
(. 14)

583 ص : کلم .....] هکرابم  هروس  ضرغ  هب  هراشا   ] تایآ نایب 

هراشا

584 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت  لباقم  رد  تسا ، ملاع  یمامت  يارب  یلاعت  يادخ  تیبوبر  تیمومع  نایب  هروس  نیا  ضرغ 
تاقولخم زا  ای  و  تسا ، ناگتـشرف  لیخ  زا  ای  هک  تسا  هناگادـج  یبر  ملاع  یحاون  زا  کـی  ره  يارب  دـندقتعم  هک  اـه  ینثو کلـسم 

.سب تسا و  بابرا  نآ  بر  اهنت  هکلب  تسین ، ملاع  همه  بر  لج  زع و  يادخ  و  رگید ،
اه تمعن نیا  رکذ  تقیقح  رد  نوچ  درب ، یم ماـن  ار  ریبدـت  تقلخ و  زا  یهلا  ياـه  تمعن زا  يرایـسب  هروـس  نیا  رد  تهج  نیمه  هب  و 

.یهلا هماع  تیبوبر  رب  تسا  یلالدتسا 
هیحان زا  تاکرب  رودص  ترثک  يانعم  هب  هملک  نیا  نوچ  هدرک ، زاغآ  كرابت " هملک " اب  ار  نخـس  هک  تسا  تبـسانم  نیمه  هب  زین  و 
نامه تمحر ، نوچ  دیاتـس ، یم تسا  تمحر  رد  هغلابم  هک  نامحر  تفـص  هب  ار  یبوبر  بانج  ررکم  زین  و  تسا ، لج  زع و  يادخ 
تمایق رـشح و  هلاسم  هب  رخآ  رد  و  هدمآ ، دـیدهت  راذـنا و  زا  مه  ینخـس  هروس  نیا  رد  و  تسا ، دـنمتجاح  ياعدتـسا  لابق  رد  هیطع 

.ددرگ یم یهتنم 
داعم هب  هکنیا  مود  و  دـنریذپب ، ار  تیبوبر  رد  وا  یگناگی  هکنیا  هب  توعد  یکی  دوش : یم هصالخ  هلاسم  ود  هب  نآ  تایآ  نیماـضم  و 

.تسا هدش  لزان  هکم  رد  شتایآ  قایس  تداهش  هب  هروس  نیا  دنوش و  دقتعم 

584 ص : ُکْلُمْلا .....]" ِهِدَیِب  هلمج " رد  کلم  رب  ادخ  طلست  لامک  هدافا  ]

تاریخ رودص  ترثک  زا  دوش  لامعتسا  يزیچ  ره  هراب  رد  كرابت " هملک " ٌریِدَق " ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  َوُه  ُْکلُْملا َو  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َكَرابَت  " 
.دهد یم ربخ  زیچ  نآ  زا  تاکرب  و 

هب کلم  هک  ییادـخ  ینعی " ریبعت  نیا  و  ددرگ ، یم اه  کـلم یماـمت  لـماش  تسا  قلطم  هک  اـجنآ  زا  ُکـْلُْملا " ِهِدَِـیب  يِذَّلا  هلمج " و 
کلم نانچ  نآ  دنامهفب  و  دهد ، ربخ  کلم  رب  ادخ  طلست  لامک  زا  هیانک  روط  هب  دهاوخ  یم تسا ، هیانک  هب  هراعتـسا  تسوا " تسد 

ره هب  دوخ  تسد  رد  ار  موم  دـنمورین  ناسنا  کی  هک  روطناـمه  دـنک ، یم فرـصت  نآ  رد  دـهاوخب  وحن  ره  هب  هک  تسا  وا  تشم  رد 
کلم کلام  زین  و  تسا ، تهج  ره  زا  زیچ و  ره  کلام  دوخ  سفن  هب  یلاعت  يادخ  سپ  دناخرچ ، یم دروآ و  یم رد  دـهاوخب  لکش 

.تسا رگید  کلام  ره 
َْدنِع هلمج " رد  کیلم " هب " وا  فیصوت  زا  رت  عیسو تسا  یفیـصوت  تسوا ، تسد  هب  کلم  هکنیا  هب  لج  زع و  يادخ  فیـصوت  سپ 

« . 2 " » ُْکلُْملا َُهل  هلمج " رد  وا  فیصوت  زا  تسا  رتدکؤم  رت و  حیرص و  « ، 1 " » ٍرِدَتْقُم ٍکِیلَم 
دودحم یلاعت  يادخ  تردق  هکنیا  هب  تسا  هراشا  ٌریِدَق " ٍء  ْیَش ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  هلمج " و 

__________________________________________________

هیآ 55. رمق ، هروس  (1)
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هیآ 1. نباغت ، هروس  (2)
585 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 

زا رظن  فرـص  هک  دـنچ  ره  تسا ، نیمه  قایـس  بسح  هب  مه  کلم  قالطا  همزال  و  تسین ، یتیاهن  چـیه  هب  یهتنم  يدـح و  چـیه  هب 
.تسا تاذ  تافص  زا  هک  تسا  تردق  قالطا  مزاول  زا  تسا ) لعف  تافص  زا  هک   ) کلم ندروآ  قلطم  قایس ،

و دوش ، یم لالدتـسا  داعم  ناکما  رب  تجح  نآ  اـب  هک  دراد  یتجح  هب  مه  يا  هراـشا دومن ، هداـفا  هچنآ  رب  هوـالع  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 
.دیآ یم يدوز  هب  شحیضوت 

585 ص : ...َتْوَمْلا .....]" َقَلَخ  دومرف " : هکنیا  هجو  ]

نآ هک  دور  یم راکب  يزیچ  دروم  رد  تایح " هملک " ُروُفَْغلا " ُزیِزَْعلا  َوُه  اًلَمَع َو  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  َةاـیَْحلا  َتْوَْملا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  " 
تلاح نآ  نتـشادن  ياـنعم  هب  توم " هملک " .تسا و  هدـش  هدارا  روعـش و  ياراد  تلاـح  نآ  نتـشاد  رطاـخ  هب  هک  دراد  یتلاـح  زیچ 
نامه هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  نآ  و  هتفرگ ، دوخ  هب  يرگید  ياـنعم  دـیآ  یمرب نآرق  میلعت  زا  هک  يروط  هب  تسه  هک  يزیچ  تسا ،
توم ار  لاـقتنا  نیا  فرـص  میرک  نآرق  دوش ، لـقتنم  رگید  يا  هلحرم هب  یگدـنز  لـحارم  زا  یکی  زا  هدارا  روعـش و  ياراد  دوـجوم 

ام ال ِیف  ...َتْوَْملا  ُمُکَْنَیب  انْرَّدَـق  ُنَْحن  هیآ " زا  هک  نانچ  مه  هدادـن ، تسد  زا  ار  دوخ  هدارا  روعـش و  هدـنوش  لقتنم  هکنیا  اـب  هدـناوخ 
" َنوُمَْلعَت

رگم هدیرفآ " ار  تایح  توم و  ادخ  هدومرف " : ثحب  دروم  هیآ  رد  ارچ  دیـسرپ : دیابن  رگید  نیا  رب  انب  دش ، یم هدافتـسا  انعم  نیا  « 1»
لاـقتنا ياـنعم  هب  هکلب  تسین ، تاـیح  مدـع  ياـنعم  هب  گرم  هک  دـیآ  یمرب نآرق  میلعت  زا  میتفگ : نوچ  تسا ؟ یندـیرفآ  مه  گرم 

.تسا ریذپ  تقلخ تایح  دننام  هک  يدوجو  تسا  يرما  .تسا 
نیا نوچ  تسه ، ریذـپ  تقلخ  زاب  دـنرادنپ ، یم نینچ  مه  مدرم  هماع  هک  روطناـمه  میریگب ، یمدـع  رما  ار  گرم  رگا  نیا  رب  هوـالع 

.دراد دوجو  زا  یظح  هک  تسا ، هکلم  مدع  یکیرات ، يروک و  دننام  دراد و  قرف  فرص  ياهمدع  اب  مدع 

585 ص : اًلَمَع .....]" ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَوُلْبَیِل  دومرف " : تایح  توم و  شنیرفآ  لیلعت  رد  هکنیا  دافم  ]

هک " ) ءـالب هملک " هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  و  تسا ، تاـیح  توـم و  تقلخ  زا  فدـه  رگناـیب  اًـلَمَع " ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَوـُْلبَِیل  هلمج "
يدوجوم تسخن  هک  هدیرفآ  روطنیا  ار  امـش  یلاعت  يادخ  دوش : یم نینچ  هیآ  يانعم  تسا ، ناحتما  يانعم  هب  تسا ) مکولبیل  ردصم 

ناتدب زا  امش  بوخ  هلیسو  نیا  هب  هک  تسا  نیا  يارب  و  تسا ، یناحتما  یمدقم و  تقلخ  زا  عون  نیا  و  دیریمب ، سپس  و  دیشاب ، هدنز 
رگید یفدـه  يارب  زیاـمت  نیا  ناـحتما و  نیا  هک  تسا  مولعم  و  دـینک ، یم لـمع  رتهب  نارگید  زا  ناتمادـک  دوش  مولعم  دوش ، زیاـمتم 

.دش دهاوخ  هجاوم  نآ  اب  رشب  هک  تسا  يرفیک  شاداپ و  يارب  تسا ،
__________________________________________________

هیآ 60 و 61. هعقاو ، هروس  .دیناد  یمن هک  هچنآ  رد  ...میتخاس  ردقم  ار  گرم  امش  نایم  رد  ام  (1)
586 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 

ندـناسر تقلخ  زا  تاذـلاب  دوصقم  هک  دراد  هتکن  نیا  هب  مه  يا  هراشا دـنک ، یم هداـفا  میتفگ  هک  يداـفم  رب  هوـالع  ثحب  دروم  هیآ 
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هدومرف هدرک و  رکذ  ار  بوخ  لمع  اهنت  هدماین ، رفیک  تشز و  راک  هانگ و  زا  ینخـس  هیآ  نیا  رد  نوچ  هدوب ، ناگدنب  هب  ریخ  يازج 
زا یلـصا  دوصقم  کـین  لـمع  ناـبحاص  سپ  .تسا  رتـهب  شلمع  کیمادـک  دوش  مولعم  هک  تسا  نیا  يارب  توـم  تاـیح و  تقلخ 

.دنا هدش قلخ  نانآ  رطاخ  هب  نارگید  اما  و  دنتقلخ ،
قلطم و کـلم  نوچ  تسا ، زیزع  وا  دـنامهف  یم هدومن  دـییات  ار  ردـص  بلاـطم  ُروُفَْغلا " ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  دـیامرف " : یم هک  مه  هیآ  لـیذ 
تفلاخم و تردـق  ار  دوخ  نایـصاع  نیفلاخم و  رگا  و  دوش ، بلاغ  وا  رب  هک  تسین  سک  چـیه  سپ  تسا ، وا  صاـخ  هقلطم  تردـق 

ناهانگ يرایسب  زا  نوچ  تسا ، روفغ  وا  دنامهف  یم زین  .دریگ و  یم ماقتنا  نانآ  زا  يدوز  هب  و  هدوب ، شیامزآ  روظنم  هب  هداد  نایـصع 
.دزرمآ یم ترخآ  رد  هداد  هدعو  هک  يروط  هب  ار  اهنآ  زا  يرایسب  و  دنک ، یم وفع  ایند  رد 

رکذ توعد  قایس  رد  مان  ود  نیا  یتقو  نوچ  دومن ، عیمطت  مه  درک و  فیوخت  ار  نایصاع  مه  مان ، ود  نیا  ندروآ  اب  لاح  نیع  رد  و 
.دناسر یم ار  عیمطت  فیوخت و  دنوش ،

دهاوخ یمن دنا  هتـشادنپ یـضعب  هک  روط  نآ  و  تسین ، لیلد  نودـب  ياعدا  فرـص  هفیرـش  هیآ  نومـضم  هک  تسناد  دـیاب  مه  ار  نیا 
هب هک  تسا  یهیدـب  هب  کیدزن  ای  یهیدـب و  يا  همدـقم هکلب  .دـنک  نیقلت  اهلد  رد  شیامزآ ، يارب  ار  یگدـنز  گرم و  تقلخ  هلاسم 

، تسا گرم  نآ  لابند  هک  ییایند  هداهن ، مدق  ایند  یگدنز  هب  هک  یناسنا  هکنیا  يارب  .دنک  یم مکح  ازج  يارب  ثعب  ترورض  موزل و 
ار تفـص  ود  نیا  زا  یکی  وا  لمع  تسین  نکمم  دـب  ای  تسا  بوخ  ای  مه  لامعا  نآ  هک  دراد  یلامعا  یتراـبع  هب  اـی  یلمع و  راـچان 
وا دشابن  راک  رد  ییوس  ضراوع  رگا  هک  تسا ، ییالقع  يونعم و  يزاهج  هب  زهجم  ترطف  بسح  هب  رگید  يوس  زا  و  دشاب ، هتشادن 

رگا دشابن و  دب  کین و  تفـص  ود  زا  یکی  هب  فصتم  ناشلامعا  هک  يدارفا  دنکدنا  رایـسب  و  دـهد ، یم قوس  کین  لمع  يوس  هب  ار 
.تسا نیروجهم  ریاس  ناگناوید و  لافطا و  نیب  رد  دشاب 

، دور یم رامـش  هب  دوجوم  نآ  فده  تیاغ و  دراد ، نایرـس  دارفا  بلاغ  رد  و  دوش ، یم بترتم  يزیچ  ره  دوجو  رب  هک  یتفـص  نآ  و 
هب دوش  یم یهتنم  ابلاغ  هک  تخرد  نالف  یتابن  تایح  لثم  تسا ، تفـص  نامه  نآ  ندروآ  دـیدپ  زا  نآ  هدـننیرفآ  روظنم  هک  یفدـه 

دوش یم مولعم  و  دوش ، یم بوسحم  تخرد  نآ  یتسه  تیاغ  فدـه و  تسا  تخرد  نآ  راب  هک  هویم  نـالف  سپ  تخرد ، نداد  راـب 
نیا و  تسا ، ناسنا  تقلخ  زا  فدـه  تیاغ و  نآ ، حالـص  لـمع و  نسح  نینچمه  و  هدوب ، هویم  ناـمه  تخرد  نآ  تقلخ  زا  روظنم 

هب رد  هک  تسا  بولطم  تهج  نیدب  هکلب  تسین ، بولطم  شدوخ  يارب  تسا  بولطم  رگا  لمع  نسح  حالص و  هک  تسا  مولعم  زین 
رگید يدوجوم  ندیسر  فده 

587 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 
رارق میثاـت  وغل و  ضرعم  رد  و  تسین ، هتخیمآ  یـصقن  چـیه  اـب  هک  تسا  يا  هبیط تاـیح  تسا  تاذـلاب  بولطم  هچنآ  .دراد  تلاـخد 
ِْریَْخلا ِّرَّشلِاب َو  ْمُکُوْلبَن  ِتْوَْملا َو  ُۀَِـقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک  دـیامرف " : یم هک  تسا  ریز  هیآ  ياـنعم  رد  هفیرـش  هیآ  ناـیب ، نیا  رب  اـنب  دریگ ، یمن

« . 1 " » ًۀَْنِتف
" ...ًاقابِط ٍتاوامَس  َْعبَس  َقَلَخ  يِذَّلا  " 

.دنا هداد لامتحا  روطنیا  نیرسفم  هتبلا  .دنمه  لثم  قباطم و  ینعی  دنتسه ، قابط  هک  یلاح  رد  دیرفآ ، ار  نامـسآ  تفه  هک  ییادخ  نآ 
.میدومن داریا  مینک  داریا  هراب  نیا  رد  میتسناوت  یم هک  یبلاطم  هدجس " مح  هروس " ریسفت  رد  ام  و 

587 ص : تسا .....] نآ  رد  يراج  ماظن  تدحو  ملاع و  ءازجا  لاصتا  طابترا و  قلخ  رد  توافت  ندوبن  زا  دوصقم  هکنیا  نایب  ]
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هک يروط  هب  ناسنا ، زا  تسا  يزیچ  ندش  رود  يانعم  هب  توف " هملک " دـیوگ : یم بغار  ٍتُوافَت -" ْنِم  ِنمْحَّرلا  ِْقلَخ  ِیف  يرَت  ام  " 
امـش ناـنز  زا  رگا  ِراَّفُْکلا - َیلِإ  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  ٌء  ْیَـش ْمُکَتاـف  ْنِإ  َو  هک " : هدـمآ  میرک  نآرق  رد  .دـشاب و  راوشد  نآ  هب  نتفاـی  تسد 

يانعم هب  تسا ، توف " هداـم " زا  لـعافت " باـب " ردـصم  هک  تواـفت " هملک " دـیوگ : یم هاـگ  نآ  دـشاب " هدـنام  راـفک  دزن  يزیچ 
تسین و نآ  رد  نیا  تایـصوصخ  تسا ، رود  نیا  زا  نآ  رود و  نآ  زا  نیا  ایوگ  تسا ، تایـصوصخ  فاصوا و  رد  زیچ  ود  فالتخا 

ادـخ تقلخ  رد  ٍتُوافَت - ْنِم  ِنمْحَّرلا  ِْقلَخ  ِیف  يرَت  ام  دـیامرف " : یم هدـمآ  نآرق  رد  مه  هملک  نیا  تسین ، نیا  رد  نآ  تایـصوصخ 
« . 2 " » درادن دوجو  دشاب  جراخ  تمکح  ياضتقم  زا  هک  يزیچ 

یضعب تادوجوم  و  تسا ، مه  هب  لصتم  راوریجنز  ناهج  رسارس  رد  یهلا  ریبدت  هک  تسا  نیا  قلخ ، رد  توافت  ندوبن  زا  روظنم  سپ 
هب شنداد  هجیتـن  رد  و  دوـش ، یم رگید  دوـجوم  دـیاع  يدوـجوم  ره  زا  هلــصاح  جـیاتن  هـک  اـنعم  نـیا  هـب  دـنطبترم ، رگید  ضعب  هـب 
ود دروخرب  ریظن  ناـشدروخرب  و  تقلخ ، ملاـع  رد  فلتخم  بابـسا  كاکطـصا  هجیتن  رد  .تسا  دـنمزاین  هتـسباو و  رگید  یتادوجوم 

دهاوخ یم وا  دراذگ ، یمن وا  دنک  یکبس  دهاوخ  یم نیا  دنشاب ، یم هلباقم  لاح  رد  امئاد  ینیگنـس  یکبـس و  رد  هک  تسا  وزارت  هفک 
نیا هجیتن  و  دوش ، یم عناـم  نیا  دوش  دـنلب  دـهاوخ  یم وا  دراذـگ ، یمن وا  دوش  دـنلب  دـهاوخ  یم نیا  دراذـگ ، یمن نیا  دـنک  ینیگنس 

رادوزارت ضرغ  ندـمآ  تسد  هب  رد  ناـشفالتخا  نیع  رد  وزارت  هفک  ود  سپ  .دوـش  یم دـنم  هرهب رادوزارت  هـک  تـسا  نآ  شکمـشک 
ار نآ  نزو  دـشکب و  ار  دوخ  یندیـشک  سنج  رادوزارت  دوش  یم ثعاب  هک  تسا  اهنآ  فالتخا  رگید  یترابع  هب  اـی  و  دـنراد ، قاـفتا 

.دنک مولعم 
ار تقلخ  ملاع  يازجا  لج  زع و  يادخ  هک  دش  نیا  قلخ  رد  توافت  ندوبن  زا  روظنم  سپ 

__________________________________________________

هیآ 35. ءایبنا ، هروس  .مییامزآ  یم رش  ریخ و  ياه  هنتف هب  ار  امش  ام  تسا و  گرم  هدنشچ  یسفن  ره  (1)
". توف هدام " بغار ، تادرفم  (2)
588 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 

يرگید نآ  ندیسر  دصقم  هب  زا  نیا  و  دسرب ، هدش  قلخ  نآ  يارب  هک  یضرغ  فده و  نآ  هب  دناوتب  يدوجوم  ره  هک  هدیرفآ  يروط 
.ددرگن تسا  دنمزاین  فده  هب  شندیسر  يارب  هک  یتفص  نآ  توف  ثعاب  ای  و  دوشن ، عنام 

دناوت یم هک  تسا  یسک  ره  هب  باطخ  هکلب  تسین ، ص )  ) ادخ لوسر  صخش  هب  باطخ  دید " یهاوخن  يرَت - ام  هلمج " رد  باطخ 
هب دنک  هراشا  هک  تسا  نیا  يارب  داد ، تبـسن  نامحر  سدقم  مان  هب  و  درک ، هفاضا  نامحر " هملک " هب  ار  قلخ " هملک " رگا  و  دنیبب ،

نتفرگ رظن  رد  اب  دروآ ، مال - فلا و  نودب  هرکن - ار  توافت " هملک " رگا  و  تسا ، وا  ماع  تمحر  تقلخ ، زا  فدـه  تیاغ و  هکنیا 
رسارس رد  هک : دوش  یم نینچ  انعم  هجیتن  رد  دناسر ، یم ار  تیمومع  یفن  قایس  رد  هرکن  دراد و  رارق  یفن  قایس  رد  هرکن  نیا  هک  نیا 

.ینیب یمن یتوافت  چیه  ناهج 
، تسا رظن  رارکت  رصب ،" عاجرا  زا " دارم  .تسا و  یمظن  یب لالتخا و  يانعم  هب  روطف " هملک " ٍروُُطف -" ْنِم  يرَت  ْلَه  َرَصَْبلا  ِعِجْراَف  " 

.ینک رظن  تقد  اب  دیاب  تسین  یتوافت  تقلخ  رسارس  رد  هک  ینک  نیقی  یهاوخب  رگا  هکنیا  زا  تسا  هیانک  نیا  و 
هب هدام  نیا  و  تسا ، اسخ " هدام " زا  لعاف  مسا  ئساخ " هملک " ٌریِسَح " َوُه  ًائِـساخ َو  ُرَـصَْبلا  َْکَیلِإ  ِْبلَْقنَی  ِْنیَتَّرَک  َرَـصَْبلا  ِعِجْرا  َُّمث  " 

نیا هتفگ : رساح " هملک " يانعم  رد  بغار  .تسا  نتشذگ  ندید و  يرـسرس  « 1  » بغار لوق  هب  ای  و  مشچ ، دـید  رد  ییاسران  يانعم 
روصت نیا  هب  رـساح  اما  روسحم ، مه  دنیوگ و  یم رـساح  مه  یـسک ، نینچ  هب  تسا ، ورین  ندش  مامت  رثا  رد  یگتـسخ  يانعم  هب  هدام 
َْکَیلِإ ِْبلَْقنَی  دومرف " : هکنیا  .هدرک و  شا  هتسخ ورین  ندش  مامت  هک  روصت  نیا  هب  روسحم  اما  و  هدرک ، هتسخ  ار  شدوخ  وا  دوخ  هک 
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« . 2  » روسحم يانعم  هب  مه  و  دشاب ، رساح  يانعم  هب  تسا  نکمم  مه  ٌریِسَح " َوُه  ًائِساخ َو  ُرَصَْبلا 
ریثکت هک  هدوب  نیا  يارب  افرص  هدروآ  هینثت  هغیص  هب  رگا  و  تسا ، نتشگرب  تعجر و  يانعم  هب  هک  تسا  ةرک  هینثت  نیترک " هملک " و 

نآ تادوجوم  نیب  رد  يراگزاسان  توافت و  چیه  ایآ  رگنب ، نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  رد  هک  دـهد  انعم  نینچ  و  دـناسرب ، ار  رارکت  و 
چیه و  دتفا ، یم راک  زا  دوش و  یم هتـسخ  ترظن  ینک  نینچ  رگا  هک  نکفیب ، رظن  درگرب و  هراب  دـنچ  هراب و  هس  هرابود و  و  ینیب ؟ یم

.دید یهاوخن  یتوافت 
دحاو و تسا  یماظن  ملاع  رد  يراج  ماظن  هک  هدش  هراشا  هتکن  نیا  هب  هیآ  ود  نیا  رد  سپ 

__________________________________________________

". اسخ هدام " بغار  تادرفم  (1)
". رسح هدام " بغار ، تادرفم  (2)
589 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 

.ضاعبألا طبترم  ءازجالا و  لصتم 

589 ص : میداد .....] رارق  نیطایش  يارب  موجر  ار  ناگراتس  دومرف  هکنیا  زا  دارم  هب  هراشا  ]

" ...َحِیباصَِمب اْینُّدلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  ْدََقل  َو 
ام و  دنک ، یم ؤلألت  اهنآ  زا  هک  تسا  يرون  رطاخ  هب  هدیمان  غارچ  ار  ناگراتـس  رگا  و  تسا ، غارچ )  ) حابـصم عمج  حیباصم " هملک "

.میدرک ثحب  هراب  نیا  رد  هدجس - مح  هروس  رد  البق -
اهنآ اب  و  میداد ، رارق  اهریت - ییاه - مجر میداد  تنیز  اهنآ  اب  ار  نامـسآ  هک  ار  ناگراتـس  ام  ینعی  ِنیِطایَّشِلل -" ًاموُجُر  اـهاْنلَعَج  َو  " 
ياج رد  هک  نانچ  مه  مینک ، یم نارابریت  دننک ، عمـس  قارتسا  ار  ینامـسآ  ياهربخ  ات  دـنوش  یم کیدزن  نامـسآ  هب  هک  ار  ینیطایش 

« . 2 " » ٌِبقاث ٌباهِش  ُهَعَْبتَأَف  َۀَفْطَْخلا  َفِطَخ  ْنَم  اَّلِإ  هدومرف " : زین  و  « ، 1 " » ٌنِیبُم ٌباهِش  ُهَعَْبتَأَف  َعْمَّسلا  َقَرَتْسا  ِنَم  اَّلِإ  دومرف " : رگید 
ناگراتـس یماـمت  هداد  تنیز  ار  نامـسآ  هک  بکاوک  زا  دارم  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  ثحب  دروم  هلمج  دـنا  هتفگ نیرـسفم  زا  یـضعب 

و دراد ، رارق  دوخ  رادم  رد  و  دوخ ، ياج  رد  کی  ره  تارایس  تباوث و  نوچ  اه ، باهش هچ  و  تارایس ، تباوث و  هچ  تسا ، نامـسآ 
زین اهباهـش  رب  دوش ، یم قالطا  یلعف  ناگراتـس  رب  هک  روطنامه  مجن ،" و " بکاوک " هملک " ود  و  دشاب ، موجر  زا  روظنم  دـناوت  یمن

.دوش یم قالطا 
اما و  دنوش ، یم مجر  اهناطیـش  اهنآ  هلیـسو  هب  و  دنوش ، یم ادج  بکاوک  زا  هک  دنتـسه  ییاه  هکت اهباهـش  دنا : هتفگ رگید  « 3  » یضعب

زورما یملع  ياه  هیرظن اـب  هجو  نیا  .دزاـس  یناـف  ار  همه  دـهاوخب  ادـخ  هک  یتقو  رگم  دـنزیر ، یمن ورف  هجو  چـیه  هب  بکاوک  دوخ 
.میا هدرک ثحب  شا  هراب رد  يرصتخم  البق  دراد ، انعم  هچ  اهباهش  هلیسو  هب  اهناطیش  مجر  هکنیا  اما  و  تسا ، رت  قفاوم

یشتآ هک  میا  هدرک هیهت  ار  خزود  باذع  دنتـسه  ناینج  زا  رارـشا  انامه  هک  اهناطیـش  يارب  ام  ینعی  ِریِعَّسلا -" َباذَع  ْمَُهل  انْدَتْعَأ  َو  " 
.لعتشم تسا 

هب درک ، رکذ  ار  یلاـعت  يادـخ  تیبوبر  ياـهیناشن  زا  يا  هراـپ هکنآ  زا  دـعب  ُریِـصَْملا " َْسِئب  َمَّنَهَج َو  ُباذَـع  ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َو  " 
دیدهت و اب  هتخیمآ  ار  اه  تجح هک  تسا  لاونم  نیمه  رب  هروس  نیا  رارق  و  دروآ ، ار  وا  تیبوبر  هب  نارکنم  نارفاک و  دـیدهت  شلابند 

.دروایب راذنا 
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__________________________________________________

هیآ 18. رجح ، هروس  .دنک  یم شلابند  باهش  ياهریت  هک  دنک ، عمس  قارتسا  هک  یسک  رگم  (1)
هیآ 10. تافاص ، هروس  .دنک  یم شلابند  نازورف  باهش  هک  دیابرب  يزیچ  دهاوخب  هک  یناطیش  رگم  (2)

ص 323. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  (3)
590 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 

ادخ تیبوبر  یلک  هب  هک  تسرپ ، تب ياه  ینثو هچ  دنشاب ، رفاک  ادخ  تیبوبر  هب  هک  دنتـسه  یناسک  مومع  اوُرَفَک " َنیِذَِّلل  زا " دارم  و 
هچ و  دنتـسه ، تیبوبر  رکنم  الـصا  هک  ییاهنآ  هچ  و  تسناشیا ، ياهبابرا  بر  اهنت  یلاعت  يادخ  دنیوگ  یم و  دنرکنم ، ملاع  يارب  ار 
نآ و  هداتسرف ، ار  یـسوم  هک  دراد  لوبق  ار  ییادخ  نآ  یکی  هتخادنا ، ییادج  شناربمایپ  ادخ و  نیب  يراصن  دوهی و  لثم  هک  ییاهنآ 

.دندش رفاک  يرگید  ربمغیپ  ادخ و  هب  کی  ره  و  هداتسرف ، ار  یسیع  هک  دتسرپ  یم ار  ییادخ  يرگید 
" هیآ هب  مه  هکلب  دشابن  لصتم  طوبرم و  دوخ  لبق  ام  هب  تبـسن  هک  تسین  مه  نانچ  دراد ، ار  لخادت  هبنج  هکنیا  نیع  رد  هفیرـش  هیآ 

ترفغم گرم و  زا  نخـس  نآ  رد  نوچ   ) دراد لاـصتا  ُروُفَْغلا " ُزیِزَْعلا  َوُه  اًـلَمَع َو  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  َةاـیَْحلا  َتْوَْملا َو  َقَـلَخ  يِذَّلا 
هبنج شیلبق  هیآ  هب  تبـسن  تسه  هک  يزیچ  .دراد  لاـصتا  شیلبق  هیآ  هب  مه  و  تسا ) هتفر  مـنهج  باذـع  زا  نخـس  نـیا  رد  و  هـتفر ،

ار منهج  باذع  هیآ  نیا  رد  و  درک ، یم رکذ  اهناطیـش  صوصخ  رد  ار  ریعـس  باذـع  یلبق  هیآ  رد  دراد ، ار  صیـصخت  زا  دـعب  میمعت 
.دناد یم نارفاک  مومع  لماش 

590 ص : نایخزود .....] اب  خزود  رب  لکوم  هکئالم  باوج  لاؤس و  تیاکح  منهج و  فصو  ]

ریفز ندش  ینالوط  يانعم  هب  قیهـش " هملک " دـیوگ : یم بغار  ِْظیَْغلا " َنِم  ُزَّیَمَت  ُداکَت  ُروُفَت  َیِه  ًاقیِهَـش َو  اَهل  اوُعِمَـس  اهِیف  اوُْقلُأ  اذِإ  " 
« . 1  » هدیشک یمدزاب  هتبلا  تسا ، مدزاب " رگید " ترابع  هب  و  سفن ، در  يانعم  هب  ریفز " و " تسا ،

هب زیمت " هملک " .تسا و  ششوج  عافترا  يانعم  هب  « 2  » نایبلا عمجم  بحاص  هتفگ  هب  انب  تسا ، روفت " لعف " ردـصم  هک  ناروف " و "
.تسا مشخ  تدش  يانعم  هب  ظیغ  هملک  و  تسا ، قرفت  عطقت و  يانعم 

سیطانغم نوچ  هک  یقیهـش  دنونـش ، یم نآ  زا  یقیهـش  يادـص  دـنوش ، یم هتخیر  منهج  رد  رافک  یتقو  هک : تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  و 
و تسا ، ناشوج  منهج  هک  یلاح  رد  دوش ، یم هدیـشک  هنیـس  لخاد  اوه  قیهـش  اب  هک  روطناـمه  دـناشک ، یم دوخ  لـخاد  هب  ار  ناـنآ 

بـضغ تدـش  زا  ییوگ  هک  يروط  هب  دـنک ، یم نیئاپ  ـالاب و  دوش  یم نیئاـپ  ـالاب و  ناـشوج  کـید  رد  هک  يدوخن  دـننام  ار  ناـشیا 
.دوش یشالتم  دهاوخ  یم

: دنـسرپ یم ناشیا  زا  منهج  نانزاخ  دـنوش  یم منهج  لخاد  هک  يا  هتـسد ره  ٌریِذـَن " ْمُِکتْأَی  َْمل  اُهتَنَزَخ َأ  ْمَُهلَأَس  ٌجْوَف  اهِیف  َیِْقلُأ  امَّلُک  " 
امش يارب  رگم 

__________________________________________________

". قهش هدام " بغار ، تادرفم  (1)
ص 324. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  (2)

591 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 
تسا یتعامج  يانعم  هب  دیوگ - یم « 1  » بغار هک  يروط  هب  جوف -" هملک " درکن ؟ راذنا  یباذع  نینچ  زا  ار  امـش  و  دـماین ، يربمایپ 
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هیآ هک  نانچ  مه  دنوش ، یم خزود  لخاد  هتسد  هتسد  رافک  هکنیا  هب  تسا  هراشا  هلمج  نیا  رد  و  دننک ، روبع  ییاج  زا  تعرس  هب  هک 
یعوبتم ره  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  « ، 2 " » ًارَمُز َمَّنَهَج  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َقیِس  َو  دیامرف " : یم هدومن ، هراشا  انعم  نیا  هب  مه  ریز 
ُهَلَعْجَیَف ًاعیِمَج  ُهَمُکْرَیَف  ٍضَْعب  یلَع  ُهَضَْعب  َثِیبَْخلا  َلَعْجَی  َو  هدومرف " : ریز  هیآ  رد  هک  نانچ  مه  دنوش ، یم لخاد  دوخ  هارمگ  نیعبات  اب 

.تشذگ انعم  نیا  حیضوت  لافنا  هروس  زا  يا  هیآ لیذ  رد  هک  « ، 3 " » َمَّنَهَج ِیف 
تـسا يا  هکئالم هنزخ  زا  روظنم  و  دنـشاب ، هدرک  شا  هریخذ هک  تسا  يزیچ  نابهگن  يانعم  هب  هک  تسا ، نزاخ  عمج  ۀـنزخ " هملک "

" ٌدادِش ٌظالِغ  ٌۀَِکئالَم  اْهیَلَع  دیامرف " : یم هک  تسا  اهنامه  هراب  رد  دننک و  یم ریبدت  ار  منهج  ياهباذع  عاونا  و  دنشتآ ، رب  لکوم  هک 
« . 5 " » ًۀَِکئالَم اَّلِإ  ِراَّنلا  َباحْصَأ  اْنلَعَج  ام  َرَشَع َو  َۀَعِْست  اْهیَلَع  ...ُرَقَس  ام  َكارْدَأ  ام  َو  دیامرف " : یم زین  و  « ، 4»

رب لـکوم  هکئـالم  دـنوش ، یم هداد  قوس  نآ  يوـس  هب  اـی  دـنوش و  یم هتخیر  منهج  رد  هک  يا  هتـسد ره  هک : تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  و 
"!؟ هدماین دناسرتب  یباذع  نینچ  زا  ار  امـش  هک  يربمایپ  ینعی  ریذـن ، امـش  يارب  رگم  دنـسرپ : یم خـیبوت  رد  زا  نآ  نانابهگن  خزود و 

" ...اْنبَّذَکَف ٌریِذَن  انَءاج  ْدَق  یَلب  اُولاق 
ریذـن هکنیا  هب  دـننک  یم فارتـعا  نآ  رد  و  دـنهد ، یم خزود  نزاـخ  ناگتـشرف  هب  ناـیخزود  هک  تسا  یخـساپ  تیاـکح  هـلمج  نـیا 

.دنتسب وا  هب  ارتفا  دندرک و  شبیذکت  یلو  درک ، ناشراذنا  خزود  شتآ  زا  و  دمآ ، ناشیارب 
". ٍرِیبَک ٍلالَض  ِیف  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  هلمج " نینچمه  و  تسا ، ناشیا  بیذکت  نایب  هلمج  نیا  ٍء -" ْیَش ْنِم  ُهَّللا  َلََّزن  ام  اْنُلق  َو  " 

دعب نایخزود - هب  هک  تسا ، هدربمان  ناگتشرف  مالک  یمود  هلمج  دنا : هتفگ « 6  » یضعب یلو 
__________________________________________________

". ].....[ جوف هدام " بغار ، تادرفم  (1)
هیآ 71. رمز ، هروس  .دنوش  یم هداد  قوس  خزود  يوس  هب  هتسد  هتسد  دندش  رفاک  هک  یناسک  (2)

هیآ 37. لافنا ، هروس  .دهد  یم رارق  منهج  رد  و  دنک ، یم عمج  هداد ، رارق  مه  يور  ار  اه  ثیبخ (3)
هیآ 6. میرحت ، هروس  .دنتسه  نشخ  ریگ و  تخس یلیخ  هک  دنلکوم  یناگتشرف  نآ  رب  هک  یشتآ  (4)

نابحاص هکئالم  زج  هب  ار  یـسک  ام  دنا ! هدـش هدرامگ  نآ  رب  باذـع ) ناگتـشرف  زا   ) رفن هدزون  تسیچ ...؟ خزود  یناد  یمن وت  (5)و 
.31 تایآ 27 - رثدم ، هروس  .میدرکن  خزود 

ص 324. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  (6)
592 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 

«1  » یضعب هک  يرگید  لامتحا  نینچمه  لامتحا و  نیا  یلو  .دیا  هدوب نشور  یتلالـض  رد  امـش  دنیوگ : یم دندرک - فارتعا  هکنآ  زا 
.تسا دیعب  هیآ  قایس  زا  دشاب ، رافک  نآ  ناربمایپ  نابز  زا  هدربمان  هکئالم  مالک  روکذم  هلمج  هک : دنا  هداد

592 ص : ...ُلِقْعَن .....]" ْوَأ  ُعَمْسَن  اَّنُک  ْوَل  دنتفگ " : ناگتشرف  باوج  رد  نایخزود  هکنیا  هجو  و  عمس " لامعتسا " دراوم  ]

و دوش ، یم قالطا  نخس  ادص و  ندینش  يانعم  رد  یهاگ  عمس " هملک " ِریِعَّسلا " ِباحْصَأ  ِیف  اَّنُک  ام  ُلِقْعَن  ْوَأ  ُعَمْسَن  اَّنُک  َْول  اُولاق  َو  " 
رگا دنوش ، مزتلم  نآ  ياضتقم  هب  هک  تسا  نیا  نخس  ندینش  زا  القع  ضرغ  و  دنراد ، نخـس  ندینـش  زا  القع  هک  یـضرغ  رد  یهاگ 

يورین رد  رتشیب  لقع " هدام " اما  و  دـننک ، كرت  ای  هداد و  ماجنا  دـننک  كرت  اـی  دـنهد  ماـجنا  ار  يراـک  هک  تسا  نیا  نآ  ياـضتقم 
ضرغ و  دور ، یم راک  هب  صیخشت  نیا  زا  ضرغ  تیاغ و  رد  مه  یهاگ  هتبلا  دوش ، یم لامعتسا  رضم  زا  عفان  رش و  زا  ریخ  صیخـشت 
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ریخ ندروآ  تسد  هب  ماقم  رد  دشاب ، دقتعم  مزتلم و  نآ  هب  و  دنک ، لمع  نآ  ياضتقم  هب  یمدآ  هک  تسا  نیا  رش  ریخ و  صیخـشت  زا 
: " دیامرف یم هدرک ، لامعتسا  عمس  لقع و  زا  ضرغ  رد  ار  عمس  لقع و  ریز ، هفیرش  هیآ  .دنک  كرت  ار  رـضم  رـش و  و  دیآرب ، عفان  و 

يانعم نوچ  « ، 2 " » ُّلَضَأ ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک  َِکئلوُأ  اِهب  َنوُعَمْسَی  ٌناذآ ال  ْمَُهل  اِهب َو  َنوُرِْـصُبی  ٌُنیْعَأ ال  ْمَُهل  اِهب َو  َنوُهَقْفَی  ٌبُوُلق ال  ْمَُهل 
.دننک یمن لمع  و  دنتسین ، مزتلم  نآ  ياضتقم  هب  یلو  دننک ، یم كرد  ار  بلاطم  كرد ، لئاسو  نیا  اب  هک  تسا  نیا  مالک  نیا 

نآ و تقیقح  كاردا  روما و  قئاـقد  كرد  زا  نوچ  لـقع ، يورین  زا  هن  دـننک ، یم هدافتـسا  عمـس  يورین  زا  اـهنت  مدرم  رتشیب  نوچ  و 
" هملک لوا  هیآ  رد  اذـل  دـنوش ، یم دـنم  هرهب مدرم  زا  صاوخ  اـهنت  لـقع  يورین  زا  و  دـنزجاع ، یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  هب  یباـی  هار

.دروآ ار  لقعن " سپس " ار و  عمسن "
ناهاوخریخ هک  تسا ، ناشیا  نخس  ياضتقم  هب  مازتلا  و  نالوسر ، توعد  تباجتـسا  عمـس ،" زا " روظنم  ُلِقْعَن -" ْوَأ  ُعَمْـسَن  اَّنُک  َْول  " 

هک دـنمهفب  لقع  ییامنهار  اب  دـننک و  لقعت  ار  نآ  اـت  تسا ، ناـشیا  قح  هب  توعد  ياـضتقم  هب  مازتلا  لـقع ،" زا " روظنم  و  دـننیما ،
.دوش عضاخ  قح  ربارب  رد  ناسنا  دیاب  و  تسا ، قح  ناشیا  توعد 

تعاطا ناشظعاوم  حـیاصن و  رد  ار  نالوسر  ایند  رد  ام  رگا  دـنیوگ : یم ناگتـشرف  خـساپ  رد  ناـیخزود  هک : تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  و 
، میدرک یم لقعت  ار  نانآ  قح  تجح  ای  و  میدوب ، هدرک 

__________________________________________________

ص 5. ج 6 ، دوعس ، یبا  ریسفت  (1)
نایاپراچ نوچ  نانآ  دنونـش ، یمن نآ  اب  دنراد  شوگ  دننیب و  یمن نآ  اب  دنراد  مشچ  و  دنمهف ، یمن نآ  اب  یلو  دنراد ، لقع  لد و  (2)

هیآ 179. فارعا ، هروس  .دنیاهنآ  زا  رت  هارمگ هکلب  و 
593 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 

.میدش یمن بذعم  هنادواج ، شتآ  رد  ناشیا  دننامه  و  میدوبن ، منهج  لها  هرمز  رد  زورما 
هلدا رادـم  رئاد  ینید  فیلاـکت  هک  دوـب  نیا  يارب  ار ، لـقع  مه  دروآ و  ار  عمـس  مه  هیآ ، رد  رگا  دـنا : هـتفگ نیرـسفم  زا  « 1  » یضعب

.تسا یلقع  یعمس و 
یلاـعت يادـخ  ربارب  رد  ارچ  هکنیا  زا  تمادـن  دـنتفگ ، تمادـن  يور  زا  ار  یلبق  هلمج  ِریِعَّسلا " ِباحْـصَِأل  ًاقْحُـسَف  ْمِِهْبنَذـِب  اُوفَرَتْعاَـف  " 

هچنآ هکنیا  هب  دـننک  یم فارتـعا  هلمج  نیا  رد  دـنداد و  تسد  زا  دوب  هتفرگ  رظن  رد  ناـشیارب  ادـخ  هک  ار  يریخ  هدوـمن و  یهاـتوک 
نآ هب  هک  یبـنذ  هاـنگ و  نآ  و  دـننکن ، لـمع  روط  نآ  هک  تشاد  اـج  و  دـنوش ، شتآ  لـخاد  زورما  هک  تسا  نیمه  شرثا  دـنا  هدرک

.تسا نیمه  دننک  یم فارتعا 
تسا و ردصم  لصا  رد  هک  دنچ  ره  تسا ، يردصم  يانعم  نآ  زا  روظنم  هک  تسا  تباب  نیا  زا  دروآ ، درفم  ار  بنذ " هملک " رگا  و 

هکت تسد  اب  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  هتفگ - « 2  » بغار هک  يروط  هب  ِریِعَّسلا -" ِباحْصَِأل  ًاقْحُسَف  هلمج " رد  قحس " هملک "
.نانآ هب  تسا  ینیرفن  هلمج  نیا  و  ینک ، درخ  هکت و 

رد درک ، نایب  دـنراد  رفک  ربارب  رد  هک  ییازج  رافک و  لاح  هکنآ  زا  دـعب  ٌرِیبَک " ٌرْجَأ  ٌةَرِفْغَم َو  ْمَُهل  ِْبیَْغلِاب  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  " 
ار ادخ  زا  سرت  تیشخ و  صوصخ  نینمؤم  فاصوا  زا  و  دشاب ، هدرک  مامت  ار  میسقت  ات  درک  نایب  ار  بیغ  هب  نینمؤم  لاح  نآ  لباقم 
نآ هب  هک  یباذع  نآ  هک  تسا  نیا  يارب  دناوخ ، بیغ  هب  تیـشخ  ار  نانآ  تیـشخ  رگا  و  دوب ، دیعو  راذنا و  ماقم  ماقم ، نوچ  دروآ ،

.دننک ساسحا  ار  نآ  دوخ  ساوح  اب  زورما  هک  یباذع  هن  بیغ ، هدرپ  رد  تسا  یباذع  دنسرت  یم نآ  زا  دنا و  هدروآ نامیا 
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593 ص : تادوجوم .....] لاوحا  لامعا و  رب  دنوادخ  قلطم  هطاحا  ریگارف و  ملع  نایب  اب  داعم ، هراب  رد  يا  ههبش هب  باوج  ]

" ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ِِهب  اوُرَهْجا  ِوَأ  ْمَُکلْوَق  اوُّرِسَأ  َو 
حیضوت .درادن  یساسا  داعبتسا ، زا  ریغ  هب  ههبـش  نآ  هدومن و  فرطرب  دنک  ناجلخ  اهلد  رد  دوب  نکمم  هک  ار  يا  ههبـش هلمج  نیا  رد 

ثعب مزلتـسم  انعم  نیمه  هک  دـش  مولعم  و  دـش ، هدیـشک  تادوجوم  یماـمت  يارب  تیبوبر  ناـیب  هب  نخـس  هتـشر  هکنآ  زا  دـعب  هکنیا :
و دمآ ، نایم  هب  وا  ریبدت  تقلخ و  ادخ و  هقلطم  تردق  قلطم و  کلم  زا  نخـس  هکنآ  زا  دعب  زین  و  تسا ، شاداپ  رفیک و  يارب  تمایق 

اذل درادن ، روصت  ادـخ  ملع  نودـب  ازج  ثعب و  هلاسم  هکنیا  اب  تفرن ، تادوجوم  لامعا  لاوحا و  هب  هطاحا  ادـخ و  یهاگآ  زا  ینخس 
ار اهنآ  همه  تسا  نکمم  ادخ  يارب  هنوگچ  دراد  هک  يرامـش  زا  نوریب  ترثک  اب  تادوجوم  لامعا  هک  دنک  مهوت  یـسک  تشاد  اج 

، دنک طبض 
__________________________________________________

ص 579. ج 4 ، فاشک ، ریسفت  (1)
". قحس هدام " بغار ، تادرفم  (2)
594 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 

نیا زا  یـشان  مهوت  نیا  و  دـیآ ؟ یم باسح  هب  هنوگچ  تسین ، نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  یهار  هک  اهناسنا  ینورد  تاـین  اـصوصخم 
هب رداق  شدوخ  نوچ  و  دجنـس ، یم شدوخ  يوزارت  گنـس و  اب  و  دـنک ، یم هسیاـقم  شدوخ  عضو  اـب  ار  يزیچ  ره  ناـسنا  هک  تسا 
زا اذل  تسا ، لد  يایاوز  رد  ناهنپ  بلق و  لامعا  هک  ینورد  تاین  طبض  هب  دسر  هچ  ات  تسین ، يا  هدرتسگ طبـض  يریگرامآ و  نینچ 

.!؟ دنک یم طبض  ار  اه  نیا روطچ  ادخ  دسرپ  یم دوخ 
، تسا ناسکی  یلاعت  يادخ  هب  تبسن  دنلب ، توص  اب  هچ  دشاب و  هتـسهآ  هچ  نخـس  دیامرف : یم هدومن ، عفد  ار  ههبـش  نیا  هفیرـش  هیآ 

یناهنپ يرهاظ و  لامعا  همه  یناسکی  یناسکی ، نیا  زا  روظنم  هکنیا  هب  دـهد  یم تداهـش  هیآ  قایـس  .تسا  تاـین  هب  ياـناد  وا  نوچ 
رکذ نانخس  صوصخ  رد  ار  نآ  رگا  .دنلب و  هتـسهآ و  نانخـس  اهنت  هن  رگید  لامعا  هچ  نانخـس و  هچ  تسا  یلاعت  يادخ  هب  تبـسن 
دیاب میهد  ماجنا  یناهنپ  میهاوخب  رگا  ار  لمع  کـی  ، ) دوب رت  نشور نانخـس  رد  راکـشآ  ناـهنپ و  ياـنعم  هک  دوب  تهج  نیا  زا  درک 

يا هنیزه نیا  زا  شیب  و  درک ، راکشآ  ناهنپ و  ناوت  یم یناسآ  هب  ار  نخس  کی  نکیل  میتفیب ، تمحز  هب  و  مینک ، ادیپ  تولخ  یناکم 
(. دیوگب فرط  شوگ  خیب  هتسهآ و  ای  دنلب و  يادص  اب  ار  نآ  هک  درادن 

يرس و و  ینطاب ، يرهاظ و  لامعا  هب  ادخ  ملع  رب  ار  یتجح  هک  يراکنا ، تسا  یماهفتسا  ُرِیبَْخلا " ُفیِطَّللا  َوُه  َقَلَخ َو  ْنَم  ُمَْلعَی  َأ ال  " 
هک دـنچ  ره  تسا ،- وا  دوخ  يرایتخا  لاـمعا  اـهنآ  زا  یکی  هک  قلخ - لاـمعا  هک  تسا  نیا  تجح  نآ  ناـیب  .دراد  رب  رد  قلخ  ینلع 

ياضتقا شا و  هدـنب راـیتخا  قیرط  زا  هدارا و  ار  لـمع  نآ  هک  تسا  ناحبـس  يادـخ  نیا  تقیقح  رد  نکیل  و  دراد ، وا  دوخ  هب  یتبـسن 
بحاص و  هدیرفآ ، ار  لمع  بحاص  هک  تسا  وا  نوچ  تسا ، ادخ  مه  لامعا  نآ  قلاخ  تقیقح  رد  سپ  دنک ، یم داجیا  بابـسا  ریاس 

رهاظ وا  زا  ار  شراثآ  دناسر و  یم شراثآ  هب  ار  وا  و  تسا ، دوجوم  شراثآ  نیب  وا و  نیب  هک  یطباور  شلامعا و  راثآ و  همه  اب  لمع 
َرَّدَـق يِذَّلا  يَّوَسَف َو  َقَـلَخ  يِذَّلا  « ،" 1 " » ٌلیِکَو ٍء  ْیَـش ِّلُک  یلَع  َوُه  ٍء َو  ْیَـش ِّلُک  ُِقلاخ  ُهَّللا  دـنیادخ "، قولخم  همه  همه و  دـنک ، یم

هچ شرهاظ و  هچ  ناشلامعا ، راثآ و  هب  مه  و  اهنآ ، مسج  نیع و  هب  مه  تسا ، قیـالخ  هب  طـیحم  ناحبـس  يادـخ  سپ  « ، 2 " » يدَهَف
!؟ دشابن هاگآ  یلو  دشاب  طیحم  هک  دراد  روصت  هنوگچ  و  دننک ، راکشآ  هچ  و  دنرادب ، ناهنپ  هکنیا  هچ  شنطاب ،

__________________________________________________
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هیآ 62. رمز ، هروس  .دراد  هیکت  وا  هب  يزیچ  ره  تسا و  زیچ  ره  هدننیرفآ  ادخ  (1)
هیآ 2 و 3. یلعا ، هروس  .درک  تیاده  سپس  ردقم و  و  دیرفآ ، رایع  مامت  و  دیرفآ ، هک  تسا  یسک  یلاعت  يادخ  (2)

595 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 
وا قولخم  مه  اهنآ  لامعا  راثآ و  هکلب  تسین ، تادوجوم  مرج  لماش  اهنت  ادخ  تقلخ  هکنیا  هب  تسا  يا  هراشا هیآ  نیا  رد  نمض  رد 

دوخ هب  هکنیا  هب  تسا  هدرک  لالدتـسا  قولخم  کی  لامعا  لاوحا و  راـثآ و  هب  ادـخ  ملع  تاـبثا  يارب  هیآ  نیا  رد  هکنیا  يارب  تسا ،
.دوبن مامت  لالدتسا  نیا  دوب ، جراخ  دوجوم  نآ  دوخ  دوجو  زا  دوجوم  کی  لامعا  لاوحا و  راثآ و  رگا  و  دراد ، ملع  قولخم  نآ 

ياراد هک  تسا  نیمه  دوجوم  نـالف  ياـنعم  و  ، ) تسا دوجوم  نآ  دوخ  تایـضتقم  زا  دوجوم  کـی  لاـمعا  لاوـحا و  نیا ، رب  هوـالع 
لاوحا و ارهق  تسادـخ ، هب  بوسنم  دوجوم  دوخ  یتقو  نیا ، رب  انب  و  دوب ) یم رگید  يدوجوم  هن  رگ  و  دـشاب ، لاـمعا  لاوحا و  نـالف 

.تسوا هب  بوسنم  مه  شلامعا 
دوجو تایئزج  هب  و  تسا ،) رت  فیطل مه  رون  زا  یتح  ، ) دراد ذوفن  مه  ایـشا  نطاـب  رد  یلاـعت  يادـخ  ینعی  ُرِیبَْخلا -" ُفیِطَّللا  َوُه  َو  " 

ریبخ فیطل و  مسا  ود  دـنک و  یم لیلعت  ار  دوخ  لبق  بلاطم  هک  هیلاح  تسا  يا  هلمج ثحب  دروم  هلمج  تسا ، هاگآ  شراـثآ  ایـشا و 
.دنک دیکات  ار  نآ  نومضم  ات  هدمآ ، هیآ  رخآ  رد  هک  تسا ، ادخ  يانسح  يامسا  زا 

595 ص : هتشذگ .....]) تایآ  زا  رگید  یخرب  لیذ  رد  و  اًلَمَع " ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَوُلْبَیِل  هلمج " : لیذ  رد  یتایاور   ]) یتیاور ثحب 

هدومرف اًلَمَع " ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  هیآ " لیذ  رد  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ماـما  زا  هنییع  نب  نایفـس  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  رد 
رت باوص شمادک  امش  لمع  دنک  مولعم  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دینک ، یم لمع  رتشیب  کیمادک  دنک  مولعم  هک  تسین  نیا  روظنم 

(. تسا تیفیک  هکلب  تسین  رادقم  روظنم  هصالخ  ، ) تسا هقداص  تین  ادخ و  زا  تیشخ  هب  لمع  یتسرد  و  تسا ، رت  تسرد و 
صلاـخ ار  نآ  ناـسنا  هک  تسا  راوشد  نیا  تسین ، راوشد  یلیخ  لـمع  دوخ  ماـجنا  تسا ، تیفیک  ناـمه  مه  مهم  و  دومرف : هاـگ  نآ 

نآ ربارب  رد  ار  وت  مدرم  یهاوخن  هک  تسا  یلمع  نآ  صلاخ  لمع  هک  دیـشاب  هاگآ  و  درادب ، شیقاب  صلاخ  نانچ  مه  و  دهد ، ماجنا 
نامه هب  لمع  شزرا  هک  دیشاب  رایشوه  هاگآ و  تسا ، لمع  زا  رت  مهم تین  يرآ  .یشاب  هتشادن  روظنم  ار  یسک  ادخ  زج  و  دنیاتـسب ،

« . 1  » دنک یم لمع  دوخ  تین  رب  یسک  ره  ینعی  ِِهتَلِکاش " یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  دندرک " : توالت  ار  هیآ  نیا  نایاپ  رد  .تسا و  تین 
نآ زا  روظنم  هک  مدیـسرپ ، اًـلَمَع " ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  هلمج " زا  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  نم  تفگ : هداـتق  وبا  هک  هدـمآ  ناـیبلا  عـمجم  رد  و 

تسا نیا  روظنم  دومرف : تسیچ ؟
__________________________________________________

ح 4. ص 13 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  (1)
596 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 

و دشاب ، رتشیب  ادـخ  زا  شفوخ  هک  تسا  رتلماک  امـش  زا  سک  نآ  لقع  دومرف : هاگ  نآ  .دـیراد  يرتهب  لقع  امـش  زا  کی  مادـک  هک 
« 1  » .دشاب رتمک  وا  یبحتسم  لمع  هک  دنچ  ره  دنک ، رظن  وا  یهاون  رماوا و  رد  رتهب 

ار اًلَمَع " ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ...ُْکلُْملا  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َكَرابَت  هیآ " ص )  ) ادـخ لوسر  تفگ : هک  هدرک  لقن  رمع  نبا  زا  باتک  نامه  رد  زین  و 
ماجنا رت  عیرـس ار  ادـخ  تابجاو  و  دزیهرپ ، یم رتشیب  ادـخ  ياهمارح  زا  ناتمادـک  ینعی  دومرف : رخآ  هلمج  يانعم  رد  و  درک ، توـالت 

« . 2  » دهد یم
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« . 3  » دنا هتفرگ رارق  مه  يور  ینعی  هک  هدمآ  ًاقابِط " ٍتاوامَس  َْعبَس  َقَلَخ  يِذَّلا  هفیرش " هیآ  لیذ  رد  یمق  ریسفت  رد  و 
« . 4  » داسف زا  ینعی  هدومرف : توافت " نم  هلمج " هراب  رد  باتک  نامه  رد  و 

« . 5  » نکفیب رظن  نیمز  اهنامسآ و  توکلم  رد  هک : هدمآ  َرَصَْبلا " ِعِجْرا  َُّمث  هلمج " لیذ  رد  باتک  نامه  رد  زین  و 
« . 6  » ناگراتس هب  ینعی  هک : هدمآ  حیباصمب " هلمج " هراب  رد  باتک  نامه  رد  و 

« . 7  » دنونش یم ار  شتآ  رد  نداتفا  يادص  ینعی  هدمآ : ًاقیِهَش " اَهل  اوُعِمَس  هلمج " هراب  رد  باتک  نامه  رد  و 
« . 8  » ادخ نانمشد  رب  ظیغ  ینعی  هدمآ : ِْظیَْغلا " َنِم  ُزَّیَمَت  ُداکَت  هلمج " اب  هطبار  رد  باتک  نامه  رد  و 

هک تسین  نیا  روظنم  دومرف : هک  هدمآ  ِریِعَّسلا " ِباحْـصَأ  ِیف  اَّنُک  ام  ُلِقْعَن  ْوَأ  ُعَمْـسَن  اَّنُک  َْول  اُولاق  َو  هلمج " هراب  رد  باتک  نامه  رد  و 
مه هکنیا  رب  لیلد  دنتفریذپن ، دندرکن و  تعاطا  یلو  دندرک ، كرد  مه  دندینش و  مه  هن ، دندرکن ، كرد  اه  مهف و  دندینشن ، اهشوگ 

« . 9 " » ِریِعَّسلا ِباحْصَِأل  ًاقْحُسَف  ْمِِهْبنَِذب  اُوفَرَتْعاَف  دیامرف " : یم هک  تسا  نیا  دندیمهف  مه  دندینش و 
ندینـش و زا  دـعب  نتفریذـپن  ندرکن و  تعاطا  نامه  ندرکن  لـقعت  ندینـشن و  زا  روظنم  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هیآ  نیا  ینعم  فلؤم :

یتقو هک  تسا  مولعم  و  دـناوخ ، هانگ  هب  فارتعا  ار  میدـیمهف " یم میدینـش و  یم رگا  هلمج " نیمه  یلاعت  يادـخ  و  تسا ، ندـیمهف 
لیلد ینعی  یلقع  ملع  ای  و  یلقن ، لیلد  ینعی  یعمـس  ملع  اـی  دـشاب ، هتـشاد  ملع  لـمع  نآ  يدـب  هب  شلعاـف  هک  دوش  یم هاـنگ  یلمع 

.یلقع
__________________________________________________

ص 322. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  (1 و 2)
. ].....[ ص 378 ج 2 ، یمق ، ریسفت  (3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9)

597 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 

597 ص : ات 22 .....] تایآ 15  (: 67  ) کلملا هروس  ]

هراشا

ُمُِکب َفِسْخَی  ْنَأ  ِءاـمَّسلا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنِمَأ  َأ  ( 15  ) ُروُشُّنلا ِْهَیلِإ  ِِهقْزِر َو  ْنِم  اُولُک  اِهبِکانَم َو  ِیف  اوُْشماَف  ًالُولَذ  َضْرَأـْلا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  َوُه 
ْنِم َنیِذَّلا  َبَّذَک  ْدََـقل  َو  ( 17  ) ِریِذَن َْفیَک  َنوُمَْلعَتَـسَف  ًابِـصاح  ْمُْکیَلَع  َلِسُْری  ْنَأ  ِءامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنِمَأ  ْمَأ  ( 16  ) ُروُمَت َیِه  اذِإَف  َضْرَأـْلا 

(19  ) ٌریَِصب ٍء  ْیَش ِّلُِکب  ُهَّنِإ  ُنمْحَّرلا  َّالِإ  َّنُهُکِسُْمی  ام  َنِْضبْقَی  ٍتاَّفاص َو  ْمُهَقْوَف  ِْریَّطلا  َیلِإ  اْوَرَی  َْمل  َأ َو  ( 18  ) ِریِکَن َناک  َْفیَکَف  ْمِِهْلبَق 
ُهَقْزِر َکَْسمَأ  ْنِإ  ْمُُکقُزْرَی  يِذَّلا  اَذـه  ْنَّمَأ  ( 20  ) ٍروُرُغ ِیف  َّالِإ  َنوُِرفاْکلا  ِنِإ  ِنمْحَّرلا  ِنوُد  ْنِم  ْمُکُرُْـصنَی  ْمَُکل  ٌْدنُج  َوُه  يِذَّلا  اَذـه  ْنَّمَأ 

(22  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  ایِوَس  یِشْمَی  ْنَّمَأ  يدْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ابِکُم  یِشْمَی  ْنَمَف  َأ  ( 21  ) ٍروُُفن ٍُّوتُع َو  ِیف  اوَُّجل  َْلب 

597 .....تایآ ص : همجرت 

هدنز هک  دینادب  دیروخب و  نآ  قزر  زا  دـینک و  دـش  دـمآ و  نآ  راطقا  رد  سپ  هدرک  مار  امـش  يارب  ار  نیمز  هک  یـسک  نآ  تسا  وا 
(. 15  ) تسا وا  يوس  هب  امش  رگید  راب  ندش 

نیمز دـننک  نینچ  رگا  هکنیا  ای  دنفاکـشب  ناتیاپ  ریز  رد  ار  نیمز  نامـسآ ، ناگتـشرف  هک  تسا  نیا  زا  نمیا  عمج و  ناترطاخ  هنوگچ 
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(. 16 ( ؟ دیآ یمرد هراوهگ  نوچ 
دیمهف دیهاوخ  يدوز  هب  سپ  تسا  روطنیا  رگا  دنرابب  ناترس  رب  ار  اه  هراپ گنـس  دننامـسآ  رد  هک  نانآ  هکنیا  زا  دیتسه  نمیا  ایآ  و 

(. 17  ) تسیچ دیدهت  هک 
598 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 

راتفرگ یتبوقع  هچ  هب  هک  دنناد  یمن دندرک و  بیذکت  ار  ناربمایپ  دـندوب  امـش  زا  لبق  هک  مه  یناسک  تسین  امـش  زا  اهنت  تلفغ  نیا 
(. 18  ) دندش

اضف رد  ار  اهنآ  یسک  نامحر  زج  دننک و  یم هتسب  زاب و  ار  دوخ  لاب  رپ و  هنوگچ  هک  دندیدن  ار  دوخ  رس  يالاب  رب  ناغرم  زاورپ  رگم 
(. 19  ) تسا انیب  يزیچ  ره  هب  وا  يرآ  .دراد  یمن هگن 

چیه نارفاک  هن ، دنک ؟ يرای  ار  امش  ات  دیرادنپ  یم دوخ  رکشل  روای و  نامحر  ياج  هب  ار  وا  امـش  هک  یـسک  نآ  تسا  یـسک  هچ  ایآ 
(. 20  ) سب تسا و  رورغ  نانآ  هیامرس  اهنت  دنرادن  میتفگ  هچنآ  زا  کی 

يرود نآ  زا  قح  ندش  نشور  اب  رافک  نیا  هکلب  زگره ، هن ، دهد ؟ یم وا  دهدن  قزر  امش  هب  هَّللا  رگا  دیناد  یم ادخ  هک  ار  یسک  ای  و 
(. 21  ) دنزرو یم تجاجل  نآ  زا  زیرگ  رد  دننک و  یم

میقتسم طارص  رد  تماق  تسار  راوتـسا و  هک  سک  نآ  ای  تسا و  رت  هتفای تیاده  دزخ  یم نیمز  يور  تروص  اب  هک  یـسک  ایآ  سپ 
(. 22 ( ؟ دراد یمرب ماگ 

598 ص : یهلا .....] ریبدت  ياه  هناشن زا  يا  هراپ  ] تایآ نایب 

هراشا

نیا و  دـیامن ، یم تاـبثا  ار  باـنج  نآ  تیبوبر  هک  يریبدـت  دـنک ، یم رکذ  ار  یهلا  ریبدـت  ياـه  هناـشن مه ، رـس  تشپ  تاـیآ  نیا  رد 
َیلِإ اْوَرَی  َْمل  َأ َو  دیامرف " : یم شلابند  ًالُولَذ ،" َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  دـیامرف " : یم هدومن ، رکذ  فیوخت  راذـنا و  اب  ار  اه  هناشن
رارق ...اَّنَّیَز " ْدََـقل  َو  هیآ " و  ...ٍتاوامَـس " َْعبَـس  َقَلَخ  يِذَّلا  هیآ " و  َةاـیَْحلا " َتْوَْملا َو  َقَـلَخ  يِذَّلا  هیآ " رد  راذـنا  زا  دـعب  هک  ِْریَّطلا ،"

.هتفرگ
ياـنعم هب  اـه  بکرم رد  لولذ " هملک " ُروُشُّنلا " ِْهَیلِإ  ِِهقْزِر َو  ْنِم  اوـُلُک  اـِهبِکانَم َو  ِیف  اوُْشماَـف  اـًلُولَذ  َضْرَأـْلا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  َوُـه  " 

عمج بکاـنم " هملک " .درادـن و  یـشومچ  بارطـضا و  و  دـش ، شراوس  ناوت  یم یناـسآ  هب  هک  یبکرم  تسا ، راوهار  مار و  بکرم 
.تسا هراعتـسا  هدـناوخ ، اه  بکنم ار  نیمز  فلتخم  طاقن  رگا  و  تسا ، هناش  اب  وزاـب  ناوختـسا  دروخرب  لـحم  ماـن  هک  تسا ، بکنم 

رطاف هروس  هیآ 45  رد  نیمز  يارب  تشپ " رهظ - ندروآ " هراعتـسا  لـثم  نیمز ، يارب  بـکنم  ندروآ  هراعتـسا  دـیوگ  یم « 1  » بغار
- یبسا نوچ  ار - نیمز  رگا  و  تشاذـگ ." یمن یقاب  هدـنز و  نیمز  تشپ  رب  يا  هدـنبنج چـیه  ٍۀَّباَد - ْنِم  اهِرْهَظ  یلَع  َكَرَت  ام  تسا " :

تافرصت عاونا  يارب  نیمز  هک  دوب  رابتعا  نیا  هب  دیمان ، هناش )  ) بکنم و  هدرگ ) "، ) تشپ ار " نآ  تاعطق  و  دناوخ ، مار 
__________________________________________________

". بکن هدام " بغار ، تادرفم  (1)
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بکنم ندوب و  لولذ  هیجوت  رد  رگید  نیرسفم  .دزرو  یم عانتما  رـشب  تافرـصت  زا  هن  و  دراد ، هلزلز - یـشومچ - هن  تسا ، مار  ناسنا 
.ددرگ یمرب ام  هیجوت  نیمه  هب  اهنآ  مامت  هک  دنراد  یفلتخم  تاهیجوت  نیمز  نتشاد 

" هملک نینچمه  و  روشن " هملک " .دـناسر و  یم ار  هحابا  زاوج و  اـهنت  هکلب  تسین ، یبوجو  رما  نآ " قزر  زا  دـیروخب  هلمج " رد  رما 
عمج زا  دعب  نآ  ندوشگ  ینعی  هماج ، راموط و  رـشن  يانعم  هب  هملک  نیا  لصا  و  تسا ، ندرم  زا  دعب  ناگدرم  يایحا  يانعم  هب  رـشن "

.تسا نآ  ندیچیپ  ندرک و 
و دیریگب ، رارق  نآ  تشپ  رب  دیناوتب  ات  درک ، امـش  مار  داقنم و  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  نآ  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و 

نآ ندروآ  تسد  هب  يارب  یفلتخم  عاونا  هب  و  دیروخب ، هدومرف  ردقم  ناتیارب  وا  هک  شقزر  زا  و  دـیورب ، شا  هعطق نآ  هب  هعطق  نیا  زا 
.دینک فرصت  نیمز  رد  قزر 

ار ناگدرم  دوش ، یم زاب  وا  رضحم  رد  تمایق  رد  هرابود  هدش ، هدیچیپ  گرم  اب  هک  ناگدرم  یگدنز  راموط  ینعی  ُروُشُّنلا -" ِْهَیلِإ  َو  " 
هک تسا ، وا  ناتیایند  یگدنز  رما  ربدم  بر و  لیلد  نیمه  هب  سپ  دنک ، یم هدنز  ازج  سپـس  باسح و  يارب  و  دروآ ، یمرد نیمز  زا 

ندرک و هدـنز  ندـناریم و  رد  امـش  رب  تموکح  زین  و  درک ، ناتتیادـه  نآ  رد  یگدـنز  شور  هار و  هب  هدومن ، ناـتنیزگیاج  نیمز  رد 
.تسا وا  يارب  ءازج  باسح و 

زا یکی  زین  نیمز  هکنیا  هب  نشور  تسا  يا  هراشا دراد ، رارق  نآ  ياه  هناش يور  رـشب  هکنیا  ریبعت  و  لولذ ، ماـن  هب  نیمز  ندـیمان  رد  و 
.هتفای تسد  نآ  هب  ثحب  وگم و  وگب  اهنرق  زا  دعب  یسانش  نامسآ تئیه و  ملع  هک  تسا  یتقیقح  نامه  نیا  و  تسا ، تارایس 

يادـخ تیبوبر  رب  درک  تجح  هماـقا  لـبق  هیآ  رد  هکنآ  زا  دـعب  ُروُمَت " َیِه  اذِإَـف  َضْرَأـْلا  ُمُِکب  َفِسْخَی  ْنَأ  ِءاـمَّسلا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنِمَأ  َأ  " 
خیبوت ار  وا  تیبوـبر ، هلاـسم  رد  شیراـگنا  لهـس ییاـنتعا و  یب ربارب  رد  زین  و  دـنک ، یم دـیدهت  ار  رـشب  هیآ  نیا  رد  کـنیا  ناـحبس ،

دـیوش و یمن عضاخ  شتیبوبر  ربارب  رد  ینعی  دـیروآ ؟ یمن اج  هب  ار  شیاـه  تمعن رکـش  و  دـیربخ ، یب ادـخ  زا  یک  اـت  هک  دـیامن  یم
؟ دیزیر یمن رود  ار  هدیشارت  دوخ  ياه  کیرش

رگا و  دنملاع ، ثداوح  نامسآ و  رب  لکوم  هک  دنتسه  یناگتشرف  تسا " نامـسآ  رد  هک  سک  نآ  ِءامَّسلا - ِیف  ْنَم  هملک " زا  دارم  و 
رد روکذم  هملک  هک  تسا  تهج  نیا  هب  تسا ، عمج  انعم  رد  هملک  نیا  هکنیا  اب  هدـنادرگرب ، نم " هملک " هب  فسخی - درفم - ریمض 

و دش ، هتفاکش  موق  نالف  ياپ  ریز  نیمز  هک  تسا  نیا  شیانعم  اذک " موقب  ضرالا  فسخ  دوش " : یم هتفگ  یتقو  .تسا و  درفم  ظفل 
ددرت يانعم  هب  هتفگ  عمجم  بحاـص  هک  يروط  هب  تسا ، رومت " لـعف " ردـصم  هک  روم " هملک " .درب و  ورف  دوخ  مکـش  رد  ار  همه 

« . 1  » تسا انعم  نیمه  هب  زین  نآ  هک  جوم " هملک " ریظن  تسا ، دش  دمآرد و 
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هکئالم زا  ینمیا  هچ  و  دـیا ، هدـیزرو رفک  یلاعت  يادـخ  تیبوبر  هب  هدوسآ  لد  عمج و  رطاـخ  اـب  هنوگچ  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  و 
ناهنپ نیمز  مکـش  رد  ار  امـش  ادـخ  رما  هب  و  دنفاکـشب ، ناتیاپ  ریز  ار  نیمز  هکنیا  زا  دـیراد  ملاـع  روما  رب  لـکوم  نامـسآ و  نکاـس 

.؟ دشاب هتشاد  دش  دمآ و  هراوهگ  نوچ  دشاب و  برطضم  لزلزتم و  نانچ  مه  نیمز  هک  یلاح  رد  دنزاس ،
نیا ادخ " ندوب  نامـسآ  رد  زا " روظنم  و  ناحبـس ، يادخ  تسا " نامـسآ  رد  هک  یـسک  زا " دارم  دنا : هتفگ نیرـسفم  زا  « 2  » یضعب

ار وا  ملاوع  زا  یملاع  نامسآ و  و  دجنگب ، ناکم  رد  ادخ  درادن  انعم  هن  رگ  و  تسا ، نامسآ  رد  ادخ  روما  ریبدت  تنطلـس و  هک  تسا 
.تسا هیآ  رهاظ  فالخ  نکیل  تسا  یلاکشا  یب يانعم  دنچ  ره  ام  رظن  زا  یلو  .دهد  ياج  دوخ  رد 

گیر و هک  تسا  يدنت  داب  يانعم  هب  بصاح " هملک " ِریِذـَن " َْفیَک  َنوُمَْلعَتَـسَف  ًابِـصاح  ْمُْکیَلَع  َلِسُْری  ْنَأ  ِءامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنِمَأ  ْمَأ  " 
امش رب  راد  گیر گنـس و  داب  هک  دیا ، هدش نمیا  نامـسآ  هکئالم  زا  ایآ  هک " : تسا  نیا  هیآ  يانعم  .دروایب و  دوخ  اب  گنـس  نش و 
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" ٍطُول َلآ  اَّلِإ  ًابِصاح  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأ  اَّنِإ  هدرک " : تیاکح  نینچ  ار  ناشنایرج  نآرق  و  دنداتـسرف ، طول  موق  رب  هک  روطنامه  دنتـسرفب "
« . 3»

عرفتم دراد ، رس  رب  ءاف " فرح " هکنیا  رطاخ  هب  هلمج  نیا  و  تسا ، راذنا  يانعم  هب  ردصم  ریذن " هملک " ِریِذَن -" َْفیَک  َنوُمَْلعَتَـسَف  " 
زا و  دندش ، رفاک  یلاعت  يادخ  تیبوبر  هب  نیکرـشم  هکنیا  زا  تسا  ترابع  نآ  و  دوش ، یم هدافتـسا  لبق  تایآ  زا  هک  تسا  یبلطم  رب 
هیآ ياـنعم  و  تسیچ ، راذـنا  ياـنعم  دـیمهف  دـنهاوخ  يدوز  هب  سپ  دـیامرف : یم ثحب  دروم  هلمج  رد  اذـل  دنتـشگ ، نمیا  وا  باذـع 

.تسا نشور 
.تسا ناسر  میب يانعم  هب  ههبشم و  تفص  ریذن " هملک " دنا : هتفگ نیرسفم  زا  « 4  » یضعب

.تسا هیاپ  یب نخس  نیا  نکیل  تسا ، ص )  ) ادخ لوسر  نآ  زا  روظنم  هک 
تسه مه  نکمم  تسا ، تمعن  ندش  نوگرگد  تبوقع و  ریکن " هملک " زا  دارم  ِریِکَن " َناک  َْفیَکَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  ْدََقل  َو  " 

هب
__________________________________________________

ص 327. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  (1 و 2)
هیآ 34. رمق ، هروس  .دنتفای  تاجن  شنادنزرف  طول و  لآ  اهنت  میداتسرف ، يدنت  داب  نانآ  رب  ام  (3)

ص 70. ج 30 ، يزار ، رخف  ریسفت  (4)
601 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 

ار نآ  دیدهت  دیعو و  هداد ، تداهش  ِریِذَن " َْفیَک  َنوُمَْلعَتَـسَف  هلمج " قدص  رب  هک  تسا  يدهاش  ریظن  هیآ  نیا  و  دشاب ، راکنا  يانعم 
.دنک یم قیدصت 

نتخاس نوگرگد  نم و  تبوقع  دوب  هنوگچ  سپ  دندرک ، بیذـکت  ارم  تایآ  هتـشذگ  ضرقنم  ياه  تما هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و 
؟ مدرک ناشضرقنم  كاله و  هک  نانآ  رب  نم  راکنا  دوب  هنوگچ  ای  و  متمعن ؟

هیآ نیا  رد  و  دـندوب ، هتفرگ  رارق  باـطخ  دروم  رفاـک  مدرم  رتولج  تاـیآ  رد  هتفر ، راـک  هب  تبیغ  هب  باـطخ  زا  یتاـفتلا  هیآ  نیا  رد 
رطاخ هب  رافک  هکنیا  هب  دـنک  هراشا  هک  تسا  نآ  يارب  تافتلا  نیا  هتکن  و  ناشیا ،" زا  لبق  ْمِِهْلبَق - ْنِم  دـنا " هدـمآ باـسح  هب  بیاـغ 
نانآ اب  ادخ  هک  دننآ  زا  رتکچوک  ناشراگدرورپ  مشخ  هب  تبسن  ناشیکاب  یب و  ادخ ، تیبوبر  تایآ  رد  ربدت  رد  ناشلامها  تلاهج و 

، دنک نایب  تساوخ  یم هک  ار  یفراعم  هدینادرگ  يور  نانآ  زا  تهج  نیدب  دزاس ، فرـشم  یتفارـش  نینچ  هب  ار  نانآ  و  دیوگب ، نخس 
.درک باطخ  شربمایپ  هب 

601 ص : دراد .....] یمن هگن  اضف  رد  ار  رویط  یسک  ادخ  زج  دومرف  هکنیا  هجو  نایب  و  ...ِرْیَّطلا " یَلِإ  اْوَرَی  ْمَل  َأ َو   ) ناگدنرپ زاورپ  تیآ  رکذ  ]

اهناسنا قوف  ریط  هکنیا " زا  روظنم  ٌریَِصب " ٍء  ْیَـش ِّلُِکب  ُهَّنِإ  ُنمْحَّرلا  اَّلِإ  َّنُهُکِـسُْمی  ام  َنِْضبْقَی  ٍتاَّفاص َو  ْمُهَقْوَف  ِْریَّطلا  َیلِإ  اْوَرَی  َْمل  َأ َو  " 
ناغرم هک  تسا  نیا  نضبقی " هملک " و  تافاص " هملک " زا  روظنم  و  دننک ، یم زاورپ  اوه  رد  ناسنا  رـس  يالاب  هک  تسا  نیا  دنـشاب "

- درفم ریط - زا  نخـس  هکنیا  اب  دروآ ، عمج  هغیـص  هب  ار  هملک  ود  نیا  رگا  و  دـندنب ، یم سپـس  و  دـننک ، یم زاب  ار  دوخ  لاـب  اوه  رد 
.غرم کی  هن  تسا ، ناغرم  سنج  ریط " هملک " زا  دارم  هک  دوب  تهج  نادب  رویط ، هن  تشاد 

هکنیا زا  نآرق  روظنم  هدیسرپ : یصخش  ایوگ  یضرف ، يریدقت و  یلاؤس  زا  تسا  باوج  هلزنم  هب  ُنمْحَّرلا " اَّلِإ  َّنُهُکِسُْمی  ام  هلمج " و 
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روظنم هک  هداد  خساپ  هلمج  نیا  رد  تسیچ ؟ هدرک  بلج  اوه  رد  اهنآ  ياهلاب  ندش  هتسب  زاب و  رویط و  زاورپ  يوس  هب  ار  مدرم  هجوت 
.دراد یمن هگن  اضف  رد  ار  رویط  یسک  ادخ  زج  دنمهفب  هک  تسا  نیا 

نیمه مه  نیمز  رد  ناسنا  ندنام  هک  نانچ  مه  تسا ، یعیبط  یبابـسا  هب  دنتـسم  اهنآ  ندـشن  طقاس  اضف و  رد  رویط  ندـنام  هکنیا  وگ 
هب دنتـسم  روط  نیمه  یعیبط  روما  همه  و  تسا ، روطنیا  زین  بآ  يور  رد  نزو  نیگنـس  ياه  یهام ندرک  انـش  ندنام و  و  تسا ، روط 
هک تسا  حیحـص  تهج  نیمه  هب  و  دوش ، یم یهتنم  یلاـعت  يادـخ  هب  یعیبـط  لـلع  نیا  همه  نکیل  و  تسا ، یعیبـط  لـلع  بابـسا و 
مان ار  ناغرم  صوصخ  هیآ  رد  ارچ  درادـن ، ناغرم  هب  صاصتخا  نیا  تفگ : یهاوخ  .میهد  تبـسن  ادـخ  هب  ار  اوه  رد  ناغرم  ندـنام 

یعیبط  بابسا  زا  یضعب  هک  تسا  نیا  شباوج  درب ؟
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هب و  تسا ، زیگنا  لاؤس  رظن  ودـب  رد  هک  اوه ، رد  ندرک  دـش  دـمآ و  اضف و  رد  ناغرم  ندـنام  لـثم  تسین ، هدـش  هتخانـش  همه  يارب 
و تسادخ ، ناغرم ، شیادیپ  يالعا  یقیقح و  ببـس  دنامهف  یم و  دـنک ، یم ناحبـس  يادـخ  هب  لقتنم  ار  ناسنا  نآ  هدـهاشم  ضحم 

.تسا وا  هب  دنتسم  مه  ناشزاورپ 
ینعم نیا  هب  لـقتنم  ار  یلوـمعم  ناـسنا  هک  نیمز ، يور  رد  ناـسنا  ندرک  یگدـنز  نداتـسیا و  ریظن  دنتـسین ، روـطنیا  رگید  یـضعب  و 

هب رتـهب  رتدوز و  اـت  دـنک ، یم بلج  روما  هنوگ  نآ  هب  ار  دوـخ  ناگدـنب  رظن  شمـالک  رد  ناحبـس  يادـخ  مینیب  یم اذـل  و  دـنک ، یمن
.دنربب یپ  تیبوبر  رد  یلاعت  يادخ  تینادحو 

یشالتم زا  نیمز  نتشاد  هگن  و  نوتس ، نودب  اهنامسآ  نتـشادهگن  ریظن  هدمآ ، روما  لیبق  نیا  زا  يرایـسب  ياه  هنومن یهلا  مالک  رد  و 
اهرظن زا  اهنآ  کیدزن  یعیبط  ببس  هک  نآ ، لاثما  اهنابز و  اهگنر و  اه و  هویم فالتخا  و  بآ ، يور  رب  اه  یتشک يراد  هگن  و  ندش ،

رد اهدعب  رگا  و  هدرک ، داجیا  ار  اهنآ  ادـخ  هکنیا  هب  دوش  یم لقتنم  یناسآ  هب  روما  نآ  هب  هجوت  زا  نهذ  لوا  هاگن  رد  و  تسا ، ناهنپ 
زاب رخآ  رد  ات  دنک ، یم رکف  شیعیبط  ببس  هدنروآ  دیدپ  رد  تقو  نآ  ددرگ ، نآ  کیدزن  یعیبط و  ببـس  هجوتم  قیقحت  تقد و  رثا 

". یهَْتنُْملا َکِّبَر  یلِإ  هک " دمهفب  و  دوش ، یهتنم  یلاعت  يادخ  هب 
؟ دروآ ار  َنِْضبْقَی " لعف " نآ  ياج  هب  و  تاضباق ،" دومرفن " : تاـفاص " هملک " لـباقم  رد  ارچ  هکنیا  خـساپ  رد  فاـشک  ریـسفت  رد 

نایهام دـننام  اضف  رد  رویط  نوچ  اهنآ ، ندرک  عمج  هن  تسا  اهلاب  ندوشگ  زاورپ ، ناریط و  رد  لصا  هک  تسا  نیا  شتلع  دـیوگ : یم
نیا هب  هک  تسا  نیا  يارب  نآ  نتـسب  ندرک و  عمج  اما  و  تسا ، لاـب  ندوشگ  ندرک و  زاـب  يروانـش  رد  لـصا  و  دنروانـش ، اـیرد  رد 

ار یلصا  لمع  تهج  نیدب  و  تسا ، ندز  لاب  نامه  انش  زاورپ و  رد  لصا  سپ  دریگب ، هجیتن  دوب  هدز  هک  یلاب  زا  و  دورب ، ولج  هلیسو 
نامه نایهام  دننام  رویط  لمع  دنامهفب  ات  نضبقی )  ) عراضم لعف  هغیص  هب  ار  یلصا  ریغ  لمع  و  دروآ ، تافاص )  ) لعاف مسا  هغیص  هب 

« . 1  » تسین یلصا  دوصقم  شدوخ  و  تسا ، ندز  لاب  زا  يریگ  هجیتن يارب  ندرک  عمج  لاب  اما  و  تسا ، ندز  لاب 
" هلمج عوـمجم  زا  هک  یتـیآ  دزاـس ، ناـشنرطاخ  ار  یهلا  تاـیآ  زا  یکی  دـهاوخب  هفیرـش  هیآ  هک  تسا  تسرد  یتـقو  نخـس  نیا  و 

یکی دهد ، هئارا  ار  تیآ  ود  دهاوخب  هفیرـش  هیآ  دراد  لامتحا  یلو  تسا ، ناریط  هلاسم  نآ  و  دوش ، یم هدافتـسا  َنِْضبْقَی " ٍتاَّفاص َو 
، ندز لاب  لاح  رد  ناغرم  نداتفین 

__________________________________________________

ص 581. ج 4 ، فاشک ، ریسفت  (1)
603 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 

.ندرک عمج  لاب  لاح  رد  ناشنداتفین  یکی  و 
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یفطل دروآ ، ار  اوه  رد  رویط  زاورپ  هلاسم  نیمز ، ياه  بکنم رب  ناسنا  ندوب  راوس  و  نیمز ، ندوب  لولذ  يروآدای  زا  دـعب  هکنیا  رد  و 
.تسین هدیشوپ  یسک  رب  هک  تسا  هتفهن 

هب هک  تسا ، رافک  یبوکرس  خیبوت و  هیآ  نیا  ٍروُرُغ " ِیف  اَّلِإ  َنوُِرفاْکلا  ِنِإ  ِنمْحَّرلا  ِنوُد  ْنِم  ْمُکُرُْصنَی  ْمَُکل  ٌْدنُج  َوُه  يِذَّلا  اَذه  ْنَّمَأ  " 
قایـس هب  دوب  تبیغ  قایـس  هک  ار  یلبق  هیآ  قایـس  تهج  نیمه  هب  و  دننک ، ناشیرای  ات  دـنتفرگ  رگید  ییاهدوبعم  یلاعت  يادـخ  ياج 

.دوش رت  كاندرد شنزرس  و  دریگ ، ماجنا  خر  هب  خر  یبوکرس  خیبوت و  ات  دینادرگرب  باطخ 
روای نیا  هک  دوش ، یم هراـشا  نآ  هب  هک  تسا  یـسک  هچ  نآ  .مسرپ  یم هکلب  هن ، هک : تسا  نیا  ...يِذَّلا ،" اَذـه  ْنَّمَأ  هلمج " ياـنعم  و 

، روای نآ  ایآ  دشاب  هدرک  ردقم  امش  يارب  یباذع  ای  یموش و  تشونرس  نامحر  يادخ  رگا  نامحر ، زا  ریغ  تسا  امـش  رکـشل  امش و 
اطخ نیکرشم  رادنپ  هکنیا  هب  تسا  هراشا  نایب  نیا  .دنک و  يرای  ار  امش  هک  تسین  یسک  ادخ  زا  ریغ  سپ  هن ، دنک ؟ یم يرای  ار  امش 

ناشنایادخ نیکرـشم و  نیا  هکنیا  اب  دننک ، يرای  دئادش  رد  ار  نانآ  هک  نیمه  رطاخ  هب  رگم  دنتـسرپ ، یمن ار  اه  تب نیکرـشم  تسا ،
.نارگید يارب  هن  و  دنتسه ، يررض  عفن و  کلام  دوخ ، يارب  هن  اه  تب و  دنیادخ ، کلم  ود  ره 

باوج زیمآ  تمالم لاؤس  نآ  زا  یلاعت  يادخ  دوخ  اذل  دنهدب ، دنتـشادن  یخـساپ  ادـخ  یبوکرـس  خـیبوت و  نیا  زا  نیکرـشم  نوچ  و 
لاـیخ هدرک ، ناـش  هطاـحا فرط  ره  زا  هـک  هدـش  رو  هـلمح ناـنآ  هـب  ناـنچ  نآ  رورغ  ینعی  ٍروُرُغ " ِیف  اَّلِإ  َنوُِرفاـْکلا  ِنِإ  هـک " : داد ،

.تسا یتسرد  داقتعا  ههلآ  تیهولا  هب  ناشداقتعا  دنا  هدرک
: دـیامرف یم تسا ، هکلب " يانعم " هب  زین  اجنیا  رد  مأ " هملک " ٍروُُفن " ٍُّوتُع َو  ِیف  اوَُّجل  َْلب  ُهَقْزِر  َکَْـسمَأ  ْنِإ  ْمُُکقُزْرَی  يِذَّلا  اَذـه  ْنَّمَأ  " 

رگا اـیآ  و  دـهد ، یم يزور  ار  امـش  هکنآ  تسا  نیا  دوش : یم هتفگ  و  دوش ، یم هراـشا  نآ  هب  هک  تسا  یـسک  هچ  نآ  مسرپ  یم هکلب 
؟ دهد یم يزور  ار  امش  ادخ  ياج  هب  سک  نآ  درادب ، غیرد  امش  زا  ار  دوخ  يزور  ادخ 

ربارب رد  یلو  هدش  نشور  نانآ  يارب  قح  ینعی  ٍروُُفن ،" ٍُّوتُع َو  ِیف  اوَُّجل  َْلب  هکنیا " : هب  دـهد  یم خـساپ  ناحبـس  يادـخ  دوخ  هاگ  نآ 
همادا نانچ  مه  نآ  زا  ترفن  قح و  زا  ندـش  رود  رد  هکلب  دـنیامن ، شیوریپ  هاگ  نآ  و  دـننک ، شقیدـصت  اـت  دـنوش  یمن عضاـخ  نآ 

.دنور یم ولج  رتشیب  و  هداد ،

603 ص : جوجل .....] لهاج و  رفاک  تریصب و  بلاط  نمؤم  لاح  نایب  يارب  یلیثمت  ]

( لاعفا باب  " ) بابکإ زا " لعاف  مسا  بکم " هملک " ٍمیِقَتْسُم " ٍطارِص  یلَع  ایِوَس  یِشْمَی  ْنَّمَأ  يدْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ابِکُم  یِشْمَی  ْنَمَف  َأ  " 
هب  ههجو " یلع  ء  یشلا بابکإ  و " تسا ،

604 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 
بک و رد  دش  لخاد  هک  تسا  نیا  بکأ " ترابع " يانعم  هتفگ  فاشک  رد  يزادـنیب ، نیمز  هب  ور  هب  ار  یـسک  هک  تسا  نآ  يانعم 

« . 1  » دش بک  ياراد 
ضیرعت نیا  و  ندیزخ ، نیمز  يور  تروص  اب  نتفر و  هار  اپ  رس  تلاح  ود  ندوب  ناسکی  زا  يراکنا  تسا  یماهفتسا  ثحب  دروم  هیآ 

، درک ناشمورحم  باـطخ  روضح و  تفارـش  زا  و  دـینادرگرب ، ناـنآ  زا  مه  ار  نخـس  يور  نمـض  رد  هک  راـفک ، زا  تسا  یخیبوت  و 
رد تفر ، ناشیا  تجاجل  زا  نخـس  هیآ  نآ  رخآ  رد  هکنآ  زا  دـعب  یلو  دوب ، هداد  رارق  بطاخم  ار  رافک  یلبق  هیآ  رد  میوگب  رت  هداـس

نیا هیآ  روظنم  و  تسا ، ضیرعت  رب  دـیزم  دوخ  نیا  و  درک ، ضرف  بیاغ  ار  نانآ  هکلب  دادـن ، همادا  ار  باـطخ  رگید  ثحب  دروم  هیآ 
یط دهاوخ  یم هک  ار  یهار  هک  دننام  یم یسک  لثم  قح  زا  ناشترفن  رد  و  دنراد ، هک  یبیجع  یشکرس  تجاجل و  رد  رافک  هک  تسا 
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هن دـنیب  یم ار  دوـخ  ریـسم  ياهیدـنلب  هن  یـسک  نینچ  هک  تسا  موـلعم  و  دـنک ، یط  تروـص ، هب  مهنآ  نیمز ، يور  ندـیزخ  اـب  دـنک 
دور یم هار  میقتـسم  اـپ و  رـس  هک  رگید  سک  نآ  ریظن  زگره  یـسک  نینچ  سپ  ار ، اـه  یبیـشارس هاـگترپ و  طاـقن  هن  و  ار ، اـه  یتـسپ

و دنک ، یم هدهاشم  دشاب  شهار  رـس  مه  یعناوم  رگا  انایحا  و  دنیب ، یم ار  دوخ  ياهمدق  زا  مدـق  ره  ياج  وا  نوچ  دـشاب ، دـناوت  یمن
، دـننک یم یط  هدـنزخ  صخـش  نآ  لثم  ار  دوخ  یگدـنز  هار  رافک  نیا  و  دوش ، یم یهتنم  اجک  هب  هار  نیا  هک  دـناد  یم نیا  رب  هوالع 

مـشچ ادمعتم  دنهد  یم صیخـشت  ار  قح  هکنیا  اب  ینعی  دنزخ ، یم نیمز  يور  هدـیباوخ  دـنورب ، هار  میقتـسم  دـنناوت  یم هکنیا  اب  اهنیا 
لمع دیاب  هک  يا  هفیظو قبط  دنناوت  یم هکنیا  اب  دننز و  یم ندیدن  هب  ار  دوخ  و  دندنب ، یم دنسانشب  دیاب  هک  هچنآ  نتخانـش  زا  ار  دوخ 

فـالخ هب  دـنرادن ، روما  هب  یتریـصب  هجیتن  رد  و  دـنوش ، یمن عضاـخ  قح  ربارب  رد  دنـشوپ  یم مشچ  هفیظو  هب  ندرک  لـمع  زا  دـننک 
.دننمیا تکاله  زا  هجیتن  رد  و  دنراوتسا ، رادیاپ و  میقتسم  طارص  رب  و  دنهد ، یم صیخشت  ار  یگدنز  هار  هک  نینمؤم 

لهج هب  هک  ار  جوجل  لهاج و  رفاک  ره  لاح  مومع ، يارب  تسا  یلثم  هیآ ، رد  هدش  هدروآ  لثم  هک  دیدرگ  نشور  تشذـگ  هچنآ  زا 
.دزاس یم لثمم  ار  قح  يایوج  تریصب و  بلاط  نمؤم  ره  لاح  و  دهد ، یم همادا  دوخ 

604 ص : ...ِهِهْجَو .....])" یلَع  ابِکُم  یِشْمَی  ْنَمَف  َأ  هیآ " لیذ  رد  تسا ، مسق  راهچ  رب  بلق  هکنیا  رب  لاد  یتیاور   ]) یتیاور ثحب 

بلق دومرف : هک  هدرک  تیاور  ع )  ) رفعج یبا  زا  دعس  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  رد 
__________________________________________________

ص 582. ج 4 ، فاشک ، ریسفت  (1)
605 ص : ج19 ، نازیملا ، هم 

تـسا یبلق  و  هدـش ، ور  ریز و  سوکنم و  یلک  هب  تسا  یبلق  و  نامیا ، مه  تسا و  قافن  مه  نآ  رد  هک  تسا  یبلق  تسا ، مسق  راـهچ 
.تسه غارچ  نوچ  يرون  نآ  رد  هک  تسا  یبلق  دومرف  تسا ؟ مادک  رهزأ  بلق  مدیسرپ  رهزأ ، تسا  یبلق  و  هدش ، رهم  عوبطم و 

دنک شیالتبم  رگا  و  درازگ ، یم رکش  دهد  یتمعن  وا  هب  ادخ  رگا  تسا ، نمؤم  بلق  رهزأ  بلق  و  تسا ، قفانم  بلق  عوبطم  بلق  اما  و 
یِـشْمَی ْنَمَف  َأ  درک " : توـالت  سوکنم  بلق  ياـنعم  رد  ار  هیآ  نیا  هاـگ  نآ  تسا ، كرـشم  بلق  سوکنم  بلق  اـما  .دـنک و  یم ربص 
یمدرم بلق  نامیا  مه  تسه و  نآ  رد  قاـفن  مه  هک  یبلق  اـما  و  ٍمیِقَتْـسُم ،" ٍطارِـص  یلَع  ایِوَس  یِـشْمَی  ْنَّمَأ  يدـْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ابِکُم 
تاجن درم  یم نامیا  لاح  رد  رگا  و  دوب ، هدـش  كاله  دیـسر ، یم قافن  لاح  رد  اهنآ  زا  یکی  لجأ  رگا  دـندوب ، فیاط  رد  هک  تسا 

« . 1  » تفای یم
رد هدرک ، لقن  ع )  ) رفعج یبا  زا  فافخ  دعـس  زا  لیـضف  زا  دوخ  دنـس  هب  وا  هیوباب و  نبا  زا  مه  ناـهرب  ریـسفت  ار  تیاور  نیا  فلؤم :

بلق ، ) دراد يدایز  ار  رونا " هملک " رهزا " بلق  رد " نکیل  هدرک و  لقن  ثیدـح  نیا  رخآ  ات  تسا  مسق  راهچ  بلق  هدـمآ : يو  لـقن 
« . 2 ( » رونا رهزا 

روظنم هکلب  تسین  همظعم  هکم  یگنـسرف  دـنچ  فئاط  زا  روظنم  دـندوب " فئاط  رد  هک  تسا  یمدرم  بلق  دومرف " : ماما  هکنیا  اما  و 
اْوَقَّتا َنیِذَّلا  َّنِإ  دومرف " : هک  نانچ  مه  دنک ، یم فاوط  لد  نوماریپ  و  دیآ ، یم یمدآ  لد  غارس  هب  رایسب  هک  تسا  یناطیش  فئاط  زا 

یگدنز یناطیـش  فئاط  اب  یموق  هک  تسا  نینچ  تیاور  يانعم  سپ  « ، 3 " » َنوُرِْصبُم ْمُه  اذِإَف  اوُرَّکَذَت  ِناْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاط  ْمُهَّسَم  اذِإ 
دشاب ناشیا  اب  رگفاوط  ناطیش  نامه  هک  یلاح  رد  رگا  دنریمب ، ات  دنک  یم فاوط  ناشلد  نوماریپ  هظحل  هب  هظحل  ناطیـش  و  دننک ، یم

.دنا هتفای تاجن  دنریمب  نامیا  لاح  رد  رگا  و  دنا ، هدش كاله  دنریمب ،
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تیالو زا  نیفرحنم  رب  ار  ...ِهِهْجَو " یلَع  ابِکُم  یِـشْمَی  ْنَمَف  َأ  هفیرـش " هلمج  هک  تسا  یتایاور  اـجنیا  رد  هک  تسناد  دـیاب  مه  ار  نیا 
.تسا قادصم  رب  یلک  قیبطت  باب  زا  هکلب  درادن ، ریسفت  هبنج  هتبلا  هک  دنک ، یم قیبطت  شناتسود  و  وا ، تیالو  ناوریپ  و  ع )  ) یلع

__________________________________________________

ح 2. ص 309 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  (1)

ح 4. ص 364 ، ج 4 ، ناهرب ، ریسفت  (2)
ياراد ناهگان  و  دـنتفا ، یم ادـخ  دای  هب  دـنک ، یم ادـیپ  ساسم  ناـنآ  اـب  ناطیـش  زا  یفئاـط  یتقو  دنـسرت ، یم ادـخ  زا  هک  یناـسک  (3)

هیآ 201. فارعا ، هروس  .دنوش  یم تریصب 
606 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 

606 ص : ات 30 .....] تایآ 23  (: 67  ) کلملا هروس  ]

هراشا

ِْهَیلِإ ِضْرَأـْلا َو  ِیف  ْمُـکَأَرَذ  يِذَّلا  َوُـه  ْلـُق  ( 23  ) َنوُرُکْـشَت اـم  ًـالِیلَق  َةَدـِْئفَْألا  َراـْصبَْألا َو  َعْمَّسلا َو  ُمَُکل  َلَـعَج  ْمُکَأَْـشنَأ َو  يِذَّلا  َوُه  ْلـُق 
ًۀَْفلُز ُهْوَأَر  اَّمَلَف  ( 26  ) ٌنِیبُم ٌریِذَن  اَنَأ  امَّنِإ  ِهَّللا َو  َدـْنِع  ُْملِْعلا  اَمَّنِإ  ُْلق  ( 25  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذـه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  ( 24  ) َنوُرَشُْحت

(27  ) َنوُعَّدَت ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  اَذه  َلِیق  اوُرَفَک َو  َنیِذَّلا  ُهوُجُو  ْتَئیِس 
اْنلَّکَوَت ِْهیَلَع  ِِهب َو  اَّنَمآ  ُنمْحَّرلا  َوُه  ْلـُق  ( 28  ) ٍمِیلَأ ٍباذَـع  ْنِم  َنیِِرفاْکلا  ُریُِجی  ْنَمَف  اـنَمِحَر  ْوَأ  َیِعَم  ْنَم  ُهَّللا َو  َِینَکَلْهَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  ْلـُق َأ 

(30  ) ٍنیِعَم ٍءاِمب  ْمُکِیتْأَی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤام  َحَبْصَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  ُْلق َأ  ( 29  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َوُه  ْنَم  َنوُمَْلعَتَسَف 

606 .....تایآ ص : همجرت 

(. 23  ) تسا كدنا  امش  رکش  یلو  داد  رارق  لد  مشچ و  شوگ و  ناتیارب  داد و  یتسه  ار  امش  هک  تسا  یسک  نامه  وا  وگب 
(. 24  ) دیوش یم روشحم  وا  يوس  هب  درک و  قلخ  نیمز  رد  ار  نایکاخ  امش  هک  تسا  یسک  نامه  وا  وگب 

؟ دییوگ یم تسار  رگا  دوش  یم ماجنا  تقو  هچ  دیهد  یم هک  يا  هدعو نیا  دـنیوگ  یم ناشیـساپسان ) روفن و  وتع و  نامه  رطاخ  هب   ) و
(. 25)

(. 26  ) مرگنشور یناسر  میب طقف  نم  اما  تسادخ و  دزن  اهنت  اهنت و  نآ  ملع  وگب 
607 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 

تـسا نیا  دوش  یم هتفگ  ناشیا  هب  دوش و  یم نایامن  راـفک  هرهچ  رد  نارـسخ  يدـیمون و  رثا  دـننیبب  کـیدزن  ار  هدـعو  نآ  هک  نیمه 
(. 27 ( ) دسر یم یک  سپ  دیدیسرپ  یم امش  و   ) دنداد امش  هب  ار  شا  هدعو البق  هچنآ 

رافک امـش  تشونرـس  رد  یتلاخد  هچ   ) دنک محر  ام  رب  ای  دـنک و  كاله  ارم  ناوریپ  نم و  ادـخ ، اضرف )  ) رگا دـیهد  ربخ  نم  هب  وگب 
(. 28  ) دهد یم هانپ  كاندرد  باذع  زا  یسک  هچ  ار  نارفاک  دراد و )

رد یـسک  هچ  تسناد  دـیهاوخ  يدوز  هب  سپ  میدرک  لکوت  وا  رب  میدروآ و  نامیا  يو  هب  ام  هک  تسا  نامحر  ناـمه  سک  نآ  وگب 
(. 29  ) تسا راکشآ  تلالض 
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(. 30 ( ؟ دروایب ناتیارب  اراوگ  یبآ  هک  تسا  یسک  هچ  دورب  ورف  نیمز  تاقبط  رد  دیا  هدنز نآ  هلیسو  هب  امش  هک  یبآ  رگا  وگب 

607 .....تایآ ص : نایب 

هراشا

تقلخ و رد  ادخ  تینادحو  هب  نآ  هلیـسو  هب  ات  دهد  یم رکذت  نیکرـشم  هب  ار  یلاعت  يادخ  تیبوبر  زا  يرگید  ياه  هناشن تایآ  نیا 
، تسا روطنیا  هروس  همه  میتفگ  هک  نانچ  مه  دـنک ، یم نایب  دـیدهت  فیوخت و  اب  مأوت  ار  بلاطم  نآ  رد  و  دوش ، ناشنومنهر  ریبدـت 

دانع تجاجل و  هب  ٍروُُفن " ٍُّوتُع َو  ِیف  اوَُّجل  َْلب  هلمج " رد  هکنآ  زا  دعب  یلاعت  يادـخ  هک  میریگب  رظن  رد  ار  نیا  دـیاب  تسه  هک  يزیچ 
ادخ لوسر  هجوتم  ار  باطخ  هتفاترب  ناشیا  زا  نخـس  يور  و  دـینادرگرب ، نانآ  هب  باطخ  زا  ار  قایـس  درک ، هراشا  قح  هراب  رد  نانآ 

هک ار  ریبدـت  تقلخ و  رد  نم  تیبوبر  ياه  هناشن تایآ و  و  ناوخب ، ناشـشوگب  و  وگب ، نخـس  نانآ  اب  وت  الاح  دومرف : و  درک ، (ص )
يِذَّلا َوُه  ُْلق  ...يِذَّلا "،" َوُه  ُْلق  نک " ناشراذـنا  نم  باذـع  زا  و  روایب ، ناـشدای  هب  دـنراد  تلـالد  تیبوبر  رد  نم  یگناـگی  رب  همه 

هک ...ًارْوَغ " ْمُکُؤام  َحَبْصَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  ُْلق َأ  ...ُنمْحَّرلا "،" َوُه  ُْلق  ...ُهَّللا "،" َِینَکَلْهَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  ُْلق َأ  ...ُْملِْعلا "،" اَمَّنِإ  ُْلق  ...ْمُکَأَرَذ "،"
.نانچ نینچ و  وگب  وت  دیامرف : یم تایآ  نیا  همه  رد 

607 ص : ...ْمُکَأَشْنَأ .....]) يِذَّلا  َوُه   ) رشب ءاشنا  زا  دوصقم  ]

يزیچ و ییادـتبا  داجیا  يانعم  هب  ءاشنا " هملک " َنوُرُکْـشَت " ام  اًلِیلَق  َةَدـِْئفَْألا  َراْصبَْألا َو  َعْمَّسلا َو  ُمَُکل  َلَعَج  ْمُکَأَْشنَأ َو  يِذَّلا  َوُه  ْلـُق  " 
و ناتیرازگرکـش " تسا  مک  هچ  َنوُرُکْـشَت - اـم  اًـلِیلَق  هکنیا " هب  هدرک  باـتع  ار  رـشب  هیآ  نیا  رخآ  رد  هکنیا  رد  و  تسا ، نآ  تیبرت 
وا و داجیا  رشب و  ياشنا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هدجس  ملا  هروس  هیآ 9  نونمؤم و  هروس  هیآ 78  دننام  هیآ  نیا  ریظن  رخآ  رد  نینچمه 

یهلا  ياه  تمعن مظعا  زا  رکف ، سح و  زاهج  هب  شندرک  زهجم 
608 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 

.درک يریگ  هزادنا ار  نآ  تمظع  ناوت  یمن یسایقم  چیه  اب  هک  تسا ،
و تشادن ، هقباس  مه  هدام  رد  یتح  ینعی  تسا ، وا  هقباس  نودب  تقلخ  روظنم  هکلب  تسین ، وا  تقلخ  فرص  رـشب  ياشنا  زا  روظنم  و 

ندروآ دـیدپ  زا  و  دـناد ، یم راد  هقباـس ار  رـشب  هداـم  مسج و  تقلخ  ریز  هیآ  رد  هک  ناـنچ  مه  دوـبن ، ناـسنا  ماـن  هب  يزیچ  هداـم  رد 
َناْسنِْإلا اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو  دیامرف " : یم هدومن ، ءاشنا  هب  ریبعت  شداجیا  زا  دسر  یم وا  دوخ  هب  یتقو  یلو  دنک ، یم تقلخ  هب  ریبعت  شمسج 

« . 1 " » َرَخآ ًاْقلَخ  ُهانْأَْشنَأ  َُّمث  ...ًۀَغْضُم  َۀَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَف  ًۀَقَلَع  َۀَفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُّمث  ٍنیِکَم  ٍرارَق  ِیف  ًۀَفُْطن  ُهاْنلَعَج  َُّمث  ٍنیِط  ْنِم  ٍَۀلالُس  ْنِم 
رگید یتقلخ  هغضم ، نآ  اب  رشب  سفن  ندش  بیکرت  هلیسو  هب  هغضم  ندش  رکفتم  و  ریصب ، عیمـس و  ناسنا  دوش  یم هدیمهف  نآ  زا  هک 
اهنیا درادـن ، يا  هغـضم يا و  هقلع يا و  هفطن یلگ و  یکاخ و  تروص  ینعی  لبق ، يدام  ياهتروص  عاونا  تقلخ  اب  یتیخنـس  و  تسا ،

هیبش و  هتـشادن ، دوجو  راوطا  نیا  زا  کی  چـیه  رد  روعـش  ياراد  ناسنا  دوخ  اما  و  هتفرگ ، دوخ  هب  ناسنا  هدام  هک  تسا  يراوطا  همه 
.تسا اشنا  نامه  نیا  و  تسین ، اهنآ  زا  کی  چیه  هب 

رظن زا  ار  ناهگان " اذا - هملک " ، ) تسا « 2 " » َنوُرِشَْتنَت ٌرََـشب  ُْمْتنَأ  اذِإ  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  نونمؤم " هروس  هیآ  ریظن  و 

3 ص : ج19 ، نازیملاریسفت ، www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 533زکرم  هحفص 479 

http://www.ghaemiyeh.com


(. دیرادن رود 
تسا هراشا  َةَِدْئفَْألا " َراْصبَْألا َو  َعْمَّسلا َو  ُمَُکل  َلَعَج  َو  هلمج " و  ناسنا ، تقلخ  هب  تسا  هراشا  ْمُکَأَْشنَأ " يِذَّلا  َوُه  دومرف " : هکنیا  سپ 

لعج هک  نانچ  مه  تسا ، هدـئفا  رـصب و  عمـس و  ییاشنا  لعج  لـعج ، زا  روظنم  و  « ، 3  » رکف سح و  زاهج  هب  ناـسنا  ندـش  زهجم  هب 
َةَدـِْئفَْألا َراْصبَْألا َو  َعْمَّسلا َو  ُمَُکل  َأَْشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  هدومرف " اهنآ  ندوب  ییاـشنا  هراـب  رد  رگید  ياـج  رد  و  تسا ، ییاـشنا  یمدآ  سفن 

« . 4 " » َنوُرُکْشَت ام  اًلِیلَق 
__________________________________________________

قلخ هقلع  ار  هفطن  سپـس  میداد ، رارق  ظوفحم  ییاج  رد  هدرک  هفطن  ار  وا  سپـس  میدـیرفآ ، لـگ  زا  يا  هدـیکچ زا  ار  ناـسنا  اـم  (1)
.میدومن اشنا  رگید  يدوجوم  ار  وا  سپس  ...میدرک و  قلخ  هغضم  ار  هقلع  و  میدرک ،

.14 تایآ 12 - نونمؤم ، هروس 
رـشتنم و  دـیدش ، يرـشب  ناهگان  سپـس  و  درک ، قلخ  كاخ  زا  ار  امـش  هک  تسا  نیا  وا  هرـصحنم  تیبوبر  ياه  هناـشن زا  یکی  (2)و 

هیآ 20. مور ، هروس  .دیتشگ 
هک ینطاب ، ساوح  يارب  زین  زاهج  جنپ  و  هرـصاب " و " هعماس ،" هماش "،" هقئاذ "،" هسمال "،" دـشاب " : یم سح  يارب  زاهج  جـنپ  (3)

.مجرتم هفرصتم -" و " هظفاح " همهاو "،" لایخ "،" كرتشم "،" سح  دشاب " : یم دنرکف  رازبا  همه 
.امش رکش  تسا  كدنا  هچ  و  درک ، اشنا  هدئفا  راصبأ و  عمس و  امش  يارب  هک  تسا  یسک  وا  (4)

609 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 
تاتابن تادامج و  ینعی  تادوجوم ، ریاس  زا  ینطاب  يرهاظ و  هناگجنپ  ساوح  لـیبق  زا  يرایـسب  تافـص  هب  هک  دـنچ  ره  ناـسنا  سپ 

تازایتما ریاس  زا  رت  مهم ود  نیا  هک  هدوب  نیا  رطاخ  هب  ای  نیا  و  هدرک ، ءاـفتکا  رـصب  عمـس و  تفـص  ود  هب  هیآ  رد  یلو  تسا ، زاـتمم 
هدـش و قالطا  ءزج  رب  هیآ  رد  و  تسا ، يرهاظ  ساوح  تافـص و  همه  ود  نآ  زا  روظنم  الـصا  هک  هدوب  نیا  يارب  الامتحا  ای  و  تسا ،
زا زایتما  نیا  اب  ناسنا  هک  تسا  یمدآ  رکفتم  سفن  تسا ، بلق " داؤف - عمج " هک  ةدـئفا " هملک " زا  روظنم  و  تسا ، هدـش  هدارا  لک 

.دوش یم زاتمم  تاناویح  ریاس 
نیا رب  انب  دشاب ، یهلا  يامظع  ياه  تمعن همه  ای  تمعن و  نیا  هتسیاش  هک  يرکش  دیرازگ ، یم رکش  مک  ینعی  َنوُرُکْشَت -" ام  اًلِیلَق  " 

.دشاب یم الیلق " ارکش  نورکشت  مالک " ریدقت  و  تسا ، قلطم  لوعفم  الیلق " هملک " هدیاز و  ام " هملک "
.دوش یم مکرکش " الیلق  هلمج " يانعم  نیا ، رب  انب  هک  دنا ، هتفرگ هیردصم  ار  ام " هملک " نیرسفم  زا  « 1  » یضعب و 

و تسا ، تقلخ  يانعم  هب  تسا ، قتشم  نآ  زا  مکأرذ " لعف " هک  ءرذ " ردصم " َنوُرَشُْحت " ِْهَیلِإ  ِضْرَْألا َو  ِیف  ْمُکَأَرَذ  يِذَّلا  َوُه  ُْلق  " 
هدام هب  هتـسباو  یلامعا  هب  زج  ناـنآ  لاـمک  و  تسا ، نیمز  هب  هتـسباو  ناـشتقلخ  هک  تسا  نیا  نیمز  رد  ناـشیا  ندرک  قلخ  زا  روظنم 

و دوش ، بوذـجم  نآ  يوس  هب  اهلد  هک  يروط  هب  هداد ، تنیز  رـشب  لد  رد  ار  ینیمز  داوم  یلاعت  يادـخ  يرآ  دوش ، یمن مامت  ینیمز 
اًلَمَع ُنَسْحَأ  ْمُهُّیَأ  ْمُهَُوْلبَِنل  اَهل  ًۀَنیِز  ِضْرَْألا  یَلَع  ام  اْنلَعَج  اَّنِإ  دومرف " : هک  نانچ  مه  دندرگ ، زاتمم  حلاط  زا  حلاص  دارفا  هلیسو  نیا  هب 

« . 2 " » ًازُرُج ًادیِعَص  اْهیَلَع  ام  َنُولِعاَجل  اَّنِإ  َو 
.یعطق تسا  يا  هدعو تمایق و  ازج و  ثعب و  هلاسم  هب  تسا  هراشا  َنوُرَشُْحت " ِْهَیلِإ  َو  هلمج " و 

نیرکنم رافک و  نخس  هلمج  نیا  رد  .تسا  دوعوم  تمایق  نامه  هدعو  نیا  زا  روظنم  َنِیقِداص " ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  " 
.هدوب ازهتسا  روظنم  هب  ناشلاجعتسا  هتبلا  دندرک ، هلجع  نآ  ندمآ  رد  هک  دنک  یم تیاکح  ار  داعم 

یک هدعو  نیا  سپ  دنتفگ " یم هک  تسا  ناشیا  لاجعتسا  زا  باوج  هلمج ، نیا  ٌنِیبُم " ٌریِذَن  اَنَأ  امَّنِإ  ِهَّللا َو  َْدنِع  ُْملِْعلا  اَمَّنِإ  ُْلق  " 
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__________________________________________________

. ].....[ ص 329 ج 10 ، نایبلا ، عمجم  (1)
يدوز هب  ام  و  دـننک ، یم لمع  رتهب  ناشمادـک  مییامزایب ، ار  ناـشیا  اـت  میدرک  نیمز  تنیز  تسا  نیمز  يور  هچنآ  هک  مییاـم  نیا  (2)

هیآ 7 و 8. فهک ، هروس  .میزادنا  یم ناشرظن  زا  کشخ  كاخ  نوچ  تسا  نیمز  يور  هچنآ 
610 ص : ج19 ، نازیملا ، همجرت 

ار یـسک  یلاعت  يادخ  زا  ریغ  و  تسا ، ادخ  دزن  دسر  یم تقو  هچ  تمایق  هکنیا  هب  ملع  هک  تسا  نیا  باوج  لصاح  و  ...دـسر ،" یم
يریذـن هکنیا  زجب  نم  و  « 1 " » َوُه اَّلِإ  اِهْتقَِول  اهیِّلَُجی  ـال  هدومرف " : نآرق  رگید  ياـج  رد  شدوخ  هک  ناـنچ  مه  تسین  یهاـگآ  نآ  زا 

اما و  دیوش ، یم روشحم  ادخ  يوس  هب  يدوز  هب  هک  مهد  ربخ  امـش  هب  مرومام  اهنت  نم  مرادـن ، يرایتخا  تیلوئـسم و  متـسه  راکـشآ 
.مناد یمن دیوش ، یم روشحم  تقو  هچ  هکنیا 

" ملعلا هملک " رد  مال  نیا ، رب  انب  و  دوش ، یم هدافتسا  باوج  لاؤس و  قایس  ینعی  دراد  رارق  نآ  رد  هیآ  هک  یقایس  هیآ و  زا  یناعم  نیا 
َْدنِع ُْملِْعلا  اَمَّنِإ  هلمج " زا  هک  نانچ  مه  مینادب ، سنج  يارب  ار  مال  فلا و  رگا  اما  و  تسا ، رـشح  تقو  هب  ملع  دارم ، تسا و  دهع  مال 
دزن ملع  تقیقح  یلک  روط  هب  هک  دوش  یم نیا  شیاـنعم  هجیتـن  رد  دوش ، یم هدافتـسا  سنج  نیمه  يرگید  زیچ  زا  رظن  عـطق  اـب  ِهَّللا "

َنوُطیُِحی َو ال  دومرف " : هک  نانچ  مه  یلاـعت ، يادـخ  نذا  هب  رگم  دـبای ، یمن هطاـحا  ملع  نآ  زا  رادـقم  چـیه  هب  يدـحا  و  تسادـخ ،
روـشحم يدوز  هب  امـش  هک  منادـب  ار  نـیا  زج  شنارک  یب مـلع  نآ  زا  نـم  هـک  هتـساوخن  ادـخ  و  « 2 " » َءاـش اـِمب  اَّلِإ  ِهِْملِع  ْنِم  ٍء  ْیَِـشب

.مرادن نادب  یملع  تسا  ینامز  هچ  زور  نآ  ندیسر  تقو  هکنیا  اما  و  منک ، راذنا  زور  نآ  زا  ار  امش  و  دیوش ، یم
" ...اوُرَفَک َنیِذَّلا  ُهوُجُو  ْتَئیِس  ًۀَْفلُز  ُهْوَأَر  اَّمَلَف  " 

" لدع دـیز  باب " زا  تسه  مه  نکمم  و  تسا ، کیدزن " بیرق - نآ " زا  دارم  .تسا و  یکیدزن " برق - يانعم " هب  ۀـفلز " هملک "
هدعو و نآ  یتقو  هک : تسا  نیا  هیآ  يانعم  .ددرگ و  یمرب باذع  هب  « 3  » یضعب لوق  هب  و  دعو ، هب  هوأر " هلمج " رد  ریمـض  و  دشاب ،

ادیوه يدیمون  نارـسخ و  رثا  ناشیامیـس  رد  و  دوش ، یم شرت  دندیزرو  رفک  هک  یناسک  يور  تقو  نآ  دـننیبب  کیدزن  ار  باذـع  ای 
.ددرگ یم

ره دیدشت ، اب  نوعدت " لاد و " دیدشت  نودب  نوعدت " دنا " : هتفگ تغل  ياملع  زا  « 4  » یضعب َنوُعَّدَت -" ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  اَذه  َلِیق  َو  " 
هتفگ ناشیا  هب  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  .دـیدشت و  اب  نورخدـت " دـیدشت و " یب نورخدـت " هملک " ود  لثم  تسا ، انعم  کی  هب  ود 

هچ باذع  تمایق و  نآ  سپ  دیدیـسرپ  یم هراومه  امـش  و  دنداد ، امـش  هب  هک  تسا  يا  هدعو نامه  دینیب  یم هک  باذع  نیا  دوش : یم
رهاظ زا  و  دیدرک ، یم هلجع  شندمآ  رد  ُدْعَْولا " اَذه  یتَم  نتفگ " اب  و  تسا ، تقو 

__________________________________________________

هیآ 187. فارعا ، هروس  .دنک  یمن راکشآ  دوخ  عقوم  هب  ار  نآ  وا  زج  یسک  (1)
هیآ 255. هرقب ، هروس  .دهاوخب  وا  دوخ  هک  يرادقم  هب  رگم  ددرگ  یمن هاگآ  وا  ملع  زا  یسک  (2)

ص 329. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  (3 و 4)
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دنا هتفگ نیرسفم  زا  « 1  » یـضعب .دننک  یم باطخ  خزود  لها  هب  ادخ  رما  هب  هک  دـنا ، هکئالم مالک  نیا  هدـنیوگ  هک  دـیآ  یمرب قایس 
.دنیوگ یم رگیدکی  هب  هک  دنرافک  دوخ  نآ  هدنیوگ 

ازج طرش و  هک  تسا ، هیطرش  نا " فرح " ٍمِیلَأ " ٍباذَع  ْنِم  َنیِِرفاْکلا  ُریُِجی  ْنَمَف  انَمِحَر  ْوَأ  َیِعَم  ْنَم  ُهَّللا َو  َِینَکَلْهَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  ُْلق َأ  " 
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ربخ نم  هب  وگب : ناشیا  هب  دـیامرف  یم تسا ، ...َنیِِرفاْکلا " ُریُِجی  ْنَمَف  هلمج " شیازج  و  ُهَّللا " َِینَکَلْهَأ  هلمج " نآ  طرـش  دـهاوخ ، یم
هک ار - نارفاک  یـسک  هچ  دنکن ، نامکاله  هدومن ، محر  ام  هب  ای  و  دـنک ، كاله  دـننم  اب  هک  ار  نینمؤم  ارم و  ادـخ  رگا  منیبب  دـیهد 
هب هلمج  نیا  رد  و  دهد ؟ یم هانپ  وا  كاندرد  باذع  زا  دییوا -، كاندرد  باذع  قحتسم  و  دیزرو ، یم رفک  ادخ  هب  دییامـش و  نیمه 
هب هک  ار  یباذع  و  درادن ، امـش  لاح  هب  يدوس  چیه  نامندشن  كاله  ام و  ندش  كاله  هکنیا  هب  دنک  یم دـیدهت  ار  رافک  عطاق  روط 

.دزاس یمن فرطرب  امش  زا  دیسر  دهاوخ  امش  هب  ناترفک  رطاخ  هب  عطق و  روط 
شرومام یلاعت  يادخ  اذل  دـندرک ، یم نیرفن  ندرم  هب  ار  نینمؤم  و  ص )  ) ادـخ لوسر  هکم  رافک  دـنا : هتفگ نیرـسفم  زا  « 2  » یضعب

وا تمحز  زا  ام  و  تسوا ، تسد  هب  ام  تشونرـس  لاح  ره  هب  درادـب ، یقاب  هچ  دـنک و  كاله  ار  ام  ادـخ  هچ  دـیوگب : ناشیا  هب  درک 
نآ قحتـسم  ادـخ  هب  ناترفک  رطاخ  هب  هک  ادـخ  میلا  باذـع  زا  هک  دـیراد  ار  یـسک  هچ  دـینک ، یم هچ  امـش  اـما  و  میراد ، ریخ  دـیما 

؟ دهد ناتهانپ  دیا ، هدش
هدش رومام  هَّللا  لوسر  هک  ددرگ  یمرب ییادخ  هب  ریمض  ٍنِیبُم " ٍلالَض  ِیف  َوُه  ْنَم  َنوُمَْلعَتَـسَف  اْنلَّکَوَت  ِْهیَلَع  ِِهب َو  اَّنَمآ  ُنمْحَّرلا  َوُه  ُْلق  " 

ییادخ نآ  وگب  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  .دزاس و  كاله  ار  وا  ات  دنناوخ  یم ار  ادخ  نامه  رافک  و  دنک ، توعد  وا  دیحوت  هب  ار  رشب 
ره شتمعن  هک  تسا  ینامحر  ناـمه  دـیناوخ ، یم نینمؤم  هیلع  نم و  نیرفن  هب  ار  وا  امـش  و  مناوخ ، یم وا  دـیحوت  هب  ار  امـش  نم  هک 

، مینک دامتعا  ای  و  میوش ، لیامتم  وا  ریغ  يزیچ  هب  هکنیا  نودـب  میا ، هدرک لـکوت  وا  رب  هدروآ  ناـمیا  وا  هب  اـم  و  هتفرگ ، ارف  ار  يزیچ 
؟ امش ای  ام و  تسا ؟ راکشآ  تلالض  رد  یسک  هچ  دیمهف  دیهاوخ  يدوز  هب  رفاک ! مدرم  يا  سپ 

هک ار  انلکوت " لعف " لوعفم  و  دروآ ، لعف  زا  دعب  دشاب ، هب " رد " ریمض  هک  ار  انما " لعف " لوعفم  ارچ  یسرپب  رگا  هتفگ : فاشک  رد 
هصالخ و  دروآ ، لعف  زا  رتولج  دشاب  هیلع " رد " ریمض 

__________________________________________________

ص 75. ج 30 ، يزار ، رخف  ریسفت  (1)

ص 76. ج 30 ، يزار ، رخف  ریسفت  (2)
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هک دوب ، نارفاک  هب  ضبرعت  ماـقم  رد  اـنمآ " هملک " هک  دوب  نیا  شتلع  میوگ : یم خـساپ  رد  هیلع ؟" اـنلکوت  هب و  اـنما  دومرفن " : ارچ 
و دومرف : هاگ  نآ  میدیزرون ، رفک  وا  هب  امش  لثم  و  نامحر ، هب  میدروآ  نامیا  هدومرف " : ایوگ  سپ  دوب ، هدمآ  نایم  هب  ناشرکذ  البق 

لکوت نآ  رب  امـش  هچنآ  رب  میدرکن  لکوت  و  دناسر - یم ار  راصحنا  وا ) رب   ) هملک ندـش  مدـقم  نوچ  میدرک - لکوت  وا  صوصخ  رب 
« . 1  » سب نامحر و  يادخ  رب  ام  و  دیدرک ، لکوت  ناتلاوما  لاجر و  رب  امش  دیدومن ،

نیا زا  روظنم  و  تسا ، نیمز  رد  بآ  نتفر  ورف  يانعم  هب  روغ " هملک " ٍنیِعَم " ٍءاِمب  ْمُکِیتْأَی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤام  َحَبْصَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  ُْلق َأ  " 
ربخ ارم  هک : تسا  نیا  هیآ  يانعم  .تسا و  نیمز  يور  رد  يراـج  بآ  ياـنعم  هب  نیعم " هملک " و  تسا ، رئاـغ - لـعاف - مسا  ردـصم 

؟ دزاس يراج  بآ  ناتیارب  نیمز  يور  رد  هک  تسا  یسک  هچ  دنامن ، یبآ  نیمز  يور  و  دور ، ورف  نیمز  هب  امش  بآ  رگا  دیهد 
ریسفت اهنآ  زا  روظنم  هتبلا  هک  دنک ، یم قیبطت  بانج  نآ  ینمـشد  و  ع )  ) یلع تیالو  رب  ار  هفیرـش  هیآ  هک  تسا  یتایاور  هراب  نیا  رد 

« . 2  » تسا قادصم  رب  یلک  قیبطت  هکلب  تسین 
__________________________________________________

ص 583. ج 4 ، فاشک ، ریسفت  (1)
ص 379. ج 2 ، یمق ، ریسفت  (2)
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