  رد  يداـمریغ  تادّرجم  هکناـنچ  تشاد ، دـهاوخ  دوجو  زین  رّخأـت  مّدـقت و 

تسین یلقع  دوجو  هبترم  رد  يدام  دوجو  اریز  دنراد ،
هک تسایهیدب  تسا ، فلتخم  نوئـش  راثآ و  ياراد  نآ ، یتاذ  کیکـشت  بسح  رب  نآ  بتارم  تسا و  دحاو  دوجو  تقیقح  (. 1 [ ) 314]

تاذ رب  تلع  تاذ  مدـقت  زا  ریغ  نیا  دراد و  مدـقت  نآ  رب  و  تسا ، لوـلعم  هبترم  رد  دوـجو  زا  رتدـیدش  رتلـماک و  تلع  هـبترم  رد  دوـجو 
تسین لاعفنا  لعف و  رثأت و  ریثأت و  دوجو ، رب  دوجو  مّدقت  رد  اریز  تسا ، لولعم 

، رهوج زا  ناسنا  تیهام  هکنانچ  دوشیم ، لیکشت  دیعب  بیرق و  لوصف  سانجا و  زا  تادوجوم  عاونا  زا  کی  ره  هّمات  تیهام  (. 1 [ ) 315]
هبنج هن  مدقت  نیا  اما  دنراد ، مّدقت  تیهام  رب  ءازجا  سپ  تسا . هدش  لیکـشت  هقطان ، سفن  ياراد  هدارا ، هب  كرحتم  ساّسح ، یمان ، مسج ،

تسا لقعت  لباق  تیهام  تاذ  رّرقت  رد  هکلب  ینامز  هن  یّلع و  هن  دراد و  یعبط 
یهانتمان بتارم  نوئـش و  ياراد  هک  ینیع  دوجو  بتارم  زا  یّلک  هبترم  هس  زا  دـنترابع  یلقع  یلاثم و  يداـم ، هناـگهس  ملاوع  (. 2 [ ) 316]
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ریبـعت تیلع  هب  رخأـت  مّدـقت و  هب  نآ  زا  هک  تسا  یلوـلعم  تلع و  هطبار  تهج  زا  طـقف  هن  رگیدـکی  اـب  بتارم  نـیا  رخأـت  مّدـقت و  تـسا .
مّدـقتم و عامتجا  قوفام ، هبترم  رد  هبترم  ره  مدـع  نتفرگ ، رظن  رد  اـب  هک  دراد  دوجو  اـهنآ  نیب  رگید  رّخأـت  مّدـقت و  یعون  هکلب  دوشیم ،
عامتجا و تهج  زا  رخأت  مدقت و  ماسقا  یّلک  روطهب  دراد . قرف  دش  هتفگ  نامز  دروم  رد  هچنآ  اب  نیا  و  تسین ، ریذـپتروص  نآ  رد  رّخأتم 

. تسا مسق  راهچ  رخأتم  مدقتم و  عامتجا  مدع 
رد نیا  تسین و  نکمم  رّخأت  مّدـقت و  لّقعت  ود ، نآ  عامتجا  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  تسا و  ربتعم  رّخأتم  مّدـقتم و  عاـمتجا  نآ  رد  هچنآ  . 1

. فرش هب  هبتر و  هب  تیلع ، هب  رخأت  مدقت و  زا : دنترابع  هک  تسا  ظوحلم  هناگُهن  ماسقا  زا  مسق  هس 
تلع مّدقت  دننام  دنـشابن ، هچ  دنـشاب و  عمتجم  دوجو  رد  هچ  تسا  لّقعت  لباق  نآ  رد  اهنآ  عامتجا  مدع  رّخأتم و  مّدقتم و  عامتجا  هچنآ  . 2

(. تسین بجاو  هصقان  تلع  اب  لولعم  دوجو  نوچ  دوب ، دهاوخ  ریذپتروص  عامتجا  دشاب  دوجوم  لولعم  رگا  هک  لولعم ( رب  هصقان 
. نامز هب  رخأت  مدقت و  دننام  تسا ، ربتعم  نآ  رد  رّخأتم  مدقتم و  عامتجا  مدع  هچنآ  . 3

نیاربانب يدمرـس . يرهد و  رخأت  مدـقت و  دـننام  دوجو  یلوط  هلـسلس  رد  هکلب  نامز ، رد  هن  نکیل  تسا ، ربتعم  اهنآ  عامتجا  مدـع  هچنآ  . 4
يرهد و قبـس  دروم  رد  تسا و  ربتعم  عامتجا  مدـع  ینامز  قبـس  دروم  رد  تسا و  ربتعم  نامز  رد  یناـمز  قبـس  زج  هب  ماـسقا  همه  عاـمتجا 

443 ص 440 - دئارفلاررغ ، رب  یلمآ  یشاوح  و  دامادریم ، تاسبق  هب  دوش  عوجر  تسا . ربتعم  نامز  زا  نوریب  عامتجا  مدع  يدمرس ،
رگا هک  تسا  نآ  يربج  فارتعا  نیا  تلع  تسا . هدرک  فارتعا  نآ  مدـق  هب  هناهاگآان  دوش  لئاق  ناـمز  ثودـح  هب  سک  ره  (. 1 [ ) 317]

دوجو هب  فارتعا  سپ  هتفاین ، دوجو  زونه  نامز  هک  هدوب  ینامز  نامز  زا  لبق  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دـنادب  ینامز  ثداح  ار  ناـمز  یـسک 
، تسا هدش  تابثا  نامز  مدق  ثودح ، تابثا  ياجهب  دشاب  هتشاد  یلاح  نینچ  زین  یلبق  نامز  نآ  رگا  لاح  تسا ، هدرک  نامز  زا  لبق  ینامز 

تشاد دهاوخ  دوجو  ینامز  میدرگرب  لبق  هب  هچ  ره  ینعی 
هتفگ یتـقو  هک  تسا  نآ  هللا  همحر  ّفلؤم  دوـصقم  اـجنیا  رد  دـش ، ثحب  دروـم  دـنچ  رد  اًـلبق  یلودـع  یلیـصحت و  بلـس  (. 1 [ ) 318]
بلـس هک  لوا  تروص  رد  اریز  تسا ، دوـجو  قحتـسمان  ًاـتاذ  نکمم  هک  تسین  ینعم  نادـب  تسین ، دوـجو  قحتـسم  ًاـتاذ  نکمم  دوـشیم :

دهاوخن دوجوم  هاگچیه  دـشاب  دوجو  قحتـسمان  ًاتاذ  نکمم  رگا  اما  دوشیم ، دوجوم  نکمم  هّمات ، تلع  ندـمآ  مهارف  اب  تسا ، یلیـصحت 
باتک نیمه  مراهچ  هلحرم  ص 99  یقرواپ 1 ، ك : ر . دش .

تسا و شیوخ  زا  شدوجو  هک  يزیچ  اهنت  تسین و  ریغ  هب  دوجولاقوبسم  تسا  میدق  هچ  ره  هک : تسا  نیا  عّرفت  یگنوگچ  (. 1 [ ) 319]
سپ تسین  تیهام  ياراد  دش - هتفگ  دوخ  ياج  رد  هکنانچ  دوجولابجاو - نوچ  و  تسا . دوجولابجاو  تسین ، ریغ  هب  دوجولا  قوبـسم 

تسا یکی  شتیهام  دوجو و  دشاب ، میدق  هچ  ره  و  تسا ، میدق 
یلعا و وحن  هب  دوخ  تلع  دزن  هراومه  لولعم  هک  دـش  راـهظا  دیـسر و  تاـبثا  هب  دّدـعتم  قرط  هب  لوـلعم  تلع و  ثحاـبم  رد  (. 1 [ ) 320]

دوشیم هتفگ  وس  کی  زا  هک  تسا  نیا  نخس  هدیکچ  يرهد ، مدق  ثودح و  رّخأت و  مدقت و  زا  ثحب  رد  اجنیا  رد  تسا . دوجوم  فرشا 
ثیح زا  لولعم  رب  ار  تلع  رگید  يوس  زا  و  تسا ، دوجوم  تلع  تاذ  هبترم  رد  لولعم  تسا و  بجاو  نآهّمات  تلع  دوجو  اب  لولعم  دوجو 

رد لولعم  زا  هچنآ  دیوگیم : هللا  همحر  ّفلؤم  هک  تسا  یتاذ  مدقت  اب  نآ  قرف  نایب  ههبـش و  نیا  عفر  يارب  دنهدیم . مدقت  مدـع  دوجو و 
هبترم رد  هّدـح  هب  لولعم  هنرگو  فرـشا ، یلعا و  وحن  هب  تسا  نآ  دوجو  هکلب  تسین ، لولعم  تیهام  ّدـح  تسا ، دوجوم  تلع  تاذ  هبترم 

مدق ثودح و  ثحبم  رد  رافسا . رب  ّفلؤم  موحرم  يراوزبس و  یـشاوح  و  موس ، دلج  رافـسا ، تاسبق و  هب  دوش  عوجر  تسا . مودعم  تلع 
. قوحل قبس و  و 

قیداصمجراخ رد  هک  تخرد  موهفم  ناسنا و  موهفم  دننام  تسا ، رایسب  دارفا  رب  قابطنا  لباق  یلک و  نهذ ، رد  رـضاح  موهفم  (. 1 [ ) 321]
رد رگم  درادن  دوجو  یئزج  یـصخش و  رما  ناسنا ، نهذ  رد  نیاربانب  دوب . دـنناوت  نآ  قادـصم  تخرد  ناسنا و  دارفا  همه  دـنراد و  ناوارف 

. تسا ریذپتروص  لایخ  رد  یّسح و  كاردا  ماگنه  رد  اهنت  هک  جراخ  ملاع  اب  طابترا 
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دشاب نهذ  رد  هک  یموهفم  یتیهام و  ره  سب ؛ دریذپیم و  ققحت  یجراخ  دوجو  هیحان  زا  اهنت  ندوب ، یـصخش  یئزج و  ینعم  هب  صخـشت 
دوجو یّلک  جراخ  رد  دوش . دوجوم  جراخ  رد  هک  تشاد  دهاوخ  ابا  رایـسب  دارفا  رب  قدـص  زا  دوشیم و  یـصخش  یتقو  اهنت  تسا و  یّلک 

درادن
روطهب تاکاردا و  زا  یعون  ره  ّساوح و  زا  کـی  ره  يارب  باـصعا ، زغم و  يژولویزیف  یکـشزپ و  ملع  رد  هک  تسا  تسرد  (. 1 [ ) 322]

، دوشیم فقوتم  ناسنا  زا  یّصاخ  تیلاعف  شخب ، نآ  لالتخا  اب  هک  هدش  هداد  صیخـشت  زغم  رد  یّـصاخ  زکرم  ناسنا ، زا  یتیلاعف  ره  یلک 
صخـشم نهذ  رد  روص  لوصح  روضح و  یگنوگچ  باصعا ، زغم و  يژولویزیف  رب  ینتبم  یـسانشناور  رد  هن  یکـشزپ و  رد  هن  زونه  اـما 

لاـمعا روص  مئـالع و  نادـب  تبـسن  يزغم  ياهلولـس  هک  ینآ  عیرـس و  یبـسن  ياههبـساحم  روـص و  مئـالع و  طبـض  تیفیک  هدـیدرگن ،
. تسا یقاب  نامگ  سدح و  ّزیح  رد  نانچمه  دننکیم ،

ّلحم دـنمزاین  ندوب ، يدام  تروص  رد  كرد ، لباق  یقیقح  روص  هب  اهنآ  لیدـبت  دـشاب ، جاوما  تفایرد  يزغم  ياهلولـس  راـک  رگا  یّتح 
سایقم رگا  یتح  دزاسیم . نکممریغ  نشور  صخـشم و  روطهب  زغم ، هّدام  رد  ار  اهنآ  عاـبطنا  یپ و  رد  یپ  روص  لاکـشا و  محازت  تسا و 

هب دورو  زا  سپ  هّیملع  روص  سپ  دجنگیمن ، زغم  دودحم  هّدام  رد  مه  زاب  دور  راکهب  طبض  رد  رتمک  ای  رتشیب  مرازهکی و  دننام  یـصاخ 
تسین يدام  رگید  سفن ،

دناوتن یتکرح  زا  یلاخ  زگره  دـشاب  نامز  هطیح  رد  هچ  ره  هک  تسا  تهج  نآ  زا  نامز  هب  ندوب  دـّیقم  تروص  رد  نآ  رییغت  (. 1 [ ) 323]
هب طبترم  هن  تسا و  يدام  هن  هّیملع ، تروص  سپ  تسا . تکرح  همزـال  ینوگرگد  رییغت و  و  دراد ، هداـم  هب  صاـصتخا  زین  تکرح  دوب و 

ندب یکاردا  ياهمادنا  رگید  باصعا و  زغم و  زا  صاخ  یلحم  رد  عبطنم  هن  نامز و 
یلاـیخ تاکردـم  هکلب  دـناهدام  زا  دّرجم  یلقع  تاکردـم  اـهنت  هن  هللا  همحر  ّفلؤم  رظن  هب  هک  تسا  نآ  عون  ره  زا  دوـصقم  (. 2 [ ) 324]
سفن رد  ملع  ناونعهب  هک  ثیح  نآ  زا  ًافرـص  تسا ، رارقرب  جراخ  ملاـع  یکاردا و  ياهمادـنا  نیب  هک  یطاـبترا  زا  رظنفرـص  زین  یـسحو 

ار یلقعریغ  تاکردم  دش و  لئاق  یتازایتما  یـسح ، یلایخ و  یلقع و  دّرجت  نیب  ناوتیم  رثکادح  دندّرجت . تفـص  ياراد  دناهتفای ، روضح 
تسناد یلاثم  دّرجت  هب  دّرجم 

دنناوتن هدام  هب  یقّلعت  هنوگچیه  دنتـسه - زین  نینچ  هک  دنـشاب - هوق  زا  یلاخ  ّمات و  تیلعف  هّیملع ، روص  رگا  هک  تسا  یهیدب  (. 1 [ ) 325]
رد هکنانچ  ضحم - تیلعف  هاگچـیه  ماسجا  ملاع  رد  و  دنتـسین ، هوق  زا  یلاخ  هاگچـیه  يداـم  روما  تسا و  ضحم  هّوق  هداـم  اریز  تشاد ،

تسا لعفلاب  يرما  روضح  دّرجم و  لوصح  ملع ، سپ  درادن ؛ دوجو  تسه - هیملع  روص 
لثم يدام  تادوجوم  عاونا  همه  دـننام  دنتـسه ، هسفنل  دوجو  ياراد  هّیرهوج  عاونا  ضرع . ای  دـنرهوج و  اـی  ّاًـلک  تادوجوم  (. 1 [ ) 326]
هتفای عابطنا  مسج  هدام و  رد  هک  ییاهتروص  ینعی  يداـم  روص  هناـگُهن و  ضارعا  اـما  هریغ ، بآ و  گنـس و  تخرد و  بسا و  ناـسنا و 

رد اًلّـصفم  هکنانچ  دـناهریغل - دوجو  ياراد  نآ ، لاـثما  یمرگ و  يدرـس و  نزو و  مجح و  گـنر و  ینعی  تسا . هریغل  دوجو  ياراد  تسا 
روضح و اـم  يارب  لاـح  نیع  رد  دوب و  هسفنل  دوجو  ياراد  اـم  مولعم  رگا  دـیوگیم  هللا  همحر  ّفلؤم  نوـنکا  دـش . هتفگ  دوـجو  ثحاـبم 

دوجو اب  دیاب  سپ  تسا ، لاحم  مه  نآ  هک  دشاب  هسفنل  مه  هریغل و  مه  دیاب  ای  تسا ، لاحم  هک  دوش  هریغل  شدوجو  دـیاب  ای  تفای  لوصح 
دحتم ملاع  اـب  عوضوم  داـحتا  قیرط  زا  زین  هریغل  دوجو  دـننک ، ادـیپ  يدوجو  داـحتا  رگیدـکی  اـب  مولعم  ملاـع و  ینعی  دـشاب ، دـحتم  ملاـع 

دوشیم
ثحاـبم رد  هک  تسا  نیا  هداد ، خـساپ  هدرک و  حرط  هللا  همحر  ّفلؤم  هک  لوـقعم  لـقاع و  داـحتا  هب  لوـق  رب  دراو  ضارتـعا  (. 2 [ ) 327]
يرهوج هلوقم  زا  تسا  نهذ  رد  هک  شتآ  ای  گنـس  ای  بآ  ینعی ، تسین ، رهوج  عیاش  لمح  هب  ینهذ  رهوج  دـش ، هتفگ  اًلبق  ینهذ  دوجو 

تـسا شتآ  یلوا  لمح  هب  ینهذ  شتآ  سپ  دـشاب . هتـشاد  دوجو  شتآ  ای  بآ  ناسنا  نهذ  رد  ًاعقاو  هکنآ  هن  تساراد  ار  نآ  موهفم  طقف 
طقف دوخ  هلوقم  تحت  نهذ  رد  ضارعا  زین  و  یجراخ . دوجو  رد  هن  تسا  موهفم  رد  لومحم  عوضوم و  داحتا  كـالم ، لـمح  نآ  رد  هک 
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یموهفم مرگ  درـس و  ینهذ ، تدورب  ترارح و  هکنانچ  نآ . رب  بترتم  راثآ  یجراخ و  دوجو  ثیح  زا  هن  دنریگیم  رارق  موهفم  ثیح  زا 
نتفرگ رارق  كالم  عیاش ، لمح  نوچ  عیاـش ، لـمح  هب  هن  یلوا  لـمح  هب  تسا  مرگ  ینهذ ، مرگ  ینعی  نآ ؛ یجراـخ  دوجو  نوچ  هن  تسا 

ك: ر . دراد ؟ ینعم  هچ  لوقعم  لـقاع و  داـحتا  سپ  تسین ، فیک  هلوـقم  زا  یمرگ  نهذ ، رد  تسا و  فـیک  هلوـقم  تحت  یمرگ  تیهاـم 
باتک نیمه  موس  هلحرم 

زا ص 75 ، یقرواپ 1 ، هب  دوش  عوجر  باـتک  نیمه  رد  نآ  یـشاوح  دوجو و  ثحاـبم  هب  تادوجو ، ءاـحنا  بتارم و  هراـبرد  (. 1 [ ) 328]
مود هلحرم 

باتک نیمه  ص 266  متفه ، هلحرم  زا  مراهچ  لصف  ك : ر . هقیقر ، هقیقح و  لمح  لمح و  ماسقا  دروم  رد  (. 2 [ ) 329]
هک یماگنه  ناـسنا  اًـلثم  و  دوشیم ، یکی  لوقعم  تیهاـم  اـب  لـقاع  تیهاـم  هک  تسین  نیا  لوقعم  لـقاع و  داـّحتا  زا  دوصقم  (. 1 [ ) 330]

هکلب ددرگیم ؛ گنـس  نیع  شتیهام  دـنک  لقعت  ار  گنـس  هاـگره  اـی  دوشیم ، تخرد  تیهاـم  نیع  شتیهاـم  دـنکیم  لّـقعت  ار  یتخرد 
تسا و تاذلاب  لوقعم  تسا  دوجوم  سفن  رد  ای  دراد  روضح  نهذ  رد  هچنآ  تاذلاب ( لوقعم  ءیـش  دوجو  هک  تسا  نآ  داّحتا  زا  دوصقم 
یلـصا و مولعم  دراد  دوجو  اـم  سفن  رد  دـهدیم و  لیکـشت  ار  اـم  ملع  هچنآ  ینعی  تسا ، ضرعلاـب  لوقعم  دراد  دوـجو  جراـخ  رد  هچنآ 

یف دوجو  ینعی  دباییم . داحتا  لقاع  دوجو  اب  دوریم ) رامشهب  لوقعم  یملع ، تروص  ضرع  هب  نآ  یجراخ  ءازا  هب  ام  تسا و  ام  میقتسم 
دحاو دوجو  کی  زا  دنریاغم  هک  ار  مولعم  ملاع و  تیهام  ود  ناوتیم  هک  يوحن  هب  تسا  لقاع  يارب  نآ  دوجو  نیع  تاذـلاب  لوقعم  هسفن 

ملاع دشاب و  نآ  یلیفط  سفن و  دوجو  بتارم  زا  لوقعم  دوجو  هک  تسا  ریذـپناکما  یتروص  رد  نیا  و  درک ؛ عازتنا  تسا  ملاع  دوجو  هک 
یشاوح ص 312 و  ج 3 ، نآ ، یـشاوح  رافـسا و  ك : ر . تسا . نینچ  تاذـلاب  لوقعم  هک  دنـشاب ، لعفلاب  هدام و  زا  دّرجم  ود  ره  مولعم  و 

ص 297 یلمآ ، نآ و  ّفلؤم  یشاوح  دئارفلاررغ و  و  ّفلؤم ، موحرم  يراوزبس و 
كاردا هک : دناهدرک  هیجوت  وحن  نیدب  ار  تفرعم  ملع و  بتارم  امدق  زا  يرایـسب  نینچمه  دیدج و  ناسانـشناور  هفـسالف و  (. 1 [ ) 331]

تروص ددرگیم و  لقتنم  ناسنا  هب  ّصاخ  تالاعفنا  لعف و  اـب  مأوت  ّساوح  هار  زا  یجراـخ  مولعم  هدـش ، لـصاح  ساـسحا  قیرط  زا  ادـتبا 
نامه لّیخت ، هبترم  رد  دراد . يدام  هبنج  زین  دوخ  تسا و  یصخش  ضارعا  هدام و  روضح  هب  طورشم  یسح ) كاردا  هبترم ( نیا  رد  هّیملع 
یبسن دّرجت  هب  هتفای و  فیطلت  رتشیب  مه  زاب  سوسحم ، تروص  ینعی  یجراخ ، هّدام  نودب  دـباییم  روضح  نهذ  رد  يدام  سوسحم  روص 

تایـصوصخ زا  رتدّرجم  مه  زاب  یلایخ  تروص  نامه  تسا ، یـصخشریغ  یّلک و  میهافم  تایهام و  هب  ملع  هک  لّـقعت  هبترم  رد  دـسریم .
یئزج يدام  رما  دیرجت  قیرط  زا  یّلک  سپ  تسا . قابطنا  لباق  رایـسب  دارفا  رب  هک  دباییم  روضح  نهذ  رد  يروط  هدش ، یـصخش  يدرف و 

ییاردص يامکح  هللا و  همحر  ّفلؤم  اما  دـهد ، قیبطت  یجراخ  دارفا  رب  میمعت  قیرط  زا  ار  یّلک  نیمه  دـناوتیم  نهذ  دـیآیم و  دوجو  هب 
كاردا هب  رداق  ات  تسا  سفن  دادعتـسا  هنیمز و  ندش  مهارف  يارب  نهذ  ياهتیلاعف  نیا  همه  تسا و  دّرجم  ادتبا  زا  هّیملع  تروص  دنیوگ :

تسا سفن  دوخ  زین  لاعفا  نیا  لعاف  دوش ؛ یلقع  یلایخ و  یّسح و 
: ًایناث تسین ؛ ناسنا  زا  جراخ  ینامـسج  روما  تروصهب  اما  دنراد ، یجراخ  دوجو  زین  روما  هنوگنیا  ًالّوا : هک  تسا  نیا  روظنم  (. 1 [ ) 332]

روضح ملاـع  يارب  دوـخ  ینیع  تیعقاو  دوـجو و  اـب  موـلعم  يروـضح  ملع  رد  و  دـنکیم ، كاردا  يروـضح  ملع  قـیرط  هب  ار  اـهنآ  سفن 
كاردا دوخ  زا  یهاگآ  اب  ار  دوخ  تـالاح  سفن  دوشیم . رارقرب  يدوجو  داـّحتا  مولعم  ملاـع و  نیب  هدـش  هتفگ  اًـلبق  هکناـنچ  دـباییم و 

تسا رارقرب  جراخ  اب  لاّصتا  زین  كاردا  هنوگنیا  رد  سپ  دنکیم ،
رما نیا  دوشیم و  لصاح  ملاع  يارب  ءیش  تاذ  سفن  دوجو و  نیع  روضح  قیرط  زا  طقف  ملع  دش ، هتفگ  اًلبق  هچنآ  ساسا  رب  (. 1 [ ) 333]

رد هچنآ  هدام و  اریز  دوشیمن ، رارقرب  داّحتا  هاگچـیه  سفن  هدام و  نیب  و  دوش ؛ رارقرب  داـّحتا  مولعم  ملاـع و  نیب  هکنآ  رگم  تسین  رـسیم 
هرذ کی  روضح  تسا و  تبیغ  ترثک و  ناهج  هدام  ناهج  دـش . دـهاوخن  یکی  يدامریغ  رما  ای  دوخ  اب  زگره  تسا  ناـکم  ناـمز و  هطیح 

دریگیم تروص  اهنآ  یلقع  ای  یلاثم  دوجو  اب  سفن  داحتا  قیرط  زا  یجراـخ  ءایـشا  هب  ناـسنا  ملع  سپ  تسین . نکمم  رگید  هّرذ  يارب  زین 
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يدام تروصهب  ار  يدام  دوجوم  ات  دزاـسیم  کـیدزن  هداـم  هب  ار  دوخ  ساـسحا ، لاـیخ و  قیرط  زا  سفن  تسا . نکمم  نآ  اـب  داـّحتا  هک 
دشاب لمجم  دنچ  ره  دباییم ، ققحت  ملع  نآ ، یلقع  یلاثم و  روضح  ضحم  هب  هنرگو  دیامن  ساسحا 

يارب دننادیم و  ّریغتم  یجراخ  ءایـشا  ای  مولعم  تکرح  رییغت و  عبت  هب  ار  ملع  هک  تسا  یناسک  هب  خساپ  نمـض ، رد  هتکن  نیا  (. 1 [ ) 334]
دّرجم لعفلاب و  ءیـش  يارب  دّرجم  لعفلاب و  ءیـش  روضح  ملع ، هک  دش  نشور  اًلماک  لبق  ثحابم  رد  هک  دـنچ  ره  دنتـسین . لئاق  یتابث  نآ 
مولعم رییغت  اب  هک  یملع  زا  دشاب  ترابع  یئزج  ملع  رگا  هکنیا  نآ  تسا و  ياهزات  هتکن  اجنیا  رد  اما  دیدرگ ، رکذ  زین  نآ  لئالد  تسا و 

؟ دش دهاوخ  هچ  یلقع  یلایخ و  یّسح و  زا  معا  ملع  قلطم  دّرجت  تابث و  سپ  دبای ، رییغت  یجراخ 
ریغتم و رما  هاگره  تسا . ملع  رییغت  زا  ریغ  رییغت  هب  ملع  نکیل  دباییم ، رییغت  مولعم  رییعت  بسح  رب  ملع  هک  تسا  تسرد  نتم ، خـساپ  قبط 

مولعم ّریغت  مدـع  تاـبث و  اـب  اـهنت  لـعفلاب  روضح  اریز  نآ ، ّریغت  هن  تسا  نآ  تاـبث  ثیح  زا  نآ  روضح  دـبای ، روـضح  سفن  رد  یکّرحتم 
تروـص يرییغت  هنوگچـیه  هـّیملع  تروـص  رد  دوـشیمن . نـکمم  ءیـش  يارب  ءیـش  روـضح  رییغت ، تـهج  زا  هـنرگو  تـسا  ریذـپناکما 

يداع تسا  يرما  اهنآ  تابث  تهج  زا  ّریغتم  روما  رب  ملع  اما  دریگیمن ،
ریخا لصف  ود  رد  ار  اهنآ  هللا  همحر  ّفلؤم  دناهدروآ و  لمع  هب  نآ  بتارم  عاونا و  لقع و  رد  هفسالف  ًابلاغ  هک  یتامیسقت  رد  (. 1 [ ) 335]

لاکـشا رد  روما  زا  ار  ناسنا  یهاگآ  هک  دناهتـشاد  هجوت  هلئـسم  نیدـب  رتشیب  تسا ، هدرک  جرد  دـناهتفگ » ترابع « اب  لوق  لـقن  تروصهب 
میمانیم لقع  ار  نآ  ام  دوشیم و  لصاح  نآ  قیرط  زا  ملع  هک  سفن  زا  صاخ  هبنج  نآ  ایآ  هک  تسا  نیا  ثحب  دننک . هیجوت  نآ  فلتخم 
صیخشت لقع  عون  هس  مجنپ  لصف  رد  دراد ؟ بتارم  عاونا و  ای  تسا  یقاب  تفص  کی  رب  لاح  همه  رد  هک  تسا  تخاونکی  تباث  رما  کی 

هک یلقع  مود  تسا ، لقعت  دادعتـسا  ًافرـص  ینعی  لعفلاب ، هن  تسا  لقع  هوقلاب  دنادیمن و  يزیچ  زونه  هک  یلاح  رد  لقع  یکی  دـش ، هداد 
همه رد  نآ  ءزج  ءزج  یکی و  یکی  اما  تسا ، هتشابنا  ام  لقع  سفن و  رد  مینادیم و  ام  هک  یمولع  دننام  لیصفت ، هب  اما  دنادیم ، ییاهزیچ 

یلیصفت لقع  موس  دنیوگ ، یلامجا  لقع  ار  نآ  دوشیم و  رـضاح  موزل  ماگنه  رد  طقف  هکلب  درادن ، روضح  نهذ  نشور  شخب  رد  لاوحا 
يرگید لقاع  دوجوم  ره  ای  ناسنا  یهاگآ  لقعت و  دروم  لیـصفت  هب  ءزج و  ءزج  دوخ ، ياج  رد  کی  ره  تـالوقعم  تاـمولعم و  هک  تسا 

. تسا
، شخب هس  هب  نآ  میسقت  نهذ و  لیلحت  ناونعهب  دیدج  یـسانشناور  رد  هچنآ  دراد و  تیعقاو  ناسنا  رد  لقاال  تسا و  یهاگآ  ماسقا  اهنیا 

. تایعقاو نیمه  زا  تسا  يرگید  نایب  دنهدیم ، رارق  ثحب  دروم  نشور  شخب  هاگآان و  هاگآ و  نادجو 
اب ار  ملع  هاگچـیه  فصولادـیاز  تناما  اب  باتک  نیا  ثحاـبم  هّیلک  رد  هللا  همحر  ّفلؤم  هک  تسا  نآ  دـشاب  هجوت  دروم  دـیاب  هک  ياهتکن 

هداد رارق  ثحب  دروم  یّلک  ماع و  دوجو  ثیح  زا  ینعی  دراد ، صاصتخا  هفـسلف  ورملق  هب  هک  يّدـح  رد  ًافرـص  ار  لئاسم  هتخیماـین ، هفـسلف 
ّدح هب  ثحب  هک  اج  ره  تسا و  هتخاسن  هبتـشم  یفـسلف  لئاسم  اب  ار  یملع  لـئاسم  دـیدج  میدـق و  نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب  دـننام  تسا و 
هب مزال  تسا . هداد  هلاوح  ملع  نادب  ار  شهوژپ  هلابند  هدـش ، کیدزن  هریغ  یـسانشناور و  ای  يژولویزیف  ای  کیزیف  زا  معا  یّـصاخ  شناد 

هفـسلف و لوصا  رد  يرّهطم  دیهـش  موحرم  تاحیـضوت  اب  ّفلؤم  موحرم  تالاقم  رد  كاردا  ملع و  هراـبرد  لّـصفم  ثحب  هک  تسا  رکذـت 
دوش عوجر  نآ  تادلجم  هب  رتشیب  عالطا  يارب  هدمآ ، مسیلائر  شور 

، شتافص راثآ و  دارفا و  اب  عون  ره  هک  تسا  ینوطالفا  لثُم  نامه  تسا ، يدام  تادوجوم  عاونا  بابرا  هک  هیضرع  لوقع  نیا  (. 1 [ ) 336]
نتم رد  هکناـنچ  قارـشا ، خیـش  صخـالاب  نویقارـشا ، لوق  یلـصا  یگژیو  اـما  تسا ، بوسنم  دوـخ  لاـثم  بر و  ماـنهب  لوـقع  زا  یکی  هب 

يدام عاونا  هّیلک  رد  ار  تیهام  دوجو و  دنلئاق ، دوجو  تیرابتعا  تیهام و  تلاصا  هب  هک  اجنآ  زا  یقارـشا  يامکح  هک  تسا  نیا  تسادیپ 
، دوب دـنهاوخن  عون  دـجوم  بابرا  لثُم و  رگید  دوجو ، تدـحو  تلاصا و  اب  هک  یتروص  رد  دـننادیم ، یـضرع  لوقع  عاونا و  بابرا  لعف 

تسا یلوط  هلسلس  زا  لقع  نیرخآ  هطاحا  ریبدت و  تحت  يدام  ناهج  هکلب 
: تسا مزال  راصتخا  هب  هتکن  دنچ  حیضوت  لصف  نیا  رد  (. 1 [ ) 337]
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تسا و روصت  بّکرم ، ای  درفم  زا  معا  دشابن  يزیچ  زا  يزیچ  بلس  ای  يزیچ  يارب  يزیچ  باجیا  رب  لمتـشم  هک  ياهّیملع  تروص  ره  ًالّوا :
لومحم عوضوم و  مکح  رد  هّیطرش  هّیضق  رد  یلات  مّدقم و  هیطرش ( هّیضق  مّدقم  ورنیا  زا  قیدصت ، بلس ، ای  باجیا  رب  لامتشا  تروص  رد 

ناونع نآ  هب  ناوتیمن  تسین و  یباجیا  بلس و  رب  لمتـشم  درابب » فرب  رگا  اًلثم « اریز  قیدصت ، هن  تسا  روصت  زین  تسا ) هیلمح  هّیـضق  رد 
. داد هیضق 

ار دراد  دوجو  ناسنا  ای  تسا  دوجوم  ناسنا  هّیـضق  درادن . دوجو  هیمکح  تبـسن  تسا  عوضوم  دوجو  لومحم ، هک  هطیـسب  تاّیله  رد  ًایناث :
ریغ تسا  يزیچ  لومحم  نآ  رد  هک  هبکرم  تاّیله  زا  ياهیضق  چیه  هک  یتروص  رد  درک  نایب  تسه ، ناسنا  تروصهب  ناوتیم  یـسراف  رد 

هک فرط  ود  نیب  هراوـمه  تبـسن  اریز  تسا ، حـضاو  زین  نآ  تلع  تسین . نکمم  جراـخ  نهذ و  رد  هـّیمکح  تبـسن  فذـح  عوـضوم ، زا 
. تسا ینعمیب  شدوجو  ءیش و  نیب  تبسن  اما  تسا  رارقرب  دنشاب  لقتسم  دوجو  ياراد 

دوجو مکح  هیمکح و  تبسن  لومحم و  عوضوم و  ءزج  راهچ  هبجوم  هّیضق  دننام  زین  هبلاس  هّیضق  رد  هک  دننآرب  نّویقطنم  زا  يرایـسب  ًاثلاث :
هبلاس هّیضق  رد  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم  اما  دناهتسناد ، لومحم  عوضوم و  نایم  زا  هیمکح  تبسن  بلـس  هب  مکح  ار  هبلاس  رد  مکح  دراد و 

دوش تقد  رگا  تسا ، ناسنا  دیز  هّیضق  رد  اًلثم  دنکیم . روصت  تبـسن  بلـس  تروصهب  ار  ندرکن  مکح  نیمه  اما  دنکیمن ، یمکح  نهذ 
زا ار  اهنآ  میهدیم و  رارق  نآ  يور  رب  ای  رانک و  رد  ار  ناسنا  موهفم  سپـس  هدرک  رـضاح  نهذ  رد  ار  دیز  موهفم  ادتبا  ام  هک  دید  میهاوخ 

یکی دوجو  رد  ناسنا  دیز و  هک  مینکیم  مکح  عقاو  رد  و  مینکیم ، موهفم  ود  نآ  يدوجو  داّحتا  هب  مکح  میباییم و  قبطنم  دوجو  ثیح 
دّحتم دوجو  رد  ار  بسا  دـیز و  موهفم  اـم  نهذ  هک  تسا  یهیدـب  میهد ، رارق  هیـضق  لومحم  ار  بسا  ناـسنا ، ياـجهب  رگا  لاـح  دنتـسه .
تبسن ياجهب  هدرک و  روصت  بسا  دیز و  نیب  تبسن  بلـس  تروصهب  ار  ندرکن  مکح  نیمه  اما  دنکیمن ، اهنآ  داّحتا  رب  مکح  دباییمن و 

بلس تسین ، بسا  دیز  هّیضق  رد  درادن . دوجو  مکح  هبلاس  هیـضق  رد  هک  تسا  نآ  رما  عقاو  یلو  دزاسیم ، ینآ  هن  نیا  تبـسن  ینامه  نیا 
. دشاب ود  نآ  داّحتا » مدع  رب  مکح  هکنآ « هن  تسا  لومحم  عوضوم و  داحتا » رب  مکح  مدع  نّیبم « اهنت  تبسن 

هفسلف و لوصا  هب  دوش  عوجر  رتشیب  حیضوت  يارب  تسا . نیمه  نآ » مدع  لعج  هن  تسا  نآ  لعج  مدع  مکح ، نیا  بلس  هلمج « زا  دوصقم 
لوا هلاقم  مود ، دلج  مسیلائر ، شور 

عامتجا هّیـضق : هب  قیدـصت  رب  تسا  فقوتم  ياهّیـضق  ره  هب  قیدـصت  دـش ، نشور  هللا  همحر  ّفلؤم  طّـسوت  نتم  رد  هکناـنچ  (. 1 [ ) 338]
ره هک  تسا  ینعم  نیدب  تسا  هتسناد  هیضق  نیا  هب  یهتنم  یئانثتسا ، سایق  کی  رد  ار  ایاضق  همه  هکنیا  اما  تسا ، لاحم  نیـضیقن  عافتراو 

یلوا هّیـضق  اب  یئانثتـسا  سایق  کی  رد  هک  تسا  ملع  دـیفم  یتقو  يرظن ، اـی  یهیدـب  یـضایر ، اـی  یعیبط  یملع ، یفـسلف ، زا  معا  ياهّیـضق 
ای تسا و  غورد  تعیبـط  ءارواـم  اـی  تسا ، رییغت  لاـح  رد  ًاـمئاد  مسج  اـی ، و  تسا . يورک  نیمز  اًـلثم : دوش . عقاو  قیدـصت  دروم  لـئاوالا ،

ضیقن فرط  ود  زا  یکی  دریگ و  رارق  یئانثتسا  سایق  کی  رد  هک  دوب  دناوت  ملع  دیفم  یماگنه  نآ ، لاثما  تسین و  لاحم  نیضیقن  عامتجا 
: اًلثم دوش . تابثا  باجیا  هاوخ  بلس و  هاوخ  رگید  فرط  ات  ددرگ  انثتسا 

تـسا یهیدـب  و  تسا . بذاک  نآ  ضیقن  سپ  تسا  قداص  هیـضق  نیا  نکیل  نآ ، ضیقن  ای  تسا  قداص  هیـضق  نیا  ای  تسا ، يورک  نیمز 
نکمم ود  ره  بذک  ای  قدص  دشاب و  قداص  تسین  يورک  نیمز  ینعی  نآ  ضیقن  دـیاب  دـشابن  قداص  تسا ، يورک  نیمز  هّیـضق : رگا  هک 

. تسین
: مییوگب میهد و  رارق  قوف  هّیضق  ياجهب  دنراد  ار  نیضیقن  عامتجا  ناکما  يوعد  هک  ار  یناسک  لوق  رگا  یتح 

ای و  تسا ، بذاک  نآ  ضیقن  سپ  تسا  قداص  هّیـضق  نیا  اما  نآ ، ضیقن  ای  تسا و  قداـص  هیـضق  نیا  اـی  تسین  لاـحم  نیـضیقن  عاـمتجا 
هب طوـنم  زین  هیـضق  نیا  قیدـصت  هک  دوـشیم  موـلعم  بیترت  نیدـب  تسا . قداـص  نآ  ضیقن  سپ  تسا ، بذاـک  هّیـضق  نیا  نکیل  مییوـگ 

تسا نیضیقن  عامتجا  عانتما  قیدصت 
زا ار  ناـسنا  كاردا  اـی  هک  دوـشیم  لـماش  ار  ناـشیا  ناوریپ  نـیمز و  برغم  تسیلآدـیا  هفـسالف  ناکاّکـش ، ریخا  هورگ  ود  (. 1 [ ) 339]
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یناسنا مولع  تاکاردا و  همه  دنتـسین و  لئاق  ناسنا  زا  جراخ  یتیعقاو  هب  ًالوصا  ای  دننیبیم و  ناوتان  وا  زا  جراخ  ياهتیعقاو  هب  یبایتسد 
. دننکیم راکنا  ار  نآ  یجراخ  ءازا  هب  ام  دننادیم و  وا  نهذ  هتخاس  ار 

نانآ رتشیب  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  هتکن  درادن و  تقباطم  دشاب - یتیعقاو  رگا  یجراخ - تیعقاو  اب  ام  مولع  زا  کیچیه  دـندقتعم  نانیا 
ّدر رد  دش ، هظحالم  نتم  رد  هکنانچ  هللا  همحر  ّفلؤم  اما  دننکیم ، دانتسا  ناسنا  تاکاردا  ساوح و  ياطخ  هب  دوخ  ياعدم  تابثا  تهج 
ای دـنکب  تقباطم  نآ  اب  ام  ملع  هک  دـشاب  هتـشادن  دوجو  یتاـیعقاو  رگا  دـیوگیم  هدرک و  دانتـسا  ساوح  ياـطخ  ناـمه  هب  ناـشیا  هدـیقع 

، ام كاردا  رکف و  ياطخ  ساوح و  ياطخ  دوجو  هب  فارتعا  ینعی  دشاب ؟ هتشاد  دناوتیم  ینعم  هچ  ام  مولع  باوص  اطخ و  دنکن ، تقباطم 
. دوریم رامشهب  هفرعملاملع  ای  یسانشتخانش  مهم  لئاسم  زا  تسا و  ناکاّکش  هدیقع  ّدض  رب  ود  ره  هک  تسا  یساسا  بلطم  ود  نّمضتم 

، دوشیم فیرعت  عقاو  اب  ملع  تقباطم  مدع  هب  اطخ  نوچ  دراد و  دوجو  زین  یباوص  هک  تسا  نآ  نّیبم  اطخ ، هب  فارتعا  ِسفن  هکنیا  یکی 
. تسا نآ  رکنم  كاّکش  هک  دراد  دوجو  تیعقاو  مان  هب  يزیچ  ام  زا  جراخ  رد  سپ 

. میباییم فوقو  نآ  باوص  اطخ و  هب  هنوگچ  دنکیمن  تیاکح  یجراخ  تایعقاو  زا  ام  ملع  رگا  هچ  جراخ ، زا  ملع  ّتیفشاک  هلئسم  مود ،
يرهطم دیهش  موحرم  یشاوح  هللا و  همحر  ّفلؤم  زا  مسیلائر  شور  هفسلف و  لوصا  تادّلجم  هب  دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب 

هتفگ هکنیا  زا  معا  دبای ، هار  يدیدرت  نیرتکچوک  جراخ  زا  نآ  ّتیفـشاک  مولع و  ییامنعقاو  رد  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  (. 1 [ ) 340]
فشاک دوشیم  كاردا  ساوح  هلیـسو  هب  هچنآ  دوش ؛ هتفگ  ای  و  تسا . فلاخم  یجراخ  تیعقاو  اب  ّساوح ، قیرط  زا  یتفایرد  روص  دوش :

دـنروآیم و دوجو  هب  ار  ینهذ  ریواصت  كرتشم  لاعفنا  لعف و  اب  جراخ  نهذ و  دوش  هتفگ  ای  و  تسین ، دنتـسه ، هکنانچ  یجراخ  قیاـقح 
ای ار و  تقیقح  همه  هن  دـنکیم  فشک  ار  دوخ  ردام  ردـپ و  تقیقح  زا  یـشخب  اهنت  تسا و  جراـخ  ّسح و  نیدـلاو  دـنزرف  ملع  نیارباـنب 
ار زومر  نآ  زمر ، ياهدـیلک  اهسایقم و  ساسا  رب  ًادـعب  دـنکیم و  تفایرد  جراخ  زا  ساوح  طسوت  ار  یمئالع  حابـشا و  نهذ  دوش  هتفگ 

تقیقح ناـمه  ار  ساوح  طـسوت  هب  هدـش  لـصاح  یکاردا  روـص  نهذ ، دوـش  هتفگ  اـی  دـنکیم و  کـچوک  گرزب و  ریـسفت و  فـشک و 
هطـسفس دوشیم و  هطـسفس  هب  یهتنم  یگمه  لاوقا ، نیا  لاثما  و  تسین ، قباطم  نآ  اـب  دـص  رد  دـص  هک  یتروص  رد  درادـنپیم  یجراـخ 

دیاب نآ  لّصفم  هک  دـش - رکذ  ًارـصحنم  هک  یلاوقا  هجیتن  دـیامن . بسک  عقاو  اب  قباطم  ملع  جراخ  ناهج  زا  دـناوتیمن  ناسنا  هکنیا  ینعی 
هطـسفس هب  هـمه  دوـش - هعلاـطم  دـنرادن  اهتسیلآدـیا  اـب  یقرف  نیرتـمک  هلئـسم  نـیا  رد  هـک  ییاـهتسیلایرتام  اهتسیلآدـیا و  راـثآ  رد 

دماجنایم
ایاضقهمه هک  دوش  یعّدم  نآ  هدنیوگ  هکنآ  رگم  تسا ، شیوخ  ضقان  هک  دـشاب  قلطم  دوخ  رگا  تسا ، یبسن  مولع  هیـضق : (. 1 [ ) 341]

مولع ریاـس  زا  هک  دراد  یتیـصوصخ  هچ  نخـس  نیا  دـنک  تباـث  دـیاب  تروص  نآ  رد  هک  دنتـسه  یبـسن  تسا ، قـلطم  هک  یکی  نیا  زج  هب 
همه رد  تسا و  یبسن  یـصاخ  طیارـش  رد  مولع  هک  دوب  دـهاوخ  نیا  نآ  ینعم  دـشاب ، یبـسن  یلوق  مه  هّیـضق  نیمه  رگا  و  تسا . ینثتـسم 

. تسا شیوخ  ضقان  مه  زاب  تسین و  یبسن  دراوم 
ای یلک  دوـخ  رگا  همه ، تسین ، یمئاد  ملع  و  تسین ، يرورـض  ملع  هّیـضق  رد  تسا . نیمه  عـضو  زین  تـسین ، یّلک  مـلع  هّیـضق : دروـم  رد 
زین ایاضق  نیا  رگا  و  ایاضق ، نیا  دوخ  هلمج  زا  دنتسه ، يرورض  یمئاد و  یلک و  مولع  زا  یضعب  دوشیم  مولعم  دنـشاب ، یمئاد  ای  يرورض 

تفرگ دنناوتن  رب  رد  ار  ایاضق  همه  سپ  دنشابن ، يرورض  یمئاد و  یّلک و 
دننام تسه  هیطرـش  هیلمح و  هبلاس و  هبجوم و  يایاضق  هّیلک  رد  تسا و  سفن  یجراخ  لـعف  هک  مکح ، هک  تسا  نیا  روظنم  (. 1 [ ) 342]
لاعفا تالاح و  ریاس  دننام  دراد ، یناسفن  یجراخ  دوجو  یناسفن و  تسا  یلعف  فرط  کی  زا  تسین ، هداتـسیا  دـیز  و  تسا ، ناویح  ناسنا 
جراـخ زا  اـهنت  تسا و  یجراـخ  راـثآ  دـقاف  یملع ، روص  یلوصح و  مولع  دـننام  یفرط  زا  و  نآ ، لاـثما  لـّیخت و  رکف ، هدارا ، نوچ  سفن 

لومحم عوضوم و  نایم  یجراخ  تبـسن  زا  هکنآ  نیع  رد  اریز  تسین ، تایهام  ریاس  دـننام  زین  جراخ  زا  نآ  تیاـکح  دـنکیم . تیاـکح 
. ینهذ تسا  يرما  دوخ  دنکیم ، تیاکح 
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موهفم نّیبم  نآ  تافدارتم  تسا و  دـنک ( عازتنا  یموهفم  تسا  یناسفن  تیعقاو  کی  هک  ياهدـیدپ  نینچ  کی  زا  دـناوتیم  سفن  نیارباـنب 
روصت ار  مدـع  دوجو و  یّلک  موهفم  تاعوضوم ، زا  اهنآ  دـیرجت  و  تسین ، تسه و  ِمیهافم  رد  تقد  اـب  و  مکح ) دوخ  هن  تسا  مکح  نیا 

مسیلائر شور  هفسلف و  لوصا  مود  دلج  هب  دوش  عوجر  رتشیب  لیصفت  يارب  دیامن .
و دوب ، دـهاوخ  تیهاـم  دـشاب ، دوجوم  ینهذ  دوجو  هب  نهذ  رد  یجراـخ و  دوجو  هب  جراـخ  رد  رگا  موهفم  هکنیا  حیـضوت  (. 1 [ ) 343]
ره یّلک ، روطهب  و  تسین . تیهام  ياراد  دـش - هتفگ  دوخ  ياج  رد  هکنانچ  بجاو - دوجو  و  دراد ؛ نکمم  دوجوم  هب  صاصتخا  تیهاـم 

، نیاربانب دوب . دهاوخن  مه  تیهام  ياراد  هجیتنلاب  دمآ و  دـهاوخن  رد  نهذ  هب  دـشاب ، یجراخ  ققحت  ضحم  نآ ، يدوجو  تیثیح  هک  زیچ 
نهذ هب  تسا ، یجراخ  دوجو  ضحم  بجاو  تاذ  نوچ  و  دوب ، دناوتن  تیهام  ياراد  دیآیمنرد ، نهذ  هب  هک  تهج  نآ  زا  دوجو  تقیقح 
رگا سپ  تسین - نهذ  رد  دوجوم  تیهاـم  ياراد  ینعی  دـیآیمنرد - نهذ  هب  زین  اـهنآ  تسا و  وا  دوـجو  نیع  زین  وا  تافـص  دـیآیمنرد .

تسین یقیقح  تیهام  نآ ، موهفم  دوش ، لمح  زین  بجاو  رب  تایح  ملع و  لثم  دوشیم ، لمح  تانکمم  رب  هک  یتافص 
رهوج و رب  مه  هک  تکرح  موهفم  دـننام  دـشاب - هلوقم  دـنچ  رب  لمح  لباق  يزیچ ، زا  عزتنم  موهفم  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  (. 2 [ ) 344]
رب یموهفم  رگا  اریز  تسین ، یقیقح  یلوصح  مولع  اـی  و  یقیقح ، تاـیهام  زا  زین  موهفم  نآ  تسا - لـمح  لـباق  نیا  فیک و  مک و  رب  مه 

تحت طقف  دشاب  تایهام  زا  رگا  موهفم  کی  نوچ  تسا ؛ لاحم  نیا  دیآرد و  فلتخم  سنج  دنچ  تحت  دیاب  دشاب  لمح  لباق  هلوقم  دنچ 
دـش هتفگ  تکرح  ثحبم  رد  تهج  نیمه  هب  تسین و  تایهام  هلوقم  زا  تکرح  موهفم  نیاربانب  دوشیم . عقاو  سنج  کـی  هلوقم و  کـی 

تسین تیهام  ياراد  دوجو ، تاذ  تقیقح  و  تسا ، دوجو  زا  ياهوحن  تکرح  هک 
نادب یقیقح  یلوصح  ملع  ات  دشاب  تیهام  ياراد  هک  دراد  يروما  هب  صاصتخا  بیرق ) لصف  بیرق و  سنج  هب  فیرعت  ّدح ( (. 1 [ ) 345]

رارق زین  رگید  تایهام  ّدح  رد  سنج  ناونعهب  میهافم  هنوگنیا  و  درادن ، دوجو  ینعم  نیدـب  ّدـح  يرابتعا ، میهافم  رد  دـشاب . ریذـپناکما 
دریگیمن

) یّلک و  ناکما ) هن  دـشاب  ترورـض  اهنآ  هّداـم  هک  يرورـض ( ياـیاضق  ار  نآ  تامدـقم  هک  یـسایق  زا  تسا  تراـبع  ناـهرب  (. 1 [ ) 346]
دننام دـهد . لیکـشت  دـشابن ) ّتقوم  طورـشم و  هک  مئاد ( و  یـصخش ) هن  یئزج و  هن  دریگ ، رب  رد  ار  عوضوم  دارفا  همه  هک  یّلک  يایاضق 

. تسا تایلوا  اهنآ  نیرتمهم  هک  یهیدب  يایاضق  مسق  شش 
زا ّمعا  تسا  لوبق  دروم  لدـج  رد  لباقم  فرط  يارب  هک  ییایاضق  تامّلـسم ( عون  زا  ییایاضق  نآ ، تامدـقم  هک  تسا  یـسایق  لدـج  اـما 

نکیل دراد ، ماع  لوبق  هک  تسا  ییایاضق  تاروهشم ، دشاب ( تاروهشم  و  هن ) ای  دشاب  هتشاد  لوبق  ار  نآ  زین  هدننکلالدتسا  صخـش  هکنآ 
دروم یناسنا  هعماـج  رد  اـیاضق  هنوگنیا  تسا ، وکین  لدـع  دـننام  تسا . کیکـشت  لـباق  دوش  هسیاـقم  یلوا  يرورـض و  ياـیاضق  اـب  رگا 

( تسا قیدصت 
- لوـلعم يدوـجو  تعـسو  ردـق  هب  تلع - رب  لوـلعم  ملع  لوـلعم و  رب  تلع  ملع  هـک  هـتکن  نـیا  رب  هللا  هـمحر  فـّلؤم  هـیکت  (. 1 [ ) 347]

ملع یگنوگچ  دروم  رد  هک  دـنکیم  لح  ار  امکح  نامّلکتم و  هیفٌعزاـنتم  لـئاسم  زا  یگرزب  هلئـسم  دراد ، ققحت  يروضح  ملع  تروصهب 
يروضح ملع  هب  یلاـعتقح  يارب  تادوجوم  تارذ  یتسه و  ماـظن  همه  ناـیب  نیا  اـب  دناهتـشاد . ثحب  تادوجوم  هّیلک  هب  تبـسن  دـنوادخ 

تسا هلوقم  نیا  زا  دوخ  تالاعفنا  لعف و  تاکاردا و  لاعفا و  هب  تبسن  ناسنا  سفن  ملع  نینچمه  تسا ، مولعم 
لعفلاب زیچ  همه  تسین و  ناکما  هوق و  دّرجم  روما  رد  تسا و  دّرجم  ءیـش  يارب  دّرجم  ءیـش  روضح  ملع ، هکنیا  هب  هجوت  اب  (. 1 [ ) 348]

: هک دوشیم  تباث  دش  هتفگ  لصف  نیا  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  تسا و  ریذپتروص  مولعم  ملاع و  ای  لوقعم  لقاع و  داّحتا  اب  ملع  تسا و 
. تسا شیوخ  تاذ  رب  ملاع  لقاع و  سپ  دراد ، روضح  دوخ  سفن  يارب  شیوخ  لعفلاب  مات و  تاذ  مامت  هب  يدّرجم  رهوج  ره  ًالّوا :

سپ تسا  لـعفلاب  دـشاب ، نکمم  هچ  ره  تادّرجم  يارب  دـشاب و  لوـقعم  درجم ، تاوذ  يارب  هک  تسه  ناـکما  نیا  يو  يارب  نوـچ  ًاـیناث :
. تسه زین  لقاع  وحن  نیمه  هب  و  تسا ؛ لعفلاب  مات  دّرجم  تاذ  ره  لوقعم  دّرجم ، دوجوم 
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لقاع و لقع و  يدّرجم  رما  ره  بیترت  نیدب  و  تسه ؛ زین  لقع  سپ  دـباییم ، داّحتا  اهنآ  اب  رگید  تاوذ  دوخ و  تاذ  لّقعت  رد  نوچ  ًاثلاث :
، دوش دّرجم  تاذ  دـننام  زین  لعف  رد  ددرگ و  غراف  يداـم  روما  هب  لاغتـشا  زا  رگا  زین  یناـسنا  سفن  تسا . مولعم  ملاـع و  ملع و  اـی  لوقعم ،

دنتسه دوخ  تاعوضوم  عبات  بسن  ضارعا و  اما  دوب ، دهاوخ  دّرجم  تاوذ  همه  رب  لقاع  لعفلاب 
زا درادن و  لالقتـسا  تلع  نودب  تسا و  تلع  دوجو  بتارم  زا  دش - هتفگ  لولعم  تلع و  ثحبم  رد  هکنانچ  لولعم - دوجو  (. 1 [ ) 349]
ملع هب  زین  لولعم  هب  ملع  سپ  تاذ ، تیوه و  مامت  اب  يزیچ  يارب  يزیچ  روضح  زا  تسا  ترابع  زین  ملع  تسین . ریذـپكاکفنا  دوخ  تلع 

. دراد دوخ  تلع  هب  لولعم  سفن  هک  دراد  ار  یفقوت  طابترا و  نامه  تلع ، هب 
ار اهزیچ  زا  يرایـسب  ام  هک  دوشیم  هدـهاشم  ًارهاـظ  رگا  و  دـیآیمن ، رد  ملع  هب  نآ  ّصاـخ  تلع  تخانـش  نودـب  یلولعم  چـیه  نیارباـنب 

. تسا نآ  زا  ریغ  رما  تقیقح  میشاب  هاگآ  اهنآ  تلع  زا  هکنآ  نودب  مینادیم 
ار یّمل » ناهرب « دناهتسنادن و  نیقی  دیفم  ار  تلع  هب  لولعم  قیرط  زا  ملع  هک  تسا  رادروخرب  ماکحتسا  زا  ّدح  نآ  ات  تمکح  رد  لصا  نیا 

دنچ ره  تسا - ّماع  تاـمزالم  رب  ینتبم  هک  ار  ّینا » ناـهرب « نآ  زا  دـعب  دـننادیم و  ناـهرب  نیرتيوق  تسا  لولعم  هب  تلع  زا  كولـس  هک 
396 ص 390 - ج 3 ، رافسا ، ك : ر . دناهتسناد . زین  تلع  هب  لولعم  زا  كولس  لماش  ار  ّنا » ناهرب « نویقطنم  بلغا 

زا تابث ، لصا  نیـضیقن و  عافترا  عامتجا و  عاـنتما  لـصا  دـننام : تسا  شدوخ  شدوخ  زیچ  ره  هکنیا  ینعم  هب  ّتینیع  لـصا  (. 1 [ ) 350]
هس نیا  رگا  درادن . تابثا  هب  يزاین  تسا و  هّیلوا  يایاضق  زا  نآ  روصت  قیدصت و  نآ و  رب  ناسنا  ملع  و  تسا ، يرشب  قطنم  یـساسا  لوصا 

نیا تحـص  راکنا  هچ ، دوب ، دـنهاوخن  یتقیقح  ای  موهفم  نیرتکچوک  تابثا  هب  رداق  زین  نآ  نیرکنم  ددـنبرب ، تخر  رـشب  قطنم  زا  لـصا 
تسا اهنآ  تّحص  هب  فارتعا  رب  لوکوم  دوخ  ایاضق 

لیلد هچ  هب  تسا ، يرطف  یتاذ و  زین  موـلع  تسا و  یتاذ  يرما  سفن  يارب  ندـب  ریبدـت  رگا  هک  تسا  نیا  رد  بـلطم  ضقاـنت  (. 1 [ ) 351]
ود نیا  زا  یکی  هک  تسا  یقطنم  یتقو  یتاذ  مولع  ندب و  هب  لاغتـشا  ضراعت  دزاسیم ؟ جراخ  هنحـص  زا  ار  رگید  یتاذ  رما  یتاذ  رما  کی 

یتاذ مولع  اب  نآ  ضراعت  دراد ، یگتسب  نادب  سفن  ّتیـسفن  تسا و  سفن  یتاذ  تفـص  يدوجو و  هصاخ  ندب  ریبدت  نوچ  و  دشابن ، یتاذ 
درادن دوجو  یتاذ  ملع  سپ  تسا ، لوقعمریغ  يرما 

ضقن و ار  مدـع  هک  تسا  یتیعقاو  نآ  یتسه ، ای  دوجو  هک  تسا  نیا  نآ  رـصتخم  حیـضوت  تسا . ّفلؤم  دوخ  زا  ناـهرب  نیا  (. 1 [ ) 352]
دوب دناوتن  نوریب  لاح  ود  زا  تسین  نآ  رکنم  یسک  یطـسفوس  زج  دراد و  ابا  یتسین  زا  تسا و  مدع  ضیقن  هک  تیعقاو  نیا  دنکیم و  درط 

تسا لولعم  نوچ  دوشیم  بجاو  هب  یهتنم  دشاب  نکمم  رگا  و  نکمم ، ای  تسا و  بجاو  ای 
یکی هللا  همحر  ّفلؤم  ناهرب  اب  عقاو  رد  زین  ناهرب  نیا  هدیکچ  رافسا . رب  وا  یـشاوح  رد  تسا  يراوزبس  میکح  زا  ناهرب  نیا  (. 2 [ ) 353]

قّقحت و ثعاب  هچنآ  مینک  جراخ  دوجو  نت  زا  ار  تایهام  سابل  میرادرب و  یتسه  يور  زا  ار  دویق  دودـح و  همه  رگا  دـیوگ : زین  وا  تسا .
ار دوـخ  لـباقم  یتـقیقح  نینچ  دراد و  رارق  مدـع  لـباقم  رد  هک  تسا  یتـقیقح  ناـمه  تـسا ، یتـسه  ناـهج  لـک  تادوـجوم و  تـیعقاو 

ص 16 ج 6 ، رافسا ، ك : ر . تسا . بجاو  شدوجو  سپ  دریذپیمن ، ار  يرگید  لباقتم  رما  ود  زا  کیچیه  هکنانچ  دریذپیمن ؛
، هداد يراوزبس  لوق  رب  دراو  ههبـش  هب  ّفلؤم  هک  یخـساپ  دـش و  لـقن  يراوزبس  میکح  ّفلؤم و  لوق  زا  هک  ییاـهناهرب  رد  (. 1 [ ) 354]

شدوجو دراد  دوجو  هک  زیچ  ره  اریز  دریگ ، رب  رد  زین  ار  يریغ  بوجو  هک  یبوجو  هنوگره  هن  تسا  یتاذ  بوجو  رـس  رب  ثحب  اـج  همه 
ار مدـع  يدوجو  چـیه  نیارباـنب  دـیآیمن ؛ دوجو  هب  دـشابن  بجاو  شدوجو  يزیچ  اـت  دـجوی » مل  بجی  ملاـم  لـصا « قبط  تسا و  بجاو 
هب یهتنم  ًامازلا  هک  دنتـسه  ریغ  هب  بجاو  هیقب ، تسا و  تاذلاب  بجاو  هک  تسا  دوجو  دودحمان  تیهامیب و  تقیقح  طقف  اما  دریذپیمن ،

دنوشیم تاذلاب  بجاو 
ار دوخ  دوجو  لولعم  تسا و  لولعم  دوجو  دباییم  رودص  تلع  زا  هچنآ  هک  تسا  هدـش  تابثا  لولعم  تلع و  ثحبم  رد  اًلبق  (. 1 [ ) 355]

نبا زا  هلمج  نیا  دوشیم . هضافا  لوعجم  لولعم  رب  لعاج  هیحان  زا  هک  تسا  طیـسب  لعج  نامه  لعج ، نیاربانب  دـنکیم . تفاـیرد  تلع  زا 
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شیوخ لعاج  هب  تسا و  لوعجم  يدوجو  تهج  زا  لولعم  نیاربانب ، هدَـجوا » لب  ًاشمـشم ، َشمـشملا  هَّللا  لعج  ام  هک « تسا  روهـشم  انیس 
. تسا دنمزاین  ود  ره  اقب  دوجو و  رد 

دریگیم رب  رد  ار  مامت  قوف  هبترم  زج  بتارم ، همه  هک  تسا  ّتیلوعجم  تیلولعم و  تهج  زا  دوجو  زاین  ناصقن و  روصق و  سپ 
دوجوم هفـسلف  رد  دوشن . هابتـشا  رگیدکی  اب  قلطم  دوجوم  و  ماع ، دوجوم  ای  دوجوم  ِقلطم  حالطـصا  ود  هک  درک  هجوت  دـیاب  (. 1 [ ) 356]

ءیـش نآ  اـی  نیا  هک  تهج  نآ  زا  هن  یلک  روطهب  دوجوم  ینعی  تسا ؛ دوجوم  وـه  ثیح  نم  دوـجوم  اـمکح ، حالطـصا  هب  ماـع و  روـطهب 
تـسا هفـسلف  عوضوم  هچنآ  و  دّیقم ، دوجوم  لباقم  رد  دشابن  یطرـش  دیق و  هب  دیقم  هک  يدوجوم  ینعی  قلطم  دوجوم  هک  یلاح  رد  تسا .

تسا دوجوم  وه  ثیح  نم  دوجوم  ینعی  دوجوم ، قلطم 
دح رد  مدـع  دوجو و  نیب  زرم  رد  هچنآ  هک  ینعم  نیدـب  تسا ، لاحم  حّـجرم  نودـب  حّـجرت  هک  تسا  هدیـسر  تابثا  هب  اًـلبق  (. 2 [ ) 357]

دوجو هک  دراد  یلماع  هب  جایتحا  ددرگ  جراخ  ءاوتسا  ّدح  زا  دوش و  هدیشک  دوجو  بناج  هب  هکنآ  يارب  تایهام - همه  دراد - رارق  ءاوتسا 
، دشاب دوجوم  دوخ  تاذ  دوجو ، حّجرم  رگا  نآ . دوجو  زا  جراخ  ای  تسا  نآ  تاذ  دوخ  ای  لماع  نآ  لاح  دهد . حیجرت  شمدـع  رب  ار  نآ 

تسا یلوا  هب  یهتنم  زین  نآ  هک  ریغ  هب  بجاو  هنرگو  دوب  دهاوخ  تاذلاب  بجاو 
ياراد دوخ  يدادعتـسا  هبترم  اب  بسانتم  یمـسج  ره  هک ، تسا  نیا  دـناهدرک  هماقا  خـسانت  لاطبا  يارب  هک  یناهرب  نیرتهداس  (. 1 [ ) 358]

هتـشادن فقوت  ياهظحل  لامک  هب  صقن  زا  ریـس  رد  هک  دنچ  ره  تسا و  تباث  دـحاو و  یلماکت  ریـس  لوحتم و  بتارم  رد  هک  تسا  یـسفن 
رگا لاح  دوب . دهاوخن  سفن  زا  یلاخ  یتابن  هبترم  ولو  ياهلحرم  چیه  رد  یمـسج  چیه  نیاربانب  تسین . ریذپدیدرت  نآ  تدـحو  اما  دـشاب ،

ًاموزل تسا ، لاحم  دوجو  ملاع  رد  لیطعت  نوچ  تشاد و  دهاوخ  دوجو  سفن  ود  ندب  کی  يارب  دوش  لقتنم  رگید  ندب  هب  یندب  زا  یسفن 
دعب هب  ص 9  ج 9 ، رافسا ، ك : ر . تسا . لاحم  خسانت  نیاربانب  دنام ؛ دهاوخ  لّطعم  سفن  ود  زا  یکی 

دشاب دیاب  مه  سفن  تسه  مسج  اج  ره  سپ  تسا ، يرورض  نآ  لولعم  دوجو  تفای  دوجو  رما  کی  تلع  هاگره  نوچ  (. 1 [ ) 359]
تاغیلبت رتفد  رشن  پاچ و  زکرم   ) باتک ناتسوب  هسـسوم  دلج ، 1 ۀمکحلا ،) ۀیاهن  همجرت   ) هفـسلف تیاهن  نیـسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 360]

.1387 لوا ، پاچ : مق ، مق - ) هیملع  هزوح  یمالسا 
رد اـمکح  هّیلک  يارب  هک  تسا  يرما  یتسیچ ، يرگید  نآ و  یتسه  یکی  تسا ، روصت  لـباق  موهفم  ود  تادوجوم  رد  هکنیا  (. 1 [ ) 361]
اب تلاصا  ود ، نیا  زا  هکنیا  اما  دنکیم ، مکح  يزیچ  ره  دروم  رد  ار  یلیلحت  نینچ  لقع  نوچ  هدش ، هتفرگ  مّلسم  دناهدوب ، هک  یبتکم  ره 
ود ره  ای  دوجو و  ای  تیهام  تسا ، ود  نیا  زا  کیمادک  دهدیم  لیکـشت  ار  تادوجوم  یتسه  هچنآ  یجراخ و  تیعقاو  ینعی  تسا ، مادک 
ام ثحب  دروم  اجنیا  رد  هک  هدرک  داجیا  ار  اهبتکم  ریاس  تیهام و  تلاصا  دوجو و  تلاصا  بتاکم  تسا و  فالتخا  لحم  مه ، يور  رب 

. تسین
هک دراد  یتیهام  يدوجوم  ره  هکنیا  زا  نخـس  اـًلوصا  دوجو  تدـحو  تلاـصا و  رد  هک  تسا  نآ  دوش  رکذ  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  هچنآ 

یعقاو ینعم  تسا - هدـش  هیکت  نآ  رب  هراومه  اردـصالم  زا  شیپ  يدوجو  تلاـصا  ياـمکح  راـثآ  رد  هک  دوشیم - ضراـع  نآ  رب  دوجو 
تاصخـشم و دوجو  زا  يوترپ  ره  تسا ، هدـیدرگ  رکذـتم  ءامکحلاردـص  عبت  هب  دوجو  ثحابم  رد  اجنیا و  رد  ّفلؤم  هکنانچ  و  درادـن ،

سکعلاب هن  نآ  رب  ضراع  دندوجو و  دودح  عقاو  رد  تایهام  و  میمانیم ، دوجو  نآ  تیهام  ار  نآ  هعومجم  هک  دراد  یصاوخ 
تافـصهّیلک هکنانچ  درک . لمح  ناوتیم  زین  سنج  رب  ار  نآ  درک  لمح  سنج  کی  تحت  عاونا  زا  یعون  رب  ناوتب  ار  هچ  ره  (. 2 [ ) 362]

هچنآ زین  و  هریغ . بتاک و  ناویح  کحاض ، ناویح  كردم ، ناویح  قطان ، ناویح  درک : لمح  ناویح  رب  ناوتیم  ار  ناسنا  یـضرع  یتاذ و 
تسا نینچ  نآ  ریز  عاونا  يارب  دشاب  لاحم  ای  بجاو  سنج ، رب 

هوقلاب شدوجو  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  بجاو  تاذ  رد  نآ  ققحت  لـعفلاب و  هن  دـناهوقلاب  ءازجا  یّمک  يرادـقم و  ءازجا  نوچ  (. 1 [ ) 363]
تسین راگزاس  تسا  ضحم  تیلعف  هک  بجاو  تاذ  اب  نیا  و  لعفلاب ، هن  دشاب 
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ره هک  تسا  نیا  رب  ینتبم  دش ، هظحالم  هکنانچ  تسا و  ءایشالا » لک  ۀقیقحلا  طیسب  ییاردص « فورعم  لصا  نامه  نایب  نیا  (. 1 [ ) 364]
هتشاد یبلس  تفص  رتشیب  هچنآ  سپ  تسا . صقان  دوخ  دوجو  رد  تبـسن  نامه  هب  درک  بلـس  وا  زا  ییاهزیچ  ای  يزیچ  ناوتب  هک  يدوجوم 

زا صقن  لاـمک و  نیمه  بسح  رب  دوـجو  کّکـشم  بتارم  تسا . رتلـماک  درک  بلـس  وا  زا  يزیچ  ناوـتب  رتـمک  هـچنآ  رتصقاـن و  دـشاب 
، یهانت مدـع  قالطا و  تطاسب و  ببـس  هب  هبترم  نآ  و  هتفای ، بترت  تسا ، لمکا  متا و  تاذـلاب و  بجاو  هبترم  هک  نیرتالاب ، ات  نیرتنییاپ 

تساهزیچ همه 
يروطهب و  دراد ، قرف  عیاش  لمح  اب  هک  دـمانیم  هقیقر  هقیقح و  لمح  ار  دوجو  صقان  لماک و  بتارم  نیب  لـمح  اردـصالم  (. 1 [ ) 365]

دوجو مامتان  مامت و  لفسا و  یلعا و  بتارم  نیب  لمح  شلولعم و  تسا و  تلع  نایم  لمح  دش  رکذ  نتم  رد  هک 
دراد فالتخا  صقن  لامک و  فعض و  تّدش و  ثیح  زا  اهنت  رگید  هبترم  اب  بتارموذ ، دحاو  دوجو  هبترم  ره  هک  ینعم  نیدب  (. 1 [ ) 366]
نیمه بتارم  زا  یکی  دیاب  ًاموزل  دوش  ضرف  يرگید  دوجو  ره  و  تسا ، مامت  تاذـلاب و  بجاو  تیاهنیب و  قلطم و  نآ  مامت  قوف  هبترم  و 

تاذ ود  رما  نیا  هب  هجوـت  اـب  تسا . نآ  ضیف  لوـلعم و  بتارم  هّیقب  تسین و  شیب  یکی  تاذـلاب  بجاو  هـبترم  دـشاب . دـحاو  دوـجو  کـی 
تسین دراو  وا  ههبش  دوجو  تدحو  يانبم  رب  و  تسا ، لاحم  بجاو 

سپ دشاب ، اهنآ  تاذ  دیاب  ًاعطق  تسیچ ؟ نآ  عازتنا  يانبم  تسین ، اهنآ  كرتشم  هجو  دوجو  بوجو  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  (. 2 [ ) 367]
بّکرت دوشیم و  لصاح  بیکرت  هجیتن  رد  زایتما و  هجو  كارتشا و  هجو  نیا ، زا  دنـشاب و  كرتشم  دوجو  بوجو  رد  تاذ  ثیح  زا  دـیاب 

دشاب دوجوم  بجاو  کی  زا  شیب  تسا  لاحم  سپ  دیآیم . مزال  تاذلاب  بجاو 
هجوهچ هدش ، هتخیر  بلاق  کی  اب  همه  هک  گنر  کی  هرهم  نارازه  نیب  هک  دنک  روطخ  یفـسلفریغ  هشیدـنا  رد  تسا  نکمم  (. 1 [ ) 368]

رظنفرـص تسا ، فلتخم  اهدننامه  همه  رد  عضو  ناکم و  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اهنآ . ریاظن  مدنگ و  ياههناد  نایم  رد  ای  تسه ، يزایتما 
تسا يدام  ياهدننامه  دروم  رد  نیا  هتبلا  رگید ، روما  زا 

باتک نیمه  ص 307 و 308  متشه ، هلحرم  زا  متفه  مشش و  لصف  رد  نآ  ماسقا  یلعاف و  تلع  ثحبم  هب  دوش  عوجر  (. 1 [ ) 369]
دراد يدوجو  تیخنس  لعاف  اب  لعف  نوچ  دباییمن ، رودص  یلعاف  زا  یلعف  ره  هک  دیسر  تابثا  هب  یلعاف ، تلع  ثحبم  رد  (. 2 [ ) 370]

دوجوم کی  رد  باجیا  بلس و  عامتجا  مزلتسم  ترثک  تسا و  ترثک  رب  ینتبم  تکراشم  هک  تسا  نیا  بلطم  رتنشور  نایب  (. 1 [ ) 371]
اب تسین ، وا  رد  باجیا  بلـس و  نوچ  و  درادن ؛ ینعم  وا  رد  باجیا  بلـس و  عامتجا  تسا ، طیـسب  دحاو  بجاو  تاذ  نوچ  و  تسا ، دحاو 

تسا هّزنم  ود  ره  زا  بجاو  تاذ  تسا و  تانکمم  تفص  تکراشم  ترثک و  سپ  درادن ، تکراشم  مه  يزیچ 
ثیح زا  اهنت  رگید ، ياهزیچ  اـب  میهاـفم  رد  بجاو  تاذ  تکراـشم  مدـع  دـیدرگ ، هظحـالم  لـصف  نیا  ناونع  رد  هکناـنچ  (. 1 [ ) 372]

ًاکرتشم تانکمم  بجاو و  تاذ  نیب  میهافم  بلغا  قیداصم  تایـصوصخ  زا  یـشوپمشچ  اب  هنرگو  تسا  هجوت  دروم  قیداـصم  تکراـشم 
ملاع نسح  تسا ، ملاع  ادـخ  مییوگ : نینچمه  تسه . زین  هریغ  نیمز و  تخرد و  ناـسنا و  تسه ، ادـخ  مییوگ : هکناـنچ  دوریم . راـکهب 

زا ندرک  رظنفرص  اب  ّقح  تاذ  رب  میهافم  نیا  لمح  دراوم ، نیا  همه  رد  نآ . لاثما  و  تسا ، میکح  انیس  یلعوبا  تسا ، میکح  ادخ  تسا ،
دوجو تایح و  ملع و  اب  قادصم  تهج  زا  وا  تافص  ریاس  تایح و  وا و  ملع  قح و  دوجو  هنرگو  تسا ، ریذپناکما  قادصم  تایصوصخ 

مامت قوف  یهانتمان  اب  صقان  دودحم  سایق  رگم  تسین ، سایق  لباق  هَّللا  يوسام 
باتک نیمه  ص 260  متفه ، هلحرم  زا  مود  لصف  ك : ر . تسا ، تدحو  ماسقا  زا  یکی  هّقح  تدحو  (. 1 [ ) 373]

زا و  سمختایلک ) یجوغاسیا ( باتک  بحاص  نیطولف ، درگاش  ینوطالفاون ، فورعم  يامکح  زا  م 233 ق م ) سویروفرف ( (. 1 [ ) 374]
تسا وطسرا  لوا ، ملعم  راثآ  ناحراش 

ریغصيایسآ و رد  تسا  يرهـش  هیطلم  م 480 ق م .) تسا ( هیطلم  لها  ینانوی  میکح  سونامیـسکنا  روظنم  اجنیا  رد  یطلَم ، (. 1 [ ) 375]
دنروهشم سونامسیکنا  سردنمیسکنا و  یطلم و  سلات  ناشیا  هلمج  زا  هک  دنفورعم  یطلم  هب  هتساخرب و  اجنآ  زا  يرایسب  نادنمشناد 
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يدادغب تاکربلاوبا  هلمج  زا  تسا ، يزاریش  ياردصالم  زا  لبق  انیس و  یلعوبا  زا  دعب  هفسالف  رخأتم ، يامکح  زا  روظنم  ( 1 [ ) 376]
يامکح و  دوشیم ، لصاح  هدرجم  لوقع  يرون و  لـثم  هب  ملع  قیرط  زا  یلاـعتقح  یلیـصفت  ملع  هک  دوب  نیا  نوطـالفا  لوق  (. 1 [ ) 377]

، دراد یلوصح  ملع  یّلک  تایهام  نآ  رب  یلاعتقح  ملع  هک  دـنراد  لوصح  توبث و  یعون  داجیا ، زا  لبق  ءایـشا  تایهام  هک  دـندقتعم  ءاشم 
ینوطالفا هیرون  لثم  اب  دـنراد ، روضح  قح  يارب  یجراخ  دوجو  زا  لـبق  هک  یتاـیهام  تسا ، هدـش  روآداـی  هللا  همحر  ّفلؤم  هکناـنچ  اـما 

، یقیقحریغ یلایخ و  دوجو  یعون  نوئاشم  هدش و  لئاق  يرون  دوجو  لثم ، يارب  لقاال  نوطالفا  هکنآ  زا  رظنفرـص  درادـن ، یقرف  نادـنچ 
دوب دناوتن  زین  ینهذ  توبث  دش  هتفگ  هکنانچ  هک 

ءاحنا زا  هتفای  عازتنا  یّلک  میهافم  زج  تالوقم  اریز  تسا ، فورعم  هناگهد  تالوقم  نامه  دوجو  زا  عزتنم  تـالوقم  زا  روظنم  (. 1 [ ) 378]
رامـشهب هیلاع  سانجا  تایهام ، هب  تبـسن  تالوقم  و  تسا ، تادوجوم  عاونا  زا  یعازتنا  میهافم  زین  تاـیهام  هوـالع ، هب  دنتـسین . تادوجو 

دراد ینیع  یجراخ و  قادصم  ًامتح  تیهام  هک  تسا  نیا  تیهام  موهفم و  قرف  دنوریم .
، هتفگ هللا  همحر  ّفلؤم  هک  ناـمه  یکی  دوشیم ، بوـسحم  دـیعب  لـعاف  تاوذ ، لاـعفا و  هب  تبـسن  لـیلد  ود  هب  بجاو  تاذ  (. 1 [ ) 379]

هکنیا مود  نداد ؛ رارق  لیلاعم  للع و  هلسلس  ياهتنا  رد  ار  یلاعتقح  ندرک و  رظن  رّخسم ، طّسوتم و  للع  تایهام  هب  لالقتسا  هدید  هبینعی 
یناعم روصت  لقعت و  ماگنه  رد  دناوتیمن  تسا  ناکم  نامز و  هدام و  دودح  هب  دودحم  هک  دوخ  يدوجو  ّصاخ  نامتخاس  تلع  هب  ناسنا 

هک یماگنه  يدوجو ، فعـض  نیا  ساسا  رب  و  دنک ، دازآ  ناکم  نامز و  دـیق  زا  ار  دوخ  تسین ، مکاح  اهنآ  رب  ناکم  نامز و  هک  يدامریغ 
هک یتروص  رد  دروآیم ، رظن  رد  اجکی  وا  يارب  ار  يدوجو  یلعف و  یناکم و  ینامز و  دُعب  دنکیم ، روصت  للعلاۀلع  ناونعهب  ار  یلاعتقح 

اهنآ نایاپ  رد  هن  دراد ، دوجو  للع  همه  اب  هارمه  وا 
هب دوخ  تقیقح  رد  کیچیه  دنراد و  یمدع  هبنج  صقاون  رورـش و  همه  هدـش ، هداد  حیـضوت  رـش  ریخ و  ثحبم  رد  هکنانچ  (. 1 [ ) 380]

لادتعا و مدع  هک  يرامیب  ای  تسا و  ییانیب  مدع  هک  يروک  دننام  تسا ، يزیچ  مدـع  ای  تسا  ّرـش  هچنآ  نیاربانب  دوشیمن . طوبرم  دوجو 
نآ لاثما  هلزلز و  دننام  تسا ، نآ  مزاول  زا  مدع  ای  مدع و  بجوم  هکلب  تسین  مدع  دوخ  ای  و  تسا ، ندب  تّحص 

لیـصفت اب  لولعم  تلع و  ناـکما و  بوجو و  ثحاـبم  رد  اًـلبق  دـش  ناـیب  يروآداـی  ناونع  تحت  ثحبم  نیا  رد  هک  یبلاـطم  (. 1 [ ) 381]
عانتما ناکما و  بوجو و  هلحرم  زا  مجنپ  لصف  لولعم و  تلع و  هلحرم  زا  موس  لصف  هب  دوش  عوجر  تسا . هدمآ  يرتشیب 

ناـیم نرق  نیدـنچ  هکلب  اـهلاس  هک  تموـصخ  لادـج و  همه  نآ  مغر  یلع  هللا  هـمحر  فـّلؤم  دـیدرگ ، هظحـالم  هکناـنچ  (. 1 [ ) 382]
دروم رد  و  درک ، عاجرا  تردـق  تفـص  هب  یلقع ، قیقد  لیلحت  کی  رد  ار  نآ  تشاد ، ناـیرج  هَّللا  مـالک  مـالک و  هلئـسم  رـس  رب  نیمّلکتم 

. داد هلصیف  ار  هلئسم  حیحص ، لیلحت  نیمه  اب  هدمآ ، لمع  هب  نآ  دروم  رد  یلصفم  ياهثحب  ناگتشذگ  راثآ  رد  هکنآ  اب  زین  هدارا 
لمع هب  قیقد  لیلحت  رگا  یتسه ، ناهج  قیاقح  يدوجو و  تالامک  زا  کی  ره  دروم  رد  تسا  هدرک  هراشا  هللا  همحر  ّفلؤم  هک  ناـنچمه 

ای هدارا  ای  مالک  هب  صاـصتخا  نیا  تفاـی و  وا  تافـص  یلاـعتقح و  رد  یعجرم  ناوتیم  نآ  يارب  ددرگ  اّربم  یمدـع  ياـههبنج  زا  دـیآ و 
تسا عمج  وا  تاذ  رد  يدوجو  تالامک  همه  نوچ  درادن ، رگید  یناعم 

، تسین يرورـض  نآ  قادصم  رد  ترثک  دوجو  نکیل  دنک ، قدـص  هقیقحلا  قفّتم  دارفا  رب  هک  تسا  یّلک  یتیهام  هچرگ  عون ، (. 1 [ ) 383]
بتارم زا  ياهبترم  ره  رد  یضرع و  هن  تسا  یلوط  تهج  رد  ًافرص  ترثک  تادّرجم  رد  تسا و  ریذپققحت  يدام  هأشن  رد  اهنت  ترثک  اریز 

تسا درف  کی  هب  رصحنم  یلقع  دوجو  عون  یلوط ،
تهادـب و ببـس  هب  یلـصا  بلطم  کی  تسا  هدرک  ناـیب  ّرـش  ندوب  یمدـع  تاـبثا  يارب  هللا  همحر  ّفلؤم  هک  یلالدتـسا  رد  (. 1 [ ) 384]

رما هچ  ّرش ، هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ، نآ  رب  ینتبم  روبزم  لالدتـسا  تسا و  هدش  فذح  لالدتـسا  همدقم  زا  هدش و  هتفرگ  مّلـسم  ینـشور 
رـش ناونعهب  هک  يزیچ  نیا  لاح  دوش . هداد  تبـسن  نادب  یلامک  ای  تاذ  یتسین  هک  دوشیم  قالطا  يزیچ  رب  یمدع ، هچ  دـشاب و  يدوجو 

کی نآ  لاثما  ظافلا و  یناعم  رد  عّسوت  هحماسم و  یتقدیب و  رثا  رد  ای  تسا و  رـش  لاح  نیع  رد  تسا و  دوجوم  کی  ای  دوشیم  هتخاـنش 
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يدوجو رما  کی  دناوتیمن  زگره  رش  دسریم ، تابثا  هب  لالدتسا  رد  هکنانچ  دناهدرک . روصت  يدوجو  رما  کی  تروصهب  ار  یمدع  رما 
دشاب

هب مدع  اب  نآ  قرف  هک  نتـشادن ، ینعی : هکلم  مدع  تسا . هکلم  مدـع  تقیقح  رد  رورـش  زا  ياهدـمع  شخب  هک  تسناد  دـیاب  (. 1 [ ) 385]
مدع و لباقت  رد  ورنیازا  دوش ، بلس  وا  زا  دشاب و  هتشاد  ًاتاذ  ار  يزیچ  یـسک  هک  دوریم  راکهب  یتقو  نتـشادن  تسا . مولعم  ندوبن  ینعم 

تسا تاکلم  مادعا  زا  یضیرم  یگنل ، يرک ، يروک ، دناهدرک ، طرش  ار  دوجو  تینأش  هکلم ،
زا ریغ  رییغت ، تکرح و  هب  ملع  هکنیا  ناـیب  يرگید  مـلع و  دّرجت  هلئـسم  یکی  تـسا . حیـضوت  لـباق  هـتکن  دـنچ  اـجنیا  رد  (. 1 [ ) 386]

موحرم هک  یمان  بسح  رب  ای  یهلا - بتکم  يدام و  بتکم  نیب  یـساسا  فالتخا  هب  ياهراشا  ًانمـض  تسا . نآ  رد  رییغت  ملع و  رد  تکرح 
مسیلایرتام و نیب  دـناهدرک - راـیتخا  دوخ  یفـسلف  بتکم  يارب  يرّهطم  دیهـش  موحرم  ناـشیا  یفـسلف  تـالاقم  حراـش  هللا و  همحر  ّفلؤم 
تسا و تعیبط  ءاروام  ملاوع  دوجو  تابثا  رد  نّویهلا  تادنتـسم  نیرتمهم  زا  یکی  هدام  زا  ناـسنا  ملع  ندوب  دّرجم  هلئـسم  تسا . مسیلاـئر 

. تسین هدام  اب  يواسم  دناهتشادنپ  نایارگ  هدام  هکنانچ  دوجو ، هکنیا 
تسا قیقحت  لباق  هلئسم  نیا  دنراد  راک  رس و  هفـسلف  ملع و  اب  هک  یناسک  يارب  لقاال  يدام ، نایرج  رد  هک  تسا  نیا  یهلا  هفـسالف  نخس 

قابطنا لباق  زین  ملع  رب  رییغت ، تکرح و  ناـکم و  ناـمز و  زا  تسا  تراـبع  هک  تاـیدام  يدوجو  دودـح  تاصخـشم و  صاوخ و  اـیآ  هک 
دّرجت هلئـسم ، نیا  لابند  هب  تسا و  ناسنا  ملع  نیمه  يداـمریغ  تادوجوم  زا  زراـب  هنومن  کـی  سپ  تسا . یفنم  باوج  هتبلا  هن ؟ اـی  تسا 

. دشابن تکرح  نامز و  شوختسد  يرما  هک  تسا  نیمه  دّرجت  نوچ  دوب ؛ دهاوخ  یمازلا  هکلب  تابثا  لباق  زین  سفن 
تـسا نکمم  هنوگچ  تسا ، ینوگرگد  لاح  رد  وا  یناسفن  ياوق  ناسنا و  زغم  تسا ، رییغت  لّوحت و  لاح  رد  زیچ  همه  دـیوگیم : ارگهدام 

نهذ هب  هچنآ  رد  دـنکیم و  رییغت  اـم  ملع  ادرف  مینکیم و  روـصت  صاـخ  یلکـش  هـب  ار  ياهلئـسم  زورما  اـم  دـشاب ؟ ّریغتیـال  تباـث و  مـلع 
. دوشیم داجیا  لّوحت  میاهدرپس 

یفسلف ياههشیدنا  ریاس  رد  نآ  هنومن  هک  تسا  ياهناکدوک  یـشیدناهداس  نآ  قمع  رد  یلو  تسا ، هدنبیرف  امنتسار و  نخـس ، نیا  رهاظ 
. دروخیم مشچ  هب  ناوارف  ناشیا 

هکنیا دریگیم و  رارق  یلبق  تروص  راـنک  رد  يدـیدج  تروـص  هکلب  دوـشیمن  داـجیا  يرییغت  ملع  رد  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح  اـما 
زا یملع  ياهیبایزرا  هاگدـید  زا  هکلب  دوشیمن . بوسحم  لوحت  رییغت و  هجوچـیه  هب  ددرگیم  رتلماک  اـی  دوشیم  لاـطبا  اـهنآ  زا  یکی 

كرحتم نآ  رود  هب  ار  دیشروخ  نکاس و  ار  نیمز  زورما  امش  اًلثم ، تسا . یقاب  دوخ  لاح  هب  نهذ  رد  هنرگو  ددرگیم  جراخ  لمع  هنحص 
. دینادیم كرحتم  نآ  درگ  رب  ار  نیمز  نکاس و  نیمز  هب  تبسن  ار  دیشروخ  امش  دوشیم و  تابثا  امـش  يارب  نیا  سکع  ادرف  و  دینادیم ،

هدهاشم يدام  رما  کی  رد  هکنانچ  نآ  تسا ، هدیدرگ  يزورما  ملع  هب  لیدبت  هتفای و  رییغت  امـش  يزورید  لمع  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا 
نهذ دراو  دیدج  تروص  هکلب  دریمیم . یناویح  دروآیمرد ، هفوکش  یتخرد  دوشیم ، ریپ  یناوج  دوشیم ، ناوجون  یلفط  اًلثم ، دوشیم ؛
هطیح زا  یلبق  تروص  دـشاب ، رتتسرد  دـیاب  ًاتدـعاق  هک  دـیدج  تروص  دورو  زا  سپ  و  دریگیم ، رارق  یلبق  تروص  رانک  رد  دوشیم و 

. درادن ملع  رییغت  هب  یلخد  نیا ، ددرگیم و  یجراخ  یملع  براجت  یملع و  تابساحم 
نیمز و زا  هک  ار  یتروص  نیا  ًادعب  و  تسا ، نکاس  نیمز  دـینادب  امـش  هک  تسا  نینچ  دـناهدرک  روصت  هک  ییانعم  هب  ملع  رییغت  يارب  لاثم 

. يدام تسا  يرما  زین  امش  ملع  نوچ  دیامن ، شدرگ  هب  عورش  امش  زغم  رد  دنک و  رییغت  دراد  دوجو  امش  نهذ  رد  نآ  نوکس 
، دننآ یعدم  ناشیا  هچنآ  دناهدرک ، هابتشا  ملع  رد  تکرح  رییغت و  اب  ار  اهینوگرگد  تاکرح و  هب  ملع  اهتسیلایرتام  رتشیب  ساسا  نیا  رب 

. تسا تاکرح  تارییغت و  رب  ملع  دراد ، تیعقاو  هچنآ  اما  تسا ، یلایخ  یلقع و  زا  معا  ینهذ  روص  ّریغت  ندوب و  يدام 
نآ بقاعت  دننام  لاثم  ملاع  رد  روص  بقاعت  ای  لوحت و  رییغت و  هکنیا  رب  ینبم  تسا ، هدـمآ  باتک  نتم  رد  هک  یبلاطم  حیـضوت  رد  نونکا 
یپ رد  نوگاـنوگ  روـص  ناـسنا ، هّلیختم  رد  هک  مییازفایم  ار  هـتکن  نـیا  تاـّیدام ، رد  تـکرح  رییغت و  تروـصهب  هـن  و  تـسا ، هـلیختم  رد 
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تاّیدام رد  تکرح  یجیردت و  لوحت  تروصهب  نآ ، لاوحا  ینوگرگد  روص و  رییغت  و  دنیآیم ، دوجو  هب  دـنوشیم و  هدـیرفآ  رگیدـکی 
دشابیمن

هنوگره زا  تادرجم  دنتسه . ریغتم  لوحتم و  يدام ، تادوجوم  اهنت  تسا و  يریذپرییغت  همزال  یجراخ  قحاول  ضورع  نوچ  (. 1 [ ) 387]
دراد تاّیدام  هب  صاصتخا  یجراخ  قحاول  ضورع  سپ  دوشیمن ، دراو  اهنآ  رب  جراخ  زا  يزیچ  دنشابیم و  اّربم  يرییغت 

زین اجنیا  رد  تشاد و  زاربا  هّیعون  روص  ّتیرهوج  رب  ینبم  ار  دوخ  هیرظن  ًادّـکؤم  رهاوج ، ماـسقا  ثحبم  رد  هللا  همحر  ّفلؤم  (. 1 [ ) 388]
نیا لاح  تسا ، یـصاخ  لامعا  تالاعفنا و  لعف و  راثآ و  ياراد  تادوجوم  زا  عون  ره  هک  تسا  نیا  هلئـسم  دنکیم . دـییأت  ار  نآ  ًاددـجم 

هب عون  کی  هک  يزیچ  نامه  ینعی  هّیعون ، تروص  تسا  دـقتعم  هللا  همحر  ّفلؤم  دوش ؟ هداد  تبـسن  يزیچ  هچ  هب  اجک و  هب  راثآ  لامعا و 
تروص نیا  تسا . راثآ  ءاشنم  تسا ، هقطان  سفن  ای  ریخا  لصف  رب  ینتبم  هک  ناسنا ، تیناسنا  اًلثم  دوشیم . هتخانش  یّصاخ  عون  نآ  هطـساو 

. يرابتعا رما  کی  هن  دراد  یجراخ  دوجو  هک  تسا  یقیقح  رهوج  کی  تادوجوم  عاونا  زا  کی  ره  رد  هّیعون 
نآ ام  هاگنآ  دباییم ، عمجت  اج  کی  رد  یـصاخ  عضو  تیفیک و  ّتیمک و  بسح  رب  يّداوم  هک  تسا  نیا  يدام  تادوجوم  رد  رما  رهاظ 

ّفلؤم هچنآ  بسح  رب  اما  مینادیم ، عاونا  زا  یعون  تسا  ددعتم  دارفا  ياراد  ًارثکا  تسا و  هدـمآرد  دـحاو  کی  تروصهب  هک  ار  هعومجم 
. تسا لاعتم  بجاو  اهتنا  رد  یلقع و  تلع  هیحان  زا  هّیعون  تروص  هضاـفا  زاـسهنیمز  طـقف  طیارـش  لـماوع و  عمجت  تسا ، لـئاق  هللا  همحر 

تسا يدام  تابکرم  رد  نآ  هدنهدلیکشت  ءازجا  راثآ  زا  ریغ  دیدج  دوجوم  يدوجو  راثآ  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  دیؤم 
بیرق و تلع  هکنیا  زا  معا  ار  تلع  رب  لوـلعم  اـی  لوـلعم  رب  تلع  لـمح  دـننام  دوـجو  رتورف  رترب و  بتارم  نـیب  رئاد  لـمح  (. 1 [ ) 389]

دراد قرف  عیاش  لمح  رد  دوجوم  تدحو  اب  اهنآ  تدحو  اریز  دناهدیمان ، هقیقر  هقیقح و  لمح  هطساواب ، دیعب و  ای  دشاب  هطساویب 
لثُم هلئـسم  رـس  رب  ار  قارـشا  ءاشم و  يامکح  لّصفم  ثحاـبم  تسوا - هویـش  هکناـنچ  زین - ثحبم  نیا  رد  هللا  همحر  ّفلؤم  (. 1 [ ) 390]
اهنآ زا  یـضعب  هیجوت  ای  ّدر  ءارآ و  نآ  زا  لـصاح  جـیاتن  هب  فوطعم  ار  دوخ  تقد  نیرتشیب  هدرک ، هصـالخ  یلمجم  ناـیب  رد  ینوطـالفا 

. تسا هدومن 
هراشا لبق  یقرواپ  رد  هکنانچ  تسا و  عاونا  ریبدت  داجیا و  رد  بیرق  تلع  ناونعهب  لثُم  عونلابر و  هیرظن  در  اجنیا  رد  هلئسم  نیرتیلصا 
ناکما هدـعاق  نایرج  نتخاس  دودـحم  سپـس  اهنآ ، هّیعون  تروصهب  لاـثم ، عونلابر و  ياـجهب  تادوجوم  صاوخ  لاـعفا و  عاـجرا  دـش ،

لمح عیاش ، لمح  ِياجهب  دشابن و  رتتسپ  دوجوم  تیهام  تحت  رترب  دوجوم  هکنیا  هب  طورـشم  مه  نآ  تسا ، تایدام  ءاروام  هب  فرـشا 
. دشاب رارقرب  اهنآ  نیب  هقیقر  هقیقح و 

تالامک نیا  هک  تسا  نیا  دوشیم ، لئان  نادـب  بیذـهت  تیبرت و  یناسفن و  كولـس  رثا  رد  ناسنا  هک  یلامک  تایاغ  دروم  رد  ناـشیا  رظن 
، يدام دوجو  هبترم  رد  هن  اما  دراد ، دوجو  شلها  يارب  تسا ، ینامسج  تاقّلعت  زا  ندمآ  نوریب  زا  دعب  يدام و  دوجو  هلحرم  زا  سپ  نوچ 

تسین رّسیم  دنسوبحم  هدام  رد  هک  یناسک  يارب  سپ 
تروصهب هجوچـیه  هب  دروم ، نیا  رد  هللا  همحر  داتـسا  ّفلؤم  ياهرظنراهظا  هک  تسا  نشور  اًـلماک  شوهزیت  هدـنناوخ  يارب  (. 1 [ ) 391]

تیفیک لاثم و  ملاع  دـیوگیمن . نامگ  سدـح و  يانبم  رب  ار  یبلطم  زگره  اههنیمز  نیا  رد  وا  تسین و  نارگید  نخـس  رارکت  لوق و  لـقن 
هایاطم ّالا  ُهایاطع  ُلِمَحتال  دشاب ، تابثا  لباق  ناهرب  اب  هک  تسین  يزیچ  زین  نآ  تادوجوم  ماظن و 

هژیوهب تسا . تباث » هب  كرحتم  طـبر  تیفیک  تسا « هدوب  عازن  ثحب و  دروم  میدـق  زا  هفـسلف  رد  هک  یمهم  لـئاسم  زا  یکی  (. 1 [ ) 392]
نیا هیجوت  رد  دـناهدوب ، لوا  كرحم  ناونعهب  یلاـعتيراب  دوجو  تاـبثا  ددـص  رد  یتکرح ، ره  يارب  كرحم  تاـبثا  قیرط  زا  هک  یناـسک 
لباق یناسآ  هب  دـشاب  رانک  رب  تکرح  زا  دوخ  دـهد و  تکرح  ار  يزیچ  هک  یکرحم  اریز  دـناهدش ، ور  هب  ور  يدایز  تالکـشم  اـب  بلطم 

تسا و نالیـس  تکرح و  نیع  يدام  ناهج  نیا  رهوج  تاذ و  هکنیا  اردصالم و  طسوت  يرهوج  تکرح  تابثا  زا  سپ  اما  تسین ، تابثا 
يرما ددـجت ، تکرح و  دوجو  هک  ینعم  نیدـب  دـش . فرطرب  یـساسا  لکـشم  تسا ، ّریغت  ددـجت و  تاـیدام  یتـسه  هوـحن  اـًلوصا  هکنیا 
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، تسا طیـسب  لعج  نآ  لعج  تسا و  هدـش  هضافا  دوجو  أدـبم  زا  ددـجت  تکرح و  تاذ  هکلب  تسین ، ناـهج  رهوج  عوضوم و  رب  ضراـع 
تسا زیچ  کی  نآ  تکرح  ناهج و  نیا  یتسه  ینعی 

تاغیلبت رتفد  رشن  پاچ و  زکرم   ) باتک ناتسوب  هسـسوم  دلج ، 1 ۀمکحلا ،) ۀیاهن  همجرت   ) هفـسلف تیاهن  نیـسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 393]
.1387 لوا ، پاچ : مق ، مق - ) هیملع  هزوح  یمالسا 

: لثم دوشیم ، نییعت  یعیبط  مسج  داعبا  نآ  هطساو  هب  تسا و  یعیبط  مسج  رب  ضراع  هک  یّمک  تسا  يدادتما  یمیلعت  مسج  (. 1 [ ) 394]
هک تسا  نآ  صاخ  هدام  مرج و  یعیبط ، مسج  نکیل  تسا . يددع  تابـساحم  يریگهزادـنا و  لباق  هک  نآ  لاثما  بعکم و  هناوتـسا ، هرک ،

باتک نیمه  زا  هّیمسج  تروص  مسج و  ثحابم  هب  دوش  عوجر  تسا . هتفرگ  رب  رد  ار  نآ  یمیلعت  مسج 
تاغیلبت رتفد  رشن  پاچ و  زکرم   ) باتک ناتسوب  هسـسوم  دلج ، 1 ۀمکحلا ،) ۀیاهن  همجرت   ) هفـسلف تیاهن  نیـسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 395]

.1387 لوا ، پاچ : مق ، مق - ) هیملع  هزوح  یمالسا 

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
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هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
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شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 
«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 

دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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