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( يا هناسر  درکیور  اب   ) یمالسا ياه  هزومآ  ساسا  رب  یگدنز  کبس 

باتک تاصخشم 

1353 دیمح ، عناق ، لضاف  هسانشرس :

. عناق لضاف  دیمح  يا /) هناسر  درکیور  اب  یمالسا ( ياه  هزومآ  ساسا  رب  یگدنز  کبس  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1392 یمالسا ، ياه  شهوژپ  زکرم  ناریا ، یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  مق : رشن : تاصخشم 

246ص. يرهاظ : تاصخشم 

7-275-514-964-978 : : کباش

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  یگدنز --  هویش  عوضوم :

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  یگدنز --  عوضوم :

یمالسا ياه  شهوژپ  زکرم  ناریا . یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا : هسانش 

258BP/1392 2س2ف هرگنک : يدنب  هدر 

297/72 ییوید : يدنب  هدر 

3112919 یلم : یسانشباتک  هرامش 
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هچابید

هچابید

يدالیم مهدزون  نرق  همین  زا  دوشیم ، هدارا  صاخ  حالطصا  نیا  زا  هزورما  هک  یتروصهب  نآ ، ینوماریپ  ثحابم  یگدنز و  کبـس  عوضوم 
يریگلکش يارب  هعماج  ره  هکنیا  وگ  دش ؛ دراو  یگنهرف  تاعلاطم  هزوح  رد  سپس  یعامتجا و  ناسانش  ناور  ناسانش و  هعماج  تایبدا  رد 

زین ام  هعماج  رد  هک  تسا  یتدم  تسا . نوگانوگ  حوطـس  رد  یـشنک  يراتفر و  ددعتم  ياهوگلا  زا  يدنمهرهب  دنمزاین  یعامتجا ، دـشر  و 
یناریا یمالسا  یگدنز  کبـس  رب  یناریا ، هعماج  ندوب  یمالـسا  ياضتقا  هب  تسا  یعیبط  یلو  دوش ، یم  هجوت  عوضوم  نیا  هژیو  تایبدا  هب 

یمالـسا ياه  هزومآ  هب  هجوت  هناسر ، شزومآ و  هداوناخ ، نوچمه  یگنهرف ، راذگرثا  ياهداهن  يارب  ساسا ، نیا  رب  دوش . ياهژیو  دـیکأت 
یگنهرف ياهـصخاش  اب  بسانتم  ِیگدنز  کبـس  زا  یعون  هب  نداد  لکـش  يارب  اههزومآ ، نیا  رد  هدش  یفرعم  ياهوگلا  زا  نتفرگ  ماهلا  و 

زاغآ ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  ياهـشهوژپ  زکرم  مامتها  اب  هک  زین  رـضاح  شهوژپ  دوب . دهاوخ  مهم  یناریا ، هعماج  صاخ 
يدرف و حطس  رد  ار  یمالـسا  یگدنز  کبـس  ياهـصخاش  زا  یخرب  هصرع ، نیا  رد  اهماگ  نیتسخن  زا  یکی  ناونعهب  دشوکیم  تسا ، هدش 

. دنک یفرعم  جارختسا و  یعامتجا 

یعامتجا تاعلاطم  هورگ 

شهوژپ لک  هرادا 
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راتفگ شیپ 

راتفگ شیپ 

یگدـنز ییانعم  يراجنه و  داعبا  هب  هک  تسا  درف  ره  شنک  ياهوگلا  اـهراتفر و  هعومجم  یگدـنز  کبـس  یگنهرف ، تاـعلاطم  هزوح  رد 
تالماعت صاخ  ياوتحم  تیهام و  رب  هکنیا  رب  نوزفا  یگدنز  کبـس  يدرکیور ، نینچ  ساسا  رب  تسا  یعیبط  دشاب . هتـشاد  رظن  یعامتجا 

یگدـنز هرمزور و  لمع  نایرج  رد  درف  ياهریـسفت  یناعم و  تاـین ، ضارغا ، رگناـیب  دراد و  تلـالد  هعماـج  ره  رد  صاخـشا  ياهـشنک  و 
زا ياهعومجم  یگدنز ، کبـس  زا  بیترت ، نیدـب  دوب . دـهاوخ  زین  دارفا  ياه  شزرا  اهرواب و  ماظن  فیک  ّمک و  هدـنهدناشن  تسا ، هنازور 
زا یتشادرب  نینچ  هتبلا  دروآیم . دـیدپ  ار  رگید  ياهلک  زا  زیامتم  لک  کی  هک  دوشیم  هدارا  طـبترم  دـنمماظن و  يراـتفر  رـصانع  اـهوگلا و 

تیلباق زا  دراد ، هارمه  هب  ار  هصرع  نیا  نارظنبحاص  ياههاگدـید  نیرتدـیدج  نیرخآ و  ینابیتشپ  هکنیا  رب  نوزفا  یگدـنز  کبـس  موهفم 
. تسا رادروخرب  یمالسا  یناریا  هعماج  تائاضتقا  ساسا  رب  یگدنز  کبس  موهفم  يزاس  یموب  يارب  یبوخ 

هک یگدـنز  کبـس  رد  مهم  ياهوگلا  زا  یکی  هک  تسا  نآ  یگدـنز  کبـس  هرابرد  شهوژپ  شواـک و  يارب  یلم  هناـسر  رد  مهم  هلئـسم 
هب زین  یمالسا  ياههزومآ 
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رد تسا . یعامتجا  رتهدرتسگ  رتهب و  شریذپ  روظنم  هب  یگدنز  ياهوگلا  زا  ياهعومجم  غیلبت  جیورت و  یگنوگچ  دنراد ، هژیو  هجوت  نآ 
اهزاین اب  ار  ینید  ياههزومآ  یگنهامه  بطاخم ، هک  تسا  هدش  ياهژیو  دـیکأت  یغیلبت  هتکن  نیا  رب  هراومه  مالـسا  نیبم  نید  ياههزومآ 

یم ار  اههزومآ  نیا  یناسآ  هب  بطاخم  یتشادرب ، كرد و  نینچ  ندـمآ  مهارف  یپ  رد  تسا  یعیبط  دـنک . كرد  یتسرد  هب  دوخ  ترطف  و 
هب یمالـسا  هعماج  یمومع  ياههناسر  رگا  اتـسار ، نیا  رد  تفرگ . دهاوخ  راک  هب  دوخ  یگدنز  ریـسم  رد  ار  يداهنـشیپ  ياهوگلا  دریذپ و 

یگدـنز کبـس  زا  ییوگلا  زورما ، ناسنا  يارب  دنـشاب  هتـشاد  دـصق  يراتفر ، ياهوگلا  جـیورت  غیلبت و  مهم  ياه  هاگرذـگ  زا  یکی  ناونع 
يراـگزاس بطاـخم ، یـسانش  ییاـبیز  سح  فرـصت  اـب  دنـشوکب  دـیاب  دـنزاس ، هنیداـهن  ریگارف  یحطـس  رد  ار  نآ  دـننک و  میـسرت  ینید 

. دننک راکشآ  نییبت و  یناسنا  ترطف  اب  ار  اههزومآ  نیا  زا  هدمآرب  يراتفر  ياهوگلا  ینید و  لیصا  ياههزومآ 

دهاوخ یم  هکلب  تسین ، يویشرآ  ای  يا  هناخباتک  یثحب  ًافرص  یگدنز ، کبس  میشاب  هجوتم  هک  دوشیم  ربارب  دنچ  ینامز  هتکن  نیا  تیمها 
، نوناق بلاق  رد  ار  نآ  زیچ  همه  ناوتیمن  سپ  دشاب . هتـشاد  گنررپ  هتـسویپ و  يروضح  اهناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  ياج  همه  رد 
زا یمهم  ياهشخب  تسا و  ینورد  يارجا  تنامض  دنمزاین  نآ  ياه  هبنج  زا  يرایسب  ساسا ، نیا  رب  درک . هئارا  لمعلا  روتسد  همان و  شخب 

هژیو هب  یناگمه ، ياههناسر  شقن  هلحرم ، نیا  رد  دـیآرد . یعامتجا  ياهراجنه  تروص  هب  یمومع  لاـبقا  یگـشیمه و  غیلبت  اـب  دـیاب  نآ 
زا دوخ ، يرادینـش  يرادـید و  ياهرازبا  کـمک  هب  اـت  تسا  گـنررپ  ًـالماک  دارفا ، يریذـپ  هعماـج  رد  مهم  يداـهن  ناونع  هب  یلم  هناـسر 

. درب هرهب  یمالسا  یگدنز  کبس  تیبثت  جیورت و  يارب  يرنه  یتخانش و  ییابیز  هدرتسگ  ياهتیفرظ 
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هجوت یبرغ  نادنمـشیدنا  ياههاگدید  هب  يدح  ات  هراشا و  یگدنز  کبـس  کیـسالک  ثحابم  هب  ترورـض  هزادـنا  هب  هک  رـضاح  راتـشون 
یگدـنز کبـس  بلاـق  رد  ییاـهوگلا  اـههزومآ ، نیا  زا  دوش و  زکرمتم  یمالـسا  ياـه  هزومآ  درکیور  رب  دـشوک  یم  رتـشیب  تسا ، هدرک 

زا ياـهعومجم  یفرعم  يارب  نآ  رد  شواـک  یمالـسا و  ياـه  هزوـمآ  یـسررب  رـضاح ، شهوژپ  زا  فدـه  سپ  دـهد . تـسد  هـب  یمالـسا 
رد يدرکیور  نینچ  ندوـب  عیدـب  لـیلد  هب  زین  تسا . یناریا  هعماـج  صاـخ  ياـهیگژیو  گـنهرف و  اـب  بساـنتم  ینید ، یگدـنز  ياـهوگلا 

مهم ثحبم  هب  صقان  دورو  نیمه  تسا  دیما  دوب . دهاوخ  راوشد  هعومجم  نیا  رب  یگدنز » کبـس   » یلک ناونع  قالطا  ینید ، ياهـشهوژپ 
یلمع تامادقا  نوزفازور و  شالت  هب  يرتشیب  راکتشپ  اب  ار  هصرع  نیا  هب  دنم  هقالع  نادنمشیدنا  نارظنبحاص و  یگدنز ، کبس  یساسا  و 

. دنک قیوشت 

رب رد  ار  ناسنا  یگدـنز  يایاوز  اه و  هبنج  همه  یمالـسا ، ياههزومآ  ندوب  عماج  هک  تسا  نآ  راتـشون ، نیا  ياه  ثحب  یلک  ضرف  شیپ 
طابترا رگیدـمه  اب  نآ  يازجا  هک  تسا  لـماک  یموهفم  ماـظن  کـی  ناونع  هب  یمالـسا  ياـههزومآ  هب  هجوت  رگید ، ضرفـشیپ  دریگ . یم 

اب دـشوکیم  هک  اهـشهوژپ  هنوگ  نیا  رد  راـک  تعیبـط  تساـه . شخب  رگید  فادـها  هدـننک  لـیمکت  شخب ، ره  فدـه  دراد و  مکحتـسم 
اهوگلا اهـصخاش و  میهافم ، جاتنتـسا  جارختـسا و  هب  یقطنم  یملع و  هدـش  هتفریذـپ  ياه  بوچراـچ  رد  ینید و  ياـههزومآ  رد  يواـکاو 

يارب دـنکیم  اضتقا  شهوژپ  نیا  ییارقتـسا  تیهام  دـهدیم . رارق  فراعتم  لوادـتم و  يرظن  ياهبوچراچ  زا  رتارف  جراـخ و  ار  نآ  دزادرپب ،
. میاهتخادرپ زین  نییبت  لیلحت و  هب  يدراوم  رد  دنچره  دوش ؛ هدافتسا  یفیصوت  شور  زا  قیقحت 

: میریگ یم  یپ  ار  ریز  ياه  شسرپ  شهوژپ ، فده  نیمأت  يارب 
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؟ تسیچ یگدنز  کبس  ياهدرکراک  اهدمآ و  یپ  أشنم ، . 1

نید يارب  ناوت  یم  یهاگیاج  هچ  هصرع  نیا  رد  ًاساسا  دوش و  راد  هدهع  دناوتیم  یشقن  هچ  هعماج  یگدنز  کبـس  يریگلکـش  رد  نید  . 2
؟ تفرگ رظن  رد 

؟ درک يدنبهتسد  ار  نآ  ناوتیم  هنوگچ  تسیچ و  یمالسا  یگدنز  کبس  ورملق  . 3

، یگدـنز کبـس  یموهفم  یـسررب  نوچمه  یتاـیلک  هب  تسخن ، لـصف  رد  میا . هدرک  میظنت  لـصف  جـنپ  رد  ار  رثا  یلک  راـتخاس  نیارباـنب ،
یـسررب يارب  اـکتا  لـباق  عباـنم  هب  نینچمه  میا . هتخادرپ  یگدـنز  کبـس  يریگلکـش  رد  نید  شقن  گـنهرف و  موهفم  اـب  نآ  ياـهزیامت 

هتـسسگ و اهنت  هن  یگدـنز ، کبـس  هک  تسا  نآ  ام  رواب  میا . هدرک  هراشا  ارذـگ  روط  هب  یگدـنز  ياهوگلا  هراـبرد  یمالـسا  ياـههزومآ 
کبـس زا  یـشخب  مه  ینید ، ياه  هزومآ  زا  هدـمآرب  ياهـشیارگ  شرگن و  هک  تسین ، هعماج  رب  مکاح  ياهـشزرا  اهرواب و  ماظن  زا  هدـیرب 

. تسا راذگرثا  فرژ ، يدج و  تروص  هب  نآ  ياهشخب  رگید  يریگلکش  رد  مه  دهدیم و  لیکشت  ار  یگدنز 

یناـسنا و تیوه  ترطف ، هراـبرد  مالـسا  هاگدـید  نوـچمه  یمالـسا ، ياـههزومآ  زا  هدـمآرب  شرگن  زا  یـشخب  مود ، لـصف  رد  نیارباـنب ،
اب ینید ، ياـه  هزومآ  رب  یکتم  ياـهراجنه  اهـشزرا و  زا  یخرب  هب  موس ، لـصف  رد  و  میا . هدرک  نییبت  یگدـنز  يارب  ار  ناـسنا  ییوجاـنعم 

یگنررپ یتفرعم  هغبـص  لصف ، ود  نیا  رد  هدـش  هئارا  ثحاـبم  دراد . یگدـنز  کبـس  رد  يرتشیب  هولج  هک  میا  هتخادرپ  يدراوم  رب  دـیکأت 
رادروخرب هرابرگد  هجوت  یناوخزاب و  تیمها  زا  هعماج ، حطـس  رد  هدـهاشم  لباق  ینیع  يراـتفر و  ياـهوگلا  هناوتـشپ  ناونع  هب  اـما  دراد ،

. تسا

یم یـسایس  يداصتقا و  یعامتجا ، یگنهرف ، نوگانوگ  ياه  هزوح  رد  یگدـنز  کبـس  رتسوملم  رتینیع و  ياهوگلا  هب  مراـهچ ، لـصف  رد 
تاعوضوم و عون  میزادرپ .
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، فرصم يوگلا  دننام  یثحابم  دهد . صاصتخا  دوخ  هب  يرتشیب  ياه  هحفص  دشاب و  هتـشاد  يرتشیب  مجح  درکیم  اضتقا  لصف ، نیا  لئاسم 
شخب نیا  رد  حرطم  ياه  عوضوم  نیرتمهم  زا  یناـسنا ، تسیز  طـیحم  هب  هجوت  دـیلوت و  تابـسانم  راـتفر ، رد  يورهناـیم  تغارف ، تاـقوا 

، میا هتخادرپ  اهنآ  هب  لصف  نیا  رد  هک  تسا  یکدنا  تاعوضوم  زا  رتارف  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  حرط  لباق  تاعوضوم  هرتسگ  دـنچره  تسا .
. مینک هدنسب  یگدنز ، کبس  ثحابم  اب  تاعوضوم  نیرت  طبترم  هئارا و  لباق  دراوم  نیرتمهم  هب  طقف  میا  هدیشوک  راتشون  نیا  رد 

ياهوگلا دوجوم  تیعـضو  هب  نیـشیپ ، ياه  لـصف  رد  هدـش  هئارا  يزیوجت  يراـجنه و  یگدـنز  کبـس  ساـسا  رب  مینآرب  مجنپ  لـصف  رد 
اـه و لـصف  رـسارس  رد  تسا  نشور  مینک . یباـیزرا  ینید  ياـهوگلا  زا  هدـمآرب  ياـهرایعم  اـب  ار  نآ  هجوت و  یناریا ، هعماـج  رد  یگدـنز 

. میا هتخادرپ  دوخ  شقن  يافیا  رد  نآ  ینونک  تّوق  فعض و  طاقن  زین  هناسر و  راذگرثا  شقن  هب  ثحابم ،

رد یثحابم  نینچ  حرط  ترورـض  دـنچره  تسا و  ینید  درکیور  اب  یگدـنز  کبـس  ورملق  رد  تسخن  ياـهماگ  زا  یکی  رـضاح ، شهوژپ 
هتـسیاش و سپ  تسناد . ناوت  یم  اهدرکیور  ثحابم و  نیا  رد  ماگنهرید  يزاغآ  ار  ییاهراک  نینچ  تسا ، نشور  ًـالماک  یمالـسا  هعماـج 

. دنشخب تعرس  ار  نآ  یلماکت  دنور  دننک و  يریگ  یپ  ار  ثحابم  نیا  رت  يدج  تروص  هب  گنهرف ، نید و  یلاها  تسا  هتسیاب 

راتفگ www.Ghaemiyeh.comشیپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


14 ص :

راتفگ www.Ghaemiyeh.comشیپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


15 ص :

تایلک لوا : لصف 

هراشا

تایلک لوا : لصف 

اه لصف  ریز 

دمآرد

یگدنز کبس  گنهرف و 

یگدنز کبس  یمالسا  عبانم 

دمآرد

دمآرد

، اهوگلا نیا  کمک  هب  میناوتب  هکنیا  يارب  تسا و  هدرک  یفرعم  ای  جیورت  دییأت ، یمالسا  ياههزومآ  هک  يراتفر  ياهوگلا  اب  ییانشآ  يارب 
تایبدا اب  لامجا  هب  مک  تسد  دیاب  ادتبا  میروآ ، مهارف  یگدنز  کبس  کی  ناونعهب  ار  يداقتعا  یشزرا و  يراتفر ، مجسنم  هعومجم  کی 

. میـسانشب تیوه  گنهرف و  دننام  راوجمه ، میهافم  اب  ار  نآ  قباطت  زیامت و  نازیم  میوش و  انـشآ  یگدـنز  کبـس  موهفم  اب  طبترم  ثحابم 
کمک ام  هب  مهم  نیا  مینک . یسررب  یگدنز  ياهکبس  ای  کبس  يریگ  لکـش  دنیآرف  رد  ار  نید  هاگیاج  شقن و  تسا  يرورـض  نینچمه 

هتکن زا  رگید  یکی  میرب . شیپ  هب  يرتشیب  تقد  اب  ار  ثحابم  ریس  میدرک ، هراشا  اهنآ  هب  همدقم  رد  هک  ییاه  ضرفـشیپ  ساسا  رب  دنک  یم 
هب طوبرم  صاخ  تایبدا  اب  ام  هک  تسا  نشور  تسا . یمالسا  عبانم  رد  ثحابم  هنوگ  نیا  هنیـشیپ  یـسررب  لصف ، نیا  رد  هراشا  دروم  ياه 

، تسا هتـشذگ  مالـسا  نییآ  روهظ  زا  هک  ینرق  هدراهچ  لوط  رد  یلو  میزادرپب ، شواک  هب  یمالـسا  عباـنم  رد  میناوتیمن  یگدـنز » کبـس  »
هب یگدنز  کبـس  ياپون  موهفم  رد  نونکا  هک  دناهدرک  هراشا  يرظانتم  ثحابم  هب  ینید ، تایبدا  اب  هک  مینک  ییاسانـش  ار  یعبانم  میناوتیم 

. دوش یم  هجوت  اهنآ 
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یگدنز کبس  یسانش  موهفم 

هب یعامتجا ، تیعقاو  ندوب  هیالدـنچ  زین  وا و  ياهراتفر  ناسنا و  اب  نتـشاد  راکورـس  لیلد  هب  یعامتجا ، مولع  هژیو  هب  یناسنا  مولع  تیهام 
يارب دزاـس . یم  ینادرگرـس  راـچد  ثحب ، دروم  میهاـفم  زا  ناـسکی  ياـهفیرعت  هئارا  يارب  ار  هصرع  نیا  نادنمـشیدنا  هک  تسا  يا  هنوگ 

رظن قافتا  هب  داهن  يورجک و  گنهرف ، نوچ  ییاه  موهفم  فیرعت  هراـبرد  نونک  اـت  رایـسب  ياـه  شـالت  دوجو  اـب  ناسانـش  هعماـج  لاـثم ،
فالتخا زا  يرایـسب  بجوم  هلئـسم ، نیمه  دوخ  دننک و  دـیکأت  میهافم  یـساسا  ياهیگژیو  رب  دنـشوکیم  ًالومعم  ور ، نیا  زا  دـنا . هدیـسرن 

هزوح رد  اهتوافت  زا  یخرب  هب  میراچان  راتـشون  نیا  رد  زین  ام  هک  تسا  نشور  حیـضوت ، نیا  اب  تسا . هدـش  یناـسنا  مولع  هزوح  رد  اـهرظن 
کبـس تاعلاطم  هزوح  رد  هکنیا  رب  نوزفا  دوشیم . دای  یگدـنز » کبـس  یلک  ناونع  اب  نآ  زا  هک  مینک  هجوت  یگدـنز  ياـهوگلا  یموهفم 

رامش هب  ثحابم  نیا  فعض  طاقن  نیرتمهم  زا  اهنآ ، نایم  یموهفم  يدنبزرم  ندرکن  تیاعر  هک  دنربیم  هرهب  يددعتم  ناگژاو  زا  یگدنز ،
کبـس  » ندـش رادـیدپ  هک  ییاـج  اـت  تسا ؛ دـیدج  تبـسن  هب  یموهفم  یعاـمتجا ، مولع  دوـجوم  تاـیبدا  رد  یگدـنز » کبـس  . » دور یم 

ینتخ یظفللا و  تحت  یموهفم  رد  ار  یگدنز  کبس  رگا  هتبلا  تسا . هدش  هدرمش  رخأتم » نردم  هعماج   » ياه یگژیو  رامـش  رد  یگدنز ،»
، نوگاـنوگ عماوج  اـهنامز و  رد  رـشب  دارفا  یگدـنز  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  تفگـش  یکدـنا  روهظون  يرما  ناوـنع  هب  نآ  یقلت  مینک ، یـسررب 
رد هک  تسا  نشور  دوش . دادملق  کبس  دجاو  دناوتیم  تسا و  هتفای  قبسن  مظن و  نیعم  تابسانم  دعاوق و  زا  يا  هعومجم  ساسا  رب  هراومه 

ياه هناشن  نیرتیلـصا  زا  صخـشم ، ياوتحم  نیمه  لیلد  هب  دراد و  نیا  زا  رتارف  ییاوتحم  یگدـنز ، کبـس  موهفم  یعامتجا ، مولع  تایبدا 
. دور یم  رامش  هب  ریخا  ههد  دنچ  رد  یبرغ  هعماج  یگنهرف  یعامتجا و  تالوحت 
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میهافم زا  يا  هعومجم  اب  گنتاگنت  يدـنویپ  یعاـمتجا ، مولع  رد  هتفر  راـک  هب  تاحالطـصا  میهاـفم و  زا  یکی  ناونع  هب  یگدـنز  کـبس 
هقبط فرـصم ، دیلوت ، تیقالخ ، تیوه ، تیـصخش ، يژولوئدیا ، قالخا ، راجنه ،) شزرا و  شرگن ،  ) انعم راتفر و  هعماج ، گنهرف ، دـننام 

و یگدنز » کبـس   » موهفم زا  یتسرد  كرد  طباور ، نیا  تخانـش  نودـب  نامگ ، یب  دراد . تیعورـشم  تلزنم و  زاین ، هقیلـس و  یعامتجا ،
کبس قیقد  يانعم  دیاب  هزوح  نیا  رد  هعلاطم  هب  دنم  هقالع  رگشهوژپ  ره  یساسا ، نیا  رب  دمآ . دهاوخن  تسد  هب  نآ  هب  طوبرم  ياه  هیرظن 

(1). دنک نییبت  راوجمه  میهافم  اب  ار  نآ  هطبار  یگدنز و 

یلو  (2). تفریم راک  هب  يرنه  یبدا و  یسانش  کبس  رد  بلاغ  تروص  هب  ادتبا و  دوخ ، یموهفم  دنور  رد  کبس »  » هژاو یـسراف ، نابز  رد 
رز و ندرک  يریگ  بلاق  نتخادگ و  يانعم  هب  یبرع  نابز  رد  کبس »  » هژاو نینچمه  تسا . هتفای  دربراک  زین  اه  هزوح  رگید  رد  جیردت ، هب 

باتک رد  زین   (5)« یگدنز کبس   » بیکرت  (4). دنربیم هرهب  رظن  دروم  يانعم  يارب  بولـسا »  » هژاو زا  هزورما  دنچره   (3). تسا هدمآ  هرقن ،
، اهتداع نوچ  يدراوم  هب  اتـسار ، نیا  رد   (6). تسا هدمآ  هورگ  ای  صخـش  کی  تیلاعف  یگدـنز و  زا  یـصاخ  شور  يانعم  هب  تغل ، ياه 

. دهدیم لکش  ار  یناسنا  هورگ  ای  درف  یگدنز  هویش  مه ، اب  هک  دوشیم  هجوت  يداصتقا  حطس  یقالخا و  ياهرایعم  اه ، هقیلس  اه ، شرگن 

نومنهر متسیب  نرق  نیزاغآ  ياه  لاس  یتخانـش  هعماج  نوتم  رد  نآ  دربراک  زا  يدراوم  هب  ار  ام  یگدنز ، کبـس  موهفم  یخیرات  يریگیپ 
نیا دوشیم .

ص 228 رظنالم ، یضترم  یلوفزد و  یئوکک  زرمارف  همجرت : نایجیگ ، نیا  هک  تسا  یتعارف  تاقوا  نارگید ، يردنه و  یب  . لا - 1
کبس هژاو  لیذ  همان ، تغل  ادخهد ، ربکا  یلع  ص 16 ؛ ج 1 ، یسانش ، کبس  راهب ، یقتدمحم  - 2

« کبس  » هژاو لیذ  یبرعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  - 3
ص 5. یسراف ، - یبرع رصاعم  گنهرف  یشونرذآ ، یشاترذآ  - 4

Lifestyle - 5
"Oxford Advanced Learner's Dictionary, "Lifestyle - 6
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زا رتارف  یگدـنز ، کبـس  دـیدج  موهفم  زین  اـجنیا  رد  هک  تسا  نشور  یلو  دراد ، هارمه  دوـخ  اـب  زین  ار  تیعقاو  زا  يرـصانع  یباـی ، هشیر 
فیرعت تحارص ، اب  1920م ).  - 1864  ) (1) ربو سکام  هنومن ، يارب  تسا . هتفای  باتزاب  نیتسخن  ياـه  يدـنب  موهفم  رد  هک  تسا  يزیچ 
یکرتشم ياه  مسر  اهشزرا و  رب  رظان  یموهفم  هب  يو  هک  تفایرد  ناوت  یم  وا  نانخـس  زا  یلو  دنکیمن ، هئارا  یگدنز  کیـس  يارب  یقیقد 

، تاحیجرت تالیامت و  هک  تسناد  یم  راتفر  سنج  زا  ار  یگدنز  کبـس  يو  دـشخب . یم  تیوه  ساسحا  هورگ  هب  هک  تسا  هتـشاد  هجوت 
ای تلزنم  هلوقم  لیذ  ار  یگدنز  کبس  موهفم  ربو ،  (2). دروآ یم  مهارف  ار  نآ  شیادیپ  رتسب  یگدنز ، ياهتـصرف  دنکیم و  تیاده  ار  نآ 

موهفم هکنیا  دوجو  اب  تفای . یم  گنهرف  اب  فدارتم  شیب  مک و  ییانعم  یگدـنز  کبـس  ًـالمع  فیرعت ، نیا  رد  درک . یم  فیرعت  مارتحا 
تلزنم تردق و  تورث ، هناگ  هس  يدنب  هتسد  و  ماع ، روط  هب  ریو  راک  زا  هک  تسا  هتفرگ  لکـش  یتاثحابم  هنیمز  رد  یگدنز  کبـس  دیدج 

اب توافتم  يرما  ًاساسا  یگدـنز  کبـس  یگنهرف ، تاعلاطم  گنهرف و  یـسانش  هعماج  دـیدج  تایبدا  رد  دریذـپ ، یم  رثا  یـصاخ  روط  هب 
اب یگدـنز  کبـس  موهفم  نایم  هک  تسا  یتبـسن  ببـس  هب  زیچ  ره  زا  شیب  کـیکفت  نیا  دوش . یم  فیرعت  نآ  اـب  طـبترم  هتبلا  گـنهرف و 

، اهراجنه اه ، شزرا  اـه ، هدـیا  زا  یمجـسنم  هعومجم  گـنهرف ، دوشیم . رارقرب  دـیدج  هعماـج  رد  هناـیارگدرف  قـالخا  تیدرف و  شرتسگ 
یلو دبای ، یم  ار  یعامتجا  یگدـنز  رد  تکراشم  ناکما  اهنآ ، اب  دوخ  قیبطت  تفایرد و  هطـساو  هب  درف  هک  تسا  موسر  بادآ و  اهدامن و 

هک درک  راکنا  دـیابن  هتبلا  دـنیرفآ . یم  ار  نآ  هک  تسا  يا  هتفای  تیدرف  ناـسنا  زا  یلوصحم  رتشیب  نآ ، دـیدج  موهفم  رد  یگدـنز  کـبس 
، نآ رد  هتفر  راک  هب  يازجا  هک  تسناد  یلزاپ  ار  نآ  ناوت  یم  رگید ، ترابع  هب  دور . یم  رامش  هب  مه  یعامتجا  ياهلئسم  یگدنز ، کبس 

زا

Max Weber - 1
ص232 ناناوج ، یگدنز  ياهاکس  تغارف و  تاقوا  - 2
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هقیلـس قوذ و  ساسا  رب  ار  نآ  هتفای ، تیدرف  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  اهنآ  بیکرت  قیفلت و  عون  یلو  دیآ ، یم  مهارف  یعامتجا  یگدنز  نتم 
شقن هقیلس  نیا  یهد  تهج  رد  یگنهرف  ياهراجنه  اهشزرا و  اهرواب ، نامه  یلو  تسا ، ریغتم  ولیس  تدش  هب  هقیلس ، نیا  دزاس . یم  دوخ 

لمیز (1) یسانش ، هعماج  ناتوسکشیپ  نایم  زا  دراد .

تبـسن رد  ار  یگدنز  کبـس  موهفم  راب  نیتسخن  يارب  وا  دش . کیدزن  یگدنز  کبـس  دـیدج  يانعم  هب  همه  زا  شیب  1918م ،). - 1858)
هعوـمجم يو ، رظن  زا  یگدـنز  کبــس  هـک  تفاـیرد  ناوـت  یم  وا  نوگاـنوگ  ياـهترابع  زا  درک . فـیرعت  نردـم  ییارگدرف  اـب  میقتــسم 
تیـصخش نایم  نزاوت  داجیا  يارب  یـشالت  ياتـسار  رد  دوخ و  ینورد  ياه  هزیگنا  ساـسا  رب  هورگ ، اـی  درف  هک  تسا  يراـتفر  ياـهتروص 

(2) تسا . هدیزگرب  دوخ  یناسنا  ینیع و  طیحم  تسیز  ینهذ و 

متـسیب نرق  ینایاپ  ياه  ههد  اب  نامزمه  یعامتجا و  مولع  رد  هشیدنا  تالوحت  اب  میقتـسم  تبـسن  رد  دیاب  ار  یگدنز  کبـس  دیدج  موهفم 
نآ تاقتـشم  گنهرف و  موهفم  رتشیب  نتفای  تیمها  هب  دوشیم ، دای  نآ  زا  یگنهرف » شخرچ   » ناونع اب  هاگ  هک  تالوحت  نیا  درک . یـسررب 

. دوب گنهرف  هب  داصتقا  زا  فرـصم و  هب  دـیلوت  زا  دـیدج  هعماج  لقث  زکرم  لاقتنا  نآ ، لکـش  نیرت  یلـصا  دـیماجنا و  یعامتجا  مولع  رد 
هقبط ندمآ  دیدپ  هب  ناوت  یم  هژیو  هب  دوب . هداد  رییغت  ًالماک  ار  هعماج  يدنب  لکش  نرق ، کی  لوط  رد  یعامتجا  هدرتسگ  ياه  ینوگرگد 

تردق زا  هک  یتیعضو  نینچ  رد  درک . یم  لاغشا  ار  یعامتجا  هنحص  مظعا  شخب  هک  درک  هراشا  یشرتسگ  هب  ور  گرزب و  دیدج  طسوتم 
یتاقبط ياه  لیلحت 

Georg Simmel - 1
ص52. یگدنز , کبس  نید و  ینک , يودهم  دیعس  دمحم  - 2
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رازبا کی  ناونع  هب  موهفم  نیا  دوشیم ، دای  نردم  تسپ  تیعـضو  یتعنـصاسپ و  هعماج  یتاعالطا ، هعماج  نوچ  یناگژاو  اب  نآ  زا  هک  دش 
(1) ویدروب ترابع  زا  دش . هدیزگرب  زین  هعماج  نیا  دارفا  يدنب  هتسد  یسانش و  خس  يارب  بسانم  یلیلحت 

یم همـشچرس  درف  هقیلـس  قوذ و  زا  هک  دناد  یم  يدـنم  ماظن  ياه  تیلاعف  ار  یگدـنز  کبـس  وا  هک  تفایرد  ناوت  یم  (2002-1930م ).
ياهرـشق نایم  بیترت ، نیدـب  دـشخب و  یم  تیوه  درف ، هب  نیدامن  تروص  هب  لاـح ، نیع  رد  دراد و  یجراـخ  ینیع و  هبنج  رتشیب  دریگ و 

زندیگ (3)  (2). دروآ یم  دوجو  هب  زیامت  یعامتجا  نوگانوگ 

يراج ياهزاین  عفر  رب  نوزفا  اهنآ ، زا  يریگ  هرهب  اـب  درف  هک  دـنادیم  اـهدرکلمع  زا  يا  هعومجم  ار  یگدـنز  کبـس  زین  دلوتم 1938م ). )
يارب ام  ياه  باـختنا  زندـیگ ، رظن  زا  ساـسا ، نیا  رب  دزاـسیم . مسجم  نارگید  ربارب  رد  ار  دوخ  یـصخش  تیوه  زا  یـصاخ  تیاور  دوخ ،
(4) مینک . یم  ارجا  شیوخ  ندوب  هنوگچ  هرابرد  هکلب  ندرک ، لمع  هنوگچ  هرابرد  اهنت  هن  ام  هک  تسا  ییاه  میمصت  نتسیز ، هنوگچ 

، تسا یـسررب  لباق  زین  يدرف  حطـس  رد  موهفم  نیا  دـنچره  هک  تفایرد  ناوت  یم  یگدـنز  کبـس  يارب  هدـش  هئارا  ياـهفیرعت  لـیلحت  زا 
هب ًابلاغ  یگدنز ، کبس  کی  نوگانوگ  رصانع  هک  تسا  نآ  هلئـسم  نیا  لیلد  دنا . هدرمـشرب  یعمج  ییوگلا  ار  نآ  ناسانـش  هعماج  مومع 

، رگید ترابع  هب  دنوش . یم  كرتشم  یگدنز  کبس  زا  یصاخ  عون  رد  دارفا  زا  يرامش  بیترت ، نیدب  دیآیم و  درگ  نوگانوگ  ياه  لکش 
هتفگ یمامت  رد  زیامت  و  تدحو » موهفم  ود  رب  نادنمشیدنا  دیکأت  زا  دنراد . صاخ  یگدنز  کبس  عون  کی  ًالومعم  یعامتجا  ياه  هورگ 

کبس هرابرد  ناشیاه 

Pierre Bourdieu - 1
صص 286 و 337. نایشواچ ، نسح  همجرت : یقوذ , ياه  تواضق  یعامتجا  دقن  ویدروب , ری  یپ  - 2

Anthony Giddens - 3
ص 12. نایقفوم ، رصان  همجرت : صخشت , ددجت و  زندیگ ، ینوتنآ  - 4
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دنراد طابترا  مه  اب  دنم  ماظن  روط  هب  شیب  مک و  هک  دنکیم  تیاکح  يرـصانع  هعومجم  زا  یگدنز  کبـس  هک  تفایرد  ناوت  یم  یگدنز 
نیداـمن رب  رگید ، يوس  زا   (1). دزاسیم ادـج  رگید  ياه  لک  زا  ار  لک  نیا  يدـنم ، ماظن  داحتا و  نیمه  دـنروآیم و  دـیدپ  ار  لـک  کـی  و 

تلزنم دامن  ار  موهفم  نیا  رب  و  رترب ، تیدرف  دامن  ار  یگدنز  کبـس  لمیز ، تسا . هدش  دیکأت  یگدنز  کبـس  رد  دوجوم  ياهوگلا  ندوب 
نایم یگدـنز  کبـس  یموهفم  هرتسگ  دـنچره  بیترت ، نیدـب  دـنا . هتـسناد  یعامتجا  يدرف و  تیوه   » دامن زندـیگ ، ویدروب و  یعاـمتجا و 
لماـش درف ، ینوریب  ياـهدومن  راـتفر و  رب  نوزفا  یگدـنز  کبـس  هک  شیارگ  نیا  تسین ، هشقاـنم  زا  یلاـخ  یعاـمتجا  مولع  نادنمـشیدنا 

. تسا یگدنز  کبس  هب  طوبرم  ياه  هاگدید  نایم  رد  حرطم  یلصا و  درکیور  دوشیم . زین  وا  شرگن  تینهذ و 

یم تیوه  گنهرف و  نوچمه  هباشم  ياه  موهفم  زا  موهفم  نیا  زیاـمت  بجوم  یگدـنز  کبـس  رـصانع  ازجا و  ندوب  یـشنیزگ  هناـقالخ و 
نآ ینوریب  زیامت  ینورد و  تدـحو  ات  دریگیم  لکـش  هورگ  ره  صاـخ  يراـتفر  ياهلدـم  بوچراـچ  رد  اـهنت  یـشنیزگ  ره  دـنچره  دوش ؛

، اه هورگ  نیب  یگدنز  هویش  ياهتوافت  هدش ، روآدای  ویدروب  زا  يوریپ  اب  زندیگ  هک  هنوگنامه  سپ  دنامب . ظوفحم  یگدنز  هویش  کبس و 
(2) «. تسا یعامتجا  ياه  يدنب  هیال  يارب  یتامدقم  يراتخاس و  ياه  لکش 

نیا ياههاگدـید  نیا  رب  نوزفا  میدـش . انـشآ  یگدـنز  کبـس  موهفم  هرابرد  نادنمـشیدنا  نوگانوگ  ياههاگدـید  زا  يدادـعت  اب  اجنیا  ات 
موهفم نیا  زا  يرتهب  كرد  هب  ار  ام  دـناوت  یم  هک  دـناهدرک  هئارا  یگدـنز  کبـس  يارب  ییاـه  صخاـش  زین  لـمع  ماـقم  رد  نادنمـشیدنا 
تاقوا نارذگ  هویش  نکسم ، عون  كاشوپ و  هیذغت ، هویش  فرـصم و  يوگلا  زا : تسا  ترابع  هنیمز  نیا  رد  اه  صخاش  نیرتمهم  دناسرب .

، تغارف

ص55 یگدنز , کبس  نید و  - 1
ص121 صخشت , ددجت و  - 2
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یگداوناـخ و یگدـنز  ياـهوگلا  یقـالخا ، ياهزادـنا  مشچ  ترـشاعم و  بادآ  اـه ، يدـنم  هقـالع  رب  زکرمت  هویـش  هب  طوـبرم  ياـهوگلا 
نآ يازجا  همه  لماک  شرامش  يانعم  هب  یگدنز ، کبـس  يارب  هدشدای  يازجا  رـصانع و  نایب  هک  تسا  نشور  هتبلا  تمالـس . تشادهب و 

هرابرد دوخ  تاعلاطم  رد  نادنمـشیدنا  دهد  یم  ناشن  اه  یـصخاش  نیا  قیقد  یـسررب  تسا . یلـصا  ياه  هنومن  هب  ندرک  هدنـسب  تسین و 
رب  (2). درک دای   (1)، هقیلـس یلک  ناونع  اب  نآ  زا  ناوت  یم  هک  دناهدرک  هجوت  یمومع  يروحم  هب  هتـساوخان ، ای  هتـساوخ  یگدـنز ، کبس 

یهورگ ای  دوخ  هقیلـس  قوذ و  هب  هجوت  اب  درف  هک  تسا  طوبرم  ناسنا  یگدـنز  زا  ییاه  هبنج  هب  اه  صخاش  نیا  مامت  ًاـبیرقت  ساـسا ، نیا 
ماجنا یعامتجا  مولع  رد  هقیلـس  موهفم  هرابرد  هک  يراـک  نیرتمهم  دـیاش  دـنزیم . باـختنا  هب  تسد  نآ  دروم  رد  تسا ، وضع  نآ  رد  هک 
هعماج لیلحت  هب  یتناک (3)  یسانش  ییابیز  دقا  رد  یگنهرف  ياه  هیرظن  فرـصم و  ياه  هیرظن  ساسا  رب  وا  دشاب . ویدروب  هب  طوبرم  هدش ،

مقر نارگید  يارب  ار  وا  تیوه  دراد و  رایتخا  رد  درف  هک  تسا  ییاهزیچ  همه  ياـنبم  هقیلـس ، ویدروب ، رظن  زا  دزادرپ . یم  هقیلـس  ياـنبم  رب 
هقیلـس و طابترا  نایب  ماقم  رد  وا   (4). دوش یم  يدـنب  هقبط  زین  نارگید  يوس  زا  دـنک و  یم  يدـنب  هقبط  ار  دوـخ  درف ، هار ، نیا  زا  دـنزیم .

هقبط کیتامتـسیس  یلجت  هباثم  هب  ار  نآ  دیاب  یـسک ... ره  هک  تسا  يزیامتم  ياه  یگژیو  ماظن  عبنم  هقیلـس ، دـسیون : یم  یگدـنز  کبس 
ندـش ینورد  لوصحم  هک  هدـننک  يدـنب  هقبط  ماظن  نیا  دـهد ... صیخـشت  زیامتم  یگدـنز  کبـس  هباـثم  هب  يدوجو ، طیارـش  زا  یـصاخ 

طیارش نیا  ینورد  ياهبیترت  مظن و  اب  هک  دوشیم  ییاهدرکراک  بجوم  تسا ... یعامتجا  ياضف  راتخاس 

Taste - 1
، یگنهرف تاقیقحت  یشهوژپ  یملع  همان  یلـصا  یعامتجا ، مولع  رد  نآ  هرتسگ  یگدنز و  کبـس  موهفم  ینک ، يودهم  دیعـس  دمحم  - 2

صص 230-199 هرامش 1 ، ، 1386
صص 675-665 یقوذ , ياه  تواضق  یعامتجا  دقن  زیامت - - 3

ص93 یقوذ , ياه  تواضق  یعامتجا  دقن  زیامت - - 4
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(1) دروآ . یم  راب  هب  ار  یگدنز  ياه  کبس  هدنزاس  ياه  باختنا  هعومجم  یکیناکم ، ربج  هنوگ  چیه  نودب  و  دنراد ... یگنهامه 

هعماج دـنیآرف  زا  ًالماک  هک  دـنک  یفرعم  هراو  تداع  یعون  ار  نآ  دـشوک  یم  هراومه  هقیلـس ، ندوب  یباختنا  یگژیو  حیـضوت  رد  ویدروب 
یم همـشچرس  نادـیم  اـی  هزوح  وا ، ریبـعت  هب  اـی  یعاـمتجا  طـیحم  رد  درف  تیعقوـم  و  یمـسر ) ریغ  یمـسر و  زا  معا   ) شزوـمآ يریذـپ و 

نیدـب دـناد و  یماهاضف  نیا  رد  دارفا  تیعقوم  یعامتجا و  ياهاضف  لولعم  ار  هقیلـس  رد  دوجوم  ياه  تهابـش  اه و  توافت  يو   (2). دریگ
ماظن ندرک  ینورد  زا  یـشان  ار  هقیلـس  ربو ، ياه  هشیدـنا  اب  لماک  یگنهامه  رد  ویدروب  دـنکیم . یفرعم  یباستکا  ًالماک  ار  هقیلـس  بیترت ،

رد هقیلس ، تسا و  یعامتجا  يدنبرشق  ماظن  زا  يدامن  یگدنز ، کبس  بیترت ، نیدب  تسا . هتسناد  یعامتجا  ياضف  رد  دوجوم  يدنب  هقبط 
ییاناوت نیا  هقیلـس ، درک  اعدا  ناوت  یم  ساـسا ، نیا  رب  تسا . دودـحم  ددـعتم ، یلو  نیعم ، ییاـه  هنیزگ  ناـیم  زا  ییاـه  باـختنا  هب  عقاو ،

ماظن رد  ناشدوخ  يونعم  يدام و  ياه  هتخودـنا  اب  بساـنتم  یهاـگیاج  هب  ار  اـهنآ  هک  دـهد  یم  اـهناسنا  هب  ار  یهورگ  اـی  يدرف  شنیزگ 
هب هک  تفایرد  ناوت  یم  تشذگ ، ثحبم  نیا  رد  هچنآ  عومجم  زا  دـناسرب . نآ  ینیع  ياه  هولج  اهدامن و  نینچمه  یعامتجا و  يدنبرـشق 
رب هیکت  یفرصم و  ياهراتفر  هب  ضحم  هجوت  زا  یگدنز ، کبس  یـسررب  ماقم  رد  نادنمـشیدنا  هجوت  یخیرات ، يدنیآرف  رد  نامز و  رورم 
زا ییاعدا  نینچ  هاگتساخ   (3). تسا هتفای  قوس  اه  شرگن  اهشیارگ و  یناسنا و  طباور  دننام  رت  ینهذ  ياه  هبنج  يوس  هب  ینیع ، ياهراتفر 

اهرواب اهراتفر ، زا  يرایسب  يارو  رد  هک  دریگیم  همشچرس  اجنآ 

صص 244 و 245 یقوذ , ياه  تواضق  یعامتجا  دقن  زیامت - - 1
ص 219 یعامتجا ، مولع  رد  نآ  هرتسگ  یگدنز و  کبس  موهفم  - » 2

ص120 صخشت , ددجت و  - 3
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يزکرم ًالماک  یـشقن  تیوه ، شزرا و  نوچ  ییاه  موهفم  ور ، نیا  زا  دوشیم . نایامن  نامتیوه  زا  ام  شرگن  اه و  شزرا  ام ، ياه  هشیدنا  و 
نیداینب يازجا  دریذـپ ، یم  درف  کی  هک  یگنهرف  ياـه  شزرا  رگید ، تراـبع  هب  دراد . هدـهع  رب  یگدـنز  کبـس  فیرعت  رد  تیمهارپ  و 

نوگانوگ هوجو  یـسررب  يارب  بیترت ، نیدب  دراد . مهم  رایـسب  یـشقن  اهناسنا  یگدنز  کبـس  رد  زین  تیوه  دهدیم و  لکـش  ار  وا  تیوه 
ار یگدنز  کبس  عونتم  ددعتم و  ياهدعب  دیاب  یمالسا  ياه  هزومآ  زا  نآ  هتسیاش  يراجنه و  تیعضو  ندروآ  تسد  هب  یگدنز و  کبس 

ینید ياهرواب  زا  دـنم  ماظن  يا  هعومجم  هب  شرگن ، شخب  رد  ساسا ، نیا  رب  مینک . یـسررب  شنک  شیارگ و  شرگن ، یلک  هتـسد  هس  رد 
ناسنا یگدـنز  کبـس  يراـتفر  ینیع و  ياـهدومن  تسا  یهیدـب  دوش . یم  میـسرت  فیرعت و  نآ  ساـسا  رب  ناـسنا  تیوه  هک  میزادرپ  یم 

هک مینکیم  یـسررب  ار  ییاهراجنه  اهـشزرا و  زین  شیارگ  شخب  رد  دبای . روهظ  تیوه ، نیمه  رب  هیکت  اب  دیاب  یمالـسا  هعماج  ناملـسم و 
ینیع ياهراتفر  ياههویـش  اهوگلا و  هب  شنک ، شخب  رد  دـنک . یم  یهد  تهج  ار  یعامتجا  ياـههورگ  دارفا و  حـیجرت  ییاـناوت  هقیلس و 

زا یلک  ییامن  دـناوت  یم  هناگ ، هس  ياه  شخب  رد  دراوم  نیا  هعومجم  تفگ  ناوت  یم  مینک . یم  هراشا  یمالـسا  ياـه  هزومآ  زا  هتفرگرب 
. دنک میسرت  ار  یمالسا  یگدنز  کبس 

ناشن گنهرف »  » موهفم اب  ار  نآ  گنتاگنت  طابترا  هدرتسگ و  یناشوپمه  دش ، نایب  نآ  اب  طبترم  میهافم  یگدنز و  کبـس  هرابرد  هچنآ  اما 
موهفم نییبت  نمـض  ات  میهد  صاصتخا  گـنهرف  هلوقم  هب  ار  يرگید  ثحبم  تاـیلک ، لـصف  رد  تسا  يرورـض  لـیلد ، نیمه  هب  دـنهدیم .

. دوش نشور  نآ  اب  هطبار  رد  یگدنز  کبس  موهفم  تیعقوم  هاگیاج و  گنهرف ،
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یگدنز کبس  گنهرف و 

یگدنز کبس  گنهرف و 

ییافوکـش و اـب  ناـمزمه  هتـشذگ و  هدـس  ود  رد  هک  تـسا  یملع  یحالطـصا  دوـخ ، نـیزورما  رخأـتم و  ياـهدربراک  رد  گـنهرف »  » هژاو
قیقد و يانعم  تسا و  هدیدرگ  تیبثت  یهاگشناد  عماجم  یملع و  لفاحم  رد  یسانشناسنا ، سپس  یسانشمدرم و  دننام  ییاهـشناد  شرتسگ 

دروم رد  هک  یماگنه  ساسا ، نیا  رب  تسا . زیامتم  تواـفتم و  زین  هعماـج  درف و  دروم  رد  نآ  ياـنعم  یتح   (1). دوشیم هدارا  نآ  زا  یصاخ 
اهیگژیو و زا  ياهتـسد  دوریم ، راـک  هب  هعماـج  دروم  رد  هک  یناـمز  یلو  دـناسریم ، ار  هتفایـشرورپ  اـی  هتخیهرف  ياـنعم  دوریم ، راـک  هب  درف 

تروص صاخ  یبوچراهچ  رد  نیـسپ ، ياه  لسن  هب  نیـشیپ  ياهلـسن  زا  نآ  لاقتنا  هک  دوش  یم  هدارا  یناسنا  هعماج  صاـخ  ياهدرواتـسد 
. دنناوخیم يریذپهعماج »  » دنیآرف ار  نآ  ناسانش  هعماج  هک  دریگیم 

هرابرد دوخ  یـسانش  مدرم  ياه  شهوژپ  اب  نامزمه  هک  تسا  ییایناتیرب  هتـسجرب  سانـشناسنا  نیتسخن  1832 1917م )  ) (2) رولیات دراودا 
فیرعت نیتسخن  نآ ، زاغآرس  هک  تشون   (3) ییادتبا گنهرف  ناونع  اب  یباتک  يدالیم  لاس 1871  رد  ندمت ، هعسوت  رشب و  نیزاغآ  خیرات 

، اهرنه اهشناد ، مولع ، هعومجم  زا  ترابع  یسانشموق ، رد  هملک  عیسو  موهفم  هب  ندمت  ای  گنهرف  : » تشاد رب  رد  ار  گنهرف  ینف  یمسر و 
هعماج زا  يوضع  ناونع  هب  ناسنا  هک  تسا  یتاداـع  اـههتخومآ و  ریاـس  موسر و  بادآ و  نیناوق ، تاررقم و  تاـیقالخا ، دـیاقع ، راـکفا و 

گنهرف و هب  هجوت  نودب  ادـتبا  رد  دـش . لیدـبت  ناسانـش  ناسنا  يدـعب  ياهـشهوژپ  رد  هیاپ  یموهفم  هب  رولیات  فیرعت   (4) .« دنکیم بسک 
، صاخ يا  هعماج 

ص7. ندمت ، گنهرف و  هنیمز  رد  ییاهراتفگ  یسانش : گنهرف  ناولهپ ، زیگنچ  - 1
.Edvard B. Taylor - 2
.Primitive Culture - 3

ص48. ندمت ، گنهرف و  هنیمز  رد  ییاهراتفگ  یسانش : گنهرف  - 4

یگدنز کبس  www.Ghaemiyeh.comگنهرف و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


26 ص :

هباشت یپ  رد  دنشاب ، یگنهرف  ياهتوافت  يوجوتسج  رد  هکنآ  زا  شیب  نادنمشیدنا  دوب و  هجوت  دروم  یناهج  ریگارف و  یـساسا  ياهروحم 
هب هعومجم  زین  رـشب  خـیرات  دوب و  ناسکی  ياههیاپ  ياراد  اه  ناکم  اه و  نامز  همه  رد  ناسنا  نهذ  يدرکیور ، نینچ  ساسا  رب  دـندوب . اه 

درکیور نیا  كدنا  كدـنا   (1). دراد دوـجو  یلک  هیرظن  کـی  بوچراـچ  رد  نآ  نییبـت  تیلباـق  هک  دـشیم  هتفرگ  رظن  رد  ياهتـسویپ  مه 
هجوت اب  يدنمشیدنا  ره  بیترت ، نیدب  دندرک . هجوت  یگنهرف  تیبسن  نینچمه  اهگنهرف و  توافت  رثکت و  هب  نازادرپهیرظن  دش و  فیعـضت 

. درک هئارا  گنهرف  يارب  یفیرعت  شیوخ ، هاگن  هیواز  هب 

، رگید ترابع  هب  تسا . هدـش  هتـسناد  ناسنا  عون  صاخ  یگژیو  گنهرف ،»  » عومجم رد  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  اـه  فیرعت  نیا  رد  تقد  اـب 
هار زا  تاناویح  زا  یعون  ره  يراتفر  ياهیگژیو  اریز  دـنکیم ؛ ادـج  تاناویح  زا  ار  وا  نتـسیز  هویـش  ناـسنا و  هک  تسا  یموهفم  گـنهرف ،
هب ناسنا  عون  دروم  رد  هلئـسم  نیا  دـش . لئاق  ینادـنچ  شقن  ناوتیمن  شزومآ  دـنیآرف  يارب  وا  یگدـنز  رد  دوشیم و  لقتنم  یتسیز  تثارو 

ار وا  یتسیز ، تثارو  هار  زا  هچنآ  تعیبط و  یتح  دراد و  یساسا  شقن  وا  تاذ  نیوکت  رد  گنهرف  هک  انعم  نیدب  تسا ؛ سوکعم  تروص 
نیدنچ راذگ  زا  سپ  ساسا و  نیا  رب   (2). دوش یم  رادیدپ  صاخ  یعامتجا  ياه  شزرا  یناعم و  گنهرف ، بوچراچ  رد  دنکیم ، یهارمه 

هعماج نآ  گنهرف  دـناوت  یم  هک  دـش  دـهاوخ  رادروخرب  يونعم  يدام و  ياه  ییاراد  زا  یمیظع  هعومجم  زا  یناسنا  هعماـج  کـی  لـسن ،
. دـباییم شرورپ  نآ  لوصا  اب  گنهامه  دوش و  یم  هداز  گـنهرف  نآ  ياـضف  رد  هعماـج  زا  يدرف  ره  هک  تسا  هنوگ  نیا   (3). دوش هدیمان 

نآ هک  دش  دهاوخ  يزیچ  دجاو  دباییم ، دشر  هژیو  یگنهرف  صاخ و  يا  هعماج  رد  هک  یناسنا  درف  ره  بیترت ، نیدب 

ص175. ج1 ، یعامتجا ، مولع  فراعملا  هریاد  رب  يدمآرد  یناخوراس ، رقاب  - 1
ص109. گنهرف ، موهفم  اه و  فیرعت  يروشآ ، شویراد  - 2

ص400. ج1 ، یعامتجا ، مولع  یقیبطت  فراعملا  هریاد  رهمنایاش ، اضر  یلع  - 3
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ياهشیارگ رد  تیوه  نیمه  دنمان . یم  یگنهرف » تیوه  ، » یسانش ناسنا  یسانشهعماج و  رد  دنناوخ و  یم  تیصخش » ، » یسانشناور رد  ار 
. دراد ریذپانراکنا  لیدب و  یب  یشقن  وا  يراتفر  ياه  يریگ  تهج  يرکف و 

صاـخ ياـهیگژیو  زا  یلماـکت  هب  ور  هدـینت و  مه  رد  هعومجم   » ار گـنهرف  ناوـت  یم  فـیرعت  هئارا  ماـقم  رد  تاحیـضوت ، نیا  ساـسا  رب 
. دوش یم  زیامتم  تاناویح  رگید  زا  وا  اهیگژیو ، نیا  هیاس  رد  هک  تسناد  ناسنا » یعامتجا  یگدنز 

يوریپ نآ  زا  هک  دریگ  یمرب  رد  ار  ییاهراجنه  نّیعم و  هورگ  ای  هعماج  کـی  ياـضعا  هجوت  دروم  ياهـشزرا  هدـینت ، مه  رد  هعومجم  نیا 
نیدب تسناد . گنهرف  وزج  ناوتیم  ار  اه  نآ  زا  يرادرب  هرهب  یگنوگچ  دننکیم و  دیلوت  هعماج  ياضعا  هک  يدام  ياهالاک  یتح  دـننکیم .

ياضعا ندیشوپ  سابل  یگنوگچ   (1)، دنوریم رامش  هب  نهذ  یلاعتم  ياه  هدروآرف  هک  یشاقن ، یقیـسوم و  تایبدا ، رنه ، رب  نوزفا  بیترت ،
تغارف و تاقوا  نارذـگ  هویـش  یمرگرـس ، عاونا  یبهذـم ، مسارم  تیلاعف ، راک و  ياهوگلا  یگداوناخ ، یگدـنز  جاودزا ، مسارم  هعماـج ،

هعماـج کـی  يداـمتم  ياهلـسن  درواتـسد  هک  میظع  هتخودـنا  هعومجم و  نیا  دـیآ . یم  رامـش  هب  گـنهرف  وزج  زین  تسد  نیا  زا  يدراوم 
. دوشیم هدرپس  ناگدنیآ  هب  سپس  ددرگ و  یم  مزال  تالوحت  تارییغت و  راچد  نامز ، تایضتقم  رب  انب  یلسن  ره  رد  تسا ، یناسنا 

نآ تیعقاو  تسا ؟ هدش  لیکشت  ییازجا  هچ  زا  ًاقیقد  گنهرف  نیا  دیمان . یگنهرف  يدوجوم  ناوت  یم  ار  ناسنا  گنهرف ، فیرعت  ساسا  رب 
هناگراهچ طباور  بوچراچ  رد  وا  ياهزاین  عفر  ناسنا و  فده  تخانش  مزلتسم  نآ ، یساسا  يازجا  گنهرف و  تقیقح  تخانـش  هک  تسا 

هب ار  نآ  ناوت  یمن  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  زین  طباور  نیا  زا  مادـک  ره  تسا . رگید  ياه  ناسنا  نتـشیوخ و  تعیبط ، يارواـم  تعیبط ، اـب  وا 
ره رب  مکاح  درکیور  اریز  درک ؛ یبایزرا  طباور  رگید  زا  يادج  ییاهنت و 

ص56. يروبص ، رهچونم  همجرت : یسانش ، هعماج  زندیگ ، ینوتنآ  - 1
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، شنیب ماظن  لماش  هدینت ، مه  رد  ماظن  هس  هب  ار  ام  طباور ، نیا  قیقد  یسررب  دوب . دهاوخ  راذگرثا  زین  طباور  رگید  رب  طباور ، نیا  زا  مادک 
دـنراد و رارق  رگیدـکی  لوط  رد  هک  دنتـسه  حطـس  ای  هبترم  کی  ماقم  رد  مادـک ، ره  هتبلا  هک  دوشیم  نومنهر  شنک  ماظن  شیارگ و  ماظن 

. دنوشیم یقلت  گنهرف  یساسا  يازجا 

دهد و یم  لیکشت  هشیدنا  هرتسگ  رد  ار  رشب  ياه  تیلاعف  هدولاش  هک  تساهرواب  اهتخانـش و  زا  یمجـسنم  هعومجم  شنیب ، ماظن  زا  روظنم 
دیدپ نآ  ياروام  تعیبط و  اب  ناسنا  هطبار  یگنوگچ  یگدنز و  ناهج ، ناسنا ، ریسفت  هرابرد  یلالدتسا  ياههویش  اههزومآ و  اهروصت ، زا 

نایم نآ ، ماـع  ياـنعم  هب  قوقح  قـالخا و  اـه ، شزرا  دـننام  ییاـه  هزومآ  بلاـق  رد  هک  دراد  رارق  شیارگ  ماـظن  مود ، هلحرم  رد  دـیآیم .
مکاح ماظن  وترپ  رد  ماظن و  نیا  بوچراچ  رد  دنک . یم  يدنبزرم  بولطمان  بولطم و  تسیاشان و  هتـسیاش و  دب ، بوخ و  دـننام  یتالوقم 

هچ زا  دـنزروب و  ماـمتها  ییاـهزیچ  هچ  هب  دنـشیدنیب و  هنوـگچ  نارگید  نتـشیوخ و  هراـبرد  دـنزومآیم  اـهناسنا  شنیب ، ماـظن  ینعی  نآ ، رب 
اههتخومآ و مامت  زا  شیارگ ، شنیب و  ماظن  ود  لصاح  ناونعهب  ماظن  نیا  دراد . رارق  شنک  ماـظن  حطـس ، نیرخآ  رد  دـنزیهرپب . ییاـهزیچ 

ماظن ود  ياههرازگ  ورملق ، نیا  رد  دزاسیم . نکمم  ار  نارگید  لاعفا  اب  یمدآ  راتفر  يزاس  گنهامه  هک  تسا  هدش  لیکشت  ییاههتخودنا 
(1). دوشیم میسرت  دریگ و  یم  لکش  ناسنا  يراتفر  نونف  یلمع و  ياههزومآ  اهنآ ، هب  هجوت  اب  دبای و  یم  روهظ  ناکما  رگید 

ار وا  میمانب ، یعامتجا  يدوجوم  ار  ناسنا  هکنآ  ياجهب  میناوت  یم  تاناویح ، رگید  زا  ناـسنا  زاسادـج  هجو  ناونع  هب  گـنهرف  رب  هیکت  اـب 
رگیدـکی هب  ار  كرتشم  گنهرف  اب  ِدارفا  هک  تسا  یلباقتم  طـباور  ماـظن  تیعقاو ، رد  هعماـج » ، » ساـسا نیا  رب  مینادـب . یگنهرف  يدوجوم 

، رگید يوس  زا  دزاسیم . طوبرم 
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عماوج هک  تسا  یعیبط  دزاسیم . ناوتان  داـعبا  نیا  لـماک  نتخاـس  گـنهامه  زا  ار  وا  دراوم ، رتشیب  رد  ناـسنا ، يدوجو  داـعبا  ینوگاـنوگ 
هعماـج دزن  هدـیدپ  نیا  زا  دوش . هداد  قوس  گـنهرف  رد  تواـفت  هب  تیاـهن ، رد  یگنهرف و  رـصانع  ِینوگاـنوگ  يوـس  هب  يرـشب  فـلتخم 

رگید لسن  هب  یلـسن  زا  هعماج  کـی  رد  هک  هنوگناـمه  گـنهرف ، نینچمه  دوشیم . داـی  یگنهرف » عونت   » ناونع اـب  ناسانـشناسنا  ناـسانش و 
دای گنهرف » هعاشا   » ناونع اب  یـسانشهعماج  رد  زین  هدـیدپ  نیا  زا  دـبای . لاقتنا  زین  رگید  هعماج  هب  يا  هعماج  زا  دـناوت  یم  دوشیم ، لـقتنم 

هناگیب توافتم ، یگنهرف  ياههنیمز  اب  عماوج  رگید  يارب  دراد و  ار  دوخ  هب  رـصحنم  يراـتفر  ياـهوگلا  یگنهرف ، ره  هک  مینادـیم  دوشیم .
تروص يدنک  یتخـس و  هب  ًالومعم  رگید ، گنهرف  هب  نآ  زا  يرـصانع  لاقتنا  گنهرف و  هعاشا  زین  دروم  نیا  رد  لیلد ، نیمه  هب  دـیامنیم .

ناوت دح  ات  یگنهرف ، رـصنع  کی  شریذپ  تروص  رد  دشوک  یم  دشاب ، هتـشاد  يدـنمتردق  ینغ و  گنهرف  رگا  فدـه  هعماج  دریگیم و 
. دزاس تخاونکی  ناسمه و  دوخ ، یگنهرف  رصانع  رگید  اب  ار  نآ 

کی ياضعا  تسا  یهیدب  دماجنیب . یگنهرف  ینوگرگد  هب  دناوت  یم  فدـه  هعماج  رد  دـش ، هراشا  نآ  هب  رت  شیپ  هک  زین  یگنهرف  هعاشا 
ریذپانفاطعنا رایسب  هزات ، موسر  اهشزرا و  اه ، تنس  شریذپ  يارب  دوخ  موسر  بادآ و  اهشزرا و  اهتنس ، ندرک  اهر  ربارب  رد  یناسنا ، هعماج 

ساسا رب  دـشاب . هدـشن  لوحت  ینوگرگد و  راـچد  خـیرات  لوط  رد  هک  میباـیب  ار  یگنهرف  میناوتن  دـیاش  لاـح ، نیا  اـب  دنتـسه . ریگتخـس  و 
اوتحم و هک  دـبای  روهظ  گنهرف  کی  رد  يا  هنوگ  هب  نیون  ياهـصخاش  زا  ياهعومجم  دـیدج و  رـصانع  اـجره  یتخانـشهعماج ، درکیور 

دیدج نید  کی  روضح  زا  دناوتیم  یگنهرف  ینوگرگد   (1). تسا هداد  خر  یگنهرف  ینوگرگد  هدیدپ  دهد ، رییغت  ار  گنهرف  نآ  تخاس 
تارییغت هک 
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هدیدپ نیاربانب ، دریگرب . رد  ار  ییاتسور  هدنامبقع  هقطنم  کی  هب  هداس  يروآ  نف  کی  دورو  ات  دراد ، هارمه  هب  ار  ریگارف  هدرتسگ و  رایسب 
. دنشاب هتفریذپ  ار  دوخ  نوماریپ  يایشا  روما و  اب  دروخرب  راتفر و  نیون  ياههویـش  هعماج ، دارفا  هک  دهدیم  خر  ینامز  یگنهرف  ینوگرگد 

. ددرگیم دیلوتزاب  نیون  بولسا  ساسا  رب  جیردت و  هب  گنهرف  دنوش و  یم  لیامتم  اههویش  نیا  زا  لودع  هب  هعماج  دارفا  بیترت ، نیدب 

تازاکترا رب  یناگمه ، باختنا  نیا  دراد و  هشیر  هعماج  نآ  ياضعا  یمومع  يریگتهج  رد  هعماـج ، رد  بلاـغ  گـنهرف  یلـصا  هاگتـساخ 
، یگنهرف ریغتم  طیارـش  لولعم  هک  دـیدج  ياهزاین  شیادـیپ  ناسنا و  ییوج  لامک  سح  تسا . ینتبم  نآ  هتفایلکـش  ياهراجنه  هعماـج و 

ساسا رب  دنکیم . باجیا  ار  نآ  یندمت  يرکف و  یملع ، ياقترا  هعماج و  یلماکت  تکرح  ترورـض  تسا ، هعماج  رد  یـسایس  يداصتقا و 
يریگتهج تساوخ و  یگنهرف ، ینوگرگد  لماع  نیرت  یلـصا  دنرثؤم ، یگنهرف  تالوحت  رد  تسایـس  داصتقا و  هچرگا  يدرکیور ، نینچ 

. دنا هدیزگرب  هک  تسا  ياهدنلاب  یلاعتم و  ياهشزرا  اهنامرآ و  ساسا  رب  مدرم 

یلو تسا ، تباث  بولطم ، ياهرواب  اهنامرآ و  اهـشزرا ، دـنکیم ، يوریپ  یگنهرف  ییارگلماکت  درکیور  زا  هک  ياهعماج  رد  بیترت ، نیدـب 
لاح رد  هتسویپ  یگنهرف  تالوصحم  اهرازبا و  اهشور ، نآ ، لابند  هب  هک  دوشیم  ینوگرگد  رییغت و  شوختسد  ققحم ، ياهرواب  اهـشزرا و 

رب دروآ . ناغمرا  هب  ار  يرتیناسنا  رتیونعم و  رتمارآ ، ِتسیز  هویش  هک  دوب  دهاوخ  یتروص  هب  زین  نآ  يریگ  تهج   (1). دوب دهاوخ  دیلوتزاب 
تسا هتفر  یگنهرف  یلاعت  تمس  هب  ایآ  دبایرد  دجنـسب و  نآ  هتـشذگ  اب  ار  دوخ  دوجوم  تیعـضو  دناوتیم  هعماج  يدرکیور ، نینچ  ساسا 

یهلا ینید و  يریگتهج  روحم  رب  یناسآ و  هب  دناوتیم  هعماج  يدرکیور ، نینچ  اب  یتح  ریخ ؟ ای 
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. درادرب ماگ  ریسم  نآ  رد  دورب و  یلماکت  ینوگرگد  لابقتسا  هب  دراد ، هارمه  هب  ار  یعامتجا  ریگارف  هدرتسگ و  ياه  ینوگرگد  هک 

، دروآ ناغمرا  هب  دوخ  ياضعا  يارب  یقفوم  لباقتم و  طابترا  دنک و  یگدنز  ینّیعم  گنهرف  بلاق  رد  دـناوتب  هکنآ  يارب  یناسنا  هعماج  ره 
نیا هب  ناسانـش  هعماج  دهدیم . شرورپ  دـشاب ، هتـشاد  یگنهامه  نآ  رـصانع  هعماج و  نآ  گنهرف  اب  هک  ار  یـصاخ  یتیـصخش  ياههنوگ 

یعامتجا ای  يریذپ  هعماج  ساسا ، نیا  رب  دنیوگ . یم  يریذپ  هعماج  دهد ، یم  خر  عماوج  همه  رد  ریگارف  يدنیآرف  تروص  هب  هک  هدـیدپ 
نآ رد  هک  ياهعماج  یگنهرف  ياههویـش  رد  هدیزرو  اناد و  هاگآدوخ ، یـصخش  هب  ًاجیردت  یناسنا  ره  ، » نآ رد  هک  تسا  يدنیارف  ندـش ،
رد هک  ار  دوخ  يونعم  يدام و  ياههتخودنا  یگنهرف ، دنیآرف  نیا  هار  زا  دـشوکیم  ياهعماج  ره  عقاو ، رد   (1) .« دوشیم لیدبت  هدش ، دلوتم 
هب هعماج  فلتخم  ياهلـسن  بیترت ، نیدـب  دـنک . ظفح  ار  نآ  لقتنم و  دـعب ، ياهلـسن  هب  تسا ، هدروآ  تسدـهب  يدامتم  ياـه  لـسن  لوط 

ار يریذپهعماج  هتبلا  دنروآ . یم  تسد  هب  دوخ  یگنهرف  ياهدامن  یعامتجا و  ياهـشنک  زا  یتسرد  كرد  دـنروخ و  یم  دـنویپ  رگیدـکی 
اهزاین و هکلب  دـننک ، بذـج  یلاعفنا  روط  هب  ار  نآ  دـیاب  هعماج  دارفا  هک  تشادـنپ  يرابجا  ًـالماک  یگنهرف  يزیرهماـنرب  یعون  ناوت  یمن 

نیدب دزاس و  لماکت  لوحت و  راچد  میالم  يدـنور  رد  ار  هعماج  گنهرف  دـناوتیم  دـیآیم ، دوجو  هب  لسن  ره  رد  هک  ياهزات  ياه  هتـساوخ 
. دیازفیب نآ  یعامتجا  ياه  هتخودنا  رب  بیترت ،

کبـس هک  تسا  نآ  تقیقح  دوش . یم  نشور  یگدـنز  کبـس  موـهفم  گـنهرف و  موـهفم  هدرتـسگ  یناـشوپمه  نازیم  تشذـگ ، هچنآ  زا 
یگدنز و کبس  لباقتم  ریثأت  نینچمه  تفرگ . رظن  رد  ناوتیمن  نآ  زا  يادج  گنهرف و  نودب  ار  یگدنز 
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هداز گنهرف  زا  یگدـنز  کبـس  تسین . تخاونکی  ناسمه و  رگیدـکی  رب  ود  نآ  يراذـگرثا  یگنوگچ  یلو  تسا ، ریذـپانراکنا  گنهرف 
تـسا نآ  یگدنز  کبـس  شقن  یلو  دنکیم ، دشر  گنهرف  زا  هتـساخرب  شنک  شیارگ و  شنیب ، هدـینت  مه  رد  ماظن  هس  وترپ  رد  دوشیم و 

. دوب دهاوخ  راذگرثا  هعماج  نوگانوگ  ياهشخب  رد  گنهرف  ذوفن  هعسوت و  رد  هک 

نآ اب  هسیاقم  لـباق  ًالـصا  تسین و  ناـسکی  دـنکیم ، اـفیا  گـنهرف  هک  يرگتیادـه  يزاـسنوگرگد و  رثا  اـب  یـشقن  نینچ  هک  تسا  نشور 
هنوگود هک  مینادـب  هدـینت  مه  رد  یلو  لقتـسم ، هدـیدپ  ود  ار  یگدـنز  کبـس  گنهرف و  هک  تسا  نآ  رت  قیقد  رتهب و  سپ  دوب . دـهاوخن 

: تسا رارقرب  اهنآ  نایم  تبسن 

. دهدیم لیکشت  ار  یگدنز  کبس  يانبریز  هدولاش و  نآ ، ياهصخاش  گنهرف و  هک  انعم  نیا  هب  انبور ؛ انبریز و  تبسن  . 1

نتم رد  زین  گـنهرف  تسا ، گـنهرف  ینیع  درواتـسد  یگدـنز ، کبـس  هک  هنوگ  ناـمه  ینعی  لـباقتم ؛ يراذـگرثا  يریذـپرثا و  تبـسن  . 2
. دوشیم روراب  ینغ و  یگدنز  کبس  زا  هدمآرب  ياهوگلا 

ینیع و هولج  زا  یـشخب  زین  یگدنز  کبـس  دهدیم و  لیکـشت  ار  یگدـنز  کبـس  یلـصا  رهوج  گنهرف ، درک  اعدا  ناوتیم  ساسا ، نیا  رب 
رد یناسنا ، هعماج  يونعم  يدام و  ياه  هتخودنا  اههتخاس و  رد  يراذـگرثا  اب  گنهرف  ینعی  دوش ؛ یم  هدرمـش  گنهرف  یجراخ  قادـصم 
نآ یـسررب  هک  دراد  يرگید  روخـشبآ  زین  گنهرف  دوخ  اریز  دریذپ ؛ یمن  نایاپ  اجنیا  رد  نخـس  ددرگ . یم  نایامن  یگدنز  کبـس  بلاق 

. میریگ یم  یپ  يدعب  ثحبم  رد  ار  عوضوم  نیا  دبای . یم  نادنچود  یتیمها  نآ  یبای  هشیر  رضاح ، شهوژپ  رد  تسا و  مهم  رایسب 
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یگدنز کبس  نید و 

یلو دهد ، یم  لیکشت  ار  یصاخ  یگدنز  کبـس  کی  رد  دوجوم  ياهوگلا  ناینب  نآ ، ياهـصخاش  هعماج و  رب  مکاح  گنهرف  هک  میتفگ 
یـسررب تسا . ینایحو  ياـه  هزومآ  نید و  نآ ، لـماع  نیرتمهم  هک  دریگ  یم  رثا  يددـعتم  لـماوع  زا  زین  گـنهرف  دوخ  هک  تسا  نشور 

ناسنا و فده  تخانـش  دنمزاین  گنهرف ، تاقیقح  تخانـش  يارب  دنکیم . تباث  ار  اعدم  نیا  یتسرد  يرـشب ، نوگانوگ  عماوج  رد  خیرات 
ياه هزومآ  هنیمز ، نیا  رد  نید  هک  تسا  نشور  میتسه و  اـهناسنا  رگید  نتـشیوخ و  تعیبط ، يارواـم  تعیبط ، اـب  وا  طـباور  عون  نینچمه 

، دریگ یم  تروص  یناسنا  هعماـج  يارب  یناربماـیپ  لاـسرا  بوچراـچ  رد  هک  یهلا  تیادـه  یعون  ماـقم  رد  نید  دراد . ییاـیوگ  حـیرص و 
، اهرواب اـه و  تخانـش  ماـظن  هک  ینوگرگد  نیا  وترپ  رد  دروآ . یم  دـیدپ  اـه  ناـسنا  حور  هشیدـنا و  رد  ياـهدرتسگ  فرژ و  ینوگرگد 
رد دوشیم و  تیاده  افوکـش و  رـشب  يرطف  ینورد و  ياهدادعتـسا  دریگ ، یمرب  رد  ار  ناسنا  ياهرادرک  اهراتفر و  اهـشیارگ و  اه و  شزرا 

هتشاد يرتشیب  یناهج  ياه  شیارگ  ای  دشاب  رت  لومش  ناهج  نید ، هچره  تفگ  ناوت  یم  هراب  نیارد  دسر . یم  لماکت  هب  یصاخ  يریـسم 
نیا دوب . دهاوخ  رتزاس  گنهرف  دـهد ، قیبطت  نوگانوگ  ياه  گنهرف  ياراد  دارفا  زا  يرتشیب  رامـش  رب  ار  دوخ  ياهرایعم  دـناوتب  دـشاب و 

دریگ و یم  لکـش  گـنهرف  نید و  ناـیم  یگناـگی  یعون  دارفا ، هاـگآدوخان  حطـس  رد  هک  دوش  یم  هنیداـهن  تیوقت و  يا  هنوگ  هب  هطبار 
رگا دنزادرپیم . نامزاس  سیـسأت  هب  دنروآ و  یم  لالدتـسا  دننکیم ، یحارط  همانرب  دننیرفآ ، یم  ینیون  ياه  هشیدـنا  نآ ، ساسا  رب  اهناسنا 
نید ياه  هزومآ  هک  تسا  نآ  يرواب  نینچ  همزال  مینادب ، یخیرات  یعامتجا و  يدرف ، نوئش  مامت  رد  رشب  تداعس  یتسرپرس  رازبا  ار  نید 

رد مینادـب . مکاح  یناسنا  شنک  راتفر و  هب  یـشخبوگلا  یهد و  تهج  يارب  مزال  ياهراجنه  اهـشزرا و  اـهرواب ، ماـمت  يریگ  لکـش  رب  ار 
، صاخ ینامز  مهف  هب  نید  ندرکن  دودحم  عقاو ،
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ام تباث ، نید  ریغتم و  گنهرف  نایم  طابترا  تسرد  نییبت  زین  نآ و  رد  اهناسنا  هدارا  ندوب  میهس  يرـشب و  گنهرف  هدیدپ  لماکت  هب  داقتعا 
هتکن نیا  يروآدای  دـشاب . گـنهرف  يریگ  لکـش  أـشنم  دـناوتیم  نآ  یناـیحو  ياـههزومآ  نید و  هک  دوش  یم  نومنهر  هاگدـید  نیا  هب  ار 

هب هکلب  تسین ، تواـفتم  ًـالماک  یگنهرف  سیـسأت  اـی  هتـشذگ  گـنهرف  رد  رییغت  ياـنعم  هب  هراوـمه  نید ، يراذـگرثا  هک  تـسا  يرورض 
نید دییأت  هجوت و  دروم  دناوتیم  دشاب ، هتشادن  تریاغم  ینید  ياه  هزومآ  اب  رگا  زین  هتـشذگ  گنهرف  بسانم  ياهـصخاش  نتفرگ  تمدخ 

هعماج يونعم  يدام و  ياه  هتخودنا  وزج  تسا و  هدمآ  تسد  هب  خیرات  لوط  رد  هک  رشب  ياه  هتفای  اهشناد و  زا  يرایـسب  اریز  دریگ ؛ رارق 
دناوـتیم ینید  تفرعم  هسدـنه  رد  تسا و  یهلا  بهاوـم  زا  دوـخ  هک  هدـمآ  تسد  هب  ینـالقع  يورین  کـمک  اـب  دوریم ، رامـش  هـب  يرـشب 

راد هدـهع  هک  يدـیرجتریغ  لقع  هکلب  تسین ، ینید  تفرعم  هزوح  زا  جراخ  یملع ، تفرعم  شناد و  ًالوصا  دـشاب . هتـشاد  الاو  یهاـگیاج 
تفرعم هسدـنه  رد  دـناوت  یم  دـهد ، تسد  هب  هنینأمط  اب  هارمه  یتخانـش  ای  ینیقی  تفرعم  هک  یتروص  رد  تسا ، تعیبط  یبرجت  تخاـنش 

(1) دریگ . ياج  ینید 

اه هتساوخ  زا  هتساخرب  رثأتم و  یعامتجا ، هورگ  کی  یگدنز  کبس  رد  جیار  ياهوگلا  هک  درک  هدافتـسا  نینچ  ناوت  یم  میتفگ ، هچنآ  زا 
تفگ نینچ  ناوتیم  یلوط  هطبار  کی  رد  سپ  دریذـپ . یم  رثا  هورگ  نآ  رد  هدـش  فیرعت  ییانعم  ماظن  زا  دوخ  هک  تسا  ییاـه  حـیجرت  و 
ماظن نیا  دنکیم و  فیرعت  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  يارب  یـصاخ  ییانعم  ماظن  زین  گنهرف  دهد . یم  لکـش  ار  هعماج  گنهرف  نید ، هک 

رد ار  زیامتم  مجـسنم و  لک  کی  هک  تسا  یگدنز  يارب  یـصاخ  ياهوگلا  زا  يا  هدـینت  مه  رد  هعومجم  هاگتـساخ  همـشچرس و  ییانعم ،
ثحب نیا  رد  هچنآ  بیترت ، نیدب  دروآیم . دیدپ  یگدنز  کبس  بلاق 

ص 15 ینید ، تفرعم  هسدنه  رد  یلقع  تلزنم  یلمآ ، يداوج  هللادبع  - 1

یگدنز کبس  www.Ghaemiyeh.comنید و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


35 ص :

هرهب اب  هک  دنتـسه  ییاهراتخاس  اهداهن و  اه ، هزومآ  ییانعم ، ماـظن  ياراد  ناـیدا ، مومع  هک  تسا  عوضوم  نیا  هب  رظاـن  دوش ، یم  يریگیپ 
هنارایشوه و هطبار  رـس  رب  ثحب  رگید ، ترابع  هب  دنزاس . یم  دنمناوت  ینید ، یگدنز  ياه  کبـس  داجیا  رد  ار  دوخ  ناوریپ  نآ ، زا  يریگ 

. تسا نید  نآ  ياه  هزومآ  زا  هدمآرب  گنهرف  نید و  نآ  ناوریپ  یگدنز  کبس  نید و  نایم  یباختنا 

هب نادنمـشیدنا  هجوت  ام ، يارب  مهم  یلو   (1)، دـنا هدرک  هجوت  نآ  هب  یبرغ  نادنمـشیدنا  هک  تسا  يا  هلئـسم  نید ، گنهرف و  یتاذ  هطبار 
، یگدـنز کبـس  يریگ  لکـش  رد  نید  شقن  هب  صاخ  هجوت  اب  لمیز (2)  تسا . یگدـنز  يارب  بسانم  ياهوگلا  داـجیا  رد  نید  یـشاقن 
هک تسین  نآ  روظنم  یلو  دوش ، یم  هدید  نتسیز  هویـش  ماقم  رد  نید  ناسنا ، ینورد  يراگزاسان  زا  هدمآرب  ياه  تیعقوم  رد  تسا  دقتعم 

نیدب دوشیم . ارجا  نآ  ساسا  رب  رثا  لک  هک  دنام  یم  يدـیلک  هب  نید ، هکلب  مینیبب ، تایح  ینوفمـس  رد  یـصاخ  يدولم  هب  هیبش  ار  نید  ام 
ینورد تدحو  اب  تسا ، هدـش  رپ  ناهج  هرابرد  یتاساسحا  راکفا و  زا  ریدـقت  لامعا و  زا  يدنـسرخ ، زا  ًامامت  هک  یگدـنز  ياضف  بیترت ،

یم هتفرگ  ارف  دـیمان ، ینید  ار  نآ  ناوتیم  ًافرـص  هک  سیدـقت  هرطاخم و  شمارآ ، بارطـضا و  تراسج ، ینتورف و  نایم  يدرف  هب  رـصحنم 
(3). دوش

یتسه و ناهج  زا  رـشب  كرد  اـیآ  هک  تسا  نیا  يراد (4)  هیامرس  حور  ناتستورپ و  یقالخا  یشروهشم ، رثا  رد  زین  راب  یـساسا و  هلئـسم 
ياه هقالع 

ص 71 2. پیترسدمحا ، ونیم  همجرت : یناهج ، ماظن  يزاسزاب  اهندمت و  نوتگنیتناه ، لئوماس  - 1
Simmel - 2

تسرپ ص 91 یمسم  زانهش  همجرت  نید , هرابرد  یتالاقم  لمیز ، كروئگ  - 3
رد ادتبا   Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalisms یناملآ , ناونع  اب  شهوژپ  نیا  صاـح  - 4

رـشتنم دوب  یـشناریبدرس  زاریو  هک  یعامتجا  تسایـس  یعامتجا و  مولع  هتـشر  رد  یتمـسق  ود  هلاقم  کی  تروص  هب  يدالیم ، لاس 1905 
لاس رد  زنوسراپ  هک  تسا  ینید  یـسانش  هعماـج  باـتک  رب  (1920م ) ریو همدقم  یتمـسق و  ود  هلاقم  نیا  لماش  باتک  ینونک  لکـش  دـش .
. تسا هدش  پاچ  يراد  هیامرس  یحاو  ناتستورپ  یقالح  ناونع  اب  یسراف  نابز  رد  باتک  نیا  درک . رشتنم  وا  همجرت  یسیلگنا  هیم  1930
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؟(1) دزاس رثأتم  يداصتقا  شنک  هزوح  رد  هژیو  هب  ار  ناش  ینیع  ياهشنک  یعامتجا و  تابسانم  دناوتیم  یکاردا  نانچ  بلاق  رد  ناش  ینید 
وا تسا . ییانعم  ياه  ماظن  ساسا  رب  ینهذ  ياهـشیارگ  نایم  یناوخمه  ای  تقباـطم  هوجو  نداد  ناـشن  رثا ، نیا  رد  ربو  شور  مهم  یگژیو 

هلئسم نیا  دریگب ، رظن  رد  نیون  يداصتقا  هعـسوت  دنیآرف  رد  مهم  لقتـسم  لماع  کی  ناونع  هب  ار  ینید  ياهرواب  اه و  شیارگ  هکنیا  يارب 
ربو دهدیم . خساپ  نادقتعم  ینید  ًافرص  ياه  هقالع  هب  نآ ، ساسا  رب  یتایهلا  ياههـشیدنا  نیا  هک  درک  یـسررب  ياهویـش  یبایدر  هار  زا  ار 

هدیزگرب زا  يا  هناشن  چـیه  درف  نآ ، رد  هک  یتیعـضو  ینعی   ) (3) یتسینولاک هیلوا  تیعـضو  زا  هنوگچ   (2) یناتستورپ قالخا  هک  داد  ناشن 
زا يا  هناـشن  دـناوت  یم  يویند  فیلکت  رد  تیقفوم  نآ ، رد  هک  تفاـی  لوحت  یتیعـضو  هب  تشادـن ) شا  يراگتـسر  ندوب  ردـقم  اـی  ندوب 
هک دوش  تیاده  یتهج  رد  هرابود  یناتـستورپ  داقتعا  دـش  ببـس  ینید  ًالماک  ینارگن  نیا   (4). دوش هتشادنپ  يراگتـسر  ندوب و  هدیزگرب 

ياهتیفرظ اهلاس ، تشذگ  زا  سپ  نونکا   (5). ددرگ دیدج  يراد  هیامرس  زاین  دروم  هیحور  زا  عون  نیا  اب  نآ  رتشیب  یناوخمه  بجوم  ًاقافتا 
رد نآ  یلیلحت  یقیبطت و  ياهدربراک  ربو و  هیرظن  هرابود  یسررب  بوچراچ  رد  ینید  ياه  يژولوئدیا  نیرفآ  لوحت 

ص 62 یثدحم ، نسح  روپ و  مارهب  یلع  همجرت  یعامتجا , راتخاس  نید و  نوسپمات ، تنک  - 1
هب و  رتول ، نیترام  يربهر  هب  یبلط  حالـصا  تضهن  رثا  رب  هک  تسا  تیحیـسم  نییآ  زا  یبهذم  اه و  هخاش  زا  یکی  " Protestant - "2

هچرگ ناتـستورپ  ياهاسیلک  تسا . هدـمآ  دـیدپ  يدالیم  مهدزناش  نرق  رد  کیلوتاک , ياسیلک  نیناوق  زا  یخرب  ربارب  رد  یگداتـسیا  لیلد 
، لشیم ساموت   ) تسا یـسدقم  باتک  ياههزومآ  هب  نداد  تیمها  اـهنآ  همه  كرتشم  هجو  دـنراد . ینوگاـنوگ  عاونا  لـمع ، هدـیقع و  رد 

. تسا هتفای  شهاک  يدودح  ات  لاح  نامز  رد  وا  يدعب  لحارم  رد  مامتها ، نیا  هچرگا  ص 162 ) یقیفوت ، نیسح  همجرت : یحیسم , مالک 
ییایند ياه  تیلوغـشم  واه  یمرگرـس  اـب  اـه  تسینولک  تسوا . ناوریپ  و  ( Calvin  ) نولک ياه  یگژیو  زا  یقـالخا  تیدـج  نتـشاد  - 3

یم تفلاخم  تدـش  هب  نمرخ  صقر  لیبق  زا  یمومع  ياـه  هراونـشج  ناـمر ، ندـناوخ  هناـخ  یـشیامت  هب  نتفر  یـصقر  ياـه  يزاـب  دـننام 
ج2, ، . گنرذآ نیـسحلادبع  همجرت  ندمت ، یخیرات  ساکول ، يرنه  . ) دنتـشاد صاخ  دیکأت  اه  کیلوتاک  هنایاسراپ  لامعا  رب  دـندیزرو و 

ص 848)
صص 156-134 يراصنا  دوبعملادبع  همجرت : يراد , هیامرس  حور  ناتستورپ و  قالخا  ربو , سکام  - 4

یص 69 یعامتجا ، راتخاس  نید و  - 5
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يریگ لکش  دنیآرف  رد  نید  هاگیاج  ثحب  رد  دسر  یم  رظن  هب  تسا . هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ار  ناسانـش  هعماج  نهذ  رت ، هدرتسگ  یحطس 
یم عبانم  تالیامت و  لماعت  لدـم ، نیا  ساسا  رب  درب . هرهب  نآ  ماع  يانعم  هب  شنک  لدـم  ناونع  هب  ربو  لدـم  زا  ناوت  یم  یگدـنز  کـبس 
نآ ناوت  یم  هک  دنک  یم  میسرت  ار  ییاهوگلا  اه ، شنک  نیا  عومجم  دروآ . دیدپ  ار  یشنک  نامه  ای  یهورگ  يدرف و  ياه  باختنا  دناوت 
هک یـسرتسد  رد  عبانم  دنک و  یم  نییعت  ار  شنک  تهج  یعمج ، يدرف و  تاحیجرت  تالیامت و  ساسا ، نیا  رب  دیمان . یگدنز » کبـس   » ار

ریبـعت رد  زین  وـیدروب   (1). دزاس یم  مهارف  ار  شنک  زورب  رتسب  دروآـیم . دـیدپ  ار  یگدـنز  ياـه  تصرف  يراـتخاس ، لـماوع  اـب  دـنویپ  رد 
دوش و یم  يدنب  هقبط  هیامرس  عیزوت  ساسا  رب  هک  دناد  یم   (2) اه نادیم  زا  ياهعومجم  ار  یعامتجا  ماظن  لدم ، نیا  زا  يرت  هنایارگتخاس 

نیا ندرک  ینورد  اب  دوخ  تیعقوم  ساسا  رب  درف  ره  دـنزادرپ . یم  تباـقر  هب  تردـق  هجیتن ، رد  هیامرـس و  رتشیب  بسک  يارب  نآ  رد  دارفا 
دیلوت تیفرظ  وس ، کی  زا  دناوت  یم  اه  ماظن  نیا  زا  کیره  دروآیم . دیدپ  شیوخ  نهذ  رد  ار  ياهدـش  يدـنب  هقبط  ياه  ماظن  اه ، نادـیم 

اه و تیلاعف  تیمها  كرد  يدـنب و  هقبط  تیفرظ  رگید ، يوس  زا  و  راتفر ) ياهوگلا  زا  ینایاپ  یب  دـیلوت   ) يدـنب هقبط  لباق  ياـه  تیلاـعف 
يراتفر يوگلا  هقیلـس ، نامه  ای  یباـیزرا  ساـسا  رب  درف  دروآ . دوجو  هب  درف  رد  ار  هقیلـس ) اـی  تاـحیجرت  تـالیامت و  ینعی   ) تـالوصحم

اهوگلا و نیا  دـنیزگ . یمرب  نادـیم  ره  رد  نیدامن ) یگنهرف و  یعاـمتجا ، يداـصتقا ، زا  معا   ) رتشیب هیامرـس  هب  یباـیتسد  يارب  ار  یـصاخ 
(3). دنتسه یگدنز  ياهکیس  اهنآ ، ینیع  ياه  هولج 

یم یئم  ریاعـش  ینییآ و  ياهدامن  رانک  رد  نید ، ییاـنعم  ماـظن  ینیب و  ناـهج  زا  هدـمآرب  یگنهرف  هیامرـس  تفگ  ناوت  یم  بیترت ، نیدـب 
ناوریپ هعومجم  دناوت 

ص219 یگدنز , کبس  نید و  - 1
Field - 2

صص 245-237. یقوذ  ياه  تواضق  یعامتجا  دقن  - زیامت - 3
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يرای نا  زا  هدمارب  ياه  حیجرت  واه  هقیلس  نینچمه  و  یعامتجا ، ياهراجنه  اه و  شزرا  یهد  لکـش  رد  مجـسنم  تروص  هب  ار  نید  کی 
. دروآ دیدپ  ار  ینید  یگدنز  کبس  زا  یعون  دماجنیب و  یگدنز  يارب  یصاخ  ياهوگلا  يریگ  لکش  هب  دناوت  یم  عوضوم  نیا  هتبلا  دهد .

یگدنز کبس  یمالسا  عبانم 

هراشا

یگدنز کبس  یمالسا  عبانم 

رد ار  لمع  نامیا و  دنز و  یم  دنویپ  رگیدکی  هب  ار  ناسنا  یگدنز  یلمع  یقالخا و  يداقتعا ، ياهدـُعب  مالـسا ، نید  تیعماج  هک  اجنآ  زا 
نامیا داقتعا و  ِینیع  ینوریب و  ياه  هولج  هب  هراومه  هک  تسا  هدـش  هئارا  ياـهنوگ  هب  نییآ  نیا  ياـههزومآ   (1)، دبلط یم  رگیدکی  رانک 

هویـش هک  تسا  ییاهوگلا  زا  راشرـس  یمالـسا ، ياههزومآ  عبنم  نیرتمهم  نیا  میرک ، نآرق  دنک . یم  نییبت  ار  نآ  یگنوگچ  هجوت و  یبلق 
راتفر بلاق  رد  هک  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  نتـسیز  هویـش  نآرق ، ینارون  تایآ  وترپ  رد  دـنکیم . یفرعم  ار  مالـسا  رظن  دروم  هنانمؤم و  تسیز 

نانخـس و نینچمه  تسا . هدـش  یفرعم  ناناملـسم  مامت  هب  هک  تسا  یگدـنز  یلاـع  هنومن  هوسا و  هدـیدرگ ، تبث  خـیرات  رد  ترـضح  نآ 
، میرک نآرق  ینارون  ياه  هزومآ  زا  ماهلا  اب  هک  دراد  رارق  ناملـسم  هعماـج  راـیتخا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  زا  یناوارف  ياـه  تیاـکح 

نادنمـشیدنا ور ، نیا  زا  دـنک . یم  نایب  ار  ینید  ياههزومآ  رب  ینتبم  یگدـنز  ياـهوگلا  اههویـش و  زا  يرتسوملم  رت و  ینیع  ياـه  هنومن 
يراثآ دنمشزرا ، ياههنیجنگ  نیا  زا  فرژ  يریذپرثا  اب  هتشذگ و  ياههدس  لوط  رد  ناملسم 

هعومجم تروص  هب  هدش و  نایب  رگیدکی  رانک  رد  حلاص  لمع  نامیا و  ددـعتم ، دراوم  رد  دـهدیم  ناشن  میرک  نآرق  تایآ  رب  يرورم  - 1
ِهَّنَْجلا ُباَحْـصَأ  َِکئ�لوُأ  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  : » تسا هدمآ  هرقب  هروس  هیآ 82  رد  هلمجزا  تسا . هتفرگ  رارق  هجوت  دروـم  يا 

نینچمه دنام ». دنهاوخ  نادواج  نآ  رد  دنتـشهب و  لها  نانآ  دنا ، هدرک  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  و  َنوُدـِلاَخ ؛ اَهِیف  ْمُه 
ياـهراک هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  ٍبآَـم ؛ ُنْسُح  َو  ْمَُهل  َیبوُط  ِتاَِـحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  : » میناوـخ یم  دـعر  هروـس  هـیآ 29  رد 

«. دنراد یماجنارس  شوخ  و  ناشلاح ، هب  اشوخ  دنا ، هدرک  هتسیاش 
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. دناهدرک نایب  یمالسا  ياههزومآ  اب  بسانتم  یگدنز  ياهوگلا  هرابرد  ار  دوخ  يداهتجا  یطابنتسا و  ياههاگدید  نآ ، رد  دنا و  هتـشاگن 
بلاق رد  میراد ، رایتخا  رد  یمالـسا  ياههزومآ  رب  ینتبم  یگدنز  کبـس  یفرعم  هرابرد  هک  ار  يردقنارگ  ثاریم  میناوت  یم  بیترت ، نیدب 

نادنمشیدنا يرکف  یملع و  ياهدرواتـسد  یثیدح و  ییاور و  عماوج  مالـسا ، یمارگربمایپ  هریـس  میرک ، نآرق  لماش  یلـصا ، هورگ  راهچ 
. میزادرپ یم  اهنآ  یسررب  هب  هک  مینک  يدنبهتسد  ناملسم 

میرک نآرق 

میرک نآرق 

(3)، نید هدننکلماک   (2)، رـشب ياهدرد  نامرد   (1)، ناسنا ياـمنهار  يداـه و  ار  میرک  نآرق  مالـسا ، ياـه  هزومآ  وترپ  رد  هک  ناناملـسم 
ياهژیو تیمها  نآ ، تایآ  زا  تسرد  تشادرب  زین  نآ و  زا  يرادساپ  يارب  دنتـسناد ، یم   (5) نایب نیرتدنمدوس  اهلد و  راهب   (4)، هار غارچ 

کبـس نآرق ، تغالب  تحاصف و  يادنلب  نوچمه  یلئاسم  لیلد  هب  زین  (6) و  تایآ رد  ّربدت  هب  نآرق  دیکأت  هیـصوت و  ساسا  رب  دندوب . لئاق 
ناناملـسم نآرق ، قیاقح  بتارم  مدرم و  يرکف  ياهتوافت  نآرق و  یعیبطارف  ياوتحم  تاـیلک ، لوصا و  نییبت  فراـعم ، هئارا  رد  نآرق  هژیو 

جیردـت هب  تشاد ، یپ  رد  ار  ناناملـسم  هژیو  ماـمتها  هـک  هلئـسم  نـیا   (7). دندش هاگآ  ادـخ  مالک  طوبـضم  دنمـشور و  مهف  ترورـض  زا 
. دوشیم هدیمان  نآرق » ریسفت  شناد  ، » حالطصا رد  هک  دیدرگ  یشناد  يریگلکش  زاسهنیمز 

ص174. هبطخ 167 ، يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت : هغالبلا ، جهن  - 1

ص159. هبطخ 158 ، يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت : هغالبلا ، جهن  - 2

ص194. هبطخ 183 ، يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت : هغالبلا ، جهن  - 3

ص234. هبطخ 198 ، يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت : هغالبلا ، جهن  - 4

ص107. هبطخ 110 ، يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت : هغالبلا ، جهن  - 5
ات میداتسرف ، ورف  وت  يوس  هب  ار  نآ  هک  تسا  هتـسجخ  یباتک  نیا ] [ ؛ ِباَْبلَْألا اُولْوُأ  َرَّکَذَتَِیلَو  ِِهتاَیآ  اوُرَّبَّدَیِّل  ٌكَراَبُم  َْکَیلِإ  ُهاَْنلَزنَأ  ٌباَتِک  - » 6

(29 ص : «. ) دنوش رکذتم  نادنمدرخ  ات  دننک و  ربدت  نآ  تایآ  رد 
صص 225 228. نآرق ، مولع  نشور ، يدیعس  رقابدمحم  - 7
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نیرترب و مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما   (1)، تسا هتشاد  هدهع  رب  ار  تایآ  نییبت  هفیظو  نآرق ، تایآ  حیرصت  هب  هک  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  سپ 
: تماص نآرق  تمظع  رب  قداص  یهاوگ  دوب و  قطان  نآرق  هک  تسا  مالسا  خیرات  رد  نآرق  رسفم  نیتسخن 

نآ زا  ار  امش  نم  اما  دیوگن ، نخس  زگره  دیوگب و  نخـس  ات  دیهاوخب  نآرق  زا  ُهنَع ؛ مُکُِربُخا  نِکل  َو  َقِطنَی  َنل  َو  ُهوقِطنَتـساَف  ُنآرقلا  َکلذ 
(2). مهدیم ربخ 

نیودت فیلأت و  هب  ناملـسم  نادنمـشناد  جیردتهب ، تفای ، شرتسگ  یمالک  نوگانوگ  ياهبرـشم  ساسا  رب  يریـسفت  ثحابم  هکنآ  زا  سپ 
هعماج هب  هدروآ و  دیدپ  ار  قیمع  میظع و  ریسفت  اهدص  ریسفت ، شناد  هعسوت  اب  خیرات ، لوط  رد  ناملسم  نارـسفم  دنتخادرپ . نآرق  ریـسفت 

يرایسب عونت  ناملـسم ، نادنمـشیدنا  شور  شیارگ و  رب  مکاح  نوگانوگ  ياهدرکیور  هب  هجوت  اب  اهریـسفت  نیا  دناهدرک . میدقت  يرـشب 
تسا يدراوم  هلمج  زا  صاخ ، مولع  رد  نارسفم  صـصخت  زین  نارـسفم و  يرـصع  ياهیریگتهج  ریـسفت ، ياهرازبا  عبانم و  فالتخا  دراد .

(3). تسا هدروآ  دیدپ  میرک  نآرق  ریسفت  رد  ینوگانوگ  ياههویش  هک 

، یقالخا یتیبرت ، یعامتجا ، ياههنیمز  رد  نآرق  زا  ییاهتـشادرب  اهریـسفت و  هئارا  نوگاـنوگ ، هدرتسگ و  ياهـشالت  نیا  زا  یـشخب  لـصاح 
رد يدنمشزرا  ياهدرواتسد  دناوتیم  اهنآ ، زا  يریگهرهب  هک   (4) تسا یهقف  یملع و 

ار هچنآ  ات  میداتـسرف  وت  يوس  هب  ار  نآرق ) هدـننک =(  هاگآ  و  َنورّکَفَتَی ؛ مُهَّلََعل  َو  مِهَیلإ  َلُِّزن  ام  ِسانِلل  َنِّیَُبِتل  َرکِّذـلا  َکَیلإ  اـنلَزنأ  َو  - »... 1
(44 لحن : «. ) دننک رکفت  نانآ  دیاش  ات  و  ینک ؛ نشور  نانآ  يارب  هدمآ ، دورف  مدرم  يوسهب 

ص159. هبطخ 158 ، هغالبلا ، جهن  - 2
صص 29 و 30. ج2 ، نآرق ، ریسفت  قطنم  یناهفصا ، ییاضر  یلعدمحم  - 3

نورسفملا ریسفتلا و  نوچ  ییاه  باتک  هب  ناوتیم  اهنآ ، رد  دوجوم  ياهشیارگ  اهـشور و  يریـسفت و  ياه  باتک  عاونا  اب  ییانـشآ  يارب  - 4
اضردیس رتکد  نیملسملا  مالـسالاتجح و  رثا  نآرق  ریـسفت  ياهـشور  تفرعم ، يداهدمحم  هللااتیآ  موحرم  دنمـشزرا  رثا  بیـشقلا ، هبوث  یف 

. درک هعجارم  رهمیولع  نیسح  ياقآ  بانج  رثا  نارسفم ، ریسفت و  خیرات  اب  ییانشآ  و  بدؤم ،
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زا نمحرلا  ءالآ  ریسفت  هب  ناوتیم  هژیو  هب  هنیمز ، نیا  رد  دشاب . هتشاد  یپ  رد  مالسا  رظن  دروم  بولطم و  یگدنز  ياهوگلا  اب  ییانشآ  هنیمز 
همـالع زا  نازیملا  یناـقلاط ، هللا  تـیآ  زا  نآرق  زا  يوـترپ  یـسردم ، یقتدـمحم  دیــس  زا  نآرقلا  يدـه  نـم  هـینغم ، زا  فشاـکلا  یغـالب ،

ناگدنسیون درک . هراشا  بطق  دیـس  زا  نآرقلا  لالظ  یف  هدبع و  دمحم  خیـش  زا  رانملا  يزاریـش ، مراکم  هللااتیآ  زا  هنومن  ریـسفت  ییابطابط ،
تالـضعم لح  فدـه  اب  نیون و  يدرکیور  اب  دـننک و  ریـسفت  ار  نآرق  یتیبرت ، یعامتجا و  لئاسم  هب  شیارگ  اب  ات  دـنا  هدیـشوک  راثآ  نیا 

کبس هنیمز  رد  مالسا  يداهنشیپ  ياهوگلا  اب  ییانشآ  يارب  هار  نیرتهب  بیترت ، نیدب  دنرگنب . نآرق  تایآ  هب  یقالخا ، یتیبرت و  یعامتجا ،
. دروآ تسد  هب  يرایسب  ياه  هتکن  ناوتیم  نآ  ثحابم  زا  هک  تساهریسفت  زا  هتسد  نیا  هب  عوجر  هنانمؤم ، یگدنز 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هریس 

یگدـنز لاوحا  هب  هک  تسا  یتایاور  رابخا و  هعومجم  يانعم  هب  ناناملـسم ، گنهرف  رد  ناـسنا و  راـتفر  هویـش  ياـنعم  هب  تغل  رد  هریـس » »
تسا و نتفر  تکرح و  يانعمهب  ریـس » . » تسا هدـش  هتفرگ  ریِـس »  » هدام زا  یبرع  نابز  رد  هریـس »  » (1). تسا هتخادرپ  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
، دوشیم حرطم  مالسا  یمارگ  ربمایپ  راتفر  هریس و  زا  نخـس  هاگره  سپ  دنکیم . تلالد   (2) راتفر کبس  نتفر و  هار  عون  تلاح و  رب  هریس » »

تیریدـم یـسایس و  يربهر  هویـش  ینید ، ياههزومآ  جـیورت  رد  ربمایپ  یغیلبت  شور  ًالثم  تسا . ناشیا  يراتفر  کبـس  اب  ییانـشآ  روظنم ،
نارذگ رد  ناشیا  شور  مدرم ، نایم  تواضق  یگنوگچ  ترضح ، نآ  یعامتجا 

ص480. ج 9 ، عیشت ، فراعملا  هریاد  یسیون ،» هریس  هریس و  ، » ییافص شوهم  - 1
«. هریس  » لیذ نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  یناهفصا ، بغار  هریس ؛»  » لیذ طیحملا ، سوماقلا  يدابآزوریف ، بوقعی  نب  دمحم  - 2
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هلمج زا  نانمـشد ، اب  راتفر  نارای و  اب  ترـضح  نآ  ترـشاعم  هویـش  ای  دوخ  نادـنزرف  نارـسمه و  اب  وا  لـماعت  هویـش  یـصخش و  یگدـنز 
. تفای تسد  اهنآ  هب  مالسا  ربمایپ  هریس  هعلاطم  اب  ناوتیم  هک  تسا  يدراوم 

رارق ناگدنیآ  رایتخا  رد  هدش و  طبض  تبث و  ینشور  هب  وا  یگدنز  خیرات  تایئزج  هک  تسا  مالـسا  ربمایپ  اهنت  یهلا ، يایبنا  مامت  نایم  رد 
هدیدرگ ور  هبور  ناوارف  ياه  فیرحت  اب  ناراوگرزب ، نآ  زا  سپ  یتدم  ایبنا ، رگید  یگدـنز  ناتـساد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا . هتفرگ 

: دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  يرهطم  یضترم  داتسا  تسا . هدش  هتشون  اه  تمهت  عاونا  اب  هارمه  و 

زورما مّلسم  عطق و  تروص  هب  مرکا  ربمغیپ  یگدنز  زا  یتایئزج  قیاقد و  یتح  تسا ... . يدنتـسم  نشور و  رایـسب  خیرات  ام ، ربمغیپ  خیرات 
نارود شدـلوت ، مـتفه  زور  یتـح  شدـلوت و  زور  یتـح  هاـم و  لاـس و  زا  تـسین ؛ نـینچ  رگید  سک  چــیه  هراـبرد  هـک  تـسا  تـسد  رد 

زا لبق  هک  ییاهلغش  ناتسبرع ، جراخ  هب  شیاهترفاسم  شغولب ، زا  لبق  نارود  تسا ، هدرک  یگدنز  ارحص  رد  هک  ینارود  شایگراوخریش ،
زا لـبق  هک  ناـشاهنآ  دـناهدش و  دـلوتم  وا  يارب  ینادـنزرف  هچ  تسا ، هدوب  یلاـس  نس و  هچ  رد  شجاودزا  تسا ، هتـشاد  ًاـعومجم  توـبن 

؛ ددرگیم رتقیقد  تاعالطا  هک  شتثعب  تلاسر و  نارود  هب  دـسریم  ات  اهنیا . لاثما  و  دـناهتفر ، ایند  زا  ینـس  هچ  رد  دـناهتفر ، ایند  زا  شدوخ 
ناـمیا یلاـس  هچ  رد  سک  نـالف  دوب ؟ هک  درف  نیموس  نیمود و  دوب ؟ هک  دروآ ، ناـمیا  وا  هب  هک  یـسک  لوا  دوشیم . یگرزب  هثداـح  نوچ 

؟(1) تشاد یشور  هچ  درک ؟ ییاهراک  هچ  دش ؟ هلدابم  نارگید  وا و  نایم  ینانخس  هچ  دروآ ؟

زا مالسا ، ربمایپ  راتفگ  رب  نوزفا  میراد  هفیظو  یمالسا ، ياه  هزومآ  ساسا  رب  ناناملـسم  ام  هک  تسا  نآ  رد  يوبن » هریـس   » عوضوم تیمها 
يراتفر هویش 

ص39. يوبن ، هریس  رد  يریس  يرهطم ، یضترم  - 1
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رارق شیوخ  هنانمؤم  یگدنز  یلصا  هنومن  هوسا و  ار  ناشیا  لمع  شنک و  هویش  (1) و  مینک يرادربوگلا  زین  ترضح  نآ  یگدنز  کبس  و 
دوشیم ربمغیپ  راک  نیرتیئزج  زا   » هک تسا  ینید  تباث  لوصا  اب  هتخیمآ  فرژ و  ردـقنآ  مالـسا  ربمایپ  یگدـنز  کبـس  راـتفر و  اریز  میهد ؛

ياهتفاسم ات  هک  ناسنا  يارب  تسا  نکفارون  کی  تسا ، هلعـش  کی  تسا ، غارچ  کی  ربمغیپ ، کچوک  راـک  کـی  درک . جارختـسا  نیناوق 
نآ راتفر  قیقد  یسررب  یگدنز ، ياه  هبنج  یمامت  رد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  ندوب  وگلا  هک  تسا  نشور   (2) .« دهد یم  ناشن  ار  رود  رایسب 

نآرق  (3). میراد رایتخا  رد  ار  ترـضح  نآ  تیـصخش  یگدنز و  زا  یقیقد  رایـسب  ياهـشرازگ  ام  لیلد ، نیمه  هب  دـبلط و  یم  ار  ترـضح 
: تسا هتشاد  نایب  هنوگ  نیا  ار  مالسا  ربمایپ  یگدنز  کبس  زا  يریگوگلا  لماک ، تحارص  اب  میرک 

(21 بازحا : . ) ًارِیثَک َهَّللا  َرَکَذ  َو  َرِخْآلا  َمْوَْیلا  َو  َهَّللا  وُجْرَی  َناَک  ْنَِمل  ٌهَنَسَح  ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناَک  ْدََقل 

ناوارف ار  ادخ  دراد و  دیما  نیـسپزاب  زور  ادخ و  هب  هک  سک  نآ  يارب  تسوکین  یقـشمرس  ادخ ، لوسر  هب ] ادتقا   ] رد امـش  يارب  نیقی ، هب 
. دنک یم  دای 

هب يرگید  زا  يوریپ  ماگنه  ناـسنا  هک  تسا  یتلاـح  ياـنعم  هب  لـصا  رد  هوسا  تسا . هدرب  هرهب  هوسا »  » حالطـصا زا  هیآ ، نیا  رد  دـنوادخ 
هویـش رد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هب  ندرک  ادتقا  ساسا ، نیا  رب   (4). تسا ندرک  ادـتقا  ندرک و  یـسأت  ناـمه  رگید ، ریبعت  هب  دریگیم و  دوخ 

دروم ریسم  رد  ار  ناملسم  درف  دناوتیم  یگدنز 

ص305. ج16 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ییابطابط ، نیسحدمحم  دیس  - 1
ص47. يوبن ، هریس  رد  يریس  - 2

ص18. ادخ ، لوسر  هریس  مالسا : یسایس  خیرات  نایرفعج ، لوسر  - 3
ص243. ج17 ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  رصان  - 4
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يارب نآ  هتفرشیپ  ياههزومآ  مالسا و  تفگ  ناوتیم  بیترت ، نیدب   (1). تسا میقتسم » طارص   » نامه هک  دهد  رارق  یمالسا  ياههزومآ  رظن 
راتفر بلاق  رد  رگید ، يوس  زا  هتفای و  روهظ  نآرق  ینارون  تایآ  تاـملک و  بلاـق  رد  وسکی  زا  بولطم ، لاـمک  يوس  هب  اـهناسنا  تیادـه 

هـصرع رد  ار  دوـخ  يادـتقم  و  هوـسا » ، » ناـسنا رگا  هک  تسا  نـشور   (2). تسا هدـش  رگهولج  موصعم  ناـیاوشیپ  مالـسا و  یمارگ  ربماـیپ 
: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دش . دهاوخ  ینادرگرس  ای  فارحنا  راچد  دنیزگنرب ، یتسردهب  یگدنز 

ِلَثَمک ُهلثمو  هلامعِال  ٌئناش  ُهللاو  ٌریحَتُم  ٌّلاض  وه  ٍلوبقم و  ریغ  ُُهیعَـسَف  ِهللا  َنِم  هل  َمامإ  الو  ُهَسفَن  اهیف  ُدِـهُجی  ٍهدابعب  ّلـجوّزع  َهللا  َناد  نَم  ُّلُـک 
(3) ... . اهعیطَقو اهیعار  نَع  ّتلَض  ٍهاش 

وا دوخ  هتفریذپان و  وا  شـشوک  دشاب ، هتـشادن  ادخ  يوس  زا  ییاوشیپ  یلو  دزادنا ، تمحز  هب  ار  دوخ  لجوزع  يادخ  تدابع  يارب  هکره 
هدـش مگ  دوخ  هلگ  ناپوچ و  زا  هک  تسا  يدنفـسوگ  تیاکح  وا ، تیاکح  دراد . نمـشد  ار  وا  لاـمعا  ادـخ  تسا و  نادرگرـس  هارمگ و 

... . تسا

دراد دوجو  ناسنا  يارب  ناکما  نیا  یمالسا ، ياههزومآ  ساسا  رب  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  يراتفر  يوگلا  یفرعم  ترورـض  رب  مالـسا  دیکأت 
طیارش رد  هک 

َو اْوَدَتْها  ِدَقَف  ِِهب  ُْمْتنَمآ  اَم  ِْلثِِمب  اُونَمآ  ْنِإَف  َنیِکِرْـشُْملا ...  َنِم  َناَک  اَم  َو  ًافِینَح  َمیِهاَْربِإ  َهَِّلم  َْلب  ُْلق  اوُدَتْهَت  يَراَصَن  َْوأ  ًادوُه  اُونوُک  اُولاَق  َو  - » 1
: وگب دیبای ! تیاده  ات  دیوش ، یحیسم  ای  يدوهی  دنتفگ : باتک ] لها  [ ؛ ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ُهَّللا  ُمُهَکیِفْکَیَـسَف  ٍقاَقِـش  ِیف  ْمُه  اَمَّنِإَف  اْوَّلَوَت  ْنِإ 
زا زگره  وا  دـینک و  يوریپ  میهاربا  صلاـخ  نییآ  زا  هـکلب  ددرگ ]، تیادـه  بجوـم  دـناوت  یمن  زگره  هدـش ، فـیرحت  ياـه  نـییآ  نـیا  ]
ادج قح  زا  دننک ، یچیپرـس  رگا  و  دنا ؛ هتفای  تیاده  دنروایب ، نامیا  دـیا  هدروآ  نامیا  امـش  هچنآ  دـننام  هب  زین  اهنآ  رگا  دوبن ... ناکرـشم 

135 و 137) هرقب : «. ) تساناد هدنونش و  وا  و  دنک ؛ یم  عفد  وت  زا  ار  اهنآ  رش  دنوادخ ، دنا و  هدش 
ص26. یلمع ، قطنم  يوبن : هریس  ینارهت ، داشلد  یفطصم  - 2

ص 205. یفاک ، لوصا  ینیلک ، - 3
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هدنرادربرد یلمع ، قطنم  نیا  دـشاب . هتـشاد  یتباث  یلمع  قطنم  نوگانوگ ، یتاقبط  ياه  تیعقوم  رد  زین  يداصتقا و  یعامتجا و  نوگانوگ 
رییغت ار  اهنآ  دـناوت  یمن  یتاقبط  ياهتیعقوم  يداصتقا و  عاضوا  یعامتجا ، طیارـش  هک  تسا  یلاعتم  ياه  شزرا  اهرایعم و  زا  ياهعومجم 
رـشب هک  تسا  هداد  ناشن  یمارگ  ربمایپ  اـهنآ  سأر  رد  مالـسا و  بتکم  یعقاو  ناگدـش  تیبرت  یگدـنز  خـیرات  دزاـس . نوگرگد  دـهد و 
هویش زا  دنناوتیم  توبن  هلاس  نارود 23  رب  نوزفا  ناناملسم  عیشت ، بهذم  یقرتم  ياههزومآ  ساسا  رب  اتسار و  نیا  رد  دشاب . نینچ  دناوتیم 

یگدنز قشمرس  زین  ار  نانآ  یگدنز  کبس  دننک و  يرادربوگلا  دناهتسیز ، ربمایپ  زا  دعب  لاس  لوط 250  رد  هک  یموصعم  ناماما  یگدنز 
. دنهد رارق  دوخ 

ار ینید  ياههزومآ  اب  بسانتم  ياهوگلا  یمالسا و  یگدنز  کبس  هک  تسا  یلوصا  رب  لمتشم  مالسا و  یلمع  قطنم  هریس ، ساسا ، نیا  رب 
. دنکیم هئارا 

یثیدح ییاور و  عماوج 

یثیدح ییاور و  عماوج 

زا هک  ییاه  تیاور  نینچمه  مالسا و  یمارگ  ربمایپ  نانخس  دوریم ، رامش  هب  یمالـسا  ياههزومآ  عبنم  نیرتیلـصا  هک  میرک  نآرق  رانک  رد 
گرتس و هعومجم  نیا  دوشیم . هدرمش  مالسا  یقرتم  ياههزومآ  طابنتـسا  جارختـسا و  يارب  مهم  عبنم  نیمود  هدش ، لقن  موصعم  نایاوشیپ 
زا يرایـسب  تـسا  هدـش  بجوـم  تاـیاور  یعوـضوم  عوـنت  ترثـک و  دراد . دربراـک  نوگاـنوگ  ياـه  هزوـح  اههــصرع و  رد  دنمــشزرا ،

نیمه هب  دننک . مادقا  نوگانوگ  تاعوضوم  لیذ  رد  اهنآ  يدنبهتـسد  هب  اهنآ ، زا  رترثؤم  رتناسآ و  يریگهرهب  يارب  ناملـسم  نادنمـشیدنا 
هدوب نایعیـش  هژیو  هب  ناثدـحم و  نایم  رد  جـیار  يرما  میدـق  زا  نایاوشیپ  مالـسا و  ربمایپ  ثیداحا  یعوضوم  هضرع  يدـنب و  هتـسد  لیلد ،

. تسا

، تسوا یعامتجا  یگدـنز  یتیبرت و  ياه  هبنج  ای  ناملـسم ، ناسنا  فیلاکت  ماکحا و  هرابرد  هک  ییاه  تیاور  زا  يرایـسب  زا  کش ، نودـب 
جارختسا يارب  ناوتیم 
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رتکیدزن ام  دوصقم  هب  هچنآ  هعومجم ، نیا  نایم  زا  درب . هرهب  مالسا  رظن  دروم  یگدنز  کبـس  كاپ و  تایح  اب  بسانتم  یگدنز  ياهوگلا 
ای لک و  هک  تسا  یثیداحا  ، » یعامتجا ثیداحا  زا  دوصقم  تسا . رتگنررپ  رتهتـسجرب و  اهنآ  یعامتجا  درکیور  هک  تسا  یثیداـحا  تسا ،

، تشیعم هداوناخ ، لـیبق  زا  نآ  تاـعبت  تـالاح و  ضراوع ، اـه ، شخب  يازجا  یعمج ، یگدـنز  عاـمتجا ، عوضوم  هب  طوبرم  نآ  زا  یئزج 
(1) «. دشاب یعامتجا  ياهیرباربان  تاقبط و  فانصا ، طاطحنا  التعا و  ینیشناتسور ، ینیشنرهش و  حلص ، گنج و  تموکح ،

حلاصم و لثم  ینالک  لئاسم  زا  یمالسا ، یگدنز  کبس  يارب  بسانم  ياهوگلا  جارختسا  رد  ناوتیم  تایاور  زا  دنمشزرا  هعومجم  نیا  زا 
تغارف و تاقوا  نارذـگ  بوچراچ  اههویـش و  فرـصم ، يوگلا  هداوناخ ، هب  طوبرم  لئاسم  نوچمه  يرتینیع  دراوم  ات  یعامتجا ، دـسافم 

لاـمعلا زنک  قودـص ، خیـش  لاـصخ  یفاـک ، هضور  عورف و  نوچمه  ییاور  دنمـشزرا  ياـه  هنیجنگ  درب . هرهب  ندـیماشآ  ندروخ و  یتـح 
ِملَکلا رَرُد  مَکِحلارَرُغ و  یضر ، دیس  هغالبلا  جهن  یلماع ، رح  خیـش  هعیـشلا  لئاسو  یـسلجم ، همالع  راونالا  راحب  يدنه ، یقتم  نیدلاءالع 

ياههعومجم نینچمه  دیآ . یم  راک  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  ییاه  باتک  نیرتمهم  زا  هدنیاپ ، مساقلاوبا  هحاصفلا  جهن  يدـمآ و  یمیمت 
رایـسب دناوت  یم  دنک ، یم  هئارا  هیهت و  یعامتجا  یگنهرف و  نوگانوگ  تاعوضوم  ساسا  رب  ثیدحلاراد  هسـسؤم  ام  نامز  رد  هک  یثیدح 

. دشاب دنمدوس 

ناملسم نادنمشیدنا  ياهدرواتسد 

ناملسم نادنمشیدنا  ياهدرواتسد 

نادنمشیدنا نهذ  هب  يدیحوت  ینیب  ناهج  رب  ینتبم  دیدج  شرگن  یعون  یمالسا ، ندمت  گنهرف و  نیوکت  یپ  رد  مالـسا و  نییآ  روهظ  اب 
هوجو هک  تفای  هار 

 . ص 8 ش 25 ، ، 1388 یسانش ، هعیش  یشهوژپ  یملع  همان  لصف  یعامتجا ،» ثیداحا  يا  هراو  ماظن  هئارا  ، » يرواد هداز  یقت  دومحم  - 1
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كرد یتسه و  تقیقح  تفایرد  يارب  ناسنا  یمالسا ، ورشیپ  گنهرف  رد  تشاد . نیشیپ  نایدا  یتح  يرشب و  ياهشرگن  اب  يراکشآ  زیامت 
نوماریپ طیحم  رد  هچنآ  زا  دوخ  ات  دوش  یم  ییامنهار  هداد و  عاـجرا  نآ  رهاـظم  تعیبط و  هب  ناـهج ، ياـه  هدـیدپ  ناـیم  دوجوم  طـباور 

دروآ دیدپ  یناشخرد  هزیمآ  نانچ  یمالـسا ، هشیدنا  گنهرف و  بلاق  رد  يرـشب  تفرعم  ثاریم  دربب . یپ  عناص  دوجو  هب  دنیب ، یم  شیوخ 
مولع فراعم و  زا  یبتارم  ناملسم ، نادنمـشیدنا  دش و  يرـشب  مولع  فراعم و  نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  يرایـسب  تالوحت  زاس  هنیمز  هک 

. دیدرگ خیرات  لوط  رد  يرایسب  نارگ  شهوژپ  نهذ  روخشبآ  رادیاپ  يا  هنوگ  هب  هک  دنتشاد  هضرع  یناسنا  هعماج  هب  ار 

یعاـمتجا هشیدـنا  باـب  رد  یلیلحت  ره  نیارباـنب ، دراد . هشیر  یخیراـت  یگنهرف و  ياـه  هنیمز  نـیمه  رد  زین  ناناملـسم  یعاـمتجا  هشیدـنا 
يوبن و هریـس  نآرق و  تایآ  رد  لـمأت  ناـمگ ، یب  تشاد . دـهاوخ  تسـس  یناـینب  مالـسا ، تعیرـش  نتم  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ناناملـسم ،
طباور و هرابرد  نآرق  رد  هچنآ  دزاس . یم  راکـشآ  ار  مالـسا  یعامتجا  فراـعم  كرد  نشور  ياـه  همـشچرس  ینید ، ناـیاوشیپ  ثیداـحا 

رایـسب تسا ، هدـمآ  یـسانش  مدرم  یـسانش و  خـیرات  طسق ، لدـع ، نوچ  یتاعوضوم  هرابرد  زین  ناـسنا و  تیلوئـسم  یعاـمتجا ، تابـسانم 
تیلوئـسم یعاـمتجا و  فیاـظو  ماـجنا  لوبق  هب  ار  اـه  فـیلکت  اـه و  تداـبع  زا  يرایـسب  شریذـپ  میرک ، نآرق  دـیامن . یم  زیگنا  تفگش 

هعماج نالک  يربهر  تیالو و  نینچمه  تسا . هدرک  طورشم  ناملسم  ریغ  یتح  ناملسم و  دارفا  یعمج  يدرف و  قوقح  ربارب  رد  ناناملسم 
تایآ و دافم  ریـسفت  لـیلحت و  هیزجت و  هب  ًاـساسا  ناملـسم  نادنمـشیدنا  هنیمز ، نیا  رد  تسا . هدـمآ  رامـش  هب  ینید  ناـکرا  زا  مالـسا ، رد 

یخیرات ياهدنور  نییبت  رد  مالسا  يرظن  ياهوگلا  يریگارف  رگنایب  هلئـسم ، نیا  دنا و  هتخادرپ  خیرات  هعماج و  هنیمز  رد  یمالـسا  ثیداحا 
. تسا یعامتجا  و 
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شور هب  یبرجت ، شور  رانک  رد  هک  تسا  نآ  هدش ، هتفرگ  یمالسا  ياههزومآ  زا  هک  ناملـسم  نادنمـشیدنا  ياهیگژیو  نیرتمهم  زا  یکی 
لئاسم یـسررب  رد  ساسا ، نیمه  رب  دـنا و  هتـسناد  یتفرعم  عبانم  نیرتمهم  رامـش  رد  ار  شور  نیا  دـنا و  هدرک  هجوت  زین  یناـیحو  یلقعت و 
هجاوخ يارآ  رد  یلقعت  نایب  اب  یعامتجا  تایعدم  تابثا  یفسلف و  یمالک و  ياه  لالدتسا  زا  لاثم ، يارب  دناهتسج . دوس  نآ  زا  یعامتجا 

نادنمـشیدنا ياـه  هاگدـید  رد  یناوارف  ياـههولج  زین  یناـیحو  شور  زا  يریگهرهب  درک . داـی  ناوـتیم  نودـلخنبا  یـسوط و  نیدلاریــصن 
زا داهشتسا و  دانتـسا و  تایاور ، تایآ و  هب  شیوخ ، ياعدم  يارب  يددعتم  دراوم  رد  افـصلا  ناوخا  یباراف و  نودلخ ، نبا  دراد . ناملـسم 

ناـهج و رد  ار  ییارواـم  لـماوع  شقن  نآ ، ساـسا  رب  یمالــسا و  ینیب  ناـهج  ناملــسم ، نادنمــشیدنا  نـینچمه  دـنا . هدرک  ساـبتقا  نآ 
رد نیرفآشقن  رثؤم و  رصانع  ناهج و  نیا  یهدنامزاس  ناهج و  ماجنا  زاغآ و  زا  نادنمـشیدنا  نیا  هک  يریوصت  دناهتفریذپ . نآ  یهدناماس 

هتفریذـپ رثا  نانآ  ینید  ینابم  زا  زین  ناملـسم  نادنمـشیدنا  یـسانشناسنا  تسا . نایامن  یعامتجا  لئاسم  زا  ناـنآ  ياـهلیلحت  رد  دـنراد ، نآ 
رصانع وا ، راتفر  رد  یحور  لماوع  شقن  ناسنا و  نتسناد  يدعبود  ناملسم ، نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب  ياههاگدید  رد  ترطف  ثحب  تسا .

ینابم هلمج  زا  رصانع ، نیا  نایم  یگنهامه  داجیا  یگنوگچ  ناسنا و  رایتخا  يدازآ و  ناملسم ، نادنمشیدنا  هاگدید  رد  تیصخش  هدنزاس 
. دراد نانآ  یعامتجا  يارآ  رد  ار  دوخ  صاخ  مزاول  هک  تسا  ناملسم  نادنمشیدنا  یتخانشناسنا 

زا صاخ  یعون  هدـنرادربرد  هک  دـنا  هدرک  هجوت  ینامرآ  هعماج  زا  یحرط  هئارا  ییارگنامرآ و  هب  ناملـسم  نادنمـشیدنا  هنیمز ، نیمه  رد 
، هتـشاد دوجو  زین  یعامتجا  نافوسلیف  رگید  ناتـساب و  نانوی  نادنمـشیدنا  نیب  رد  شرگن  عون  نیا  دنچره  تسا . یناسنا  یگدنز  ياهوگلا 

هعماج هدیا  هدش  حیحصت  یلیمکت و  حرط 
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نیا يزاسمه  نینچمه  دهد . یم  ربخ  نآ  نییبت  رد  ترورض  ساسحا  ناشیا و  هناهاگآ  باختنا  زا  ناملـسم ، نادنمـشناد  يوس  زا  ینامرآ 
هک ياهنوگ  هب  تسا ؛ هلئـسم  نیا  هب  نانآ  رواب  يروآون و  ناشن  یباراف ، راثآ  رد  هژیو  هب  مالـسا  یتدـیقع  یـشزرا و  یناـبم  اـب  اههاگدـید 

. دنا هتسناد  یگدنز  زا  ینیون  کبس  حرط  هعماج و  يزاسنوگرگد  يارب  یترورض  ار  ییارگنامرآ 

ياههزومآ رد  هک  تسا  عوضوم  نیا  ریثأت  تحت  نانآ ، بولطم  هعماج  رد  یگدنز  هژیو  ياهوگلا  هب  ناملسم  نادنمشیدنا  صاخ  درکیور 
هعماج تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یهلا  نایدا  ياه  هزومآ  زا  ياهدـمع  شخب  هدـش و  هجوت  ناسنا  یعاـمتجا  دـُعب  هب  هراومه  ینید ،
ناـمه حیحـص  دـشر  نداد و  تهج  هنیمز ، نیا  رد  ناربماـیپ  شقن  تـسا و  رـشب  يرطف  ياـضتقا  ناـمه  هـمادا  رد  یهلا ، ناربماـیپ  دوـصقم 

هار رد  اهنآ  زا  دراد و  یعامتجا  گـنهآ  زین  نآ  يدرف  ماـکحا  یتح  هک  یعاـمتجا  ینییآ  ناونعهب  مه  مالـسا  تسا . یناـسنا  ياهدادعتـسا 
. تسا هدرک  رارقرب  دـنویپ  یعامتجا  يدرف و  ياه  تدابع  نایم  دریگیم ، هرهب  هعماج  فادـها  يارجا  یعامتجا و  طباور  تیوقت  حالـصا و 
رد یلو  دـیدرگ ، عیرـشت  يدرف  تروص  هب  زاغآ  رد  دـنچره  تسا ، هناگی  راگدرورپ  هب  زاین  یگتـسباو و  مالعا  نامیا و  دامن  هک  زامن  ًالثم 

یجراخ دومن  زا  یلاخ  يدرف و  ًالماک  یتدابع  هک  زین  هزور  دـش . هتـساوخ  ناناملـسم  زا  دـیکا  تروصهب  نآ  یعامتجا  دـُعب  دـعب ، لـحارم 
. دبای یم  یعامتجا  يدُعب  دیع ، زامن  ییاپرب  رطف و  دیع  ندیسرارف  اب  تسا ،

یندـمت بلاق  رد  هک  تسا  هنومن  بولطم و  ياـهعماج  نتخاـس  هکلب  تسین ، راـکزیهرپ  رادـنید و  دارفا  شرورپ  اـهنت  مالـسا ، فدـه  سپ 
نید ماکحا  فادـها و  ساسا  رب  نآ ، رد  یهورگ  يدرف و  يراتفر  ياـهوگلا  یعاـمتجا و  طـباور  هک  یندـمت  دوش ؛ رگ  هولج  دـنم  هوکش 

یعامتجا ياهتیلوئسم  نایم  هدروخ و  دنویپ  هعماج  تداعس  اب  درف  تداعـس  نآ ، رد  هک  یناهج  لدتعم و  رادمـشزرا ، یندمت  دریگ ؛ ناماس 
و
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هک تسا  یگنهامه  مظنم و  هعماج  یمالـسا ، گنهرف  بولطم  هعماج  تسا . هدمآ  دوجو  هب  ریذـپانییادج  يوق و  یطابترا  یمالـسا ، نامیا 
، فده رد  تدـحو  نیا  تسا . یتسرپادـخ  یـسانشادخ و  هیاس  رد  یقیقح  لامک  هب  ندیـسر  انامه  هک  دـنراد  یکرتشم  فدـه  نآ ، دارفا 

ینعی نامیا  هدـیقع و  زج  هب  ییانبم  زرم و  چـیه  مالـسا ، ینامرآ  هعماج  رد  نیاربانب ، دراد . هارمه  هب  زین  ار  دـحاو  شور  هار و  رد  كارتشا 
(1). درادن دوجو  هعماج  نآ  دارفا  كرتشم  هار  فده و  ساسا 

نادنمـشیدنا دـناهتخادرپ ، دوخ  ینامرآ  هعماـج  ریوصت  هب  لاـیخ  ملاـع  رد  هک  رگید  نادنمـشیدنا  فـالخرب  تفگ  ناوتیم  ساـسا ، نیا  رب 
زا رادروـخرب  بوـلطم و  هعماـج  ياـه  صخاـش  جارختـسا  يارب  یعبنم  ناـنوچ  ار  نآ  ياـشگهار  ياـههزومآ  میرک و  نآرق  هک  ناملـسم 

ار دوخ  ناناملسم ، اریز  ؛(2)  عادبا عضو و  هن  دناهتخادرپ ، نآ  حیرشت  ریـسفت و  هب  رتشیب  دنا ، هتـشاد  رایتخا  رد  يراتفر  ياهوگلا  نیرتالاو 
، دـش رگهولج  مالـسا  ردـص  كدـنا  نامز  رد  یبنلا و  هنیدـم  کچوک  داعبا  رد  دـنچره  هک  دـننادیم  یگنهرف  خـیرات و  بحاـص  ثراو و 

. دهد ناماس  ار  هنومن  یندمت  بولطم و  ياهعماج  یناهج ، يداعبا  رد  دناوت  یم  درک  تباث  داد و  ناشن  دوخ  زا  يرایسب  ياه  تیلباق 

هجیتن

هجیتن

زا فرـصم و  هب  دـیلوت  زا  دـیدج  هعماج  لـقث  زکرم  لاـقتنا  گـنهرف و  نتفاـی  تیمها  لولعم  یگدـنز ، کبـس  موهفم  هب  نوزفازور  هجوت 
رازبا یگدنز ، کبـس  موهفم  هدش ، هتـساک  یعامتجا  تاقبط  رب  ینتبم  ياهلیلحت  تردـق  زا  هک  تیعـضو  نیا  رد  تسا . گنهرف  هب  داصتقا 

. دوریم رامش  هب  هعماج  دارفا  يدنبهتسد  یسانشخنس و  يارب  یبسانم  ِیلیلحت 

ص16. یتعیرش ، ات  یباراف  زا  مالسا  رد  یعامتجا  رکفت  خیرات  هدوتس ، هللا  تیاده  - 1
ص410. ایپوتا ، یسانش ، هعماج  نآرق ، شنمدار ، هللا  تزع  - 2
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هتـشاد رظن  یعامتجا  یگدـنز  ییانعم  يراجنه و  ياهدـُعب  هب  هک  تسا  درف  ره  شنک  ياهوگلا  اهراتفر و  زا  ياهعومجم  یگدـنز ، کبس 
ياهـشنک تالماعت و  صاخ  ياوتحم  تیهام و  رب  تلالد  رانک  رد  هک  دروآ  دـیدپ  ار  زیامتم  لک  کـی  دـناوتیم  ياـهعومجم  نینچ  دـشاب .

. دشاب زین  دارفا  ياهشزرا  اهرواب و  ماظن  فیک  ّمک و  هدنهدناشن  صاخشا ،

، رتینهذ ياههبنج  يوسهب  ینیع ، ياهراتفر  هب  ضحم  هجوت  زا  یگدنز  کبـس  یـسررب  ماقم  رد  نادنمـشیدنا  هجوت  یخیرات ، يدنیآرف  رد 
تیمهارپ يزکرم و  یشقن  تیوه ، شزرا و  نوچ  ییاه  موهفم  ور ، نیا  زا  تسا . هدش  هدیشک  اهـشرگن  اهـشیارگ و  یناسنا و  طباور  دننام 

. دراد هدهع  رب  یگدنز  کبس  فیرعت  رد 

هس رد  ار  نآ  نوگانوگ  هوجو  دیاب  یمالسا  ياههزومآ  زا  نآ  هتـسیاش  يراجنه و  تیعـضو  يریگ  هجیتن  یگدنز و  کبـس  یـسررب  يارب 
اهشزرا و  ) شیارگ دوشیم ،) میـسرت  فیرعت و  نآ  ساسا  رب  ناسنا  تیوه  هک  ینید  ياهرواب  زا  دنمماظن  ياهعومجم   ) شرگن یلک  هتـسد 

ِینیع ياهراتفر  ياههویش  اهوگلا و   ) شنک و  دنک ) یم  یهدتهج  ار  یعامتجا  ياههورگ  دارفا و  حیجرت  ییاناوت  هقیلس و  هک  ییاهراجنه 
. مینک یسررب  یمالسا ) ياه  هزومآ  زا  هتفرگرب 

زا وا  اهیگژیو ، نیا  هیاس  رد  هک  تسا  ناسنا » یعامتجا  یگدـنز  صاخ  ياـهیگژیو  زا  یلماـکت  هب  ور  هدـینت و  مه  رد  هعومجم  , » گـنهرف
ینیع و هولج  زا  یـشخب  زین  یگدنز  کبـس  دهدیم و  لیکـشت  ار  یگدـنز  کبـس  یلـصا  رهوج  گنهرف ، ددرگیم . زیامتم  تاناویح  رگید 

. دور یم  رامش  هب  گنهرف  یجراخ  قادصم 

يارب یـصاخ  ییانعم  ماظن  زین  گنهرف  دـهد . یم  لکـش  ار  هعماج  گـنهرف  نید ، تفگ  ناوتیم  زین  یگدـنز  کبـس  نید و  هطبار  هراـبرد 
يارب صاخ  ياهوگلا  زا  ياهدینت  مه  رد  هعومجم  هاگتـساخ  همـشچرس و  ییانعم ، ماظن  نیا  دنکیم و  فیرعت  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز 

. دروآ یم  دیدپ  یگدنز  کبس  بلاق  رد  ار  زیامتم  مجسنم و  لک  کی  هک  تسا  یگدنز 
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يریگلکـش هـب  دـناوت  یم  ینید  ریاعـش  ینییآ و  ياـهدامن  راـنک  رد  مالـسا ، نـید  ییاـنعم  ماـظن  ینیبناـهج و  زا  هدـمآرب  یگنهرف  هیاـمرس 
تـسیز هویـش  هک  تسا  ییاهوگلا  زا  راشرـس  میرک ، نآرق  تایآ  دماجنیب . یمالـسا  ياه  هزومآ  رب  ینتبم  یگدنز  يارب  یـصاخ  ياهوگلا 

هب یگدنز  یلاع  هنومن  هوسا و  ار  مالسا  یمارگ  ربمایپ  نتسیز  هویش  نآرق , اتسار ، نیمه  رد  دنکیم و  یفرعم  ار  مالـسا  رظن  دروم  هنانمؤم و 
. تسا هدرک  یفرعم  ناناملسم  مامت 

نآرق ینارون  ياه  هزومآ  زا  ماهلا  اب  هک  دراد  رارق  ناملسم  هعماج  رایتخا  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  یناوارف  ياه  تیاکح  اه و  تیاور 
. تسا هدرک  یفرعم  نییبت و  ار  ینید  ياه  هزومآ  رب  ینتبم  ِیگدنز  ياهوگلا  اه و  هویش  زا  يرتسوملم  رتینیع و  ياه  هنومن  میرک ،

، نآ رد  دنا و  هتشاگن  يراثآ  دنمشزرا ، ياههنیجنگ  عبانم و  نیا  زا  فرژ  يریذپرثا  اب  هتـشذگ ، ياههدس  لوط  رد  ناملـسم  نادنمـشیدنا 
عبانم لوط  رد  هک  دـناهدرک  نایب  یمالـسا  ياههزومآ  اب  بسانتم  یگدـنز  ياهوگلا  هراـبرد  ار  دوخ  يداـهتجا  یطابنتـسا و  ياههاگدـید 

. درک هجوت  نآ  هب  ناوتیم  هتفگشیپ ، یمالسا 
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یمالسا یگدنز  کبس  رد  شرگن  مود : لصف 

هراشا

یمالسا یگدنز  کبس  رد  شرگن  مود : لصف 

اه لصف  ریز 

دمآرد

ناسنا تیوه 

یگدنز يانعم 

یگدنز رایعم 

یعامتجا ياه  تنس 

هجیتن

دمآرد

دمآرد

تاقوا نارذـگ  هویـش  ای  فرـصم  يوگلا  دـننام  راتفر ، ینیع  ياههولج  هب  اهنت  یگدـنز  کبـس  تسخن ، لصف  رد  اـم  ياـههتفای  ساـسا  رب 
حوطـس رد  اـهرواب  نیا  هوـالع ، هب  دریگ . یمربرد  زین  ار  یعاـمتجا  ياـههورگ  دارفا و  ياهـشرگن  اـهرواب و  هکلب  تسین ، دودـحم  تغارف 

اب نآ  زا  هـک  دارفا ، يراـتفر  يریگتهج  رد  دـناوت  یم  یعاـمتجا ، ياـهراجنه  اهـشزرا و  داـجیا  هار  زا  تـسا و  راذـگرثا  زین  دارفا  يراـتفر 
ياهرواب نیرت  مهم  میـشوک  یم  لصف  نیا  رد  دـشاب . رثؤم  هدـننکنییعت و  دوشیم ، دای  یهورگ  يدرف و  تاحیجرت  ای  هقیلـس  نوچ  ینیوانع 

ناملسم کی  هک  ار  یلک  بوچراچ  عقاو ، رد  لصف  نیا  مینک . یناوخزاب  یمالسا  ياههزومآ  رب  هیکت  اب  ار  یگدنز  کبس  موهفم  اب  طبترم 
میظنت نآ  ساسا  رب  ینیع  ياهراتفر  نداد  شیامن  يارب  ار  دوخ  تاحیجرت  اه و  هقیلـس  اهـشزرا ، دـیاب  یمالـسا  بولطم )  ) هعماج کـی  اـی 

یگدـنز فدـه  تیهام و  انعم و  وا ، زا  ینید  ياههزومآ  فیرعت  ناسنا و  هب  مالـسا  هاگن  عون  هب  ساـسا ، نیا  رب  دزاـسیم . صخـشم  دـنک ،
، صاخ یگدنز  کبـس  کی  باختنا  زا  لصاح  ياهدـمآ  یپ  نوچمه  یمدآ ، یگدـنز  رب  مکاح  یلک  دـعاوق  نیناوق و  نینچمه  یناسنا و 

. تسا هدش  هجوت  لصف  نیا  رد 
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ناسنا تیوه 

هراشا

ناسنا تیوه 

اه لصف  ریز 

ناسنا فیرعت 

ناسنا ترطف 

ناسنا تمارک 

ناسنا رایتخا 

ناسنا فیرعت 

ناسنا فیرعت 

رب نآرق ، گنهرف  رد  دـناهدرک . یفرعم  قطان  ناویح  ار  وا  نآ ، لصف  سنج و  نایب  ناـسنا و  فیرعت  ماـقم  رد  قطنم  هفـسلف و  نادنمـشناد 
یسک یقیقح  ناسنا   (1)، دراد یهلا  تلاصا  وا  یناحور  دـعب  تسا و  یناحور  ینامـسج و  دـعب  ود  زا  یبیکرت  ناسنا ، هک  اـنبم  نیا  ساـسا 

اب دـیاب  هکلب  دزاسن ، دودـحم  رکفت  ای  قطن  هب  اهنت  ار  دوخ  تیناسنا  یتح  دتـسیان و  یعیبط  یناویح و  تاـیح  گـنت  هدودـحم  رد  هک  تسا 
هک تساهتنایب  يریس  يدنور ، نینچ  دناسرب . تیلعف  هب  ار  دوخ  ینادواج  یهلا و  تایح  نتشیوخ ، دوجو  رد  هتفهن  ياهدادعتـسا  ییافوکش 

فیرعت تخانش و  یمالسا ، گنهرف  رد  سپ  دربیم . شیپ  یهلا  يانسح  يامـسا  تیرهظم  یهلا و  تفالخ  ماقم  ات  ار  ناسنا  لماکت  لحارم 
ادـج ندـیرب و  تسادـخ و  هب  طبر  نیع  ناسنا  یتسه  ، » رظن نیا  زا  تسا . یندـش  ادـخ  اب  وا  هطبار  ییاسانـش  وترپ  رد  اهنت  ناـسنا ، تسرد 

« ّهلأـتم یح   » اـهناسنا همه  ینآرق ، گـنهرف  رظنم  زا  بـیترت ، نیدـب   (2) .« دربـیم ورف  ماـهبا  هدرپ  رد  ار  شاـیعقاو  تیوـه  ادـخ ، زا  وا  ندرک 
نآ نیطایش ، اه و  توغاط  لایما ، هب  یگدرپسرس  اب  هدیناشوپ و  نایـصع  لهج و  اب  ار  یهلا  ترطف  نیا  اهناسنا  زا  يرایـسب  یلو   (3), دنتسه
یَلَع ُلْوَْقلا  َّقِحَیَو  ایَح  َناَک  نَم  َرِذُنِیل  : » تسا هتسناد  هرهبیب  یعقاو  یگدنز  زا  ار  يدارفا  نینچ  میرک  نآرق  دناهدرپس . یـشومارف  هتوب  هب  ار 

(70 سی : «. ) دبای ققحت  نارفاک  رب  باذع ] هدعو  هنوگتنس و   ] راتفگ دهد و  رادشه  تسا , لد ]  ] هدنز هک  ار  سکره  ات  َنیِِرفاَْکلا ؛

(156 هرقب : «. ) میدرگ یمزاب  وا  يوسهب  طقف  ام  عقاو  رد  مییادخ و  ِنآ  زا  ام  تقیقح  رد  َنوعِجار ؛ ِهَیلإ  ّانإ  َو  هِلل  ّانإ  - »... 1
ص71. یسانش ، ناسنا  یبجر ، دومحم  - 2

ص70. نایمیحر ، سابع  قیقحت : میظنت و  تسیز ، طیحم  مالسا و  یلمآ ، يداوج  هللادبع  - 3
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یعقاو تایح  رفاک  تسا و  رفاک  زا  ریغ  هدـنز ، ناسنا  سپ  تسا . هدرک  یفرعم  رگیدـکی  اب  لباقت  رد  ار  رفاـک  یح و  هیآ ، نیا  رد  دـنوادخ 
تایآ رد  هک  هنوگنامه  تسین ؛ يداع  دارفا  رب  رـشب  ناسنا و  یفرع  قالطا  عناـم  نآرق ، یلیلحت  حالطـصا  هتبلا  دوشیم . یقلت  هدرم  درادـن و 

. تسا لوادتم  دربراک  نیا  زین  نآرق 

، دراد هجوت  زین  داعم  أدـبم و  هب  دوخ  يراتخاس  شنیب  رد  تسا و  رادروخرب  یفاک  ناقتا  تیعماج و  زا  هک  یلاعتم  هاگدـید  نیا  فـالخ  رب 
یناسنا ياههدیدپ  نیرتمهم  نییبت  زا  درادن و  قافتا  دروم  دمآراک و  يرواد  تسور ، هبور  يرایـسب  ياه  صقن  اب  هک  يرـشب  ياههاگدید 

افکدوخ و لقتـسم ، ًالماک  يدوجوم  تیوه ، رظن  زا  ار  ناسنا  دـشوک  یم  ًالومعم  هک  اهدرکیور  نیا  تسا . ناوتان  وا  یگدـنز  یباـیانعم  و 
یطارفا يرادمناسنا  نیا  یلـصا  ياهـصخاش  دبای . یم  شیارگ  یطارفا  يرادم  ناسنا  هب  لومعم  روط  هب  درادـنپب ، یفیلکت  هنوگره  زا  غراف 
لهاست یهاوخیدازآ ، رد  يورهدایز  یطارفا ، ییارگهبرجت  ییارگدرخ و  زا : تسا  ترابع  دوشیم ، هدـناوخ   (1) مسیناموا حالطصا  رد  هک 

. تسا  (3) یگناگیب دوخ  زا  هدیدپ  ناسنا ، یلصا  تیوه  يارب  درکیور  نیا  يدج  ياهبیسآ  زا  یکی  . (2) مسیرالوکس حماست و  و 

یم شومارف  ار  دوخ  یقیقح  یعقاو و  تیوه  تسردان ، ریـسم  رد  تکرح  لیلدـهب  ناسنا  هک  دـهدیم  خر  ینامز  یگناـگیب  دوخ  زا  هدـیدپ 
يدوجوم ناسنا  نآ ، یپ  رد  دـهدیم و  رارق  يدوخ  ریغ  ياهورین  هرطیـس  رد  ار  ناسنا  یعقاو ، تیوه  زا  تلفغ  دوشیم . لفاغ  نآ  زا  دـنک و 

، هلئسم نیا  دریگ . یم  لکش  نیدورف  دوجوم  نآ  اب  بسانتم  وا  راتفر  اهشالت و  همه  درادنپ و  یم  نتشیوخ  هابتشا ، هب  ار  دوخ  زا  رتورف 

.Humanism - 1
ص61. یسانش ، ناسنا  - 2

زین یـسراف  نابز  رد  دوش ، یم  داـی   Alienation ناونع اـب  نآ  زا  یبرغ  نادنمـشناد  حالطـصا  یـسیلگنا و  ناـبز  رد  هک  موهفم  نیا  - 3
يرادنپ رگید  دوخ  یـشومارفدوخ ، یگناگیب ، دوخ  اب  ینتـشیوخان ، درک : هراشا  دراوم  نیا  هب  ناوتیم  هلمج  زا  هک  دراد  يددعتم  ياهلداعم 

. تسا طبترم  ثحابم  رد  نآ  عویش  جاور و  لیلدهب  راتشون ، نیا  رد  یگناگیب  دوخ  زا  حالطصا  شنیزگ  و . ...
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، یقیقح دوخ  زا  ناسنا  تلفغ  میرک ، نآرق  رظن  زا  داد . یم  لیکـشت  ار  وا  تیوه  ساسا  هک  تسادخ  اب  ناسنا  هطبار  ندرک  شومارف  نامه 
ییاـهب هب  ار  دوخ  راکـشآ ، یناـیز  رد  هاـگ  نآ  دـنک ، روصت  نیدورف  يدوجوم  ار  دوخ  یمدآ  یتـقو  اریز  دـماجنا ؛ یم  یمدآ  طاـطحنا  هب 

زا ینأش  داعبا و  زا  يدـعب  رد  هاگ  و  دوشیم ، هناگیب  دوخ  زا  یلکهب  یهاگ  ناـسنا  هتبلا   (1). ددرگ یم  ینایزدوخ  راچد  دشورفیم و  كدنا 
. دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  یتیوه  داعبا  زا  یضعب  هاگ  نتشیوخ و  تیوه  مامت  ینامز  ساسا ، نیا  رب  و  دتفا ، یم  فارحنا  هب  دوخ  نوئش 

دهد و رارق  لصا  ار  يرگید  هعماج  هعماج ، کی  تسا  نکمم  هلحرم  نیا  رد  دوش . هدـید  زین  یعامتجا  دـعب  رد  دـناوتیم  یگناگیب  دوخ  زا 
هعماج لئاسم  يدوخ ، هعماج  یگنهرف  یعامتجا و  تالکشم  لئاسم و  زا  لفاغ  بیترت ، نیدب  درادنپب . دوخ  یعامتجا  تیوه  ار  نآ  تیوه 

نآ گنهرف  رد  جیردتهب  یلاعفنا ، درکیور  نینچ  اب  دنکیم . يزیرهمانرب  نآ  ساسا  رب  یتح  درادـنپیم و  دوخ  هعماج  لکـشم  ار  يدوخ  ریغ 
نـشور رایـسب  یگدنز  کبـس  عوضوم  يارب  هلئـسم  نیا  تیمها  دراذـگیمن . یقاب  دوخ  يارب  یباختنا  رگید  دوش و  یم  مضه  رگید  هعماج 

ناملـسم ریغ  عماوج  ورهلابند  دشاب و  هتـشاد  یمالـسا  یگدنز  کبـس  دـهاوخب  یمالـسا  هعماج  رگا  دـنکیم  صخـشم  تسا و  يدربراکو 
نیوانع ساسا  رب  هک  یتیوه  دبایزاب ؛ ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  تیوه  یهلا ، ینیبناهج  وترپ  رد  ددرگزاب و  شیوخ  ِنتـشیوخ  هب  دـیاب  دـشابن ،

ادخ میلـست  مالـسا و  هملک  رد  تسا و  راوتـسا  ادـخ  اب  یناسنا  هعماج  ناسنا و  هطبار  ساسا  رب  هکلب  هدـیدرگن ، انب  ینابز  یتاقبط و  يداژن ،
(2). دوشیم هصالخ  ندوب 

«. دندرک راکنا  دوب  هداتـسرف  ادخ  هچنآ  هک  دـنتخورف ؛ ییاهب )  ) دـب هب  ار  ناشدوخ  ُهّللا ؛ َلََزنأ  اَِمب  ْاوُرُفْکَی  نَأ  ْمُهَـسُفنَأ  ِِهب  ْاْوَرَتْشا  اَمَْـسِئب  - » 1
(90 هرقب : )

میلـست ار  دوخ  يور  هک  یـسک  يرآ ، َنُونَزْحَی ؛ ْمُه  َو َال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َـال  َو  ِهِّبَر  َدـْنِع  ُهُرْجَأ  ُهَلَف  ٌنِسُْحم  َوُه  َو  ِهَِّلل  ُهَهْجَو  َمَلْـسَأ  ْنَم  یََلب  - » 2
ادخ تشهب  نیاربانب ، «. ) دنوش یم  نیگمغ  هن  تساهنآ و  رب  یسرت  هن  تسا ؛ تباث  شراگدرورپ  دزن  وا  شاداپ  دشاب ، راکوکین  دنک و  ادخ 

(112 هرقب : .( ) تسین یهورگ  چیه  راصحنا  رد 
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ناسنا ترطف 

ناسنا ترطف 

دوجو ناسنا  رد  دادعتـسا  هّوق و  تروصهب  رـشب  ینالقع  تخانـش  دـناهدرک  تباث  یـسانشتخانش  هب  طوبرم  ثحابم  رد  ناملـسم  ناـمیکح 
تقیقح دوجو  رب  تحارـص  اب  هک  تفای  ار  ییاه  ترابع  ناوت  یم  زین  یمالـسا  تایاور  تایآ و  رد  دـباییم . تیلعف  ناـمز ، رورمهب  دراد و 

هب میرک  نآرق  هدـش و  هجوت  یهلا , ترطف  هلئـسم  هب  همه  زا  رتـشیب  ناـیم ، نیا  رد  دراد . تلـالد  اـهناسنا  كرتـشم  تعیبـط  یناـسنا و  هژیو 
. تسا هدروآ  نایم  هب  نخس  نآ  زا  ینشور 

(30 مور : ... . ) ِهَّللا ِْقلَِخل  َلیِْدبَت  َال  اَْهیَلَع  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َهَرِْطف  اًفِینَح  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف 

. شاـب ماـگمه  هتـشرس , نآ  رب  ار  مدرم  هک  ییادـخ  تشرـس  اـب  شاـب ؛ نید  يوس  مه  لـماک  روط  هب  يروآـیم ، يور  قح  هب  هک  یلاـح  رد 
... . تسا ریذپانرییغت  یهلا  شنیرفآ 

رد تسانـشآ و  ادـخ  اب  یتاذ  تروص  هب  ناسنا  نآ ، ساسا  رب  هک  دـهدیم  ربخ  ناسنا  رد  یهلا  ترطف  یعون  دوجو  زا  تحارـص  اب  هیآ  نیا 
زا رگید  یـضعب  رب  هیکت  اـب  زین  نآ و  لـیذ  حرطم  ياـه  تیاور  هـیآ و  نـیا  هـب  هجوـت  اـب  دراد . دوـجو  دـیحوت  يوـس  هـب  یـششک  وا  تاذ 

اهنآ زا  یخرب  هک  دراد  یتشرـس  يرـصانع  دوخ ، یـشناوت  یـشیارگ و  یـشنیب ، داعبا  رد  ناـسنا  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  یمالـسا  ياـههزومآ 
دنچره رگید ، يوس  زا  دراد . زاین  اههنیمز  ندش  مهارف  یجراخ و  لماوع  هب  ندیـسر ، تیلعف  هب  يارب  تسا و  هوقلاب  رگید  یخرب  لعفلاب و 

زا يرایسب  تسا ، یهلا  سدقا  تاذ  يوسهب  صاخ  يریگتهج  ياراد  یتسرپادخ ، ییوجادخ و  ترطف  دننام  یتشرس ، رصانع  نیا  زا  یخرب 
طیحم شقن  هتبلا  هک  تسا  ناسنا  هناهاگآ  يریگمیمـصت  شنیزگ و  اه ، نآ  تهج  هدننکنییعت  رـصنع  درادـن و  یـصاخ  يریگ  تهج  اهنآ 

زین یعامتجا  یعیبط و  طیحم  دلوت و  زا  سپ  شیپ و 
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ای یلاعفنا  دروخرب  تروص  رد  تسا ، دنمهرهب  حالص  ریخ و  يوسهب  يریگتهج  زا  هک  یشخب  یتح   (1). دوب دهاوخ  رثؤم  شنیزگ  نیا  رد 
، ساسا نیا  رب  دـهدب . تسد  زا  ار  مزال  ییآراک  دـناوتیم  یمدآ  راتفر  رد  رثؤم  لماوع  رگید  كرتشم و  تعیبط  اـب  ناـسنا  تلفغ  اـب  هارمه 

هعومجم زا  وا  تسرد  يریگ  هرهب  ناـسنا و  ترطف  نتخاـس  لاـعف  ياتـسار  رد  یگمه  ینامـسآ ، ياـه  باـتک  لوزن  ناربماـیپ و  نداتـسرف 
. دوشیم یبایزرا  دوخ  یتشرس  رصانع 

رد هچرگا  يدوهـش  نینچ  هنیمز  دنکیم . ساسحا  دوخ  هدننیرفآ  اب  فرژ  ياهطبار  دنک ، هجوت  شیوخ  دوجو  يافرژ  هب  ناسنا  هاگره  سپ 
هک یماگنه  طقف  دنرادن و  هجوت  ینورد  یبلق و  هطبار  نیا  هب  یگدنز ، يداع  راگزور  رد  هژیو  هب  مدرم ، رتشیب  تسا ، دوجوم  اهناسنا  همه 

: دنبایرد ار  ساسحا  نیا  دنناوتیم  دوش ، عطق  بابسا  همه  زا  ناشدیما  ددرگ و  هدیرب  زیچ  همه  زا  اهنآ  هجوت 

(65 توبکنع : . ) َنوکِرُشی مه  اذإ  ِّرَبلا  َیلإ  مُهاَّجن  اّمَلَف  َنیّدلا  َُهل  َنیِصلُخم  َهللا  اُوَعَد  ِکلُفلا  یف  اوبِکَر  اذإَف 

كرـش هاگان  داد ، ناـشتاجن  دـناسر و  یکـشخ  هب  ار  ناـنآ  نوچ  دـنناوخیم و  هنالدـکاپ  ار  ادـخ  دـنوشیم , راوس  یتشک  رب  هک  یماـگنه  و 
. دنزرویم

(53 لحن : . ) َنورَئجَت ِهیلإَف  ُّرُضلا  مُکَّسَم  اذإ  َُّمث  ِهللا  َنِمَف  ٍهَمِعن  نِم  مُِکب  امَو 

. دیلانیم دیروآیم و  يور  وا  يوس  هب  دسر ، امش  هب  یبیسآ  نوچ  سپس  تسادخ . زا  دیراد , هک  یتمعن  ره  و 

. تسا یعاـمتجا  یعیبـط و  ددـعتم  لـماوع  لولعم  دوـشیم ، زین  وا  يدرف  ياـهیگژیو  لـماش  هک  درف  ره  تیـصخش  هک  تسا  نآ  رگید  هتکن 
تردـق هژیوهب  ییایفارغج  یمیلقا و  طیارـش  اهیماکان ، ای  اهتیقفوم  یعامتجا ، طیارـش  طیحم و  تیبرت ، لـماع  یکیتنژ ، یتثارو و  ياـهتوافت 

ياه هبرجت  باختنا و  رایتخا و 
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زین ناسنا  يرطف  یتاذ و  ياه  هنیمز  رگید  رشب و  یقالخا  یهلا و  ترطف  لصا  دراد . درف  تیصخش  يریگلکش  رد  یمهس  کیره  یصخش ،
. تسا رثؤم  درف  تیصخش  راتخاس  رد  كرتشم  لماع  ناونعهب  هدشدای ، لماوع  رانک  رد 

ریـسم رد  دـناوتیم  كرتشم  ياه  یگژیو  نیا  زا  یخرب  تفگ  ناوت  یم  میدرک ، حرطم  ناـسنا  يرطف  تاـکرتشم  ناونع  اـب  هچنآ  ساـسا  رب 
هژیو هب  يریگدای ، رد  وا  ییاناوت  اه ، هبرجت  يروآدرگ  ظفح و  رد  یمدآ  دادعتـسا  دنک . افیا  یمهم  شقن  ناسنا  یعامتجا  یگدنز  لماکت 

هب رـشب  يرطف  هقالع  یتاذ و  لیم  نینچمه  دوشیم و  يدـعب  ياه  لسن  هب  اـه  هبرجت  لاـقتنا  هار  ندـش  راومه  بجوم  هک  ملق  ناـبز و  هار  زا 
ینوـگرگد تکرح و  نیا   (1). دـنک تیادـه  ولج  هب  ور  ار  دوخ  هعماـج  هراومه  ناـسنا ، ددرگ  یم  بجوـم  یگمه  شنیرفآ ، يروآوـن و 

يراتفر صخـشم  ياهوگلا  نّیعم و  ياه  هویـش  نآ ، بوچراچ  رد  دروآ و  دـیدپ  ار  یناسنا  هعماج  گـنهرف  زا  یـشخب  دـناوت  یم  هتـسویپ 
. دنک یم  نییبت  فیرعت و  زین  ار  ناسنا 

ناسنا تمارک 

ناسنا تمارک 

میرک نآرق  رد  فرژ  الاو و  يریبعت  یلو  تسا ، هتخادرپ  يو  لسن  مالسلا و  هیلع  مدآ  شنیرفآ  عوضوم  هب  يرایسب  تایآ  میرک ، نآرق  رد 
. تسا ینیشناج  تفالخ و  حالطصا  نآ ، دهدیم و  ناشن  ار  وا  يدوجو  تمظع  جوا  هک  هتفر  راک  هب  مالسلا  هیلع  مدآ  شنیرفآ  يارب 

ُسِّدَُقن َو  َكِدمَِحب  ُحِّبَُسن  ُنحن  َو  َءامّدلا  ُکِفـسَی  َو  اهیف  ُدِسُفی  نَم  اهیف  ُلَعجَتأ  اولاق  ًهَفیلَخ  ِضرألا  ِیف  ٌلِعاج  ّینإ  ِهَکئالَمِلل  َکُّبَر  َلاق  ذإ  َو 
(30 هرقب : . ) َنومَلعَتال ام  ُمَلعأ  ّینإ  َلاق  ََکل 

رد ایآ  دنتفگ : ناگتشرف ] . ] مهدیم رارق  ینیـشناج  نیمز  رد  نم  تقیقح , رد  دومرف : ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  نک ] دای   ] و
, نآ
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. میرامـشیم كاـپ  ار  وت  مییوگیم و  هیزنت  وـت  شیاتـس  هب  اـم  هک  یلاـح  رد  دزیرب ؟ اـهنوخ  دـنک و  داـسف  نآ  رد  هک  یهدـیم  رارق  ار  یـسک 
. مناد یم  دینادیمن , ار  هچنآ  نم  عقاو , رد  تفگ : راگدرورپ ) )

: تفگ ناوتیم  هیآ  نیا  ساسا  رب 

هچ نیـشناج  دیامرفیمن  و  مهدیم » رارق  ینیـشناج  نم   » دیامرف یم  قلطم  روطهب  دـنوادخ  اریز  تسادـخ ؛ ینیـشناج  تفالخ ، زا  دوصقم  . 1
نینچ ادـخریغ  زا  ینیـشناج  (1) و  دـشاب مدآ  رب  هدجـس  يارب  ناگتـشرف  یگدامآ  بجوم  دناوتیم  ادـخ  زا  ینیـشناج  اهنت  هوالعهب ، یـسک .
نآرق هک  یلاـح  رد   (2)، تسین مزال  اهنآ  يریگارف  ناوت  ای  امـسا  همه  نتـسناد  ادخریغ ، ینیـشناج  يارب  نینچمه  تشاد . دـهاوخن  یـشقن 

(3). تخومآ مالسلا  هیلع  مدآ  هب  ار  امسا  مامت  ادخ  هک  دنکیم  حیرصت 

هیلع مدآ  هب  امـسا  یماـمت  نتخومآ  تسا . ینیوـکت  ینیـشناج  نآ ، زا  دوـصقم  هکلب  تسین ، يراـبتعا  ینیـشناج  ادـخ ، زا  ینیـشناج  نیا  . 2
فرصت ییاناوت  ینیوکت و  تیالو  ادخ ، هفیلخ  هک  دشاب  تفایرد  نیا  رب  يدییأت  دناوتیم  زین  وا  رب  ناگتشرف  هدجس  هب  ادخ  روتسد  مالسلا و 
يامـسا مه  تخوـمآ ، مالـسلا  هیلع  مدآ  هب  ادـخ  هـک  ییاـه  ماـن  زا  دوـصقم  دـسریم  رظن  هـب  رگید ، تراـبع  هـب  دراد . ار  ینیع  قیاـقح  رد 

ورملق رب  فارـشا  تاـقولخم ، يامـسا  زا  مدآ  یهاـگآ  ، » ساـسا نیا  رب  تسا . یهلا  يامـسا  مه  ضیف و  طـیاسو  يامـسا  مـه  تادوـجوم ،
تیالو ینعی  ندش ، ادخ  يامـسا  رهظم  يدنمناوت  دنوادخ ، يامـسا  زا  یهاگآ  دهدیم و  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  ادخ  زا  تفالخ  ینیـشناج و 

(4) «. دنایامنیم وا  هب  ار  تفالخ  ورملق  رد  فرصت  هویش  ضیف ، طیاسو  يامسا  نتسناد  دنکیم و  اطعا  وا  هب  ار  ینیوکت 

( یگمه  ) و دینک . هدجس  مدآ  يارب  میدومرف : ناگتـشرف  هب  هک  ار  یماگنه  نک ] دای   ] و اودَجَـسَف ؛... َمَدِآل  اودُجـسا  ِهکئالمِلل  انُلق  ذإ  َو  - » 1
(34 هرقب : ...«. ) دندرک هدجس 

ص116. ج1 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  - 2
(31 هرقب : ...«. ) تخومآ مدآ  هب  ار  اهمان  همه  ادخ )  ) و اهَّلک ؛... َءامسألا  َمدآ  َمَّلع  َو  - » 3
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. دبای همادا  وا  لسن  رد  دناوت  یم  درادن و  مالسلا  هیلع  مدآ  صخـش  رد  راصحنا  ادخ ، تفالخ  نیا  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  هرابرد  رگید  هتکن 
ینیشناج نیا  زین  نانآ  دهدیم  ناشن  تسا ، هدمآ  هیآ  رد  َءامّدلا » ُکفسی  اهیف و  دِسفی  نَم  اهیف  لَعجَتأ   » ترابع اب  هک  زین  ناگتشرف  ضارتعا 

هیلع مدآ  شنیرفآ  اب  ادـخ  سپ  دـننک . هراشا  ناـیمدآ  يزیر  نوخ  داـسف و  هب  تشادـن  یلیلد  هنرگو ، دـندیدیمن ؛ رفن  کـی  رد  رـصحنم  ار 
ماقم نیا  هب  لمع  رد  هک  یناسک  دـنچ  ره  دنتـسه . اراد  ار  ادـخ  تفالخ  ناکما  هک  دـیرفآ  یتیگ  هنهپ  رد  ار  تادوجوم  زا  یعون  مالـسلا ، 

، دنتـسه یمالـسا  ياههزومآ  يایوگ  نابز  هک  موصعم  نایاوشیپ  زا  دوب . دنهاوخ  نایمدآ  ریثک  لیخ  زا  یکدنا  دادـعت  اهنت  دنـسر ، یم  الاو 
رد دوب و  دهاوخن  یلاخ  تسا ، نیمز  يور  رب  ادخ  تجح  لماک و  ناسنا  هک  یهلا  هفیلخ  زا  ینامز  چیه  رد  يرـشب  هعماج  هک  هدش  تیاور 

(1). دراد روضح  نانآ  زا  يدرف  مکتسد  نامز ، ره 

يرایـسب اب  هسیاقم  رد  هک  هدیرفآ  ياهنوگهب  ار  ناسنا  دـنوادخ , ینعی  دراد ؛ ینیوکت  یتاذ و  تمارک  میرک ، نآرق  رظن  زا  يدوجوم  نینچ 
ییاراد و تسا و  هدـش  میظنت  يرتهب  لکـش  هب  شتاناکما  راتخاس  هتـشاد و  يرتشیب  يایازم  يدوجو  نامتخاس  رظن  زا  رگید ، تادوجوم  زا 

(3): تسا هدش  هداد  يرترب  یهلا  ياه  هدیرفآ  زا  يرایسب  رب  رظن  نیا  زا  رشب  عون  درادیم  مالعا  تحارص  اب  نآرق   (2). دراد يرتشیب  يانغ 

(70 ءارسإ : . ) ًالیضفَت انقَلَخ  نَّمِم  ٍریثَک  یلَع  مُهانلَّضَف  َو  ِتابیَّطلا  َنِم  مُهانقَزَر  َو  ِرحَبلا  َو  ِّرَبلا  ِیف  مُهانلَمَح  َو  َمَدآ  یَنب  انمَّرَک  دََقل  َو 

.201 صص 199 - ج1 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 155. یسانش ، ناسنا  - 2

زا ار  کین  و  رش ، زا  ار  ریخ  ناسنا  نآ ، هلیـسو  هب  هک  تسا ، هتـسناد  یمدآ  هب  لقع  هضافا  ار  ناسنا  یتاذ  تمارک  أشنم  یئابطابط  همالع  - 3
، مدآ لسن  مدآ و  تمارک  هیام   » تسا دقتعم  یلمآ  يداوج  هللااتیآ  اما  ص 166 ) ج13 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ، ) دهد یم  صیخشت  دب 
، یلمآ يداوج  هللادـبع  «. ) نیِقلاخلا ََنسحَا  ُهللا  كَرابَتََف  دومرف : داد ، ناسنا  هب  ار  یهلا  حور  نیا  دـنوادخ  نوچ  و  تسوا ، یهلا  حور  ناـمه 

ص97) نآرق ، رد  تمارک 
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میداد و يزور  اههزیکاپ  زا  ار  نانآ  میدرک و  راوس  اهبکرم ] رب   ] ایرد یکـشخ و  رد  ار  نانآ  میتشاد و  یمارگ  ار  مدآ  نادـنزرف  نیقی , هب  و 
(1). میداد يرترب  ًالماک  میدیرفآ  هک  یناسک  زا  يرایسب  رب  ار  ناشیا 

وترپ رد  دـناوتیم  ناسنا   (2). تسا هدش  هدـیرفآ  وا  يارب  ای  هدـیدرگ  ریخـست  ناسنا  يارب  تسا ، نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هچنآ  همه  نینچمه 
هتساخرب هک  دسرب  تمارک  زا  يرگید  عون  هب  تسا ، هداد  رارق  شرایتخا  رد  دنوادخ  هک  یتاناکما  زا  يریگهرهب  اب  دوخ و  يرایتخا  لامعا 

نیا هب  ندیـسر  دادعتـسا  اهناسنا  همه  هک  اـجنآ  زا   (3). دـیآ یم  تسد  هب  یهلا  یناسنا و  يـالاو  ياهـشزرا  رب  هیکت  اـب  تسوا و  شـالت  زا 
هک ینیوکت  تمارک  فالخرب  درک . هسیاقم  تادوجوم  رگید  اب  ای  رگیدـکی  اب  ار  اهناسنا  ناوتیم  نآ  ساسا  رب  دـنراد ، ار  یباـستکا  تمارک 
رد دـنکیم . شقن  يافیا  رتالاب  تاجرد  هب  ندیـسر  يارب  یلپ  هلزنم  هب  ناـسنا  شـالت  یباـستکا ، تمارک  رد  تسا ، هتفهن  اـهناسنا  دوجو  رد 

ار لباقم  هار  رگید  یخرب  دنـسر و  یم  نآ  هب  دوخ  هدارا  رایتخا و  اب  یخرب  یلو  دـنراد ، ار  تالامک  هب  ندیـسر  دادعتـسا  اهناسنا  تقیقح ،
هلـصاف نآ  زا  هدربـن و  هرهب  ناـکما  نیا  زا  هـک  ار  یناـسنا  ياـههورگ  دارفا و  یخرب  مـیرک ، نآرق  هـک  تـسا  ساـسا  نـیا  رب  دـنیامیپ . یم 

هبترم رد  دناهتفرگ ،

ادـخ هک  تسا  نآ  مدآینب  میرکت  زا  روظنم  هک  تفایرد  ناوتیم  هدروآ ، ناـیبلا  عمجم  رد  یـسربط  موحرم  هک  ییاههاگدـید  عومجم  زا  - 1
و تسا ، نیمز  رد  هچنآ  ره  رب  نانآ  یگریچ  داعم ، شاعم و  رما  ریبدت  راوتـسا ، تماق  ابیز ، هرهچ  صیخـشت ، تردق  لقع ، قطن ، هب  ار  نانآ 
(. صص 661 و 667 ج6 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  یـسربط ، نسح  نب  لضف   ) تسا هدرک  میرکت  تاناویح ، رگید  نتفرگ  رایتخا  هب 

برق یهلا و  تمارک  زا  رظن  عطق  اب  اهناسنا  همه  لاح  نایب  هیآ ، زا  دوصقم  هک  تسا  هدرک  نایب  هیآ  نیا  لیذ  زین  یئابطابط  همـالع  نینچمه 
نانتما موهفم  هنرگو  دوشیم ، مه  ناقـساف  نارفاک و  ناکرـشم ، لماش  مالک  نیا  سپ  تسا . دارفا  زا  ياهراپ  يارب  صاخ  یحور  تلیـضف  و 

ص 165) ج13 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  . ) دنکیمن ادیپ  ققحت  باتعو 
اْوَرَت َْملَأ  ( » 29 هرقب : «. ) دیرفآ امـش  يارب  تسا  نیمز  رد  ار  هچنآ  همه  هک  تسا  یـسک  وا  ًاعیمَج ؛... ِضرالا  ِیف  ام  مَُکل  َقَلَخ  يّذلا  وُه  - » 2

اهنامسآ رد  ار  هچنآ  ادخ  هک  دیاهدرکن  رظن  ایآ  ًهَنِطَابَو ؛... ًهَرِهاَظ  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْـسَأَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَّم  مَُکل  َرَّخَـس  َهَّللا  َّنَأ 
(20 نامقل : ( »؟ درک مامت  هدرتسگ و  امش  رب  یناهنپ  اراکشآ و  ار  شیاهتمعن  و  تخاس ، امش  رّخسم  تسا  نیمز  رد  ار  هچنآ  و 

ص156. یسانش ، ناسنا  - 3
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(3). دنک یم  یفرعم  تادوجوم  نیرتدب  ار  اهنآ  ای  دناد  یم   (2) نایاپراچ زارت  رد  ای  دزاس  یم  دراو   (1)« نیلفاس لفسا  »

دوخ و یتاذ  تمارک  ینورد و  يدنمناوت  وترپ  رد  نآ و  هب  هجوت  اب  ناسنا  ات  تسا  هدرک  هراشا  نآرق  رد  اه  هتکن  نیا  مامت  هب  یلاعت  يادخ 
زا هدـمآرب  يراتفر  ياـهوگلا  بوچراـچ  رد  دـشوکب و  تسا ، هدـیدرگ  وا  رخـسم  یتسه  ناـهج  هکنیا  ینوریب و  تاـناکما  رب  هیکت  اـب  زین 

ار یفاک  مزال و  هشوت  دناوتیم  ناسنا  رذـگهر , نیا  زا  نیقی , هب  دـشخب . اقترا  ار  دوخ  هعماج  دزادرپب و  نیمز  ینادابآ  هب  ینید ، ياههزومآ 
. دنک يروآدرگ  دوخ  هنادواج  يورخا و  یتخب  کین  يارب 

ناسنا رایتخا 

ناسنا رایتخا 

هتـشاذگاو و دوخ  هب  یلو  تسین ، روبجم  دوخ  لاـعفا  رد  هک  تسا  هدـش  یفرعم  راـتخم  يدوـجوم  ناـسنا , یمالـسا ، نیتـسار  گـنهرف  رد 
يدازآ و هاگدـید ، نیا  ساـسا  رب  تسا . رارقرب  یهلا  ملع  هدارا و  ناـسنا و  لـعف  ناـیم  یلوط  هطبار  یعون  هکلب  دوشیمن ، یقلت  زین  لقتـسم 

زین میرک  نآرق  تسا . يرایتخا  لعف  تیهام  قیقد  حیحـص و  كرد  ناسنا و  ادخ و  تسرد  تخانـش  ياضتقم  تیعقاو و  نیع  ناسنا  رایتخا 
: تسا هدرک  شهوکن  ار  نآ  يرشب , عماوج  رد  ییارگربج  هشیدنا  هقباس  هب  هراشا  اب  دوخ  تایآ  رد 

: ماعنا ... . ) اَنَـسَْأب ْاُوقاَذ  یَّتَح  مِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  َِکلَذَک  ٍءْیَـش  نِم  اَْنمَّرَح  َالَو  اَنُؤَابآ  َالَو  اَنْکَرْـشَأ  اَم  ُهّللا  ءاَش  َْول  ْاوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَس 
(148

سپـس میدیرفآ . راوتـسا  لدتعم و ] ماظن   ] نیرتهب رد  ار  ناسنا  نیقی  هب  َنیِلفاس ؛ َلَفـسأ  ُهاندَدَر  َُّمث  ٍمیوقَت  ِنَسحأ  یف  َناسنإلا  انقَلَخ  دَقل  - » 1
4 و 5) نیت : «. ) میدنادرگزاب نارتورف  هلحرم ] نیرتراوخ  و   ] نیرتورف هب  ار  وا 

َِکَئلْوُأ اَِهب  َنوُعَمْـسَی  َّال  ٌناَذآ  ْمَُهلَو  اَِهب  َنوُرِْـصُبی  َّال  ٌُنیْعَأ  ْمَُهلَو  اَِهب  َنوُهَقْفَی  َّال  ٌبُوُلق  ْمَُهل  ِسنِإلاَو  ِّنِْجلا  َنِّم  اًرِیثَک  َمَّنَهَِجل  اَنْأَرَذ  ْدََـقلَو  - » 2
و  ] اهلد ناشیارب  اریز ] [ ؛ میدـیرفآ منهج  يارب  ار  اـه ] ] ناـسنا نج و  زا  يرایـسب  عقاو  رد  و  َنُوِلفاَْـغلا ؛ ُمُه  َکـَِئلْوُأ  ُّلَـضَأ  ْمُه  ْلـَب  ِماَْـعنَألاَک 

اهنآ اب  هک  تسا  ییاهـشوگ  ناشیارب  و  دننیب ؛ یمن  اهنآ  اب  هک  تسا  ییاهمـشچ  ناشیارب  و  دـننکیمن ؛ قیمع  مهف  اهنآ  اب  هک  تسا  یی  [ اهلقع
(179 فارعا : «. ) دننالفاغ نانآ  اهنت  دنرتهارمگ ؛ نانآ  هکلب  دننایاپراچ ، دننامه  نانآ  دنونش ؛ یمن 

هک دـنیاهگنگ  و ]  ] نایاونـشان ادـخ  دزن  ناگدـنبنج  نیرتدـب  هـک  یتـسارهب  َنولقعَیـال ؛ َنیذـّلا  ُمـُکبلا  ُّمُّصلا  ِهللا  َدـنِع  ِّباوّدـلا  ّرَـش  ّنإ  - » 3
(22 لافنأ : «. ) دننکیمن يزرودرخ 
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يزیچ چیه  میدیزرو و  یمن  كرش  نامناردپ  ام و  تساوخ  یم  ادخ  ضرف ] رب   ] رگا : » دنیوگ یم  يدوز  هب  دندیزرو ، كرـش  هک  یناسک 
... . دندیشچ ار  ام  تازاجم ]  ] یتخس ماجنارس ، ات  دندرک  بیذکت  هنوگ  نیمه  دندوب ، نانآ  زا  شیپ  هک  مه ]  ] یناسک میدرکیمن . عونمم  ار 

(20 فرخز : . ) َنوُصُرْخَی اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  َِکلَِذب  مَُهل  اَّم  مُهاَنْدَبَع  اَم  ُنَمْحَّرلا  ءاَش  َْول  اُولاَق 

نیا زج  تسین ؛ یملع  چـیه  اعدا  نیا  رب  نانآ  يارب  میدرکیمن . شتـسرپ  ار  اهنآ  اـم  تساوخیم , ناـمحر  يادـخ ] ضرف  رب   ] رگا دـنتفگ : و 
. دننز یم  سدح  نانآ  هک  تسین 

یم یهاوگ  نآ  رب  زین  یناوارف  یبرجت  دهاوش  تسا و  یندشانراکنا  يا  هلئسم  ینورد ، هبرجت  (1) و  لقن لقع و  رظن  زا  یمدآ  رایتخا  هلئسم 
بتکم یخرب  یناوتان  یفـسلف و  تسردان  ياه  تشادرب  خیرات ، لوط  رد  یـسایس  ياه  يرادرب  هرهب  دننام  ینوگانوگ  لیالد  هب  یلو  دهد ،

هداتفا ییارگربج  هطرو  هب  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  ياه  هورگ  زا  یـضعب  ناـسنا ، راـیتخا  هراـبرد  حرطم  ياـه  ههبـش  لـح  زا  يرکف  ياـه 
(2). دنا

یـسک خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تسا . هدش  مالعا  دودرم  ارگربج  هاگدید  زین  تیبلها : تایاور  رد  میرک ، نآرق  تایآ  رب  نوزفا  - 1
َناک َول  ًامزال ؟ ًاردـق  ًامتح و  ًءاضق  َناک  ُّهنأ  ّنظَتأ  : » دومرف تشاد ، يربج  هاگدـید  اب  بسانتم  تسردان و  یتشادرب  یهلا  ردـق  اضق و  زا  هک 

یمتح ردـق  اضق و  میداد ] ماجنا  رفـس  لوط  نیفـص و  رد  هچنآ   ] ینکیم نامگ  اـیآ  یهّنلا ؛...  رمـالا و  ُباـقعلا و  ُباّوثلا و  َلـطََبل  َکلذـک 
، قودـص «. ) تشادـن یهیجوت  هدوب و  تسرداـن  یهن ، رما و  رفیک و  شاداـپ و  دوب ، نینچ  رگا  تسا ؟ هدوـب  يربـج  اـم و  راـیتخا  زا  جراـخ 

ص 380) دیحوتلا ،
دیوـگیم هک  یلیـالد  نـینچمه  و  تـسین ، یهلا  نذا  تساوـخ و  هریاد  زا  جراـخ  ياهدـیدپ  چـیه  هـک  هزوـمآ  نـیا  یهلا و  قـلطم  مـلع  - 2

یفن ار  ضیوفت  نآ  ساسا  رب  اـت  هتفرگ  رارق  یمالـسا  يرکف  بتاـکم  زا  یخرب  دانتـسا  دروم  تسا ، هدـش  نییعت  لـبق  زا  اـهناسنا  تشونرس 
دناوتیمن دراوم  نیا  زا  کی  چیه  اما  تسا . ناهج  راکردناتـسد  لاعف و  دبا , ات  ناهج  شنیرفآ  يادتبا  زا  لاعتم  يادخ  دننک  تباث  دـنیامن و 

هک تسا  طیارـش  دویق و  هیلک  ظفح  اب  راک  نآ  نداد  يور  يانعم  هب  دارفا ، لعف  زا  دـنوادخ  یهاگآ  اریز  دـشاب ؛ ناسنا  ندوب  روبجم  لـیلد 
هب زین  یهلا  ردـق  اضق و  تسا . يریگمیمـصت  شنیزگ و  شجنـس ، يور  زا  درف  طسوت  نآ  ماجنا  ناـسنا ، يراـیتخا  لاـعفا  رد  دویق  زا  یکی 
زا دعب  ناسنا  میمصت  نامه  طیارـش ، هلمج  زا  هک  تسا  يرورـض  یفاک  مزال و  طیارـش  دوجو  هدیدپ ، ره  ققحت  يارب  هک  تسا  نآ  يانعم 

یهلا هدارا  لوـط  رد  اـم  هدارا  هک  تساـنعم  نادـب  تسا  یهلا  نذا  تساوـخ و  ورملق  رد  زیچ  همه  هک  هتکن  نـیا  نـینچمه  تـسا . باـختنا 
. دشاب نیرفآشقن  دناوتیم 
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نوگانوگ و ياهراک  اه و  هار  ناـیم  زا  دـناوتیم  هک  تسا  هدـش  یفرعم  راـیتخا  ياراد  يدوجوم  مالـسا ، هاگدـید  زا  ناـسنا  بیترت ، نیدـب 
ار دوخ  تشونرـس  درادرب و  ماگ  دب  ای  کین  هار  رد  دوخ ، رایتخا  میمـصت و  اب  دنیزگرب و  ار  یکی  شجنـس ، یـسررب و  اب  ور ، شیپ  ددعتم 

نآرق تایآ  زا  یخرب   (1). دوریم رامش  هب  ناسنا  رایتخا  هلئسم  رد  یساسا  رصنع  هس  يریگ ، میمصت  باختنا و  یـسررب ، نیاربانب ، دنز . مقر 
: دناهدرک هراشا  رایتخا  هلئسم  هب  تحارص  اب  میرک ،

(29 فهک : . ) ْرُفْکَْیلَف ءاَش  نَمَو  نِمُْؤْیلَف  ءاَش  نَمَف  ْمُکِّبَّر  نِم  ُّقَْحلا  ُِلقَو 

... . دزرو رفک  سپ  دهاوخ , سک  ره  دروآ و  نامیا  سپ  دهاوخیم , سک  ره  و  تسامش ، راگدرورپ  فرط  زا  قح  وگب  و 

(3 ناسنا : . ) اًروُفَک اَّمِإَو  اًرِکاَش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاَْنیَدَه  اَّنِإ 

. ساپسان رایسب  ای  تسا  رازگساپس  ای  هک  یلاح  رد  میدرک ، ییامنهار  تسار ]  ] هار هب  ار  وا  ام  عقاو , رد 

هب دنناوتیم  دناهتفگ ، نخـس   (2) تجح مامتا  يارب  يرـشب  عماوج  رد  ینامـسآ  ياه  باتک  لازنا  ناربمایپ و  لاـسرا  زا  هک  یتاـیآ  نینچمه 
نیمه هب  تسا . رود  هب  میکح  يادخ  زا  هک  دوب  دهاوخ  هدوهیب  يراک  لازنا ، لاسرا و  نیا  هنرگو ، دنـشاب . هتـشاد  رظن  ناسنا  رایتخا  هلئـسم 

حدم و دـیعو ، دـعو و  ریـشبت ، راذـنا و  زا  هک  یتایآ  (3) و  دنراد تلالد  اـهناسنا  نتفرگ  رارق  ـالتبا  ناـحتما و  دروم  رب  هک  یتاـیآ  بیترت ،
. مینادب راتخم  يدوجوم  ار  ناسنا  هک  دنرادانعم  یتروص  رد   (4), دنهد یم  ربخ  نآ  دننام  شهوکن و 

ربج رب  دنتـسین ، لئاق  هعماج  زا  لقتـسم  یتیوه  دارفا  يارب  دـندقتعم و  هعماج  تلاصا  هب  هک  ناسانـشهعماج  زا  یخرب  زین  یعامتجا  دـعب  رد 
دیکأت یخیرات  یعامتجا و 

ص170. یسانش ، ناسنا  - 1
.165 ءاسن : 42 ؛ لافنا : - 2

.7 فهک : - 3
.68 هبوت : - 4
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ياه هبنج  ماـمت  بیترت ، نیدـب  (1) و  دهدـیم لکـش  ار  دارفا  تیوه  تیـصخش و  ردـتقم ، يدوجوم  نانوچ  هعماج  اهنآ ، رظن  زا  دـناهدرک .
. درادن یباختنا  رایتخا و  چـیه  دـنیآرف ، نیا  رد  یناسنا  درف  دریگ و  یم  لکـش  یعامتجا  تائاضتقا  ساسا  رب  دارفا  شنک  شیارگ و  شنیب ،

ناسنا شالت  تساوخ و  هدارا ، هک  دنرواب  نیا  رب  دندقتعم ، ریذپانرییغت  لحارم  تیوه و  خیرات ، يارب  هک  زین  خیرات  نافوسلیف  زا  هتـسد  نآ 
(2). دریگیم لکش  نآ  تائاضتقا  خیرات و  بوچراچ  رد  یناسنا  عماوج  اه و 

نینچ یمالـسا  ياـه  هزومآ  یلو  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  زین  هعماـج  دنـشابن ، دارفا  رگا  تسا و  دارفا  زا  یبـیکرت  هعماـج ، هکنآ  دوـجو  اـب 
یخیرات یعامتجا و  لماوع  يدنمورین  ناوت  یمن  هتبلا   (3). دریذپ یمن  دنک ، رایتخا  یب  ار  یناسنا  درف  هک  خـیرات  هعماج و  يارب  ار  یتلاصا 

ناسنا رایتخا  هدننکفرطرب  لماوع ، نیا  زا  مادک  چیه  یلو  دش ، رکنم  ار  دارفا  یتیصخش  راتخاس  یهدلکش  رد 

روهـشم هیرظن  ساسا  رب  متـسیب ، نرق  يادـتبا  مهدزون و  نرق  گرزب  سانـشهعماج  ( David Emile durkheim  ) میکرود لـیما  - 1
... تسا كرتشم  هعماج  کی  ياضعا  لدـعم  نایم  رد  هک  یتاساسحا  تاداقتعا و  هعومجم  : » تسا دـقتعم  یعمج » نادـجو   » ناونع اب  دوخ 

یـساسا لحارم  نورآ ، نومیر  «. ) تسا شیوخ  صاخ  تایح  ياراد  هک  دزاسیم  صوصخم  یگدـنز  کی  اب  ار  ینّیعم  هاگتـسد  ای  متـسیس 
، تسین دارفا  هداس  عمج  لصاح  هعماج ، دـیوگیم : تحارـص  اب  نینچمه  وا  ص 364 ) ماهرپ ، رقاب  همجرت : یـسانشهعماج ، رد  هشیدـنا  ریس 
: دسیونیم هک  دسریم  ییاج  هب  دوخ  لیلحت  همادا  رد  میکرود  دروآ . یم  دیدپ  ار  هژیو  یتیعقاو  هک  تسا  دارفا  زا  یـصوصخم  بیکرت  هکلب 

یقتدـمحم «. ) دریگیم تروص  هعماج  قیرط  زا  هعماج و  رد  مه  ناـسنا  ندـش  ندـمتم  دـشاب و  ندـمتم  هکنآ  رگم  تسین ، ناـسنا  ناـسنا ، »
مارتحا يارب  یعوضوم  ینامرآ و  ینوناک  هعماج ، هک  دسریم  اجنیدـب  تیاهن  رد  ص71 ) نآرق ، هاگدید  زا  خیرات  هعماج و  يدزی ، حابـصم 

ص 409) یسانشهعماج ، رد  هشیدنا  ریس  یساسا  لحارم  . ) تسین رگید  یتروصهب  هعماج  شتسرپ  زج  يزیچ  بهذم ، و  تسا ، شتسرپ  و 
فادها خیرات , دوب  دـقتعم  هک  درک  هراشا  ( Georg Wilhelm Friedrich Hegel  ) لگه هشیدـنا  هب  ناوتیم  اتـسار  نیمه  رد  - 2
گروئگ . ) دنتـسه خیرات  رب  مکاح  حور  رازبا  طقف  دنناسریم ، تیلعف  هب  ار  دوخ  ياوق  دـنرادنپیم  هچرگا  اهناسنا  دـنک و  یم  لابند  ار  دوخ 

هک تسا  روهشم  ًالماک  هنیمز  نیا  رد  مه  سکرام  ياههـشیدنا  ص 96 ) تیانع ، دیمح  همجرت : خـیرات ، رد  لقع  لگه ، شیردرف  ملهلیو 
دیلوت و هویـش  رب  ناسنا  يرنه  یبهذم و  یعامتجا ، یگنهرف ، نوئـش  همه  دوب  دقتعم  تسناد و  یم  خیرات  هعماج و  لوصحم  ار  یناسنا  درف 

. تسا راوتسا  هعماج  رب  مکاح  يداصتقا  طباور 
ص159. نآرق ، هاگدید  زا  خیرات  هعماج و  ص29 ؛ خیرات ، هعماج و  - 3
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نیا اب  هلباقم  ییاناوت  ناسنا  اهنت  هن  دـهدیم  ناشن  هک  درک  هدـهاشم  خـیرات  رد  ناوتیم  زین  يرایـسب  دـهاوش  دزاـسیمن . روبجم  ار  وا  تسین و 
میرک نآرق  تایآ  زا  یبوخ  هب  هلئـسم ، نیا  دشاب . راذـگرثا  زین  هعماج  تشونرـس  رد  تسا  هتـسناوت  نآ ، زا  رتالاب  هکلب  تساراد ، ار  لماوع 

یم تسد  هب  نیرفآتکرح  نیزگ و  ياج  ياهـشزرا  هئارا  عماوج و  رب  مکاح  ِیلهاج  ياهـشزرا  اب  اهنآ  هلباقم  یهلا و  ناربمایپ  راتفر  هراـبرد 
. دیآ

ییاناوت شیارگ و  تخانش ، رصنع  هس  هب  مک  تسد  يرایتخا  لمع  ره  ققحت  دناهدرک ، نایب  یتسرد  هب  نادنمـشیدنا  یخرب  هک  هنوگنامه 
نیا زا  تسا . یهاگآ  تخانـش و  دـنمزاین  دنـسپ ، لقع  هنامیکح و  تسرد ، شنیزگ  يارب  دوخ  يرایتخا  لمع  رد  ناسنا   (1). تسا دنمزاین 

ایند و هطبار  داعم و  أدبم ، تخانـش  هب  ار  رـشب  هجوت  دشوک  یم  مالـسا  روظنم ، نیا  يارب  دسانـشب و  ار  دوخ  یعقاو  لامک  دـیاب  ناسنا  ور ،
دوخ و هک  یناسنا  شنیزگ  اب  درادن ، هجوت  وا  هب  یکیدزن  ادخ و  هب  هک  يدرف  شنیزگ  تسا  نشور  فصو ، نیا  اب  دزاس . فوطعم  ترخآ 
زا ددعتم  تایآ  رد  میرک  نآرق  دوب . دـهاوخ  توافتم  دـنادیم ، ادـخ  هب  ندـش  کیدزن  رد  ار  دوخ  لامک  ادـخ و  هب  هتـسباو  ار  یتسه  مامت 

نخـس ادـخ  زا  يرازگـساپس  ناسنا و  یتخب  کین  رد  اهنآ  شقن  زا  هدرک و  دای  تخانـش  یمومع  ياـهرازبا  ناونع  اـب  لد  لـقع و  ساوح ،
هجوتم ار  ناسنا  هکنآ  يارب  اهرازبا  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا   (2). تسا هتفگ 

ص197. یسانش ، ناسنا  - 1
زا ار  امـش  ادـخ  و  َنورُکـشَت ؛ مُکّلَعل  َهَدـئفألا  َو  َراـصبألا  َو  َعـمَّسلا  ُمَُکل  َلـعَج  َو  ًائیَـش  َنومَلعَتـال  مُِکتاـهَّمأ  ِنوـُطب  ِم  نّ مُکَجَرخأ  ُهللا  َو  - » 2

دیاش ات  داد  رارق  نازوس ] [ي  اهلد اهمـشچ و  شوگ و  امـش  يارب  دـیتسنادیمن و  يزیچ  چـیه  هک  یلاحرد  دروآ  نوریب  ناتناردام  ياهمکش 
هنیمز ندـش  مهارف  رد  ناسنا  ندوب  اونـش  اـنیب و  مهم  شقن  هب  ناـسنا ، هروس  زا  مود  هیآ  رد  نینچمه  ( 78 لحن : «. ) دینک يرازگـساپس  امش 

, تقیقح رد  ًاریَصب ؛ ًاعیمَس  ُهانلَعَجَف  ِهیلَتبَن  ٍجاشمأ  ٍهفُطن  نِم  َناسنإلا  انقَلَخ  ّانإ  : » تسا هدرک  هراشا  يو  طوقس  دوعـص و  هجیتن  رد  شیامزآ و 
(2 ناسنا : «. ) میداد رارق  انیب  اونش و  ار  وا  مییامزآیم و  ار  وا  هک  یلاح  رد  میدیرفآ ، طولخم  لایس  كدنا  بآ  زا  ار  ناسنا  ام 
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لماـکت نتفرگ ، رارق  ریثأـت  تحت  يریذـپاطخ ، لـیلد  هب  یلو  تسا ، بساـنم  دـهدب ، وا  هـب  داـعم  أدـبم و  هراـبرد  یلک  ياهتخانـش  دـنک و 
، لیلد نیمه  هب  تسین . یفاک  ترخآ  ایند و  هطبار  لماک  فشک  تداعس و  ریسم  یلیصفت  تخانـش  يارب  صاخ ، ياهتیدودحم  یجیردت و 

(1). دروآ تسد  هب  ار  نآ  دسانشب و  ار  دوخ  ییاهن  یعقاو و  یتخب  کین  ات  تسا  دنمزاین  ینایحو  فراعم  هب  همادا  رد  ناسنا 

، ناسنا دوجو  رد  هدـش  هتفهن  ددـعتم  ياهـشیارگ  اه و  لیم  تسا . ناسنا  يرایتخا  يریگمیمـصت  يارب  مزال  رـصنع  نیمود  لیم ، شیارگ و 
درکیور زین  هلحرم  نیا  رد  دنک . دودـحم  ار  يرگید  دـنیزگرب و  ار  یکی  دـیاب  راچان  هب  ناسنا  دریگیم و  رارق  رگیدـکی  اب  ضراعت  رد  هاگ 
هیـصوت يدام  ياه  شیارگ  رب  ار  یلاعتم  ياهـشیارگ  حـیجرت  یلک ، یهاگن  رد  دـیجم  نآرق  دوشیم . توافتم  اهدرکیور  رگید  اب  یمالـسا 

: دنکیم

ِهاَیَْحلا ُعاَتَم  َِکلَذ  ِثْرَْحلاَو  ِماَْعنَألاَو  ِهَمَّوَسُْملا  ِْلیَْخلاَو  ِهَّضِْفلاَو  ِبَهَّذـلا  َنِم  ِهَرَطنَقُْملا  ِریِطاَنَْقلاَو  َنِینَْبلاَو  ءاَسِّنلا  َنِم  ِتاَوَهَّشلا  ُّبُح  ِساَّنِلل  َنِّیُز 
(14 نارمعلآ : . ) ِبآَْملا ُنْسُح  ُهَدنِع  ُهّللاَو  اَْینُّدلا 

هتـسارآ مدرم  يارب  تعارز ، اهماد و  رادـناشن و  ياهبـسا  هرقن و  الط و  زا  ناوارف  ياهتورث  نارـسپ و  نانز و  زا  ینتـشادتسود  روما  تبحم ,
. تسادخ دزن  وکین  تشگزاب  تسا و  ایند )  ) تسپ یگدنز  يدنمهرهب  هیام  اهنیا  تسا . هدش 

ییاه لیم  هب  یهد  تهج  هب  ناوت  یم  هلمج  زا  تسا . نآرق  دـیکأت  هجوت و  دروم  یلاعتم , ياه  لیم  هب  یهدـتهج  تیوقت و  هلحرم ، نیا  رد 
نوچ

ص204. یسانش ، ناسنا  - 1
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لیم باختنا  ماقم  رد  ناسنا  رایعم  میرک  نآرق  رظن  زا  سپ , درک . هراـشا   (3) ادخ هب  يرطف  شیارگ  (2) و  یگنادواج  (1)، یبلط تیصخش 
. دیآیم تسدهب  ترخآ  ملاع  رد  طقف  هتبلا  هک  دشاب  ماوداب  رتشیب و  يروآتذل  ینیرفآلامک و  دیاب  يرگید  رب  یکی  حیجرت  دوخ و  ياه 

تخانش و وترپ  رد  دناوتب  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دیاب  ناسنا  نآ ، ساسا  رب  هک  تسا  ییاناوت  ناسنا ، يرایتخا  لعف  رد  یساسا  رـصنع  نیموس 
شنیب رد  دنک . يرود  زین  نآ  عناوم  زا  دشخب و  ققحت  دنادیم , دوخ  یعقاو  لامک  ياتسار  رد  هک  ار  يزیچ  دوخ ، ياهشیارگ  زا  هدافتـسا  اب 

. دنک تردق  لامعا  دناوت  یم  هراومه  تسا و  رادروخرب  ناکما  نیا  زا  لحارم  مامت  رد  ناسنا  ینآرق ،

يوس زا  دوشیم . یقلت  هعوضوم  لصا  کی  ناسنا  ندوب  راتخم  مالسا ، یقالخا  ماظن  رد  مییوگب  میناوتیم  نونکا  تاحیضوت ، نیا  هب  هجوت  اب 
نیا مالـسا ، رظن  زا  هک  دشاب  هتـشاد  ییاهن  یبولطم  فده و  دوخ ، یگدـنز  رد  دـناوتیم  ناسنا  هک  دـش  نشور  ینیبناهج  ثحبم  رد  رگید ،

هک یموس  لصا  دسر . یم  نادب  ترخآ  ملاع  رد  تسا و  نادواج  تداعـس  تسا ، بولطم  ناسنا , يارب  يرطف  تروص  هب  هک  ییاهن  فده 
, نامگ یب  تسوا . فده  هب  ندیـسر  رد  ناسنا  شالت  ریثأت  مینک ، یم  هراشا  نآ  هب  هتـشذگ  ثحابم  زا  یـشخب  لصاح  ناونعهب  اجنیا و  رد 

لکـش نیرتعماج  رد  ار  تقیقح  نیا  میرک  نآرق  دـشخبب . يو  هب  يوق  ياهزیگنا  دـناوت  یم  شتـشونرس  رب  وا  راتفر  ریثأت  زا  ناسنا  یهاگآ 
: تسا هدرک  نییبت  نکمم 

نآ زا  طقف  تزع  همه  هک ] ارچ  دـهاوخب ، ادـخ  زا   ] سپ دـهاوخیم  تزع  هراومه  هک  یـسک  ًاعیمَج ؛... َهّزِعلا  ِهِّللَف  َهَّزِعلا  ُدـیُری  َناـک  نَم  - » 1
(10 رطاف : ... «. ) تسادخ

(17 یلعأ : «. ) تسا رترادیاپ  رتهب و  ترخآ , هک  یلاح  رد  یقبأ ؛ َو  ٌریَخ  ُهَرِخآلا  َو  - » 2
هب دـنکیم ، ناـیب  ناگراتـس  دیـشروخ و  هاـم و  ناگدنتـسرپ  ربارب  رد  ار   7 میهاربا ترـضح  يارجاـم  هک  ماـعنا  هروس  اـت 79  تاـیآ 75  - 3

قلعت يزیچ  هب  دیاب  شتـسرپ  لیم  تساوخ و  دـنراد . لیامت  یندرکنبورغ  يدوجوم  يوس  هب  اهناسنا  همه  هک  تسا  نآ  يایوگ  یگتـسیاش 
. تسین هللا  زج  وا  و  دوب ؛ وا  رانک  رد  هشیمه  ناوتب  هک  یبوبحم  دشاب ، رضاح  هشیمه  هک  دریگ 
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(40 38 مجن : . ) يُری َفوَس  ُهَیعَس  َّنأ  َو  یعَس  ام  ّالإ  ِناسنِإلل  َسَیل  نأ  َو  يرخأ  َرزِو  ٌهَرِزاو  ُرِزَت  ّالأ 

هدنیآ رد  وا  شـشوک  هکنیا  تسین و  وا  شـشوک  زج  ناسنا  يارب  هکنیا  و  درادیمنرب ، ار  يرگید  هانگ )  ) نیگنـس راب  يرادربراب  چیه  انامه 
. دوشیم هدید 

هرهب اب  ار  دوخ  يایند  دوش  یم  قیوشت  مالـسا  نیبم  نید  يـالاو  ياـههزومآ  رب  هیکت  اـب  یمالـسا  هعماـج  ناملـسم و  ناـسنا  بیترت ، نیدـب 
هب ندیـسر  يارب  نآ  زا  دزاـسب و  نکمم  لکـش  نیرتاـبیز  هب  تسا ، هداـهن  وا  راـیتخا  رد  دـنوادخ  هـک  یعیبـط  یلقع و  تاـناکما  زا  يریگ 

. دنک يرادربهرهب  ترخآ  نادواج  تداعس 

یگدنز يانعم 

یگدنز يانعم 

. دنهدیم لیکشت  عماوج  مامت  رد  خیرات و  لوط  رد  ار  يرشب  هشیدنا  ياوتحم  هدولاش و  هک  دنتسه  یساسا  روحم  هس  ناهج ، ناسنا و  ادخ ،
دوخ هب  نوگانوگ  ياهـشناد  رد  ار  یناوارف  نادنمـشیدنا  هک  دراد  تیمها  نانچ  نآ ، هتفهن  ياهزار  لـح  ناـسنا و  تخانـش  ناـیم ، نیا  رد 

هب یلئاسم  نیرتیروحم  زا  یکی  ناسنا » ، » مالـسا نیبم  نید  ياه  هزومآ  رد  هژیو  هب  ینامـسآ  نایدا  ياـه  هزومآ  رد  تسا . هتخاـس  لوغـشم 
تروص ییاهن  تداعس  هب  وا  ندیسر  يارب  ینامسآ  ياهباتک  لوزن  ناربمایپ و  نداتـسرف  ناهج ، شنیرفآ  دننام  یمهم  روما  هک  هدمآ  رامش 
ناوتیم دریگیمن ، رارق  وا  دوجو  ضرع  رد  زیچ  چـیه  دنتـسه و  ادـخ  هدـیرفآ  تادوـجوم ، همه  دـنچره  ینآرق ، ینیبناـهج  رد  تسا . هتفرگ 

رظن رد  ناسنا )  ) نییاپ رد  يرگید  و  ادخ )  ) الاب رد  یکی  یلـصا ، تاصتخم  هب  دانتـسا  هطقن  ود  اب  ياهریاد  نوچمه  نآرق  رظنم  زا  ار  ناهج 
(1). تفرگ

ص92. مارآ ، دمحا  همجرت : ینآرق ، ینیب  ناهج  یسانشانعم  نآرق : رد  ناسنا  ادخ و  وستوزیا ، وکیه  یشوت  - 1

یگدنز www.Ghaemiyeh.comيانعم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


71 ص :

ناسانـشناسنا یگدـنز ، یبایانعم  ناهج و  هیجوت  هنیمز  رد  رـشب  یملع  ياهـشالت  هنیرید  هقباس  یگدرتسگ و  دوجو  اب  هک  تسا  نآ  بلاـج 
ناسنا و هرابرد  مهم  ياهشسرپ  زا  يرایسب  هب  لماک  حیحص و  ییوگخساپ  زا  رشب ، تخانـش  ياهرازبا  هک  دنراد  دیکأت  هتکن  نیا  رب  گرزب 

یگدـنز زا  یفلتخم  ياهریوصت  نوگانوگ ، ياهگنهرف  عماوج و  رد  ناسنا  ینیبناهج  هک  تسا  نآ  تیعقاو  تسا . ناوتان  وا  دوجو  ياـیاوز 
یبسانتم لوقعم و  فده  ناسنا , هدش ، میـسرت  ریوصت  رد  رگا  ًالثم  دش . دهاوخ  انعمیب  ای  انعماب  وا  یگدـنز  نآ , ساسا  رب  هک  دـهدیم  وا  هب 

، یتـسیز ربـج  هب  موکحم  هک  دوش  ریوصت  يدوجوم  ناـسنا , رگا  اـی  دـنک  تکرح  نآ  يوس  هب  دوخ  یگدـنز  لوـط  رد  هک  دـشاب  هتـشادن 
دهاوخ هدوهیب  چوپ و  انعمیب ، وا  یگدنز  تروص ، نیا  رد  دنز ، مقر  ار  نتشیوخ  تشونرس  دناوتن  دوخ  تسا و  یهلا  ای  یخیرات  یعامتجا ،
شیوخ يرایتخا  شالت  اب  دـناوتیم  هک  میدرک  ریوصت  رایتخا  ياراد  بسانتم و  لوقعم و  یفدـه  زا  رادروخرب  يدوجوم  ار  ناسنا  رگا  دوب .
رگهولج يراتفر  ياهوگلا  شنیزگ  عون  حیجرت و  رد  زین  توافت  نیا  هرمث  دوشیم . انعماب  لوقعم و  يو  یگدنز  دـسرب ، الاو  فدـه  نآ  هب 

. دروآ دیدپ  ار  یصاخ  یگدنز  کبس  دناوتیم  عومجم  رد  هک  دوش  یم 

روط هب  دوخ  تایح  زا  هکنیا  يارب  یمدآ  تسین و  یعیبط  يدام و  تایح  رد  رصحنم  ناهج ، نیا  رد  ناسنا  یگدنز  ینامـسآ ، نایدا  رظن  زا 
اجک زا   » ینعی نتسیز ، هفـسلف  هرابرد  یـساسا  ياهـشسرپ  هب  ییوگخـساپ  هار  زا  زج  نیا  دنامب و  رود  یچوپ  زا  دیاب  دشاب ، دنمهرهب  لماک 

دـهدیم و فافـش  حیرـص و  خـساپ  زاستـشونرس ، ياهـشسرپ  نیا  هب  نید  تسین . رـسیم  موریم »؟ اجک  هب   » و متـسه »؟ اجک  رد  « ،»؟ ماهدـمآ
یندشراکنا ياهتیدودحم  یلو  دهد ، خساپ  اهشسرپ  نیا  هب  دناوتیم  يدودح  ات  یمدآ  لقع  هتبلا  دیادزیم . ار  یگدنز  ياهماهبا  اهیکیرات و 
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زا دیاب  ناسنا  یگدنز ، ندش  رادانعم  يارب  تفگ  ناوتیم  بیترت ، نیدب  دـشاب . ناوتان  هلئـسم  نیا  لماک  ییاهن و  لح  زا  دوشیم  بجوم  نآ 
ار یناهج  نیا  ياهجنر  صخـشم ، ییاـههزومآ  اـب  رگید ، يوس  زا  دزاـسیم و  دـنمفده  ار  یگدـنز  هک  دریذـپب  ار  یفراـعم  لوصا و  وسکی 

. دنارب نوریب  یگدنز  زا  ار  نآ  دنک و  سوسحمان  ریذپلمحت و 

اب ای  دنزیم  تسد  دوخ  يدوبان  هب  ای  لیلد ، نیمه  هب  و  دبای ، یمن  ییالاو  قشع  فدـه و  دوخ ، یگدـنز  يارب  نیدـیب  ناسنا  اتـسار ، نیا  رد 
ای هتـساوخ  دـنکیم ، جـیورت  ار  راتفر  زا  یـصاخ  ياهوگلا  هک  دـیلوت  رد  تعانق  هنوگره  یفن  يروآ و  نف  تعنـص و  هتخیـسگراسفا  دـشر 

، نآ اب  بسانتم  ياهوگلا  يریگ  لکش  یگدنز و  زا  یکبس  نینچ  يرادیدپ  یپ  رد  دزادرپیم . ناهج  اه و  ناسنا  رگید  يدوبان  هب  هتساوخان 
(1) دراـگک ری  یک  دناهتـشاد . ار  هغدـغد  نیرتـگرزب  يراداـنعم ، سرت و  هرهلد ، بارطـضا ، هنیمز  رد  مسیلایـسناتسیزگا  بتکم  ناـفوسلیف 

دوخ دنچره  تسا ؛ هدرک  هراشا  اهنارحب  نیا  لصا  هب  ناسنا ، دوجو  تلاصا  حرط  اب  یتسیلایـسناتسیزگا  هشیدنا  سـسؤم  (1813 1855 م ،)
اب دناهتـسناوت  یهلا  هلحن  نافوسلیف  اهنت  هک  دـش  میـسقت  یهلا  يداحلا و  هلحن  ود  هب  نارحب ، نیا  لح  يارب  تیاـهن  رد  یفـسلف ، بتکم  نیا 

ناوتان اهنارحب  نیا  نامرد  زا  يداحلا  ناـفوسلیف  دـننک و  لـح  دوخ  يارب  ار  بارطـضا  هرهلد و  سرت ، يراداـنعم ، رـصانع  ادـخ ، هب  داـقتعا 
(2). دناهدنام

تـسا هدرک  میـسرت  ناسنا  يدازآ  رایتخا و  ورملق  فادها و  زا  نشور  ًالماک  يریواصت  هنیمز ، نیا  رد  نید  ینایحو  ياههزومآ  لباقم ، رد 
وترپ رد  يدرف  ره  و 

.Soren Kierkegaard - 1
ص265. دیدج ، مالک  هانپورسخ ، نیسحلادبع  - 2
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توبن و دیحوت ، هرابرد  نید  یـساسا  ياههزومآ  زا  ناوت  یم  ار  ریواصت  نیا  دـنک . فیرعت  یناسآ  هب  ار  دوخ  یگدـنز  يانعم  دـناوتیم  نآ 
هتـشگ و هجوت  ناـسنا  دوجو  یـساسا  شخب  ود  ناوـنع  هب  ناـسنا  داـعم  أدـبم و  هب  مالـسا ، نیبـم  نید  ینیبناـهج  رد  دروآ . تسد  هب  داـعم 

ياه هزوح  طابترا  يراتخاس ، شنیب  نیا  رد  تسا . هدـش  ناـیب  لیـصفت  هب  داـعم  أدـبم و  اـب  ناـهج  نیا  رد  ناـسنا  یگدـنز  هطبار  تاـیئزج 
، يونعم يدام و  ناج ، مسج و  ياه  تحاس  ناسنا ، هدنیآ  لاح و  هتـشذگ ، هدش و  میـسرت  یبوخ  هب  رگیدکی  اب  ناسنا  یگدـنز  نوگانوگ 

دیاـش تسا . هـتفرگ  رارق  قـیقد  هجوـت  دروـم  يرگید ، رب  کـیره  يریذـپرثا  يراذـگرثا و  اـهنآ و  طاـبترا  يو و  شنک  شیارگ و  شنیب ،
ترخآ ایند و  هطبار  زا  یهاگآ  ترورض  رب  ناربمایپ ، تثعب  ترورض  لیلد  نیرتراوتـسا  یمالـسا ، نامیکح  رظن  زا  هک  تسا  لیلد  نیمههب 

(1). تسا ینتبم  نآ  هب  یبایتسد  زا  يرشب  هبرجت  لقع و  یناوتان  ناسنا و  تداعس  رد  رثؤم  ياهدیابن  دیاب و  و 

ینیبناهج هاگن و  عون  رد  فرژ  ياه  ینوگرگد  اب  هک  دوب  یـشخبحور  ياـه  هزومآ  مالـسا ، یمارگ  ربماـیپ  تثعب  درواـهر  ساـسا ، نیا  رب 
کبـس يریگلکـش  قّوشم  زاس و  هنیمز  نآ ، رب  مکاح  یـسایس  يداصتقا و  یگنهرف ، طیارـش  هک  دروآ  دـیدپ  ياهعماج  نییآ ، نیا  ناوریپ 
هراومه اه  ناسنا  هک  درک  هراشا  هتکن  نیا  هب  دیاب  بلطم , نیا  حیـضوت  رد  دیدرگ . لداعتم  نزاوتم و  روحمهـشیدنا و  یگدـنز  زا  یـصاخ 

یملع و ياههتخودـنا  رب  هیکت  اب  تعیبط  رب  طلـست  هویـش  دـننک . فیرعت  تعیبط  نارگید و  اـب  ار  دوخ  هطبار  دنـشوکیم  دوخ  یگدـنز  رد 
لباقت رد  ای  هلصاف  ینایحو , ياههزومآ  زا  هدمآرب  یتفرعم  هناوتشپ  زا  هعماج  گنهرف  رگا  تساه . شالت  نیا  ياه  هنومن  زا  یکی  هناروانف ،

ندش هریچ  نودب  قلاخ و  اب  دوخ  هطبار  نتفرگ  رظن  رد  نودب  یعیبط  طیحم  رب  ناسنا  هبلغ  اب  دریگ ، رارق  نآ  اب 

ص44. یسانشامنهار ، هار و  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  - 1
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كدنا هک  دریگیم  لکـش  يراتفر  ياهوگلا  یگدنز و  زا  یکبـس  دیآ ، یم  تسد  هب  بیذهت  تیبرت و  هار  زا  اهنت  هک  یناسفن  ياهفعـض  رب 
میلست فعض و  هب  تعیبط ، ربارب  رد  رشب  فعض  رگید ، ترابع  هب  دیماجنا . دهاوخ  رشب  هدارا  رب  يروآ  نف  شور و  نیمه  هطلـس  هب  كدنا 

نیا رد  دوریم . رامش  هب  شکرـس  سفن  نایغط  ربارب  رد  یمدآ  یناوتان  زا  ياهولج  هتبلا  هک  دوش  یم  لدب  وا  هتخاسدوخ  يروآ  نف  ربارب  رد 
. دزاسیم دنمناوت  یناوتان ، نیا  ربارب  رد  ار  اهنآ  دنروآیم ، تسد  هب  مالسا  ياههزومآ  زا  ناناملسم  هک  ینید  شنیب  نایم ,

گنهرف رد  تسا ، يداـم  ناـهج  فرـصت  لرتـنک و  زا  یـشان  هاـفر  لولعم  هک  يداـم  ندـمت  فدـهیب  دودـحمان و  ياهییوجتذـل  عـقاو ، رد 
ددرگ و یم  لیدـعت  ینید  یقـالخا و  ياهتیدودـحم  بوچراـچ  رد  دـهدیم و  تـسد  زا  ار  دوـخ  تلاـصا  ینید ، ياـههزومآ  زا  هتـساخرب 

بولطم تسا ، ناسنا  حور  یلاعت  ياشگهار  هک  ناونع  نیا  اب  رقف ، ینکهـشیر  يدام و  هافر  دننام  ياهدـیدپ  ور ، نیا  زا  دوشیم . یهدـتهج 
زا مالـسا ، رظن  دروم  بولطم و  يداصتقا  یعامتجا و  هعـسوت  ًالثم  درک  اعدا  ناوتیم  یـشنیب  نینچ  وترپ  رد  بیترت ، نیدب  دش . دهاوخ  یقلت 

تسا مالسا  رظن  دروم  ياهعـسوت  هکلب  دهدیم ، رارق  دوخ  فادها  تمدخ  رد  ار  یگنهرف  هعـسوت  یتح  هک  تسین  یعامتجا  هافر  هنوگ  نآ 
لیبـس  » ناوـنع اـب  نآ  زا  نآرق  رد  هک  تسا  ناـمه  نیا  دـنک و  يراـی  شیوـخ  دوـجو  ییاـغ  تلع  يوـسهب  هار  ندوـمیپ  رد  ار  ناـسنا  هـک 

. تسا هدشدای   (1)« دشرلا

، یعاـمتجا يدرف و  ياـه  ینوـگرگد  همـشچرس  هک  دـناهدرک  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  نوگاـنوگ  تاـیاور  تاـیآ و  رد  یمالـسا  ياـههزومآ 
رییغت دیدج  يا  هشیدنا  اب  ینیشن  مه  رثا  رب  دناوتیم  هدارا  تساوخ و  نیا  يوس  تمس و  هک  تسا  نشور  هتبلا  تسا . ناسنا  هدارا  تساوخ و 

، تما تلم و  هورگ ، ره  رد  نیاربانب ، دنک .

.146 فارعا : کن : - 1
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نیا یلک  ياهوگلا  یعامتجا و  يدرف و  ياهراتفر  هب  هدنهد  تهج  رـصنع  نیرت  مهم  يژولوئدیا ، ینیب و  ناهج  زا  هدمآرب  ِیگدـنز  يانعم 
تواضق اه و  هدـیا  زا  یماظن  زا  تسا  ترابع  يژولوئدـیا  هدـش ، نایب  يژولوئدـیا  فیرعت  رد  هک  هنوگنامه  اریز  دوریم ؛ رامـش  هب  اهـشنک 

يریذـپرثا ماهلا و  اب  و  تابثا ، حیرـشت و  ریـسفت ، هیجوت ، ار  هعماج  ای  هورگ  کی  تیعقوم  هک  هتفاینامزاس  ًاـمومع  حیرـص و  نشور و  ياـه 
يوس زا   (1). دنک یم  هئارا  داهنـشیپ و  هعماج  نآ  ای  هورگ  نآ  یعامتجا  شنک  يارب  ار  یـصخشم  نّیعم و  یبای  تهج  اه ، شزرا  زا  دیدش 

دوش یقلت  اهنآ  بولطم  لامک  هک  دنبایب  ییالاو  فدـه  یگدـنز و  يانعم  ینید ، ياههزومآ  وترپ  رد  هک  یناسنا  ياهعومجم  یتقو  رگید ،
هک دیآ  یم  دیدپ  یعامتجا  یجوم  دـنیرفایب ، تدـحو  هعماج ، نآ  تاساسحا  اه و  هتـساوخ  رد  دـناوتب  یفاک  یـشخبهزیگنا  تردـق و  اب  و 
هب ندیـسر  يارب  تاناکما  مامت  زا  هک  دـنک  قیوشت  ار  هعماج  نآ  ياـضعا  دـنارب و  شیپ  هب  میظع  یـشهج  اـب  ار  يا  هعماـج  نینچ  دـناوتیم 

. دنزرون غیرد  زین  دوخ  ناج  ندرکادف  زا  هک  دسرب  ياهلحرم  هب  دناوت  یم  داقتعا  نیا  یتح  دنرب . هرهب  دوخ  بولطم  فده 

دنریگ و یمارف  مالـسا  ینامـسآ  ياه  هزومآ  زا  ار  دوخ  یگدنز  يانعم  اهناسنا  هک  ياهعماج  نینچ  رد  هک  تسا  نآ  هدشدای  دـنیآرف  هرمث 
نیزگ ياج  روما  زا  يرایسب   (2)، تسا دیدج  ياهعماج  ناسنا و  نتخاس  يارب  توعد  نید و  غالبا  رومأم  اتـسار  نیا  رد  نآ ، یمارگ  ربهر 

؛ یلهاج ياه  شزرا  ياج  هب  یمالسا  ياه  شزرا  كرش ؛ ياج  هب  یتسرپاتکی  هلمج  زا  دوشیم ؛ رگید  يروما 

 . صص 82 و 83 یتشد ، یلع  همجرت : للم ، روطت  نوبول ، واتسوگ  - 1
ُمَلعأ َوُه  َو  ِِهلیبَس  نَع  َّلَض  نَِمب  ُمَلعأ  وُه  َّکبَر  َّنإ  ُنَسحأ  یِه  یّتلاـِب  مُهلِداـج  َو  ِهنَـسَحلا  ِهظِعوَملا  َو  ِهَمکِحلاـِب  َکـّبَر  ِلـیبَس  یلإ  ُعدأ  - » 2

تقیقح رد  نک . هرظانم  تسا  رتوکین  هک  ياهویـش ]  ] نآ هب  نانآ  اب  و  ناوخ ، ارف  تراگدرورپ  هار  هب  وکین  دـنپ  تمکح و  اـب  َنیدَـتهُملِاب ؛
(125 لحن : «. ) تسا رتاناد  ناگتفایهر  لاح ]  ] هب وا  تسا و  رتاناد  هتشگ  هارمگ  شهار  زا  هک  یسک  هب  دوخ  تراگدرورپ 
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فدـه رقف و  تراغ ، یلبنت ، بصغ ، يدزد ، ياج  هب  ریخ  بسک  يارب  تورث  ندوب  هلیـسو  يزیرگ ؛ تیلوئـسم  ياج  هب  يریذـپ  تیلوئـسم 
هب یناسنا  یمالـسا و  عفانم  اه ؛ نآ  یگدرب  نافعـضتسم و  زا  يراگیب  ياـج  هب  ناگدـنب  ندرک  دازآ  نادـنمزاین و  هب  کـمک  تورث ؛ ندوب 

تیخوخیش ياج  هب  یهلا  يربهر  دوجوم ؛ عضو  ظفح  دوکر و  ياج  هب  رتهب  هدنیآ  هب  ندیسر  يارب  شالت  یهورگ ؛ يا و  هلیبق  عفانم  ياج 
هب یقالخا  ياه  تلیضف  یلبنت ؛ بصغ و  يدزد ، ياج  هب  انغ  تیکلام و  دیلوت ، راک ، چوپ ؛ يا  هدنیآ  هب  رواب  ياج  هب  يروابداعم  يا ؛ هلیبق 
هب فاصنا  لدع و  راثیا ، يدامتعایب ؛ ياج  هب  دامتعا  يا ؛ هلیبق  تموکح  ياج  هب  یناسنا  ریگارف  یناهج و  هاگن  یقالخا ؛ ياه  تلیذر  ياج 

دزاس و رگهولج  هعماج  دارفا  رظن  رد  ار  یتوافتم  لئاسم  اههغدـغد و  دـناوتیم  یتفرعم  هناوتـشپ  نینچ  بیترت ، نیدـب  متـس . تراغ و  ياـج 
. دهد ناماس  يراتفر  رترب  ياهبلاق  بوچراچ  رد  ار  هعماج  دارفا  شنک  راتفر و  يوس  تمس و 

یگدنز رایعم 

یگدنز رایعم 

رد زین  میرک  نآرق  دناد . یم  یقیقح  رثؤم  اهنت  ار  اتکی  يادخ  دیحوت ، هزومآ  رب  هیکت  اب  هک  تسا  نآ  یمالـسا  ینیب  ناهج  ياه  یگژیو  زا 
هدـیرب و ار  اهنآ  دزرو و  یم  دـیکأت  ادـخ  اب  اهنآ  یمامت  طابترا  رب  هراومه  يرـشب ، عماوج  تالوحت  لیلحت  یعاـمتجا و  ياههدـیدپ  ناـیب 

تیلوئسم رب  تسین و  دارفا  نتشادن  تیلوئسم  ببس  هلئسم  نیا  میرک ، نآرق  رظن  زا  لاح ، نیع  رد   (1). دنادیمن یهلا  أدبم  زا  هتسسگ 

نِم يِرْجَت  َراَْهنَألا  اَْنلَعَجَو  اًراَرْدِّم  مِْهیَلَع  ءاَمَّسلا  اَْنلَـسْرَأَو  ْمُکَّل  نِّکَُمن  َْمل  اَم  ِضْرَألا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَّم  ٍنْرَق  نِّم  مِِهْلبَق  نِم  اَنْکَلْهَأ  ْمَک  ْاْوَرَی  َْملَأ  - » 1
میدرک كاله  ار  ییاههورگ  رایـسب  هچ  نانآ  زا  شیپ  هک  دناهتفاین  عالطا  ایآ  َنیِرَخآ ؛ اًنْرَق  ْمِهِدَْعب  نِم  اَنْأَْشنَأَو  ْمِِهبُونُِذب  مُهاَنْکَلْهَأَف  ْمِِهتْحَت 

ناـنآ رب  ار  نامـسآ  یپ  رد  یپ  ياـهناراب ]  ] و میدرکن ؛ مهارف  یتاـناکما  ناـنچنآ  امـش  يارب  هـک  مـیداد  یتاـناکما  ناـنآ  هـب  نـیمز  رد  هـک 
میتخاس و كاله  ناش  [ ناهانگ  ] ياهدمایپ رطاخ  هب  ار  نانآ  و  دـشاب ، ناور  نانآ  ياهرهـش ]  ] ریز زا  هک  میداد  رارق  ییاهرهن  و  میداتـسرف ،

(6 ماعنأ : «. ) میدروآ دیدپ  نانآ  زا  دعب  يرگید  ياههورگ 

یگدنز www.Ghaemiyeh.comرایعم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


77 ص :

هب ياهعماج  هاگره  هک  درک  هدافتـسا  ناوتیم  نآرق  تایآ  زا  ساسا ، نیا  رب   (1). دزرویم دـیکأت  دوخ  یعامتجا  يدرف و  لاعفا  لابق  رد  نانآ 
زا یضعب  هک  دوریم  شیپ  ییوس  هب  ینیوکت  رظن  زا  نانآ  یعامتجا  ماظن  دوش ، یهلا  باذع  قحتسم  دوخ  تسردان  میمـصت  باختنا و  لیلد 

: دنک جیورت  هعماج  رد  ار  یبسانمان  ياهوگلا  نانآ ، يراتفر  ياهیراجنهان  دنزادرپب و  روجف  قسف و  هب  هعماج  نآ  ياضعا 

(16 ءارسأ : . ) ًاریمدَت اهانرّمَدَف  ُلوَقلا  اهیَلَع  ّقَحَف  اهیف  اوقَسَفَف  اهیفَرتُم  انرمأ  ًهیرَق  َِکلُهن  نأ  اندَرأ  اذإ  َو 

هدعو  ) راتفگ نآ  سپ  دننک . یم  ینامرفان  اجنآ  رد  میهدیم و  نامرف  شدنمتورث  نارادمدرس  هب  مینک ، كاله  ار  يدابآ  میهاوخب  هاگره  و 
. میبوکیم مه  رد  ًالماک  ار  نآ  دبای و  ققحت  يدابآ  نآ  رب  باذع )

، دوخ باختنا  رایتخا و  ءوس  اب  یهورگ  دـنوش و  ناحتما  اهناسنا  نسحا ، ماظن  رد  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  رما  نیا  هب  ادـخ  ینیوکت  هدارا  سپ 
(2). دنزاس مهارف  ار  باذع  لوزن  هنیمز  دننیزگرب و  ار  اطخ  هار 

ود ساسا  رب  هک  هدیدرگ  میـسرت  ناسنا  يارب  ییاهن  فده  ییاغ و  تلع  کی  میرک ، نآرق  يوس  زا  هدـش  حرطم  ِیلعاف  ماظن  نیا  رانک  رد 
فده بولطم و  لامک  نیا  نآرق ، رظن  زا  تسا . هدش  فیرعت  ترخآ  هلحرم  ایند و  هلحرم  رب  نآ  لامتشا  ناسنا و  یگدنز  ندوب  ياهلحرم 

نایب رد  مالـسا  هاگدـید  توافت  یلو  دـنریذپیم ، ار  نآ  یقـالخا  ياـه  بتکم  همه  دراد و  یتاذ  تیبولطم  هک  تسا  رـشب  تداعـس  ییاـهن ،
تداعس رب  نآرق  دیکأت  تیمک ، تیفیک و  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نآ  قادصم 

سک ره  ًالوسَر ؛ َثَعبَن  یّتَح  َنیبّذَعُم  اّنُک  ام  َو  يرُخا  َرزِو  ٌهَرِزاو  ُرِزَتال  َو  اهیَلَع  ُّلِضَی  اّمنإَف  ّلَض  نَم  َو  ِهِسفَِنل  يدَـتهَی  اّمنإَف  يدَـتها  نَم  - » 1
نیگنـس راب  يرادربراب  چیه  دوشیم و  هارمگ  دوخ  نایز  هب  طقف  سپ  دوش  هارمگ  سک  ره  و  دباییم ، هار  شدوخ  عفن  هب  طقف  سپ  دـبای  هار 

(15 ءارسإ : «. ) میزیگنارب يا  هداتسرف  هکنیا  ات  میتسین  یسک ]  ] هدننکباذع ام  دراد و  یمنرب  ار  يرگید  هانگ ] ]
يارجم زا  تیاهن  رد  ناسنا  يرایتخا  لاعفا  اریز  تسین ؛ ربج  مزلتـسم  داـقتعا  نیا  هک  تسا  هدـش  تاـبثا  یفـسلف  یمـالک و  ثحاـبم  رد  - 2

. تسا نآ  ققحت  همات  تلع  زا  یئزج  راتخم  لعاف  شنیزگ  دنک و  یم  روبع  وا  رایتخا 
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رظن زا  رتهب و  یفیک , رظن  زا  ایند ، تذل  اب  هسیاقم  رد  ترخآ  تذل  هک  دنکیم  نایب  ار  تقیقح  نیا  هتـسویپ  تسا و  ناسنا  يونعم  يورخا و 
زا تسا و  دنوادخ  هب  هتـسباو  ًالماک  يو  یتسه  وسکی , زا  هک  دزومآیم  ناسنا  هب  دوخ ، ینیبناهج  رد  مالـسا  سپ   (1). تسا رترادیاپ  یّمک ,

. دوش یم  فیرعت  داعم  أدبم و  اب  ناسنا  هطبار  بیترت ، نیدب   (2). تسین ایند  یگدنز  هب  رصحنم  وا  یگدنز  رگید ، يوس 

ایند هطبار  دیاب  ناسنا  هک  تسانعم  نیا  هب  هکلب  دنک ، یم  هیـصوت  ناسنا  هب  ار  ایند  یلک  كرت  مالـسا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  تشذگ , هچنآ 
، مالسا رظن  زا  هنیمز ، نیا  رد  دنک . تیاعر  دوخ  هنادواج  تداعس  هب  ندیسر  ریسم  رد  ار  شاهزادنا  ظفح و  ترخآ , نادواج  یگدنز  اب  ار 

يایوگ هک  یلک  بوچراچ  نیا  رانک  رد  درب . هرهب  تسرد  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  يورخا  تداعس  هب  ندیـسر  همدقم  هلیـسو و  ایند , یگدنز 
، فیلکت بایـسآ  هک  تسین  هنوگنیا  دوشیم و  فیرعت  زین  تعیبط  اب  نارگید و  اب  شدوخ ، اب  ناسنا  هطبار  تسادـخ ، اـب  ناـسنا  یلک  هطبار 

. دشاب جراخ  نآ  ورملق  زا  ایند  دخرچب و  ترخآ  روحم  رب  اهنت 

عون ساسا ، نیا  رب  تسا . يدام  يایند  رد  یهلا  تاناکما  اهتمعن و  تعیبط و  ناهج  اب  ناسنا  صاخ  دنویپ  یمالـسا ، هشیدـنا  ینابم  زا  یکی 
، شیوخ لمع  اب  دناوتیم  ناسنا  (3) و  تسا نیرفآ  شقن  ناهج  ياهتمعن  شهاک  ای  شیازفا  شیادیپ و  رد  وا  یگدنز  کبس  یمدآ و  راتفر 

اب  (4). درب هرهب  هدنلاب  یندمت  داجیا  نیمز و  ینادابآ  ياتسار  رد  تعیبط  تاناکما  زا  دهد و  لکش  ار  ناهج 

(17 یلعأ : «. ) تسا رترادیاپ  رتهب و  ترخآ  و  یقبأ ؛ ٌریَخ و  ُهَرِخآلا  َو  - » 1
ص100. ج1 ، يردنکسا ، نیسحدمحم  شراگن : قیقحت و  نآرق ، رد  قالخا  يدزی ، حابصم  یقتدمحم  - 2

اِمب ِفوَخلا  َو  ِعوجلا  َساِبل  ُهللا  اهَقاذأَف  ِهللا  ِمُعنِأب  تَرفَکَف  ٍناکَم  ِّلُک  نِم  ًادَـغَر  اُهقزِر  اهیتأَی  ًهنئمطُم  ًهنِماء  َتناک  ًهیرَق  ًالثَم  ُهللا  ّبرَـض  َو  - » 3
[ یل و[ دیـسریم ، نآ  مدرم ]  ] هب اراوـگ  ناوارف و  اـجره  زا  شاـیزور  و ] ، ] دوـب مارآ  و ]  ] نـما هـک  يداـبآ  هدز : یلثم  ادـخ  َنوعَنـصَی ؛ اوناـک 

نآ هب  ار  سرت  یگنسرگ و  شـشوپ  معط ] ، ] دندادیم ماجنا  یکریز  اب  هراومه  هچنآ  رطاخ  هب  ادخ  سپ  دندرک ، یـساپسان  ار  ادخ  ياهتمعن 
(12 لحن : «. ) دناشچ مدرم ] ]

ص173. تسیز ، طیحم  مالسا و  - 4
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اب ناسنا  هطبار  مالـسا ، رظن  زا  میـسانشب . یتسه  ياهتمعن  ربارب  رد  ار  يو  فیلکت  تعیبط و  ناهج  اب  ناـسنا  هطبار  دـیاب  هتکن ، نیا  هب  هجوت 
؛(1) دوب دهاوخ  يریخـست  هطبار  دـنک ، ظفح  ادـخ  اب  هطبار  بوچراچ  رد  ار  نآ  دسانـشب و  دوخ  يدوجو  شزرا  هک  یتروص  رد  تعیبط ،

. دنک هدافتسا  یعامتجا  حلاصم  يدرف و  فادها  دربشیپ  هار  رد  تعیبط  تاناکما  مامت  زا  یهلا  نذا  اب  دناوتیم  ینعی 

هعماج ات   (2) تـسا هدش  دـیکأت  يراتفر  يوگلا  کی  ناونع  هب  ریذپانیگتـسخ  شالت  راک و  رب  مالـسا  رد  هک  تسا  یـشنیب  نینچ  ساسا  رب 
زا یتسس  توخر و  (3) و  هدش شهوکن  تدش  هب  زین  یلبنت  يراکمک و  لباقم ، رد  دسرب . دوخ  یعامتجا  یلاع  فادها  هب  دناوتب  یمالـسا 

يارب شالت  ناوتیمن  اهنت  هن  رگید  سپ   (4). دنکیم هابت  ار  وا  ترخآ  مه  ناسنا و  يایند  مه  هک  تسا  رشب  یقالخا  ياه  یگژیو  نیرتروفنم 
ساـسا رب  هکلب  تسناد ، داـعم  هب  یعقاو  ناـمیا  یبـلط و  ترخآ  زا  یچیپرـس  ار  يداـم  یگدـنز  مزاوـل  نتخاـس  مهارف  اـیند و  ندرک  داـبآ 

(5). دیآ رامش  هب  ادخ  تعاط  تدابع و  یعون  دناوتیم  يراتفر  يوگلا  نیا  یمالسا ، ياههزومآ 

ص168. تسیز ، طیحم  مالسا و  - 1
؛ اهسرغیلف اهسرغی  یتح  هعاسلا  َموقَتال  نأ  َعاطتسا  نإَف  هلیـسفلا  مُکدَحأ  دَی  یف  َو  ُهعاسلا  تَماق  نإ  : » تسا هدومرف  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  - 2
«. راکب ار  لاهن  نیا  هدـشن  اپرب  تمایق  اـت  یناوتیم  هچناـنچ  تسا ، ییاـپرب  هناتـسآ  رد  مه  تماـیق  تسوت و  تسد  رد  یناـشن  اـی  هشوخ  رگا 

كردتسم یـسربط ، يرون  نیـسح  ازریم  ح 9056 ؛  ص892 ، ج3 ، لاعفالا ، لاوقـالا و  ننـس  یف  لاـمعلا  زنک  يدـنه ، یقتم  نیدـلاءالع  )
ص460) ج13 ، لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و 

، یلماعرح نسح  نبدـمحم  «. ) دزرو یم  مشخ  راکیب  هدـنب  هب  دـنوادخ  غِرافلا ؛ َدـبَعلا  ضغُبَیل  َهللا  ّنإ  : » تسا هدـش  لقن   7 مظاک ماـما  زا  - 3
ص58) ج17 ، هعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلا  هعیشلا  لئاسو  لیصفت 

هک زیهرپب  یگلـصوحیب  یلبنت و  زا  هرخآلا ؛ اینّدـلا و  َنِم  کَّظَح  َِکناعنمَی  امُّهنإف  رَجَّضلا  َلَسَکلا و  َو  َكاّیإ  : » دـیامرف یم   7 مظاک ماما  - 4
ح20860) ص22 ، ج16 ، نامه ، «. ) دنکیم عنم  ترخآ  ایند و  يدنمهرهب  زا  ار  امش  ود  نیا 

یعون ناتـسبات ، مرگ  ياوه  رد  ار  دوـخ  هعرزم  رد   7 رقاب ماما  شـالت  هک  درک  هراـشا  يدرف  ضارتعا  يارجاـم  هب  ناوتیم  هنیمز ، نیا  رد  - 5
. تسا هداد  ناج  ادخ  تعاط  تلاح  رد  دورب , ایند  زا  لاح  نیا  رد  رگا  هک  دـش  روآدای  وا  هب  ترـضح  نآ  دوب , هتـشادنپ  مومذـم  یبلطایند 

ص287) ج46 ، راهطالا ، همئالا  رابخا  رردل  هعماجلا  راونالا  راحب  یسلجم ، رقابدمحم  )
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يوب گنر و  دـنک و  لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  ییاـهزیچ  نآ  ماـمت  هدـش ، شهوکن  اـیند  ناونعهب  یمالـسا  گـنهرف  رد  هچنآ 
هک دهد  لکش  ياهنوگ  هب  ار  وا  یگدنز  کبس  دریگ و  رارق  ناسنا  یلصا  فده  هک  ینامز  ایند  رگید ، ترابعهب   (1). دشاب هتشاد  تیصعم 

ناگراتس ناتخرد و  ارحص ، ایرد ، نیمز ، نامـسآ ، ینآرق ، گنهرف  رد  هنرگو  تسا ؛ دنـسپان  دنک ، رود  شنیرفآ  یلـصا  دوصقم  زا  ار  يو 
، ترخآ ایند و  نآرق ، رظن  زا  تفگ  ناوتیم  رگید ، ترابع  هب   (2). تسا هدرک  دای  تمظع  اب  اهنآ  زا  نآرق  هدش و  هدرمـش  یهلا  تایآ  وزج 

یگدنز سپ   (3). دهدیم ناشن  ار  رترود  هدنیآ و  یگدنز  يرگید ، رت و  کیدزن  یلعف و  یگدـنز  یکی  هک  دنتـسه  یگدـنز  تیعـضو  ود 
اریز دـشاب ؛ تبثم  شزرا  ياراد  دـناوتیم  يورخا ، یگدـنز  لپ  همدـقم و  ماـقم  رد  هکلب  درادـن ، یفنم  شزرا  اـهنت  هن  دوخ ، يدوخهب  اـیند 

شزرا دـناوتیم  ایند  یگدـنز  يدرکیور ، نینچ  وترپ  رد   (4). دـهدیم لکـش  دزاس و  یم  ایند  رد  اهناسنا  يرایتخا  راتفر  ار  ترخآ  یگدـنز 
یتخب کین  بسانم ، يراتفر  ياـهوگلا  زا  يریگ  هرهب  اـب  دـناوت  یم  نآ  زا  يروهرهب  هاـتوک  تدـم  رد  ناـسنا  اریز  دـشاب ؛ هتـشاد  ییـالاو 

. دروآ تسد  هب  ار  نآ  نادواج  تذل  ترخآ و  تیاهنیب 

ص240. تسیز ، طیحم  مالسا و  - 1
َلَزنأ ام  َو  ِراهنلا  ِلیللا و  ِفالتخا  َو  َنوِنقوی  ٍموَِقل  ٌتایاء  ٍهَّباد  نِم  ُُّثبَی  ام  َو  مُکِقلَخ  یف  َو  َنینمؤمِلل  ٍتایَآل  ِضرـالا  َو  ِتاومّـسلا  یف  َّنإ  - » 2
يأبَف ّقحلِاب  َکیلع  اهولتن  ِهللا  ُتایآ  َکِلت  َنولِقعی  ٍموَِقل  ٌتاـیاء  ِحاـیرلا  ِفیرـصت  َو  اـهتوَم  َدـَعب  َضرـالا  ِِهب  اـیحأَف  ٍقزر  نِم  ِءامّـسلا  َنِم  ُهللا 

ناگدـنبنج زا  هچنآ  امـش و  شنیرفآ  رد  و  تسا . ناـنمؤم  يارب  ییاـههناشن  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ًاـعطق  َنونِمُؤی ؛ ِهتاـیآ  َو  ِهللا  دـعب  ٍثیدـح 
زا ادـخ  هک  اـهیزور  زا  هچنآ  زور و  بش و  ندـمآ  یپ  رد  یپ  رد ]  ] و دـنروآ . نیقی  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاـههناشن  دـنکیم ، هدـنکارپ 

يزرودرخ هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاه  هناشن  اهداب  ینوگرگد  رد ]  ] و دومن ، هدنز  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  نآ  اب  هداتسرف و  ورف  نامسآ 
-3 هیثاج : ( »؟ دنروآیم نامیا  شتایآ  ادخ و  زا  دعب  نخـس  مادک  هب  سپ  میناوخ . یم  وت  رب  قح  هب  ار  نآ  هک  تسادـخ  تایآ  نآ  دـننکیم .

(6
ص220. ج1 ، نآرق ، رد  قالخا  - 3

(185 نارمع : لآ  «. ) دینکیم تشادرب  ار  ناتیاهراک  جیاتن ]  ] طقف تمایق  رد  ِهمایقلا ؛... َموی  مُکَروجأ  َنّوفَُوت  اّمنإ  - »... 4
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یعامتجا ياه  تنس 

یعامتجا ياه  تنس 

. تیآ ّتنس و  تسا : هدش  لیکشت  تقیقح  ود  زا  یتسه  ناهج  هک  ددرگیم  نومنهر  هتکن  نیا  هب  ار  ام  ینآرق ، ياههزومآ  رد  ارذگ  يریس 
هراشا  (1). درک لمأت  رکفت و  نآ  رد  دیاب  هک  امنهار  ياههناشن  ینعی  دنادیم ؛ تیآ  ار  ناسنا  هلمج  زا  یتسه  ياه  هدـیدپ  مامت  میرک  نآرق 

ياهروتسد دهاش  ینامـسآ ، باتک  نیا  رد  ام  (2) و  تـسناد نآرق  رد  هیآ »  » هژاو دربراک  نیرت  مهم  ناوتیم  ار  یتسه  ناهج  ياههدـیدپ  هب 
ار نازرو  هشیدـنا  دـناوخیم و  ارف  اـههناشن  نیا  رد  وـجو  تسج  يزرو و  هشیدـنا  هدـهاشم ، هـب  ار  یمدآ  هـک  میتـسه  يدـیکأترپ  ناوارف و 

: دیاتسیم

(190 نارمع : لآ  . ) ِباَْبلألا ِیلْوُأِّل  ٍتاَیآل  ِراَهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ِفَالِتْخاَو  ِضْرَألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ 

. تسا نادنمدرخ  يارب  ییاههناشن  زور ، بش و  شدرگ  نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  انامه 

(20 مور : . ) َنوُرِشَتنَت ٌرََشب  ُمتنَأ  اَذِإ  َُّمث  ٍباَُرت  نِّم  مُکَقَلَخ  ْنَأ  ِِهتاَیآ  ْنِمَو 

. دیتفای راشتنا  نیمز  رد  هک  دیدش  ییاه  ناسنا  سپس  دیرفآ . كاخ  زا  ار  امش  هک  تسا  نآ  ادخ  ياههناشن  زا  و 

تالوحت صاخ و  ياه  هدیدپ  نیا   (3). تسا یعامتجا  ياه  هدیدپ  راتشون ، نیا  رد  ام  يارب  مهم  هک  دراد  یعاونا  یتسه  ناهج  ياههدیدپ 
رب نآ ، اب  طبترم 

، تمالع نآ  زا  یهاگآ  اب  ناسنا  هک  ياهنوگهب  تسا ؛ ناهنپ  زیچ  اب  مزالم  راکـشآ  تمالع  يانعم  هب  هیآ  دـیوگیم : تادرفم  رد  بغار  - 1
زین نآرق  نارسفم  ص101 ) نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  . ) ددرگیم راکشآ  هار  نآ ، ندید  اب  هک  هار  هناشن  دننام  دباییم ؛ تسد  زین  ناهنپ  زیچ  هب 
. دنادرگزاب هناشن  تمالع و  يانعم  نامه  هب  دراوم  نیا  همه  رد  ار  نآ  ناوتیم  هتبلا  هک  دناهدرک  رکذ  ینوگانوگ  یناعم  هیآ »  » هژاو يارب 

ص352. ج1 ، میرک ، نآرق  فراعملا  هریاد  ادخ ،» تایآ  ، » یناسارخ یلع  - 2
دـیدرت و لباق  دـشاب و  ینیع  هدوب ، راکـشآ  همه  يارب  هک  دناهتـسناد  یعامتجا  یتیعقاو  ار  یعاـمتجا  هدـیدپ  ناسانـشهعماج ، زا  یخرب  - 3
؛ دراد یتسیوتیزوپ  يدرکیور  ًالماک  فیرعت  نیا  دسریم  رظن  هب  اما  ص17 ) یمومع ، یسانشهعماج  ینسحم ، رهچونم  , ) دشابن مه  ضارتعا 
رد یـسانشهعماج  هیرظن  باتک  رد  رزتیر  تسین . راکـشآ  ینیع و  ناگمه  يارب  یعامتجا ، ياـهتیعقاو  اههدـیدپ و  زا  يرایـسب  هکنآ  لاـح 
ات يدرف  یناور و  ياهدرگارف  نیرتدرُخ  زا  هک  دـنکیم  میـسرت  ینیع  ینهذ  يراتـسویپ  لیـصفت ، هب  یعاـمتجا  تیعقاو  يارب  رـصاعم  نارود 

، یثـالث نسحم  همجرت : رـصاعم ، نارود  رد  یـسانشهعماج  هـیرظن  رزتـیر ، جرج  . ) دراد روـضح  نآ  رد  یعاـمتجا  ياـهراتخاس  نیرتنـالک 
ص638)
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قیقد و باـسح  يرـشب ، نوگاـنوگ  عماوج  تلذ  تزع و  یباـیماک ، تسکـش ، يزوریپ ، دریگیم . لکـش  هژیو  نیناوـق  هلـسلس  کـی  ساـسا 
یلاعت مدرم و  یتخب  کین  هار  رد  اهنآ  زا  تفای و  یهاگآ  رضاح  رـصع  ياههدیدپ  اه و  نایرج  رب  ناوتیم  نآ  تخانـش  اب  هک  دراد  یمظنم 

. دوشیم هدیمان  تنس » ، » ینآرق گنهرف  رد  هک   (1) دیمان یعامتجا » نوناق   » ناوتیم ار  صاخ  طباور  نیا  تسج . هرهب  یناسنا  هعماج 

دصق دننکیم . يوریپ  نآ  زا  مدرم  هک  دوش  یم  هتفگ  یشور  هریس و  هب  رتشیب  ینید  نوتم  رد  (2) و  تسا شور  هریس و  يانعم  هب  تنس  هژاو 
، شیوخ تمکح  يور  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یشور  زا  ترابع   » حالطصا نیا  تسا . هللا » تنس   » یفاضا بیکرت  یسررب  اجنیا ، رد  ام 
یساسا و نیناوق  هعومجم  ار  نآ  ناوتیم  عقاو ، رد   (3) .« درادیم لامعا  نانآ  هب  تبسن  دنراد ، وا  تعیرش  اب  مدرم  هک  یکولس  راتفر و  بسح 

یم ربخ  یتسه  ناهج  ندوب  رادفده  زا  ینامز  تساهندـمت و  دورف  زارف و  للع  هب  رظان  هاگ  هک  تسناد  دـنوادخ  یعیرـشت  ینیوکت و  تباث 
یناسنا هعماج  رب  سپ   (4). تسا رگیدکی  رب  اهنآ  رثأت  ریثأت و  یتسه و  ياههدیدپ  رب  مکاح  دعاوق  فشک  يانعم  هب  ًاصخـشم  هاگ  دـهد و 

، دوخ تداعس  نیمأت  يارب  اهنآ  زا  يریگ  هرهب  روظنم  هب  دننک و  لمأت  نآ  رد  دنوش و  انشآ  یعامتجا  ياه  تنس  نیناوق و  نیا  اب  تسا  مزال 
هجوت زین  لصف  نیا  رد  یهلا  ياه  تنس  رکذ  لیلد  نیرتمهم   (5). دنزادرپب نآ  ساسا  رب  یگدنز  نایرج  میظنت  اهنآ و  فشک  هب  تیدـج  اب 

کبس کی  باختنا  لولعم  وسکی ، زا  یهلا ، ینیوکت  نیناوق  ناونعهب  اهتنس  نیا  ندش  يراج  ققحت و  هک  تسا  هتکن  نیمه  هب  نداد 

ص249. مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  یسانشهعماج  لئاسم  هغالبلا ، جهن  داینب  - 1
ص287. ج5 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  يوفطصم ، نسح  ص268 ؛ ج6 ، نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، نیدلارخف  - 2

ص2118. ج2 ، میرک ، نآرق  یعوضوم  همان  گنهرف  یقلاخ ، دمحا  - 3
ص91. نایربکا , قاحسا  همجرت : راگلا ، دماح  ياهراتفگ  سرد  راگلا ، دماح  - 4

ص289. ج5 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  - 5
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. دشاب هعماج  رد  یگدنز  ياهوگلا  یخرب  يریگلکش  يارب  یتلع  دناوتیم  دوخ  رگید ، يوس  زا  تسا و  یناسنا  هعماج  رد  صاخ  یگدنز 

یتیاور هب  ناوتیم  هلمج  زا  تسا . هدش  هراشا  اهتنس  هنوگنیا  زا  يدراوم  هب  موصعم ، نایاوشیپ  مالسا و  یمارگ  ربمایپ  زا  يرایسب  تایاور  رد 
یعیبط ياه  شنکاو  یعامتجا و  راجنهبان  ياهراتفر  اهشنک و  زا  یخرب  نایم  ینشور  هب  هک  درک  هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا 

: تسا هدرک  رارقرب  هطبار  نآ  ِیعامتجا  ای 

هب ار  نانآ  دنوادخ  دوش ، لوادـتم  یـشورفمک  هاگره  دریگیم . ینوزف  یناهگان  گرم  دـبای ، شیازفا  تفع  یفانم  لمع  نم ، زا  سپ  هاگره 
متـس هب  رگا  درادیمرب . نداعم  غاب و  رازتشک و  زا  ار  دوخ  تکرب  نیمز  دننک ، عنم  تاکز  تخادرپ  زا  رگا  دـنک . تازاجم  دوبمک  یطحق و 
دوخ ماحرا  زا  هاگره  دزاس . طلسم  ناشیا  رب  ار  ناشنانمشد  ادخ  دننکشب ، ار  اهنامیپ  هک  ینامز  دنیآ . درگ  ینمـشد  هانگ و  رب  دننک ، مکح 

نم تیبلها  ياهنیرتهب  وریپ  دـنیامنن و  یهن  رکنم  زا  دـننکن و  رما  فورعم  هب  هک  یناـمز  دـتفا . رارـشا  تسد  هب  اـهنآ  لاوما  دـنریگ ، هلـصاف 
(1). ددرگن باجتسم  دننک ، اعد  ناشناکین  هچره  نامز , نآ  رد  سپ  دزاس . طلسم  ناشیا  رب  ار  رارشا  ادخ  دنشابن ،

: دراد ییاه  یگژیو  یعامتجا  ياهتنس  نیناوق و  نیا 

یتافانم ًالوصا  دشاب و  یّلع  هطبار  نیزگیاج  ندوب ، یهلا  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  هتبلا  دشخبیم . ققحت  ار  دنوادخ  تیمکاح  تسا و  یهلا 
نآ دهد و  یم  تبـسن  ادخ  هب  ار  دوجوم  ياهدنویپ  طباور و  نآرق , هکلب  درادـن ، یلوط  طابترا  کی  رد  اهنآ  نایم  یلولعم  یّلع و  هطبار  اب 

میرک نآرق  ساـسا ، نیا  رب  دوش . یم  راکـشآ  نیناوق  اهتنـس و  نیا  بلاـق  رد  زین  دـنوادخ  تردـق   (2). دـنادیم ادـخ  تمکح  زا  يریبعت  ار 
لاعفا دهد ، یم  تبسن  ادخ  هب  ار  یعیبط  ياههدیدپ  تالاعفنا  لاعفا و  مامت  هکنیا  رب  نوزفا 

ص42. لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت  ینارح ، هبعش  نبا  - 1
ص74. هینآرقلا ، هسردملا  ردص ، رقابدمحم  دیس  - 2
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هب ناسنا  یگتـسباو  هشیدنا  نییبت  تیوقت و  يارب  اهتنـس  ندوب  یهلا  رب  نآرق  دیکأت  دهدیم . تبـسن  ادخ  هب  زین  ار  یعامتجا  يدرف و  ِیناسنا 
یتسه ناهج  رب  مکاح  ياه  تنـس  نیناوق و  نوگانوگ  ياهنادیم  رد  ناهج  لماک  مظن  زا  دناوت  یم  ینامز  ناسنا  هک  انعم  نیا  هب  تسادخ ؛

، اهتنـس زا  يرادروخرب  زا  روظنم  دنکیم . لامعا  اهتنـس  نیمه  لالخ  زا  ار  شتردـق  وا  اریز  دریگن ؛ هلـصاف  دـنوادخ  زا  هک  دـشاب  رادروخرب 
. دراد نایرج  لاح  ره  رد  یهلا  ياه  تنس  هنرگو  تسا  یقیقح  تداعس  يارب  اهنآ  زا  هتسیاش  يریگ  هرهب 

نامز رد  درادن و  صاصتخا  صاخ  يایفارغج  هعماج و  هب  اهناسنا ، یعمج  ياهراتفر  نایم  نیناوق  طباور و  نیا  تسا . یگشیمه  یناگمه و 
ریـسم خیرات , لوط  رد  صاخ و  يایفارغج  نابز و  داژن ، هب  ناشقلعت  زا  رظنفرـص  اهناسنا  هک  هنوگنامه  سپ  تسین . رـصحنم  ینّیعم  رـصع  و 

ریذـپرارکت هباشم  ياهتیعقوم  رد  زین  یعامتجا  ياهتنـس  دوش ، یم  هدـید  نانآ  زا  یهباشم  شیب  مک و  ياهـشنک  دـنیامیپ و  یم  ار  یکرتشم 
(1). تسا

روظنمهب یخیراـت  ثداوـح  رد  هشیدـنا  نآ ، زا  دوـصقم  هک  درک  هراـشا  ناوـتیم   (2)« ضرـالا یف  ریـس   » ینآرق حالطـصا  هب  هنیمز  نـیا  رد 
عاضوا و ریاس  رد  دوب و  نّیعم  هعماـج  کـی  صتخم  درف و  هب  رـصحنم  يا  هدـیدپ  یخیراـت ، هعقاو  ره  رگا   » هکنآ لاـح  تسا ؛ يزومآدـنپ 

يدوس هچ  نآ ، رد  يرگنفرژ  دشیمن ، رارکت  لاوحا 

نایب زا  سپ  دنکیم و  نایب  ار  بیعـش ) طول و  دومث ، داع ، حون ، میهاربا ، یـسوم ،  ) موق تفه  تشذگرـس  ءارعـش  هروس  رد  میرک  نآرق  - 1
(190 ، 174 ، 158 ، 139 ، 121 ، 103 ، 67 ، 8 ءارعـش : «. ) َنِینِمْؤُّم مُهُرَثْکَأ  َناَک  اَمَو  ًهَیَآل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  : » دوشیم روآدای  کیره ، تشذـگرس 

يارب ار  ناگتـشذگ  زا  نتفرگ  سرد  هک  دـنراد  یکرتشم  تاهج  هدـنیآ  لاـح و  هتـشذگ ، عماوج  هک  دـنراد  تلـالد  نیا  رب  زین  تاـیآ  نیا 
. دزاسیم بولطم  نکمم و  ناگدنیآ ،

فیک اورُظناف  ِضرألا  یف  اوریـسَف  ٌنَنُـس  مُِکلبَق  نِم  تَلَخ  دَـق  : » درک هراـشا  نارمع  لآ  هروس  هیآ 137  هب  ناوتیم  حالطـصا  نیا  هراـبرد  - 2
«. نیبّذکُملا هبقاع  َناک 
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اهتنـس تیملع  هبنج  یعون  رگتیاـکح  هحماـسم ، يردـق  اـب  ار  یعاـمتجا  ياـه  تنـس  یگژیو  نیا  ردـص  رقابدـمحم  هللا  تیآ   (1) »؟ تشاد
(2). دنشاب ریذپان  فلخت  یلک و  هک  تسا  یملع  نیناوق  یگژیو  نیا  اریز  دنادیم ؛

يرابتعا تسا و  ینیوکت  یجراخ و  اهناسنا ، یعمج  ياهـشنک  رب  مکاح  طـباور  نیا  هک  تسا  نآ  تینیع  زا  روظنم  تسا . ینیع  يرورض و 
(3). درادن هار  نآ  رد  لیدبت  لیوحت و  فداصت و  تسا و  یعطق  یمتح و  هک  تسا  نآ  ترورض  زا  روظنم  تسین .

زا یکی  هراومه  هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ تیلع  لصا  عبات  يرگید ، هدـیدپ  ره  دـننام   » تنـس اریز  تسین ؛ اهناسنا  هدارا  راـیتخا و  هدـننکیفن 
زا دـنناوتیم  اهناسنا  هکلب  تسین ، رظان  یچاشامت و  شقن  نایم ، نیا  رد  ناسنا  شقن  ًـالوصا   (4) .« تسا ناسنا  دوخ  هدارا  هماـت ، تلع  يازجا 

دنربب نیب  زا  ار  يرورض  هطبار  کی  ریغتم  عوضوم و  دنزادرپب و  دوخ  شنک  راتفر و  رییغت  هب  یعامتجا ، ياهتنـس  اب  ییانـشآ  یهاگآ و  هار 
ار ینوناق  ای  دناسرب  تداعـس  هب  ار  وا  هک  دنیزگرب  ار  ینوناق  دناوتیم  ناسنا  سپ  دـننک . يریگولج  نآ  عبات  لومحم و  عوقو  زا  هجیتن ، رد  و 
. دهد رییغت  ار  دوخ  هدنیآ  یباختنا ، ره  اب  هک  دراد  ار  ییاناوت  نیا  ناسنا  بیترت ، نیدـب  دـناشکب . یتخبدـب  يوس  هب  ار  وا  هک  دـنک  باختنا 

هکلب تسا ، نآرق  شهوکن  دروم  هابتـشا و  دهد ، رییغت  ار  نانآ  طیارـش  دسرب و  جراخ  زا  ییورین  دنـشاب  رظتنم  عماوج  هک  رادنپ  نیا  ًالـصا 
زاغآ هعماج  دوخ  زا  دیاب  رییغت  نیا 

ص150. نآرق ، هاگدید  زا  خیرات  هعماج و  - 1
ص69. هینآرقلا ، هسردملا  - 2

زج ایآ  ًالیوحت ؛ هللا  ّتنِسل  دِجَت  َنل  و  ًالیدبت ، هللا  ِّتنُسل  دِجَت  نَلَف  نیلّوألا ، َّتنُس  الإ  نورُظنَی  لهَف  میناوخیم ...« : رطاف  هروس  هیآ 43  رد  - 3
و  ] شور يارب  يرییغت  چیه  و  تفای ، یهاوخن  ینوگرگد  چیه  ادخ  نوناق ] و   ] شور يارب  و  دنراد ؟ راظتنا  ار  ناینیشیپ  تشونرس ] و   ] شور

«. تفای یهاوخن  ادخ  نوناق ]
ص158. نآرق ، هاگدید  زا  خیرات  هعماج و  - 4

یعامتجا ياه  www.Ghaemiyeh.comتنس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


86 ص :

. دنکیمن رییغت  ناشتشونرس  دنزاسن ، ار  ناشدوخ  دنسرن و  يرادیب  رکذت و  زا  ياهلحرم  هب  اهنآ  ات  دوش و 

رد هعماج  ناسنا و  تردق  يانعمهب  هک  داد  قیبطت  عوضوم  نیا  رب  ار  ءادب »  » هلئسم یعیش ، ياههزومآ  ساسا  رب  ناوتیم  یعامتجا  هصرع  رد 
ورگ رد  ناسنا  ینآرق ، هشیدـنا  رد  اریز  ؛(1)  تسا یعامتجا  ياه  شنک  رییغت  هطساو  هب  رگید  یترورض  نتـشادرب  ترورـض و  کی  داجیا 
نانچ ؛(3)  دنهد رییغت  تسه , ار  هچنآ  ناشدوخ  هکنیا  ات  دهدیمن  رییغت  تسه , یموق  رد  ار  هچنآ  ادخ  (2) و  تسا شیوخ  لامعا  هشیدنا و 

: دناهدومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک 

مَقّنلا ُمِهب  ُلِزنَت  َنیح  َسانلا  َّنأ  ول  و  ِدیبعِلل . ٍماّلظب  َسَیل  هللا  ّنأل  اهوحرتجا ، ٍبونِذب  ّالإ  مُهنع  َلازَف  ٍشیَع  نِم  ٍهَمِعن  ّضَغ  یف  ُّطق  ٌموق  ناک  ام 
(4). دساف ّلک  مهل  َحلصأ  و  ٍدراش ، َّلک  مهیلع  ّدََرل  مهبولق  نم  ٍهلَو  مِهتاّین و  نِم  ٍقدِصب  مِّهبر  یلإ  اوعِزَف  ُمَعّنلا  مُهنع  ُلوزَت  و 

راکمتـس ناگدنب ، رب  ادـخ  اریز  دـنداد ؛ ماجنا  هک  یناهانگ  ببـس  هب  رگم  دـندادن ، فک  زا  ار  مهارف  تمعن  مرخ و  یناگدـنز  مدرم  زگره 
زا هودنا  میب و  زا  راشرـس  ییاهلد  تسرد و  تین  اب  دـیامیپ ، لاوز  هار  ناشیا  تمعن  دـیآ و  دورف  نانآ  رب  الب  هک  یماگنه  مدرم  رگا  تسین .

. دنادرگ حالصا  ار  يدساف  ره  دنادرگزاب و  اهنآ  هب  ار  يا  هدیمر  ره  دنهاوخ ، دایرف  راگدرورپ 

دیآیم دیدپ  طیارـش  ققحت  لماوع و  شیادیپ  لابند  هب  هراومه  اهندمت ، یتساک  ناوت و  دورف و  زارف و  مالـسا ، نیبم  نید  ياههزومآ  رظن  زا 
یطاطحنا و تاکرح  زا  دوخ  هعماج  شیاریپ  هب  روما ، نیا  زا  یهاگآ  اب  دنناوتیم  هعماج  ياضعا  و 

ص33. هنسلا ، باتکلا و  یف  ءادبلا  یناحبس ، رفعج  - 1
(38 رثدم : «. ) ٌهَنیِهَر ْتَبَسَک  اَِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  - » 2

. تسا هدش  حرطم  لافنا  هروس  هیآ 53  رد  زین  یهباشم  نیماضم  ( 11 دعر : ( ؛» مهِسُفنأب ام  اوّریُغی  یّتح  ٍموَِقب  ام  ُّریَُغی  هللا ال  ّنإ  - » 3
هبطخ 178. ص186 ، هغالبلا ، جهن  - 4
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هدارا رب  یقوقح ، یقالخا و  ماظن  ره  نید و  ساسا  عقاو ، رد  دـنروآ . دـیدپ  ار  یعامتجا  لـماکت  دـنروآ و  يور  یلاـعتم  راـتفر  هب  شیارگ 
نآ زا  دوخ  حالـص  عفن و  هب  ناگتـشذگ ، راگزور  رد  لـمأت  اـب  تساوخ  یم  اـم  زا  نآرق  تسیاـبن  رگید  هنرگو  تسا  راوتـسا  ناـسنا  دازآ 

. مینک يریگهرهب 

يدنمشیدنا هب  دراد ، نایرج  هدنیآ  لاح و  هتشذگ ، رد  هک  يریذپانرییغت  تباث و  نیناوق  ناونع  هب  یعامتجا  ياهتنس  تخانش  بیترت ، نیدب 
، يرگید اب  یکی  سایق  اهنآ و  نراقت  زا  ات  دنکیم  کمک  تسا ، فلتخم  عماوج  رد  ناسمه  ياههنومن  هباشم و  ياههنوگ  نتفای  یپ  رد  هک 
هب هرابود  هدمآ و  دوجو  هب  ًالبق  هک  ار  يزیچ  ناوتیم  . » دنک نییبت  دهد و  حیضوت  ار  اهنآ  دسرب و  لوهجم  ياه  هدیدپ  كرد  تخانـش و  هب 

ییاهرادیدپ ای  اهنآ  هتشذگ  يور  زا  ار  اهرادیدپ  زا  یضعب  هدنیآ  ناوتیم  نیاربانب ، تخانـش . هرابود  تسا ، یقاب  نآ  دوجو  ای  دیآیم  دوجو 
میرک نآرق   » مینادـب هک  دوشیم  نشور  ینامز  یهلا  ياهتنـس  تخانـش  تیمها  هتبلا   (1) .« درک ینیبشیپ  تسا ، هدـش  هتخانـش  اهنآ  هباشم  هک 

چیه تسا . دودـعم  دراوم  نیمه  رد  رـصحنم  اهناسنا  تایح  نیناوق  هک  دـیوگب  دـهاوخیمن  دـنکیم ، نایب  ار  یهلا  نیناوق  زا  ییاههنومن  رگا 
(2) .« دننک جارختـسا  دنـسانشب و  ار  اهتنـس  هک  تساهناسنا  دوخ  هفیظو  نیا  هک  دیوگب  دهاوخیم  هکلب  درادـن ، دوجو  راصحنا  نیا  رب  یلیلد 

شالت رد  دنک و  لیدعت  ار  دوخ  ياهراتفر  يوس  تمس و  دشوکیم  یمدآ  هک  تسا  نآ  ياهدمآ  یپ  زین  اهتنـس و  زا  تخانـش  نیا  وترپ  رد 
ياههورگ دارفا و  یعیبط ، تروص  هب  يدرکیور  نینچ  هک  تسا  نشور  دـباین . فارحنا  هیواز و  یهلا  میقتـسم  طارـص  اب  وا  لاعفا  اـت  تسا 

نیمأت و ار  دوخ  ترخآ  ایند و  ریخ  اهنآ ، زا  يوریپ  هجیتن  رد  ات  دـناشک  یم  يراتفر  رترب  ياهوگلا  شنیزگ  باـختنا و  يوس  هب  ار  یناـسنا 
. دننک نیمضت 

ص208. نادراک ، دمحم  یلع  همجرت : یملع ، حور  طیارش  عضو و  هیتساروف ، ناژ  - 1
ص67. هینآرقلا ، هسردملا  - 2
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هجیتن

هجیتن

زین ار  دارفا  ياهـشرگن  اهرواب و  تسین و  دودحم  راتفر  ینیع  ياههولج  هب  یگدنز ، کبـس  هک  تسا  راوتـسا  ضرفـشیپ  نیا  رب  مود  لصف 
. تسا یگدنز  کبس  رصانع  موهفم و  اب  طبترم  یمالسا  ياهرواب  نیرتمهم  یناوخزاب  لصف ، نیا  فده  ور ، نیا  زا  دریگ . یمربرد 

هب ار  دوخ  یهلا  تایح  نتشیوخ ، دوجو  رد  هتفهن  ياهدادعتسا  ییافوکش  اب  هک  تسا  یسک  یقیقح  ناسنا  یمالـسا ، ياههزومآ  ساسا  رب 
رد ندمآ  راتفرگ  زا  ار  هعماج  ناسنا و  ییانعم ، ماظن  نیا  بوچراچ  رد  نتفرگ  رارق  دریگ . یپ  ار  دوخ  ینادواج  تداعـس  دـناسرب و  تیلعف 

ياههزومآ رب  ینتبم  یگدنز  کبـس  يوس  هب  يراتفر  ياهوگلا  رییغت  رد  ار  وا  ياه  هقیلـس  اه و  حیجرت  ظفح و  یگناگیب » دوخ  زا   » هدیدپ
. دنکیم تیاده  ینید 

، ناسنا هناهاگآ  يریگمیمصت  شنیزگ و  هک  تسا  رادروخرب  یتشرـس  يرـصانع  زا  دوخ ، یـشناوت  یـشیارگ و  یـشنیب ، ياهدُعب  رد  ناسنا 
نتخاس لاعف  ياتـسار  رد  یگمه  ینامـسآ ، ياه  باتک  نداتـسرف  ورف  ناربماـیپ و  تثعب  دـنکیم . صخـشم  ار  اـهنآ  زا  يرایـسب  يریگتهج 

زا یـشخب  دـناوتیم  ینوگرگد  تکرح و  نیا  دوشیم . یباـیزرا  دوـخ  یتشرـس  رـصانع  هعوـمجم  زا  وا  تسرد  يریگ  هرهب  ناـسنا و  ترطف 
. دنک نییبت  فیرعت و  زین  ار  ناسنا  يراتفر  صخشم  ياهوگلا  نّیعم و  ياههویش  دروآ و  دیدپ  ار  یناسنا  هعماج  گنهرف 

وترپ رد  ات  تسا  هدیدرگ  ریخست  وا  يارب  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  همه  دراد و  ینیوکت  یتاذ و  تمارک  میرک , نآرق  رظن  زا  ناسنا 
هب یهلا  یناسنا و  يـالاو  ياهـشزرا  رب  هیکت  اـب  تسوا و  شـالت  زا  هتـساخرب  هک  دـسرب  تمارک  زا  يرگید  عون  هب  دوخ ، يراـیتخا  لاـمعا 

ینادابآ هب  ینید ، ياههزومآ  زا  هدمآرب  يراتفر  ياهوگلا  بوچراچ  رد  ناسنا  بیترت ، نیدب  دیآیم . تسد 
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دوخ يدـبا  يورخا و  یتـخب  کـین  يارب  ار  یفاـک  مزـال و  هشوـت  رذـگهر ، نیا  زا  دـشخب و  یم  اـقترا  ار  دوـخ  هعماـج  دزادرپ ، یم  نیمز 
. دنکیم يروآدرگ 

ییاناوت شیارگ و  تخانـش ، دنمزاین  يرایتخا ، لمع  ره  ققحت  یلو  تسا ، هدش  یفرعم  رایتخا  ياراد  يدوجوم  ناسنا  مالـسا ، هاگدـید  زا 
ماـمت دوخ و  هک  یناـسنا  شنیزگ  اریز  دـنک ؛ فوطعم  داـعم  أدـبم و  هطبار  هب  ار  رـشب  هجوت  دـشوک  یم  مالـسا  تخانـش ، هزوح  رد  تسا .

مالـسا زین  شیارگ  هزوح  رد  دوب . دهاوخ  نارگید  اب  توافتم  دنادیم ، ادخ  هب  ندش  کیدزن  رد  ار  دوخ  لامک  ادـخ و  هب  هتـسباو  ار  یتسه 
. دنکیم هیصوت  يدام  ياهشیارگ  رب  یلاعتم  ياهشیارگ  حیجرت  هب 

یلو تساهناسنا ، هدارا  تساوخ و  یعاـمتجا ، يدرف و  ياـه  ینوگرگد  همـشچرس  هک  هدـش  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  یمالـسا  ياـههزومآ  رد 
یگدـنز يانعم  تما ، تلم و  هورگ ، ره  رد  نیاربانب ، دـنک . رییغت  دـیدج  يا  هشیدـنا  اب  ینیـشن  مه  رثا  رب  دـناوتیم  هدارا  نیا  يوس  تمس و 

هب اه  شنک  نیا  یلک  ياهوگلا  یعامتجا و  يدرف و  ياـهراتفر  هب  هدـنهد  تهج  رـصنع  نیرت  مهم  يژولوئدـیا ، ینیب و  ناـهج  زا  هدـمآرب 
. دهد ناماس  يراتفر  رترب  ياهبلاق  بوچراچ  رد  ار  هعماج  دارفا  شنک  دناوتیم  ینید  ياه  هزومآ  رب  ینتبم  یتفرعم  هناوتشپ  دوریم . رامش 

هب رصحنم  وا  یگدنز  رگید ، يوس  زا  تسا و  دنوادخ  هب  هتسباو  ًالماک  يو  یتسه  وسکی , زا  دزومآیم  ناسنا  هب  دوخ ، ینیبناهج  رد  مالـسا 
يرادربهرهب تسرد  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  يورخا  یتخب  کین  هب  ندیسر  همدقم  هلیسو و  ایند ، یگدنز  ساسا ، نیا  رب  تسین . ایند  یگدنز 

. تسا هدش  دیکأت  يراتفر  يوگلا  کی  ناونعهب  ریذپانیگتسخ  شالت  راک و  رب  درک و 

ار اهنآ  ناوتیم  هک  تسا  ناسنا  یگدـنز  رب  مکاح  یلک  دـعاوق  نیناوق و  عقاو ، رد  تاـیاور ، نآرق و  تاـیآ  زا  هتفرگرب  یعاـمتجا  ياـهتنس 
. تسناد یگدنز  رد  صاخ  یگدنز  کبس  کی  شنیزگ  دمایپ 
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یمالسا یگدنز  کبس  رد  شیارگ  شزرا و  موس : لصف 

هراشا

یمالسا یگدنز  کبس  رد  شیارگ  شزرا و  موس : لصف 

اه لصف  ریز 

دمآرد

اهراجنه اه و  شزرا 

عجرم ياه  هورگ 

هجیتن

دمآرد

دمآرد

دناوتیم هعماج  رد  نآ  شرتسگ  هک  تسا  ییاهـشزرا  هاگتـساخ  یعامتجا ، ياههورگ  دارفا و  هشیدنا  رب  مکاح  ِیناسنا  ياهـشرگن  اهرواب و 
رد دریگ . یم  رارق  شریذپ  دروم  لمع  رایعم  ناونع  هب  هعماج  دارفا  رتشیب  يوس  زا  هک  دنک  میظنت  ار  يراتفر  دـعاوق  اهراجنه و  جـیردت  هب 

هورگ عوضوم  دشخب . تهج  یعامتجا  يدرف و  ياهشنک  رد  ار  نانآ  حیجرت  كالم  دارفا و  هقیلس  دناوت  یم  اهراجنه  اهـشزرا و  نیا  عقاو ،
دوخ هکنآ  لیلد  هب  اما  دـشاب ، هعماج  کی  رب  مکاح  ياه  شزرا  عون  هجیتن  دـناوت  یم  دوخ  هچرگا  زین  یعامتجا  يدنبرـشق  عجرم و  ياـه 

هجوت دروم  لصف  نیا  رد  دنشاب ، يرایسب  تاحیجرت  هقیلس و  هاگتساخ  هعماج ، رب  مکاح  راجنه  ای  شزرا  کی  ناونع  هب  دنناوت  یم  ًالقتسم 
. تسا هتفرگ  رارق  هناگادج 

اهراجنه اه و  شزرا 

هراشا

اهراجنه اه و  شزرا 

اه لصف  ریز 

فیرعت

يدازآ
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تلادع

يزرودرخ

فیرعت

فیرعت

، اهـشزرا تسا . بولطماـن  اـی  بولطم  يزیچ  دوـشیم  صخـشم  نآ  ساـسا  رب  هک  تسا  یعاـمتجا  اـی  يدرف  ياـهرواب  زا  یـشخب  اهـشزرا ،
ریسم يامنبطق 
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رـصنع رب  ًـالومعم  شزرا ، نوگاـنوگ  ياـه  فـیرعت  رد  دراد . رارق  نآ  ریثأـت  تـحت  طیارـش  ره  رد  یمدآ  راـتفر  تـسا و  ناـسنا  یگدـنز 
ققحت رد  نآ  تیبولطم  عقاو ، رد  دیآ ، یم  نایم  هب  نخـس  یـشزرا  اب  زیچ  ره  ای  شزرا  اب  راتفر  زا  یتقو  اریز  تسا ؛ هدـش  دـیکأت  تیبولطم 
كالم یناسنا ، هعماج  ای  بتکم  ره  تسین و  كالم  نودـب  تیبولطم  هک  تسا  نآ  مهم  تسا . هجوت  دروم  صاخ  فادـها  ای  فدـه  کی 

دارفا یناسفن  ینورد و  ياهـشهاوخ  ياضرا  اهنت  تیبولطم ، كالم  اهدرکیور ، یخرب  رد  دریگ . یم  رظن  رد  تیبولطم  يارب  یتوافتم  ياـه 
ياههزومآ رب  ینتبم  یگنهرف  ماظن  رد  دـنناد . یم  نآ  دـننام  یمومع و  عفن  ای  یعمج  قاـفو  ار  نآ  كـالم  زین  اـه  بتکم  زا  یـضعب  تسا .

برق نامه  هک  ددرگ  یمزاب  ناسنا  لامک  تداعس و  نیمأت  رد  نآ  يراذگرثا  شقن و  نازیم  هب  زیچ ، ره  شزرا  تیبولطم و  أشنم  یمالـسا ،
. تسا یهلا 

بولطم هعماج  نآ  گنهرف  رد  هدـش  هتفریذـپ  ياهرایعم  يانبم  رب  هک  تسا  ییاه  نامرآ  اهرواب و  زا  یعبات  هعماج ، ياـه  شزرا  نیارباـنب ،
رظن زا  دراد ، هراشا  نآ  ققحت  فرظ  هب  هکنیا  رب  نوزفا  یعامتجا »  » دیق یعامتجا ، ياهـشزرا  زا  نتفگ  نخـس  ماگنه  سپ  دوشیم . هتـشادنپ 

هب هعماج  تسا و  هتشاد  دوجو  دارفا  هاگآدوخ  ریمض  رد  اه  شزرا  تیبولطم  ینعی  دنک ؛ یم  هجوت  زین  نآ  شیادیپ  أشنم  هب  یتخانشهعماج 
يارب نآ  یفنم  ای  تبثم  دمآ  یپ  راتفر ، کی  ندوبن  ای  ندوب  بولطم  رد  یساسا  طرش  هعماج ، دارفا و  هجوت  زا  رتارف  دراد . لماک  هجوت  نآ 

نآ و ریثأت  تحت  هعماج ، گنهرف  دـنک و  یم  هیکت  یقیقح  يرما  رب  ًاساسا  اهـشزرا  تفگ  ناوتیم  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هعماـج  دارفا و 
أـشنم ار  نآ  هعماـج ، بولطم  ياـه  شزرا  یـسررب  رد  یعاـمتجا ، حلـصم  هک  یماـگنه  بیترت ، نیدـب  دوـب . دـهاوخ  تیعقاو  نیا  رب  ینتبم 

گنهرف زا  رتارف  تقیقح  رب  هیکت  اب  دناوتیم  دهد ، صیخشت  هعماج  نآ  یناسنا  یعامتجا و  ياه  بیسآ  زا  يرایسب 
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، رتشیب یناور  یحور و  تینما  رتالاو و  ِیناسنا  تایح  هب  ندیـسر  يارب  دـناوخبارف و  یهاـگآدوخ  يرادـیب و  هب  ار  نآ  هعماـج ، هدـشفرحنم 
هدیشوک یهلا  ینیبناهج  رب  هیکت  اب  دنا و  هتـشاد  هدهع  رب  ار  یـشقن  نینچ  خیرات ، لوط  رد  ناربمایپ  دنک . یفرعم  ار  یقیقح  یـشزرا  لوصا 

. دننک حالصا  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  ینیزگیاج  یفرعم و  اب  ار  رشب  یعامتجا  ياهبیسآ  اهنارحب و  دنا 

ار هتفاینیعت  ياهـشزرا  نیا  ناسانـشهعماج  دوشیم . لیدبت  راتفر  هب  هدعاق  زا  یعون  هب  دبای و  یم  نیعت  یناسنا ، هعماج  رد  جـیردتهب  اهـشزرا 
ار ناشراتفر  دننک و  عوجر  نآ  هب  اههورگ  دارفا و  دوریم  راظتنا  یعامتجا  رظن  زا  هک  تسا  يدعاوق  ای  نیناوق  اهراجنه ، دنا . هدـیمان  راجنه 
راجنه و تروص  هب  نامز  لوط  رد  اهـشزرا  تسا و  شزرا  هدـنزاس  یعامتجا ، ياـهرواب  تفگ  ناوتیم  سپ   (1). دنهد لکش  نآ  ساسا  رب 

هعماج رد  نآ  تیبثت  ببـس  دور و  یم  رامـش  هب  یعاـمتجا  ياـهراجنه  ینیع  روهظ  هولج و  عقاو ، رد  راـتفر ، و  دـنیآیمرد ، يراـتفر  هدـعاق 
. دنمان یم  راجنهب  راتفر  دریگ ، یم  تروص  هعماج  کی  ياهراجنه  ساسا  رب  هک  ار  يراتفر  ناسانش , هعماج  ور ، نیا  زا  دوشیم .

ره يریگلکـش  رد  هک  تسا  یعیبط  میتسناد ، یگدـنز  کبـس  ساسا  رهوج و  ار  گنهرف  میدرک و  نایب  تسخن  شخب  رد  هچنآ  ساـسا  رب 
ياهعماج سپ  دشاب . هتشاد  ینـشور  نّیعم و  دومن  هعماج ، گنهرف  زا  یـشخب  ناونعهب  یعامتجا  ياهراجنه  اهـشزرا و  یگدنز ، زا  یکبس 

ياـههزومآ زا  هتفرگرب  اـی  زین  نآ  ياـهراجنه  اهـشزرا و  یعیبـط ، ًـالماک  تروـص  هب  تسا ، ینتبم  یمالـسا  ياـهرواب  رب  نآ  گـنهرف  هک 
. دشاب نایامن  ًالماک  نآ  يراتفر  ياهوگلا  عاونا  رد  دیاب  هلئسم  نیا  هک  تسا  نشور  دراد . رارق  نآ  اب  لماک  یگنهامه  رد  ای  تسا  یمالسا 

ص61. یسانشهعماج ، ینابم  - 1
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دناوتیم ینامز  ره  رد  دروآ ، دیدپ  يرشب  عماوج  رد  ار  یگرزب  یگنهرف  ینوگرگد  روهظ ، يادتبا  رد  هک  هنوگنامه  مالـسا ، یـشزرا  ماظن 
رظن دروم  ياهـشزرا  دنک . یفرعم  يرـشب  هعماج  مامت  هب  ار  یناسنا  بولطم  یقیقح و  ياهـشزرا  دوخ ، یتفرعم  يانغ  تقیقح و  رب  هیکت  اب 

گنهرف رد  يزیچ  ره  ندوب  بولطم  میتفگ ، رت  شیپ  هک  هنوگنامه  دریگیم و  رارق  حـلاص  لمع  نامیا و  یلک  ناونع  لـیذ  یگمه  مالـسا ،
دروم ياهـشزرا  زا  یخرب  ساسا ، نیا  رب  دراد . ادـخ  هب  وا  یکیدزن  ناسنا و  یتخب  کین  رد  هک  دوشیم  فیرعت  یـشقن  ساـسا  رب  یمالـسا ،

هب دراد ، یمالـسا  ياههزومآ  اب  بسانتم  یگدنز  کبـس  يریگ  لکـش  رد  يرتشیب  تیمها  زا  دـسریم  رظن  هب  هک  ار  مالـسا  دـیکأت  هجوت و 
. مینک یم  یسررب  لامجا 

يدازآ

يدازآ

راوتـسا نآ  رب  یمومع  تیبرت  میلعت و  ناینب  هک  دناد  یم  یعامتجا  یگدنز  رد  یلـصا  ار  نآ  رـشب  یلمع  لقع  هک  تسا  ياهلئـسم  يدازآ ،
تالامک و نیرتیلاع  هب  ناسنا  تسا  نکمم  يدازآ  اب  دهد . یم  ناگمه  هب  ار  رکفت  يورین  شرورپ  اهدادعتـسا و  ییافوکـش  ناکما  تسا و 
رد ار  نآ  یلو  دراد ، ناسنا  يدازآ  رب  يرایـسب  دـیکأت  زین  یمالـسا  ياههزومآ  دـنک . طوقـس  نیلفاسلا » لفـسا   » هبترم هب  ای  دـسرب  تاماقم 
يو هدنرادزاب  لماع  هک  دروآیم  دوجو  هب  ناسنا  رد  ار  يرواب  اتکی ، دنوادخ  دوجو  هب  ناعذا  دـنکیم . ریـسفت  انعم و  یتسرپاتکی  بوچراچ 

کی يدازآ  مالـسا ، هاگدید  زا  تسا . يرگمتـس  زواجت و  ربارب  رد  ناسنا  يرادـیاپ  بجوم  تسادـخ و  ریغ  ربارب  رد  شنرک  یگدرب و  زا 
زاغآ یمدآ  نورد  زا  تسخن  يدازآ ، نیا  هک  تسا  نآ  مهم  هتبلا  دریگ . یم  همشچرس  یناسنا  یلاع  تالیامت  اهدادعتسا و  زا  تسا و  قح 
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(1). دش دهاوخن  اهر  ینوریب  لماوع  اهتوغاط و  تراسا  زا  ددرگن ، دازآ  ینورد  ياهتراسا  دنب  زا  ناسنا  ات  دوش و  یم 

ناسنا ار  هچره  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  یلو  دسرب ، دوخ  بولطم  لامک  هب  نآ  کمک  اب  دـناوتیم  ناسنا  هک  تسا  ناکما  کی  يدازآ 
زا يرایـسب  رظن  زا  دوـش . يراذگـشزرا  يدازآ ، زا  يرو  هرهب  یگنوـگچ  دـیاب  هجیتـن ، رد  تسین . دنمـشزرا  بوـلطم و  ًاـموزل  درک ، هدارا 

بتکم هاگدـید  زا  ًالثم  دـهدیم . لیکـشت  ناسنا  ياـه  هتـساوخ  ار  يدازآ  أـشنم  هشیر و  نیمز ، برغم  يرکف  ياـه  بتکم  نادنمـشیدنا و 
یلعا ملاع  رد  رترب و  یحطس  رد  هک  ینید  ياه  شزرا  تسا و  يراذگ  شزرا  عبنم  هکلب  یلـصا ، شزرا  رـشب ، تساوخ  هدارا و  مسیناموا ،
دیابن ار  مدرم  دندقتعم  یطارفا  يا  هنوگ  هب  بتکم  نیا  ناوریپ  زا  یخرب  یتح   (2). دنک یم  طوقس  یناسنا  هدارا  دح  رس  ات  دوش ، یم  نییعت 
نیمأـت يارب  يرازبا  يدازآ ، هجیتـن ، رد   (3). تخاس دـنم  ماظن  داد و  ناماس  دنتـسه ، یملع  نیناوق  دـننامه  هک  یعاـمتجا  نیناوق  ساـسا  رب 

نینچ هاگن  رد  هک  تسا  نشور  دریگب . رظن  رد  يا  همانرب  حرط و  اه  ناسنا  يارب  نآ  يارو  دناوت  یمن  نوناق  تسا و  یصخش  ياه  هتساوخ 
. تسا بولطم  شدوخ  رطاخهب  اهنت  دراد و  یتاذ  شزرا  يدازآ  یبتاکم ،

هدیجنـس نآ  روحم  رب  دـیاب  زیچ  همه  هک  دور  یم  رامـش  هب  هیلوا  تاذـلاب و  نیداینب ، یـشزرا  يدازآ ، برغ ، یتسیلاربیل  هاگن  رد  نیاربانب ،
. دنکن دراو  بیـسآ  نارگید  يدازآ  هب  هک  تسا  دازآ  اجنآ  ات  سکره  ینعی  دـشاب ؛ دـناوت  یمن  شدوخ  زج  يزیچ  زین  يدازآ  دـح  دوش و 

: دسیونیم هنیمز  نیا  رد  يرهطم  دیهش 

اهنآ شود ]  ] زا هدوـب ، ناـنآ  رب  هـک  ار  ییاـهلغ  ناشنیگنـس و  فـیلکت  و  ْمِْـهیَلَع ؛... َْتناَـک  ِیتَّلا  َلَـالْغَألاَو  ْمُهَرـْـصِإ  ْمُْـهنَع  ُعَـضَیَو  - »... 1
(156 فارعأ : «. ) درادیمرب

ص140. ربخم , سابع  همجرت : برغ ، مسیلاربیل  طوقس  روهظ و  رتسالبرآ ، ینوتنآ  - 2
ص34. ربخم , سابع  همجرت : مسیناموا ، سیوید ، ینوت  - 3
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زیچ چـیه  ار  يدازآ  دـنیوگ  یم  دـناد ... . یم  شتـسرپ  قیال  ار  نآ  یتح  تسا و  لئاق  يا  هداـعلا  قوف  شزرا  يدازآ ، يارب  ییاـپورا  رـشب 
يدازآ هب  هکنآ  رگم  درادـن ، يدـح  چـیه  تسه و  ناـسنا  يارب  زیچ  همه  رد  يدازآ  ینعی  نارگید ؛ يدازآ  رگم  دـنک ، دودـحم  دـناوتیمن 

میقع يدازآ  مارتحا  موزل  تلع  نایب  ظاحل  زا  نینچمه  يدازآ و  أشنم  هفـسلف و  نایب  ظاحل  زا  ییاپورا  هفـسلف  دیآ ... . دراو  همطل  نارگید 
تراـبع هک  تعیبـط  رد  تسا  یقح  نآ ، عازتـنا  أـشنم  تسا و  نارگید  هجوتم  هک  تسا  فیلکت  هکلب  تسین ، قـح  يدازآ ، دوـخ  تسا ... .

نآ زا  یتاذ  تیثیح  نیا  یلو  تسا ، ناسنا  یتاذ  تیثیح  نامه  يدازآ ، مارتحا  هشیر  باب  رد  ام  هدـیقع  ناسنا . ... یلامک  دادعتـسا  زا  تسا 
(1). تسا دوجو  ییاغ  ماظن  قح ، أشنم  دنک و  یم  باجیا  قح  ینعی  تقلخ ، ییاغ  سومان  هک  تسا  مارتحا  موزل  يانبم  تهج 

یلاـعت بجوـم  ناـسنا و  تداعـس  ریـسم  رد  يدازآ  رگا  دراد . یگتـسب  نآ  دـصقم  فدـه و  هب  مالـسا ، رد  يدازآ  شزرا  بـیترت ، نیدـب 
، ور نیا  زا  دوب . دـهاوخ  شزرا  دـض  یهاگ  شزرا و  یب  تروص ، نیا  ریغ  رد  یلو  تسا ، دنمـشزرا  ًـالماک  يرما  دـشاب ، هعماـج  یگنهرف 

هار زا  هک  ار  ییاهرواب  زگره  دـنکیم ، نایب  ار  هدـیقع  يدازآ  رکف و  هب  مارتحا   (2) «، نیدلا یف  هارکإ  ال   » لصا نایب  اب  هکنیا  نیع  رد  مالـسا 
ياملع هک  دوب  هدیقع  رکف و  يدازآ  نیمه  رثا  رب  دنکیمن . دییأت  دوشیم ، لیمحت  اه  ناسنا  رب  ینالقعریغ  ياه  هویش  هب  هناروکروک و  دیلقت 

رب اریز  دـندرکیم ؛ هثحابم  ناملـسم  نادنمـشیدنا  ینید و  نایاوشیپ  اب  ساره ، هنوگره  زا  غراـف  هنادازآ و  ارگیداـم ، نادنمـشناد  بهاذـم و 
طیارش رد  دنناسرن ، نایز  نارگید  مالسا و  هب  هک  یتروص  رد  دندازآ  ناگمه  یمالسا ، ياههزومآ  ساسا 

74 و 128. ، 70 صص 63 ، ج1 ، يرهطم ، داتسا  ياه  تشاددای  يرهطم ، یضترم  - 1
.256 هرقب : کن : - 2
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نینچمه دوش . یم  هعماج  یلاعت  دشر و  بجوم  اه  هشیدنا  یگناگود  نیمه  ًاساسا  دنزاس . حرطم  ار  دوخ  هدیقع  هئطوت ، زا  رود  هب  ملاس و 
يدازآ مالـسا , هکنیا  تلع  دریذپیم . ار  نآ  دنک ، رارقا  مالـسا  نید  شریذـپ  هب  نابز  اب  يدرف  رگا  دـبات و  یمنرب  ار  دـیاقع  شیتفت  مالـسا ،

یگدرتسگ انغ و  هک  تسا  نیا  دور ، یم  رامـش  هب  هشیدنا  لدابت  يدـج  ناراد  فرط  زا  درامـشیم و  مرتحم  ناگمه  يارب  ار  نایب  هدـیقع و 
. دوش یمن  هدید  نآ  رد  يدوبمک  فعض و  دارفا ، ددعتم  ياهزاین  نیمأت  رد  دراد و  ییالاب 

يربارب

يربارب

یباستکا تمارک  رد  اهنت  ار  يرترب  رایعم  كـالم و  دـناد و  یم  ربارب  ار  رـشب  دارفا  ماـمت  ناـسنا ، یتاذ  تمارک  ساـسا  رب  مالـسا  نیبم  نید 
: دوش یم  نییعت  درف  ره  ياوقت  نامیا و  ياقترا  دشر و  ساسا  رب  مه  نآ  هک  درامش  یمرب  ناسنا 

: تارجح . ) ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکاَْقتَأ  ِهَّللا  َدـنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراَعَِتل  َِلئاَبَقَو  ًابوُعُـش  ْمُکاَْنلَعَجَو  یَثنُأَو  ٍرَکَذ  نِّم  مُکاَـنْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
(13

، تقیقح رد  دیـسانشب . ار  رگیدـکی  اـت  مـیداد  رارق  ییاـههلیبق  اـهداژن و  ار  امـش  میدـیرفآ و  ینز  درم و  زا  ار  امـش  اـم  عـقاو  رد  مدرم ! يا 
. تسا هاگآ  ياناد  ادخ , هک  یتسار  هب  تسامش . نیرتاسراپ ] و   ] نیرترادهگندوخ ادخ ، دزن  امش  نیرتدنمجرا 

دیابن تسادـخ و  لعج  قلخ و  اهنآ ، داژن  اهناسنا و  سنج  هک  دـنراد  هراشا  هتکن  نیا  هب  انلَعَج »  » و انقَلَخ »  » تراـبع ود  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد 
نیدب تسا . رگیدکی  زا  اهناسنا  ییاسانـش  يارب  ادخ  هنامیکح  لعف  داژن ، هفایق و  لکـش و  رد  اهناسنا  توافت  دشاب . ریقحت  ای  رخافت  بجوم 

ياهضیعبت مامت  نآرق  بیترت ،
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ترطف رد  ییوجیرترب  هک  اـجنآ  زا  دـناد . یم  دودرم  ار  یعاـمتجا  یگنهرف و  يرکف ، يداـصتقا ، یمیلقا ، ياـهلیبق ، یموق ، یبزح ، يداژن ،
دارفا يرترب  رایعم  كالم و  ار  يونعم  دشر  اوقت و  دهدیم و  تهج  يرطف  هتساوخ  نیا  هب  یمالسا  ياههزومآ  تسا ، هدش  هداد  رارق  ناسنا 

(1). درامش یمرب 

حالصا یهد و  تهج  ار  هعماج  ياهشزرا  دیشوک  یم  یعامتجا  یحلصم  ماقم  رد  مالـسا ، یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  ییانبم  نینچ  رب  هیکت  اب 
؛ بسن هن  مراد و  بسح  هن  تفگ : لباقم  رد  وا  دنک و  جاودزا  درک  هیصوت  ناناملـسم  هزات  زا  یکی  هب  مالـسا  ربمایپ  یتقو  ور ، نیا  زا  دنک .

: دومرف درک و  هراشا  یمالسا  ياههزومآ  ببس  هب  یعامتجا  ياهشزرا  رییغت  هب  ترضح  لامج ، هن  مراد و  لام  هن 

ِیف َناک  نَم  ِمالـسالِاب  ّزَعأ  َو  ًاعیـضَو ، ِهیلهاجلا  ِیف  َناـک  نَم  ِمالـسالِاب  فرـش  َو  ًافیرَـش ، ِهیلهاـجلا  یف  َناـک  نَم  ِمالـسالِاب  عضو  دَـق  َهللا  َّنا 
قساب اهریاشعب و  اهرخافتو  ِهیلهاجلا  ِهوخن  نِم  َناک  ام  ِمالسالِاب  َبهذأ  َو  ًالیلذ ، ِهیلهاجلا 

ار روهظون  نییآ  نیا  هب  عماوج  یمومع  لابقا  شریذپ و  تابجوم  تدمهاتوک  رد  مالـسا ، ردـص  رد  یقرتم  هزومآ  نیمه  زا  يریذـپرثا  - 1
يرایسب تیمها  دوخ  داژن  بسن و  بسح و  هب  مالـسا  زا  شیپ  عماوج  داهن . ناینب  ار  یمالـسا  ندمت  ياه  هیاپ  تدم  نایم  رد  دروآ و  دیدپ 

ياههزومآ اـما  دوب . رادروخرب  یفعاـضم  تیمها  زا  شیرق  هلیبق  ناـیم  هژیو  هب  ناتـسبرع و  یلهاـج  برع  ناـیم  رد  هلئـسم  نیا  دـندادیم و 
هک تسا  هدمآ  خیرات  رد  دنک . حالصا  ار  یعامتجا  ياهشزرا  يدایز  دح  ات  تسناوت  عامتجا ، یمومع  ياهشیارگ  هب  یهدتهج  اب  یمالـسا 

نانخـس رد  یهاگ  دوب ، هدـشن  كاپ  نانآ  هشیدـنا  رکف و  ياضف  زا  ًالماک  یلهاج  گنهرف  تابوسر  زونه  هک  یـشیرق  نارجاهم  زا  یـضعب 
نیا زا  ياهنومن  هنیدـم ، رد  نارجاهم  زا  یخرب  يوس  زا  یـسراف  ناملـس  ریقحت  دـندرکیم . دـیکأت  هیکت و  یلهاج  ياهکالم  نامه  رب  دوخ ،

خر هب  ار  دوخ  بسن  هک  نانآ  دوب . هتسشن  دجسم  رد  شیرق  زا  رفن  دنچ  اب  ناملـس  يزور  هک  تسا  هدش  تیاور   7 رقاب ماما  زا  تسا . دراوم 
زا هتفرگرب  هدیجنس و  یمالک  رد  ناملس  اما  دنک . یفرعم  ار  دوخ  نادناخ  هشیر و  ردپ و  زین  وا  دنتـساوخ  ناملـس  زا  دندیـشکیم ، رگیدکی 

تیاده ارم   9 دمحم هلیـسو  هب  ادخ  مدوب  هارمگ  متـسه . ادخ  ناگدـنب  زا  ياهدـنب  رـسپ  مناملـسم و  نم  : » تفگ مالـسا  یقرتم  ياههزومآ 
نیا دومن . مدازآ  ترـضح  نآ  هلیـسو  هب  ادـخ  مدوب  هدرب  درک . مرگناوت  زاینیب و   9 دمحم هلیـسو  هب  ادخ  مدوب ، دنمزاین  تسدـیهت و  دومرف .
کی چیه  يارب  : » دومرف تارجح  هروس  هیآ 13  هب  هراشا  اب  دادیور ، نیا  ندینش  زا  سپ  زین  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تسا ». نم  بسن  بسح و 

بوقعی نبدـمحم  «. ) يرتـالاب رترب و  ناـنآ  زا  وت  دـشاب  رتشیب  اـهنآ  زا  وت  ياوقت  رگا  اوقت . وترپ  رد  رگم  تسین  یتلیـضف  يرترب و  ناـنیا  زا 
ح203) ص154 ، یفاکلا ، هضور  ینیلک ،
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سانلا بَحأ  ّنا  َو  نیط ، نِم  ُهللا  ُهَقلخ  مدآ  َّنا  َو  مدآ ، نِم  مهّیِمجع  َو  مهّیبرَع  َو  مُهیِّشَُرق  َو  مهُدَوسأ  َو  مهُـضیبأ  مُهّلُک  َمویلا  ُسانلاف  اهباسنأ ؛
(1). عَوطأ َو  َکنِم  یقتأ هللا  ناک  نَِمل  الإ  ًالضف  َمویلا  َکیلع  نیملسملا  نِم  ٍدحال  ربیوج  ای  ُمَلعأ  ام  َو  مُهاقتأ ، َو  َُهل  مُهُعَوطأ  ِهللا  یلإ 

یب تیلهاج , رد  يرایـسب  تخادـنا و  رابتعا  زا  درک و  نوگنرـس  ار  اهنآ  مالـسا  دـندوب و  مرتحم  تیلهاج , طلغ  ماـظن  رد  دارفا  زا  يرایـسب 
هزومآ نیا  وترپ  رد  . ] تسا هدرک  عفر  ار  یبسن  یموق و  رخافت  یلهاج و  توخن  رورغ و  مالـسا  درک . دـنلب  ار  اـهنآ  مالـسا  دـندوب و  شزرا 

نیرت بوبحم  تسا . هدیرفآ  كاخ  زا  مه  مدآ  و  دنمدآ ، نادنزرف  همه  مجع  برع و  یشرق و  ریغ  یشرق و  هایس ، دیفس و  مدرم  مامت  الاو ]
نازیم و هب  رگم  دـنرادن ، يرترب  وت  رب  ناناملـسم  زا  سک  چـیه  زورما  دـشاب و  رت  عـیطم  ادـخ  رما  ربارب  رد  هک  تسا  یـسک  ادـخ  دزن  مدرم 

. اوقت سایقم 

رخافت دننام  رگیدـکی ، زا  دارفا  اه و  تلم  هدـننکادج  عناوم  همه  دریگ ، رارق  یعامتجا  لمع  رایعم  الاو ، هاگدـید  نیا  رگا  هک  تسا  نشور 
ناونعهب یمومع  دامتعا  تبثم ، طاقن  نتفرگ  رظن  رد  ییارگمه و  يراـکمه و  اـب  دوش و  یم  هتـشادرب  ناـیم  زا  یناـبز  ینیمزرـس و  يداژن ،

؛ دش دهاوخ  یلاعتم  هدنلاب و  یعامتجا , يدرف و  ياهشنک  اهراتفر و  تروص ، نیا  رد  دوشیم . تیبثت  هعماج  رد  یعامتجا  هیامرس  زا  یشخب 
ریظن نیمزرس و  داژن ، نتـسناد  رترب  دور . یم  رامـش  هب  تیلاعف  طاشن و  روش و  روحم  تسا و  لماکت  یگدنزاس و  يوسهب  یهار  اوقت ، اریز 

دوش جراخ  یلهاج  بصعت  بوچراچ  زا  يا  هشیدنا  نینچ  بحاص  دراذگ  یمن  دراد و  یم  هاگن  گنت  هتـسب و  يا  هریاد  رد  ار  ناسنا  نآ ،
. دنارتسگ یم  ار  ینیبرتربدوخ  یهاوخدوخ و  یعون  ددرگ و  یم  ییایند  هنارظنگنت و  زین  وا  يراتفر  ياهوگلا  هجیتن ، رد  و 

ح25055. ص68 ، ج20 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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میرکت لصا  زین  (2) و  راگدـیرفآ کی  تسد  هب  اهنآ  همه  ندوب  قولخم   (1)، أشنم کی  هب  اهناسنا  همه  باستنا  لـصا  دـننام  یمهم  لوصا 
قح دـننام  یعمج ، يدرف و  قوـقح  نیرت  ییاـنبریز  زا  يرادروـخرب  رد  اـهناسنا  هـمه  يربارب  یـضتقم   (4)، تسا یناـگمه  هک   (3) اهناسنا
زا یـساسا  ياهیدازآ  قوقح و  رگید  ترجا و  قاقحتـسا  راـک و  قح  باـستکا ، فرـصت و  کـلمت و  قح  یناـج ، یلاـم و  تینما  تاـیح ،

، دادعتـسا رظن  زا  اهنآ  نایم  دوجوم  ياهتوافت  نتـشاگنا  هدـیدان  هلزنم  هب  اه ، ناسنا  هب  ربارب  هاـگن  نیا  لاـح , نیا  اـب  تسا . مالـسا  هاگدـید 
، عقاو رد  هلئـسم ، نیا  نتفرگ  هدیدان  اسب  هچ  تسین و  یعامتجا  بتارم  تاجرد و  یفن  زین  شاداپ و  دنمدوس و  راک  هئارا  شـشوک ، تقایل ،

ریذپان بانتجا  یعامتجا  ماظن  رارقتسا  يارب  یعامتجا  تاماقم  اههبتر و  دوجو  اهدادعتـسا و  توافت  ًالوصا   (5). تسا هعماج  درف و  هب  متس 
و ایِرْخُس ... ؛... اًضَْعب  مُهُضَْعب  َذِخَّتَِیل  ٍتاَجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَـضَْعب  اَنْعَفَرَو  : »... دراد هراشا  تیعقاو  نیمه  هب  زین  فرخُز  هروس  هیآ 32  تسا .

...« . دنریگ تمدخ  هب  ار  رگید  یخرب  نانآ , زا  یخرب  ات  میداد  يرترب  یخرب  رب  ار  نانآ  یخرب  ياههبتر 

تیلباق و روخارف  هب  سک  ره  ات  تسناد  تاناکما  اهتصرف و  رد  يربارب  دیاب  ار  یعامتجا  یگدنز  هصرع  رد  يربارب  زا  روظنم  بیترت ، نیدب 
یطابترا رد  يربارب  یمالسا ، ياههزومآ  رظن  زا  هک  ددرگیمزاب  هاگدید  نیا  هب  ثحب  نیا  عقاو ، رد  درب . هرهب  اهتصرف  نیا  زا  دوخ  شـشوک 

، رتیساسا رتمهم و  یلصا  اب  لماک 

.6 رمز : 189 ؛ فارعأ : 1 ؛ ءاسن : کن : نینچمه  ( 98 ماعنا : ...«. ) ٍهَدِحاَو ٍسْفَّن  نِّم  مُکَأَشنَأ  َيِذَّلا  َوُهَو  - » 1
ص170. ج10 ، راونالا ، راحب  کن : هلمج , زا  تسا ؛ هدش  هراشا  زین  تایاور  رد  هلئسم  نیا  هب  نآرق ، تایآ  رب  نوزفا  - 2

.70 ءارسإ : کن : - 3
ص165. ج13 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  - 4

صص 128 و 129. راتفگ ، تسیب  يرهطم ، یضترم  - 5
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تلادـع طسق و  ققحت  ینید ، هاـگن  زا  هعماـج  حالـصا  لـماع  اـهنت  ناربماـیپ و  نتخیگنارب  زا  ییاـهن  فدـه  اریز  دراد ؛ رارق  تلادـع  ینعی 
(1). تسا یعامتجا 

تلادع

تلادع

هب شزرا  نیا  يالاو  هاگیاج  هراـبرد  یـسک  رتمک  خـیرات , لوط  رد  تسا و  یعاـمتجا  قـالخا  ياهـشزرا  نیرتیعطق  زا  یکی  لدـع ، موهفم 
نیا شیانعم  دراد و  هشیر  قالخا  تلاصا  راکنا  رد  ًالومعم  تلادع ، شزرا  راکنا  دهدیم  ناشن  هفـسلف  خیرات  یـسررب  تسا . هداتفا  دـیدرت 
رکنم هک  یناسک  زا  ریغ  تسا . یناسنا  عماوج  اهناسنا و  ياهتساوخ  عبات  یبسن و  هکلب  تسین ، لیـصا  قلطم و  یقالخا ، ياهـشزرا  هک  تسا 

(2). دننادیم ربتعم  شزرا  کی  ار  تلادع  یقالخا ، ياهماظن  یمامت  دنتسه ، یقالخا  ياهشزرا  تلاصا 

هک دـشیدنیب  دریگب و  رظن  رد  ار  هعماج  همه  دـناوت  یم  دوشیم ، هدرمـش  هعماج  کی  زا  يوضع  اهنت  هچرگا  یناسنا  درف  ره  ساـسا ، نیا  رب 
ره هک  تسین  تسرد  نیا  دبای و  ققحت  دیاب  هک  تسا  هدیرفآ  یفده  يارب  ار  ناشیا  لاعتم  يادخ  دنراد و  یتالامک  هعماج ، ياهناسنا  مامت 

؛ تسا لقع  یهیدب  مکح  رب  دـیکأت  زین   (3) تلادع تیاعر  موزل  رب  تایاور  تایآ و  دـیکأت  دـشاب . دوخ  فادـها  عفانم و  رکف  هب  اهنت  درف ،
يوریپ لقع  زا  ات  دوش  کمک  وا  هب  تسا  مزـال  دراد و  دوجو  یلقع  مکح  نیا  اـب  تفلاـخم  يارب  يدـنمورین  ياـه  هزیگنا  ناـسنا ، رد  اریز 

(4). دناشکن رگید  تاهج  هب  ار  يو  تلادع ، فالخ  ياههزیگنا  دنک و 

ص490. ج2 ، نآرقلا ، میهافم  یناحبس ، رفعج  - 1
ص122. ج3 ، نآرق ، رد  قالخا  - 2

(90 لحن : ...«. ) دهدیم نامرف  ناسحا  تلادع و  هب  ادخ  انامه  ِناسحإلا ؛...  ِلدَعلِاب و  ُُرمأَی  َهللا  َّنإ  - » 3
ص131. ج3 ، نآرق ، رد  قالخا  - 4
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یعامتجا تلادع  ققحت  هعماج و  رد  لدع  يرارقرب  يارب   (1)« ُهَّقَح ٍّقح  يذ  ِّلُک  ُءاطعإ   » لدع زا  ناملـسم  نارکفتم  جیار  ریبعت  هب  هجوت  اب 
لامک بجوم  ات  دشاب  دیاب  هنوگچ  اهناسنا  نایم  طباور  مینادب  دـیاب  اه  قادـصم  نیا  ییاسانـش  يارب  میـسانشب . ار  قح  ياه  قادـصم  دـیاب 
کمک نانآ  لماکت  هب  هک  دوش  میظنت  ياهنوگ  هب  مه  اب  هعماـج  ياـضعا  دارفا و  طاـبترا  هک  تسا  نیا  تلادـع  كـالم  ینعی  دوش ؛ ناـنآ 

اب ناسنا  لاعفا  هدیچیپ  طباور  هک  يدراوم  رد  تساناوت ، اهکالم  زا  یخرب  كرد  رد  تسا و  مکح  ياراد  لقع  هچرگا  دروم  نیا  رد  دـنک .
رگید راب  بیترت ، نیدب  دریگیم . هدهع  هب  ار  كالم  نییعت  هفیظو  ینایحو  ياههزومآ  تسین ، نشور  ام  دودحم  لقع  يارب  وا  ییاهن  لامک 

. دوب دهاوخ  ینامسآ  ياههزومآ  یحو و  دنمزاین  دوخ ، ياقترا  تفرشیپ و  ریسم  رد  هعماج 

زین مالـسا  ینید  نایاوشیپ  تسا . هدـمآ  رامـشهب  مالـسا  نید  لوصا  وزج  هک  دراد  ییالاو  هاگیاج  نانچ  تلادـع  یمالـسا ، ياههزومآ  رد 
مالسلا هیلع  یلع  ماما  دناهدرک . هتسباو  دارفا  رد  تلادع  زارحا  هب  ار  یعامتجا  ياهتیلوئسم  زا  يرایسب  يدصت  هتشاد و  هجوت  نادب  هراومه 

: تسا هدومرف  مالسا  ماقمالاو  ربمایپ  فیصوت  ماقم  رد 

(2). لدعلا هُمکُح  لصَفلا و  ُهُمالک  دشُّرلا و  ُهتنُس  ُدصَقلا و  ُُهتریس 

و  ) تسا تلادـع  وا  يرواد  دزاـس و  ادـج  لـطاب  زا  ار  قح  شنخـس  رادوـمن . ار  قـح  ِهار  وا  تعیرـش  تسا و  راـک  رد  يورهناـیم  وا  راـتفر 
(. دزادنارب ار  راکمتس 

یگدـنز کبـس  يراتفر و  هویـش  مالـسا ، ربمایپ  زا  سپ  یتح  دـش  ببـس  نآ  اب  بسانتم  يراتفر  ياـهوگلا  لاـمعا  هزومآ و  نیا  رثؤم  غیلبت 
اب ناناملـسم  دروخرب  یگنوگچ  ساسا ، نیا  رب  دریگ . لکـش  توافتم  ًالماک  ياهنوگ  هب  ناـشیا  ریگارف  هدرتسگ و  تاـحوتف  رد  ناناملـسم 

هیور فالخرب  هدروختسکش  نامدرم 

«. دنهدب وا  هب  ار  یسک  ره  قح  - » 1
ص87. هغالبلا ، جهن  - 2
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یم یندوتـس  هقباس و  یب  بولغم ، ياهندمت  نابحاص  يارب  تیعـضو  نیا  دوب . هارمه  اهنآ  هب  مارتحا  رهم و  تلادع ، اب  موسرم ، ياه  گنج 
دوخ ناتـسدریز  اـب  يراـتفر  نینچ  ناـشدوخ  ناهدـنامرف  ناـمکاح و  یتح  هک  دـندرک  یم  دروخرب  يا  هنوگ  هب  ناـنآ  اـب  ناناملـسم  دومن .

رب دـشاب ، ینتبم  یماظن  تازیهجت  ریـشمش و  روز  رب  هکنآ  زا  شیب  دوخ ، ياهتفرـشیپ  رد  ناناملـسم  تیقفوم  زمر  لیلد ، نیمه  هب  دنتـشادن .
شرتسگ يریگلکش و  همدقم  عوضوم ، نیمه  تسا و  هدوب  یکتم  مالسا  ياههزومآ  زا  هدمآرب  یگدنز  کبس  یمالـسا و  راتفر  ياهوگلا 

. تخاس مهارف  ار  یمالسا  ندمت  عیرس 

يزرودرخ

يزرودرخ

ریبدـت لقع  تسد  هب  ناسنا  فلتخم  روما  ساسا ، نیا  رب  تسا و  خـیرات  لوط  رد  رـشب  يونعم  يدام و  ياهتفرـشیپ  همه  ناـینب  يزرودرخ ،
رد تسا ، هدرک  دودـحم  هبرجت  يرازبا و  لقع  هب  ار  تخانـش  تفرعم و  عبنم  هک  یبرغ  دوجوم  ندـمت  رد  جـیار  هشیدـنا  فالخرب  دوشیم .

هاگن نیا  هک  تسا  نشور  دـنیآ . یم  رامـشهب  تفرعم  مهم  عباـنم  زا  زین  یحو  يرظن و  لـقع  یلمع ، لـقع  نآ ، رب  نوزفا  یمالـسا  هشیدـنا 
درادیمرب هدرپ  ناسنا  هدارا  هزوح  زا  جراخ  ییاه  تسه  زا  يرظن  لقع  اریز  دروآ ؛ لابند  هب  یمالـسا  ندمت  رد  یتوافتم  ياهدمایپ  دناوتیم 

ناسنا هک  مه  ینامز   (1). دیوگ یم  نخـس  اهدیابن  اهدیاب و  هرابرد  زین  یلمع  لقع  دـهدیم . زییمت  یقیقحریغ  دوجو  زا  ار  یقیقح  دوجو  و 
نیرت مک  اب  عبانم  زا  رتهب  هچره  يریگ  هرهب  تعیبط و  ریخست  يارب  يزاس  هیرظن  هب  ای  دزادرپ  یم  یگدنز  زاین  دروم  ياهرازبا  صیخشت  هب 

. دربیم هرهب  شاعم  لقع  ای  يرازبا  لقع  زا  تسا ، لوغشم  يرو  هرهب  نیرتشیب  هنیزه و 

. هلاقمرس ، 1381 ش19 ، یسایس ، مولع  یشهوژپ  یملع  همانلصف  يرازبا ،» لقع  ات  یسدق  لقع  زا  ، » ایناسراپ دیمح  - 1
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ندوتس اب  هارمه  لیلد ، نیمههب  دهاوخ . یم  يزرو  هشیدنا  اب  هارمه  ار  نامیا  نیا  دناوخ ، یمارف  نامیا  هب  ار  اهناسنا  مامت  هچرگا  مه  مالسا 
اب دـنرب , یمن  هرهب  نآ  زا  هک  ار  یناسک  دـناوخ و  یمارف  یهلا  تمعن  نیا  زا  رتشیب  هچره  يریگ  هرهب  هب  ار  ناـسنا  لـقع ، هناـگ  هس  حوطس 

(1). دنک یم  شهوکن  اه  ترابع  نیرتدیدش 

تسا و یقاب  یگژیو  نیا  هک  ینامز  ات  تسا و  هتشاد  یپ  رد  ار  مالسا  یگـشیمه  ییایوپ  لقع ، هب  طیرفت  طارفا و  زا  رود  هب  لماک و  هجوت 
دنویپ لقع  اب  مالسا  دننام  ینید  چیه  دوب . دهاوخ  نامارد  تافارخ  نوچ  ییاه  فارحنا  زا  زین  نانآ  راتفر  دنزروب ، مامتها  نآ  هب  ناناملـسم 

رس و یگدنز  تیعقاو  اب  یمالسا  تاررقم  هک  تسا  هدش  ادیپ  اجنآ  زا  لقع  تلاخد  قح  تسا . هدشن  لئاق  قح  نآ  يارب  هتشادن و  کیدزن 
ییایوپ و لماع  ار  ترطف  اـب  یگنهاـمه  لـقع و  اـب  مالـسا  یگنهاـمه  یگژیو  ود  ناملـسم ، گرزب  نادنمـشیدنا  زا  یخرب   (2). دراد راک 
ریذپداهتجا و رـصع , ره  رد  ناسنا  ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ  رد  ار  مالـسا  تسخن ، رـصنع  اریز  دـنا ؛ هتـسناد  ینامـسآ  نید  نیا  یگنادواج 

تخانـش تیادـه و  يارب  ار  ناسنا  یگـشیمه  تباث و  ياـهزاین  مالـسا  ترطف ، ندوب  ریگارف  يریذـپان و  لیدـبت  لـیلد  هب  دزاـسیم و  اـناوت 
(3). تسا هدرک  مهارف  هشیمه  يارب  تالامک 

َکئلوا اِهب  َنوعَمـسَیال  ٌناذاء  مَهل  َو  اِهب  َنورِـصُبیال  ٌُنیعأ  مَُهل  َو  اِهب  َنوهَقفَیال  ٌبوُلق  مَُهل  ِسنإلا  َو  ّنِجلا  َنِم  ًاریثَک  َمّنهَِجل  انأَرَذ  دَقل  َو  - » 1
و  ] اهلد ناـشیارب  اریز ] [ ؛ میدـیرفآ منهج  يارب  ار  اـه ] ] ناـسنا نج و  زا  يرایـسب  عقاو  رد  و  َنوِلفاـغلا ؛ ُمُه  َکـئلوا  ُّلَـضَا  مُه  لـَب  ِماـعنألاَک 

اهنآ اب  هک  تسا  ییاهـشوگ  ناشیارب  و  دـننیبیمن ؛ اهنآ  اب  هک  تسا  ییاهمـشچ  ناشیارب  و  دـننکیمن ؛ قیمع  مهف  اهنآ  اـب  هک  تسا  یی  [ اـهلقع
ُمُْکْبلا ُّمُّصلا  ِهّللا  َدنِع  َّباَوَّدلا  َّرَـش  َّنِإ  ( » 179 فارعأ : «. ) دننالفاغ نانآ  اهنت  دنرتهارمگ ؛ نانآ  هکلب  دننایاپراچ ، دننامه  نانآ  دنونـش ؛ یمن 

(22 لافنأ : «. ) دننکیمن يزرودرخ  هک  دنیاهگنگ  و ]  ] نایاونشان ادخ  دزن  ناگدنبنج  نیرتدب  هک  یتسار  هب  َنُولِقْعَی ؛ َنیِذَّلا َال 
ص191. ج3 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  - 2

ص 7. ، 1385 ش297 ، مالسا ، رادساپ  دیواج ،» هشیمه  نید  مالسا ، ، » یلمآ يداوج  هللادبع  - 3

www.Ghaemiyeh.comيزرودرخ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


105 ص :

ندیـشیدنا و موزل  رب  زین  ناموصعم  نانخـس  رد  دـناهدرک و  هیـصوت  يزرو  هشیدـنا  هب  هتـسویپ  ار  اهناسنا  میرک , نآرق  رد  يددـعتم  تایآ 
هیلع یلع  ماما   (1). دراد يرترب  تدابع  اهتدم  رب  يزرو ، هشیدنا  ینامز  كدـنا  هک  ییاج  ات  تسا  هدـش  یناوارف  دـیکأت  لقع  يریگراکهب 

: دیامرف یم  مالسلا 

(2). رکفت اهیف  سیل  ٍهدابع  یف  َریخال  الأ  ربدت ؛ اهیف  سیل  ٍهئارق  یف  َریخال  الأ  مهفت ؛ هیف  سیل  ٍملع  یف  َریخال  الأ 

دیشاب هاگآ  درادن . یعفن  دشابن ، ربدت  نآ  رد  هک  ینآرق  توالت  دیشاب  هاگآ  درادن . يدوس  دشابن ، هشیدنا  نآ  رد  هک  یـشناد  دیـشاب  هاگآ 
. تسا رثا  یب  دشابن ، ندیشیدنا  نآ  رد  هک  یتدابع 

دوب بقارم  دیاب  هتبلا  دوش . دامتعا  يرشب  درخ  لقع و  ياهدرواتـسد  هب  هک  دهدیم  هجیتن  انعم و  یتروص  رد  يزرودرخ  يارب  یگتخیگنارب 
يزرودرخ دیماجنا . دهاوخ  هدیدپ  نآ  ییاتـسیا  هب  ياهدیدپ  ره  یگراوتب  نوچ  دماجنین ؛ يزرودرخ  لقع و  یگراوتب  هب  هدـیدپ ، نیا  هک 

نیمه هب  تسا و  هدرک  تفلاخم  یناسنا  تینالقع  یگراوگنـس  ندـش و  ُتب  اب  ادـتبا  ناـمه  زا  مالـسا  دوشیمن . انثتـسا  تیعـضو ، نیا  زا  زین 
مالک نیا  زا  دنادیم . تیدودحم  ياراد  ریذـپاطخ و  ریذـپدقن ، لماکت ، لاح  رد  يدـنیارف  ار  يرـشب  تینالقع  یمالـسا ، ياههزومآ  لیلد ،

(3) «، تسا هتخاس  راکـشآ  ار  دوخ  ینادان  تیاهن  دـشاب ، ملع  نایاپ  هب  ندیـسر  یعدـم  سک  ره  : » تسا هدومرف  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
دقن هلحرم  زا  رذـگ  نودـب  لماکت ، اریز  دروآ ; تسد  هب  زین  ار  نآ  يریذـپدقن  یگژیو  ناوتیم  يرـشب  تینالقع  یلماکت  تیهاـم  رب  نوزفا 

. دباییم دشر  لقع  هک  تسا  دیاوز  نتساریپ  دقن و  زا  سپ  اهنت  دیآ و  یمن  تسدهب 

ص57. ملکلاررد ، مکحلاررغ و  فینصت  يدمآ ، دحاولادبع  - 1
ح3. ص36 ، ج1 ، یفاکلا ، عورف  ینیلک ، - 2

ص46. ملکلاررد ، مکحلاررغ و  فینصت  - 3
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عجرم ياه  هورگ 

هراشا

عجرم ياه  هورگ 

هتفگ شقن  راجنه و  هاگیاپ ، رظن  زا  صاخ  ياهیگژیو  زا  رادروخرب  ِیناسنا  ياههعومجم  هب  عجرم  ياههورگ  یسانشهعماج ، حالطصا  رد 
شنک شیارگ و  شنیب ، نآ ، ساـسا  رب  دـننکیم و  هجوت  نازیم  راـیعم و  ناونع  هب  اـهنآ  هب  دوخ ، یباـیزرا  اـی  يرواد  يارب  دارفا  هک  دوشیم 

دوخ دروم  رد  ار  لیبق  نیا  زا  يروما  اهـشزرا و  یندـب ، رهاوظ  دادعتـسا ، راتفر ، هکنآ  يارب  ام  ، » رگید تراـبع  هب  دـنهدیم . لکـش  ار  دوخ 
زا دـناوتیم  عجرم  هورگ   (1) .« دـنهد یم  رارق  ام  رایتخا  رد  عجرم  ياـههورگ  هک  مینکیم  عوجر  ییاـهرایعم  هب  مینک ، یباـیزرا  مییاـمزایب و 

قیرط زا  دراد و  قلعت  اهنآ  هب  درف  هک  ینـس  ییایفارغج و  یتیـسنج ، یموق ، ياههورگ  دننام  تساهنآ ؛ هب  قلعتم  درف ، هک  دشاب  ییاه  هورگ 
رد یلو  تساه ، نآ  اب  ندش  ناسکی  راتـساوخ  دیاتـس و  یم  ار  اهنآ  درف  هک  دشاب  ییاههورگ  زا  دـناوتیم  زین  دوشیم . هتخانـش  اههورگ  نیا 

. درادن قلعت  اهنآ  هب  لاح  نیع 

: دنراد یلصا  درکراک  ود  عجرم  ياههورگ  ساسا ، نیا  رب 

؛ دننکیم اقلا  نارگید  هب  ار  ییاهرواب  اه و  شزرا  اه ، هیور  اهراجنه ، . 1

(2). دننزب کحم  نآ  ساسا  رب  ار  دوخ  شرگن  شنک و  ات  دنراذگ  یم  نارگشنک  رایتخا  رد  ییاهرایعم  . 2

زین ار  دارفا  یتـح  دـناوتیم  هکلب  دوـش ، یمن  دودـحم  یـسانش  هعماـج  رد  حلطـصم  یعاـمتجا  ياـههورگ  هـب  اـهنت  عـجرم ، هورگ  حالطـصا 
(3). دریگبربرد

ص138. یسانشهعماج ، ینابم  - 1
ياههیرظن رب  دیکأت  اب  یعامتجا  یسانش  ناور  یسانشهعماج و  رد  عجرم  ياههورگ  ، » یمشاه ءایضدیس  یناتسورس و  قیدص  هللااتمحر  - 2

.167 صص 149 - ش20 ، ، 1381 یعامتجا ، مولع  همان  رگنیتسف ،» نترم و 
ياههیرظن رب  دیکأت  اب  یعامتجا  یسانش  ناور  یسانشهعماج و  رد  عجرم  ياههورگ  ، » یمشاه ءایضدیس  یناتسورس و  قیدص  هللااتمحر  - 3

ص162. ش20 ، ، 1381 یعامتجا ، مولع  همان  رگنیتسف ،» نترم و 
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، دننک نییعت  ار  اهراتفر  يوس  تمس و  دنناوتیم  دنراد و  هدهع  رب  يریذپهعماج  دنیآرف  رد  يرثؤم  شقن  عجرم  ياههورگ  هکنیا  هب  هجوت  اب 
رد دوجوم  یلهاج  ياهراجنه  بسانم ، ياهوگلا  یفرعم  اب  هدش  شالت  هک  میوشیم  ور  هبور  يرایـسب  دراوم  اب  زین  یمالـسا  ياههزومآ  رد 

. دنروآ دیدپ  یساسا  ياه  ینوگرگد  دوخ  راتفر  اهرواب و  رد  اههورگ ، دارفا و  نیا  زا  يریگوگلا  اب  ناناملسم  هزات  دوش و  حالـصا  هعماج 

. تسا هتـشاد  دارفا  نیا  هاـگآدوخان  رد  یقیمع  ياـه  هشیر  هک  دراد  هارمه  هب  ار  ییاـه  تداـع  كرت  اـه ، ینوگرگد  نیا  هک  تسا  نشور 
اه و تداع  يراوتـسا  نامه  هب  يدیدج  ياه  هشیدنا  اه و  تداع  ندروآ  دیدپ  يارب  تسا و  راوشد  رایـسب  ییاه  تداع  نینچ  نتخادـنارب 
يرورپـهبخن و هب  دـنور ، نیا  هـب  یـشخب  تعرـس  يارب  هـکم  رد  مالـسا  ربماـیپ   (1). تسا مزال  نامز  لسن  نیدـنچ  نیـشیپ ، ياـه  هشیدـنا 

میقتسم یتسرپرس  اه و  هزومآ  وترپ  رد  دنتسناوتیم  هک  دندوب  ترضح  نآ  یلصا  نارای  هباحـص و  نامه  ناگبخن ، نیا  تخادرپ . يزاسورین 
نیرتروآون و هک  تسا  یخیرات  تیعقاو  کی  نیا  دـنوش . لیدـبت  خـیرات  لوط  رد  ناناملـسم  ماـمت  يارب  یبساـنم  عجرم  وگلا و  هب  ناـشیا ،
دوجو و رکفت ، زا  يا  هدـنز  ياه  داـمن  دارفا ، نیا   (2). تفای یکیژولوئدـیا  يونعم و  ناگبخن  ناـیم  رد  ناوت  یم  ار  ناـگبخن  نیرت  یقرتم 

نینچ هب  یمالسا  گنهرف  رد  دنـشوکب . اهنآ  اب  دوخ  يزاسدننامه  رد  دننک و  دیلقت  اهنآ  زا  نارگید  دوش  یم  بجوم  ناش  هبذاج  دنلمع و 
. دنیوگ یم  هوسا  يدارفا ,

اههنیمز همه  رد  هک   (3) تسا مالسا  یمارگ  ربمایپ  صخـش  یمالـسا ، هعماج  رد  هوسا  نیرتلماک  نیرترب و  میرک ، نآرق  حیرـصت  ساسا  رب 
مامت يوگلا  دناوتیم 

ص59. يرجه ، لاس 40  ات  مالسا  خیرات  مئاقلا ، رظتنم  رغصا  - 1
ص124. للم ، روطت  - 2

هداتـسرف شور ]  ] رد امـش  يارب  نیقیهب  اًرِیثَک ؛ َهَّللا  َرَکَذَو  َرِخْآلا  َمْوَْیلاَو  َهَّللا  وُجْرَی  َناَک  نَمِّل  ٌهَنَـسَح  ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناَک  ْدََـقل  - » 3
(21 بازحا : «. ) دننکیم دای  رایسب  ار  ادخ  دنراد و  نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  دیما  هک  یناسک  يارب  تسوکین ؛ يوریپ  يارب ] ییوگلا  ، ] ادخ

عجرم ياه  www.Ghaemiyeh.comهورگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


108 ص :

ییایوپ لماع  نیرتمهم  دناوتیم  ترضح  نآ  یتیـصخش  ياهیگژیو  هب  هجوت  میتفگ ، تسخن  لصف  رد  هک  هنوگنامه  نیاربانب ، دشاب . اهناسنا 
قیقد تبث  یـسیون و  هریـس  هب  خـیرات  لوط  رد  لیلد  نیمه  هب  ناناملـسم  دـیاش  دـناد . یم  ناـشیا  وریپ  ار  دوخ  هک  دوش  هدرمـش  ياـهعماج 

. دنا هداد  ناشن  دیدش  هقالع  هجوت و  مالسا  ربمایپ  راتفر  اهشنک و 

دمآرس هک  دزادرپیم   (2) ییاهناسنا زین  (1) و  ناربمایپ زا  يرایسب  یفرعم  هب  هنسح ، هوسا  ناونع  اب  مالسا  ربمایپ  یفرعم  رب  نوزفا  میرک  نآرق 
یلاع بتارم  هب  ار  دوخ  ياهشنک  اهـشیارگ و  ات  دنـشاب  یمالـسا  هعماج  يارب  بسانم  ییوگلا  دنناوت  یم  دنوریم و  رامـش  هب  يرـشب  هعماج 

ياهناسنا نیا  هک  تسا  نآ  دارفا  نیا  ندوب  وگلا  يارب  نآرق  لیلد  نیرتمهم  دـنزاس . کیدزن  یناسنا  هعماـج  ناـگرزب  نیا  شنک  شیارگ و 
یم بجوم  یگژیو  نیا   (3). دناهتشادرب ماگ  تسار  هار  رد  هراومه  هدش و  هدیزگرب  ادخ  يوس  زا  دوخ ، يدیحوت  ياهشالت  وترپ  رد  الاو ،

دنتسه یناسک  نانآ  هِدَتقا ؛... ُمُهادُِهبَف  ُهللا  يَدَه  َنیّذلا  َکئلوا  : » دنک توعد  هار  نیا  رد  ناشیا  زا  يور  هلابند  هب  تحارص  اب  دنوادخ  دوش 
«. نک يوریپ  نانآ  تیاده  زا  سپ , تسا  هدرک  ییامنهار  ادخ  هک 

: میرم «. ) دوب ربمایپ  وگتـسار و  رایـسب  وا  هک  نک ، دای  ار  میهاربا  نآرق ]  ] باتک رد  و  ایبَن ؛ ًاقیّدِـص  َناک  ّهنإ  َمیهاربإ  ِباتکلا  یف  رُکذا  َو  - » 1
ییوگلا  ] دنیوا هارمه  هک  یناسک  میهاربا و  شور ]  ] رد امـش  يارب  نیقیهب  ُهَعَم ؛...  َنیذـّلا  َو  َمیهاربإ  ِیف  ٌهَنَـسَح  ٌهَوسأ  مَُکل  َتناک  دَـق  ( » 41

(4 هنحتمم : «. ) تسوکین يوریپ  يارب ]
َّنِإَف َرَفَک  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنل  ُرُکْـشَی  اَمَّنِإَف  ْرُکْـشَی  ْنَم  َو  ِهَِّلل  ْرُکْـشا  ِنَأ  َهَمْکِْحلا  َناَمُْقل  اَْنیَتآ  ْدََقل  َو  ( » 16 میرم :  ...«. ) َمیرم ِباـتِکلا  یف  رُکذا  َو  - » 2

شیوخ دوس  هب  اهنت  دنک ، يرازگرکـش  سک  ره  روآ  ياج  هب  ار  ادخ  رکـش  میتفگ ]: وا  هب  و   ] میداد تمکح  نامقل  هب  ام  ٌدیِمَح ؛ ٌِّینَغ  َهَّللا 
(12 نامقل : «. ) تسا هدوتس  زاین و  یب  دنوادخ  هک  ارچ  دناسر ؛] یمن  ادخ  هب  ینایز  ، ] دنک نارفک  هک  سک  نآ  هدرک و  رکش 

ْنَم َو  ( » 87 ماعنأ : «. ) میدرک ییامنهار  تسار  هار  هب  ار  ناشیا  میدـیزگرب و  ار  نانآ  ٍمیقَتـسم ؛ ٍطارَـص  یلإ  مُهانیَدَـه  َو  مُهانیَبَتجا  َو  - »... 3
زا یسک  هچ  نادان ، هیفس و  دارفا  زج  َنیِِحلاَّصلا ؛ َنَِمل  ِهَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنِإ  َو  اَْینُّدلا  ِیف  ُهاَْنیَفَطْصا  ِدََقل  َو  ُهَسْفَن  َهِفَـس  ْنَم  َّالِإ  َمیِهاَْربِإ  ِهَِّلم  ْنَع  ُبَغْرَی 
زا رگید ، ناـهج  رد  وا  میدـیزگرب و  ناـهج  نیا  رد  ار  وا  اـم  دـش !؟ دـهاوخ  نادرگ  يور  یگدنـشخرد ]، یکاـپ و  نآ  اـب  ، ] میهاربا نـییآ 

(130 هرقب : «. ) تسا ناحلاص 
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ردام یپ  رد  هراومه  هک  تسا  هتسناد  يرتشهچب  نانوچ  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  ار  دوخ  يریگوگلا  هک  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم ، ریما 
: دننک یسأت  یهلا  هوسا  نآ  هب  روما  همه  رد  دهاوخ  یم  ناگمه  زا  دوریم ،

َو ِهِّیبَِنب  یّـسأَتُملا  ِهللا  یلإ  ِدابِعلا  ُّبَحأ  َو  يّزَعَت ، نَِمل  ًءازَع  َو  یَّسأَت ، نَِمل  ًهَوسأ  ِهیف  َّنإَف  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ِرَهطألا  ِبَیطألا  َکـّیبَِنب  ِّسأَـتَف 
. ِهَِرثِأل ُّصَتقُملا 

يارب تسا  ییابیکـش  هیام  دهاوخ و  هودنا  ندودز  هک  ار  نآ  تسا  یتلـصخ  وا  راتفر  رد  هک  نک ، ادـتقا  دوخ  كاپ  هزیکاپ و  ربمایپ  هب  سپ 
(1). دور وا  لابند  هب  دنک و  دوخ  قشمرس  ار  ربمایپ  راتفر  هک  تسا  یسک  ادخ  دزن  ناگدنب  نیرتینتشادتسود  دبلط و  ییابیکش  هک  یسک 

یعامتجا يدنبرشق 

یعامتجا يدنبرشق 

اه و تهابـش  يدـنب  هقبط  يدنبهتـسد و  هار  زا  ار  یعامتجا  میهافم  دنـشوک  یم  ًالومعم  یعاـمتجا  ياـهلیلحت  هب  دـنم  هقـالع  نادنمـشیدنا 
، یسانشخنس نیا  تیقفوم  نازیم  هک  تسا  نشور  دنزاس . نییبت  كرد و  لباق  اهراجنه ، اهشزرا و  اهـشرگن ، اهراتفر ، صاخـشا ، ياهزیامت 

ياه یگژیو  زا  نتفگ  نخـس  مینادیم  رگید ، يوس  زا  دراد . یگتـسب  اهتهابـش  اهتوافت و  لیلحت  رد  هدشدای  ياهیدنب  هقبط  ندوب  رادانعم  هب 
رد تساهنآ .  (2) یعامتجا تیوه  زا  نتفگ  نخس  يانعم  هب  یعامتجا ، ياههورگ  زیامتم  ياهشرگن  اهراتفر و  اهـشزرا ، اهرواب ، یعامتجا ،
هار زا  ًاـساسا  هلئـسم  نیا  دراد و  نتـشیوخ  زا  یعاـمتجا  ياـههورگ  رد  تیوضع  ياـنبم  رب  درف  هک  تسا  یفیرعت  یعاـمتجا ، تیوه  عـقاو ,
رد نارگید و  اب  هسیاـقم  رد  اـهنت  هک  دوش  فیرعت  یهاـگیاج  اـهیگژیو و  درف  يارب  رگا  نیارباـنب ، دریگیم . لکـش  یعاـمتجا  ياههـسیاقم 

. تسا هدش  فیرعت  وا  یعامتجا  تیوه  دباییم ، انعم  اهنآ  اب  طابترا 

ص222. هغالبلا ، جهن  - 1
 . Social Identity - 2
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نامز ات  ار  هلئسم  نیا  هنیشیپ  تسا . هدش  هجوت  یباستنا  ياهیگژیو  هب  ًالومعم  یتنس  عماوج  رد  تسیچ ؟ یعامتجا  تیوه  يریگلکـش  يانبم 
، یناسنا هعماج  رد  يرباربان  دوجو  هک  تسا  هدش  لقن  وطسرا  زا  یعامتجا  يرباربان  هلئسم  هرابرد  ًالثم  دناهدرب و  شیپ  وطـسرا  نوطالفا و 

عماوج رد  دوجوم  ياـهیرباربان   (1). دـناهدش هدـیرفآ  هدرب  رگید  یهورگ  دازآ و  یهورگ  ساـسا ، نیمه  رب  تـسا و  یعیبـط  ًـالماک  يرما 
یسررب و رد  ار  یعامتجا  تاقبط  ناونع  اب  یساسا  يروحم و  موهفم  کی  هدش ، هدید  رشب  خیرات  رد  هراومه  هک  یتیعقاو  ناونع  هب  يرشب ،
، یعامتجا تیوه  یبایهـشیر  لیلحت و  يارب  نردـم  عماوج  رد  جـیردت  هب  ساسا ، نیمه  رب  تسا . هداهن  ناینب  یعامتجا  ياههورگ  هسیاـقم 
رد یعامتجا ، هقبط  هب  هجوت  لیلد ، نیمه  هب  دـش . فوطعم  دـیلوت  ماظن  رد  درف  هاگیاج  دـّلوم و  تیلاـعف  هب  نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب  هجوت 

فیرعت دیلوت  دنیآرف  رد  ناسنا  هاگیاج  ار  هقبط  وا  دراد و  يروحم  یهاگیاج  زین  1818 1883م )  ) (2) سکرام لراک  يداقتنا  ياههشیدنا 
نیا رب  تسا و  نانآ  یعامتجا  طباور  دارفا و  ياهـشرگن  اههـشیدنا و  تاساسحا ، اهراتفر ، هدـننکنییعت  هقبط ، سکرام ، رظن  زا  تسا . هدرک 

هشیدنا و اب  لباقت  رد  زین  1778م ) - 1712  ) (4) وسور كاژ  ناژ   (3). دـنکیم نییعت  ار  نانآ  یعامتجا  تیوه  تیدوجوم و  يوگلا  ساسا ،
تلع تشاد ، رواـب  اـهناسنا  يربارب  هب  هک  وسور  درک . موکحم  ار  نآ  دیـشک و  شلاـچ  هب  ار  یعاـمتجا  يربارباـن  هلوقم  وطـسرا ، لالدتـسا 

ار یناسنا  عماوج  رد  هدمآ  دوجو  هب  يرباربان 

ص179. ناریا ، یعامتجا  لئاسم  یسررب  یناسارخ ، مولظم  دمحم  - 1
.karl marx - 2

تیوه یتخانـش  هعماج  لیلحت  رد  نیون  ياـهدرکیور  یگدـنز ، کبـس  اـت  يدـنب  هقبط  زا  ، » نایـشوواچ نسح  يرذاـبا و  یلع  فسوی  - 3
صص 3 27. ش20 ، ناتسمز 1381 ، زییاپ و  یعامتجا ، مولع  همان  یعامتجا ،»

.Jean-Jacques Rousseau - 4
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نورق نارود  متس  زا  رپ  یتاقبط و  هعماج  ربارب  رد  یـشنکاو  وسور ، سکرام و  ياههـشیدنا  دیاش   (1). تسناد یصوصخ  تیکلام  شیادیپ 
یعامتجا بتارم  هلسلس  هدننکنییعت  هناگی  هک  درکیم  اقلا  ار  هشیدنا  نیا  تخاس و  یم  نکممان  ار  یعامتجا  كرحت  هک  دوب  اپورا  ياطـسو 

. تسا یتثارو  ینوخ و  تاقلعت  اهناسنا ، تشونرس  تلزنم و  و 

بتارم هلـسلس  ندـمآ  دوجو  هب  رد  نآ  شقن  یعامتجا و  ياه  ماظن  رد  يراذگـشزرا  تیمها  هب  یعامتجا ، مولع  نادنمـشیدنا  زا  يرایـسب 
. تـسج یم  يراـتفر  ياـهوگلا  یعاـمتجا و  نیناوـق  رد  ار  یعاـمتجا  يربارباـن  أـشنم  مـیکرود ، دــنا . هدرک  هجوـت  يربارباـن  یعاــمتجا و 

یم یعاـمتجا  بتارم  هلـسلس  ندـمآ  دـیدپ  لـماع  ار  مدرم  لاـمعا  رب  اـهراجنه  يربـج  يراذـگرثا  زین  2009م ) - 1929  ) (2) فرودنراد
یم ار  رگید  لماع  ود  تفریذـپ ، یم  يرباربان  یعامتجا و  يدنبرـشق  داـجیا  رد  ار  یـصوصخ  تیکلاـم  شقن  هچرگا  زین  ربو   (3). تشادنپ
أشنم تیکلام ، نتشادن  ای  نتـشاد  ساسا ، نیا  رب  تلزنم . نأش و  ینعی  یعامتجا  لماع  يرگید ، تردق و  ینعی  یـسایس  لماع  یکی ، دوزفا :

شیادیپ أشنم  زین  یعامتجا  نأش  دماجنا و  یم  یـسایس  ياهـشیارگ  اههورگ و  لیکـشت  هب  تردق ، رباربان  میـسقت  تسا . یعامتجا  يرباربان 
، ینالوط یتدـم  يارب  هک  تفایرد  ناوتیم  اههاگدـید  نیا  عومجم  زا  دـنراد . یهباشم  یعامتجا  ياـههاگیاپ  هک  تسا  یعاـمتجا  ياهرـشق 

تیوه یعامتجا و  ياه  شیوپ  تفرگ و  یم  تروص  هعماـج  نوگاـنوگ  ياهرـشق  يدـنبهقبط  لـصا  ساـسا  رب  یعاـمتجا  لـئاسم  لـیلحت 
ّدلوم و تیلاعف  هب  هجوت  رب  اهنآ  هدولاش  میوش  یم  هجوتم  رت ، قیقد  شرگن  اب  دش . یم  لیلحت  يدـیلک  موهفم  نیمه  ساسا  رب  زین  یعامتجا 

رد درف  هاگیاج 

صص 39 47. ش7 ، ، 1371 گنهرف ، همان  نایضاق ، ح . همجرت : یعامتجا ،» يرباربان  أشنم  هرابرد  ، » فرودنراد فلار  - 1
 . Ralf Gustav Dahrendorf - 2
.47 39 صص يرباربان ،» أشنم  هرابرد  - » 3

یعامتجا www.Ghaemiyeh.comيدنبرشق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


112 ص :

تاقوا نارذـگ  هویـش  ًالثم  دـش . یم  لـیلحت  ریـسفت و  اـنبم  نیمه  رب  زین  ناـنآ  ياـهباختنا  یتح  دارفا و  راـتفر  (1) و  دوب راوتـسا  دیلوت  ماظن 
هعماج نییاپ  تاقبط  رد  نآ  رظانتم  دراوم  اب  ًالماک  هعماج ، يـالاب  تاـقبط  راـتفگ  هویـش  یتح  شزرو و  تاـحیرفت و  اهیمرگرـس ، تغارف ،

. تشاد توافت 

دیکأت زا  شیب  تیوه ، یعامتجا  هدولاش  رییغت  یگنوگچ  لیلحت  هنیمز  رد  رادانعم  یشخرچ  اب  رضاح  لاح  رد  ناسانشهعماج  دسریم  رظن  هب 
دیلوت یعامتجا  راتخاس  رب  ار  گنهرف  تیولوا  دـننک و  یم  هجوت  اهتیوه  يریگلکـش  یگدـنباتزاب  هب  يراـتخاس ، ياـهلیلحت  ییارگربج  رب 
ییالط لـصا  اهتدـم  اـت  هک  هقبط »  » موهفم ساـسا  رب  ناوتیمن  رگید  يزورما ، هعماـج  رد  هک  تسا  نآ  زین  شخرچ  نیا  لـیلد  دـناهتفریذپ .

نیزگیاج دـناوتیم  رتشیب  فاطعنا  زا  يرادروخرب  لیلد  هب  یگدـنز » کبـس  . » درک میـسرت  یعاـمتجا  ناـهج  زا  نشور  يریوصت  دوب ، نییبت 
هقبط شجنـس  يارب  یـصخاش  ناونع  هب  ادـتبا  رد  یگدـنز  کبـس  موـهفم   (2). دـشاب یعاـمتجا  ياـهلیلحت  رد  هقبط  موهفم  يارب  یبساـنم 

یلیلحت درکیور  هدـنهد  ناشن  هک  دـندرک  هجوت  یلقتـسم  موهفم  ناونع  هب  نآ  هب  كدـنا  كدـنا  یلو  دـش ، هعماج  ثحابم  دراو  یعامتجا 
هب فرصم  هب  هجوت  هقبط ، موهفم  اب  یگدنز  کبس  یـساسا  فالتخا  دوب . یعامتجا  تاکرحت  تازیامت و  يدنبرـشق و  عوضوم  هب  ياهزات 

يارب نکمم  يانعم  نیرتهدرتسگ  اجنیا ، رد  فرـصم  موهفم  زا  روظنم  هک  تسا  يرورـض  زین  هتکن  نیا  رکذت  تسا . دـیلوت  رب  دـیکأت  ياج 
(3). دراد شقن  اههورگ  دارفا و  تیوه  اهیگژیو و  نییعت  رد  هک  دریگ  یمربرد  ار  یعامتجا  ياهتیلاعف  عاونا  یمامت  تسا و  نآ 

صص 3 27. یعامتجا ،» تیوه  یتخانش  هعماج  لیلحت  رد  نیون  ياهدرکیور  یگدنز ، کبس  ات  يدنب  هقبط  زا  - » 1
ص7. یعامتجا ،» تیوه  یتخانش  هعماج  لیلحت  رد  نیون  ياهدرکیور  یگدنز ، کبس  ات  يدنب  هقبط  زا  - » 2

ص21. یعامتجا ،» تیوه  یتخانش  هعماج  لیلحت  رد  نیون  ياهدرکیور  یگدنز ، کبس  ات  يدنب  هقبط  زا  - » 3
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، هعلاطم اهـشزرو ، تالیطعت ، نوچمه  یعاـمتجا ، لاـمعا  زا  یعونتم  هعومجم  هب  یعاـمتجا ، ياـهزیامت  هب  هراـشا  يارب  ویدروب  ور ، نیا  زا 
ِیگنهرف يداصتقا و  ياههیامرس  نازیم  رظن  زا  ار  اه  هنیمز  نیا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  دنک و  یم  هجوت  یقوذ  روما  رگید  امنیس و  یقیـسوم ،

رد مه  ار  اهنآ  یعامتجا  ریـس  طخ  یعامتجا و  تیعقوم  یگنهرف  یعامتجا و  هشقن  دنراد و  ياج  اهنآ  رد  هک  درک  یـسررب  ناوتیم  یناسک 
رب کی  چـیه  دراد و  شقن  يداصتقا  لـماوع  تازاوم  هب  یگنهرف  لـماوع  هقبط ، زا  ویدروب  تواـفتم  تشادرب  رد   (1). دیشک ناوتیم  هعماج 
زا روظنم  (2) و  دنک یم  هجوت  یعامتجا » هقبط   » ياج هب  یعامتجا » ياضف   » موهفم هب  يو  لیلد ، نیمه  هب  درادن . تیولوا  يرترب و  يرگید 

رامـش هب  یعامتجا  تیعقوم  يانبریز  هک  تسا  یعامتجا ) اـی  یگنهرف  يداـصتقا ، زا  معا   ) تردـق رثؤم  ياـهتروص  يدـعبدنچ  عیزوت  نآ ،
. دوریم

هدـنریگربرد دوـخ ، نورد  رد  یعاـمتجا  یگدـنز  هک  مینک  هجوـت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  ادـتبا  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  هاگدـید  اـب  ییانـشآ  يارب 
تسا و نارگید  تساوخ  اب  داضت  رد  هاگ  هک  دـبلط  یم  ییاهزیچ  شا ، هحیرق  يوخ و  لـیلد  هب  ناـسنا  اریز  تساـهداضت ؛ اـه و  فـالتخا 
زا هتسد  نآ  مالـسا ، تسا . یتوافتم  عونتم و  للع  هب  دنتـسم  اه ، فالتخا  نیا  دوش . یم  راکـشآ  اج  نیمه  زا  اه  فالتخا  اه و  شکمـشک 

دوخ صاخ  هاگدـید  ساسا  رب  ییاـبطابط  همـالع  دریذـپیم . دراد ، هشیر  یعیبط  لـماوع  يدرف و  ياـهتوافت  رد  هک  ار  یعاـمتجا  ياـهتوافت 
: دنک یم  نییبت  نینچ  ار  هلئسم  نیا  مادختسا ،» هیرظن   » هب روهشم 

ناسنا دوش . یم  هدیشک  يریذپ  هطلس  يرگ و  هطلـس  يوس  هب  شیوخ  جیاوح  یخرب  عفر  يارب  مادختـسا ، هحیرق  ندوب  اراد  لیلد  هب  ناسنا 
ره

صص 35 145. یقوذ ، ياه  تواضق  یعامتجا  دقن  - 1
صص 149 152. یقوذ ، ياه  تواضق  یعامتجا  دقن  - 2
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تبسن هدش و  دیدج  ياه  تیزم  هجوتم  هدوزفا و  تالیامت  زا  هدافتـسا  یگنوگچ  اهتـساوخ و  یبایتسد  يارب  شیوخ  تردق  ملع و  هب  زور 
یم دیدپ  نافیعض  افعض و  مه  تردق و  بابرا  هطلس و  نابحاص  نادنم و  ناوت  مه  ناشیا ، نیب  رد  ددرگ . یم  هاگآ  يرو  هرهب  قیقد  هار  هب 
نیا دوخ  هکنانچ  دـنک ؛ یم  توعد  مادختـسا  هحیرق  هب  هک  تسا  يرطف  فـالتخا  هب  شیارگ  نیا  تسا . فـالتخا  روهظ  أـشنم  نیا  دـیآ و 

ود نآ  نیب  هک  دشاب  یثلاث  مکح  نآ  قوف  هک  هاگنآ  يرطف ، مکح  ود  نیب  محازت  دنک و  یم  توعد  تیندم  یعامتجا و  یگدنز  هب  هحیرق 
تثعب هطساو  هب  ار  یفانت  نیا  دنوادخ  درادن ... . یلاکـشا  ددرگ ، اهنآ  نأش  حالـصا  رما و  لادتعا  بجوم  دنک و  تواضق  يرواد و  مکح ،

(1). دنک یم  عفر  دنک ، مکح  مدرم  ياهفالتخا  نیب  هک  یباتک  لازنا  نانآ و  نداد  راذنا  نداد و  تراشب  اب  ایبنا و 

دارفا و رایتخا  اب  تسا و  يرشب  عماوج  رب  مکاح  یـشزرا  یگنهرف و  ماظن  هدییاز  هک  یعامتجا  يرباربان  زا  شخب  نآ  اهتوافت ، نیا  زا  رتارف 
مامت قلطم  يربارب  عفادم  مالـسا ، يداصتقا ، دعب  رد  ًالثم  تسا . لیدعت  حالـصا و  لباق  مالـسا  رظن  زا  دـیآیم ، دوجو  هب  نانآ  ياه  شیارگ 

، مورحم يدادعت  یعامتجا ، تسردان  یـشزرا  یگنهرف و  ياه  ضیعبت  هیاس  رد  هک  دریذـپیمن  مه  ار  نیا  تسین ، يدام  رظن  زا  هعماج  دارفا 
ار يداصتقا  شحاف  توافت  مالسا  ساسا ، نیارب  دنیازفیب . دوخ  تورث  رب  هتـسویپ  نادنم  تورث  دنوش و  رتمورحم  رت و  هنـسرگ  زور  هب  زور 
، مالسا رظن  زا  بیترت ، نیدب   (2). دهدیم صاصتخا  نامورحم  هب  ار  نارگناوت  تورث  زا  یـشخب  نوگانوگ ، ياهتایلام  نتفرگ  اب  دریذپیمن و 

، تلزنم تورث و  تردق ، زا  يرادروخرب  رد  فالتخا  هک  تسا  ینتفریذپ  ناکما  نیا 

صص 128 و 129. ج2 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  - 1
ص268. نآرق ، هاگدید  زا  خیرات  هعماج و  - 2
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رگید یـضعب  رب  تاقبط  زا  یخرب  يرترب  هناشن  یتاقبط ، فالتخا  نیا  دـیابن  هاگچیه  یلو  دوش ، یم  یعامتجا  تاقبط  رد  فالتخا  بجوم 
: تساوقت ادخ  دزن  يرترب  كالم  اهنت  هک  تسا  هدرک  مالعا  دیکأت  تحارص و  اب  یمالسا  ياههزومآ  اریز  دوش ؛ هتشادنپ  اهنآ  زا 

: تارجح . ) ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکاَْقتَأ  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراَعَِتل  َِلئاَبَق  َو  ًابوُعُـش  ْمُکاَْنلَعَج  َو  یَْثنُأ  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکاَنْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 
(13

[ تسین زایتما  كالم  اهنیا  . ] دیسانشب ار  رگیدکی  ات  میداد  رارق  اه  هلیبق  اه و  هریت  ار  امش  میدیرفآ و  نز  درم و  کی  زا  ار  امش  ام  مدرم ! يا 
. تسا هاگآ  اناد و  دنوادخ , تسامش . نیرتاوقتاب  دنوادخ , دزن  امش  نیرت  یمارگ 

ناونعهب فرـصم  هب  هجوت  یعامتجا و  هقبط  رب  ینتبم  ياـه  لـیلحت  بت  ندرک  شکورف  اـب  یتح  هک  دراد  ار  تیلباـق  نیا  یهاگدـید  نینچ 
اهباختنا و يارب  یبسانم  كالم  بیترت ، نیدـب  دـشاب . یعامتجا  ياهـشزرا  يریگوس  يارب  یلماـع  مه  زاـب  هعماـج ، ياهرـشق  زیاـمت  لـماع 

. تسا یلاعتم  یگدنز  کبس  کی  شریذپ  زاسهنیمز  دوخ , هک  دهدیم  رارق  ناشیا  رایتخا  رد  یعامتجا  ياههورگ  دارفا و  تاحیجرت 

هجیتن

هجیتن

هتـسناد بولطم  هعماج ، نآ  گنهرف  رد  هدـش  هتفریذـپ  ياهرایعم  يانبم  رب  هک  تسا  ییاه  نامرآ  اهرواب و  زا  یعبات  هعماـج ، ياـه  شزرا 
ناـسنا لاـمک  تداعـس و  نیمأـت  رد  نآ  يراذـگرثا  شقن و  نازیم  هب  زیچ ، ره  شزرا  تیبولطم و  أـشنم  مالـسا ، یگنهرف  ماـظن  رد  دوشیم .

ناسانـشهعماج هک  دنوشیم  لیدبت  راتفر  هدعاق  زا  یعون  هب  یناسنا ، هعماج  رد  جـیردتهب  اهـشزرا  تسا . یهلا  برق  نامه  هک  ددرگ  یمزاب 
. دنمانیم راجنه  ار  هتفاینّیعت  ياهشزرا  نیا 
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زا هتفرگرب  اـی  زین  نآ  ياـهراجنه  اهـشزرا و  یعیبط ، ًـالماک  تروصهب  تسا ، ینتبم  یمالـسا  ياـهرواب  رب  نآ  گـنهرف  هک  ياـهعماج  رد 
. دشاب نایامن  نآ  يراتفر  ياهوگلا  عاونا  رد  ًالماک  دیاب  هلئسم  نیا  دراد و  رارق  نآ  اب  لماک  یگنهامه  رد  ای  تسا  یمالسا  ياههزومآ 

يراذگـشزرا يروهرهب  عون  یگنوگچ و  رد  دـیاب  دـنکیم ، يرای  بولطم  لامک  هب  ندیـسر  رد  ار  ناسنا  هک  ناکما  کی  ناونع  هب  يدازآ 
یگنهرف و یلاعت  بجوم  ناسنا و  تداعـس  ریـسم  رد  رگا  ینعی  دراد ؛ یگتـسب  نآ  دـصقم  فدـه و  هب  يدازآ  شزرا  زین  مالـسا  رد  دوش .

. دوریم رامشهب  دنمشزرا  يرما  دشاب ، هعماج  یشرورپ  یشزومآ و 

دارفا اه و  تلم  هدـننکادج  عناوم  همه  دریگ ، رارق  یعامتجا  لمع  كالم  اهناسنا  مامت  يربارب  هب  هجوت  رگا  ناسنا ، یتاذ  تمارک  ساسا  رب 
رد یعامتجا  هیامرس  زا  یشخب  ناونعهب  یمومع  دامتعا  تبثم ، طاقن  نتفرگ  رظن  رد  ییارگمه و  يراکمه ، اب  دوش و  یم  هتـشادرب  نایم  زا 

. دش دهاوخ  یلاعتم  هدنلاب و  یعامتجا , يدرف و  ياهشنک  اهراتفر و  تروص ، نیا  رد  ددرگیم . تیبثت  هعماج 

یمومع لابقا  هجوت و  دروم  دناوتیم  هک  دروآیم  دیدپ  یعامتجا  يدرف و  شنک  راتفر و  يارب  ییانبریز  زین  تلادـع  یـشزرا  موهفم  هب  هجوت 
لماکت هب  هک  دوش  میظنت  ياهنوگ  هب  مه  اب  هعماج  ياضعا  دارفا و  طابترا  هک  تسا  نیا  تلادع  كالم  مالسا ، رظن  زا  دشاب . يرشب  عماوج 

. دنک کمک  نانآ  یعومجم 

رد اریز  تسا ؛ هدش  دییأت  يزرو  هشیدنا  اب  هارمه  زین  نامیا  هک  ییاج  ات  تسا ؛ یمالـسا  ياههزومآ  دـیکأت  دروم  ياهـشزرا  زا  يزرودرخ 
بولطم یگدـنز  کبـس  دـنام و  دـهاوخ  نامارد  اه  هفارخ  بادرگ  هب  نداتفا  رد  اه و  فارحنا  زا  اهناسنا  لـمع  ناـمیا و  يزرودرخ , وترپ 

. دباییم جاور  هعماج  رد  نید 
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دناوت یم  هک  دـنزاسیم  هنیداـهن  غیلبت و  هعماـج  رد  ار  ییاـهرواب  اهـشزرا و  وـس ، کـی  زا  دـنراد : یـساسا  درکراـک  ود  عـجرم  ياـههورگ 
ياهوگلا فارحنا  ای  هلصاف  یبایزرا  شجنس و  يارب  يرایعم  زارت و  رگید ، يوس  زا  دشاب و  صاخ  یگدنز  کبس  يریگ  لکـش  يانبگنس 

ای هعماج  ندناشک  رد  ار  عجرم  ياههورگ  شقن  تیمها و  دـناوتیم  درکراک  ود  نیا  دـنوریم . رامـشهب  بولطم  تیعـضو  اب  دوجوم  يراتفر 
. دهد ناشن  ینید  بولطم  یگدنز  کبس  يوس  هب  یناسنا  هورگ 

کبس يراتفر و  ياهوگلا  زین  نآ  ساسا  رب  دوریم و  رامش  هب  یعامتجا  ماظن  رد  يراذگشزرا  ياهرازبا  زا  یکی  یعامتجا ، بتارم  هلـسلس 
ياهتوافت رد  هک  دریذپ  یم  ار  یعامتجا  ياهتوافت  زا  هتـسد  نآ  اهنت  مالـسا  دوشیم . فیرعت  نییعت و  یعامتجا  ياههورگ  دارفا و  یگدـنز 

تسا و يرشب  عماوج  رب  مکاح  یـشزرا  یگنهرف و  ماظن  هدییاز  هک  یعامتجا  يرباربان  زا  یـشخب  نآ  دراد و  هشیر  یعیبط  لماوع  يدرف و 
. تسا لیدعت  حالصا و  لباق  مالسا  رظن  زا  دیآیم ، دوجو  هب  نانآ  ياهشیارگ  دارفا و  رایتخا  اب 

کبس موهفم  رب  ینتبم  یگنهرف و  ياه  لیلحت  يوس  هب  هتسش و  تسد  دیلوت  رب  ینتبم  ماظن  هقبط و  رب  دیکأت  زا  یعامتجا  ياهلیلحت  هزورما 
يارب یبسانم  كالم  زین  طیارـش  نیا  رد  هک  دراد  ار  ناکما  تیلباق و  نیا  مالـسا  لداعتم  هاگدید  لاح , نیا  اب  تسا . هتفای  شیارگ  یگدنز 
کی شریذـپ  زاسهنیمز  دوخ , اههقیلـس ، تاحیجرت و  نیا  ات  دـهد  رارق  ناشیا  رایتخا  رد  یعامتجا  ياههورگ  دارفا و  تاحیجرت  اهباختنا و 

. دشاب یلاعتم  یگدنز  کبس 
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یمالسا یگدنز  کبس  رد  شنک  مراهچ : لصف 

هراشا

یمالسا یگدنز  کبس  رد  شنک  مراهچ : لصف 

اه لصف  ریز 

دمآرد

گنهرف هزوح 

عامتجا هزوح 

داصتقا هزوح 

تسایس هزوح 

دمآرد

دمآرد

دارفا شنک  راتفر و  ینعی  یعامتجا ، یگدنز  حطس  نیرت  ینیع  يارب  یمالسا  ياههزومآ  زا  هتفرگرب  يداهنـشیپ  ياهوگلا  هب  لصف  نیا  رد 
یناشوپمه تسا ، هدـش  يدنبهتـسد  یـسایس  يداصتقا و  یعامتجا ، یگنهرف ، هورگ  راهچ  رد  هچرگا  اهراتفر  نیا  میزادرپ . یم  اههورگ  و 

نکممان ًالمع  ار  ثحابم  لماک  يزاسادج  یعامتجا ، يدرف و  طباور  اهراتفر و  هب  مالـسا  دـنم  ماظن  عماج و  هاگن  نینچمه  اههزوح و  نیا 
هرتسگ اب  اه  عوضوم  نآ  طاـبترا  تدـش  زین  هناـگراهچ  ياـههزوح  زا  مادـک  ره  رد  حرطم  ياـه  عوضوم  شنیزگ  كـالم  تسا . هتخاـس 

نیا رد  تسین . كدـنا  دراوم  نیا  هب  دودـحم  زگره  حرط  لـباق  ياـه  عوضوم  هک  تسا  نشور  هتبلا  تسا . هدوب  یگدـنز  کبـس  یموهفم 
اب یگدنز ، کبـس  اب  طبترم  ثحابم  رد  اهنآ  تیمها  لیلد  هب  فرـصم ، يوگلا  نینچمه  تغارف و  تاقوا  نارذگ  ياهوگلا  عوضوم  نایم ،

. تسا هدش  یسررب  يرتشیب  لیصفت 
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گنهرف هزوح 

هراشا

گنهرف هزوح 

اه لصف  ریز 

ییارگ قالخا 

لادتعا

يزیتس هفارخ 

تغارف تاقوا 

ییارگ قالخا 

ییارگ قالخا 

هعماج دارفا  هشیدـنا  رواب و  رد  نید  نآ  ياهـشزرا  اهـصخاش و  ذوفن  هعماـج ، رد  نآ  ياـههیاپ  تیبثت  نییآ و  ره  تیقفوم  لـماوع  زا  یکی 
هک ینامز  سپ  تسا . یعامتجا  یمومع و  لابقا  شریذـپ و  نوگانوگ ، عماوج  رد  نییآ  کی  شرتسگ  هعـسوت و  لماوع  زا  نینچمه  تسا .

شیارگ نآ  هب  دننیبب و  رگهولج  صاخ  نید  کی  ياههزومآ  بلاق  رد  ار  دوخ  ياهنامرآ  رـصع ، کی  رد  دوجوم  عماوج  دارفا و  نیرتشیب 
هدوت ياهلد  رد  نید  کی  یـشزرا  ذوفن  تفرگ . دهاوخ  رارق  دوخ  ییافوکـش  دشر و  جوا  هطقن  رد  نید  نآ  دـیدرت  نودـب  دنـشاب ، هتـشاد 

. دشاب یکتم  زین  نآ  ياههزومآ  یفطاع  یقالخا و  دعب  رب  دناوتیم  تسا ، تینالقع  لولعم  هکنآ  رب  نوزفا  مدرم 

یمالسا ندمت  ییافوکش  دشر و  رد  دندیورگ و  مالسا  هب  هک  یعماوج  نوگانوگ  تاقبط  مدرم و  مومع  دهدیم  ناشن  یخیرات  ياهیـسررب 
هریـس و ینامـسآ ، نید  نیا  روهظ  زاغآ  رد  هژیو  هب  دناهدش . مالـسا  نید  یقالخا  مراکم  اه و  تلیـضف  بوذـجم  رتشیب  دـندیدرگ ، میهس 
هب دارفا  شیارگ  ببـس  دوب ، هتـشاذگ  رثا  زین  ناشیا  ناوریپ  راتفر  رد  هک  ترـضح  نآ  ییارگ  قالخا  مالـسا و  یمارگ  ربمایپ  صاخ  راـتفر 
ًاّظَف َتنُک  َول  َو  مَُهل  َتِنل  ِهللا  َنِم  ٍهمحَر  اِمبَف  : » دـنکیم هراـشا  نینچ  تمحر  ربماـیپ  رد  صاـخ  یگژیو  نیا  هب  میرک  نآرق  دـش . مالـسا  نید 

، يدوب لدتخس  ییوخدنت  ضرف ] رب   ] رگا يدش و  وخمرن  نانآ  اب  ادخ  بناج  زا  یتمحر  ببـس  هب  و  َِکلوَح ؛ ...  نِم  اوّضَفنَال  ِبلَقلا  َظیلَغ 
(159 نارمعلآ : «. ) دندشیم هدنکارپ  تنوماریپ  زا  ًامتح 
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تسا و هدوب  راذگرثا  زین  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ناناملـسم  هدرتسگ  ياهیزوریپ  رد  یمالـسا ، يالاو  ياههزومآ  یقالخا  دعب 
ورملق هب  یگدرتسگ  تعرـس و  نیا  اب  دنتـسناوتیمن  هاـگچیه  یماـظن  يورین  رب  هیکت  اـب  اـهنت  ناناملـسم  دوبن ، اـههزومآ  نیا  یبلق  ذوفن  رگا 

مالسا و ندمت  دوخ ، راگدنام  رثا  رد  يوسنارف ، گرزب  دنمـشیدنا  1841 1931م )  ) (1)، نوبول واتسوگ  دنبای . تسد  دوخ  زور  نآ  عیـسو 
همه زا  مدرم  ياهلد  رد  نآ  يراذگرثا  دـیآ و  یم  رامـش  هب  نایدا  نیرت  گرزب  زا  یکی  هک  تسا  ببـس  نیمه  هب  مالـسا  دـسیونیم : برع 

: دنکیم حیرصت  مالسا  عیرس  تفرشیپ  لیالد  نایب  رد  يو   (2). تسا رتراوتسا  رتشیب و  رگید  نایدا 

دوخ نید  رد  ار  اـجنآ  مدرم  دـندرک ، یم  حـتف  ار  اـجکره  هک  دوب  نیا  بارعا  مسر  اریز  تشگن ؛ نآرق  تفرـشیپ  بجوـم  زین  ریـشمش  روز 
يردام نابز  رب  ار  برع  نابز  دندیورگیم و  مالـسا  نید  هب  دنتـشاد و  یمرب  تسد  دوخ  نید  زا  یحیـسم  مدرم  هکنیا  دندراذگ و  یم  دازآ 

دوخ نیـشیپ  نارادمامز  زا  ار  شدننام  دندید ، یم  حـتاف  ياهبرع  نآ  زا  هک  يداد  لدـع و  هک  دوب  تهج  نادـب  دـندرک ، یم  باختنا  دوخ 
... . دنتشادن غارس  یلبق  شیک  رد  ار  شریظن  و  دندومن ، یم  هدهاشم  مالـسا  نید  رد  هک  دوب  یتلوهـس  یگداس و  نآ  يارب  و  دندوب ؛ هدیدن 

رس رب  هک  یماگنه  مالسا ، روهظ  زا  سپ  ار  لوغم  كرت و  ياه  تلم  هک  دوب  غیلبت  نیمه  دوب . غیلبت  توعد و  هلیسو  هب  اهنت  نآرق  تفرـشیپ 
(3). درک ناملسم  دندوب ، اهنآ  بولغم  بارعا  هکنیا  اب  دندش ، طلسم  بارعا 

مراکم جوا  هطقن  شیامن  ار  دوخ  تثعب  هفـسلف  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  ییاج  ات  یناسنا  يالاو  قالخا  رب  مالـسا  ياههزومآ  دـیکأت 
یفرعم یقالخا 

.Gustave Le Bon - 1
ص141. ینالیگ ، یعادرخف  یقتدمحم  دیس  همجرت : برع ، مالسا و  ندمت  خیرات  نوبول ، واتسوگ  - 2

صص 145 و 146. ینالیگ ، یعادرخف  یقتدمحم  دیس  همجرت : برع ، مالسا و  ندمت  خیرات  نوبول ، واتسوگ  - 3
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یعامتجا يدرف و  یگدنز  رد  ترضح  نآ  يراتفر  ياهوگلا  يوبن و  هریس   (2) .« قالخألا َمراکم  َمّمَتِأل  ُتثُِعب  اّمنإ  : » دیامرفیم (1) و  دنکیم
هک تخاسیم  ور  هبور  ییـالاو  تیـصخش  اـب  دـندوب ، هدـمآ  هوتـس  هب  تردـق  ناـبحاص  متـس  زا  هک  ار  مالـسا  ياـههزومآ  ناـبطاخم  دوخ ،

ناشن هجوت  نآ  هب  هنوگنیا  مالـسا  ینامـسآ  باتک  دادـیم و  رارق  ریثأت  تحت  ار  ناـگمه  نارگید ، اـب  وا  يراوخمغ  يزوس و  لد  یناـبرهم ،
: تسا هداد 

(128 هبوت : . ) ٌمیِحَّر ٌفُوئَر  َنِینِمْؤُْملِاب  مُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  اَم  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِسُفنَأ  ْنِّم  ٌلوُسَر  ْمُکءاَج  ْدََقل 

هب تبسن ] و  [ ؛ تسا صیرح  امش  تیاده ]  ] رب و ] [ ؛ تسا تخس  وا  رب  امش  ياهجنر  هک  دمآ  امـش  يوسهب  ناتدوخ  زا  ياهداتـسرف  نیقی  هب 
. تسا زرورهم  ینابرهم  نانمؤم ،

وترپ رد  هتفایلامک  ياهناسنا  اهنت  هک  تسا  تموکح  تسایـس و  هزوح  نآ ، هب  يدـنبیاپ  قالخا و  تیاـعر  يارب  راوشد  ياـههزوح  زا  یکی 
تایح و نامز  رد  هچ  هراومه ، هک  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  راکـشآ  هنومن و  يوگلا  دـنبای . تسد  مهم  نیا  هب  دـنناوتیم  ینید  بان  ياههزومآ 

تموکح رد  ناشیا  ییارگقالخا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  هدـش ، شیاتـس  نمـشد  تسود و  يوس  زا  تداهـش ، زا  سپ  هچ 
هاگچیه ناشیا  دهدیم  ناشن  تسا ، هتفای  باتزاب  هغالبلاجهن  فیرش  باتک  رسارس  رد  هک  ترضح  نآ  هاگدید  تسا . قافآ  هرهش  يراد ،

ح5217. ص16 ، ج3 ، لاعفالا ، لاوقالا و  ننس  یف  لامعلا  زنک  - 1
يافوتم  ) یـسربط مالـسالانیما  موحرم  نایبلا  عمجم  ریـسفت  هدرک ، لقن  ار  تیاور  نیا  هک  یباتک  نیتسخن  هعیـش ، ناملاع  راثآ  ناـیم  رد  - 2

راونالا و راـحب  رد  یـسلجم  همـالع  تسا . هدروآ  دـیؤم  ناونعهب  ار  نآ  ( 4 ملق : « ) ٍمیِظَع ٍقـُلُخ  یلََعل  َکَّنِإَو   » هیآ لـیذ  هـک  تـسا  548 ق )
تیاور نیا  هعیـش  ناثدحم  دسریم  رظن  هب  دنا . هدروآ  نایبلا  عمجم  زا  لقن  هب  ار  هدشدای  تیاور  زین  لئاسولا ، كردتـسم  رد  يرون  ثدحم 

ج20، نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا  . ) دناهدرک دای  هفورعم  تیاور  ناونع  اب  نآ  زا  یئابطابط  همالع  نوچمه  نارـسفم  زا  یخرب  هتفریذپ و  ار 
ص36)
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ماما هیصوت  دوب و  هدش  بوصنم  رصم  تموکح  يارب  هک  رتشا  کلام  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  همان  دریذپیمن . قالخا  زا  رود  هب  ار  تسایس 
نیا یتسرد  ینشور ، هب  ناتسدورف ، رب  محرت  مدرم و  رب  يراذگتنم  درومیب و  يریگتخس  زا  زیهرپ  مدرم ، مومع  هب  يزرورهم  رب  ینبم  يو  اب 

(1). دنک یم  تباث  ار  اعدا 

لادتعا

هراشا

لادتعا

رگا دهد  یم  ناشن  یمالـسا  ياه  هزومآ  رد  يزرو  هشیدـنا  تسا . طیرفت  ای  طارفا  بناج  هب  نتفاین  فارحنا  يورهنایم و  يانعمهب  لادـتعا 
عیرشت رد  زین  لادتعا  لصا  دراد ، دوجو  موصعم  نایاوشیپ  هریـس  تایاور و  تایآ و  مالـسا و  تاررقم  ماکحا و  دوپ  رات و  رد  دیحوت  لصا 

: تسا هدیمان  طسو  هنایم و  تما  ار  مالسا  تما  میرک ، نآرق  ساسا ، نیمه  رب  تسا . هدش  هتفرگ  رظن  رد  مالسا  یعامتجا  يدرف و  ماکحا 

(143 هرقب :  ) اًدیِهَش ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَیَو  ِساَّنلا  یَلَع  َءاَدَهُش  اُونوُکَِتل  اًطَسَو  ًهَّمُأ  ْمُکاَْنلَعَج  َِکلَذَکَو 

. دشاب هاوگ  امش  رب  مه  ربمایپ  دیشاب و  هاوگ  نامدرم  رب  ات  میتخاس  لدتعم )  ) هنایم یتما  ار  امش  هنوگ ، نیا  و 

زین فینح  نییآ  نیا  ناوریپ  سپ  درادـن . دوجو  یطیرفت  طارفا و  هنوگ  چـیه  مالـسا ، نییآ  ياـههزومآ  رد  هک  تفاـیرد  ناوتیم  هیآ  نیا  زا 
هتسویپ دوب و  دنهاوخ  ناما  رد  یفارحنا  هنوگره  زا  دنشاب ، یمالسا  لیـصا  نیناوق  تاررقم و  ورهلابند  رگا  نایدا ، اههقرف و  رگید  فالخرب 

زین لماک  ناسنا  هدش و  هداهن  لادتعا  تلادع و  ناینب  رب  یتسه  ماظن  مالـسا ، رظن  زا  دنراد . یمرب  ماگ  میقتـسم  طارـص  تیاده و  ریـسم  رد 
هبلاطم ور ، نیا  زا  تساههزوح . همه  رد  تیصخش  نیرتلدتعم 

صص 325 347. هغالبلا ، جهن  - 1
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رد ار  يورهنایم  ترخآ ، ایند و  رد  دنمتداعـس  یگدـنز  هللا و  یلا  برقت  قلطم ، لامک  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نآ  اهناسنا  ماـمت  زا  نید 
. دنباین شیارگ  طیرفت  طارفا و  هب  زگره  دننک و  هشیپ  یگدنز 

تسا و تقیقح  قح و  یپ  رد  درادـن ، لطاب  هب  یـشیارگ  فارحنا و  شیوخ ، هشیدـنا  رواب و  رد  هک  تسا  یناسنا  لداعتم ، ورهنایم و  ناسنا 
ینید شیارگ  شرگن و  هرابرد  هتـشذگ  ياه  لـصف  رد  هچنآ  ساـسا  رب  دریگ . یمن  هدـیدان  ار  ایـشا  ناـیم  تابـسانم  زگره  دوخ  راـتفر  رد 

اب یـصخش  نینچ  اریز  تسناد ؛ لدتعم  ناسنا  ار  یهلا  رما  میلـست  تسرپاتکی و  ناسنا  يدیحوت ، ییانعم  ماظن  بوچراچ  رد  ناوتیم  میتفگ ،
طارفا و زا  یـشرگن ، شنیب و  نینچ  هجیتن  رد  دنک و  یم  ادا  یتسرد  هب  ار  يزیچ  ره  قح   (1)، یتسه طباور  نایم  بسانت  زا  تسرد  كرد 

تاعارم ار  لداعت  يورهناـیم و  زین  شیوخ  یعاـمتجا  تابـسانم  اـهراتفگ و  اـهراتفر ، رد  یناـسنا  نینچ   (2). تسا رود  هـب  يژک  طـیرفت و 
بسانت دیاب  زین  يدابع  ياهراک  رد  یتح  دناد  یم  اریز  ؛(3)  دوشیمن جراخ  لادتعا  هداج  زا  زین  یعامتجا  روما  رگید  قافنا و  رد  دـنکیم و 

رد يور ، هنایم  لادتعا و  هب  شیارگ  اب  یناسنا  ره  بیترت ، نیدـب  دریگب . رظن  رد  فیک  ّمک و  رد  ار  بسانت  يراگزاس و  دـنک و  تیاعر  ار 
. دیامیپ یمن  ار  لطاب  ناصقن و  هار  دوش و  یمن  لمع  رواب و  رد  كرش  راتفرگ  دریگ و  یم  رارق  ییارگ  لامک  يدنمدرخ و  ریسم 

یلع نانمؤم ، ریما  دراد . راکـشآ  يروهظ  موصعم  نایاوشیپ  مالـسا و  یمارگ  ربمایپ  یگدـنز  نوئـش  مامت  رد  لادـتعا ، لصا  ساسا ، نیا  رب 
یکی  (4). دنکیم یفرعم  لدتعم  هنایم و  يراتفر  ار  ناشیا  راتفر  هریس و  مالسا ، ربمایپ  فیصوت  ماقم  رد  مالسلا  هیلع 

.131 هرقب : کن : - 1
120 و 123. لحن : 125 ؛ ءاسن : 67 و 95 ؛ نارمعلآ : 135 ؛ هرقب : کن : - 2

63 و 67. ناقرف : کن : .3 - 3
هبطخ 94. ص87 ، هغالبلا ، جهن  - 4
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کی ياههزومآ  هک  دـنک  روطخ  نهذ  هب  نینچ  دـیاش  تسا . ترخآ  اـیند و  ناـیم  هطبار  هب  هجوت  ناـنمؤم ، دزن  لادـتعا  دراوم  نیرتمهم  زا 
ياههزومآ لامک  تیعماج و  یلو  دناوخارف ، ترخآ  هب  لماک  هجوت  ایند و  كرت  هب  ار  دوخ  ناوریپ  دیاب  لومعم  تروص  هب  ینامسآ ، نید 

، دوش لمع  نآ  ساسا  رب  رگا  دـهدیم و  خـساپ  رـشب  يونعم  يدام و  ياهزاین  مامت  هب  هک  هدروآ  دـیدپ  ار  ماکحا  زا  ياهعومجم  یمالـسا ،
مـشچ هب  ار  ایند  رگا  عقاو ، رد  ددرگیم . نیمأت  تسا ، نادواـج  تداعـس  لاـمک و  هب  یباـی  تسد  ياـه  هقلح  زا  يا  هقلح  هک  زین  اـم  ياـیند 

ترخآ ایند و  رد  شالت  ناـیم  رگید   (1)، تفرگرب هشوت  نآ ، زا  لماکت  هار  همادا  يارب  ناوتیم  هک  میرگنب  ناسنا  یلماکت  ریـسم  زا  یـشخب 
. تشاد دهاوخن  دوجو  یتافانم  ییارگ 

هب ار  دوخ  يایند  هک  یـسک  هاینُدـِل ؛ هَتَرِخآ  ِهتِرخِآل و ال  ُهاینُد  َكرَت  نَم  اّنِم  َسَیل  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 
(2) «. تسین ام  زا  دریگب ، هدیدان  ایند  يارب  ار  شیوخ  ترخآ  هکنآ  ای  دنک  كرت  ترخآ  رطاخ 

دوش و یم  حرطم  یمالـسا  ریذپان  للخ  لصا  کی  ناونع  اب  اج  همه  رد  دراد و  يا  هدرتسگ  ورملق  يورهنایم ، لادتعا و  مالـسا ، هاگدید  زا 
، دراوم نیا  زا  یخرب  راتـشون ، نیا  دریگ . یمربرد  تاعوضوم  نیرت  مهم  ات  نیرتیئزج  زا  ار  یـسایس  يداصتقا و  یعامتجا ، يدرف ، ياهدُعب 

صاخ و تروص  هب  یگدنز ، کبس  موهفم  رصانع  نیرتمهم  اب  نآ  تاعوضوم  رظانت  لیلد  هب  ار  تغارف  تاقوا  فرصم و  يوگلا  لثم 

هک یسک  يارب  تسا  یتسار  يارس  ایند  : » تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  ایند  هاگیاج  ابیز ، رایسب  یفیصوت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما ، - 1
تسا يرگناوت  يارس  تفایرد . داد ، ربخ  ار  هچنآ  دیمهف و  هک  یسک  يارب  تسا  یهلا ] باذع  زا   ] ینمیا يارـس  دراد . رواب  ار  نآ  راتفگ ] ]

زامن ياج  ادخ و  ناتسود  یگدنب  تدابع و  ياج  دریگ . دنپ  نآ  زا  هک  یـسک  يارب  تسا  دنپ  يارـس  درادرب . هشوت  نآ  زا  هک  یـسک  يارب 
[ ار وا   ] لضف تمحر و  نآ  رد  هک  تسادخ  ناتسود  تراجت  یناگرزاب و  ياج  و  ادخ ، یحو  ندمآ  دورف  ياج  و  ادخ ، ناگتشرف  ندرازگ 

تمکح 131) هغالبلا ، جهن  «. ) دشاب تشهب  ناشدوس  دنروآ و  تسد  هب 
ح22025. ص76 ، ج17 ، هعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلا  هعیشلا  لئاسو  لیصفت  - 2
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یگدـنز کبـس  يارب  بساـنم  ياـهوگلا  رد  يور  هناـیم  ياـه  هبنج  زا  رگید  یـضعب  هب  نوـنکا  تسا . هدرک  حرطم  ياهناگادـج  ثحاـبم 
. میزادرپ یم  یمالسا 

تدابع رد  لادتعا  . 1

تدابع رد  لادتعا  . 1

ُْتقَلَخ اَمَو  : » دـنک یم  مالعا  تحارـص  اب  مه  میرک  نآرق  تسا . هدوب  یتسرپادـخ  يارب  ناـسنا  شنیرفآ  ینآرق ، شنیب  شرگن و  ساـسا  رب 
رد يورهنایم  لادـتعا و  همه ، نیا  اب  ( 56 تایراذ : .« ) میدیرفاین ادـخ  شتـسرپ  يارب  زج  ار  ناینج  اهناسنا و  ام  ِنوُدـُبْعَِیل ؛ اَّلِإ  َسنِْإلاَو  َّنِْجلا 

: دیامرف یم  تدابع  رد  لادتعا  هرابرد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تسا . هتفرگ  رارق  یمالـسا  ياههزومآ  قیوشت  دیکأت و  دروم  زین  يدابع  هزوح 
دننام هنرگو  دینکن ؛ لیمحت  تهارک  اب  ادخ  ناگدنب  رب  ار  ادخ  تدابع  دییآرد و  نآ  رد  تمیالم  اب  سپ  تسا . نیتم  راوتسا و  مالسا  نید  »

(1) «. تسا هتشاذگ  یقاب  یبکرم  هن  هدیسر و  دصقم  هب  هن  يوردنت ، رثا  رب  هک  دوب  دیهاوخ  يراکراوس 

راتفگ رد  لادتعا  . 2

راتفگ رد  لادتعا  . 2

رگید رب  ناسنا  زایتما  هیام  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یمدآ  ریمض  تانونکم  لاقتنا  لماع  نیرتمهم  یهلا و  گرزب  ياهتمعن  زا  نتفگ ، نخس 
تمقن تمعن ، ياج  هب  دوش ، لدب  ییوگرپ  هب  جراخ و  لادتعا ، دح  زا  نتفگ  نخس  رگا  لاح ، نیا  اب   (2). تسا هداد  رارق  دوخ  ناگدیرفآ 

ار توکس  رورض ، دراوم  ریغ  رد  یمالسا ، ياههزومآ  زا  ماهلا  اب  قالخا  ملع  نادنمشناد  ناملـسم و  نادنمـشیدنا  ور ، نیا  زا  دش . دهاوخ 
(3). تفای دهاوخ  شیازفا  رایسب  زین  شهابتشا  اطخ و  نازیم  لومعم ، روط  هب  دیوگیم ، نخس  رایسب  هک  یسک  اریز  دناهتسناد ؛ مالک  زا  رترب 

، هنالقاع دیاب  نتفگ  نخس  نیاربانب ،

ص109. ج1 ، هعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلا  هعیشلا  لئاسو  لیصفت  - 1
.4 نمحرلا : کن : - 2
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. دوشن راتفرگ  نآ  یعامتجا  یقالخا و  ياهنایز  بادرگ  رد  ناسنا  ات  دشاب  طیرفت  طارفا و  زا  رود  هب  هدیجنس و  هنامیکح ،

كاروخ رد  لادتعا  . 3

كاروخ رد  لادتعا  . 3

هدنز يارب  ناسنا  دنوش . یم  طارفا  رتشیب  هتبلا  طیرفت و  طارفا و  راتفرگ  نآ  رد  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تسا  یلئاسم  زا  ندـیماشآ  ندروخ و 
هب ندروخ ، رد  يورهدایز  ایآ  تسا و  ردقچ  ناسنا  کی  زاین  دروم  ياذغ  رادقم  هک  تسا  نآ  مهم  بلطم  یلو  دراد ، زاین  اذـغ  هب  ندـنام 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  وا ؟ نایز  هب  ای  تسوا  دوس 

هداد نآ  هب  مزال  رادقم  هب  بآ  ددرگ و  تیاعر  لادتعا  رگا  نآ ، ندرک  دابآ  يارب  هک  تسا  ياهزیکاپ  نیمز  دننامه  ناسنا  ندب  هک  نادـب  »
یناوارف لوصحم  دوشیم و  دابآ  ینیمز  نانچ  دـنامب ، هنـشت  هک  مک  هزادـنا  نآ  هن  دوش و  قرغ  بآ  ریز  نیمز  هک  دایز  هزادـنا  نآ  هن  دوش ،

رد تبقارم  هجوت و  اـب  تسا . نینچ  زین  ناـسنا  ندـب  ددرگیم . هاـبت  دـساف و  نیمز  نآ  دوـش ، تلفغ  تسرد  یگدیـسر  زا  رگا  اـما  دـهدیم .
(1) «. دروآ یم  تسد  هب  تیفاع  تمعن و  دباییم و  تحص  تمالس و  ندب  اهیندیشون ، اهیندروخ و 

یسنج هزیرغ  هب  ییوگ  خساپ  رد  لادتعا  . 4

یسنج هزیرغ  هب  ییوگ  خساپ  رد  لادتعا  . 4

ياهنایم هار  وگلا ، نیا  تسا . یمالـسا  یگدـنز  کبـس  رد  يراتفر  ياـهوگلا  زا  رگید  یکی  یـسنج ، هزیرغ  هب  ییوگخـساپ  رد  يورهناـیم 
رب مکاـح  هتخیـسگراسفا  یطارفا و  درکیور  دـننادیم و  رترب  ار  درجت  هـک  یحیـسم  ياهــشیارگ  زا  یخرب  یطیرفت  درکیور  ربارب  رد  تـسا 

روط هب  دندقتعم  دننک و  یم  ریـسفت  ياهدرتسگ  هصرع  رد  ار  یـسنج  هزیرغ  دوخ ، تسردان  ياه  هاگدید  ساسا  رب  هک  عماوج  زا  يرایـسب 
مالسا تسا . یسنج  هشیر  لصا و  ياراد  ای  دراد  یسنج  هصیصخ  ًاعبط  ای  یعامتجا ، ياهطابترا  مامت  یلک 

ص310. ج59 ، راونالا ، راحب  - 1
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(1). تسا هدرک  هیصوت  لدتعم  ياهدودحم  رد  ار  یـسنج  هزیرغ  ياضرا  یـسنج ، داسف  ینارتوهـش و  زا  یهن  جاودزا و  يوگلا  رب  دیکأت  اب 
لباقم رد  هدمآ ، رامـش  هب  سدقم  يرما  هدـش و  هیـصوت  رایـسب  هداوناخ  لیکـشت  جاودزا و  يوگلا  هک  هنوگ  نامه  مالـسا ، ياههزومآ  رد 
یمارگ ربمایپ  ساـسا ، نیا  رب   (2). تسا هدـش  شهوکن  تدـش  هب  هدرمـش و  دـیلپ  زین  درجت  رد  ندـنام  یقاب  جاودزا و  زا  ینادرگیور  نآ ،

ار دوخ  ینامیا  یگتسباو  طابترا و  هتسناد و  دوخ  هویش  تنس و  ار  جاودزا  مالسا ، رظن  دروم  يراتفر  يوگلا  نیرت  گرزب  ماقم  رد  مالـسا ،
يدازآ زا  جاودزا ، رب  مالـسا  رایـسب  دـیکأت  دوجو  اب  رگید و  يوس  زا   (3). تسا هدرک  در  دـننک ، یمن  يوریپ  تنـس  نیا  زا  هک  یناسک  اـب 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما ، تسا . هداد  رادشه  نآ  ياهدمایپ  هرابرد  هدرک و  یهن  یسنج  هزیرغ  یطارفا  ياضرا  یسنج و 
(4) «. دباتش یم  وا  يوس  هب  تعرس  اب  اه  تفآ  دنک ، يوردنت  اه  توهش  رد  هک  یسک  ُتافآلا ; ِهَیلا  َعَّرسَت  ِتاوَهَّشلا  َیلا  َعَّرسَت  نَم  »

یعامتجا تابسانم  رد  لادتعا  . 5

یعامتجا تابسانم  رد  لادتعا  . 5

لادـتعا و بناـج  زین  يدرف  ناـیم  ياـهدروخرب  یعاـمتجا و  تابـسانم  رد  تسا  فظوم  ناملـسم  ناـسنا  یمالـسا ، ياـههزومآ  ساـسا  رب 
تیوقت دور و  یم  رامـش  هب   (5) یعامتجا هیامرـس  ياههفلؤم  نیرتمهم  زا  یکی  لباقتم ، دامتعا  دننام  ياهلوقم  دـنک . تیاعر  ار  يورهنایم 

نایدا دوش و  یم  هعماج  رد  دارفا  درکلمع  شیازفا  بجوم  نآ ،

راگتـسر نانمؤم  َنیِمُولَم ؛ ُْریَغ  ْمُهَّنِإَف  ْمُُهناَْمیَأ  ْتَکَلَم  اَم  َْوأ  ْمِهِجاَوْزَأ  یَلَع  ـَّالِإ  َنوُِظفاَـح  ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  َنُونِمْؤُْملا ...  َحَْـلفَأ  ْدَـق  - » 1
هک دنراد ، ناشنازینک  نارسمه و  اب  یسنج  شزیمآ  اهنت  دننک ؛ یم  ظفح  یتفع ] یب  هب  ندش  هدولآ  زا   ] ار دوخ  ناماد  هک  اهنآ  و  دندش ... ؛

نونمؤم 16) «. ) دنوش یمن  تمالم  نانآ  زا  يریگ  هرهب  رد 
ح24919) ص20 ، ج20 ، هعیشلا ، لئاسو  «. ) دنتسه درجم  دارفا  منهج ، لها  رتشیب  بازعلا ؛ رانلا  لها  رثکا  : » تسا هدومرف  مالسا  ربمایپ  - 2

صص 13 21. ج20 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3
ح6933. ص304 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 4

ص79. ، 1386 ش123 ، تفرعم ، یعامتجا ،» هیامرس  نید و  ، » یحیصف هللا  ناما  - 5
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، لاح نیا  اب  دـنرادروخرب  یعامتجا  هیامرـس  تیوقت  يریگلکـش و  يارب  تیفرظ  يدـنمناوت و  نیرتـالاب  زا  مالـسا  نید  هژیوهب   (1) ینامسآ
ماما زا  تسین . راگزاس  یعرـش  یلقع و  نیزاوم  اب  زاستـشونرس ، لئاسم  رد  هژیو  هب  نارگید ، هب  دـح  زا  شیب  دامتعا  زین  هنیمز  نیا  رد  یتح 

دامتعا نانیمطا و  دایز  تردارب  هب  ُلاَقتـُستَال ؛ ِلاسِرتْسِْالا  َهعرَـص  ناف  هقثلا  َّلک  کیخأب  َّنقثت  ـال  : » تسا هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص 
(2) «. تسین یندش  ناربج  اج  یب  دامتعا  رثا  رد  ندروخ  نیمز  اریز  نکم ؛

طباور رد  يورهدایز  اب  دیابن  دنک و  تیاعر  ار  لادـتعا  طایتحا و  بناج  دـشاب و  ورهنایم  دـیاب  زین  دوخ  یتسود  طباور  رد  ناملـسم  ناسنا 
: تسا هدش  روآدای  نینچ  ار  هتکن  نیا  ابیز ، رایسب  یترابع  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دوش . جراخ  درخ  هریاد  زا  هناتسود ،

(3). اّم ًاموی  َکَبیبَح  نوکی  نأ  یسَع  اّم ، ًانوه  کَضیَغب  ضِغبأ  و  اّم ، ًاموی  َکَضیَغب  نوکی  نأ  یسَع  اّم ، ًانوه  َکَبیبَح  ِْببحأ 

اریز شاـب ؛ لدـتعم  زین  ینمـشد  رد  دوش . وت  نمـشد  يزور  تسود ، نآ  تسا  نکمم  اریز  نک ؛ یتـسود  لادـتعا  دـح  رد  دوخ  تسود  اـب 
. دوش وت  تسود  يزور  نمشد ، نامه  تسا  نکمم 

ياهنوگ هب  دیابن  ناملـسم  ددرگ و  تیاعر  دیاب  زین  هطبار  عطق  ای  ینمـشد  رد  یتح  يورهنایم  تسا : هدـش  تیاور  نینچ  ناشیا  زا  نینچمه 
(4). دراذگن یقاب  نیشیپ  هطبار  هب  تشگزاب  يارب  یهار  چیه  دزاس و  بارخ  ار  دوخ  رس  تشپ  ياهلپ  مامت  طباور ، عطق  رد  هک  دنک  راتفر 

ص485. یمالسا ، یحیسم و  هبرجت  رد  ندش  یفرع  دنز ، یعاجش  اضر  یلع  - 1
ص173. ج71 ، راونالا ، راحب  - 2

تمکح 268. ص410 ، هغالبلا ، جهن  - 3
همان 31. ص306 ، هغالبلا ، جهن  - 4
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يزیتس هفارخ 

يزیتس هفارخ 

زا هک  تسا  یلماوع  زا  هفارخ ، هب  شیارگ  یعاـمتجا و  یگنهرف و  موسر  بادآ و  اـهنییآ و  زا  هناروـکروک  دـیلقت  يداـم ، ییارگهروطـسا 
ارگربج هاگدید  تیمکاح  هب  تیاهن  رد  نآ ، یعامتجا  عویش  يدرکیور و  نینچ  نتفرگ  شیپ  رد  دهاکیم . یگدنز  رد  یمدآ  یعقاو  مهس 
هلاـحا ناـمز  نیمز و  يارو  رد  ینارگید   » هب تسا ، هدـش  هداـهن  شا  هدـهع  هـب  ار  هـچنآ  یمدآ  نآ ، ساـسا  رب  هـک  دـماجنا  یم  هعماـج  رد 

ياههزیگنا دوش و  یم  روحمراک  هشیدـنا  ياجهب  روحمربج  هشیدـنا  هطلـس  بجوم  ییارگریدـقت  تیمکاح  رگید ، تراـبعهب   (1) .« دهدیم
هتشاد يرتمک  لقعت  يدنمدرخ و  هناوتشپ  يرـشب  هعماج  هچره  نامگ ، یب  دنکیم . بوکرـس  اهناسنا  داهن  رد  تیقفوم  بسک  يارب  ار  مزال 

. دوشیم روهطوغ  هطرو  نیا  رد  رتشیب  دشاب ،

نئمطمان یهافـش  طابترا  يزاسهعیاش و  ییارگ ، نهذ  دوش ، راوتـسا  هفارخ  هیاپ  رب  هعماج  کی  رد  یتفرعم  ماظن  ناـینب  هک  یناـمز  نینچمه 
یناـگمه تاـساسحا  يریگجوا  نارگید و  زا  ناـسنا  یقطنمریغ  يریذـپرثا  نآ ، یپ  رد  دـباییم و  جاور  هدرتسگ  تروص  هب  هعماـج  نآ  رد 

هدش هدید  مالـسا  زا  شیپ  برع  هعماج  رد  یعامتجا  ره  زا  شیب  دیاش  خـیرات ، یهاوگ  هب  هک  تسا  ياهدـیدپ  نیا  دـنکیم . ادـیپ  شرتسگ 
تسناد ناجیه  رـصنع  زا  رادروخرب  ساسایب و  لطاب ، یعقاو ، ریغ  يرما  رـشب ، یگدنز  یگتخاس  دیاوز  ناونعهب  ناوتیم  ار  هفارخ   (2). تسا

. دریگیم لکش  ینامز  دنیآرف  کی  رد  ناینیشیپ  ياه  تنـس  اه و  تداع  رب  هیکت  اب  ًالومعم  تسین و  راگزاس  ینید  یلقع و  ياهرایعم  اب  هک 
لئاق دوخ  یگدنز  رد  یتارثا  نآ  يارب  فیعض  ياهناسنا  یمدآ ، نهذ  يوس  زا  نآ  يریگلکش  زا  سپ 

ص33. یمالسا ، هعماج  هب  یلهاج  هعماج  زا  رذگ  رد  مظعا  ربمایپ  هریس  ییاز ، کل  فجن  - 1
.23 صص 21 - مالسا ، ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف  یناحبس ، رفعج  کن : یلهاج ، برع  نایم  رد  جیار  تافارخ  یخرب  زا  یهاگآ  يارب  - 2
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زا اهناکم ، اهنامز و  یخرب  ندوب  سحن  دعـس و  هب  رواب  نینچمه  راتفر و  اهیریگمیمـصت و  رد  وداـج  رحـس و  رب  هیکت  يریگلاـف ، دـنوشیم .
. تسا ییارگهفارخ  یساسا  ياه  هنومن 

مهف و  اـهناسنا ، زا  يرایـسب  یلقع  يدـمآراکان  يرکف و  فعـض  هب  رتشیب  هفارخ ، يریگلکـش  شیادـیپ و  هک  دوشیم  نشور  بیترت ، نیدـب 
رب ناـنآ  رتشیب  یـسانشتفرعم  نوچ  رگید ، تراـبع  هب  ددرگیمزاـب . نآ  ياـهزار  زمر و  زا  ناـشیا  تسرداـن  كرد  یتـسه و  زا  اـهنآ  صقاـن 
زا ار  دوخ  ياهرادـنپ  دـنربیم و  هاـنپ  هفارخ  ناـماد  هب  تسا ، مهبم  اـهنآ  يارب  دوـجو  یقیقح  لـماوع  تسین و  ینتبم  تینـالقع  لالدتـسا و 

روما ندرک  بستنم  ای  درادن ، لقع  نید و  رد  یهاگیاج  هنوگچیه  هک  یلئاسم  ناهایگ و  ایـشا ، هب  لسوت  دننکیم . هیجوت  تسردان  ياههار 
. دراد هشیر  مدرم  یلقع  يرکف و  فعض  رد  یگمه  ییاروام ، موهوم  لئاسم  هب 

یفارخ و ياههشیدنا  اب  هزرابم  هب  نتخومآ ، يزرو و  هشیدنا  رب  دیکأت  اب  هراومه  رشب ، لامک  تداعس و  یگدنز و  باتک  نیا  میرک ، نآرق 
عماوج رد  رشب و  خیرات  لوط  رد  هک  ار  یماسجا  ایـشا و  نآرق ، لیلد ، نیمه  هب  تسا . هتخادرپ  هناروکروک  ياهدیلقت  نینچمه  یعقاوریغ و 

زا هناروکروک  دیلقت  ییارگ و  هفارخ  ياههولج  زا  یکی  ناونع  هب  دش ، یم  سیدقت  شتـسرپ و  دوب و  مارتحا  دروم  تب  ناونع  اب  نوگانوگ 
اهنآ هب  اهناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  ار  ایشا  نیا  ندوب  رثا  یب  دندیشوک  یم  هراومه  زین  یهلا  ناربمایپ  درک . شهوکن  ناگتـشذگ 

: دیامرفیم ناگتشذگ  زا  اوران  يوریپ  رد  ناکرشم  ياج  یب  بصعت  هرابرد  دنوادخ   (1). دننک دزشوگ 

زا نانآ  هنادرخبان  يوریپ  و  ناتسرپتب ، يراتفر  هویـش  اب   7 میهاربا حیرـص  عطاق و  هزرابم  رگتیاکح  ایبنا ، هکراـبم  هروس  ات 70  تایآ 51  - 1
َال اَم  ِهَّللا  ِنُود  نِم  َنوُُدبْعَتَفَأ  : » دیامرفیم دنک ، رادیب  ار  نانآ  هتفخ  ترطف  دـشوک  یم  هک  ینامز  ترـضح  نآ  تسا . دوخ  ناگتـشذگ  هیور 

.»!؟ درادـن امـش  يارب  ینایز  دـناسریمن و  دوس  امـش  هب  يزیچ  چـیه  هک  دـیتسرپیم  ار  يزیچ  ادـخ  زج  ایآ  سپ  ْمُکُّرُـضَی ؛» َالَو  اًْئیَـش  ْمُکُعَفنَی 
(66 ءایبنأ : )
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(170 هرقب : . ) َنوُدَتْهَی َالَو  اًْئیَش  َنُولِقْعَی  َال  ْمُهُؤَابآ  َناَک  َْولَوَأ  اَنَءَابآ  ِْهیَلَع  اَْنیَْفلَأ  اَم  ُِعبَّتَن  َْلب  اُولاَق  ُهَّللا  َلَزنَأ  اَم  اوُِعبَّتا  ْمَُهل  َلِیق  اَذِإَو 

يوریپ میتفای ، نآ  رب  ار  نامناکاین  هچنآ  زا  هکلب  دنیوگیم : دینک ، يوریپ  تسا ، هداتـسرف  ورف  ادخ  هچنآ  دوش : هتفگ  نانآ  هب  هک  یماگنه  و 
[ دیدرکیم يوریپ  نانآ  زا  مه  زاب  ، ] دندشیمن ییامنهار  دندرک و  یمن  يزرودرخ  يزیچ  هرابرد  نانآ  ناکاین  ضرف ] رب   ] رگا ایآ  مینک . یم 

تنـس بادآ و  تشاد . دـهاوخن  یعامتجا  عاجترا  درگبقع و  زج  ياهجیتن  دـشاب ، هناروکروک  دـیلقت  تروصهب  رگا  ناگتـشذگ  زا  يوریپ 
رد ار  هچنآ  تفرگرب و  تسا ، راگزاس  درخ  لقع و  اب  ار  هچنآ  درک و  یـسررب  هنادـنمدرخ  دـیاب  ار  ناگتـشذگ  یگنهرف  یعامتجا و  ياـه 

، لیلد نیمه  هب  تسا و  شـشوک  دـنمزاین  مهم  نیا  هک  تسا  نشور   (1). تشاذگ رانک  هدش ، لیدـبت  موهوم  روما  هفارخ و  هب  نامز  رذـگ 
ار ایاضق  تلع  دـهاوخب  یتقو  ناسنا  . » دـناهدیزگرب ار  موهوم  يزادرپلایخ  ینعی  رتناسآ ، هار  اـهناسنا  زا  يرایـسب  خـیرات ، لوط  رد  ًـالومعم 

همه لایخ ، اب  یلو  دنک . كرد  ار  ایـشا  یعقاو  تلع  ات  دـنک  صحفت  وجو و  تسج  رکفت ، شواک ، یلقع ، یملع و  قیرط  زا  دـیاب  دـمهفب ،
، میدروخ تسکـش  گنج  نیا  رد  ام  هکنیا  تلع  مییوگیم  مینک ؛ یم  تحار  ار  نامدوخ  هملک ، کی  اب  درک ... . لح  دوشیم  دوز  ار  اـیاضق 

(2) «. دوب زور 13  ای  میدرک  عورش  هبنشراهچ  زور  رد  ًالثم  هک  دوب  نیا 

گرم ینامزمه  يارجام  هب  ناوتیم  هنومن ، يارب  تسا . يزیتس  هفارخ  زا  راشرس  یمالسا ، ياههزومآ  عبانم  زا  یکی  ماقم  رد  زین  يوبن  تنس 
ود دنزرف 

يارب درک . هدهاشم  ار  نآ  زا  يرهاظم  یناسآ  هب  ناوتیم  زین  هتینردم  رصع  رد  هکلب  درادن ، صاصتخا  رود  یلیخ  هتشذگ  هب  هلئـسم  نیا  - 1
، اهرهـش زا  یخرب  رد  رادنپ ، نیا  لیلد  هب  هک  ییاج  ات  دراد ؛ جاور  عماوج  زا  يرایـسب  رد  زین  نونکامه  هدزیـس  ددع  نتـسناد  سحن  هنومن ،

. دوشیمن تبث  هدزیس  فیدر  اهامیپاوه  زا  یخرب  رد  ای  درادن و  هدزیس  هقبط  دنلب ، ياهنامتخاس 
ص402. ج25 ، يرهطم ، دیهش  راثآ  هعومجم  - 2
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، دندوبن هاگآ  دیشروخ  یگتفرگ  یعیبط  تلع  زا  هک  ترضح  هتخابلد  مدرم  درک . هراشا  زور  نآ  رد  دیشروخ  نتفرگ  مالـسا و  ربمایپ  هلاس 
یم روصت  یفارخ ، هاگدـید  کی  رب  هیکت  اب   (1)، دندید یم  ار  ترـضح  نآ  هودـنا  رگید  يوس  زا  و  ربمایپ ، دـنزرف  تلحر  وسکی  زا  یتقو 

رد ناهد  هب  ناهد  هعیاش  نیا  تسا . هتفرگ  دیـشروخ  هجیتن ، رد  هدرک و  ییاونمه  ادـخ  لوسر  اب  مغ  نیا  رد  زین  تانئاک  نامـسآ و  دـندرک 
هک دومرف  داریا  ینانخـس  مدرم  عامتجا  رد  تفر و  ربنم  هب  هلـصافالب  دید ، نینچ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  دـیچیپ . هنیدـم  مامت 

: تسا نینچ  نآ  نومضم 

. دنتـسه وا  رادرب  نامرف  دنباییم و  نایرج  وا  رما  هب  هک  دنتـسه  ادخ  تردق  ياههناشن  زا  هناشن  ود  هام ، دیـشروخ و  دیدرت ، نودب  مدرم ! يا 
، دـمآ دـیدپ  یگتفرگ  ود  نآ  زا  یکی  ای  ود ، ره  رد  یتقو  سپ  یـسک . تایح  يارب  هن  دـنریگ و  یم  یـسک  تافو  يارب  هن  هام  دیـشروخ و 

(2). دیرازگب زامن 

(3). دناوخ تایآ  زامن  مدرم  اب  دمآ و  دورف  ربنم  زا  سپس 

ياهـشیارگ یهدـتهج  يزرودرخ و  يوـسهب  مدرم  تیادـه  يارب  یتـصرف  ره  زا  نآ ، ناـگرزب  مالـسا و  هک  تسا  نشور  زین  هعقاو  نیا  رد 
نیریـش باذج و  رایـسب  تاروصت  نینچمه  ربمایپ و  نارای  زا  یخرب  یگتخاب  لد  قشع و  دننکیم . هدافتـسا  یتسرپاتکی  بوچراچ  رد  نانآ 

تدـمهاتوک رد  یتح  دریگ و  رارق  یناـگمه  شریذـپ  دروم  یتـحار  هب  تسناوتیم  یعیبـط  تروص  هب  هباـشم ، دراوم  هعقاو و  نیا  رد  ناـنآ 
نید نیا  هب  يرتشیب  دارفا  بذج  مالسا و  تیوقت  ببس 

ُبلَقلا نُزحَی  َو  ُنیَعلا  ُعَمدَت  : » دومرف هنوگنیا  تسیرگ و  دوخ  دنزرف  گرم  رد  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 1
بجوم هک  ینخـس  یلو  تسا ، كانهودـنا  نوزحم و  لد  و  نایرگ ، مشچ  نونوُزحَمل ؛ ُمیهاربا  ای  ِکب  اـّنِا  َو  ُّبرلا ، طَخـسَی  اَـم  ُلوقَن  ـال  َو 

ج1، یفاکلا ، عورف  «. ) میتسه كانهودنا  وت  گرم  رد  ام  هک  میهاربا ! يا  نادب  اما  تخاس ، مهاوخن  يراج  نابز  رب  ددرگ  راگدرورپ  مشخ 
ص134)

َوا افَـسَْکنا  اَذِاف  ِهتایَِحل ، َو ال  ٍدـحَا  ِتوَِمل  ُفِسکنَی  ال  َهل ، ِناعیطُم  ِهِرمِاب ، ِنایرجَی  هللا  ِتاـیآ  نِم  ِناـتیآ  َرمَقلا  َو  َسمَّشلا  َّنِا  ُساـنلا  اـهُّیا  - » 2
«. اّوَلَص امهُدَحَا 

صص 155 و 156. ج22 ، راونالا ، راحب  - 3
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تیمکاح دنروآ و  تسد  هب  یتسادق  دوخ  يارب  دننک و  هدافتسا  مدرم  ینادان  زا  دنشوک  یم  یتصرف  ره  رد  هک  نابلطایند  فالخرب  ددرگ .
نکمم مهم  هلئـسم  نیا  دـیادزب . نانآ  ياه  نهذ  زا  ار  تافارخ  دـنک و  هاـگآ  ار  نـالهاج  دیـشوک  مالـسا  ربماـیپ  دـنهد ، شرتسگ  ار  دوخ 

زا ار  تاـفارخ  نآ ، وترپ  رد  دـناوتب  دوخ  اـت  دوش  زهجم  قطنم  لـقع و  ناـمیا ، ملع ، حالـس  هب  یناـسنا  هعماـج  ناـسنا و  هکنآ  رگم  تسین ،
: دهدیم حرش  نینچ  ار  مالسا  یمارگ  ربمایپ  درکیور  نیا  میرک  نآرق  دسانش . زاب  اه  تیعقاو  زا  ار  ماهوا  تایونعم و 

ُمَُهل ُّلُِحی  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ْمُهاَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ْمُهُُرمْأَی  ِلیِْجنِْإلا  َو  ِهاَرْوَّتلا  ِیف  ْمُهَْدنِع  ًابُوتْکَم  ُهَنوُدِجَی  يِذَّلا  َّیِّمُْألا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا 
(157 فارعأ : ... . ) ْمِْهیَلَع َْتناَک  ِیتَّلا  َلَالْغَْألا  َو  ْمُهَرْصِإ  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َو  َِثئاَبَْخلا  ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحی  َو  ِتاَبِّیَّطلا 

ناشدزن لیجنا  تاروت و  رد  ار  وا  تافص ]  ] هک يربمایپ ]  ] نآ دننک ؛ یم  يوریپ  هدناوخنسرد  ربمایپ  ادخ ،]  ] هداتـسرف زا  هک  یناسک  نامه ] ]
[ ياهیکاروخ  ] ناشیارب و  دنکیم ، عنم  دنـسپان  راک ]  ] زا ار  نانآ  و  دـهدیم ، نامرف  هدیدنـسپ  راک ]  ] هب ار  نانآ  هک  یلاح  رد  دـنباییم ؛ هتـشون 
رب اهنآ  شود ]  ] زا هدوب ، نانآ  رب  هک  ار  ییاـهلغ  و  ناشنیگنـس ، فیلکت  و  دـنکیم ؛ مارح  ناـنآ  رب  ار  اهیدـیلپ  و  درمـشیم ، لـالح  ار  هزیکاـپ 

. درادیم

نآرق رد  تسا . هتـسب  دوخ  حور  هشیدـنا و  ياپ  تسد و  رب  رـشب  هک  دـنادیم  ییاهریجنز  لغ و  هلزنم  هب  ار  تاـفارخ  نآرق ، ساـسا ، نیا  رب 
، اه ضیعبت  عاونا  ینادان ، ریجنز  ایند ، رد  ریجنز  لغ و  زا  روظنم  تسا . هتفر  راـک  هب  ترخآ  هراـبرد  مه  اـیند و  هراـبرد  مه  لـالغا ، میرک ،

زا ار  نآ  شناد ، هب  ریگ  یپ  یناوخارف  هار  زا  ات  دندش  هتخیگنارب  ناربمایپ  هک  تسا  هفارخ  یتسرپ و  تب  یتاقبط ، یگدنز 
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هتـشادزاب نارگید  زا  هناروکروک  دـیلقت  لیلدـیب و  شریذـپ  زا  ار  اهناسنا  يزرو ، هشیدـنا  هب  توعد  اب  مالـسا  دـنرادرب . مدرم  ياپ  تسد و 
هفارخ قافتا و  تخب ، ناماد  هب  تسد  ام  ات  دراد  دوجو  صاخ  یتلع  هدیدپ ، ره  يارب  هک  تسا  هدش  دیکأت  مالسا  ياههزومآ  رد   (1). تسا

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  میوشن . نآ  لثم  ییاه 

(2) ... . ًابَبَس ٍء  یَش  ِّلُِکل  َلَعَجَف  ٍباَبْسَِأب  اَّلِإ  َءایْشَْألا  يِرُْجی  ْنَأ  ُهَّللا  َیبَأ 

... . داد رارق  يا  هلیسو  ببس و  يزیچ  ره  يارب  سپ  دروآ . مهارف  بابسا  نودب  ار  اهراک  تسا  هتساوخن  لاعتم  دنوادخ 

تغارف تاقوا 

هراشا

تغارف تاقوا 

رتشیب یگتفاینامزاس  تعنـص و  شرتسگ  نارود  رد  یعامتجا  ماظن  ینوگرگد  اب  هک  تسا  یلئاسم  زا  نآ ، نارذـگ  هویـش  تغارف و  تاـقوا 
عماوج هجوت  دروم  رـشب  خـیرات  ياه  نارود  اـه و  ندـمت  همه  رد  هلئـسم  نیا  لـصا  ناـمگ ، یب   (3)، تسا هتفاـی  يرتشیب  تیمها  لاغتـشا ،
هجوت تغارف  تاقوا  نارذگ  يارب  نوگانوگ  ياهوگلا  هب  دوخ ، گنهرف  رب  مکاح  یعامتجا  ياهـشزرا  ساسا  رب  هعماج  ره  هدوب و  یناسنا 

. تسا هدرک 

دازآ تقو  يانعم  هب  ار  تغارف  یخرب  دوش . یم  هدـید  تغارف  موهفم  زا  یتوافتم  ياهتـشادرب  نوگانوگ ، ياهگنهرفهدرخ  اـهگنهرف و  رد 
یهورگ دنریگیم . رظن  رد  حیرفت  يانعم  هب  ار  تغارف  رگید ، یضعب  دنرگنیم . لعفنم  تروص  هب  نآ ، هب  دنناد و  یم  ندرک  تحارتسا  يارب 

ینامز ار  نآ  دنرگن و  یم  هلوقم  نیا  هب  هنالاعف  یهاگن  اب  دنراد و  تغارف  تاقوا  زا  یتوافتم  كرد  زین 

ص400. ج6 ، هنومن ، ریسفت  - 1
ص205. ج1 ، یفاک ، لوصا  - 2

صص 151 190. ، 1390 ش1 ، یگنهرف ، تاقیقحت  یگنهرف ،» ياهشزرا  تغارف و  ، » هاجتعفر میرم  - 3

تغارف www.Ghaemiyeh.comتاقوا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


136 ص :

ادـج اهتـشادرب ، نیا  یمامت  كرتشم  یگژیو  دنرامـش . یمرب  دوخ  يدوجو  ياهدـُعب  رگید  تیوقت  اهدادعتـسا و  ییافوکـش  يارب  بسانم 
هب ار  تغارف  تاقوا  ناوتیم  ساسا ، نیا  رب  تسا . یعامتجا  یگنهرف  ياـهمازلا  زا  نتفرگ  هلـصاف  يراـبجا و  ياـهتیلاعف  زا  تغارف  نتـشاگنا 

نیمأت يارب  یعامتجا ، یگداوناخ و  یلغـش ، ياهترورـض  زا  ندـش  رود  اب  دارفا  هک  درک  فیرعت  یگدـنز  لوط  رد  اـهنامز  زا  ياـهعومجم 
. دریگ یمربرد  ار  يدرف  ياهییاناوت  شرتسگ  ییازفاشناد و  حیرفت ، تحارتسا ، دننیزگیمرب و  دوخ  رطاخ  تیاضر 

رب مکاح  ياهـشزرا  هدـنهد  ناشن  دـناوتیم  هعماج ، ره  نوگانوگ  تاـقبط  رد  نآ  نارذـگ  یگنوگچ  تغارف و  تاـقوا  زا  يریگ  هرهب  هویش 
یگدنز کبس  دناوتیم  ینـشور  هب  تغارف ، تاقوا  نارذگ  ياهوگلا  رگید ، ترابع  هب  دشاب . یعامتجا  فلتخم  ياههورگ  دارفا و  یگدنز 

یناسآ هب  تغارف ، تاقوا  نارذگ  يارب  ناناوج  هجوت  دروم  ياهوگلا  نایم ، نیا  رد  دزاس . نایامن  ار  نآ  یتفرعم  ياههشیر  دارفا و  یباختنا 
ناـناوج و راـتفر  تفگ  ناوتب  دـیاش  دزاـس . یم  راکـشآ  ار  یعاـمتجا  نیون  ياـهیریگ  تهج  نینچمه  هعماـج و  یـشزرا  ياـه  ینوگرگد 

. دوریم رامش  هب  هعماج  ره  کیدزن  هدنیآ  یگدنز  کبس  اهشزرا و  زا  ییولبات  نانآ ، هجوت  دروم  ياهوگلا 

یـسررب و رد  مهم  ياههفلؤم  زا  یکی  ار  تغارف  تاقوا  ناوت  یم  میدرک ، حرطم  تغارف  تاقوا  نارذگ  ياهوگلا  هرابرد  هچنآ  هب  هجوت  اب 
یگدنز کبس  كرد  يارب  یبسانم  رازبا  هب  ار  نآ  تغارف ، تاقوا  نارذگ  ياه  هویش  ِینوگانوگ  عقاو ، رد  تسناد . یگدنز  کبس  هعلاطم 

يارب یگنهرف  ياه  شهوژپ  یعامتجا و  تاعلاطم  رد  هک  یمهم  ياههزوح  زا  یکی  ساسا ، نیا  رب   (1). دنکیم لیدبت 

صص 127 161. ، 1381 ش4 ، ناریا ، یسانشهعماج  یناهج ،» یلم و  یلحم ، ياهوگلا  یتیوه و  يریگ  لکش  ، » یهوکف رصان  - 1
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هیامرس نآ  يور  رب  دیاب  بولطم  یگدنز  کبس  کی  یهد  لکش  يارب  دشاب و  هجوت  دروم  دناوت  یم  یشرگن  یشزرا و  تالوحت  تخانش 
رتمک و ياه  مازلا  نتشاد  لیلد  هب  هصرع  نیا  اریز  تسا ؛ ناناوج  تغارف  تاقوا  نارذگ  هویش  هژیو  هب  تغارف ؛ هصرع  نیمه  درک ، يراذگ 

تیوقت ار  یگژیو  نیا  زین  ناـناوج  يریذـپرییغت  هیحور  تسا و  رادروخرب  لوـحت  رییغت و  يارب  يرایـسب  فاـطعنا  زا  رتـشیب ، لـمع  يدازآ 
. دنکیم

اهـشزرا و ياقلا  یگنهرف و  یعامتجا و  حالـصا  يارب  یتصرف  دـناوتیم  هک  هنوگناـمه  تسا و  هبل  ود  يریـشمش  ناـسهب  یگژیو ، نیا  هتبلا 
یعامتجا ياهیریگتهج  دروآ و  دیدپ  یگنهرف  یعامتجا و  ياهیزیرهمانرب  ربارب  رد  راوشد  یشلاچ  دناوتیم  دیآ ، رامش  هب  ینید  ياهـشرگن 
تیـساسح يرادینـش و  يرادید و  یعمج  ياههناسر  لیدـبیب  شقن  یتیعـضو ، نینچ  رد  دـناشکب . ینید  ياه  نامرآ  زا  يرود  يوس  هب  ار 

تاقوا نارذـگ  یگنوگچ  رد  یبسانم  یتفرعم  هاگیاپ  هک  ییاهوگلا  رب  یناگمه  ياههناسر  دـیکأت  دوش . یم  راکـشآ  ًالماک  اهنآ  تامادـقا 
رثا هراومه  دوشیمن ، اـقلا  بطاـخم  هب  یتـسرد  هب  یلو  تسا ، ینید  تلاـصا  ياراد  هک  ییاـهوگلا  غیلبت  تسرداـن  هویـش  اـی  درادـن  تغارف 

كرد و رب  دـنناوتیم  دوخ  ياه  همانرب  اب  یناگمه ، ياـه  هناـسر  هک  تسا  تیعقاو  کـی  نیا  ینونک ، طیارـش  رد  تشاد . دـهاوخ  سوکعم 
يرایسب هکنآ  هژیو  هب  دنـشاب . هدننکنییعت  راذگرثا و  دارفا ، تغارف  تاقوا  نارذگ  هویـش  رب  نینچمه  تغارف و  موهفم  زا  بطاخم  تشادرب 

ندوب ینالوط  لیلد  هب  راگزور ، نیا  رد  هک  یناناوج  دـنهدیم ؛ لیکـشت  بلطعونت  هاوخرییغت و  ناناوج  ار  یناگمه  ياههناسر  نابطاخم  زا 
یم یناوـج  هرود  ناوـنع  اـب  ار  يرتینـالوط  ًاتبـسن  ناـمز  جاودزا ، نس  شیازفا  نینچمه  راـک و  رازاـب  هب  ماـگنهرید  دورو  لیـصحت ، ناـمز 

. دننارذگ
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یهاگآان و دـهدیم  ناشن  هتفرگ ، تروص  تغارف  تاـقوا  نارذـگ  هویـش  رب  دـیکأت  اـب  ناـناوج  هراـبرد  هک  ییاهـشهوژپ  هب  ارذـگ  یهاـگن 
ناناوجون ناناوج و  یفارحنا  تاحیرفت  رب  راذگرثا  لماوع  زا  یعامتجا ، یگنهرف  ياهتـسایس  تسردان  يارجا  طلغ و  يزیرهمانرب  نینچمه 

نتـشادن يراکیب و  دـهدیم  ناشن  ناناوج  نایم  رد  یعامتجا  ياه  بیـسآ  للع  هرابرد  هتفرگ  تروص  ياهیـسررب  نینچمه   (1). تسا هدوب 
يور و جک  رد  ییازسب  ریثأت  ناناوج ، هقالع  دروم  ملاس و  ياهتیلاعف  كرحت و  نتشادن  زین  تغارف و  تاقوا  نارذگ  یگنوگچ  يارب  همانرب 

. دراد نانآ  فارحنا 

ناناوج و هژیو  هب  هعماـج ، دارفا  تغارف  تاـقوا  يزاـسینغ  يارب  تسرد  يراذگتـسایس  يزیرهماـنرب و  تیمها  تیـساسح و  بیترت ، نیدـب 
نادـنچهن یناـمز  هزاـب  کـی  رد  دـناوت  یم  هناـسر  دوش . یم  نشور  دراد ، هدـهع  رب  هنیمز  نیا  رد  نویزیولت  وـیدار و  هک  يریطخ  تلاـسر 

هناسر یگناخ ، یلاعفنا ، يدرف ، دوخ  تغارف  تاقوا  يارب  هناسر ، هدـش  یفرعم  ياهوگلا  زا  يریگ  هرهب  اب  هک  دـنک  تیبرت  یلـسن  ینالوط ،
. دنشاب همانرباب  یعامتجا و  لاعف ، دوخ ، تغارف  تاقوا  رد  هک  دهد  قوس  ییوس  هب  ار  ناناوج  هکنآ  ای   (2) دشاب همانرب  نودب  ًابلاغ  روحم و 

گنتاگنت یطابترا  دارفا  يداصتقا  یعامتجا و  هاگیاپ  اـب  یعیبط  ًـالماک  تروص  هب  هعماـج ، ره  رد  تغارف  تاـقوا  نارذـگ  هویـش  تغارف و 
تلفغ دـیابن  زگره  تغارف  تاـقوا  ياـهدرکراک  نیرتـمهم  زا  یکی  ناونعهب  یگنهرف ، يرکف و  دـشر  زا  هک  تسا  نآ  تقیقح  یلو  دراد ،

دنمدوس ياهدرکراک  رگا  دنامب . یفخم  یگنهرف  ناراذگتسایس  یعامتجا و  نازیرهمانرب  مشچ  زا  دوش و 

ص39. ناناوج ، تغارف  تاقوا  تیعضو  یسررب  ناناوج ، یلم  نامزاس  - 1
ص157. یگنهرف ،» ياهشزرا  تغارف و  - » 2
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يارب هنیمز  هاگنآ  دوش ، هدرپس  یشومارف  هتوب  هب  یگنهرف  يرکف و  دشر  اهدادعتسا و  ییافوکـش  شمارآ ، یبایزاب  نوچمه  تغارف  تاقوا 
رد یـشخبشمارآ  ياج  هب  درب و  یم  لاؤس  ریز  ار  تغارف  تاقوا  هفـسلف  دوخ ، یفنم  ياـهدرکراک  اـب  هک  دـیآ  یم  مهارف  ییاـهوگلا  ذوفن 

يور تغارف ، تاقوا  نارذـگ  يارب  یفنم  ياهوگلا  نیا  زا  یکی  دریگ . یم  ناگمه  زا  ار  شمارآ  رتشیب ، ياهـشنت  داجیا  اـب  هعماـج ، حـطس 
یشیامن فرصم  اب  نارگید ، هجوت  بلج  يارب  دنشوک  یم  دارفا  ساسا ، نیا  رب  تسا . یشیامن  هنارهاظتم و  فرصم  هب  هعماج  دارفا  ندروآ 

. دنهد ناشن  نارگید  زا  رتالاب  ار  دوخ  یعامتجا  تیعقوم  یحیرفت ، تمیقنارگ  تاناکما  رازبا و  هب  ندروآ  يور  و 

نارذـگ هویـش  زا  يرادربوگلا  اب  دنـشوک  یم  زین  یعامتجا  نییاـپ  تاـقبط  دارفا  یعیبط ، ًـالماک  تروص  هب  یگنهرف ، نینچ  ندـش  هریچ  اـب 
نینچ شرتسگ  اب  ناـمگ ، یب   (1). دـنیآرب رتالاب  یعامتجا  تیعقوم  بسک  ددـصرد  هویـش ، نیا  هب  رهاظت  اب  الاب و  تاـقبط  تغارف  تاـقوا 
نیمه هب  دریگیم . رارق  يداصتقا  یعامتجا و  ياهرابجا  اهمازلا و  تحت  هلـصاف و  دوخ  دـصقم  انعم و  زا  تغارف  هعماج ، حطـس  رد  یگنهرف 

هب  (2)، تسا هداد  رارق  رتشیب  يراتخاس  هطلـس  يارب  يرازبا  زین  ار  مدرم  تغارف  تاقوا  هک  برغ  رد  جـیار  يزاـسگنهرف  تعنـص  زا  لـیلد ،
. دوش یم  داقتنا  تدش 

ساسا رب  ناسنا  تسا  دـقتعم  هتـشاد ، یگدـنز  کبـس  اب  نآ  طابترا  تغارف و  تاـقوا  ياـهتیلاعف  هراـبرد  ياـهدرتسگ  تـالمأت  هک  ویدروب 
، اههقیلـس اهکاردا ، زا  ياهعومجم  هک  دـسر  یم  صاخ  شنم »  » کی هب  یکدوک ، نامز  زا  هژیو  هب  یگدـنز و  نارود  رد  دوخ  ياـههبرجت 

رب درف  تساهشنک . تاساسحا و  اه ، هقالع 

ص16. داشرا ، گنهرف  همجرت : اسآنت ، هقبط  هیرظن  نلبو ، نیاتسروت  - 1
، روپداـهرف دارم  همجرت : يا ،» هدوت  بیرف  هباـثم  هب  يرگ  نشور  يزاـس ، گـنهرف  تعنـص  ، » وـنرودآ رودوـئت  رمیاـهکروه و  سکاـم  - 2

صص 35 84. ، 1380 ش18 ، نونغرا ،
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هیاپ رب  زین  وا  یتغارف  تیلاعف  هقالع و  هقیلـس ، دنکیم و  لمع  هاگآدوخان  تروص  هب  هدـش ، تیبثت  وا  نورد  نهذ و  رد  هک  شنم  نیا  ساسا 
تسد یگنهرف  ياه  یگتسیاش  یخرب  هب  شنم ، نتفرگ  لکش  هار  زا  دارفا  رگید ، ترابع  هب  دبای . یم  دومن  دریگ و  یم  لکـش  ناینب  نیمه 
قطنم ساسا  رب  هک  دارفا  شنم  بیترت ، نیدـب   (1). دزاسیم ریذپناکما  ناشیا  يارب  ار  تغارف  تاقوا  ياهتیلاعف  زا  یـصاخ  عاونا  هک  دـنباییم 

رد تیوضع  اـت  هتفرگ  رنه  شزرو و  زا  یتـغارف ، ياـهتیلاعف  اـه و  هقـالع  اههقیلـس ، ماـمت  رد  هاـگآدوخان  تروصهب  هتفرگ ، لکـش  هبرجت 
ياهتغارف یناگمه و  هناسر  ياـههمانرب  زا  هدافتـسا  دـننام  یمـسر ، ریغ  ياـهتیلاعف  لـیطعت و  ياـهزور  رد  ترفاـسم  هب  نتفر  اـه و  نمجنا 

. دنک یم  زورب  روحمهناخ 

رب دراد . یگدـنز  هب  ناسنا  هاگن  عون  اهرواب و  اهـشرگن ، اهـشزرا و  ماظن  اـب  یگنتاـگنت  طاـبترا  هک  تسا  یعوضوم  تغارف ، نارذـگ  سپ 
هب هاگن  عون  رد  هک  يدارفا  دـیآیم و  دـیدپ  تغارف  تاقوا  نارذـگ  يارب  یـصاخ  بوچراچ  هک  تسا  یگدـنز  هب  هاـگن  عون  نیمه  ساـسا 
هب دـننیزگ . یمرب  دوخ  تغارف  تاقوا  نارذـگ  يارب  یکرتشم  نّیعم و  ياـهوگلا  اههویـش و  دـنراد ، یگنهرف  كرتشم  هاگتـساخ  یگدـنز 
هب (2) و  درمـشرب یعامتجا  يدرف و  تیوه  ییامنزاب  یعامتجا و  زیاـمت  راـکوزاس  زا  یـشخب  ناوتیم  ار  یتغارف  ياـهتیلاعف  رگید ، تراـبع 
رد هقیلس  ثحبم  نینچمه  یگدنز و  کبس  رد  شیارگ  ینعی  موس ، لصف  رد  هدش  حرطم  ثحابم  اب  ار  ثحب  نیا  گنتاگنت  طابترا  یتحار 

ياهراجنه اهشزرا و  ناینب  ياهعماج ، رد  ینید  ياههزومآ  رگا  تفایرد . تسخن  لصف 

صص 161 162. یگنهرف ،» ياهشزرا  تغارف و  - » 1
رد ناناوج  تغارف  تاقوا  نارذگ  ياهوگلا  یتخانـشهعماج  یـسررب  یعامتجا : تیوه  تغارف و  تاقوا  ، » يریـش دماح  ینابر و  لوسر  - 2

.242 صص 209 - ، 1388 ش8 ،  مود . هرود  یگنهرف ، تاقیقحت  نارهت ،»
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شیارگ و هک  زین  یعامتجا  دوب . دهاوخ  راذگرثا  زین  دارفا  ياههقیلـس  اهـشیارگ و  رب  یعیبط ، تروص  هب  دـشاب ، هداد  لیکـشت  ار  یعامتجا 
ياهنوگ هب  دـنیزگیمرب ، تغارف  تاقوا  نارذـگ  يارب  هک  ییاهوگلا  عون  دـشاب ، هدـش  فیرعت  ینید  ياـههزومآ  بوچراـچ  رد  نآ  هقیلس 

. دوشن جراخ  بوچراچ  نیا  زا  هک  تسا 

نارذگ هویش  يارب  بسانم  ییاهوگلا  جارختـسا  يارب  یبوخ  تیلباق  زا  هک  درک  هجوت  مالـسا  نید  ياههزومآ  یخرب  هب  ناوتیم  رظن  نیا  زا 
رد تغارف  تاقوا  موهفم  انعم و  تغارف ، تاقوا  هرابرد  مالسا  هاگدید  هرابرد  هجوت  لباق  عوضوم  نیتسخن  تسا . رادروخرب  تغارف  تاقوا 

نارذگ یگنوگچ  اهوگلا و  نییعت  رد  یهجوت  لباق  رثا  دریگیم ، تروص  موهفم  نیا  زا  هک  یتشادرب  كرد و  اریز  تسا ؛ یمالـسا  گنهرف 
هظحل يارب  يدـیحوت  ییانعم  ماظن  بوچراچ  رد  دـیاب  هک  تسا  ریذپتیلوئـسم  يدوجوم  ناسنا ، یمالـسا ، گنهرف  رد  تشاد . دـهاوخ  نآ 

: میناوخ یم  میرک  نآرق  رد  درادن . دوجو  شا  یلماکت  ریسم  رد  تکرح  زا  غراف  ینامز  چیه  سپ  دشاب . وگخساپ  دوخ  رمع  تمعن  هظحل 

(3 1 رصع : . ) ِْربَّصلِاب اْوَصاَوَت  َو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاَوَت  َو  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّالِإ  �ٍرْسُخ  یَِفل  َناَْسنِْإلا  َّنِإ  �ِرْصَْعلا  َو 

یتسار و یتسرد و  هب  ار  رگیدکی  دـندش و  راکوکین  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  رگم  تسا ، نایز  تراسخ و  رد  ناسنا  هک  رـصع ؛ هب  مسق 
. دندرک شرافس  يرادیاپ 

روهظ رـصع  دننام  نامز ، زا  یـشخب  ای  رـشب ، خـیرات  نارود  نامز و  قلطم  يانعمهب  دـناوتیم  هروس  نیا  رد  رـصع »  » هژاو دـندقتعم  نارـسفم 
دوشیم حرطم  دنگوس  نآ  لیذ  هک  تسا  یبلطم  اب  بسانتم  هراومه  نآرق ، ياهدنگوس  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  هب  هجوت  دشاب . مالـسا 

، هدمآ رصع  هب  دنگوس  لیذ  اجنیا  رد  هچنآ  و 
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تغل رد  زین  نارـسخ »  » و رـسُخ »  » (1). تسا دنمـشزرا  هیامرـس  نیا  نداد  فک  زا  رمع و  ندـنارذگ  لیلد  هب  یگدـنز ، رد  اـهناسنا  نارـسخ 
دوـخ رمع  هیامرــس  نداد  تـسد  زا  ربارب  رد  اـهناسنا  هـمه  مـیرک ، نآرق  رظن  زا  سپ ،  (2). تسا هدـمآ  هیامرـس  ندـش  مک  يانعمهب  یبرع 

ياهنوگ هب  دوخ  رمع  زا  دـنروآیم و  تسد  هب  رتاهبنارگ  ياهیامرـس  هیامرـس ، نیا  نداد  تسد  زا  لباقم  رد  هک  یناـنآ  رگم   (3)، دنراکنایز
نیا يارو  رد  دوخ  تایح  يدـعب  لحارم  يارب  بسانم  ياهتخودـنا  شیوخ ، هتـسیاش  رادرک  اب  یقیقح ، ناـمیا  وترپ  رد  هک  دـنرب  یم  هرهب 

. دنروآیم مهارف  ناهج 

ماجنا يارب  هک  یتیلاعف  ره  تسا ، غراف  دوخ  یعامتجا  یگداوناخ و  یلغش ، فیاظو  تادهعت و  زا  هک  ینامز  یتح  ناملسم  ناسنا  نیاربانب ،
نآ وترپ  رد  ات  يدادادخ ، ياهتیقالخ  اهدادعتـسا و  زورب  يارب  دشاب  ياهمدقم  هنیمز و  دیاب  زین  وا  حیرفت  تحارتسا و  یتح  ای  دنیزگ  یمرب 

موـهفم هب  يدرکیور ، نینچ  درادرب . ماـگ  شنیرفآ  فدـه  يوـس  هب  دوـخ  یلماـکت  ریـسم  رد  رتـشیب  ییاـناوت  رتـهب و  یگداـمآ  اـب  هـتبلا  و 
رب قـالخ » یتیاـضران   » هـیحور تیمکاـح  يروـهرهب ، ياـهیگژیو  نیرتـمهم  زا  ددرگ . یمزاـب  یمدآ  رمع  زا  هـنیهب  هدافتــسا  يروـهرهب و 

یتیاـضران تسا . نآ  ياـقترا  يارب  شـالت  دوجوم و  عضو  یگـشیمه  يداـقن  ياـنعمهب  قـالخ ، یتیاـضران  تسا . دارفا  هنازور  ياـهتیلاعف 
مهم نیا  دشاب . ام  هجوت  دروم  هراومه  زورما » زا  رتهب  ادرف ، زورید و  زا  رتهب  زورما ،  » فده دوشیم  بجوم  یگدنز  ياهدرواتسد  زا  قالخ 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  درک . هدهاشم  ناوتیم  دیکأت  هجوت و  اب  موصعم  نایاوشیپ  نانخس  رد  ار 

صص 293 و 294. ج27 ، هنومن ، ریسفت  - 1
«. رسخ  » لیذ نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  - 2

هچره رگا  هک  دنادیم  یـشورفخی  ناسنا  يارب  خی  ندش  بوذ  دننامه  ار  رمع  هیامرـس  نداد  تسد  زا  تایآ ، نیا  ریـسفت  رد  يزار  رخف  - 3
ص278) ج 11 ، ریبکلا ، ریسفتلا  يزار ، نیدلارخف  . ) دوب دهاوخ  راکنایز  دنکن ، لیدبت  راگدنام  ياهیامرس  هب  دشورفن و  ار  نآ  رتعیرس 
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هجوتم رگا  هدش ؛ تکاله  هنتف و  راچد  دشاب ، رتدب  شزورما  زا  شیادرف  رگا  تسا ؛ هدید  نایز  دـشاب ، يواسم  شرمع  زا  زور  ود  سک  ره 
دهاوخ رتدنمدوس  یـسک  نینچ  يارب  گرم  لاحره ، هب  تسا و  نداتفا  بقع  طاطحنا و  لاح  رد  نامگ  یب  دـشابن ، دوخ  نایز  ای  تفرـشیپ 

(1). دوب

نارذگ ياهوگلا  باختنا  رد  دراد  راظتنا  دوخ  ناوریپ  زا  ناملـسم ، درف  ندوب  رگنهدـنیآ  رب  دـیکأت  اب  مالـسا  دوشیم  نشور  ساسا ، نیا  رب 
دیکأـت هجوت و  هنیمز ، نیا  رد  دنـشوکب . دوـخ  تغارف  تاـقوا  يزاـسینغ  يارب  هنـالاعف  (2) و  دنزیهرپب یلاـعفنا  درکیور  زا  تغارف ، تاـقوا 

زا راشرـس  يدوجو  وسکی ، زا  هک  دـنا  یعامتجا  ياههورگ  نیرتایوپ  زا  یمیظع  شخب  ناناوج ، اریز  دراد ؛ دوجو  ناناوج  هراـبرد  يرتشیب 
هب اهنآ  يایند  دوش ، هداد  بسانم  یخساپ  نانآ  هب  رگا  هک  دنتسه  یعورشم  ياهتساوخ  ياراد  رگید ، يوس  زا  دنراد و  دیما  يژرنا و  ناوت ،

. تشاد دـهاوخ  یپ  رد  ار  اهنآ  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  تیـصخش و  دـشر  دوشیم و  لدـب  اهیروآون  اهیگدـنلاب و  اهیداش ، اهیبوخ ، ياـیند 
هصغ و بجوـم  ار  اهتـصرف  نداد  تسد  زا  (3) و  هتـسناد وا  یگـشیمه  تیلاعف  ار  نمؤم  ياهیگژیو  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما ،

راک زا  تسد  نآ  رد  یتعاـس  سک  ره  تسا و  شیاـمزآ  يارب  اـیند  هک  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  نینچمه   (4). تسا هدرمشرب  یتحاران 
تمایق رد  وا  ینامیشپ  ترسح و  بجوم  يراکیب ، تعاس  نیمه  دشکب ،

ص173. ج68 ، راونالا ، راحب  - 1
ياهـسفن هلجأ ؛ یلإ  هاطُخ  ءرملا  سفن  : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  تفایرد ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم ، ریما  شیاـمرف  زا  ناوتیم  ار  هتکن  نیا  - 2

نایاپ هب  ماگ  کی  ار  وا  ناـسنا ، بلق  نابرـض  ره  نیارباـنب ، تمکح 74 ) :1370 هغالبلا ، جـهن  «. ) تسا گرم  يوسهب  وا  ياـهماگ  ناـسنا ،
. دنکن نایز  رمع ، هیامرس  نداد  تسد  زا  ربارب  رد  هک  دنک  یگدنز  ياهنوگ  هب  دیاب  سپ  دنکیم ؛ رتکیدزن  رمع  تمعن 

ص91. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 3
ص473. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 4
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اهتصرف نداد  تسد  زا  هعماج ، درف و  يارب  نایز  نیرتگرزب  درذگ و  یم  تعرس  هب  اهتصرف  هک  یلاحرد  دشابن ، نینچ  ارچ   (1). دش دهاوخ 
مغ هب  ار  نآ  درف ، هعماج و  تفرشیپ  يارب  اهتصرف  ندرکن  ناربج  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  تسا . نآ  زا  مزال  هتسیاش و  ندرکن  هدافتسا  و 

نیرتدب زا  دـنمدوسان ، ياه  یمرگرـس  هدوهیب و  ياهراک  هب  ناسنا  ندـش  لوغـشم  لیلد ، نیمه  هب  درک . دـهاوخ  لیدـبت  اههـصغ  نیرت  راب 
تسا هدش  تیاور  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  نینچمه   (2). دنک یم  اهنآ  فرـص  ار  دوخ  رمع  تقو و  ناسنا  هک  تسا  هدش  هتـسناد  ییاهزیچ 
هکنآ هجوت  لـباق  هتکن   (3). تسا هدرک  فرـص  یهار  هچ  رد  ار  دوـخ  یناوـج  هدـنب ، هک  تسا  نآ  تماـیق  زور  ياـه  شـسرپ  زا  یکی  هک 

نآ راذگرثا  شقن  تیمها و  ات  تسا  هدش  دیکأت  نآ  رب  هناگادج  تروص  هب  تایاور  نیا  رد  تسا ، ناسنا  رمع  زا  یـشخب  یناوج ، دـنچره 
. دنک نایب  ار  یمدآ  رمع  مامت  رب 

نید ياه  هتساوخ  اههیـصوت و  زا  هدش ، يزیرهمانرب  یلوصا و  دنمفده ، لکـش  هب  تغارف  تاقوا  نارذگ  هک  تفایرد  ناوتیم  بیترت ، نیدب 
تغارف تاقوا  زین  ناملسم  ناسنا  رظن  رد  سپ  دراد . يرایسب  هلصاف  یگدوهیب  تلاطب و  زا  تغارف ، یمالسا ، ياههزومآ  رد  تسا و  مالـسا 

، دشاب هتـشاد  دوخ  یگدنز  يارب  يدنمفده  همانرب  دشاب و  ادخ  هب  ناسنا  هجوت  یتقو  اریز  دشاب ؛ یگدوهیب  يارب  ینامز  يانعم  هب  دـناوتیمن 
، شایگدنز گرم و  تدابع ، زامن ، هک  دسر  یم  اجنآ  هب  یناسنا  نینچ  دریگیم . ییادخ  يوب  گنر و  زین  وا  یمرگرس  حیرفت و  یتح  رگید 

همان 59. هغالبلا ، جهن  - 1
ص476. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 2

زا مدق  يا  هدنب  چیه  تمایق  رد  و ؛... هَالبَا ، امیَف  ِهباَبَـش  نَع  َو  ُهانَفَا ، امِیف  هِرمُع  نَع  هِِعبرَا : نَع  َلَاُسی  یَّتَح  ِهمایقلا  َموَی  ٍدبَع  ُمدَـق  ُلوزَت  ال  - » 3
رد هنوگچ و  ار  شا  یناوج  مود  تسا و  هدومن  یناف  راک  هچ  رد  ار  شرمع  هکنآ  لوا  دهد : خـساپ  اه  شـسرپ  نیا  هب  ات  دراد  یمنرب  مدـق 

ص253) لاصخلا ، قودص ، هیوباب  نب  یلع  نب  دمحم  ص311 ؛ ج27 ، راونالاراحب ،  ...«. ) تسا و هدرک  مامت  هار  هچ 
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انامه َنیَِملاَْعلا ؛ ِّبَر  ِهَِّلل  ِیتاَمَم  َو  َياَیْحَم  َو  یِکُُـسن  َو  ِیتَالَـص  َّنِإ  : » دوشیم میـسرت  فیرعت و  يدـیحوت  ییانعم  ماظن  بوچراچ  رد  یگمه 
(162 ماعنا : «. ) تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسادخ  يارب  همه  نم ، تامم  تایح و  نم و  لامعا  مامت  تعاط و  زامن و 

اهتصرف و هب  هجوت  ناسنا ، زا  (1) و  تسا هدش  شهوکن  دزاس ، یم  رود  تقیقح  زا  ار  ناسنا  هک  ییاهـشنک  هراومه  ینآرق ، ياههزومآ  رد 
دشر و یبایدوخ و  يارب  اهتـصرف  نیا  زا  دـناوتیم  دوخ  شالت  وترپ  رد  دـیآیم و  شیپ  نمؤم  يارب  یگدـنز  رد  هک  دـنکیم  هبلاطم  ار  یتاقوا 

(8 7 حارشنا : . ) ْبَغْراَف َکِّبَر  َیلِإ  َو  ْبَصناَف  َتْغَرَف  اَذِإَف  : » درب هرهب  یلاعت 

. شاب قاتشم  هجوتم و  هشیمه  دوخ  يادخ  يوس  هب  و  زادرپب . يرگید  مهم  راک  هب  يوش ، یم  غراف  یمهم  راک  زا  هک  یماگنه  سپ 

لئاق شزرا  گرتس ، يا  هیامرس  ناونع  هب  دوخ ، یگدنز  هظحل  هظحل  يارب  دیاب  ناسنا  یمالسا ، ياههزومآ  رظن  زا  هک  دش  نشور  اجنیا  ات 
تقو مامت  یکیناکم ، نیشام  کی  نوچمه  ناسنا  هک  تسین  انعم  نادب  نخـس  نیا  هتبلا   (2). دزیهرپب یگدوهیب  هب  نآ  نداد  ردـه  زا  دوش و 

مهم یلو   (3)، دراد زاین  عونت  حیرفت و  شمارآ ، تحارتسا ، هب  یمدآ  ناور  مسج و  نامگ ، یب  دنک و  راک  تخاونکی  و 

نامدرم زا  یخرب  و  ٌنیِهُم ؛ ٌباَذَـع  ْمَُهل  َِکئ�لوُأ  ًاوُزُه  اَهَذِـخَّتَی  َو  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ْنَع  َّلُِـضِیل  ِثیِدَْـحلا  َوَْهل  يِرَتْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  - » 1
تایآ دنزاس و  هارمگ  ادخ  هار  زا  تلاهج  هب  ار ] قلخ   ] ات دـننک  یم  هیهت  هلیـسو  ره  هب  ار  لطاب  وغل و  نانخـس  راتفگ و  هک  دنتـسه  یناسک 

(6 نامقل : «. ) دنوش راتفرگ  هدننکراوخ  یباذع  هب  دارفا  نیا  دنریگ . ازهتسا  رخسمت و  هب  ار  نآرق 
«. َنوُضِْرعُم ِوـْغَّللا  ِنَع  ْمُه  َنیِذَّلاَو  : » تسا هدـش  یفرعم  یگدوـهیب  وـغل و  زا  ناـشیا  ینادرگیور  ناـنمؤم ، ياـهیگژیو  زا  یکی  نآرق  رد  - 2

(3 نونمؤم : )
يارب تیلاعف  راک و  يارب  ار  یـشخب  تدابع ؛ يارب  ار  یـشخب  دـینک : میـسقت  شخب  راهچ  هب  ار  دوخ  تاقوا  : » تسا هدومرف   7 اضر ماما  - 3

هب ار  یشخب  و  دنزاس ؛ هاگآ  ناتبویع  هب  ار  امش  هک  یناسک  دامتعا و  دروم  ناردارب  اب  تبحاصم  ترشاعم و  يارب  ار  یشخب  یگدنز ؛ نیمأت 
نیمأت ار  دوخ  رگید  فیاظو  ماجنا  دیناوت  یم  يداش ، حیرفت و  تعاس  طاشن  ترسم و  زا  دیهد و  صاصتخا  لالح  ياه  تذل  تاحیرفت و 

. تسا هدش  رکذ  زین   7 مظاک یـسوم  ماما  زا  لـقن  هب  لوقعلا  فحت  باـتک  رد  تیاور  نیا  نینچمه  ص346 ) ج75 ، راونالا ، راحب  «. ) دینک
ص302) لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت  )
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میقتـسم طارـص  زا  ناـسنا  اـت  تسا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یبوچراـچ  زین  یگدـنز  زا  شخب  نیا  يارب  یمالـسا ، گـنهرف  رد  هـک  تـسا  نآ 
: دنکیم اعد  نینچ  نیا  ادخ  اب  دوخ  تاجانم  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دوشن . فرحنم 

ِتاِئیَّسلا ُباّتُک  اّنَع  َفِرَـصنَی  یّتَح  ٌهَمأَس  ِهیف  انُقَحلَت  ٌهَِعبَت و ال  هِیف  انُکِردـُت  ٍهَمالَـس ال  َغارَف  ُهلَعجاَف  ٍلغُـش  نِم  ًاـغارَف  اـَنل  َترّدَـق  نإَـف  مهللا ...!
(1). اِنتانَسَح نِم  اوَبَتک  اِمب  َنیرورسَم  اّنَع  ِتانَسَحلا  ُباّتُک  ّیلّوتَی  َو  اِنتائّیَس  ِرکِذ  نِم  ٍهیلاخ  ٍهفیحَِصب 

يور ام  هب  یگتـسخ  دـباینرد و  ار  ام  یهاـنگ  نآ ، رد  هک  هد  رارق  ملاـس  ار  نآ  يا ، هدومرف  ردـقم  اـهراک  زا  یتغارف  اـم  يارب  رگا  ایادـخ !
هب اه ، یکین  ِناگدنـسیون  دندرگزاب و  ام  يوس  زا  نامناهانگ ، نایب  زا  یلاخ  ییاه  هدنورپ  اب  اه ، يدـب  ناگدنـسیون  ناگتـشرف و  ات  درواین ،

. دنوش نامداش  دنا ، هتشون  ام  زا  هک  ییاه  یکین  رطاخ 

ياههزومآ رظن  دروم  بوچراچ  زا  تغارف ، ياـهدرکراک  نیمأـت  رب  نوزفا  هک  تسا  ياـهنوگ  هب  نآ  نارذـگ  اراوگ ، تغارف  نینچ  همزـال 
تاـقوا ياـهدرکراک  هب  میناوتیم  تغارف ، تاـقوا  نارذـگ  يارب  مالـسا  رظن  دروم  بوچراـچ  ساـسا  رب  نونکا  دوشن . جراـخ  زین  یمالـسا 

ریز حرـش  هب  دیآ ، یم  تسد  هب  ناسنا  يارب  تغارف  تاقوا  نارذـگ  رذـگهر  زا  هک  یتسرد  فادـها  اهدرکراک و  یخرب  میزادرپب . تغارف 
: تسا

یحور یمسج و  ياوق  دیدجت  شمارآ و  هب  ندیسر  فلا )

یحور یمسج و  ياوق  دیدجت  شمارآ و  هب  ندیسر  فلا )

هدزاب ندمآ  نییاپ  بجوم  موادم  راک  هک  ییاجنآ  زا  تسا . تحارتسا  نیمأت  یگتسخ و  عفر  تغارف ، تاقوا  یـساسا  ياهدرکراک  زا  یکی 
بلاق رد  تیلاعف  دراد . زاین  باصعا  شمارآ  يارب  ینامز  هب  ناسنا  دوش ، یم  یناور  تمالس  ندید  همدص  راک و 

ص91. ، 11 ياعد هیداجس ، هلماک  هفیحص  حرش  همجرت و  مالسالا ، ضیف  یقن  یلع  دیس  - 1
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اب ًالومعم  هک  تسا  ینامسج  یگتسخ  اهیگتسخ ، نیا  زا  یشخب  دراد . لابند  هب  ییاهیگتـسخ  زاب  دشاب ، شخبتذل  مه  ردق  ره  تباث ، همانرب 
کی اب  رمتـسم  ههجاوم  لـیلد  هب  ًـالومعم  هک  تسا  یناور  یگتـسخ  اهیگتـسخ ، نیا  زا  يرگید  شخب  دوشیم . فرطرب  باوخ  تحارتسا و 

راتساوخ هتسخ و  نآ  زا  یناور  رظن  زا  دشاب ، هتشاد  راک  رس و  يدحاو  كرحم  اب  رمتسم  لکـش  هب  یتقو  ناسنا  دیآ . یم  دوجو  هب  كرحم 
نیا رد  راک  نیرتهب  دوش . یم  يزیچ  زا  درف  یگشیمه  يرود  زیرگ و  بجوم  هاگ  تسا و  رضم  رایـسب  یگتـسخ  نیا  دوشیم . طیارـش  رییغت 
رظن زا  مه  ینامـسج و  رظن  زا  مه  دـناوتب  دـنک و  يزاسزاب  ار  دوخ  ینامـسج  ياوق  هار ، نیا  زا  اـت  تسا  تغارف  يارب  يزیرهماـنرب  ناـمز ،

رد مه  دباییم و  شیازفا  يو  تیلاعف  يدمآراک  تیقفوم و  بیرـض  مه  هویـش ، نیدب  دوش . هدامآ  راک  هرابود  عورـش  يارب  یناور  یحور و 
نوچ تغارف ، تاقوا  رد  ناسنا  ياهتیلاعف  دیآ . یمن  دوجو  هب  للخ  رمتـسم ، تیلاعف  نآ  نداد  ماجنا  يارب  يو  قوش  قوذ و  هزیگنا و  نازیم 

ساسحا یعون  دراد ، تیلاعف  عون  باختنا  يارب  لماک  يدازآ  مزال و  هزیگنا  هار ، نیا  رد  صخـش  تسا و  قایتشا  اـب  هارمه  لـیم و  يور  زا 
ًهَّدُـع َِکئاخَر  َنامز  لعجا  : » تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم ، ریما  تشاد . دـهاوخ  یپ  رد  باصعا  شمارآ  تیاضر و 

(1) «. هد رارق  هشوت  هیامرس و  تایراتفرگ  راگزور  يارب  ار  تشیاسآ  تغارف و  نامز  کئالَب ؛ ِمایأل 

رد يرثؤم  شقن  درف ، هقـالع  دروم  دارفا  اـب  یتبحـصمه  ناتـسود و  اـب  ترـشاعم   (2)، محر هلـص  بلاـق  رد  یتسود  طـباور  نوچ  يدراوم 
، بسانم یفاک و  باوخ  نینچمه  دراد . وا  یحور  یمسج و  ناوت  یبایزاب  شمارآ و  هب  ناسنا  ندیسر 

ح10807. ص473 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 1
ُّرُدت محرلا  هلص  : » تسا هتسناد  یگدنز  زا  هصغ  عفر  شمارآ و  ار  محر  هلص  دیاوف  اهیگژیو و  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم ، ریما  - 2

ص406) نامه ، «. ) مَقّنلا ُِعفُدت  معِّنلا و 
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روظنم نیا  يارب  زین   (1) تعیبط رد  شدرگ  یهورگ و  ياهیزاب  دـننام  یملاس  تاحیرفت  ترفاسم و  دازآ ، تاسلج  اـهینامهم و  رد  تکرش 
دارفا تغارف  تاقوا  نیرتشیب  اه ، هناسر  تسا ، هتفای  یگنررپ  يا  هناسر  دـعب  تغارف ، تاقوا  هک  ام  ناـمز  رد  هتبلا   (2). تسا دنمدوس  رایسب 

نیرتشیب يریوصت ، هژیو  هب  یتوص و  ياه  هناسر  نامز و  نیرتمک  يراتـشون ، ياه  هناـسر  ناـیم ، نیا  رد  دـنهد . یم  صاـصتخا  دوخ  هب  ار 
، هنیمز نیا  رد  طارفا  تسین و  هزوح  نیا  ناصـصختم  دـییأت  دروم  يدرکیور ، نینچ  هک  تسا  نشور  دـناهداد . صاصتخا  دوخ  هب  ار  نامز 

صاصتخا نویزیولت  ياشامت  دننام  ياهلوقم  هب  ار  دوخ  تاقوا  زا  یشخب  دارفا  دشاب  انب  رگا  ساسا ، نیا  رب  دراد . یپ  رد  يرایسب  ياهررض 
دح نیرتمک  هب  نآ  یفنم  ياهدـمایپ  ات  دریگ  تروص  یفاک  تقد  زین  همانرب  عون  باختنا  رد  دـشاب و  هدـش  لرتنک  دـیاب  ناـمز  نیا  دـنهد ،

. دوش هدافتسا  نآ  يایازم  زا  دسرب و 

تاقوا نارذگ  بولطم  ياههویـش  زا  دشاب ، يدیحوت  ییانعم  ماظن  یلک  فادها  بوچراچ  رد  رگا  هک  تسا  يدراوم  زا  زین  ندرک  شزرو 
(3)، انـش دـننام  ییاـه  قادـصم  رب  مالـسا ، ردـص  یعاـمتجا  طیارـش  ياـضتقا  هب  هنیمز و  نیا  رد  هکنآ  هژیو  هـب  تـسا ؛ مالـسا  رد  تـغارف 

هاگدید زا  تسا . هدش  دیکأت  يزادناریت  يراوسبسا و 

، تعیبط رد  شدرگ  زا  يرگید  دراوم  و  يورهدایپ ، يراج ، بآ  هب  ندرک  هاگن  رازهزبس ، هب  نتسیرگن  تیبلها : زا  يددعتم  تایاور  رد  - 1
صص 92 و 443) لاصخلا ، تمکح 400 ؛ هغالبلا ، جهن  . ) تسا هدش  هتسناد  ناسنا  طاشن  یباداش و  بجوم 

.« دوش هدـید  يریگتخـس  امـش  نید  رد  مرادـن  تسود  اریز  دـیزادرپب ؛ يزاب  حـیرفت و  هب  : » تسا هدـش  تیاور  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  - 2
يداش و هنیمز  رد  ناملـسم  ناسنا  هک  دوب  هجوتم  دیاب  دـنچره  ح18371 ) ص2804 ، ج7 ، همکحلا ، نازیم  يرهـش ، ير  يدمحم  دمحم  )

جهن . ) تسا یمالـسا  ياههزومآ  شهوکن  دروم  تروص ، نیا  رد  تسادخ و  زا  تلفغ  بجوم  اریز  دوشن ؛ هدیـشک  طارفا  يداو  هب  حیرفت 
تمکح 450) هغالبلا ،

، نامیااب درم  يارب  یمرگرـس  نیرتهب  لزغملا ؛ هأرملا  وهل  ریخ  و  هحابـسلا ، نمؤملا  وهل  ریخ  : » تسا هدش  تیاور  مالـسا  یمارگربمایپ  زا  - 3
ح1527) ص319 ، هحاصفلا ، جهن  «. ) تسا یگدنسیر  نز ، يارب  یمرگرس  نیرتهب  و  انش ،

یحور یمسج و  ياوق  دیدجت  شمارآ و  هب  ندیسر  www.Ghaemiyeh.comفلا ) ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 158 

http://www.ghaemiyeh.com


149 ص :

دنراد لیلع  فیحن و  یندب  یکرحت ، یب  یلبنت و  رثا  رب  هک  ییاه  ناسنا  تسا . يرورض  مسج  تمالس  تیوقت و  يارب  شزرو  نید ، لقع و 
، هلـصوح مک  جازم ، یبصع  ًالومعم  دارفا  هنوگ  نیا  دنـشاب . هتـشاد  طاشناب  مارآ و  ياـهیحور  دـنناوت  یمن  دنتـسه ، قاـچ  دـح  زا  شیب  اـی 
رد نامگ ، یب  دراذگ . یم  ياج  رب  يدب  رثا  زین  نانآ  مسج  رد  لئاسم  نیمه  دنتسه و  رامیب  يرکف  راجنهان و  ياهیحور  ياراد  ریگهناهب و 

نیا دهدیم . یصاخ  تیمها  ناج ، مسج و  تردق  تمالس و  هلئسم  هب  هک  تسا  مالـسا  هاگدید  اب  لباقت  رد  يدرکیور ، نینچ  نتفرگ  شیپ 
، ساـسا نیا  رب  درادـن . هارمه  هب  یبولطم  هجیتن  دـشابن ، هارمه  يور  هناـیم  قـالخا و  اـب  شزرو  رگا  هک  تشاد  رود  نهذ  زا  دـیابن  ار  هتکن 

ببـس هک  يراکراوس  يزادـناریت و  دـننام  یـشزرو  لیلد ، نیمه  هب  تسا . يراج  زین  دروم  نیا  رد  يور  هنایم  هب  مالـسا  هیـصوت  روتـسد و 
. تسا هدوب  هجوت  دروم  رتشیب  مالسا  نیبم  نید  رد  دنک ، يرای  نید  نانمشد  هزرابم  تهج  رد  ار  وا  ای  دوش  ناسنا  ینامـسج  تردق  تیوقت 

باختنا تلع  لاثم ، يارب  تسا . هتـسناد  هدیزگرب  ياهناسنا  ياه  یگژیو  زا  یکی  ار  ینامـسج  تردق  اهتبـسانم ، یخرب  رد  زین  میرک  نآرق 
(1). تسا هدش  ناونع  وا  یمسج  یملع و  تردق  لیئارسا ، ینب  زا  يا  هدع  يربهر  یهدنامرف و  هب  تولاط 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ناناملسم  هاگ  درکیم . تکرش  یناودرتش  ای  يراوس  بسا  تاقباسم  رد  یهاگ  زین  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
کی رد  دندرک  یم  اضاقت 

َنِم ًهَعَـس  َتُْؤی  َْمل  َو  ُْهنِم  ِْکلُْملِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحن  َو  اَْنیَلَع  ُْکلُْملا  َُهل  ُنوُکَی  یَّنَأ  اُولاَـق  ًاـِکلَم  َتُولاَـط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاَـق  َو  - » 1
اهنآ هب  ناـشربمایپ  و  ٌمِیلَع ؛ ٌعِـساَو  ُهَّللا  َو  ُءاَـشَی  ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتْؤـُی  ُهَّللا  َو  ِمْسِْجلا  َو  ِْملِْعلا  ِیف  ًهَطَْـسب  َُهداَز  َو  ْمُْکیَلَع  ُهاَفَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  َلاَـق  ِلاَْـملا 

وا زا  ام  هکنیا  اب  دنک ، تموکح  ام  رب  وا  هنوگچ  دنتفگ : تسا . هدرک  باختنا ] و   ] ثوعبم امش  يرادمامز  يارب  ار  تولاط  دنوادخ ، تفگ :
. تسا هدیـشخب  تعـسو  مسج ، تردق ]  ] ملع و رد  ار  وا  و  هدیزگرب ، امـش  رب  ار  وا  ادخ  تفگ : درادـن !؟ يدایز  تورث  وا  و  میرت ، هتـسیاش 
«. تسا هاگآ  اه ] بصنم  يارب  دارفا  تقایل  زا   ] و تسا ؛ عیـسو  دـنوادخ ، ناـسحا  و  دـشخب ؛ یم  دـهاوخب ، سکره  هب  ار  شکلم  دـنوادخ ،

(247 هرقب : )
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َكِدَسَِجل َّنِا  َو  ًاّقَح ، َکیَلَع  َکِّبَِرل  َّنِا  : » دـیامرفیم ناسنا  رب  ندـب  قح  هرابرد  ترـضح  نآ  تفریذـپ . یم  ترـضح  دـشاب و  رواد  هقباسم ،
هتکن  (1) .« دراد یقح  وت  رب  زین  تاهداوناخ  دراد و  یقح  وت  رب  تندـب  دراد و  یقح  وت  رب  تراگدرورپ  ًاّقَح ؛ َکیَلَع  َِکلهَال  َو  ًاّقَح  َکیَلَع 

نیا زا  دـناسر . یم  ار  قح  نیا  تیمها  هک  تسا  هداوناخ  قح  ادـخ و  قح  رانک  رد  ناـسنا ، رب  ندـب  قح  نتفرگ  رارق  ثیدـح ، نیا  رد  مهم 
هتـشاد دـنمورین  ملاس و  یندـب  هک  دـنک  ادا  نکمم  تروص  نیرتهب  هب  ار  شیوخ  هداوناخ  قح  راگدرورپ و  قح  دـناوتیم  ناسنا  یناـمز  ور ،

. دشاب

رد تسادـخ . تداـبع  هب  نتخادرپ  شمارآ ، هب  لـین  ياتـسار  رد  تـغارف  تـقوا  نارذـگ  يارب  یمالـسا  بوـلطم  ياـهوگلا  زا  رگید  یکی 
یناور تشادهب  شمارآ و  دناوتیم  هک  تسا  ییاههصرع  نیرتمهم  زا  یکی  يونعم ، يزاسدوخ  هب  مامتها  ادخ و  اب  سنا  یمالـسا ، گنهرف 

شمارآ ادـخ  دای  اب  اهلد  دـیامرفیم : میرک  نآرق  دـنک . هداـمآ  عاـمتجا  هنحـص  رد  هراـبود  شـالت  يارب  ار  وا  دروآ و  ناـغمرا  هب  ار  ناـسنا 
ُهلَغـشا َو  َکتّبَحِمل  یبلَق  غّرَف  َو  دـمحم  ِلآ  ٍدـمحم و  یلع  ِّلص  مهللا ! : » دزومآیم هنوگنیا  ام  هب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلانیز  ماما  ،(2) و  دباییم
لوغـشم دوخ ، رکذ  دای و  هب  ار  نآ  نادرگ و  غراف  تدوخ  یتسود  يارب  ار  ملد  تسرف و  دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  ادنوادخ ! كِرکِِذب ؛
كرْدَـص َأَلمأ  یتَداـبِعل  ْغِّرَفَت  مدآ ! نباـی  : » دومرف ناحبـس  يادـخ  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نینچمه   (3) .« رادب

نوچ ییاهراک  ساسا ، نیا  رب   (4) ... .« مزاس رپ  يزاینیب  زا  ار  تاهنیس  ات  زاس  لوغشم  نم  یگدنب  هب  ار  دوخ  ًینِغ ؛...

ص128. ج70 ، راونالا ، راحب  - 1
(28 دعر : «، ) ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  َالَأ  - »... 2

ص146. ياعد 21 ، هیداجس ، هلماک  هفیحص  حرش  همجرت و  - 3
ص110. ج2 ، یفاک ، لوصا  - 4
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تعامج رد  روضح  موصعم ، ناـیاوشیپ  ادـخ و  مـالک  رد  ربدـت   (2)، سفنا قاـفآ و  نیمز و  نامـسآ و  رد  ندیـشیدنا   (1)، تدابع زاـمن و 
، سفن زا  تبقارم   (3)، لامعا هبساحم  رکذ ، اعد ، تاهورکم ، كرت  تابحتـسم و  نداد  ماجنا  هرابرد  نید  ياهـشرافس  هب  لمع  ناناملـسم ،

. تسا ریذپ  ناکما  رتشیب  تغارف ، تاقوا  ماگنه  رد  تابجاو ، هب  لمع  يارب  طاشن  بسک  قالخا ، نید و  فراعم  نتخومآ 

یتخانش ياه  تراهم  ياقترا  اهدادعتسا و  ییافوکش  ب )

یتخانش ياه  تراهم  ياقترا  اهدادعتسا و  ییافوکش  ب )

، ور نیازا  دـسریم . تیلعف  هب  دریگ ، رارق  يدـعاسم  طیارـش  رد  دـشاب و  هتـشاد  یبسانم  هنیمز  رتسب و  رگا  ناـسنا  ياهدادعتـسا  زا  يرایـسب 
ره هک  تسا  بسانم  رایسب  ياههنیمز  اه و  تیعقوم  زا  یکی  تغارف ، تاقوا  تسا و  یتایح  رایـسب  دارفا  یگدنز  رد  اه  هنیمز  نیا  ییاسانش 
رد رـشب  ياهندـمت  هک  تسا  ییاج  ات  تیمها  نیا  دزادرپب . دوخ  ياهدادعتـسا  تیوقت  ییاسانـش و  هب  نآ ، زا  يریگ  هرهب  اـب  دـناوت  یم  درف 

هقالع ساسا  رب  یناسنا  هاگره  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  همه  نیا  تسا . هدش  هتسناد  عماوج  اهتلم و  تغارف  تاقوا  لوصحم  خیرات ، لوط 

کمک تمواقم  ربص و  زا  دوخ ] راک  تفرشیپ  رد   ] نامیا لها  يا  َنیِِرباَّصلا ؛ َعَم  َهَّللا  َّنِإ  هَالَّصلا  َو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْـسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  - » 1
(153 هرقب : «. ) تسا نارباص  اب  ادخ  هک  دییوج  لسوت  زامن  ادخ و  رکذ  هب  دیریگ و 

َو ْمِِهبُونُج  یَلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاماَِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َنیِذَّلا  ِباَْبلَْألا �  ِیلوُِأل  ٍتاَیَآل  ِراَهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ِفَالِتْخا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ  - » 2
تفر و و  نیمز ، اهنامـسآ و  تقلخ  رد  انامه  ِراَّنلا ؛ َباَذَع  اَنِقَف  َکَناَْحبُـس  ًالِطَاب  اَذ�ه  َْتقَلَخ  اَم  اَنَّبَر  ِضْرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَی 

مئاد و  دننک ، دای  ار  ادخ  هتفخ  هتـسشن و  هداتـسیا و  تلاح ، ره  رد  هک  اهنآ  ملاع . نادنمدرخ  يارب  تسا  ینـشور  لیالد  زور ، بش و  دـمآ 
فطل هب  ار  ام  یهزنم ، كاپ و  يا ، هدیرفاین  هدوهیب  ار  تمظعاب  هاگتسد  نیا  وت  اراگدرورپ ! دنیوگ : دنشیدنیب و  نیمز  نامسآ و  تقلخ  رد 

190 و 191) نارمعلآ : «. ) راد هاگن  خزود  باذع  زا  دوخ 
امِیف ُرُظنیَف  هَسفن ، اهیف  بِساُحی  ٌلِغاش ، اهنَع  ُهلغـشَی  َال  ٌهَعاَس  َهل  َنوکَت  ْنأ  َناسنِْالا  َّقَحَأ  اـم  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  - 3

هب دشوپب و  مشچ  یگدنز  ياهتیلوغشم  زا  دوخ  یگدنز  زا  یتعاس  رد  ناسنا  تسا  هتـسیاش  ردق  هچ  اهِراهَن ؛ َو  اِهلَیل  ِیف  اهیَلَع  َو  اَهل  َبَستکا 
، ملکلاررد مکحلاررغ و  فینـصت  «. ) دشیدنیب هداد ، فک  زا  ای  هدروآ  تسد  هب  دوخ  بش  زور و  رد  هچنآ  رد  دـسرب و  دوخ  سفن  باسح 

ص236)
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وا يرگشسرپ  شهوژپ و  هعلاطم ، دنک ، تیلاعف  عونتم  ياه  هنیمز  رد  دهاوخب  یمـسر  هفیظو  رابجا و  نودب  ینورد و  یـصخش و  هزیگنا  و 
ياـههنیمز رد  ار  رـشب  تیقـالخ  هک  دـش  دـهاوخ  يرادـیاپ  ياـهیریگارف  بجوـم  یناور ، ینهذ و  دـنیاشوخ  بوـلطم و  طیارـش  نینچ  رد 

راکشآ رشب  هناسانشابیز  يرنه و  ياههولج  دبای و  یم  یبسانم  ياهخساپ  ناسنا ، هیوناث  ياهزاین  بیترت ، نیدب  دزاسیم . افوکـش  نوگانوگ 
. دوش یم 

تیصخش یسانشزاب  یعامتجا و  دشر  ج )

تیصخش یسانشزاب  یعامتجا و  دشر  ج )

شمارآ اب  دـنک و  یبایزرا  ار  دوخ  یعامتجا  يدرف و  راـتفر  اـت  دـهدیم  رارق  ناـسنا  راـیتخا  رد  یبساـنم  تصرف  وسکی ، زا  تغارف ، تاـقوا 
تاقوا هک  رظن  نآ  زا  رگید ، يوس  زا  دبایرد  ار  دوخ  فعـض  توق و  طاقن  دـشیدنیب و  دوخ  يراتفر  یقالخا و  ياه  یگژیو  هرابرد  رطاخ 

یلاعت رد  دـناوتیم  تسا ، یهورگ  يدرف و  ياهیروآون  اه و  ییاناوت  اهدادعتـسا ، ییافوکـش  دـشر و  روهظ ، يارب  یبساـنم  تصرف  تغارف ،
ياههمانرب رد  تکرش  تغارف ، تاقوا  رد  تیلاعف  ياهیگژیو  نیرتمهم  زا  یکی  ساسا ، نیا  رب  دشاب . دنمدوس  درف ، تیـصخش  هب  ندیـشخب 

، دوشیم انشآ  عمج  اب  ناسنا  هک  تسا  ییاهتیلاعف  نینچ  رد  اریز  دوریم ؛ رامـش  هب  دارفا  یعامتجا  دشر  يارب  یلماع  دوخ ، هک  تسا  یهورگ 
. دباییم ییاهر  شیوخ  ییاهنت  يدرف و  یگدنز  زا  دنکیم و  ادیپ  هزات  یناتسود 

ياهتیلاعف رثا  رب  دوش . یم  هعماج  گنهرف  ياقترا  دـشر و  بجوم  یعاـمتجا ، نـالک  حطـس  رد  يدـنیآرف  نینچ  شرتسگ  هک  تسا  نشور 
قوف ياهتیلاعف  یـشزرو ، ینامـسج و  ياه  تیلاعف  ماـجنا  یعمج ، ياـهودرا  رد  تکرـش  يرنه ، ياـهتیلاعف  یناوخ ، باـتک  نوچ  یملاـس 

هتساک یعامتجا  ياهیراکهزب  هب  لیامت  هاگ  يراکیب و  ياه  نایز  زا  اهنت  هن  یقوذ ، یلمع و  همانرب 
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، لیلد نیمه  هب  تفای . دـهاوخ  شیازفا  هعماج  رد  یمومع  یگدنزرـس  طاشن و  دـباییم و  اقترا  زین  هعماج  یمومع  گـنهرف  هکلب  دوش ، یم 
یگنوـگچ هک  اـنعم  نیا  هب  دـننک ؛ یم  داـی  هعماـج  گـنهرف  هنییآ  ناوـنع  هب  نآ  زا  یتـح  هک  هتفاـی  یتـیمها  ناـنچ  تـغارف  تاـقوا  هزورما 

، نیاربانب تسا . هعماج  نآ  یگتفای  هعـسوت  نازیم  یگنهرف و  ياه  یگژیو  فرعم  يرایـسب  دـح  ات  هعماج ، دارفا  تغارف  تاـقوا  ندـنارذگ 
اه و حـیرفت  ای  دـشاب  هتـشاد  تریاغم  دـننک ، یم  میظنت  دوخ  تغارف  تاقوا  يارب  هک  ییاه  همانرب  اب  هعماج  دارفا  راک  یگدـنز و  حرط  رگا 

. دش دهاوخ  لدب  یعامتجا  لکشم  کی  هب  تغارف  تاقوا  دشاب ، داضت  رد  هعماج  یگنهرف  ياهراجنه  اب  اهنآ  یتغارف  ياه  تیلاعف 

هب تسا . تغارف  تاقوا  نارذگ  هویش  اهوگلا و  نییعت  رد  زیامت  لماوع  هب  هجوت  رگید ، مهم  هتکن  تغارف ، تاقوا  ياهدرکراک  نایب  زا  سپ 
. تسا تغارف  تاقوا  نارذگ  ياهوگلا  باختنا  رد  راذگرثا  لماوع  نیرتمهم  زا  تیـسنج ، یعامتجا و  هقبط  عجرم ، ياههورگ  دسریم  رظن 

زین یعیبـط  تروص  هب  هک  تیـسنج  لـماع  هراـبرد  هژیو  هب  دروآ ؛ تسد  هب  ییاههیـصوت  ناوـتیم  هنیمز  نیا  رد  زین  یمالـسا  ياـههزومآ  زا 
. دهد یم  رییغت  تغارف  تاقوا  نارذگ  ياههویش  اهوگلا و  باختنا  رد  ار  دارفا  شیارگ 

عامتجا هزوح 

هراشا

عامتجا هزوح 

اه لصف  ریز 

یعامتجا مظن 

یعامتجا تراظن 

یعامتجا طباور 

یعامتجا مظن 

یعامتجا مظن 

: تسور هبور  مهم  رایسب  عوضوم  ود  اب  هراومه  يرشب  هعماج 

؛ دروآ مهارف  یفیک  یّمک و  تارییغت  يارب  ار  مزال  ياه  هنیمز  دوخ ، فادها  هب  ندیسر  دیدج و  ياهزاین  نیمأت  يارب  دیاب  . 1
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. دنک ظفح  ار  دوخ  یگچراپ  کی  ماجسنا و  تدحو ، دشوکب  دیاب  . 2

يارب يدیدهت  دـناوت  یم  دـشابن ، قیقد  رگا  تسا ، ترورـض  کی  هک  هنوگ  نامه  اقب ، ییایوپ و  ینعی  عوضوم ، ود  نیا  هب  نامز  مه  هجوت 
نیا هب  خساپ  يارب  دماجنیب . هعماج  ندش  یـشالتم  هب  دـناوت  یم  اقب ، رـصنع  هب  هجوت  نودـب  ییایوپ  رـصنع  اریز  دـیآ ؛ رامـش  هب  هعماج  ره 

هاـگن دـنک ، تیوقت  ار  نآ  ظـفح و  زین  ار  دوخ  تیوه  تکرح ، ییاـیوپ و  نیع  رد  دـناوت  یم  هعماـج  ندـمت و  کـی  هنوـگچ  هک  شـسرپ 
. ددرگیم فوطعم  یعامتجا  مظن  هب  ناسانشهعماج 

دارفا دوشیم ، لقتنم  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  یعامتجا ، شنک  ياهوگلا  اهراجنه و  يریذپهعماج ، ندـش و  یعامتجا  دـنیآرف  رد  هک  ینامز 
مهارف لـباقتم  ياهـشنک  ینیبشیپ  ناـکما  نآ ، وترپ  رد  هک  دنـسر  یم  داـضت  شنت و  زا  رود  هب  لـماعت  يراـگزاس و  زا  یحطـس  هب  هعماـج 
اهراتفر دوخ  نابطاخم  زا  رادیاپ ، ماوداب و  يدنور  رد  هک  دنراد  ار  راظتنا  نیا  رگیدـکی  اب  لماعت  رد  هعماج  دارفا  رگید ، ترابع  هب  دوشیم .
مجـسنم تروص  هب  توافتم ، ياهراجنه  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  یعامتجا ، ياه  شنک  رد  يراگزاس  دننیبب . ار  ینیبشیپ  لباق  ییاه  شنک  و 
ياهزاین هب  ییوگخـساپ  تردـق  ماظن ، نیا  هک  ینامز  ات  دـیآ . دوجو  هب  يراجنه  لداعتم  ماظن  اهنآ ، بیکرت  زا  دوش و  ماغدا  رگیدـکی  رد 

. دوشیم ظفح  یعامتجا  مظن  بلاق  رد  يراجنه  ماظن  لداعت  دشاب ، هتشاد  ار  یعامتجا 

ساسا و هک  دـیآ  یم  تسد  هب  ییاه  شزرا  نیناوق و  اهراجنه ، زا  ناـگمه  يوریپ  هار  زا  یعاـمتجا  مظن  دوشیم  نشور  تشذـگ ، هچنآ  زا 
همه هک  یلداعت  ؛(1)  تسا یعامتجا  طباور  رد  ماجـسنا  لداعت و  یگنهامه ، هدـنهد  ناشن  فیرعت ، نیا  دراد . یگتـسب  اهنآ  هب  هعماج  ماوق 

یگدنز يوس  هب  ار  هعماج  ياضعا 

ص368. یناخوراس ، رقاب  همجرت : یعامتجا ، مولع  گنهرف  وریب ، نلآ  - 1
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ماظن تسا :  (1) یـساسا لماع  راهچ  زا  هدمآرب  یمظن  نینچ  دناشک . یم  هدـش  هنیداهن  ِیـشزرا  ماظن  زا  يوریپ  عمج و  رد  تایح  كرتشم ،
. یعامتجا تارییغت  مظن و  نامزمه  تیریدم  یگنهرف و  ماظن  یعامتجا ، تراظن  اهراجنه ، اهرواب و  زا  لصاح  يدامن 

تـسیز میزادرپـیم . یعاـمتجا  مظن  هراـبرد  یمالـسا  ياـه  هزومآ  هاگدـید  یـسررب  هب  نونکا  هدـش ، ناـیب  یموهفم  بوچراـچ  رب  هیکت  اـب 
ناگمه راتفر  نآ ، بوچراچ  رد  ات  دراد  یپ  رد  ار  نآ  هب  یناگمه  مازتلا  نوناق و  ترورـض  رگیدـکی ، اب  اهنآ  لـماعت  اـهناسنا و  یعاـمتجا 

، دـشاب يرتشیب  بسانت  ناسنا  یقیقح  یعقاو و  ياهزاین  اـب  نوناـق  ناـیم  هچره  ناـمگ ، یب  دوش . يریگولج  جرم  جره و  زا  ددرگ و  میظنت 
ینایحو ياـههزومآ  رب  ینتبم  نیناوق  رد  اـهنت  هک  تسا  ياهلئـسم  نیا  هتبلا  دـنکیم و  نیمأـت  رتشیب  ار  ناـسنا  یعاـمتجا  يدرف و  یباـی  ماـک 

. دوشیم نیمأت  لماک  تروصهب 

ای هلیبق  ياپ  هک  اجنآ  زج  تسا ، یعمج  تحلصم  حیجرت  نآ  فده  هک  ییاه  تلیـضف  بسک  درک ، روهظ  نآ  رد  مالـسا  هک  ياهعماج  رد 
يرابتعا هعماج  نآ  رد  نوناق  تردق  هب  میلـست  يرب و  نامرف  مظن ، ور ، نیا  زا  تشادن . یتیمها  چیه  دشاب ، نایم  رد  صاخ  یعامتجا  هورگ 

ای نیناوـق  تاررقم و  زا  تعاـطا  نآ ، همزـال  اریز  درمـش ؛ یم  کـچوک  ار  ینیـشنرهش  یگدـنز  يودـب  برع  لـیلد ، نیمه  هب   (2). تشادن
هب یبتکم  چـیه  رد  دـیاش  دـناشکب . مظن  يوس  هب  ار  یناسنا  هعماج  لماک ، تیعطاق  اب  دیـشوک  مالـسا  لـباقم ، رد  دوب . تراـجت  تاـئاضتقا 

ماما هک  تسا  ییاج  ات  هلئسم  نیا  تیمها   (3). دشاب هدشن  هجوت  مظن  هلئسم  هب  مالسا ، هزادنا 

صص 22 30. یعامتجا ، مظن  يرظن  لیلحت  حیرشت و  مظن : یسانش  هعماج  یبلچ ، دوعسم  - 1
ص36. هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت : برع ، خیرات  یتح ، يروخ  پیلیف  - 2

ص62. ج22 ، هغالبلا ، جهن  ریسفت  و  همجرت : يرفعج ، یقتدمحم  - 3

عامتجا www.Ghaemiyeh.comهزوح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 165 

http://www.ghaemiyeh.com


156 ص :

تسا و هتشذگ  زا  نخـس  هدنیآ و  ملع  نآ ، رد  هک  دینادب  : » دیامرف یم  رـشب  یگدنز  باتک  نیا  میرک ، نآرق  فصو  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
مظن هب  ار  شنادنزرف  شیوخ ، رمع  تاظحل  نیسپاو  رد  زین  ترـضح  نآ  دوخ   (1) .« تسامـش نایم  یهدناماس  مظن و  بجوم  درد و  ياود 

(2). تسا هتسناد  یهلا  ياوقت  فیدر  مه  ار  نآ  هدرک و  هیصوت  روما  رد 

تلادـع يدرف ، ياـه  يدازآ  قوقح و  نیمأـت  رب  نوزفا  هک  دـنکیم  نییبت  ياـهنوگهب  ار  مظن  يرـشب ، دودـحم  ياههـشیدنا  زا  رتارف  مالـسا 
هک تسا  يریگارف  قیقد و  نیناوق  دـنمزاین  يورخا ، يویند و  تداعـس  هب  ناسنا  ندیـسر  رتسب  ناونعهب  هعماـج  ددرگ . نیمأـت  زین  یعاـمتجا 
زا نآ  نیودت  تسا و  یندش  ینامـسآ ، ياههزومآ  زا  هدـمآرب  نیناوق  رب  هیکت  اب  اهنت  هلئـسم ، نیا  دریگ . رظن  رد  ار  یناسنا  ياه  هبنج  مامت 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  ییابطابط  همالع  تسا . جراخ  رشب  ناوت 

نیناوـق یلمع و  یلوـصا  ياراد  هـک  یتـقو  رگم  دوـش ، داـبآ  یعاـمتجا  ياراد  دـنک و  یگدـنز  یعاـمتجا  دـناوتیمن  زگره  یناـسنا  هعماـج 
دمهفب و ار  ایند  یگدنز  تقیقح  ًالامجا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  لوصا  نیا  دشاب ، هتشاد  یلمع  یلوصا  میتفگ  هکنیا  اما  دشاب . ... یعامتجا 

فلتخم زین  عاـمتجا  نآ  ننـس  دوـش  یم  ثعاـب  هلئـسم  هس  نیمه  رد  بهاذـم  فـالتخا  نوـچ  دریگب . رظن  رد  ار  ناـسنا  ماجنارـس  زاـغآ و 
(3). دوشب

هب ار  دوخ  ناناملـسم ، ات  دروآ  یم  دـیدپ  ینورد  يارجا  تنامـض  یعون  نیا ، دـبات و  یمنرب  ار  یعامتجا  نیناوق  ضقن  مالـسا ، ور ، نیا  زا 
. دنزاس دنب  ياپ  یعامتجا  طابضنا  مظن و 

ترابع هب  تسا . گنررپ  رایسب  نآ  یعامتجا  هغبص  ای  دوشیم  رازگرب  یعمج  تروص  هب  ای  زین  ینییآ  کسانم  زا  يرایـسب  یتح  مالـسا ، رد 
هب مالسا  رگید ،

هبطخ 158. ص159 ، هغالبلا ، جهن  - 1
همان 47. ص321 ، هغالبلا ، جهن  - 2

ص200. ج16 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  - 3

عامتجا www.Ghaemiyeh.comهزوح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


157 ص :

، یگدنز نوئش  مامت  رد  دهاوخیم  دوخ  ناوریپ  زا  یعمج ، ياهتدابع  هب  هیصوت  اب  یگدنز ، هتسیاب  ياههویش  اهوگلا و  هدنهد  جیورت  ناونع 
اب مالسا  یللملا ، نیب  هدرتسگ  طباور  ات  هتفرگ  هداوناخ  کچوک  داهن  زا  زین  اههصرع  رگید  رد  دنریگ . رظن  رد  ار  یعامتجا  طابـضنا  مظن و 

يزیرهمانرب دناوتیم  مظن  يرارقرب  وترپ  رد  اهنت  هعماج ، هک  ارچ  تسا ؛ هدرک  هجوت  یعامتجا  مظن  يرارقرب  هب  عماج ، صاخ و  نیناوق  عضو 
. دروآرب ار  دوخ  ددعتم  فادها  دنک و 

یعامتجا تراظن 

یعامتجا تراظن 

يارب هک  دوش  یم  هتفگ  ییاه  شور  اهرازبا و  هب  دوریم ، رامـش  هب  ندش  یعامتجا  دنور  همادا  یـسانشهعماج ، رظن  زا  هک  یعامتجا  تراظن 
لرتنک تراظن و  دنمزاین  یعامتجا ، نیناوق  اهراجنه و  اهـشزرا ، زا  يرادساپ   (1). دوریم راک  هب  هعماج  راظتنا  اب  یگنهامه  هب  درف  نتـشاداو 
لکش نیرتلماک  هب  تراظن  نیا  هب  مالـسا ، رد  دنوشن . هعماج  دشر  عنام  دننکن و  لتخم  ار  یعامتجا  مظن  نانکـشراجنه ، زا  یخرب  ات  تسا ،

رد تسا ، ینید  یقالخا  ياهماظن  صتخم  دنمتردق و  آراک ، رایسب  هک   (2) ینورد يارجا  تنامض  رب  نوزفا  اریز  تسا ؛ هدش  هجوت  نکمم 
دربیم هرهب  يدنمـشزرا  رـصنع  زا  دوشیم ، ارجا  یمالـسا  تموکح  يوس  زا  هک  هعوضوم  ماکحا  نیناوق و  رانک  رد  زین  ینوریب  تراظن  دـعب 

. دنرادنپ یم  یمالسا  ياهراجنه  رادساپ  ار  هعماج  ياضعا  مامت  هک 

ص197. یسانش ، هعماج  ینابم  - 1
وا روضح  ادخ و  هب  نامیا  رثا  رد  ناناملسم  تسا . نامیا  یمالسا ، هعماج  رد  یعامتجا  تراظن  يارب  ینورد  يارجا  تنامض  نیرت  مهم  - 2

شقن وا ، تافـص  اهییاناوت و  هب  رواب  ادـخ و  هب  نامیا  نیقی ، هب  دراد . یهاگآ  ناشراتفر  لامعا و  ماـمت  زا  دـنوادخ  دـندقتعم  اـج ، همه  رد 
اهـشاداپ و یـسرباسح ، يورخا ، یگدـنز  هب  نامیا  نینچمه  دراد . یعامتجا  ياهینکـشراجنه  تاـفارحنا و  زا  يریگولج  رد  یهجوت  لـباق 
، نآ اب  بسانتم  ددرگیم و  هضرع  یهلا  لدـع  هاگداد  رد  اهناسنا  لامعا  مامت  هک  دـنکیم  داجیا  ار  رواـب  نیا  زین  ترخآ  ناـهج  ياـهتازاجم 

. دنوشیم هداد  ازج  دارفا 
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تیوـقت و یمالـسا  هعماـج  هندـب  رد  ار  يریذپتیلوئـسم  سح  هک  دریگیم  لکـش  ییاـههزومآ  رب  هیکت  اـب  ریگارف ، یناـگمه و  تراـظن  نیا 
ياضعا مامت  هب  باطخ  یلک ، یلـصا  هدـعاق و  رد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  دـنکیم . یفرعم  نآ  ياهـشزرا  هعماج و  زا  عافد  یلوتم  ار  ناگمه 

، تسا دنوادخ  رادـتناما  هکنآ  لیلد  هب  یناسنا  ره  یمالـسا ، گنهرف  رد   (1) .« ِهتّیعَر نَع  ٌلوئـسم  مکّلُک  َو  عار  مُکّلُک  : » دـیامرف یم  هعماج 
دوجو رب  مکاح  هدارا  دوجو و  مامت  ربارب  رد  رتسگنماد ، ياهطیح  رد  هک  شیوخ ، مدرم  هداوناخ و  هورگ ، لوئسم  اهنت  هن  وا  تسا . لوئـسم 

. دنسانش یم  نیمز  يور  رب  ادخ  هفیلخ  مان  هب  ار  وا  اریز  ؛(2)  تسا لوئسم  تانئاک ، همه  ربارب  رد  زین  و 

زا يریگولج  اـهیکین و  هب  هیـصوت  دوش . یم  لاـمعا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يدـیلک  لـصا  ود  بلاـق  رد  ناناملـسم ، مومع  تراـظن 
زا ناـیهان  فورعم و  هب  نارمآ  دوخ  هجوت  زین  رواـب و  تیوـقت  يراوتـسا و  بجوـم  دراد ، نارگید  رب  هک  يراـثآ  رب  نوزفا  اهینکـشراجنه ،
هب دـبای ، لومـش  تیمومع و  یتقو  هک  دراد  زین  ینورد  یناور و  راثآ  ینوریب ، راـثآ  رب  نوزفا  ياـهزومآ ، نینچ  نیارباـنب ، ددرگ . یم  رکنم 

. دوش یم  لیدبت  یعامتجا  جیاتن 

رد هژیوهب  مالـسا ، ردص  رد  نارادـمامز . نامکاح و  هجوتم  مه  تسا و  مدرم  مومع  هب  باطخ  مه  دارفا ، یهن  رما و  یمالـسا ، گنهرف  رد 
لوا صخـش  هب  باـطخ  مدرم  فرط  زا  اهرکذـت  اـهدروخرب و  هنوگنیا  زا  یناوارف  دراوم  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم ، ریما  تیمکاـح  ناـمز 

، اهیتشز زا  یهانت  هعماج و  ياهفورعم  اهراجنه و  اهشزرا ، هب  یـصاوت   » هک تسا  نآ  يا  هزومآ  نینچ  تیمها  لیلد  تسا . هدش  لقن  هعماج 
هزاریش ماکحتسا  توق و  رب  یعامتجا ، ياهرکنم  اهیژک و 

ص38. ج72 ، راونالا ، راحب  - 1
ص238. هعیش ، یتعیرش ، یلع  - 2
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ياقب طرش  یمومع ، تبقارم  یلم و  تراظن  نیاربانب ، دشخبیم . تینوصم  يریذپبیسآ  زا  ار  نآ  دیازفا و  یم  هعماج  يونعم  ینطاب و  ماظن  و 
.(1)« تسا هعماج  تیدوجوم 

دمآ یپ  تسا و  دارفا  مومع  هفیظو  نآ ، هدـش  هتفریذـپ  تاررقم  ضقن  زا  يریگولج  هعماج و  ياـضف  تمالـس  زا  تظاـفح  ساـسا ، نیا  رب 
هعماج ياضعا  کیاکی  دوش و  ریگارف  یعامتجا  تیلوئـسم  ساسحا  هک  هاگ  نآ  لباقم ، رد  دش . دهاوخ  ناگمه  ریگنماد  نآ ، هب  یهجوتیب 
راتخاس تبالص  تمالس و  دنشاب ، هتشاد  یـضتقم  راتفر  يریگ و  عضوم  یعامتجا ، ياه  نایرج  رد  تیـساسح و  هعماج  تشونرـس  هرابرد 

. دنام دهاوخ  ظوفحم  هعماج 

نیا زا  یکی  دوشیم . لامعا  زین  رگید  ياههار  زا  یعامتجا  تراظن  یمالسا ، هعماج  رد  تشذگ ، نآ  حیضوت  هک  یناگمه  تراظن  رب  نوزفا 
یمالسا مکاح  تراظن  تلاخد و  قح  تارایتخا و  هریاد  دوشیم . هدناوخ  یلو  حالطصا  رد  هک  تسا  یمالسا  هعماج  مکاح  تراظن  اه ، هار 

یتسس و ور ، نیا  زا  دنک . یم  نیگنـس  رایـسب  ار  وا  تیلوئـسم  لمع ، رد  تسا و  هدرتسگ  رایـسب  تواضق ، ارجا و  يراذگ ، نوناق  هزوح  رد 
، مالـسا رد  لیلد  نیمه  هب  درک . دهاوخ  لیمحت  یمالـسا  ندمت  هعماج و  رب  يریذـپان  ناربج  ياهدـمآ  یپ  یعامتجا ، تراظن  رد  وا  تلفغ 

دیاب یمالسا  هعماج  ربهر  ساسا ، نیا  رب  تسا . هدش  نییعت  یمالـسا  هعماج  ربهر  يارب  لمع  قالخا و  ملع ، هنیمز  هس  رد  یمهم  ياهیگژیو 
نیزاوم لوصا و  يزیرهمانرب ، یـشیدنارود و  اب  دشاب و  هتـشاد  یفاک  تخانـش  هعماج  ییاهن  فده  زا  رادروخرب و  عرو  اوقت و  تلادع ، زا 

تیبرت دنک . یفرعم  ییاسانش و  ار  تکرح  نیا  هار  رس  رب  دوجوم  عناوم  نییعت و  ار  یعامتجا  تکرح 

ص176. مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  یسانشهعماج  لئاسم  هغالبلا ، جهن  داینب  - 1
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، ردـص هعـس  حـماست و  یعامتجا ، ياه  فـالتخا  زا  يریگولج  یمالـسا ، هعماـج  ندـمت  ییافوکـش  دـشر و  يارب  مزـال  ياـهورین  میلعت  و 
رادروخرب اهنآ  زا  دیاب  یمالسا  هعماج  مکاح  هک  تسا  ییاه  یگژیو  رگید  زا  يرادیاپ  تعاجـش و  يزوسلد ، یهاوخریخ و  يریذپداقتنا ،

(1). دشاب

ناکما اب  یمـسر و  ریغ  تراظن  بلاق  رد  دنناوتیم  نیدـلاو  تسا . رادروخرب  تراظن  قح  زا  یمالـسا  هعماج  رد  زین  ردـپ  هژیو  هب  هداوناخ و 
یفاک تخانش  نتشاد  اب  ردام  ردپ و  دنناوخارف . یمالسا  ياهراجنه  تیاعر  هب  ار  شیوخ  نادنزرف  ییارجا ، ياهتنامض  رتشیب  يریگراکهب 

قیوشت هتسیاش  ياهراک  ماجنا  هب  ار  اهنآ  دنناوتیم  یتحار  هب  نادنزرف ، اب  هرمزور  کیدزن و  هطبار  لیلد  هب  ناشیا و  يدنمناوت  نادنزرف و  زا 
رتسب ناشیا ، ماقم  تشادیمارگ  ردام و  ردپ و  هب  مارتحا  هرابرد  مالـسا  یقالخا  ياههیـصوت  دنرادزاب . ینکـشراجنه  يورجک و  زا  دـننک و 

. دنکیم مهارف  نادنزرف  فرط  زا  نانآ  ياهروتسد  يارجا  يارب  یبسانم 

یعامتجا طباور 

یعامتجا طباور 

هار دـنکیم ، نیمأت  رتلماک  رتهب و  ار  ناسنا  ياهزاین  هکنآ  رب  نوزفا  دوشیم ، رگهولج  یعمج  یگدـنز  بلاق  رد  هک  ناسنا  یعاـمتجا  طـباور 
ناسنا تسا . هدـش  هیـصوت  هتفرگ و  رارق  مالـسا  قیوشت  دـییأت و  دروم  لیلد ، نیمه  هب  دزاسیم و  رتراومه  زین  ار  تداعـس  هب  ناسنا  ندیـسر 

. دریگ لکش  دحتم  هتسب و  مه  ياهعماج  ات  دنک ، تیوقت  تیبثت و  ار  هعماج  ناکرا  دیاب  یعمج  یگدنز  فادها  هب  ندیـسر  يارب  یعامتجا 
رد عماوج  نایم  طباور  ات  ناسنا  ود  نایم  طباور  زا  كرتشم ، فادـها  نیمأت  يارب  اهناسنا  زیمآتملاسم  یتسیزمه  بلاق  رد  یعامتجا  طـباور 

همه هک  دباییم  ققحت  ینامز  ضرف  نیا  هتبلا  دریگ . یمربرد  ار  یناهج  حطس 

صص 435 443. هایحلا ، حیتافم  یلمآ ، يداوج  هللادبع  صص 390 406 ؛ نآرق ، هاگدید  زا  خیرات  هعماج و  - 1
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يدام حلاصم  نیمأت  ساسا  رب  یناهج  هعماج  لیکشت   (1). دنشوکب نآ  ققحت  هار  رد  دنشاب و  هتشاد  كرتشم  فادها  يونعم  رظن  زا  اهناسنا 
اهناسنا مامت  هک  دریگ  لکش  ياهعماج  دشوک  یم  دنکیم و  شالت  نآ  ققحت  يارب  مالسا  هک  تسا  ینامرآ  یـضرف  اهناسنا ، همه  يونعم  و 

. دنشاب هتشاد  كرتشم  شنیب  فادها و  نآ  رد 

هک تسا  ییاهـشنت  اهداضت و  شهاک  حوطـس و  مامت  رد  اه  ناسنا  نایم  یعامتجا  طباور  يراوتـسا  مالـسا ، نید  فادها  زا  یکی  نیاربانب ،
طباور هک  هزورما  هژیوهب  عوضوم  نیا  دنک . یم  لزلزتم  یعامتجا  لباقتم  فیاظو  رد  ار  دارفا  دـهعت  دـشکیم و  شلاچ  هب  ار  یعامتجا  مظن 

. دراد يرتشیب  تیمها  تسا ، هدش  رتفیعض  ياهلیبق  ياهدنویپ  ینوخ و 

هداوناخ تسا . یگداوناخ  هطبار  دنک ، یم  هبرجت  ار  نآ  دوخ  یگدنز  لوط  رد  یناسنا  ره  الومعم  هک  یعامتجا  طباور  نیرتیساسا  زا  یکی 
، هداوناخ تسا . هتـشاد  صاخ  یتیمها  هراومه  رـشب ، یعامتجا  دحاو  نیرت  کچوک  نیتسخن و  ناونع  هب  اهندمت ، عماوج و  خیرات  لوط  رد 
یـسنج و ياهزاین  هدننکنیمأت  رگید ، يوس  زا  تسا و  دـیدج  لسن  زیمآتبحم  شزومآ  شرورپ و  لحم  نارـسمه و  تبحم  نوناک  ییوس  زا 

يونعم دعب  ود  ره  هب  نآ ، رد  دوخ  صاخ  يراتفر  يوگلا  داهنشیپ  هداوناخ و  عوضوم  رد  زین  مالسا  دیآ . یم  رامش  هب  دارفا  يداصتقا  عفانم 
رب هیکت  اب  هعیـش  ناملاع  یمامت  هک  تسا  مهم  نانچ  ردام ، ردپ و  اب  طابترا  رد  هژیو  هب  دنویپ ، نیا  هب  هجوت  تسا . هدرک  هجوت  نآ  يدام  و 

ياهدـنویپ عاونا  هراـبرد  یمالـسا  درکیور  نیا  هتبلا   (2). دـنا هدرمـش  تاـبجاو  نیرت  مهم  زا  ار  نآ  لـقع ، تنـس و  باـتک ، هناـگ  هس  هلدا 
اب یلو  دراد ، نایرج  يدنواشیوخ 

ص96. ج3 ، نآرق ، رد  قالخا  - 1
ص211. هایحلا ، حیتافم  - 2
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(1). تسا هدش  هجوت  يدنواشیوخ  دنویپ  رد  بیترت  تیاعر  هب  تایاور  تایآ و  رد  نآ ، تیاعر  رد  ناسنا  یناوتان  هب  هجوت 

يانعم هب  ًاموزل  يورخا  تداعـس  هب  ندیـسر  سدـقم ، نییآ  نیا  بوچراچ  رد  هک  تسا  لیلد  نآ  هب  مالـسا  ياه  هزومآ  یعامتجا  درکیور 
كرت تیناـبهر و  ییوس  زا  مالـسا ، نیارباـنب ، تسا . هتفرگ  تروص  هناـنیبعقاو  یهجوـت  زین  ناـسنا  يداـم  ياـهزاین  هب  تسین و  اـیند  كرت 

ار نآ  زج  هطبار  هنوگره  دزاس و  یم  دودـحم  ییوشانز  طـباور  هب  ار  یـسنج  طـباور  رگید ، يوس  زا  دـنکیم و  شهوکن  ار  ینیزگرـسمه 
هب تلادع ، تیاعر  رب  نادرم  ییاناوت  طرش  هب  هدوب ، جیار  ناتسبرع  هعماج  رد  مالسا  زا  شیپ  هک  زین  يرسمهدنچ   (2). تسا هتسناد  عونمم 
هک هدرک  عضو  یماکحا  یـسنج ، طباور  رد  تفع  هب  اـهناسنا  توعد  راـنک  رد  میرک  نآرق  نینچمه   (3). تسا هدش  دودحم  رـسمه  راهچ 

بوچراچ رد  . (4) تـسا هدرک  مزلم  نامرحمان  ربارب  رد  اهییابیز  ندب و  ندیناشوپ  هب  ار  نانز  تسا و  زیمآتوهـش  هاگن  زا  نانمؤم  هدـنرادزاب 
مارتـحا هب  میرک  نآرق  شرافـس  درک . هراـشا  ناوت  یم  زین  نادـنزرف  نیدـلاو و  لـباقتم  طـباور  هب  رهوش ، نز و  طـباور  رب  نوزفا  هداوناـخ ،

اب مالـسا ، رد  مدـق  تابث  نیع  رد  تسا  فظوم  وا  دوخ ، دـنزرف  نتخاس  كرـشم  رب  نانآ  شالت  تروص  رد  یتح  هک  تساجنآ  ات  نیدـلاو 
(5). دنک راتفر  ینابرهم  یکین و  هب  نانآ 

عطاـق در  اـب  مالـسا  تسا . یناـمیا  يردارب  توخا و  هطبار  یمالـسا ، هعماـج  رد  مالـسا  ياـه  هزوـمآ  هجوـت  دروـم  رگید  یعاـمتجا  هطبار 
رگیدکی ردارب  ار  نانمؤم  مامت  اهناسنا ، یتاذ  تمارک  هب  هجوت  اب  يداژن و  یموق و  تابصعت 

180 و 215. هرقب : کن : - 1
.30 جراعم : 6 ؛ نونمؤم : کن : - 2

3 و 129. ءاسن : کن : - 3
30 و 31. رون : کن : - 4

14 و 15. نامقل : کن : - 5
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هب یمالـسا  ياههزومآ  حور  ًالوصا  تسا . هتـشاذگ  شیامن  هب  ار  یعامتجا  یگتـسبمه  هولج  نیرتـالاو  بیترت ، نیدـب  (1) و  هدرک یفرعم 
هدرک دـیکأت  هلئـسم  نیا  رب  يرایـسب  تاـیآ  رد  دـناوخیم و  دـیحوت  روحم  لوح  یلد  مه  داـحتا و  يوـسهب  ار  ناـگمه  هک  تسا  ياـهنوگ 

مه نآ  ناسنا ، ود  نایم  نکمم  دنویپ  نیرتکیدزن  تروص  هب  هک  تسا  هدرب  الاب  يردق  هب  ار  ناناملـسم  نایم  دنویپ  حطـس  مالـسا   (2). تسا
ياههلق دنناوتیم  ياهدـننک  نییعت  زاسگنهرف و  یقرتم ، هناگی ، لصا  نینچ  وترپ  رد  ناناملـسم  دوش . یم  هدـید  يربارب  تاواسم و  ساسا  رب 

، تسا هللا  لبح  هب  ماصتعا  نامه  هک  یگژیو  کی  لوح  ار  ناملسم  هدنکارپ  عماوج  دناوت  یم  یمالسا  توخا  لصا  دننک . حتف  ار  يدنلبرس 
هاگشیپ رد  ناگمه  يربارب  رصنع  ود  رب  هک  یمالسا  توخا  لصا  دهد . دنویپ  رگیدکی  هب  هدحاو  تما  لیکـشت  يارب  ار  نانآ  دروآ و  درگ 

دـنک و یم  لطاب  ار  یموق  ياه  یـشورفرخف  یلم و  موهوم  ياهزایتما  همه  تسا ، ینتبم  یعاـمتجا  یگدـنز  هصرع  رد  يردارب  دـنوادخ و 
. دـشخب یم  تدـحو  هللا  لوسر  دـمحم  هللا و  الا  هلا  مچرپ ال  ریز  خـیرات ، هاگداز و  تیلم ، موق ، نابز ، داژن ، گـنر ، زا  غراـف  ار  ناناملـسم 
اه لاس  هک  درک  لطاب  ار  جرزخ  سوا و  يا  هلیبق  ياـه  یـشورفرخف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترجه ، يادـتبا  رد  هک  هنوگناـمه 

. داد رس  یگتسبمه  راعش  تسب و  يردارب  دنویپ  راصنا  نارجاهم و  نایم  دوب و  هدرک  يزوت  هنیک  راتشک و  هنحص  ار  برثی 

(10 تارجح : ...«. ) ٌهوخإ َنونمؤملا  امنإ  - » 1
ُْمْتنُک َو  ًاناَوْخِإ  ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف  ًءاَدْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َهَمِْعن  اوُرُکْذا  َو  اُوقَّرَفَت  َو َال  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو  - » 2

هدنکارپ دینز و  گنچ  ادـخ  نامـسیر  هب  یگمه  و  َنوُدَـتْهَت ؛ ْمُکَّلََعل  ِِهتاَیآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکل�ذَـک  اَْهنِم  ْمُکَذَْـقنَأَف  ِراَّنلا  َنِم  ٍهَْرفُح  اَفَـش  یَلَع 
هب و  درک ، داجیا  تفلا  امش  ياه  لد  نایم  وا  دیدوب و  رگیدکی  نمـشد  هنوگچ  هک  دیرآ  دای  هب  دوخ ، رب  ار  ادخ  ِگرزب ]  ] تمعن و  دیوشن !

ار دوخ  تایآ  دنوادخ  نینچنیا ، داد . تاجن  نآ  زا  ار  امـش  ادـخ  دـیدوب ، شتآ  زا  يا  هرفح  ِبل  رب  امـش  و  دـیدش ! ردارب  وا ، ِتمعن  ِتکرب 
(103 نارمع : لآ  «. ) دیوش تیاده  ياریذپ  دیاش  دزاس ؛ یم  راکشآ  امش  يارب 
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حلاصم مدقت  ناسحا و  تلادـع ، دـننام  یعامتجا ، طباور  رب  مکاح  یلک  لوصا  رب  نوزفا  دـهدیم  ناشن  یمالـسا  ياههزومآ  قیقد  یـسررب 
داجیا مهم  لماوع  زا  یکی  يراوج ، مه  اتـسار ، نیا  رد  تسا . یعاـمتجا  طـباور  تیوقت  داـجیا و  ياـهراکهار  رگید ، مهم  هلئـسم  يونعم ،

، محر هلص  هب  هیصوت  ای   (1) یهورگ تروص  هب  ینییآ  کسانم  زا  يرایسب  ماجنا  هب  هیصوت  اب  یمالسا  ياههزومآ  تسا . دارفا  نایم  طابترا 
طباور ییاـــیوپ  هار  زا  (2) و  تیوقت یمالـسا ، هعماـج  رد  ار  يراوجمه  رگیدـمه ، اـب  یتـسود  هب  ناناملـسم  قـیوشت  رگیدـکی و  تاـقالم 
هزومآ رد  هک  تسا  تبثم  فطاوع  زاربا  هطبار ، داجیا  لماوع  رگید  زا  تسا . هدرک  تیادـه  لاـمک  دـشر و  يوسهب  ار  هعماـج  یعاـمتجا ،

کین و قالخا  درک . هراشا  نداد  هیدـه  ندرک و  مالـس  نتـشاذگ ، مارتحا  ییورهداـشگ ، هب  ناوت  یم  عوضوم  نیا  هراـبرد  یمالـسا  ياـه 
. تسا هدش  دیکأت  نآ  رب  موصعم  نایاوشیپ  ربمایپ و  نانخس  رد  هک   (3) تسا طابترا  داجیا  یساسا  لماوع  رگید  زا  زین  ینتورف 

داصتقا هزوح 

هراشا

داصتقا هزوح 

اه لصف  ریز 

فرصم يوگلا 

يداصتقا تلادع 

دیلوت تابسانم 

رادیاپ هعسوت  تسیز و  طیحم 

فرصم يوگلا 

هراشا

فرصم يوگلا 

یمالـسا ياههزومآ  دراد . ياهژیو  هاگیاج  فرـصم  عوضوم  نآ ، ياهوگلا  یگدـنز و  کبـس  هرابرد  نوگانوگ  ياههیرظن  ثحابم و  رد 
هرابرد یناوارف  ياهروتسد  زین 

ياهزایتما هک  دنکیم  لقتنم  دناهداتسیا  مه  رانک  زامن  فص  رد  هک  یناسک  هب  ار  مایپ  نیا  تعامج ، تروصهب  زامن  ییاپرب  لاثم ، يارب  - 1
اهترودک و عفر  بجوم  تدحو ، هیحور  یعامتجا و  یگتسبمه  تیوقت  اب  تعامج  زامن  بیترت ، نیدب  دوش . فالتخا  بجوم  دیابن  ناشیا 

. دوشیم اهعازن 
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ص95. یعامتجا ،» هیامرس  نید و  - » 2
هقالع دـشاب ، هتـشاد  وکین  قالخا  هک  یـسک  ِِهب ؛ ُسوفُّنلا  تَِسنأ  َو  ُهّوبُِحم  َُرثَک  هُقلُخ  تَنُـسَح  نَم  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  - 3

هدومرف ینتورف  هراـبرد  نینچمه  ص255 ) ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینـصت  «. ) دـنریگیم سنا  وا  هـب  دارفا  دـندرگیم و  رایـسب  شنادـنم 
ص249) نامه ، «. ) َِکَتلِزنَم َقوف  ُسانلا  َکلّزَُنت  اِهَتلِزنَم  َنود  َکَسفَن  لَِّزن   » و ُهّبَحملا » ِعضاوتلا  هرَمَث  : » تسا
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یگدـنز و کبـس  رد  فرــصم  هاـگیاج  هـب  ادـتبا  شخب  نـیا  رد  نیارباـنب ، تـسا . هدرک  هـئارا  نآ  هتــسیاش  ياـهوگلا  نییبـت  فرــصم و 
هرابرد ار  ینید  ینابم  لوصا و  زا  یخرب  میـشوک  یم  یمالـسا ، ياههزومآ  رب  هیکت  اب  سپـس  مینک . یم  هراشا  نآ  اب  طـبترم  ياههاگدـید 
شقن نینچمه  مالـسا و  رظن  زا  ار  فرـصم  تسرد  ياهوگلا  میزاس و  نییبت  دراد ، یگدنز  کبـس  رب  یمهم  ياه  يراذگرثا  هک  فرـصم 

. مینک هئارا  نآ  جیورت  نییبت و  رد  ار  یلم  هناسر 

یـسایس یعامتجا و  يداصتقا ، هعـسوت  نینچمه  نآ و  عیزوت  الاک ، عاونا  دـیلوت  يارب  عبانم  صیـصخت  رد  هعماـج ، ره  رد  فرـصم  يوگلا 
عباـنم دـنک ، قیوشت  نوزفازور  رتشیب و  فرـصم  هب  ار  دارفا  هعماـج ، رب  مکاـح  فرـصم  ياـهوگلا  رگا  نیارباـنب ، دراد . هدـننکنییعت  یـشقن 

رد يراذگهیامرـس  نازیم  زا  زادناسپ ، یلک  حطـس  شهاک  اب  دبای و  یم  صاصتخا  فرـصم  هب  شیپ  زا  شیب  زور  ره  هعماج  نآ  يدمآرد 
زین يداصتقا  فعـض  هتبلا  دنکیم و  ور  هبور  یعامتجا  رقف  زین  دیلوت و  شهاک  اب  ار  هعماج  هلئـسم ، نیا  نامگ ، یب  دوش . یم  هتـساک  هعماج 

نالک حطس  رد  دناوتیم  فرصم  حیحص  يوگلا  نتفرگ  شیپ  رد  لباقم ، رد  دوب . دهاوخ  یعامتجا  طاطحنا  یگنهرف و  رقف  زاسهنیمز  دوخ 
يزارفارس تزع و  هب  یبایتسد  يداصتقا و  لالقتسا  زین  و  دارفا ، ياهتـساوخ  اهزاین و  اب  هعماج  تاناکما  نایم  بسانت  یگنهامه و  تابجوم 

اـههنیزه و نتخاـس  نزاوـتم  ياـنعم  هب  هـک  یلمجت  رورـض و  ریغ  ياـه  فرـصم  زا  زیهرپ  زین  يدرف  حطـس  رد  دزاـس . مـهارف  ار  یعاـمتجا 
. دروآیم ناغمرا  هب  ار  یناور  یحور و  شمارآ  تساهدمآرد ،

زا ياهویـش  حالـصا  ناونع  اـب  رت ، یلک  یبوچراـچ  رد  دـیاب  ار  فرـصم  يوـگلا  حالـصا  ثحب  هک  تسا  يرورـض  زین  هتکن  نیا  هب  هجوـت 
یـسانشبیسآ فرـصم ، يوگلا  كرد  مهف و  تفگ  ناوتیم  رگید ، تراـبع  هب  دراد . ياـهژیو  هاـگیاج  نآ  رد  فرـصم  هک  مینیبـب  یگدـنز 

نتفرگ رظن  رد  اب  فرصم ، ياهوگلا  حالصا  زین  دوجوم و  ياهوگلا 
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، یتخانـشهعماج هاگن  اب  ساسا و  نیا  رب  دوشیم . رـسیم  نآ  یعاـمتجا  یگنهرف و  ياهدـنور  هعماـج و  نوگاـنوگ  تاـقبط  یگدـنز  کـبس 
؛ دشاب هعماج  دارفا  تیوه  گنهرف و  زا  يدامن  دـناوتیم  هکلب  تشادـنپ ، هنایوج  تعفنم  يداصتقا  عوضوم  کی  اهنت  ناوت  یمن  ار  فرـصم 

لاثم يارب  دنکیم . وجو  تسج  اههداوناخ  يدمآرد  يداصتقا و  تیعضو  رد  طقف  ار  فرصم  يوگلا  يدنمـشیدنا  رتمک  هزورما ، هک  نانچ 
، ساسا نیا  رب  تساهـشزرا . اههدـیا و  اهدامن ، اه ، هناشن  هدـنرادربرد  هکلب  تسین ، یتسیز  ياهزاین  ياضرا  اهنت  فرـصم ، ویدروب ، رظن  زا 

ظفح داجیا و  يارب  هدش ، يرادـیرخ  ياهالاک  نتـشاذگ  شیامن  هب  هار  زا  الاک ، رادـیرخ  نآ  رد  هک  تسا  يدـنور  ام  نارود  رد  فرـصم 
(1). دنکیم شالت  شیوخ  هاوخلد  تیوه 

هب یگدنز  کبس  ًالوصا  درک . تیاده  یگدنز  کبس  موهفم  يوسهب  ار  نادنمشیدنا  دارفا ، یفرصم  راتفر  رت  فرژ  يواکاو  بیترت ، نیدب 
یعامتجا مولع  دراو  تسا ، یعامتجا  تاکرحت  تازیامت و  يدـنب و  رـشق  ثحبم  هب  هزات  یلیلحت  درکیور  هدـنهد  ناشن  هک  یموهفم  ناونع 

يوگلا حالـصا  ور ، نیا  زا  دوش . یم  طوبرم  یعاـمتجا  تیوه  نییبـت  زییمت و  يارب  یفرـصم  ياـهالاک  زا  يریگ  هرهب  هب  هدـیا ، نیا  دـش و 
کبس موهفم  زا  یسانش ، هعماج  تایبدا  رد   (2). تسین نکمم  دیدج  يایند  رد  یگدنز  کبس  فرصم و  تیهام  هب  هجوت  نودب  فرصم ،

زاب يدالیم  ههد 1920  هب  نآ  هنیـشیپ  هک  تسخن  يدـنب  لومرف  رد  دراد . دوجو  توافتم  يزاـس  موهفم  هنوگ  ود  تشادرب و  ود  یگدـنز ،
هب یعامتجا  هقبط  نییعت  يارب  یـصخاش  ناونع  هب  رتشیب  هدوب و  دارفا  یعامتجا  تیعقوم  تورث و  هدنهد  ناشن  یگدـنز  کبـس  ددرگ ، یم 

کبس مود ، يدنب  لومرف  رد  تسا . هتفر  یم  راک 

ص42. اهیدرم ، یضترم  همجرت : ینالقع ، باختنا  یلمع و  لیالد  شنک : هیرظن  ویدروب ، ری  یپ  - 1
ياهـشهوژپ یلم ،» هناسر  رب  دـیکأت  اب  مالـسا  رد  فرـصم  لوصا  دـیدج و  يایند  رد  ییارگ  فرـصم  یناـبم  ، » ییاـضرمالغ رغـصایلع  - 2

.30 صص 11 - یپایپ 61 ،)  ) ش1 ، 1389 مهدفه ، لاس  یطابترا ،
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هتینردم و یگنهرف  ياه  ینوگرگد  نتم  رد  اهنت  هک  تسا  ینیون  یعامتجا  لکـش  هکلب  تسین ، یعامتجا  هقبط  نییعت  يارب  یهار  یگدنز ،
هک دارفا  ياهراتفر  اه و  شرگن  اه ، شزرا  فیرعت  يارب  تسا  یهار  یگدـنز ، کبـس  انعم ، نیا  رد  دـبای . یم  انعم  ییارگ  فرـصم  دـشر 

تیعقاو نیا  زا  یعامتجا ، مولع  رد  یگدـنز  کبـس  موهفم  دـشر  تسا . شرتسگ  لاح  رد  زور  ره  یعامتجا ، ياـه  لـیلحت  رد  نآ  تیمها 
هک هقبط  موهفم  دـهد و  حیـضوت  ار  یعامتجا  يایند  ینوگانوگ  تسناوت  یمن  دوجوم  ياه  یـسانش  خنـس  رگید ، هک  دریگ  یم  همـشچرس 

، یتیعضو نینچ  رد  دوب . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییآراک  يدنمدوس و  جیردت ، هب  دش ، یم  هدرمش  نییبت  ییالط  لصا  ینالوط ، یتدم  يارب 
زا ار  یگدنز  ياه  کبـس  أشنم ، ای  هقطنم  اوتحم ، هقبط ، موهفم  فالخرب  اریز  دوش ؛ یم  هدافتـسا  یگدنز  کبـس  ریذـپ  فاطعنا  موهفم  زا 

رگیدکی اب  اه ، شرگن  اهدمآرد و  اه ، تیلاعف  اه ، هنیـشیپ  یخرب  هک  دنک  یم  تیاکح  نیا  زا  اهنت  یگدنز ، کبـس  دنک . یمن  نییعت  شیپ 
(1). دنک میسرت  ار  اهنآ  حرط  دناوت  یم  یعامتجا  رگ  لیلحت  دنرتراگزاس و 

هنوگ نادنمشیدنا ، زا  یخرب  هک  تسا  هدش  ببس  فرصم ، يوگلا  زا  یـشان  یعامتجا  ياه  تیوه  اه و  يدنب  هبتر  اهزیامت ، نتفای  تیمها 
هنیمز نیا  رد  زین  يرت  هدرتسگ  ياه  يدـنب  میـسقت   (2). دـننک نییبت  یلماعت  يا  هطبار  رد  ار  یعامتجا  تیعقوم  يداصتقا و  یگدـنز  ياـه 

زا یخرب  رگید ، يوس  زا  تسا . هلمج  نآ  زا  یـسایس  یگدنز  کبـس  یتح  يدرف و  یگدنز  کبـس  ینید ، یگدنز  کبـس  هک  هدـش  هئارا 
راهچ زا  هطبار ، نیمه  رد  دریگ . یم  همشچرس  نید  ای  گنهرف  زا  هک  تسا  هتـسباو  ییاه  شزرا  هب  یگدنز  کبـس  دندقتعم  نادنمـشیدنا 

، ینید شزرا  عون 

 . صص 7 8 یعامتجا ،» تیوه  یتخانش  هعماج  لیلحت  رد  نیون  ياهدرکیور  یگدنز ، کبس  ات  يدنب  هقبط  زا  - » 1
ص17. یلم ،» هناسر  رب  دیکأت  اب  مالسا  رد  فرصم  لوصا  دیدج و  يایند  رد  ییارگ  فرصم  ینابم  - » 2
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یم دوجو  هب  ار  یگدـنز  کبـس  رگیدـکی ، اب  اـهنآ  لـماعت  هک  دوشیم  هدرب  ماـن  یتخانـش  ییاـبیز  شزرا  يداـم و  شزرا  یقـالخا ، شزرا 
(1). دروآ

ناسنا سرتسد  رد  مالسا  هک  ییاهراجنه  اه و  شزرا  دراد . اه  ناسنا  یگدنز  کبـس  هب  یـصاخ  شرگن  مالـسا  نوگانوگ ، نایدا  نایم  رد 
هک دنک  یم  جیورت  میسرت و  ار  یکبس  تیاهن ، رد  دهد و  یم  رارق  ریثأت  تحت  یگدنز  زا  ار  وا  ياه  تشادرب  شنم و  هقیلـس ، دراذگ ، یم 

تفگ ناوت  یم  زین  فرصم  عوضوم  دروم  رد  اتـسار و  نیمه  رد  دماجنا . یم  یـصاخ  یگدنز  هویـش  يراتفر و  ياهوگلا  يریگ  لکـش  هب 
یـصاخ ياهوگلا  زا  هعماج ، ره  گنهرف  رب  هیکت  اب  دوریم ، رامـش  هب  رگید  يداصتقا  تیلاعف  ره  عیزوت و  دیلوت و  فدـه  هچرگا  فرـصم 

هب دشاب . هتـشاد  تفرـشیپ  هعـسوت و  هب  هعماج  نآ  یبایتسد  ناکما  مدع  ای  ناکما  رد  يرثؤم  شقن  دناوت  یم  اهوگلا  نیا  دنک و  یم  يوریپ 
فرص يداصتقا  تینالقع  هب  ندرکن  هدنـسب  سفن و  بیذهت  یقالخا ، ياهشزرا  تیاعر  هرابرد  یناوارف  ياهشرافس  مالسا  لیلد ، نیمه 

تداسح یمشچمه و  مشچ و  زا  زیهرپ  نادنمزاین ، هب  هجوت  دارفا ، يوربآ  نأش و  تاعارم  یتسیزهداس ، دننام  ییاهشزرا  رب  و  دراد 
زا هک  نانچ  دزرو ؛ یم  مامتها  نانآ  ترخآ  هب  مه  دراد و  هجوت  شناوریپ  يایند  هب  مه  هک  تسا  یلماـک  نییآ  مالـسا ، تسا . هدرک  دیکأت 

، ساسا نیا  رب  درادزاب . ایند  زا  ار  نانآ  ترخآ ، هب  هجوت  هن  دوش و  ترخآ  زا  ناشتلفغ  ببـس  نانآ  یهاوخ  اـیند  هن  دـهاوخ  یم  ناناملـسم 
هلئـسم تسا  بقارم  ًالماک  رگید ، يوس  زا  دـبای و  ناماس  ناشیایند  ات  دراذـگ  یم  زاب  اه  ناـسنا  يارب  ار  فرـصم  هار  وس ، کـی  زا  مالـسا 

. دوشن جراخ  عرش  رظن  دروم  بوچراچ  لادتعا و  هداج  زا  فرصم 

ص9. یگدنز ، کبس  فرصم و  یلضاف ، دمحم  - 1
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، فرـصم هب  هیـصوت  هرابرد  مالـسا  رد  تسا ، ریذـپان  بانتجا  ناسنا  يزیرغ  یعیبط و  ياـهزاین  هب  ییوگخـساپ  يارب  فرـصم  هک  اـجنآ  زا 
رد یتایح  يا  هدیدپ  ناونع  هب  هکنآ  ياج  هب  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یعیبط  لکـش  فرـصم ، هاگ  درادـن . دوجو  يدایز  ياه  هزومآ 

، دح زا  شیب  فرـصم  دوش و  یم  لیدبت  فده  هب  هلیـسو  بیترت ، نیا  هب  دروآ و  یم  رد  دوخ  تمدـخ  هب  ار  ناسنا  دـشاب ، ناسنا  تمدـخ 
هب ینآرق  تایآ  زا  یـشخب  ور ، نیا  زا  ددرگ . یم  اه  يراـجنهان  اـه و  یهاـبت  اـه ، یـشورف  رخف  اـه ، فارـسا  اـه ، شزغل  عاونا  زاـس  هنیمز 
رد يور  هنایم  هب  اهنآ  رد  هک  یتایاور  تایآ و  تسا . هتفای  صاصتخا  ندرک  فرـصم  تسرد  شزومآ  فرـصم و  هرابرد  يزاـس  گـنهرف 

گنهرف یپ  رد  همه  تسا ، هدش  هراشا  لاوما  نتـشاذگ  دکار  زا  زیهرپ  لاوما و  نداد  ردـه  زا  زیهرپ  ریذـبت ، فارـسا و  زا  زیهرپ  فرـصم ،
. دنتسه فرصم  يارب  يزاس 

یگتـسب یمدآ  ياهزاین  يدـنبهقبط  هافر و  نوگانوگ  حوطـس  تخانـش  هب  فرـصم ، هزوح  رد  مالـسا  رظن  دروم  ياهوگلا  قیقد  صیخـشت 
ای هعسوت  شیاشگ و  حطس  و  تایهافر ، ای  یفاک  حطس  تایرورض ، ای  یفاکان  حطس  هب  ناسنا  هافر  يدنبهقبط  اب  ناملسم  نادنمشیدنا  دراد .

، مود حطـس  تسایند . رد  تایح  لالتخا  ببـس  اهنآ  دوبن  هک  ددرگ  یمزاب  يروما  هب  تسخن ، حطـس  هک  دـناهتفگ  هنوگنیا   (1)، تاینیسحت
يروما موـس ، حطـس  دنکیمن . لتخم  ار  تایح  ناـشدوبن  یلو  دریگیم ، رارق  راشف  رد  ناسنا  اـهنآ  دوـبن  اب  هک  تسا  ییاهزیچ  هـب  طوـبرم 

. دوشیم لابند  اهنآ  هلیسو  هب  هدیدنسپ  ياهتداع  دراد و  ار  نآ  ياضتقا  قالخا ، مراکم  تورم و  هک  تسا 

صص 46 50. ش 34 ، ، 1388 یمالسا ، داصتقا  یمالسا ،» ياهشزرا  يانبم  رب  فرصم  يوگلا  ، » یکشدوت يرقاب  یبتجم  - 1
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فرـصم لیلد ، نیمه  هب  دوشیم . هیجوت  رتشیب  فرـصم  يدام و  تذـل  تلاصا  يانبم  رب  برغ ، ندـمت  وریپ  عماوج  ینونک  فرـصم  يوگلا 
رب هیکت  اـب  ینید و  يدـیحوت و  هاـگن  وترپ  رد  یمالـسا  بولطم  يوگلا  دـهدیم . شیازفا  ار  دـیلوت  دراد و  یپ  رد  ار  رتشیب  ياـضاقت  رتشیب ،

تسین و فرـصم  هزیگنا  اهنت  درف ، تیاضر  نیمأت  مالـسا ، هاگدـید  زا  دریگیم . شیپ  رد  ار  توافتم  يدرکیور  یـشزرا ، یقـالخا و  لوصا 
هیحور مالـسا  لیلد ، نیمه  هب  تفرگ . رظن  رد  ار  لاـمعا  يورخا  هبنج  دـیاب  يویند  هبنج  رب  نوزفا  درک و  هجوت  زین  یهلا  تیاـضر  هب  دـیاب 

: تسا هدرک  شهوکن  دنت  ینحل  اب  دنرادن ، تذل  زج  یفده  دوخ  یگدنز  رد  هک  ار  یناسک  یفن و  ار  يدام  ییارگفرصم 

(12 دمحم : . ) ْمُهَّل يًْوثَم  ُراَّنلاَو  ُماَْعنَْألا  ُلُکْأَت  اَمَک  َنُولُکْأَیَو  َنوُعَّتَمَتَی  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو 

. تسا نانآ  يارب  یهاگیاج  شتآ  دنروخیم و  اهماد  هک  روط  نامه  دنروخیم ؛ دنریگیم و  هرهب  ایند ] زا  ، ] دندیزرو رفک  هک  یناسک 

حالصا هتسویپ  تیدج و  اب  ار  هعماج  رد  دوجوم  فرصم  هویش  یمالـسا ، بولطم  يوگلا  هب  هاگن  اب  دیاب  هراومه  ناملـسم  هعماج  نیاربانب ،
هلیسو ار  نآ  دننک و  حالصا  دناهدش ، قلخ  هچ  نآ  يارب  ار  دوخ  فرصم  هزیگنا  دناهدش  قیوشت  ناناملسم  مالسا ، يداصتقا  ماظن  رد  دنک .

: زا دنترابع  یمالسا  ياه  هزومآ  دییأت  دروم  فرصم  ياهوگلا  ياه  یگژیو  ساسا ، نیا  رب  دنهد . رارق  دوخ  لامک 

یهاوخهدایز یفن  یقیقح و  زاین  ساسا  رب  فرصم  . 1

یهاوخهدایز یفن  یقیقح و  زاین  ساسا  رب  فرصم  . 1

هیاپ رب  فرصم ، ساسا  هک  تسا  نآ  دنک ، یم  ادج  رگیدکی  زا  ار  ود  نیا  هچنآ  دهدیم  ناشن  یگدز  فرصم  فرصم و  هژاو  ود  رد  لمأت 
رد یگدز ، فرصم  ییارگ و  فرصم  هک  یلاحرد  تسا ؛ راوتسا  ناسنا  یعیبط  یقیقح و  ياهزاین 
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فارسا عاونا  يوس  هب  ار  ناسنا  يرورض ، ریغ  بذاک و  ياهزاین  نیا  تقیقح ، رد  دراد . هشیر  ناسنا  ياه  یهاوخ  هدایز  بذاک و  ياهزاین 
اما دـنوش ، نیمأت  فراعتم  دـح  رد  دـیاب  یمدآ  يدام  ياـهزاین  مالـسا ، هاگدـید  زا   » هک تسا  یلاـحرد  نیا  دـناشک . یم  یهاوخ  هداـیز  و 

ماظن مالـسا و  يداصتقا  بتکم  نایم  یـساسا  ياـهزیامت  زا  عوضوم ، نیمه   (1) .« دوش یمن  دـییأت  يور  چـیه  هب  بذاک  هدوهیب و  فرـصم 
. دور یم  رامش  هب  يراد  هیامرس 

فرصم رد  يور  هنایم  . 2

فرصم رد  يور  هنایم  . 2

نییعت فرصم  رثکادح  لقادح و  ناونعهب  ار  فارسإ »  » و راتقإ »  » دح ود  فرصم ، رد  نزاوت  لادتعا و  لصا  هب  هجوت  اب  یمالسا  ياههزومآ 
رد رگا  فرـصم  يدـیحوت ، ییانعم  ماظن  رد  اریز  دـنک ؛ فیرعت  ار  دوخ  فرـصم  نازیم  زرم ، ود  نیا  ناـیم  دـیاب  ناـسنا  (2) و  تسا هدرک 
هب مالسا  رد  فارسا  هدیدپ  ساسا ، نیا  رب   (3). دهد یم  يرای  یعامتجا  يدرف و  یلاعت  دشر و  رد  ار  ناسنا  دریگ ، تروص  بسانتم  دودح 

طسوتم و فرصم  رب  دازام  هب  هجوـت  فارسا ، يریگهزادنا  يارب  یّمک  رایعم  نیرتهب  . (4) تسا هدش  عنم  نآ  زا  هدیدرگ و  شهوکن  تدش 
فالتا و تیفیک ، تیمک ، رد  يور  هدایز  هنوگره  هک  تسا  یعماج  ناونع  فارـسا ،  (5). تسا یعامتجا  هورگ  ای  درف  ره  نأش  اب  بساـنتم 

دح نیرتالاب   (6). دریگ یمربرد  ار  نآ  دننام 

ص312. ثیدح ، نآرق و  هاگدید  زا  يداصتقا  قالخا  یناوریا ، داوج  - 1
تخس هن  دنیامن و  یم  فارسا  هن  دننک ، قافنا  هاگره  هک  یناسک  و  ًاماَوَق ؛ َِکل�ذ  َْنَیب  َناَک  َو  اوُُرتْقَی  َْمل  َو  اُوفِرُْسی  َْمل  اوُقَْفنَأ  اَذِإ  َنیِذَّلا  َو  - » 2

(67 ناقرف : «. ) دنراد یلادتعا  دح  ود ، نیا  نایم  رد  هکلب  يریگ ؛
ص628. هایحلا ، حیتافم  - 3

، دنوادخ هک  دینکن  فارسا  یلو  دیماشایب ، دیروخب و  یهلا ] ياه  تمعن  زا   ] و َنِیفِرْـسُْملا ؛ ُّبُِحی  ُهَّنِإ َال  ْاُوفِرُْـست  َالَو  ْاُوبَرْـشاَو  ْاُولُکو  - »... 4
(31 فارعا : !« ) دراد یمن  تسود  ار  نافرسم 

ص140. ش34 ، ، 1388 یمالسا ، داصتقا  فرصم ،» يوگلا  رب  گنهرف  شقن  ، » ییاسوم مثیم  - 5
ص149. ج6 ، هنومن ، ریسفت  - 6
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هتشادن هعماج  ای  درف  هافر  رد  یشقن  هنوگچیه  تسالاک ، رگا  هک  دوش  هدافتسا  ياهنوگ  هب  عبانم  الاک و  زا  ینعی  تسا ؛ فالتا  فارسا ،
، يداـصتقا یلاـم و  روـما  رب  نوزفا  یمالــسا  ياـه  هزوـمآ  هـتبلا  دشاب . هتشادن  دیلوت  رد  یشقن  چیه  تسا ، يدیلوت  داهن  کی  رگا  و  دشاب ،

یم ناسنا  مالسا ، رظن  زا  تسا . هدرک  دیکا  هیـصوت  نآ  زا  يرود  هب  شهوکن و  زین  ار  ناج  سفن و  تقو ، رمع ، دننام  يدراوم  رد  فارـسا 
ریـسم دزاس و  ققحم  نیمز  رد  ار  ادخ  ینیـشناج  هدیـشخب ، وا  هب  ایند  نیا  رد  ادـخ  هک  یتصرف  دوخ و  رمع  زا  تسرد  يریگ  هرهب  اب  دـناوت 

دنهد یم  رارق  ادخ  ینامرفان  یناویح و  دعب  رایتخا  رد  ار  هیامرـس  نیا  یخرب  دسرب . یهلا  برق  ماقم  هب  دـیامیپب و  ار  دوخ  لامک  تداعس و 
نشور ياه  هنومن  زا  دناوت  یم  دوخ  هک  دنشورف  یم  يزیچان  ياهب  هب   (1)، تسین تشهب  زا  رتمک  نآ  ياـهب  هک  ار  دوخ  يدوجو  شزرا  و 
. تسا هدمآ  تغارف » تاقوا   » ناونع لیذ  يا  هنمادرپ  ثحابم  مالسا ، رظن  زا  رمع  تقو و  شزرا  هرابرد  راتشون ، نیا  رد  دشاب . فارسا 

. تسا هدرک  هیـصوت  یهلا  ياه  تمعن  زا  يریگ  هرهب  هب  ار  ناـشیا  درادـیم و  رذـحرب  زین  راـتقا  لـخب و  زا  ار  مدرم  مالـسا ، رگید ، يوس  زا 
یلام تردق  یسک  رگا  تسا . دودرم  هداوناخ ، ياضعا  نداد  رارق  انگنت  رد  اجیب و  يریگتخـس  هنوگره  یمالـسا ، ياههزومآ  ساسا  رب  (2)

مالسا یمارگ  ربمایپ  دنکن . يراددوخ  بسانتم  نازیم  هب  ناشیا  شیاسآ  هافر و  نیمأت  زا  دهد و  هعسوت  ار  دوخ  هداوناخ  یگدنز  دیاب  دراد ،
رب یلو  تسا ، نکمت  ياراد  دراد و  یلاـم  تعـسو  هک  یـسک  ِِهلاـیِع ؛ یلَع  َرَّتَـق  ُّمث  ِهیلَع  َعِّسُو  ْنَـم  اـّنِم  َسَیل  : » تـسا هدوـمرف  هـنیمز  نـیا  رد 

(3) «. تسین ام  زا  دریگب ، تخس  دوخ  هداوناخ 

هدنام ماعط  هدرخ  نیا  هک  تسین  ياهدازآ  ایآ  اهب ؛ الإ  اهوعیبت  الف  هّنجلا  الإ  ٌنمَث  مُکسُفنأل  َسیل  ّهنإ  اِهلهأل ؟ َهظامُّللا  هذه  ُعَدَی  ٌّرح  الأ  - » 1
زج شدیـشورفم  سپ  نادواج ؛ تشهب  زج  تسین  ییاهب  ار  امـش  ياـهناج  دـهن ؟ دنتـسه  شَروخ  رد  هک  ناـنآ  يارب  دـنکفیب و  ار  ماـک  رد 

تمکح 456) هغالبلا ، جهن  «. ) نادب
.67 ناقرف : کن : - 2

ص256. ج15 ، لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  - 3
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فرـصم و يوگلا  حالـصا  رد  تسا ، هدش  هدرب  مان  تشیعم  ریدقت  داصتقا و  نوچ  ییاه  ناونع  اب  نآ  زا  تایاور  رد  هک  زین  عبانم  تیریدم 
هویـش ار  یگدـنز  ياه  هنیزه  رد  يورهناـیم  داـصتقا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  دراد . ییازـسب  شقن  یمالـسا  بولطم  يوگلا  اـب  نآ  قیبطت 

.(1) تسا هدرک  یفرعم  يزاینیب  همدقم  یتخب و  شوخ  تمالس و  بجوم  ناگدنب ، يارب  ادخ  فرط  زا  يریخ  ماهلا و  نانمؤم ، ناموصعم و 
راک هب  رذگدوز  تیولوا و  نودـب  ياه  فرـصم  رد  دوش ، هعماج  ییانبریز  روما  فرـص  دـیاب  هک  ار  یمهـس  عبانم ، دـح  زا  شیب  فرـصم 

تیاده تسرد  فرـصم  ریـسم  هب  ار  هعماج  رد  دوجوم  عبانم  دناوتیم  يزیرهمانرب  يرگن و  هدنیآ  وترپ  رد  عبانم  تسرد  تیریدـم  دریگیم .
تیاور مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم ، ریما  زا  دزاس . رادروخرب  نآ  زا  زین  ار  هدنیآ  ياهلـسن  هعماج ، ياضعا  مامت  يدـنم  هرهب  رب  نوزفا  دـنک و 

، نآ هب  ندیـسر  هلیـسو  و  تسرد ، يزیر  همانرب  هب  یگدـنز  يرادـیاپ  ِریبدَّتلا ؛ ُنسُح  هُکـالِم  َو  ِریدـقَّتلا  ُنسُح  ِشیَعلا  ُماِوق   » هک تسا  هدـش 
(2) «. تسا حیحص  تیریدم 

، یمالسا ياههزومآ  رد  لیلد ، نیمه  هب  دوشیم . یمالسا  هعماج  تزع  ناسنا و  یتاذ  تمارک  ظفح  ببس  فرـصم ، رد  يورهنایم  نینچمه 
رد دناوتیم  هلئـسم  نیا  تسا . هدـیدرگ  یهن  نآ  زا  هدـش و  هتـسناد  ایند  رد  ناسنا  يراوخ  بجوم  نارگید ، يوسهب  زاین  تسد  ندرک  زارد 
هک یلماع  ره   (3)، لیبس یفن  هدعاق  ساسا  رب  هک  اجنآ  زا  ددرگ و  یمالسا  هعماج  تزع  لالقتسا و  ندش  شودخم  بجوم  یعامتجا ، دعب 

شودخم ار  نآ  دارفا  یمالسا و  هعماج  لالقتسا  تزع و 

صص 353 و 354. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 1
ص354. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  - 2

تایاور تایآ و  دنک . یم  نیمضت  یگتـسیاش  هب  ار  ناناملـسم  تزع  لالقتـسا و  هک  تسا  يدمآراک  یقرتم و  لصا  لیبس ، یفن  هدعاق  - 3
، يداـصتقا یـسایس ، زا  معا  دوش ، ناملـسم  رب  ناـگناگیب  هطلـس  بجوم  هک  يدتـس  داد و  طاـبترا و  هنوـگره  هک  دـنراد  تلـالد  يرایـسب 
رد هک  تسا  ءاـسن  هروـس  هیآ 141  هدـعاق ، نیا  دنتـسم  نیرتمهم  دوشیمن . هدرمـش  زیاج  یمالـسا  هقف  رد  تساوراـن و  یماـظن ، یگنهرف و 

«. تسا هدادن  رارق  ناناملسم  رب  نارفاک  يارب  یطلست  دنوادخ  ًالیبَس ؛ َنیملسُملا  یلَع  َنیرفاکِلل  ُهللا  َلَعجَی  َنل  : » تسا هدمآ  نآ  زا  یشخب 
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رادروخرب نادـنچود  یتیمها  زا  یعامتجا  حطـس  رد  فرـصم ، رد  لادـتعا  يورهنایم و  عباـنم ، تیریدـم  تسا ، هدـش  مـالعا  دودرم  دـنک ،
. دش دهاوخ 

هعماج یمومع  تیعضو  اب  یبسن  یگنهامه  . 3

هعماج یمومع  تیعضو  اب  یبسن  یگنهامه  . 3

ناناملـسم هژیوهب  مدرم ، مامت  يارب  یهاوخ  ریخ  یتسود و  عون  رب  دـیکأت  اـب  هناـنمؤم  یگدـنز  کبـس  زا  يوریپ  ینید ، بولطم  هعماـج  رد 
رگید زور  لاح و  زا  هک  دـننک  راـتفر  ياـهنوگ  هب  دـیابن  لـالح  ياـه  تمعن  زا  هدافتـسا  رد  یتح  ناناملـسم  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ؛ هارمه 

ترضح نآ  تیبلها  دومرف و  یم  دزشوگ  ناناملسم  هب  ار  هعماج  دارفا  تیعضو  هب  هجوت  هراومه  مالسا  یمارگ  ربمایپ  دنـشاب . لفاغ  نانمؤم 
رگا هک  تسا  نآ  شاینید  ردارب  رب  ناملـسم  قح  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنتـشاد . صاـخ  هجوت  هلئـسم  نیا  هب  هتـسویپ  زین 

(1) «. دشوپن يدایز  هماج  درادن ، هماج  شردارب  هاگره  دوشن و  باریس  تسا ، هنشت  شردارب  رگا  دروخن و  ریس  دشاب ، هنسرگ  شردارب 

دارفا مامت  فدـه  یعاـمتجا ، نیمأـت  یمومع و  هاـفر  دوب ، ینتبم  مالـسا  لیـصا  ياـههزومآ  رب  هک  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تموکح  رد 
ینارـصن و يدرمریپ  ترـضح ، نآ  هک  یماـگنه  لـیلد ، نیمه  هـب  تشادـن . صاـصتخا  ناناملـسم  هـب  دوـب و  هدـش  هـتفرگ  رظن  رد  هعماـج 

ناتـسدریز دـننک و  نیمأت  لاملاتیب  زا  ار  وا  یگدـنز  هنیزه  داد  نامرف  دوب ، هدرک  زارد  مدرم  يوسهب  ار  دوخ  تسد  هک  دـید  ار  هداتفاراکزا 
هک نونکا  دـیاهدرک و  هدافتـسا  وا  زا  تشاد ، تردـق  هک  ینامز  ات  ارچ  هک  درک  شهوکن  هنوگنیا  ار  یمالـسا  هعماج  دارفا  کتکت  دوخ و 

، يدراوم نینچ  هب  دورو  رد  تیمکاح  هفیظو  رب  نوزفا  هتبلا   (2). دینکیم شیاهر  تسا ، هدش  ناوتان  ریپ و 

ص141. ج5 ، مارآ ، دمحا  همجرت : هایحلا ، نارگید ، یمیکح و  اضردمحم  - 1
ح19996. ص66 ، ج15 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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، دیآیمرب ناشتـسد  زا  هچنآ  دننادب و  لوئـسم  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  دـیاب  زین  هعماج  ياضعا  کتکت  هک  تسا  نآ  یمالـسا  بولطم  يوگلا 
هزوح رد  مالـسا  تاررقم  ماکحا و  ددـعت  ینوگاـنوگ و  دـنهد . ماـجنا  ینغ  ریقف و  هلـصاف  شهاـک  هعماـج و  يداـصتقا  عضو  دوبهب  يارب 

، رایتخا بابحتـسا و  لکـش  هب  هچ  بجاو و  رما  تروص  هب  هچ  تاریخ ، تاروذن و  فقو ، تاقدص ، تاکز ، سمخ ، قافنا ، دننام  داصتقا ،
. تسا یعامتجا  تسیز  رد  اهناسنا  یمومع  هافر  يرادروخرب و  حطس  ياقترا  هعماج و  زا  رقف  ندودز  هب  مالسا  نییآ  مامتها  يایوگ 

هدش هیصوت   (1) یعامتجا لفاکت  هجوت و  دیکأت و  هعماج  ياضعا  گنررپ  شقن  رب  مالـسا ، يداصتقا  ماکحا  زا  يرایـسب  رد  ساسا ، نیا  رب 
هبنج ینابیتشپ ، نیا  دـننک . یناـبیتشپ  یعمج  يدرف و  تروصهب  ار  رگیدـکی  هعماـج  دارفا  هک  تسا  نآ  یعاـمتجا  لـفاکت  زا  روظنم  تسا .

نیدـب دـشاب . هتـشاد  ابر  میرحت  لثم  یبلـس ، ياهراکهار  ای  نامیتی  یتسرپرـس  لثم  یباجیا  ياـهدربهار  دـناوتیم  دراد و  ینوگاـنوگ  ياـه 
ياهبیـسآ عفد  هب  یعمج ، هجوت  شالت و  اب  دـنناد و  یم  میهـس  رگیدـکی  يداـصتقا  تشونرـس  رد  ار  دوخ  هعماـج ، ياـضعا  ماـمت  بیترت ،

لفاکت ینآرق  ینابم  وزج  ناوتیم  ار  تلادع  لصا  (4) و  يراکوکین ناسحا و  لصا   (3)، يراکمه نواعت و  لصا   (2). دنزادرپ یم  یعامتجا 
. تسناد داصتقا  هزوح  رد  یعامتجا 

. میاهدش زکرمتم  نآ  يداصتقا  دعب  رب  اهنت  راتشون  نیا  رد  یلو  دراد ، ینوگانوگ  داعبا  یمالسا ، ياههزومآ  رد  یعامتجا  لفاکت  - 1
ص15. يدیعس ، حلاصدمحم  همجرت : مالسا ، رد  یعامتجا  ياه  يراکمه  ناولع ، حصان  هللادبع  - 2

(2 هدئام : ...«. ) يوقَّتلا َو  ِِّربلا  یَلَع  اونَواعَت  - »... 3
: لحن «. ) دهدیم نامرف  ناکیدزن  قح ]  ] يادا یکین و  تلادـع و  هب  ادـخ ، عقاو  رد  یبرُقلایِذ ؛... ِءاتیإ  َو  ِناسحإلا  َو  ِلدَـعلِاب  ُُرمأَی  َهللا  َّنإ  - » 4

(90
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(1). دوش نیمأت  هنادنمتداعـس  یگدنز  زا  يدنمهرهب  يارب  هعماج  دارفا  همه  هیلوا  یـساسا و  ياهزاین  هک  تسانعم  نیدـب  اجنیا  رد  تلادـع 
طیارـش لاوحا و  همه  رد  و  گرم ، ماگنه  ات  یگدـنز  يادـتبا  زا  و  عورـشم ، ینوناق و  هار  زا  اهزاین  نیا  دـنک  یم  اـضتقا  تلادـع  نینچمه 
لقادح نیمأت  هک  يرادهیامرـس  داصتقا  هاگدـید  فالخرب  دوشیم ، هدـیمان  رقف  طخ  حالطـصا ، رد  هک  ینازیم  بیترت ، نیدـب  ددرگ . نیمأت 

کی ياهزاین  مامت  هک  تسا  یگدوسآ  هافر و  زا  یحطس  ندشن  ای  ندش  نیمأت  يانعم  هب  یمالسا  ياههزومآ  رد  دریگیم ، رظن  رد  ار  اهزاین 
زا هعماج  ياضعا  همه  دـیاب  ینامـسآ ، ياه  هزومآ  نیا  رب  ینتبم  هعماج  رد  نیاربانب ، دزاس . فرطرب  وا  یعاـمتجا  نأـش  اـب  بساـنتم  ار  درف 

یحطـس نینچ  وترپ  رد  سپ  دنـشاب . رادروخرب  شیوخ  یعامتجا  تیعقوم  اب  بسانتم  دوخ  ياهزاین  مامت  نتخاس  فرطرب  يارب  یفاک  ناوت 
رد نتشادرب  ماگ  ناکما  هعماج  ياضعا  همه  يارب  دبای و  ققحت  هعماج  رد  فرصم  یمالـسا  يوگلا  تشاد  راظتنا  ناوتیم  هک  تسا  هافر  زا 

يونعم و لامک  تمدـخ  رد  دـیاب  ناسنا  يدام  لامک  يدـیحوت ، ییاـنعم  ماـظن  بوچراـچ  رد  اریز  دـیآ ؛ مهارف  یهلا  برق  تداعـس و  هار 
. دشاب وا  یناحور 

تعانق . 4

تعانق . 4

زا ینورد  یبلق و  تیاضر  اجنیا ، رد  موهفم  نیا  زا  روظنم  تسا . تعاـنق  لـصا  مالـسا ، يداـصتقا  ماـظن  رد  فرـصم  لوصا  زا  رگید  یکی 
هتفگ شیپ  حیـضوت  هب  هجوت  اب  تسا . نارگید  ییاراد  لام و  هب  یمـشچ  مه  مشچ و  تباقر و  تداسح و  زا  زیهرپ  و  دوخ ، شالت  لـصاح 

یگدنز دنکیم ، تیافک  ار  وا  هک  يرادـقم  هب  ندرک  هدنـسب  اب  هدـش  قیوشت  یمالـسا  ياههزومآ  رد  ناسنا  هافر ، هناگهـس  حوطـس  هرابرد 
یصخش

ص65. ش 139 ، ، 1388 تفرعم ، مالسا ،» رد  یعامتجا  نیمأت  لفاکت و  ینابم  رب  يدمآرد  ، » ینیسح جاح  نسح  - 1
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يریگتخس شیاشگ و  هـب  ناریقف ، هداوناخ و  هرابرد  یلو   (1)، دهد قیبطت  هعماــج  طسوتم  حطس  مکتسد  ای  نییاپ  ياههقبط  اب  ار  دوخ 
نیرتـمهم زا  يداــصتقا ، راــتفر  رد  لادــتعا  و  هودــنا ، زا  يرود  ینورد ، شمارآ  تیاــضر و  ساــسحا   (2). تسا هدش  هیصوت  ندرکن 

زا دـناد ، یم  نآ  هب  ماـمتها  داـیز و  فرـصم  رد  ار  يدـنمتیاضر  هک  برغ  ياـیند  فـالخرب   (3). دور یم  رامـش  هب  تعانق  ياـهدرکراک 
یسک رگا  اریز  دراد ؛ یگتسب  نآ  هب  یگدنز  يافص  تسا و  تعانق  دوش ، یم  رطاخ  شیاسآ  يدنمتیاضر و  بجوم  هچنآ  مالـسا  هاگدید 

ار يدنمزاین  ساسحا  يزور ، زا  ندوب  یضار  هزادنا  هب  زیچ  چیه  دسر و  یم  یعقاو  يزاین  یب  هب  دشاب ، عناق  نآ  هب  یضار و  یهلا  ریدقت  زا 
(4). دوش یمن  نیگهودنا  درادن ، هچنآ  يارب  زگره  عناق ، نمؤم و  صخش  هک  تسا  یکرد  نینچ  ساسا  رب  درب . یمن  نایم  زا 

مارح لالح و  تیاعر  . 5

مارح لالح و  تیاعر  . 5

لامعا یضعب  ماجنا  ای  اهزیچ  یخرب  زا  هدافتسا  عنم  ای  زاوج  هک  تسا  یمالـسا  ماکحا  هقف و  میهافم  نیرتمهم  زا  یعرـش ، تمرح  تیلح و 
ار دوخ  فرـصم  هویـش  یعرـش ، ماکحا  رب  ینتبم  یلرتنک  ماظن  وترپ  رد  مالـسا  نییآ  وریپ  نمؤم و  ناسنا  ساـسا ، نیا  رب  دـهدیم . ناـشن  ار 
. تسا مارح  لالح و  ثحب  دراد ، مه  ینشور  ینیع  دومن  هک  فرصم  یمالـسا  ياهرایعم  زا  یکی  تفگ  ناوتیم  هجیتن ، رد  دنک . یم  میظنت 

: دنک یم  مالعا  تحارص  اب  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق 

ْمَُهل ُّلُِحیَو  ِرَکنُْملا  ْنَع  ْمُهاَْهنَیَو  ِفوُْرعَْملِاب  ْمُهُُرمْأَی  ِلیِجنِْإلاَو  ِهاَرْوَّتلا  ِیف  ْمُهَْدنِع  ًابُوتْکَم  ُهَنوُدِجَی  يِذَّلا  َّیِّمُْألا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا 

صص 532 و533. ج21 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1

540 و 541. صص ج21 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
ح104. ص69 ، لاصخلا ، تمکح 239 ؛ هغالبلا ، جهن  - 3

تمکح 349. هغالبلا ، جهن  - 4
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يِذَّلا َروُّنلا  اوُعَبَّتاَو  ُهوُرَـصَنَو  ُهوُرَّزَعَو  ِِهب  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  ْمِْهیَلَع  َْتناَـک  ِیتَّلا  َلاَـلْغَْألاَو  ْمُهَرْـصِإ  ْمُْهنَع  ُعَضَیَو  َِثئاَـبَْخلا  ْمِْهیَلَع  ُمِّرَُحیَو  ِتاَـبِّیَّطلا 
(157 فارعا : .) َنوُِحْلفُْملا ْمُه  َِکَئلْوُأ  ُهَعَم  َلِزنُأ 

هک دنبای ، یم  هتـشاگن  ار  وا  فاصوا ] ناشن و   ] تساهنآ تسد  رد  هک  یلیجنا  تاروت و  رد  هک  یّما ، ربمایپ  نآ  زا  دننک  يوریپ  هک  یناسک 
یم مارح  ار  روفنم  دـیلپ  ره  لالح و  ار  عوبطم  هزیکاپ و  ماـعط  ره  ناـنآ  رب  درک و  دـهاوخ  یهن  یتشز  ره  زا  رما و  ییوکین ، ره  هب  ار  اـهنآ 

تمرح وا  زا  دندیورگ و  وا  هب  هک  نانآ  سپ  دراد . یمرب  نانآ  زا  دنا ، هداهن  دوخ  ندرگ  هب  ریجنز  نوچ  هک  ار  یتقـشمرپ  ماکحا  دنادرگ و 
. دنملاع ناراگتسر  تقیقح ، هب  هورگ  نآ  دندرک ، يوریپ  دش ، لزان  وا  هب  هک  ار  يرون  دندرک و  وا  يرای  دنتشاد و  هاگن  تزع  و 

دننام يدراوم  دشاب ، هدش  جراخ  هریاد  نیا  زا  هچنآ  زج  تسا ، لالح  زیچ  همه  هکنیا  رب  ینبم  تیلح ، لصا  نایب  شریذپ و  اب  هارمه  مالـسا 
دننام دنک ؛ یم  تمرح  هزوح  دراو  لالح ، دراوم  دـح  زا  شیب  هدافتـسا  هارمه  هب  دـنراد ، یتاذ  تمرح  هک  ار  كوخ و ...  تشوگ  بارش ،

تیکلاـم هزوـح  رد  زین  ار  لاوـما  زا  يریگ  هرهب  مالــسا ، وـضو . نوـچمه  يداـبع  يرما  يارب  یتـح  زاـین ، دـح  زا  رتـشیب  بآ  زا  هدافتــسا 
. دناد یمن  زیاج  نیملسم ، رما  ّیلو  هزاجا  نودب  لاملا ) تیب   ) یمومع تیکلام  هزوح  رد  کلام و  هزاجا  نودب  یصوصخ ،

هب تبرق  دـصق  اب  كاپ و  تین  تبغر و  اب  زین  ار  هعماج  ادـخ و  مهـس  یلام و  بجاو  قوقح  تسا  فظوم  ناملـسم  ناـسنا  رگید ، يوس  زا 
رواب ناملسم  ناسنا  نینچمه   (1). دزاس هزیکاپ  ار  دوخ  يزور  قزر و  هار ، نیا  زا  ات  دنک ، ادا  ادخ 

تاقدص نانمؤم  لاوما  زا  وت  ٌمِیلَع ؛ ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ْمَُهل  ٌنَکَس  َکَتَالَـص  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  َو  اَِهب  ْمِهیِّکَُزت  َو  ْمُهُرِّهَُطت  ًهَقَدَص  ْمِِهلاَْومَأ  ْنِم  ْذُخ  - » 1
نک دای  ریخ  ياعد  هب  ار  اهنآ  و  یهد ، یم  تکرب  دـشر و  يزاس و  یم  هزیکاپ  كاپ و  ار  اهنآ  سوفن  تاقدـص ، نادـب  هک  راد  تفاـیرد  ار 

(103 هبوت : «. ) تساناد اونش و  ادخ  دوش و  اهنآ  رطاخ  یّلست  بجوم  نانآ  قح  رد  وت  ياعد  هک 
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، یناسنا ياهراتفر  رب  مکاح  ِیهلا  تنـس  ساسا  رب  هکلب  دـهد ، یمن  شهاک  ار  لاـم  اـهنت  هن  قاـفنا ، تاـکز و  سمخ و  تخادرپ  هک  دراد 
هار رد  دـیراد  تسود  هچنآ  زا  هکنیا  رگم  دیـسر ، یمن  يراکوکین  ماـقم  هب   » (1) و دوش یم  لاوـما  تکرب  شیازفا و  بجوـم  یلمع  نینچ 

(92 نارمع : لآ  «. ) دینک قافنا  ادخ 

ییارگ لمجت  زا  زیهرپ  . 6

ییارگ لمجت  زا  زیهرپ  . 6

هب توعد  اب  ار  ناـسنا  ( 32 فارعا : ، ) دـنا هدرک  مارح  دوخ  رب  ار  یهلا  ياهتنیز  اهتمعن و  زا  هدافتـسا  هک  یناسک  شهوکن  اـب  هارمه  مالـسا 
ماگنه نآ  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تسا . هدرک  یهن  دنراد ، یلمجت  یگدنز  هک  یناسک  زا  يریگوگلا  ییارگلمجت و  زا  لادتعا ، يور و  هنایم 

يارب یفارشا  یگدنز  ندرک  مهارف  نادنمزاین و  نافیعض و  زا  نتفرگ  هلصاف  ار  ناشیا  اب  یهارمه  ندروآ و  نامیا  طرـش  هکم ، فارـشا  هک 
رب نوزفا  لمجت ، اب  هارمه  یگدـنز   (2). تسناد یهلا  تیاده  زا  يدـنم  هرهب  قح و  شریذـپ  عناوم  زا  ار  یگدـنز  عون  نیا  دنتـسناد ، ربمایپ 

، یحور شمارآ  ندش  لزلزتم  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دراد  یبولطمان  یگنهرف  راثآ  دـنک ، یم  يداصتقا  نارحب  راچد  ار  هعماج  هکنیا 
یتاقبط هلـصاف  داجیا  شزرا ، هب  اه  شزرا  دض  لیدبت  اه ، شزرا  ندید  بیـسآ  نارگید ، قوقح  هب  ضرعت  یبلط و  هدایز  هیحور  شرتسگ 

نیا رد   (3). درک هراشا  یناسنا  فادها  تلزنم و  تیصخش ، لزنت  و 

مراـگدرورپ وگب : َنِیقِزاَّرلا ؛ ُْریَخ  َوُه  َو  ُهُِفلُْخی  َوُهَف  ٍء  ْیَـش  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  اَـم  َو  َُهل  ُرِدـْقَی  َو  ِهِداَـبِع  ْنِم  ُءاَـشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْـسبَی  یِّبَر  َّنِإ  ْلـُق  - » 1
[ وا هار  رد   ] ار يزیچ  ره  و  دزاس ؛ یم  دودـحم ] و   ] گـنت دـهاوخب  سک  ره  يارب  و  دـشخب ، یم  تعـسو  دـهاوخب  سکره  يارب  ار  يزور 

(39 أبس : «. ) تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  وا  و  دنک ؛] یم  رپ  ار  نآ  ياج  و   ] دهد یم  ار  نآ  ضوع  دینک ، قافنا 
ْنَم ْعُِطت  َو َال  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  َهَنیِز  ُدیُِرت  ْمُْهنَع  َكاَْنیَع  ُدْعَت  َو َال  ُهَهْجَو  َنوُدیُِری  ِّیِـشَْعلا  َو  ِهاَدَْـغلِاب  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصا  َو  - » 2

ار وا  ياضر  اهنت  و  دنناوخ ، یم  رـصع  حبـص و  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  شاب  یناسک  اب  ًاطُُرف ؛ ُهُْرمَأ  َناَک  َو  ُهاَوَه  َعَبَّتا  َو  اَنِرْکِذ  ْنَع  ُهَْبلَق  اَْنلَفْغَأ 
تعاطا میتخاس  لفاغ  دوخ  دای  زا  ار  ناشبلق  هک  یناسک  زا  و  ریگمرب ! اهنآ  زا  ار  دوخ  نامـشچ  ایند ، ياهرویز  رطاخ  هب  زگره  دنبلط و  یم 

(28 فهک : «. ) تسا یطارفا  ناشیاهراک  دندرک و  يوریپ  سفن  ياوه  زا  هک  اه  نامه  نکم ؛
صص 98 و 99. یمالسا ، فرصم  يوگلا  لوصا  یقداص ، یجاح  هللادبع  - 3
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یتورث هنیجنگ و  نانچ  نوراق  هب  دنوادخ  دیامرفیم  میرک  نآرق  تسا . هجوت  لباق  رایسب  وا  زومآ  تربع  تشونرس  نوراق و  يارجام  هنیمز ،
تورث نیا  زا  هنیهب  هدافتـسا  يدوـجو  تیفرظ  هـک  وا   (1). دوب لکـشم  دـنمورین  هورگ  کـی  يارب  نآ  ياهدـیلک  لـمح  یتح  هک  دوب  هداد 

. درکیم ییامندوخ  هعماج  رد  دیشکیم و  نارگید  خر  هب  ار  دوخ  ییاراد  دش و  تورث  نونج  راتفرگ  تشادن ، ار  يدادادخ 

(79 صصق : . ) ٍمیِظَع ٍّظَح  وَُذل  ُهَّنِإ  ُنوُراَق  َِیتوُأ  اَم  َْلثِم  اََنل  َْتَیل  اَی  اَْینُّدلا  َهاَیَْحلا  َنوُدیُِری  َنیِذَّلا  َلاَق  ِِهتَنیِز  ِیف  ِهِمْوَق  یَلَع  َجَرَخَف 

نوراق هب  هچنآ  دـننامه  شاک  يا  : » دـنتفگ دـندوب  ایند  یگدـنز  ناهاوخ  هک  اهنآ  دـش . رهاظ  شموق  ربارب  رد  دوخ  تنیز  مامت  اب  نوراـق ] ]
. دراد یمیظع  هرهب  وا  هک  یتسار  هب  میتشاد ؛ زین  ام  تسا ، هدش  هداد 

زا يرایـسب  یحور  شمارآ  اریز  تشاد ؛ یپ  رد  يرایـسب  یعامتجا  یگنهرف  ياه  بیـسآ  یتسرپ ، لمجت  تورث و  شیامن  نیا  ناـمگ ، یب 
شزرا هب  ار  ییارگلمجت  تخیگنارب ، ناـنآ  دوـجو  رد  ار  یبلطهداـیز  سح  تـخیر ، مـه  هـب  دـندوب ، دادـیور  نـیا  دـهاش  هـک  ار  یناـسک 
هتسجرب هعماج  رد  ار  يدام  تسپ  فادها  دیشک و  شلاچ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یـسوم  موق  ینید  هعماج  يالاو  فادها  درک و  لدب  یعامتجا 

ار تیلقا  هورگ  يرشب ، عماوج  رد   (2)، دنزرو یم  يرادیاپ  ینید  ياهشزرا  لوصا و  رب  هراومه  هک  هاگآ  ریصب و  ياهناسنا  ًالومعم  تخاس .
اب یناسآ و  هب  ار  هعماج  دناوتیم  فرصم  تسردان  ياهوگلا  هنایارگلمجت و  ياهراتفر  اهـشنک و  نیا  یطیارـش ، نینچ  رد  دنهدیم . لیکـشت 

. دهد قوس  طوقس  هاگترپ  هب  تعرس 

انب رگا  هک  میدرگیمرب  یساسا  هتکن  نیا  هب  زاب  هعماج ، رد  فرصم  ياهوگلا  هرابرد  یمالسا  ياههزومآ  رظن  دروم  ياهیگژیو  نایب  زا  سپ 
يوگلا دشاب 

.76 صصق : کن : - 1

.80 صصق : کن : - 2
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يدـیحوت ییانعم  ماظن  بوچراچ  رد  دـیاب  ددرگ ، جـیورت  ینید  هعماج  رد  یگدـنز ، کبـس  قیداـصم  نیرتمهم  زا  یکی  ناونعهب  فرـصم 
هتفرگرب دیاب  دهدیم ، لکش  ینید  هعماج  رد  فرصم  يارب  ار  یصاخ  ياهوگلا  ای  وگلا  هک  ییاههقیلس  اهشیارگ و  رگید ، ترابع  هب  دشاب .

هنیداهن تیبثت و  یهد ، لکش  رد  هناسر  لیدبیب  شقن  اجنیا  رد  دشاب . هتشاد  هشیر  ینید  ینایحو و  ياه  هزومآ  رد  هک  دشاب  یـشنیب  ماظن  زا 
. دوش یم  راکشآ  ینشور  هب  ییاهوگلا  نینچ  نتخاس 

هفـسلف ًالوصا  دشاب . یمرگرـس  دننام  كدنا ، یئزج و  درکراک  زا  رتارف  رایـسب  دـیاب  ینید  هعماج  رد  هناسر  درکراک  هک  تسا  نآ  تقیقح 
هزوح ناسانـشراک  زا  یخرب  ساسا ، نیا  رب  تسا . یگنهرف  لماکت  ای  شرتسگ  اقلا ، یناگمه ، ياههناسر  یعمج و  طاـبترا  لـیاسو  دوجو 

یعامتجا و ياهراتفر  اهرواب و  ندرک  یلمع  شریذپ و  هب  ار  هعماج  یئرمان  يا  هنوگ  هب  دـنناوت  یم  اه  هناسر  هک  دـنرواب  نیا  رب  تاطابترا 
هک دیـسر  هنادنمدرخ  ياه  هشیدـنا  رب  ینتبم  يا  هعماج  هب  ناوت  یم  هویـش  نیدـب  رگید ، ترابع  هب  دـننک . قیوشت  دوخ  رظن  دروم  یگنهرف 

هرهب اب  اهنآ و  دربراک  ياـه  هنیمز  اـهالاک و  عاونا  یفرعم  اـب  اـه  هناـسر  هزورما   (1). تسا یعمج  طابترا  لـیاسو  نآ ، رـشن  جـیورت و  رازبا 
راتفر ره  حالصا  زار  زمر و  ناوت  یم  ور ، نیا  زا  دنروآ . یم  دوجو  هب  فرصم  هنیمز  رد  يروآون  یعون  یغیلبت ، ياه  هویش  عاونا  زا  يریگ 

رد دوش . یم  هئارا  اـه  هناـسر  رد  هدـینت  مه  رد  یتروص  هب  هک  درک  وجو  تسج  يدـیلوت  ياـه  هماـنرب  ییاـنعم  ياـه  هیـال  رد  ار  یفرـصم 
فالخرب دراد ، ار  یمالـسا  ياه  هزومآ  لوصا و  تیبثت  جـیورت و  هیعاد  یلم ، هناسر  هژیو  هب  نآ و  ياـه  هناـسر  هک  ناریا ، دـننام  يروشک 

ياه لدم  دیدج و  تالوصحم  دیرخ  هب  ار  نابطاخم  يزرو ، هشیدـنا  رب  فطاوع  نتخاس  هریچ  هنارگ و  اوغا  تاغیلبت  اب  هک  اهروشک  رگید 
دشاب و مکاح  توافتم  يا  هّیور  دیاب  دننک ، یم  قیوشت  هزات 

ص10. یعمج ، طابترا  لیاسو  داژندمتعم ، مظاک  - 1
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هب هجوت  اب  تسا  یهیدب  ددرگ . دیکأت  یتسیز  هداس  تعانق و  لادتعا ، دننام  ییاه  هزومآ  رب  مالسا ، رظن  دروم  فرصم  يوگلا  جیورت  يارب 
. دوب دهاوخن  سرتسد  زا  رود  يراظتنا  نینچ  يزورما ، هعماج  رد  هناسر  هاگیاج 

يداصتقا تلادع 

يداصتقا تلادع 

نارگید تسا و  شیوـخ  جـنرتسد  کـلام  يدرف ، ره  نآ ، ساـسا  رب  تسا و  هدرک  دـییأت  اـضما و  ار   (1) یصوصخ تیکلام  لصا  مالـسا ،
یتیکلاـم یتیکلاـم ، نینچ  یمالـسا ، ياـههزومآ  رظن  زا  رگید ، يوس  زا   (2). دـنرادن ار  نآ  رد  فرـصت  قح  وا ، تیاضر  هزاـجا و  نودـب 

نآرق ور ، نیا  زا  دوشیم . هتـشادنپ  لاوـما  فرـصت  رد  بیاـن  يراد و  هگن  رد  نیما  ناـسنا ، (3) و  تـسادخ یقیقح  کلام  تسا و  يرابتعا 
: دینک قافنا  تخاس ، دوخ  هفیلخ  نآ  رد  ار  امش  ناحبس  يادخ  هک  یلاوما  زا  دهد  یم  روتسد  میرک 

(7 دیدح : . ) ٌرِیبَک ٌرْجَأ  ْمَُهل  اوُقَْفنَأ  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  ِهِیف  َنیِفَلْخَتْسُم  ْمُکَلَعَج  اَّمِم  اوُقِْفنَأ  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآ 

امـش زا  هک  یناسک  اریز ] [ ؛ دینک قافنا  هداد ، رارق  نآ  رد  دوخ ]  ] هدنیامن نیـشناج و  ار  امـش  هچنآ  زا  دـیروایب و  نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب 
! دنراد یگرزب  رجا  دننک ، قافنا  دنروایب و  نامیا 

نیزاغآ ياهشخب  رد  هک  تسا  ردص  دیهش  يداهنشیپ  يدنبهقبط  مالــسا ، رد  تیکلاــم  هراــبرد  اهيدنبمیسقت  نیرتــفورعم  زا  یکی  - 1
یتلود و تیکلام  یصوصخ ، تیکلام  لماش  هتسد  هس  هب  ار  مالسا  رد  هدش  هتفریذپ  ياهتیکلام  يو  تسا . هدش  نایب  انداصتقا  باتک 
و لافنا ؛ سمخ و  دننام  يدراوم  رب  ناناملسم  ماما  تیکلام  لداعم  ار  یتلود  تیکلام  ساـسا ، نیا  رب  تـسا . هدرک  میسقت  یمومع  تیکلام 

هاپس تسدهب  هک  يدابآ  یضارا   ) هونعلا هــحوتفم  دابآ  یضارا  دننام  يدراوم  رب  ناناملسم  موـــمع  تیکلام  لداعم  زین  ار  یمومع  تیکلام 
. تسا هتسناد  هدش ) حتف  مالسا 

صـص 124 و هقف ، دعاوق  یناجنز ، دیمع  یلع  سابع  ص227 ؛ تیلوئسم ،) تیکلام   ) یندم شخب  هقف : دعاوق  داماد ، ققحم  یفطـصم  - 2
.125

(116 هرقب : «. ) َنوِتناق هل  ٌّلُک  ِضرالا  َو  ِتاومسلا  یف  ام  َهل  ( »... 189 نارمعلآ : ...«. ) ِضرألا َو  ِتاومّسلا  ُکُلم  ِهِلل  َو  - » 3
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(33 رون : ... . ) ْمُکاَتآ يِذَّلا  ِهَّللا  ِلاَّم  نِّم  مُهُوتآَو  ... 

. دیهدب نانآ  هب  تسا ، هداد  امش  هب  هک  ار  ادخ  لام  زا  يزیچ  و 

. دوریم رامـش  هب  ادـخ  هفیلخ  لاوما ، دروـم  رد  یمدآ  تسا و  هتـشاذگ  ناـسنا  راـیتخا  رد  ار  نآ  هک  تسادـخ  ِنآ  زا  تقیقح  رد  لاـم  سپ 
ریما هزومآ ، نیا  وریپ   (1) .« دیامن فرـصت  شیوخ  هدروآ  تسد  هب  ِلام  رد  دنوادخ ، ياضر  نذا و  نودب  درادن  قح  يدرف  چیه  ، » نیاربانب

: تسا هدومرف  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم ،

(2). اّنَع ُهَفیلکَت  َعضَو  اّنِم  ُهَذَخأ  یتَم  َو  انَفّلَک  اّنِم  ِهب  ُکَلمأ  َوُه  ام  انَکّلَم  یتَمَف  انَکَّلَم  ام  ِالا  ُِکلمَنال  َو  ًائیَش  ِهللا  َعَم  ُِکلمَنال  ّانِا 

هک درک  يزیچ  کلام  ار  ام  نوچ  سپ  دنادرگ . نآ  کلام  ار  ام  وا  هچنآ  زج  میرادن  يزیچ  دـنامن و  رایتخا  يزیچ  رب  ار  ام  ادـخ ، دوجو  اب 
. تسا هتشادرب  ام  زا  ار  دوخ  فیلکت  تفرگ ، ام  زا  ار  نآ  نوچ  هتشاذگ و  نامهدهع  رب  یفیلکت  تسا ، رتراوازس  نادب  دوخ 

یصوصخ تیکلام  لصا  سپ   (3). دناد یم  اهناسنا  عومجم  هرادا  يارب  ار  لاوما  عومجم  مالسا ، هک  دوشیم  هدافتسا  یمالسا  ياههزومآ  زا 
هعماج ياه  گر  رد  هک  تسا  ینوخ  نانوچ  لام ، تورث و  ددرگ . اهیدنمزاین  نیمأت  شیاسآ و  زا  هعماج  زا  یـشخب  تیمورحم  عنام  دـیابن 

یب دـساف و  دـسریمن و  نوخ  نآ  هب  هک  تسا  ندـب  زا  یئزج  دـننامه  دـشاب ، مورحم  لام ، نیا  زا  هعماج  زا  یـشخب  هاـگره  دراد و  ناـیرج 
ياه هویش  اب  هعماج  رد  ار  تورث  عیزوتزاب  فرصم ، يارب  دوخ  يداهنـشیپ  ياهوگلا  رد  مالـسا  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  دوش . یم  فرـصم 
هعماج فلتخم  ياهرـشق  نایم  یتاقبط  هلـصاف  ددرگ و  رارقرب  هعماـج  رد  يداـصتقا  تلادـع  اـت  تسا  هدرک  هیـصوت  جـیورت و  نوگاـنوگ ،

هب دبای . شهاک 

ص49. تسیز ، طیحم  مالسا و  - 1
ص433. هغالبلا ، جهن  - 2

ص49. تسیز ، طیحم  مالسا و  - 3
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راصحنا رد  دـنک و  یم  جراخ  نآ  یعامتجا  شدرگ  زا  ار  تورث  هک  يزودـنالام  تورث و  راکتحا  یمالـسا ، ياـههزومآ  رد  لـیلد ، نیمه 
: تسا هدش  شهوکن  تدش  هب  دهد ، یم  رارق  صاخ  هقبط  ای  هورگ 

(34 هبوت : . ) ٍمیلأ ٍباذَِعب  مُهرِّشَبَف  ِهللا  ِلیبَس  یف  اهَنوقِفُنیال  َو  َهّضِفلا  َو  َبَهّذلا  َنوِزنکَی  َنیّذلا  َو  ... 

. هدب هدژم  كاندرد  یباذع  هب  ار  نانآ  سپ  دننکیمن ، فرصم  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دنزودنایم و  ار  هرقن  الط و  هک  یناسک  و 

نتـشاد مدـقم  ندرمـش و  رترب  موهفمهب  راـثیا  شیوـخ و  ییاراد  لاوـما و  رد  نارگید  نتخاـس  کیرـش  ياـنعمهب  تاـساوم  هب  مالـسا ، رد 
هیـصوت هجوت و  فطاعت ، نواعت و  دـننام  یعامتجا ، یتسودـعون  عاونا  رگید  ادـخ و  تیاـضر  بلج  روظنمهب  نتـشیوخ  لاوما  رد  نارگید 

. تسا هدـش  دـیکأت  زین  يدرف  شالت  رب  نادـنمزاین ، ناریقف و  عفن  هب  هعماج  تورث  یناـگمه و  دـمآرد  عیزوتزاـب  يارب  هتبلا   (1). تسا هدش 
تلادـع داـجیا  يارب  یـساسا  ياـهراکهار  زا  یکی  دـیلوت ، لـماوع  رگید  یناـسنا و  ياـهورین  لـماک  لاغتـشا  تمـس  هب  تکرح  نیارباـنب ،

نارای زا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنـشوکب . نآ  ققحت  يارب  دـیاب  یمالـسا  تموکح  مه  هعماج و  ياضعا  مه  هک  تسا  يداصتقا 
يارب ناهاگحبـص  : » دومرف تسیچ ؟ رد  نم  تزع  موش ! تیادـف  درک : ضرع  نک . ظفح  ار  دوخ  تزع  ادـخ ! هدـنب  يا  درک : هیـصوت  دوخ 

زا ار  دوخ  سفن  نتفر و  نوریب  هناخ  زا  راک  بسک و 

ربارب رد  دنک ، فرـصم  ادخ  ياضر  قفاوم  ار  تورث  دیاب  هک  دـنادیم  يرادـتناما  ار  دوخ  و  یقیقح ، کلام  ار  ادـخ  هک  ناملـسم  ناسنا  - 1
هصالخ تاکز  دننام  یلـصا  ياهتایلام  تخادرپ  رد  اهنت  ناملـسم ، ناسنا  یلام  فیاظو  درک . دهاوخ  تیلوئـسم  ساسحا  هعماج  نادنمزاین 

ناربج ار  نآ  دـنراد  هفیظو  قالخا  عرـش و  رظن  زا  هعماج  نارگناوت  دـشاب ، دوهـشم  يداصتقا  ـألخ  کـی  هعماـج  رد  هاـگره  هکلب  دوشیمن ،
هفیظو نیا  زین  ناملـسم  ناسنا  تسا . يداصتقا  تلادـع  يرارقرب  هعماج و  رد  تورث  عیزوتزاب  يارب  رثؤم  لماع  کی  يداقتعا  نینچ  دـننک .

. دنادیم دوخ  يونعم  لماکت  يورخا و  تداعس  بسک  يارب  ياهلیسو  ار  تورث  وا  اریز  دریذپیم ؛ یناسآهب  ار 
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نیا زا  تشاد ، ار  تراجت  كرت  دصق  راک ، زا  يزاینیب  لیلد  هب  هک  ار  یسک  ترـضح  نآ  نینچمه   (1) .« ندرک ظفح  نارگید  هب  يدنمزاین 
(2). درک عنم  راک 

ینیمزور و عبانم  زا  يرایـسب  مالـسا ، يداـصتقا  ماـظن  رد  هک  تسا  نآ  هعماـج  رد  يداـصتقا  تلادـع  يرارقرب  ياـهراکهار  زا  رگید  یکی 
تراظن اهنآ  زا  يرادربهرهب  یگنوگچ  عیزوت و  رب  ات  دریگیم  رارق  یمالـسا  مکاـح  راـیتخا  رد  تسین و  کـلمت  لـباق  دارفا  يارب  ینیمزریز 

شخب رایتخا  رد  نآ  دننام  اهبآ و  اههمـشچ ، نداعم ، نیمز ، دـننام  یعیبط  عبانم  تیکلام  رگا  هک  تسا  نشور  دریگ . تروص  یفاک  مزال و 
. دمآ دهاوخ  دیدپ  هعماج  رد  يدیدش  یتاقبط  هلصاف  دیآ و  یم  دوجو  هب  تورث  گرزب  ياهبطق  دمآرد ، زکرمت  اب  دریگ ، رارق  یـصوصخ 
. دـنک يریگـشیپ  تورث  زکرمت  زا  مه  دروآرد و  تکرح  هب  ار  دـیلوت  هخرچ  مه  دوخ ، تردـق  لاـمعا  تراـظن و  اـب  دـناوت  یم  تموـکح 

: تسا هدش  ناونع  یعامتجا  تلادع  نیمأت  میرک ، نآرق  رظن  زا  تیکلام  زا  عون  نیا  تمکح 

ِءاَِینْغَْألا َْنَیب  ًَهلوُد  َنوُکَی  اـَل  ْیَک  ِلـِیبَّسلا  ِْنباَو  ِنیِکاَـسَْملاَو  یَماَـتَْیلاَو  َیبْرُْقلا  يِذـِلَو  ِلوُسَّرِللَو  ِهَِّللَف  يَرُْقلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَّللا  َءاَـفَأ  اَـم 
(7 رشح : ... . ) ْمُْکنِم

و وا ]  ] ناکیدزن يارب  و  شا ] ] هداتسرف يارب  ادخ و  يارب  طقف  سپ  تسا ، هدنادرگزاب  شاهداتسرف  هب  ادخ  هک  اهیدابآ  لها  میانغ ]  ] زا هچنآ 
. ددرگن امش  نارگناوت  نایم  رد  اهتورث ]  ] ات تسا ، هدنام  هاررد  نایاونیب و  نامیتی و 

عومجم رد  تسا . هدرک  يزیریپ  ار  يداصتقا  تلادـع  تورث ، هنالداع  عیزوت  حیحـص و  لرتنک  اب  مالـسا  هک  تفایرد  ناوتیم  بیترت ، نیدـب 
: دروآ تسد  هب  یمالسا  ياههزومآ  زا  ار  مهم   (3) لصا هس  يداصتقا ، تلادع  يارب  ناوتیم 

ح21855. ص13 ، ج17 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1

ح21863. ص16 ، ج17 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
ص81 ش5 ، ، 1385 ینید ، ياه  شهوژپ  مسیلاربیل ،» مالسا و  يداصتقا  ماظن  رد  یعامتجا  تلادع  ، » یناگیاپلگ يدومحم  دمحم  دیس  - 3

.
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. تسا هدیرفآ  اهناسنا  همه  يارب  شیاهتورث  اهتمعن و  همه  اب  ار  ناهج  نیا  لاعتم  دنوادخ  فلا )

. تسا هعماج  ياهتورث  رد  قح  ندمآ  دیدپ  بجوم  يداصتقا ، دیفم  راک  تسخن ، هلحرم  رد  ب )

. تسا هدش  نییعت  یفاک  مزال و  مهس  قح و  هعماج ، ریذپبیسآ  ياهرشق  يارب  ج )

دیلوت تابسانم 

دیلوت تابسانم 

زا یکی  و  ( 53 لـحن : ...« ) هللا نِمَف  ٍهمِعن  نِم  مُِکب  اـم  َو  « ؛ تسادـخ يوـس  زا  یتـمحر  تمعن و  ره  هک  تسا  نآ  ینآرق  تباـث  لـصا  کـی 
قالخا و اهتمعن ، نیا  زا  رادروخرب  دارفا  هکنآ  رگم  دنک ، یمن  لیدبت  تمقن  هب  ای  دریگ  یمن  ار  تمعن  ادخ  هک  تسا  نآ  زین  یهلا  ياهتنس 
: لافنا ... .« ) مِهِـسُفنِأب ام  او  ریُغی  یّتَح  ٍموَق  یلَع  اهَمَعنأ  ًهمِعن  ًا  ریغَم  ُکَی  َمل  َهللا  َّنِأب  َکلذ  : » دـنزاس نوگرگد  ار  دوخ  یناسفن  ياه  یگژیو 

ياهتمعن زا  مه  تمعن و  نآ  موادـت  زا  مه  تمعن ، زا  تسرد  هدافتـسا  اب  هک  دراد  راـیتخا  تمعن ، زا  رادروخرب  ناـسنا  ساـسا ، نیا  رب  ( 53
ضیف زا  تمحز ، جـنر و  رد  يراتفرگ  رب  نوزفا  دـنک و  لیدـبت  تمقن  هب  ار  تمعن  دوخ ، باـختنا  ءوس  اـب  هکنآ  اـی  دوش ، دـنمهرهب  رگید 

رد اوران  فرـصت  تسا و  یهلا  یتناـما  ادـخ و  هب  قلعتم  تسا ، رادروخرب  نآ  زا  ناـسنا  هک  یتیوه  نینچمه  دوش . مورحم  زین  یهلا  صاـخ 
ادخ ار  هچنآ  دـیاب  نارگید ، دوخ و  اب  طابترا  يرارقرب  يارب  ناسنا  نیاربانب ، دراد . زاین  یهلا  نذا  هب  یفرـصت  هنوگره  (1) و  تسا ملظ  نآ ،

. دنک لمع  هنوگنآ  دریگب و  رظن  رد  ددنسپ ، یم 

ص171. تسیز ، طیحم  مالسا و  - 1
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هک یناهج  رد  ادـخ ، هفیلخ  ماقم  رد  ناسنا   (1). دراد رثا  شقن و  ناهج  ياهتمعن  شهاک  ای  شیادـیپ  رد  ناسنا  تشز  ای  کـین  رادرک  سپ 
، ناسنا زا  یمالسا  ياههزومآ  نیاربانب ، دریگ . هرهب  دوخ  حالف  حالص و  ریسم  رد  یتسه  تمعن  ره  زا  دشوکب  دیاب  تسا ، هتشگ  وا  رخـسم 

زار راـک ، مالـسا ، یـشزرا  ماـظن  رد  دراذـگ . یم  قیمع  ياـهرثا  هعماـج  رب  مه  درف و  رب  مه  تیلاـعف ، دوبن  دوب و  دـبلطیم و  شـالت  راـک و 
اب ار  دوخ  یقیقح  شزرا  دزاـسیم و  رگهولج  شـالت  یعـس و  اـب  ار  دوخ  دوجو  رهوج  یمدآ   (2). تسا یمدآ  دوـجو  تمکح  شنیرفآ و 

ِضْرَْألا ْنِم  ْمُکَأَشنَأ  َوُه  تسا ...« : هداد  نامرف  زین  نیمز  ینادابآ  هب  ار  وا  هدیرفآ ، نیمز  زا  ار  ناسنا  هک  ناحبـس  يادـخ  دـنکیم . نییعت  راک 
درگن و یم  يرتعیـسو  دید  اب  زین  راک  هب  دنیبیم ، هدام  زا  رتارف  ار  یتسه  هک  ناملـسم  ناسنا  لیلد ، نیمه  هب  ( 61: دوه ...«. ) اَهِیف ْمُکَرَمْعَتْساَو 
رد دـیاب  هراومه  ناسنا  مالـسا ، ینامـسآ  ياه  هزومآ  ساـسا  رب  دزاـسیم . رتهدرتسگ  ار  تیلاـعف  ياـه  هصرع  نآ ، هب  ندیـشخب  سدـقت  اـب 
دنک شـشوک  هراومه  يدج و  تروص  هب   (3)، تسا نآ  زا  یشخب  یتشیعم  يداصتقا و  ياهزاین  نیمأت  هک  یگدنز  نوگانوگ  ياههـصرع 

. دسرب دوخ  یلاع  فادها  هب  زین  هعماج  یشالت ، نینچ  وترپ  رد  ات 

يرادـهگندوخ دـندروآیم و  نامیا  اهیدابآ  لها  رگا  و  ِضْرَْألاَو ؛... ِءاَمَّسلا  ْنِم  ٍتاَکََرب  ْمِْهیَلَع  اَـنْحَتََفل  اْوَقَّتاَو  اُونَمآ  يَرُْقلا  َلـْهَأ  َّنَأ  َْولَو  - » 1
اُوماَقَتْسا ْوَّلَأَو  : » دیامرفیم نج  هروس  هیآ 16  رد  نینچمه  ( 96 فارعأ : «. ) میدوشگیم نانآ  رب  نیمز  نامـسآ و  زا  یتاکرب  ًامتح  دندرکیم ،

، دنک تکرح  تداعـس  حالـص و  رادم  رب  ياهعماج  رگا  هک  تسا  نآ  میرک  نآرق  هدعو  هیآ ، نیا  رد  اًقَدَـغ ». ًءاَم  ْمُهاَْنیَقْـسََأل  ِهَقیِرَّطلا  یَلَع 
ص197) تسیز ، طیحم  مالـسا و  . ) تسا لیثمت  دح  رد  درادن و  صاصتخا  ناراب  هب  هدعو ، نیا  هتبلا  دتـسرفیم . عقوم  هب  ياهناراب  دنوادخ 

انلَعَج َو  : »... دـیامرفیم نآرق  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هدـننکنییعت  لماع  یگدـنزاس ، یگدـنز و  رد  بآ  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  ناراب  هب  هراشا 
(30 ءایبنأ :  ...«. ) یَح ٍءیَش  َّلُک  ِءاملا  َنِم 

ص234. تسیز ، طیحم  مالسا و  - 2
اِهبِکانَم یف  اوشماَف  ًالولَذ  َضرألا  ُمَُکل  لَعَج  يّذلا  َوُه  ( » 11 أبن : .« ) میدرک ررقم  شاعم  لیـصحت  يارب  ار  زور  و  ًاشاعَم ؛ َراهَّنلا  انلَعَج  َو  - » 3

شاـیزور زا  دـیورب و  هار  نآ  فارطا  رد  سپ  داد ؛ رارق  مار  امــش  يارب  ار  نـیمز  هـک  تـسا  یــسک  وا  ُروـشُّنلا ؛ ِهـَیلإ  َو  ِهـِقزِر  نـِم  اوـلُک  َو 
َو ِهیف  َرِخاوَم  َکـلُفلا  يَرَت  َو  اـهَنوسَبلَت  ًهَیلِح  ُهنِم  اوجِرخَتـسَت  َو  ًاـّیِرَط  ًاـمَحل  ُهنِم  اولُکأَِـتل  َرحَبلا  َرَّخَـس  يذَّلا  َوُه  َو  ( » 15 کلم : ... .« ) دـیروخب
ار نآ  هک  يرویز  نآ  زا  و  دیروخب ؛ هزات  تشوگ  نآ ، زا  ات  تخاس  مار  ار  ایرد  هک  تسا  یسک  وا  و  َنورُکشَت ؛ مُکَّلََعل  َو  ِهلـضَف  نِم  اوغَتبََتل 

امش دیاش  ات  و  دییوج ؛ هرهب [  [ وا ششخب  زا  ات  تخاس ] امش  مار  ار  ایرد   ] و ینیبیم ؛ هدنفاکـش  نآ  رد  ار  اهیتشک  و  دیروآ ؛ نوریب  دیـشوپیم 
(. 14 لحن : «. ) دینک يرازگ  ساپس 
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روط هب  يدیلوت و  ياهتیلاعف  رد  هژیو  هب  راک  یمالـسا ، گنهرف  رد  دنک و  یم  دـیکأت  يداصتقا  هعـسوت  بوچراچ  رد  راک  لماع  رب  مالـسا 
نآ رب  تفرگ و  ار  يرگراک  تسد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هک  اجنآ  ات  دراد ؛ ـالاو  یهاـگیاج  تعنـص ، يرورپماد و  يزرواـشک ، رد  صاـخ 

ساسا رب  زین  یهلا  گرزب  ناربمایپ   (1) .« دسریمن نآ  هب  شتآ  زگره  هک  تسا  یتسد  نیا  ًاَدبأ ؛ ُراّنلا  اَهُّسَمَتال  ٌدَـی  ِهِذـه  : » دومرف دز و  هسوب 
هعماج دوخ ، رادرک  راتفگ و  اب  نانآ  دندوب . يدیلوت  ياهشالت  ِناماگشیپ  دوخ ، دنتسناد و  یم  تدابع  یعون  ار  راک  دوخ ، ینامـسآ  شنیب 
يارب ياهلیـسو  شنیرفآ ، ماظن  رد  ار  راک  دنوادخ  دندرکیم  دـیکأت  هراومه  دنتـشادیم و  رذـحرب  يزیرگ  تیلوئـسم  یتسـس و  یلبنت ، زا  ار 

(2). تشاد دهاوخن  يدوس  نآ  نودب  زین  اعد  یتح  هک  دراد  یهاگیاج  نانچ  هلئسم  نیا  هداد و  رارق  هعماج  يداصتقا  ياهزاین  نیمأت 

هب یـشخبناماس  يارب  زین  مالـسا  تسا . راک  هدـیدپ  هب  هعماج  نآ  درکیور  یگنوگچ  ورگ  رد  هعماج ، داـصتقا  دـشر  يداـصتقا و  لالقتـسا 
یم ناشن  راک  هب  یبسانم  لابقا  هعماج  ياـضعا  نآ ، تاـعارم  وترپ  رد  هک   (3) هدرک حرطم  راک  يارب  ار  یطباوض  لوصا و  هعماج ، داـصتقا 

. دوشیم نیمأت  زین  نانآ  یحور  یمسج و  ياهزاین  دنهد و 

رادروخرب بسانم  يراک  نادجو  طابـضنا و  زا  دوخ ، يراک  تیلوئـسم  هزوح  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  یـساسا  لصا  ود  دـهعت ، صـصخت و 
دهاوخ ار  یلوزن  ریس  هراومه  دراپسیمن ، نادراک  هب  ار  راک  هک  ياهعماج  ساسا ، نیا  رب  دزاسیم .

ص17. ج1 ، ینیسح ، مساقلاوبا  دیس  همجرت : ثیدح ، نآرق و  هیاپ  رب  يداصتقا  هعسوت  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 1

ص18. ج1 ، ینیسح ، مساقلاوبا  دیس  همجرت : ثیدح ، نآرق و  هیاپ  رب  يداصتقا  هعسوت  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  - 2
صص 257 264. تسیز ، طیحم  مالسا و  - 3
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زا دریگب و  رظن  رد  ار  مومع  يداـصتقا  دوـس  هعماـج و  زاـین  لغـش ، باـختنا  رد  صخـش  دوـشیم  بجوـم  زین  راـک  رد   (2) دهعت  (1). دومیپ
. دروآ یم  دراو  هعماج  يداصتقا  رکیپ  هب  ییاـه  تراـسخ  یلو  دراد ، یـصخش  نـالک  ياهدـمآرد  رثاـکت و  هک  دزیهرپب  یبذاـک  ياـهلغش 

مک لـیلد ، نیمه  هب  دـهد . ماـجنا  رتماـمت  هچره  ییوکین  هب  (3) و  ناقتا يراوتـسا و  اب  ار  يراک  ره  ناسنا  دـنکیم  هیـصوت  مالـسا  نینچمه 
هک تسا  راک  رد  يرادیاپ  رگید ، لصا   (4). تسا هدش  شهوکن  تدش  هب  تقیقح ، ندرک  ناهنپ  گنرین و  راک ، رد  ریوزت  تنایخ ، يراک ،

دـشخبیم و سدـقت  گنر  نآ  هب  زین  راک  رد  صـالخا  دوشیم .  (6) قزر تعسو  (5) و  لد شمارآ  تیوـقت و  بجوـم  میرک ، نآرق  رظن  زا 
ياهزاین مامت  هدینت ، مه  رد  يا  هعومجم  رد  دشاب و  تیقالخ  اب  هارمه  دـنمفده و  دـیاب  راک  نینچمه  دـنکیم . تیوقت  ار  راک  يدابع  هبنج 

. دنک فرطرب  بسانم  یلکش  هب  ار  يرشب  هعماج  یعقاو 

هب زین  دیلوت  لماوع  شقن  مالـسا ، يداصتقا  ماظن  رد  تشذـگ ، يداصتقا  تلادـع  ثحب  رد  نآ  حیـضوت  هک  تیکلام  عیزوت  لصا  رب  نوزفا 
فیرعت ياهنوگ 

هتـسویپ دـشاب ، يو  زا  رتاناد  نانآ  نایم  رد  دراـمگ و  شیوخ  راـک  هب  ار  صـصختمریغ  هک  یتما  : » تسا هدومرف  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  - 1
ص143) ج10 ، راونالا ، راحب  «. ) دنشکب تسد  نآ  زا  هک  ینامز  ات  تسا  طوقس  لزنت و  هب  ور  ناشراک 

ص650) تاعانصلا ، باب  یفاکلا ، عورف  «. ) نیمألا َفِرَتحُملا  ّبحی  ّلجوزع  َهللا  نأ  - » 2
یلو دزیر ، یم  ورف  یتدـم  زا  سپ  هک  منادـیم  : » دومرف دـیناسر ، ماجنا  هب  تقد  تیاهن  اب  ار  يراـک  هکنآ  زا  سپ  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  - 3

ص220) ج6 ، راونالاراحب ، . ) دزاس مکحم  ار  نآ  داد ، ماجنا  ار  يراک  یتقو  هک  دراد  تسود  ار  ياهدنب  ادخ 
دیراذگم و مک  مدرم  زا  زیچ  چـیه  مُهَءایـشأ ؛ َساّنلا  اوسَخبَتال  َو  : » دـیامرفیم دـنکیم و  یهن  هلئـسم  نیا  زا  ماع  ياهنوگ  هب  میرک  نآرق  - 4

(85 فارعأ : «. ) دیهن مامت  ار  وزارت  هنامیپ و 
ام راـگدرورپ  دـنتفگ  هک  یناـسک  تقیقح  رد  اُونَزْحَت ؛... اـَلَو  اُوفاَـخَت  اَّلَأ  ُهَِکئاَـلَْملا  ْمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماَقَتْـسا  َُّمث  ُهَّللا  اَـنُّبَر  اُولاَـق  َنیِذَّلا  َّنِإ  - » 5

(30 تلصف : ...«. ) دیشابم نیگهودنا  دیسرتم و  هک  دنیوگ ] یم  و   ] دنیآیم دورف  نانآ  رب  ناگتشرف  دندرک ، يرادیاپ  سپس  تسادخ ،
.« مینکیم ناشباریس  ناوارف  بآ  اب  ًامتح  دننک ، يرادیاپ  تسار ]  ] هار رب  رگا  هکنیا  و  اًقَدَغ ؛ ًءاَم  ْمُهاَْنیَقْـسََأل  ِهَقیِرَّطلا  یَلَع  اُوماَقَتْـسا  ْوَّلَأَو  - » 6

. تسا هدش  نایب  قزر  تمعن و  زا  یلیثمت  دامن و  بآ ، هیآ  نیا  رد  ( 16 نج : )
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عفانم رد  هراجا ، لثم  میقتـسم  ریغ  ای  تکراشم ، دـننام  میقتـسم  تروصهب  راک  يورین  بیترت ، نیدـب  دوشیم . دوس  عیزوت  بجوم  هک  هدـش 
ای امرفراک  نایز  دوس و  اب  وسمه  راک ، يورین  نایز  دوس و  مالسا ، يداصتقا  ماظن  رد  رگید ، ترابع  هب  ددرگیم . میهس  هیامرس  دوس  دشر و 

شــشوک بـیترت ، نیدـب  دـننیبیم . ناـیز  ود  ره  نآ ، شهاـک  اـب  دـنربیم و  دوـس  فرط  ود  ره  دوـس ، شیازفا  اـب  (1) و  تسا راذگهیامرس 
دراو زا  فرط ، ود  يزوسلد  ییوجهفرـص و  تیاعر  اب  دـباییم و  شیازفا  راک  يورین  يوس  زا  مه  راذـگ و  هیامرـس  يوس  زا  مه  يداصتقا ،

تشاد دهاوخ  دوجو  يراذگهیامرس  يارب  يرتشیب  تبغر  یماظن ، نینچ  رد  هک  تسا  نشور  دوشیم . يریگـشیپ  زین  نایز  تراسخ و  ندش 
. دش دهاوخ  یعامتجا  یلاعت  دشر و  يداصتقا و  ییافوکش  بجوم  هلئسم ، نیمه  و 

رادیاپ هعسوت  تسیز و  طیحم 

رادیاپ هعسوت  تسیز و  طیحم 

شالت يداصتقا  نادنمشیدنا  درک ، رـشتنم  يدالیم  لاس 1776  رد  ار  لـلم  تورث  باـتک  1723 1790م )  ) (2) تیمـسا مادآ  هک  ینامز  زا 
یلو دشیم ، هئارا  بایمک  یعیبط  عبانم  ایفارغج و  ساسا  رب  اهنییبت  نیا  ادتبا  دننک . لیلحت  نییبت و  ار  اه  تلم  رقف  ای  تورث  ات  دـندرک  يدایز 

ار یگنهرف  لماوع  یناسنا و  عبانم  دـننام  یمهم  لماوع  شقن  ناوتیمن  تسا و  صقان  رایـسب  يدرکیور  نینچ  هک  دـش  نشور  دـعب  یکدـنا 
(4)، دشیم هتشادنپ  یلخاد  صلاخان  دیلوت  اب  انعم  مه  يداصتقا و  حالطصا  کی  ًافرص  ادتبا  رد  زین  هعسوت  موهفم   (3). تفرگ هدیدان 

 . ص82 مسیلاربیل ،» مالسا و  يداصتقا  ماظن  رد  یعامتجا  تلادع  - » 1
نازادرپ هیرظن  زا  نینچمه  يو  دوش . یم  دای  یـسایس  داـصتقا  ورـشیپ  ناونع  هب  وا  زا  هک  دوب  يدنلتاکـسا  یفوسلیف   Adam Smith - 2

حرش لیصفت  هب  للم  تورث  ناونع  باتک  رد  داصتقا  هرابرد  ار  دوخ  ياه  هدیا  تیمسا  دور . یم  رامشهب  نردم  يراد  هیامرـس  ماظن  یلـصا 
. تسا هداد 

ص35. نازازب ، همطاف  همجرت : يا ، هقطنم  هعسوت  ياه  هیرظن  هیواس ، دلانود  زنیگیه و  نیماجنب  - 3
ص22. یگرزب ، دیحو  یهرف و  هدیرف  همجرت : هعسوت ، میهافم  هب  ون  یهاگن  سکاز ، گناگفلو  - 4
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زین ار  نآ  یفیک  یعامتجا و  یگنهرف ، ياه  هبنج  هکلب  تسناد ، يداصتقا  يا  هدیدپ  اهنت  ناوتیمن  ار  هعسوت  هک  دش  راکـشآ  يدوز  هب  یلو 
. تفرگ رظن  رد  یناسنا  یگدنز  تیفیک  دوبهب  رد  دیاب 

نومنهر هتکن  نیا  هب  ار  ام  دراد ، داصتقا  هلمج  زا  و  هلوقم ، ره  هرابرد  یمالـسا  ياـههزومآ  هک  یهاـگن  تیعماـج  دـنیآرف ، نیا  لـباقم  رد 
نونک ات  هچنآ  زا  تشاد . دـهاوخ  یپ  رد  ار  یعاـمتجا  يداـصتقا و  هبناـجهمه  هعـسوت  مالـسا ، یقرتم  ياـه  هزومآ  ینیع  ققحت  هک  دوشیم 

هب هجوت  لوارقـشیپ  رادـمچرپ و  يرکف ، ياه  بتکم  اه و  بهذـم  رگید  اـب  هسیاـقم  رد  مالـسا  هک  تفاـیرد  ار  هتکن  نیا  ناوت  یم  میتفگ ،
، هدنلاب یندمت  ینامرآ و  ياهعماج  نداهن  انب  رد  نآ  زراب  شقن  هعـسوت و  تیمها  ًالوصا  تسا . يرـشب  هعماج  رد  يداصتقا  هعـسوت  لئاسم 

یمالسا شنیب  رد  تسا ، ینتبم  یگدنز  هب  يدام  شرگن  رب  هک  هعسوت  جیار  فیرعت  فالخرب   (1). تسا تنس  باتک و  ِتامّلسم  ِرامش  رد 
تسا و توافتم  ًالماک  دـنک ، یم  هئارا  هک  ياهعـسوت  حرط  نیاربانب ، دراد . همادا  شتایح  لحارم  تسین و  ایند  رد  روصحم  ناسنا  یگدـنز 

مامت يریگارف  یمالسا ، رادیاپ  هعسوت  یگژیو  نیتسخن  بیترت ، نیدب  تسا . يرـشب  تایح  هنومن  هاگیاج  هب  یبای  تسد  شور  هدنرادربرد 
: تسا هدومرف  رابرهگ  ینایب  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تسا . ناسنا  تایح  ياه  هبنج 

؛ مِِهتَرِخآ یف  اینُّدـلا  َلهأ  اوکِراُشی  َملو  مُهاینُد ، یف  اینُّدـلا  َلهأ  اوکَراشَف  ِهَرِخآلا ، ِلِجآو  اینُّدـلا  ِلِـجاِعب  اوبَهَذ  َنیقَّتُملا  َّنأ  ِهّللا  َداـبِع  اومَلِعا 
ُهَِربابَجلا ُهَذَـخأ  ام  اهنِم  اوذَـخأو  َنوفَرتُملا ، ِِهب  َیِظَح  اِمب  اینُّدـلا  َنِم  اوّظَحَف  تَلُِکا ، اـم  ِلَـضفَِأب  اـهولَکأو  تَنِکُـس ، اـم  ِلَـضفَِأب  اینُّدـلا  اُونَکَس 

(2). ِِحباّرلا ِرَجتَملاَو  ِغِّلَبُملا  ِداّزلِاب  اهنَع  اوبَلَقنا  َُّمث  َنورِّبَکَتُملا ،

ص11. ج1 ، ثیدح ، نآرق و  هیاپ  رب  يداصتقا  هعسوت  - 1
همان 27. ص289 ، هغالبلا ، جهن  .5 - 2
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دنتـشگ و کیرـش  ناشایند  رد  ایند  مدرم  اب  دندرب . دوس  اپرید  ِترخآ  رد  مه  ارذگ و  يایند  رد  مه  ناراکزیهرپ ، هک  دینادب  ادخ ! ناگدنب 
ناهج نیا  زا  سپـس  رتهب . هچره  دـندروخ  ار  ایند  تمعن  رتوکین و  هچره  دنتـسیز  اـیند  رد  دنتـشادن . تکرـش  ناـنآ  ترخآ  رد  اـیند  مدرم 

. دَنادرگ مهارف  ار  ناشدوس  هک  ییادوس  دَناسر و  ناشدصقم  هب  هک  يا  هشوت  اب  دنتسبرب  تخر 

ياههزومآ رب  ینتبم  هک  ياهعماج  نینچ  رد  تسین . رترب  ِفده  يداصتقا  هعـسوت  یمالـسا ، بولطم  هعماج  رد  هک  تسا  نآ  رگید  یگژیو 
دیوپ و هار  قلطم  لامک  يوسهب  ات  دوش  افوکـش  یناسنا  ياهدادعتـسا  همه  هک  تسا  نآ  فده  تسا ، نآ  زا  هتفرگرب  ياهوگلا  یمالـسا و 

نینچ هیاس  رد  دوب . دهاوخ  فده  نیا  هب  ندیسر  يارب  ياهمدقم  اهنت  يداصتقا ، هعسوت  تروص ، نیا  رد  دسرب . رادیاپ  يدبا و  تداعس  هب 
، يدام ياه  صخاش  دشر  رانک  رد  ات  دـنادیم  یندـمت  ياقترا  ریگارف و  هافر  ققحت  دـنمزاین  ار  یناسنا  هعماج  مالـسا ، هک  تسا  يدرکیور 

. دوش نیمأت  زین  ناسنا  يونعم  ياهزاین  اهترورض و 

مالـسا رد  هعـسوت  دـنیآرف  ياـهیگژیو  نیرتهتـسجرب  زا  تسیز ، طـیحم  نزاوت  ظـفح  هک  تفاـیرد  ناوـتیم  مالـسا  ینید  نوـتم  زا  نینچمه 
هک ياهعسوت  تسا ؛ ياهعسوت  ياه  يزیر  همانرب  مامت  فده  هزورما  دوشیم ، هدیمان  رادیاپ  هعـسوت  حالطـصا  رد  هک  هلئـسم  نیا   (1). تسا

هعـسوت رد  درواین . دراو  يدعب  ياهلـسن  زاین  دروم  ياهتیفرظ  هب  یبیـسآ  چـیه  عماوج ، مامت  رد  رـشب  یلعف  ياهزاین  همه  ندروآرب  اب  هارمه 
ظفح دـناهدوب ، نیمز  يور  رب  عبانم  نیا  هک  ینامز  دـننامه  یگدولآ ، نودـب  صلاخ و  ار  اوه  كاخ و  بآ ، عبانم  دـیاب  لـسن  ره  رادـیاپ ،
رامش هب  رادیاپ  هعـسوت  یـساسا  روحم  ود  یلـسن ، نیب  تلادع  تسیز و  طیحم  ظفح  نیاربانب ،  (2). دراذگب یقاب  يدعب  لسن  يارب  دـنک و 

. دوریم

ص33. ج1 ، ثیدح ، نآرق و  هیاپ  رب  يداصتقا  هعسوت  - 1
ص108. بابرا ، اضردیمح  همجرت : یعیبط ، عبانم  تسیز و  طیحم  داصتقا  لیگ ، کم  زمیج  نمرپ و  رجار  - 2
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تفالخ لصا  ییارگترخآ ، دنوادخ و  هب  نامیا  درمشرب . رادیاپ  هعسوت  ینید  ینابم  ناونع  هب  ار  یلوصا  ناوتیم  زین  یمالسا  ياههزومآ  رد 
هک اوقت  تلادع ، عبانم ، هب  يرازبا  هاگن  ناهج و  يدـنمفده  ناسنا ، ینید  يریذـپ  تیلوئـسم  ناسنا ، يرادـتناما  لصا  نیمز ، يور  رب  ناسنا 

هعـسوت هب  ار  ناملـسم  ناسنا  هک  تسا  ییاه  لـصا  دراد ، یپ  رد  ار  اـهتمعن  ینوزف  هک  یلمع   (2) رکش .(1) و  ددرگیم تاـکرب  لوزن  ببس 
زا يا  هعماج  هاگره  هک  تسا  نشور  دـهدیمن . ار  يدادادـخ  عبانم  راصحنا  ای  بیرخت  هزاجا  دوخ  هب  هاگچیه  وا  دزاـسیم و  دـهعتم  رادـیاپ 

دروآ و یم  ناغمرا  هب  یناگمه  یهافر  رادیاپ ، هعـسوت  تامدقم  نتخاس  مهارف  اب  دشاب ، هدش  لیکـشت  ياهتخاسدوخ  دـهعتم و  دارفا  نینچ 
. دنک یم  هیده  هدنیآ  ياهلسن  هب  ار  دنمهوکش  هدنلاب و  یندمت 

تسایس هزوح 

هراشا

تسایس هزوح 

اه لصف  ریز 

یمالسا تما 

للملا نیب  طباور 

هجیتن

یمالسا تما 

یمالسا تما 

ياهعماج ناملسم ، هعماج  ساسا ، نیا  رب  دنیآیم . درگ  صخشم  یفده  لوح  هک  دوش  یم  لیکشت  يدارفا  هعومجم  زا  یناسنا ، هعماج  کی 
تسا هدش  هدیمان   (3)« تما  » یعامتجا نینچ  ینآرق ، گنهرف  رد  دـناهدمآ . درگ  نآ  ياههزومآ  نید و  روحم  لوح  نآ  ياضعا  هک  تسا 
ربمایپ دننکیم . لمع  دوخ  ياه  تیلوئسم  فیلاکت و  فیاظو ، هب  تما  بوچراچ  رد  یمالسا ، هعماج  دنورهش  ناونعهب  ناناملسم  کتکت  و 

: دومرف فیرعت  نینچ  نیا  ار  تما  موهفم  تسب ، باتک  لها  اب  هک  ياهدهاعم  نتم  رد  هنیدم و  هب  دورو  يادتبا  رد  مالسا  یمارگ 

.96 فارعأ : : کن - 1
یـساپسان رگا  و  میازفایم ؛ یتمعن ]  ] ار امـش  ًامتح  دینک ، يرازگـساپس  رگا  ٌدیِدََشل ؛ ِیباَذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئلَو  ْمُکَّنَدیِزََأل  ُْمتْرَکَـش  ِْنَئل  - »... 2

(7 میهاربا : «. ) تسا دیدش  نم  باذع  ًاعطق  دینک ،
. تسا هدروآ  مه  درگ  ار  ناـنآ  دـحاو ، یفدـه  هک  تسا  هدرک  فیرعت  یهورگ  ار  تما  اـیبنأ ، هروس  زا  هیآ 92  لیذ  ییابطابط  همـالع  - 3

ص352) ج14 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  )
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نود نِم  ٌهدـحاو  ٌهما  مهنا  مهعم ، دـهاج  مهب و  قحل  مهعبت و  نم  برثـی و  شیرق و  نم  نینمؤملا  یبـن  هللادـبع  نب  دـمحم  نِم  ٌباـتک  اذـه 
دننکیم و يوریپ  نانآ  زا  هک  تسا  یناسک  برثی و  شیرق و  نانمؤم  ناناملـسم و  ربمایپ  هللادبع ، نب  دـمحم  زا  ياهتـشون  نیا   (1) ؛ ... سانلا

. نامدرم رگید  لباقم  رد  دنتسه  يدحاو  تما  نانیا  دندرک ؛ داهج  نانآ  هارمه  دنا و  هتسویپ  نانآ  هب 

زا تما  یگژیو  نیرت  مهم  نیتسخن و  دزاس . یم  زیامتم  عماوج  رگید  زا  ار  نآ  هک  دراد  یـصاخ  ياـهیگژیو  تما  میرک ، نآرق  هاگدـید  زا 
ریغ تسین  هتسیاش  تما  يارب  هک  هنوگ  نامه   (2). دریگیم لکش  نامیا  روحم  رب  دوش و  یم  راوتسا  هدیقع  هیاپ  رب  هک  تسا  نآ  مالـسا  رظن 

رد تما  ندش  قلعم  يانعم  هب  نیا  هتبلا  دراذگب . هدیقع  نیا  زا  ریغ  يزیچ  رب  ار  دوخ  يریگ  لکش  ساسا  تسین  هتسیاش  دتـسرپب ، ار  ادخ  زا 
، اهـشزرا اهنامرآ و  نابز ، خـیرات ، لیبق  زا  نآ ، يویند  يدام و  طباور  هک  تسانعم  نیا  هب  هکلب  تسین ، نیمز  اب  نآ  طابترا  عطق  نامـسآ و 

فالخرب نیاربانب ،  (3). دوشیم نییبت  یمالسا  ياههزومآ  رب  ینتبم  ِيدیحوت  داقتعا  ینعی  ینامسآ ، هطبار  نامه  هیاپ  رب  زین  تیلم  نیمزرس و 

ص143. ج2 ، هیوبنلا ، هریسلا  ماشه ، نبا  - 1
يدـنبزرم هراـبرد  مالـسا  عضوم  یبوخ  هب  تسا ، هدرک  هدافتـسا  ناـنمؤم  ناناملـسم و  هراـبرد  دوـخ  ياـهباطخ  رد  نآرق  هک  ياهویـش  - 2

اونَماء َنیذَّلا  اهُّیأ  اـی  ( » 144 ءاسن : ...«. ) َنینمؤملا ِنود  نِم  َءایلوأ  َنیِرفاـکلا  اوذِـخَّتَتال  اونَماء  َنیذَّلا  اـهیأ  اـی  : » دـهد یم  ناـشن  ار  یتدـیقع 
دیاب زین  یـصخش  لاوحا  یقوقح و  روما  زا  يرایـسب  رد  یتح  یتدیقع ، يدـنبزرم  نیا  ( 51 هدئام : ...«. ) َءایلوأ يرـصَّنلا  َو  َدوهَیلا  اوذِخَّتَتال 

اوحِکُنتـال َو  : » دـیامرفیم یعاـمتجا  مـهم  هلئـسم  کـی  ناوـنع  هـب  جاودزا  هراـبرد  مـیرک  نآرق  ًـالثم  دریگ ؛ رارق  ناناملــسم  لـمع  كـالم 
(221 هرقب : ...«. ) ٍهَکِرشُم نِم  ٌریخ  ٌهَنِمؤم  ٌهَمَأل  َو  ََنِمُؤی  یّتَح  ِتاکِرشُملا 

ار دوخ  هعومجم  تما و  دـندرگ ، یم  لیکـشت  نطو  ساسا  رب  هک  ییاه  تیلم  تاباعـشنا و  دـسیون « : یم  هراب  نیا  رد  ییابطابط  همالع  - 3
ًاحور و دـنراد ، رارق  رگید  ياـه  نطو  رد  هک  رگید  ياـه  ّتلم  زا  تلم ، نیا  هجیتن ، رد  دـنهد و  یم  تکرح  یگناـگی  تدـحو و  يوسهب 

رگید اب  ناسنا  دروخرب  ریظن  يا  هنوگ  هب  رگید ، عماوج  ای  دیدج  هعماج  اب  هعماج  کی  دروخرب  تروص ، نیا  رد  دندرگ .... یم  ادج  ًامسج 
نیا هب  نونک ، ات  تقلخ  زاغآ  زا  ینـالوط  ياـه  نرق  هبرجت  و  دـنک ، یم  رامثتـسا  مادختـسا و  ار  ناـنآ  هک  تسا  تعیبط  تادوجوم  ایـشا و 

ساسا رب  ار  یناسنا  عامتجا  هتخاس ، یغلم  ار  تازیاـمت  تاباعـشنا و  لـیبق  نیا  مالـسا ، هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  دـهد . یم  یهاوگ  تقیقح 
، ثرا و  جاودزا )  ) یـسنج ياه  يرادرب  هرهب  رد  كالم  یتح  مالـسا ، رد  تسا . هدومن  يزیر  هیاپ  نآ ،) ریاـظن  نطو و  داژن و  هن  و   ) هدـیقع

ص133) ج4 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  «. ) نطو لزنم و  رد  هن  تسا ، دیحوت  هدیقع و  رد  كارتشا 
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رب يدـنبزرم و  صاخ ، ییایفارغج  ورملق  رد  ار  كرتشم  گنهرف  زا  رادروخرب  ِیناسنا  گرزب  دـحاو  کـی  هک  رگید  یـسایس  ياـه  بتکم 
، دنادیم شیوخ  ياههزومآ  بطاخم  ار  يرشب  هعماج  همه  یناهج و  ینید  ار  دوخ  هک  مالسا   (1)، دنک یم  فیرعت  ییاسانش و  نآ ، ساسا 
هن تـسا ، هدـیقع  زرم  یناـسنا ، ياـههورگ  نـیب  زرم  مالـسا ، هاـگن  رد  سپ  دـهن . یم  شیوـخ  ناوریپ  هعوـمجم  رب  ار   (2) هدـحاو تّما  مان 

. دنیآ یم  رامش  هب  مالسا  هناگی  تما  ياضعا  زا  يوضع  توافت ، هنوگره  زا  رود  هب  ناناملسم  مامت  ور ، نیا  زا  ایفارغج .

همه زا  يونعم ، يدام و  شیاسآ  شمارآ و  رد  دـنناوتب  ناگمه  دـشاب و  هدـش  هداهن  تینما  رب  نآ  ناینب  هک  ياـهعماج  داـجیا  يارب  شـالت 
يارب ناسنا  ًالوصا  اریز  تسا ؛ ناگمه  ياههتـساوخ  هلمج  زا  دنریگ ، هرهب  یناسنا  لامک  هب  یبایتسد  يارب  شیوخ  ياهیدـنمناوت  اهتیفرظ و 
هدوب زین  مالـسا  ياههزومآ  نآرق و  هجوت  دروم  فدـه ، نیا  دـنز . یم  تسد  تاعامتجا  يرادـیدپ  داـجیا و  هب  تعفنم  بلج  ناـیز و  عفد 
ربمایپ نادناخ  زا  يدرف  تسد  هب  هک  مینیب  یم  یمالـسا  ياههزومآ  رد  ار  ینامرآ  هعماج  کی  زا  نشور  ییامنرود  لیلد ، نیمه  هب  تسا و 

ياهصخاش مالسا ، رظن  زا  ًالوصا  تساهناسنا ، يوزرآ  تیاهن  هک  ینامرآ  هعماج  نیا  زا  غراف  دوشیم . اپرب  خیرات  ماجرف  رد  مالـسا  یمارگ 
، دوخ یعامتجا  تاناکما  تائاضتقا و  ساسا  رب  خیرات و  زا  ياههرب  ره  رد  دنفظوم  مالسا  ناوریپ  دراد و  یکیکـشت  بتارم  بولطم  هعماج 

. دنشوکب یمالسا  بولطم  هعماج  زا  ياهبترم  ییاپرب  يارب 

زا هدوب و  جراخ  ناسنا  رایتخا  زا  هک  تسا  هدرک  هیکت  يروما  رب  دشاب ، راوتـسا  داژن  نابز و  خـیرات ، نیمزرـس ، ساسا  رب  هک  يدـنبزرم  - 1
زا هک  یتراـبع  دریگیم . رظن  رد  زین  ار  وا  هدارا  ناـسنا و  راـیتخا  هدـیقع ، ساـسا  رب  يدـنبزرم  اـما  تـسا . هدـش  لـیمحت  وا  رب  دـلوت  يادـتبا 

راوتـسا ياهیاپ  رب  یمالـسا  تما  دـهدیم  ناشن  هتفر ، راک  هب  نآ  رد  هک  دـهاج »  » و قحل » «، » عبت  » دـننام یتاملک  میدروآ و  ربمایپ  هماندـهع 
. تسا راکشآ  ًالماک  نآ  رد  ناسنا  لمع  میقتسم  شقن  هک  تسا 

، دناهتسناد نییآ  نید و  يانعم  هب  اجنیا  رد  ار  تما  نارسفم ، زا  یضعب  ( 52 نونمؤم : «. ) ِنوُقَّتاَف ْمُکُّبَر  اَنَأَو  ًهَدِحاَو  ًهَّمُأ  ْمُُکتَّمُأ  ِهِذَه  َّنِإَو  - » 2
، هنومن ریـسفت  . ) تساهناسنا تعامج  نامه  تما ، زا  روظنم  هک  تسا  نآ  رب  دهاش  مّکبر » انأ   » هلمج رد  عمج  ریمـض  دسر  یم  رظن  هب  یلو 

ص258) ج14 ،
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اب بسانتم  دـناوتیم  نامز  ره  رد  هک  دریگیم  لکـش  مالـسا  ینامـسآ  ياه  هزومآ  بوچراـچ  رد  یقرتم  ورـشیپ و  ياـهعماج  بیترت ، نیدـب 
هعماج ياهنوگهب  یمالسا  تما  ساسا ، نیا  رب  دنک . افیا  ار  یلمع  قشمرـس  وگلا و  شقن  رگید  عماوج  يارب  دوخ ، یناکم  ینامز و  طیارش 

دیاش دنک . مامت  نامدرم  رگید  رب  ار  تجح  دهد و  هئارا  ار  رترب  لماک و  هعماج  زا  یعقاو  ییوگلا  دناوتب  هک  دنک  یم  تیریدـم  ار  شیوخ 
يوگلا قشمرس و  نیا  زا  يوریپ  اب  نارگید  ات  دشاب  لیلد  نیمه  هب  زین  نامدرم  رگید  هرابرد  مالسا  تما  ندوب  هاوگ  یگژیو  رب  نآرق  دیکأت 

یَلَع ءاَدَهُـش  ْاُونوُکَتِّل  اًطَـسَو  ًهَّمُأ  ْمُکاَْـنلَعَج  َِکلَذَـکَو  . » دـنزادرپب ياـهعماج  نینچ  داـجیا  هب  زین  دوـخ  دـنوش و  قـیوشت  رترب ، هعماـج  ینیع 
(143 هرقب : «. ) دیشاب هاوگ  مدرم  رب  ات  میداد  رارق  هنایم  یهورگ  ار  امش  هنوگنیدب  و  ِساَّنلا ؛...

نآ اب  رگید  عماوج  راتفر  لامعا و  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  راـیعم  نازیم و  ناونعهب  مالـسا  تما  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  یگژیو  نیا  جـیاتن  زا 
. ددرگ يرواد  هدیجنس و  مالـسا  هعماج  ینیع  ياهرایعم  لوصا و  هیاپ  رب  رگید  ياهتما  عماوج و  لامعا  همانراک  دوش و  یبایزرا  هدیجنس و 

مامت نارگید  رب  تجح  هک  دـنک  لمع  ياهنوگ  هب  شیوخ  تسرد  بسانم و  ياهرواب  رادرک و  راـتفر ، رد  دـیاب  یمالـسا  تما  ور ، نیا  زا 
. دوش

طیرفت طارفا و  زا  زیهرپ  يور و  هناـیم  دـیآ ، یم  تسد  هب  هیآ  نـیا  زا  مـه  زاـب  هـک  نآرق  رظن  دروـم  تـما  رترب و  هعماـج  یگژیو  نیموـس 
رد دیاب  مالسا  تما   (1). تسا

، دشاب هتفرگ  رارق  فرط  ود  هنایم  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  طسو  هملک  : » دـسیونیم هرقب  هکرابم  هروس  هیآ 143  لیذ  ییابطابط  همالع  - 1
اریز دنراد ؛ ار  عضو  نیمه  نیکرشم ، باتک و  لها  ینعی  مدرم ، ریاس  هب  تبـسن  مالـسا  تما  و  فرط ؛ نیا  ءزج  هن  دشاب ، فرط  نآ  ءزج  هن 

لیاضف هب  یهجوت  و  دنهاوخیمن ، يرگید  زیچ  اهتذل  ندناسر  لامک  هب  ایند و  یگدنز  زج  و  هتفرگ ، رظن  رد  ار  تیدام  بناج  اهنت  نیکرشم 
نآ هب  ندیـسر  يارب  ار  يدام  یمـسج و  تالامک  رـشب ، هک  تسا  نیا  ناشتوعد  اهنت  زین  اراصن  دننام  باتک  لها  دـنرادن . یحور  يونعم و 

ار فرط  نآ  طارفا  هن  هک  دـنکیم  یط  ار  یهار  مالـسا ، رظن  دروم  تما  اما  دـیوگب . كرت  هدـیرفآ ، نآ  رطاخ  هب  ار  ناسنا  ادـخ  هک  یفدـه 
زا مسج  تیوـقت  رد  هک  يروـط  دـنکیم ، تیوـقت  ار  حور  بناـج  مه  مسج و  بناـج  مه  هک  تسا  یهار  ار . فرط  نیا  طـیرفت  هن  دراد و 

یناـحور و دـعب  ود  زا  ناـسنا  يرادروـخرب  رما  نیا  لـیلد  دـننامن . بقع  مـسج  بناـج  زا  حور  تیوـقت  رد  و  دـننامن ، بـقع  حور  بناـج 
ریسفت یف  نازیملا  «. ) تسا دنمزاین  يونعم  يدام و  لامک  ود  ره  هب  دسرب ، یگدنز  رد  یعقاو  تداعس  هب  دهاوخب  رگا  سپ  تسا ، ینامسج 

صص 322 و 323) ج1 ، نآرقلا ،
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یبایتسد يارب  دزیهرپب . يرما  ره  رد  یهاتوک  يورهدایز و  زا  دنادب و  مکاح  لصا  شور و  کی  ار  يورهنایم  لادتعا و  لصا  اههنیمز  همه 
اب نانآ  زا  دزادرپ و  یم  نانمؤم  ياهیگژیو  هب  هک  درک  هعجارم  یتایآ  هب  دـیاب  مالـسا  تما  ندوب  هناـیم  لادـتعا و  تسرد  موهفم  اـنعم و  هب 

مالسا مامتها  يانعم  هب  لادتعا ، رب  نآرق  دیکأت  تقیقح ، رد  دنکیم . دای  ریذبت  فارـسا و  طیرفت و  طارفا و  هنوگره  زا  رود  یهورگ  ناونع 
ار ناهج  مالسا ، ًالوصا  تسا . يونعم  يدام و  دعب  ود  رد  زین  یسایس و  يداصتقا و  یعامتجا ، يدرف ، ياههزوح  همه  رد  تلادع  هلئـسم  هب 
هب دـنکیم . لیلحت  یبایزرا و  هنومن ، لـماک و  عضو  زا  نتفر  نوریب  ار  لادـتعا  تلادـع و  زا  نتفر  نوریب  دـنیبیم و  تلادـع  روحم  هیاـپ و  رب 
رب ار  شیوخ  یعامتجا  يدرف و  ياهراتـسیا  عضاوم و  دننک و  راتفر  لادـتعا  تلادـع و  رادـم  رب  هراومه  دـهاوخیم  نامدرم  زا  لیلد ، نیمه 

. دنهد ناماس  روحم  نیا 

، ینآرق شنیب  رد  دـنکیم . توـعد  حـلاص  لـمع  هب  زین  ار  نارگید  قـح ، هار  ندوـمیپ  رب  نوزفا  هک  تـسا  نآ  یمالـسا  تـما  رگید  یگژیو 
يرود قح  نامتک  زا  دنک و  هاگآ  قیاقح  زا  ار  همه  هک  تسا  یمالـسا  تما  رب  نیاربانب ، تسا . يرورـض  بجاو و  يا  هلئـسم  يرگنـشور ،

نامدرم دیاب  یمالسا  تما  بیترت ، نیدب  دریگ . یمربرد  زین  ار  یعامتجا  لمع  ياههزوح  يداقتعا ، هزوح  رب  نوزفا  يرگنـشور  نیا  دزرو .
لمع تقیقح ، رد  دنریگ . شیپ  رد  شیوخ  یعامتجا  یگدـنز  رد  ار  هدیدنـسپ  ياهراجنه  دـهاوخب  نانآ  زا  (1) و  دناوخارف فورعم  هب  ار 

ییالقع یلقع و  یعرش و  ماکحا  ینآرق ، شنیب  رد  فورعم »  » حالطصا ور ، نیازا  تسا . یفرع  یعرش و  ياه  هزومآ  هب  لمع  لماش  حلاص 
هن هک  تسا  نآ  یسایس ، هزوح  رد  یمالسا  تما  يراتفر  ياهوگلا  زا  یکی  سپ  دریگ . یمربرد  ار 

مدرم يارب  هک  دـیدوب  یتـما  نیرتـهب  امـش  ِهَّللاـِب ؛... َنوـُنِمُْؤتَو  ِرَکنُْملا  ْنَع  َنْوَْـهنَتَو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُُرمْأَـت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍهَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  - » 1
(110 نارمعلآ : «. ) دیراد نامیا  ادخ  هب  دینکیم و  عنم  دنسپان  راک ]  ] زا دیهدیم و  نامرف  هدیدنسپ  راک ]  ] هب اریز ] [ ؛ دناهدش رادیدپ 
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هیاپ رب  ار  شیوخ  یعاـمتجا  يدرف و  راـتفر  دراد و  یقح  ياـهرواب  شیوخ  شرگن  شنیب و  رد  تسا و  لاـمک  قح و  ریـسم  رد  دوخ  اـهنت 
دیاب ساـسا ، نیا  رب  دـناوخیم . شرگن  شنیب و  نیا  زا  يوریپ  هب  زین  ار  نارگید  هکلب  دـهد ، یم  ناـماس  ییـالقع  یعرـش و  یلقع و  نیزاوم 

. دننک تکرح  دنریگ و  رارق  قح  ریسم  رد  دنناوتب  نارگید  ات  دنروآ  مهارف  ار  یطیارش 

للملا نیب  طباور 

للملا نیب  طباور 

یمالسا و تما  یساسا  موهفم  ود  زا  رثأتم  دنکیم ، رارقرب  ناهج  حطـس  رد  يرـشب  عماوج  رگید  اب  یمالـسا  هعماج  کی  هک  ياهطبار  عاونا 
ناوتیم ار  ناملسم  هعماج  ره  یللملانیب  طباور  نالک ، يدنبهتسد  کی  رد  دش . هراشا  نآ  هب  نیشیپ  ثحبم  رد  هک  تسا  مالسا  یلومشناهج 
يوگلا هک  دـیآیمرب  نینچ  یمالـسا  ياههزومآ  زا  درک . میـسقت  ناملـسم  ریغ  يرـشب  عماوج  اب  هطبار  ناملـسم و  عماوج  رگید  اـب  هطبار  هب 

و دشاب ؛ راوتسا  نانآ  هب  نکمم  ياهکمک  هئارا  و  نانآ ، قوقح  زا  عافد  و  ناشیا ، زا  تیامح  ساسا  رب  دیاب  عماوج  رگید  ناناملسم  اب  هطبار 
زا تیامح  یمالـسا ، توعد  گنهرف و  جـیورت  رـشن و  يارب  مادـقا  لـماش  يراوجمه ، نسح  رب  هیکت  اـب  زین  يرـشب  عماوج  رگید  اـب  هطبار 

. دوش یم  مدرم  ياهلد  هب  دیحوت  وترپ  ندیسر  عنام  هک  تسا  رابکتسا  ناکرا  ربارب  رد  یگداتسیا  و  نافعضتسم ،

قح ار  یمالسا  نیمزرـس  کی  رد  دوجوم  عبانم  اهتورث و  ناوتیمن  رگید  دیدرگ ، نایب  یمالـسا  تما  موهفم  نییبت  يارب  هک  یلوصا  وترپ  رد 
رب مکاـح  حور  اـب  ياهدـیقع  نینچ  دنـشاب . هتـشادن  نآ  زا  ياـهرهب  چـیه  ناناملـسم  رگید  هک  تسناد  نآ  ناـنکاس  هـب  رـصحنم  صاـخ و 

، فرصم يوگلا  ثحبم  رد  هژیو  هب  يداصتقا ، ثحابم  رد  تسین . راگزاس  نآ ، زا  یشان  نظ  نسح  ادخ و  هب  نامیا  یمالـسا و  ياههزومآ 
یتح ناناملسم و  عفن  هب  ادخ  هک  میدرک  حرطم  زین 
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فلکم ناناملسم  یمالـسا ، ياههزومآ  رظن  زا  بیترت , نیدب  تسا . هداد  رارق  ینغ  ناناملـسم  هدهع  رب  ار  یقوقح  دنمزاین ، ياهناسنا  رگید 
هعماـج اـی  درف  ره  دـنکیم  مکح  تسا ، هدرک  هبلاـطم  دوخ  ناوریپ  زا  مالـسا  هک  يریذپتیلوئـسم  و  دنتـسه ؛ رگیدـکی  یناـبیتشپ  يراـی و  هب 

رب شتسد  زا  هک  يراک  ره  نداد  ماجنا  رد  دنزب و  مادقا  هب  تسد  هنابلطواد  ناناملسم ، رگید  نایم  رد  یلکشم  ألخ و  ره  ندید  اب  ناملسم ،
. دنکن یهاتوک  دیآیم ،

شیازفا ناملـسم  عماوج  یعامتجا  یـسایس و  یگتـسبمه  يراـتفر ، يوگلا  نیا  زا  يوریپ  تروص  رد  هک  تسا  نآ  يدرکیور  نینچ  هجیتن 
ییادج زا  زیهرپ  رگیدکی و  اب  طابترا  هب  ناناملسم  مامت  زین  میرک  نآرق  رد  دنهدیم . لیکشت  دحاو  ياهعماج  نارگید ، ربارب  رد  دبای و  یم 

گنچ هللاالبح  هب  اهنت  یمالـسا  ياهعماج  ای  ناملـسم  يدرف  رگا  سپ   (1) ... .« اُوقَّرَفَت َالَو  اًعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعاَو  : » دناهدش هدناوخارف 
نآرق شهوکن  دروم  تروص ، نیا  رد  ،(3) و  دشدهاوخ  (2)« َلَصُوی ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَم   » عطق لومشم  دوش ، ادج  یمالـسا  تما  زا  یلو  دنز ،

. دوب دهاوخ 

اب هارمه  زیمآتملاسم و  ياهطبار  دنراذگیم ، مارتحا  یمالسا  هعماج  ناناملسم و  قوقح  هب  هک  ناملـسم  ریغ  عماوج  اب  یمالـسا  هعماج  هطبار 
نیدب  (5). دراد هشیر  یمدآ  ترطف  رد  اـهنآ  قوـقح  هـب  مارتـحا  رگید و  ياـهناسنا  اـب  يراـکمه  اریز  ؛(4)  تسا لـباقتم  مارتحا  تلادـع و 

هعماج رد  هچنآ  همه  تلادع ، لصا  زا  رتارف  بیترت ،

103 نارمعلآ : کن : - 1
هک یناسک  َنورِـساخلا ؛ ُمُه  َِکئلوا  ِضرألا  ِیف  َنودِسُفی  َو  َلَصوی  نأ  ِِهب  ُهللا  َرَمأ  ام  َنوعَطقَی  َو  ِهقاثیم  ِدَعب  نِم  ِهللا  َدـهَع  َنوضُقنَی  َنیذَّلا  - » 2

اهنت دننکیم  داسف  نیمز  رد  دنلـسگیم و  هداد ، نامرف  شنتـسویپ  هب  ادـخ  ار  هچنآ  دننکـش و  یم  نآ  نتخاس  مکحم  زا  سپ  ار ، ادـخ  نامیپ 
(27 هرقب : «. ) دنراکنایز نانآ 

ص297. تسیز ، طیحم  مالسا و  - 3
ص414. ج3 ، نآرق ، رد  قالخا  - 4

ص285. تسیز ، طیحم  مالسا و  - 5
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یتاذ تمارک  اهناسنا  مامت  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  يراج  زین  ناملـسم  ریغ  عماوج  اب  طابترا  رد  تسا ، حرط  لـباق  ناـسحا  ناونع  لـیذ  یمالـسا 
هک یناسنا  نیاربانب ، دوش . یم  لاحـشوخ  نانآ  تداعـس  زا  تحاران و  نارگید  تمحز  جـنر و  زا  دوخ  ترطف  ياضتقم  هب  ناـسنا  دـنراد و 

(1) و درذگ یم  مه  شیوخ  قوقح  زا  نارگید ، زاین  عفر  يارب  هکلب  دنکیمن ، زواجت  نارگید ، قوقح  هب  اهنت  هن  دشاب ، هتـشاد  میلـس  ترطف 
، يراکمه دننام  ییاهشزرا  ندوب  يرطف  لیلد  هب  يدرکیور  نینچ   (2). دناد یم  یهلا  برق  هب  ندیسر  دوخ و  لامک  يارب  ياهلیسو  ار  نیا 
، تسا هدرک  هیکت  یمدآ  ترطف  رب  هک  مـه  مالـسا   (3). تسا راثیا  یگتـشذگدوخزا و  يدردمه ، ساسحا  تکراشم ، تدـعاسم ، مهافت ،
ات ار  ناناملسم  ریغ  اب  هطبار  یمالسا ، ياههزومآ  لاح ، نیع  رد  دشاب . ینتبم  يدرکیور  نینچ  رب  هک  ددنسپیم  یمالسا  هعماج  زا  ار  يراتفر 
اب نآرق  ددرگن . ناناملسم  رب  نانآ  طلـست  ای  یمالـسا  هعماج  رب  رافک  يرترب  بجوم  دوش و  ظفح  مالـسا  تدایـس  هک  دهدیم  هزاجا  ییاج 
رب نارفاک  طلـست ]  ] يارب یهار  چـیه  ادـخ  و  ًالیبَس ؛ َنینِمؤُملا  یَلَع  َنیِرفاکِلل  ُهللا  َلَعجَی  َنل  َو  تسا ...« : هدرک  ناـیب  ار  هلئـسم  نیا  تحارص 

(141 ءاسن : «. ) تسا هدادن  رارق  نانمؤم 

ربارب رد  زگره  دهدیم  رادـشه  مالـسا  ربمایپ  هب  نآرق  هدـش و  شهوکن  لطاب  ربارب  رد  لهاست  حـماست و  یمالـسا ، ياههزومآ  رد  نینچمه 
(4). دنکن هنهادم  لطاب  لها  اب  دهدن و  ناشن  فاطعنا  دوخ  زا  ناکرشم  یفارحنا  ياهداهنشیپ 

هیآ نیا  دنـشاب ». دـنمزاین  دوخ  دـنچره  دـنهدیم ، حـیجرت  دوخ  رب  ار  ناـنآ  و  ٌهَصاـصَخ ؛... مِِهب  َناـک  َول  َو  مِهِـسُفنأ  یلَع  َنوِرثُؤی  َو  - »... 1
اهناسنا رگید  اب  ياهطبار  نینچ  دـمآ ، نتم  رد  هک  هنوگنامه  اما  تسا ، راصنا ) رجاهم و   ) ناناملـسم زا  هورگ  ود  نایم  هطبار  هرابرد  هچرگا 

(9 رشح : «. ) دشاب يراج  دناوتیم  دنراد ، لباقتم  مارتحا  ظفح  رب  یعس  هک 
امش زا  يرازگساپس  یشاداپ و  چیه  میهدیم ، اذغ  ادخ  رطاخ  هب  طقف  ار  امـش  ًاروکُـش ؛ َو ال  ًءازَج  مُکنِم  ُدیُرنال  ِهللا  ِهجَِول  مُکُمِعُطن  اّمنإ  - » 2

(9 ناسنا : «. ) میهاوخیمن
ص287. تسیز ، طیحم  مالسا و  - 3

شمرن ینید ، لئاسم  رد  دـنراد  تسود  اهنآ  نکم ؛ تعاـطا  ناگدـننکبیذکت  زا  سپ ، َنونِهدـُیَف ؛ ُنِهدـُت  َول  اّودَو  َنیبِّذَـکُملا  ِعُِطت  ـالَف  - » 4
8 و 9) ملق : («. ) قح زا  فارحنا  اب  هارمه  یشمرن  . ) دنهد ناشن  شمرن  اهنآ  ات  یهد  ناشن 
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ناشن شمرن  ای  یتسس  دوخ  زا  لطاب  ياهمارم  نانمـشد و  ربارب  رد  داقتعا ، لمع و  رد  درادن  قح  یمالـسا  هعماج  هن  ناملـسم و  درف  هن  سپ 
« هلهس هحمس  تعیرـش   » هب مالـسا  نید  موصعم ، نایاوشیپ  نانخـس  رد  رگا  دنک . ینیـشنبقع  دوخ  یلمع  يداقتعا و  عضاوم  زا  دیابن  دهد و 

لباق ناسنا  يارب  راگزاس و  ناسنا ، ترطف  اب  مالـسا  نید  هک  تسانعم  نیدـب  هکلب  درادـن ، هنهادـم  لهاست و  هب  یطبر  تسا ، هدـش  فصو 
. درادن يرشب  هعماج  ناسنا و  تیفرظ  اب  راگزاسان  یمدآ و  ناوت  زا  جراخ  ییاهروتسد  ماکحا و  (1) و  تسا لمحت 

ینمـشد عازن و  هب  یمالـسا  هعماج  اب  دـناهداد و  رارق  دوخ  راک  روتـسد  رد  ار  یمالـسا  ماظن  اب  ییورایور  هک  یناسک  ربارب  رد  مالـسا  نید 
: تسا هداد  هلباقم  عافد و  روتسد  تیعطاق ، تحارص و  اب  دنزادرپیم ،

امَّنأ َنیطِـسقُملا �  ُّبُِحی  َهللا  َّنإ  مِهَیلإ  اوطِـسُقت  َو  مُهوّرَبَت  نأ  مُکِراید  نِم  مُکوجِرُخی  َمل  َو  ِنیّدلا  ِیف  مُکوِلتاُقی  َمل  َنیذـّلا  ِنَع  ُهللا  مُکاهنَیال 
مُه َکـِئلوأَف  مُهَّلَوَتَی  نَم  َو  مُهوَّلَوَـت  نأ  مُکِجارخإ  یلَع  اورَهاـظ  َو  مُکِراـید  نِم  مُکوـجَرخأ  َو  ِنیّدـلا  ِیف  مُکولَتاـق  َنیذـلا  ِنَع  ُهللا  ُمُکاـهنَی 

8 و 9) هنحتمم : . ) َنوِملاّظلا

یکین نانآ  هب  هک  دنکیمن  عنم  دـندنارن ، نوریب  ناتیاههناخ  زا  ار  امـش  دـندرکن و  راکیپ  امـش  اب  نید  دروم  رد  هک  یناسک  زا  ار  امـش  ادـخ 
دندرک و راکیپ  امـش  اب  نید  دروم  رد  هک  یناسک  زا  طقف  ار  امـش  ادخ  دراد . تسود  ار  نارگداد  ادخ ، دـیزرو ؛ يرگداد  نانآ  اب  دـینک و 
دـینک و یتسود  نانآ  اب  هک  دـنکیم  عنم  دـندرک ، یناـبیتشپ  رگیدـمه  زا  امـش  ندـنار  نوریب  يارب  دـندنار و  نوریب  ناـتیاههناخ  زا  ار  اـمش 

. دنراکمتس نانآ  اهنت  سپ  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  نانآ  سکره 

یناسنا و ياهشزرا  تیاعر  مه ، یگنج  تیعضو  رد  ینمـشد و  تلاح  رد  یتح  یمالـسا ، ياههزومآ  رظن  دروم  يراتفر  ياهوگلا  رد  هتبلا 
هیصوت یهلا 
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دشاب ییاهراک  رب  لمتـشم  دناوتیمن  سپ  تسا . نآ  ذوفن  شرتسگ  هعـسوت و  ای  مالـسا  ظفح  يارب  یماظن ، هلباقم  گنج و  اریز  تسا ؛ هدش 
یتح یمالسا  هعماج  ناناملسم و  راتفر  تسا  هتسیاش  نیاربانب ، دریگیم . رارق  ضراعت  داضت و  رد  یمالـسا  ياههزومآ  رب  مکاح  حور  اب  هک 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق   (1). دشاب هنالداع  يراتفر  زین  نمشد  اب  دروخرب  ماقم  رد 

َهَّللا َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  يَْوقَّتِلل  ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدْعا  اُولِدْعَت  َّالَأ  یَلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَش  ْمُکَّنَمِرْجَی  َو َال  ِطْسِْقلِاب  َءاَدَهُش  ِهَِّلل  َنیِماَّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
(8 هدئام : . ) َنُولَمْعَت اَِمب  ٌرِیبَخ 

هانگ و هب  ار  امـش  یتیعمج ، اب  ینمـشد  دیهد . یهاوگ  تلادع ، يور  زا  دـینک و  مایق  ادـخ  يارب  هراومه  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
، دیهد یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  انامه  هک  دینک  هشیپ  اوقت  و  تسا . رت  کیدزن  يراکزیهرپ  هب  هک  دینک  تلادـع  دـناشکن . تلادـع  كرت 

. تسا هاگآ 

هجیتن

هجیتن

نآ یـشزرا  هغبـص  مه  هک  دروآ  تسد  هب  ار  ییارگقالخا  دـننام  یمهم  ياهوگلا  ناوتیم  گنهرف ، هزوح  رد  یمالـسا  ياههزومآ  ناـیم  زا 
نآ يراتفر  ياهوگلا  يوبن و  هریـس  تسا . يراتفر  هغبـص  ياراد  دوخ  مه  تسا و  راذـگرثا  يراـتفر  ياـهوگلا  رگید  رب  گـنررپ و  رایـسب 
هب مالـسا  نید  بولطم  لماک و  هنومن  ماقم  رد  ار  ناشیا  دوب ، قالخا  مراکم  اـب  هتخیمآ  هک  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  لوط  رد  ترـضح 

. درک یفرعم  نایناهج 

. تسا هدوب  هجوت  دروم  هراومه  ینید  یگدـنز  کبـس  يانب  گنـس  ناونع  هب  مالـسا ، یعامتجا  يدرف و  ماکحا  مامت  رد  زین  لادـتعا  لـصا 
نییآ نیا  ناوریپ  ناناملسم و  تسا و  رودهب  یطیرفت  طارفا و  ره  زا  مالسا ، ياههزومآ 
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طارـص تیاده و  ریـسم  رد  هتـسویپ  دوب و  دنهاوخ  ناما  رد  یفارحنا  ره  زا  دنـشاب ، یمالـسا  لیـصا  نیناوق  تاررقم و  ورهلابند  رگا  فینح 
. دنرادیمرب ماگ  میقتسم 

ياهوگلا رد  ار  وا  تسا و  هتشاد  رودهب  ییارگهفارخ  زا  ار  هعماج  ناسنا و  هراومه  زین  مالـسا  دیکأت  هجوت و  دروم  ِتینالقع  يزرودرخ و 
. دناوخ یمارف  هناروکروک  ياهدیلقت  یعقاو و  ریغ  ياههشیدنا  اب  هزرابم  هب  دوخ  یگدنز 

چیه یمالـسا  گنهرف  رد  تسا . راذگرثا  زین  تغارف  تاقوا  نارذگ  يارب  يراتفر  بسانم  ياهوگلا  نییعت  رد  مالـسا  یگنهرف  ياههزومآ 
دیاب ناملـسم  ناسنا  حیرفت  تحارتسا و  تیلاعف ، نیاربانب ، دـشاب . غراف  لامک  ریـسم  رد  تکرح  زا  هک  هدـشن  فیرعت  ناسنا  يارب  ياهظحل 

. درادرب ماگ  شنیرفآ  فده  يوس  هب  دوخ  یلماکت  ریسم  رد  نآ  وترپ  رد  ات  دشاب  وا  يدادادخ  ياهتیقالخ  اهدادعتسا و  زورب  هنیمز 

یگدـنز کبـس  زا  یـشخب  یعامتجا ، طباور  تراظن و  مظن ، يارب  یمالـسا  ياههزومآ  زا  هتفرگرب  يراتفر  ياهوگلا  یعامتجا ، هزوح  رد 
سح دوـش ، نیمأـت  زین  یعاـمتجا  تلادـع  يدرف ، ياـهیدازآ  قوـقح و  نیمأـت  رب  نوزفا  نآ ، ساـسا  رب  هـک  دـهد  یم  لکــش  ار  یمالــسا 

یگدنز بلاق  رد  دنوش و  یم  نآ  ياهـشزرا  هعماج و  زا  عافد  یلوتم  ناگمه  ددرگ ، یم  تیوقت  یمالـسا  هعماج  هندـب  رد  يریذپتیلوئـسم 
. دش دهاوخ  رتراومه  زین  تداعس  هب  ناسنا  ندیسر  هار  یعمج ،

، دح زا  شیب  فرصم  دنکیم . يوریپ  یصاخ  ياهوگلا  زا  هعماج  ره  گنهرف  رب  هیکت  اب  تسا ، يداصتقا  تیلاعف  ره  فده  هچرگا  فرصم 
رد يور  هنایم  هب  اهنآ  رد  هک  یمالسا  ياه  هزومآ  تساه . يراجنهان  اه و  یهابت  اه ، یـشورف  رخف  اه ، فارـسا  اه ، شزغل  عاونا  زاس  هنیمز 

يزاس گنهرف  یپ  رد  همه  هدش ، هراشا  لاوما  نتـشاذگ  دـکار  زا  زیهرپ  لاوما ، نداد  ردـه  زا  زیهرپ  ریذـبت ، فارـسا و  زا  زیهرپ  فرـصم ،
حالصا دناهدش ، هدـیرفآ  هچنآ  يارب  ار  دوخ  فرصم  هزیگنا  دناهدش  قیوشت  ناـناملسم  مالسا ، يداصتقا  ماظن  رد  دنتـسه . فرـصم  يارب 

. دنهد رارق  دوخ  لامک  هلیسو  ار  نآ  دننک و 
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هعماج زا  یشخب  تیمورحم  عنام  دیابن  یصوصخ  تیکلام  لصا  تسادخ و  یقیقح  کلام  لاوما ، هزوح  رد  یمالسا  ياههزومآ  ساسا  رب 
شدرگ زا  ار  تورث  هک  يزودـنالام  راـکتحا و  دـننام  يداـصتقا  ياـهراتفر  لـیلد ، نیمه  هب  دوش . اهیدـنمزاین  نیمأـت  شیاـسآ و  هاـفر ، زا 

. تسا هدش  شهوکن  تدش  هب  دهد ، یم  رارق  صاخ  هقبط  ای  هورگ  راصحنا  رد  دنک و  یم  جراخ  نآ  یعامتجا 

هرهب دوخ  حالف  حالـص و  ریـسم  رد  یتسه  تمعن  ره  زا  دـشوکب  دـیاب  تسا ، هتـشگ  وا  رخـسم  هک  یناهج  رد  ادـخ ، هفیلخ  ماقم  رد  ناسنا 
، دنیبیم هدام  زا  رتارف  ار  یتسه  هک  ناملسم  ناسنا  لیلد ، نیمه  هب  تسا . يرشب  هعماج  ناسنا و  زا  مالسا  يدج  هبلاطم  شالت ، راک و  دریگ .

. دزاسیم رتهدرتسگ  ار  تیلاعف  ياههصرع  نآ ، هب  ندیشخب  سدقت  اب  درگنیم و  يرت  هدرتسگ  دید  اب  زین  راک  هب 

فالخرب دوریم . رامـش  هب  تنـس  باتک و  ِتاملـسم  زا  هدـنلاب ، یندـمت  ینامرآ و  ياهعماج  نداهن  انب  رد  نآ  مهم  شقن  هعـسوت و  تیمها 
لحارم تسین و  روصحم  ایند  رد  ناسنا  یگدنز  یمالـسا ، شنیب  رد  تسا ، ینتبم  یگدنز  هب  يدام  شرگن  رب  هک  هعـسوت  زا  جـیار  فیرعت 

هنومن هاگیاج  هب  یبای  تسد  شور  هدـنرادربرد  دراد و  تواـفت  ًـالماک  دـنکیم ، هئارا  هک  ياهعـسوت  حرط  نیارباـنب ، دراد . همادا  وا  تاـیح 
دنیآرف ياهیگژیو  نیرتهتـسجرب  زا  تسیز ، طـیحم  نزاوت  ظـفح  هک  تفاـیرد  ناوتیم  مالـسا  ینید  نوتم  زا  نینچمه  تسا . يرـشب  تاـیح 

. تسا مالسا  رد  هعسوت 

کتکت تسا و  هدش  هدیمان  تما »  » ینآرق گنهرف  رد  دنا ، هدمآ  درگ  نآ  ياههزومآ  مالسا و  نید  روحم  لوح  نآ  ياضعا  هک  ياهعماج 
تینما رب  نآ  ناینب  هک  ياهعماج  داجیا  يارب  شالت  دـننکیم . لمع  دوخ  ياهتیلوئـسم  فیلاکت و  فیاظو ، هب  بوچراـچ  نیا  رد  ناناملـسم 

لامک هب  ندیسر  يارب  شیوخ  ياهیدنم  ناوت  اهتیفرظ و  همه  زا  يونعم ، يدام و  شیاسآ  شمارآ و  رد  دنناوتب  ناگمه  دشاب و  هدش  هداهن 
. تسا یمالسا  تما  ياهدرکراک  زا  دنریگ ، هرهب  یناسنا 
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یگدنز کبس  دوجوم  ياهوگلا  یسانش  بیسآ  مجنپ : لصف 

هراشا

یگدنز کبس  دوجوم  ياهوگلا  یسانش  بیسآ  مجنپ : لصف 

اه لصف  ریز 

يزیوجت یفیصوت و  یگدنز  کبس 

یناریا هعماج  رد  دوجوم  تیعضو 

يزیوجت یفیصوت و  یگدنز  کبس 

يزیوجت یفیصوت و  یگدنز  کبس 

هاگن نیمه  تسا و  یفیصوت  هاگن  نوگانوگ ، ياه  عوضوم  هب  یسانشهعماج  نادنمشیدنا  نتخادرپ  هویش  رد  طلـسم  کیـسالک و  درکیور 
فیـصوت اهنت  ار  دارفا  يراج  یگدـنز  کبـس  ًـالومعم  ناسانـشهعماج  ساـسا ، نیا  رب  دوش . یم  هدـید  زین  یگدـنز  کبـس  موهفم  هراـبرد 

فرـصم و هطبار  يرظن  نییبـت  هـب  هـک  تـسا  یناـسک  نیتـسخن  زا  ربو  سکاـم  لاـثم ، يارب  دـنرادن . يزیوـجت  یـشزرا و  هاـگن  دـننکیم و 
بجوم هک  اهناتـستورپ  ییاسراپ  شنم  رب  دـیکأت  اـب  يراد  هیامرـس  حور  ناتـستورپ و  قـالخا  باـتک  رد  وا  دزادرپیم . یبرغ  يرادـهیامرس 

تاـعلاطم رد  يدـیدج  زادنامـشچ  اـب  دوـش ، یم  دـیلوت  ینـالقع  یهدـنامزاس  هیامرـس و  تشاـبنا  هجیتـن ، رد  یلمجت و  فرـصم  زا  زیهرپ 
ود هرود ، نیمه  اب  نامز  مه  ًاـبیرقت  دزادرپیم . نردـم  هعماـج  یعاـمتجا  يداـصتقا و  مظن  رب  یگنهرف  لـماع  يراذـگرثا  هب  یـسانشهعماج 

هویش دروم  رد  اهرهش و  نالک  ناگدننک  فرصم  دزن  فرصم  هاگیاج  هرابرد  لمیز  دش . ماجنا  فرصم  هویش  هنیمز  رد  رگید  شهوژپ 
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موهفم  (1)، اسآنت هقبط  هیرظن  باتک  رد  نلبو  درک . قیقحت  شیوخ  یعامتجا  تیوه  نییعت  يارب  فرصم  زا  ییاکیرمآ  ناگسیکون  هدافتسا 
هاگیاج فرـصم » لوپ و   » زین لمیز  شهوژپ  رد   (2). تسناد تلزنم  نأش و  ياـنبم  ار  تورث  داد و  رارق  دوخ  هجوت  نوناـک  رد  ار  فرـصم 
دناوـتیم زین  تلزنم  تردـق و  تورث ، رب  نوزفا  تسا  دـقتعم  وا  درک . هجوـت  یعاـمتجا » يدنبرـشق   » و هقبط »  » موـهفم هب  ربو  دراد . يا  هژیو 

بتارم هلسلس  يانبم  رب  ار  نآ  تخاس و  دوخ  ياه  لیلحت  دراو  ار  یگدنز  کبس  هژاو  ًامـسر  زین  ویدروب  دشاب . یعامتجا  هقبط  هدننکنییعت 
دقتعم دنک ، هئارا  رتیلاعتم  ییانعم  حطـس و  رد  ار  یگدنز  کبـس  دیـشوک  یم  هک  مه  زندیگ  درک . لیلحت  یعامتجا  يدـنب  هقبط  تردـق و 
تردق هک  تسا  حرطم  ییاج  رد  یگدنز  کبـس  اریز  درادن ؛ ار  یتنـس  ياه  یگدنز  رد  دربراک  تیلباق  یگدـنز ، کبـس  حالطـصا  تسا 

، تسا دوجوم  ار  هچنآ  ناسانـش  هعماـج  مینیبـیم  ینـشور  هب  دراوم ، نیا  ماـمت  رد  دـشاب . هتـشاد  دوجو  ددـعتم  ياـههنیزگ  نیب  زا  باـختنا 
. تسا هنوگ  نیا  دارفا  یگدنز  کبس  دنهد  یم  حیضوت  يرامآ  هاگن  رب  هیکت  اب  ًالومعم  دننک و  یم  لیلحت  فیصوت و 

، نآ هدودحم  رد  هک  درک  هئارا  یبوچراچ  یمالسا ، ياههزومآ  رد  دوجوم  تباث  لوصا  رب  هیکت  اب  داهن و  فیـصوت  زا  رتارف  یماگ  ناوتیم 
زین زیوجت  هب 

.The Theory of the Leisure Class - 1
، رظن نیا  زا  دـنراد و  دـّلومریغ  يدرکلمع  يداـصتقا ، رظن  زا  هک  تسا  هدرب  راـک  هب  يدارفا  فـصو  رد  ار  هفرم  هـقبط  حالطـصا  نـلبو  - 2

هجوت بلج  يارب  هقبط  نیا  ياضعا  تسنادیم . فارسا  اب  هارمه  فرـصم  ار  هفرم  هقبط  هانگ  نلبو  دنتـسه . راک  بساک  هقبط  دارفا  نوچمه 
( تقو زا  ّدلومریغ  هدافتسا   ) هنارهاظتم تغارف  و  دنتسین ) يرورـض  تایح  همادا  يارب  هک  ییاهالاک  دیرخ   ) هنارهاظتم فرـصم  هب  نارگید ،

ياضعا يارب  دـنروآ ، یم  دراو  هعماج  يداصتقا  تابث  هب  ًامیقتـسم  هقبط  نیا  ياضعا  هک  ییاه  ناـیز  رب  نوزفا  نلبو ، رظن  زا  دـنزادرپ . یم 
، ینیلید میت  . ) دـنزادرپیم لوپ  نامز و  فـالتا  هب  هک  دوب  دـهاوخ  ياـهعماج  نآ ، هجیتن  هک  دـنوشیم  یتباـقر  يوگلا  زین  یعاـمتجا  تاـقبط 

ص297) یقیدص ، گنرهب  یعولط و  دیحو  همجرت : یسانش ، هعماج  کیسالک  ياه  هیرظن 
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رد هتبلا  هک  یگدنز  صاخ  ياهکبس  ای  کبـس  يریگلکـش  میـسرت و  هب  اهـشزرا ، اهرواب و  زا  ياهعومجم  نداد  تلاخد  اب  ینعی  میزادرپب ؛
هنوگنآ ار  یگدنز  ياهکبس  ای  کبس  ات  میشوک  یم  راتـشون  نیا  رد  رگید ، ترابع  هب  میناسر . يرای  تسا ، رظن  دروم  نآ  ینید  عون  اجنیا 

اب دندرک . یم  يریگ  یپ  یهلا  ناربمایپ  هک  تسا  ینید  ياههزومآ  دییأت  دروم  هویش  نامه  ًاقیقد  درکیور  نیا  مینک . ریوصت  دشاب ، دیاب  هک 
دوخ یفرع  هرمزور و  یگدـنز  هب  ناـمدرم  هک  دوش  یم  هتخیگنارب  یطیحم  رد  ترـضح  نآ  مینیبیم  مالـسا ، یمارگ  ربماـیپ  هریـس  هب  هجوت 
یم ییوشانز  شزومآ و  گنج ، تراجت ، راک ، بسک و  هب  دنهد و  یم  خساپ  دوخ  یعیبط  ياهزاین  هب  نوگانوگ  ياه  هویش  هب  دنلوغشم و 

زیوجت رشب  یگدنز  يارب  نید  هک  ییاه  لائدیا  اب  یگدنز ، يارب  نانآ  یباختنا  ياهوگلا  مدرم و  یگدنز  تیعـضو  هکنآ  لیلد  هب  دنزادرپ .
یعـضوم ترـضح  نآ  دوب ، ربمایپ  تلاسر  تثعب و  بجوم  نآ ، هراـبرد  ییوج  هراـچ  تواـفت و  نیمه  زورب  ًاـساسا  دراد و  تواـفت  هدرک ،

زا ناشیا  دنکیم . یفرعم  زین  ار  نیزگیاج  ياهوگلا  دزشوگ و  اهنآ  هب  ار  یگدنز  تسردان  ياهوگلا  دریگ و  یم  شیپ  رد  هناسانـش  بیـسآ 
تیاضر اب  اهنآ  ات  تفرگیم  هرهب  مدرم  باختنا  هویش  هقیلـس و  رد  ینوگرگد  داجیا  يارب  زین  ینید  ياهـشزرا  اهرواب و  نتخاس  مکاح  رازبا 

. دننک حالصا  ار  دوخ  یگدنز  کبس  ياهوگلا  رطاخ ،

شیارگ و شنیب ، هناگهـس  ياـه  لـصف  رد  هکنآ  زا  سپ  مییوگب  دـیاب  میهد ، همادا  ار  رـضاح  باـتک  شور  قطنم و  میهاوـخب  رگا  نوـنکا 
نونکا میدرک ، هئارا  یـسررب و  ییاسانـش ، ینید  یگدـنز  کبـس  ندـمآ  دـیدپ  يارب  ار  مزال  ياهوگلا  اـهرایعم و  زا  ياـهعومجم  شنک ،

يزیوجت يراجنه و  ياههتفای  نامه  رب  هیکت  اب  ینعی  میدرگزاب ؛ هعماج  رد  دوجوم  ياهتیعقاو  فیصوت  هب  میناوتیم 
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هچنآ اب  یعماوج ، اههورگ و  هچ  ای  يدارفا  هچ  یباختنا  ياهوگلا  ای  یگدنز  کبس  هک  درک  فیـصوت  یبایزرا و  هنوگنیا  ناوتیم  شهوژپ ،
« یمالسا یگدنز  کبس   » اب يرتمک  یگنهامه  اه ، هورگ  دارفا و  مادک  دزن  رترب  يراتفر  ياهوگلا  تسا و  گنهامه  هدرک ، هیصوت  مالـسا 
. دوب دهاوخ  قیبطت  لباق  یعامتجا  يدرف و  نوگانوگ  حوطـس  رد  یناریا  هعماج  هلمج  زا  هعماج و  ره  يارب  شور  نیا  بیترت ، نیدـب  دراد .

ياه صخاش  میهاـفم و  زیوجت  ددـصرد  میریگیم و  رظن  رد  راـیعم  كـالم و  ناونع  هب  یمالـسا  ياـههزومآ  زا  ار  دوخ  ياـه  هتفاـی  هکنیا 
: دوب دهاوخ  عافد  لباق  يدرکیور  نینچ  نآ ، وترپ  رد  هک  تسا  ینتبم  یساسا  ضرفشیپ  هس  رب  مییآ ، یمرب  نآ  زا  هتفرگرب 

ازجا ددعت  دـننام  ییاه  یگژیو  ینیع ، ياه  ماظن  رد  هک  هنوگ  نامه  ینعی  تسا ؛ لماک  یموهفم » ماظن   » کی نآ ، ياههزومآ  مالـسا و  . 1
شیب يزیچ  لک »  » تساه و شخب  رگید  درکراک  هدننک  لیمکت  شخب ، ره  درکراک  دراد و  دوجو  اهنآ  نایم  هدـشفیرعت  قیقد و  طابترا  و 
لباق ییاهیگژیو  نینچ  زین  نید  کی  ياـههزومآ  هعومجم  دـننام  یموهفم ، ياـه  ماـظن  رد  دوریم ، رامـشهب  ازجا » هداـس  عمج  لـصاح   » زا

(2). میراد يرواب  نینچ  مالسا  نید  هرابرد  ام   (1). تسا ققحت 

لمع ماقم  رد  نآ  ياه  هزومآ  هب  سبلت  دـهعت و  نازیم  تسا ، یناملـسم  هناشن  هیاپ و  هک  مالـسا  تیناقح  هب  رواب  نامیا و  هلحرم  زا  سپ  . 2
تلاح دناوتیم 

َیلِإ َنوُّدَُری  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َو  اَْینُّدـلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  ٌيْزِخ  َّالِإ  ْمُْکنِم  َِکل�ذ  ُلَـعْفَی  ْنَم  ُءاَزَج  اَـمَف  ٍضْعَِبب  َنوُرُفْکَت  َو  ِباَـتِْکلا  ِضْعَِبب  َنُونِمُْؤتَف  َأ  - »... 1
ره يازج  سپ  دـیزرو ؟ یم  رفک  يا  هراپ  هب  دـیروآ و  یم  نامیا  باتک  زا  یـشخب  هب  امـش  ایآ  َنُولَمْعَت ؛ اَّمَع  ٍِلفاَِغب  ُهَّللا  اَم  َو  ِباَذَْـعلا  ِّدَـشَأ 

دنرب و زاب  اهباذع  نیرت  تخس  هب  ار  ناشیا  زیخاتسر ، زور  و  دوب ، دهاوخن  يزیچ  ایند  یگدنز  رد  يراوخ  زج  دنک ، نینچ  هک  امش  زا  سک 
(85 هرقب : «. ) تسین لفاغ  دینک  یم  هچنآ  زا  دنوادخ 

بجوم هب  نانآ  نایم  و  َْکَیلِإ ؛...  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَم  ِضَْعب  ْنَع  َكُوِنتْفَی  ْنَأ  ْمُهْرَذْـحا  َو  ْمُهَءاَوْهَأ  ِْعبَّتَت  َـال  َو  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَِـمب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحا  ِنَأ  َو  - » 2
لزان وت  رب  ادخ  هچنآ  زا  یـشخب  رد  ار  وت  ادابم  شاب ; رذح  رب  نانآ  زا  نکم و  يوریپ  ناشیاهاوه  زا  نک و  يرواد  هدرک ،  لزان  ادخ  هچنآ 

(49 هدئام : «. ) دنزادنارد هنتف  هب  هدرک ،
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ای درف  تفگ  ناوتیم  جراـخ ، رد  هدـش  ققحم  يراتـسویپ  تلاـح  هب  هجوت  اـب  رگید و  تراـبع  هب  دـشاب . هتـشاد  یبتارم  هلـسلس  یکیکـشت و 
ساـسا رب  ار  اـههورگ  دارفا و  یلمع  سبلت  یناـمیا و  هرمن  ناوتیم  بیترت ، نیدـب  تسا . نمؤم  رتشیب  يرگید  تسا و  نمؤم  رتـمک  یهورگ 

: درک هدافتسا  نآرق  ددعتم  تایآ  زا  ناوتیم  ار  ضرف  شیپ  نیا  درک . نییعت  یمالسا  ياههزومآ  هب  ناشیا  يدنب  ياپ  نازیم 

(167 نارمع : لآ  . ) ِنامیْإِلل ْمُْهنِم  ُبَْرقَأ  ٍِذئَمْوَی  ِْرفُْکِلل  ْمُه  ...

. نامیا هب  ات  دندوب  رتکیدزن  رفک  هب  ماگنه  نآ  رد  اهنآ 

(2 لافنا : . ) َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یَلَع  َو  ًاناَمیِإ  ْمُْهتَداَز  ُُهتاَیآ  ْمِْهیَلَع  ْتَِیُلت  اَذِإ  َو  ْمُُهبُوُلق  ْتَلِجَو  ُهّللا  َرِکُذ  اَذِإ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ 

، دوشیم هدـناوخ  اهنآ  رب  وا  تایآ  هک  یماـگنه  ددرگیم و  ناـسرت  ناـشاهلد  دوش ، هدرب  ادـخ  ماـن  یتقو  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنت  ناـنمؤم ،
. دنراد لکوت  ناشراگدرورپ  رب  اهنت  ددرگیم و  رتنوزفا  ناشنامیا 

(4 حتف :  ... . ) ْمِِهناَمیِإ َعَم  اًناَمیِإ  اوُداَدْزَِیل  َنِینِمْؤُْملا  ِبُوُلق  ِیف  َهَنیِکَّسلا  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه 

. دنیازفیب ناشنامیا  رب  ینامیا  ات  درک  لزان  نانمؤم  ياهلد  رد  ار  شمارآ  هک  تسا  یسک  وا 

نیا یعقاو  ناوریپ  هک  میرواب  نیا  رب  ساـسا ، نیا  رب  دریگ . یمربرد  ار  ناـسنا  یگدـنز  ياـیاوز  اـه و  هبنج  همه  مالـسا ، نید  تیعماـج  . 3
ریـسم باختنا  رد  نانآ  تالکـشم  ياشگ  هار  یمالـسا ، ياـههزومآ  هراومه  دنـسریمن و  تسبنب  هب  یگدـنز  زا  ياـهلحرم  چـیه  رد  نییآ ،
ًالماک ار  دوخ  یگتـسجرب  تیمها و  یتموکح ، دـعب  رد  یمالـسا  یگدـنز  کبـس  میـسرت  ماگنه  ضرف ، شیپ  نیا  تسا . یگدـنز  تسرد 

. دزاسیم راکشآ 

یگدنز کبس  دوجوم  ياهوگلا  یسانش  بیسآ  مجنپ : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com


210 ص :

هک دوب  دهاوخ  راوتسا  یصاخ  یسانش  تفرعم  یسانش و  ناسنا  یسانشیتسه ، یسانشادخ ، ینابم  رب  یمالسا  یگدنز  کبـس  بیترت ، نیدب 
هب مه  یگدنز و  کبس  زا  یئزج  ناونعهب  مه  هک  تسا  یتباث  لوصا  اهشرگن ، اهرواب و  نیا  تسا . نآ  ياههزومآ  مالسا و  اهنآ  هاگتـساخ 

یمالسا یگدنز  کبـس  زا  لودع  يانعم  هب  اهنآ  زا  لودع  دنک و  یم  شقن  يافیا  یگدنز  کبـس  ینیع  ياهراتفر  يارب  یبوچراچ  ناونع 
دنک یم  دشر  هشیر  زا  دراد ، هشیر  یعیبط  ِتخرد  درک . هدافتـسا  تخرد  هب  یگدنز  کبـس  هیبشت  زا  ناوتیم  نهذ  هب  یکیدزن  يارب  تسا .

رد اههخاشرـس و  اـههخاش و  رد  تسا ، هتفرگ  لکـش  هشیر  زا  هک  یتیوه  ناـمه  تخرد  رد  دریگیم . لکـش  نآ  رگید  ياهتمـسق  سپـس  و 
هب دوش ، بارخ  ياهـشیر  رگا  دـنکیم و  نییعت  ار  اههویم  اههخاشرـس و  هخاش و  تیوه  هشیر ، ینعی  دوریم ؛ راـظتنا  زین  اـههویم  رد  تیاـهن 

یگدنز کبـس  رد  ناوتیم  ار  دنور  نیمه  دراذگیم . یفنم  رثا  زین  نآ  هویم  تخرد و  ياههخاشرـس  اههخاش ، هقاس ، دـشر  رد  تبـسن  نامه 
يدرف ياهشنک  بوچراچ  ناونع  هب  یتباث  لوصا  زا  یمالسا  یگدنز  کبـس  مییوگب  هک  دوب  دهاوخن  ینتفریذپ  رگید  سپ  درک . روصت  زین 

اب ار  دوخ  رادرک  راـتفر و  دـسریم ، يرـصع  تاـئاضتقا  اـب  ههجاوم  هرمزور و  روما  هب  تبون  هک  یناـمز  یلو  تسا ، رادروـخرب  یعاـمتجا  و 
رگید اب  لماک  توافت  تریاغم و  يانعم  هب  ًاموزل  هناـنمؤم  تسیز  کبـس  هچرگا  میزاـس . گـنهامه  یگدـنز  رگید  ياهکبـس  اـهگنهرف و 

رثا ینید  ياههزومآ  زا  دـیاب  هنانمؤم  تسیز  کبـس  رد  یباختنا  ياـهوگلا  هک  تسا  نآ  مهم  تسین ، ناـهج  رد  جـیار  یگدـنز  ياـهوگلا 
(1). دریگ تروص  نید  هدش  نییعت  بوچراچ  رد  دریذپ و 

راتفر لمع و  هک  دـنک  تیاـکح  نآ  زا  دـناوتیم  هدـمآ ، مه  راـنک  رد  اـهراب  فلتخم  تاـیآ  رد  هک  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  ینآرق  ریبعت  - 1
بلاق رد  هک  تسا  نآ  زین  یقیقح  نامیا  رواب و  هناشن  هک  هنوگ  نامه  دـشاب ؛ وا  یناـمیا  ياـهرواب  زا  هدـمآرب  هراومه  دـیاب  نمؤم ، صخش 

. دوش رگهولج  حلاص  لمع 
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بوچراچ کی  هدودحم  رد  ناوت  یم  هکلب  تسین  کبس  کی  رد  رصحنم  ًاموزل  ینید ، یگدنز  کبس  هک  درک  هجوت  دیاب  مه  هتکن  نیا  هب 
ناونع اب  هک  درک  هراشا  یناوجون  درف  یگدنز  کبس  ود  هب  ناوت  یم  لاثم ، يارب  تفریذپ . يددعتم  ياهکبـس  یمالـسا ، لوصا  زا  هتفرگرب 

یگدـنز کبـس  یعون  زین  هیملع  هزوح  هب  دورو  زا  شیپ  وا  دوـش . یم  هیملع  ياـههزوح  زا  یکی  دراو  ینید ، موـلع  لیـصحت  يارب  هبلط و 
ساـبل عوـن  هیملع ، هزوـح  هب  دورو  زا  سپ  تسناد . ینید  یگدـنز  کبـس  کـی  زا  ياـهبترم  ار  نآ  ناوـتیم  ًـالامجا  هـک  دراد  یگداوناـخ 

ندناوخ و سرد  هویش  ندیباوخ ، تعاس  ندروخ ، اذغ  بیترت ، نیمه  هب  دبای . یم  یـشحاف  فالتخا  یگبلط  زا  شیپ  نارود  اب  وا  ندیـشوپ 
تحت زین  هبلط  کی  یعامتجا  یسایس و  ینید ، ياهرواب  ندیشیدنا و  عون  یتح  دنکیم . ادیپ  يدیدج  قایس  کبس و  زین  يو  ندرک  هعلاطم 

. تفایرد ار  رییغت  نیا  ناوتیم  ینیشن  مه  كدنا  اب  دنک و  یم  رییغت  هیملع  هزوح  یشرورپ  یشزومآ و  ماظن  رب  مکاح  هویـش  ناداتـسا و  ریثأت 
رب يا  هتـسد  یعامتجا ، تامدخ  رب  یهورگ  دنراد ، دـیکأت  تدابع  رب  یخرب  اههبلط ، نایم  زا  هک  درک  هدـهاشم  ناوتیم  هعومجم ، نیمه  رد 

کبس بوچراچ  زا  جراخ  ناوتیمن  ار  مادک  چیه  یباختنا  ياهوگلا  همه ، نیا  اب  نید . یعقاو  يانعم  رب  مه  یضعب  قیقحت و  يزومآ و  ملع 
فالتخا ناشیا ، دهدیم  ناشن  زین  دوخ  باحـصا  اب  راتفر  رد  موصعم  نایاوشیپ  مالـسا و  یمارگ  ربمایپ  یلمع  هریـس  تسناد . ینید  یگدـنز 

دوجوم ياهتوافت  هب  دوش . یم  هدید  یبوخ  هب  نانآ  باحصا  یگدنز  کبس  رد  توافت ، فالتخا و  نیا  دنتفریذپ و  یم  ار  قایـس  کبس و 
هریـس رد  هاگ  چیه  ام  دینک . هجوت  دوب ، هتـسب  يردارب  دقع  ناشیا  نایم  ربمایپ  هک  رذوبا  ناملـس و  يراتفر  ياهوگلا  یگدـنز و  کبـس  رد 

، فرط نآ  زا  دنک و  یگدنز  رذوبا  دننام  دشاب  هدرک  هیصوت  ناملس  هب  مینیب  یمن  مالسا  ربمایپ 
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صاخ یگدنز  کبس  ود ، نآ  زا  مادک  ره  . (1) درکیم یفن  ار  وا  دش ، یم  هاگآ  ناملس  بلق  زا  رذوبا  رگا  نامگ  یب  هک  تسا  هدش  تیاور 
، ینامرآ لائدیا و  هبترم  هب  یبای  تسد  یکیکشت ، بتارم  نیا  رد  دنچره  درک ؛ یمن  یفن  ار  اهنآ  زا  مادک  چیه  زین  ربمایپ  دنتشاد و  ار  دوخ 

یگدنز کبـس  تفگ  ناوت  یم  مه  لماک  ناسنا  هرابرد  یتح  دزاس . کیدزن  نآ  هب  ار  دوخ  دشوکب  دـیاب  یمالـسا  هعماج  تسا و  بولطم 
شفک مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم ، ریما  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دریگ ؛ یم  لکـش  يرـصع  تائاضتقا  یناکم و  یناـمز و  طیارـش  ساـسا  رب  وا 
طیارـش توافت  زج  تسین  يزیچ  نآ  ِتلع  ؟(3)  دیشوپ یم  هتـسارآ  ياه  سابل  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  (2) و  دز یم  هلـصو  ار  دوخ  ياه 

، ناسمه ياهـشرگن  اهـشزرا و  هک  میریذـپ  یم  سپ  دریگ . یم  شیپ  رد  ار  یـصاخ  ياهوگلا  نآ ، ساسا  رب  درف  ره  هک  یناـکم  یناـمز و 
اهرواب و زا  يدـنمهرهب  يانعم  هب  ًاموزل  زین  ناـسکی  یگدـنز  کبـس  زا  يرادروخرب  هتبلا  دـماجنایمن و  ناـسکی  یگدـنز  کبـس  هب  ًاـموزل 
زا هچراـپ  کـی  هعومجم  ره  ناوتیم  دراد ، دوجو  یگدـنز  کبـس  رد  هک  يرگباـختنا  یگژیو  هب  هجوـت  اـب  اـما  تسین . ناـسمه  ياهـشزرا 

ینید یگدـنز  کبـس  کـی  دراد ، رارق  نید  يوـس  زا  هدـش  نّیعم  بوچراـچ  رد  هـک  ار  ینید  ياـههزومآ  زا  هدـمآرب  ِيراـتفر  ياـهوگلا 
. درمشرب

ُهلَتََقل و َناملس  ِبلق  یف  ام  رذوبأ  ِملَع  َول  هللاو  : » تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نیدباعلانیز  ماما  دوخ ، دج  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
اب تشکیم ، ار  وا  ًامتح  تسنادـیم ، دوب  ناملـس  لد  رد  ار  هچنآ  رذوبا  رگا  ادـخ  هب  ِقلَخلا ؛ ِرئاـسب  مُکّنَظ  اـمف  اـمهَنیب ، ِهللا  ُلوسَر  یخآ  دـَقل 

ج1، یفاک ، لوصا  ( »؟ دیربیم ینامگ  هچ  رگید  مدرم  هرابرد  سپ  دوب ؛ هدرک  ردارب  مه  اب  ار  ود  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکنیا 
ص455)

هبطخ 33. ص34 ، هغالبلا ، جهن  - 2
. درک هدهاشم  رخاف  دیفس و  ياهماج  رد  ار  ترضح  نآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  هب  دورو  ماگنه  یـصخش  هک  تسا  هدش  لقن  - 3

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگا  : » دومرف خساپ  رد  ترضح  نآ  تسین . امـش  روخ  رد  سابل  هنوگ  نیا  هک  دوشگ  ضارتعا  هب  نابز  هلـصافالب 
. یعوبطم ياذغ  هن  دوب و  يزیخلصاح  نیمز  هن  راگزور ، نآ  رد  هک  دوب  لیلد  نآ  هب  تفرگیم ، تخـس  دوخ  هب  سابل  كاروخ و  رد  هلآ  و 
، ناراکدب هن  دـنناکین  نآ ، زا  يرادروخرب  هب  مدرم  نیرتهتـسیاش  دـبای ) شرتسگ  هعماج  رد  یناوارف  هافر و  و   ) دـیامن ور  ایند  هک  ینامز  اما 

ص256) لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلا  فحت  «. ) رافک هن  دنناناملسم  ناقفانم ، هن  دننانمؤم 
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یعیبط مینادب ، نید  يوس  زا  هدش  نّیعم  بوچراچ  رد  ادخ و  يوس  هب  تکرح  ار  وا  یلصا  تیلوئسم  ناسنا ، رایتخا  ساسا  رب  رگا  نیاربانب ،
یگدـنز ددـعتم  ياه  کبـس  يراتفر و  عونتم  ياهوگلا  اب  یعامتجا ، یناکم و  ینامز ، تائاضتقا  هب  هجوت  اـب  هک  دوب  دـهاوخ  ینتفریذـپ  و 

رگا ًالثم  دشاب . هتـشادن  یگنهامهان  نآ  اب  دجنگب و  ینید  ياههزومآ  بوچراچ  رد  هدـشدای  ياهوگلا  هک  تسا  نیا  مهم  میوش . ور  هبور 
نایب نآ  رانک  رد  ار  رسمه  يدونشخ  نوچ  يرگید  لیلد  هکلب  دشابن ، یصخش  تالیامت  وا  خساپ  طقف  دش ، هدیسرپ  یـسک  سابل  گنر  زا 
ریما هک  یماگنه  دروآ . تسد  هب  ار  یهافر  نینچ  تسا  هتـسیاش  تسا ، دنمزاین  یـصاخ  هافر  هب  نید  هب  تمدـخ  يارب  یـسک  رگا  ای  دـنک .

هب نتـشیوخ  يارب  درخ و  یم  نارگ  یکدـنا  رتابیز و  یـسابل  وا  يارب  دوریم ، سابل  دـیرخ  يارب  دوخ  مـالغ  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم ،
يارب ابیز  رخاف و  سابل  تسا و  ناوج  ربنق ، هک  دنک  یم  نایب  نینچ  ار  شیوخ  راتفر  تمکح  ترضح  نآ  دنک . یم  هدنسب  یششوپ  كدنا 
ناکم نامز و  ره  رد  هعماج ، رد  یمالـسا  لوصا  نییبت  اـب  هک  دوب  هتکن  نیا  ندـش  نشور  اـهلاثم ، نیا  ناـیب  زا  فدـه  تسا . رت  بساـنم  وا 

. درب هرهب  اهنآ  زا  درک و  نییعت  یگدنز  يارب  ار  بسانم  ياهوگلا  ناوتیم 

ياهوگلا طابنتسا  نالک و  بوچراچ  يریگ  هجیتن  ماقم  رد  هژیو  هب  ینید ، یگدنز  کبـس  هب  ندیـسر  رد  فده  نیمأت  يارب  بیترت ، نیدب 
رب دریگب . تروص  دـنمنامز  ریغتم و  روما  يوس  هب  تباث  روما  زا  و  ءزج ، هب  لک  زا  و  یئزج ، هب  یلک  زا  تکرح  دـیاب  یـشور  رظن  زا  یلک ،

تسخن و ياه  هدر  رد  نارگید ، هب  یناسنا و  عون  هب  نتـشیوخ ، هب  یتسه ، هب  شرگن  لـثم  یلـصا ، ياـه  رواـب  یلک و  طوطخ  ساـسا ، نیا 
شسرپ و يدعب ، بتارم  رد  هاگ  نآ  تفرگ ، لکـش  یمالـسا  ياه  شرگن  ساسا  رب  دمآ و  تسد  هب  دراوم  نیا  رگا  دریگ . یم  ياج  رتالاب 

ینیع و دراوم  زا  يرایسب  هرابرد  يریگ  میمصت  هار ، ندش  صخشم  اب  تفگ  ناوت  یم  هکلب  دنام ، یمن  یقاب  يدایز  ماهبا 
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اهیتخـس عوقو  یمالـسا ، شنیب  رد  درک . هراشا  تالکـشم  اب  دروخرب  يوگلا  هب  ناوتیم  لاثم ، يارب  دوب . دـهاوخ  ناسآ  یئزج  ياه  يراتفر 
رامش هب  هجرد  ياقترا  یعون  دناوتیم  هدیدپ  نیا  رتیلاع ، بتارم  رد  یتح  (1) و  دوشیم هتشادنپ  تمعن  کی  نمؤم  صخش  يارب  یگدنز  رد 
يدوگ يوس  هب  هپت  يور  زا  بآ  نایرج  تعرـس  زا  رتشیب  نمؤم ، يوس  هب  تالکـشم  نایرج  تعرـس  هیبشت ، ماقم  رد  هک  ییاج  ات   (2) دیآ
یمدآ ياهاطخ  دزاس ، یم  حیحصت  ار  ناسنا  شرگن  اه ، يراوشد  هک  تسا  هراشا  هتکن  نیا  هب  یمالسا  تایاور  رد  تسا . هدش  هتسناد  هرد 

میرگنب دوخ  يور  شیپ  ياه  يراوشد  هب  هاگن  نیا  اب  رگا  لاح   (3). دهد یم  لکش  ار  وا  ینورد  ياه  تیفرظ  دنک و  یم  دزشوگ  وا  هب  ار 
نینچ زا  يدـنمهرهب  هـکلب  تـشاد ، میهاوـخن  یـساره  تالکــشم  اـب  ییوراـیور  زا  اـهنت  هـن  مینادـب ، دوـخ  دـشر  لـماکت و  رازبا  ار  نآ  و 

رد یتـسیز  ياـهوگلا  رگا  دوب . دـهاوخ  یگدـنز  تالکـشم  اـب  دروـخرب  يارب  یعاـمتجا  ياـههورگ  دارفا و  قاـیتشا  بجوـم  يدرکیور ،
بتارم رد  تسا و  یعیبط  یـشنکاو  اـه ، يراوشد  زا  زیرگ  دـشاب ، هدـش  هتفرگ  یتواـفتم  ياـههزومآ  زا  دـشاب و  يرگید  ياـه  بوچراـچ 

. دوش یم  هتسناد  لکشم  دارفا  یخرب  رظن  رد  دیآیمن ، رامشهب  لکشم  ًاعقاو  هک  يروما  یتح  رتلزان ،

یناـمز هک  تسا  يراوـشد  هدـیچیپ و  دـنیآرف  ینید ، ياـههزومآ  رب  هیکت  اـب  هناـنمؤم  تسیز  ياـهوگلا  ندروآ  تسد  هب  هک  تسا  نشور 
يرایسب يرکف  يورین  ینالوط و 

هدـنب دـنوادخ  هَبیَغلا ؛ نِم  ِهیدَـهلِاب  ُهَلهأ  ُلجَّرلا  ُدَـهاعَتَی  امَک  ِءالَبلِاب  َنمؤملا  ُدَـهاعَتََیل  لجوزع  هللا  نا  : » تسا هدـش  تیاور   7 رقاب ماـما  زا  - 1
دای ار  دوخ  هداوناخ  يا  هیده  نداتسرف  اب  ترفاسم  رد  درم  هک  روط  نآ  دنک ، یم  دای  لکـشم  یتخـس و  کی  نداتـسرف  هلیـسو  هب  ار  نمؤم 

ص279) ج2 ، یفاک ، لوصا  «. ) دهد یم  رارق  شزاون  تبحم و  دروم  دنک و  یم 
یناسنا و دـنلب  تاجرد  تاماقم و  همئادـلا ؛ هَحارلاو  ُهعیفرلا  ُتاجردـلا  ُكَردـُت  دـیدشلا  بعّتلاـب  : » تسا هدومرف  یلع 7  ناـنمؤم ، ریما  - 2

تیاور زین   7 رقاب ماـما  زا  نینچمه  ص99 .) ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  فینـصت  «. ) دـیآ یم  تسد  هب  جـنر  تمحز و  اـب  یمئاد  یگدوسآ 
ص277) ج2 ، یفاک ، لوصا  «. ) لثامألاف ُِلثامألا  ُّمث  ُءایصوألا  ّمث  ُءایبنألا  ًءالَب  ِسانلا  ّدشأ  : » تسا هدش 

صص 99 و 100. ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  - 3
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نیا تسا و  هدـیچیپ  یموهفم  ماظن  کی  مالـسا  دـنامب . یقاب  فقوتم  نادرگرـس و  دـناوتیمن  لمع  هزوح  رد  یمالـسا  هعماـج  هتبلا  دـبلطیم .
نیا رب  اهراب  باتک  نیا  ثحابم  رد  ًالثم  دوش . نشور  بسانم ، لکـش  هب  ثحابم  بیکرت  دوخ و  صاخ  یـسانش  شور  اـب  دـیاب  یگدـیچیپ 

رد یلو  دـشاب ، راذـگرثا  راـتفر  شنک و  هزوح  رب  دـناوتیم  ینید  شنیب  بوچراـچ  رد  اهـشزرا  لومعم ، تروص  هب  هک  میدرک  دـیکأت  هتکن 
تـسد هب  یعامتجا  ياهـشزرا  يریگلکـش  رب  ار  راتفر  لباقتم  يراذگرثا  لامتحا  نآ ، زا  ناوتیم  هک  میوشیم  ور  هبور  یتایآ  اب  میرک  نآرق 

. دروآ

(10 مور : ... . ) ِهّللا ِتایِآب  اُوبَّذَک  ْنَا  يءوُّسلا  اوُءاسَا  َنیِّذَلا  ُهَِبقاع  َناک  َُّمث 

... دنتساخرب یهلا  تایآ  بیذکت  هب  هک  دش  نیا  دندرک ، دب  هک  ییاهنآ  تبقاع 

(14 نیففطم : . ) َنُوبِسْکَی اُوناَک  اَّم  مِِهبُوُلق  یَلَع  َناَر  َْلب  ... 

. تسا هتسب  ناشیاه  لد  رب  راگنز  دندش ، یم  بکترم  هچنآ  هکلب 

(91 دوه : . ) ٍزیِزَِعب اَْنیَلَع  َتنَأ  اَمَو  َكاَنْمَجََرل  َکُطْهَر  َالَْولَو  اًفیِعَض  اَنِیف  َكاَرََنل  اَّنِإَو  ُلوُقَت  اَّمِّم  اًرِیثَک  ُهَقْفَن  اَم  ُْبیَعُش  اَی  ْاُولاَق 

، دوبن وت  هریـشع  رگا  مینیب و  یم  فیعـض  دوخ  نایم  رد  ار  وت  ًاـعقاو  میمهف و  یمن  ییوگ  یم  هک  ار  هچنآ  زا  يرایـسب  بیعـش ! يا  دـنتفگ :
(. دوب هتشاذگ  رثا  ناش  كرد  رد  اهنآ  يراوخ  مارح  راتفر   ) یتسین زوریپ  ام  رب  وت  میدرک و  یم  تراسگنس  ًاعطق 

نآ یباختنا  ياهوگلا  یـسررب و  هعماج ، دوجوم  تیعـضو  زین  دمآ و  تسد  هب  ینید  ياههزومآ  زا  هنانمؤم  تسیز  ياهوگلا  هکنآ  زا  سپ 
نیا دوشیم . هدیـشک  يزیوجت  يراجنه و  ياهوگلا  يوسهب  یعامتجا  هقیلـس  هقیاذ و  نآ ، رد  هک  دسریم  ياهلحرم  هب  تبون  دش ، فیـصوت 

. دوش مهف  كرد و  یتسرد  هب  یعامتجا  ياههورگ  دارفا و  يوس  زا  هدشدای  ياهوگلا  تیبولطم  هک  دوب  دـهاوخ  ریذـپناکما  ینامز  هلحرم ،
، روما ندوب  دب  بوخ و  فیصوت  رب  نوزفا  سپ 
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، غیلبت هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا  تفرگ . رایتخا  رد  زین  ار  بطاخم  یـسانش  ییابیز  سح  دـیاب  يراتفر  يوگلا  کی  نتخاس  هنیداـهن  يارب 
تسا ياهبترم  هب  وا  ندناسر  بطاخم و  هناسانش  ییابیز  سح  فرصت  دنمزاین  یگدنز ، کبس  يارب  رترب  ياهوگلا  ظفح  تیبثت و  جیورت ،

. دنک كرد  دوخ  ياهزاین  ترطف و  اب  ار  اهوگلا  نیا  یگنهامه  هک 

هجیتـن و تسا . یعاـمتجا  يرـصع و  تاـئاضتقا  اـب  راـگزاس  بساـنم و  یغیلبت  تازیهجت  تاـناکما و  هب  ندروآ  يور  دـنمزاین  هلحرم ، نیا 
عونت شـشوپ ، هویـش  نوچ  يدراوم  لماش  هک  دوخ  یگدـنز  ییانبور  ینیع و  حطـس  رد  بطاـخم  هک  دوب  دـهاوخ  نآ  غیلبت  نیا  درکراـک 

، موسر اه و  تداع  دننام  یعامتجا  ياهراتفر  زین  یمرگرـس و  عاونا  فرـصم ، عونت  نازیم و  لزنم ، يرامعم  کبـس  وردوخ ، عون  ییاذـغ ،
ینید ياههزومآ  زا  هتفرگرب  بوچراچ  هب  تسا ، رگید  دراوم  زا  يرایسب  اه و  نشج  مسارم و  ییاپرب  هویش  نتفگ ، نخـس  دروخرب و  هویش 

تذـل و هنیمز  رد  ترخآ  اـیند و  سکوداراـپ  ینورد و  داـضت  راـچد  رگید  يدرکیور ، نـینچ  نـتفرگ  شیپ  رد  وـترپ  رد  دـنکیم و  هجوـت 
. دش دهاوخن  تیدبا  تشیعم و  تیونعم و  توهش و  تمکح ،

هیکت اب  دناوت  یم  یـصخش  ره  تسا و  تیدرف  زورب  لحم  يدایز ، رایـسب  نازیم  هب  یگدنز  کبـس  میریذپیم  هک  تسا  نآ  رگید  مهم  هتکن 
، تردـق ياـهرازبا  اـهداهن و  رب  هیکت  اـب  اـهنت  میـشوکب  رگا  لـیلد ، نیمه  هب  دـنیزگرب . ار  شدوخ  صاـخ  یگدـنز  کبـس  هلئـسم ، نیا  رب 
یگدنز و ياه  کبس  رگید  هب  یگنهرف  ربارب  ياهتصرف  نداد  زا  مینک و  جیورت  هعماج  رد  ار  یصاخ  یگدنز  کبـس  اب  بسانتم  ياهوگلا 
ود هعماج ، رد  دوجوم  یگدـنز  ياه  کبـس  رد  دوب  دـهاوخ  یعیبط  مینک ، يریگولج  زیمآرهق  تروص  هب  هعماج  حطـس  رد  اهنآ  ییامنزاب 

یگدنز ياه  هزوح  دارفا ، هک  تسا  نآ  ناناوج  يارب  هژیو  هب  طیحم ، نیا  رد  یگدنز  همزال  سپ  دیآ . دوجو  هب  یگناگ 
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اب یگنهرف ، ياـههزوح  رد  دـیاب  تسین و  یمالـسا  ياـههزومآ  دـییأت  دروـم  يدرکیور  نینچ  هک  تسا  نـشور  دـننک . یم  ادـج  ار  دوـخ 
. دوش رادروخرب  یفاک  یعامتجا  تیامح  زا  دنک و  تفایرد  ار  بسانم  لابقا  ات  تساخاپ  هب  یگنهرف  ياهشور 

یناریا هعماج  رد  دوجوم  تیعضو 

هراشا

یناریا هعماج  رد  دوجوم  تیعضو 

، تسخن تسام : رـصاعم  ناـهج  رد  مهم  یـساسا و  هتکن  ود  شریذـپ  رب  عرف  عقاو ، رد  یگدـنز ، کبـس  دـننام  یمهم  عوضوم  هب  نتخادرپ 
تسا نشور  نتسیز . يارب  يرـشب  هعماج  هجوت  دروم  ياهوگلا  ترثک  مود ، يزورما و  یگدنز  رد  لوحت  رییغت و  عیـسو  هرتسگ  تعرس و 

هدیچیپ راوشد و  نادنچ  زین  اعدم  نیا  تابثا  تشادن . ار  ینونک  تیمها  یگدـنز » کبـس   » هب نتخادرپ  رگید  دوبن ، هدـیدپ  ود  نیا  رگا  هک 
هزوح رد  هک  یفیک  یّمک و  ياه  ینوگرگد  هب  رگا  ًالثم  مینک . هعلاطم  نامدوخ  هعماـج  زورما  زورید و  هراـبرد  تسا  یفاـک  طـقف  تسین ؛
ترثک هچ  دش  دیهاوخ  هجوتم  یناسآ  هب  دینک ، هجوت  تسا ، هداد  خر  ریخا  لاس  هاجنپ  نیمه  رد  اهنت  ناریا و  هعماج  رد  تاطابترا  هناسر و 

ینوگرگد هجیتن  یگدنز ، ندش  یکبـس  سپ  تسا . یگدنز  کبـس  يارب  نوگانوگ  ياهباختنا  زین  نآ  هجیتن  دراد و  دوجو  اه  ینوگرگد 
. تسا نآ  ياهوگلا  ترثک  یگدنز و  رد  هدرتسگ  ياه 

، وـیدار ینیـشن ، ناـمتراپآ  نفلت ، يرادرب ، ملیف  یـساکع و  نیبرود  یـصخش ، لـیبموتا  هتیـسیرتکلا ، زا  هدافتـسا  هـب  ناـنچ  يزورما  ناـسنا 
چیودناس پاپ ، یقیسوم  يرادرابدض ، ياه  شور  اهرازبا و  يا ، هسردم  شزومآ  یمومع ، ياه  ناکم  رد  یگتـسارآ  تنرتنیا ، نویزیولت ،

نیون لیاسو  ییوش و  فرظ  نیشام  زاگ ، قاجا  یقرب ، وراج  ییوش ، سابل  نیشام  دننام  یگناخ  ياه  يروآ  نف  هدامآ ، درـس و  ياهاذغ  و 
اهالاک و تالوصحم و  رگید  نـالاس و  گرزب  ناـکدوک و  یمرگرـس  يزاـب و  يارب  دـمآزور  ياـه  يروآ  نف  رزیرف ، لاـچخی و  يزپشآ ،

نآ رد  هدرک و  وخ  نردم  ياه  شور 
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اه و شور  نیازا  کی  ره  دورو  هک  هلئسم  نیا  هب  هن  دراد و  هجوت  اهنآ  زا  لصاح  یگدنز  کبـس  ندوب  روهظون  هب  هن  هک  تسا  هدش  قرغ 
یم هدروآ و  دوجو  هب  يزورما  ناسنا  گنهرف  تسیز و  هویـش  هشیدـنا ، ساـسحا ، یگدـنز ، رد  ینیداـینب  ياـه  ینوگرگد  اـه ، يروآ  نف 

هک میتسه  نآ  دهاش  ییاضف ، نینچ  رد  تسین . هتفابادج  هتفات  هتفریذپ و  رثا  اه  ینوگرگد  نیا  زا  زین  یناریا  هعماج  هک  تسا  نشور  دروآ .
یگنهرف ياهوگلا  راتفر و  لیلد ، نیمه  هب  دننیرفایب و  ار  ناشدوخ  هاوخلد  صاخ و  یگدنز  کبس  دنشوک  یم  یناریا  ناناوج  ناناوجون و 

شزرا شرتسگ  هعماج ، رد  یگنهرف  نینچ  هطلس  ریذپانزیهرپ  ياهدمآ  یپ  زا  تسین . كرد  لباق  ناردام  ناردپ و  يارب  نادنچ  رگید  اهنآ 
تیعضو رب  هیکت  اب  یناریا  هعماج  رد  دوجوم  تیعـضو  یـسررب  يارب  تسا . دنـسپ  هماع  هنایارگ و  فرـصم  هنایوجون ، هنایارگ ، تذل  ياه 

: درک هراشا  یگدنز  کبس  اب  طبترم  دراوم  نیرتمهم  ناونع  هب  ریز  دراوم  هب  ناوتیم  ناناوجون ، ناناوج و 

یناوجون یناوج و  هرود  ندش  ینالوط  . 1

یناوجون یناوج و  هرود  ندش  ینالوط  . 1

شیازفا ناناوج و  جاودزا  ربارب  رد  یعامتجا  یگنهرف و  ددـعتم  عناوم  داجیا  راک ، بسک و  گنهرف  لاغتـشا و  هلوقم  هب  هعماج  هاـگن  رییغت 
هعماج رد  یناوجون  یناوج و  هرود  هک  تسا  هدـش  بجوم  یگمه  ناناوج ، یلیـصحت  حطـس  ياقترا  زا  یـشان  یعامتجا  تاراـظتنا  حـطس 
حوطس رد  یناریا  ناوج  دنـشاب . هتـشاد  هعماج  هداوناخ و  ربارب  رد  يرتمک  تیلوئـسم  ساسحا  ناـناوج  دوش و  هتـشذگ  زا  رتینـالوط  یناریا 

اب طبترم  يراجنه  لوادتم  ياهشقن  بحاصت  لیمکت و  يارب  نینچمه  درادـن . هلجع  راذگ  هرود  زا  روبع  يارب  ینیع ، ینهذ و  نوگاـنوگ 
يزاسموهفم نآ  صاخ  یلاوت  بیترت و  اب  درادــن و  یفاـک  هزیگنا  يروآدنزرف  جاودزا و  لاغتشا ، تالیصحت ، مامتا  دننام  یلاــس ، گرزب 

(1). دنکیمن

ناتسبات راهب و  ش2 ، هعماج ، گنهرف و  ناناوج ، شهوژپ  یلسن ،» نیب  طباور  يارب  نآ  تامازلا  راذگ و  گنهرف  ، » یئاکذ دیعسدمحم  - 1
ص36. ، 1388
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ییارگدرف دشر  . 2

ییارگدرف دشر  . 2

حرطم يریگمیمصت ، هنوگره  همزال  نیـشیپ ، ياهلـسن  هتـشذگ و  رد  تسا . يدرف  لالقتـسا  ندش و  يدرف  یعون  هبرجت  لاح  رد  ام  هعماج 
ناوج يارب  نارگید  رظن  ای  میمـصت  سابل ، ندیرخ  لثم  یئزج  لئاسم  دروم  رد  یتح  دوب ؛ نایفارطا  رظن  ندیـسرپ  اهرتگرزب و  اب  نآ  ندرک 

وا دنراد  راظتنا  مه  نارگید  یتح  دریگ و  یم  میمـصت  شلئاسم  يارب  شدوخ  ناوج  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  هزورما  طیارـش  یلو  دوب ، طرش 
ییاه حیرفت  اهـشزرو و  يوسهب  مکمک  ناناوج  دـید ؛ ناوتیم  زین  شزرو  هنیمز  رد  یتح  ار  هدـیدپ  نیا  دـشاب . هتـشاد  ار  لالقتـسا  عون  نیا 

(1). دراد يرتمک  یهورگ  یعامتجا و  هبنج  تسا و  يدارفنا  هک  دنوشیم  لیامتم 

لاعف ریغ  ياه  تغارف  هب  لیامت  شیازفا  . 3

لاعف ریغ  ياه  تغارف  هب  لیامت  شیازفا  . 3

ندـش یلاتیجید  تسناد . هعماج  ندـش  یلاتیجید  هجیتن  يدـح  ات  ناوتیم  ار  لاعفریغ  ياهتغارف  هب  یناریا  ناناوج  لیامت  نوزفازور  شرتسگ 
، دـیلوت هب  تنرتنیا  هکبـش  دـننام  یلاتیجید ، ياه  هناسر  نونف و  اـهرازبا ، هار  زا  ناـسنا  نآ ، رد  هک  تسا  يدـنیآرف  ندـش ، یکینورتکلا  اـی 
، يا هکبـش  هعماج  رـضاح ، لاح  رد  دـشخب . یم  انعم  ار  دوخ  یگدـنز  اهنآ  هلیـسو  هب  دزادرپ و  یم  یناعم  اهدامن و  راشتنا  هعاشا و  ریثکت ،

ياهراتخاس هب  لغاشم  همه  تسا . هداد  لاقتنا  يزاجم  ياضف  هب  یکیزیف  ياهاضف  زا  ار  فرـصم  لکـش  تغارف و  ناـمز  زا  یگرزب  شخب 
غیلبت لاح  رد  یمـسرریغ  يزاجم  ياهاضف  یمـسر و  ياه  تیاس  هار  زا  نوگانوگ  ياهداهن  اه و  ناـمزاس  دنلـصتم و  يا  هکبـش  یطاـبترا 

زا  ) هرمزور یگدـنز  ياه  هبنج  مامت  رد  اهنآ  دربراک  شیازفا  یلاتیجید و  ياه  هناـسر  شرتسگ  دـشر و  اـب  دنتـسه . دوخ  فرـصم  يوگلا 
دیرخ و یکناب ، گرزب  يراجت  ياه  تیلاعف 
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ياه تداع  نداد  رییغت  لاح  رد  دـنیآرف ، نیا  هناـخ ،) نورد  یئزج  ياـهراک  يزپشآ و  اـت  هتفرگ ، رود  هار  زا  شزومآ  يا و  هناـیار  شورف 
نف ياه  هولج  بوانتم ، ینامز  ياههرود  رد  هجیتن ، رد  تسا . یگنهرف  یـسایس و  یعامتجا ، يداصتقا ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ام  نیداـینب 
...( یلاتیجید و لیاسو  دیرخ  یعامتجا ، ياه  هکبش  رد  تیوضع  اه ، گالبو  نیالنآ ، ياه  يزاب  دننام   ) هرمزور یگدنز  رد  دیدج  يروآ 

موهفم رییغت  هب  هعماج ، حطس  رد  یمرگرس  هنیمز  رد  اههقیلـس  اه و  هقالع  رییغت  هک  مینیب  یم  بیترت ، نیدب  دوش . یم  دم  هعماج  حطـس  رد 
يزاجم ياضف  رد  تیلاعف  هب  رتشیب  نامز  نداد  صاصتخا  یگداوناخ و  تاطابترا  ندـش  دودـحم  اـب  تسخن  رما ، نیا  دـماجنا . یم  تغارف 

. دهد یم  شهاک  ار  یعمج  تیلوئسم  ساسحا  جیردت ، هب  دوش و  یم  زاغآ 

ییارگ فرصم  هعاشا  . 4

ییارگ فرصم  هعاشا  . 4

ناناوج نایم  رد  هژیوهب  ییارگفرصم ، هعاشا  راذگ ، لاح  رد  هعماج  کی  ناونعهب  ناریا ، يزورما  هعماج  رد  يدج  ياهبیسآ  زا  رگید  یکی 
هجوت دروم  هزورما  هک  تسا  یگداوناخ  یصخش و  مزاول  زا  يرایـسب  سابل و  دیرخ  رد  مهم  لماع  ود  ندوب ، رادکرام  دم و  قباطم  تسا .

تیمها نآ  ياوتحم  زا  شیب  فرـصم ، کبـس  مرف و  ناـناوج ، یفرـصم  ياـهراجنه  رد  هزورما  لکـش ، نیمه  هب   (1). دریگیم رارق  ناناوج 
ياه نایرج  يوس  زا  هدـش  هتخیگنارب  تالیامت  زا  یـشان  دریگ ، همـشچرس  یتسیز  ياـهزاین  زا  هکنآ  زا  شیب  زین  یفرـصم  ياـهزاین  دراد .

. دراد ریذپانراکنا  یتیمها  نویزیولت  هژیوهب  اههناسر  شقن  هدیدپ ، نیا  هعاشا  رد   (2). تسا ینید  یلم و  موسر  بادآ و  اب  هناگیب  یگنهرف 
رد اهالاک  ندناجنگ  ینعی  میقتسم ، ریغ  لکشهب  مه  یناگرزاب و  ياهیهگآ  هار  زا  ینعی  میقتسم ، لکش  هب  مه  الاک  نابحاص 
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هتکن دنزادرپیم . ناگدننیب  رد  فرصم  لیم  داجیا  الاک و  غیلبت  هب  اهملیف ، تیصخش  اب  طابترا  رد  اهلایرس و  اهملیف و  نوگانوگ  ياه  هنحص 
یناسکی عیزوت  نییاپ ، طسوتم و  الاب ، ياههورگ  رد  یگدنز  کبـس  هب  طوبرم  ياه  صخاش  یناگرزاب ، ياهیهگآ  رد  هک  تسا  نآ  رگید 

، یگنهرف يداصتقا و  یعامتجا ، ياهدـمآ  یپ  رب  نوزفا  یناگمه ، ياه  هناسر  يوس  زا  هعماـج  رد  ییارگفرـصم  جـیورت  نینچمه  دـنرادن .
دناوتیم یفرصم ، تاراظتنا  ندروآرب  رد  یناوتان  زا  یشان  تیمورحم  ساسحا  هک  انعم  نیدب  دشاب ؛ هتشاد  مه  یـسایس  ياهدمآ  یپ  دناوتیم 

(1). دهد شهاک  یسایس  تیمکاح  زا  ار  دارفا  ینابیتشپ  تیامح و  نازیم 

هیـصوت تعانق  هب  هراومه  مالـسا  دراد . هلـصاف  ینید  بولطم  تیعـضو  اب  یناریا  زورما  هعماج  نآ ، ياهوگلا  فرـصم و  گنهرف  هنیمز  رد 
اب لماک  ییاون  مه  رد  ینونک و  طیارش  رد  دنرگنب . دوخ  زا  رتنییاپ  ياهرـشق  هب  هراومه  يدام  روما  رد  دهاوخیم  دوخ  ناوریپ  زا  دنک و  یم 

یگنهرف و دـُعب  هدـننکنییعت  فرـصم ، عون  ناریا ، یعامتجا  ياهرـشق  اـههداوناخ و  زا  يرایـسب  يارب  ناـهج ، رب  مکاـح  یفرـصم  گـنهرف 
رب مه  دناهتفای و  یلیـصحت  یلغـش و  ياه  هصرع  رد  يرتشیب  روضح  مه  ریخا ، ياه  ههد  رد  هک  نانز  هژیوهب  تسا . هدش  تیوه  یعامتجا 

تاغیلبت یلـصا  بطاخم  ناونعهب  دناهتفرگ ، هدهع  هب  ار  اههداوناخ  یفرـصم  مالقا  هیهت  دیرخ و  تیلوئـسم  ًابلاغ  یگدنز ، کبـس  رییغت  رثا 
تسا هدش  ببـس  هعماج ، رد  یـشیامن  هنارهاظتم و  فرـصم  گنهرف  عویـش  دناهتفریذپ . يدایز  یـشرگن  یـشزرا و  ریثأت  هناسر ، یفرـصم 

دـض کی  تدمزارد ، رد  دنور  نیا  دنناسرب و  بولطم  یعامتجا  ياهتیعقوم  هب  ار  دوخ  دنـشوکب  شور ، نیازا  يرادربوگلا  اب  مه  نارگید 
ردـقره یگدـنز  هک  تسا  نیا  بلاغ  یقلت  ام ، هعماـج  لاـس  ناـیم  ناوج و  لـسن  رد  هزورما  دـنکیم . لیدـبت  یعاـمتجا  شزرا  هب  ار  شزرا 

رتیفرصم و
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يوگلا کی  یفرعم  رد  نادنچ  ام  دهدیم  ناشن  هلئسم  نیا  دندرک . یمن  رکف  هنوگنیا  لبق  ياهلـسن  هک  یلاح  رد  تسا ؛ رتهب  دشاب ، رتیلمجت 
. میا هدوبن  قفوم  زورما  هعماج  يارب  یمالسا  بسانم  يداصتقا 

ینید ریغ  ياهراجنه  شرتسگ  . 5

ینید ریغ  ياهراجنه  شرتسگ  . 5

رد میدرک ، هراشا  نآ  هب  نیـشیپ  دروم  رد  تسا و  داصتقا  هزوح  رد  یگدـنز  کبـس  صخاـش  نیرتمهم  هک  ییارگفرـصم  هعاـشا  رب  نوزفا 
رهاظ رد  دارفا  هچرگا  هعماج  رد  ًالثم  تسین . یبوخ  ياههناشن  ام  هعماج  رد  دوجوم  ياههناشن  زین  رگید  ياههزوح  اـههنیمز و  زا  يرایـسب 

زین هباشم  دراوم  تبیغ و  هب  ندش  هدولآ  دشاب . يدـب  رما  نتفگ  غورد  دـننکیمن  ساسحا  ناشدوجو  يافرژ  رد  دـنیوجیم ، يرازیب  غورد  زا 
فارـسا و دـیابن  هک  هنوـگ  ناـمه  دـشاب ؛ یـشورفمک  دـیابن  نآرق ، هیآ  ساـسا  رب  یمالـسا  هعماـج  رد  ًـالثم  اـی  دراد . ار  تشونرـس  نیمه 
ام هعماج  رد  ایآ  دوش . تیاعر  ییالاب  دح  رد  ییوگتـسار  يرادـتناما و  دـیاب  یمالـسا  هعماج  رد  نینچمه  دـشاب . هتـشاد  دوجو  يراوخابر 

و دـشاب ، دـیاب  هچنآ  اب  دوشیم ، هدـید  تسه و  هچنآ  لاح ، ره  رد  دوشیم ؟ تیاعر  یتسرد  هب  راتفر ، ِیباـجیا  یبلـس و  ياـهوگلا  نیا  ًاـعقاو 
دیسرپب هاگشناد  داتسا  کی  زا  رگا  ًالثم  دراد . رایسب  هلصاف  تنـس ، باتک و  زا  هدمآرب  ياهرایعم  اب  ام  يزورما  هعماج  یگدنز  ياه  کبس 

يدایز تصرف  نونکات  هک  دروآ  دهاوخ  يرایسب  لیالد  وا  تسا ، دنبیاپ  محر  هلص  هزومآ  بلاق  رد  دوخ  ناشیوخ  اب  هطبار  هب  هزادنا  هچ  ات 
شرافس زین  دوخ  نادرگاش  مدرم و  هب  ار  يا  هویش  نینچ  ایآ  دوش  هدیسرپ  وا  زا  رگا  لاح  تسا . هتـشادن  مهم  هلئـسم  نیا  هب  نتخادرپ  يارب 

سپ دوش . لمع  نیا  كرت  ببـس  یملع  تالاغتـشا  بسک و  راک و  دیابن  تسین و  تسرد  يراتفر  نینچ  تفگ  دهاوخ  نیقی  هب  دـینک ، یم 
ياهراک بولطم ، تیعـضو  زا  یجنـس  هلـصاف  اب  مینک و  هسیاقم  دشاب ، دیاب  هچنآ  اب  ار  شیوخ  یگدنز  کبـس  هراومه  هک  تسا  يرورض 

. میریگ شیپ  رد  دوخ  یگدنز  کبس  حالصا  يارب  یبسانم  یلمع 
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یگدنز کبس  جیورت  رد  هناسر  شقن  مشش : لصف 

یگدنز کبس  جیورت  رد  هناسر  شقن  مشش : لصف 

هب تسا ؛ یگدنز  ياهکبس  رییغت  ای  یگدنز  نیون  ياهکبس  يریگلکش  رب  راذگرثا  لماوع  نیرت  مهم  زا  يا ، هناسر  تالوصحم  اه و  هناسر 
رـصع رد  تسا . هدرک  هنخر  نیمز  طاقن  نیرتینتفاین  تسد  نیرت و  تسدرود  هب  هدیدرونرد و  ار  اهزرم  زورما ، ناهج  رد  هناسر  هکنآ  هژیو 
رازبا اب  اهروشک  زا  يرایـسب  ینونک  طیارـش  رد  درمـشرب . لماعریغ » دـنفادپ   » و مرن » گنج   » رازبا ناوتیم  ار  اـه  هناـسر  تاـعالطا ، راـجفنا 

یفرعم يارب  رازبا  نیا  زا  مه  دنتـسه و  هناـگیب  یگنهرف  موجه  ربارب  رد  نآ  ندرک  هنیـسکاو  يدوخ و  گـنهرف  تیبـثت  یپ  رد  مه  هناـسر ،
دنناـم زین  اـه  تموکح  یتـح  رگید  هدـش  بجوم  هناـسر ، نوزفازور  تیلباـق  تردـق و  دـنرب . یم  هرهب  عـماوج  رگید  هب  شیوـخ  گـنهرف 

« مرن گنج   » هصرع رد  دـمآراک  حالـس  کی  ناونع  هب  نآ  زا  دـننادن و  يزاس  مرگرـس  یناسر و  عالطا  يارب  يرازبا  اـهنت  ار  نآ  هتـشذگ ،
عیرس یگنهرف  يورشیپ  رت ، باذج  يا  هناسر  تالوصحم  ای  رت  هتفرشیپ  يا  هناسر  ياهرازبا  زا  رادروخرب  عماوج  تسا  یعیبط  دنریگ . هرهب 

. دنشاب هتشاد  يرترب  یگنهرف  تیعقوم  رت و 

ياه همانرب  یناگرزاب و  ياه  مایپ  اه ، ملیف  هلت  ییامنیـس ، ياه  ملیف  زا  يرایـسب  یتنرتنیا ، ياه  تیاس  يا و  هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رب  نوزفا 
رد یلم  هناسر  ینویزیولت 
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ياه هکبش  تنرتنیا و  زا  هدافتسا  هناخ و  رد  نتـسشن  اب  هزورما  دراد . شقن  یگدنز  کبـس  رد  رییغت  داجیا  یمومع و  راکفا  هب  یهد  تهج 
اب بسانتم  ییوگلا  اـهنآ  ناـیم  زا  درک و  یـسررب  هدـهاشم و  ار  يرایـسب  يراـتفر  ياـهوگلا  ناوت  یم  یکیزیف  روضح  نودـب  ینویزیولت و 

یناریا هعماج  رد  تسا . هدش  هعماج  دارفا  زا  يرایـسب  يارب  یگدنز  کبـس  يریگ  لکـش  أشنم  هزورما  اهنیا  دیزگرب . دوخ  حیجرت  هقیلس و 
مه اه  هناسر  دـنراد . یگنررپ  شقن  هعماج  دارفا  کـت  کـت  يارب  يزاـسوگلا  رد  هتـساوخان  اـی  هتـساوخ  نویزیولت ، هژیو  هب  اـه  هناـسر  زین 

. دننیرفآ یم  يدیدج  ياهوزرآ  مه  اهوزرآ و  یلجت  يارب  دنتسه  يرتسب 

راکوزاس نیا  میریذـپب  دـیاب  دوش ، یم  دـیلوتزاب  دـیلوت و  اهنآ  یباختنا  یگدـنز  کبـس  هار  زا  هعماج  کی  رد  دارفا  تیوه  هکنیا  ضرف  اب 
اههورگ دارفا و  بـیترت ، نیدـب  دــنکیم . لـمع  یگرمزور  فرظ  رد  اـهرواب ، اـهراتفر و  ندرک  ینورد  لـالخ  زا  زیچ ، ره  زا  شیپ  شیب و 
دوجوم ماظن  هار ، نیا  زا  دشاب و  دیاب  هک  دننکیم  راتفر  هنوگنامه  دـشاب ، ینوریب  راشف  هب  يزاین  هکنآ  نودـب  هناهاگآان و  تروص  هب  بلغا 

دراد و دوخ  موادـت  يارب  يرتشیب  نیمـضت  ماظن  دوش ، رتینورد  اـهراکوزاس  نیا  هزادـنا  ره  دـننک . یم  دـیلوتزاب  هظحل  ره  رد  هتـسویپ و  ار 
یگدـنز هویـش  کی  لیمحت  يارب  یعامتجا  مازلا  دـننام  ینوریب ، رادـمتردق و  ياهراکوزاس  زا  ندـش  ینورد  ياج  هب  هزادـنا  ره  سکعرب 

تیعورشم اب  اهتموکح  دراوم ، یخرب  رد  ددرگ . یم  رت  یحطس  نآ ، تیعقاو  رتفیعض و  نآ ، موادت  رتهدننکش ، ماظن ، دوش ، هدافتسا  صاخ 
یم یگناگدنچ  راچد  هعماج  دارفا  دتفایم ، قافتا  نیا  هک  یماگنه  دننکیم . ینیمزریز  ار  رگید  ياهکبس  یگدنز ، ياهکبس  یخرب  هب  نداد 
ياه هقالع  نایم  هکنیا  يارب  دارفا  تسا . یمومع  راتفر  یـصوصخ و  یگدـنز  هزوح  کیکفت  یطیحم ، نینچ  رد  یگدـنز  همزـال  دـنوش و 

یهاگ یتح  هناگدنچ و  رثکتم ، ياهتیوه  دننک ، رارقرب  لداعت  طیحم  ياهراظتنا  دوخ و 
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هعماج هفرم  ياهرـشق  یگدنز  نوگانوگ  ياه  هبنج  هب  اه ، لایرـس  اه و  ملیف  رتشیب  رد  هنافـسأتم  اتـسار ، نیمه  رد  دننیزگ . یمرب  ار  داضتم 
قلطم ای  یبسن  تیمورحم  ساسحا  يدرکیور ، نینچ  نامگ ، یب  دـنوش . یم  هتفرگ  هدـیدان  تسدورف  طسوتم و  ياهرـشق  دوش و  یم  هجوت 

هداد و تسد  زا  ار  دوخ  لیلحت  تردـق  هقبط »  » موهفم رگید  هزورما  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دـنک و  یم  دـیدشت  ار  تسدورف  طـسوتم و  تاـقبط 
زا لیبق  نیا  دمآرد  نودب  ای  دمآرد  مک  نابطاخم  يراتفر  فارحنا  دنور  تسا ، هدش  نآ  نیزگ  ياج  یگدنز » کبس   » ریغتم ًاتبـسن  تیهام 

. دش دهاوخ  دیدشت  یناسآ  هب  عورشمان ، ياه  هار  زا  يروف  دمآرد  بسک  يارب  يا ، هناسر  تالوصحم 

. دـهدیم ناشن  یمالـسا  هعماج  رد  دوجوم  یناگمه  ياـههناسر  هعومجم  رد  ار  ینید  یگنهرف و  يزیرهماـنرب  تیمها  هلئـسم ، نیا  هب  هجوت 
دارفا هقیلس  اب  بسانتم  ار  ینید  بسانم  ياهوگلا  میهاوخب  هک  دوشیم  راکـشآ  ینامز  یگنهرف  يزیرهمانرب  نیا  يراوشد  یگدیچیپ و  هتبلا 

لک رب  زیمآرهق  ياهشور  هب  لسوت  اب  ار  صاخ  هقیلس  کی  ناوتیمن  هاگچیه  میتفگ ، زین  رت  شیپ  هک  هنوگنامه  عقاو ، رد  مینک . هئارا  هعماج 
اهرواب و حالـصا  اب  ناوتیم  یگنهرف  ياهیزیرهمانرب  رد  تقد  اب  تسین . ریذـپناکما  ًـالمع  راـک  نیا  یگنهرف  رظن  زا  درک و  لـیمحت  هعماـج 
هب یعامتجا  ياههورگ  دارفا و  هقیلس  ندناشک  يارب  ار  ریسم  هعماج ، رد  ینید  ياهـشزرا  نتخاس  هنیداهن  تیبثت و  یعامتجا و  ياه  شزرا 

. تخاس راومه  ینید  تابلاطم  اههزومآ و  اب  بسانتم  يراتفر  ياهوگلا  یحیجرت  يرایتخا و  شنیزگ  يوس 

هدـش لیدـبت  یـساسا  یلکـشم  هب  دراد ، رارق  دارفا  يور  شیپ  هزورما  هک  رثکتم  عونتم و  يراتفر  ياهوگلا  نایم  زا  باـختنا  عیـسو  هرتسگ 
لمع هنوگچ  هک  دـننکیم  مرن  هجنپ  تسد و  لکـشم  نیا  اب  دنتـسه ، دـنمفده  یگدـنز  کی  لابند  هب  هک  ییاههورگ  دارفا و  هژیو  هب  تسا .

ظفح ناشیا  هتفریذپ  ياه  شزرا  مه  ات  دننک 

یگدنز کبس  جیورت  رد  هناسر  شقن  مشش : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 236 

http://www.ghaemiyeh.com


226 ص :

يارب یهاگیاج  دوخ ، یعامتجا  عضو  هب  هجوت  اب  سک  ره  اریز  دوش ؛ هداد  خـساپ  اهنآ  یـصخش  ياه  هقیلـس  هب  نآ  راـنک  رد  مه  ددرگ و 
. تسا شیوخ  ياه  فده  اه و  هتساوخ  هب  ندیسر  ددصرد  اه  هاگیاج  اه و  شزرا  نیا  سپ  زا  تسا و  لیاق  نتشیوخ 

نیا هب  هک  تسا  ییاهراجنه  درف و  ياهـشزرا  زا  یباـتزاب  درف ، یگدـنز  کبـس  تسا و  یگدـنز  کبـس  نیداـینب  موهفم  شزرا ، عقاو ، رد 
ياهوگلا ات  مینک  هئارا  یبسانم  يراتفر  ياهوگلا  ناوج ، رشق  هژیو  هب  هعماج ، نوگانوگ  ياهرشق  يارب  دیاب  سپ  دوش . یم  طوبرم  اهشزرا 

ار دارفا  نوگانوگ  ياه  هقیلـس  دیاب  فده ، نیا  نیمأت  يارب  دنکن . ادیپ  جاور  هعماج  رد  ینید  ياه  شزرا  گنهرف و  اب  سناجتمان  يراتفر 
ینیبشیپ اب  دننکیم و  تیلاعف  هنیمز  نیا  رد  تساهتدم  اهنآ ، يرادید  ياه  هناسر  هژیو  هب  یبرغ ، ياههناسر  مینک . ینیب  شیپ  یتح  فشک و 
ياهراتفر رازفامرن و  ياهنایار ، يزاب  لاس ، گنر  سابل ، دـم  ملیف ، بلاق  رد  ار  نآ  اـب  بساـنتم  يراـتفر  ياـهوگلا  یعاـمتجا ، ياـههقیلس 

، نامز نیرت  هاتوک  رد  یتح  هک  تسا  ییاج  ات  اههناسر  نیا  نابطاخم  هزوح  هرتسگ  دنکیم . هئارا  دوخ  نابطاخم  هعماج  هب  دـیلوت و  صاخ ،
هدوبن لاح  هب  ات  هک  يا  هنیزگ  ماقم  رد  ار  اهنآ  ام  ياه  هناسر  دریذـپب و  دوخ  یگنهرف  هزوح  رد  ار  اهوگلا  نیا  مه  ام  هعماـج  تسا  نکمم 

. دننک جیورت  تسین ، نشور  نآ  يانعم  تسا و  هدش  عادبا  یگزات  هب  و 

اه و هناسر  دنراد . هدهع  رب  یگدنز  نوگانوگ  ياهکبـس  شرتسگ  داجیا و  رد  ار  كرحم  روتوم  شقن  اههناسر  دـناهتفایرد  یبوخ  هب  اهنآ 
نینچمه و  اهنآ ، دربراـک  ياـه  هنیمز  اـب  هارمه  اههدـیا  اهـشور و  ایـشا ، اـهالاک ، عاونا  زا  هدـش  ینیع  ياـهتروص  هضرع  هار  زا  تاـعوبطم 

ياه هتسب  رد  میهافم  ندناچیپ 
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ای مهف  یگنوگچ  رد  یـساسا  یـشقن  بیترت ، نیدـب  دـننکیم و  بیغرت  هزات  ياه  کبـس  صاخ و  ياهوگلا  شریذـپ  هب  ار  مدرم  یتاـغیلبت ،
نیرتیلـصا هب  ار  فرـصم  دناهتـسناوت  يزاسموهفم  اب  یبرغ  ياه  هناسر  اتـسار ، نیمه  رد  دـنراد . تیعقاو  زا  اه  هورگ  دارفا و  يزاـسموهفم 

عونت و رب  دیکأت  اب  اههناسر  دنیارف ، نیا  رد  دنکیم . فیرعت  فرـصم  اب  ار  شیوخ  ندوب  ناسنا ، هک  ییاج  ات  دـننک  لیدـبت  یگدـنز  کبس 
، دوخ یگدـنز  کبـس  رییغت  اب  دـنکیم  ساـسحا  هدـننک  فرـصم  نآ ، یپ  رد  دـنروآ و  یم  دوجو  هب  فرـصم » رد  تیقـالخ   » یعون رییغت ،

هعماج رد  هک  یتامدـخ  اهالاک و  ایـشا ، دوش  یم  هتفگ  لیلد ، نیمه  هب  دـشاب . نتـشیوخ  یـصخش  یگدـنز  هصرع  قالخ  رگیزاـب  دـناوتیم 
تسا و ریـسفت  لیوأت و  لباق  اهانعم  نیا  دنکیم . لمح  دوخ  اب  ار  اهانعم  زا  یماظن  تساه و  هناشن  زا  ياهعومجم  کی  ره  دوشیم ، فرـصم 

یم فیرعت  فرـصم  ياـهوگلا  ساـسا  رب  ار  دوخ  یعاـمتجا  تیوه  هک  نردـم  ناـسنا  هجیتن ، رد  دـنک . یم  رییغت  هتـسویپ  لـیلد ، نیمه  هب 
رد یعاـمتجا  ياهرـشق  رگید  زا  شیب  یبـلطعونت ، هیحور  لـیلد  هب  ناـناوجون  ناـناوج و  هژیو  هب  دوـشیم ؛ تیوـه  نارحب  راـتفرگ   (1)، دنک

یقلت اهـشزرا و  زا  یتباـث  دـحاو و  فیرعت  نآ ، رد  هک  دریگیم  لکـش  یناـهج  بیترت ، نیدـب  دـنراد . رارق  تیوه  یگـشیمه  رییغت  ضرعم 
راتفر لوصحم  ار  اهـشزرا  هک  یگدنز ، رثکتم  ددعتم و  ياهکبـس  زا  راشرـس  هراپدنچ و  یناهج  درادـن . دوجو  يدـب  یبوخ و  زا  یکرتشم 

بتکم دنراد و  ینوگانوگ  رایـسب  ياهباختنا  اهناسنا  ناهج ، نیا  رد  دوشیم . قالخا  رد  تیبسن  راتفرگ  راچان  هب  نآ ، رب  مدـقم  هن  دـنادیم و 
طلـست ذوفن و  هزوح  نوزفازور  شرتسگ  يارب  یبسانم  هنیمز  یگژیو ، نیا  دـننکیم . هئارا  غیلبت و  ار  یتواـفتم  ياهـشزرا  نوگاـنوگ ، ياـه 

ياههناسر

ص101. يربص ، ورسخ  همجرت : فرصم ، كاکاب ، تربار  - 1
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یتـح شنک و  شنم ، دـنناوتیم  اـههناسر  زورما  ناـهج  رد  دروآـیم . تسد  هب  یعاـمتجا  هزوـح  رد  لیدـبیب  یـشقن  دزاـسیم و  مهارف  یعمج 
. دننیرفایب ینیون  ياه  تیوه  دنزاسب و  ار  اهشنکاو 

، ینید ریغ  عماوج  رد  دوجوم  ياهناسر  تیلاعف  هتخیسگراسفا  دنور  فالخرب  دوریم  راظتنا  یناگمه  هناسر  زا  یمالـسا ، بولطم  هعماج  رد 
راکفا ندش  یحطـس  نآ ، تیلاعف  هجیتن  هکنآ  هن  دـشخب ، افرژ  اهناسنا  هشیدـنا  هب  دـشاب و  يزاسناسنا  هاگـشناد  هک  دـنک  لمع  ياهنوگ  هب 

هب نید ، ياههزومآ  هب  دـهعت  يدـیحوت و  ییانعم  ماـظن  بوچراـچ  رد  تیلاـعف  اـب  دـیاب  ینید  هعماـج  رد  یناـگمه  هناـسر  دـشاب . یمومع 
کبـس اب  بساـنم  ياـهوگلا  شنیزگ  يارب  یفاـک  هزیگنا  دوخ  بطاـخم  هب  دراد و  هاـگن  رادـیب  ار  یمدآ  ترطف  هک  دـنک  لـمع  ياـهنوگ 

ناراذگتـسایس و نازیرهماـنرب ، تسرد  قـیقد و  ییانـشآ  يدرکیور ، نینچ  نـتفرگ  شیپ  رد  يارب  یتامدـقم  ماـگ  دـشخبب . ینید  یگدـنز 
. تسا یمالسا  ياه  هزومآ  رب  مکاح  حور  اب  هناسر  نایرجم 

، یگشیمه تبقارم  وترپ  رد  دوشن و  هارمه  یناسنا  تلفغ  اب  رگا  یمدآ  ترطف  تفگ  ناوتیم  هتشذگ ، ياه  لصف  ثحابم  هب  هجوت  اب  نونکا 
یلاعفنا دروخرب  رثا  رب  ًالومعم  دشاب . ناسنا  يامنهار  یشناوت ، یشیارگ و  یشنیب ، هناگهس  ياه  هبنج  رد  دناوتیم  ددرگ ، ظفح  نآ  ییآراک 
یناسنا ياهـشنک  نادیم  رد  يراذگرثا  زا  ددرگ و  یم  غورفمک  ترطف  غارچ  ییانـشور  یعامتجا ، یطیحم و  طیارـش  هیاس  رد  زین  ناسنا و 
ترطف نتخاس  لاعف  ای  نتـشاد  هگن  لاعف  ياتـسار  رد  یگمه  ینامـسآ ، ياـه  باـتک  نداتـسرف  ورف  ناربماـیپ و  نتخیگنارب  دوشیم . جراـخ 

، ساسا نیا  رب  دریگ . هدهع  رب  ار  رگنشور  شقن  نیا  دناوتیم  زین  یمالسا  بولطم  هعماج  رد  ینید  هناسر  تسا . یبایزرا  لباق  یمدآ 
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دراد و هاگن  رادـیب  ار  یناسنا  يوجادـخ  ياهترطف  هراومه  هک  دـشاب  ياـهنوگ  هب  دـیاب  هناـسر  ياـههمانرب  یماـمت  رب  مکاـح  يریگ  تهج 
یلم هناسر  رد  هژیو  هب  یمالـسا و  هعماج  یناـگمه  ياـههناسر  رد  ياـهمانرب  چـیه  دروم ، نیا  رد  ور ، نیا  زا  دزیگنارب . ار  هتفخ  ياـهترطف 

شرازگ دننام  اههمانرب  نیرتیحطـس  ات  هتفرگ  ییاوتحم  ياههمانرب  زا  اهتیلاعف ، مامت  رد  دیاب  هکلب  دشاب ، هتـشاد  لعفنم  ای  یثنخ  یتلاح  دیابن 
یتح تروص ، نآ  رد  دنک ، تیلاعف  یفده  نینچ  اب  یلم  هناسر  رگا  هک  تسا  نشور  دشاب . مکاح  يدرکیور  نینچ  یـشزرو ، هقباسم  کی 

، يزاس گنهرف  نیا  وترپ  رد  یـشزرو  هعماج  بیترت ، نیدـب  دـشاب . بسانم  زین  ام  یـشزرو  هعماج  يارب  بسانم  يزاـسگنهرف  رد  دـناوتیم 
ترهش هب  ياهناسر  تاغیلبت  ددم  هب  هک  زین  ام  یـشزرو  نانامرهق  دتفا و  یمن  فارحنا  هب  یگدنز  یبایانعم  رد  دنکیمن ، مگ  ار  دوخ  فده 

. دنوشیم نومنهر  ینید  یگدنز  یلاع  فادها  يوس  هب  ار  دوخ  نارادفرط  هک  دوب  دنهاوخ  یناسک  دنسریم ،

رد ناسنا  دراد . توافت  هدـش ، حرطم  کیـسالک  قطنم  هفـسلف و  رد  هچنآ  اب  ینآرق ، گنهرف  هاگدـید  زا  ناسنا  تیوه  هک  میتفگ  نینچمه 
تـسد زا  بجوم  یهلا ، ترطف  زا  وا  نتفرگ  هلـصاف  تسادـخ و  هب  طبر  نیع  نآرق ، رظن  زا  یمدآ  تایح  ًاساسا  تسا و  ّهلأـتم » ّیح  ، » عقاو
نوـنکا هک  دـید  یگناـگیبدوخزا  هدـیدپ  رد  ناوـتیم  ار  ییادـخ  تیوـه  زا  ندـش  رود  نیا  لـصاح  دوـشیم . تیناـسنا  تاـیح و  نـیا  نداد 

نیمه هب  درادـنپ و  یم  نتـشیوخ  هابتـشا ، هب  ار  دوخ  زا  رتورف  يدوجوم  ناـسنا  عماوج ، نیا  رد  تسا . هدـش  عماوج  زا  يرایـسب  ریگناـبیرگ 
زا رتتـسپ  ار  هاگیاج  نیا  میرک ، نآرق  هک  یلاح  رد  دریگیم ؛ لکـش  نیدورف  دوجوم  نآ  اـب  بساـنتم  زین  وا  يراـتفر  ياـهوگلا  همه  لـیلد ،

نیا يراتفر  ياهوگلا  زا  يرایسب  زین  ام  یلم  هناسر  رد  هنافسأتم  تسا . هدرک  یفرعم  نایاپراچ  تاناویح و  هاگیاج 
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ياهوگلا هنیمز  رد  هچنآ  هژیو  هب  دـناوخ . یمارف  اهنآ  زا  يریگوگلا  هب  ار  هعماـج  دوش و  یم  دـییأت  غیلبت و  میقتـسم  ریغ  تروصهب  عماوج ،
ياههمانرب رد  یتح  نویزیولت و  ياه  لایرـس  اهملیف و  رد  هک  يدرفنایم  طـباور  عون  زین  و  تغارف ، تاـقوا  نارذـگ  ياههویـش  اـی  فرـصم 

. تسین اه  لاکشا  نیا  زا  یلاخ  دوش ، یم  هئارا  ناسانشراک  روضح  اب  یشزومآ 

دیابن هاگچیه  هک  يا  هتکن  یلو  تسا ، هدـشهتفریذپ  دراوم  زا  یمدآ ، لیم  شیارگ و  دـننام  يروما  يدـیحوت ، ییانعم  ماظن  بوچراـچ  رد 
. تسا هدش  هیصوت  يدام  ياهشیارگ  رب  يونعم  یلاعتم و  ياهـشیارگ  حیجرت  هراومه  یمالـسا  ياههزومآ  رد  هک  تسا  نآ  دوش ، شومارف 
زا يریگ  هرهب  اب  یگدـنز و  لوط  رد  هراومه  دـهاوخیم  وا  زا  دوخ ، لاعفا  لامعا و  ماـجنا  رد  ناـسنا  راـیتخا  يدازآ و  رب  دـیکأت  اـب  مالـسا 

نداد هجوت  هناسر و  يوس  زا  درکیور  نیا  جـیورت  دـشخب . ققحت  دـنادیم ، دوخ  یعقاو  لامک  ياتـسار  رد  هک  ار  يزیچ  دوخ ، ياهـشیارگ 
حیجرت دناوتیم  دنراد ، لیامت  یندرکنبورغ  يدوجوم  يوس  هب  اهناسنا  همه  تسا و  تعفنم  لابندـهب  ًاترطف  یمدآ  هک  هتکن  نیا  هب  نابطاخم 

. دهد شرتسگ  هعماج  رد  ار  یلاعتم  ياهشیارگ 

راـظتنا ناوتیم  نآ ، ياـههزومآ  زا  هتفرگرب  نید و  يوس  زا  هدـش  میـسرت  بوچراـچ  رد  هاـگ  نآ  دوش ، ققحم  یتامدـقم  ماـگ  نیا  هاـگره 
نتخادرپ دیاش  دـشاب . هتـشاد  ار  راظتنا  دروم  درکراک  دـنک و  لمع  دوخ  یـساسا  يروحم و  شقن  هب  یمالـسا  هعماج  رد  هناسر  هک  تشاد 

تشاد راظتنا  ناوتیم  هتفگشیپ ، طیارش  ققحت  تروص  رد  یلو  دشابن ، ریذپناکما  راتـشون  نیا  رد  ًالمع  يدرکیور ، نینچ  تایئزج  هب  لماک 
: یلم هناسر  رد  هک 

درکراک نیرتمهم  اریز  دـنک ؛ شیالاپ  حالـصا و  هتـسویپ  دارفا ، يدـنم  هقالع  زکرمت  طاقن  هنیمز  رد  ار  یعاـمتجا  ياهـشرگن  دـیاب  هناـسر 
هعماج رد  هناسر 
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غیلبت نویـساروکد  لزنم و  هیثاثا  وردوخ ، دـننام  یهافر  تاناکما  لیاسو و  رگا  سپ  دـشاب . بطاخم  راـتفر  حالـصا  دـناوتیم  ینید  بولطم 
رب نآ  قیبطت  ای  ندوب  دـیدج  ییابیز و  رب  اهنت  هکنآ  هن  ددرگ ، هراشا  نآ  يدوجو  هفـسلف  بوچراچ  رد  یبسن  ياـه  تیزم  هب  دـیاب  دوشیم ،
ریغ بذاک و  هافر  هن  دوش ، هجوت  دارفا  یقیقح  هاـفر  نیمأـت  رد  نآ  شقن  هب  دـیاب  تفگ  ناوتیم  رتـالاب ، يا  هبترم  رد  دوش . دـیکأت  زور  دـم 

ببس عوضوم ، نیمه  هتبلا  هک  درگنب  دوخ  زا  رتالاب  هب  يزودنا  تورث  تایدام و  رد  هراومه  دیاب  ناسنا  ارگایند ، هاگدید  ساسا  رب  یعقاو .
دننام ییاه  عوضوم  رد  ناسنا  مالـسا ، ياه  هزومآ  ساسا  رب  دـنرادن . ار  الاب  ياهدـمآرد  بسک  ییاـناوت  هک  دوش  یم  یناـسک  یگدرـسفا 
یکی  (1). دـنک هشیپ  تعانق  درگنب و  دوخ  زا  رت  نییاپ  دارفا  هب  هراومه  دـیاب  يویند ، تاـناکما  زا  يرادروخرب  يزودـنا و  تورث  دـمآرد ،

رادـم و هنافـسأتم  تسا . فلاخم  سنج  هب  هقالع  دوشیم ، هجوت  نآ  هب  یلیخ  اهلایرـس  اهملیف و  رد  هک  يدـنم  هقالع  زکرمت  طاـقن  زا  رگید 
یبهذم ياهلایرس  اهملیف و  رد  یتح  هک  ییاج  ات  دهدیم ؛ لیکـشت  هقالع  نیا  رب  دیکأت  ار  یلم  هناسر  يدیلوت  ياههمانرب  زا  يرایـسب  روحم 

سنج هب  يدنم  هقالع  اب  هزادـنا  نیا  ات  ناوت  یمن  ار  یگدـنز  تیعقاو  هک  نآ  لاح  دراد ؛ دوجو  هراب  نیا  رد  يریذـپان  هیجوت  دـیکأت  زین  ام 
زا ینهذ  تغارف  اب  اهناسنا  هک  تسا  نآ  لیلدهب  جاودزا  يوگلا  رب  دـیکأت  زا  یـشخب  زین  یمالـسا  ياههزومآ  رد  تسناد . هتخیمآ  فلاخم 

. دنزادرپب دوخ  یعامتجا  یگدنز  ياههزوح  اه و  هبنج  رگید  هب  هلوقم ، نیا 

ََکل ُعَْنقَأ  َِکلَذ  َّنِإَف  ِهَرُدْقَْملا  ِیف  َکَقْوَف  َوُه  ْنَم  َیلِإ  ْرُْظنَت  َال  َو  َکَنوُد  َوُه  ْنَم  َیلِإ  ْرُْظنا  : » تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  - 1
هجوت تسا ، رتمک  امـش  زا  اهنآ  ییاناوت  دنتـسه و  امـش  زا  رت  نییاپ  هک  یناسک  هب  َکِّبَر ؛ ْنِم  َهَدایِّزلا  َبِجْوَتْـسَت  ْنَأ  يَرْحَأ  َو  ََکل  َمُِسق  اَِمب 

، تروص نیا  رد  درک و  یهاوخ  تعاـنق  يراد  تسد  رد  هچنآ  هب  ینک ، ناـنچ  رگا  دیـشاب . هتـشادن  هجوت  زگره  دوخ  زا  رتـالاب  هب  دـینک و 
ص198) ج75 ، راونالا ، راحب  «. ) درک یهاوخ  ادیپ  ار  دنوادخ  يوس  زا  تدایز  یگتسیاش 
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مکاح ینید  ياهشزرا  گنهرف و  اب  سناجتمان  ياهوگلا  شرتسگ  جیورت و  زا  یلم ، هناسر  رد  یگداوناخ  یگدنز  ياهوگلا  تسرد  نییبت 
طباور یلم ، هناسر  ياههمانرب  رد  هدـش  بجوم  ینید ، هداوناخ  ياهوگلا  ندرکن  نییبت  دـسریم  رظن  هب  درک . دـهاوخ  يریگـشیپ  هعماـج  رب 
ضقانت یعون  اب  مرحمان ، اب  هطبار  نیجوز و  لباقتم  هطبار  نیدلاو ، اب  نادنزرف  لباقتم  هطبار  زا  معا  نآ ، نوگانوگ  ياه  هبنج  رد  يدرفنایم 

. تسا هدرک  تیارس  زین  هعماج  حطس  هب  یمگردرس  نیا  هتبلا  دشاب و  هارمه  یگنهرف 

هکلب رتشیب ، فرـصم  يدام و  تذل  تلاصا  يانبم  رب  هن  يدـیلوت ، ياههمانرب  ای  یناگرزاب  ياهیهگآ  بلاق  رد  يداهنـشیپ  فرـصم  يوگلا 
اب لماک  یگنهامه  رد  تعانق و  لصا  ریبدت و  لصا  یهاوخهدایز ، یفن  يورهنایم و  لصا  رب  ینتبم  ناسنا و  شنیرفآ  فده  ساسا  رب  دیاب 

یبلطعونت و یهاوخییابیز ، دشاب . یطارفا  ییارگدم  ییارگلمجت و  گنهرف  جـیورت  زا  رود  هب  هعماج و  ياهرـشق  رگید  يداصتقا  تیعـضو 
رد شیارگ  نیا  جـیار  یطارفا  ياه  تروص  یتسرپدـم و  یلو  دراد ، هشیر  ناسنا  يوج  لامک  ترطف  دنـسپابیز و  داـهن  رد  دـم ، زا  يوریپ 

، نارگید زا  هناروکروک  دـیلقت  یگتخابدوخ و  هیحور  يراجت ، ياهیناپمک  عیـسو  تاـغیلبت  يونعم ، ياـه  شزرا  فعـض  یهاـگآان ، هجیتن 
شیپ هناسر  تاناکما  يریگ  هرهب  قیرط  زا  ینیب  مکدوخ  تراقح و  ساسحا  یـشورفرخف ، ییامندوخ ، نوچ  ییاه  تلیذر  هب  ندـش  هدولآ 

، لاـمعا راـکفا و  نییعت  رد  یتـح  نارگید ، هب  درف  دـیدش  ياـکتا  یطارفا ، یلاـعفنا و  درکیور  راکـشآ و  يزیرگدرخ  نـیا  هرمث  دـیآ . یم 
نآ گنهرف  هعماج و  رد  جیار  ياهراجنه  اب  دم  هک  ینامز  دوب . دهاوخ  يدرف  تیوه  ندش  راد  هشدخ  فلتخم و  ياههورگ  زا  يریذـپرثا 

ياهراجنه اه و  شزرا  ینیزگ  ياج  ای  طلـسم  ياهراجنه  یـشاپورف  هب  تیاهن  رد  شنت  تشاد و  دـهاوخ  لابند  هب  شنت  دـشاب ، داـضت  رد 
. دماجنا یم  دیدج 

یگدنز کبس  جیورت  رد  هناسر  شقن  مشش : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 261زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


233 ص :

رهاظ تروص و  رد  اهنت  یتفرعم ، تسرد  ياههناوتـشپ  رب  ندرکن  هیکت  لیلد  هب  دبای ، یم  باتزاب  یلم  هناسر  رد  هک  مه  یبهذـم  ياهراتفر 
اههمانرب هنوگ  نیا  زا  ینادنچ  يریذپرثا  دبای و  یمرد  ار  ناصقن  نیا  یکریز  اب  ینید ، بطاخم  درادـن . یفاک  يراذـگرثا  دـنام و  یم  یقاب 
یـشیدنا فرژ  دوـش و  لاـمعا  يرتـشیب  تفارظ  تقد و  اـه ، هماـنرب  زا  هتـسد  نیا  هیهت  رد  تسا  هتـسیاش  لـیلد ، نیمه  هب  تشاد . دـهاوخن 

، يداقتعا ینید و  میهافم  دوشیم  هدید  یهاگ  هک  تسا  نآ  یلم  هناسر  يدیلوت  ياههمانرب  ياهبیسآ  زا  رگید  یکی  دریگ . تروص  يرتشیب 
یعون شرتسگ  يدرکیور ، نینچ  هرمث  دوشیم . جـیورت  ای  هئارا  دراد ، ینید  ریغ  رالوکـس و  درکیور  هک  یبرغ  ياهمیاداراپ  بوچراـچ  رد 

. دراد يرایسب  هلـصاف  مالـسا  رظن  دروم  يدیحوت  ییانعم  ماظن  اب  هتبلا  هک  تسا  ییاکیرمآ  ای  یبرغ  یگدنز  کبـس  بلاق  رد  ییارگتیونعم 
شزومآ رانک  رد  دـنیزگرب و  ار  هنیزگ  نیرتهب  دـشوکب  هار  نیرتناـسآ  باـختنا  ياـجهب  لـمع ، رد  یلم  هناـسر  هک  تسا  نآ  هتـسیاش  سپ 

زا يریگ  هرهب  ینید و  لیـصا  عبانم  زا  هتفرگرب  میهافم  ندرک  دـمآزور  اب  دزادرپب و  ینید  میهاـفم  هزوح  رد  شهوژپ  هب  دـهعتم ، ياـهورین 
رخاف و راثآ  دـش ، یفرعم  یثیدـح  ییاور و  عماوج  ثحبم  رد  باتک و  نیا  تسخن  لصف  رد  اـهنآ  زا  یخرب  هک  نآ ، زا  هدـمآرب  ياـهوگلا 

. دناسر يرای  یمالسا  یگدنز  کبس  جیورت  هب  ینید ، ياه  هزومآ  بوچراچ  رد  هک  دنک  دیلوت  یلیصا 

هجوت دوش ، یم  نیمأت  هک  یفادـها  هب  دـیاب  شزرو ، هنیمز  رد  هژیو  هب  تغارف ، تاقوا  نارذـگ  هویـش  هب  طوبرم  هدـش  یفرعم  ياـهوگلا  رد 
یفاک يانغ  دـیاب  دوخ  تغارف ، تاقوا  يزاس  ینغ  يارب  هدـش  یفرعم  ياه  هنیزگ  تسین و  تلاطب  ياـنعم  هب  تغارف  دریگ . تروص  یفاـک 

هب تیفرظ  نیا  زا  یلم  هناسر  هتبلا  تسا ، روحمهناسر  يدایز  رایـسب  دـح  اـت  یناریا  هعماـج  تغارف  تاـقوا  هکنآ  هب  هجوت  اـب  دـشاب . هتـشاد 
یبوخ
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تیلاعف هرابود  زاغآ  يارب  یگداـمآ  بسک  يروآون و  ییافوکـش  يارب  شـالت  هک  تغارف  تاـقوا  فادـها  زا  رودـهب  دـنکیمن و  هدافتـسا 
یگناخ و لعفنم ، يدارفا  هب  ار  دوخ  نابطاخم  یگنهرف ، يانغ  اوتحم و  زا  یلاخ  ياههمانرب  هئارا  اب  درب و  یم  هانپ  هویش  نیرتناسآ  هب  تسا ،
هک تسا  لابتوف  دننام  یـشزرو  تاقباسم  شخپ  رب  دح  زا  شیب  دیکأت  درکیور ، نیا  صخاش  نیرتمهم  دـیاش  دـنک . یم  لیدـبت  همانرب  یب 

هکنآ لاح  دـنک ؛ یم  لیمحت  هناسر  بطاخم  هب  تسا و  هتفریذـپ  ار  نآ  یناهج ، تسردان  درکیور  اب  یگنهامه  رد  یلم و  هناسر  هنافـسأتم 
افوکـش ار  یتیقالخ  هن  دـنکیم و  نیمأت  ار  یـشمارآ  هن  تغارف ، تاقوا  رد  هناسر  بطاخم  يوس  زا  اـههمانرب  زا  هنوگ  نیا  یلاـعفنا  شنیزگ 

. دزاسیم
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همان باتک 

هراشا

همان باتک 

اه لصف  ریز 

باتک فلا )

هیرشن ب )

باتک فلا )

باتک فلا )

میرک نآرق  ) 

2005م. تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب ، برعلا ، ناسل  مرکم ، نب  دمحم  روظنمنبا ،

1418ق. یبرعلا ، باتکلا  راد  توریب ، هیوبنلا ، هریسلا  کلملادبع ، دمحموبا  ماشهنبا ،

دلج 9، عیـشت ، فراعملا  هریاد  هدـنروآدرگ ،)  ) نارگید يداوجدیـس و  جاح  ردـص  دـمحا  رد  یـسیون ،» هریـس  هریـس و  ، » شوهم ییافص ،
.1389 یبحم ، دیعس  دیهش  رشن  نارهت ،

.1385 ین ، نارهت ، یسراف ، یبرع  رصاعم  گنهرف  شاترذآ ، شونرذآ ،

.1388 زکرم ، رشن  نارهت ، ربخم ، سابع  همجرت : برغ ، مسیلاربیل  طوقس  روهظ و  ینوتنآ ، رتسالبرآ ،

.1384 یگنهرف ، یملع و  نارهت ، ماهرپ ، رقاب  همجرت : یسانشهعماج ، رد  هشیدنا  ریس  یساسا  لحارم  نومیر ، نورآ ،
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.1381 هگآ ، نارهت ، گنهرف ، موهفم  اهفیرعت و  شویراد ، يروشآ ،

.1383 هط ، باتک  نارهت ، نایربکا ، قاحسا  همجرت : راگلا ، دماح  ياهراتفگسرد  دماح ، راگلا ،

.1366 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  مق ، ملکلاررد ، مکحلاررغ و  فینصت  دحاولادبع ، يدمآ ،

.1384 يوضر ، یمالسا  مولع  هاگشناد  دهشم ، ثیدح ، نآرق و  هاگدید  زا  يداصتقا  قالخا  داوج ، یناوریا ،

، راـشتنا یماهـس  تکرـش  نارهت ، مارآ ، دـمحا  همجرت : ینآرق ، ینیب  ناـهج  یـسانشینعم  نآرق : رد  ناـسنا  ادـخ و  وکیه ، یـشوت  وستوزیا ،
.1388

.1381 هزاریش ، نارهت ، يربص ، ورسخ  همجرت : فرصم ، تربار ، كاکاب ،

.1373 هغالبلاجهن ، یتابتاکم  هسردم  مق ، مالسلا ،  هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  یسانشهعماج  لئاسم  هغالبلاجهن ، داینب 

.1381 راوز ، نارهت ، یسانشکبس ، یقتدمحم ، راهب ،

.1390 ثلاث ، نارهت ، نایشواچ ، نسح  همجرت : یقوذ ، ياهتواضق  یعامتجا  دقن  زیامت  رییپ ، ویدروب ،

.1381 راگن ، شقن و  نارهت ، اهیدرم ، یضترم  همجرت : ینالقع ، باختنا  یلمع و  لیالد  شنک : هیرظن  ، 

.1380 ناهیک ، نارهت ، یناخوراس ، رقاب  همجرت : یعامتجا ، مولع  گنهرف  نلآ ، وریب ،

.1382 ین ، رشن  نارهت ، بابرا ، اضردیمح  همجرت : یعیبط ، عبانم  تسیز و  طیحم  داصتقا  لیگکم ، زمیج  رجار و  نمرپ ،

.1382 هرطق ، نارهت ، ندمت ، گنهرف و  هنیمز  رد  ییاهراتفگ  یسانش ، گنهرف  زیگنچ ، ناولهپ ،
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.1389 یمالسا ، مولع  ناتسگنهرف  رتفد  مق ، یگنهرف ، یسدنهم  يوگلا  ینابم و  اضریلع ، دنمزوریپ ،

.1387 ریوک ، نارهت ، یثدحم ، نسح  روپمارهب و  یلع  همجرت : یعامتجا ، راتخاس  نید و  تنک ، نوسپمات ،

.1386 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، هغالبلاجهن ، ریسفت  همجرت و  یقتدمحم ، يرفعج ،

.1382 ام ، لیلد  مق ، ادخ ، لوسر  هریس  مالسا : یسایس  خیرات  لوسر ، نایرفعج ،

.1388 ءارسإ ، مق ، نایمیحر ، سابع  قیقحت : میظنت و  تسیز ، طیحم  مالسا و  ، 

.1391 ءارسا ، مق ، هایحلا ، حیتافم  ، 

.1387 ءارسإ ، مق ، یظعاو ، دمحا  میظنت : ینید ، تفرعم  هسدنه  رد  لقع  تلزنم  ، 

.1372 اجر ، یگنهرف  رشن  نارهت ، نآرق ، رد  تمارک  هللادبع ، یلمآ ، يداوج 

.1389 ین ، رشن  نارهت ، یعامتجا ، مظن  يرظن  لیلحت  حیرشت و  مظن : یسانشهعماج  دوعسم ، یبلچ ،

.1388 تیاده ، مزمز  مق ، یمالسا ، فرصم  يوگلا  لوصا  هللادبع ، یقداصیجاح ،

.1380 یگنهرف ، یملع و  نارهت ، هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت : برع ، خیرات  يروخ ، پیلیف  یّتح ،

1414ق. ثارتلا ، ءایحإل  تیبلالآ  هسسؤم  مق ، هعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلإ  هعیشلا  لئاسو  لیصفت  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، ّرح 
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1394ق. تاعوبطملل ، یملعألا  هسسؤم  توریب ، لوسرلا ، لآ  نع  لوقعلافحت  هبعشنبا ، ینارح ،

.1377 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، مارآ ، دمحا  همجرت : هایحلا ، نارگید ، اضردمحم و  یمیکح ،

.1384 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، میرک ، نآرق  یعوضوم  همان  گنهرف  دمحا ، یقلاخ ،

.1383 هیملع ، هزوح  یگنهرف  ياه  شهوژپ  تاعلاطم و  زکرم  مق ، دیدج ، مالک  نیسحلادبع ، هانپورسخ ،

.1383 ایرد ، نارهت ، یملع ، قطنم  يوبن : هریس  یفطصم ، داشلد ،

.1339 نارهت ، هاگشناد  نارهت ، نیعم ، دمحم  رتکد  رظن  ریز  همان ، تغل  ربکایلع ، ادخهد ،

.1384 یگنهرف ، یملع  تاراشتنا  نارهت ، نارگید ، مارآ و  دمحا  همجرت : ندمت ، خیرات  لیو ، تنارود ،

.1390 ین ، رشن  نارهت ، یقیدص ، گنرهب  یعولط و  دیحو  همجرت : یسانشهعماج ، کیسالک  ياههیرظن  میت ، ینیلید ،

.1386 زکرم ، رشن  نارهت ، ربخم ، سابع  همجرت : مسیناموا ، ینوت ، سیوید ،

.1361 ریبکریما ، نارهت ، ایپوتا ، یسانشهعماج ، نآرق ، هللااتزع ، شنمدار ،

1422ق. یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، ریبکلا ، ریسفتلا  نیدلارخف ، يزار ،

1996م. هیماشلا ، رادلا  توریب ، نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  یناهفصا ، بغار 

.1385 هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق ، یسانشناسنا ، دومحم ، یبجر ،
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.1387 هیملاعلا ، یفطصملا  هعماج  مق ، نآرق ، ریسفت  قطنم  یلعدمحم ، یناهفصا ، یئاضر 

.1379 یملع ، نارهت ، یثالث ، نسحم  همجرت : رصاعم ، نارود  رد  یسانشهعماج  هیرظن  جرج ، رزتیر ،

.1377 زکرم ، نارهت ، یگرزب ، دیحو  یهرف و  هدیرف  همجرت : هعسوت ، میهافم  هب  ون  یهاگن  گناگفلو ، سکاز ،

.1380 ثلاث ، رشن  نارهت ، تسرپیمسم ، زانهش  همجرت : نید ، هرابرد  یتالاقم  گروئگ ، لمیز ،

.1380 ناهیک ، نارهت ، یعامتجا ، مولع  فراعملا  هریاد  رب  يدمآرد  رقاب ، یناخوراس ،

.1382 ملق ، لها  نارهت ، ناناوج ، تغارف  تاقوا  تیعضو  یسررب  ناناوج ، یلم  نامزاس 

1414ق. قداص ، ماما  هسسؤم  مق ، هنسلا ، باتکلا و  یف  ءادبلا  رفعج ، یناحبس ،

.1386 رعشم ، مق ، مالسا ، ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف  ، 

1413ق. مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  هسسؤم  مق ، نآرقلا ، میهافم  ، 

.1385 انایرآ ، يادن  نارهت ، یتعیرش ، ات  یباراف  زا  مالسا  رد  یعامتجا  رکفت  خیرات  هللا ، تیاده  هدوتس ،

.1377 هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق ، نآرق ، مولع  رقابدمحم ، نشور ، يدیعس 

.1370 یمالسا ، بالقنا  شزومآ  تاراشتنا و  نارهت ، يدیهش ، رفعجدیس  همجرت : هغالبلاجهن ، یضردیس ،
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.1377 ناهیک ، نارهت ، یعامتجا ، مولع  یقیبطت  فراعملا  هریاد  اضریلع ، رهمنایاش ،

.1381 زاب ، تاراشتنا  نارهت ، یمالسا ، یحیسم و  هبرجت  رد  ندش  یفرع  اضریلع ، دنزیعاجش ،

.1388 یتعیرش ، یلع  رتکد  یگنهرف  داینب  ماهلا و  نارهت ، هعیش ، یلع ، یتعیرش ،

.1375 باتک ، ناتسوب  مق ، انداصتقا ، رقابدمحمدیس ، ردص ،

.1379 ردصلا ، دیهشلل  هیصصختلا  تاساردلا  ثاحبالا و  زکرم  مق ، هینآرقلا ، هسردملا  ، 

. اتیب یمالسالا ، داشرالا  راد  توریب ، دیحوتلا ، هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  قودص ،

1410ق. تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب ، لاصخلا ، ، 

1397ق. هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسحدمحم ، دیس  یئابطابط ،

1986م. هفرعملاراد ، توریب ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  نسح ، نب  لضف  یسربط ،

1395ق. هیوضترملا ، هبتکملا  نارهت ، نیرحبلاعمجم ، نیدلارخف ، یحیرط ،

.1373 ناسحا ، نارهت ، يدیعس ، حلاصدمحم  همجرت : مالسا ، رد  یعامتجا  ياهیراکمه  حصان ، هللادبع  ناولع ،

.1384 یمالسا ، مولع  یناهج  زکرم  مق ، نارسفم ، ریسفت و  خیرات  اب  ییانشآ  نیسح ، رهمیولع ،

.1386 تمس ، نارهت ، هقف ، دعاوق  یلعسابع ، یناجنز ، دیمع 

.1382 قداص ، حبص  مق ، یگدنز ، کبس  فرصم و  دمحم ، یلضاف ،
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.1371 نارهت ، هاگشناد  نارهت ، نادراک ، دمحمیلع  همجرت : یملع ، حور  طیارش  عضو و  ناژ ، هیتساروف ،

1415ق. هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، طیحملا ، سوماقلا  بوقعی ، نب  دمحم  يدابآزوریف ،

.1368 مالسالاضیف ، نارهت ، هیداجس ، هلماک  هفیحص  حرش  همجرت و  یقنیلع ، دیس  مالسالاضیف ،

.1387 هیملاعلا ، یفطصملا  هعماج  مق ، یمالسا ، ندمت  گنهرف و  خیرات  اضردمحم ، یفشاک ،

.1382 هوسا ، نارهت ، یفاکلا ، لوصا  بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ،

1417ق. تاعوبطملل ، فراعتلا  راد  توریب ، یفاکلا ، هضور  ، 

1426ق. تاعوبطملل ، یملعألا  هسسؤم  توریب ، یفاکلا ، عورف  ، 

.1380 تمس ، نارهت ، لضاف ، اضر  یلسوت و  سابعمالغ  همجرت : یسانشهعماج ، ینابم  سورب ، نئوک ،

.1378 وهیت ، رشن  دهشم ، نآ ، زا  يروهرهب  ياههار  تغارف و  تاقوا  رد  یشهوژپ  هدازلیلخ ، رغصا  یلع  یلعنیسح و  یناتسهوک ،

.1387 ین ، رشن  نارهت ، نایقفوم ، رصان  همجرت : صخشت ، ددجت و  ینوتنآ ، زندیگ ،

.1381 ین ، رشن  نارهت ، يروبص ، رهچونم  همجرت : یسانشهعماج ، ، 

.1385 باتک ، ناتسوب  مق ، یمالسا ، هعماج  هب  یلهاج  هعماج  زا  رذگ  رد  مظعا  ربمایپ  هریس  فجن ، ییازکل ،
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.1380 بایسارفا ، نارهت ، ینالیگ ، یعاد  رخف  یقتدمحم  دیس  همجرت : برع ، مالسا و  ندمت  خیرات  واتسوگ ، نوبول ،

.1377 ریطاسا ، نارهت ، یتشد ، یلع  همجرت : للم ، روطت  ، 

.1387 نخس ، رشن  نارهت ، گنرذآ ، نیسحلادبع  همجرت : ندمت ، خیرات  يرنه ، ساکول ،

.1385 مق ، هاگشناد  مق ، نآرق ، ریسفت  ياهشور  اضردیس ، بدؤم ،

1413ق. هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، لاعفالا ، لاوقالا و  ننس  یف  لامعلا  زنک  یلع ، نیدلاءالع  يدنه ، یقتم 

1403ق. یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، راهطالا ، همئالا  رابخا  رردل  هعماجلا  راونالاراحب  رقابدمحم ، یسلجم ،

.1368 يروهط ، هناخباتک  نارهت ، یمومع ، یسانشهعماج  رهچونم ، ینسحم ،

.1383 یمالسا ، مولع  رشن  زکرم  نارهت ، تیلوئسم ،) تیکلام -  ) یندم شخب  هقف : دعاوق  یفطصم ، داماد ، ققحم 

.1382 ثیدحلاراد ، مق ، ینیسح ، مساقلاوبادیس  همجرت : ثیدح ، نآرق و  هیاپ  رب  يداصتقا  هعسوت  دمحم ، يرهشیر ، يدمحم 

1416ق. ثیدحلاراد ، مق ، همکحلا ، نازیم  ، 

.1383 باتک ، ناتسوب  مق ، دلج 1 ، میرک  نآرق  فراعملا  هریاد  هدنروآدرگ ،)  ) نآرق فراعم  گنهرف و  زکرم 

ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق ، يردنکـسا ، نیـسحدمحم  شراگن : قیقحت و  نآرق ، رد  قالخا  یقتدمحم ، يدزی ، حابـصم 
.1378 هللا ،  همحر 

.1368 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  نارهت ، نآرق ، هاگدید  زا  خیرات  هعماج و  ، 
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.1376 هللا ،  همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم  مق ، یسانشامنهار ، هار و  ، 

.1385 يوفطصم ، همالع  راثآ  رشن  زکرم  مق ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  نسح ، يوفطصم ،

.1370 اردص ، نارهت ، راتفگ ، تسیب  یضترم ، يرهطم ،

.1378 اردص ، نارهت ، خیرات ، هعماج و  ، 

.1368 اردص ، نارهت ، يوبن ، هریس  رد  يریس  یضترم ، يرهطم ،

.1389 اردص ، نارهت ، راثآ ، هعومجم  یضترم ، يرهطم ،

.1377 اردص ، نارهت ، يرهطم ، داتسا  ياهتشاددای  ، 

.1385 یسودرف ، هاگشناد  دهشم ، ناریا ، یعامتجا  لئاسم  یسررب  دمحم ، یناسارخ ، مولظم 

.1371 ییابطابط ، همالع  هاگشناد  نارهت ، یعمج ، طابترا  لیاسو  مظاک ، داژندمتعم ،

.1386 يوضر ، یمالسا  مولع  هاگشناد  دهشم ، بیشقلا ، هبوث  یف  نورسفملا  ریسفتلا و  يداهدمحم ، تفرعم ،

.1381 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریسفت  ناراکمه ، رصان و  يزاریش ، مراکم 

.1385 ملع ، هنارک  نارهت ، یهوژپهدنیآ ، يابفلا  لیقع ، رفیکلم ،

.1384 ناهفصا ، هاگشناد  ناهفصا ، يرجه ، لاس 40  ات  مالسا  خیرات  رغصا ، مئاقلا ، رظتنم 

.1387 مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  هاگشناد  نارهت ، یگدنز ، کبس  نید و  دیعسدمحم ، ینک ، يودهم 
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.1381 بهاذم ، نایدا و  تاقیقحت  تاعلاطم و  زکرم  مق ، یقیفوت ، نیسح  همجرت : یحیسم ، مالک  ساموت ، لشیم ،

1408ق. ثارتلا ، ءایحأل  تیبلالآ  هسسؤم  توریب ، لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  نیسح ، ازریم  یسربط ، يرون 

.1380 ارسباتک ، نارهت ، پیترسدمحا ، ونیم  همجرت : یناهج ، ماظن  يزاسزاب  اهندمت و  لئوماس ، نوتگنیتناه ،

.1379 یعیفش ، نارهت ، تیانع ، دیمح  همجرت : خیرات ، رد  لقع  شیردرف ، ملهلیو  گروئگ  لگه ،

لسن نارهت ، رظنالم ، یضترم  یلوفزد و  یلوکک  زرمارف  همجرت : ناناوج ، یگدنز  ياه  کبس  تغارف و  تاقوا  نارگید ، یب و  . لا يردنه ،
.1381 موس ،

.1388 ین ، رشن  نارهت ، نازازب ، همطاف  همجرت : ياهقطنم ، هعسوت  ياههیرظن  هیواس ، دلانود  نیماجنب و  زنیگیه ،

.1374 تمس ، نارهت ، يراصنا ، دوبعملادبع  همجرت : يرادهیامرس ، حور  ناتستورپ و  قالخا  سکام ، ربو ،

.1383 ین ، رشن  نارهت ، داشرا ، گنهرف  همجرت : اسآنت ، هقبط  هیرظن  نیاتسروت ، نلبو ،

هیرشن ب )

هیرشن ب )

نمجنا نارهت ، تاطابترا ، یگنهرف و  تاعلاطم  همان  لصف  پاش ،» یفاک  دجـسم و  یناریا ، ناهج  ود  ، » یچلاش دـیحو  یقت و  یکمرا ، دازآ 
.20 هرامش ناتسمز 1384 ، زییاپ و  تاطابترا ، یگنهرف و  تاعلاطم  یناریا 

تیوه یتخانـش  هعماـج  لـیلحت  رد  نیوـن  ياـهدرکیور  یگدـنز ، کبـس  اـت  يدـنب  هقبط  زا  ، » نایـشوواچ نسح  یلع و  فـسوی  يرذاـبا ،
.20 هرامش ناتسمز 1381 ، زییاپ و  یعامتجا ، مولع  همان  هلجم  یعامتجا ،»
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.1388 هرامش 34 ، یمالسا ، داصتقا  یشهوژپ  یملع  همان  لصف  یمالسا ،» ياهشزرا  يانبم  رب  فرصم  يوگلا  ، » یبتجم یکشدوت ، يرقاب 

هرامش 19. ، 1381 یسایس ، مولع  یشهوژپ  یملع  همان  لصف  يرازبا ،» لقع  ات  یسدق  لقع  زا  ، » دیمح ایناسراپ ،

هرامش 25. ، 1388 یسانشهعیش ، یشهوژپ  یملع  همان  لصف  یعامتجا ،» ثیداحا  ياهراوماظن  هئارا  ، » دومحم يرواد ، هدازیقت 

هرامش 297. ، 1385 مالسا ، رادساپ  هلجم  دیواج ،» هشیمه  نید  مالسا ، ، » هللادبع یلمآ ، يداوج 

.1388 هرامش 139 ، تفرعم ، یجیورت  یملع  همانهام  مالسا ،» رد  یعامتجا  نیمأت  لفاکت و  ینابم  رب  يدمآرد  ، » نسح ینیسحجاح ،

.1371 هرامش 7 ، گنهرف ، همان  همان  لصف  نایضاق ، ح . همجرت : یعامتجا ،» يرباربان  أشنم  هرابرد  ، » فلار فرودنراد ،

گنهرف و ناناوج ، شهوژپ  یـشهوژپ  یملع  همان  لصفود  یلـسن ،» نیب  طباور  يارب  نآ  تامازلا  راذـگ و  گنهرف  ، » دیعـسدمحم یئاکذ ،
ناتسبات 1388. راهب و  هرامش 2 ، یهاگشناد ، داهج  یعامتجا  تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هاگشهوژپ  نارهت ، هعماج ،

رد ناناوج  تغارف  تاقوا  نارذـگ  ياهوگلا  یتخانـشهعماج  یـسررب  یعامتجا : تیوه  تغارف و  تاقوا  ، » يریـش دـماح  لوسر و  یناـبر ،
.1388 هرامش 8 ،  مود . هرود  یگنهرف ، تاقیقحت  یشهوژپ  یملع  همان  لصف  نارهت ،»

.1390 هرامش 1 ، مراهچ ، هرود  یگنهرف ، تاقیقحت  یشهوژپ  یملع  همان  لصف  یگنهرف ،» ياهشزرا  تغارف و  ، » میرم هاجتعفر ،

ياههیرظن رب  دیکأت  اب  یعامتجا  یـسانشناور  یـسانشهعماج و  رد  عجرم  ياههورگ  ، » یمـشاه ءایـض  دیـس  هللااتمحر و  یناتـسورس ، قیدص 
هرامش 20. ، 1381 یعامتجا ، مولع  همان  رگنیتسف ،» نترم و 
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.1386 هرامش 1 ، یگنهرف ، تاقیقحت  یشهوژپ  یملع  همان  لصف  ییارگفرصم ،» یسایس  ياهدمآ  یپ  ، » نیدرف هاوخ ، یلع 

هماـن لـصف  یلم ،» هناـسر  رب  دـیکأت  اـب  مالـسا  رد  فرـصم  لوـصا  دـیدج و  ياـیند  رد  ییارگ  فرـصم  یناـبم  ، » رغــصایلع ییاـضرمالغ ،
.1389 یپایپ 61 ،)  ) هرامش 1 مهدفه ، لاس  یطابترا ، ياهشهوژپ 

 ، هللا همحر  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسـسؤم  مق ، تفرعم ، یجیورت  یملع  همانهام  یعامتجا ،» هیامرـس  نید و  ، » هللااناما یحیـصف ،
.1386 هرامش 123 ،

هرامش 4. ، 1381 ناریا ، یسانش  هعماج  یشهوژپ  یملع  همان  لصف  یناهج ،» یلم و  یلحم ، ياهوگلا  یتیوه و  يریگلکش  ، » رصان یهوکف ،

سیدرپ مق ، ینید ، ياهـشهوژپ  همان  لصف  مسیلاربیل ،» مالـسا و  يداصتقا  ماظن  رد  یعامتجا  تلادع  ، » دـمحم دیـس  یناگیاپلگ ، يدومحم 
.1385 هرامش 5 ، نارهت ، هاگشناد 

، یگنهرف تاقیقحت  یـشهوژپ  یملع  همان  لـصف  یعاـمتجا ،» مولع  رد  نآ  هرتسگ  یگدـنز و  کبـس  موهفم  ، » دیعـسدمحم ینک ، يودـهم 
هرامش 1. ، 1386

هـشیدنا گنهرف و  هاگـشهوژپ  نارهت ، یمالـسا ، داصتقا  یـشهوژپ  یملع  همان  لصف  فرـصم ،» يوگلا  رب  گـنهرف  شقن  ، » مثیم ییاـسوم ،
.1388 هرامش 34 ، یمالسا ،

همان لصف  روپداهرف ، دارم  همجرت : ياهدوت ،» بیرف  هباثمهب  يرگ  نشور  يزاسگنهرف ، تعنـص  ، » ونرودآ رودوئت  سکاـم و  رمیاـهکروه ،
هرامش 18. ، 1380 نونغرا ،

نیتال ج )

,Oxford Advanced Learner's Dictionary. 2006. Oxford - 

.Oxford University Press
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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