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انیس یلع  وبا  سیئر  خیشب  نیمزعملا  زونک  فیلات  13باستنا 

خیشب هلاسر  باستنا  14هلدا 

خیشب هلاسر  باستنا  مدع  ههبش  18عفر 

باتک ءاشنا  19بولسا 

داعبتسا ههبش  عفر  هفسلف - رد  خیش  قاذم  20برشم و 

تاداع قرخ  تامارک و  یعیبط و  بیاجع  رد  خیش  22هدیقع 

باتک زا  هدافتسا  دروم  25خسن 

25هراشا

هخسن س - 125

هخسن ش - 226

هخسن م - 326

هخسن خ - 427

هخسن ض - 527

هخسن ب - 627

باتک حیحصت  27یگنوگچ 
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فورح 28ریاود 

28هراشا

[ یثتبا ای  ثتبا  هریاد  ]28

[ دجبا هریاد  ]29

مطها 29هریاد 

: غقیا 30هریاد 

بهجا 30هریاد 

یغرا شذجا و  31هریاد 

هعبرا عیابط  رصانعب و  فورح  میسقت  31هدعاق 

31هراشا

رصانع عیابط و  فورح  نوکس  32تکرح و 

هعبس بکاوکب  فورح  33میسقت 

رشع انثا  جوربب  فورح  33میسقت 

دادعا حاولا  35قافوا و 

ریسکت 38طسب و 

ریسکت 40هیقر 

بکاوک تابوسنم  اب  حاولا  40بسانت 

یلایل مایا و  تاعاس و  41بابرا 

مّزعم 42همیزع و 

ذیوعت 44هذوع و 

یسراف رد  نآ  تافدارم  ذیوعت و  47هملک 

49همیمت

51هیقر

53نوسفا
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تسهرف وداج و  لبنت و  55گنرین و 

یسراف ظافلا  رب  اهنوسفا  لامتشا  نوسفا و  هملک  57قاقتشا 

باجح هرشن - 59زرح -

[ لوا هخسن  ]61

61هراشا

[ ۀمدقم ]61

61هراشا

تلاقم تفه  رب  مسقنم  لّوا  61مسق 

ناشیا « 1  » ءاهریوصت نآ و  صاوخ  هرایس و  هعبس  بکاوک  متاخ  یگنوگچ  رد  مود  62مسق 

[ تلاقم تفه  رب  مسقنم  لوا  مسق  ]65

فورح عیابط  رد  لوا - 65تلاقم 

بکاوک یماسا  جارختسا  رد  مود - 65تلاقم 

بکاوکلا ۀنخد  یف  موس - 66تلاقم 

بکاوک تنیز  سابل و  رد  مراهچ - 67تلاقم 

بکاوک یماسا  اب  دوخ  مسا  ریسکت  رد  مجنپ - 68تلاقم 

دناوخ دیاب  راب  دنچ  دناوخ و  دیاب  مهم  مادک  تهج  ار  یبکوک  ره  هک  ندومن  نایب  رد  مشش - 69تلاقم 

بح رد  لمع  دنچ  متفه  70تلاقم 

نآ ریوصت  نآ و  صاوخ  هرایس و  هعبس  متاوخ  یگنوگچ  رد  مود  72مسق 

[ مود هخسن  ]73

[ فلؤم ۀمدقم  ]73

لامعالا ةرماؤم  یف  73لوقلا 

73هراشا

لّوالا 74لصفلا 

یناثلا 75لصفلا 
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عباّسلا 79لصفلا 

همدقم بلاطم  81تسرهف 

باتک یشاوح  نتم و  بلاطم  86تسرهف 

باتک بلاطم  87تسرهف 

«« باتک لصف  تفه  بلاطم  88تسرهف 

صاخشا مان  88تسرهف 

بتک یماسا  94تسرهف 

یلم راثآ  نمجنا  تاراشتنا  102تسرهف 

نیمزعملا زونک  هلاسر  تاجردنم  104تسرهف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  104هرابرد 
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نیمزعملازونک

باتک تاصخشم 

428ق.  - 370 هللادبع ، نب  نیسح  انیس ، نبا  هسانشرس : 
. یئامه نیدلالالج  حیحصت  یشاوح و  همدقم و  اب  انیسیلعوبا ؛ فینصت  نیمزعملازونک / روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1331 � 1371ق =. یلم راثآ  نمجنا  نارهت : رشن :  تاصخشم 
زی ص. ، 35 ، 103 يرهاظ :  تاصخشم 

.23 یلم ؛ راثآ  نمجنا  تاراشتنا  هلسلس  تسورف : 
. يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. انیسیلعوبا هرازه  نشج  راگدای  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  بی ؛ ي -  ص . همانباتک : تشاددای : 

. هیامن تشاددای : 
نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  اهذیوعت --  اهمسلط و  عوضوم : 

.1359-1278 نیدلالالج ، یئامه ، هدوزفا :  هسانش 
یلم راثآ  نمجنا  هدوزفا :  هسانش 

2ك9 1331 فلا /BF1561 هرگنک :  يدنب  هدر 
133/44 ییوید :  يدنب  هدر 

1695325 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ححصم همدقم 

هراشا

عبط حیحصت و  هخـسن و  هّیهت  هک  تاجنرین  مئازع و  تامـسلط و  ّنفب  طوبرم  نیمّزعملا ) زونک   ) هب فورعم  هلاسر  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
همّدقم اب  نآ  حّحصم  هخسن  کنیا  دیدرگ و  راذگاو  عابلا  ریصق  هعاضبلا  لیلق  هدنب  نیا  هدهع  رب  ناتـساب  ناریا  مرتحم  نمجنا  فرط  زا  نآ 

فوسلیفب ار  نآ  فیلأت  هک  تسا  روجهم  مانمگ  یـسراف  ياههلاسر  زا  دسریم ، مرتحم  ناگدنناوخ  رظنب  هدنراگن  تاحیـضوت  یـشاوح و  و 
دوجو اب  دناهداد و  تبـسن  [ 428 دودح 370 -  ] انیـس نب  هّللا  دـبع  نبا  نیـسح  یلع  وبا  قحلا  ۀـجح  سیئرلا  خیـشلا  ناریا  رادـمان  راوگرزب 

وا هقّرفتم  تادرفنم  کچوک و  ياههلاسر  اصوصخم  خیـش  راثآ  نتفر  تسد  زا  نادـقف و  هرابرد  هک  زیگنالالم  زیخ  فّسأت  ياهتـشذگرس 
زونه هناتخبشوخ  « 1  » میراد غارس 

__________________________________________________

هک هدرک  لقن  خیش  دوخ  لوق  زا  یناجزوج  دیبع  وبا  شدنمجرا  درگاش  هک  تسا  نیا  خیـش  تاّفلؤم  بتک و  ياهتـشذگرس  هلمج  زا  (- 1)
هاـگن نآ  زا  رگید  هخـسن  خیـش  دوـخ  دادـیم و  اـهنآب  ار  رـصحنم  هخـسن  تشوـنیم و  باـتک  صاخـشا  تساوـخ  رد  شهاوـخ و  بسح  رب 

یبا نبا  ءابطالا  تاقبط  مود  وزج  همکحلا و  ناوص  همتت  باتک  رد  یناجزوج  دـیبع  وبا  لقنب  خیـش  تشذـگ  رـسب  دوش  عوجر   ) تشادیمن
(. هعبیصا
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تراغ ماع و  لتق  هعقاو  رد  هبترم  کی  داتفا -. قاّفتا  رّرکم  هک  ناهفصا  زا  تسا  خیـش  ياهباتک  تراغ  زیگنافسا ، ياهتـشذگرس  زا  زین  و 
ار خیش  لاوما  هبترم  نیا  تسا - هدش  عقاو  هنس 421  لئاوا  لاس 420 و  رخاوا  رد  قیقحتلا  یلع  هک  يونزغ  دوعسم  ءاوعش 

2 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
يارجام تسا و  هتسشن  هایس  زورب  روجهم  یّطخ  خسن  ریاس  زا  رتشیب  دنچ  ره  هک  دوشیم  هتفای  هلاسر  نآ  زا  ییاههخـسن  رانک  هشوگ و  رد 

راـبغ هک  شروطـس  لـالخ  زا  زاـب  هتـشذگ ، نآ  رب  نرق  دـنچ  لوط  رد  نومأـم  ریغ  ّقثوماـن  رـس  دوخ  داوسیب  باـّتک  فیحـصت  فیرحت و 
ماّیا نیا  رد  يدامتم  نورق  زا  دعب  هک  هدوب  نینچ  راگزور  ریدقت  و  تسادیوه - تمدق  تلاصا و  راثآ  هتسشن  نآ  رب  اجبان  هجویب  تافّرصت 

رکذ راوگرزب  خیش  هرازه  دوبدای  نشج  تبسانمب 
__________________________________________________

تفر نایناسارخ  جاراتب  هک  دلجم  تسیب  رد  دوب  خیش  فاصنا  باتک  هلمج  زا  دندرک و  تراغ  تشاد  تماقا  ناهفـصا  رد  دیدم  یتّدم  هک 
[. ءابطالا تاقبط  ج 2 ص 8  . ] دشن ادیپ  نآ  زا  يرثا  رگید  و 

هنـس 425 رد  هیوکاک  نبا  رفعج  وبا  هلوّدـلا  ءالع  یبوکرـس  يارب  يونزغ  دوعـسم  ریما  فرط  زا  هک  يودـمح  لهـس  وب  هلمح  رد  رگید  راب 
. تفر تراغب  دوب  خیش  ياهبنارگ  راثآ  زا  نوحشم  هک  هلوّدلا  ءالع  هنازخ  تخات و  ناهفصاب 

هنـس دودح  رد  ات  دنام  یقاب  هنزغ  گرزب  هناخباتک  رد  اهتّدـم  راثآ  نیا  دـندرب و  هنزغب  ناهفـصا  زا  هعقاو  نیا  رد  اصوصخم  ار  خیـش  بتک 
ناریو ار  يدوعـسم  يدومحم و  عینم  ياهخاک  روصق و  مامت  نایونزغ  هنیک  ماقتناب و  يروغ  زوسناهج  نیـسح  نیدلا  ءالع  هک  يرجه   550
شتآ همعط  راثآ  همه  نآ  دز و  شتآ  دوب  نایناریا  ياتمهیب  سیفن  یبدا  یملع و  راثآ  نزخم  هک  زین  ار  هنزغ  هناـخباتک  هلمج  زا  تخاـس ،

لتق و هعقاو  يرجه  دودـح 480  ّفلؤم  یخورفام  نساحم  باتک  رد  ریثا ] نبا  لماک  ! ] تفر هنالهاج  ماـقتنا  سوه و  داـبب  دـیدرگ و  هنیک 
هداد رارق  یخیرات  ثداوح  ذـخأم  ینبم و  هتـشاد  رایـسب  ّتیمها  نوچ  ار  هلئاـه  هیـضق  نآ  هتـشون و  هنس 421  رد  ار  دوعـسم  ءاوعـش  تراغ 

. تسا
«. لیتق فالآ  ۀسمخ  وحن  ۀمیظع  ۀلتقم  ناهبصا ] لها  نم  ینعی   ] مهنم دوعسم ] ینعی   ] لتقف  » دسیونیم ریثا  نبا  لماک  رد 

«. ةرفکلا هلعفت  ام ال  لعف   » دسیونیم بهّذلا  تارذش  رد 
. ماهتشون لیصفتب  ناهفصا  خیرات  رد  هدنراگن  هک  دندش  هتشک  یناقرطاب  دحاولا  دبع  لیبق  زا  ناهفصا  ياملع  زا  رایسب  یهورگ  هنتف  نیا  رد 

3 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
هدـنب نیا  مانب  یمانمگ  يروجهم و  تفـص  رد  كارتشا  ّتیخنـس و  تبـسانمب  شحیحـصت  هعرق  اهنابز و  رب  شمان  زاب  دـیدرگ و  هزاـت  نآ 
یناریا گرزب  دنمشناد  نآ  اب  یتبسن  هک  ار  میدق  راثآ  زا  يراگدای  جرخ و  دوصقم  نیا  هار  رد  ار  تقو  تصرف  هیامرس  زا  یـشخب  ات  داتفا ،

. مدرک ناهج  نادنمشناد  رضحم  میدقت  ءایحا و  دراد 
کی بیع  داتفه  نایم  رد  رگا  بدا  ناتسود  دتفا و  روکشم  هدنراگن  یعـس  لوبقم و  تمدخ  نیا  تفرعم  بابرا  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  دیما 

: دننک لمع  تایبا  نیا  نومضمب  دننیب  رنه 
درگن رنه  دراذگب و  بیع  درگن  رد  هچ  رهب  دیاب  درم 

ینیچ رهگ  فدص  نایم  رد  ینیب  رنه  اهبیع  رد  تسه 
نوکس و راوگرزب  خیشب  باتک  نیا  باستنا  تّحـص  رد  رطاخ  زونه  دسریم ، ناگدنناوخ  رظنب  بیرقنع  هک  هّیعانقا  ججح  دوجو  اب  دنچ  ره 

سیئر خیـش  زا  فیلأت  نیا  رودص  رب  لد  هلمجلاب  تسین و  شیوشت  هغدـغد و  زا  یلاخ  هراب  نیا  رد  رواب  رید  واکجنک  نهذ  درادـن و  مارآ 
رد دـنک  تاـبثا  نیقیب  ار  رما  نیا  فـالخ  هک  یعطق  ضراـعم  لـیلد  زونه  دراد و  باـستنا  ودـب  هک  هزادـنا  نیمهب  نکیل  و  دریگیمن - رارق 

. تسا لصاح  یتقوشوخ  يدنسرخ و  لامک  تمدخ  نیا  نداد  ماجنا  زا  ار  هدنراگن  تسین ، تسد 
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اینادم هنم  ناک  وا  ههبشا  همسا و  قفاو  ام  ءامسالا  نم  ّبحا 
: تسا روتسد  قشم و  رس  نیرتهب  زین  روما  هنوگ  نیا  لاثما  رد  هّللا  همحر  خیش  دوخ  هنامیکح  راتفگ  نومضم 

4 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
«. ناهربلا مئاق  هنع  كّدذی  مل  ام  ناکمالا  ۀعقب  یف  هرذف  کعمس  عرق  ام  لک  »

باتک مان 

: مینکیم وگتفگ  باتک  مان  هرابرد  بلاطم  ریاس  رد  دورو  زا  شیپ 
، هیلا فاضم  مود  وزج  رد  اّما  تسا - قّقحم  مّلـسم و  ناـگمه  دزن  هنیجنگ  جـنگ و  ینعمب  زنک )  ) عمج زونک )  ) ینعی باـتک  مسا  لّوا  وزج 

نزوب روسکم  دّدـشم  راد  هطقن  ءاز  هطقنیب و  نیع  حـتف  میم و  ّمضب  تسا  نیمّزعم  اـهنآ  حیحـص  هکلب  ّحـصا  هک  تسا  رّوصتم  یتـالامتحا 
داروا ینعمب  همیزع  زا  ذوخأـم  ناوـخ  مئازع  رگنوـسفا و  یقار و  ینعمب  لـیعفت  باـب  زا  لـعاف  مـسا  ملاـس  عـمج  هغیـص  نّذؤـم  ثّدـحم و 

. تسا هدش  لامعتسا  احصف  ترابع  رد  سورعلا و  جات  سوماق و  لثم  یبرع  تغل  ربتعم  بتک  رد  هک  نوسفا  هیقر و  صوصخم و 
«. مئازعلاب یقاّرلا   » دنکیم هوالع  سورعلا  جات  و  یقاّرلا » ثّدحمک  و   » دسیونیم مزع  هّدام  رد  سوماق  بحاص 

: دیوگ يرهچونم 
نمیر نانابعث  دنزیخ  کتب  مّزعم  يز  مئازع  ماگنه  وچ 

بتک ضعب  دشاب ، هدش  طبـض  اج  همه  یتسیاب  ةدعاق  هک  ندناوخ  همیزع  ندرک و  نوسفا  ینعمب  لیعفت  باب  زا  مّزعی  مّزع  ینعی  ار  نآ  لعف 
طبـض برعلا  ناسل  سورعلا و  جات  سوماق و  هغللا و  حاحـص  اّما  مئازعلا -» أرق  یقاّرلا : مّزع  مزع و   » هدرک طبـض  فورعم  دجنملا  لثم  تغل 

یثالث لعف  طقف  هدرکن و 
5 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

مال ینعم  نّمـضتم  تسا  یـصیصخت  هفاضا  نیمّزعمب  زونک  هفاضا  دـناهدروآ ! ینعم  نیاب  همجعم  ءاز  فیفخت  اـب  یقاّرلا » مزع   » ار نآ  دّرجم 
. نارگنوسفا ناناوخ و  همیزع  يارب ) زومر  رارسا و   ) ياههنیجنگ ینعی  صاصتخا ،

یف دابعلا  زنک  و  یّفوتم 1000 - یفنح  ظعاو  تاکربلا  یبا  نب  ثیللا  وبا  فیلأت  ءایفـصالا ، زومر  ءایلوالا و  زونک  بتک : یماـسا  رد  شریظن 
یفوتم یبلح  ییحی  یط  یبا  نبا  فیلأت  نیدلا  حالص  ةریس  یف  نیدحوملا  زنک  و  يدرورهس - نیّدلا  باهش  خیش  داروا  ینعی  داروالا  حرش 

زنک نیفراــعلا و  زنک  نـینچمه  و  هنـس 957 - رد  يدـنه  نیّدـلا  ماـسح  نب  ّیلع  فیلأـت  لاـعفالا  لاوقـالا و  ننـس  یف  لاـمعلا  زنک  و  - 630
. هریغ نیدصاقلا و 

نب دمحا  رذ  وبا  فیلأت  بلح  خـیرات  یف  بهذـلا  زونک  ریظن  نییبت  نم  ینعم  نّمـضتم  تسا  ینایب  هفاضا  یماسا  عون  نیا  زا  هتـسد  کی  اّما 
یف قئاـقحلا  زونک  و  یّفوتم 872 - یـشعرم  دـمحا  ساـّبعلا  وبا  خیـش  فیلأـت  یفنح  هقف  عورف  رد  هقفلا  زونک  یّفوتم 884 و  یبلح  ناـهرب 

. نآ لاثما  ماکحا و  تایآ  رد  نافرعلا  زنک  هغللا و  زنک  نینچمه  و  ّیفوتم 1031 - يوانم  فوءّرلا  دبع  فیلأت  قئالخلا  ریخ  ثیدح 
رد میتفگ  هک  روط  نامه  ار  ثحب  عوضوم  نیمّزعملا  زونک  باـتک  درک  میهاوخ  لـقن  دـعب  ار  وا  هتـشون  نیع  هک  نونّظلا  فشک  باـتک  رد 
اطخ ار  نآ  هدرک و  طبـض  لدـب  هخـسن  ار  هلمهم  ءار  رب  همجعم  نیغ  میدـقتب  نیمرغملا  یـشحم  هتـشون و  همجعم  ءاز  هلمهم و  نیع  اـب  نتم 

(. لوبناتسا ج 2 ص 1520 دیدج  پاچ   ) تسا هدرمش 
باـتکب کـیدزن  هیبـش و  هبیرغ  مولع  عوضوم  مسا و  تهج  زا  هک  دـنکیم  رکذ  ار  یباـتک  نونّظلا  فشک  رب  اـشاپ  لیعامـسا  لـیذ  رد  اـّما 

: رارق نیاب  تسام 
6 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
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یّفوتملا 669 یسرملا  یسلدنالا  نیعبس  نباب  ریهـشلا  دّمحم  نبا  میهاربا  نب  قحلا  دبع  نیّدلا  بطقل  قافوالا  فورحلا و  یف  نیمرغملا  زنک  »
«. مود ص 387 لیذ  ناسنالا : قلخ  يذلا  هّلل  دمحلا  هلّوا  ۀئامتس  نیّتس و  عست و 

و هدروآ ، ار  ضوافملا  زنک  نآ  زا  دعب  یناعملا و  زنک  نآ  زا  لبق  هتـشون و  هطقنیب  ءار  راد و  هطقن  نیغب  نیمرغم  نشور  حضاو و  پاچ  رد 
لیذ ّفلؤم  دوخ  هک  تسا  لـمتحم  هدرکیم ، تیاـعر  ار  یّجهت  فورح  بیترت  نونّظلا  فـشک  لـصا  زا  يوریپـب  بتک  یماـسا  رد  نوـچ 
امتح ار  ضوافم  یناعم و  ف ) ع -  ) نیب ام  میم  زا  دعب  فرح  هک  دشاب  حّحصم  زا  هابتشا  ای  هتسنادیم ، همجعم  نیغاب  نیمرغم  ار  نآ  حیحص 
ماـن عضوم  نیا  رد  غ )  ) فرح زا  هدروآ و  مه  رـس  تشپ  ع )  ) فورح زا  ار  باـتک  ود  ّفلؤم  تسا  نکمم  هکنآ  لاـح  و  هدرک ، مّهوت  (غ )

. دشاب هدرکن  رکذ  هتشادن و  غارس  الصا  ار  یباتک 
رد ار  بلطم  نیا  و  درادـن - یبساـنم  ینعم  دروم  نیا  رد  یبدا  نیزاوم  اـب  هک  همجعم  نیغب  تسا  نیمرغم  هدـش  عبط  تروص  لاـح  ّيا  یلع 

. داد میهاوخ  حیضوت  بیرقنع  نیمّزعملا  زونک  مان  هلمتحم  هوجو  نمض 
قحلا دـبع  نیّدـلا  بطق  شّفلؤم  یکی و  لصا  رد  ام ، نیمّزعملا  زونک  اب  نونظلا  فشک  لـیذ  نیمرغملا  زنک  هک  دـنکن  مّهوت  یـسک  راـهنز 

لیلد نودـب  زونک  زنک و  فیرحت  لامتحا  دراد و  قرف  رگیدـکی  اب  باتک  ود  ماـن  ـالّوا  هچ  انیـس -! یلع  وبا  سیئر  خیـش  هن  دـشاب  یـسلدنا 
رایـسب نیمّزعملا  زونک  عوضوم  تاجنرین  تامـسلط و  هیقر و  اب  تسباتک  نآ  عوضوم  هک  قافوا  فورح و  ملع  ایناث  تسلوقعمان - یـسدح 

هدرک لقن  ار  باتک  لّوا  لیذ  ّفلؤم  هناتخبشوخ  اثلاث  تسین - یفرح  حلطصم  قافوا  فورح و  زا  باتک  نیا  رد  و  دراد ، توافت 
7 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

هرابرد هدرب و  مان  نونّظلا  فشک  بحاص  دوخ  ار  خیـش  نیمّزعملا  زونک  اعبار  درادن - يریدصت  نینچ  ام  باتک  خسن  زا  کی  چـیه  تسا و 
. تشاد دهاوخن  یببس  ّتلع و  چیه  تاکردتسم  لیذ و  رد  شرارکت  لاح  نیا  اب  تسا ، هداد  حیضوت  نآ 

نیمّزعملا زنک  بتاک  وهـسب  هک  هزات  هخـسن  کی  زا  ریغ  تسا  نیمّزعملا  زونک  خـسن  همه  رد  رـضاح  هلاسر  مان  هک  میوشیم  روآدای  اـنمض 
. تسا هدش  هتشون  زونک  درفم  هغیصب 

: میداد هدعو  شیپ  هک  باتک  مسا  مود  وزج  هرابرد  رگید  هلمتحم  هوجو  رس  رب  میدمآ 
معنم نزوب  لاعفا  باب  زا  لعاف  مسا  ملاس  عمج  هغیصب  نیمرغملا )  ) ینعی روسکم  فّفخم  هلمهم  ءار  نکاس و  همجعم  نیغ  اب  ار  نآ  یـضعب 

هغیـصب حوتفم  ای  روسکم  دّدـشم  ءار  نیغ و  اب  مه  یخرب  و  مکحم . مزلم و  نزوب  باب  نامه  زا  لوعفم  مسا  هغیـصب  ءار  حـتف  اب  ای  سلفم  و 
ینعمب تمارغ  هّدام  زا  دـناهدرک  مّهوت  مّظعم ، مّرکم و  نزومه  باب  نیا  لوعفم  مسا  ای  لّصحم ، مّلعم و  نزومه  لیعفت  باـب  زا  لـعاف  مسا 

. ناوات
سفنب يّدعتم  مولعم  لعف  هغیـصب  نیّدـلا ) همّرغ   ) ای نیّدـلا ) همرغا   ) دـنیوگ تسا ، ینعم  کیب  ود  ره  لیعفت  باب  میرغت  لاعفا و  باب  مارغا 

ار يرگید  هک  تسا  یـسک  ینعمب  باب  ود  ره  زا  لعاف  مسا  هغیـصب  مّرغم  مرغم و  سپ  درک - ناواـت  نداد  ماو و  ندرازگب  مزلم  ار  وا  ینعی 
مرغا لعف  دـشاب . هدـش  ناوات  ماو و  نتخادرپب  مزلم  هک  تسا  یـسک  لوعفم  مسا  هغیـصب  مّرغم  مرغم و  و  دـنک ، راداو  تمارغ  نید و  ياداـب 

( علوأ  ) فدارم لاعفا  باب  لوهجم  هغیص 
8 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

. تسا هدمآ  مه  صیرح  علوم و  ینعمب  شلوعفم  مسا  مرغم  و 
زونک هملک  اب  دنچ  ره  شلوعفم  مسا  هغیـص  و  تسین ، بسانم  چـیه  ام  باتک  عوضوم  مان و  اب  شلعاف  مسا  هغیـص  میتفگ  هک  یناعم  نیا  زا 

. درادن يراگزاس  بسانت و  میتفگ  لّوا  رد  هک  نیمّزعم  هزادناب  باتک  عوضوم  اب  اّما  تسین  تبسانم  زا  یلاخ 
زا رتشیب  زونک  اب  شتبـسانم  دوب ، هدـمآ  « 1  » نویدـم هد و  ناوات  ینعی  میرغ  فدارم  یمزال  ینعمب  لاعفا  باـب  لـعاف  مسا  هغیـص  مرغم  رگا 

. تسا هدشن  طبض  تغل  بتک  رد  ینعم  نیاب  اّما  راد ) ماو  نایاونیب  ياههنیجنگ   ) دشیم يّدعتم  ینعم 
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هلانمه و نامدوخ ، لومعم  ّطخ  لاکـشا  رد  ناشیا  لاثما  ینوریب و  ناحیر  وبا  یناهفـصا و  هزمح  اب  دهاوخیم  هدنراگن  ثحب  نیا  همتاخ  رد 
نابتاک ندرگب  هانگ  نیا  رشع  هن  رب  غلاب  مظعا  تمسق  هک  منادیم  منیبیم و  زاب  نکیل  و  دنک ، يوکش  ّثب  لاضع  ءاد  نیا  زا  دوش و  دردمه 

اب ار  نآ  انایحا  هدرک و  هحماسم  ریـصقت و  فورح  نییبت  ماجعا و  لکـش و  رد  اـهنت  هن  هک  تسا  یلاـباال  دنـسپدوخ  نایـشنم  ناـطاّطخ و  و 
«2  » هدرمشیم راع  گنن و  یشورفلضف  بتارم 

__________________________________________________

. تسا رتبسانم  زونک  اب  مود  ینعم  اّما  هدمآ  ود  ره  هد  ناوات  هاوخ و  ناوات  نویدم و  نیاد و  ینعمب  میرغ  ( 1)
مهنود نم  یلا  ءامظعلا  بتک  نم  ۀسبتلملا  عضاوملا  یف  ّالا  ماجعالا  لکـشلا و  باّتکلا  هرک   » دسیونیم یلوص  باّتکلا  بدا  باتک  رد  ( 2)
اهیزنت مهفلا و  ءوـس  کـشلا و  مهنع  مّهوـتی  نا  نع  مهل  ـالالجا  هریغ  سبلملا و  یف  کـلذ  كرت  مهیلا  مـهنود  نّـمم  بـتکلا  تناـک  اذاـف 

لکش و رب  ار  نایـشنم  دیدنـسپیمن و  ار  مسر  نیا  یـساّبع  نومأم  هک  تسفورعم  ص 57 -» فورحلا : دـییقت  نع  مهتفرعم  ّولع  مهموـلعل و 
. دومرفیم قیوشت  يراذگهطقن  تاکرح و  طبض  ینعی  ماجعا 

9 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
بادآ و تیاعر  اب  ّطخ  لصا  هن  رگ  و  دـناهدوزفا - نآ  رب  رـصح  ّدـح و  یب  تالکـشم  یـسیون  هبتـشمب  دـّیقت  یطاّطخ و  نّنفت  رثا  رد  هکلب 

نیمه رد  دروایب ! دایرفب  تاکرح  فورح و  طیلخت  هباشت و  تسد  زا  ار  ناحیر  وبا  لاثما  هک  درادن  یلاکـشا  نادنج  شاهعوضوم  تارّرقم 
مالک لوط  ناگدـنناوخ و  هابتـشا  بجوم  دوب ، هتفر  راـکب  تباـتک  رد  فورح  دـییقت  نییبت و  ماـجعا و  لکـش و  رگا  باـتک ، ماـن  عوضوم 

. مزادرپیم رگید  بلاطمب  مبلطیم و  شزوپ  ناگدنناوخ  زا  يراب  دشیمن - هدنراگن 

انیس یلع  وبا  سیئر  خیشب  نیمزعملا  زونک  فیلات  باستنا 

وبا نیّدلا  ریهظ  خیش  فیلأت  همکحلا  ناوص  همتت  لیبق  زا  دناهتـشون  ار  خیـش  تاّفلؤم  تسرهف  لاح و  همجرت  هک  لوادتم  فورعم  بتک  رد 
خیرات یطفق و  فسوی  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  نیّدـلا  لامج  ءامکحلا  خـیرات  يروزرهـش و  ءامکحلا  خـیرات  یقهیب و  مساقلا  یبا  نبا  نسحلا 

لقن مسر  مساب و  ار  همکحلا  ناوص  هّمتت  ياههتـشون  هک  ناکلخ  نبا  هعبیـصا و  یبا  نبا  ءابطالا  تاقبط  يروکـشا و  نیّدلا  بطق  ءامکحلا 
لثم نآب  کیدزن  هیبش و  ییهملک  ای  نیمّزعملا  زونک  مانب  ییهلاسر  مادک  چـیه  رد  ماهتفای ، عالّطا  روطـس  مقار  هک  ییاج  ات  « 1  » تسا هدرک 

. تسا هدشن  رکذ  خیش  تاّفلؤم  وزج  نیمزعملا  زنک 
تفرگ هدهع  رب  ار  هلاسر  حیحصت  هّیهت و  هک  نامز  نیا  ات  زین  روطس  مقار 

__________________________________________________

: تسا هتشون  همکحلا ) باوص   ) بتاک طلغب  نارهط  پاچ  ناکلخ  نیا  رد  ( 1)
ج 1 ص 169. یقهیبلا : مساقلا  یبا  نب  نسحلا  یبا  نیّدلا  ریهظ  خیشلا  فیلأت  ۀمکحلا  ص ] ناوص :  ] باوص ۀّمتت  نم  هعیمج  اذه  تلقن 

10 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
. تشادن غارس  نآ  زا  كوکشم  مهبم و  یمان  زا  شیب  دوخ  ناراکمه  رثکا  دننام 

دّدرم انیس  یلع  وبا  سیئر  خیشب  شباستنا  صوصخ  رد  تفای ، یهاگآ  فیلأت  عوضوم  حیحص و  مان  ناریا و  رد  هخسن  دوجوب  هکنآ  زا  دعب 
دوخ قّقحم  یسراف  راثآ  اصوصخم  خیش  نامز  لومعم  تآشنم  اب  ار  باتک  تارابع  بولسا  ءاشنا و  هک  تهج  نیا  زا  دیدرگ ، هدز  کش  و 

گنرین نوسفا و  عوضوم  هک  تفگ  زین  و  تفاین - هیبش  نادنچ  « 1  » تسا خیش  دوخ  زا  هک  هیئالع  تمکح  ای  همانشناد  زا  یتمسق  لیبق  زا  وا 
کی ار  سیئر  خیـش  نوچ  و  دوشیمن - راگزاس  دـنراد  تسد  رد  یئاّشم  هفـسالف  روهمج  هک  یلقع  نیهارب  اب  ارهاظ  تامـسلط  مئازع و  و 

؟ راک هچ  یناطیش  تالیوست  یمهو و  تالییخت  اب  ار  یناهرب  فوسلیف  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  اعبط  مینادیم  یئاّشم  فوسلیف  رفن 
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. مهدیم حرش  ار  نآ  فالخ  ههبش  عفر  خیشب و  هلاسر  باستنا  لیلد  کنیا 

خیشب هلاسر  باستنا  هلدا 

. تسا زیچ  راهچ  انیس  یلع  وبا  سیئر  خیشب  هلاسر  فیلأت  باستنا  لیلد 
و دـناهداد . تبـسن  خیـشب  ار  نآ  فیلأت  تسا  هدیـسر  ام  رظنب  نونک  ات  هک  دـیدج  میدـق و  خـسن  همه  رد  باتک  ناونع  همّدـقم و  رد  فلا :

دودح زا  نّقیتم  ردق  هک  دوشیم  مّلـسم  رارق  نیاب  تسا و  يرجه  مهن  متـشه و  نرقب  ّقلعتم  هداتفا  بناج  نیا  تسدـب  هک  خـسن  نیرتمیدـق 
. تسا هدشن  یعّدم  ار  نآ  فالخ  یسک  و  هدوب ، روهشم  زرحم و  خیشب  باتک  باستنا  نونک  ات  شیپ  نرق  جنپ 

__________________________________________________

لیمکت يارب  خیش  درگاش  یناجزوج  دحاولا  دبع  دیبع  وبا  تسا  یـضایر  مولع  یمیلعت و  تمکحب  طوبرم  هک  ار  همانـشناد  زا  یتمـسق  ( 1)
. تسا هدوزفا  نآ  رب  هدرک و  سابتقا  داتسا  رگید  تاّفلؤم  يور  زا  يرظن  تمکح  ماسقا 

11 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
تـسا دوجوم  نآ  رد  هک  یتاّیـصوصخ  اـب  ار  باـتک  نیا  هک  نونّظلا  فـشک  رد  یّفوتم 1068 ] دـّلوتم 1017   ] هفیلخ یجاح  حیرـصت  ب :

: ترابع نیاب  تسا  هدرمش  انیس  نبا  تاّفلؤم  زا  هداد و  یناشن 
ۀیقّرلا تامسلّطلا و  تاجنریّنلا و  یف  افیلأت  هنم  اولأس  هئاقدصا  نم  اموق  ّنا  هیف  رکذ  رصتخم  وه  انیـس و  نبا  سیئّرلا  خیـشلل  نیمّزعملا  زونک  »

«. لوبناتسا دیدج  عبط  ج 2 ص 1520  لوصف : ۀعبس  یلع  ّبتر  ّفلأف و 
ببس عوضومب و  عجار  هک  تسیاهمدقم  نیع  قبطنم و  الماک  نیمّزعملا  زونک  دوجوم  هخـسن  اب  دهدیم  نونّظلا  فشک  بحاص  هک  اهیناشن 

. مینیبیم نآ  رد  فیلأت 
وزج هبیرغ  موـلع  رد  نیمّزعملا  زوـنک  هلاـسر  « 1  » يزاریـش میکح  دـماح  یبا  نب  مساقلا  وبا  خیـش  فیلأـت  تاوامّـسلا  مّلـس  باـتک  رد  ج :

: تسا هدش  تبث  سیئر  خیش  تاّفلؤم  تسرهف 
__________________________________________________

زا دندوب  هداد  بقل  نایبلا  رـصن  ار  شّدـج  هک  يراصنا  ینورزاک  يزاریـش  میکح  رـصن  یبا  نب  دـماح  یبا  خیـش  نبا  مساقلا  وبا  خیـش  ( 1)
نیدلا ردـص  ریم  نب  روصنم  نیّدـلا  ثایغ  ریم  رادـمان  دنمـشناد  میکح  ذـیمالت  زا  هک  تسا  یـسراف  يراق  نامیلـس  نیّدـلا  هیجو  نادرگاش 

رد لاسب 948  دیـسر و  يوفـص  بسامهط  هاش  تاردـصب  هنـس 936  رد  دوب و  زاریـش  هّیروصنم  هسردم  بحاص  يزاریـش  یکتـشد  دمحم 
. تفای تافو  زاریش 

هتـسیزیم و مهدزای  هدـس  لئاوا  مهد و  نرق  رخاوا  رد  بیرقتب  هدوب  وا  درگاش  درگاش  ینعی  یناحور  طبـس  تاوامـسلا  مّلـس  فلؤم  نوچ 
. تسا هدوب  هفیلخ  یجاح  رصع  براقم  ای  رتولج  وا  نامز 

12 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
دادعالا و ّصاوخ  یف  ۀقّرفتم  تاقیلعت  ضیغبّتلا و  فیلّأتلا و  لمع  یف  ۀـلاسر  نیمّزعملا و  زونک  لثم  تاّفلؤم  ۀـبیرغلا  مولعلا  یف  اضیا  هل  «و 

نیا هدوب و  هبیرغ  مولع  لـها  دوخ  تاوامّـسلا  مّلـس  ّفلؤم  هک  دوشیم  مولعم  تراـبع  رخآ  هلمج  زا  « 1 « » ّفلؤملا ۀبرجتب  اهـضعب  ّحص  دق 
. تسا هدرکیم  لمع  اهنآ  يور  زا  هتشاد و  تسد  رد  ار  خیش  تافیلأت  لیبق 

ار نآ  بلاطم  هدرب و  مان  تسا  هدوب  انیـس  یلع  وبا  شّفلؤم  هک  نیاب  حیرـصت  اـب  باـتک  نیا  زا  هبیرغ  مولعب  طوبرم  بتک  زا  ییهراـپ  رد  د :
. دناهدرک لقن  نف  لها  حیحص  دعاوق  وزج  خیش  ماقم  ّتیمها  ببسب 

-985  ) ریبک ساّبع  هاش  دهع  رد  هک  یجواس  نباب  فورعم  دّمحم  نب  دعس  نب  دّمحم  نساحملا  وبا  فیلأت  تالکشملا  لح  باتک  هلمج  زا 

www.Ghaemiyeh.comنیمزعملازونک ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 14 

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m

http://www.ghaemiyeh.com


«. 2  » تسا هدرک  فیلأت  نونظلا  فشک  زا  لبق  عطق  روطب  و  ماّیا ، نامه  ار  دوخ  باتک  هتسیزیم و  ( 1038
__________________________________________________

. لّوا پاچ  ص 245  تاوامسلا : مّلس  زا  تاضور  بحاص  لقن  ( 1)
دادعا و هبیرغ  مولع  زا  تسا  مسق  راهچ  یعون  ره  عون و  راهچ  رب  لمتشم  یلصف  ره  هک  هدش  میسقت  لصف  ودب  تالکشملا  ّلح  باتک  ( 2)

ریکذت مانا و  دّیس  دوردب  ماشم  ریطعت  ماّلع و  کلم  دمحب  مالک  ریطست  زا  دعب   » دوشیم زاغآ  ترابع  نیاب  و  تاجنرین -. تامسلط و  رفج و 
هتشون تامـسلط  حاولا و  ریثأت  هبیرغ و  مولعب  عجار  هک  یبلاطم  نمـض  رد  باتک  فلؤم  خلا » مارک ...  ءایلوا  رکذ  حدمب و  ماف  کشم  نابز 

دئاوف زا  یلاخ  دشاب  هدشن  هتخاس  رادیرخ  بلج  رازاب و  یمرگ  يارب  رگا  هک  هدروآ  يوفـص  دـهع  عیاقو  لاجرب و  طوبرم  یتایاکح  تسا 
: لیبق نیا  زا  تسین  یخیرات  جیاتن  و 

یلمع یخامش  هعلق  حتف  رد  يوفص  بسامهط  هاش  يارب  يزاریش  یکتشد  روصنم  نیّدلا  ثایغ  ریم  زا  نانمشد  رب  هبلغ  رهق و  باب  رد  فلا :
باتک رد  شلیصفت  هتفای و  راهتـشا  سور  ناریا و  گنج  رد  هاش  یلعحتف  يارب  يرابخا  دمحم  ازریم  زا  هک  یبیرغ  راک  ریظن  دنکیم  لقن  ار 

هاش دـندش . هتـشک  شاـبلزق  هاپـس  زا  ریثک  یعمج  دیـشک و  لوطب  یخامـش  هعلق  حـتف  هکنیا  شاهصـالخ  تسا  روطـسم  يرـصان  همانـسراف 
ذغاک رب  یتروص  هبنـش  زور  دـش و  لّسوتم  ریواصت  تاجنرین و  حاولا و  لمعب  ریم  تساوخ ، کموک  نیدـلا  ثاـیغ  ریم  رکف  زا  بساـمهط 

تمدخ هدیرب  ار  هعلق  رالاسهپس  رس  لاوز  زا  لبق  هبنش  راهچ  زور  دنکن ، زاب  نّیعم  زور  ات  ار  نآ  هک  درک  شرافس  درپس و  هاشب  هدرک  شقن 
مزاع لاس 942  دودح  زا  بسامهط  هاش  دیوگ  روطـس  مقار  دوب ! هدش  شقن  نآ  رد  تروص  نیمه  دوشگب  ار  ذغاک  نوچ  دندروآ ، هاشداپ 

. دناهتشون هنس 945  رد  يو  تسدب  ار  اجنآ  حتف  دیدرگ و  ناوریش  ریخست 
الم هک  دـسیونیم  یجواس  نبا  مه  دروم  نیا  رد  درک  حـتف  لاس 1015  رد  ناوارف  تّقـشم  جـنر و  اب  ار  یخامـش  هعلق  زین  ریبک  ساّبع  هاش 

ار يراک  بجعلل  ای  دش  حتف  یخامـش  هعلق  رهاظ و  شرثا  زور  تفه  زا  دـعب  هک  داد  بیترت  یثّلثم  یلعا  فرـشا  باّون  يارب  يربرب  نیـسح 
زور تفه  تدم  رد  یناسآ  نیاب  يدادعا  دنوخآ  داد  ماجنا  ینالوط  تّدـم  رد  يراکادـف  شـشوک و  تمحز و  همه  نآ  اب  ساّبع  هاش  هک 

یقرت زورب  زور  حول  نآ  رثا  رد  دوب و  هتـسب  وزاب  رب  هشیمه  هک  دـندوب  هتخاس  یحول  ولماش هللا  ناخ  یلق  یلع  يارب  ب : تسا !؟ هداد  ماـجنا 
. تفر نیب  زا  حول  رثا  دش  دب  لامعا  بکترم  نوچ  اّما  درکیم 

تختیب ناطلـس  ات  تفرگ  الاب  شراک  حول  نآ  رثا  رد  تسبیم و  دوخ  يوزابب  هک  دندوب  هداد  بیترت  یحول  زین  ناخ  یلق  دشرم  يارب  ج :
. دمآ رس  تبکنب  شراگزور  دش و  هدوبر  يو  زا  تسنادن  ار  حول  نآ  ردق  نوچ  اّما  دیدرگ  ناریا  جات  و 

هک یلیـصفتب  تبقاع  دیدرگ و  هاش  ضوغبم  انطاب  هک  درب  راکب  يرـسدوخ  نادنچ  دوب و  ساّبع  هاش  ریزو  ناخ  یلق  دشرم  دـیوگ  هدـنراگن 
. دیسر لتقب  لاس 997  رد  دناهتشون  یسابع  يارآ  ملاع  دننام  هیوفص  خیراوت  رد 

، تسب وا  يوزاب  رب  هتخاس  سابع  هاش  يارب  کلامم  بولق و  ریخست  روظنمب  نیرز  یحول  سمش  فرـش  رد  لاس 1010  رد  یئاهب  خیش  د :
سّمخم تشون  باتفآ  فرـش  رد  یحول  سابع  هاش  يارب  ومه  و  دـش -. يریگناـهج  ثعاـب  زورب  زور  دوب و  زیربت  داد  يور  هک  یحتف  لّوا 

. تسب هاش  يوزاب  رب  هنس 1000  رد  هک  سمّشلا  هروس و 
هنـس رد  زیربت  حتف  و  ینامثع ]  ] نایمور اب  سابع  هاش  گنج  و  تسا . هامنیدرورف ]  ] لمح مهدزون  زور  سمـش  فرـش  دـیوگ  روطـس  مقار 

شحتف نیلّوا  هک  درک  ضرف  یخیرات  رد  هاش  يوزاب  رب  ار  حول  نتسب  دیاب  دشاب  هتـشاد  یتقیقح  یجواس  نبا  هتـشون  رگا  دش -. عقاو   1011
زین رگید  ياـهحتف  اـهگنج و  تّدـم  نیا  رد  وا  يارب  تسـشنیمن و  راـکیب  زگره  لاـس  کـی  تّدـم  رد  ساـبع  هاـش  هن  رگ  دـشاب و  زیربت 

. دناهتشون
ناـمز كدـنا  رد  تشاد و  دوخ  هارمه  هشیمه  هک  تشون  یمـسلط  دوب  ناهفـصا  هغوراد  هک  یتقو  ناـخیدریوهللا  يارب  یئاـهب  خیـش  مه  ه :

. دش هدوزفا  شماقم  لام و  هاج و  رب  زورب  زور  دیسر و  سراف  ییاورنامرف  تراماب و 
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بولق ریخست  هّبحملا و  دقع  لمع  اصوصخم  هبیرغ  مولع  رد  تراهمب  هّیوفص  دهع  رد  هک  تسا  یـصاخشا  زا  ینالیگ  فیطللا  دبع  الم  و :
وا تامـسلط  حاولا و  رثا  رد  هک  دنتفگیم  ماّیا  نآ  نامدرم  دوب - ینالیگ  دمحا  ناخ  ینعی  کلیگ  دـمحا  ناصوصخم  زا  تشاد و  ترهش 

. تسا هدنام  ظوفحم  شابلزق  هاپس  دنزگ  زا  شحاف  نایصع  دّرمت و  دوجو  اب  هتفای و  هناهاش  تلود  هدرک و  یّقرت  کلیگ  دمحا 
شتلود ياول  هدیدرگ  رمالا  ذفان  یلاو  تانالیگ  لک  رد  بسامهط  هاش  فرط  زا  یـسابع  يارآ  ملاع  هتـشونب  هک  دـمحا  ناخ  تشذـگ  رس 

رد دیشک  زیتس  گنجب و  بسامهط  هاش  اب  شراک  داهن و  زاغآ  يرسدوخ  هتفرگ  ار  وا  لام  هاج و  رطب  رورغ و  دوب و  هتفای  ینامـسآ  عافترا 
. تسا روطسم  ریسفت  دهع  نآ  خیراوت 

دومحم ریم  دیوگیم  ۀّبحملا  دقع  لمع  رد  هک  لیبق  نیا  زا  دسیونیم  فیطلا  دبع  الم  زا  بیرغ  بیجع و  لمع  نیدـنچ  تالکـشملا  ّلح  رد 
. تشگیم ناهفصا  رد  لاس  هس  هنهرب  اپ  رس و  هکنانچ  تخاس  هناوید  کچوک  یلع  دمحم  رتخد  رطاخب  ار  یفجن  نیسح  ریم  رسپ 

ناریا فسوی  یگنز  نتفگ  روفاک  باب  زا  یخوشب  ار  وا  هک  روباشین  ناگداز  ریما  زا  یفطـصم  لچک  دـیوگیم : لاـمعا  نیمه  لـصف  رد  زین 
نالیگ زا  ار  فیطللا  دبع  الم  سابع  هاش  ینعی  یلعا  فارـشا  باون  ماّیا  نآ  رد  دوب - هدیناسر  مهب  قشع  کچوک  میکح  رتخدـب  دـنتفگیم 

دقع لمع  هک  درک  یـضار  ار  وا  قلمتب  تفر و  الم  دزن  ات  دـنتفگ  یفطـصم  لچکب  هنامرحم  ناـحتما  هبرجت و  ضحم  دـندوب . هدومرف  بلط 
ربخ هک  دوب  هتـشذگ  بش  زا  تعاـس  راـهچ  تسـشن  تولخب  نیوزق  رد  هنـس 1026  زا  بجر  بش 18  تخاس و  یعبرم  الم  دـنک  ۀـبحملا 

تسج و رب  ياـج  زا  هک  دوب  وا  هقوشعم  ناـمه  دـید  ار  رتخد  تفر و  دوخ  یفطـصم  دـنکیم  هیرگ  هتـسشن  هزاورد  نوریب  يرتخد  دـندروآ 
يرتخد هک  دندرک  يدانم  رهش  رد  بش  نآ  يادرف  دیناسر . فرشا  باّونب  تولخ  رد  بش  نامه  ار  ربخ  نیا  یفطـصم  تخیوآ - وا  نمادب 
نادیمب ار  الم  ات  دومرف  رما  هاشداپ  تسا . فیطللا  دبع  الم  زا  راک  نیا  هک  داتفا  اهنابز  رب  اج  همه  تسا و  هدش  دوقفم  هتفر و  نوریب  هناخ  زا 

. اصخلم یهتنا  دنتخوس . هدرب 
زا يریگولج  ینالیگ و  دمحا  ناخ  ناراداوه  زا  ماقتنا  يارب  ار  طاسب  نیا  اصوصخم  هک  دنادیمن  دـیعب  سابع  هاش  ياهریبدـت  زا  هدـنراگن 

. ملاعلا هّللا  دشاب و  هداد  ماجنا  تسا  هتشاد  جاور  ماّیا  نآ  رد  هک  یفارخ  راجنهان  لامعا  عون  نیا 
غلبم دـش  لوزعم  نوچ  دیـسر . ترازو  ماقمب  لاّمر  ریگ و  نجب  لّسوت  رثا  رد  شدوخ  داـقتعاب  ساـبع  هاـش  ریزو  یناـمرک  دـمحم  ازریم  ز :

نودب هک  تسنادیمن  ار  ام  دهع  لاملا  تیب  ناسلتخم  يراکهدبعـش  ناسللا و  دـقع  مسلط  دوب  راکهدـب  تلود  هنازخب  ناموت  رازه  هدـجیه 
ینعی تسا  هتـسب  ناشیا  رب  ناگمه  نابز  دنراکبلط و  مه  زاب  دـنروخیم و  ار  ناناملـسم  لاوما  اهنویلیم  فورح  ریـسکت  ّعبرم و  حولب  جایتحا 
انالوم رظان و  کیب  دوصقم  روضح  اب  یناهفـصا  یفوتـسم  حتفلا  وبا  اقآ  هک  داد  دـیکا  روتـسد  سابع  هاش  يراب  دـنربیم ! ار  هتـسب  نابز  لام 

دقع حول  وا  يارب  يو  دش ، يدادـعا  دـنوخآب  لّسوتم  دـمحم  ازریم  دـننک . یگدیـسر  ار  وا  باسح  دـمتعم  لاجر  زا  رگید  هّدـع  یفوص و 
دندرک باسح  رخآ  تسد  دادـیم  ناشن  ار  وا  يراکهدـب  هک  یگدیـسر  هبـساحم و  هبترم  دـنچ  زا  دـعب  هک  دـش  نانچ  داد و  بیترت  ناسللا 

. دش راکبلط  ناموت  دصتفه 
الم براجت  يور  زا  تسا  هداد  تبـسن  دوخ  ملعم  دنوخآب  ار  لمع  نیا  هتـشون و  لیـصفت  لوط و  اب  تالکـشملا  لح  بحاص  ار  هعقاو  نیا 

سابع هاش  هّصاخ  یفوتسم  یناهفصا  حتفلا  وبا  اقآ  دش - لوتقم  لوزعم و  هنس 997  رد  ریزو  دمحم  ازریم  هیلع -. ةدهعلا  یطالخا و  نیسح 
ینآ دنایناهفـصا  ربکا  یلع  هجاوخ  تفای و  تافو  لاسب 1020  هاش  بکوم  رد  ناجیهال  رفس  رد  دوب و  تسد  ربز  نایـشنم  نابـساحم و  زا 

. تفرگ ار  وا  ياج 
13 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

میسقت  » ترابع نیاب  دنکیم  لقن  مسر  مسا و  اب  ار  نیمّزعملا  زونک  هتـشون  هعبرا  عیابطب  یجهت  فرح  تشه  تسیب و  میـسقت  لصف  رد  يو 
« خلا تسا ...  هتشون  انیس  یلع  وبا  سیئرلا  خیش  نیمّزعملا  زونک  رد  هک  فورح 

__________________________________________________
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یلمع یخامش  هعلق  حتف  رد  يوفص  بسامهط  هاش  يارب  يزاریش  یکتشد  روصنم  نیّدلا  ثایغ  ریم  زا  نانمشد  رب  هبلغ  رهق و  باب  رد  فلا :
باتک رد  شلیصفت  هتفای و  راهتـشا  سور  ناریا و  گنج  رد  هاش  یلعحتف  يارب  يرابخا  دمحم  ازریم  زا  هک  یبیرغ  راک  ریظن  دنکیم  لقن  ار 

هاش دـندش . هتـشک  شاـبلزق  هاپـس  زا  ریثک  یعمج  دیـشک و  لوطب  یخامـش  هعلق  حـتف  هکنیا  شاهصـالخ  تسا  روطـسم  يرـصان  همانـسراف 
ذغاک رب  یتروص  هبنـش  زور  دـش و  لّسوتم  ریواصت  تاجنرین و  حاولا و  لمعب  ریم  تساوخ ، کموک  نیدـلا  ثاـیغ  ریم  رکف  زا  بساـمهط 

تمدخ هدیرب  ار  هعلق  رالاسهپس  رس  لاوز  زا  لبق  هبنش  راهچ  زور  دنکن ، زاب  نّیعم  زور  ات  ار  نآ  هک  درک  شرافس  درپس و  هاشب  هدرک  شقن 
مزاع لاس 942  دودح  زا  بسامهط  هاش  دیوگ  روطـس  مقار  دوب ! هدش  شقن  نآ  رد  تروص  نیمه  دوشگب  ار  ذغاک  نوچ  دندروآ ، هاشداپ 

. دناهتشون هنس 945  رد  يو  تسدب  ار  اجنآ  حتف  دیدرگ و  ناوریش  ریخست 
الم هک  دـسیونیم  یجواس  نبا  مه  دروم  نیا  رد  درک  حـتف  لاس 1015  رد  ناوارف  تّقـشم  جـنر و  اب  ار  یخامـش  هعلق  زین  ریبک  ساّبع  هاش 

ار يراک  بجعلل  ای  دش  حتف  یخامـش  هعلق  رهاظ و  شرثا  زور  تفه  زا  دـعب  هک  داد  بیترت  یثّلثم  یلعا  فرـشا  باّون  يارب  يربرب  نیـسح 
زور تفه  تدم  رد  یناسآ  نیاب  يدادعا  دنوخآ  داد  ماجنا  ینالوط  تّدـم  رد  يراکادـف  شـشوک و  تمحز و  همه  نآ  اب  ساّبع  هاش  هک 

یقرت زورب  زور  حول  نآ  رثا  رد  دوب و  هتـسب  وزاب  رب  هشیمه  هک  دـندوب  هتخاس  یحول  ولماش هللا  ناخ  یلق  یلع  يارب  ب : تسا !؟ هداد  ماـجنا 
. تفر نیب  زا  حول  رثا  دش  دب  لامعا  بکترم  نوچ  اّما  درکیم 

تختیب ناطلـس  ات  تفرگ  الاب  شراک  حول  نآ  رثا  رد  تسبیم و  دوخ  يوزابب  هک  دندوب  هداد  بیترت  یحول  زین  ناخ  یلق  دشرم  يارب  ج :
. دمآ رس  تبکنب  شراگزور  دش و  هدوبر  يو  زا  تسنادن  ار  حول  نآ  ردق  نوچ  اّما  دیدرگ  ناریا  جات  و 

دعب هحفص  رد  هیشاح  هیقب 
14 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

تباث شفالخ  ات  تفریذپ  دیاب  ار  ضراعم  الب  لیلد  يوعد و  هک  یئاضق  یلوصا و  مّلسم  لصا  یناسحتسا و  یلقع  لیلد  همیمضب  قوف  ّهلدا 
و دوش ، مئاق  هدیقع  نیا  نالطب  رب  یعطق  لیلد  ات  میرادـب  مّلـسم  سیئر  خیـشب  ار  نیمّزعملا  زونک  هلاسر  باستنا  دـیاب  ۀـلاجع  دوش  مولعم  و 

. ملاعلا هّللا  تسین و  تسد  رد  دشاب  هتشاد  ار  هتبثم  ّهلدا  اب  ضراعت  یگتسیاش  هک  یلیلد  نینچ  زونه 
15 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

: رارق نیاب  تسا  هّجوت  لباق  رایسب  هک  میراد  هتکن  کی  اجنیا 
16 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

هرابرد هنماد  رپ  یـصّحفت  قیمع و  یعّبتت  دوخ  هک  هّللا  همّلـس  هاگـشناد  مرتحم  داتـسا  يودـهم  رتکد  ياقآ  یمارگ  لضاف  تسود  ترـضح 
رد یکی  لوبناتسا  ياههناخباتک  رد  خیشب  بوسنم  تاجنرین  عوضوم  رد  ییهلاسر  هک  دنداد  عالّطا  هدنراگنب  دنراد  راوگرزب  خیش  تافیلأت 
ای لصا  باتک  نآ  هک  دناهداد  لامتحا  ناشیا  دوخ  و  تسا ، ظوفحم   1448 هرامشب 5 / المدارم  رد  رگید  4894 و  هرامشب 41 / هّینامثع  رون 

: دوشیم زاغآ  ترابع  نیاب  یبرع  هلاسر  دشاب - نیمزعملا  زونک  همجرت 
«. هماّیا يرتشملا و  یلایل  وا  اهماّیا  ةرهّزلا و  یلایل  نم  ۀقادّصلا  لمع  یف  ءادتبالا  لوصف  ۀعبس  هیف  لامعالا و  ةرماؤم  یف  لوقلا  »

: فلؤم دوخ  هن  دشاب  هخسن  بتاک  زا  ارهاظ  هک  تسترابع  نیا  شاهمتاخ  و 
ناطیّشلا هلوتی )؟ هیوهتسی -  ) هلوتسل اّمم  ةدساف  لییاخت  هذه  «و 

17 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
«. هب لهجلا  نم  ریخ  ءیش  ّلکب  ملعلا  نا  ّرم  ام  اهخاستنا ) یلع  ینلمح  ظ :  ) اهحاسا یلع  یلهح  اّمم  و 

. منک هلباقم  یسراف  هخسن  اب  ات  ماهدیدن  ار  یبرع  هخسن  دوخ  هدنراگن 
خیـش دوخ  زا  ود  ره  ای  سکع ، رب  ای  يرگید ، زا  یبرع  خیـش و  زا  یـسراف  لصا  هک  تسا  لمتحم  دـشاب  دـّحتم  مه  اب  هک  یتروص  رد  اـّما 
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ياملع خیـش و  دوخ  راثآ  رد  لمع  نیا  ریظن  تسا -. يرگید  همجرت  یکی  هکنانچ  هتـشون  یبرعب  راب  کـی  یـسرافب و  راـب  کـی  هک  دـشاب 
و هریخذ ، باتک  یناجرج  لیعامـسا  دّیـس  و  تشون - ود  ره  یبرع  یـسرافب و  ناحیر  وبا  هک  میهفتلا  باـتک  دـننام  تسناوارف  رگید  میدـق 

دنیوگ مه  خیش  دوخ  دروم  رد  دندومن - همجرت  یبرعب  انیع  ار  نآ  دعب  دندرک و  فیلأت  یـسرافب  راب  لّوا  ار  شناد  ناهج  باتک  يدوعـسم 
. تسا هتشاد  مان  لوصف  یبرع  لصا  هتشون و  ود  ره  یبرع  یسرافب و  ار  یسانشناور  ای  سفنلا  ملع  هلاسر  هک 

ار تهج  نیا  مادک  چیه  هدرب  مان  نیمّزعملا  زونک  زا  خیـش  تاّفلؤم  وزج  رد  هک  ذخآم  ریاس  نونّظلا و  فشک  رد  هک  موشیم  روآدای  انمض 
یکی هک  هراب  نیا  رد  یعطق  رظن  راهظا  دشاب  دوجوم  نآ  یبرع  هخسن  هک  یتروص  رد  و  یبرع . ای  تسا  یسراف  هک  دناهدرکن  نّیعم  احیرص 

. ّقفوملا هّللا  تسا و  رایسب  لّمات  قیقحتب و  جاتحم  راوشد و  دشاب  خیش  زا  ود  ره  ای  صوصخب 

خیشب هلاسر  باستنا  مدع  ههبش  عفر 

. تسا زیچ  هس  خیشب  نآ  باستنا  مدع  ههبش  اّما  میتسناد - خیشب  ار  باتک  باستنا  ّهلدا 
18 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

تسرهف رب  لمتـشم  لاح  حرـش  نیرتربتعم  نیرتلّصفم و  هک  یناجزوج  دحاولا  دبع  دیبع  وبا  شدرگاش  ملقب  خیـش  تشذگ  رـس  رد  فلا :
تافیلأت وزج  رد  هریغ  ءابطالا و  تاقبط  همکحلا و  ناوص  هّمتت  لـثم   10 نرق 9 - زا  لبق  مجارت  بتک  ریاس  رد  نینچمه  و  تسوا ، تاـّفلؤم 

. دناهدربن مان  باتک  نیا  زا  خیش 
. درادن ار  مجنپ  نرق  لئاوا  مراهچ و  نرق  رخاوا  ینعی  خیش  نامز  یسراف  رثن  بولسا  یگنهک و  باتک  ءاشنا  ب :
. تسین راگزاس  ارهاظ  خیش  یناهرب  راکفا  یئاّشم و  هفسالف  برشم  اب  نآ  هجردنم  بلاطم  باتک و  عوضوم  ج :

ظفل قالطا  نوچ  و  میدرک -. هراشا  نادـب  زین  قباس  روطـس  رد  هک  تسا  زیچ  هس  نیمه  درذـگیم  رطاخب  دروم  نیا  رد  هک  یلاکـشا  هدـمع 
. میدادن نادب  زین  راکنا  ّهلدا  ناونع  تسین  اور  تاهبش  هنوگ  نیا  رب  احالطصا  لیلد 

مدع هکنانچ  تسناد ، ناوتن  قلطم  مدـع  رب  لیلد  ار  لیلد  مدـع  هک  لیلد  نیاب  دوب ، دـناوتن  باستنا  مدـع  رب  لیلد  هجو  چـیهب  لّوا  ههبـش  اّما 
. درمش دیابن  دوجو  مدع  رب  لیلد  ار  نادجو 

الّوا هک  دینادب  دیاب  تسا ، هدروخ  امـش  شوگب  « 1  » نارّخأتم لوصا  ثحابم  زا  مدعلا » یلع  لیلد  لیلّدلا  مدـع   » مدـع و لصا  هّیـضق  رگا  و 
ینعم
__________________________________________________

باتک رد  یناعمـس  دـشیم . قالطا  مّلکتم  ملاع  رب  اـبلاغ  یلوصا  و  مـالک ، ملع  فدارم  دوب  یحالطـصا  میدـق  رد  لوصا )  ) ظـفل ـالّوا  ( 1)
عّونلا اذه  فرعی  نمل  مالکلا و  ملعل  ۀظفللا  هذـه  لاقی  اّمنا  لوصالا و  یلا  ۀبـسنلا  هذـه  داّصلا  فلالا و  مضب  یلوصالا   » دـسیونیم باسنا 
نوتم دوخب  دنتفرگیم و  دای  لیلق  یتدـم  رد  دنتـشونیم و  هقف  بتک  همّدـقم  رد  هک  هقف  دـعاوق  زا  دوب  ترابع  ادـتبا  رد  ایناث  و  ملعلا -» نم 

هقف و دوخ  يارب  یلاجم  دیـشکیم و  لوط  رمع  کی  شاهرود  لیـصحت  هک  دـندرک  لقتـسم  یملع  ار  نآ  نارخأتم  اّما  دـنتخادرپیم -. هقف 
! تشاذگیمن یقاب  دیفم  مولع  رگید 

19 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
زاب رگا  هک  تساهنخـس  لصا  نیا  ءارجا  دودـح  تّحـص و  لصا  رد  ایناث  تسین ، ام  راکب  طوبرم  الـصا  هک  دراد  ّصاخ  ییارجم  دروم و  و 

. میرادن ار  راک  نیا  يادوس  رس و  یلاح  و  دوشیم ، هقف  لوصا  باتک  نیودتب  ّرجنم  مینک  يوگ 
ياـیاضق و  یلقع ، تاـسایق  اـب  ار  تغل  وحن و  دـعاوق  دراد ، صوصخم  یلالدتـسا  زرط  شور و  نوـنف  زا  یّنف  ره  هک  تسناد  دـیاب  یهگناو 

. درک تابثا  یفن و  ناوتیمن  مجع  برع و  ياغلب  احصف و  راتفگ  اب  ار  یناهرب  هفسلف  یضایر و 
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ياپ یبدا  یلقع و  ناسحتـسا  موزل  ترورـض و  ّدـح  زا  شیب  رگا  اّما  تسا ، یبدا  نونفب  طوبرم  لوصا  ثحابم  زا  یتمـسق  هک  تسا  تسار 
، مینک زاب  یبدا  ثحابم  رد  ار  هلصوح  خارف  نادیم  رود  مه  كوکش و  اهتنایب و  ياهلاق  لیق و  هحّصلا و  ۀلاصا  تبثم و  لصا  مدع و  لصا 

هقف راگزورب  زین  یبدا  مولع  داتفا و  دهاوخیمه  تاکوکـشم و  لخاد  مه  یهیدـب  روما  هک  تسا  لهـس  تسین ، یندـشلح  یلکـشم  چـیه 
. تسشن دهاوخ 

هت رـسیب و  ثحابم  زاـت  تخاـت و  نادـیم  فیرـش  ّنف  نیا  هک  خـیرات  نآ  زا  تسا ، مالـسا  راـختفا  هیامرـس  نیرتگرزب  نم  هدـیقعب  هقف  ملع 
. تسا فّسأت  ياج  اعقاو  هک  تسشن  يزورب  دیدرگ  تسا  هتسب  تمایق  نمادب  شاهنماد  هک  یمهو  ياهلاق  لیق و  یلوصا و 

دوـب لـهج  شتّیـصاخ  تقیقح و  ملع و  شمـسا  هک  يزیچ  لیـصحت  رد  زارد  يراـگزور  و  مدیـشچ ، ربـص  معط  هک  مناد  هلماـعم  نیا  نم 
زا يراب  دفاکـشیم » نخـس  زا  نخـس   » یقهیب لوقب  هچ  دمآ ، نایمب  ییهضرتعم  هلمج  هّللا !» بنج  یف  تطّرف  ام  یلع  اترـسح  ای   » مدیـشوک

. میزادرپیم تاهبش  رگید  باوجب  میرذگیم و  هلوقم  نیا 
20 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

باتک ءاشنا  بولسا 

ءاشنا و کبـس  اریز  درک . ّلـح  ار  نآ  دـیاب  هک  درومب  اـجب و  تسا  یلکـشم  باـتک ، رثن  بولـسا  ءاـشناب و  تسا  عجار  هک  مود  ههبـش  اـّما 
، رگیدکی اب  راثآ  هسیاقم  نینچمه  و  روما ، نیا  لاثما  یعیدب و  عیانص  ندرب  راکب  تاغل و  لامعتسا  تابیکرت و  جسن  يدنب و  هلمج  بولـسا 

هکنانچ تسا ، یسراف  بتک  فیلأت  رصع  صیخشت  يارب  حیحص  یّنظ  تاراما  نئارق و  قیقد و  تاسایقم  نیزاوم و  زا  یکی  نف  لها  رظن  رد 
. تسا هخسن  تباتک  یبیرقت  نامز  نییعت  مئالع  زا  نآ  لاثما  ریوصت و  ّطخلا و  مسر  ءالما و 

يور زا  رصتخم  هعلاطم  اب  دناوتیم  دشاب  هتشاد  لماک  ییانشآ  ملق  لها  نابزب  بّردت و  نیرمت و  یسراف  ياههتشون  رد  هک  یسک  نم  هدیقعب 
نرق ياههتشون  تلاح  کبس و  رثن  نالف  هک  دیوگب  الثم  دهدب  زیمت  ار  نآ  يرصع  ّتیـصاخ  هک  ینعم  نیاب  دربب ، نآ  روهظ  خیراتب  یپ  رثا 

و دشاب - هدرک  دیلقت  ار  لبق  ام  نورق  بولسا  يداتسا  یتسدهریچ  قوذ و  ددمب  هدوب و  دعب  ياهنرق  رد  شاهدنـسیون  دنچ  ره  دراد  ار  مجنپ 
. تسا راکب  زین  یسراف  مظن  رد  سایقم  نیمه 

هـسیاقم قّقحم  راثآ  اب  ار  كوکـشم  رثا  دـیاب  هک  تسا  حـضاو  دـشاب ، مه  رگید  مّلـسم  راثآ  بحاص  رثا  کی  هیلا  بستنم  هک  یتروص  رد 
. درک

یسایقم « 1  » ضبن هلاسر  همانـشناد و  دننام  شرودصلا  مّلـسم  یـسراف  راثآ  هک  دنکیم  قدص  ام  راوگرزب  خیـش  هرابرد  الماک  تلاح  نیا  و 
يارب
__________________________________________________

رب تاهج  یضعب  رد  قرف و  ءابطالا  تاقبط  لقن  اب  نآ  میدق  لماک  هخسن  هک  یناجزوج  دیبع  وبا  شدرگاش  ملقب  خیش  تشذگ  رس  رد  ( 1)
دـسیونیم زین  ءابطالا  تاقبط  لـقن  رد  تشون -. یـسرافب  ار  ضبن  هلاـسر  یئـالع و  باـتک  خیـش  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  دراد  ّتیزم  نآ 

«. ۀیمجعلاب ضبنلا  یف  رصتخم  »
21 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

. دشخبیم هجیتن  هچ  ام  روظنم  يارب  قوف  تامّدقم  هک  مینیبب  لاح  تسوا -. كوکشم  لئاسر  شجنس 
مهن نرق  زا  لبقب  ّقلعتم  نآ  ءاشنا  هک  تسا  نیا  مّلـسم  ردـق  دـنکیم و  تلـالد  باـتک  رثن  ندوب  یمیدـق  رب  نئارق  عومجم  بناـج  نیا  رظنب 

درومیب ياههلخادـم  فیحـصت و  فیرحت و  ببـسب  دوشیم  هدـید  باتک  نیا  خـسن  ضعب  رد  اصوصخم  یگزات  راـثآ  رگا  تسا و  يرجه 
زا  9 نرقب 8 - طوبرم  رتمیدق  خسن  هناتخبـشوخ  دناهدیناشوپ . نآ  رد  ون  هزات و  سابل  هتخادـنا و  یگنهک  زا  ار  باتک  ءاشنا  هک  تسا  خاّسن 
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. تسا هدنام  یقاب  نآ  رد  میدق  تلاصا  مئالع  نوصم و  دعب  نابتاک  يراکتسد  دربتسد و  زا  هک  دمآ  تسدب  هلاسر  نیا 
لئاسر ضعب  اب  دشاب  هتـشادن  یگنهآ  مه  يدـننامه و  ضبن  هلاسر  همانـشناد و  اب  باتک  نیا  رثن  رگا  خیـش : ياههتـشون  ریاس  اب  هسیاقم  اّما 

هّیدوـجو و هماـنرفظ  هلاـسر  تسا و  لوـصفب  موـسوم  نآ  یبرع  لـصا  هک  سفن  یـسراف  هلاـسر  لـیبق  زا  دـناهداد ، تبـسن  ودـب  هـک  رگید 
ّرج هلاسر  لاثما  زا  باتک  نیا  رثن  هک  تسا  لهـس  درادـن ، تنیابم  نادـنچ  هریغ ، لیقث و  ّرج  داعم و  أدـبم و  تاّیعیبط و  هضارق  همانجارعم و 

تـسا نکمم  هک  دوب  دـیابن  لفاغ  هتکن  نیا  زا  انمـض  تسا . رتلیـصا  رتهنهک و  رایـسب  دوب  بناج  نیا  هدـهع  رب  زین  نآ  حیحـصت  هک  لـیقث 
«1  » نایقارع اب  يو  شزیمآ  قارع و  رد  وا  تماقا  لوط  دشابن و  تخاونکی  تسدکی و  کبس و  کیب  همه  خیش  دوخ  یـسراف  ياههتـشون 

دشاب هدرک  یقارع  بولساب  هتخیمآ  اجیردت  ار  وا  یناسارخ  ءاشنا  کبس 
__________________________________________________

ار اجنآ  هک  تشاد  تماقا  ناهفـصا  رد  هیوکاک  نبا  رفعج  وبا  هلوّدلا  ءالع  تموکح  دهعب  یلاوتم  لاس  هدراهچ  دودـح  یتدـم  خیـش  (- 1)
. دنتفگیم قارع  هّرص  دهم و 

22 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
تاغل و هجهل و  فـالتخا  زا  کبـس  ود  فـالتخا  دوب و  ّرثؤم  زین  رثن  رد  تشاد  رثا  مظن  رد  یقارع  یناـسارخ و  کبـس  هک  روط  ناـمه  هچ 

. تفرگیم همشچ  رس  هیحان  ود  تابیکرت 
یلیلد بناج  نیا  هدـیقعب  دـشاب ، وا  ملق  هتخیر  خیـش و  نامزب  ّقلعتم  هکنیا  اّما  تسا  مّلـسم  نیمّزعملا  زونک  باتک  ءاشنا  زرط  یگنهک  يراب 

بسانت مدع  باتک و  عوضومب  تسا  عجار  هک  موس  ههبش  رـس  رب  میورب  ملاعلا  هّللا  میتفگ و  باستنا  ّهلدا  لصف  رد  هک  اهنامه  زا  ریغ  درادن 
. خیش قاذم  برشم و  اب  نآ 

داعبتسا ههبش  عفر  هفسلف - رد  خیش  قاذم  برشم و 

: دنیوگب نینچ  موس  لاکشا  ریرقت  رد  دیاش 
نیهارب و اب  ناشراک  رس و  هک  یباراف  وطسرا و  بتکم  ناوریپ  زا  یئاّشم  تسا  یفوسلیف  دنسانشیم ، ار  وا  روهشم  هک  يروطب  راوگرزب  خیش 

. تسا یناهرب  ّهلدا  ساسا  رب  ینتبم  لئاسم  رد  ناشلوبق  ّدر و  جورخ و  لوخد و  تسا و  یقطنم  هّیلقع  تاسایق 
تاسایقب ار  بلاطم  تابثا  یفن و  بیذـکت و  قیدـصت و  دنجنـسیم و  حیحـص  قطنم  يوزارت  حیرـص و  لقع  نازیم  اـب  ار  اـیاضق  هفیاـط  نیا 

دوهش فشک و  صقان و  ءارقتسا  نینچمه  یناسحتسا و  یباطخ و  يایاضق  یلیثمت و  روما  یلقن و  لئاسمب  و  دنزاسیم ، دنتسم  یقطنم  هجتنم 
«. 1  » دنرادن انتعا  تسا  یقارشا  هفسالف  افرع و  نامّلکتم و  هّجوت  دروم  هک  قارشا  و 

__________________________________________________

ناهرب لقع و  قیرطب  ای  قّقحم  هدنیوج  هک  قیرط  نیاب  دننکیم - میسقت  هقبط  راهچ  ای  فنص  راهچب  ار  قیقحت  قیرط  ناکلاس  املع و  (- 1)
. تسین عضو  ظفحب  دّیقم  ای  تسا ، عاضوا  زا  یعضو  ظفاح  ای  ریدقت  رهب  و  دوهش - فشک و  هار  زا  ای  دنکیم ، مولعم  ار  لوهجم  يایاضق 

23 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
كرادمب دنورگیمن و  یقطنم  یـضایر و  ناهرب  اب  زج  يرما  چـیهب  هک  دـننکیم  یفّرعم  ییهفیاط  وزج  رد  ار  خیـش  فرط  کی  زا  هلمجلاب 

. دسر هچ  یلییخت  یمهو و  روماب  ات  دنهدیمن  رثا  بیترت  زین  یقوذ  یلقع و  تاناسحتسا  یلقن و 
تاـفارخ و ماـهوا و  وزج  رد  تسا  نـیمّزعملا  زوـنک  باـتک  عوـضوم  هـک  ار  یقر  مـئازع و  تاـجنرین و  تامـسلط و  ّنـف  رگید  فرط  زا  و 

خیـش هک  دنـسرپیم  ببـس  نیدـب  دـننادیم -. یناـسفن  سجاوه  یمهو و  تـالیوست  یناطیـش و  تـالّیخت  هتخیگنا  لـئاطال و  ياـههناسفا 
لئاسم و حرط  رد  تسوا و  داّقو  شوه  هتخیگنا  تاجن  افش و  هک  یمیکح  درم  دنیوگیم  راک !؟ هچ  یناطیـش  ماهوا  اب  ار  یناهرب  فوسلیف 
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فیلأتب هنوگچ  دراذگیمن ، نوریب  میدق  قطنم  لقع و  هریاد  زا  اجک  چیه  دـیوگیم و  نخـس  تناتم  ماکحتـسا و  نادـب  ایاضق  تابثا  ّدر و 
رد هک  هعبـس  بکاوک  روخب  همطاف و  دومحم و  مان  اب  هرهز  بکوک  فورح  ریـسکت  ضیغبت و  بیبحت و  هیقر  رب  لمتـشم  دزادرپیم  یباتک 

نالاّمر و روخ 
__________________________________________________

. تسا یعامتجا  تاداع  بادآ و  یکلسم و  یبهذم و  ینید و  تارّرقم  حالطصا ، نیا  رد  عضو  زا  دوصقم 
: دنناوخیم ّصاخ  یحالطصاب  ار  مادک  ره  هک  دوشیم  لیکشت  فنص  راهچ  نیا  رب  انب 

. فراع ملکتم و  یقارشا و  فوسلیف  یئاشم و  فوسلیف 
ظفحب دـّیقت  نودـب  دـشاب  ناهرب  لقعب و  یکّتم  طقف  ایاضق  تابثا  یفن و  تـالوهجم و  فشک  رد  هک  تسا  یـسک  یئاّـشم  فوسلیف  فلا :

. عاضوا زا  یعضو 
. دنیوگیم مّلکتم  عضو  ظفحب  دیقت  اب  دشاب  لقعب  یکّتم  هک  ار  نآ  ب :

. درادن مه  عضو  ظفحب  دیقت  دوشیم و  مولعم  يورب  دوهش  فشک و  هار  زا  تالوهجم  هک  تسا  یسک  یقارشا  فوسلیف  ج :
. دنناوخیم فراع  عضو ، ظفح  اب  دوریم  دوهش  فشک و  هارب  هک  ار  یسک  د :

24 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
نیا روطچ  دراد ، قیقحت  ّتقد و  همه  نآ  تانئاک  ثودـح  لولعم و  ّتلع و  باب  رد  هک  یـسک  تسا !؟ يرازاـب  ناـسیوناعد  نارگنوسفا و 

خیـشب ار  هلاسر  باستنا  هک  ّيوق  تسا  ییههبـش  دوخ  نیا  درامـشیم !؟ ّرثؤم  جـئاوح  ندـمآ  رب  بلاطم و  حاـجنا  رد  ار  یمهو  روما  هنوگ 
. دزاسیم عطاق  رکنم  هکلب  لد  ود  دّدرم و  اعّدا  نیاب  تبسن  رظن  يداب  رد  ار  صاخشا  دعبتسم و 

: مییوگیم داعبتسا  عفر  يارب  کنیا 
یغورد و نایعّدم  زا  دـناهدرک . رّوصت  نارکنم  هک  تسین  هفارخ  موهوم و  هزادـنا  نآب  دوشیم  هدرمـش  هبیرغ  مولع  زا  هک  یمولع  عون  الّوا 

ریغ یتقیقح  مولع  نیا  عون  درمـش -. لصایب  ناوتیمن  ار  هناسفا  همه  نیا  دیرذگب ، دنهدیم  بیرف  ار  ناحولهداس  اهماد  نیا  اب  هک  ناداّیش 
. تسا هتفای  یهاگآ  نآ  موتکم  رارسا  زا  تسد و  نادب  یسک  رتمک  هک  دراد  زین  راکنا  لباق 

راگزاس میلـس  لقع  قطنم  اب  هک  ییاج  ات  دوخ  ّدح  رد  بلطم  لصا  اّما  تسا ، غورد  دئاز و  یّلکب  گرب  خاش و  همه  نیا  هک  تسا  یهیدـب 
. تسین راکنا  هتسیاش  دشاب 

و دنیوگیم ، یغورد  ناراد  يوعد  هک  دئاوز  وشح و  نیا  اب  هن  نکیل  دنکیمن  راکنا  میلس  لقع  ار  یعیبط  بیاجع  بیارغ و  رودص  ناکما 
«1  » دناهتشون نف  ياملع  ضعب  هک  تاهیجوت  نآ  اب  هن  و  دننکیم ، روصت  هّماع  هک  ببس  نادب  هن 

__________________________________________________

یلوا ّتلع  ریثأت  تحت  رد  هک  تسا  يولع  حاورا  روما ، رد  یقیقح  ّرثؤم  دنیوگیم  یـضعب  هک  تسا  لیبق  نیا  زا  نف  ياملع  تاهیجوت  (- 1)
ثلثم و حول  نوچ  و  دندوجولا . بجاو  ینعی 

25 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
هناگیب زا  دراد  دوخ  هچنآ  دیوجب و  دوخ  تقلخ  هتفهن  رارسا  دوجو و  هنونکم  ياوق  رد  دیاب  لماع  صخش  ار  لامعا  نیا  یلصا  ببس  هکلب 

. دنکن اّنمت 
طارفا و يداقتعا  یملع و  لئاسم  ریاس  دـننام  نآ  لاثما  موجن و  ماکحا  داروا و  هیعدا و  تامـسلط و  دادـعا و  زا  هبیرغ  مولع  هرابرد  يراـب 
رب یخرب  و  دـسریمن - نادـب  یلقاع  چـیه  قیدـصت  رّوصت و  تسد  هک  دـناهدرب  الاب  ییاج  ات  ار  مولع  نیا  هیاپ  یـضعب  تسا ، هدـش  طـیرفت 

واکجنک ناقّقحم  ماقم  بسانم  فاصنا و  هتـسیاش  هک  دناهدرک  هغلابم  مولع  نیا  نالطب  رد  هدرـشف و  راکنا  ياپ  هار  نیا  رد  نادـنچ  سکع 
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. تسین
هلمج زا  دناهدرک  مّهوت  بلاغ  هچنآ  فالخ  رب  ام  راوگرزب  خیش  ایناث 

__________________________________________________

دنیوگیم و حول  لکوم  ار  نآ  هک  دریگیم  دوجو  نادـب  يولع  حور  ّقلعت  يارب  يدـسج  ینک  رپ  تاررقم  بادآ و  تیاعر  اب  الثم  ار  یّعبرم 
. ددرگیم رهاظ  یبیغ  بیجع  راثآ  قلعت  نیا  رثا  رد 

هتفای و بیکرت  هیرهوج  هیخزرب  عیابط  زا  دنشابیم  يرهد  داوم  يرادقم و  روص  ياراد  هک  دناهلظا  ملاع  قولخم  حاورا  هک  دنیوگیم  یضعب 
يولع حاورا  هتسد  کی  دنراد  نکسم  لاثم  ملاع  رد  هک  دناهیلاثم  فیطل  ماسجا  نانیا  هتساریپ . هّیداهـش  ینامـسج  ضارعا  ینامز و  داوم  زا 
رهظم هتـسد  کی  دنـشاب و  تمحر  رهظم  هتـسد  کی  دـنوش - هدـیمان  نیطایـش  هک  یلفـس  حاورا  هتـسد  کی  دـنیوگ و  هکئالم  ار  اهنآ  هک 
قلعت هناگراهچ  عیابط  هعبرا و  رـصانعب  هک  دـناعون  راهچ  هکئالم  و  دنـشاب -. هیهلا  هلماـک  تردـق  ءارجا  بابـسا  تـالآ و  ود  ره  و  بضغ ،

. دنراد
. تسا هیلاثم  حاورا  ریثات  زا  همه  دوشیم  رهاظ  ملاع  نیا  رد  نآ  لاثما  داروا و  هیعدا و  تامسلط و  طسوتب  هک  یجازم  ریغ  یجازم و  راثآ 

لهـسا و مود  قیرط  هکلب  دراد  ناـکما  زین  هذوع  هیقر و  اـعد و  قـیرط  زا  تسا  نکمم  هیودا  قـیرط  زا  ضرم  هجلاـعم  هک  يروـط  ناـمه  و 
. تسا همدقملا  يذ  دوخ  زا  رتلکشم  بتارمب  تامدقم  نیا  روصت  قیدصت و  هک  دنیبیم  دوخ  هدنناوخ  اصخلم - یهتنا  تسا  رتراومه 

. ملاعلا هّللا  تسا و  زجاع  زومر  نیا  كرد  زا  يداع  مهف  هوق  هن  رگ  مشاب و  هدرک  لقن  ار  نف  ياملع  تاملک  هنومن  متساوخ  هدنراگن 
26 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

برـشم همـشچ  رـس  زا  وا  بایضیف  حور  هکلب  دشاب ، هدیـسرن  شماشمب  قارـشا  نافرع و  زا  ییوب  چـیه  هک  تسین  دـماج  کشخ  هفـسالف 
نآ زا  ییهحشر  هدیشخب و  قیقحت  قیحر  دوخ  ضاّیف  عبط  یفاص  عبنم  زا  ار  تفرعم  لالز  ناماکهنشت  هدش و  باریـس  یفاک  ّدحب  زین  نافرع 

هتخاس راکـشآ  لیزج  هتخپ و  ینایب  اب  دـشابیم  يو  هیامنارگ  تافیلأت  نیرخآ  هک  رـشاع ) عسات و  طمن   ) تاراشا باتک  رخآ  لوصف  رد  ار 
. تسا

تامسلط هدبعش و  رحـس و  راثآ  دراد و  داقتعا  تاداع  قراوخ  یعیبط و  بیارغ  بیاجع و  رودص  ناکماب  هک  تسیاهفـسالف  زا  دوخ  خیش 
یفانم فلاخم و  یلقع  قطنم  یملع و  نیزاوم  اب  ار  راثآ  نیا  روهظ  و  درامـشیمن ، هبذاک  ماـهوا  وزج  ار  نآ  لاـثما  تاـجنرین و  مئازع و  و 

ره ینعی  خلا » کعمـس ...  عرق  ام  ّلک   » میتفگ قباس  رد  هک  تسیاهدعاق  نآ  ریاظن  روما و  نیا  هرابرد  وا  مّلـسم  لوصا  زا  یکی  دـنادیمن و 
. نکم تردابم  شراکناب  رادب و  نکمم  ياج  رد  ار  نآ  دشابن  نآ  عانتما  رب  یعطق  لیلد  ات  يونشب  ار  هچ 

اب فلتخم  قرطب  ار  تداع  قراوخ  روهظ  دـنکیم و  وگتفگ  لیـصفتب  یعیبط  بیاجعب  عجار  تاـیآ  رارـسا  رد  تاراـشا  مهد  طـمن  رد  يو 
دنونـشب تداـع  فـالخ  رب  ار  يزیچ  ره  ماوع  زا  دوخ  زاـیتما  تلیـضف و  راـهظا  ضحم  هک  ار  یناـسک  و  درامـشیمن ، نیاـبم  یلقع  یناـبم 

تعیبط و رهاظ  فلاـخم  ار  هچ  ره  هک  دـناوخیم  يرگیماـع  لـهج و  زا  یعون  دوخ  ار  راـکنا  نیا  دـهوکنیم و  دـننک  راـکنا  گـنردیب 
«. 1 « » ِهِْملِِعب اوُطیُِحی  َْمل  اِمب  اُوبَّذَک  َْلب  . » دننک بیذکت  روف  رب  دندید  دوخ  صقان  تامولعم  دودح  زا  جراخ 

__________________________________________________

. دیجم نآرق  هیآ  ( 1)
27 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

تاداع قرخ  تامارک و  یعیبط و  بیاجع  رد  خیش  هدیقع 

خیش داقتعا  راتفگ و  زرط  زا  يرادومن  ات  مینکیم  همجرت  یـسرافب  لقن و  تاراشا  رـشاع  طمن  رد  ار  خیـش  تارابع  زا  یتمـسق  نیع  کنیا 
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. دوش مولعم  تاداع  قراوخ  یعیبط و  بیاجع  هرابرد 
مل ام  کبیذـکت  یف  قرخلا  سیل  زجع و  شیط و  کلذـف  ءیـش  ّلکل  ارکنم  يربنت  نا  وه  ۀـّماعلا  نع  كؤّربت  کسّیکت و  نوکی  نا  كاّیا 

راکنتسا کجعزا  نا  فّقوتلا و  لبحب  ماصتعالا  کیلع  لب  ۀنّیب  کیدی  نیب  مقت  مل  ام  هب  کقیدصت  یف  قرخلا  نود  ۀّیلج  دعب  کل  نبتـسی 
ناهربلا و مئاق  هنع  كدذـی  مل  ام  ناکمالا  ۀـعقب  یلا  کلذ  لاـثما  « 1  » حّرـست نا  باوّصلاف  کل  هتلاحتـسا  نهربتت  مل  ام  کعمـس  هاعوی  ام 

. بئارغ یلع  تاعامتجا  ۀلعفنملا  ۀلفاّسلا  يوقلا  ۀلاّعفلا و  ۀیلاعلا  يوقلل  بئاجع و  ۀعیبّطلا  یف  ّنا  ملعا 
دننک هضرع  وت  رب  ار  هچ  ره  هک  یـشاب  نانچ  نایماع  زا  دوخ  يرود  ّتیزم و  نداد  ناشن  دوخ و  مهف  یکریز و  راهظا  يارب  هک  ادابم  راهنز 

هک سک  نآ  ینادان  یقمحا و  تسا . يراسکبس  يرسکبس و  ینوبز و  زا  یتمسق  دوخ  راکنا  نیا  هک  یسانش  یتلیـضف  ار  نآ  ینک و  راکنا 
قیقحتیب دونشب  ار  هچ  ره 

__________________________________________________

. تسا حیحص  ود  ره  بصن  عفرب و  لاثما )  ) هملک بارعا  هدمآ و  ود  ره  يّدعتم  مزال و  یبرع  رد  حرس  لعف  خ . حرسی : (- 1)
28 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

. درادنپ تسارب  ار  نآ  دراد و  رواب  لیلدیب  دونشب  ار  زیچ  ره  هک  تسین  سک  نآ  زا  رتمک  دراگنا ، غوردب 
لیلد اب  وت  رب  زیچ  ره  غورد  تسار و  لاوحا  هک  ینک  گنرد  نادنچ  يرگنب و  کین  ینز و  گنچ  لّمأت  قیقحت و  هتـشر  ردنا  هک  داب  وت  رب 

نشور و وت  رب  زیچ  نآ  ندوب  لاحم  ات  نکم  راـکنا  گـنردیب  دـیآ  رکنتـسم  بیجع  دـنچ  ره  يونـشب  ار  هچ  ره  دوش -. راکـشآ  ناـهرب  و 
. ددرگ نهربم 

هک مادام ، يزادـنا  زاب  يزاس و  اهر  ناکما  هعقب  رد  ار  نآ  هک  تسا  نیا  باوص  تعیبط ) بئارغ  بئاجع و  ینعی   ) روما نیا  لاـثما  رد  سپ 
اب نآ  غورد  تسار و  ات  يرگنب  کـین  نآ  رد  تسخن  يونـشب  هچنآ  ره  هک  دـیاب  ینعی  تسا . هتـشادن  زاـب  نآ  زا  ارت  یعطق  لـیلد  ناـهرب و 

تساهبیاجع و تعیبط  ردنا  هک  نادب  و  ینک - راکنا  يرامش و  غوردب  ای  يرادرواب ، يراگنا و  تسارب  ار  نآ  هاگنآ  ددرگ  ادیپ  وت  رب  لیلد 
تساهعامتجا ه. اهیتفگش  بیارغ و  رب  هلعفنم  نیریز  ياهتّوق  اب  ار  هلاّعف  نیربز  ياهتّوق  رم 

ّرثأت ریثأتب و  تسا  طوبرم  نآ  لاثما  دادـعا و  تامـسلط و  رثا  لیبق  زا  یعیبط  بئارغ  بئاجع و  زا  یعون  روهظ  هک  تسا  نیا  خیـش  دوصقم 
قیاقح رد  هک  هفسلفتم  زا  یهورگ  دیامرفیم  هنامیکح  زردنا  تحیـصن و  رد  زا  و  يرـصنع . یـضرا و  هلعفنم  ياوق  يوامـس و  هلعاف  ياوق 

راثآ تامارک و  تاداع و  قرخ  تازجعم و  لیبق  زا  دنونشب  فولأم  تداع  فالخ  رب  ار  هچ  ره  هک  دناهدرک  تداع  دنرادن  تسرامم  مولع 
ّقح اّما  دناهتخاس . زاتمم  سانلا  ّماوع  زا  ار  دوخ  هک  دنسانشیم  یتلیـضف  دوخ  يارب  راکنا  نیا  رد  دننک و  راکنا  ار  همه  تامـسلط  مئازع و 

ینادان یقمحا و  تمالع  ود  ره  لیلدیب ، راکنا  ندرک و  رواب  هک  تسا  نیا  بلطم 
29 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

رکنم نافـسلفتم  تقامح  لهج و  دـننکیم -. رواب  ناهرب  لیلد و  نودـب  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  ببـس  نیدـب  ماوع  تقاـمح  لـهج و  تسا .
يزار رخف  ماما  لوقب  هکلب  دـننکیم . راکنا  لیلدیب  دـشاب  ناشتداع  فلاخم  هک  ار  يزیچ  ره  زین  نانیا  اریز  تسین ، ماوع  زا  رتمک  زین  دـحلم 
نکمم ماوع  يروابدوز  هک  اریز  تسامنملاع . نابآمدنمـشناد  قمح  زا  رتمک  شررـض  ماوع  هورگ  ینعی  لّوا  هقبط  لهج  تاراشا  حرـش  رد 

دنورگیم و نایدا  عیارش و  ءایلوا و  ءایبنا و  سیماونب  رتدوز  هکنیا  يارب  دشاب  مدآ  ینب  حالف  يراگتسر و  ملاع و  ماظن  حالـص و  هیام  تسا 
هشیپداحلا نارکنم  امن و  ملاع  لاّهج  ینعی  مود  هقبط  فالخ  رب  دنهنیم - ندرگ  ار  یعامتجا  ینید و  فیاظو  تارّرقم و  ماکحا و  تعاطا 

نایامن دنمـشناد  ناقمحا و  زا  رتمک  هعماج  يارب  اعّدایب  نایماع  ررـض  هلمجلاـب  و  دـنرادن . يرثا  یعاـمتجا  ماـظن  بیرخت  داـسف و  زج  هک 
. تسا قیقحتیب  ماخ  هفسالف  لهاج و 

مه نآ ، لاثما  تاجنرین و  تامـسلط و  راثآ  روهظ  نینچمه  تازجعم و  تاداع و  قرخ  تامارک و  رودـص  ناـکما  هراـبرد  راوگرزب  خـیش 
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رد رـشاع  طمن  رد  زین  تسا -. هداد  قفو  یعیبط  نیزاوم  یقطنم و  يایاضق  اب  هتفریذـپ و  یلقع  ّهلدا  اب  ار  روما  نیا  هتـشون و  طوسبم  یحرش 
: دیامرف یناسفن  تافّرصت  هدارا و  تّوق  رد  عبشم  ثحب  زا  دعب  تایآ  رارسا 

بذج لثم  ۀّیرـصنعلا  ماسجالا  ّصاوخ  اهیناث  ةروکذملا و  ۀّیناسفّنلا  ۀئیهلا  اهدحا  ۀـثالث  يدابم  نم  ۀـعیبّطلا  ملاع  یف  ثعبنت  ۀـبیرغلا  رومالا 
ۀّیوامس يوق  اهثلاث  هّصخت و  ةّوقب  دیدحلا  سیطانغملا 

30 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
ۀبـسانم ۀّیلاعفنا  وا  ۀیلعف  لاوحاب  ۀصوصخم  ۀّیـضرا  سوفن  يوق  نیب  اهنیب و  وا  ۀّیعـضو  تآیهب  ۀصوصخم  ۀّیـضرا  ماسجا  ۀجزما  نیب  اهنیب و 

تامـسلّطلا یناّثلا و  مسقلا  لیبق  نم  تاجنریّنلا  و  تامارکلا ، تازجعملا و  لب  لّوالا  مسقلا  لیبق  نم  رحّـسلا  ۀبیرغ و  راثآ  ثودـح  عبتتـست 
زا شیپ  هک  یناسفن  تأیه  یکی  دشاب  أدـبم  هس  زا  تعیبط  ملاع  رد  تاداع  قراوخ  روهظ  بیرغ و  روما  شزیگنا  ه  ثلاّثلا . مسقلا  لیبق  نم 

ماـسجا ّصاوخ  رگید  دـشاب ] اـیلوا  اـیبنا و  تمارک  هزجعم و  أـشنم  یناـسفن  تأـیه  تّوق  دومرف  هک  قباـس  لـصف  رد  ینعی   ] میدرک داـی  نیا 
نایم هک  ینامـسآ  ياهتّوق  رگیدـس  دـنک ، بذـج  دوخ  يوسب  ار  نهآ  تسا  صوصخم  نادـب  هک  یتّوق  ببـسب  ابر  نهآ  هکنانچ  يرـصنع 

ای یلعف  لاوحاب  هک  ینیمز  سوفن  ياوق  نایم  ناشیا و  نایم  ای  دناهتفای  صاصتخا  یعـضو  تآیهب  هک  ینیمز  ماسجا  ياهجازم  نایم  ناشیا و 
. ددرگ زیگناتفگش  بیرغ  راثآ  ثودح  مزلتسم  هک  دوب  یتبسانم  دنشاب ، صوصخم  یلاعفنا 

ماسجا ّصاوخ  ینعی   ] مود مسق  لیبق  زا  تاجنرین  و  یناسفن -] تأیه  ینعی   ] تسا لّوا  مسق  لیبق  زا  مه ، زین  تامارک  تازجعم و  هکلب  رحس 
ه. یضرا ] سوفن  ياوق  ای  ماسجا  هجزما  اب  يوامس  ياوق  تبسانم  ینعی   ] دشاب موس  مسق  لیبق  زا  تامسلط  و  يرصنع -]

خیش هک  سفن  فّرـصت  هدارا و  تّوق  ینعی  یناسفن  تّوق  لّوا  دشاب  زیچ  هس  لولعم  تاداع  قرخ  یّلک  هک  تسا  نیا  خیـش  دوصقم  هصالخ 
لیصفتب نآ  هرابرد 

31 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
. درک دنناوتن  ریثأت  يرصنع  یضرا و  لباوق  مامضنا  نودب  يوامس  مارجا  اّما  يوامس . مارجا  موس  یلفس ، ماسجا  مود  تسا ، هدنار  نخس 

رد يوامـس  لعاوف  ریثأت  لیبق  زا  تامـسلط  يرـصنع و  مارجا ، ریثأت  لولعم  تاجنرین  یناسفن و  تّوقب  طوبرم  رحـس  تامارک و  تازجعم و 
ار تاداع  قراوخ  عوقو  یگنوگچ  ناکما و  رد  قیقحت  قوف ، تراـبع  حرـش  نمـض  رد  يزار  نیّدـلا  رخف  ماـما  تسا . يرـصنع  تـالعفنم 

یلقن یلقع و  موـلع  رد  هک  رّحبت  هطاـحا و  هـمه  نآ  اـب  وا  دوـخ  و  « 1  » دـنکیم هلاوح  موتکملا  رـسلا  هب  موسوم  شدوخ  تاـفیلأت  زا  یکیب 
- ماما ار  وا  ات  میراد  غارـس  يو  زا  یفـسلف  یقطنم و  يایاضق  رد  یتح  یملع  ثحابم  رد  هک  راکنا  دـیدرت و  کش و  هجرد  نآ  اب  تشاد و 

هدنراگن هدیقعب  تسا ! هدرک  قیبطت  یلقع  یملع و  ینابم  اب  ار  نآ  قیدـصت و  ار  هبیرغ  نونف  ریثأت  خیـش  دـننام  زین  دـنداد  بقل  نیکّکـشملا 
بجح و زارحا و  هذوع و  هیقر و  ذیوعت و  رفج و  دادـعا و  مسلط و  اعد و  رحـس و  هزجعم و  تمارک و  زا  تاداع  قراوخ  عاونا  روهظ  يارب 
ار ۀّمهلاب ) قلخی  فراعلا   ) یلاع هتکن  دوب و  دـیابن  لفاغ  يرـشب  هنونکم  ياوق  ساوح و  ّتیعمج  یناسفن و  تّوق  زا  اصوصخم  هریغ  هریغ و 

ِیف َو  رگید  ياج  رد  و  ُّقَْحلا - ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  َو  ِقافْآلا  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَـس  دیامرفیم : دیجم  نآرق  رد  درک  دیابن  شومارف 
. تسین عوضوم  نیا  رد  وگتفگ  لاجم  العف  نیا  زا  شیب  َنوُرِْصُبت  الَف  َأ  ْمُکِسُْفنَأ 

يرگید ماـــــــــــــــقم  رد  دــــــــــــــــیآ  هـــــــــــــــتفگ  يرواـــــــــــــــنهپ  هـــــــــــــــمجرت  ار  نخــــــــــــــــس  نـــــــــــــــیا 
__________________________________________________

. قیقحتلا یف  ابغار  تنک  نا  موتکملا  رّسلا  یلا  عجرا  ّمث  (- 1)

32 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
«1  » مر ّمط و  وزرآ و  نارازه  رب  مهم  دص  رد  هدش  تمسق  وت  لقع 
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قشمد دنقرمس و  نوچ  شوخ  يوش  ات  قشعب  ار  ازجا  درک  دیاب  عمج 
ناهن ّسح  زا  نتفگ  دوبچ  یحو  ناج  شوگ  ددرگ  یحو  ّلحم  سپ 

یمک شیب و  زا  ددرگ  اراکشآ  یمدآ  ّرس  هک  ات  دیاب  رید 

باتک زا  هدافتسا  دروم  خسن 

هراشا

زا زغن  رکف  نیا  و  دیآ ، رب  انیـس  یلع  وبا  سیئر  خیـش  یـسراف  لئاسر  بتک و  رـشن  عبط و  ءایحا و  ددـص  رد  یّلم  راثآ  نمجنا  هکنآ  زا  لبق 
مّظعم راسمیت  تمکح و  رغـصا  یلع  ياقآ  مّرکم  دنمـشناد  بانج  صوصخلا  یلع  نمجنا  مرتحم  ءاـضعا  تسود  بدا  هدرورپ  قوذ  حور 

راک و طاشن  هیاـم  رثا و  أـشنم  ندـب  رد  حور  لولح  دـننام  ینمجنا  هزوح و  ره  رد  ناـشیا  دوجو  هک  هّللا  امهدـّیأ  یناـبناهج  دبهپـس  ياـقآ 
هلاسر هدـش و  عبط  رّرکم  هک  همانـشناد  باتک  زا  ریغ  خیـش  یـسراف  ياهبنارگ  راثآ  دوجو  زا  صاخـشا  بلاـغ  دوارت ، نوریب  تسا  ّتیلاّـعف 

. دندوب عالّطایب  تسا  هتشاد  ترهش  يو  مانب  زابرید  زا  هک  رگید  لئاسر  ضعب  ضبن و 
مهبم و یمان  زج  متفرگ  هدهع  رب  مرتحم  نمجنا  فرط  زا  ار  نیمّزعملا  زونک  عبط  حیحصت و  هخـسن و  هّیهت  هک  نامز  نیا  ات  زین  روطـس  مقار 

ذخآم رد  هک  ببـس  نیاب  دـیاش  مراد ، خیـش  یـسراف  یبرع و  راثآ  همهب  هک  ییهقالع  دوجو  اب  و  متـشادن - غارـس  باتک  نیا  زا  كوکـشم 
نآ زا  خیش  تاّفلؤم  وزج  رد  میدق  ربتعم 

__________________________________________________

ینعم نیا  زا  دروآ -. رایـسب  لام  ریثکلا ) لاملاب   ) ینعی ّمّرلا » ّمطلاب و  ءاج   » دـنیوگ یبرع  رد  تسا . ترثک  ملاـع  ّمر  ّمط و  زا  دوصقم  (- 1)
. دننک هدارا  ترثک  ملاعب  هّجوت  هلغشم و  ترثک  ازاجم 

33 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
رّدقم شاب ، وگ  هچ  ره  مدوب - هدادن  جرخب  نآ  يوجتسج  رد  علو  صرح و  نادنچ  دوب  راکنا  دروم  كوکـشم و  ودب  شباستنا  هتفرن و  مان 

. مشاب هدرک  مزج  ّتین  مزع و  راک  نیا  رب  نونک  ات  هک  داتفین  قاّفتا  نینچ  دوبن و 
دنچ تّدم  رد  هریسیت  هّللا و  نوعب  هبابسا » ّأیه  ائیش  هّللا  دارا  اذا   » مکحب مدیشوک و  هخسن  ندرک  ادیپ  رد  دش  رکذ  هک  یتبسانمب  ماّیا  نیا  رد 
دای اهنآ  زا  يراصتخا  زمرب  اهلدب  هخسن  یشاوح و  رد  تسا و  يرجه   9 نرقب 8 - ّقلعتم  اهنآ  مدقا  هک  متفای  نآ  زا  فلتخم  هخسن  شش  هام 

: رارق نیاب  ماهدرک 

هخسن س - 1

نآ زا  رگید  ّمهم  لئاسر  یـسوم و  ینب  لیحلا  باتک  رب  لمتـشم  یّطخ  هعومجم  وزج  رد  رالاسهپـس  هسردـم  هناخباتکب  ّقلعتم  هخـسن  ینعی 
رظنب هک  نیمّزعملا  زوـنک  زا  دوـب  ییهخـسن  نیتـسخن  دوـخ  نیا  تسا -. يرجه   9 نرق 8 - نیب  اـم  قیقحتلا  یلع  شتباـتک  خـیرات  هک  لـیبق 

يربهر ار  ملع  نابلاط  هک  هّلظ  دم  دمحا  اقآ  جاح  ياقآ  باطتسم  ترـضح  هناخباتک  مرتحم  سیئر  تدضاعم  هزاجا و  اب  دیـسر و  هدنراگن 
. مدرک خاستنا  دوخ  يارب  ار  نآ  تسا  قداص  ییامنهار  قیدص و 

هعومجم زا  تسا  مود  مسق  رخاواب  ّقلعتم  هک  یـشخب  هنافّـسأتم  اّما  هدـش ، میـسقت  هلاقم  تفهب  لّوا  مسق  مسق و  ودـب  باـتک  هخـسن  نیا  رد 
. تسا هدنام  رخآلا  فوذحم  مامتان و  میسقت  نیا  قباطم  باتک  هجیتن  رد  هداتفا و 

. دش دهاوخ  هتفگ  حیحصت  یگنوگچ  رد  هک  یحرشب  مداد  رارق  لّوا  نتم  ار  هخسن  نیا 
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34 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

هخسن ش - 2

لضاف ترضحب  ّقلعتم  داتفا ، هدنراگن  تسدب  هاگشناد  داتسا  دیمع  رتکد  ياقآ  دنمجرا  لضاف  تسود  ییامنهارب  هک  دوب  ییهخـسن  نیمود 
. دندرک فطل  هدنبب  هقیاضمیب  هدناسیون  دوخ  یکلم  باتک  يور  زا  ار  نآ  هک  هتادافا  تماد  هاگشناد  داتسا  یباهش  دومحم  ياقآ  مّظعم 

هلاسر لیبق  زا  مهم  لئاسر  رب  لمتشم  يرجه  مهن  هدسب  ّقلعتم  تسیاهعومجم  وزج  رد  دنهدیم  عالّطا  مّظعم  لضاف  هک  يروطب  هخسن  لصا 
. نآ لاثما  ینارح و  یسیع  نب  ّیلع  زا  بالرطسا  تفرعم  راّفص و  نب  دّمحم  فیلأت  میوقت  تفرعم 

مئالع هدـش و  میـسقت  لصف  تفهب  دـهدیم  یناـشن  نونّظلا  فشک  هک  روط  ناـمه  باـتک  لـصا  هتفرن و  مسق  ود  زا  وگتفگ  هخـسن  نیا  رد 
قباس نورق  يایاقب  زا  مهن  نرق  رد  هک  نآ  لاـثما  فورح و  لـصو  لـصف و  و  ج چ ]  ] و ب پ ]  ] تباـتک لـیبق  زا  شّطخلا  مسر  زا  یگنهک 

. تسا دوهشم  ادیوه و  هدوب ، لومعم  زونه 

هخسن م - 3

صولخ ّتبحم و  لامک  اب  ار  نآ  مرتحم  رادباتک  یلیهس  ياقآ  هک  هرمع  دیز  ینارهط  راّجتلا  کلم  اقآ  نیـسح  جاح  ياقآ  هناخباتکب  ّقلعتم 
. متشاد تفر  دمآ و  اجنآ  دوخ  هخسن  هلباقم  يارب  یتّدم  دندراذگ و  هدنب  رایتخا  رد 

.- دراد توافت  تهج  ره  زا  ربتعم  خسن  ریاس  روبزم و  هخسن  ود  اب  هک  رّخأتم  نورقب  طوبرم  یّطخ  تسیاهعومجم  نمض  رد  مه  هخـسن  نیا 
طقس مّهوت  ار  یکی  هتشون و  لصف  هد  اّما  هدرک  لصف  هدزایب  ار  باتک  هکنیا  هلمج  زا 

35 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
نیمّزعملا و زونک  شبلاطم  هیام  رهوج و  عوضوم و  مان و  هک  هتخاس  یباتک  هلمجلاب  هتـشاد و  رّخؤم  مّدـقم و  هیزجت و  مه  ار  یقاب  هدومن و 

. تسا رگید  باتک  يرادنپ  شتاهج  ریاس 
هتشون بکاوک  هنخد  رد  ار  مهدزای  لصف  م )  ) هخسن رد  تسا -. بکاوک  هنخد  رد  مراهچ  لصف  خسن  رگید  و  ش )  ) و س )  ) هخسن رد  الثم 

زا ییهراپ  رد  متشه  لصف  رارق : نیاب  تسا  هدرک  هوالع  دوخ  لایخب  لصف  هس  و  هدرمـش ، دوخ  لصا  هخـسن  تاطقـس  زا  ار  مراهچ  لصف  و 
- بکاوک لاکـشا  رد  مهن  لصف  دـننک - نفد  اجک  دنـسیونب و  هعقر  دـنچ  هک  لیبق  نیا  زا  تامـسلط  حاولا و  بتک  ریاس  زا  ذوخأـم  لاـمعا 

لـصاب طوبرم  مادـک  چـیه  لصف  هس  نیا  بلاطم  و  وداج -. رحـس و  تامـسلط و  بتک  زا  تسا  ذوخأم  زاب  هک  لامعا  یقاب  رد  مهد  لـصف 
یکاح هک  هتشون  ار  هنایماع  ترابع  نیا  بکاوک  تاروخب  زا  دعب  باتک  نایاپ  رد  هخسن  بتاک  هناتخبـشوخ  تسین ! نیمّزعملا  زونک  باتک 
مراهچ لصف  رد  بکاوک  هنخد  نیا و  زا  لبق  هتـشون  هک  دـجبا  فورح  حرـش  رد  دوریم  مجنپ  لصف  هب  اجنیا  زا  : » تسنابتاک يراـکبارخ  زا 

هنع لوقنم  هخسن  هک  دوشیم  مولعم  حرش  نیا  زا  تشادن !» هخسن  لصا  رد  مهدزای  لصف  دوب  هتـشون  رخآ  رد  هداتفا و  ملق  زا  لصا  رد  تسا 
بکاوک هنخد  رد  ار  مراهچ  لصف  ربتعم  خسن  ریاس  لثم  هخسن  نآ  رد  تسا - هداتفا  تبکن  زور  نیاب  لهاج  نابتاک  تسد  رد  هدوب و  لیصا 

رد هتخادنا و  ملق  زا  ار  بکاوک  هنخد  لصف  یبتاک  تسا -. هتشادن  الصا  مهدزای  لصف  هتـشون و  دجبا  فورح  میـسقت  رد  ار  مجنپ  لصف  و 
هدرک مّهوت  رگید  بتاک  دعب  هتشون ، دوخ  هخسن  رخآ 

36 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
باّتک نانچمه  و  هدیـسر ، لصف  تشهب  باتک  هابتـشا  نیا  زا  تسباتک ، رخآ  لصف  هخـسن ، رخآ  بوتکم  هدـش و  طقـس  مراـهچ  لـصف  هک 
هدمآ رد  طولغم  شوشغم  صقان  لصف  هدزای  رد  تروص  نیاب  ییهخسن  ات  هدوزف  هتـساک و  هدرک و  فرـصت  نآ  رد  دوخ  شیپ  زا  رـسدوخ 
بتک فیحصت  فیرحت و  زا  يرادومن  ناگدنناوخ  هک  متشون  نآ  يارب  ادمع  تشادن  موزل  ّتیمها و  رهاظب  دنچ  ره  ار  حیضوت  نیا  تسا !
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بالخ زا  تایح و  بآ  تاملظ  رد  هک  دنسانشب  ار  نیما  قّقحم  ناحّحـصم  نابتاک و  تمحز  جنر و  ردق  دننیبب و  نئاخ  باّتک  تسد  رد  ار 
رد ار  نآ  هتخاـس  مهارف  لـصاب  کـیدزن  ّبترم  حیحـص و  یتخـسن  شوشغم ، طولغم  خـسن  هنوـگ  نیا  ناـیم  زا  ینعی  هتـسج ، باـن  رهوـگ 

. دناهدراذگ نابلاط  سرتسد 

هخسن خ - 4

. مدرک يرادیرخ  راک  ءانثا  رد  ار  نآ  دش و  بناج  نیا  دوخ  بیـصن  هناتخبـشوخ  هک  هدزاود  دصهن و  هنس 912  هخّروم  میدق  تسیاهخسن 
. دیایب شحرش  بیرقنع  هکنانچ  مدرک . هلباقم  خسن  ریاس  اب  هداد  رارق  مود  نتم  ار  نآ  ببس  نیدب  تسا ، طلغ  مک  ربتعم و  رایسب 

هخسن ض - 5

نآ ءازجا  تباتک  خـیرات  هک  ییهعومجم  نمـض  رد  بناج  نیا  دوخب  ّقلعتم  مه  تفه  هاـجنپ و  رازه و  هخّروم 1057  تسا  يرگید  هخسن 
ّمهم يزیچ  هک  هعومجم  نیا  کلام  تسا - زاتمم  هدوجوم  خـسن  نیب  اـم  1058 و  تاونس 1054 - نیب  ام  یناهفصا  مان  نیّدلا  ءایـض  ّطخب 

دروم هخسن  نیمه  زا  ریغ 
37 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

دوخ زا  باتک  نایاپ  رد  هخسن  نیا  بتاک  تخورف ! هدنبب  فازگ  یغلبمب  ار  نآ  ات  داد  جرخب  بیجع  ّحش  ّتنض و  خاستنا  رد  درادن  جایتحا 
. تسا طوبرمان  باتک  بلاطم  اب  هک  هدرک  قاحلا  مصخ  قارحا  يارب  بکاوک  روخب  عمش و  نتخوس  همیزع و  اب  ار  یلمع 

هخسن ب - 6

یکچوک هعومجم  وزج  رد  گنهرف  یّلم  هناخباتک  مرتحم  سیئر  ینایب  يدهم  رتکد  ياقآب  ّقلعتم  داتفا  متـسدب  هک  تسا  ییهخـسن  نیرخآ 
. دشاب مهدزاود  نرقب  طوبرم  ارهاظ  درادن و  تباتک  خیرات  هک 

. میزادرپیم حیحصت  یگنوگچب  نونکا  دش - عقاو  هدافتسا  دروم  باتک  هلباقم  حیحصت و  رد  ار  بناج  نیا  هک  یخسن  حرش  دوب  نیا 

باتک حیحصت  یگنوگچ 

تریح زا  ریغ  اهلدب  هخسن  زا  یـشاوح  ندرک  رپ  و  دوبن ، رّـسیم  اهنآ  نیب  ام  قیفوت  هک  تشاد  فالتخا  نادنچ  رگیدکی  اب  باتک  خسن  نوچ 
هخـسن ات  منک  پاچ  مزال  ياهلدب  هخـسن  اب  ار  نتم  ود  هک  تفرگ  رارق  هشیدـنا  نیا  رب  لد  تشادـن ، هدـیاف  ناگدـنناوخ  رطاخ  یگتفـشآ  و 

راچد بلاطم  تاملک و  تّحـص  باوبا و  لوصف و  بیترت  رد  باتک  ناگدننکهعلاطم  هکنیا  هن  دـشاب ، هدـش  عبط  هلاسر  نیا  زا  دـیفم  لماک 
؟ تسا مادک  حیحص  ترابع  تسیچ و  بلطم  لصا  هک  دننادن  راک  رخآ  دنوش و  بارطضا  دیدرت و 

یخسن اب  ار  نآ  مداد و  رارق  نتم  دوب  خسن  مدقا  هک  ار  س )  ) هخسن راب  لّوا 
38 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

هدوجوم خسن  ریاس  زا  رتحیحص  رتلماک و  هک  ار  خ )  ) هخسن مود  راب  مدرک -. عبط  اهلدب  هخـسن  یـشاوح و  اب  هلباقم و  دومنیم  بسانتم  هک 
. مدیناسر عبطب  اهلدب  هخسن  یشاوح و  طبض  هلباقم و  حیحصت و  اب  نانچمه  دمآ  رظنب 

دوخ ناگدـنناوخ  هک  يروطب  تسا ، زاتمم  مود  پاچ  زا  هخـسن س )  ) تمـالعب شلّوا  عبط  هک  دـش  پاـچ  هبترم  ود  باـتک  بیترت  نیا  اـب 
. دنیامرفیم هظحالم 

ود تیاعر  اب  ار  باتک  خـسن  هک  رارق  نیاب  ماهدومن  زاب  دوخ  هحّحـصم  بتک  همّدـقم  رد  رّرکم  هک  تسناـمه  حیحـصت  رد  هدـنراگن  شور 
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حیـضوت اب  و  مزادرپیم ، خسن  ریاس  اب  نتم  هلباقمب  یناعم  ظافلاب و  لماک  هّجوت  اب  هاگنآ  مهدـیم  رارق  راک  ساسا  تمدـق ، تّحـص و  طرش 
تبث ار  رادینعم  مزـال  ياهلدـب  هخـسن  تاـبثا و  ار  تاطقـس  فذـح و  ار  دـئاوز  عفر و  دـیدرت  نودـب  ار  نتم  حـضاو  طـالغا  یـشاوح  رد 

رتکیدزن طیلغتب  شرثا  هجیتن و  هک  لئاط  ینعمیب ال  ياهلدب  هخسن  تادیدرت و  كوکشب و  یـشاوح  نتـشابنا  زا  ناکمالا  یّتح  و  منکیم -
. میوجیم زارتحا  حیحصت ، ات  تسا 

حیحـصت عامـس و  تئارق و  رد  ام  میدق  خیاشم  هک  تسیاهّینـس  ّتنـس  نامه  بتک ، هضراعم  هلباقم و  حیحـصت و  رد  نم  هدـیقع  هلمجلاب  و 
.- مرازیب تخس  دریگب  جاور  دهاوخیم  ام  نایم  رد  نایئاپورا  دیلقتب  هک  یتعدب  زا  و  دناهتشاد ، بدا  رعش و  خیرات و  ثیدح و  هقف و  بتک 

نسحتسم دروم  نیا  رد  اهنآ  شور  هکلب  دنرادن ، راک  نیا  زج  ییهراچ  دنتسین و  ام  تاّیبدا  نابز و  لها  نانآ 
39 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

لها هکنیا  رگم  تسین ، راوازـس  هتـسیاش و  هجو  چـیهب  نایئاپورا ، زا  زین  یّلم  تاّیبدا  نابز و  رد  ام  يوریپ  اّما  تسا -. تناـما  حور  قفاوم  و 
ترـشابم و رب  يرابجا  ار  وا  مه  تروص  نیا  رد  دـشاب - هتـشاد  ار  هناگیب  لهاان  مکح  صوصخم ، یباتک  بلاطم  عوضومب و  تبـسن  ناـبز 

«. دنتخاس يراک  رهب  ار  یسک  ره   » تسین راک  نیا  دّهعت 

هبیرغ مولع  ینف  تاحالطصا  ریسفت  بلاطم و  حیضوت 

هراشا

ریـسفت حیـضوتب و  جاتحم  هدیـشوپ و  ناگدنناوخ  بلغا  يارب  هک  هتفر  راکب  یّنف  تاحالطـصا  هدش و  جرد  یبلاطم  رـضاح  باتک  ءانثا  رد 
بتک رگید  هعجارمب  دـننامن و  زاب  باتک  بلاطم  مهف  زا  ناگدـننکهعلاطم  ات  دوزفا  همّدـقم  رد  ار  لصف  نیا  هدـنراگن  ببـس  نیدـب  تسا -.

. دنوشن دنمزاین 

فورح ریاود 

هراشا

ار نآ  هتخاـس و  ّبترم  صوصخم  یبیترتب  « 1  » ار هناگتـشه  تسیب و  فورح  ّصاخ  يرظن  هقیلـس و  قفاوم  هبیرغ  نونف  ياملع  زا  هتـسد  ره 
. دناهداد رارق  یّنف  لامعا  ساسا  هیاپ و 

__________________________________________________

تسا یبرع  هّصتخم  فورح  یبرع و  یسراف و  نیب  ام  كرتشم  يابفلا  فورح  تیاعر  الّوا  دنریگیم  ار 28  فورح  ددع  هکنیا  ببس  (- 1)
ال)  ) تمالعب دـنیوگیم و  فلا  مال  ار  نآ  هک  ییاوه  يّدـم  هنّیل  فلا  اـیناث  درادـن - پ چ ژ گ )  ) ار یـسراف  هّصتخم  فورح  ببـس  نیدـب 
رب دـیآیمن ، رادادـص  فورح  باـسحب  تسا  ضحم  تّوـصم  فرح  تسین و  رادادـص  یگنهآ  فورح  وزج  رد  نوـچ  دـنهدیم  شیاـمن 

باـب رد  زین  اـهقف  رثـکا  تسین . ضحم  تّوـصم  دراد و  ود  ره  یگنهآ  ریغ  یگنهآ و  تروـص  هک  يو )  ) ینعی رگید  هنّیل  فورح  فـالخ 
. تسا نیمه  طخ  باب  رد  زین  بدا  ياملع  هدیقع  دنیوگیم - فرح  ار 28  یّجهت  فورح  تاید 

40 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
. دنیوگ فورح  ریاود  حالطصاب  ار  فورح  تابیترت 

[ یثتبا ای  ثتبا  هریاد  ]
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 ... لکشب ا ب ت ث ج ح تسفورح  بیترت  دوصقم  یثتبا ، ای  ثتبا  هریاد  الثم  - 
.- تسلومعم مولعم و  ناگمه  دزن  دشابیم و  فورح  ریاود  نیرتفورعم  هک  خلا 

[ دجبا هریاد  ]

فورح نتـشون  رد  فورعم و  مه  نآ  هک  خلا  نملک ...  یّطح  زّوه  دـجبا  لمجب : فورح  بیترت  ینعی  يدـجبا ، ای  دـجبا  هریاد  نینچمه  و 
. تسلومعم خیرات  هّدام  نتفگ  میوقت و 

يانبم بیترت و  نف  ياملع  هک  يریاود  اّما  « 1  » دوشیم ادیپ  رصح  ّدح و  یب  روص  لاکشا و  یضایر  دعاوقب  فرح  زا 28  هک  تسا  یهیدب 
تـسا رتلومعم  رتروهـشم و  ریاود  ریاس  زا  بیترتب  شلّوا  هریاد  شـش  هک  هدیـسر  هریاد  هدزیـس  هدنراگن  رظنب  نونک  ات  دـناهداد  رارق  لامعا 

: رارق نیاب 
. طهعا جسفا ، زهجا ، لیدا ، تسحا ، غسنا ، یغرا ، شذجا ، غقیا ، بهجا ، مطها ، دجبا ، ثتبا ،

«. 2  » دناهتفگ ار  یغرا  هریاد  بهجا  ياجب  دوشیم  هتفگ  هتس  ریاود  حالطصاب  هک  فورعم  هریاد  شش  رد  یضعب 
__________________________________________________

هدع دیاب  فرح  دنچ  بیترت  هرامش  ندروآ  تسدب  يارب  هک  رارق  نیاب  تسا  بیترت  هدعاق  یـضایر  حالطـصا  رد  شدعاوق  هلمج  زا  (- 1)
مییوگیم 120 مینادب  ار  فرح  جنپ  بیترت  لاکشا  هرامـش  میهاوخب  رگا  الثم  درک . برـض  مه  رد  بولطم  رخآ  ددع  ات  کی  زا  ار  فورح 

مینک برض  مه  رد  بیترتب  ات 28  کی  زا  ار  دادعا  دـیاب  فرح  تشه  تسیب و  يارب  سپ  [- 1 * 2 * 3 * 4 * 5 120  ] دنکیم ادیپ  تروص 
بتک رد  هک  دراد  رگید  دـعاوق  مینادـب  ار  نآ  یعابر  یثالث و  یئانث و  تاـبیکرت  میهاوخب  رگا  و  دـشاب -. ددع 28  رخآ  هیف  بورـضم  هک 

. دناهتشون لیصفتب  یضایر 
تاونـس 1024 و عیاقوب  لاثم  باتک  بلاطم  رد  هک  مهدزای  نرق  يافرع  زا  يراطـش  يرداق  ینیـسح  دومحم  مولعلا  فرـش  باتک  رد  (- 2)

. تسا هتشون  یغرا ، شذجا ، غقیا ، مطها ، دجبا ، ثتبا ، ار  فورعم  هّتس  رئاود  هدروآ   1036
41 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

. میهدیم حیضوت  ار  رگید  رئاود  ضعب  لاثم  ضحم  زاب  میتفگ - شیپ  ار  دجبا  ثتبا و  هریاد 

مطها هریاد 

. غخر علحد  ظثق  سک  زج  ضتص  نیوب  ذشف  مطها  هلمج : تشه  زا  دوشیم  لیکشت 
بآ و داـب و  شتآ و   ) رـصنع راـهچ  تیاـعرب  هتفرگ  فلا  فرح  زا  هک  بیترت  نیاـب  دـناهدروآ  نوریب  زوـه  دـجبا  فورح  زا  ار  هریاد  نیا 

هدرک حرط  راهچب  راهچ  ار  فورح  تسوبی ) تبوطر و  هلعفنم  ّتیفیک  ود  و  تدورب - ترارح و  هلعاف  ّتیفیک  ود   ) هعبرا عیابط  و  كاـخ )
نیاـب فورح  سپ  دـناهداد - فرح  تفه  تدورب ، تبوطر و  تسوبی و  ترارح و  بیترتب  ار  یتـعیبط  ره  نییاـپب و  ـالاب  زا  ار  يرـصنع  ره 

: تسا هدمآ  نوریب  راک  زا  بیترت 
د بطر -) یئام  فورح   ) ج ز ك س ق ث ظ سبای -) ییاوه  فورح   ) ب و ي ن ص ت ض ّراح -) يراـن  فورح   ) ا ه ط م ف ش ذ

[. دراب یکاخ  فورح   ] ح ل ع ر خ غ
. دناهدیمان مطها  هریاد  ار  نآ  هتخاس و  ذشف  مطها  ياههلمج  فورح  نیا  زا 
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: غقیا هریاد 

نوریب « 1  » لّمج باسحب  دجبا  فورح  زا  مه  هریاد  نیا 
__________________________________________________

هدرک و طبـض  میم  دیدشت  حـتف و  میج و  مضب  ربتعم  ناسیونتغل  رثکا  دـجبا ، فورح  باسح  ینعی  لمج  باسح  رد  ار  لمج  هملک  (- 1)
سورعلا جات  فلؤم  يدیبز  ففخی .» دق  لّمجلا و  باسح  رّکسک   » دسیونیم سوماق  بحاص  دناهدرمش  حیحص  زین  ار  میم  فیفخت  یـضعب 

تـسا هتفگ  هدرک و  دیدرت  میم  دیدشتب  لمج  هملک  ندوب  یبرع  رد  يو  هک  دنکیم  لقن  فورعم  يوغل  دـیرد  نبا  زا  ترابع  نیا  حرـش  رد 
هلاق  » تسا هدرمـش  ّقثوم  ریغ  ار  نآ  لئاق  ربتعمان و  ار  میم  فیفختب  لوق  وه  و  دـشاب - یبرع  هک  منکیمن  نامگ  ینعی  ایبرع » هبـسحا  ـال  «و 

فورح زا  بّکرم  ياههلمج  دوخ  ینعمب  میم  فیفختب  لـمج  هک  مهدـیم  لاـمتحا  هدـنراگن  ۀـقث » یلع  هنم  تسا  دـیرد  نبا  لاـق  مهـضعب 
؟ تسا میم  دیدشتب  لّمج  شطبض  فورعم ، باسح  اّما  دشاب  حیحص  مه  فورح ، باسح  ینعمب  هن  خلا ، زوه ...  دجبا  ینعی  یجهت 

42 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
هتخادنا و مه  يولهپ  سنج  کی  زا  تائم  تارـشع و  داحآ و  تیاعرب  ار  نیغ  ات  فلا  زا  ینعی  رازه  ات  کی  زا  هک  بیترت  نیاب  تسا  هدمآ 

: رارق نیاب  دناهتخاس  هلمج  هن  نآ  زا 
رب و  [- 400 ، 40 د م ت 4 ،  ] تمد [- 300 ، 30 ج ل ش 3 ،  ] شلج [- 200 ، 20 ب ك ر 2 ،  ] رکب [- 1000 ، 100 ، 10 ا ي ق غ 1 ،  ] غـقیا

. ظصط ضفح ، ذعز ، خسو ، ثنه ، سایق ، نیا 
. خلا ا ي ق غ ب ك ر ج ل ش د م ت ...  دوشیم : روط  نیا  غقیا  هریاد  فورح  سپ 

بهجا هریاد 

هتشون راصتخاب  باتک  یشاوح  رد  ار  نآ  بیترت  تسفورح و  یساسا  رئاود  زا  یکی  بهجا  هریاد  تسا  ینتبم  نآ  رب  باتک  ياههتـشون  هک 
ینتبم همه  نآ  لاثما  هعبس و  بکاوک  هعبرا و  عیابط  رصانعب و  فورح  میسقت  لیبق  زا  باتک  بلاطم  لامعا و  هک  میاهدرک  دزـشوگ  اجنآ  و 
فورح دروم  رد  ناشفیحـصت  فیرحت و  اقاّفتا  هک  نابتاک  طالغا  حیحـصت  میدرب  یپ  ساسا  نیاب  نوچ  هناتخبـشوخ  و  تسا . هریاد  نیا  رب 

. دیدرگ ناسآ  ام  رب  تسا  رفتغم  يداع و  ینعمیب ، هعّطقم 
شخب ود  ار  هناگتـشه  تسیب و  فورح  اریز  دوریم - راـکب  هریظن  ماـمز و  يارب  زین  دادـعا  رفج و  ملع  ياههتـشر  ضعب  رد  بـهجا  هریاد 

: بیترت نیاب  دنناوخیم  هریظن  ار  مود  فرح  هدراهچ  ساسا و  احالطصا  ار  لّوا  فرح  هدراهچ  هدرک  يواسم 
ا ج ه ب و ز ر د ي ك ش خ ل س ساسا : فورح 

43 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
هریاد بهجا و  هریاد  ار  نآ  هـک  دوـشیم  لیکـشت  هـلمج  تـفه  فورح  نـیا  زا  ث ظ م ف ذ غ ن ت ص ض ع ح ط ق  هریظن : فورح 

: دنیوگیم یبهجا 
. قطحع ضصتن ، غذفم ، ظثسل ، خشکی ، درز ، و  بهجا ،

یقاــب ساــیق  نـیا  رب  و  ب -)  ) هریظن ف ) (، ) ه  ) هریظن م )  ) و ج ،)  ) هریظن ظ )  ) فرح و  تـسا ، فـلا  هریظن  هریاد  نـیا  رد  ث )  ) فرح سپ 
. دشاب ساسا  فورح  هریظن  مود  رطس  فرح  هدراهچ 

اب تامیـسقت  رگید  رـشع و  انثا  جورب  هراّیـس و  هعبـس  بکاوک  و  « 1  » هعبرا عیابط  رـصانعب و  فورح  میـسقت  دـش  مولعم  بهجا  هریاد  نوچ 
. تفگ میهاوخ  يدوزب  ار  نآ  لیصفت  ددرگ و  ناسآ  میراد  تسد  رد  هک  يدعاوق 

www.Ghaemiyeh.comنیمزعملازونک ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 30 

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m

http://www.ghaemiyeh.com


یغرا شذجا و  هریاد 

. فرح هدراهچ  ياراد  رطس  ره  دوش  لیکشت  هریظن  ساسا و  رطس  ود  زا  زین  هریاد  ود  نیا  فورح 
: شذجا هریاد  ساسا  فورح 

: هریظن فورح  ا ج ذ ش ظ ق ن ب ح ر ض ع ك و 
ت خ ف ص غ ل ه ث د س ط ز م ي

__________________________________________________

تبوطر و  ) هلعفنم هّوق  ود  و  تدورب ) ترارح و   ) هلعاف هّوق  ود  ینعی  میدـق  يامکح  اـّبطا و  هدـیقعب  تسا  هناـگراهچ  عیاـبط  دوصقم  (- 1)
هک تسا  يرهاظ  یکـشخ  يرت و  هن  تسوبی  تبوطر و  زا  امدق  دوصقم  هک  یـشاوح ص 32 )  ) میاهتفگ مه  زاب  رگید  لحم  رد  تسوبی -)

دنیوگیم بطر  ار  اوه  ببس  نیدب  و  تسا - لکش  یگدنریذپ  رید  تسوبی  و  لّکـشت ، تلوهـس  تبوطر  زا  دارم  هکلب  دوش  هدوسب  تسد  اب 
. ددرگیم لکشتم  دوز  یمجح  دعب و  ره  تروصب  هک 

44 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
: یغرا هریاد  فورح 

فرح هدراــهچ  و  ساــسا ، ار  لّوا  فرح  هدراــهچ  ص ل ح ض م خ ط ن د ظ و ذ ع ه ] [- ] [ا ر غ ي ب ز ف ت س ق ث ش ك ج
. درادن جایتحا  حرشب  تسا و  حضاو  خلا ) فزب ...  یغرا  خلا - نقظ ...  شذجا   ) فورح نیا  زا  لمج  نتخاس  و  دنیوگ - هریظن  ار  مود 

هعبرا عیابط  رصانعب و  فورح  میسقت  هدعاق 

هراشا

لمع نادـب  ریاود  ریاـس  دـجبا و  ثتبا و  رد  هک  تسا  لوـمعم  هدـعاق  ناـمه  بهجا  هریاد  رد  هعبرا  عیاـبط  رـصانعب و  فورح  میـسقت  يارب 
رـصانع زا  ار  لّوا  فرح  تفه  هدرک  حرط  راهچب  راهچ  هریظن  رخآ  ات  ساسا  لّوا  زا  ار  خـلا  ا ج ه ب و ز ر د ...  فورح : ینعی  دـننکیم -

داب و رـصنعب  ار  مود  فرح  تفه  و  دـنهدیم - صیـصخت  تسا  هلعاف  ياوق  نیرتالاب  هک  ترارحب  عیابط  زا  و  تساهنآ ، نیرترب  هک  شتآب 
هجیتـن نینچ  باـسح  نیا  و  [- 28 : 4 7  ] دـننکیم بوسنم  تدورب  كاـخب و  ار  مراـهچ  و  تبوطر ، بآـب و  ار  موـس  و  تسوـبی ، تعیبـط 

: دهدیم
: دراب یضرا  - » ه ر ش ث ذ ص ط 4 بطر : یئام  - » ج ز ك س ف ت ح 3 سبای : یئاوه  - » ا و ي ل م ن ع 2 ّراح : یشتآ  فورح  - 1

هتفریذپ ار  نامه  ام  باتک  بحاص  هک  دوب  روهشم  هدیقع  میتفگ  هکنیا  ب د خ ظ غ ض ق 
45 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

، درک يوریپ  « 1  » رصانع هثّلثم  راهچب  جورب  میـسقت  رد  ار  نامّجنم  لمع  دیاب  میـسقت  نیا  رد  هک  دندقتعم  یـضعب  اّما  تسا -. هداد  حرـش  و 
فرح تفه  ران و  رـصنعب  ار  لّوا  فرح  تفه  دـننک و  تیاعر  نییاپ  زا  یکی  الاب و  زا  یکی  يدـنب  هنیرق  قیرطب  ار  رـصانع  هک  ینعم  نیاـب 
فطل زا  یلاخ  مه  تفر  هک  يریبعت  اب  هّصاخ  میـسقت  نیا  دـنهد -. بآب  ار  مراهچ  دابب و  ار  موس  و  كاـخ ، رـصنع  شلباـقم  هنیرقب  ار  مود 

. دشابن
ینعی هبّکرم  عیابط  تیاعر  هکلب  درک  هظحالم  دـیابن  ار  اهنت  تدورب  ای  اهنت ، ترارح  ینعی  هدرفم  عیابط  هک  تسا  نیا  یـضعب  هدـیقع  زین  و 
هریاد زا  ذوخأـم  هک  ار  روبزم  فورح  ـالثم  تسا -. مزـال  تبوطر ) تسوـبی و   ) هلعفنم ياوـق  اـب  تدورب ) ترارح و   ) هلعاـف ياوـق  بیکرت 
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. دننکیم میسقت  نینچ  دوب  بهجا 
ب د بط -] رد  راب  یئام   ] ه ر ش ث ذ ص ط بطر -] ّراح  یئاوه   ] ج ز ك س ف ت ح سب -] ای  ّراح  يراـن  فورح   ] ا و ي ل م ن ع

. دنیوگیم مطها  هریاد  رد  سایق  نیا  رب  و  سبای .] دراب  یضرا   ] خ ظ غ ض ق
[ رتمرگ يداب   ] ب و ي ن ص ت ض کشخ -] مرگ  یشتآ   ] ا ه ط م ف ش ذ

__________________________________________________

تبـسن ران  رـصنعب  دوشیم  جرب  هس  هک  ار  لّوا  شخب  دـننک - حرط  راـهچ  راـهچب  خـلا  ازوج ..  روث و  لـمح و  بیترتب  ار  جرب  هدزاود  (- 1)
دنهد و تبـسن  كاخب  دننک و  حرط  راهچ  راهچ  دنریگ و  مود  جرب  زا  هاگنآ  سوق -] دسا و  لمح و   ] دـنیوگ یـشتآ  هثلثم  ار  نآ  دـنهد و 
ازوج و  ] دـنهد مان  يداب  هثلثم  ار  لصاح  هدرک  حرط  ناـنچمه  دـنریگ و  موس  جرب  زا  سپ  يدـج -] هلبنـس و  روث و   ] دـنیوگ یکاـخ  هثلثم 
برقع و ناطرـس و   ] دنمان یبآ  هثلثم  دننک و  بوسنم  بآ  رـصنعب  ار  لصاح  دـنریگ و  ناطرـس  ینعی  مراهچ  جرب  زا  سپـس  ولد -] نازیم و 

[. توح
46 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

[. کشخ درس  یکاخ   ] د ح ل ع ر خ غ رتدرس -] یبآ   ] ج ز ك س ق ث ظ
کیکفت اب  ینعم  نیا  تسا و  رثأت  ریثأت و  هجیتن  لوصح  تامیسقت  نیا  زا  ّنف  ياملع  دوصقم  هک  اریز  دسریم ، حجار  رظنب  راتفگ  نیا  رهاظ 

هدیقعب هکنآ  لاح  دوشیم و  هارمه  تسوبی  تعیبط  اوه  رـصنع  اب  روهـشم ، لوق  قباطم  یهگناو  تسین -. ریذپناکما  هلعفنم  زا  هلعاف  ياوق 
. تسا سبای  ّراح  ران  رصنع  و  بطر ، ّراح  اوه  رصنع  امکح 

، رما نیا  تیاعر  ناحجر  اّما  هدوبن ، ظوحلم  مزالت  بسانت و  لمع  نیا  رد  و  دراد ، قرف  عیابط  میـسقت  اـب  رـصانعب  فورح  میـسقت  دـنچ  ره 
. تسا مولعم  حضاو و 

رصانع عیابط و  فورح  نوکس  تکرح و 

دوخب یبارعا  تکرح و  هچ  نتشون  ندناوخ و  رد  یفرح  ره  هک  دیآیم  شیپ  ثحب  نیا  دش  مولعم  رـصانع  عیابطب و  فورح  میـسقت  نوچ 
. دریگیم

رهاظ مولعم و  یبوخب  يرفج  ياهباوج  لاؤس و  اـههمیزع و  داروا و  ندـناوخ  تاـملک و  تباـتک  تئارق و  بیکرت و  رد  ثحبم  نیا  هدـیاف 
. دوشیم

هدـش و فلتخم  نآ  هرابرد  ّنف  بابرا  دـیاقع  اههقیلـس و  تسا  راک  رد  یقوذ  یناسحتـسا و  تابـسانم  نوچ  نوکـس  تکرح و  عون  رد  اّما 
بـصن ار  ّراح  یـشتآ  فورح  هک  رارق  نیا  زا  تسا  روهـشم  هدیقع  میتشاد  هبّکرم  عیابط  تیاعر  رد  هک  رظن  نآ  اب  اصوصخم  لاوقا  حـجرا 

رگید رصانع  زا  هک  ران  رصنع  هبترم  اب  نتشارفا ) رب   ) بصن یبرع  و  ربز )  ) یسراف ینعم  بسانتب  دنهد  هحتف  ینعی 
47 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

یئام فورح  و  اوه - رـصنع  عضو  اب  يدنلب )  ) عفر ینعم  تبـسانمب  دـنهد  هّمـض  تکرح  ینعی  عفر  ار  يداب  فورح  و  تسا - رترب  رتالاب و 
اوهب و تبسن  بآ  رصنع  عضو  اب  یتسد ) ریز  یگدنکفا و  رس   ) یبرع رسک  ضفخ و  یسراف و  ریز )  ) ینعم تبسانمب  دنهد  هرسک  ار  بطر 

«. 1  » دنتسنادیم تکرحیب  نکاس  ار  ضرا  هرک  هک  امدق  رثکا  هدیقع  تبسانمب  دننک  هدز  نکاس و  ینعی  موزجم  ار  دراب  یکاخ  و  شتآ -
هحتف ار  نآ  دـشاب  ا ه ط م ف ش ذ ]  ] فورح مطها  هریاد  رد  و  ا و ي ل م ن ع ]  ] فورح اـجک  ره  بـهجا  هریاد  رد  میتـفگ  هـچنآ  رب  اـنب 

ندـناوخ رد  دوب  ج ز ك س ف ت ح ]  ] يداب فورح  اج  ره  بهجا  هریاد  رد  زین  و  تسا -. هریاد  نآ  يران  فورح  زا  هکنیا  يارب  دـنهد 
نکاس ب د خ ظ غ ض ق ]  ] ار دراـب  یکاـخ  فورح  و  روسکم ، ه ر ش ث ذ ص ط ]  ] ار بطر  یبآ  فورح  و  دـنهد - هّمـض  نتـشون  و 
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نیا رب  و  درفم ]  ] نینچمه و  دـنناوخیم - دنـسیونیم و  بهجا ]  ] تسا هدـش  بیکرت  رـصنع  راهچ  فورح  زا  هک  ار  بهجا  هملک  الثم  دـنک .
. دنهد نوکس  تکرح و  ار  بهجا  هریاد  فورح  ریاس  سایق 

ر)  ) یئاـم و س )  ) ییاوـه و ف )  ) يراـن و فورح  زا  هریاد  نیا  رد  شفلا  هـک  ار  ا ف س ر ]  ] فورح زا  بّـکرم  هـملک  مـطها  هریاد  رد  و 
[. رسفا  ] دنناوخ دنسیون و  نینچ  تسا  یکاخ 

__________________________________________________

ار ینوریب  ناحیر  وبا  هدیقع  هک  دناهتشاد  یلئالد  هدوب و  نیمز  تکرحب  دقتعم  يزجـس  دیعـس  وبا  دننام  یمالـسا  میدق  ياملع  ضعب  (- 1)
وبا ماـنب  هک  ناـحیر  وـبا  لّـصفم  تشذـگ  رـس  رد  ار  بلطم  نیا  هدـنراگن  تـسا . هتخاـس  دّدرم  ار  وا  لزلزتـم و  نـیمز  نوکـس  هراـبرد  زین 

. تسا هتشون  حرشب  هتفاین  ار  نآ  رشن  عبط و  قیفوت  زونه  هدرک و  فیلأت  همانناحیر 
48 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

ود ره  رد  هدش و  رصانع  فورح  تکرح  ضّرعتم  مجنپ  لّوا و  تلاقم  رد  تسا  لّوا  عبط  هک  س )  ) هخسن قباطم  نیمّزعملا  زونک  باتک  رد 
رب بهجا  هملک  نیا  رب  اـنب  و  « 1  » دنهد هّمـض  ار  یکاخ  مزج و  ار  یبآ  رـسک و  ار  يداب  حتف و  ار  یـشتآ  فورح  هک  تسا  هتـشون  عوضوم 

[. بهجا  ] دوش هتشون  نینچ  هریاد  نیا  ساسا 
فرح ره   » تسا هتـشون  اههخـسن  بلاغ  رد  هدش و  ثحبم  نیا  ضّرعتم  متفه  لصف  رد  هدـش  اهنآ  يور  زا  مود  عبط  هک  رگید  خـسن  رد  اّما 

موزجم دشاب  بطر  هک  یفرح  مینک و  رورجم  دشاب  دراب  هک  یفرح  مینک و  عوفرم  دـشاب  سبای  هک  یفرح  مینک و  بوصنم  دـشاب  ّراح  هک 
تسلاوقا ّحصا  روهشم و  هدیقع  قفاوم  هک  هتشون  رورجم  ار  بطر  موزجم و  ار  دراب  خسن  ضعب  رد  و  «. 2 « » مینک

هعبس بکاوکب  فورح  میسقت 

سایق نیا  رب  و   ) تسباتک لامعا  ساسا  هک  ار  بهجا  هریاد  فورح  هک  تسا  نیا  دعاوق  لهسا  هراّیـس ، هعبـس  بکاوکب  فورح  میـسقت  رد 
فورح بیترتـب  ار  لّوا  شخب  دـننک و  شخب  تفهب  تسا  فاـق  فـلا و  هریاد  نیا  رد  هـک  رخآ  اـت  لّوا  فرح  زا  فورح ) ریاود  ریاـس  رد 
یهیدب دننک -. هظحالم  رمق  ات  لحز  زا  ینعی  نییاپب  الاب  زا  یلفسب و  يولع  زا  ار  بکاوک  ریاس  نانچمه  و  دننک - لحز  بکوک  مسق  هریاد 
هتـشون رتراوشد  يردـق  ار  لمع  قیرط  هک  باتک  مجنپ  لصف  لصاح  اـب  شاهجیتن  [- 28 : 7 4  ] دـسریم فرح  راهچ  بکوک  رهب  هک  تسا 

: رارق نیاب  تسا  یکی 
__________________________________________________

. باتک نتم  ص 8 و 14  (- 1)
. هدش عبط  هخسن  ص 33  ( 2)

49 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
[ رمق  ] قطحع دراطع ]  ] ضصتن هرهز -]  ] غذفم سمش ،]  ] ظشسل خیّرم -]  ] خشکی يرتشم -]  ] درز و  لحز -] فورح   ] بهجا

رشع انثا  جوربب  فورح  میسقت 

نآ ضّرعتم  باتک  فّنصم  هک  تسا  حاولا  دادعا و  فورح و  ملع  ّمهم  لامعا  هلمج  زا  « 1  » اهنآ تابوسنم  جرب و  هدزاودب  فورح  میسقت 
. میهدیم حرش  ار  نآ  بلاطم  لیمکت  يارب  ام  هدشن و 

: تسلومعم هقیرط  دنچ  جرب  هدزاودب  فرح  میسقت 28  رد 
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هثّلثمب ار  يداـب  فورح  و  دـنهد - یـشتآ  جورب  هثّلثمب  دـشاب  لـمع  ذـخأم  هک  ییهریاد  ره  زا  ار  یـشتآ  فورح  هک  تسا  نیا  روهـشم  - 1
. یکاخ یبآ و  نینچمه  و  يداب ،

ار فرح  ود  هک  دننک  ریبدـت  نینچ  تسین  رب 3  حیحص  تمسق  لباق  نوچ 7  و  تسفرح - تفه  یتعیبط  رـصنع و  رهب  بوسنم  هک  میتسناد 
لمحب ار  لّوا  فرح  هس  الثم  يران  فورح  زا  هک  دـننک  لمع  روط  نیا  سپ  تسا -. تمـسق  لباق  رب 3  هک  دوش  فرح  ات 9  دنزاس  رّرکم 

جرب هک  دـنهد  دـسا  جربب  يران  فورح  زا  رگید  فرح  ود  اب  دـننک و  رّرکم  ار  موس  فورح  سپ  تسا . يراـن  هثّلثم  جرب  نیلّوا  هک  دـنهد 
هثّلثم نیرخآ  هک  دـنهد  سوق  جربـب  یـشتآ  فرح  تفه  زا  رخآ  فرح  ود  اـب  هدرک  رّرکم  ار  موس  فرح  زاـب  تسا - یـشتآ  هثّلثم  طـسوا 

. دسر فرح  هس  یجرب  رهب  ات  دننک  لمع  رگید  جورب  فورح و  رد  سایق  نیا  رب  و  تسا -. يران 
ییهثّلثم ره  رخآ  لّوا و  جرب  هک  تسا  نیا  ام  رظنب  هقیرط  نیا  بیع 

__________________________________________________

. ناحیر وبا  میهفتلا  باتکب  دوش  عوجر  جورب  تابوسنم  يارب  (- 1)
50 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

نیا حجرا  و  دسریم -. كرتشم  فرح  ود  یصاصتخا و  فرح  کی  نیگنایم  جربب  اّما  دنراد  كرتشم  فرح  کی  یـصاصتخا و  فرح  ود 
وذ بکوک  هیبش  لامعا ، رد  ار  نآ  دـنراد و  كرتشم  جرب  هس  ره  نایم  ار  متفه  فرح  و  دـننک ، صوصخم  فرح ، ود  یجرب  رهب  هک  تسا 

. دنرامش موجن  ماکحا  رد  نیدسج 
نونکا دشخبیم . هجیتن  رتنـشور  رتهب و  زین  حاولا  دادـعا و  رفج و  لمع  رد  دربیم ، نیب  زا  ار  حّـجرم  الب  حـیجرت  هکنیا  رب  هوالع  هقیرط  نیا 

هدیقع قفاوم  الاب  رطـس  میاهتـشون - فورح  رطـس  ود  هثّلثم  زا  یجرب  ره  مان  ریز  هناخ  ره  رد  هک  بهجا  هریاد  قباطم  مینکیم  مسر  یلودـج 
. میاهدرک رایتخا  ار  نآ  دوخ  هک  تسا  يرظن  قباطم  نیریز  رطس  روهشم و 

51 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
ف ت ك س ف / ولد ج ز ك / نازیم / ازوج / يداب  هثّلثم  م ن ع  ي ل ع / م ن ع ا و ع / ي ل م / سوق ا و ي / دـسا / لـمح / یـشتآ  هثّلثم 

یکاخ هثّلثم  ذ ص ط  ش ت ط / ذ ص ط ه ر ط / ش ث ذ / توح ه ر ش / برقع / ناطرـس / یبآ  هثّلثم  ف ت ح  ك س ح / ح ج ز ح /
لمع مطها  هریادـب  تامیـسقت  هنوگ  نیا  رد  نف  دـیتاسا  رثکا  غ ض ق  خ ظ ق / غ ض ق ب د ق / خ ظ غ / يدـج ب د خ / هلبنـس / روث /

هک دننکیم 
52 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

هثّلثم راهچ  نآ  يور  زا  دناوتیم  دوخ  هدنناوخ  میاهدرک و  تبث  جورب  بیترتب  لودج  نیا  رد  هک  تسا  نینچ  روهشم  هدیقع  قفاوم  شاهجیتن 
: دنک جارختسا  ار 

توح ي ولد / يدج / سوق / برقع / نازیم / ل ع ر  ط م ف / ج ز ك / ب و ي / د ح ل / هلبنـس ا ه ط / دسا / ناطرـس / ازوج / روث / لمح /
رد و  ض )  ) يداـب رد  و  ذ )  ) فرح یـشتآ  هـثّلثم  رد  هدـنراگن  هدـیقع  قباـطم  ق ث ظ  ص ت ض / ر خ غ / ف ش ذ / ك س ق / ن ص /

ار نآ  هتــشذگ  بلاـطمب  یهّجوـت  كدـنا  اـب  هـک  تـسا  ّصتخم  فرح  ود  ار  جورب  زا  مادـک  ره  كرتـشم و  غ )  ) یکاـخ رد  و  ظ )  ) یبآ
. داد ناوتیم  صیخشت 

- دننک تمـسق  جورب  نیب  ام  بیترتب ، دـشاب  راک  ساسا  هک  ار  ییهریاد  ره  فورح  هک  تسا  نیا  جوربب  فورح  میـسقت  رد  مود  هقیرط  - 2
نیاب دـسرب -. فرح  هس  یجرب  رهب  دوش و  فورح 36  ددـع  ات  دـننک  رّرکم  ار  فرح  تشه  تسین  رب 12  رسکیب  تمـسق  لباق  نوچ 28 

ات نانچمه  و  دـنهد ، روثب  دـعب  فرح  ود  اب  دـننک و  رارکت  ار  موس  فرح  هاگنآ  دـنهد ، لـمح  جربب  هریاد  لّوا  زا  ار  فرح  هس  هک  بیترت 
ج ازوج : ت ث ج - روث : ا ب ت - لمح : : ] ثتبا هریاد  قباطم  الثم  دشابن . رّرکم  فرح  توح  ات  يدج  زا  جرب  راهچ  رد  و  دسر - يدـجب 
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: ولد ف ق ك - يدج : ظ ع غ - سوق : ض ط ظ - برقع : ش ص ض - نازیم : ز س ش - هلبنس : ذ ر ز - دسا : خ د ذ - ناطرـس : ح خ -
[. و ه ي توح : ل م ن -

؟ درادن یقوذ  یلقع و  نسح  چیه  رهاظ  بسحب  هقیرط  نیا 
53 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

بیترتب یجرب  رهب  دـننک و  هریظن  ساسا و  ار  یقاـب  فرح  دـنراذگ و 24  رانک  ار  رخآ  فرح  فرح 4  زا 28  هک  تسنیا  موـس  هقیرط  - 3
ساسا و ض )  ) اب ت )  ) و ص )  ) اب ب )  ) و ش ،)  ) اب فلا  فرح  ثتبا  هریاد  رد  الثم  دـنهد -. هریظن  زا  فرح  کی  ساـسا و  زا  فرح  کـی 

. دنهد ت ض )  ) فورح ار  ازوج  و  ب ص )  ) فرح ود  روث  جربب  و  ا ش )  ) فرح ود  لمح  جربب  سپ  دشاب - هریظن 
تـسفرح ود  نامه  ار  رگید  جرب  تشه  و  دشاب ، هتـشاد  فرح  هس  مادـک  ره  ات  دـنهد  لّوا  جرب  راهچب  ن و ه ي )  ) ار رخآ  فرح  راهچ  اّما 

زا دعب  و  دشاب - ث ط ي )  ) ناطرـس و  ت ض ه )  ) ازوج و  ب ص و )  ) روث جرب  و  ا ش ن )  ) لمح جرب  فورح  نیا  رب  انب  میدومن و  زاب  هک 
: نازیم ح غ - هلبنس : ج ظ - دسا :  ) دسر فورح  ود  کی  ره  ار  جورب  یقاب  نآ 

: توح ز ل - ولد : ر ك - يدج : ذ ق - سوق : د ف - برقع : خ غ -
[. س م

نیبالقنا نیلادـتعا و  لصف  راهچ  لئاوا  جرب  راهچب  ار  هدـنامیقاب  فرح  راهچ  رگا  و  دـشابن . حّـجرم  نودـب  حـیجرت  زا  یلاخ  زین  هقیرط  نیا 
؟ دیشخبیم نشور  هجیتن  زین  یّنف  لامعا  رد  دوب و  رتبسانم  دندادیم 

دادعا حاولا  قافوا و 

رگا تسا و  یضایر  قیقد  حیحص  بلاطم  رب  لمتشم  هک  تسا  حاولا  قافوا و  دادعا و  ّنف  هبیرغ  مولع  عّتمم  نیریـش  رایـسب  ثحابم  زا  یکی 
زا ملع  نیا  سیسأت  لصا  دیاش  و  دوب . هّجوت  هتسیاش  مه  تسا  یضایر  مولع  يارب  نهذ  ذیحـشت  بجوم  هک  دوبن  هدیاف  نیا  زج  ار  ملع  نیا 

گرزب يامکح  القع و  فرط 
54 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

روهظ أشنم  هچ  دنشاب -. هداد  قوس  یضایر  نونفب  ار  مدرم  هّجوت  حاولا ، دادعا و  ّصاوخ  قیرط  زا  دناهتساوخ  هک  تسا  هدوب  روظنم  نیمهب 
نیا زا  موق  نایاوشیپ  دندقتعم ، اههناسفا  تافارخب و  رثکا  نوچ  هک  تسا . هدوب  مدرم  هّماع  یفارخ  هداس و  دـیاقع  هفیرـش ، مولع  زا  يرایـسب 

. دناهتخادنا یقیقح  فراعم  مولع و  قیرطب  هار  نیا  زا  ار  رشب  هدرک و  هدافتسا  هصیصخ 
. تسا حاولا  دادعا و  ّنف  ّمهم  لئاسم  زا  یکی  قافوا  هلأسم  يراب 

. هریغ سّمخم و  ّعبرم و  ّثلثم و  لکش  زا  یعلض  ره  دادعا  عمج  لصاح  زا  تسترابع  قفو :
ره زا  دنشاب ، هتشون  دوخ  هناخ  رد  مادک  ره  ار  دادعا  هدرک و  رپ  هرّرقم  دعاوق  اب  ار  لاکـشا  ياههناخ  نوچ  هک  تسا  نیا  قفو  هیمـست  هجو 

. دشاب ربارب  قفاوم و  عمج  لصاح  ینک  باسح  هک  تمس  ره  علض و 
الوط ار  ییهشوگ  راهچ  حطس  هک  تسا ، هس  ردنا  هس  لکش  دوصقم  هکلب  تسین  فورعم  یعلـض  هس  حطـس  ملع ، نیا  رد  ثلثم  زا  دوصقم 

. دنشاب هدرک  میسقت  هناخ  هب 9  اعمج  و  رتکچوک ، ّعبرم  هس  ینعی  هناخ  هسب  اضرع  و 
هدش يدنب  هناخ  رتکچوک  هشوگ  راهچ  هدزناشب  گرزب ، هشوگ  راهچ  حطـس  هک  تسا  راهچ  ردـنا  راهچ  حول  عبرم ، زا  دوصقم  نینچمه  و 

رایـسب حاولا  زا  هک  دص  ردنا  دص  حول  ات  عّبـسم ، سّدسم و  سایق  نیا  رب  و  هناخ ، رب 25  لمتـشم  تسا  جنپ  رد  جنپ  حول  سمخم  و  دشاب -.
. دوریم راکب  نآ  رد  قیقد  رایسب  یضایر  دعاوق  تسا و  دادعا  ّمهم 

ددع زا  ار  ددع  نآ  تسخن  قافوا ، قیرطب  اههناخ  ندرک  رپ  يارب  هک  لکش  ره  رد  نّیعم  يددع  زا  تسترابع  ملع  نیا  حالطـصا  رد  ةاکز :
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ضورفم
55 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

ار 60. سّمخم  و  ّعبرم 30 ، ةاکز  و  تسا ، ددع 12  ّثلثم  ةاکز  الثم  دنروآ -. ياجب  هدنامیقاب  رد  ار  دعاوق  یقاب  دننک و  مک 
رد ار  لصاح  عمج و  اههناخ  عومجم  ددـع  اـب  ار  دـحاو  ینعی  لّوا  ددـع  دوصقم ، لکـش  رد  دـیاب  هک  تسا  نیا  ةاـکز  قفو و  یلک  هدـعاق 

. دیآیم تسدب  دوصقم  لکش  روطس  مامت  دادعا  عمج  لصاح  لمع  نیا  زا  دننک - برض  اههناخ  ددع  فصن 
عمج رتگرزب  ددع  اب  ار  یکی  ینعی  رتکچوک  ددع  دشاب : هدش  عورـش  دحاو  زا  هک  هدعاصتم  دادعا  عمج  هدعاق  زا  تسا  ذوخأم  هدـعاق  نیا 

. دننک فیصنت  ار  برض  لصاح  برض و  رتگرزب  ددع  رد  ار  عمج  لصاح  ای  دننک - برض  رتگرزب  ددع  فصن  رد  و 
ریز هد  ات  کی  زا  ار  دادـعا  رگا  ینعی  [.- 1 + 10 * 5 55  ] مییوگیم مینادـب  هد  ات  کی  زا  ار  یبیترت  دادـعا  عمج  لصاح  میهاوخب  رگا  الثم 

. دوشیم لصاح 55  مینک  عمج  میسیونب و  مه 
ياههناخ یبیترت  یعیبط  دادـعا  عومجم  سپ  [- 1 + 9 * 4 / 5 45  ] مییوگیم تسا  نآ 9  ياههناخ  ددـع  هک  ّثلثم  رد  هدـعاق  نیا  يور  زا 

. دوشیم هس 45  ردنا  هس  لکش 
ياههناخ ددع  هک  جنپ  ردنا  جنپ  لکـش  رد  نینچمه  و  دشاب ، ّعبرم 136  یعیبط  دادعا  عومجم  سپ  [- 1 + 16 * 8 136  ] مییوگ ّعبرم  رد  و 

[. 1 + 25 * 12 / 5 325  ] تسا یعیبط 325  دادعا  عومجم  دشاب  نآ 25 
ار تمسق  جراخ  مینک  میـسقت  لکـش  روطـس  ددع  رب  ار  نآ  هک  تسنیا  هدعاق  دش ، مولعم  دوصقم  لکـش  یعیبط  دادعا  عمج  لصاح  نوچ 

لکش نآ  قفو 
56 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

. دیآیم تسدب  لکش  ةاکز  مینک  قیرفت  قفو  زا  ار  روطس  ددع  نوچ  و  دنیوگیم -
قفو مییوگ  سپ  [- 45 : 3 15  ] دش تمـسق 15  جراخ  میدرک ، شخب  تسا  هس  ردنا  هس  روطـس  ددع  هک  رب 3  ار  ددـع 45  ّثلثم  رد  الثم 

. تسا هس 12  ردنا  هس  حول  ةاکز  مییوگ  [ 15 - 3 12  ] دش لصاح 12  میدرک  مک  قفو  زا  ار  هس  ددع  هاگنآ  تسا - ّثلثم 15 
: مییوگ دشاب  شروطس 4  ددع  هک  راهچ  ردنا  راهچ  لکش  رد  و 

65  ] مییوگ جنپ  ردنا  جنپ  حول  رد  نینچمه  و  دشاب -. ّعبرم 30  ةاکز  سپ  [ 34 - 4 30  ] مییوگ زاب  تسا - ّعبرم 34  قفو  سپ  [ 136 : 4 34]
. مینکیم نییعت  ار 60  نآ  ةاکز  ار 65 و  سّمخم  قفو  ببس  نیدب  [ 65 - 5 60  ] و [ 325 : 5

تـسا رازه  هد  نآ  ياـههناخ  عوـمجم  ینعی  رخآ  هناـخ  شعلـض 100 و  نوچ  دنهدیم  رایـسب  ّتیمها  نادب  هک  دص  ردـنا  دـص  لکـش  رد 
هد برـض  لصاح  هک  رازه  جـنپ  نویلیم و  هاجنپ  دوشیم  رازه  هد  ات  کی  زا  یبیترت  دادـعا  عمج  لـصاح  روبزم  هدـعاق  قباـطم  (، 10000)

، میسقت تسا  لکش  نآ  روطس  هّدع  هک  ددع 100  رب  ار  نآ  نوچ  و  [- 1 + 10000 * 5000 50005000  ] تسا رازه  جـنپ  رد  کی ، رازه و 
ددع هک  ار  نوچ 100  و  تسا - دص  ردنا  دص  حول  قفو  هک  دوشیم  ( 500050  ) هاجنپ رازه و  دصناپ  ینک  فذح  ار  نآ  رخآ  رفص  ود  ای 

لیوحت تاّعبرمب  ار  نآ  دیاب  حول  نیا  ندرک  رپ  رد  تسا و  دص  ردنا  دص  ةاکز  ( 499950  ) هدنام یقاب  ینک  مک  نآ  زا  تسا  لکش  روطس 
. دننک

57 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
قفو ینک  باسح  يرطق  یضرع و  یلوط و  فرط  ره  زا  هک  یقیرطب  لکش  ياههناخ  رد  ضورفم  ددع  نتشون  زا  تسترابع  حول  ندرک  رپ 

ینعی ّثلثم  ةاکز  هک  تسا  نیا  هدعاق  ّثلثم  ندرک  رپ  رد  الثم  میراد -. قیقد  یّنف  دعاوق  راک  نیا  يارب  و  دـشاب -. ربارب  نآ  لصاح  دـهد و 
رد یـسیونب و  لّوا  هناخ  رد  اـنیع  ار  تمـسق  جراـخ  سپ  ینک ، میـسقت  ینعی 3  ثـّلثم  علـض  رب  ار  یقاـب  قـیرفت و  ضورفم  ددـع  زا  ار   12

. دوش هتخادرپ  هناخ  ات 9  ینک  هفاضا  یکی  یکی  بیترتب  دعب  ياههناخ 
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ود مشش  هناخب  تبسن  هناخ  نیا  رد  ینعی  يروایب  متفه  هناخ  رد  ار  نآ  دشاب  یکی  یقاب  رگا  یـشاب ، هتـشاد  هدنام  یقاب  میـسقت ، رد  هاگ  ره 
هوالع ددع  ود  مراهچ  هناخب  تبـسن  ینعی  ییازفیب  یعیبط  ددع  رب  یکی  مجنپ  هناخ  رد  دشاب  ات  ود  هدنام  یقاب  هاگ  ره  و  ینک - هوالع  ددع 

. ینک
. دنیازفایم ددع  هس  مشش  هناخب  تبسن  هناخ  نیا  رد  هک  قیرط  نیاب  دنروآیم  متفه  هناخ  رد  مه  ار  رسک 2  یضعب 

دهدیمن و قفو  لاوحا  ضعب  رد  شعالـضا  ضعب  هک  تسیاهتکن  یعلـض  راهچ  هس  ردـنا  هس  لکـش  ینعی  ۀـعبرالا  وذ  ّثلثم  صوصخ  رد 
. تسین همّدقم  نیا  بسانم  نآ  حرش 

تمسق جراخ  ینک و  تمسق  ینعی 4  ّعبرم  علـض  رب  ار  یقاب  قیرفت و  ضورفم  ددع  زا  ار  ةاکز 30  هک  تسا  نیا  هدعاق  مه  ّعبرم  لکش  رد 
هناخ 13 رد  ار  یکی  یشاب ، هتشاد  هدنام  یقاب  رـسک  رگا  و  ینک - هوالع  دعب  ياههناخ  رد  یکی  یکی  نانچمه  یـسیونب و  لوا  هناخ  رد  ار 

هناـخ زا  هناـخ  نیا  هک  ییازفیب  یعیبط  ددـع  رب  یکی  مه  هناخ 9  رد  ار  ود  رـسک  و  ینک - هوـالع  اـت  ود  هناخب 12  تبـسن  ار  نآ  يرواـیب و 
رد ار  هس  رسک  و  دشاب - هتشاد  هوالع  ددع  ود  متشه 

58 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
. دشاب رتشیب  ات  ود  مراهچ  هناخ  زا  هک  ینک  هوالع  یکی  مه  هناخ 5 

دعب ياههناخ  رد  نآ  شیازفا  فیعاضت و  دشاب  رتولج  هناخ  ردـق  ره  اریز  تسا  حـضاو  درک  دـیاب  هوالع  یکی  مه  رسک 3  رد  هکنیا  هتکن 
. دوش رتشیب 

هناخ 13 رد  ار  یکی  تسا و  مّدقم  رب 13  هک  هناخ 9  رد  ار  رسک 2  دننک و  هوالع  تسا  مّدقم  رب 9  هک  هناخ 5  رد  ار  رسک 3  ببس  نیدب 
. دنروایب تسا  ّعبرم  تویب  رخاوا  هک 

دننک و میسقت  تسا  لکـش  نیا  علـض  هک  رب 5  ار  یقاـب  قـیرفت و  ار  ةاـکز 60  ضورفم  ددـع  زا  هک  تسا  نیا  فورعم  هدـعاق  سّمخم  رد 
تسیب هناخ  رد  ار  همه  راهچ  ات  کی  رسک  و  دننک . رپ  ار  اههناخ  ءالو  رب  یعیبط  قیرطب  نانچمه  دنـسیونب و  لّوا  هناخ  رد  ار  تمـسق  جراخ 

. دنیازفیب هناخ  نآ  یعیبط  ددع  رب  ار 4  راهچ  ار 3 و  هس  ار 2 و  ات  ود  یکی و  ار  کی  رسک  هک  بیترت  نیاب  اّما  دننک  هوالع  مکی  و 
رد نف  ياملع  هک  یـضایر  تانّنفت  نآ و  ياههناخ  بیترت  نینچمه  هریغ و  مات و  ریغ  قفو  ّقلحم و  زا  جنپ  ردـنا  جـنپ  روص  لاکـشا و  يارب 

«. 1  » درک عوجر  لّصفم  بتکب  دیاب  دناهتشاد  هراب  نیا 
__________________________________________________

دادعالا قفو  یف  دارملا  هنک  دودح 850 و  یفوتم  يدزی  یلع  نیدلا  فرش  فیلأت  دادعالا  قفولا و  ملع  یف  دارملا  هنک  باتک  لیبق  زا  (- 1)
سمـش و  تسا . همتاخ  کی  همدـقم و  کی  حول و  هس  رب  ّبترم  هک  یـسواط  یلع  نب  دـمحم  نب  بوقعی  فیلأـت  طوسبم  لـصفم  یـسراف 

فراعملا سمـش  قافوالا و  بیکرت  یف  قافتالا  ۀـیفیک  فورحلا و  قافوالا و  ملع  یف  فوقولا  رحب  قاـفوالا و  فورحلا و  ملع  یف  قاـفآلا 
اهنت هدـش و  فیلأت  قاـفوا  فورح و  ملع  رد  هک  رگید  رـصح  ّدـح و  یب  لـئاسر  بتک و  یفوتم 622 و  ینوب  دـمحا  خیـش  فیلأت  يربکلا 

ج 1  ] هدوب هدینش  هدید و  ار  نآ  باتک  دص  زا  شیب  هنس 962  یفوتم  هدازيربک  شاطب  فورعم  یفطصم  نب  دمحا  هداعسلا  حاتفم  بحاص 
هدرک تبث  عوضوم  نیا  رد  رایـسب  یبرع  یـسراف و  لئاسر  بتک و  یماسا  زین  نونظلا  فشک  بحاـص  و  نکد -] دابآردـیح  عبط  ص 331 

. تسا
59 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

. میهدیم ناشن  روبزم  لکش  هس  رد  ّنف  لها  نیب  ام  روهشم  فورعم و  قباطم  دنیوگ  ءالو )  ) حالطصاب هک  ار  اههناخ  یعیبط  بیترت  ام 
دجبا باسحب  ار  اهیحـض  سمّـشلا و  هروس و  فورح  ددع  الثم  هک  تسا  لیبق  نیا  زا  میاهتفگ  قباس  ياههتـشون  رد  هک  ضورفم  ددـع  اّما 

. دـننک رقن  نیرز  یحول  رب  ای  دنـسیونب  نارفعز  بالگ و  اب  ذـغاک  يور  جـنپ  رد  جـنپ  حول  رد  باتفآ  فرـش  ماگنه  ار  نآ  دـننک و  مولعم 
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. ددرگ نانمشد  رهق  رمع و  لوط  تنطلس و  تلود و  هاج و  دیزم  بجوم  دنیوگ 
حتف و ثعاب  دنراگنب  عّبـسم  حول  رب  نیحتافلا  ریخ  تنا  ّقحلاب و  انموق  نیب  اننیب و  حتفا  اّنبر  هیآ  اب  ار  انحتف  ّانا  هّللا و  نم  رـصن  تیآ  ددـع  ای 

. دوش يزوریف 
رب ّثلثم  رد  عمج و  شردام  نابز و  دب  يرتفم  صخـش  مان  ددع  اب  ددع 2624  اب  تسا  هک 543  ار  هطقنیب  ینعی  تماوص  فورح  ددع  ای 

نیا لاثما  و  دشاب -. مصخ  ناسّللا  دقع  ببس  دنراذگب  نآ  يور  یگنـس  دننک و  نفد  کیرات  ییهناخ  رد  ار  نآ  مسر و  گنر  دوبک  ذغاک 
. تسا رصح  ّدح و  یب  نف  نیا  بتک  رد  هک  روما 

ریبدت هلیح و  هچ  اب  نیشیپ ، رورپشناد  نادنمدرخ  هک  دینک  هظحالم 
60 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

نیا زا  عورـشمان  ياههدافتـسا  يارب  درک ، ار  دوخ  راک  مه  زاب  موق  ینادان  هک  بجعلل  ای  دـندادیم -. هعماـج  دروخب  ار  یـضایر  قیقد  نونف 
! دروآ رابب  يزور  هایس  یتخبدب و  هزادنا  هچ  تخاس و  هابت  اهرمع  هچ  نونف 

ریسکت طسب و 

تلاقم هخـسن س   ] همیدق خـسن  ضعب  قفاوم  زین  ام  نیمّزعملا  زونک  باتک  رد  هک  تسا  هبیرغ  نونف  لوادـتم  تاحالطـصا  زا  یکی  ریـسکت 
رادهد و دومحم  لیبق  زا  نف  ياملع  دننکیم و  لمع  حاولا  دادعا و  فورح و  رد  فلتخم  ماسقا  قرطب و  ار  نآ  هتفر و  راکب  مجنپ ص 13 ]

مسق ودب  ار  نآ  هدرمـش و  صوصخم  یّنف  ار  ریـسکت  ملع  الـصا  یـضعب  هتخادرپ و  هدرفم  لئاسر  نآ  هرابرد  عوضوم  ّتیمها  ببـسب  هریغ 
. دناهدرک میسقت  یفرح  ریسکت  يددع و  ریسکت 

نانچ ار  يزیچ  هک  ینعم  نیاب  تسا ، رسک  رد  ریثکت  هغلابم و  تغل  فرص و  ياملع  لوقب  نتـسکش و  رایـسب  ینعمب  تغل  رد  ریـسکت  هملک 
رد هک  ریثکت  هغلابم و  ینعم  زا  بدا  ياملع  دوصقم  و  دشاب - هدش  هعطق  ود  الثم  هکنیا  هن  ددرگ  لّدـبم  رایـسب  درخ  ياههراپب  هک  دننکـشب 
. لمع کی  تّدش  یتخس و  هن  تسا  لعف  هجیتن  لمع و  يرایسب  نیمه  دنیوگیم  « 1  » لیتقت عیطقت و  دننام  نآ  ریاظن  هّدام و  نیا  لیعفت  باب 

الثم دنسیونب  عّطقم  فورحب  ار  هملک  هکنیا  زا  تسترابع  تاملک  ریسکت  هلمج  زا  دوشیم -. لامعتـسا  بیترت  مسق و  دنچب  حالطـصا  رد  اّما 
مالس هملک 
__________________________________________________

. رایسب تعامج  نتشک  لیتقت : رایسب - تاعطق  ءازجاب و  يزیچ  ندرک  هیزجت  ینعی  عیطقت  (- 1)
61 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

. تسا هتفر  راکب  نیمّزعملا  زونک  باتک  رد  ینعم  نیمهب  و  س ل ا م -.)  ) دنسیونب ار 
هعّطقم فورحب  « 1  » تسا هنّیب  ربز و  عوـمجم  حالطـصاب  هک  ار  یفرح  ره  هظوـفلم  یماـسا  هـک  تـسا  نـیا  روهـشم  رب  اـنب  فورح  ریـسکت 

رد سایق  نیا  رب  و  دنسیون - ج ي م ]  ] ریسکت رد  ار  ج ]  ] فرح و  س ي ن -]  ] دنسیونب دننک  ریـسکت  ار  س )  ) فرح نوچ  الثم  دنـسیونب -.
. فورح ریاس 

رد الثم  دنـشاب -. هتـشون  عّطقم  ءازجا  فورحب و  ار  هطوسبم  فورح  مان  هک  دـنناد  نانچ  ار  ریـسکت  دـنهد و  مان  طسب  ار  لـمع  نیا  یـضعب 
هتفای بیکرت  فرح  هس  زا  نیس )  ) هملک دوخ  اریز  س ي ن ي ا ن و ن ]  ] تسا نینچ  شریـسکت  تسا  س ي ن ]  ] شطـسب هک  س )  ) فرح

ج ي م ي ا  ] ریـسکت رد  و  ج ي م ]  ] دنیوگ طسب  رد  تسا  هدش  لیکـشت  فرح  هس  زا  شظوفلم  مان  هک  ج )  ) فرح رد  نینچمه  و  تسا -.
[. م ي م

رّسکم رگید  هبترم  ار  رّسکم  فورح  ینعی  دننک  ریسکت  رتشیب  هجرد  کی  مه  زاب  ماقم  راک و  ياضتقا  جایتحا و  بسح  رب  هک  تسا  نکمم 
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لاثم و جاتحم  هک  رگید  بتارمب  نانچمه  و  ج ي م ي ا م ي م ي ا ا ل ف م ي م ي ا م ي م -]  ) دنـسیونب الثم  میج  فورح  رد  دنزاس و 
. درمش ریسکت  لّوا  هجرد  ناوتیم  تقیقح  رد  ار  طسب  لمع  و  تسین -. حیضوت 

__________________________________________________

هک شلّوا  ءزج  فـلا  فرح  رد  ـالثم  تسا  مـسا  مّـمتم  ءزج  هـنّیب  و  ظوـفلم - مـسا  لّوا  فرح  اـی  بوـتکم  فرح  زا  تستراـبع  ربز  (- 1)
باسحب اف  مال و  ددـع  اریز  بلطب » ار  یلع  فلا  هنّیب  زا   » دـنیوگیم ببـس  نیدـب  تسا ، هنّیب  فل ]  ] نآ مّمتم  تسا و  ربز  ا ]  ] دـیآیم تباـتکب 

. تسا می )  ) شاهنّیب و  ج )  ) شربز میج  فرح  رد  نینچمه  و  یلع -. مان  ددع  قباطم  دوشیم  لمج 110 
62 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

عّطقم ار  فورح  یماسا  ءازجا  هک  تسنآ  ریـسکت  و  فورح - یماـسا  عیطقت  زا  تستراـبع  طـسب  هک  دوشیم  نینچ  قوف  حالطـصا  هصـالخ 
. دننک

الثم دنـسیون -. عّطقم  ءازجاب  هنّیب ، ربز و  عومجم  رب  لمتـشم  ار  فورح  یماسا  ینعی  هطوسبم  فورح  ددـع  هک  تسنآ  يددـع  ریـسکت  اّما 
ریـسکت رد  سپ  دوـشیم - هدزاـی  دـص و  ا ل ف ]  ] شظوـفلم مسا  تسا و  یکی  لّـمج  باـسحب  تـسفورح  لّوا  هـک  فـلا  بوـتکم  فرح 

ا ح د ث ل ا ث و ن ث م ا ن و ن]  ] يزاتب و  داتشه -) یـس  یکی   ) دوشیم هدناوخ  هک  ي ك ي س ي ه ش ت ا د ] : ] دنـسیون یـسرافب 
(. نونامث نوثالث  دحا   ) ینعی

. دوشیم راکشآ  یبوخب  رفج  لامعا  رد  اصوصخم  شاهجیتن  تسا و  لمع  زرط  هقیلسب و  هتسب  یبرع  ای  یسرافب  فورح  دادعا  ریسکت 
هس لکـش  رد  يروظنم  يارب  ار  كّربتم  ییهلمج  ای  یهلا  ءامـسا  زا  یکی  الثم  هک  ینعم  نیاب  دنربیم ، راکب  قفو  فدارم  ار  ریـسکت  یهاگ 
قفو رد  شیپ  هک  یبیترتب  دوش  هدـناوخ  هملک  نامه  ینک  ادـتبا  فرط  ره  زا  هک  دنـسیونیم  يروط  هریغ  راهچ و  ردـنا  راـهچ  اـی  هس  ردـنا 

. دنیوگیم هباتکلا  وذ  ریسکت  حالطصاب  ار  لمع  نیا  و  میتفگ ، دادعا 
. ءزج مساب  ّلک  هیمست  باب  زا  تسا  يزاجم  ارهاظ  ینعم  نیا  اّما 

ار يرفج  لامعا  زا  یکی  نآ  فیرعت  رد  هتسنادیمن و  ار  ریـسکت  طسب و  یقیقح  ینعم  ارهاظ  نونّظلا  فشک  و  « 1  » هداعّسلا حاتفم  بحاص 
دناهتشون
__________________________________________________

هدش و فیلأت  دودح 948  رد  هک  یّفوتم 962  هدازيربک  شاطب  فورعم  یفطصم  نب  دمحا  فیلأت  هدایّسلا  حابصم  هداعسلا و  حاتفم  (- 1)
يوگ زاب  لقن و  ار  وا  تاراـبع  نیع  ثحب ، عوضوم  نیمه  هلمج  زا  عضاوم  زا  يرایـسب  رد  هدوب و  نونّظلا  فشک  مهم  ذـخآم  رداـصم و  زا 

! تسا هدرک 
63 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

: دنیوگیم هک  رارق  نیاب  تسا ، ءزج  مساب  ّلک  هیمست  نامه  شلامعتسا  زّوجم  ریسکت و  طسب و  لمع  رب  لمتشم  هک 
جازتما بولطم  مان  فورح  اـب  ار  هّللا  ءامـسا  زا  یکی  فورح  هک  بیترت  نیاـب  هعّطقم  فورح  عضوب  ملع  زا  تستراـبع  طـسب  رـسک و  ملع 

لّوا رطس  نامه  رطس  دنچ  زا  دعب  هک  یتّیفیک  بیترتب و  دنرادب  ّرخؤم  مّدقم و  ار  فورح  دعب  ياهرطس  رد  و  دنسیونب ، رطـس  کی  رد  هداد 
ملع فیرعت  رد  هداعّسلا  حاتفم  بحاص  زین  و  ه . « 1  » دوش لصاح  دوصقم  ات  دنناوخب  ار  بسانم  تاوعد  هکئالم و  ءامسا  سپ  دیایب ، نوریب 

: دسیونیم يددع  یفرح و  تاریسکت  قافوا و  زا  فورح  یناحور  ّصاوخ 
یف رثؤت  ۀفّرـصتم  حاورا  لیدعّتلا  اذه  ۀطـساوب  ّقلعتی  ثیحب  لداعّتلا  بسانّتلا و  یلع  فورحلا  وا  دادعالا  جیزمت ؟؟؟ ۀّیفیک  نع  ثحاب  ملع 

تسا هدش  نایب  ّنف ، ياملع  زا  یعمج  هدیقع  ترابع  نیا  رد  « 2  » اهتاّیفیک فورحلا و  دادعالا و  بیترت  نم  دصقی  داری و  ام  بسح  لباوقلا 
رثا رد  حور  نآ  و  ار ، لّکوم  حور  ددرگ  يدسج  دوش ، هداد  بیترت  رّرقم  طیارـش  اب  یفرح  يددع و  حاولا  لاکـشا و  نوچ  دـنیوگیم  هک 
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. میاهدرک تراشا  شیپ  ياههتشون  رد  ینعم  نیاب  دوخ  ام  و  دشاب -. هبیرغ  راثآ  أشنم  دسج  نیاب  هقالع 
__________________________________________________

. نک دابآردیح و  عبط  ج 2 ص 420  (- 1)
ج 2 ص 418. (- 2)

64 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

ریسکت هیقر 

يارب تسنوسفا  هیقر و  نتخاـس  هلمج  نآ  زا  یکی  دوریم ، راـکب  هبیرغ  نونف  لاـمعا  زا  يرایـسب  رد  دـش  هراـشا  هک  يروـطب  ریـسکت  لـمع 
باتک رخآ  متفه  لصف  رگید  خسن  رد  مشـش و  مجنپ و  تلاقم  رد  س )  ) هخـسن قباطم  هک  نآ  لاثما  ضیغبت و  بیبحت و  لیبق  زا  يدوصقم 

: هک تسا  نیا  یّلک  هدعاق  اّما  هدز ، لاثم  بیبحت  لمعب  هدرک و  وگتفگ  هراب  نیا  رد  مود ] عبط  [ص 33 
. دننک ریسکت  هعّطقم  فورحب  ار  توادع  ای  ّتبحم  فرط  ود  مان  تسخن 

. دنسیونب ادج  ادج  ریسکتب  زین  توادع  رد  خیّرم  ّتبحم و  رد  هرهز  دننام  دشاب  دوصقم  بسانم  هک  ار  یبکوک  فورح  هاگنآ 
دودو لیبق  زا  ار  بسانم  یهلا  ءامـسا  زا  یکی  فورح  ریـسکت  هک  تسا  نیا  ّنف  ياملع  مسر  اّما  هدرک ، تعانق  رادقم  نیمهب  باتک  ّفلؤم 

( یهلا مسا  بکوک و  مان  اب  نیفرط  زا  مان  ود   ) مسا راهچ  اعمج  ات  درک  همیمض  دیاب  زین  توادع  رد  تیمم  کلهم و  و  ّتبحم ، رد  بیبح  و 
. دشاب هدش  ریسکت 

، دشاب يو  يزوریف  هبلغ و  لماع  دوصقم  هک  دننک  سک  نآ  مان  زا  ادتبا  و  دـنهد ، بیکرت  جازتما و  رگیدـکی  اب  ار  مسا  راهچ  فورح  سپ 
یفرح راهچ  هملک  کی  یهلا  مسا  بکوک و  مان  زا  لّوا  فرح  اـب  شلباـقم  فرط  ماـن  لّوا  فرح  وا و  مسا  لّوا  فرح  زا  هک  بیترت  نیاـب 
قباطم ار  تاملک  نآ  سپ  دوش ، هتخاس  یفرح  راهچ  هملک  دـنچ  مسا ، راـهچ  فورح  رخآ  اـت  موس  مود و  فرح  زا  ناـنچمه  و  دـنزاسب -
یبادآ طیارـش و  اب  دنزاس و  يدرو  ار  نآ  و  دننک ، مجعم  برعم و  میاهتـسناد  رـصانع  عیابط و  فورح  نوکـس  تکرح و  رد  هک  ییهدعاق 

ددعب تسا  هدش  هتشون  ّنف  بتک  ریاس  باتک و  نیا  رد  هک 
65 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

. یلاعت هّللا  ءاشنا  دیآ  رب  دارم  ات  دنسیونب  ای  دنناوخب  بسانم 
فورح تسا ، یقاب  زونه  یماسا  رگید  فورح  زا  دـش و  مامت  مسا  کی  فورح  هاگ  ره  رگیدـکی  اب  یماـسا  فورح  جازتما  بیکرت و  رد 

. تسا هدروآ  لاثم  مود ] عبط  لّوا و ص 34  عبط  ص 14   ] باتک نتم  رد  هکنانچ  دنریگ  رس  زا  ار  صقان  مسا 
. دنزاس عّطقم  فورح  رطس  کی  عومجم  زا  همیمض و  زین  ار  وا  ردام  مسا  صخش ، مان  ریسکت  رد  یضعب 

هنوگ نیا  زا  دـنهد . بیترت  هباتکلا  وذ  حاولا  اـی  دـننک  رپ  قاـفوا  ّنف  قباـطم  ار  یحول  میتفگ  هک  مسا  راـهچ  فورح  ددـع  زا  تسا  نکمم 
. تسناوارف نونف  نیا  رد  اهنّنفت 

هریاد ریـسکت  هلاـسر  دـننکیم و  هدارا  نآ  زا  رگید  ینعم  هک  میراد  زین  یـضایر  یقیقح  موـلع  رد  ریـسکت  حالطـصا  هک  میرذـگن  هتفگاـن 
. دوشیم مالک  لوط  ثعاب  شحرش  هک  تسا  حالطصا  نیا  رب  ینتبم  سدیمشرا 

بکاوک تابوسنم  اب  حاولا  بسانت 

ردنا راهچ  حول  بیرخت و  داسفا و  ضیغبت و  دروم  رد  ابلاغ  هس  ردنا  هس  حول  الثم  تسا  يدوصقم  اب  بسانتم  یحول  ره  ّنف ، بابرا  هدیقعب 
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. دوریم راکب  حالصا  بیبحت و  رد  راهچ 
لیصفتب موجن  بتک  رد  راصتخاب و  ص 26 ]  ] مود عبط  زا  یناث  لصف  رـضاح  باتک  رد  هک  ار  بکاوک  تابوسنم  هک  تسا  نیا  یّلک  هدعاق 

تابوسنمب ار  ّثلثم  ینعی  حول  نیلّوا  سپ  دننک ، تاعارم  لحزب  رمق  زا  ینعی  يولعب  یلفس  زا  ار  بکاوک  دنریگب و  رظن  رد  تسا  هدش  رکذ 
هن حول  ات  سایق  نیا  رب  سمشب و  ار  سّمخم  دراطع و  تابوسنمب  ار  ّعبرم  دنهد و  صاصتخا  رمق 

66 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
هن هن  نانچمه  ار  رود  سپ  دنهد -. بنذب  ار  هدزای  رد  هدزای  سأرب و  ار  هد  ردنا  هد  لکـش  و  دننک - صوصخم  لحز  تابوسنمب  ار  هن  ردنا 

. دسر لحز  تابوسنمب  دص  ردنا  دص  حول  ات  دننک  رارکت 
تشون عّبـسم  حول  رد  ار  حتف  رـصن و  تایآ  ددع  لاس 1010  رد  هک  میدرک  لقن  شیپ  یـشاوح  رد  یئاـهب  خیـشب  بوسنم  هک  یلمع  ـالثم 

تفه ردنا  تفه  لکش  تسا و  خیّرم  تابوسنم  زا  هک  دوب  گنج  رد  ساّبع  هاش  يزوریف  دوصقم  هک  تسا  تبسانم  نیاب  لکش  نیا  رایتخا 
. دراد صاصتخا  خیّرم  تابوسنمب 

بیترتـب شفورح  دـنیوگیم و  رایـسب  ّصاوخ  نآ  يارب  هک  تسیاهناگادـج  شقن  دوـشیم  هدـید  حاوـلا  اـب  هک  سمـش  فرـش  لکـش  اـّما 
هس ینابدرن  تروص  نآ  بنج  رد  هک  هتسکش  میم  سپ  دشاب  هدش  هدیشک  اهنآ  رس  رب  يّدم  هک  فلا  هس  حاولا و  رفص  لکـش  زا  تسترابع 

فورح يور  شاهلابند  زاب و  واو  رـس  مشچ  هک  سوکعم  واو  کی  مشچ و  ود  ءاـه  کـی  فلا و  راـهچ  نآ  زا  دـعب  تسا و  هدـش  مسر  هلپ 
. ملاعلا هّللا  دشاب و  هدز  هریاد  سوکعم  لکشب  روبزم 

یلایل مایا و  تاعاس و  بابرا 

کیب ّقلعتم  هتفه  ماّیا  زا  تعاس  ره  زور و  ره  هک  دـندقتعم  دـنهدیم و  ّتیمها  رایـسب  یلایل  ماّیا و  تاعاس و  باـبراب  موجن  ماـکحا  ناوریپ 
نادـنچ يوعد  نیا  رد  یخرب  و  دوشیم -. راکـشآ  تعاس  زور و  نآ  رد  شتاـبوسنم  لاوحا و  هک  تسا  هراتـس  نآ  ریثأـت  تحت  بکوک و 

ماّیا تاعاس و  بابرا  ریثأتب  طبترم  ار  هّیموی  تاملاکم  راکفا و  عوضوم  یّتح  صاخـشا  يزورنابـش  يداع  لاوحا  عاضوا و  هک  دنراد  هغلابم 
رییغت دوخبدوخ  یتعاس  دـنچ  سنا  سلجم  کی  رد  نت  دـنچ  نانخـس  عوضوم  هکنیا  ببـس  دـنیوگیم  لاثم  باـب  زا  دـنزاسیم و  یلاـیل  و 

دنکیم
67 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

دوجو ملاع  رد  ار  مادک  ره  هک  تستاعاس  بابرا  بکاوک  ریثات  انامه  تسین  طوبرم  لبق  تعاس  اب  هک  دـیآیم  نایمب  ینخـس  تعاس  ره  و 
. تسین ییوگ  هفازگ  قارغا و  زا  یلاخ  میدرک  هراشا  هکنانچ  هدیقع  نیا  تسا ! یتّیصاخ  رثا و 

ار یکلف  نانـشور   » مییوگن میـشاب و  دـقتعم  رگیدـکی  اب  دوجو  ملاوع  ّرثأت  ریثأت و  طابترا و  بکاوک و  راـثآ  ّصاوخب و  اـم  هک  ضرف  رب  و 
هک یتلاح  رد  مینادـب ، بکاوک  ریثأت  لولعم  طقف  ار  صاخـشا  نتفگ  طوبرمان  هک  دـسریمن  هیاپ  نآب  زگره  ام  داـقتعا  تسین » اـم  رد  يرثا 

داروا و حاولا و  بیترت  رد  زین  تاریـسکت  قافوا و  دادـعا و  ياملع  يراـب  تسا ! رتکیدزن  اـمب  ناگراتـس  زا  هک  میراد  زین  رگید  تایـضتقم 
ای لّوا  تعاس  رد  اصوصخم  هبنشکی  زور  ار  سمشب  طوبرم  لامعا  دنیوگیم  الثم  دنهدیم - ّتیمها  رایـسب  جورب  ماّیا و  تاعاسب و  مئازع ،

بش ای  هعمج  زور  رد  ار  هرهزب  ّقلعتم  ياهراک  و  هبنشجنپ - بش  رد  ای  باتفآ ، عولط  زا  زور  نآ  مود  تسیب و  مهدزناپ و  متـشه و  تعاس 
. داد ماجنا  دیاب  هبنش  هس 

يوریپ نامّجنم  لومعم  هدـعاق  زا  نآ  ّتیفیک  بیترت و  رد  هک  تسا  یلایل  ماـّیا و  تاـعاس و  باـبرا  رب  ینتبم  تارّرقم  طیارـش و  هنوگ  نیا 
. میاهدرک هلاوح  همّدقمب  ار  نآ  حرش  هتشون و  « 1  » باتک یشاوح  رد  ار  نآ  هصالخ  ام  و  دناهدرک -

تعاس ینعی 168  هتفه  تاعاس  ددع  هک  بیترت  نیاب  هبنشکی ، زور  زا  تسباتفآ  عولط  لّوا  تعاس  هتفه  یلایل  ماّیا و  تاعاس و  میسقت  أدبم 
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هبنـشکی زور  لّوا  تعاـس  ّبر  ار  نآ  دـنهد و  ودـب  ار  لّوا  تعاـس  هدرک  زاـغآ  سمـش  زا  حرط و  تفه  تـفه  هراّیـس  هعبـس  تبـسانمب  ار 
- دننک یبکوکب  ّقلعتم  ار  یتعاس  ره  و  تیاعر ، رمقب  لحز  زا  ینعی  یلفسب  يولع  زا  ار  بکاوک  یقاب  و  دنیوگ -

__________________________________________________

. باتک مود  عبط  ص 25  (- 1)
68 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

. دوش میسقت  بکاوک  نیب  ام  هتفه  تعاس  ات 168  دننک  لمع  نانچمه  دنریگ و  رس  زا  رگید  رود  دیسر  نایاپب  رود  کی  نوچ  و 
عولط و میـسقت  نیا  ذـخأم  و  دـنیوگیم -. زین  بش  نآ  ای  زور  نآ  مامت  ّبر  ار  نآ  دـشاب ، بش  ای  زور  لّوا  تعاس  ّبر  هک  ار  یبکوک  ره 

. راهّنلا فصن  لاوز و  ماگنه  هن  تسباتفآ  بورغ 
تعاـس دراـطع ، زا  موس  تعاـس  و  دوشیم ، هرهز  زور  نآ  مود  تعاـس  ّبر  دـشاب ، هبنـشکی  زور  لّوا  تعاـس  ّبر  سمـش  هک  نیا  رب  اـنب 

. خیّرم زا  متفه  يرتشم ، زا  مشش  لحز ، زا  مجنپ  رمق ، زا  مراهچ 
يرتشمب مهدزیـس  لحزب و  ار  مهدزاود  رمقب و  ار  مهدزای  دراطعب و  ار  مهد  هرهزب و  ار  مهن  باتفآب و  ار  متـشه  تعاس  زاب  مود  رود  رد  و 
دنیوگیم ببـس  نیاب  و  دسر - باتفآب  تعاس 22  مراـهچ  رود  رد  و  تعاس 15 ، موس  رود  رد  نینچمه  و  دـنهد -. خـیّرمب  ار  مهدراهچ  و 

. داد ماجنا  دیاب  تاعاس  زور و  نیا  رد  ار  سمشب  طوبرم  لامعا 
یباسح اب  هبنشود  زور  لّوا  تعاس  نوچ  و  دنیوگیم - باتفآ  مه  ار  زور  نآ  مامت  ّبر  تسباتفآب ، ّقلعتم  هبنشکی  زور  لّوا  تعاس  نوچ  و 

. دنمانیم هبنشود  زور  ّبر  ار  نآ  دتفایم  رمقب  میتفگ  هک 
رد روبزم  هبساحم  هلمجلاب  تسباتفآ . بش  نیا  ّبر  دنیوگ  دوشیم ، سمشب  ّقلعتم  هبنشجنپ  بش  لّوا  تعاس  نوچ  زین  یلایل  تاعاس  رد  و 

: دهدیم ار  هجیتن  نیا  یلایل  ماّیا و  بابرا  نییعت 
. هرهز هعمج  يرتشم ، هبنشجنپ  دراطع ، هبنش  راهچ  خیّرم ، هبنش  هس  هام ، هبنش  ود  باتفآ ، هبنشکی  لحز ، هبنش  مایا : بابرا 

هبنشود بش  دراطع ، هبنشکی  بش  خیّرم ، هبنش  بش  یلایل : بابرا 
69 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

. رمق هعمج  بش  باتفآ ، هبنشجنپ  بش  لحز ، هبنش  راهچ  بش  هرهز ، هبنش  هس  بش  يرتشم ،
تسباتک و ماـن  قاقتـشا  أدـبم  فیلأـت و  عوضوم  هک  همیزع  نوسفا و  هیقر و  حالطـصا  حرـشب  میتخادرپ  ار  یـشاوح  ياـههلاوح  هک  نونکا 

. میزادرپیم نآ  لاثما  هرشن و  هذوع و  زا  اهنآ  تاهباشم  تافدارم و  نینچمه 

مّزعم همیزع و 

هلابند میدرک ، وگتفگ  دوب  ماقم  بسانم  هک  ّدح  نآ  ات  همیزع  ینعم  مّزعم و  هملک  قاقتشا  هرابرد  یحرـش  باتک  مان  ناونع  تحت  رد  شیپ 
. مینکیم لیمکت  اجنیا  ار  ثحبم  نآ 

هتشون هدناوخ و  زین  تمیزه  تمینغ و  دننام  هطوسبم  ءات  اب  یـسراف  رد  هک  همیتی  همیرک و  نزومه  همجعم  ءاز  هطقنیب و  نیع  حتفب  همیزع 
«1  » دوشیم

__________________________________________________

رد نایسراف  صوصخم  تافّرصت  هلمج  زا  رارق : نیاب  تسا  هّجوت  هتسیاش  هک  میراد  یـسراف  تاغل  ءالماب و  عجار  قیقد  ییهتکن  اجنیا  (- 1)
ءاتب لّدـبم  تئارق  ظفلت و  تباـتک و  رد  ـالومعم  دوشیم  هتـشون  درگ  ءاـه  تروصب  هک  ار  یبرع  هرّودـم  ءاـت  هک  تسا  نیا  یبرع  تاـملک 

یـسراف نابز  ورملق  رد  لیخد  تاغل  دورو  هرکذـت  هلزنمب  هملک و  ندـش  یـسراف  مئالع  زا  هک  ار  ّتنـس  نیا  و  دـننکیم - هدیـشک  هطوسبم 
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یـسراف تارواحم  رد  اجیردت  تسا  هدنز  نابز  همزال  هک  لّوحت  لقن و  رثا  رد  اّما  دندرکیم  تیاعر  تخـس  امدـق  اصوصخم  تسا  لیـصا 
موتخم هملک  کی  هک  ینعم  نیاب  دننکیم  يوغل  هدافتسا  هجهل  ود  ای  ءالما  ود  زا  صوصخب  دراوم  ضعب  رد  هک  هداتفا  قاّفتا  نینچ  ینونک 

ّتنـس هک  هدیـشک  ءات  اب  و  ینعم ، کیب  تسا  یبرع  درگ  ءاـت  فقو  تروص  هک  هظوفلم  ریغ  ءاـه  ظـفلتب  یـسراف  رد  ار  یبرع  هرّودـم  ءاـتب 
ینعمب دـنیوگب  همیتـی  لـثم  ظوفلم  ریغ  ءاـه  اـب  نوچ  هک  تسا  همیزع  هملک  نیمه  هلمج  نآ  زا  دـنربیم - راـکب  رگید  ینعمب  تسا  دوـهعم 

رد زین  و  نآ -. لاثما  و  ندرک ) رفـس  تمیزع   ) نوچمه تسا  گنهآ  هدارا و  دـصق و  دارم  دـنیوگب  تمینغ  دـننام  ءات  اب  نوچ  تسنوسفا و 
( تدارا  ) اب هدارا )  ) یلعف یسراف  تارواحم 

70 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
رد تسا و  دّکؤم  مزاج  هدارا  دصق و  ینعمب  یبرع  تغل  لصا  رد  دـندنبیم ، عمج  « 1 [ » بیاجع  ] بئاجع نزوب  میازع ]  ] مئازع رب  ار  نآ  و 

ار نآ  هک  حاحلا  رارصا و  دیکأت و  نادنگوسب و  نورقم  صوصخم  تاریبعت  رب  لمتـشم  دنیوگ  ار  يداروا  تاملک و  هبیرغ  مولع  حالطـصا 
بیجع يرما  داجیا  يارب 

__________________________________________________

تعجارم لزنمب  ّبطم  زا  هعجارم و  بیبـطب  سک  نـالف   » مییوگیم ـالثم  دراد  قرف  لامعتـسا  دروـم  ینعم و  رد  تعجارم )  ) اـب هعجارم )  ) و
زا سک  نـالف   » مییوـگیم و  تـسا -) هدــش  تدارا   ) مییوـگیمن و  تـسا » هدــش  هدارا  ینعم  نـیا  تراـبع  نـالف  زا   » مییوـگیم اـی  درک »
. دننادیم طلغ  ار  نآ  دوشیمن و  هدیمهف  دوصقم  تسامش ) نادنمتدارا  زا   ) مییوگب رگا  دراد و  ّتبحم  امشب  ینعی  تسامش » نادنمتدارا 
رعش رد  زین  ار  نوسفا  ینعمب  همیزع  يدعس  هکنانچ  هدشیم  هتـشون  هتفگ و  هدیـشک  ءاتب  ینعی  لکـش  کیب  همیزع  ینعم  ود  ره  میدق  رد  اّما 

«. جالع هن  دنک  رثا  تمیزع  هن   » تسا هدروآ  هدیشک  ءات  اب  تمیزع  تروصب  ناتسلگ 
هک نآ  لاثما  بئاجع و  لئالد و  لئامـش و  لئاز و  لـئام و  لـیبق  زا  تسا  یبرع  تاـغل  رد  نایـسراف  فّرـصتب  عجار  ییهتکن  زین  اـجنیا  ( 1)

تاـعارم ـالماک  تباـتک  ظّـفلت و  رد  امدـق  زین  ار  هدـعاق  نـیا  و  خـلا ،] لیامــش ...  لـیاز ، لـیام ،  ] دوـشیم ءاـیب  لّدــبم  یــسراف  رد  هزمه 
تقیقح رد  دوشیم  هدید  یسراف  رد  تاملک  عون  نیا  میدق  ّطخلا  مسر  رد  هک  هزمه  لکش  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  اّما  دناهدرکیم -

فذح تباتک  رد  ار  نآ  هلابند  لامعتسا  ترثک  ببسب  هک  تسا  رتبا  کچوک  ءای  هکلب  هتـشادن  ار  یبرع  هزمه  ظّفلت  گنهآ  تسین و  هزمه 
زا يرایـسب  رد  دـندراذگیم و  ءای  ظّفلت  گنهآ  حیـضوت  ترثک  يارب  تسا  هدـش  یبرع  هزمه  اـب  هبتـشم  هک  ار  تمـالع  نیا  دـندرکیم و 

هدید تاملک  نیا  رد  هک  هزمه  لکش  هلمجلاب  و  لیاز ] لیام ،  ] تسا دوجوم  ود  ره  ءای  هنادند  ریز  هطقن  ود  اب  تمالع  نیا  میدق  ياههتشون 
يارب تسا  هدیرب  لابند  ءای  تقیقح  رد  هزمه و  تروصب  یـسراف  رد  اّما  تسا ، هزمه  جرخم  ياراد  هزمه و  فرح  ۀقیقح  یبرع  رد  دوشیم 

. ءای ظفلت  نداد  ناشن 
نیئاپ نیئآ و  لیبق  زا  یـسراف  تاملک  رد  ءای  يور  نینچمه  و  هفاضا ، فصو و  تلاح  رد  ظوفلم  ریغ  ءاه  يور  هک  تسا  تمـالع  نیمه  و 
باتک رب  هدنراگن  یـشاوحب  دوش  عوجر   ] تسا هدش  یبرع  هزمهب  هبتـشم  ثادحا  تلفغ  رثا  رد  هتـشاذگیم و  نآ  لاثما  یئانیب و  یئاناد و  و 

[ ناتسگنهرف هّلجم  رد  هؤاقب  ماد  راینمهب  ياقآ  مظعم  داتسا  ترضح  هنالضاف  هلاقم  میهفتلا و 
71 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

دنناوخیم و نآ  لاثما  ناگدنزگ و  ناگراتس و  رصانع و  يرپ و  هتشرف و  زا  يریخست  لامعا  حاورا و  راضحا  تادامج و  کیرحت  لیبق  زا 
. ددرگ مار  روظنم  هدروآ و  رب  دوصقم  ات  دنمدیم 

. درک میهاوخ  ریسفت  هناگادج  ار  نآ  هک  دنرب  راکب  زین  هیقر  هملک  فدارم  ار  همیزع  یهاگ 
نوسفا رگنوسفا و  ناوخ و  میازع  ناوخ و  همیزع  یسراپب  مزعم و  يزاتب  ار  نآ  لماع  لعاف و  مدمد و  نوسفا و  یسراف  رد  ار  نآ  فدارم  و 

. دنیوگ نآ  لاثما  ياسفا و  مدژک  ياسفا و  رام  ناوخ و  يرپ  ناوخ و  نوسفا  مد و 
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رد همیزع  تاّقتشم  اّما  دیایب -. هملک  نآ  ریـسفت  رد  نیا  زا  دعب  یـسراف  ياحـصف  تالامعتـسا  رد  ياسفا  نوسفا و  تابیکرت  دهاوش  هلثما و 
: دنامهفیم زین  ار  همیزع  یحالطصا  ینعم  هک  میوشیم  روآدای  رگید  راب  ار  يرهچونم  رعش  یسراف 

نمیر نانابعث  دنزیخ  کتب  مّزعم  يز  میازع  ماگنه  وچ 
: دیوگ يّزعم  ریما 

نوسفا مئازعیب و  وت  راک  دزاسیمه  ناهج  راگدرک 
: دیامرف يدعس  نیمّلکتملا  حصفا 

جالع هن  دنک  رثا  تمیزع  هن  جازم  لادتعا  دش  ّطبخم  نوچ 
: تسا زیچ  دنچ  يوغل  ینعم  اب  نآ  یحالطصا  ینعم  تبسانم  همیزع و  هیمست  هجو  اّما 

برع تغل  بتک  رد  مزع  هّدام  یناعم  وزج  رد  هک  دیکات  مسق و  ینعم  یکی 
72 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

. تسا مسق  حاحلا و  دیکات و  تارابع  رب  لمتشم  میتفگ  هک  يروطب  مئازع  و  هدش ، طبض 
نیمه ببس  نیدب  تسا و  تمیزع  مزع و  یناعم  همه  نیب  ام  عماج  هجو  يونعم  كارتشا  لیبس  رب  هک  مزع  تّوق  دّکؤم و  هدارا  ینعم  رگید 

. میدرک رکذ  ثحبم  نیا  لّوا  رد  ار  ینعم 
لامعا روهظ  هک  اریز  تسا - یحالطـصا  يزاجم  ینعم  اب  يوغل  یقیقح  یناعم  نیرتبـسانم  هیمـست و  هوجو  نیرتهب  هجو  نیا  هدنراگن  رظنب 

زین بویعلا  ماّلع  ّصاخ  ناگدـنب  ءایلوا و  تاوعد  تباجتـسا  تاداع و  قرخ  تاـمارک و  لـماش  نم  هدـیقعب  هک  یّلک  روطب  ناـسنا  زا  هبیرغ 
مزاج و داـقتعا  هدارا و  تّوق  ّتین و  صولخ  تّمه و  يورین  نودـب  و  تسا ، دّـکؤم  هدارا  يوق و  مزع  ینعی  تمیزعب  هتـسب  یگمه  دوشیم ،
نامیا و رـصتخم  عماج  هملکب  هرّهطم  تعیرـش  ناسل  رد  لاوحا  نیا  عومجم  زا  هک  یجراـخ  لـغاوش  زا  فارـصنا  دوصقمب و  لـماک  هّجوت 

تباجا طیارـش  رد  یـساسا  نکر  هدش و  ریبعت  تمه  ظفلب  گرزب  يافرع  حالطـصا و  رد  نآ و  لاثما  بلق و  روضح  تین و  ظفلب  نینچمه 
. دوشیمن رّسیم  سک  چیه  زا  لاعفا  نآ  رودص  تسا ، هدمآ  باسحب  تامارک  روهظ  تاوعد و 

: دسیونیم باوج  لاؤس و  روطب  مولعلا  عماج  باتک  رد  يزار  نیّدلا  رخف  ماما 
تمزع دـناهتفگ  تّمه و  صـالخا  تسا و  ّتین  تیوـقت  ملع  نیا  حور  تسا و  ّتین  تمیزع  ج : دـنناوخ - تـمیزع  ار  مـلع  نـیا  ارچ  «س :

میجنت میزعت و  یناوخنوسفا و  نایم  تسقرف  هچ  س : کیلع - تبجوا  يا  کیلع 
73 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

هلوـمعم مئازع  نوـچ  هک  تسا  نیا  هیمـست  هجو  رد  فورعم  اـّما  « 1 « » میزعت عوـن  میجنت  تسا و  عوـن  مـیزعت  تـسا و  سنج  نوـسفا  ج : - 
اذه ندب  یف  ۀلخاّدلا  حاورالا  اهّیا  مکیلع  تمزع   » ریظن دـناهتفگ -. همیزع  ار  نآ  دوشیم  زاغآ  مکیلع » تمزع   » و کیلع » تمزع   » ترابعب

ّیناروـّنلا مرجلا  اـهّیا  کـیلع  تمزع   » و دـنناوخیم - نآ  لاـثما  عورـصم و  رب  عاـجوا  ضارما و  عـفد  يارب  هک  ییهمیزع  رد  خـلا  دـبعلا ... 
همیزع رد  خلا » ّزعالا ...  زیزعلا  هّللاب  ۀسلابألا  نیطایّـشلا و  نجلا و  رـشعم  ای  مکیلع  تمزع   » و باتفآ - ریخـست  همیزع  رد  خلا » ّيوامّـسلا ... 

نادـنگوس روبزم  تراـبع  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  لوـمعم  و  هدـش ، تبث  ّنف  لـها  بتک  رد  هک  مئازع  ریاـس  نینچمه  و  يرپ - ّنج و  ریخـست 
تبسانمیب یبرع  فورعم  ياههمیزع  اب  روبزم  هیمـست  هجو  دننکیم ! رکذ  رایـسب  حاحلا  زجع و  سامتلا و  اب  یلاوتم  هظّلغم  نامیا  دّکؤم و 

یـسراف نابزب  همیزع  نوسفا و  هچ  تسین ، تمزالم  کیلع ) تمزع   ) هب ندرک  ادـتبا  ندوب و  یبرع  اـب  ار  همیزع  نوسفا و  لـصا  اـّما  تسین ،
. درادن تمزع )  ) لعف ادبا  هک  میراد  زین  رگید  ياهنابز  میدق و  صلاخ 

ذیوعت هذوع و 
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ینعی ندیسخدنا  ینعمب  ذوع  زا  تسا  ردصم  مسا  یبرع  تغل  لصا  رد  دوشیم  هتـسب  عمج  طقن  نزوب  ذوع  هب  هک  هطقنیب  نیع  ّمضب  هذوع 
ندرب و هانپ 

__________________________________________________

یئبمب ص 169. پاچ  ینیّتس )  ) فورعم باتک  (- 1)
74 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

. نتسیز هدوسآ  نمیا و  نانمشد  ّرش  زا  یسک  هانپ  رد  ندرک و  ینابیتشپ  نتفرگ و  تیامحب  نداد و  هانپ 
هتخیوآ ندرگ  رب  مخز  مشچ  اصوصخم  دـنزگ  عفد  تاّیلب و  تافآ و  زا  ظفح  دـصقب  هک  دـنیوگ  ار  يزیچ  ّنف  لها  ّصاخ  حالطـصا  رد  و 

تابوسنم تاتابن و  تادامج و  زا  رگید  ءایشا  اب  ار  نآ  هتشون  وهآ  تسوپ  ای  ودک  تسوپ  رب  هک  تامسلط  حاولا و  هیعدا و  لیبق  زا  دنـشاب ،
هزرخ و يزاتب  هک  دـیپس  هایـس و  دوبک و  ینوزلح  یفدـص و  ياههرهم  هبـش و  وزام و  ناجرم و  رام و  نادـند  یعفا و  خاـش  دـننام  یناویح 

بصق و  « 1  » دوشیم هدـیمان  کچالک  هبرگ و  یجک  یجک و  کـجک و  هسیپ و  هرهم  تاـجهل  فـالتخاب  یـسراف  تارواـحم  رد  هعدو و 
بیجلا
__________________________________________________

. تسا هعدو  یملید  تغل  کچالک  دسیونیم  نمؤم  میکح  هفحت  باتک  رد  (- 1)
یسرافب ار  نآ  دشاب و  امرخ  هتسه  فاکش  نوچمه  نآ  فاکـش  دنرآ و  رب  ایرد  زا  هک  دشاب  دیپس  هبـش  هعدو  دسیونیم  برالا  یهتنم  رد 

. دنزیوآ ناکدوک  ندرگ  رب  مخز  مشچ  عفد  تهجب  دنیوگ و  يروک )  ) يدنهب و  هچروم ) )
هذوع و تافدارم  زا  هک  ار  همیمت  هملک  دنزیوآ . لافطا  ندرگ  رب  مخز  مشچ  عفد  يارب  هک  تسا  هتـشون  هسیپ  هرهم  ینعمب  ار  همیمت  ومه  و 

. مینک ریسفت  نتم  رد  نیا  زا  دعب  تسا  ذیوعت 
ینعم براقت  ببـسب  یبرع  هعدو  هزرخ و  عزج و  تاملک  ریـسفت  رد  یـسراف  ناـسیونتغل  زا  یخرب  هک  میوشیم  روآداـی  ار  ییهتکن  اـجنیا 

. دناهدرک طیلخت  هابتشا و 
هرهم قلطم  هزرخ : دننکیم  هیبشت  عزجب  ار  مشچ  تبـسانم  نیاب  دشاب و  هنیگبآ  سنج  زا  رثکا  هک  تسا  دیپس  هایـس و  ینعی  هسیپ  هرهم  عزج :

ندرگب ذـیوعت  يارب  هک  ار  گـنر  دوبک  ياـههرهم  هنیگبآ ، زا  هاوخ  دـشاب و  هبـش  سنج  زا  هاوخ  دنـشاب  هدیـشک  هتـشر  رد  هک  تسبوـقثم 
امرخ هتسه  لکشب  یفاکش  وا  باتک  نامجرتم  سوماق و  بحاص  لوقب  هک  ییایرد  ناولا  ياههرهم  هعدو  دنیوگ -. هزرخ  زین  دوش  هتخیوآ 
تسا نکمم  دشاب  حیحص  هخسن  رگا  هتـشون  برألا  یهتنم  رد  هک  هچروم  اّما  دنیوگیم -. کجک  یجک و  یلومعم  یـسرافب  ار  نآ  دراد و 

؟ تسا هدشن  طبض  ینعم  نیاب  اهگنهرف  رد  اّما  دشاب  هرهم )  ) فدارم هچرهم )  ) ینعمب لهجم  واو  اب 
. دشاب هدش  ناسیونتغل  هابتشا  بجوم  رما  نیمه  دیاش  دننکیم و  لامعتسا  مه  رگیدکی  ياجب  ازاجم  ینعم  برق  ببسب  ار  روبزم  تاملک 

75 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
، دوشیم هتفگ  ذّوعم  یبرعب  دنکیم و  يریگولج  یگدزمشچ  بیسآ  زا  هّماع  داقتعاب  هک  رگید  ناتخرد  بوچ  اههایگ و  ضعب  نینچمه  و 
نمیا و رگید  ياهدنزگ  مخز و  مشچ  عزف و  نونج و  تفآ  زا  هکنیا  يارب  دـنزیوآ  لافطا  ندرگ  رب  هدرک  ییهتـشر  رد  ار  همه  نآ  لاثما  و 

رظن هّماع  لوادتم  حالطصا  رد  دز و  مشچ  « 1 [ » کمشچ  ] کمژچ ای  کمرخ  مانپمشچ و  یبدا  حیصف  نابز  رد  ار  نآ  و  دنـشاب - ظوفحم 
. دنیوگ نآ  ریاظن  دنب و  مشچ  دنب و  رظن  ینابرق و 

کی لهچ و  ار  نآ  دـننک و  لیامح  بیلـص  عطاقت  لکـشب  فرط  ود  زا  ناـکدوک  شود  رب  ندرگ و  رب  مه  هک  يزیچ  تسا  لـیبق  نآ  زا  و 
هتـشر کیب  ار  همه  هتـشون و  ار  هلمـسب  هلمج  کی  ره  يور  هتخاس و  دالوف  ای  میـس  رز و  زا  هک  تسا  راد  هقلح  ياهکلوپ  دـنمان : هّللا  مسب 

لیامح میتفگ  هک  یعضوب  ار  نآ  دنشاب و  هدیشک 
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__________________________________________________

همجعم و ءاخ  اب  کمرخ  هریغ  ارآ و  نمجنا  عطاق و  ناهرب  يریگناهج و  لیبق  زا  اهگنهرف  ریاس  يدـسا و  گـنهرف  عبط  رد  هملک  نیا  (- 1)
کی ءاز  میج و  اب  کمزج  هدوب  دعب  ياهگنهرف  ذـخأم  ارهاظ  هک  يدـسا  گنهرف  میدـق  یطخ  خـسن  ضعب  رد  اّما  هدـش  طبـض  هلمهم  ءار 

رد هدوب و  کمشچ  زا  ییهجهل  تغل و  کمژچ  نآ  لصا  تسا  لمتحم  هک  هتشون  تسه  زین  یسراف  ژ )  ) و چ )  ) میدق طخلا  مسر  هک  هطقن 
؟ دشاب هدش  فیحصت  کمرخب  اههخسن 

عبط حیحصت و  هّللا  همّلـس  ینایتشآ  لابقا  ساّبع  ياقآ  یمارگ  دنمـشناد  داتـسا  ترـضح  مامتهاب  هک  يدسا  گنهرف  دیدج  عبط  هیـشاح  رد 
؟ تسا یکی  کمزج  اب  هک  هدش  طبض  یسراپ  هطقن  هس  ياژ  هدّحوم و  میجب  کمژج  لدب  هخسن  ص 275 ]  ] هیشاح رد  مه  هدش 

ار نآ  دندنب و  لافطا  ندرگ  رب  مخز  مشچ  عفد  يارب  هک  هایـس  دیفـس و  دوبک و  هنیگبآ  زا  هرهم  ینعمب  ربتعم  ياهگنهرف  رد  کمرخ  هملک 
نانچ ینعمب  مرگ  نزوب  ار  مرخ  هک  هتفرگ  ار  بلطم  نیا  ذخأم  هچ  زا  ارآ  نمجنا  بحاص  هک  تسین  مولعم  هدش و  طبـض  دنیوگ  دز  مشچ 

؟! تسا یبرع  همیمت  هزرخ و  عزج و  فدارم  هک  هتفگ  ریغصت  تمالع  ار  فاک  هرهم و 
76 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

. دننک لافطا  هنیس  ندرگ و 
یگدزمشچ و زا  ینمیا  دوصقمب  ار  نآ  هک  تسا  یحول  اعد و  ره  قلطم  دـییقت ، قالطا و  ای  صوصخ  مومع و  هقالعب  ازاـجم  ینعم  نیا  زا 
زا هک  ار  یحول  ای  نآ  بوتکم  دـنناوخب و  ار  نآ  تاملک  نیع  هک  داکی ) نا  و   ) تیآ دـننام  دـنراد  دوخ  اب  هتـشون  ای  دـنناوخب  رگید  تافآ 

تاذوع و مانب  هک  هنازور  هیعدا  زین  و  دنهد - رارق  غاب  هناخ و  ردرـس  لیبق  زا  یّلحم  رد  ای  دنراد  دوخ  هارمه  دـشاب  هدـش  رپ  شفورح  ددـع 
دنناوخب زور  نآ  تاّیلب  رورش و  عفد  يارب  « 1  » دوشیم عورش  هذاعتـسا  تاملکب  بلغا  هک  صوصخم  ییاعد  زور  ره  ذیواعت ، تاذیوعت و 

ار نآ  دوخ  داقتعاب  یتعامج  موق و  ره  هک  تاتابن  تادامج و  زا  رگید  ءایـشا  نینچمه  و  دـنیوگ -. خـلا  هبنـشکی ...  هبنـش و  هذوع  ار  نآ  و 
ردرـس هناتـسآ و  لیبموتا و  باکر  رد  یـسراف  ماوع  هک  لعن  هراـپ و  نهآ  یلهاـج و  بارعا  ذّوعم  تخرد  لـیبق  زا  دـنناد  مخز  مشچ  عفاد 

. دندنبب دشاب  دنمجرا  زیزع و  ناشیا  رظن  رد  هک  رگید  ياهزیچ  روآراب و  ناتخرد  رتسا و  بسا و  ندرگ  رب  هک  هعدو  ای  دننک  بصن  يارس 
میتـفگ هک  دـّیقم  قلطم و  ینعم  ود  ره  رد  یـسراپ  يزاـت و  ظاـفلا  زا  نآ  تاـفدارم  ریاـظن و  دز و  مشچ  ماـنپمشچ و  یبرع و  هذوـع  هملک 

. دیایب نیا  زا  دعب  شدهاوش  هلثما و  هک  دناهدرب  راکب  نوسفا  هیقر و  ینعمب  ار  تاملک  نیا  مه  یهاگ  و  دوشیم - لامعتسا 
. تسا هدش  طبض  یحالطصا  هذوع  فدارم  یبرع  رد  مه  میم  حتفب  هذاعم  هملک 

__________________________________________________

 ... نیح دـساح و  ءاد و  ّلک  رـش و  يذ  لک  نم  هئامـسا  هّللاب و  انالف  دـیعا  و  نالف - ّرـش  نم  هّللاب  ذوعا  میرکلا - کهجوب  ذوعا  ریظن  (- 1)
. خلا

77 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
مسا ینعمب  و  دنیوگ ، ياسفا  مشچ  یـسرافب  دّدشم و  واو  رـسکب  ذوعم  یبرعب  ار  نآ  لماع  هک  تسا  هذوع  لمع  يردصم  ینعمب  ذیوعت  اّما 

. تسا هدش  لوادتم  لومعم و  یسراف  حیصف  رثن  مظن و  تاملاکم و  رد  ینعم  نیمهب  و  هدمآ ، هذاعم  هذوع و  فدارم  يردصم 
( ذوعا لق   ) هملکب هک  رگیدکی  رـس  تشپ  دیجم  نآرق  روس  زا  تسا  سان  قلف و  هروس  ود  دّدـشم ، واو  رـسک  اب  ذّوعم  هینثت  هغیـصب  نیتذوعم 

«. 1 « » ّبط ام  دعب  نیتذّوعملاب  هسفن  ذّوعی  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبنلا  ناک   » هک تسا  ثیدح  رد  هدش و  ادتبا 
حتفب و و  دنب -. ندرگ  هدالق و  هذوع و  نتسب  ّلحم  ینعمب  تسا  ناکم  مسا  یبرع  تالامعتـسا  رد  لیعفت  باب  زا  لوعفم  مسا  هغیـصب  ذّوعم 

فـصو رد  یعازخ  نمحّرلا  دبع  نب  ریثک  دندرکیم  ذیوعت  نادب  یلهاج  بارعا  هک  تساهینتـسر  زا  یعون  ینعمب  ود  ره  دّدشم  واو  رـسک 
. دیوگ ینز 
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قئاقعلا اهتبجعا  هذّوعم و  اهنیع  قار  اهتیب  نم  تجرخ  اذا 
. دراد ظوفحم  نامدرم  مخز  مشچ  زا  ار  وا  تسا  هدییور  یلاوح  نآ  رد  هک  ذیوعت  هایگ  دیآ  نوریب  شاهناخ  زا  نوچ  ینعی 

هراب نیا  رد  یلهاج  بارعا  اـصوصخم  تسا ، جـیار  لومعم و  یلکـشب  یتّلم  موق و  ره  ناـیم  رد  هذوع  ذـیوعت و  میدرک  هراـشا  هک  يروطب 
یتعامج نایم  رد  راب  لّوا  دیاقع  نیا  هک  تسا  نیا  فورعم  و  دنتشاد - بیرغ  بیجع و  دیاقع 

__________________________________________________

. ذوع هّدام  رد  برعلا  ناسل  ریثا و  نیا  هیاهن  (- 1)
78 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

ونب نامه  یـضعب  و  تسا . هدرک  تیارـس  برع  لیابق  فیاوط و  ریاسب  هلیبق  نیا  زا  هفینح و  ینب  هلیبقب  ناشیا  زا  هدـش و  عیاش  نمی  مدرم  زا 
«. 1  » دناهتفگ لّوا  رهظم  أشنم و  ار  هفینح 

مرکا و ربمغیپ  زا  هک  اهروتسد  ثیداحا و  و  «، 2 « » ًاقَهَر ْمُهوُدازَف  ِّنِْجلا  َنِم  ٍلاجِِرب  َنوُذوُعَی  ِْسنِْإلا  َنِم  ٌلاجِر  َناک   » دیجم نآرق  هفیرش  هیآ 
اب « 3  » هذاعتـسا عضو  نینچمه  هدـش و  تیاور  نوسفا  هیقرب و  کّـسمت  هذوـع و  قـیلعت  زا  یهن  رد  نیعمجا  مهیلع  هّللا  مالـس  نیرهاـط  هّمئا 

كاپ نییآ  هتشاد و  عویش  روفو  ّدحب  برع  نیب  ام  هک  تسا  یفارخ  دیاقع  نآ  هئطخت  ّدر و  رد  همه  « 4  » هداد هملک  نیاب  مالسا  هک  یتّیمها 
شمارآ تداعس و  هار  هناگی  هک  دیحوت  میقتسم  طارصب  وا  تیاده  لیطابا و  یهاو  دویق  زا  رـشب  نداد  تاجن  تافارخ و  ندودز  رد  مالـسا 

«. 5  » تسا هدیشوکیم  دشاب  یناسنا  حور 
__________________________________________________

هفیرش هیآ  حرش  رد  يزار  رخف  ماما  ریبک  ریسفت  یسوط و  خیش  نایبت  یسربط و  نایبلا  عمجم  يزار و  حوتفلا  وبا  ریـسفتب  دوش  عوجر  (- 1)
«. ِّنِْجلا َنِم  ٍلاجِِرب  َنوُذوُعَی  ِْسنِْإلا  َنِم  ٌلاجِر  َناک  »

وزج 29. نج  هروس  (- 2)
«. میجّرلا ناطیّشلا  نم  هّللاب  ذوعا   » نتفگ ینعی  (- 3)

. هذاعتسا ّصاوخ  ینعم و  رد  ریسافت  همّدقمب  دوش  عوجر  (- 4)
راونـالا راـحب  باـتک  رد  نید  هّمئا  زارحا  مئازع و  یقر و  مئاـمت و  تاذوع و  سنج  زا  هچنآ  هک  میوشیم  روآداـی  مّهوـت  عـفر  ضحم  (- 5)

ینآرق و تایآ  رب  لمتشم  بلغا  دنس ، نتم و  تّحـص  ضرف  رب  هدش ، لقن  هیعدا  ربتعم  بتک  رگید  سواط و  نبا  تاوعّدلا  جهم  یـسلجم و 
ماقم نیا  بسانم  شحرش  هک  تساهثحب  زین  هراب  نیا  رد  و  درادن ، يرپ  ّنجب و  لسوت  ینعمیب و  ياهنوسفاب  یطبر  تسا و  يدیحوت  هیعدا 

. تسین
79 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

یّتلا ذـیواعّتلا  اّما  و  اهب ...  ذاعی  ّهنال  نونج  وا  عزف  نم  ناـسنالا  اـهب  یقری  ۀـیقّرلا  ذـیوعّتلا  ةذاـعملا و  ةذوعلا و  : » دـسیونیم برعلا  ناـسل  رد 
عزفلا و نیعلا و  نم  هیلع  تقّلع  نم  اهب  ذّوعی  اـضیا  تاذاـعملا  یّمـست  یه  اـهقیلعت و  نع  یهن  دـقف  نیعلا  نم  ناـسنالا  یلع  ّقلعت  بتکت و 

«. ةذوع اهتدحاو  ذوعلا  یه  نونجلا و 
«. دنراد دوخ  اب  اهالب  عفد  دصقم و  لوصح  تهج  هتشون  نآ  زج  ینآرق و  تایآ  میازع و  زا  هچنآ  ذیوعت  : » دیوگیم برالا  یهتنم  بحاص 

ینابرق رظن  دـنب  ولگ  لاکـشا  زا  یکی  ینعم  ریوصت  يارب  « 1  » هتشون ذیوعت  هذوع و  تاملک  ریـسفت  رد  هک  یحرـش  زا  سپ  دجنملا  بحاص 
. تسا هدرک  شقن  ار  لافطا 

یسراف رد  نآ  تافدارم  ذیوعت و  هملک 
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دراوـم هدـش و  لوادـتم  لوـمعم و  هذوـع  فدارم  يردـصم  مـسا  ینعمب  ذـیوعت  ظـفل  رتـشیب  یــسراف  رد  هذوـع  فدارم  یبرع  تاـملک  زا 
راتفگ رد  شلامعتسا 

__________________________________________________

دیاب احیـضوت  نیعلا » نونجلا و  نم  مهمعز  یف  هیقتل  ناـسنالا  یلع  ّقلعت  بتکت و  یّتلا  یه  ۀـیقّرلا و  ینعمب  ءامـسا  ذـیوعّتلا  هذوعلا و  (- » 1)
كارتشا لیبس  رب  یناعم  نآ  رثکا  دـنچ  ره  دـناهتفگ  نآ  يارب  رایـسب  یناـعم  یبرع  رد  هک  تسا  یتاـملک  هلمج  زا  نیع )  ) ظـفل هک  تسناد 

ندز و مشچ  يردـصم . لامعتـساب  و  مخز - مشچ  بیـسآ  ردـصم ، مسا  تروصب  یناعم  نآ  زا  یکی  و  ددرگیم -. زاـب  ینعم  کـیب  يونعم 
. دنیوگیم نویعم  نیعم و  ار  هدروخ  مشچ  و  نیاع ، ار  هدننز  مشچ  ینعی  نآ  لعاف  هک  تسا  ندرک  مشچ 

مـشچ تارواحم  رد  هتفر و  راـکب  ندیـسر  مشچ  ندروخ و  مشچ  ندز و  مشچ  يّدـعتم  مزـال و  بّکرم  لاـعفا  یبدا  حیـصف  یـسراف  رد  و 
. تسلومعم زین  ندروخ  روش  مشچ  ندز و  رظن  ندرک و 

80 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
. تسا لیبق  نیا  زا  یسراف  ياحصف 

: دیوگ ذیوعت  ّصاخ  حالطصا  رد  ورسخ  رصان 
دراشفب تولگ  افجب  هن  رو  ندرگ  زا  نک  نورب  افو  ذیوعت 

: تسا رگنوسفا  یقار و  نآ  لماع  هک  هتفر  راکب  نوسفا  هیقر و  ینعم  رد  یناورسخ  رهاط  وباب  بوسنم  تایبا  رد 
اعدـب و ورادـب و  رگنوسفا  سانـش و  رتخا  دـهاز و  بیبط و  دیـسرن  افـش  ییهّرذ  نمب  راهچ  نیزک  دنتـسشنب  زجعب  نم  زا  سک  هنوگ  راـهچ 

: تسا هدومرف  ینعم  نیمهب  زین  يولوم  « 1  » ذیوعت علاطب و 
زیزع ره  زا  نز  قلط  هجنکش  رد  زین  دنهاوخیم  ذیوعت  هعقر 

اهگنهرف ضعب  رد  و  تسفورعم - میتفگ  شیپ  هک  کمژچ  ای  کمرخ  دز و  مشچ  مانپمشچ و  تاملک  یـسراف  حیـصف  رد  نآ  تافدارم  اّما 
نزو و رب  ماهو  مشچ  و  دنـسیون ، مخز  مشچ  تهجب  هک  يذـیوعت  اعد و  ینعمب  مخز  مشچ  نزوب  مهو  مشچ  هملک  عطاـق  ناـهرب  هلمج  زا 

: مخز مشچ  ياعد  ذیوعت و  ینعمب  مانپمشچ  رد  دیامرف  یخلب  دیهش  تسا ! هدش  طبض  زین  مانپمشچ  ینعم 
ماــــــــنپمشچ هــــــــشیمه  دوــــــــخ  اــــــــب  يرادــــــــن  ارچ  نــــــــکم  سرتــــــــب و  دــــــــب  مــــــــشچ  زا  اراــــــــگن  اــــــــیب 

__________________________________________________

هتفای ناوارف  نیـشیپ  ناگدنیوگ  راثآ  رد  شریظن  هک  یبرع  یـسراف و  لاذ  لاد و  هدعاق  رب  تسا  ینتبم  ذیـسر ]  ] دیـسر اب  ذـیوعت  هیفاق  (- 1)
. دوشیم

81 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
دشاب تتحدم  زرح  ار  هک  ره  دیوگ : يرخف  سمش 

کیجنم زا  تیب  نیا  يریگناهج  يدـسا و  گنهرف  رد  ذـیوعت  دـنب  ولگ  دز و  مشچ  ینعمب  کـمرخ  هملک  يارب  ماـنپمشچب  شتجاـح  دوبن 
: تسا هدمآ  دهاشب 

اـسفا رام  ریظن  نوسفا  مشچ  اسف و  مشچ  اسفا و  مشچ  بیکرت  رب  ولگب  کمرخ  دندنبن  هکنوچ  « 1  » يریطخ تخس  هک  دسر  تمشچ  مسرت 
. دنیوگ یقار  ذّوعم و  يزاتب  هک  تسا  هذوع  لماع  رگهیقر و  مخز و  مشچ  نوسفا  ینعمب  حیصف  یسراف  رد  نوسفا  رام  و 

: دیوگ یهیدب  دنک ، مخز  مشچ  نوسفا  هک  دنیوگ  ار  یسک  اسف  مشچ  دسیونیم  يریگناهج  گنهرف  رد 
فدارم ذیوعت  ینعمب  اهگنهرف  رد  هک  یتاملک  هلمج  زا  « 2  » تسناج هدنرب و  لد  تسیاسف و  مشچ  نودیا  دب  مشچ  رهب  ییوگ ز  شمـشچ 
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نسح دّیسب  بوسنم  یعابر  رد  هک  « 3  » ولاتفش نزوب  تسورامشچ  هملک  هدش  طبض  مانپمشچ 
__________________________________________________

خ يریقح : (- 1)
؟ تسا دامتعایب  زین  تیب  نیا  حیحص  طبضب  هدید  يریگناهج  گنهرف  راعشا  رد  بیجع  ياهفیحصت  فیرحت و  نوچ  هدنراگن  (- 2)

تـسا هتـشون  عطاـق  ناـهرب  يریگناـهج و  گـنهرف  رد  دناهتـشون -. مه  روآمشچ )  ) ینعی اّزجم  هدودـمم  فلا  اـب  ار  ورامـشچ  هملک  (- 3)
غاب راز و  تشک  ای  تاناویح  ای  دشاب  یمدآ  يارب  هکنآ  زا  ّمعا  دنزاسب  دب  مشچ  مخز و  مشچ  عفد  تهجب  هک  دـنیوگ  ار  يزیچ  ورامـشچ  »

. دناهدرک طبض  لوهجم  واو  هدودمم و  فلا  اب  يریگناهج  ولاتفش و  نزو  رب  عطاق  ناهرب  ار  هملک  لصا  و  يارس » هناخ و  و 
82 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

: تسا هدمآ  يونزغ 
یهب وت  یبوخب  ناوکین  هلمج  زا  یهس  ورس  یک  زانب  اپ  ات  رس  يا 

«1  » یهن يور  رب  لاخ  وچ  ار  ورامشچ  دیازفایم  شیب  لامج  نسح و  رب 
هدز تفآ  رامیب  تّحـص  يارب  هقدـص  لیبس  رب  هک  تسا  یماعط  ینعمب  ورامـشچ  هک  دـیآیم  رب  نینچ  هملک  لامعتـسا  دراوم  ضعب  زا  اـّما 

: دیامرف ناتسوب  رد  يدعس  دوشیم - زین  مخز  مشچ  لماش  تفآ  و  دنهدب ، نادنمتسمب 
ریزب یتفا  زگ  هجنپ  ماب  زا  هک  ریس  وت  زا  دنروخ  هگنآ  ورامشچ  وچ 

. دشاب هدیسر  تخس  ییالب  ارت  هک  دسریم  يریخ  نارگیدب  وت  تمعن  زا  یتقو  ینعی 
هدـش لامعتـسا  رگید  ینعمب  ینعم  کی  زا  زّوجت  قیرطب  هک  تسا  نکمم  و  دراد ، قرف  ذـیوعت  ماـنپمشچ و  اـب  ینعم  نیا  هک  تسا  یهیدـب 

. دشاب

همیمت

میمت و رب  ار  نآ  هک  همیتـی  نزوـب  تسا  همیمت  دوـشیم  لامعتـسا  ّصاـخ  ینعمب  ذـیوعت  هذوـع و  فدارم  یبرع  رد  هـک  یتاـملک  هـلمج  زا 
. دندنبیم عمج  مئامت  تامیمت و 

هملک لامعتسا  دراوم  و  « 2  » ربتعم ناسیونتغل  ياههتشون  عومجم  زا  و 
__________________________________________________

. تسا هتشون  لاخ )  ) ياجب كاخ )  ) هدروآ و باتک  رخآ  كردتسم  ياهیعابر  وزج  نسح  دیس  یپاچ  ناوید  رد  (- 1)
ناسل قنعلا -» یف  دقعی  مث  ریـسلا  یف  مظنت  ءاطقر  ةزرخل  مسا  مئامتلاک  ۀمیمت  عمج  میمتلا   » دسیونیم سوماق  حرـش  رد  سورعلا  جات  (- 2)
ۀمیمت اهدحاو  ذوعلا  میمتلا   » دـسیونیم تسا  ارفلا » فوج  یف  دیـصلا  لک   » یبرع فورعم  لثم  قادـصم  نایوغل  لاوقا  عمج  رد  هک  برعلا 

لاق
83 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

رب رگید  ياهدـنزگ  مخز و  مشچ  ذـیوعت  يارب  هک  تسا  دـیپس  هایـس و  ینعی  هسیپ  هرهم  ینعمب  لصا  رد  همیمت  هک  دوشیم  دافتـسم  نینچ 
«. 1  » میدرک لقن  اهگنهرف  زا  هک  يریسفتب  یسراف  کمرخ  فدارم  تسرد  دنزیوآ ، ناکدوک  ندرگ 

رب هاوخ  دنرب ، راکب  یناویح  یمدآ و  ذیوعت  هذوع و  قلطم  ینعم  رد  ار  نآ  ّصاخ  ّماع و  ای  دییقت  قالطا و  هقالعب  هک  تسا  نکمم  دـنچ  ره 
بیـسآ زا  ظّفحت  دصقب  هک  تسا  هسیپ  هرهم  نامه  یقیقح  ینعم  لصا  اّما  دشاب - هتـشه  بیج  رد  ای  هتـسب  وزاب  ياپ و  رب  ای  هتخیوآ  ندرگ 

. دنزیوایب لافطا  ندرگ  رب  یمدآ  دب  مشچ  يرپ و  ّنج و 

www.Ghaemiyeh.comنیمزعملازونک ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 49 

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m

http://www.ghaemiyeh.com


__________________________________________________

ذوع رویس و  اهیف  لعجی  ةدالق  یه  لیق  قنعلا و  یف  دقعی  مث  ریسلا  یف  مظنت  ءاطقر  ةزرخ  ۀمیمتلا  اذوع و  ذّختی  يذلا  زرخلا  دارا  روصنم  وبا 
ءاودلا مامت  اهیف  نا  نودقتعی  اوناک  ةزرخ  یه  لاقی  هل و  هّللا  ّمتا  الف  ۀمیمت  قلع  نم  ثیدحلا  یف  ناسنالا و  یلع  قلعت  ةذوع  ۀـمیمتلا  لیق  و 

قلعت یتلا  ةذوعلا  تلعج  امبر  رویـس و  نم  ةدالق  ۀمیمتلا  اهب و  سأب  الف  یلاعت  هّللا  ءامـسا  نآرقلا و  اهیف  بتک  اذا  تاذاعملا  اما  ءافـشلا و  و 
نیعلا سفنلا و  اهب  نوقتی  مهدالوا  یلع  اهنوقلعی  بارعالا  ناک  تازرخ  یه  ۀـمیمت و  اهتدـحاو  مئامتلا  روصنم  وبا  لاق  نایبصلا  قاـنعا  یف 

« اهـسفن ةزرخلا  یه  ۀـمیمتلا  ّنا  افالخ  بارعالا  نیب  رأ  مل  بیـصم و  ریغف  ارویـس  مئامتلا  لعج  نم  اضیا و  لاـق  مالـسالا و  هلطبا  مهمعزب و 
. اصخلم یهتنا 

رگید هخـسن  رد  و  دـنیوگ » دز  مشچ  ار  نآ  هنیگبآ  زا  دوب  ییهرهم  کمرخ   » تسا نیا  هخـسن  کی  رد  يدـسا  گنهرف  تراـبع  نیع  (- 1)
«. ینایتشآ لابقا  ياقآ  عبط  ص 275  دنیوگ : کمژج  دز و  مشچ  ار  نآ  دیپس و  هایس و  دوبک و  هنیگبآ  زا  دوب  ییهرهم  »

هک دـشاب  کـعزج  هملک  لـصا  دـیاش  هک  دـمآ  رظنب  رگید  یـسدح  متفگ  شیپ  یـشاوح  رد  هک  کمـشچ ]  ] کـمژج زا  ریغ  ار  هدـنراگن 
دوشیم و لیدبت  زین  ءاهب  هک  یسراف  تبسن  فاک  اب  دیپس  هایس و  هنیگبآ  هرهم  ینعمب  یبرع  عزج  زا  ذوخأم  تسا  هدش  فیحصت  کمرخب 

؟ دنیوگیم ریغصت  فاک  مه  ار  نآ  هابتشاب 
84 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

: دیوگ برع  فورعم  رعاش  بشرخ  نب  ۀملس 
میمّتلا اهدئالق  یف  دقعت  لبخ و  ریغ  نم  یقّرلاب  ذّوعت 

: دیوگ لیفط 
«1  » لبق هدئالق  رفن  اهب  ممتی  ةدالق  رفنل  لعجا  تما  ّالاف 

: تسا هتفگ  رگید  رعاش 
امئامّتلا نیزم  ای  هیلع  « 2  » یطونف هدعب  ۀنیزم  حلفت  مل  تام  اذا 

تیارس هدیسر و  یمالـسا  ماوقا  للم و  ریاسب  برع  زا  لیبق ، نیا  زا  رگید  رایـسب  ياهزیچ  ذیوعت و  دننام  ناکدوک  نتـسب  همیمت  مسر  دیاش 
. دشاب هدرک 

نتـسب همیمت  اب  ار  یکدوک  تدالو و  هک  هدوب  ّرمتـسم  عیاش و  نادـنچ  بارعا  رد  تسا  یلهاج  دـیاقع  شاهیام  أشنم و  هک  تداـع  نیا  هچ 
دـّلوت و ّلحم  زا  هیانک  نتـسب  همیمت  ّلحم  و  تدالو ، یکدوک و  زا  هیانک  نتـسب  همیمت  برع  یبدا  جـیار و  ناـبز  رد  و  دـندادیم - همزـالم 

یناعم نیمه  زا  ارهاظ  ندییاز  تقو  ندش  کیدزن  ینعمب  ّمتا  لعف  و  دلوم ، ینعی  فان  ندیرب  ّلحم  ینعمب  ّمتم  هملک  تسا و  یلـصا  نطوم 
: دیوگ يدسا  سیق  نب  عافر  تسا -. هدمآ  یئانک 

اهبارت يدلج  سّسم  ضرا  لّوا  یمئامت و  ّیلع  تطین  اهب  دالب 
دیوگ : يوما  دهع  فورعم  رعاش  قدزرف 

__________________________________________________

ار رعاش  دوصقم  هتشون و  لاعفا  باب  هغیـصب  ّمتی )  ) برعلا ناسل  رد  تسا -. هدمآ  دولوم  نتـسب  همیمت  ینعمب  لیعفت  باب  زا  مّمت  لعف  (- 1)
«. لبق هدلقت  يذلا  هذاع  يا   » تسا هتفگ 

دنب ولگ  نتخیوآ  نتسب و  ینعی  تسا  دروم  نیا  صوصخم  لعف  هک  لوقی  لاق  نزوب  طونی  طان  زا  تسا  ثنؤم  رضاح  رما  لعف  یطون : (- 2)
. ندرگب همیمت  و 
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85 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
«1  » مئامّتلا رویس  هنع  تعطق  اهب  ةدلبب  ّيربنعلا  ّلضی  فیک  و 

: تسا هتفگ  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هرابرد  یلؤد  دوسالا  وبا 
«2  » مئامّتلا هیلع  تطین  نم  مرکال  مشاه  يرسک و  نیب  امالغ  ّنا  و 

هناگی يادخب  زج  لّسوت  رب  لمتـشم  هک  ار  زیچ  ره  یّلک  روطب  و  گنرین ، رحـس و  هیقر و  همیمت و  عاونا  مالـسا  میتفگ  قباس  رد  هک  يروطب 
هدشن فرحنم  یتسرپادخ  دیحوت و  هار  زا  هک  تسا  هداد  تصخر  ار  یتاذیوعت  هیعدا و  اهنت  هدرک و  میرحت  ار  نآ  هدرمـش و  كرـش  دشاب 
حاـبم زیاـج و  دـشاب  یناحبـس  ءامـسا  ینآرق و  تاـیآ  نّمـضتم  هک  ار  زارحا  تاذوع و  ماـسقا  مالـسا  ياـهقف  هّمئا و  ببـس  نیدـب  دـشاب و 

. دناهدرمش
«4 « » هل هّللا  ّمتا  الف  ۀمیمت  ّقلع  نم   » تسا رگید  ثیدـح  رد  و  « 3 « » كرّشلا نم  ۀلّوتلا  یقّرلا و  مئامّتلا و   » هک تسا  دوعـسم  نبا  ثیدح  رد 

: دیوگ فورعم  ءاثر  رد  یلذه  بیوذ  وبا 
«5  » عـــــــــــــفنت ـــــــــــــال  ۀــــــــــــــمیمت  ّلـــــــــــــک  تـــــــــــــیفلا  اــــــــــــــهرافظا  تبــــــــــــــشنا  ۀــــــــــــــّینملا  اذا  و 

__________________________________________________

. تسا هتشر  طیخ و  ینعمب  ریس  عمج  ءای  نیس و  مضب  رویس : (- 1)
. نیرحبلا عمجم  (- 2)

فیدرت نآ  دننامه  همیمت و  همیزع و  هیقر و  اب  هک  تسا  یتاملک  زا  واو  حـتف  ءات و  رـسک  ّمضب و  هلوت  ریثا - نبا  هیاهن  برعلا و  ناسل  (- 3)
. دناهدرک ریسفت  نآ  لاثما  وداج و  گنرین و  رحسب و  ار  نآ  دوشیم و 

. برعلا ناسل  ریثا و  نبا  هیاهن  هغللا و  حاحص  (- 4)
. مامت یبا  هسامح  حرشب  دوش  عوجر  نآ  حرش  راعشا و  یقاب  يارب  (- 5)

86 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
يارب اههرهم  نآ  اب  هک  تسا  یلمع  ذـیوعت  و  دوشیم ، هذوع  هلیـسو  هک  تساههرهم  نآ  دوخ  همیمت  هک  تسا  نیا  ذـیوعت  اب  همیمت  قرف  اّما 

. دننک مخز  مشچ  عفد 
. تسا ظوحلم  تاذ  ضراع  تفص  ذیوعت  رد  و  فصو ، ضورعم  تاذ  همیمت  رد  رگید  ترابعب 

هیقر

یقاور ار  نآ  عمج  یقار و  ار  نآ  لماع  هک  تسنوسفا  یبرع  دوش ، هتـسب  عمج  هروصقم  فلا  اب  یقر  رب  هک  فاـق  نوکـس  ءار و  ّمضب  هیقر 
. دنیوگیم رگنوسفا  ناوخ و  نوسفا  ینعمب 

بیسآ عفر  خاروس و  زا  مدژک  رام و  ندیـشک  نوریب  ندرک و  مار  عاجوا و  نیکـست  ضارما و  عفد  يارب  هک  تسا  یتاملک  حالطـصا  رد  و 
ات دنروآ  ياجب  دراوم  نیا  رد  هک  رگید  لامعا  نانچمه  و  دنمدب ، دـنناوخب و  ای  دنـسیونب  لیبق  نیا  زا  رگید  دـصاقم  ناگدـنزگ و  نایرپ و 
هّیح هیقر  و  مخز ، مشچ  ای  درد  مشچ  نوسفا  دنب و  بت  نادـند و  درد  نوسفا  ینعی  نیع  ّیمح و  سرـض و  هیقر  دـننام  دوش -. لصاح  دارم 

. نآ لاثما  نوسفا و  رام  ینعی 
ای مدژک  شین  هدیسر و  مشچ  ای  مخز  مشچ  هیقر  زا  رتدنمدوس  ینوسفا  ینعی  « 1 « » ۀمح وأ  نیع  نم  ّالا  ۀیقر  ال   » دننک تیاور  ثیدـح  رد  و 

. دشابن هدیزگ  مدژک 
. خلا اهّمس ..  ءوس  نم  نوقاّرلا  اهرذانت  دیوگ : هغبان 
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__________________________________________________

 ..« عفنا یلوا و  ۀیقر  ال   » هک تسا  هدش  ینعم  روط  نیا  برعلا  ناسل  ریثا و  نبا  هیاهن  رد  (- 1)
87 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

: دیوگ زجار 
یقاوّرلا ردقلا  ّدری  نل  نا  یقابلا  ّلجالا  تملع و  دقل 

: تسا هتخاس  عیدب  ینومضم  ناورم  نب  کلملا  دبع  يارب  ّریثک 
یبابض اهنماکم  نم  جرخت  ینغض و  ّلست  كاقر  تلاز  ام  و 

«1  » باجحلا تحت  ۀّیح  کباجا  یّتح  نوواحلا  کل  ینیقری  و 
: تسا يدعس  یبرع  راعشا  زا 

ذیوعت و ینعم  رد  زّوجت  حماست و  لیبس  رب  ار  هیقر  یهاگ  یقارلا  یلا  وکشی  و ال  « 2  » أربی قشعلا ال  ضیرم  ّینا  هّبح  ینورذ  یئاّبحا  یئاّلخا 
تهج نیا  زا  دراد و  قرف  ذیوعت  هذوع و  اب  نآ  یحالطـصا  ینعم  لصا  اّما  دـننک  لامعتـسا  زین  رگید  یناعملا  بیرق  ظافلا  همیزع و  زرح و 

: تسا برع  فورعم  رعاش  هبؤر  زا  تیب  نیا  رد  هکنانچ  دننکیم  رکذ  رگیدکی  زا  ادج  ار  اهنآ 
ینایقر اهب  ّالا  ۀیقر  اهنافرعی و ال  ةذوع  نم  اکرت  امف 

دشاب فدارت  مزلتسم  هک  ّلک  لدب  ای  نایب  فطع  رب  نآ  ندرک  لمح  و 
__________________________________________________

. يرشخمز هغالبلا  ساسا  (- 1)
هک تسا  نیا  راعشا  ینعم  لصاح  و  ياسفا -. رام  يواح : عمج  نوواح : یناهن - هنیک  ّبض : عمج  داض  رسکب  بابـض  هنیک - دقح و  نغض :
مار دشکیم و  نوریب  خاروس  هناخناهن  زا  ار  رام  اسفا  رام  هکنانچ  دروآ  نوریب  نم  لد  زا  ار  هتفهن  ياههنیک  تخاس و  مار  ارم  وت  ياهنوسفا 

. دنکیم
اب يربی  يدعس  ناوید  خسن  ضعب  رد  يرامیب و  زا  نتفای  دوبهب  افش و  ینعمب  ملع  باب  زا  ماّللا  زومهم  أربی  يرب  زا  تسا  عراضم  لعف  (- 2)

. تسباوصان زومهم  رد  ءالما  نیا  دوشیم و  هدناوخ  هروصقم  فلا  هک  هتشون  ءای 
88 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

. تسا رهاظ  فالخ 
: دسیونیم هیقر  یحالطصا  فیرعت  رد  هداعسلا  حاتفم  باتک  رد 

ۀیقّرلا امهلاثما و  رعّـشلا و  طیخلا و  دوقعک  ۀـصوصخم  راثآ  ۀّیـصاخلاب  اهیلع  ّبترتت  ۀـصوصخم  لاعفا  ةرـشابم  نع  ثح  اـب  ملع  یقّرلا  ملع 
ناسیونتغل رثکا  اّما  « 1  » نوسفا ۀّیـسرافلاب  ۀّیقرلا  اهلاثما و  نیعلا و  ۀباصا  یف  اذـک  ّنّسلا و  عجو  نیعلا و  عجوک  ضارمالا  یف  عقی  ام  اریثک 

. دناهدرک ریسفت  تسا  يزاجم  ینعم  قیداصم  زا  یکی  هک  ذیوعت  هذوع و  ینعمب  ار  نآ 
ّمضب هیقر  : » تسا هتشون  رتهب  رتعماج و  تسا  سوماق  زا  یحرش  هک  برالا  یهتنم  ۀفورعم -» ةذوعلا  ۀیقّرلا   » دسیونیم برعلا  ناسل  بحاص 

«. یقر عمج  ذیوعت  نوسفا و 
اهب یقری  یّتلا  ةذوعلا  ۀیقّرلا   » دیوگیم هیاهن  رد  « 2  » ریثا نبا 

__________________________________________________

. نکد دابآردیح  عبط  ج 1 ص 303  (- 1)
نبا رد  لیـصفتب  اهنآ  لاوحا  همجرت  دـنوریم و  رامـشب  رادـمان  ياـبدا  اـملع و  زا  نت  هس  ره  هک  دوشیم  قـالطا  ردارب  هس  رب  ریثا  نبا  (- 2)

www.Ghaemiyeh.comنیمزعملازونک ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 52 

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا روطسم  ناکلخ 
نب كرابم  نیدلا  دجم  تاداعّـسلا  وبا  يو  مان  تسا  تغل  ثیدـح و  ّنف  رد  يراکهاش  هک  ثیدـح  بئارغ  تاغل و  رد  هیاهن  بحاص  یکی 

زا هجحلا  يذ  خلس  هبنشجنپ  شتافو  شتدالو 544  تسا  ینابیـش  دحاولا  دبع  نبا  میرکلا  دبع  نب  دمحم  نب  دمحم  مرکلا  یبا  نیدـلا  ریثا 
. تسا هتفای  تافو  يزار  نیدلا  رخف  ماما  هک  لاس  نامه  دش  عقاو  هنس 606 

یف هباغلا  دسا  لماک و  خیرات  بحاص  مرکلا  یبا  نب  ّیلع  نسحلا  وبا  نیدلا  ّزع  رگید 
89 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

رابخا مالـسا و  رد  هیقر  تمرح  زاوجب و  عجار  طوسبم  یحرـش  نآ  هلابند  و  تاـفآلا » نم  کـلذ  ریغ  عرّـصلا و  یّمحلاـک و  ۀـفآلا  بحاـص 
یبرع و نابزب  هیقر  رگا  دـیوگیم  ضراعتم  ثیداحا  نیب  ام  عمج  هجو  رد  دوخ  و  دـسیونیم ، تسا  هدـش  تیاور  هراب  نیا  رد  هک  فلتخم 
هک متـشون  شیپ  ار  دوخ  هدیقع  هدنراگن  تسا . روظحم  مارح و  تروص  نیا  ریغ  رد  و  حابم ، دـشاب  هّللا  ءامـسا  همیرک و  تایآ  رب  لمتـشم 

جیورت ینید  هغبص  تکربب و  ار  یبرع  نابز  دنتساوخیم  هک  تسا  یناسک  هیحان  زا  نخـس  نیا  تسین و  یبرع  نابزب  طونم  تصخر  یهن و 
دـشاب هناگی  دنوادخ  هاگردب  ءاجتلا  یتسرپادخ و  دیحوت و  زا  ثعبنم  رگا  هک  تسا  نیا  تالّـسوت  عاونا  رد  یّلک  نازیم  طانم و  هکلب  دننک 

«. 1  » تسا عونمم  مارح و  مالسا  بهذم  رد  شاب  وگ  هچ  ره  دشاب  فرحنم  هّداج  نیا  زا  رگا  و  زیاج ،
زا ارهاظ  میراد  تسد  رد  یبرع  لیخد  لیـصا و  تاـغل  صیخـشت  رد  هک  ینیزاوم  اـب  هیقر  هملک  هک  مینکیم  دزـشوگ  ثحبم  نیا  لـیذ  رد 

هک یظافلا  بلغا  و  درادن - ذیوعت  هذوع و  لثم  یبسانم  قاقتشا  أدبم  اریز  تسا ، یبرع  هلیخد  تاغل 
__________________________________________________

شتافو زا  لبق  لاـس  ود  ات 628  ار  لماک  خـیرات  ثداوح  هک  نابعش 630  یفوتم  هنـس 555  یلوالا  يدامج  مراهچ  دلوتم  هباحـصلا  رابخا 
. تسا هدرک  طبض 

دلوتم 25 تسا  یبدا  هدیاف  رپ  فورعم  رایسب  بتک  زا  هک  رئاّسلا  لثملا  باتک  فلؤم  مرکلا  یبا  نب  هّللا  رصن  حتفلا  وبا  نیدلا  ءایض  رگیدس 
. نیعمجا مهیلع  هّللا  ۀمحر  یفوتم 637  لاس 558  زا  نابعش 

دوشیم مه  گنرین  رحـس و  ذیوعت و  همیزع و  لماش  هک  تسا  هتـشون  یّلک  بلطم  هدز و  نت  هملک  یقیقح  ریـسفت  زا  دجنملا  بحاص  (- 1)
«! مهمهو وا  مهمعز  یف  ۀیعیبطلا  يوقلا  قوفت  يوقب  رما  یلع  لوصحلاب  ناعتسی  نا  ۀیقرلا  »

90 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
رگید ياهنابز  رد  ار  نآ  هشیر  تسین و  لیصا  یبرع  دناهتخاس ، تاّقتشم  أدبم  ار  هملک  نآ  دوخ  درادن و  قاقتشا  یلصا  هشیر  نابز  نیا  رد 
یبرع تاّصتخم  زا  هک  داضب  ار  ءاز  فرح  هتفرگ و  غاب  ینعمب  یـسراف  هزر )  ) و زر )  ) هملک زا  ارهاظ  هک  هضور  همیخ و  دننام  تسج  دـیاب 

: تسا هداژن  یسراپ  ظافلا  زا  هملک  ود  ره  دوشیم و  هتسب  عمج  نشاور  رب  یبرع  رد  هک  نشور  هنزور و  نینچمه  و  دناهدرک - لیدبت  تسا 

نوسفا

هیقر عاونا  همه  لماش  قلطم  ّماع  ینعمب  حالطصا  رد  هک  تسا  یسراف  لیصا  میدق  تاملک  زا  دوشیم  هتفگ  زین  نوسف  فیفختب  هک  نوسفا 
هملک لامعتـسا  سپ  دـشاب -. راک  رد  یندـیمد  یندـناوخ و  ینتـشون و  تاملک  فورح و  هک  طرـش  نیاـب  دوریم ، راـکب  ذـیوعت  همیزع و  و 
ضعب رد  هک  نیمشیربا  نییوم و  ياههتشر  نتـسب  هرگ  ذیوعت و  همیمت و  هسیپ  هرهم  دننام  توص  فرح و  زا  جراخ  لامعا  دروم  رد  نوسفا 

. تسین حیحص  تسلومعم ، اهگنرین  اههیقر و 
تأیه هک  تسا  ندییاسف  ندییاسفا و  لعف  نیا  كورتم  طیـسب  ردصم  و  دـنیوگیم -. مد  نوسفا  ناوخ و  نوسفا  رگنوسفا و  ار  نآ  لماع  و 

هک ياسفا  رام  دـننام  دـشخب  یلعاف  هغیـص  ینعم  دوش و  بیکرت  لامعتـسا  دراوم  قیداصم و  بسحب  رگید  تاملک  اـب  نآ  رـضاح  رما  لـعف 
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. ذّوعم هذوع و  ینعمب  اسفا  مشچ  اسف و  مدژک  دنیوگ و  ءاّوح  يواح و  يزاتب 
نوسفا لـماع  ینعمب  ازاـجم  یهاـگ  تسا  مخز  مشچ  نوسفا  راـم و  نوـسفا  ینعمب  لـصا  رد  هک  زین  نوـسفا  مشچ  نوـسفا و  راـم  تاـملک 

. دوش لامعتسا  اسفا  مشچ  اسفا و  رام  فدارم 
91 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

: دیوگ دعس  دوعسم 
نوسفا دنکیمه  مّزعم  نوچ  وت  تسایس  رب  هنتف  نامز  ره 

: دیوگ ورسخ  رصان 
شیوخ رام  زا  يزور  دوش  هجنر  دوب  رگنوسف  هچ  زا  ياسفرام 

: دیامرف نومضم  نیا  رد  زین  يدعس  تسا ، هدش  یسراف  هریاس  لاثما  مکح  رد  رامب  ياسفا  رام  ندش  هتشک 
«1  » رامب زج  دشابن  اسفا  رام  لتق  ینک  ییوکین  هک  نادنچ  نادب  اب 

: دیوگ ورسخ  رصان  مه 
نوسفا ندناوخب  وزا  نوریب  دیان  تسا  بیس  هناد  تخرد و  ردنا  هک  بیس 

نوسفا دسانشا  هک  ار  لهج  هدیزگ  تسا  دیدپ  نوسفا  ار  رام  هدیزگ 
نوسفا نم  شیپ  تسین  بوخ  نخس  نوچ  احیسم  هدرم  درک  هدنز  نوسفب  رگ 

: دیوگ یناهفصا  قازرلا  دبع  نب  دمحم  نیّدلا  لامج 
«2  » نوسفا ار  رقف  درد  وت  ششخب  تسا  هدش  ناسنا  ار  لضف  مشچ  وت  رطاخ  تسا  هدش 

: دیامرف يولوم 
تسا یسیع  نوسف  نوچمه  یمدآ  تسا  یسوم  ياصع  نوچمه  یمدآ 

توـــــــــم تـــــــــشگ  نازیرگ  يو  زک  نیبــــــــــب  نآ  توــــــــــص  فرح و  یــــــــــسیع  نوــــــــــسفا  نیبــــــــــم ز  وــــــــــت 
__________________________________________________

. تسا هتشون  اسفا ) رام   ) ياجب نوسفا ) رام   ) خسن ضعب  رد  (- 1)
! تسا هدرک  خلت  نخس  لها  قوذ  رد  ار  رعش  فیطل  نیریش  ینعم  هتشون و  نویفا )  ) طلغب یپاچ  هخسن  رد  (- 2)

92 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
تسشن تسج و  رب  هدرم  هک  رگن  نآ  تسپ  تاجهل  نآ  شنوسفا  نیبم ز  وت 

ییهدروآ دیص  ریش  نوچ  دهج  رب  ییهدرم  رب  نوسف  نآ  یناوخب  نوچ 
نسح دش  مدناوخ  روک  رب  رک و  رب  نم  هک  ار  مظعا  مسا  نوسف و  ناک 

رام شاهنوسفاب  وا  دریگب  ات  راسهوک  ردنا  تفر  يریگرام 
: دیوگ يزعم 

نوسفا رازه  دیامنب  راو  دبعشم  کناورس  وچ  ناسفا  رازه  دناوخ  رب  راو  ثّدحم  یساراک  وچ 
: تسا هدروآ  دهاش  يریگناهج  گنهرف  رد 

«1  » ار ایحا  نوسف  دناوخب  هنینق  رب  وچ  يرپ  رازه  دص  هشیش  هر  دوش ز  ناور 
: دیوگ ینابیش  ناخ  هّللا  حتف  رخأتم  يارعش  زا 
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نوسفا کیب  نتسبآ  دزاس  میرم  وچ  ار  ناتخرد  يزوریفب  يزورون  داب  نیمالا  حور  مد 
: تسا هتفگ  ذیوعت  ینعم  رد  نارطق 

نوسفا هیلاغ  شدرگ ز  دسیون  نآ  زا  دسرتیمه  دب  مشچ  زا  تخر  رب  هنامز 
«. دریگب ار  يوید  ات  دناوخیم  نوسفا  يدرم   » تسا هدروآ  یقیقح  ینعم  رد  هنمد  هیلک و  بحاص 

مادـب بیرف و  قرز و  ریوزت و  هلیح و  لـیبق  زا  رگید  یناـعم  رد  یبدا  لـیوحت  لـقنب و  میدومن  زاـب  هک  ینعم  نآ  زا  نوـسف  نوـسفا و  هملک 
تاملک یهاو و  لطاب  تاداقتعا  هدنبیرف و  نانخس  دایقنا و  تعاطا و  ندرک و  مار  ندنکفا و 

__________________________________________________

؟ تسا دامتعایب  وا  ياههتشون  راعشا و  طبض  لقنب و  هدنراگن  هداد و  تبسن  يولومب  ار  رعش  (- 1)
93 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

. تسناوارف یسراف  رثن  مظن و  رد  شدهاوش  هک  هدش  لامعتسا  نآ  لاثما  ییارسهوای و  ییاخژاژ و  ینعمیب و  هوای 
: دیوگ يزعم 

نوگرگد راک  نآ  دوش  ینامزب  نکیل  راک  دنک  هناسف  اب  نوسف و  اب  وت  مصخ 
نوسفا هناسفا و  وت  ریشمش  تلود و  اب  درادن  دوس  یمه  هک  دنادن  هراچیب 

نوسف قرزبیمه و  مدرم  رذن  رب  لد  هک  ییوگ  وا  فلز  ود  نآ  هایس  دنمدژک  ود 
: دیامرف ظفاح  انالوم 

ارای رامش  تصرف  نارای  ياجب  یکین  نوسفا  تسا و  هناسفا  نودرگ  رهم  هزور  هد 
دریگیمن ربلد  رد  هک  لد  يا  يرگنوسفا  دوس  هچ  تسقوشعم  يانغتسا  ام و  جایتحا  رد  نخس 

«1  » دای دراد  رازه  نوسفا  هناسف و  نیزا  خرچ  هک  رادم  بجع  هنامز  بالقنا  ز 
: دیوگ یناتسیس  یخرف 

کنر تلیح و  رازه  نوسف و  قرز و  رازه  دنک  هابت  وا  ریبدت  هک  تسا  یقّفوم 
: تسا هتفگ  ینابیش 

دنبب دیشک  ارم  یناوتن  نوسف  نیدب  دنرپ  دیپس  رب  کشم  هیس  باتم  اتب 
نوسف اب  هنامز  ار  وت  دبیرفب  نوچ  نوطالف  لضف  دوس و  هچ  نودیرف  ّرف 

تسهرف وداج و  لبنت و  گنرین و 

حالطصا رد  دنیوگ  تاجنرین  ار  نآ  عمج  جنرین و  بیرعتب  هک  گنرین 
__________________________________________________

«. دای دراد  رازه  نارازه  هناسف  نیزا   » ینیوزق همالع  موحرم  حیحصت  ظفاح  رد  (- 1)
94 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

زیگناتفگش بیرغ  ياهشیامن  تداع و  فالخ  راثآ  أشنم  هک  تسا  یلامعا  زا  نآ  دننامه  يزاس و  تبعل  هدبعش و  رحس و  وداج و  ینعمب 
راکب نآ  ریاظن  هیومت و  سیلدت و  يدنب و  مشچ  رکم و  ریوزت و  هلیح و  لیبق  زا  يزاجم  یناعمب  نوسفا  دننام  يوغل  تالّوحت  رد  اّما  دشاب -

. دوریم
هداهـشتسا یناتـسیس  یخّرف  زا  تیب  نیاب  طبـض و  اهگنهرف  رگید  و  « 1  » يدـسا گنهرف  رد  هک  ناشاّقن  نارگراـگن و  يزیمآ  گـنر  ینعم 
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: هدش
گنرین « 3  » نییآ ون  گنر  دصب  هدنکآ  وچمه  تسا  هتشگ  « 2  » نیراگن وت  حوتف  ملاع ز  همه 

شیامن نوگانوگ  لاکـشا  گنراگنر و  روص  هک  نازاس  گنرین  اب  نارگراگن  لـمع  تهباـشم  هقـالعب  تسا  يزاـجم  یناـعم  زا  ارهاـظ  مه 
. دنهدیم

: ناملس دعس  دوعسم  زا  تسا  تیب  نیا  رد  هکنانچ  هدش  لامعتسا  زین  رگراگن  شاّقن و  دوخ  ینعی  یفصو  تروصب  ینعم  نیا  رد 
گنرین هماخ  شدشاب  هدز  راوید  رب  هک  متروص  نآ  ییوگ 

: دیوگ نآ  یمسا  ینعم  رد  و 
گنرین رگد  نامز  ره  دنک  دیدپ  نآ  زا  تخومآ  ییوداج  لصف  نیا  ار  ناهج  رگم 

گنرین رکمب و  هن  تعاجش  يریلدب و  تفرگ  رادناهج  دومحم  هعلق  نینچ  نیا 
گنرین هرداــــــــــــــــــن  دـــــــــــــــــــنگنر و  هــــــــــــــــــفرط  هــــــــــــــــــمه  دنـــــــــــــــــــسبلم  يور و  بوــــــــــــــــــخ 

__________________________________________________

ص 288 (- 1)
خ. يراگن : (- 2)
خ. نیراگن : (- 3)

95 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
: دیوگ یخرف 

گنرین تلیح و  دننادن  درب  راکب  زاستلیح  ناوداج  وا  رب  هنوگ  چیهب 
گنرین قرز و  ندرک و  لیحب  نوسفب و  دوش  هدرب  رسب  گنج  نیا  هک  درب  نامگ  هچ 

. تسا هتفگ  ریبدت  هراچ و  ینعم  رد  ومه 
گنرین هراچب و  دنادن  تشاد  هاگن  شیوخ  هناخ  هریخ  تسد  ربز  نانمشد  ز 

: تسار ورسخ  رصان 
گنرین دوش  ربز  ریز و  دوز  کنادب  راد و  مشچ  و  « 1  » نیشنب تسپ 

: تسا هتفگ  هورفش  نیدلا  فرش 
گنچرخ نوچ  يور  جک  عرش  همشچ  رد  گنرین  رپ  « 2  » یهبور وچ  نید  هشیب  رد 

گنهن لین  رد  وچمه  دوبک  قلد  رد  گنلپ  هوک  رب  وچمه  ملع  ربنم  رب 
: دیامرف یئانس 

گنر کی  همه  دنک  تدحو  مخ  گنرین  رپ  ياهگنر  همه  نیاک 
: تسا هملک  یقیقح  ینعمب  ارهاظ  هک  هدروآ  لضف  رهاط  زا  ار  تیب  نیا  يدسا  گنهرف  رد 

شگنرین تمیزع و  لبنت و  زا  یهاگآ  هن  يرب و  نامگ  نادان 
يزاس و تبعل  یقیقح  ینعمب  هک  تسا  یـسراف  لامعتـسالا  میدـق - تاملک  زا  مه  هدـش  طبـض  لبلب  نزومه  اـهگنهرف  رد  هک  لـبنت  هملک 

. تسا گنرین  هملک  فدارم  تسرد  نآ ، لاثما  ریوزت و  رکم و  هلیح و  يزاجم  ینعم  و  يزابهدبعش ،
__________________________________________________

خ. نیشنم : (- 1)
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(. مورجک  ) مّلکتم ریمض  اب  مود  عارصم  رد  نینچمه  و  خ - مهبور : (- 2)
96 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

گـنرین و لـبنت و  یقیقح  ینعم  هک  تسا  هدروآ  يزغرم  رـصن  وبا  زا  يرعـش  « 1  » ییوداج ینعمب  تسهرف  هملک  لیذ  يدـسا  گـنهرف  رد 
: دهدیم ناشن  ار  تسهرف  وداج و 

شتسهرف دنک  تسین  ار  تسه  يوا  لبنت  دنک  تسه  ار  تسین 
: دیوگ رکم  هلیح و  يزاجم  ینعم  رد  یخرف  و 

گنرین لبنت و  ناتسد و  چیه  راکب  يور  چیه  وت  رب  دوشن 
رگهراچ یفصو  ینعم  و  ریبدت ، يرگهراچ و  هراچ و  یمسا  یلصا  ینعم  زا  هک  تسا  وداج  هملک  یـسراف  رد  مه  گنرین  نوسفا و  ریاظن  زا 

لقن و نآ  دننامه  راّکم و  رکم و  هدنبیرف و  بیرف و  رحاس و  رحس و  يزاجم  یناعمب  تسناوارف  میدق  رثن  مظن و  رد  شلامعتـسا  هک  ّربدم  و 
وداج و یناعمب  زین  رحـس  هملک  و  ریوزت ، رکم و  يزاجم  ینعم  رد  ریبدت  هراچ و  یقیقح  ینعم  زا  هلیح  ظفل  یبرع  رد  هکنانچ  هتفای ، لّوحت 

. تسا هتفر  راکب  سیبلت  سیلدت و  غورد و  يدنب و  مشچ 
: هتفگ تسا  هملک  حیحص  یفصو  لامعتسا  هک  رحاس  ینعمب  وداج  رد  ورسخ  رصان 

وداج زج  درک  دیپس  غاز  سک  تغاز  دش  دیپس  نامز  تسد  رد 
وـــــــــــــس رگید  دـــــــــــــیپس  هیـــــــــــــس  شوــــــــــــس  نــــــــــــیز  تــــــــــــسا  ّرپ  یکی  ار  هناــــــــــــمز  يوداــــــــــــج 

__________________________________________________

رـصن وبا  رعـش  زا  دـشاب -» يرحاس  رحـس و  ییوداج و  وداج و  ینعمب  تسمدـب  نزو  رب  تسهرف  دـسیونیم  عطاق  ناهرب  گنهرف  رد  (- 1)
مودعم رما  لبنت  دزاسیم و  مودـعم  ار  دوجوم  تسهرف  هک  دوشیم  مولعم  روط  نیا  گنرین  لبنت و  اب  تسهرف  وداج و  نیب  ام  قرف  يزغرم 

؟ تسا زاسگنرین  زابهدبعش و  لمع  هکنانچ  دهدیم  ناشن  دوجوم  ار 
97 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

: دیوگ ندرک  وداج  ینعمب  يردصم  ءای  اب  ییوداج  رد  رباص  بیدا 
ییوداج دزاس  هشیپ  تکلک  هک  يراد  اور  نوچ  تشگ  زیچان  لطاب و  تّدج  عرش  زا  ییوداج 

: تسا يولومب  بوسنم 
ییوت ملاع  رد  هک  ارای  افویب  ییوداج  زا  ناج  باوخ  هتسبب  يا 

تسا و هدوب  وداج  نیا  هدنـشورف  هک  دوب  دیاش   » تسا هدش  لامعتـسا  رحاس  فدارم  یفـصو  ینعمب  وداج  مه  یهاشمارهب  هنمد  هلیلک و  رد 
«1 « » هدرک يدنب  مشچ 

یسراف ظافلا  رب  اهنوسفا  لامتشا  نوسفا و  هملک  قاقتشا 

چیه رد  نونک  ات  دراد  عالّطا  هک  ییاج  اـت  هدروآ و  تسدـب  ناگنیـشیپ  یبرع  بتک  زا  هدـنراگن  هک  ار  مهم  رایـسب  هتکن  ود  لـصف  نیا  رد 
بدا ناقّقحم  هک  منادیم  اجب  هتسیاش و  رایسب  منکیم و  رکذ  همّدقم  نیا  ناگدنناوخ  يارب  تسا  هدشن  هّجوت  نادب  یـسراف  بتک  زا  یلحم 

نآ دنریگب و  لابند  تسین  شیب  یلامتحا  سدح و  ۀلاجع  هک  ار  ییامنهار  نیا  دننکیم ، راک  ناریا  یناتـساب  ياهنابز  رد  هک  یناسک  هژیوب 
تـسا عجار  یکی  هتکن  ود  اّما  دروایب ! نوریب  دیدرت  کش و  زا  ار  ام  دهدب و  یعطق  مّلـسم  هجیتن  هئطخت  ای  بیوصتب  هک  دـنناسرب  ییاجب  ار 

هک يولهپ  تاملک  اصوصخم  لیـصا  یـسراف  تابیکرت  تاغل و  رب  میدق  مئازع  اههیقر و  اهنوسفا و  لامتـشا  رگید  نوسفا و  هملک  قاقتـشاب 
! دناهدرک ضرف  يرپ  ّنج و  نابز  ژاژ و  نایذه و  ار  نآ  هدوب  عالطایب  نآ  زا  نامدرم  نوچ 
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__________________________________________________

. نابرغلا موبلا و  باب  رد  دوب  هدیرخ  ینابرق  دنپسوگ  هک  دهاز  هّصق  رد  (- 1)
98 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

اّما هدنام  راگدایب  شملاس  حیحص  تروص  زونه  هتشگ  تسدب  تسد  نالهاان  نایم  رد  هکنیا  دوجو  اب  یسراف  ظافلا  زا  ییهراپ  هناتخبشوخ 
رد نایّنج  تغل  لکـشب  ماوع  لوقب  هتفرگ و  دوخب  نایذـه  هوای و  تروص  هک  هدـش  فیحـصت  فیرحت و  شوختـسد  نادـنچ  تاملک  رثکا 

!. تسا هدمآ 
اههمانهاگ موجن و  ماکحا  بتک  رد  هک  تسا  مدژک  « 1  » هعقر ای  هیقر  هدرک  رثا  نآ  رد  مه  یمالسا  راثآ  هک  ناریا  میدق  ياهنوسفا  زا  یکی 

: تسا هدومرف  لقن  ترابع  نیاب  هیقابلا  راثآلا - باتک  رد  ینوریب  ناحیر  وبا  ار  نآ  لیصا  حیحص و  ۀبسن  تروص  هدش و  رکذ  میواقت  و 
نودیرفا مج و  مانب  نادزی و  مانب  ناروتس  زج  همه  زا  ربز  ریز و  تفر  مد و  متسب  زور  ذمرادنفسا  هام  ذمرادنفسا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  »

«. یفک هدحو و  هّللا  یبسح  اّوح  مدآب و  هّللا  مسب 
نیقیب و  « 2  » هدش فیلأت  لاس 948  دودح  رد  هک  تسا  هداعـسلا  حاتفم  باتک  هتـشون  روبزم  هتکن  ودـب  هّجوت  رد  هدـنراگن  ذـخآم  زا  یکی 

. تسا هتشونن  يزیچ  دوخ  شیپ  زا  هتشاد و  رتمیدق  ذخأم 
دناهتفگ نوسفا ]  ] نوسبآ ببس  نیدب  ار  هیقر  و  نوس ] بآ +  ] هملک ود  زا  تسا  بّکرم  شلصا  دسیونیم  نوسفا  هملک  قاقتـشا  هرابرد  - 1

يورب اـی  دـندادیم ، نآ  لاـثما  عورـصم و  دـننام  هدیـسر  تفآ  دروـخب  ار  نآ  هدـیمد  هدـناوخ و  بآ  رب  ار  نآ  تاـملک  ود  ار  وا  اـبلاغ  هـک 
هلیسو ار  لمع  نیا  و  دندیشاپیم ،

__________________________________________________

؟ تسا هدش  لیدبت  هعقرب  میدق  زا  هک  دشاب  هیقر  شلصا  هک  تسا  لمتحم  دناهتشون و  مدژک  هعقر  اج  همه  میواقت  موجن و  بتک  رد  (- 1)
هنس 962 رد  دش  هتشون  لبق  یشاوح  رد  هک  يروطب  شتافو  هدرک و  حیرـصت  ج 1 ص 38 ]  ] رد ار  باتک  فیلأت  خـیرات  ّفلؤم  دوخ  (- 2)

: تسا هدش  عقاو 
99 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

«. 1  » دنتسنادیم ضیرم  يافش 
نآ بسانت  هدشن و  نوس )  ) هملک ینعی  مود  وزج  ینعم  ضّرعتم  هتفگ و  نوسفا  اب  ار  بآ )  ) لّوا وزج  بسانم  طقف  هداعّـسلا  حاتفم  بحاص 

. تسا هدرکن  نایب  هیقر  اب  ار 
طبض اهگنهرف  رد  هک  تسا  فرط  تهج و  تمس و  ینعمب  يوس  فدارم  نوس  هک  مییوگب  تسا  نکمم  قاقتشا  نیا  نتفریذپ  ضرف  رب  اّما 

: دناهدروآ دهاش  یئانس  زا  اهگنهرف  رد  ار  لیذ  تیب  ود  هلمج  زا  تسا -. رایسب  شدهاوش  هدش و 
دش نوریب  هنامز  دنب  هن ز  دش  نوس  ناز  هچ  رگ  هجاوخ  نآ  تفگ 

هبامرگ نورد  اهنت  دنام  هبامرگ  نوسب  يزور  تفر 
: تسا نیّدلا  لالج  انالوم  دنزرف  دلو  نیّدلا  ءاهب  همان  دلو  يونثم  زا  لیذ  تیب  و 

نوسیب يوس  تهج  شش  زا  رترب  نوچیب  دوب  قح  درم  رفس 
رب ار  نآ  هدـیمدیم و  بآ  يوـسب  ار  نوـسفا  هک  تبـسانم  ناـمهب  دـهدیم  ینعم  بآ  فرطب  و  بآ ) يوـس   ) فدارم نوـسبآ  بیکرت  سپ 

. دناهدیناروخیم يوب  ای  هدیشاپ  باصم  ضیرم 
__________________________________________________

: تسا نیا  هداعسلا  حاتفم  ترابع  نیع  (- 1)
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اّهنال ۀـیقر  ّتیمـس  اّمنا  هیلع و  ّبصی  وا  باـصملا  هبرـشیف  ءاـملا  یلع  رثکـالا  یف  هنوءرقی  مّهنـال  نوس  بآ  يا  نوسفا  ۀیـسرافلاب  ۀـیقّرلا  و 
مانملا و یف  تعمس  وا  نجلا  نم  تفشک  اّهنا  اومعز  تانایذهلاک  اهـضعب  ۀیطبق و  اهـضعب  ۀّیولهف و  اهـضعب  یقاّرلا  ردص  نم  تیقر  تاملک 

ةرفص اههجو  یف  ۀنبا  يأر  اّمل  مّلس  هیلع و  هّللا  یّلص  یّبنلا  لاق  ثیح  ۀیقّرلل  نذا  عرّشلا  دقعلا و  یف  تاثافّنلا  ّرش  نم  یلاعت و  هلوق  ریشی  هیلا 
. دش لقن  دوب  یتدیاف  نّمضتم  نوچ  مه  ترابع  ریخا  تمسق  ةرظنلا ج 1 ص 303 » اهب  ّناف  اوقرتسا 

100 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
هک تسا  نیا  باوصب  برقا  بسنا و  اّما  هدش  لیدبت  ءافب  دجبا  ءاب  فذح و  لامعتـسا  ترثک  رد  بآ )  ) فلا ّدم  هک  تفگ  دـیاب  نیا  رب  انب 

ناریا ياهاتـسور  تایالو و  یـضعب  رد  نونکا  مه  هک  باوخ  رد  وخ )  ) لثم بآ  تغل  رد  وا )  ) يولهپ هجهلب  هدوب  نوسوا  شلـصا  مییوگب 
و هفای ] هوای   ] و ندنکفا ] ندـنک  وا   ] دـننام تسا  یـسراف  تاغل  اههجهل و  لومعم  دـعاوق  زا  ءافب  واو  لیدـبت  دـشابیم و  لوادـتم  لومعم و 

: ملاعلا هّللا  نآ و  ریاظن  و  ناشفا ] ناشوا  ]
یـسراپ نابز  شتاملک  زا  ییهراپ  هک  دـیوگیم  تسا  هتفر  راکب  نآ  رد  هک  یتاملک  اهنوسفا و  نابزب  عجار  هیافکلا  حاتفم  بحاص  مه  - 2

رد تاملک  نیا  هک  دـنیوگ  تسا و  ییوگ  هدوهیب  نایذـه و  سنج  زا  هک  دراد  زین  ینعمیب  هوای  ظافلا  ضعب  یطبق - یخرب  تسا و  يولهپ 
هکنیا رگم  دنزیمنرـس ، رایـشوه  لقاع  مدرم  زا  ییوگهفای  نایذه و  هک  تسا  یهیدـب  تسا ! هدـش  هدینـش  ّنج  هفیاط  زا  ای  هدیـسر  باوخ 

زا شرثکا  هدـش  مّهوت  نایذـه  عون  زا  هک  یتاملک  اّما  میناوخب ! لقعی  تسم ال  لـطاب ، لدـج  هرباـکم و  رد  زا  ار  نوسفا  هیقر و  ناگدـنزاس 
زومر مه  تمـسق  کی  تسا ، ینایرـس  يربع و  لیبق  زا  رگید  سونأمان  تاغل  زا  ای  يولهپ  اـصوصخم  یـسراف  میدـق  ياـههجهل  اـی  اـهنابز 

ار نآ  حرش  دوشیم و  هتخاس  مسا  دنچ  فورح  زا  هک  هّبحملا  دقع  هیقر  ریظن  هتفای  لیکـشت  اههلمج  فورح  بیکرت  زا  هک  تسا  يراصتخا 
دنـشاب و هدرک  جارختـسا  ّنف  لها  صوصخم  دـعاوق  اب  ار  نآ  هک  نالّکوم  هکئالم و  یماسا  اـی  میتفگ ، فورح  طـسب  ریـسکت و  لـصف  رد 

. درادن لّصحم  موهفم  ینعم و  ینابز  تغل و  چیه  رد  تاملک  نیا  رتشیب 
هدوب و سونأمان  لوهجم و  سان  هّماع  رب  امومع  تاملک  نیا  نوچ  هوالعب  و 

101 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 
یتروصب فیحصت  فیرحت و  لیدبت و  رییغت و  رثا  رد  هتـشگیم ، تسدب  تسد  دناماوع  لاهج  هقبط  زا  بلغا  هک  نادقتعم  نابلاط و  نیب  ام 

. داد مان  ناوتیمن  هدز  يرپ  هدید و  باوخ  يرپ و  ّنج و  تغل  زج  ار  نآ  هک  تسا  هدمآ  رد 
و دیـسر . دنهاوخ  دنمدوس  ياهتفایردب  دننک  وجتـسج  میدـق  ياههمیزع  اههیقر و  اهنوسفا و  لالخ  رد  سانـشنابز  ياملع  رگا  لاح  نیا  اب 

هدـناوخ یـسراف  هتـشون و  یبرع  عفقم  نبا  لوقب  هک  ار  شراوز  ای  شراوزه  تمـسق  اصوصخم  يولهپ  نابز  تابیکرت  تاغل و  نایم  نیا  رد 
. ّقفوملا هّللا  دنروآیم و  گنچ  ارف  ناوارف  « 1  » تسا هدشیم 

باجح هرشن - زرح -

: مهدیم همتاخ  ار  همّدقم  حرش و  راصتخاب  ار  رگید  فورعم  حالطصا  دنچ  لصف  نیا  رد 
ظفح هیام  ینعمب  تغل  رد  دوشیم  هتسب  عمج  صاخشا  نزوب  زارحا  رب  هک  همجعم  ءاز  رب  هلمهم  ءار  میدقت  هطقنیب و  ءاح  رسکب  زرح : - 1

اصوصخم تسا  ّماع  ینعمب  ذیوعت  زا  یعون  حالطـصا  رد  و  راوتـسا -. کین  نما و  ياج  ینعی  زیرح ) زرح   ) دنیوگ تسا و  راوتـسا  ياج  و 
زرح ياعد  ینعی  داوج  زرح  دـننام  دـنراد  دوخ  اب  هتـشون  راجنهان  تافآ  ثداوح و  ءادـعا و  ّرـش  تاّیلب و  زا  ظفح  يارب  هک  هیعدا  حاولا و 
هدش تبث  سواط  نبا  دّیـس  تاوعّدلا  جهم  باتک  رد  شلوادـتم  لومعم  هخـسن  هک  مالّـسلا  هیلع  داوج  یقت  دّـمحم  ماما  ترـضحب  بوسنم 

. تسا
ندنکارپ ینعمب  رشن  زا  ذوخأم  نیش  نوکس  نون و  ّمضب  هرشن : - 2
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__________________________________________________

. میدن نبا  تسرهف  باتکب  دوش  عوجر  ( 1)
102 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

زور ینعی  روشنلا  موی  هک  ندـش  هدـنز  نتـساخرب و  ینعمب  روشن  و  ندرک ، اـت  ندـیچیپ و  ینعمب  ّفل  لـباقم  رد  ندرک  نهپ  ندرتـسگ و  و 
نیاب دـننک  هجلاعم  ار  وا  لاثما  هدز و  يرپ  عورـصم  نارامیب  نآ  اـب  هک  تسا  ییاـعد  حول و  مسلط و  حالطـصا  رد  هدـمآ ، نآ  زا  زیخاتـسر 

هک نآ  دـننامه  ربهبون و  دـنب و  بت  ياعد  لیبق  زا  دـماشایب ، ار  بآ  نآ  دـیوشب و  بآ  رد  ای  دراد  دوخ  اـب  ضیرم  ار  نآ  هتـشون  هک  قیرط 
. دناهدرک طبض  ذیوعت  هیقر و  یّلک  فدارم  ار  نآ  ناسیونتغل  ضعب  اّما  دوشیم  بوسحم  هیقر  زا  یمسق 

«. ذیوعت ّمضلاب  هرشن  نتشبن و  ندرک و  نوسف  ریشنت   » دسیونیم هغللا  حارص  رد 
. تسا هدرک  فیرعت  بوخ  ار  نآ  برعلا  ناسل  بحاص 

ءاّدلا نم  هرماخ  ام  هنع  اهب  رّشنی  ّهنال  ةرـشن  تیّمـس  ّنجلا  نم  اّسم  هب  ّنا  ّنظی  ناک  نم  هب  جلاعی  جالعلا  ۀیقّرلا و  نم  برـض  ّمضلاب  ةرـشّنلا  »
«. لازی فشکی و  يأ 

زاب بجاح  نتـشاد و  زاب  ینعی  بجح  زا  ذوخأم  تسا  هدرپ  ینعمب  تغل  رد  بتک  نزوب  بجح  شعمج  هطقنیب و  ءاح  رـسکب  باجح : - 3
وا ات  درادیم  ناهنپ  ناشیدنادب  مشچ  زا  نوصم و  نانمشد  ّرش  زا  ار  صخش  هک  تسیاهیعدا  صوصخم  حالطصا  رد  و  رادهدرپ - هدنراد و 

ذیوعت فدارم  یهاگ  تسا و  ذـیوعت  زا  یمـسق  تقیقح  رد  و  دـننارذگن ، رطاخب  شرازآ  ّتیذا و  هشیدـنا  دـننکن و  دای  يو  زا  دـننیبن و  ار 
. دنوشیم لامعتسا  رگیدکی  ياجب  مه  تاملک  نآ  و  هیقر ، زرح و  هرشن و  ياجب  ازاجم  هکنانچ  دوشیم  هتفگ 

لیبق زا  تسا  هدمآ  نآ  تاّقتشم  بجتحم و  باجح و  ظفل  هیعدا  نیا  بلاغ  رد 
103 ص : همدقم ، نیمزعملا ، زونک 

. مالّسلا تسبوسنم و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضحب  هک  خلا  یئادعا ..  نویع  نع  ینبجحا  ّمهللا 
ناگدـنب نیتسار و  ناتـسود  زا  یکی  یمان  مانب  دیـسر و  نایاپب  ام  راتفگ  شیپ  باتک و  همّدـقم  وا  يرایب  هک  ار  اناوت  ياناد  دـنوادخ  ساپس 

. تفای ماتخ  نسح  شقداص 
ناگدنناوخ زا  دیماجنا  ینخـس  زا  ردب  تشذگ و  رد  تشاد  یگتـسیاب  یگتـسیاش و  باتک  دوخ  لصا  اب  هک  ییهزادـنا  زا  راتفگ  شیپ  رگا 

راـگزور مدروآ و  اـهراتفگ  نآ  ریزگاـن  دوب  یـضتقم  باـتک  عوضوم  نوچ  هک  موشیم  روآداـی  و  مهاوخیم . شزوپ  راوگرزب  دنمـشناد 
ياهراک یناگدنز و  ياهدمآ  شیپ  هرابرد  دوخ  نم  تسین ، رواب  ارم  دوخ  شرتشیب  هک  مدرک  ینانخـس  نتـشون  فرـص  ار  دوخ  ياهبنارگ 

نادـند نب  زا  نآ  دـننامه  ییوگلاـف و  ناگراتـس و  ماـکحا  رد  نینچمه  و  تسا ، هناـگی  دـنوادخ  ریدـقت  يورین  هجنپ  رد  همه  هـک  ناـهج 
هّللا ّالا  دوجولا  یف  ّرثؤم  هّللاب و ال  ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال  میوگیم :

دشاب نز  يوگ  لاف  هبغس  دشاب  نز  يار  لقع  ار  درم 
میلعت نینچ  هبغس  دوب  نز  میجنت  لدنم و  هزره  زج  تسین 

دومیپ نامسآک  دومیپ  داب  دوس  درادن  وگ  لاف  نخس 
ناکرا عیابط و  رد  دب  کین و  نادزی  تردقب  ّالا  تسین 

دنزن سرج  نینچ  لقاع  درم  دنزن  سفن  کی  قلخ  اضقیب 
ییامه نیدلا  لالج  يرجه  يرمق  لاّوش 1371  قفاوم 25  یسمش  هام 1331  ریت  هعمج 27  بش 

__________________________________________________

. دننک حیحصت   547 هنسب 546 - ار  هنس 500  رد ص 2 س 15  ناگدنناوخ 
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1 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

[ لوا هخسن  ]

هراشا

حیحصت هلباقم و  یشاوح و  همّدقم و  اب  یفوتم 428  انیس  یلع  وبا  ناریا  راوگرزب  رادمان  دنمشناد  فوسلیف  میکحب  بوسنم  نیمزعملا  زونک 
سلجم هناخپاچ  ییامه  نیّدلا  لالج  داتسا 

2 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

[ ۀمدقم ]

هراشا

ون زیچ  « 1  » دروآ زیچان  زا  و  دیزـس ، کنانچ  دیرفآ  ناهج  تردـق  هّوق  تمکح و  مکح  زا  یلاعت  هناحبـس و  دزیا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
دومنب و خزود  تشهب و  هار  و  دومرف ، ینازرا  یبوخ  نیدب  هرهچ  داد و  ایوگ  نابز  انیب و  لد  و  دیزگرب ، ءایـشا  هلمج  زا  ار  ام  و  درک ، دیدپ 
نامحر و هدیزگرب  ناقلخ و  ریخ  رب  هّصاخ  داب  ناربماغیپ  عیمج  رب  یلاعت  يادخ  دورد  و  « 3  » تاولص و  دادب . « 2  » تلاسر داتسرف و  ربماغیپ 

تادوجوم هصالخ  تاـنئاک ، هجاوخ  جاـت ، تخت و  اـیند و  نید و  شیارآ  جارعم ، قارب و  و  « 5  » ملق حول و  دـنوادخ  ناربماغیپ ، « 4  » متاخ
. مّلس هیلع و  هّللا  یّلص  یفطصم  دمحم 

«6  » هیلع هّللا  ۀمحر  يراخب  ءانیس  یلع  وبا  ءالضفلا  مدقا  ءامکحلا و  کلم  فینـصت  نیا  فّنـصم  فیلأت و  نیا  ّفلؤم  دیوگ  نینچ  دعب  اما 
ام سپ  هدرک ، تباث  رایـسب  قوقح  ام  رب  دـندرکیم و  دـیفم  زجوم  باتک  ءاعدتـسا  تاّرم  تاّرکب و  ام  زا  نارای  ناتـسود و  زا  یتعاـمج  هک 

مسقنم میداهن  نیمزعملا  زونک  شمان  و  « 7  » میدرک فینصت  باتک  نیا  هفیاط  نیا  سامتلا  ياضتقا  يارب 
__________________________________________________

. درادن دروآ ) ، ) خ (- 1)
خ. داد : ودب  (- 2)

خ. ةالص : (- 3)
خ. همتاخ : (- 4)

. درادن ار  اجنیا  ات  ملق » حول و  دنوادخ   » زا خ : (- 5)
. درادن ار  اجنیا  ات  فینصت » نیا  فنصم   » زا خ : (- 6)

خ. مدرک : (- 7)
3 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

. نیعملا ّقفوملا و  هّللا  دشابن و  ذخاؤم  ات  « 2  » دنکن مارحب  دراد و  هدیشوپ  لهاج  مرحمان و  تسد  زا  هک  دیاب  « 1  » مسق ود  رب 

تلاقم تفه  رب  مسقنم  لّوا  مسق 

. فورح عیابط  رد  لوا - تلاقم 
. بکاوک یماسا  جارختسا  رد  مود - تلاقم 
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. بکاوک « 3  » ياهنخد رد  موس - تلاقم 
. بکاوک تنیز  سابل و  رد  مراهچ - تلاقم 

. بکاوک یماسا  اب  دوخ  مسا  ریسکت  رد  مجنپ - تلاقم 
«. 4  » ندناوخ دیاب  راب  دنچ  وا  ماقرا  ندرک و  ریسکت  دیاب  مهم  هچ  تهج  ار  یبکوک  ره  هک  ندومن  زاب  رد  مشش - تلاقم 

. ّبح تهج  لمع  دنچ  رد  متفه - تلاقم 
__________________________________________________

هخسنب تسا  رصحنم  هلاقم  تفهب  لوا  مسق  مسق و  ودب  باتک  میـسقت  دشابیم  هدنراگن  تسد  رد  هک  نیمزعملا  زونک  هخـسن  شـش  زا  (- 1)
باتک نایاپ  همّدقم و  رد  هکنانچ  هخسن  ود  ره  زا  هنافّسأتم  میاهدرک و  یفّرعم  ار  نآ  همدقم  رد  هک  خ )  ) هخسن و  س )  ) هخـسن ینعی  رـضاح 

اّما دراد  لوا  باب  ناونع  مه  ض )  ) هخـسن رد  تسا . مامتان  هچابید  مسقت  قباطم  باتک  هدش و  طقـس  مود  مسق  زا  یتمـسق  میاهدـشروآدای 
تسین مود  باب  زا  رگید  یمسا  دوشیم و  مامت  باتک  لصف  تفه  زا  دعب 

رد دشابن ) دنـشابن -  ) و دنک ) دننک -  ) هملک رد  خسن  فالتخا  للع  زا  یکی  خ . دنـشابن :)  ) و دنراد )  ) نینچمه عمج و  هغیـصب  دـننکن  (- 2)
میدق یـسراف  بتک  ریاس  نینچمه  و  دـنادب ) دـننادب -  ) و دـناوخب ) دـنناوخب -  ) لثم رـضاح  باتک  رد  نآ  هباشم  عضاوم  ریاس  عضوم و  نیا 

و ذنادب ) ذناوخب - ذشابن - ذنک -  ) هتشون یسراف  همجعم  لاذ  هلمهم و  لاد  میدق  طخلا  مسرب  ار  درفم  هغیص  میدق  ياههخسن  رد  هک  تسنیا 
. دناهدومن فرصت  هابتشا  نیا  ساسا  رب  مه  تارابع  ریامض  ریاس  رد  هدرک و  هابتشا  عمج  هغیصب  ار  نآ  دعب  خاّسن 

(. ياههنخد  ) طخلا مسر  فالتخاب  خ : (- 3)
خ. دناوخ : (- 4)

4 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

ناشیا « 1  » ءاهریوصت نآ و  صاوخ  هرایس و  هعبس  بکاوک  متاخ  یگنوگچ  رد  مود  مسق 

تـسا یتّیـصاخ  ار  یکی  ره  و  تسین ، یتمکحیب  تالوقعم  تاسوسحم و  شنیرفآ  ّلک  زا  زیچ  چیه  هک  یلاعت  هّللا  كدعـسا  نادب  لصف -
امب هدروآ و  ياجب  یکلف  دییأتب  شیوخ  نشور  « 2  » يارب دناهتفایرد و  مالّسلا  ةالّصلا و  مهیلع  ءایبنا  و  تسا ، هتخانشن  ار  یضعب  ام  ملع  هک 

ار ناهج  نیا  لاوحا  یلاعت  دزیا  میراد و  هاگن  دناهداهن  هک  یقـسن  یبیترت و  مینک و  هاگن  نآ  رد  شنیب  مشچب  هک  تسا  بجاو  سپ  هدومن ،
زا لمع  تقو  رد  هک  دـیاب  سپ  دراد . یـسک  علاطب  تلالد  کی  ره  و  تسا ، هدرک  ادـیپ  « 3  » هراّیـس تفه  جرب و  هدزاود  رب  رمق  کلف  ریزب 

ربخ اب  یلوغشم  هک  تجاح  نادب  سک  نآ  دولوم  لصا 
__________________________________________________

هک هزمه  تروص  اریز  هدـیرب  لابند  کچوک  ءای  مامت و  گرزب  ءای  طخلا  مسر  فالتخاب  تسا  یکی  هخـسن  ود  ره  خ . ياهریوصت ، (- 1)
ءاهزور زارد و  ءاهبـش   ) و نارکیب ) ءایرد   ) و ناـشیا ) ءاـپ  تسد و   ) لـیبق زا  دوشیم  هدـید  نآ  ریاـظن  نتم و  دروم  رد  میدـق  ياههتـشون  رد 

هزمه تروصب  هدـش و  فذـح  تباتک  رد  لیهـست  راصتخا و  ضحم  نآ  هلابند  هک  تسا  رتبا  کچوک  ءای  تقیقح  رد  نآ  لاثما  و  هاـتوک )
. تسا هدش  دعب  ناگدنسیون  ناگدنناوخ و  هابتشا  بجوم  ببس  نیدب  و  ي ء )  ) هدمآ رد  یبرع 

يهناخ امـش  هناخ  . ) یبرع هزمه  هن  تسا  رتبا  ءای  نامه  زین  دوشیم  هدراذـگ  فصو  هفاضا و  تلاـح  رد  ظوفلم  ریغ  ءاـه  يور  هک  یتمـالع 
هدنراگن یشاوح  همدقمب و  دوش  عوجر  هدنیآ ) يهرامش  هدنیآ  هرامش   ) و هتـشذگ ) يهتفه  هتـشذگ  هتفه   ) و نم ) يهنال  نم  هنال   ) و امش )

. همدقم ق )  ) هحفص هلمج  زا  ینوریب  ناحیر  وبا  میهفتلا  باتک  رب 
خ. يأرب : سپ  دناهتفایرد  ار  نآ  (- 2)
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خ. هراتس : (- 3)
5 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

رد قفاوم  هاگیاج  رد  ندوب  و  قارتحا ، تعجر و  تماقتسا و  طوبه و  لابو و  فرش و  هناخ و  زا  وا  ظح  و  ینک ، هاگن  هراتس  نادب  و  یشاب ،
سحن تعاس  رد  یتسود  لمع  یشاب  هتسنادن  رگا  و  «. 1  » ینادب تّوق  فعض و  زا  نیا  دننام  سحن و  دعسب و  نتـسویپ  و  تاجرد ، جورب و 

. ددرگب اهعبط  دیاین و  تسار  لمع  تقو  ره  هک  تسا  نیا  زا  ینک ، دعس  تعاس  رد  ینمشد  لمع  و 
و « 2  » مارها ءانب  تقو  ره  هک  يدوب  نآ  سوه  ارم  مدوب  رـصم  تیالوب  هک  درک  تیاکح  دـیاش  داـمتعا  وا  لوق  رب  هک  يدـمتعم  تیاـکح -

ياهتروص نآ  رب  مدید  یقاط  هک  داتفا  قاّفتا  نانچ  زور  کی  « 3  » یمدید نینچمه  اهانب  رگید 
__________________________________________________

رد هک  تسا  ماـکحا  موجن و  ّنف  تاحلطـصم  زا  الـصا  هریغ  لاـبو و  هناـخ و  طوـبه و  فرـش و  زا  بکوـک  ظـح  فعـض و  توـق و  (- 1)
راکب ندناوخ و  نتـشون و  يارب  زین  تامـسلط  دادعا و  ّنف  ياملع  نایقار و  نامّزعم و  دننکیم . تیاعر  علاط  ماکحا  جارختـسا  تارایتخا و 

سحن و دعس و  فعـض و  توق و  زا  ار  بکاوک  لاوحا  هظحالم  تامـسلط  داروا و  هیعدا و  زارحا و  هرـشن و  هذوع و  هیقر و  مئازع و  ندرب 
. دننادیم مزال  طرش  هریغ  طوبه و  فرش و 

تسا و باتفآ  تیالو  يدج  رخآ  ات  دسا  زا  یلاوت  رب  جرب  شش  دنیوگ  هک  رارق  نیاب  دوشیم  هتفگ  لابو  لباقم  رد  بکوک  تیب  ای  هناخ  اّما 
هناخ ناطرـس  جرب  باتفآ و  یلـصا  هناخ  دـسا  جرب  و  تسا . هام  روشک  ای  تیـالو  ولد  لّوا  اـت  ناطرـس  رخآ  زا  یلاوت  فـالخ  رب  جرب  شش 

ياههناخ ار  جرب  ود  نیا  هام و  روشک  رد  یکی  باتفآ و  روشک  رد  یکی  دنهد  جرب  ود  هّریحتم  هسمخ  زا  کی  رهب  سپ  تسا -. هام  یلـصا 
تایبا نیا  بکاوک  ياههناخ  هراـبرد  دـنیوگ . بکوک  نآ  لاـبو  ار  نآ  زا  دـعب  متفه  جرب  ینعی  هناـخ  لـباقم  جرب  و  دـنیوگ - بکوک  نآ 

تسفورعم
مار ار  يرتشم  تسا  توح  سوق و  مارهب  اب  تسا  برقع  لمح و 

ماقم ولد  يدج و  تسار  لحز  رم  تسا  هرهز  هناخ  هچ  نازیم  روث و 
مادم ریش  باتفآ  هناخ  ناطرس  هم  هشوخ  ازوج و  ریت 

ياـههناخ شلاـبو  تسا و  هرهز  هناـخ  نازیم  روـث و  و  نازیم -. روـث و  جرب  ود  شلاـبو  تسا و  برقع  لـمح و  جرب  ود  خـیرم  هناـخ  ـالثم 
. هراّیس بکاوک  ریاس  رد  سایق  نیا  رب  تسا و  يرتشم  ياههناخ  هک  توح  سوق و  شلابو  تسا و  هلبنس  ازوج و  دراطع  هناخ  و  خیرم -.

: رارق نیاب  تسا  بنذ  سأر و  هوالعب  هعبس  بکاوک  لاوحا  زا  طوبه  لباقم  رد  فرش  اّما 
دراطع توح - هرهز 28  يدج - خیرم 28  ناطرس - يرتشم 15  نازیم - لحز 21  روث - رمق 3  تسا - لـمح  هجرد  رد 19  سمش  فرش 

. سوق بنذ 3  ازوج - سأر 3  هلبنس -  15
نازیم رد 19  سمـش  طوبه  الثم  هجرد -. ناـمهب  فرـش  زا  دـعب  متفه  جرب  رد  ینعی  تساـهنآ  فرـش  لـباقم  هجرد  رد  بکاوک  طوبه  و 

. بکاوک ریاس  رد  سایق  نیا  رب  و  ازوج -. رد 13  بنذ  طوبه  و  سوق - رد 3  سأر  طوبه  و  برقع - رد 3  رمق  طوبه  و  تسا -
. تسا رگید  بکوک  لابو  یبکوک  ره  هناخ  هکنانچ  دشاب  رگید  بکوک  طوبه  یبکوک  ره  فرش  هک  دش  مولعم  سپ 

زا جورب  یلاوت  رب  ینعی  دنشاب  میقتـسم  یهاگ  دوخ  تکرح  رد  هک  تسا  هّریحتم  هسمخ  لاوحا  زا  تماقا  تعجر و  لباقم  رد  تماقتـسا  اّما 
کی رد  ینعی  میقم  یهاگ  دـشاب و  یلاوت  فالخ  رب  اهنآ  تکرح  ینعی  عجار  یهاگ  دـننک و  تکرح  رخآ  اـت  ازوجب  روث  زا  روثب و  لـمح 

. دنیامن نکاس  هطقن 
ار برغمب  قرشم  زا  تکرح  یلاوت و  رب  تکرح  ار  قرشمب  برغم  زا  تکرح  ببس  نیدب  تسا و  قرـشمب  برغم  زا  جورب  یلاوت  احیـضوت 

. دنیوگ یلاوت  فالخ  رب  تکرح 

www.Ghaemiyeh.comنیمزعملازونک ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 63 

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m

http://www.ghaemiyeh.com


دشاب باتفآ  هام و  ینعی  نیّرین  دروم  رد  نوچ  هنراقم  و  باتفآ ، اب  هّریحتم  هسمخ  بکاوک  زا  یکی  هنراقم  زا  تسترابع  بکوک  قارتحا  اّما 
. دنناوخ هدساجم  حالطصاب  هام  بنذ  سأر و  نیتدقع  زا  یکی  اب  ار  هرایس  بکاوک  زا  یکی  هنراقم  و  دنیوگ . عامتجا  ار  نآ 

. تسا دراوم  فالتخاب  رظن  حالطصا  فالتخا  تسا و  یکی  هدساجم  عامتجا و  هنراقم و  اب  تقیقح  رد  قارتحا  سپ 
سحن ار  بنذ  خـیرم  لحز و  و  دـنناد - دعـس  ار  سأر  هرهز و  يرتشم و  هام و  باتفآ و  هک  تسا  نیا  نامّجنم  هدـیقع  سحن : دعـس و  اـّما 

. دریگ تداعس  رثا  دعس  بکوک  اب  دوش و  تسوحن  ياراد  ددنویپ  سحن  بکوکب  نوچ  ینعی  دنیوگ  نیدسج  وذ  ار  دراطع  و  دنرامش -
. دنیوگ رغصا  سحن  ار  خیرم  ربکا و  سحن  ار  لحز  رغصا و  دعس  ار  هرهز  ربکا و  دعس  ار  يرتشم  و 

رظن و  تسا -. دعـس  تّدوم و  رظن  سیدست  ثیلثت و  رظن  و  تسا -. سحن  توادـع و  رظن  هلباقم  عیبرت و  رظن  دـنیوگ  زین  بکاوک  راظنا  رد 
هنراـقم رظن  رد  و  دنرامـش -. سیدـست  زا  يوقا  تداعـس  تّدوم و  رد  ار  ثیلثت  و  دـنناد - عیبرت  زا  يوقا  تسوحن  توادـع و  رد  ار  هلباـقم 

. دیازفیب تسوحن  رد  سحن  بکاوک  اب  تداعس و  رد  دعس  بکاوک  اب  دنیوگ 
رود فصن  ینعی  هجرد  بکوک 180  ود  نیب  ام  هلباـقم  رد  و  دـشاب . هلـصاف  رود  عبر  ینعی  هجرد  بکوک 90  ود  نیب  اـم  هک  تسنآ  عیبرت 

. رود سدس  ای  هجرد  سیدست 60  رد  رود و  ثلث  ای  هجرد  ثیلثت 120  رد  و  تسا . هلصاف 
. دنشاب هدش  عمتجم  هطقن  کی  رد  بکوک  ود  هک  تسنآ  هنراقم  و 

تـسا ینالوط  شحرـش  هک  فعـض  مسق  راـهچ  داتـشه و  تّوق و  مسق  دون  دناهدرمـش  فنـص  اـت 174  ار  بکاوک  فعـض  توـق و  اـّما  و 
. رّفظم الم  باب  تسیب  حرش  نیمّجنملا و  لیلد  میلعتلا و  ۀیافکب  دنک  عوجر  ناگدنهاوخ 

. تسا هتشون  نمرها )  ) لصا رد  خ . نیمره : (- 2)
خ. مدید : نیمه  (- 3)

6 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 
شقن ات  مداهن  تروص  نآ  رب  متشاد  دوخ  اب  موم  يردق  دمآ ، فیطل  ارم  مامت ، تکرح  اب  متفای  درخ  يدنپـسوگ  تروص  هدیـشارت ، رایـسب 

متشگزاب تفرگ .
7 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

نانابش هک  ات  يدمآ ، نم  يوسب  يداهن و  نمب  يوریمه  « 4  » يدوب يدنپـسوگ  هک  اج  ره  مدمآیمه  کنانچ  مدرک  هاگن  شقن  نآ  رد  و 
داـیرف نانابـش  دـندش ، هوبنا  نادنپـسوگ  تشذـگب و  دـح  زا  اـت  دـننادرگزاب ، هک  دنتـسناوتن  دـندز  ار  دنپـسوگ  هک  دـنچ  ره  و  يدـندیدب ،

«6  » نادـنگوس مدـش ، گنتلد  ناشیا  هتفگ  زا  يراد ، یمـسلط  هدرک و  يوداـج  لاـح  « 5  » همهب هک  دـنتفگ  دـنداتفا و  نم  رد  دـندروآرب و 
نادب و  موم ، هراپ  نیا  ّالا  مرادن  ربخ  چیه  ماهدنام و  تفگش  زین  نم  لاح  نیا  رد  تسین و  « 7  » یتفرعم ملع  نیا  زا  ارم  هک  مدروخ 

__________________________________________________

خ. يدوب : هک  (- 4)
خ. مهب : (- 5)

خ. دنگوس : (- 6)
خ. یتفرعم : یملع و  (- 7)

8 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 
نآ رب  موم  متفر و  تاعفدـب  نآ  زا  دـعب  و  دنتـشگ . زاب  نادنپـسوگ  لاح  رد  تشگ  لطاب  دـش و  هابت  شقن  نآ  نوچ  مدـیلام . مه  رد  مشخ 

. درکن يریثأت  چیه  مداهن  تروص 
ره رد  دـنریگ  شیپ  مدرم  هک  اهراک  رایتخا  رد  و  ندرمـش . دـیاشن  ناس  کیب  همه  تسا و  مامت  ریثأت  ار  تقو  هک  دوشیم  مولعم  اـجنیا  زا  و 
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. دتفین اطخ  لمع  رد  دوش و  لصاح  دوز  دوصقم  ات  دنراد  هاگن  لئالد  دنرگنب و  باب  ره  رد  دننک و  لّمأت  يراک 

[ تلاقم تفه  رب  مسقنم  لوا  مسق  ]

فورح عیابط  رد  لوا - تلاقم 

ار « 2  » تّمـض یـشتآب و  ار  حتف  و  دناهدرک ، ادـج  ار  یبآ  يداب و  یکاخ و  یـشتآ و  فورح  دـناهدرک ، مسق  راهچب  ار  دـجبا  « 1  » فورح
. دوشیم هدومن  کنانچ  « 3  » دناهداد یبآب  ار  مزج  يدابب و  ار  رسک  یکاخب و 

ا و ي ل م ن ع. یشتآ - فورح 
ج ز ك س ف ت ح. یکاخ - فورح 

ه ر ش ث ذ ص ط. يداب - فورح 
«. 4  » ب د خ ظ غ ض ق یبآ - فورح 

__________________________________________________

. درادن فورح )  ) خ (- 1)
. طخلا مسر  فالتخا  هّمض )  ) خ (- 2)

. درادن دناهداد )  ) خ (- 3)
نونفب طوبرم  روما  ریاس  رـشع و  انثا  جورب  هعبـس و  بکاوک  هعبرا و  رـصانع  عیابطب و  ار  هناگتشه  تسیب و  فورح  میـسقت  هدـعاق  (- 4)

ذـخأم و هک  میتفگ  میداد و  حرـش  همّدـقم  رد  هریغ  بهجا و  مطها و  دـجبا و  ثتبا و  هریاد  رابتعا  رد  اههقیلـس  دـیاقع و  فالتخا  اب  هبیرغ 
ّقلعتم فورح  نییعت  طبض و  رد  هک  ار  هخـسن  میتشاد  تسد  رد  ار  حاتفم  نیا  نوچ  و  تسا . بهجا  هریاد  باتک  نیا  فلؤم  لامعا  سایقم 

شوشغم و رایسب  يرصنع  رهب 
9 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

بکاوک یماسا  جارختسا  رد  مود - تلاقم 

يداب و زا  یکی  یکاخ و  زا  فرح  کی  یشتآ و  فرح  کی  کنادب 
__________________________________________________

وبا تالکـشملا  لـح  باـتک  رد  میاهدروآ . نتم  رد  هک  تسا  نیمه  حیحـص  لـصا  هک  میراد  نـیقی  مـیدروآ و  زاـب  تّحـصب  دوـب  طوـلغم 
يور زا  بکاوک  یماسا  جارختسا  هعبرا و  عیابطب  ار  فورح  میـسقت  مه  تسا  تامـسلط  دادعا و  ربتعم  بتک  زا  هک  یجواس  نبا  نساحملا 

تـساههتشون بتک و  عون  نیا  همزال  اصوصخم  هک  یفیحـصت  فیرحت و  اب  رـضاح ) هلاسر   ) نیمّزعملا زونک  باتک  زا  مسر  مساب و  عیاـبط 
مـسق راهچب  ار  دجبا  فورح   » تسا هتـشون  لصف  همّدـقم  رد  هکنیا  تسا و  بهجا  هریاد  رب  باتک  نیا  لامعا  يانبم  يراب  تسا . هدرک  لقن 

تسیب و  » دنسیونیم هکلب  تسین  دجبا  فورح  زا  یمسا  الصا  باتک  خسن  ریاس  رد  و  خاّسن . وهـس  ای  تسا  باتک  ّفلؤم  هحماسم  دناهدرک »
«. دننک تمسق  راهچب  ار  هناگتشه  تسیب و  فورح   » ای میدرک » تمسق  راهچب  ار  فرح  تشه 

: تسا رارق  نیاب  هعبرا  رصانعب  نآ  میسقت  بهجا و  هریاد  هناگتشه  تسیب و  فورح  اّما 
مینک تمـسق  راهچب  ینعی  حرط  راهچ  راهچ  ار  نآ  نوچ  ا ج ه ب و ز ر د ي ك ش خ ل س ث ظ م ف ذ غ ن ت ص ض ع ح ط ق 

كاخب ار  مراهچ  بآب و  ار  موس  دابب و  ار  مود  شتآب و  ار  لّوا  فرح  نییاپب  ـالاب  زا  رـصانع  بیترتب  هک  دوشیم  فرح  تفه  نآ  شخب  ره 
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. دنهد
تاکرح رد  اّما  ب د خ ظ غ ض ق  یکاـخ :  » ه ر ش ث ذ ص ط یبآ : ج ز ك س ف ت ح » يداـب : ا و ي ل م ن ع » یـشتآ : فورح 

رد دوخ  شیپ  زا  هک  میتشادن  اور  تسا  هدرک  دییأت  رارکت و  انیع  مجنپ  هلاقم  رد  مه  دـعب  هتـشون  لصف  نیا  رد  هک  ار  یبلطم  نوچ  فورح 
هک تسا  نیا  فورعم  تسا -. فلاخم  ّنف  لها  بتک  رگید  اـب  نینچمه  باـتک و  خـسن  ریاـس  اـب  هخـسن  نیا  هتـشون  اـّما  مینک  فّرـصت  نآ 
هک تسا  هدش  هتشون  باتک  رگید  ياههخسن  رد  و  دنهد -. نوکـس  ار  یکاخ  هرـسک و  ار  یبآ  هّمـض و  ار  يداب  هحتف و  ار  یـشتآ  فورح 

ار دراب  موزجم و  ار  بطر  سکع  رب  خـسن  ضعب  رد  و  دـننک . موزجم  ار  دراب  رورجم و  ار  بطر  عفر و  ار  سباـی  بصن و  ار  ّراـح  فورح 
. دننک رورجم 

. ملاعلا هّللا  ماهتشون و  همّدقم  رد  حرشب  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  هدیقع  هدنراگن 
10 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

: لحز فورح  دمآ  لصاح  میاهداد ، لحزب  میاهتفرگ و  یبآ  زا  یکی 
ا ج ه ب.

. درز و  يرتشم : فورح  دمآ  لصاح  میداد  يرتشمب  میتفرگ و  یبآ  زا  مود  يداب و  زا  مود  یکاخ و  زا  مود  یشتآ و  زا  مود  « 1  » فرح و 
میداد سمشب  میتفرگ و  یکی  ره  زا  مراهچ  ي ك ش خ و  خیرم : فورح  دمآ  لصاح  دنداد  خیرمب  دنتفرگ و  عیابط  ره  زا  موس  فرح  و 

: سمش فورح  دمآ  لصاح 
میتـفرگ و ار  یعبط  ره  مشـش  م ف ذ غ و  هرهز : فورح  دـمآ  لـصاح  میداد  هرهزب  میتـفرگ و  یعبط  ره  فورح  زا  مـجنپ  ل س ث ظ و 

: دراطع فورح  دمآ  لصاح  میداد  دراطعب 
یعبط ره  زا  هک  بکاوک  فورح  تسنیا  ع ح ط ق  رمق : فورح  دـمآ  لـصاح  میداد  رمقب  میتفرگ و  عیاـبط  ره  زا  متفه  ن ت ص ض و 

رد سپ  « 2  » هداد یبکوک  رهب  یفرح 
__________________________________________________

خ فورح : (- 1)
. میتشون لبق  یشاوح  رد  هک  تسا  بهجا  هریاد  ساسا  رب  زین  هعبس  بکاوکب  فرح  تشه  تسیب و  میسقت  (- 2)

بکاوک هک  تسا  نیا  هدـعاق  دـش -. دـهاوخ  فرح  راهچ  بکوک  ره  شخب  مینک  تمـسق  بکوک  تفهب  ار  فرح  تشه  تسیب و  نوچ 
فرح راهچ  يرتشمب و  ار  مود  فرح  راهچ  لحزب و  ار  لوا  فرح  راـهچ  سپ  دـننک  تیاـعر  رمقب  لـحز  زا  ینعی  نییاـپب  ـالاب  زا  ار  هعبس 

رگید بیترتب  و  دتفا . رمقب  رخآ  فرح  راهچ  ات  نانچمه  دنهد و  خیرمب  ار  موس 
11 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

«1  » بکوک نآ  ياجب  دنسیونب  فورح  راهچ  نیمه  دننک  لمع  هک  یبکوک  اب  تجاح  تقو 

بکاوکلا ۀنخد  یف  موس - تلاقم 

. هدش هتشون  هناگادج  یبکوک  ره  روخب  تسنیا  دیآ ، رب  دوز  دوصقم  دنرب  راکب  تجاح  تقو  هک  تسیاهنخد  ار  یبکوک  ره  کنادب 
. ربارب مه  اب  هلمج  رد  الب  و  « 3  » هنشا برس و  هدرخ  و  « 2  » ریق لحز : روخب 

. ربارب مه  اب  هلمج  هدیدن  بآ  نارفعز  خاروسیب و  ربتس  يوزام  ناجرم و  هدرخ  خرس و  لدنص  روفاک و  يرتشم : روخب 
. دزوسب ددنبب و  « 5  » مربش نغور  اب  ربارب  هلمج  خرس  لگ  جاع  شدنر  کشم  « 4  » يور ردنک و  سمش : روخب 

. ددنب بالگب  ربارب  نزوب  مه  اب  سم  میس و  شدنر  نارفعز  جنرت و  تسوپ  هرهز : روخب 
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هلمج جنرت  گرب  « 6  » لفلف راد  هدوس  دروجال و  ناحیر  گرب  دراطع : روخب 
__________________________________________________

فورح ات  دـنهد  يرتشمب  ار  مود  فورح  لحزب و  ار  مادـک  ره  لوا  فرح  سپ  دـنراد  ظوحلم  ار  عیابط  فورح  تسا  هدروآ  نتم  رد  هک 
. دتفا رمقب  عبط  راهچ  متفه 

عضاوم و رد  هدوب و  باتک  ّفلؤم  روظنم  هک  حیحـص  سایقمب  ام  دوب و  طولغم  شوشغم و  رایـسب  زین  بکاوک  فورح  طبـض  رد  اههخـسن 
. باوصلاب ملعا  هّللا  میدروآ و  زاب  باوصب  ار  نآ  تسا  هدش  دییأت  مه  رگید  خسن 

خ. بکوک : زا  یماسا  (- 1)
خ. هربق : (- 2)

. دنیوگ زین  هلاود  ار  نآ  هک  تسا  یهایگ  مان  هنشا : (- 3)
خ. یمور : ردنک  (- 4)

(. هربش  ) خسن ضعب  رد  دنیوگ . تاعوتی  هک  تسا  رادریش  ياههایگ  عون  زا  مربش  (- 5)
خ. لفلف : هدوس  (- 6)

12 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 
. ددنب نارفعز  بآب  ربارب  نزوب 

«. 1  » دزوسب ددنب و  دروم  بآب  ربارب  ازجا  هلمج  ندال  بهشا  ربنع  هتفوک  ءابرهک  سوردنس  رمق : روخب 
. دیآرب دوصقم  ات  دهن  شتآ  رب  بکوک  نآ  روخب  دنک  هک  یبکوک  ره  لمع  هک  دیاب  سپ 

بکاوک تنیز  سابل و  رد  مراهچ - تلاقم 

تـسد رد  دراد  ّقلعت  بکوک  نادب  هک  یمتاخ  دمآرب و  دیاب  بکوک  نآ  راوطاب  دیـشوپ و  دیاب  ییهماج  هناگادـج  ار  یبکوک  ره  کنادـب 
ات نتـساوخ  تجاح  و  نتخوس ، روکذم  روخب  و  دشاب . وا  رد  بکوک  نآ  هک  درک  دیاب  جرب  نادب  يور  و  دوشیم ، هتفگ  کنانچ  درک  دـیاب 

. دوش لصاح  دوز  دوصقم 
نآ رب  و  برس ، زا  یکی  نهآ و  زا  یکی  دنک  تسد  رد  يرتشگنا  ود  دشوپ و  زارد  دوبک و  هماج  نتساوخ  تجاح  تقو  رد  هک  دیاب  لحز 

. دهاوخ تجاح  دزوسب و  روکذم  هنخد  دوب و  نآ  رد  لحز  هک  دنک  جرب  نآب  يور  طن و  ار  فورح  نیا  دنک  شقن 
شقن ورب  دـنک و  تسد  رد  قیقع  يرتشگنا  دـیآرب و  نادـباع  نانابهر و  روطب  دـشوپ و  دیفـس  درز و  هماج  هک  دـیاب  تجاح  تقو  يرتشم 

. دزوسب روکذم  هنخد  دتسیاب و  يرتشم  ربارب  رد  حجار و  فورح  نیا  هدرک 
ورب دـنک  تسد  رد  نهآ  زا  يرتشگنا  تسد و  رد  هدیـشک  ریـشمش  دـیآرب  « 2  » حالـس نادنوادخ  روطب  دشوپ و  زبس  يابق  هک  دـیاب  خـیرم 

نیا هدرک  شقن 
__________________________________________________

دوخ هقیلـس  رظنب و  کـی  ره  تسا  فلتخم  نف  باـبرا  ياههتـشون  رگید  باـتک و  نیا  ياههخـسن  بکاوک  تاروـخب  اـههنخد و  رد  (- 1)
نآ تاـبوسنم  لاوحا و  ّصاوخ و  اـب  یبـکوک  ره  روخب  هنخد و  دـیاب  هک  تسا  نیا  هیلع  قفّتم  مّلـسم  ردـق  دـناهدوزفا  اـی  هتـساک  ار  يزیچ 

. دشاب هتشاد  بسانت  بکوک 
خ. حالس : دنوادخ  (- 2)

13 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 
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. دزوسب روکذم  هنخد  يزوسدوع  رب  فورح م د 
رد هدرک و  شقن  باتفآ  تروص  يورب  دـنک  تسد  رد  درز  يرتشگنا  دـیآرب و  ناهاشداپ  روطب  خرـس و  درز و  دـشوپ  رخاف  هماـج  سمش 

. دزوسب باتفآ  « 1 [ » هنخد  ] درز هرمجم 
تـسد رد  سم  يرتشگنا  دیآرب و  نانز  روطب  هتـسب و  ورب  رهاوج  هنوگ  ره  زا  دهن و  رـس  رب  جات  دشوپب و  رخاف  شفنب  هماج  هک  دـیاب  هرهز 

. دزوسب روکذم  هنخد  ار ب ذ و  فرح  نیا  هدرک  شقن  ورب  دنک 
تجاـح دزوسب و  روکذـم  هنخد  دـیآرب و  ناریبد  روـطب  دـشاب و  يور  هداـشگ  ددـنبب و  درگ  راتـسد  دـشوپ و  « 2  » هعاّرد هک  دـیاب  دراـطع 

. دهاوخب
هام تروص  دشوپ و  میس  يرتشگنا  دیآرب و  نارادباکر  ناکیپ و  ناکدوک و  روطب  هداد و  شوخ  يوب  دشوپ  نوگمیـس  هماج  هک  دیاب  رمق 

. دوش لوغشم  لمعب  دزوسب و  هام  هنخد  هدرک و  شقن  ورب 
. دیآ لصاح  تعاس  نامه  دوصقم  دوش  هدرک  تیاعر  بوخ  تعاس  تاقوا و  دتفین و  اطخ  لمع  رد  رگا 

بکاوک یماسا  اب  دوخ  مسا  ریسکت  رد  مجنپ - تلاقم 

ياههماج يزوسب و  بکوک  نآ  روخب  بکوک  نآ  تعاس  رد  هک  دـیاب  یهاوخ  هک  یبکوک  ره  اب  ار  دوخ  مسا  ینک  ریـسکت  یهاوخ  نوچ 
ای دشابن و  لابو  طوبه و  رد  ای  عجار  بکوک  نآ  کنآ  زا  ینک  زارتحا  دش و  هتفگ  کنانچ  ینک  تسد  رد  وا  متاخ  یشوپب و  بکوک  نآ 

. دشابن سحن  بکوک  هلباقم  عیبرت و  رد 
، دسیونب دوخ  هدلاو  مسا  هدعب  دسیونب و  دوخ  مسا  «، 3  » دشاب هدرک  مولعم  اهنیا  نوچ 

__________________________________________________

. دش هوالع  سایقب  (- 1)
(. هعارذ  ) لصا (- 2)

. باطخ هغیصب  یهد )  ) و یسیونب )  ) نینچمه و  خ . یشاب : (- 3)
14 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

. دوب هدرک  فورح  زا  ار  بکاوک  کنانچ  دهد  جازتما  مه  اب  ار  هس  ره  و  دسیونب ، بولطم  بکوک  فورح  هدعب  و 
ره مراهچ  فرح  دـهنب و  دریگب و  کی  ره  مویـس  فرح  دـهنب و  دریگب و  کـی  ره  مود  فرح  دـهنب و  دریگب و  کـی  ره  لّوا  فرح  سپ 

. دهنب دریگب و  کی 
ياهمسا نآ  ات  دریگ  رـس  زا  زاب  ار  هدش  مامت  مسا  نآ  دشاب  هدنام  یقاب  فورح  زونه  ار  رگید  یمـسا  دوش و  مامت  فورح  ار  یمـسا  ره  و 

. دوش مامت  رگید  « 1»
. دوش مامت  همه  ات  درک  دیاب  هداعا  زاب  ار  مسا  نآ  دشاب  هدنام  یقاب  فورح  ار  اهمسا  رگید  دوش و  مامت  هک  یمسا  ره  و 

ار یبآ  رسک و  ار  يداب  تّمض و  ار  یکاخ  حتف و  ار  یشتآ  « 2  » دش هتفگ  کنانچ  دزاس  مجعم  برعم و  دنک و  عمج  مه  اب  ار  همه  هدعب  و 
. دوشیم هدومن  « 3  » فورح و ز ر د )  ) يرتشم بکوک  همطاف و  شاهدلاو  نیسح و  مسا  رد  کنانچ  مزج 

ح س ي ن ف ا ط م ه و ز ر د. لاثم :
(- س ا ز  ) دمآ لصاح  میداهن  میتفرگ و  کی  ره  مود  فورح  و  ح ف و )  ) دمآ لصاح  میداهن  میتفرگ و  ءامسا  نیزا  کی  ره  لّوا  فرح 

(. ن م د  ) دمآ لصاح  میداهن  میتفرگ و  کی  ره  مراهچ  فرح  و  ي ط ر -)  ) دمآ لصاح  میداهن  میتفرگ و  کی  ره  موس  فورح  و 
نیـسح مسا  لّوا  زا  فرح  کی  سپ  دنام ، یقاب  فرح  کی  تسا  فرح  جنپ  هک  ار  همطاف  دش و  مامت  دوب  فرح  راهچ  نیـسح  مسا  هدعب 
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(. ح ه و  ) دمآ لصاح  میداهن  میتفرگ و  يرتشم  فرح  لّوا  زا  فرح  کی  میداهن و  میتفرگ و 
__________________________________________________

. لصا هخسن  طخلا  مسر  ییاهمسا : (- 1)
خ. هدش : (- 2)

. میدراذگ نیلالهلا  نیب  زایتما  ضحم  لاثم ، رد  ار  ریسکت  فورح  اجنیا و  ار  يرتشم  فورح  خ . فورح : و  (- 3)
15 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

رطی زاس  وفح  يرتشم  بکوک  همطاف و  نیسح و  مسا  زا  فورح  دمآ  لصاح  میتخاس  مجعم  برعم و  میدرک و  بیکرت  مه  اب  ار  همه  سپ 
«. 1  » وهح دمن 

. دناوخ ناوت  ات  دننک  رسک  ار  مزج  کی  دوش  عقاو  مه  يولهپ  رد  مزج  ود  رگا  نداهن  بارعا  رد  و 
دیاب شتآ  رب  « 2  » وا روخب  وا  تعاس  و  درک ، مولعم  دیاب  هدح  یلع  ار  یبکوک  ره  درک و  دیاب  نینچ  یهاوخ  لمع  هک  یبکوک  ره  رد  سپ 

. داهن
الاب رد  کنانچ  دیـشوپ ، دـیاب  بکوک  نآ  ياههماج  و  دـمآ ، رب  دـیاب  بکوک  نآ  راوطاب  و  « 3  » دـشاب لاح  شوخ  هک  دـیاب  بکوک  نآ  و 

نییعت بکوک  نآ  تهج  هک  ددع  رادقم  نآ  دـهد و  جازتما  بولطم  بکوک  اب  ار  دوخ  مسا  دـش  هتفگ  هک  نینچ  تسا و  هدـش  هدرک  رکذ 
درادرب و تسد  دشاب و  ورد  بکوک  نآ  هک  دتسیاب  جرب  نآ  ربارب  رد  و  « 5  » دشاب هدروآ  نوریب  هک  « 4  » ماقرا نیا  دناوخب  تسا  هدش  هدرک 

. دهاوخب تجاح 
«6  » تجاح دش و  دهاوخ  هتفگ  ندناوخ  تهج  يددع  هدح  یلع  ار  یبکوک  ره  و 

__________________________________________________

نیا رد  هک  ییهدعاق  قباطم  میتشاد  تسد  رد  حیحصت  حاتفم  نوچ  دوب و  شوشغم  طولغم و  رایسب  ریسکت  لمع  لاثم  رد  لصا  هخسن  (- 1)
رد حیحـص  هدـعاق  هک  زین  هباشم  عضاوم  رگید  رد  لمع  نیا  میدروآ و  زاب  تّحـصب  ار  طالغا  تسا  هدـش  هتـشون  نف  بتک  ریاس  باـتک و 

. تسا هتفرگ  ماجنا  هدوب  تسد 
. بکوک صوصخم  روخب  ینعی  (- 2)

. تسا بکوک  یلاح  شوخ  نامّجنم  حالطصاب  هک  نآ  ریاظن  سیدست و  ثیلثت و  رظن  تیب و  فرش و  رد  ینعی  (- 3)
خ. ار : ماقرا  (- 4)

. دنناوخب ررقم  ددعب  تسا  هدش  جارختسا  ریسکتب  هک  ار  یماقرا  فورح و  ینعی  (- 5)
. دش دهاوخ  هتفگ  زین  یبکوک  ره  بسانم  تجاح  ینعی  ددع . رب  تسا  فطع  تجاح  (- 6)

16 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 
. ندناوخ دیاب  راب  دنچ  درک و  ریسکت  دیاب  مهم  هچ  تهج  ار  یبکوک  ره  و  دهاوخب ، تجاح  هچ  بکوک  ره  زا  هک 

یبکوک فورح  هدعب  و  دهنب ، دوخ  بکوک  مسا  فورح  هدعب  دهنب و  دوخ  مسا  لّوا  هک  تسنآ  رتهب  دـنادب  « 1  » دوخ بکوک  رگا  هدیاف -
دزوس و بکوک  ود  ره  روـخب  و  « 2  » دش هتفگ  يرتشم  همطاف و  نیـسح و  مسا  رد  کنانچ  دنک  مامت  لمع  دهنب و  دـشاب  تجاح  ودـب  هک 

. دهاوخب بکوک  ود  ره  زا  تجاح 
دوخ و مانب  سپ  دننآ  ّدض  رگا  و  دنک . لمع  نیا  سپ  تسه  یتسود  كدنا  مه  اب  ار  بکوک  ود  ره  هک  دشاب  هدرک  مولعم  هک  دـیاب  لّوا  و 

. درک دیاب  لمع  بولطم  بکوک  دوخ و  هدلاو 

دناوخ دیاب  راب  دنچ  دناوخ و  دیاب  مهم  مادک  تهج  ار  یبکوک  ره  هک  ندومن  نایب  رد  مشش - تلاقم 
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. ندش روصنم  رّفظم و  ادعا  رکشل  رب  نتفرگ و  کلم  میدق و  نادناخ  ندروآ  تسدب  عالق و  حتف  تهج  دنناوخب  راب  تفه  لحز -
تمظع و اب  قیالخ  مشچ  رد  تمالـسب و  نامیا  ندنام  لدـع و  روهظ  عرـش و  جاور  مالـسا و  تّوق  تهج  « 3  » دنناوخب راب  شـش  يرتشم -

. ندوب تکوش 
. رکشل حتف  نمشد و  كاله  تهج  ءادعا و  رب  توق  تهج  دنناوخب  راب  جنپ  خیرم -

روهقم دنک  ینمـشد  دهاوخ  هک  ینمـشد  ره  و  ندنام . مادتـسم  یهاشداپ  رد  تفالخ و  تنطلـس و  ماود  تهج  دنناوخب  راب  راهچ  سمش -
هچنآ و  « 4  » ددرگ

__________________________________________________

. تدالو ماگنه  تسا  صخش  علاط  بکوک  دوصقم  (- 1)
. دراد هوالع  دنک ) مامت  لمع  : ) خ (- 2)

خ. دناوخب : (- 3)
خ. ندرک : (- 4)

17 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 
. دیآرد ناسآ  تسد  رد  دیآ و  تسد  رد  دنک  ریخست 

اب مئاد  ندوب و  یمارگ  زیزع و  نانز  هّصاـخ  قیـالخ  مشچ  رد  و  « 2  » تّذـل برط و  ینارماک و  شیع و  تهج  « 1  » دنناوخب راب  هس  هرهز -
. یلد شوخ  نتسشن و  یمرخ  طاشن و 

. ندش « 4  » دایز کلم  ندروآ و  تسدب  رایسب  لام  بابسا و  ندش  عمج  نئازخ و  دیزم  تهج  « 3  » دنناوخب راب  ود  دراطع -
. دنام نیدب  هچنآ  یتسردنت و  ندب و  تّحص  تهج  ردغ و  يوداج و  رکم و  رحس و  عفد  تهج  دنناوخب  راب  کی  رمق -

تـسا مشـش  نامـسآ  رب  يرتشم  راب و  تفه  تسا  متفه  نامـسآ  رب  لحز  هک  تسا  هدش  هداهن  بکاوک  « 5  » بیترت قیرط  رب  دادـعا  نیا  و 
. دنناوخب راب  کی  تسا  مکی  نامسآ  رب  رمق  هک  اذه  یلع  سق  راب و  شش 

«. 7  » تسا تسار  « 6  » لوق هس  ره  دنناوخب و  راب  هس  یس و  ای  راب  تفه  دننک  ریخست  هک  یبکوک  ره  تهج  هک  دننآ  رب  امکح  یضعب 
__________________________________________________

ياههخسن رد  هدوب و  یسراف  لاد  میدق  ّطخلا  مسرب  درفم  هغیص  دناوخب )  ) اج همه  میدق  ياههخـسن  رد  هک  تسا  لمتحم  خ  دناوخب : (- 1)
رایتخا نتم  رد  ار  نآ  ببس  نیدب  تسا  رتلومعم  تارابع  عون  نیا  رد  عمج  هغیص  اّما  دشاب  هدش  هتشون  عمج  هغیـصب  دنناوخب )  ) هابتـشاب دعب 

. میدرک
خ. تّوق : (- 2)

خ. دناوخب : (- 3)
خ. هدایز : زین  کلم  و  (- 4)

خ. بیکرت : (- 5)
. دوشیم لوق  هس  اعمج  داد  حرش  ادتبا  هچنآ  اب  لوق و  ود  یبکوک  ره  يارب  راب  هس  یس و  ای  راب  تفه  ندناوخ  (- 6)

. دراد هوالع  ملعا » هّللا  یقاب و   » خ (- 7)
18 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

بح رد  لمع  دنچ  متفه  تلاقم 
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لابو طوبه و  دشابن و  عجار  هک  ینادب  ینک و  مولعم  سک  نآ  علاط  بکوک  هک  دیاب  لّوا  ینادرگ  دوخ  رّخسم  ار  یسک  هک  یهاوخ  نوچ 
یهن و شتآ  رب  وا  روـخب  بوـلطم  بکوـک  تعاـس  رد  سپ  « 1  » دش هتفگ  رتشیپ  کنانچ  دشاب  لاحـشوخ  دـشاب و  هتـشادن  دـب  ياهرظن  و 

مـسا هدعب  یهنب و  بولطم  مسا  هدعب  و  یهنب ، بلاط  مسا  هدـعب  و  یـشوپب ، نآ  متاخ  بکوک و  نآ  ياههماج  ییآرب و  بکوک  نآ  راوطاب 
همطاف علاط  بکوک  همطاف و  دّـمحم و  مسا  رد  کـنانچ  دـیآ  نوریب  ماـقرا  اـت  مه  اـب  ار  مسا  هس  ره  ینک  ریـسکت  یهنب و  بولطم  بکوک 

. دوشیم هدومن  « 2  » غذفم هرهز 
فرح میداهن و  میتفرگ و  کی  ره  لّوا  فرح  بولطم م ف ذ غ  بکوک  مسا  بولطم ف ا ط م ه  مسا  دّـمحم م ح م د  بلاط  مسا  لاـثم 
هداعا زاب  دـش  ماـمت  مسا  ره  و  « 3  » دـش هتفگ  شیپ  کنانچ  میداـهن  میتفرگ و  کـی  ره  مراـهچ  موس و  میداـهن و  میتفرگ و  کـی  ره  مود 

رسک ار  یکی  دش  عقاو  مزج  ود  هک  اج  ره  و  « 4  » مهم غمد  ذطم  فاح  مفم  مسا  هس  ره  زا  دمآ  لصاح  دوش  ّبترم  اهمـسا  رگید  ات  میدرک 
هدروآ نوریب  ماقرا  نیا  وا  بکوک  بولطم و  مانب  دوخ و  مانب  نوچ  میدرک 

__________________________________________________

خ هدش : (- 1)
. تسا هرهز  فورح  هک  م ف ذ غ )  ) ینعی (- 2)

خ. هدش : هتفگ  کنانچ  (- 3)
فورح دـناهدز و  تسا  تداعـس  ّتبحم و  بساـنم  هک  هرهز  بکوک  فورح  همطاـف و  دومحمب و  لاـثم  باـتک  نیا  رگید  خـسن  رد  (- 4)

. مهد غمو  ذطم  فاح  مفم  تسا : رارق  نیاب  فورعم  ماجعا  بارعا و  اب  هدش  جارختسا 
19 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

و « 4  » دهدب روخب  دـسیونب و  ماقرا  نیا  زا  ذـغاک  راهچ  « 3  » دـشاب هدروآ  ياجب  « 2  » اهطرـش دـشاب و  هدرک  مولعم  بوخ  تقو  و  « 1  » دشاب
دهنب « 5  » دشاب هتشون  هک  ماقرا  نیا  زا  ذغاک  کی  اب  بکوک  نآ  روخب  ییهراپ  یتروص  ره  مکش  رد  هزیکاپ و  موم  زا  دزاسب  تروص  راهچ 

. دناوخب ماقرا  نیا  راب  هس  یس و  یتروص  ره  رب  و 
داب میاد  ار  وا  هک  ییاج  دزیوایب  داب  رد  ار  یکی  و  دـنک ، نفد  دـسرن  نآ  رب  مدـق  هک  كاپ  كاـخ  رد  ار  یکی  و  دزادـنا ، شتآ  رد  ار  یکی 

نامرف وت  هک  يرما  رهب  ددرگ  رّخسم  دوش و  رضاح  سک  نآ  تعاس  رد  دزادنیب . رتهب ، دشاب  ناور  رگا  هزیکاپ ، بآ  رد  ار  یکی  و  دنابنجب ،
. دیآ لصاح  دوصقم  ینک 

. دیآ رب  دارم  ددرگ و  رضاح  سک  نآ  هک  دشاب  هدشن  مامت  لمع  زونه  دوش  هدرک  مولعم  بوخ  بکاوک  تاقوا  دتفین و  اطخ  لمع  رد  رگا 
دزوسب روکذم  بکوک  روخب  نارفعز و  کشمب و  دسیونب  ماقرا  نیا  ذغاک  هراپ  راهچ  رب  هدروآ  ياجب  اهطرـش  نیا  هک  تسنیا  رگید - عون 

راب هس  یس و  دزوسب و  ات  « 6  » دهن نآ  رب  دچیپ و  اهذغاک  نایم  رد  روخب  سپ  دوش ، خرس  ات  دزادنا  شتآ  رد  ار  هدیسران  بآ  رجآ  کی  و 
دناوخب « 7  » ماقرا نیا 

__________________________________________________

(. یشاب  ) دعب هلمج  اجنیا و  رد  خ : (- 1)
خ. اهطرش : نیا  و  (- 2)
. درادن دشاب )  ) خ (- 3)

. دزوسب بولطم  بکوک  روخب  هنخد و  ماقرا  نتشون  ماگنه  ینعی  (- 4)
ص. دشاب : هتشون  ماقرا  نیا  ذغاک  کی  (- 5)

. دزوسب هدش  خرس  رجآ  يور  روخب  اب  ار  اهذغاک  هک  تسا  نیا  دوصقم  خ . دهن : الاب  هدیچیپ و  اهذغاک  نایم  رد  روخب  ار  نآ  و  (- 6)
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دمحم و  ) بولطم بلاط و  مان  اب  تسا  ّتبحم  بسانم  بکوک  هک  هرهز  فورح  ریسکت  زا  هک  مهم  غمد  ذطم  فاح  مفم  ماقرا  ینعی  (- 7)
یئام و یئاوه و  يران و  فورح  هدعاقب  فورح  نوکس  تکرح و  ماجعا و  بارعا و  اب  تسا  هدش  لصاح  نتم ) رد  روبزم  لاثم  رد  همطاف 

. یضرا
20 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

. دیآ لصاح  دوصقم  تعاس  نامه 

نآ ریوصت  نآ و  صاوخ  هرایس و  هعبس  متاوخ  یگنوگچ  رد  مود  مسق 

دـنکن و يزاب  هجو  زا  شیاـمزآ و  قیرط  رب  ددرگ  لوغـشم  لغـش  نیدـب  هک  ره  هک  دـیاب  گرزب . تسا و  فیرـش  سب  یملع  نیا  کنادـب 
مامت دنک  هلمج  نیا  رب  هن  رگا  ددرگ . لصاح  دوز  دوصقم  دیآ و  تسار  ات  ددـنب  يادـخ  رد  لد  دریگ و  شیپ  یفاص  ّتین  نت و  یگزیکاپب 

. دهد زاب  نایز  هک  دشاب  و  دوشن ،
مامت یّظح  بکوک  نآ  هک  دیاب  دش ، هتفگ  هک  یطیارـشب  دراد  ّقلعت  بکوک  مادکب  وا  راک  یگداشگ  تجاح و  ياضق  ات  دنادب  هک  دیاب  و 

. دشاب هتشاد 
. رتدّکؤم لیلد  رتهب و  رتوکین  لاح و  يوق  دنچ  ره  و 

هدیدنسپان مه  « 1  » خـیرم هلباـقم  عیبرت و  و  قارتحا ، رد  اـی  دـشاب و  لاـبو  طوبه و  رد  اـی  عجار  بکوک  نآ  هچنآ  زا  ندرک  دـیاب  زارتحا  و 
. تسا

«. 2  » دیآرب بکوک  نآ  راوط  اب  دزوسب و  بکوک  نآ  روخب  دش  هتفگ  کنانچ  نتخاس  متاخ  تعاس  رد  و 
نآ زا  و  «. 4  » رظان لحزب  دـشاب و  ولد  ای  يدـج  جرب  رد  رمق  و  « 3  » دناتسب گنس  نیا  هبنش  زور  تسا . لحز  تمسق  زا  هبـش  گنـس  لحز -

نیدب دزاسب  ینیگن 
__________________________________________________

تسا تسوحن  تّدش  يارب  رکذب  صیـصخت  درادن و  خیّرمب  صاصتخا  تسا  توادع  ینمـشد و  رظن  اج  همه  رد  هلباقم  عیبرت و  رظن  (- 1)
. خیرم هلباقم  عیبرت و  رد 

«. همرک هلضفب و  دناسر  دوصقمب  ار  ملع  نیا  هدنیوج  یلاعت  قح  هک  یلاعت  هّللا  ءاشنا   » دراد هوالع  ار  ترابع  نیا  خ : (- 2)
ص. ناتسب : (- 3)

ثیلثت و ّتبحم  رظن  زا  یلوا  هلباـقم  عیبرت و  توادـع  رظن  صوصخب  دروـم  نیا  رد  و  تسا . یموـجن  رظن  دوـصقم  خ  رظاـن : لـحز  و  (- 4)
. ملاعلا هّللا  تسا و  سیدست 

21 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 
س)  ) هخسن نایاپ  « 1  ... » برس زا  يرتشگنا  وا و  مدق  ریز  رد  يرامسوس  هتفرگ و  تسد  رد  یهام  هداتسیا و  يدرم  شقن  قیرط 

__________________________________________________

قباطم اّما  دوشیم  متخ  اج  نیمهب  دوب  ام  سرتسد  نیمّزعملا  زونک  خسن  مدقا  هک  رالاسهپس  هسردم  هناخباتک  هخسن  ینعی  س )  ) هخسن (- 1)
یف هخـسن  ناشیا ) ياهریوصت  نآ و  صاوخ  هراّیـس و  هعبـس  بکاوک  متاخ  یگنوگچ  رد  مود  مسق   ) هدـش باتک  هچابید  رد  هک  یمیـسقت 

يرادقم باتک  نیا  زا  هک  دوشیم  مولعم  بوخ  تسا  نّمضتم  رگید  ياههلاسر  اب  ار  باتک  نیا  هک  هعومجم  يور  زا  تسا . مامتان  هلمجلا 
هّللا هدـنراگن و  همّدـقم  رد  س )  ) هخـسن یفّرعمب  دوش  عوجر  تسا  هدـش  دـیلجت  هعومجم  کی  رد  رگید  بتک  اـب  ناـنچمه  هدوب و  دوقفم 

. نیعملا وه  قفوملا و 
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22 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

[ مود هخسن  ]

[ فلؤم ۀمدقم  ]

عیابط هدننکتسه  و  « 2  » تسنامز نیمز و  هدنرآ  دیدپ  تسناهج و  هدننیرفآ  هک  « 1  » ار يادخ  شیاتس  ساپس و  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 
هلآ و یلع  مّلـس و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  یفطـصم  دّـمحم  رب  « 4  » اـصوصخ دـنناقلخ  هدـیزگ  هک  قح  ناربماـغیپ  رب  دورد  و  تسناـکرا . و  « 3»

. هباحصا
تامسلط و تاجنرین و  ملع  رب  هک  « 9  » نازیزع ناتسود و  زا  « 8  » یتعامج هک  « 7  » انیس نب  یلع  وبا  « 6  » باتک نیا  ّفلؤم  دیوگ  « 5  » نینچ
زا تاّرم  تاّرکب و  دنتفاییمن  تدیاف  چیه  دندرکیم و  فرـص  ودب  دوخ  راگزور  دنتـشاد و  مامت  هیعاد  « 10  » دراد ّقلعت  نیدب  چـنآ  هیقر و 

یباتک دندرک  اعدتسا  « 11  » نم
__________________________________________________

. درادن همّدقم  الصا  ب )  ) هخسن م -. ار : يادخ  نآ  رم  ض - ار : يادخ  سایقیب  شیاتس  ساپس و  ش - ار : يادخ  ساپس  دمح و  (- 1)
ض. تسناکم : نوک و  (- 2)

ض. كالفا : (- 3)
ض. صوصخ : (- 4)

م. دیوگ : نینچ  دعب  اما  (- 5)
ش. رصتخم : نیا  (- 6)

ش. هّللا : همحر  انیس  یلع  وبا  سیئرلا  خیش  (- 7)
ض. یتعامج : نوچ  (- 8)

ش. زیزع : ناتسود  (- 9)
م دنام : نیدب  (- 10)

ش. ام : (- 11)
23 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

مدرک و فیلأت  « 4  » ار رصتخم  نیا  هفیاط  نآ  سامتلا  یضتقم  رب  « 3  » دنتشاد تباث  « 2  » نم رب  رایسب  قوقح  نوچ  «. 1  » نتخاس دیفم  زجوم 
قیفوت یلاعت  يراب  زا  دنهدن و  « 6  » نادان نالهاان  تسدـب  ار  باتک  نیا  هک  مدرک  تساوخرد  نارای  زا  و  مداهن ، « 5  » نیمزعملا زونک  شمان 

«. 7  » نیعملا هّللا  نآ و  مامتا  رب  متساوخ 

لامعالا ةرماؤم  یف  لوقلا 

هراشا

ةوادـع یف  ثلاثلا  لـصفلا  بکاوکلا  تاـبوسنم  یف  یناـثلا  لـصفلا  هب  ّقلعت  اـم  لاـمعالا و  رکذ  یف  لوـالا  لـصفلا  لوصف  ۀعبـس  هیف  و  « 8»
«10  » ةراّیسلا بکاوکلا  ۀنخد  یف  عبارلا  لصفلا  « 9  » ضعب یلع  اهضعب  بکاوکلا 

__________________________________________________
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. درادن نتخاس )  ) ش (- 1)
ش. ام : (- 2)

ب. دنتشاد : ام  رب  رفاو  قوقح  و  م - دنتشاد : ام  رب  قوقح  و  ض - دندرکیم : تباث  امب  قوقح  (- 3)
م. ار : هلاسر  ب - ار : باتک  (- 4)

. تسا نیمّزعملا ) زونک   ) خسن ریاس  رد  و  نیمّزعملا - زنک  ض )  ) هخسن رد  (- 5)
ش. نادان : و  (- 6)

م. ۀباجالا : یلو  ّهنا  ض - ۀباجالا : یلو  (- 7)
ارهاظ لامعالا ) رهاوج   ) اّما تسا  س )  ) هخـسن لّوا ) مسق   ) لـثم هخـسن  نیا  رد  لّوا  باـب  ناونع  ض . لاـمعالا : رهاوج  یف  لّوا  باـب  (- 8)

ینعمب تامـسلط  دادعا و  ماکحا و  موجن و  ّنف  حالطـصا  رد  هدمآ  ترواشم  ینعمب  تغل  رد  هک  هرماؤم  تسا . لامعالا ) ةرماؤم   ) فیرحت
. تسا هتشون  یسرافب  ار  لوصف  نیوانع  ب م )  ) هخسن رد  تسا -. لوادتم  يدادعا  یموجن و  ماکحا  طابنتسا  جارختسا و 

ض. اهتّبحم : بکاوکلا و  ةوادع  یف  (- 9)
. هراّیس بکاوک  روخب  رد  ب : درادن -. هراّیسلا )  ) ض (- 10)

24 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 
ءامسالا بیکرت  یف  عباسلا  لصفلا  « 2  » اهراثآ فورحلا و  ّصاوخ  یف  سداسلا  لصفلا  « 1  » دجبا فورح  حرش  یف  سماخلا  لصفلا 

لّوالا لصفلا 

. دشاب هبنشهس  بش  هنیدآ و  زور  هرهز  نآ  « 3  » هرهز يرتشم و  ءاهبش  اهزورب و  مینک  زاغآ  مینک  ّتبحم  یتسود و  لمع  هک  میهاوخ  نوچ 
. دناهتفای تقو  نادب  « 5  » رتشیب هرهز  ریثأت  هک  بش ، زا  میهاوخ  زور و  زا  میهاوخ  تعاس ، « 4  » متشه مینک و  تعاس  لّوا  نآ  لمع  اّما 

. میدرک دای  هرهز  رد  کنانچمه  « 6  » تعاس متشه  تعاس و  لّوا  لمع  و  دشاب ، هبنشود  بش  هبنشجنپ و  زور  يرتشم  نآ  و 
هنراقم ای  ثیلثت و  سیدست و  زا  دشاب  فرصنم  رمق  هک  دیاب  زین  و 

__________________________________________________

ض. فورحلا : حرش  یف  (- 1)
ش. هتاریثأت : و  (- 2)

هزمه تمالع  هرابرد  ب -. میدرک : زاغآ  يرتشم  هرهز و  ياهبـش  اهزور و  زا  لّوا  مینک  زاغآ  ّتبحم  لـمع  هک  میتساوخ  ض . مینک : (- 3)
. میاهدرک وگتفگ  رگید  یشاوح  رد  تسا  رتبا  کچوک  ءای  هک  نآ  ریاظن  و  يرتشم ) ءاهبش  )

. تسفیرحت ش  مه : (- 4)
. تسفیرحت ش  زین : (- 5)

بش زور و  نآ  زا  لّوا  تعاس  هبنشود و  بش  تسا و  يرتشم  زور  هبنـشجنپ  زور  و  درادن . تعاس » متـشه  تعاس و  لّوا  لمع  و   » ش (- 6)
ض. رتکیدزن : دارمب  دشاب و  تدایز  نآ  ریثات  متشه  لّوا و  تعاس  تسا و  بکاوک  نآ  زا 

25 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 
. دشاب دارم  قفو  رب  لمع  ات  هرهز  ثیلثت  سیدست و  هنراقمب و  دشاب  هجوتم  و  « 1  » يرتشم

. ناشیا « 3  » تاعاس دنک و  لحز  خیّرم و  ءاهزور  اهبشب و  « 2  » دنک لمع  توادع  ضغب و  تهج  زا  نوچ  اّما 
هبنش و زور  لحز  نآ  زا  هبنش و  بش  هبنش و  هس  زور  خیرم  نآ  زا 
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__________________________________________________

ش. دشاب : يرتشم  (- 1)
ض. دننک : (- 2)

ض. تعاس : رد  و  ب - تعاس : و  (- 3)
. میاهداد حیضوت  رگید  یشاوح  رد  هریغ  هنراقم و  ثیلثت و  سیدست و  رظنب  عجار 

لصتم و ار  نآ  دشاب  رظانت  ای  رظن  ّدحب  بیرق  بکوک  نوچ  لاّصتا -. زا  دعب  بکوک  تلاح  زا  تسترابع  نامّجنم  حالطـصاب  فارـصنا  اّما 
. دنیوگ لاصتا  ار  تلاح  نیا 

ۀیافک لیبق  زا  ّنف  بتک  رد  هک  تسا  یماسقا  ار  مادک  ره  و  دنیوگ . فرـصنم  ار  نآ  درذگ  رد  هیلا  روظنم  زا  لاّصتا  یمامت  زا  دعب  نوچ  و 
. دناهتشون حرشب  باب  تسیب  حرش  میهفتلا و  باتک  میلعتلا و 

نوچ هک  مییوگیم  راصتخاب  باتک  بلاطم  حیـضوت  يارب  اجنیا  میاهدرک و  وگتفگ  الّـصفم  همّدقم  رد  یلایل  ماّیا و  تاعاس و  بابرا  هرابرد 
هرهزب و ار  مّود  تعاس  سمـشب و  ار  لّوا  تعاس  هدرک  حرط  تفه  تفه  هبنـشکی  زور  لّوا  تعاـس  زا  ار  تعاـس  ینعی 168  هتفه  تاعاس 
زور و نآ  لّوا  تعاس  ّبر  ار  بش  ره  زور و  ره  تعاس  ّبر  دـنهد و  یلفـسب  يولع  زا  بیترت  تیاـعر  اـب  هعبـس  بکاوک  ریاـسب  نینچمه 

هعمج يرتشمب و  هبنـشجنپ  دراطعب و  هبنـش  راهچ  خـیّرمب و  هبنـش  هس  هامب و  هبنـش  ود  ماّیا  بیترتب  دـتفا و  باتفآب  هبنـشکی  زور  دـنناد  بش 
هرهزب و هبنـش  هس  بش  يرتشمب و  هبنـش  ود  بش  دراطعب و  هبنـشکی  بش  خیّرمب و  هبنـش  بش  یلایل  زا  و  دبای -. ّقلعت  لحزب  هبنـش  هرهزب و 

. دوش ّقلعتم  رمقب  هعمج  بش  سمشب و  هبنشجنپ  بش  لحزب و  هبنش  راهچ  بش 
تعاس الثم  دش . دهاوخ  بکوک  نامهب  ّقلعتم  هعبـس  بکاوک  بیترتب  زین  نآ  زا  دعب  متـشه  تعاس  دیدرگ  یبکوکب  ّقلعتم  یتعاس  نوچ  و 

. دراد باتفآب  ّقلعت  هبنشکی  لّوا 
. هعبس بکاوک  ریاس  رد  سایق  نیا  رب  دتفایم و  باتفآب  تبون  مه  نآ  زا  دعب  مود  تسیب و  مهدزناپ و  متشه و  تعاس 

26 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 
«. 1  » تعاس متشه  شتعاس و  لّوا  تسا ، هبنش  راهچ  بش 

. خیّرم هلباقم  عیبرتب و  « 4  » دشاب هّجوتم  و  لحز ، « 3  » عیبرت هلباقم و  زا  دشاب  فرصنم  رمق  هک  دیاب  « 2  » نکیل و 
«. 5  » یلاعت هّللا  ءاشنا  ددرگ  رّسیم  بولطم  یّکش  چیهیب  دوش  هدروآ  ياجب  شرایتخا  نوچ 

یناثلا لصفلا 

نادوهج و ناریپ و  نانیـشنهوک و  ناودنه و  میدق و  ياهنادـناخ  باحـصا  عالق و  بابرا  ناناقهد و  ناحاّلف و  « 6  » تسبوسنم لحزب  هچنآ 
نانکهاچ
__________________________________________________

. درادن تعاس )  ) ش (- 1)
ض. اّما : ش - کیل : (- 2)

. درادن عیبرت )  ) ش (- 3)
ش. دوب : (- 4)

ءاشنا نادند  نب  زا  ینعی  دـننکن  انثتـسا  كرت  لامعا  عون  نیا  اصوصخم  راک  چـیه  رد  هک  دـیاب  قحب  و  درادـن - یلاعت » هّللا  ءاشنا   » ب (- 5)
لصّتم هرهز و  ثیلثت  سیدست و  زا  دشاب  فرصنم  رمق  هک  دیاب  اّما  هلمج : زا  دناهتـشون  یترابعب  هخـسن  ره  رد  ار  نتم  بلطم  دنیوگب -. هّللا 
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لمع اـت  ثیلثت  سیدـست و  رظنب  هرهزب  لـصّتم  يرتشم و  ثیلثت  سیدـست و  زا  دـشاب  فرـصنم  اـی  ثیلثت و  سیدـست و  رظنب  يرتـشمب  دوب 
ناشیا تعاس  رد  دنک و  خیّرم  لحز و  ياهبـش  اهزور و  رد  هک  دیاب  دننک  توادـع  ضغب و  تهج  زا  نوچ  اّما  دـشاب  دارم  قفو  رب  کشیب 

لمع نوچ  تسا و  لحز  نآ  زا  هبنش  راهچ  بش  هبنش و  زور  دوب و  خیّرم  نآ  زا  هبنـش  بش  هبنـش و  هس  زور  اّما  متـشه  لّوا و  تعاس  ینعی 
ءاشنا دوش  لصاح  کشیب  دارم  ات  خـیرم  هلباقم  ای  عیبرتب  دوب  لصتم  لحز و  هلباقم  عیبرت و  زا  دـشاب  فرـصنم  رمق  هک  دـیاب  ینک  یتسود 

ض ب. یلاعت : هّللا 
م ب. دنبوسنم : (- 6)

27 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 
. هایس مدرم  نانز و  تشخ  و  « 1  » نانابنوت نانکزیراک و  و 

ناگجاوخ ناریزو و  فیرش و  نامدرم  عرو و  باحصا  سرادم و  لها  و  « 2  » نادنمشناد ناملاع و  نایضاق و  تسبوسنم  يرتشمب  هچنآ  اّما 
«. 3  » گرزب

نیدب هچنآ  ناداّلج و  و  « 4  » ناباّصق ناحاّرج و  تکوش و  لها  ناگنهرـس و  حالـس و  بابرا  كارتا و  ارما و  تسبوسنم : خـیّرمب  هچنآ  اّما 
. دنام

«. 8  » بسن گرزب  ردق و  گرزب  « 7  » ناریما و  « 6  » نیطالس كولم و  و  « 5  » ناهاشداپ دراد : ّقلعت  باتفآب  هچنآ  اّما 
«. 10  » ناثّنخم نادرما و  راتوا و  انغ و  لها  نابرطم و  نامداخ و  و  « 9  » نانز دراد : ّقلعت  هرهزب  هچنآ  اّما 

. ملق لها  ناشاّقن و  و  « 13  » نافّرصتم تیالو و  نالماع  و  « 12  » ناناگرزاب ناوید و  باحصا  و  « 11  » ناریزو دراد : دراطعب  ّقلعت  هچنآ  اّما 
__________________________________________________

ض. نایئوت : (- 1)
ض. ناهیقف : (- 2)

ض. گرزب : ناریزو  نوچ  ناوید  باحصا  و  (- 3)
. دراد هوالع  نایمارح )  ) ب درادن -. ناباّصق )  ) ش (- 4)

. درادن ناهاشداپ )  ) ش (- 5)
ض. ناناطلس : (- 6)

ش. ءارما : (- 7)
. دراد هوالع  تکوش ) بحاص  و   ) ض (- 8)

ض. نانوتاخ : (- 9)
ض ب. ناثّنخم : برط و  لها  و  (- 10)

ش. ارزو : (- 11)
ش. راّجت : (- 12)

ش. نافّرصتم : لاّمع و  و  (- 13)
28 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

. ناداّیص ناربخ و  بحاص  ناسوساج و  نالوسر و  ناکیپ و  ساّنلا و  ماوع  دراد : « 1  » باتهامب ّقلعت  هچنآ  اّما 

ثلاثلا لصفلا 
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. تسا لحز  خیرم و  ّدض  يرتشم  و  « 2  » دنالصّتم خیرم  رمق و  و  تسا . رمق  ّدض  لحز  تسا و  لحز  ّدض  باتفآ  هک  نادب 
. دنناتسود هرهز  لحز و  « 3  » هک تسنانچ  رگیدکی  اب  بکاوک  یتسود  اّما 

. دریگ بکوک  نآ  تعیبط  جازم و  دنک  لاّصتا  هک  بکوک  رهب  ینعی  « 4  » تسا جزتمم  دراطع  و  دنناتسود . باتفآ  دراطع و  و 
تاّداضم حرـش  رگا  و  «. 8  » نـیمز زکرم  و  « 7  » ماقم اب  تبـسنب  و  دـشاب ، « 6  » لاـعفا و  « 5  » تعیبـط رهاوج و  بسحب  بکاوک  تاّداـضم  و 

«. 9  » مینامزاب هدیاف  زا  مییوگ  نآ  لاوحا  بکاوک و 
__________________________________________________

ش ب. رمقب : (- 1)
. تسفیرحت ب  دنّداضتم : خیرم  رمق و  و  ض . تسا : لصّتم  خیرمب  تسا و  رمق  دض  لحز  (- 2)

. درادن هک ) تسنانچ   ) ش (- 3)
. تسفیرحت ض  تسجرب : مه  (- 4)

. تعیبط رهاوج  ش : (- 5)
ض. لاعفا : تعیبط و  بسحب  (- 6)

ش. هام : (- 7)
. درادن نیمز )  ) ض (- 8)

ییهدـیقع هلمج  زا  دـنراد . فلتخم  دـیاقع  رگیدـکی  اب  بکاوک  یلـصا  یتاذ و  یگنانمـشد  یتسود و  ّداضت و  هرابرد  موجن  ياـملع  (- 9)
باـتک میلعتلا و  ۀـیافک  رد  هک  دـناهداد  بیترت  یلودـج  دوصقم  نیا  يارب  دـننک و  راـبتعا  ار  فعـض  تّوق و  هک  ناودـنهب  بوـسنم  تسا 

میهفتلا
29 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

عباّرلا لصفلا 

. ردنکلا روشق  انامدرق و  نارفعز و  هعیم و  لحز : روخب 
. راغلا ّبح  غمص و  دوع و  سوردنس و  هعیم و  يرتشم : روخب 

. لفلف راد  نویفا و  ربص و  ردنک و  خیرم : روخب 
. رانلج نابل و  هعیم و  نارفعز و  باتفآ : روخب 

. شاخشخلا رشق  ندال و  نارفعز و  طسق و  رکش و  دوع و  هرهز : روخب 
«. 2  » زوللا رشق  نومک و  و  « 1  » هنشا دراطع : روخب 

«. 4  » بونرخلا ّبح  قلط و  رخذا و  نابلا و  ّبح  «: 3  » باتهام روخب 
__________________________________________________

يرتشم اب  خیرم  یگنانمشد  و  تسا ، هام  باتفآ و  اب  لحز  یگنانمشد  دنیوگ  هک  تسا  نایم  ورب  بوسنم  هدیقع  رگید  و  تسا -. هدش  لقن 
.- دوشیم هدـید  نتم  رد  نآ  حرـش  هک  يروطب  دراطع  جازتما  و  باتفآ ، اب  دراطع  یتسود  و  دراطع ، خـیرم و  اب  يرتشم  تّداضم  و  هرهز ، و 

الثم دـنراد . بکاوک  لاوحا  لاـعفا و  رهوج و  تعیبـطب و  طوبرم  ار  بکاوک  ّتبحم  توادـع و  هک  ساـیق  لـهاب  تسبوسنم  موـس  هدـیقع 
قـسف لها  هراتـس  اب  يرتشم )  ) تّفع لها  هراتـس  نینچمه  و  تسا . نمـشد  خیرم  لثم  سحن  بکوک  اب  هرهز  لیبق  زا  دعـس  بکوک  دنیوگ 

. تسا نمشد  هرهز ) )
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يارب تسا . هدومن  هراشا  سایق  لها  لوقب  سپـس  هدروآ و  ار  نایمور  هدـیقع  ادـتبا  رد  هدرک  عمج  دـیاقع  نیب  اـم  نیمّزعملا  زونک  بحاـص 
. هّللا همحر  يونزغ  نساحملا  وبا  میلعتلا  ۀیافک  باتک  هدنراگن و  حیحصت  ص 400 )  ) میهفتلا باتکب  دوش  عوجر  بلاطم  حرش 

. دناهتشون دراطع  روخب  وزج  ار  هنشا  قشا و  هایگ  ود  ره  ّنف  لها  بتک  ضعب  رد  ض . قشا : (- 1)
رـشق  » تسا هدروآ  نتم  رد  ب )  ) هخـسن رد  هتـشون و  دراطع  روخب  زا  زین  ار  ناّتکلا  ّبح  موتکملا  رّـسلا  باـتک  رد  ض  زوجلا : روشق  (- 2)

! هدش فیرحت  تسا  یهایگ  مان  دنکیم  مّهوت  رظن  يداب  رد  هدنناوخ  هک  ناّتکلا » ّبح  موتکملا  رّسلا  یف  زوللا و 
ب. رمق : (- 3)

ش. تونرخ : ّبح  (- 4)
30 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

. تسبوسنم بولطم  صخشب  هک  دراد  راکب  ار  بکوک  نآ  روخب  تجاح  تقوب  سپ  «. 2  » دبوکب دنک و  عمج  « 1  » يواستم ازجا  هلمج  نیا 

سماخلا لصفلا 

یمسق و  بطر ، یمسق  و  میداهن ، سبای  یمسق  و  میداهن ، ّراح  « 3  » نآ زا  یمسق  میدرک ، تمـسق  راهچب  ار  فرح  تشه  تسیب و  کنادب 
. دراب

لحزب لّوا  « 5  » میتفرگ رب  سبای  مسق  زا  رگید  فرح  ود  و  يرتشم . هب  مود  میداد و  لحزب  لّوا  «، 4  » میتفرگ رب  ّراح  مسق  زا  فرح  ود  سپ 
، میدتسب دراب  مسق  زا  رگید  فرح  ود  و  يرتشمب . مود  میداد ، لحزب  لّوا  میدتـسب ، بطر  مسق  زا  رگید  فرح  ود  و  يرتشمب . مود  میداد ،

. يرتشمب مود  میداد  لحزب  لّوا 
تسا و ز ر د. نیا  يرتشم  فورح  و  تسا ا ج ه ب - نیا  لحز  فورح  يرتشم . لحز و  فورح  دش  مامت 

ّراح مسق  زا  فرح  ود  سپ  باتفآ . خیّرم و  فورحب  میدرک  زاغآ  زاب 
__________________________________________________

ب. يواسم : (- 1)
یکی ره  زا  يرتشم  مرد  تفه  یکی  ره  زا  لحز  دننک  بیترت  نزو  نیدب  ازجا  نیا   » تسا هتـشون  م )  ) هخـسن رد  ض . دنبوکب : دننک و  (- 2)
یکی ره  زا  رمق  مرد  ود  یکی  ره  زا  دراـطع  مرد  هس  یکی  ره  زا  هرهز  مرد  ود  یکی  ره  زا  سمـش  مرد  کـی  یکی  ره  زا  خـیرم  مرد  جـنپ 

. ملاعلا هّللا  باتک و  لصاب  طوبرم  هن  تسا  نابتاک  یقاحلا  نازوا  دننک » لمع  دنبوکب و  مرد  مین 
. درادن نآ )  ) ش (- 3)

ب میدتسب : (- 4)
م میدتسب : (- 5)

31 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 
زا فرح  ود  زاب  باتفآب . مود  میداد ، خیرمب  لّوا  میدتـسب ، سبای  مسق  زا  رگید  فرح  ود  سپ  باتفآب . مود  میداد و  خیرمب  لّوا  میدتـسب ،

. باتفآب مود  میداد و  خیرمب  لّوا  میدتسب  دراب  مسق  زا  فرح  ود  زاب  و  باتفآب . مود  میداد  خیرمب  لّوا  میدتسب ، بطر  مسق 
فورحب میدرک  زاغآ  زاب  تسنیا ل س ث ظ  باتفآ  فورح  تسا ي ك ش خ و  نیا  خـیرم  فورح  باتفآ . خـیرم و  فورح  دـش  مامت 

هرهزب لوا  میدتـسب  سبای  مسق  زا  فرح  ود  سپ  دراطعب . مود  میداد و  هرهزب  لّوا  میدتـسب ، ّراـح  مسق  زا  فرح  ود  سپ  دراـطع . هرهز و 
هرهزب لّوا  میدتـسب  دراـب  مسق  زا  فرح  ود  و  دراـطعب . مود  میداد ، هرهزب  لّوا  میدتـسب  بطر  مسق  زا  فرح  ود  زاـب  دراـطعب . مود  میداد ،

. دراطعب مود  میداد و 
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تسا ن ت ص ض. نیا  دراطع  فورح  تسنیا م ف ذ غ و  هرهز  فورح  دراطع . هرهز و  فورح  دش  مامت  سپ 
«. 1  » تسا ع ح ط ق نیا  رمق  فورح  میداد . رمقب  دنام  رگید  فرح  راهچ 

__________________________________________________

خـسن ضعب  رد  هدوب و  باتک  لصا  رد  دـیاش  صقن  نیا  نوچ  و  دـشاب . هدرک  نیعم  ار  عیابط  فورح  هک  دوب  مزال  لـصف  همّدـقم  رد  (- 1)
همّدقم رد  هعبرا  عیابط  رصانعب و  هناگتشه  تسیب و  فورح  میـسقت  هرابرد  تسا . هدش  قاحلا  باتک  همتاخ  رد  ض )  ) و ب )  ) هخـسن لثم 

: ینعی تسا  بهجا  هریاد  رب  نیمّزعملا  زونک  بحاص  لامعا  يانبم  ذخأم و  هک  میاهتفگ  هداد و  حیضوت  رگید  هخسن  یشاوح  و 
مود فرح  هدراهچ  ساـسا و  ار  لّوا  فرح  هدراـهچ  هک  ا ج ه ب و ز ر د ي ك ش خ ل س ث ظ م ف ذ غ ن ت ص ض ع ح ط ق 

. دنیوگیم هریظن  ار 
32 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

سداسلا لصفلا 

یمـسا زین  ار  وا  تسبجاو ، یتـعیبط  ار  وا  کـنانچمه  دوش  نّوکتم  ماـسجا  زا  يرـصنع  ملاـع  رد  هچ  ره  «.- 1  » سوفن مییوـگ و  ماـسجا  زا 
دشاب ترارح  هک  یمسج  ره  رد  «. 3  » لعفنم ود  دمآ و  لعاف  ود  عیابط  هک  دـشابن . یلاخ  هناگراهچ  عیابط  زا  مسا  نآ  و  «. 2  » دشاب بجاو 

یمسج ره  رد  و  دیآ . مزال  تسوبی 
__________________________________________________

اوهب ار  مود  فورح  و  ّراح )  ) شتآب ار  لّوا  فورح  رصانع  بیترتب  هدرک  حرط  راهچ  راهچ  تمسق و  راهچب  ار  فرح  تشه  تسیب و  سپ 
. دناهداد دراب )  ) كاخب ار  مراهچ  فورح  و  بطر )  ) بآب ار  موس  فورح  و  سبای ) )

عیابط فورح  سپ  ب د خ ظ غ ض ق  دراب :  » ه ر ش ث ذ ص ط بطر :  » ج ز ك س ف ت ح سباـی :  » ا و ي ل م ن ع ّراـح : فورح 
. تسا هدش  هتشون  نتم  رد  هکنانچ  دیآ  نوریب  بکاوک  فورح  ات  دننک  تمسق  رمقب  لحز  زا  ینعی  نییاپب  الاب  زا  بیترتب  هعبس  بکاوکب  ار 
ا ج ه)  ) لمح الثم  دشاب  هدش  رارکت  فورح  ضعب  هک  دنهد  فرح  هس  جرب  رهب  دننک و  تمسق  هناگهدزاود  جوربب  زین  ار  فورح  نامه  و 

(. و ز ر  ) ازوج ه ب و )  ) روث
. ملاعلا هّللا  دیآرد و  تسرد  یجرب  رهب  فرح  زا 28  فرح  هس  نداد  ات  دننکن  رارکت  ار  فورح  جورب  ضعب  رد  و 

ض. مییوگ : سوفن  ماسجا و  ار  نیا  و  (- 1)
ش. دشاب : بجاو  یمسا  زین  ار  وا  تفای  نیوکت  هک  یمسج  ره  تسبجاو  (- 2)

دوصقم و  تسوبی . تبوطر و  ینعی  هلعفنم  تیفیک  ود  ای  هّوق  ود  تسا و  تدورب  ترارح و  ینعی  هلعاف  تیفیک  ود  اـی  هّوق  ود  دوصقم  (- 3)
اوه هک  دنیوگیم  ببس  نیدب  سوسحم و  يرت  هّلب و  هن  تسا  لاکشا  كرت  لوبق و  تلوهس  میدق  یعیبط  يامکح  حالطـصا  رد  تبوطر  زا 

. يرهاظ یکشخ  فافج و  هن  تسا  لاکشا  كرت  لوبق و  رّسعت  تسوبی  زا  دوصقم  نینچمه  و  تسبآ . زا  بطرا 
33 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

. دیآ مزال  تبوطر  دشاب  تدورب  هک 
صخشب هک  یصخش  بکوک  یـصخش و  فورح  نوچ  ام  سپ  نانچمه . تبوطر  تدورب ، اب  و  لعفب . تسکراشم  تسوبی  ترارح  اب  سپ 

برعم و تافورح  مینک ، بولقم  ای  مینک  ضوع  شّرجب  دـتفا  موزجم  فورح  لّوا  رد  رگا  و  مینک ، مجعم  برعم و  « 1  » تسبوسنم بولطم 
«. 3  » دتفین یضعب  رد  دتفا و  امسا  یضعب  رد  ینعم  نیا  و  «. 2  » دیآ تسار  دتفا و  ربارب  مجعم 

عباّسلا لصفلا 
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عباّسلا لصفلا 

صخـشب هک  بکوک  نآ  زا  لّوا  فرح  بوـلطم و  ماـن  و  « 5  » بلاط ماـن  زا  فرح  لّوا  « 4  » ضغب اـی  مینک  ّتبحم  لـمع  هک  میهاوخ  نوچ 
نانچ نآ  و  مینک . مجعم  برعم و  سپ  دوش ، بّکرم  تاـفورح  هلمج  اـت  ساـیقلا  اذـه  یلع  مینک و  بیکرت  میناتـسب و  تسبوسنم  بولطم 

دشاب دراب  هک  یفرح  و  مینک ، عوفرم  دشاب  سبای  هک  یفرح  و  مینک ، بوصنم  دشاب  ّراح  هک  فرح  ره  هک  دشاب 
__________________________________________________

ض دوب : بوسنم  بولطم  صخش  اب  هک  بکوک  یصخش و  نوچ  ام  سپ  (- 1)
ش دیآ : يربارب  (- 2)

ش. هن : یضعب  رد  و  (- 3)
ش مینک : ضغب  اب  تبحم  لمع  (- 4)

ض. دوخ : (- 5)
تسین مّلسم  تاّذلاب  همزالم  نیا  هن  رگ  دشاب و  يرهاظ  یـضرع  لاوحا  دوصقم  دیاش  تبوطر ، اب  تدورب  و  تسوبی ، اب  ترارح  همزالم  اما 

بطر و دراب  بآ  و  بطر ) ّراح و   ) رت مرگ و  اوه  کشخ و  تسا و  مرگ  شتآ  هک  تسا  نیا  هعبرا  ناکرا  ای  رـصانع  رد  امدـق  هدـیقع  هچ 
وبا نوناق  تایلک  ءافشب و  دوش  عوجر   ) تسا دوجوم  هّیلصا  عیابط  رد  زین  تسوبی  اب  تدورب  تبوطر و  اب  ترارح  سپ  سبای -. دراب  كاخ 

(. یسیفن حرش  انیس و  یلع 
34 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 

دناوخیم ار  نآ  دـشاب . بولطم  لمع  هیقر  نیا  دوش ، مجعم  برعم و  اهفرح  نیا  نوچ  مینک . موزجم  دـشاب  بطر  هک  یفرح  مینک و  رورجم 
«. 1  » لج ّزع و  يادخ  نامرفب  دوش  لصاح  دوصقم  دزادنایم ، شتآب  تقو  نآ  دوب  بوسنم  بولطم  صخش  بکوکب  هک  روخب  نآ  و 

فورح مینک . مجعم  برعم و  تسبوـسنم  بوـلطم  صخـشب  هک  هرهز  فورح  همطاـف و  دوـمحم و  ماـن  فورح  هک  میتـساوخ  « 2  » شلاثم
دناهداهن م ف ذ غ. ّتبحم  رهب  زا  هک  ینعی  بوسنم  بکوک  نآ  و  میداهن ف ا ط م ه - همطاف  فورح  و  میداهنب م ح م و د - دومحم 

. مفم لکش  نیا  رب  میدتسب  هرهز  همطاف و  دومحم و  مان  زا  لّوا  فورح  سپ 
نیا رب  میدتسب  مراهچ  فرح  زاب  ذطم . لکش  نیا  رب  میدتسب  امسا  زا  موس  فرح  زاب  فاح . لکش  نیا  رب  میدتـسب  امـسا  زا  مود  فرح  زاب 

. غم لکش و 
و میدروآ ، سپ  زاـب  هرهز  زا  لّوا  فرح  سپ  دوب . هدـنام  فرح  کـی  کـی  ره  زا  همطاـف  دومحم و  فورح  دـش و  ماـمت  بکوک  فورح 

مجعم برعم و  دشاب ، بولطم  لمع  هیقر  میدروآ  هک  « 3  » امـسا همه  نیا  و  مهد . میدرک  عمج  همطاف  دومحم و  رخآب  هرهز  زا  لّوا  فرح 
: لکش نیا  رب  مینک 

«4  » مهد غم  ذطم و  فاح  مفم 
__________________________________________________

ش یلاعت : هّللا  ءاشنا  (- 1)
ش. لاثم : (- 2)

ش. اهامسا : (- 3)
دنهد نوکـس  ار  دراب  هرـسک و  ار  بطر  هّمـض و  ار  سبای  حتف و  ار  ّراح  فورح  هک  تسباتک  بحاص  هدـیقع  قباطم  فورح  بارعا  (- 4)

. میاهتشون همّدقم  رد  هکنانچ  دراد  فالتخا  باتک  هتشون  اب  روهشم  لوق  اما 
35 ص : نتم ، نیمزعملا ، زونک 
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نآ رد  « 3  » هک دـیاب  اّما  یلاعت . هّللا  ءاشنا  دوش  لصاح  « 2  » دارم یّکش  « 1  » چـیهیب دـنازوسیم  روخب  درآ و  لمع  رد  میتفگ  هک  هلمج  نیا 
دور تولخ  هناخ  رد  دـشوپرد و  يزامن  هزیکاپ و  هماـج  و  « 6  » دروخن چیه  یناویح  ياذـغ  و  « 5  » دشاب هزورب  « 4  » دنکیم لمع  هک  تّدـم 

. باوّصلاب ملعا  هّللا  و  « 7  » دیآ رب  دارم  ات  دنکن  وهس  چیه  دنک و  لمع  شیوشتیب  ات  دشابن  وا  محازم  سک  هکنانچ 
نایاپ
__________________________________________________

ض. یب : هک  (- 1)
ش ضرغ : (- 2)

. درادن هک )  ) ب (- 3)
ش درک : دهاوخ  (- 4)
ب م دراد : هزور  (- 5)
ش. دروخ : مک  (- 6)

. درادن دیآ » رب  دارم  ات  دنکن  وهس  چیه  و   » ش (- 7)
1 ص : تسرهف ، نیمزعملا ، زونک 

همدقم بلاطم  تسرهف 

هفیحص « 1»
راتفگ 1 زاغآ  رس 

انیس 1 یلع  وبا  راثآ  نتفر  نیب  زا  ببس 
يونزغ دوعسم  ءاوعش  تراغ  ماع و  لتق 

ناهفصا 1 رد 
- نبا هلودلا  ءالع  هناخباتک  تراغ 

خیش 2 بتک  هیوکاک و 
تسدب هنزغ  مهم  هناخباتک  ندز  شتآ 

2 547 لاس 546 - رد  يروغ  نیدلا  ءالع 
نیمّزعملا 4 زونک  هلاسر  مان  رد  قیقحت 
همیزع 4 مّزعم و  هملک  رد  يوغل  ثحب 

لکش رد  هحماسم  ببسب  طخ  لاکشا 
تاملک 8 فورح و  ماجعا  و 

انیس 9 یلع  وب  اب  نیمّزعملا  زونک  باستنا 
خیشب 10 هلاسر  باستنا  ّهلدا 

تاوامّسلا 11 مّلس  ّفلؤم  لاح  همجرت 
یجواس 12 نبا  تالکشملا  ّلح  باتک 

حاولاب و طوبرم  یخیرات  عیاقو 
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تامسلط 13
یبرع 16 نیمّزعملا  زونک 

نیمّزعملا زونک  باستنا  مدع  ههبش  عفر 
خیشب 17

هفیحص میدق 18  رد  یلوصا  لوصا و  حالطصا 
نیمّزعملا 20 زونک  ءاشنا  بولسا 

خیش 21 كوکشم  قّقحم و  یسراف  لئاسر 
هفسلف 22 رد  یلع  وبا  قاذم  برشم و 

فراع یقارشا و  یئاّشم و  فوسلیف 
مّلکتم 23 و 

داعبتسا 24 ههبش  عفر 
حاولا ریثات  رد  ّنف  ياملع  تاهیجوت 

تامسلط 25 و 
بیاجع رودص  ناکما  رد  خیش  هدیقع 

یعیبط 26 بیارغ  و 
ترابع زا  هدنراگن  یسراف  همجرت 

یعیبط بیاجع  هرابرد  خیش  تاراشا 
تاداع 27 قرخ  تامارک و  روهظ  و 

حرش رد  يزار  رخف  ماما  راتفگ 
تاراشا 29

یسراف همجرت  اب  تاراشا  ترابع  زین 
هدنراگن 30

هزجعم و رحس و  رد  خیش  هدیقع 
تامسلط 30 تاجنرین و  تمارک و 

يزار 31 رخف  ماما  موتکملا  رّسلا  باتک 
روهظ ببس  رد  هدنراگن  هدیقع 

__________________________________________________

رد جردنم  دئاوف  باتک و  تالاقم  لوصف و  تسرهف  همّدقم  بلاطم  تسرهف  زا  سپ  (- 1)
تسرهف نآ  زا  دعب  و  میاهداد - بیترت  تسرهف  کی  یعبط  ره  يارب  هک  تسا  یشاوح 

. دوشیم تسرهف  شش  مه  يور  هک  تاغل  تسرهف  بتک و  یماسا  لاجر و  یماسا 
2 ص : تسرهف ، نیمزعملا ، زونک 

تاداع 31 قراوخ  تامارک و 
حیحصت رد  هک  نیمّزعملا  زونک  خسن 
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تسا 32 هدوب  حّحصم  هدافتسا  دروم 
رالاسهپس هسردم  هخسن  فصو 

33 س ]  ] زمرب
34 ش ]  ] هخسن

نیسح جاح  هناخباتک  هخسن  فصو 
34 م ]  ] کلم اقآ 

هدنراگن 36 دوخ  یکلم  هخسن  ود 
37 ب ]  ] هخسن

بتک 38 حیحصت  یگنوگچ 
تاحالطصا ریسفت  بلاطم و  حیضوت 

هبیرغ 39 مولع  یّنف 
تسیب ار  یجهت  فورح  هکنیا  ببس 

دننکیم 39 باسح  فرح  تشه  و 
فورح 39 ریاود 

دجبا 40 ثتبا و  هریاد 
فورح 40 فورعم  هتس  ریاود 

یضایر 40 دعاوق  زا  بیترت  هدعاق 
مطها 41 هریاد  حرش 

غقیا 42 هریاد 
- زونک ياههتشون  هک  بهجا  هریاد 

تسا 42 ینتبم  نآ  رب  نیمّزعملا 
ریاود زا  یغراو  شذجا  هریاد 

فورح 43
ءابطا هدیقعب  هعبرا  عیابط  فیرعت 

عیابطب و فورح  میسقت  هدعاق  میدق 43  يامکح  و 
هعبرا 44 رصانع 
جورب 45 تاثّلثم 

عیابط فورح  نوکس  تکرح و 
رصانع 46 و 

ياملع ضعب  هدیقعب  نیمز  تکرح 
یمالسا 47

هراّیس 48 هعبس  بکاوکب  فورح  میسقت 
هناگهدزاود 49 جوربب  فورح  میسقت 
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جورب 51 تاثلثم  فورح  لودج 
جرب 52 هدزاود  فورح  لودج 

دادعا 53 حاولا  قافوا و 
دادعا 54 ملع  رد  ةاکز  قفو و  فیرعت 

ةاکز قفو و  نییعت  يارب  یلک  هدعاق 
لکش 55 ره 

هدعاصتم 55 دادعا  عمج  هدعاق 
سمخم عبرم و  ّثلثم و  ةاکز  قفو و 

دص 56 ردنا  دص  حول  و 
حاولا 57 ندرک  رپ  هدعاق 

دادعا قافوا و  ملع  رد  هک  یبتک 
تسا 58 هدش  فیلأت 

عبرم ثلثم و  ياههناخ  یعیبط  بیترت 
سمخم 59 و 

تنطلس 59 هاج و  ترصن و  حتف و  حاولا 
- دقع لمع  رد  هک  تماوص  فورح 

تسلومعم 59 ناسللا 
ریسکت 60 طسب و 

فورح 61 تاملک و  ریسکت 
« هنّیب ربز و 

3 ص : تسرهف ، نیمزعملا ، زونک 
هباتکلا 62 وذ  يددع و  ریسکت 

طسب 63 رسک و  ملع  فیرعت 
ریسکت 64 هیقر 

بکاوک 65 تابوسنم  اب  حاولا  بسانت 
یلایل 66 ماّیا و  تاعاس و  بابرا 
تفه رب  هتفه  تاعاس  میسقت  هدعاق 

بکوک 67
مّزعم 69 همیزع و  ینعم  رد  راتفگ 

هدیشک 69 درگ و  ءات  رد  یسراف  ءالما  هدعاق 
یبرع هزمه  ّطخلا  مسر  رد  قیقحت 

یسراف 70 رتبا  ءای  و 
یسراف 71 رد  همیزع  تافدارم 
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تاّقتشم همیزع و  هملک  لامعتسا  دهاوش 
یسراف 71 راعشا  رد  نآ 

هدیقعب مئازع  ریثأت  ببس  هیمست و  هجو 
هدنراگن 72

ذیوعت 73 هذوع و  ینعم  رد  راتفگ 
هزرخ و عزج و  ینعم  رد  قیقحت 

هعدو 74
هذوع 76 فدارم  هذاعم 

ياسفا 77 مشچ  ذیوعت و 
نیتذّوعم 77 ذّوعم و  ینعم 

قیلعت زا  یهن  هذاعتسا و  عضو  ببس 
مالسا 78 رد  هذوع 

یسراف رد  نآ  تافدارم  ذیوعت و  هملک 
دز 79 مشچ  مانپمشچ و  لیبق  زا 

ذیوعت و هملک  لامعتسا  دهاوش 
یسراف 80 ياحصف  راعشا  رد  نآ  تافدارم 

ورامشچ 81 هملک  رد  قیقحت 
کمژج 83 ای  کمرخ  همیمت 82 

همیمت 84 تایانک 
همیمت و رد  یعرش  یهن  تصخر و 

نآ 85 لاثما 
یقار 86 هیقر و 

یبرع 87 راعشا  رد  هیقر  لامعتسا  دراوم 
یقر 88 ملع  فیرعت 

ریثا 88 نبا  مانب  ردارب  هس  لاح  همجرت 
هیقر 89 رد  یعرش  تصخر  یهن و 

اسفا 90 مشچ  اسفا و  رام  رگنوسفا و  نوسفا و 
مظن رد  نوسفا  لامعتسا  دهاوش 

یسراف 91 حیصف  رثن  و 
نوسفا 92 یئانک  يزاجم و  یناعم 

93 جنرین ]  ] گنرین
دهاوش اب  گنرین  يزاجم  تالامعتسا 

احصف 94 راعشا  زا 
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لبنت 95 هملک  ریسفت 
يزاجم 96 یقیقح و  ینعمب  رحس  وداج و 

« تسهرف
اهنوسفا لامتشا  نوسفا و  هملک  قاقتشا 

یسراف 97 ظافلا  رب 
مدژک 98 هیقر 

99 نوس ] وا +  ] نوسفا هملک  هشیر 
اهنوسفا 100 رد  يولهپ  یسراپ  ظافلا 

زرح 101 هملک  ریسفت 
«« داوج زرح 
هرشن 102

«« باجح
قداص ترضحب  بوسنم  باجح 

مالّسلا 103 هیلع 
راتفگ شیپ  نایاپ 

4 ص : تسرهف ، نیمزعملا ، زونک 

باتک یشاوح  نتم و  بلاطم  تسرهف 

«1»
لوا عبط 

ّفلؤم 2 همّدقم 
تالاقم 3 تسرهف  باتک و  میسقت 

تلاقم 3 تفه  رد  لوا  مسق 
متاخ یگنوگچ  رد  مود  مسق 

هراّیس هعبس  بکاوک 
ياهریوصت ّصاوخ و  و 

نآ 4
اب هبیرغ  لامعا  طابترا  رد  لصف 

بکاوک 4 لاوحا 
مسلط 5 ریثأت  رد  تیاکح 
بکاوک ح 5 لابو  تیب و 

6 ناگراتس » طوبه  فرش و 
رد تماقا  تعجر و  تماقتسا و 
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«« موجن حالطصا 
«« هدساجم عامتجا و  قارتحا و 

«« بکاوک سحن  دعس و 
7 ناگراتس » راظنا 

«« بکاوک فعض  تّوق و 
هناگتشه تسیب و  فورح  میسقت  هدعاق  فورح 8  عیابط  رد  لوا  تلاقم 

هعبرا ح 8 رصانع  عیابطب و 
یماسا جارختسا  رد  مود  تلاقم 

بکاوک 9
بکاوکب یّجهت  فورح  میسقت 

هعبس ح 10
بکاوک 11 هنخد  رد  موس  تلاقم 

تنیز سابل و  رد  مراهچ  تلاقم 
بکاوک 12

دوخ مسا  ریسکت  رد  مجنپ  تلاقم 
بکاوک 13 یماسا  اب 

هک ندومن  نایب  رد  مشش  تلاقم 
تهج ار  یبکوک  ره 

دنچ مهم و  مادک 
دناوخ 16 دیاب  راب 

بح 18 رد  لمع  دنچ  متفه  تلاقم 
متاوخ یگنوگچ  رد  مود  مسق 

ّصاوخ هرایس و  هعبس 
نآ 20 ریوصت  و 

__________________________________________________

صوصخم ح )  ) ناشن هدمآ و  تسرهف  رد  ود  ره  یشاوح  دئاوف  نتم و  بلاطم  (- 1)
. تسا یشاوح 

5 ص : تسرهف ، نیمزعملا ، زونک 

باتک بلاطم  تسرهف 

«1»
مود عبط 

فلؤم 22 همّدقم 
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لامعالا ةرماؤم  یف  لوقلا 
لوصف 23 ۀعبس  هیف  و 

«« باتک لصف  تفه  بلاطم  تسرهف 

لامعالا رکذ  یف  لوالا  لصفلا 
هب 24 قلعت  ام  و 

بکاوک ح 25 لاّصتا  فارصنا و 
«« یلایل ماّیا و  تاعاس و  بابرا 

تابوسنم یف  یناثلا  لصفلا 
بکاوکلا 26

بکاوکلا 28 ةوادع  یف  ثلاثلا  لصفلا 
ناگراتس ح» یگنانمشد  یتسود و 

بکاوکلا ۀنخد  یف  عبارلا  لصفلا 
ةرایّسلا 29

فورح حرش  یف  سماخلا  لضفلا 
دجبا ح 30

فورح ح 31 ریاود  زا  بهجا  هریاد 
فورحلا ّصاوخ  یف  سداسلا  لصفلا 

اهراثآ 32 و 
جرب ح 32 هدزاودب  یجهت  فورح  میسقت 

ۀیقرلا 33 یف  عباسلا  لصفلا 
__________________________________________________

هتفگ همّدقم  رد  شحرش  هک  باتک  هخسن  ود  ای  عبط  ود  یشاوح  دئاوف  نتم و  بلاطم  يارب  (- 1)
. میاهداد بیترت  رگیدکی  زا  ادج  تسرهف  ود  تسا  هدش 

6 ص : تسرهف ، نیمزعملا ، زونک 

صاخشا مان  تسرهف 

16 یناهفصا : یفوتسم  حتفلا  وبا  اقآ  « 1»
9 ، 1 هعبیصا : یبا  نبا 

5 یبلح : ییحی  ّیط  یبا  یبا 
فلؤم یلع  نسحلا  وبا  نیّدلا  ّزع   ) ریثا نبا 

.88 ، 2 لماک :) خیرات 
فلؤم مرکلا  یبا  نب  كرابم  نیّدلا  دجم   ) ریثا نبا 
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88 ، 77 هیاهن :]
بحاص هّللا  رصن  حتفلا  وبا  نیّدلا  ءایض   ] ریثا نبا 

89 رئاّسلا :] لثملا 
41 فورعم : يوغل  دیرد  نبا 

[: دعس نب  دمحم  نساحملا  وبا   ] یجواس نبا 
14 ، 13 ، 12

7 قحلا :] دبع  نیدلا  بطق   ] یسلدنا نیعبس  نبا 
11 انیس :] یلع  وبا  سیئر  خیش   ] انیس نبا 

[: رفعج نب  یسوم  نب  یلع  دّیس   ] سواط نبا 
101 ، 78

85 یباحص :] دوعسم  نب  هّللا  دبع  دوعسم - نبا 
101 هّللا :] دبع   ] عّفقم نبا 

101 تسرهفلا : فلؤم  میدن  نبا 
85 یلؤد : دوسالا  وبا 

85 یئاط : ماّمت  وبا 
5 یبلح : ناهرب  نب  دمحا  رذ  وبا 

،49 ، 17 ، 9 ، 8 ینوریب : ناحیر  وبا   85 یلذه : بیوذ  وبا 
م 4 .- 98

47 يزجس : دیعس  وبا 
80 یناورسخ : رهاط  وبا 

5 یشعرم : دمحا  سابعلا  وبا 
،10 ، 1 دحاولا :] دبع   ] یناجزوج دیبع  وبا 

.20 ، 18
 ] يراخب انیس  نب  هّللا  دبع  نب  نیسح  یلع  وبا 

،1 انیس :] نبا  سیئر ، خیش  خیش ،
33 ، 22 م 2 ، .- 10 ، 9
78 يزار : حوتفلا  وبا 

رصن یبا  نب  دماح  یبا  خیش  نبا  مساقلا  وبا 
11 يزاریش : ینورزاک 

5 یفنح : ظعاو  تاکربلا  یبا  نب  ثیللا  وبا 
نبا  ] دمحم نب  دعس  نب  دمحم  نساحملا  وبا 

م 9 ،- 12 یجواس :]
م 29 میلعتلا : ۀیافک  بحاص  يونزغ  نساحملا  وبا 
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83 فورعم : يوغل  يرهزا  روصنم  وبا 
96 يزغرم : رصن  وبا 

58 خیش :]...   ] ینوب یلع  نب  دمحا 
62 ، 58 هدازيربک : شاط  یفطصم  نب  دمحا 

14 ینالیگ :] دمحا  ناخ   ] کلیگ دمحا 
97 رباص : بیدا 

__________________________________________________

- ماهتشاد مدقم  تمالع  نودب  ار  نآ  تاحفص  هرامش  هک  همدقمب  تسا  ّقلعتم  اهمان  رتشیب  (- 1)
. هدنراگن یشاوح  اب  باتک  نتمب  تسطوبرم  هدش  زاتمم  م )  ) تمالع اب  هک  دعب  ياههرامش 

: ماهدرک باختنا  عاجرا  يارب  ار  يواسم )(  ناشن 
7 ص : تسرهف ، نیمزعملا ، زونک 

22 وطسرا :
65 سدیمشرا :

6 نونظلا : فشک  لیذ  فلؤم  اشاپ  لیعامسا 
17 هریخذ ] بحاص  دیس ...   ] یناجرج لیعامسا 

83 ، 75 سابع :]  ] ینایتشآ لابقا 
14 سراف : یگیب  رلگیب  ناخیدریوهللا 

31 يزار :] نیدلا  رخف  ماما   ] نیککشملا ماما 
71 ءارعشلا :) ریما   ) يزعم ریما 

81 رعاش : یهیدب 
78 هفینح :] ینب   ] هفینح ونب 

33 رکاش :] نب  یسوم  نارسپ   ] یسوم ینب 
2 يونزغ : دوعسم  رالاسهپس  يودمح  لهس  وب 

99 يولوم : دنزرف  دلو  نیّدلا  ءاهب 
70 هاگشناد :] داتسا  دمحا   ] راینمهب

37 يدهم :] رتکد   ] ینایب
19 يدوعسم :] خیرات  بحاص  لضفلا  وبا   ] یقهیب

99 يونثم : بحاص  يولوم  نیّدلا  لالج 
9 یطفق : فسوی  نب  یلع  نسحلا  وبا  نیدلا  لامج 
91 یناهفصا : قازرلا  دبع  نب  دمحم  نیّدلا  لامج 

101 مالسلا :] هیلع  یقت  دمحم  ماما  ترضح   ] داوج
32 دبهپس :]  ] ینابناهج

33 دمحا : اقآ  جاح 
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34 کلم : اقآ  نیسح  جاح 
11 نونظلا : فشک  بحاص  هفیلخ  یجاح 

93 رادمان : رعاش  ظفاح 
م 14 ریسکت :] یضرف  مان   ] نیسح

16 الم :]...   ] یطالخا نیسح 
13 الم :]...   ] يربرب نیسح 

32 هاگشناد :] داتسا  رغصا  یلع   ] تمکح
74 هفحت : فلؤم  نمؤم  میکح   15 کچوک : میکح 

8 نسح :] نب  ةزمح   ] یناهفصا هزمح 
15 ، 14 کلیگ :] دمحا   ] ینالیگ دمحا  ناخ 

16 یناهفصا : ینآ  ادنا  یفوتسم  ربکا  یلع  هجاوخ 
87 ، 84 برع : رعاش  زجار 
84 يدسا : سیق  نب  عافر 

87 برع : فورعم  رعاش  هبؤر 
41 سورعلا :] جات  بحاص  یضترم   ] يدیبز

87 يرشخمز :
نیسحلا نب  یلع  ماما ...   ] نیدباعلا نیز 

85 مالّسلا :] امهیلع 
91 ، 87 ، 82 ، 71 ، 70 يدعس :

84 بشرخ : نب  ۀملس 
18 باسنا : فلؤم  یناعمس 

99 ، 95 يونزغ : یئانس 
34 کلم : هناخباتک  رادباتک  یلیهس 

82 ، 81 يونزغ : نسح  دیس 
15 ، 13 ، 11 يوفص : بسامهط  هاش 

66 ، 16 ، 14 ، 13 يوفص : ریبک  سابع  هاش 
95 روهشم : رعاش  هورفش  نیّدلا  فرش 

58 يدزی : یلع  نیّدلا  فرش 
81 يرخف : سمش 

34 دومحم :]  ] یباهش
5 يدرورهس : نیدلا  باهش 

9 ءامکحلا : خیرات  بحاص  يروزرهش 
80 نسحلا :] وبا   ] یخلب دیهش 
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93 ، 92 ناخ :] هّللا  حتف   ] ینابیش
یلع وبا  انیس ، نبا  سیئر ، خیش   ] خیش

،12 ، 11 ، 10 ، 9 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ، 1 انیس :]
22 ، 21 ، 20 ، 18 ، 17 ، 16 ، 14 ، 13

8 ص : تسرهف ، نیمزعملا ، زونک 
31 ، 30 ، 29 ، 28 ، 27 ، 26 ، 25 ، 23

33 ، 22 م 2 ، .- 32
66 ، 14 یئاهب : خیش 

78 نسح :] نب  دمحم   ] یسوط خیش 
[: مالّسلا هیلع  قداص  دمحم  نب  رفعج  ماما   ] قداص

103
8 باّتکلا : بدا  بحاص  یلوص 

36 یناهفصا : نیّدلا  ءایض 
[: یفطصم نب  دمحا   ] هدازيربک شاط 

62 ، 58
95 لضف : رهاط 

فلؤم نسح  نب  لضف  یلع  وبا   ] یسربط
78 نایبلا :] عمجم  ریسفت 

84 برع : رعاش  لیفط 
9 یقهیب : مساقلا  یبا  نب  نسحلا  وبا  نیّدلا  ریهظ 

5 يوانم : فوءّرلا  دبع 
15 ، 14 الم :]...   ] ینالیگ فیطللا  دبع 

87 ناورم : نب  کلملا  دبع 
2 یناهفصا : یناقرطاب  دحاولا  دبع 

21 ، 2 هیوکاک : نبا  رفعج  وبا  نیّدلا  ءالع 
2 يروغ : زوسناهج  نیسح  نیدلا  ءالع 

5 يدنه : ماسح  نب  ّیلع 
71 فلا :] هنیب   ] ّیلع

34 ینارح : یسیع  نب  ّیلع 
13 سابع : هاش  هَلل  ولماش  ناخ  یلق  یلع 
24 هاگشناد :] داتسا  یسوم  رتکد   ] دیمع

91 یسیع :
دمحم نیّدلا  ردص  نب  روصنم  نیدلا  ثایغ 

www.Ghaemiyeh.comنیمزعملازونک ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 92 

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m

http://www.ghaemiyeh.com


13 ، 11 يزاریش : یکتشد 
م 14، - 23 ریسکت :] یضرف  مان   ] همطاف  22 یناث :] ملعم  رصن  وبا   ] یباراف

34 ، 19 ، 18
13 راجاق ، هاش  یلعحتف 

92 ینابیش :]  ] ناخ هّللا  حتف 
،29 يزار :] رخف  ماما   ] يزار نیّدلا  رخف 

88 ، 78 ، 72 ، 31
96 ، 95 ، 94 ، 93 یناتسیس : یخرف 

84 برع : ریهش  رعاش  قدزرف 
93 نودیرف :

93 نوطالفا :]  ] نوطالف
[: هّللا همحر  ناخ  دمحم  ازریم  هماّلع   ] ینیوزق

93
9 يروکشا : نیّدلا  بطق 

دمحم نب  میهاربا  نب  قحلا  دبع  نیدلا  بطق 
6 یسلدنا :] نیعبس  نبا  ]

92 رعاش : نارطق 
78 ، 77 یعازخ : نمحرلا  دبع  نب  ریثک 

15 ناریا :] فسوی   ] یفطصم لچک 
85 يرسک :

8 یسابع : نومأم 
[: راونالا راحب  بحاص  رقاب  دمحم  الم   ] یسلجم

78
م ریسکت :] لمع  يریدقت  مسا   ] دمحم

19 ، 18
34 راّفص : نب  دمحم 

15 کچوک : یلع  دمحم 
دوعسم حودمم  هلوّدلا  فیس   ] يونزغ دومحم 

94 دعس :]
60 صلخت :] ینایع  دمحم  وبا   ] رادهد دومحم 

15 یفجن : نیسح  ریم  رسپ  دومحم 
9 ص : تسرهف ، نیمزعملا ، زونک 

[: هّبحملا دقع  لمع  یضرف  مان   ] دومحم
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34 م 18 ، - 23
40 يراطش : يرداق  ینیسح  دومحم 

14 ، 13 سابع : هاش  ریزو  ناخ  یلق  دشرم 
94 ، 91 ناملس : دعس  دوعسم 

2 ، 1 ریما :]...   ] يونزغ دوعسم 
17 شناد : ناهج  فلؤم  يدوعسم 

91 احیسم :
93 ، 92 ، 71 يزعم :] ریما   ] يزعم

سابع هاش  یتنطلس  تاتویب  رظان  کیب  دوصقم 
16 ریبک :

م 7 میوقت : باب  تسیب  حراش  يدابانگ  رفظم  الم 
81 کجنم : يدمرت  کیجنم 

71 ، 4 یناغماد : يرهچونم 
[: نیدلا لالج   ] يونثم بحاص  يولوم   91 یسوم :

97 ، 92 ، 91 ، 80
16 یفوص : انالوم 

16 هاگشناد :] داتسا  رتکد ...   ] يودهم
13 هبیرغ : مولع  ملاع  يرابخا  دمحم  ازریم 
: لوا سابع  هاش  ریزو  ینامرک  دمحم  ازریم 

16 ، 15
86 برع : ریهش  رعاش  هغبان 

،91 ، 80 یسراف : رادمان  رعاش  ورسخ  رصان 
96 ، 95

خیش دج  ینورزاک  رصن  وبا   ] نایبلا رصن 
11 مساقلا :] وبا 

11 يراق : نامیلس  نیّدلا  هیجو 
85 مشاه :

58 یسواط : یلع  نب  دمحم  نب  بوقعی 
15 یفطصم :] لچک   ] ناریا فسوی 
10 ص : تسرهف ، نیمزعملا ، زونک 

بتک یماسا  تسرهف 

«1»
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48 ناحیر : وبا  هیقابلا  راثآلا 
88 ، 9 نایعالا :) تایفو   ) ناکلخ نبا 
47 هدنراگن : فیلأت  همانناحیر ، وبا 

8 یلوص : باّتکلا  بدا 
87 يرشخمز : هغالبلا  ساسا 

88 ۀباحصلا : رابخا  یف  ۀباغلا  دسا 
27 ، 26 انیس : یلع  وبا  تاراشا 

18 یناعمس : باسنا 
2 انیس : یلع  وبا  فاصنا 

78 یسلجم : راونالا  راحب 
58 فورحلا : قافوالا و  ملع  یف  فوقولا  رحب 

96 ، 81 ، 80 ، 75 عطاق : ناهرب 
82 همانيدعس : يدعس  ناتسوب 

82 ، 41 : 4 سوماق : حرش  رد  سورعلا  جات 
2 ییامه : نیّدلا  لالج  فیلأت  ناهفصا  خیرات 

9 يروکشا : ءامکحلا  خیرات 
9 یطفق : نبا  ءامکحلا  خیرات 

9 يروزرهش : ءامکحلا  خیرات 
18 ، 9 ، 1 همکحلا : ناوص  هّمتت 

74 نمؤم : میکح  هفحت 
78 یسربط : نایبلا  عمجم  ریسفت 

78 یسوط ، خیش  نایبت  ریسفت 
78 يزار : رخف  ماما  ریبک  ریسفت   78 يزار : حوتفلا  وبا  ریسفت 

ناحیر وبا  میجنّتلا  ۀعانص  لئاوال  میهفّتلا 
م .- 70 ، 49 ، 17 ینوریب :

29 ، 28 ، 25 ، 4
65 سدیمشرا : هریاد  ریسکت 

72 ینیّتس :]  ] يزار رخف  ماما  مولعلا  عماج 
21 انیس : یلع  وباب  بوسنم  لیقث  ّرج 

21 هّیدوج :« « 
17 يدوعسم : شناد  ناهج 

10 انیس :] یلع  وبا  همانشناد   ] هّیئالع تمکح 
م 9 .- 16 ، 12 یجواس : نبا  تالکشملا  ّلح 

www.Ghaemiyeh.comنیمزعملازونک ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 95 

Ko
lb
ed
an
es
h.
co
m

http://www.ghaemiyeh.com


33 یسوم : ینب  لیح 
[: هیئالع تمکح   ] یئالع همانشناد 

32 ، 20 ، 10
م 7 نیمّجنملا -. لیلد 

17 یهاشمزراوخ : هریخذ 
6 نونظلا : فشک  لیذ 

ییوسراچ رقاب  دمحم  ازریم  تانجلا  تاضور 
12 یناهفصا :

73 يزار :] رخف  مولعلا  عماج   ] ینیّتس
31 يزار : رخف  ماما  موتکملا  رسلا 

12 ، 11 ینورزاک : مساقلا  وبا  تاوامّسلا  مّلس 
29 يزار : ماما  تاراشا  حرش 

__________________________________________________

تسخن ینعی  دش  هتفگ  صاخشا  یماسا  رد  هک  میاهتفر  شور  نامهب  زین  تسرهف  نیا  رد  (- 1)
م]  ] ناشن اب  ار  یشاوح  نتم و  تاحفص  سپس  ناشنیب و  ار  همدقم  تاحفص  ياههرامش 

. میاهدیزگرب عاجرا  يارب  ار  تمالع )(  نیا  و  هدروآ ،
11 ص : تسرهف ، نیمزعملا ، زونک 

25 م 7 ، رّفظم -. الم  باب  تسیب  حرش 
85 ماّمت : یبا  هسامح  حرش 
م 33 ّبط : رد  یسیفن  حرش 

2 بهّذلا : تارذش 
40 ینیسح : دومحم  مولعلا  فرش 

م 33 .- 23 انیس : یلع  وبا  يافش 
58 قافوالا : فورحلا و  ملع  یف  قافآلا  سمش 
58 ینوب : دمحا  خیش  يربکلا  فراعملا  سمش 

85 ، 4 هغللا ، حاحص 
102 هغللا : حارص 

،9 ، 2 ، 1 هعبیصا : یبا  نبا  ءاّبطالا  تاقبط 
20 ، 18

21 خیشب : بوسنم  لئاسر  زا  همانرفظ 
15 ، 14 یساّبع : يارآ  ملاع 
20 هیئالع ] تمکح   ] یئالع

[: انیس یلع  وبا  لوصف   ] سفنلا ملع 
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21 ، 17
13 يرصان : همانسراف 

،94 ، 83 ، 81 ، 75 يدسا : گنهرف 
،96

75 يرصان : ارآ  نمجنا  گنهرف 
92 ، 81 ، 75 يریگناهج : گنهرف 

21 ، 17 سفّنلا ،] ملع   ] یلع وبا  لوصف 
101 میدن : نبا  تسرهف 

82 ، 74 ، 41 ، 4 يدابآزوریف : سوماق 
م 33 یلع : وبا  نوناق 

21 سیئر : خیشب  بوسنم  تایعیبط  هضارق 
88 ، 2 ریثا : نبا  لماک 

،12 ، 11 ، 7 ، 6 ، 5 نونظلا : فشک 
نساحملا وبا  میجنت  نف  رد  میلعتلا  ۀیافک   62 ، 58 ، 17

29 ، 28 ، 25 م 7 ، يونزغ -.
70 يدعس : ناتسلگ 

م 33 یلع : وبا  نوناق  تایّلک 
97 ، 92 یهاشمارهب : هنمد  هلیلک و 

5 نیفراعلا : زنک 
5 داروالا : حرش  یف  دابعلا  زنک 

5 ماکحا : تایآ  رد  دادقم  لضاف  نافرعلا  زنک 
5 نیدصاقلا : زنک 

5 تاغللا : زنک  هغللا  زنک 
6 یناعملا : زنک 

م 23 .- 9 ، 7 نیمّزعملا : زنک 
6 نیمرغملا : زنک 
6 ضوافملا : زنک 

5 نیّدلا : حالص  ةریس  یف  نیدّحوملا  زنک 
5 ءایفصالا : زومر  ءایلوالا و  زونک 

5 قئالخلا : ریخ  ثیدح  یف  قئاقحلا  زونک 
5 بلح : خیرات  یف  بهّذلا  زونک 

5 هقفلا : زونک 
،9 ، 7 ، 6 ، 5 ، 1 نیمّزعملا : زونک 
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،14 ، 13 ، 12 ، 11
،23 ، 22 ، 17 ، 16
،60 ، 35 ، 33 ، 32
،21 ، 9 م 2 ، - 61

31 ، 29 ، 23
نب بوقعی  فیلأت  دادعالا  قفو  یف  دارملا  هنک 

58 یسواط : دمحم 
فیلأت دادعالا  قفولا و  ملع  یف  دارملا  هنک 

58 يدزی : یلع  نیدلا  فرش 
58 قافوالا : بیکرت  یف  قاّفتالا  ۀیفیک 

12 ص : تسرهف ، نیمزعملا ، زونک 
84 ، 82 ، 79 ، 77 ، 4 برعلا : ناسل 

102 ، 88 ، 86 ، 85
21 انیس : یلع  وباب  بوسنم  لئاسر  زا  داعم  أدبم و 

89 ریثا : نبا  رئاّسلا  لثملا 
70 ناتسگنهرف : هلجم 

85 تغل : نیرحبلا  عمجم 
2 یخورف : ام  نساحم 

21 خیشب : بوسنم  همانجارعم 
34 ینارح : یسیع  نب  ّیلع  بالرطسا  تفرعم 

شاط هدایسلا  حابصم  هداعّسلا و  حاتفم   34 راّفص : نب  دمحم  میوقت  تفرعم 
63 ، 62 ، 58 هدازيربک :

100 ، 99 ، 98 ، 88
88 ، 79 ، 74 برالا : یهتنم 

89 ، 79 ، 4 تغل : دجنملا 
101 ، 78 سواط : نبا  دیس  تاوعدلا  جهم 
32 ، 20 انیس : نبا  یسراف  لئاسر  زا  ضبن 

23 انیس : یلع  وبا  تاجن 
88 ، 86 ، 85 ، 77 ریثا : نبا  هیاهن 

99 يدلو ] يونثم   ] هماندلو
13 ص : تسرهف ، نیمزعملا ، زونک 

نوسبآ
بکاوک لاّصتا 
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عامتجا
قارتحا

یلایل ماّیا و  بابرا 
تاعاس بابرا 
فورح ساسا 

لوصا
یلوصا

ناگراتس تماقا 
نارتقا

بکاوک جازتما 
ندیسخدنا

بکاوک فارصنا 
نوسوا
طسب

بکوک تیب 
فورح هنّیب 

حول ندرک  رپ 
ثیلثت
عیبرت
سیدست

بکاوک ّداضت 
ذیوعت

دادعا ریسکت 
فورح ریسکت 

همیمت
لبنت

وداج هلوت 
کمژج عزج 

ورامشچ
مانپمشچ

دنب مشچ 
دز مشچ 
اسف مشچ 
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هّللا مسب  کی  لهچ و 
باجح
زرح

عیابط فورح 
رصانع فورح 

ناگراتس هناخ 
هزرخ
کمرخ

ثتبا هریاد 
دجبا هریاد 
شذجا هریاد 
بهجا هریاد 
یغرا هریاد 
مطها هریاد 
غقیا هریاد 

فورح ریاود 
ناگراتس ینمشد  یتسود و 

یقار
بکاوک تعجر 

اّبطا حالطصاب  تبوطر 
مدژک هیقر  هیقر 

یقاور
فورح ربز 

حاولا دادعا و  ةاکز 
رغصا دعس 
ربکا دعس 

نوس
ناگراتس فرش 
سمش فرش 

بکاوک فعض 
هعبرا عیابط 

فراع
نیاع
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همیزع
هذوع
تسهرف

یقارشا فوسلیف 
یئاّشم فوسلیف 

یضایر بیترت  هدعاق 
بکاوک توق 
اسفا مدژک 

زنک
زونک

فورح دادعا و  حول 
اسفا رام 

مّلکتم
حاولا دادعا و  ّثلثم 

جورب تاثّلثم 
یشتآ هثّلثم  یبآ 4  هثّلثم 

يداب هثّلثم 
یکاخ هثّلثم 

بکاوک هدساجم 
حاولا سمخم 

حاولا ّعبرم 
دادعا حاولا و  عّبسم 

هذاعم
مّزعم
نیعم
نویعم

بکاوک هلباقم 
رغصا سحن 
ربکا سحن 

هرشن
دنب رظن 

دعس رظن 
ینابرق رظن 
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سحن رظن 
فورح هریظن 

گنرین
ناگراتس طوبه 

هعدو
حاولا دادعا و  قفو 

حالطصاب تسوبی 
میدق ياّبطا 

تاحفص هرامش  يارب  تسا  هدش  ریسفت  یشاوح  همّدقم و  رد  هک  تسا  یتاملک  دوصقم  (- 1)
. شیپ ياهتسرهفب  دوش  عوجر 

14 ص : تسرهف ، نیمزعملا ، زونک 

یلم راثآ  نمجنا  تاراشتنا  تسرهف 

راشتنا خیرات  / 
هام 1304 رویرهش  ناریا / یخیرات  هینبا  راثآ و  زا  يرصتخم  تسرهف  / 1

«« رهم دلفست /) روسفرپ  سنارفنک   ) ناریا یلم  راثآ  / 2
هام 1305 رویرهش  دلفستره /) روسفرپ  سنارفنک   ) خیرات همانهاش و  / 3

روسفرپ قیقحت   ) نادمه رد  یخیرات  حول  ود  فشک  / 4
«« دنفسا يونیم /) یبتجم  ياقآ  همجرت  دلفستره 

ناریا یخیرات  یلم و  راثآ  هرابرد  هباطخ  هس  / 5
هام 1306 رهم  لاب /) یناه  دلفستره و  یغورف و  نایاقآ  زا  )

هام 1312 دنفسا  دلفستره /) روسفرپ   ) دیشمج تخت  یخیرات  حاولا  فشک  / 6
هام 1313 نمهب  یسودرفب / عجار  یغورف  ياقآ  سنارفنک  / 7

یسودرف یناگدنز  لاوحا و  رد  رصتخم  قیقحت  / 8
1313 حایس /) مناخ  همطاف  ملقب  )

هیسالجا هرود  نیمجنپ  رد  انیس  یلع  وبا  لیلجت  / 9
هام 1329 دنفسا  سنارولف / رد  وکسنوی 

رتکد ياقآ  حیحصتب   ) انیس نبا  هّیدوج  هلاسر  / 10
(/«« يدابآمجن دومحم 

دمحم دیس  ياقآ  حیحصتب   ) انیس نبا  ضبن  هلاسر  / 11
(/«« هاگشناد داتسا  ةاکشم 

حیحصتب  ) انیس نبا  یئالع  همانشناد  قطنم  هلاسر  / 12
1330 هاگشناد /) داتسا  ةاکشم  دمحم  دیس  ياقآ 
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ياقآ حیحصتب   ) انیس نبا  یئالع  همانشناد  تایعیبط  / 13
1331 هاگشناد /) داتسا  ةاکشم  دمحم  دیس 

15 ص : تسرهف ، نیمزعملا ، زونک 
راشتنا خیرات  یلم / راثآ  نمجنا  تاراشتنا  تسرهف 

ياقآ حیحصتب   ) انیس نبا  یئالع  همانشناد  تایضایر  / 14
1331 يونیم / یبتجم 

ياقآ حیحصتب   ) انیس نبا  یئالع  همانشناد  تاّیهلا  / 15
(/- هاگشناد داتسا  نیعم  دمحم  رتکد 

یسوم رتکد  ياقآ  حیحصتب   ) انیس نبا  سفن  هلاسر  / 16
(/- هاگشناد داتسا  دیمع 

لسلست تادوجوم و  هلسلس  ّتیفیک  تقیقح و  رد  هلاسر  / 17
رتکد ياقآ  حیحصتب   ) انیس نبا  تابّبسم  بابسا و 

(./- هاگشناد داتسا  دیمع  یسوم 
تاقیلعت یشاوح و  همجرت و  اب   ) انیس نبا  تشذگ  رس  هلاسر  / 18

(/- هاگشناد داتسا  یقیدص  نیسحمالغ  رتکد  ياقآ 
رتکد ياقآ  حیحصتب   ) انیس نبا  همان  جارعم  هلاسر  / 19

(./- هاگشناد داتسا  یقیدص  نیسحمالغ 
مولعم قیقحت  زا  سپ  نوچ   ) ءاضعالا حیرشت  هلاسر  / 20

نمجنا تسین  سیئر  خیش  زا  هلاسر  نیا  هک  دش 
(/- درک رظن  فرص  نآ  پاچ  زا  یلم  راثآ 

حیحصتب  ) انیس نبا  هب  بوسنم  تاّیعیبط  هضارق  هلاسر  / 21
(. هاگشناد داتسا  یقیدص  نیسحمالغ  رتکد  ياقآ 

حیحصتب  ) یسراف انیس  نبا  هب  بوسنم  همان  رفظ  / 22
(. هاگشناد داتسا  یقیدص  نیسحمالغ  رتکد  ياقآ 

16 ص : تسرهف ، نیمزعملا ، زونک 
حیحصتب  ) انیس نبا  نیمّزعملا  زونک  یسراف  هلاسر  / 23

1331 هاگشناد /.) داتسا  یئامه  نیّدلا  لالج  ياقآ 
نیّدلا لالج  ياقآ  حیحصتب   ) انیس نبا  لیقث  ّرج  هلاسر  / 24

(./- هاگشناد داتسا  یئامه 
یسراف حرش  همجرت و  اب  انیس  نبا  ناظقی  نب  ّیح  هلاسر  / 25

ياقآ حیحصتب   ) انیس نبا  نارصاعم  زا  یکی  زا  نآ 
(./- نبرک يرناه  روسفورپ 

17 ص : تسرهف ، نیمزعملا ، زونک 
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نیمزعملا زونک  هلاسر  تاجردنم  تسرهف 

103 همدقم 1 -
35 هلاسر 1 - نتم 

ج فلا - همدقم  بلاطم  تسرهف 
لوا د عبط  یشاوح  نتم و  بلاطم  تسرهف 

مود ه عبط  بلاطم  تسرهف 
ط صاخشا و - مان  تسرهف 
بی بتک ي - یماسا  تسرهف 

جی تاحالطصا  تاغل و  تسرهف 
وی دی - یلم  راثآ  نمجنا  تاراشتنا  تسرهف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
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 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

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 
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.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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