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نآرق مولع 
: هدنسیون

نشور يدیعس  رقاب  دمحم 

: یپاچ رشان 

ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( نشور يدیعس  ) نآرق 19مولع 

باتک 19تاصخشم 

19همدقم

یهلا مایپ  تفایرد  هار  یحو ، لّوا  21شخب 

21هراشا

یناسنا ياهریسفت  رد  یحو  لّوا  21لصف 

21هراشا

یحو 21موهفم 

نآرق رد  یحو  هژاو  22ياهدربراک 

یحو یحالطصا  24موهفم 

ناسنا شناد  24يدابم 

؟ تسا یشناد  خنس  هچ  ینایح  25تفرعم و 

26هراشا

یحو یفسلف  لیلحت  - 126

26هراشا

شرگن نیا  26ییاسران 

یحو یملع  ریسفت  - 227

27هراشا

شرگن نیا  28دقن 

یحو ینافرع  نییبت  - 329

29هراشا

ریوصت نیا  29یبایزرا 
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لمأت تهج  32ییاهشسرپ 

یحو هنیئآ  رد  یحو  مّود  32لصف 

32هراشا

ربمایپ 33فارتعا 

لماک 34تمالس 

زاین ماگنه  هب  35نادقف 

یحو نامتک  زا  35یناوتان 

نداد رییغت  زا  36ناوتان 

36ینارگن

. دوخ هب  اکتا  مدع  37راظتنا و 

انشآ 37ياههناشن 

نیتسار 39هریس 

ناسنا ریذپ  اطخ  یجیردت و  40لماکت 

یلهاج رصع  بادآ  تاداع و  40نآرق و 

ییوج دروامه  40ییوگبیغ و 

کبس 42توافت 

لمأت تهج  43ییاهشسرپ 

یحو متخ  ترورض و  ناکما ، مّوس  43لصف 

43هراشا

یحو اب  زیتس  44لماوع 

44هراشا

: یشیدنا دودحم  44فلا )

: يدام قالخا  44ب )

تیلع نوناق  زا  هتخانشان  يوترپ  45یحو 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


ناسنا تشونرس  رد  ادخ  یعیرشت  هلخادم  45ترورض 

تمصع 48یحو و 

یعیرشت یحو  49ماسقا 

یحو 49متخ 

یحو عاطقنا  تعیرش و  50لامکا 

لمأت تهج  51ییاهشسرپ 

زاجعا رذگهر  زا  یهلا  مایپ  تابثا  مود  51شخب 

51هراشا

زاجعا ثحب  رب  یتادیهمت  لّوا  51لصف 

51هراشا

زاجعا 52موهفم 

فراعم هن  تلاسر ، تابثا  يارب  53زاجعا 

ادخ هن  توبن  تابثا  54هزجعم 

زاجعا یلقع  54ناکما 

یلقع یبرجت و  نیناوق  55زاجعا و 

یهلا نارکیب  يورین  زا  يوترپ  55زاجعا 

زاجعا یتفرعم  56شزرا 

لمأت تهج  57ییاهشسرپ 

متاخ ربمایپ  نییآ  نادیواج  تیآ  نآرق  مود  57لصف 

هزجعم ینآرق  راگن  57هژاو 

57هراشا

58ةریصب

نآرق ییوج  58دروامه 

اهتشادرب 58اههتکن و 
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نآرق يزاس  دننام  رد  رشب  یناوتان  59أشنم 

ماجرفیب 60ياهشالت 

اسران یهاگدید  61هفرص ،

نآ لیلحت  هفرص و  ناعدبم  62زیواتسد 

62هراشا

اعدا لصا  یبایزرا  62فلا -

لیالد یسررب  63ب -

هزیگنا 63ج -

تسین ریذپدننام  دنوادخ  64مایپ 

لمأت تهج  64ییاهشسرپ 

نآرق زاجعا  قافآ  اههصرع و  موس  65لصف 

یهلا مالک  65ياهیگژیو 

65هراشا

نتم يرهاظ  راتخاس  ظفل و  ورملق  رد  زاجعا  - 165

65هراشا

نآرق يامیس  66ياههیارآ 

. ناگژاو يزومآ  تمکح  ییافرژ و  66لوا :

. بیکرت ییاوآ  شوخ  کبس ، ییارگون ، 67مود :

. اهتیعقاو نایب  رد  یقالخا  هنادنمدرخ و  ییارگ  تفاطل  68موس -

68هراشا

. اههیبشت 68فلا )

. اهراعتسا 69ب )

. اههیانک 69ج -

. اهریوصت اهلیثمت و  70د )
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یّما ربمایپ  زا  دننامیب  فراعم  - 271

71هراشا

نآرق فراعم  76ياهیگژیو 

76هراشا

. يرورپ درخ  يریذپ و  درخ  77فلا -

. ناسنا كرتشم  تشرس  ترطف و  اب  یگنهامه  77ب -

. لادتعا ییارگ و  عقاو  77ج -

ضقانت فالتخا و  زا  یگتساریپ  - 378

نآرق لوزن  هب  نیشیپ  بتک  79تاراشب 

لمأت تهج  80ییاهشسرپ 

تآارق نیودت و  ات  لوزن  زا  نآرق  موس  80شخب 

80هراشا

لوزن هعیلط  لّوا  81لصف 

81هراشا

شیوخ مایپ  یهلا  عبنم  هب  ربمایپ  81داقتعا 

تسردان 82ياهناسفا 

لوزن 82موهفم 

هطساو اب  لوزن  هطساویب ، 83لوزن 

یحو دصقم  84طبهم و 

یلیصفت لوزن  یلامجا و  85لوزن 

85هراشا

: نآرق لوزن  زاغآ  ناضمر  - 185

: ناضمر هام  رد  لاس  ره  زاین  دروم  تایآ  لوزن  - 286

: ناضمر هام  رد  نآرق  تایآ  بلاغ  لوزن  - 386
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: ناضمر نأش  رد  نآرق  لوزن  - 486

: ربمایپ هب  یجیردت  لوزن  رومعملا و  تیب  هب  هراب  کی  لوزن  - 586

: ربمایپ بلق  رب  یلیصفت  لوزن  یلامجا و  لوزن  - 687

یجیردت لوزن  88ياهتمکح 

88هراشا

: مدرم یگدامآ  تیبرت و  میلعت و  نوناق  ياضتقا  - 188

: ربمایپ اب  هتسویپ  طابترا  - 289

: نآرق تیناقح  تمظع و  راهظا  - 390

یندم یکم و  ياههروس  90اههیآ و 

90هراشا

: لوزن ناکم  - 190

: ترجه نامز  - 291

یندم یکم و  تایآ  تخانش  91هار 

یکم تایآ  ياهیگژیو  زا  91یخرب 

یندم تایآ  ياهیگژیو  زا  92یخرب 

لمأت تهج  92ییاهشسرپ 

لوزن بیترت  مود  92لصف 

93هراشا

یبرع ناگژاو  بلاق  رد  یهلا  یحو  93یّلجت 

اههروس نامتخاس  یحو و  94يرامعم 

یلعف هویش  هب  اههروس  هاگیاج  94نییعت 

اهلد نوناک  رد  95نآرق 

نآرق تایآ  ظفح  ياههزیگنا  95لماوع و 

یحو لوزن  اب  نامزمه  نآرق  نیودت  97شراگن و 
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برعلا ةریزج  رد  نتشون  97ندناوخ و 

97هراشا

یّما 98ربمایپ 

نآرق شراگن  98ياهرازبا 

دنتشون نآ  هب  ار  نآرق  راب  نیتسخن  هک  99یطخ 

لمأت تهج  100ییاهشسرپ 

نآرق ناناملسم و  موس  100لصف 

100هراشا

رگید نایباحص  101ياهشالت 

تآارق 102دیحوت 

ماجعا بارعا و  شیادیپ  تئارق ، يراوشد  مه  104زاب 

يراذگهطقن 105ماجعا و 

لمأت تهج  106ییاهشسرپ 

تآارق نآرق و  مراهچ  106لصف 

106هراشا

 ... نیعبات و هباحص ، 106نایراق 

106هراشا

هنیدم 107رد 

هکم هفوک و  107رد 

هرصب 107رد 

ماش 107رد 

هنیدم 108رد 

هکم 108رد 

هفوک 108رد 
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هرصب 108رد 

ماش 108رد 

هعبس ءاّرق  جاور  108شنیزگ و 

هناگتفه ءارق  یفرعم  109هزیگنا 

تآارق 110ردصم 

تآارق نآرق و  لاصفنا  دنویپ و  110تاهج 

تآارق رتاوت  مدع  111لیالد 

تآارق فالتخا  112أشنم 

112هراشا

: اههجهل توافت  . 1112

: مئالع زا  هیلوا  فحاصم  ندوب  یلاخ  . 2112

[ رگید لماوع  . ] 3113

تئارق رد  فالتخا  113عاونا 

مصاع تئارق  114ياهیگژیو 

فرحا ۀعبس  تیاور  115موهفم 

حیحص تئارق  115رایعم 

لمأت تهج  117ییاهشسرپ 

نآرق يریذپان  فیرحت  مراهچ  117شخب 

117هراشا

فیرحت 118موهفم 

فیرحت 119ماسقا 

يونعم فیرحت  119فلا )

: تسا یماسقا  ياراد  هک  یظفل ، فیرحت  119ب )

لیدبت هب  فیرحت  . 1119
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. شیازفا هب  فیرحت  . 2119

. شهاک هب  فیرحت  . 3119

نآرق يریذپان  فیرحت  120لیالد 

120هراشا

. یلقع . 1120

120هراشا

. تمکح ناهرب  120فلا )

. نآرق يّدحت  زاجعا و  121ب )

یلقن - 2121

. نآرق یهاوگ  121فلا )

. مالّسلا مهیلع  موصعم  ناماما  هاگدید  123ب )

. نآرق صن  رتاوت  رب  خیرات  یهاوگ  124ج )

فیرحت نالئاق  125ياهزیواتسد 

125هراشا

. اهتما ریاس  اب  یمالسا  تما  تهباشم  . 1126

. رگید ياهنآرق  دوجو  افلخ و  طسوت  نآرق  عمج  تایاور  . 2126

. ةوالتلا خسن  رابخا  . 3126

. نآرق شهاک  رابخا  . 4127

لمأت تهج  128ییاهشسرپ 

نآرق مهف  ینابم  لوصا و  مجنپ  129شخب 

129هراشا

نآرق يریذپ  مهف  لّوا  129لصف 

129هراشا

ریسفت 130موهفم 
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دنوادخ مالک  مهف  131ترورض 

ریسفت ملع  هب  زاین  132لیالد 

132هراشا

. تغالب تحاصف و  يادنلب  . 1132

. نآرق هژیو  کبس  . 2133

. تایلک لوصا و  نییبت  . 3133

. یعیبطارف ياوتحم  . 4133

. نآرق قیاقح  بتارم  مدرم و  يرکف  ياهتوافت  . 5134

نآرق مهف  ریسفت و  135ناکما 

135هراشا

. تسا نآرق  ملعم  ربمایپ  . 1135

135هراشا

: 135دقن

[ تایاور هدمع  هورگ  ود  . ] 2136

136هراشا

: دنانآرق نامجرت  تیب  لها  136فلا )

136هراشا

: 137یبایزرا

: نآرق ریسفت  زا  یهن  137ب )

138هراشا

: 138یبایزرا

: 140دقن

: 141دقن

نآرق يریذپ  مهف  141لیالد 
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. لقع - 1141

. یحو صن  - 2142

. مالّسلا مهیلع  موصعم  ناماما  ربمایپ و  شنم  تنس و  - 3142

. ناناملسم يراج  هریس  - 4142

لمأت تهج  143ییاهشسرپ 

نآرق یسانش  نابز  مود  143لصف 

143هراشا

ینید یسانش  نابز  ییادیپ  144أشنم 

نآرق نابز  فشک  146هار 

146هراشا

ینید نورب  هیواز  زا  نآرق  نابز  لیلحت  - 1146

ینید نورد  هیواز  زا  نآرق  نابز  لیلحت  - 2146

نآرق مهف  نوگانوگ  147بتارم 

لمأت تهج  148ییاهشسرپ 

ریسفت رداصم  اهرازبا و  موس  148لصف 

148هراشا

. یسانش نابز  دعاوق  تایبدا و  - 1150

150هراشا

تلالد 152ماسقا 

نآرق دوخ  قایس  نومضم و  - 2153

ایوگ هتسویپان  نیارق  153فلا )

هتسویپ نیارق  156ب )

مالّسلا هیلع  موصعم  تنس  - 3157

157هراشا
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نآرق میهافم  هئارا  رد  تنس  نوگانوگ  158ياهدرکراک 

158هراشا

نآرق نییبت  ریسفت و  159فلا )

مدرم هب  ریسفت  هویش  میلعت  159ب )

نآرق نوطب  هب  یبایهار  میلعت  لیوأت و  نییبت  160ج )

160هراشا

لیوأت 161موهفم 

161هراشا

: رما کی  نایاپ  ماجنارس و  . 1161

: باوخ ریبعت  . 2161

: تاهباشتم هیجوت  نییبت و  . 3161

لوزن بابسا  تایاور  نایباحص ، 164نانخس 

قاّلخ رکفت  لقع و  - 4165

165هراشا

لقع تیجح  166رابتعا و 

نید مهف  رد  لقع  167هاگیاج 

لمأت تهج  168ییاهشسرپ 

لصف 168ياهتسویپ 

168هراشا

هباشتم مکحم و  تخانش  لوا  169تسویپ 

هباشتم مکحم و  تخانش  169ترورض 

مکحم 169موهفم 

هباشتم 170موهفم 

تاهباشتم 171یگژیو 
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تایآ هتسد  کی  هباشت  171زار 

تاهباشتم يزیمآزار  ای  ندوب  173موهفم 

لمأت تهج  175ییاهشسرپ 

خوسنم خسان و  تخانش  مود  176تسویپ 

خوسنم خسان و  تخانش  176تیمها 

نآرق رد  خسن  177هفسلف 

توالت هن  مکح و  خسن  لوبقم ، 178خسن 

دودرم 179خسن 

ود ره  توالت  مکح و  180خسن 

مکح هن  توالت  180خسن 

لمأت تهج  180ییاهشسرپ 

یحو دنمشور  مهف  ياهرایعم  ینابم و  مراهچ  181لصف 

ریسفت رد  شور  181ود 

181هراشا

صوصن هب  ییوج  دانتسا  ییارگلقن و  - 1181

181هراشا

شور نیا  تافآ  182اهبیسآ و 

هطباضیب ياهیشیدنا  رگد  - 2183

ادخ مالک  مهف  186ینابم 

ینید نوتم  زا  یناسنا  مهف  رابتعا  . 1187

نید نابز  ندوب  یناسنا  . 2187

ناسنا هبناج  همه  تیبرت  تیاده و  نید ، ورملق  . 3187

نید تیمتاخ  لامک و  تیعماج ، . 4187

ینید نوتم  رّسفم  مزال  188طیارش 
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188هراشا

. یتفرعم یگژیو  . 1188

. یناور یفطاع  یگژیو  . 2188

یحو دنمشور  مهف  189ياهرایعم 

189هراشا

. لقع اب  يراگزاس  . 1190

. ناسنا یساسا  ياهزاین  اب  يراگزاس  . 2190

هرواحم نابز  رب  مکاح  ییالقع  یفرع  دعاوق  اب  قباطت  . 3192

صن دافم  ینورد  يراگزاس  - 4192

يدیحوت تعیرش  یلک  حور  اب  يراگزاس  . 5194

لمأت تهج  196ییاهشسرپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  196هرابرد 
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( نشور يدیعس  ) نآرق مولع 

باتک تاصخشم 

1340 رقابدمحم - ، نشور ، يدیعس  هسانشرس : 
نشور يدیعس  رقابدمحم  نآرق / مولع  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1377 ینیمخ ، ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  مق : رشن :  تاصخشم 
ص 343 يرهاظ :  تاصخشم 

-25-6740-964 لاــیر ؛  110000-25-6740-964 لاــیر ؛  110000-25-6740-964 لاــیر ؛  110000-25-6740-964 کــباش : 
لایر 110000

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
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همدقم

راد هزات  ار  ام  ناج  تمحر  ربا  زراهب  ناج  يا  ناج و  راهب  يا 
ياهیتفگـش شروآ  راختفا  لوزن  ماگنه  زا  هک  تسادـخ  ینارون  هفیحـص  نآرق  رابب  لد  نیمز  رب  یفطل  بآنزب  لد  ياوه  رب  يرهق  باـت 

یّلجت راگزور  نامه  زا  همان  یمارگ  نیا  راختفا » ونچ  درادـن  هنامز  . » تشاگن ناسنا  خـیرات  گـنهرف و  رتفد  رد  راـبرپ  ياـهناغمرا  رایـسب و 
يامنهار دنتـسب  لد  وا  رب  هک  یناسک  يور  نیمه  زا  دناوخ . شرع  هب  دوعـص  يارب  ریگارف  یـشالت  الاو و  یتمه  هب  ار  ناینیمز  دوخ  یـشرف 

زا ار  یتسه  ریـسفت  نانآ  دوشگ . ناشیا  رب  هرهچ  نآرق  دنتـسب و  وا  دقع  رب  لد  نانآ  دیدرگ . ناشناور  ناج و  شخبالج  ناشیایند و  نید و 
ياههمشچ درک . نادابآ  ار  ناشنوریب  ناهج  دیـشخب و  افـص  ار  ناشنورد  ملاع  نآرق  و  دندش ، هنادواج  وا  اب  دنتـسیز و  وا  اب  دنتخومآ و  وا 

ملاع يرورـس  تشاد و  ناشینازرا  ار  يردارب  تدحو و  تفگ . زاب  نانآ  رب  ار  تانیاک  نونکم  ياهزار  درک و  يراج  ناشرکف  رب  ار  شناد 
رد باتک  نارازه  دـمآ . دـیدپ  تناـید  خـیرات  رد  زیگنا  لد  رتسگ و  نماد  یندـمت  زیمآ و  رورغ  یگنهرف  درپس . ناشرادـتقا  اـب  فک  رد  ار 

ناناملـسم ثاریم  تسـشن و  راب  رب  یهالا  لازی  ـال  هنیجنگ  نیا  هراـبرد  هلاـسر  اهدـص  تفاـی و  تأـشن  نآ  زا  شناد  نوگاـنوگ  ياههتـشر 
. دیدرگ

شرهاظ میدـق » تسا و  لازی  وا ال  تمکح   » دروآ دـیدپ  ار  اهزاجعا  نآ  هک  تسا  رگایحا  شخب و  ییانـشور  غارچ  نامه  نآرق  زین  زورما 
ياهیتفگش تسا ، دنمنارکان  فرژ و  شناهن  ابرلد و 

 16 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
«1 . » دباییمن انشور  نادب  زج  اهیکیرات  تسا و  نایاپیب  شیاهیگزات  ریذپان و  ماجرف  نآ 
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. تسا ینایحو  ياهتیاده  دنمزاین  رگید  نامز  ره  زا  شیب  ینیمز  هتخاسرب  ياهبتکم  زا  رامشیب  ياهیگدروخرس  سپ  زا  زورما  ناسنا 
. تسا يرورض  يرما  رشب  لوحتم  یگدنز  دربهار  رد  نآ  يالاو  میهافم  یسانشزاب  ینامسآ و  فراعم  يایحا  رد  شالت  يور  نیا  زا 
لیهـست ار  میرک  نآرق  مهف  ياهدربهار  اهرازبا و  ینابم ، هک  تسا  ییاهـشناد  هتـسد  نآ  اـم  راـگزور  موسرم  حالطـصا  قباـطم  نآرق  مولع 
تلاصا هب  رواب  ياتـسار  رد  مولع  نیا  زا  ياهراپ  ینورد  راتخاس  رظن  زا  دوشیم . وجتـسج  نآرق  روهظ  ياپمه  مولع  نیا  هنیـشیپ  دـیامنیم .
هعومجم زا  يرگید  نکر  هدـش  داـی  روحم  راـنک  رد  نآ . يریذـپان  فیرحت  نآرق و  نیودـت  زاـجعا ، یحو ، دـننامه ، تسا . یناـیحو  نتم 

.« نآرق مهف  ینابم  لوصا و   » دیآیم رامشب  یحو  مهف  ورملق  رد  میقتسم  روط  هب  هک  تسا  یمولع  نآرق  نوماریپ  ياهشناد 
. نآرق مولع  رتسگ  نماد  هعومجم  هب  یلیلحت  تسا  یشرگن  دش ، رازگرب  هراشا  هب  هچ  نآ 

شیوخ قوذ  شناد و  تعسو  هب  نآرق  مولع  ریسفت و  نادنمشناد  هک  تسا  يرایـسب  ياههخاش  تاعورف و  ار  روکذم  روحم  ود  زا  کی  ره 
. دناهدوشگ نآ  رب  يرایسب  ياهلخدم  یطویس  ناقتا  یشکرز و  ناهرب  نوچ  یتابوتکم  رد  هدش و  اهنآ  ضرعتم 

. ینید نورد  ینید و  نورب  تاعلاطم  زا  تسا  ياهتخیمآ  نآرق ، مولع  هب  طوبرم  تاعلاطم 
روط نیمه  یحو و  يریذـپان  فیرحت  نآ ، تیناقح  رب  زاجعا  تلـالد  یحو ، ترورـض  نوچمه  تاـعلاطم  نیا  زا  ياهراـپ  هک  اـنعم  نیدـب 

، ینآرق یلقن ، ورملق  رد  مـلع  نـیا  تاـعوضوم  زا  رگید  ياهراـپ  دراد . یلقع  هـبنج  یلقن ، هـبنج  زا  رظن  فرـص  نآ  يریذـپ  مـهف  ترورض 
نیا نوگانوگ  نیواـنع  زا  کـی  ره  هب  شرگن  رد  هک  تسا  تقیقح  نیا  هدـنزومآ  هدـش  داـی  هتکن  هب  هجوت  دراد . ياـج  یخیراـت  ییاور و 

. میدرگن هجیتن  شور و  رد  هطلاغم  راتفرگ  ات  مینک  لابند  ار  نآ  هژیو  هویش  شناد 
______________________________

هبطخ 198 و 176. زین  هبطخ 18 و  هغالبلا ، جهن  ( 1)
 17 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

نآرق تخانش  زاین  شیپ  ای  ینوماریپ  ياهشناد  ثحابم  نیرتيرورـض  زا  تسا  یـشنیزگ  دراد ، رارق  یمارگ  هدنناوخ  يور  شیپ  هک  یباتک 
. تسا هتفای  ناماس  لصف  هدفه  شخب و  جنپ  رد  یسرد ، دحاو  راهچ  بلاق  رد  هک 

راوتـسا ياهتلالد  اب  یهالا  سدـق  هاگراب  زا  نآرق  نتم  هک  دـندوصقم  نیا  يافیا  یپ  رد  همه  تسخن  شخب  راهچ  تفر  تراشا  هکناـنچ 
نابتاک طسوت  نآرق  نتم  نامزمه  زاجعا - یحو و  هدومن - غالبا  مدرم  رب  تماـمت  هب  ار  نآ  راوگرزب  نآ  هدـش ، لزاـن  مرکا  ربماـیپ  رب  دوخ 

ادخ لوسر  زا  سپ  ياهلسن  ناناملـسم  هب  رتاوت  هب  یتساک  ینوزف و  چیه  یب  نیودـت و -...  ات  لوزن  زا  هتفای - ریرحت  طبـض و  ربمایپ  یحو 
متاخ ربمایپ  رب  لزان  یحو  نامه  مامت  تسا ، يرشب  گنهرف  رد  یهالا  هریخذ  ناونع  هب  زورما  هک  یفحصم  و  يریذپان - فیرحت  هدیـسر -

. تسا هلا  هیلع و  هّللا  یّلص 
نیا دـیآیم . رامـش  هب  تسخن  روحم  يارب  لّمکم  لاح  نیع  رد  لقتـسم و  یعوضوم  مود و  رتفد  نآرق » مهف  ینابم  لوصا و   » مجنپ شخب 

ییاهن فدـه  هک  تسا  نآرق  مهف  ياهرایعم  تافآ و  اهبیـسآ و  ینابم ، اهشور ، نآرق ، ناـبز  مهف ، ياـهرازبا  نآرق ، مهف  رگناـیب  شخب 
. تسا نآ  ینیع  ققحت  تهج  نآرق  نتم  لوزن 

هئارا رتفرژ  ای  رتطیـسب و  نابطاخم  يرکف  تیعقوم  بساـنت  هب  فاـطعنا و  لـباق  دـناوتیم  هک  هتفاـی  قیـسنت  ياهنوگ  هب  لـصف  ره  بلاـطم 
. ددرگ

. دشابیم زین  سرد  يوگلا  لاح  نیع  رد  هک  تسا  هدش  حرط  ییاهشسرپ  لصف  ره  نایاپ  رد  ناهوژپ  شناد  رتشیب  هجوت  يارب 
نآرق مولع  سرد  ررکم  دوخ  هک  هدنراگن  نکیل  دوش ، هتـشاگنا  دیاز  تاحیـضوت  یخرب  بلاطم ، نیا  رب  هاگآ  هدـنناوخ  يارب  تسا  نکمم 

تاناکما يرکف و  فلتخم  ياهدادعتـسا  هب  تبـسن  یهاگآ  اـب  تسا ، هدرک  سیردـت  هیملع  ياـههزوح  نوگاـنوگ و  ياههدکـشناد  رد  ار 
یخرب زین  فصو  نیا  اب  هکنیا  وگ  دـبایب ، يرتشیب  طسب  حرـش و  تاعوضوم  ناکما  دـح  رد  ات  تسا  هدیـشوک  روشک ، رـسارس  ياهناخباتک 
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. تسا ناهوژپ  شناد  يوس  زا  رتشیب  یگدرپسلد  هلصوح و  دنمزاین  دنکیم و  ادیپ  یصصخت  هبنج  نیوانع 
 18 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

هنیمز هک  میامن  يرازگساپس  هر )  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ  هسـسؤم  تاراشتنا  ناراکردنا  تسد  زا  منادیم  مزال  دوخ  رب  همتاخ  رد 
دوخ رب  نینچمه  دندش . لبقتم  ار  باتک  شیاریو  تمحز  هک  میامنیم  ریدقت  ییاباب  اضر  ياقآ  بانج  زا  و  دندروآ . مهارف  ار  رثا  نیا  عبط 

هلصوح و اب  هک  میوگ  ساپس  داجس ، ینیچفورح  لوئـسم  درف ، ینیـسح  یلع  دّمحم  ياقآ  بانج  غیردیب  ياهشالت  زا  هک  منادیم  ضرف 
يهنیمز هک  مرازگساپس  زین  ملاس  درخ  دنزرف  ود  رـسمه و  زا  هک  هنوگ  نامه  دروآ . ماجرف  هب  ار  راتـشون  نیا  ییارآهحفـص  پیات و  تقد ،

. دندروآ مهارف  ار  شهوژپ  نیا  ماجنا  يارب  دعاسم 
تسازس دوخ  ار  یقح  فطل  وت  فطلتسام  راک  دح  هن  ششخب  نیا  بر  ای 

ردم ام  هدرپ  رادرب  ار  هدرپرخب  ار  ام  ام  تسد  زا  ریگ  تسد 
دیسر ام  ناوختسا  ات  شدراکدیلپ  سفن  نیا  زا  ار  ام  رخ  زاب 

تخت جات و  یب  هش  يا  دیاشگ  یکتخس  دنب  نیا  ناگراچیب  ام  وچ  زا 
راهب 1377 مق - نشور  يدیعس  رقاب  دمحم  رگن  دوخ  ياخس  مرکا و  ردنارظن  ام  رد  نکم  ام  ردنا  رگنم 

19 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

یهلا مایپ  تفایرد  هار  یحو ، لّوا  شخب 

هراشا

يولوم دوب  قح  دیامن  يو  ردنا  هچ  رهدد  ماد و  بآ  هن  نیا ، تسا  رضخ  بآ 
21 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

یناسنا ياهریسفت  رد  یحو  ّلوا  لصف 

هراشا

زاغآ هژاو  نیا  موهفم  زا  ار  شیوخ  يوجتسج  ادتبا  يور  نیا  زا  تسا . یحو  ناربمایپ  اب  دنوادخ  طابترا  هویـش  یهلا و  عیرـشت  تثعب ، ماوق 
قیقحت هب  ار  نآ  تابثا  لیالد  و  یحو ، ناـکما  ناـسنا ، تشونرـس  رد  ادـخ  یعیرـشت  هلخادـم  ترورـض  نآ ، تقیقح  سپـس  مییاـمنیم و 

. مینیشنیم

یحو موهفم 

فلتخم و یناعم  ياراد  دیآیم ، تسد  هب  برع  نابز  نازادرپ  هژاو  ناسیون و  تغل  نانخس  زا  هک  هنوگ  نامه  نآ ، تاقتشم  یحو و  هملک 
. دشابیم نآ  زج  و  یناهنپ » ياقلا  میهفت و  «، » مایپ تلاسر و  «، » نتشون «، » ندنکفا لد  رد  ماهلا و  «، » هراشا  » نوچمه یعونتم  ياهدربراک 

هک تسا  نیا  رب  قافتا  ایوگ  نکیل  دوشیم ، هدرمش  ءاحیا  یحوی  یحوا  زا  ردصم  مسا  هاگ  و  ایح ، یحی و  یحو  ردصم  هاگ  هدش  دای  هژاو 
مامت عماج  هک  هتفرگ  رارق  تغل  بابرا  هجوت  دروم  زین  هتکن  نیا  هک  نانچمه  دنشابیم . انعم  کی  هب  ود  ره  ءاحیا  یحو و 

 22 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
قدـص اهدربراک  قیداصم و  مامت  رد  كرتشم  يانعم  نیا  تسا . یناهن » عیرـس و  ياقلا  میهفت و   » نامه یحو  هملک  ياـهدربراک  یناـعم و 
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ياهناسنا رب  یبلق  يرطف و  تاروطخ  میهفت  تاناویح ، رب  يزیرغ  يرما  ياقلا  ای  دـشاب و  تاداـمج  رب  ینیوکت  يرما  ياـقلا  هاوخ  دـنکیم ،
میهفت و تیصوصخ  نآ  يوحن  هب  دراوم  نیا  مامت  رد  يّرـس . راتـشون  ای  دشاب  هراشا  اب  هاوخ  ایبنا ، رب  تعیرـش  مایپ  میهفت  ای  دشاب ، یلومعم 

. تسا هتفهن  عیرس  يّرس و  ياقلا 
: دیوگیم ۀغللا  سیئاقم  رد  سراف  نبا 

وهف هملع  یّتح  كریغ  یلا  هتیقلأ  ام  ّلک  و  ۀلاسّرلا ، ۀباتکلا و  یحولا : و  هراشالا . یحولاف : ءافخا . یف  ملع  ءاقلا  یلع  لّدـی  لصا  ي . ح ، و ،
. لصألا اذه  یلا  عجارف  یحولا  باب  یف  ام  ّلک  و  ناک . فیک  یحو 

نآرق رد  یحو  هژاو  ياهدربراک 

ياقلا هنیمز  رد  ناربمایپ  اب  دنوادخ  هژیو  طابترا  هرابرد  ابلاغ  هک  تسا  هدش  رکذ  نآرق  رد  تبون  داتفه  زا  شیب  نآ  تاقتشم  یحو و  هملک 
زا هچ  نآرق ، رد  هدـش  دای  تغل  هک  تسا  نآ  رگناـشن  نآرق  رد  ناونع  نیا  لامعتـسا  زا  دـنچ  يدراوم  نکیل  تسا . یعیرـشت  تیادـه  ماـیپ 

موهفم لامعتـسا ، دراوم  مامت  رد  دنچ  ره  تسا ، عیـسو  ياهرتسگ  ياراد  نآ ، أدبم  هدنتـسرف و  ظاحل  زا  هچ  نآ و  دصقم  هدـنریگ و  ظاحل 
ظاحل یناویح ) يدامج و  یعیبط و  هدنریگرد   ) اعّدا زاجم و  وحن  هب  ای  تقیقح و  تروص  هب  یناهن » یـصوصخ و  میهفت   » یّلک كرتشم و 

. تسا هدش 
رد دـیحوت  نییبـت  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  هـب  هراـشا  زا  سپ   12 تایآ 9 - تلّـصف  هروس  رد  شنیرفآ . ماظن  ماـع  ریبدـت  ریدـقت و  - 1

ًاظْفِح َو  َحِیباصَِمب  اْینُّدلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  َو  اهَْرمَأ  ٍءامَـس  ِّلُک  ِیف  یحْوَأ  َو  دیامرفیم : رگیدـمه  زا  اهنآ  يریذـپان  کیکفت  تیبوبر و  تیقلاخ و 
. ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلذ 

 23 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
نامز ات  کی  ره  هک  ناس  نآ  تسا - نآ  هب  هراشا  نآرق  رد  نیمز  اهنامسآ و  هک  شنیرفآ - ناهج  مامت  رد  نونکم  ياهماظن  ننـس و  داجیا 
ظفل هراعتـسا  رد  تسا . هدـش  میهفت )  ) هداهن اـهنآ  یتسه  تشرـس  رد  ملاـع  راگدـیرفآ  قیرط  زا  دـنک ، اـفیا  ار  ياهژیو  شقن  رّرقم  نّیعم و 

. تسا یفاک  تبسانم  رادقم  نیمه  يریبدت ، ریدقت و  نینچ  يارب  یحو 
ار اهرما  ءامس  لک  یف  یحوا  ریبعت  هر )  ) ییابطابط همالع  رصاعم  گرزب  رّسفم  دناهداد . زین  يرگید  تالامتحا  هدش  دای  هیآ  حرـش  رد  هتبلا 
(، 26 مجن /  ) تسا رگریبدت  ناگتـشرف  هاگیاج  رگید  ياهنامـسآ  كالفا ،) نامـسآ   ) لّوا نامـسآ  زا  ریغ  نوچ  هک  دـننکیم  انعم  هنوگ  نیا 

ریدقت رد  ار  لها »  » هک تسا  نآ  مزلتسم  ریـسفت  نیا  نکیل  « 1 . » تسا ناگتشرف )  ) اهنآ نانکاس  هب  یحو  اهنامـسآ  هب  یحو  زا  دوصقم  سپ 
. دشاب یهّجوم  لیلد  هب  دنتسم  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  تسا ، راوگرزب  نآ  دوخ  يانبم  هک  روط  نامه  يریگریدقت ، و  میریگب ،

. تسا هدش  هدروآ  یحو  ریبعت  لسع  روبنز  راک  دروم  رد   68 هیآ 67 - لحن  هروس  رد  ناویح . يزیرغ  ریبدت  - 2
. اًُللُذ ِکِّبَر  َُلبُس  یُِکلْساَف  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  ِیلُک  َُّمث  َنوُشِْرعَی  اَّمِم  َو  ِرَجَّشلا  َنِم  َو  ًاتُوُیب  ِلابِْجلا  َنِم  يِذِخَّتا  ِنَأ  ِلْحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحْوَأ  َو 

بـسانم ياج  رد  یـشزومآ  چیه  نودب  ات  تسا ، هدـش  هیبعت  راکرپ  یلو  فرـصم  مک  کچوک و  ناویح  نیا  دوجو  رد  هک  ياهزیرغ  نامه 
دهـش زا  دیامن و  هرادا  عیدب  ياهویـش  هب  ار  یـسانش  هفیظو  مظن و  زا  رپ  یعمج  هتـسد  یگدنز  دـنک و  اپ  رب  ار  شیوخ  زیگنا  تفگـش  هناخ 

يزیرغ ياقلا  نیا  هک  اجنآ  زا  تسا . هتـشرس  ناویح  نیا  داـهن  رد  هک  تسا  یهلا  صاـخ  میهفت  هب  همه  دـهد ، لـیوحت  اّفـصم  لـسع  اـهلگ 
. تسا هدش  قالطا  نآ  رب  یحو  ناونع  تسا ، دنوادخ  يوس  زا  یناهنپ  یناسر  مایپ  زا  یعون 

______________________________

.368 نازیملا 17 / ( 1)
 24 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
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: تسا هدمآ  نینچ  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ردام  هرابرد  تفه  هیآ  صصق  هروس  رد  ندنکفا . لد  رد  ماهلا و  - 3
. َنِیلَسْرُْملا َنِم  ُهُولِعاج  َو  ِْکَیلِإ  ُهوُّداَر  اَّنِإ  ِینَزَْحت  َو ال  ِیفاَخت  َو ال  ِّمَْیلا  ِیف  ِهیِْقلَأَف  ِْهیَلَع  ِْتفِخ  اذِإَف  ِهیِعِضْرَأ  ْنَأ  یسُوم  ِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو 

یناهن میهفت  تروص  هب  هک  تسا  لد  رد  روطخ  ماهلا و  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  یحو  تسا ، هدوبن  ربماـیپ  راـگزیهرپ  يوناـب  نآ  هک  اـجنآ  زا 
«1 . » تسا هدش  اقلا 

: تسا انعم  نیمه  هب  زین  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نویراوح  دروم  رد  حرطم  یحو 
«. 2  ... » ِیلوُسَِرب َو  ِیب  اُونِمآ  ْنَأ  َنیِّیِراوَْحلا  َیلِإ  ُْتیَحْوَأ  ْذِإ 

لیلد دـنروایب ، یقیقح  نیتسار و  نامیا  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  تلاسر  هب  تسیابیم  هکلب  دـندوبن ، ربمایپ  ناشیا  هک  دـیآیم  رب  هیآ  قایـس  زا 
«3 . » تسا بلق  رد  ياقلا  ماهلا و  زا  ترابع  نانآ  رب  یحو  نیا  ربانب  دنک . تابثا  ار  اهنآ  تّوبن  هک  درادن  دوجو  زین  ياهژیو  یجراخ 
«4 . » ْمِِهئاِیلْوَأ یلِإ  َنوُحُوَیل  َنیِطایَّشلا  َّنِإ  تسا : هتفر  یحو  هب  ریبعت  اهناسنا  لد  رب  یناطیش  تاروطخ  زا  تایآ  یخرب  رد  روط  نیمه 

. تسا تائاقلا  هنوگ  نیا  ندوب  ناهنپ  نآ ، رد  یحو  هملک  دربراک  تهج  و  تسادـخ ، ریغ  یحو  أدـبم  ماعنا ، هروس  هیآ 112  هیآ و  نیا  رد 
«5»

شرازگ دیامنیم و  نایب  ار  وا  توکـس  هفیظو  هدش و  روآدای  ار  ایرکز  هب  دـنزرف  تراشب  نایرج  ، 11 هیآ 10 - میرم  هروس  رد  هراـشا . - 4
ایِوَس ٍلاَیل  َثالَث  َساَّنلا  َمِّلَُکت  اَّلَأ  َُکتَیآ  َلاق  تسا : هدرب  مان  یحو  هب  هراشا  نیا  زا  دـنامهفب . ار  شیوخ  دوصقم  هراـشا  اـب  يو  هک  دـهدیم 

. ایِشَع َو  ًةَرُْکب  اوُحِّبَس  ْنَأ  ْمِْهَیلِإ  یحْوَأَف  ِبارْحِْملا  َنِم  ِهِمْوَق  یلَع  َجَرَخَف 
______________________________

.10 نازیملا 16 / ( 1)
.110 هدئام / ( 2)

.247 رانملا 7 / ریسفت  ( 3)
.121 ماعنا / ( 4)

.34 - 7 رانملا 8 / ریسفت  ( 5)
 25 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

ِتاْریَْخلا َلِْعف  ْمِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  انِْرمَِأب  َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو  دیامرفیم : ییادخ  نایاوشیپ  هرابرد  هیآ 73  ءایبنا  هروس  رد  دیدست . یحو  - 5
 .... َو ِةالَّصلا  َماقِإ  َو 

نآ زا  هک  تسا  دوصقم  هب  لاصیا  کین و  لاعفا  قیفوت  هکلب  تسین . دندرکیم ، تفایرد  یهلا  ناربمایپ  هک  یعون  زا  یعیرـشت و  یحو ، نیا 
یعیرـشت یحو  نکیل  دـندنمهرهب ، یهلا  تبهوم  نآ  زا  زین  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  و  دوـشیم ، ریبـعت  يدـییأت  يدـیدست و  یحو  هب 

«1 . » تسا ناربمایپ  صوصخم 
هاگ ره  تسانعم و  نیا  رد  نآرق  رد  نآ  تاقاقتـشا  یحو و  هملک  دربراک  دراوم  رتشیب  ناربمایپ . اب  ادـخ  هژیو  طاـبترا  یعیرـشت و  یحو  - 6

َِکلذَـک تساـیبنا . هژیو  یناـسر  ماـیپ  يوبن و  صوصخم  یحو  ناـمه  دوصقم  دوش ، ناـیب  هنیرق  زا  یلاـخ  قـلطم و  تروـص  هب  یحو  هژاو 
«2 . » ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  َِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َیلِإ  َو  َْکَیلِإ  یِحُوی 

، دنکیم شرازگ  ار  ناربمایپ  اب  ادخ  طابترا  نوگانوگ  ياههویـش  هک  يروش  هروس  هیآ 51  ربمایپ . اب  ادخ  هطساو  یب  میقتـسم و  هطبار  - 7
ِءارَو ْنِم  َْوأ  ًایْحَو  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَشَِبل  َناک  ام  ربمایپ : اب  هطساو  نودب  طابترا  ینعی : تسا ، هدرب  راک  هب  صخا  يانعم  کی  رد  یحو  هژاو 

يوسارف زا  ای  میقتسم ) هطـساویب و  میهفت   ) یحو هار  زا  زج  دیوگ ، نخـس  وا  اب  ادخ  هک  دسرن  ار  یناسنا  چیه  ًالوُسَر ،...  َلِسُْری  َْوأ  ٍباجِح 
 ... دتسرفب ياهداتسرف  ای  یباجح ،
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یحو یحالطصا  موهفم 

یحو هب  صاصتخا  ینآرق ، ياهدربراک  هچ  و  یناهن - عیرـس و  میهفت  دوخ - يوغل  يانعم  رد  هچ  یحو  هملک  دش ، هظحالم  هک  روط  نامه 
یناسر مایپ  طابترا  یعیرشت و 

______________________________

.149 یلمآ 7 / يداوج  هللا  تیآ  یعوضوم ، ریسفت  ، 334 / 14 ، 261 نازیملا 6 / ( 1)
.3 يروش / ( 2)

 26 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
هب ناربمغیپ  رب  یهلا  فراعم  میلعت  هک  اجنآ  زا  تسا . نیمه  نآ  بلاغ  جیار و  یحالطـصا  يانعم  هچ  رگ  درادن ، ناربمایپ  هب  دـنوادخ  هژیو 

. تسا هدش  هدافتسا  هژاو  نیا  زا  نآرق  رد  هتفای ، ماجنا  يّرس  یصوصخ و  همهافم  تروص 
عیرس ار  ادخ  يوبن  مایپ  یهلا  نالوسر  ینعی  دراد ، دوجو  يروف  يزمر و  یشخب  یهاگآ  یلصا  هصیصخ  نامه  ناربمایپ ، هب  یهلا  یحو  رد 

: زا تسا  ترابع  مالک  ملع  رد  یحو  یحالطصا  يانعم  ناس  نیدب  دنیامنیم . ذخا  نارگید  تفایرد  كرد و  زا  ناهنپ  و 
(، ناربمایپ  ) هدیزگرب ياهناسنا  هب  دنوادخ  فرط  زا  بسانتم ) يراتفر  تاروتـسد  يرکف و  ياهـشنیب   ) فراعم قیاقح و  هلـسلس  کی  میهفت 

«1 . » ناشیا ییامنهار  مدرم و  هب  غالبا  يارب  ینافرع ، دوهش  لقع و  هبرجت و  نوچمه  تفرعم  یمومع  قرط  زج  يرگید  هار  زا 
صتخم و  نآ ، يوغل  موهفم  زا  صخا  يدـیحوت ، نایدا  ورملق  رد  نید  هفـسلف  هکلب  مـالک و  ملع  حالطـصا  هزوح  رد  یحو  هژاو  هجیتن  رد 

هملک نیا  دـنچ  ره  دـش ، هراشا  هک  نانچ  زین  هملک  ینآرق  ياهدربراک  رد  دوشیم . اقلا  قح  يایبنا  رب  صاـخ  ياهویـش  هب  هک  تسا  یتفرعم 
«2 . » تسا تلاسر  يریگ  مایپ  نامه  صوصخم  نآ  هنیرق  نودب  قلطم و  لامعتسا  اّما  تسا ، هتفر  راک  هب  یعیسو  موهفم  رد 

زا یـصاخ  هورگ  سرتسد  رد  اـهنت  هک  تسا  تفرعم  زا  هژیو  یعون  یعیبـطارف و  ياهدـیدپ  يوبن  یحو  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  بلاـطم  زا 
ناوت و نارقا ، همه  يوگلا  هراصع و  ناونع  هب  هک  دنتـسه  يدنمورین  هدـنریگ  ياهمتـسیس  هلزنم  هب  تقیقح  رد  نانآ  دریگیم . رارق  اهناسنا 

. دنراد ار  بیغ  ناهج  زا  يریگ  مایپ  عون  نیا  تفایرد  كرد و  تیحالص 
______________________________

ص 10. یبهذ ، نیسح  دمحم  نآرقلا ، یحولا و  لوا ، لصف  حابصم ، هّللا  ۀیآ  یسانشامنهار ، ص 57 ، هدبع ، دمحم  دیحوتلا ، ۀلاسر  ( 1)
.292 نازیملا 12 / ص 120 ، دیفم ، خیش  داقتعالا ، حیحصت  ( 2)

 27 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
یحو هک  ددرگ  نشور  ات  مینکفایم  اهنآ  يدابم  رـشب و  ياهتفرعم  ماسقا  هب  ياهراشا  تسخن  يوبن ، یحو  تیهام  یـسانشزاب  تهج  نونکا 

. تسا یفراعم  خنس  هچ  زا 

ناسنا شناد  يدابم 

دوخ دوجو  زا  جراـخ  تادوجوم  اـب  طاـبترا  رد  تعیبـط و  رد  اـهناسنا  ماـمت  يارب  تفرعم  بسک  یمومع  هار  نیتـسخن  هبرجت . ّسح و  - 1
تاروصت تسا و  شوگ  مشچ و  لثم  سح ، ياهرازبا  هب  هتـسباو  هک  یئزج  یـسح  تاروصت  و  تسا . هبرجت  هدـهاشم و  ّسح و  هار  انامه 

ارجم نیا  زا  همه  نآ ، زج  لوـلعم و  تلع ، ناـسنا ، يدیفـس ، موـهفم  لـثم  تسا ، جراـخ  رد  ناشقادـصم  نهذ و  رد  ناشـضورع  هـک  یّلک 
. دوشیم تفایرد 

ُهَّللا َو  تسا : هدش  یقلت  ناسنا  رب  ادخ  ياهتمعن  هلمج  زا  ناسنا و  تخانش  ياهرازبا  ناونع  هب  کی  ره  لد  مشچ و  شوگ و  میرک  نآرق  رد 
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«1 . » َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  َةَِدْئفَْألا  َو  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَج  َو  ًاْئیَش  َنوُمَْلعَت  ْمُِکتاهَّمُأ ال  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ 
يور هب  ار  تفرعم  ياههچیرد  قیرط  نیا  زا  دنرگنب و  یتیگ  هنهپ  رد  ار  قح  رهاظم  ات  تسا  هدش  هتساوخ  مدرم  مومع  زا  يرایسب  تایآ  رد 

«2 . » ٍجوُُرف ْنِم  اَهل  ام  َو  اهاَّنَّیَز  َو  اهاْنیََنب  َْفیَک  ْمُهَقْوَف  ِءامَّسلا  َیلِإ  اوُرُْظنَی  ْمَلَف  َأ  دنیاشگب : شیوخ 
ماد رد  قاّلخ  رکفت  يزرو و  درخ  نودـب  تسا و  ضحم  لّقعت  لوصحم  ملاع  قیاقح  زا  هلـسلس  کـی  ناـمگیب  قاـّلخ . ینـالقع  رکفت  - 2

هدنکارپ یّسح  ياههداد  هک  تسا  ینالقع  شجنـس  نیا  زین  ییارقتـسا  یبرجت و  شناد  هزوح  رد  یتح  دیآیمن . دورف  رـشب  نهذ  هشیدنا و 
. دنیرفآیم يدیدج  یتفرعم  لوصحم  هدومن ، قیسنت  میظنت و  ار 

ّزیمم لصف  ندوب و  ناسنا  رایعم  هک  دروخیم  مشچ  هب  یناوارف  ریباعت  نآرق  رد 
______________________________

.78 لحن / ( 1)
.6 ق / ( 2)

 28 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
«1 . » تسا هدش  یفّرعم  وا  يزرو  درخ  لّقعت و  رگید ، تادوجوم  زا  ناسنا 

ُهَنَـسْحَأ َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلا  ِدابِع  ْرِّشَبَف  درامـشیم : ناسنا  لقع  اب  قباـطت  ار  ياهشیدـنا  عون  ره  راـیع  یمومع و  صخاـش  نآرق 
«2 . » ِباْبلَْألا اُولوُأ  ْمُه  َِکئلوُأ  َو  ُهَّللا  ُمُهادَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

ياههناشن تایآ و  هتـسناد ، نافلاخم  زا  یهاوخ  ناهرب  مدرم و  يرکف  عانقا  ناهرب و  هئارا  ار  یهلا  يایبنا  یمومع  قطنم  هک  نانچمه  نآرق ،
. درامشیم رثؤم  دیفم و  ناگشیپ  درخ  يارب  اهنت  ار  قح 

لوصحم هک  تسا  رـشب  رودـقم  یهاگآ  بسک  يارب  يرگید  هار  کی  تفرعم ، هدـش  دای  يدابم  زا  ریغ  ینطاب . روعـش  ینورد و  هبرجت  - 3
تریـصب ینادـجو و  رما  کی  تخانـش  خنـس  نیا  تسا . ینطاب  فشک  ینورد و  هبرجت  هکلب  تسین ، ینالقع  لالدتـسا  ای  هبرجت و  ّسح و 

. دنکیمن قیبطت  نیهارب  یملع و  براجت  ياهرایعم  اب  هک  تسا  قیاقح  قامعا  زا  ینیب  نشور  ینطاب و 
اریز تسا . یلوـصح  ینهذ و  تخانـش  زا  رترب  بتارم  هب  نآ  یتـفرعم  شزرا  دوـش ، مهارف  یـسک  يارب  راداـنعم  قارـشا  نیا  تامدـقم  رگا 

هطساویب یتخانش  يدوهش  تفرعم  نکیل  دراد ، دودحم  رایسب  يدرب  یّـسح ، تخانـش  تسا و  ریذپاطخ  هنابیاغ و  یتخانـش  یلقع  تخانش 
«3 . » َمیِحَْجلا َّنُوَرََتل  ِنیِقَْیلا  َْملِع  َنوُمَْلعَت  َْول  اَّلَک  تسا : رتسگ  نماد  يروضح و 

یتایآ رد  نینچمه  « 4 . » تسا هدـمآ  لقن  هدـیزگرب  ياهناسنا  زا  یخرب  هب  ملاع  ناهن  توکلم و  شرازگ  میرک  نآرق  زا  يرگید  تاـیآ  رد 
ناهن ادیپ و  لامعا  هدهاشم  زا  رگید 

______________________________

.179 فارعا / ( 1)
.18 - 17 رمز / ( 2)
.6 - 5 رثاکت / ( 3)

.75 ماعنا / ( 4)
 29 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

«1 . » َنُونِمْؤُْملا َو  ُُهلوُسَر  َو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَسَف  اُولَمْعا  ُِلق  َو  تسا : هتفر  نخس  نانمؤم  ربمایپ و  دنوادخ ، طسوت  اهناسنا 

؟ تسا یشناد  خنس  هچ  ینایح  تفرعم و 
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هراشا

یبرجت یسح - تفرعم  خنس  زا  ایآ  تسا ؟ یملع  خنس  هچ  هناربمایپ  تخانـش  هک  دید  دیاب  نونکا  ناسنا  شناد  يدابم  ندش  نشور  زا  سپ 
ای تسا و  يروضح  ملع  لیبق  زا  یعیرشت  یحو  ایآ  رگید  تهج  زا  يرگید ؟ خنس  زا  ای  و  یفسلف ؟ ینالقع و  ياههزومآ  عون  زا  ای  تسا و 

ورملق زا  جراـخ  یعیبـط و  ارف  ياهدـیدپ  يوـبن  یحو  هک  تسا  نشور  هتکن  نیا  یتـبهوم ؟ ملع  اـی  تـسا و  یباـستکا  مـلع  اـیآ  یلوـصح ؟
زمر زار و  زا  دـشاب ، هدرکن  كاردا  ار  هناربمایپ  هبرجت  هتفرگن ، رارق  تیعقوم  نآ  رد  یـسک  ات  يور  نیا  زا  تسا . تفرعم  یمومع  ياهرازبا 

. دنک يرواد  نآ  تیهام  هرابرد  دناوتیمن  درادن و  یهاگآ  نآ 
هب شیوخ و  مهف  هیواز  زا  سک  ره  و  هدـمآ ، رب  یهلا  هدـیدپ  نیا  لـیلحت  رد  هراومه  هتـسشنن ، مارآ  رـشب  رگوجتـسج  هشیدـنا  همه  نیا  اـب 

. تسا هتخادرپ  نآ  ریسفت  هب  دوخ  ياههتفای  تعسو 

یحو یفسلف  لیلحت  - 1

هراشا

رد ار  یلمع  يرظن و  لقع  بتارم  مامت  هک  تسا  یـسک  ربمایپ  تسا و  یلمع  يرظن و  لقع  یگدـنلاب  لامکتـسا و  یحو  هاگدـید ، نیا  رد 
. تسا هدش  یقلت  ینالقع  تفرعم  زا  ياهبترم  ینایح ، تفرعم و  هدناسر و  مات  تیّلعف  هب  لاّعف  لقع  اب  طابترا  وترپ 

نییبت ددـص  رد  ضحم ، ینالقع  شـشوک  اب  ینانوی ، هرـشع  لوقع  بتارم  هلـسلس  ساسا  رب  نایّیاشم ، هژیو  هب  یمالـسا  ياـمکح  زا  یخرب 
رب ناشیا  دندمآ . رب  یحو  تیهام 

______________________________

.105 هبوت / ( 1)
 30 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. تسا لاّعف  لقع  اب  ربمایپ  حور  سفن و  راوتسا  لاصتا  طابترا و  نامه  یحو ، یقلت  زار  هک  دنتشاد  ناعذا  تامدقم ، هتشر  کی  ساسا 
لاـیخ يورین  تاـسوسحم ،) كردـم   ) كرتـشم سح  يورین  هس  ياراد  ار  ناـسنا  حور  ناـشیا ، هک  تسا  شرگن  نآ  زا  یـشان  نخـس  نیا 
روهظ رد  ناسنا  ناور  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  رگید  يوس  زا  دنتـسنادیم . یّلک ) روص  كردم   ) لقع يورین  و  ینهذ ) یئزج  روص  كردم  )

ناس نیدب  دیوج . ماهلا  مهد  لقع  ای  لاّعف  لقع  مان  هب  يدرجم  دوجوم  زا  تسیابیم  قیاقح ، كرد  ییوج و  تفرعم  دادعتسا  ییافوکش  و 
قباطم دوب . دهاوخ  رتنوزفا  وا  تامولعم  زا  شاهرهب  رتمکحتـسم و  لاّعف  لقع  اب  يو  دنویپ  دشاب ، رتیفاص  رتدنمورین و  ناسنا  حور  ردق  ره 

ياهنومن دارفا  ناگبخن و  نامه  ناربمایپ  و  ددرگیم ، قیبطت  مهد  لقع  نیمه  رب  تسا ، هدـش  دراو  عرـش  نابز  رد  هک  لـیئربج  شرگن ، نیا 
نودب هطساویب و  ار  فراعم  تسا و  ناگمه  زا  شیب  لاّعف ، لقع  اب  ناشطابترا  دنراد و  كاپ  فاص و  يریمض  يوق و  یحور  هک  دنتـسه 

«1 . » دنیامنیم تفایرد  وا  زا  يرشب  میلعت 

شرگن نیا  ییاسران 

یفسلف یلالدتسا و  شور  هار و  زا  ینوگانوگ  تاهج  زا  ار  یحو  يربمایپ و  دناهدیشوک  یحو ، دروم  رد  رکف  نیا  ناگدننک  هئارا  دنچ  ره 
. دشاب کیدزن  باوص  هب  ریسفت  نیا  هک  دسریمن  رظن  هب  لاح  نیا  اب  دنرامشب ، زاتمم 
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هریـس دنـشاب . هتـشاد  نآ  تامدقم  شور و  ینایح و  تفرعم و  خنـس  زا  يریوصت  نینچ  يربمایپ  یحو و  نابحاص  هک  دوریمن  نامگ  الوا :
هک دنشاب  هدیسر  ياهلحرم  هب  یقطنم  تاجاتنتسا  یفسلف و  تالمأت  لالخ  زا  نانآ  هک  تسین  انعم  نیا  يایوگ  ایبنا  یملع 

______________________________

دهاوش ص 467 ، اردصالم ، داعم ، أدـبم و  لوا ، لصف  هلاقم 10 ، یلع ، وب  افـش ، تایهلا  ص 67 ، یباراف ، ۀلـضافلا ، ۀنیدملا  لها  ءارآ  ( 1)
ص 364. یجیهال ، دارم ، رهوگ  ص 344 ، اردصالم ، هیبوبرلا ،

 31 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
بیغ ملاع  زا  یهلا و  تبهوم  ناشنخـس  هک  دنتـسنادیم  نارگید  دـننام  يداع  ییاهناسنا  ار  شیوخ  هراومه  نانآ  دـنرب . دوس  لاّعف  لقع  زا 

«1 . » ِهِدابِع ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ُّنُمَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَّلِإ  ُنَْحن  ْنِإ  ْمُُهلُسُر  ْمَُهل  َْتلاق  تسا :
. تسا یلقع  تفرعم  ینایحو و  تفرعم  تحاس  تاواسم  لاقم ، نیا  لصاح  ایناث :

رادم رد  هبرجت  سح و  هک  روط  نامه  و  دنراد ، یصخشم  نّیعم و  ياهزرم  يرـشب  لومعم  فراعم  ياهورملق  اههزوح و  هکنیا  هب  هجوت  اب 
. تسا مورحم  يروضح  ملع  دوهش و  فشک و  ورملق  رد  یبایهار  ذوفن و  زا  زین  ضحم  لقع  درادن ، هار  ضحم  لقعت 

و تسادج ، یلقع  یّلک  تاکاردا  هار  زا  یمامت  هب  هتخانـشان و  زیمآ و  زار  یقیرط  ینایح ، تفرعم و  قیرط  مینادیم  هک  یلاح  رد  نیا  ربانب 
یلقع لوصا  یفـسلف و  كاردا  هبترم  رد  ار  نآ  ناوتیم  هنوگچ  تسا ، هدرکن  روطخ  نارکفتم  ياههشیدـنا  هب  زگره  یحو  ماـیپ  ياوـتحم 

؟ درک ریسفت 
. تسا هداتفا  دودرم  هکلب  هجومان  اهنآ  زا  يرایسب  زورما  هک  تسا  یلوصا  يدابم و  زا  یشان  طابنتسا  نیا  اثلاث :

ساسا رب  اریز  دنشابیم . لقع  اب  طابترا  قیرط  زا  یهلا  یحو  بطاخم  اهناسنا  همه  میریذپب  دیاب  دشاب ، تحص  نیرق  ریـسفت  نیا  رگا  اعبار :
یمک و تهج  زا   ) یتیـصوصخ نیا  ربانب  دـنریگیم . ماهلا  تسا ، لیئربج  ناـمه  هک  لاّـعف  لـقع  زا  ار  ناـشمولع  سوفن  همه  هاگدـید  نیا 

. دباتیمن رب  ار  ینخس  نینچ  یسک  هک  یلاح  رد  دنامیمن ، رگید  مولع  یمکح و  شناد  هب  تبسن  يوبن  یحو  يارب  يوهام ) یفیک و 
دقتعم فالخ  انعم  نیا  هک  یتروص  رد  دوش . هدرمـش  یباستکا  يرما  یحو ، توبن و  هک  تسا  نآ  یحو  زا  يریـسفت  نینچ  همزـال  اـسماخ :

. تسا نآرق  مالک  تحارص  یهلا و  نایدا  هب  نادنمرواب 
______________________________

.11 میهاربا / ( 1)
32 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

یحو یملع  ریسفت  - 2

هراشا

ینابم و ساسا  رب  دیدج ، نادنمـشناد  یخرب  يوس  زا  هک  تسا  ياهدیقع  هدـش ، راهظا  یحو  هدـیدپ  لیلحت  رد  هک  ییاههاگدـید  هلمج  زا 
نیون و یبرجت  مولع  ناـیم  يراـگزاس  عمج و  روظنم  هب  دارفا  نیا  تسا . هدـیدرگ  ذاـختا  یـسانش  ناور  یعاـمتجا و  مولع  نیون  ياـههداد 

راکتـسرد يدارفا  ار  ناربمایپ  نانیا  دنرامـشیم . یعامتجا » غوبن   » هاگ و  ینطاـب » تیـصخش  رولبت   » ار یحو  هاـگ  توبن ، یحو و  هب  هدـیقع 
ینطاب تیـصخش  شوارت  نانآ  ینایح  یهاگآ و  أشنم  هک  انعم  نیدـب  اما  دـنقداص ، دناهدینـش  هدـید و  هچنآ  زا  نداد  ربخ  رد  هک  دـننادیم 

. تعیبط ياروام  ناهج  بیغ و  ملاع  اب  طابترا  هن  و  دوشیم ، رولبتم  یبسانم  تیعقوم  رد  هک  تساهنآ  دوخ 
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تثارو تلاـصا  يراـتفر و  يداـقتعا و  ياـهيراجنهان  زا  یگدولاـپ  خــسار ، رواـب  كاـپ ، ترطف  یلاــعتم ، حور  شرگن ، نـیا  ساــسا  رب 
ناشیا نورد  رد  ار  هژیو  یتاماهلا  یناسفن ، يالاو  ياهنامرآ  و  هتشاذگ ، قیمع  يریثأت  ناربمایپ  شنیب  هشیدنا و  رد  همه  همه و  یگداوناخ ،

لقع ینورد و  صاخ  غوبن  وترپ  رد  هکنآ  ای  دناهتـشادنپ . یحو  یبیغ و  تقیقح  کی  ناونع  هب  ار  اهنآ  هک  ناسنا  و  تسا ، هتخاـس  رادـیدپ 
. دنرادیم هضرع  تسا  يرشب  هعماج  دشر  حالصا و  یقرت و  ثعاب  هک  ار  یتایرظن  نیناوق و  دنرادروخرب ، نآ  زا  هک  ياهژیو  یعامتجا 

شرگن نیا  دقن 

. دندادیم تبسن  ادخ  هب  ار  شیوخ  ياههدیا  هتسنادن ، نارگید  زا  رتالاب  هغبان و  ار  دوخ  ناربمایپ  الّوا :
يدودح ات  زین  دوش ، ینطاب  ياوق  ییافوکـش  ببـس  دناوتیم  هژیو  یطیارـش  هکنیا  و  دـشابیمن ، دـیدرت  دروم  ناسنا  ناور  تفگـش  يورین 

حور یحو ، تثعب و  نیتسار  نایعاد  نارکیب  شناد  همـشچرس  هک  تسین  تقیقح  نیا  هدننک  تابثا  روما  نیا  زا  کی  چیه  اّما  تسا ، لوبقم 
زین رتشیپ  هک  روط  نامه  تسا . ناشیا  یعامتجا  غوبن  ای  ینطاب 

 33 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
. دندرمشیم روهقم  هراک و  چیه  دروم  نیا  رد  ار  دوخ  هتسناد ، یبیغ  رهاق  يورین  هب  هتسباو  ار  دوخ  فراعم  یهلا  ناریگ  یحو  دش ، هراشا 
قح مایپ  لقن  تفایرد و  زج  یصاخ  غوبن  يرترب و  عون  چیه  زگره  دناهتسب و  اهيربخیب  یناسنا - تیصخش  کی  ناونع  هب  دوخ - رب  نانآ 

. دندادیمن تبسن  ار 
«1 . » َنُولِقْعَت الَف  َأ  ِِهْلبَق  ْنِم  ًارُمُع  ْمُکِیف  ُْتِثَبل  ْدَقَف  ِِهب  ْمُکارْدَأ  َو ال  ْمُْکیَلَع  ُُهتْوََلت  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  ُْلق 

«2 . » ََّیلِإ یحُوی  ام  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ٌکَلَم  یِّنِإ  ْمَُکل  ُلُوقَأ  َو ال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  َو ال  ِهَّللا  ُِنئازَخ  يِْدنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ُْلق ال 
«3 . » ًامیِظَع َْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َناک  َو  ُمَْلعَت  ْنُکَت  َْمل  ام  َکَمَّلَع  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  َْکیَلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َو 

مامت هک  یلاح  رد  دـنرادن . ییاعدا  چـیه  لقتـسم  روط  هب  دوخ  يارب  ییادـخ  يورین  هب  باستنایب  هک  تسا  یهلا  ناگدـیزگرب  نخـس  نیا 
شیوخ زغم  درکراک  ینهذ و  ياهتیلاعف  هب  هتسباو  ار  دوخ  يراکتبا  ياهيزادرپ  هیرظن  اههیـضرف و  اهیهاگآ ، یعامتجا ، ناحلـصم  عباون و 
ینالقع قیـسنت  میظنت و  یبرجت و  تادهاشم  هب  دنتـسم  ار  اهنآ  هب  لوصو  هار  دنناسریم و  تبث  هب  دوخ  مان  هب  ار  اهنآ  دننکیم و  بوسحم 

. دننادیم دناهداد  ناماس  ار  نآ  دوخ  هک 
زا رظن  فرـص  دراد . خارف  ياهرتسگ  يوبن  یحو  ورملق  هک  یلاـح  رد  تساهتیدودـحم . اـب  هارمه  ینطاـب  تیـصخش  روهظ  غوبن و  اـیناث :
زا هدرتسگ  یتاعالطا  ناربمایپ  تسین . هسیاقم  لباق  ناربمایپ  تامولعم  اـب  زگره  غباون  ياـهیهاگآ  ورملق  یناـسنا ، شناد  یجیردـت  لـماکت 
هک اهنآ  تامولعم  هعومجم  دناهداد . شرازگ  نآ  زا  يزیگنا  تفگش  ریذپان و  دیدرت  روط  هب  هتشاد و  مدآ  ملاع و  هدنیآ  لاح و  هتـشذگ و 

درادن و تسا ، لیمکت  رظن و  دیدجت  اب  هارمه  یجیردت و  هک  غوبن  هصیصخ  اب  یبسانت  دباییم ، زورب  هرابکی 
______________________________

.16 سنوی / ( 1)
.50 ماعنا / ( 2)

.113 ءاسن / ( 3)
 34 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

، تسا هتشادن  ار  رشب  تداعس  زاین  دروم  ياههصرع  مامت  رد  تیعماج  يوعد  ياهغبان  چیه  تسا . یهلا  بیغ  نخـس  زیمآ  عانقا  هاوگ  نیمه 
ینامسآ یحو  نخـس  نکیل  تسا ، شیوخ  عوضوم  رد  هیرظن  نیرتتسرد  نیرخآ و  نم  يرکف  لوصحم  تسا  هتفگن  یـسک  هک  نانچمه 
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َباتِْکلا َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو  دیامنیم : نیمضت  ار  ناسنا  رادیاپ  يدبا و  تداعـس  هک  تسا  يزیچ  نآ  مامت  هدنرادرب  رد  شیاوتحم  هک  تسا  نیا 
«1 . » ٍءْیَش ِّلُِکل  ًاناْیِبت 

ینطاب يورین  هدرورپ  تسا ، هدرک  هضرع  رشب  گنهرف  هب  نآرق  قیرط  زا  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  هک  ییاهیهاگآ  رگا 
؟ دنک هلباقم  نآ  اب  دروآ و  دیدپ  ار  نآ  دـننامه  هک  تسا  هدـشن  ادـیپ  وا  هباشم  يرگید  هغبان  نونک  ات  ارچ  تسوا ، صخـش  يرکف  غوبن  ای 

يزیچ عوضوم  ای  تسا ؟ هدـش  میقع  ياهغبان  نینچ  نداز  زا  ایند  يرـشب ، شناد  زیگناتفگـش  تفرـشیپ  نامز و  همه  نیا  تشذـگ  اـب  اـیآ 
؟ تسا رگید 

، ناسنا ینطاب  يورین  هک  تسا  نیا  ناشنخس  ضرف  شیپ  ینطاب  تیصخش  هیرظن  نارادفرط  تلفغ . هن  تسا ، يرایـشه  لاح  رد  یحو  اثلاث :
هاگآ رایشه و  الماک  یتیعقوم  ناریگ  یحو  نم »  » ياهتیعقوم هک  یلاح  رد  دوشیم ، لاّعف  رادیب و  يرهاظ ، ساوح  اوق و  لیطعت  ماگنه  هب 
ربانب دـناهدوب . یغیلبت  یعامتجا و  يدرف و  فیاظو  ماجنا  لاح  رد  نانآ  هک  تسا  ییاهنامز  هب  طوبرم  یحو  لوزن  دراوم  رثکا  تسا و  هدوب 

. دنایامنیم باوصان  یفاکان و  ار  هیضرف  نیا  یحو ، لوزن  ياههنحص  یخیرات  تیاور  نیا 

یحو ینافرع  نییبت  - 3

هراشا

یناسفن هبرجت  هفشاکم و  ینورد و  ماهلا  ورملق  نامه  رد  تسرد  ار  یحو  دنیارف  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  شرگن  هتشذگ ، ریسفت  هباشم 
«، 2  » دوشیم هدهاشم  رضاح  نرق  یبرغ  نارکفتم  بلاغ  یهوژپ  نید  زادنا  مشچ  رد  شنیب  نیا  دمهفیم .

______________________________

.89 لحن / ( 1)
ص 120. کیه ، ناج  نید ، هفسلف  ص 905 ، سدقم ، باتک  سوماق  ( 2)

 35 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
«1 . » دنهد قیبطت  نآ  رب  ار  هفوّصتم  كولس و  لها  هاگدید  دناهدیشوک  یتشادرب  نینچ  زا  ریثأت  هب  ناملسم  ناعبتتم  یخرب  هک  نانچمه 

ریوصت نیا  یبایزرا 

ياههتفای راکفا و  یقیبطت  هظحالم  دراد و  نوگانوگ  ماوقا  تایح  رد  نیرید  یتمدق  هک  رـشب  ینافرع  رکفت  خـیرات  هب  یلامجا  یهاگن  الّوا :
. ددنبیم نآرق  اب  ار  راکفا  تافشاکم و  نآ  نایم  یجنس  تبسن  هنوگره  لاجم  دوهش ، فشک و  نایعدم  ناگشیپ و  تضایر 

، تسا نارگید  يارب  روآ  مازتلا  هدننک و  عناق  ناهرب  هنوگ  ره  دقاف  هک  تسا  یقیاقح  هتشر  کی  نتخانـش  ددص  رد  ینافرع  فشک  ماهلا و 
هب لین  تهج  عامتجا  زا  هدـیرب  هنادـهاز و  ادـیدش  یگدـنز  زا  ياهژیو  عون  جّورم  دـباییم و  دومن  يدرف  تاـیح  قفا  رد  اـهنت  زین  نآ  رثا  و 

. تسا فده 
ناسنا دوجو  متسیس  زا  یهاگآ  هب  هجوت  اب  ملاع  راگدیرفآ  يوس  زا  هک  تسا  لیلدبیب  عماج و  یعیرـشت  نیناوق  تفایرد  یحو  هکنآ  لاح 

رد یناسنا  هعماج  لوقعم  گنهامه و  دربهار  تهج  یگدـنز  فلتخم  لحارم  مامت  رد  وا  یناحور  يداـم و  تاـیح  نوگاـنوگ  ياـهزاین  و 
رب نآ  يرترب  دوخ و  تابثا  يارب  یفاک  ياههناشن  لیالد و  دوخ  نتم  رد  تفایرد ، عون  نیا  تسا . هدش  هضافا  یعمج  يدرف و  تایح  دنور 
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«2 . » ِینَعَبَّتا ِنَم  َو  اَنَأ  ٍةَریَِصب  یلَع  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  ِیلِیبَس  ِهِذه  ُْلق  دناوخیم : لمأت  هب  ار  ناگمه  دراد و  هارمه  يرشب  راکفا 
«3 . » ْمِْهیَلَع یْلُتی  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  اَّنَأ  ْمِهِفْکَی  َْمل  َو  َأ 

هتسبرس و یلامجا ، تفایرد  کی  افرص  كولس  لها  تافشاکم  هک  یلاح  رد  ایناث :
______________________________

،129 ییامه 1 / لالج  همان ، يولوم  ینامعن ، یلبـش  توبن ، ثحبم  دـیدج ، مالک  ملع  ص 93 ، ینامعن ، یلبـش  یمور ، يولوم  حناوس  ( 1)
.670 ج 2 / ، 281 ، 140

.108 فسوی / ( 2)
.51 توبکنع / ( 3)

 36 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
یحو یهلا  هدنتسرف  یجراخ  أدبم  هب  تبسن  نیقی  نیا  ینآرق  يوبن  یحو  هدنریگ  رظن  رد  تسا ، یشخب  نانیمطا  هصیصخ  دقاف  مهبم و  هاگ 

. تسا ریذپان  هشدخ  تحارص و  لامک  رد 
َنُولوُقَی ْمَأ  َنیَِملاْعلا . ِّبَر  ْنِم  ِهِیف  َْبیَر  ِباتِْکلا ال  َلیِـصْفَت  َو  ِْهیَدَی  َْنَیب  يِذَّلا  َقیِدْصَت  ْنِکل  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  يرَتُْفی  ْنَأ  ُنآْرُْقلا  اَذـه  َناک  ام  َو 

«1 . » َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  ِنَم  اوُعْدا  َو  ِِهْلثِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهارَْتفا 
هطبار نیا  میهجاوم . ربمایپ  صخش  ینعی  ناسنا  دادعتسا  نیرتهتـسجرب  ناحبـس و  يادخ  نایم  هژیو  ياهطبار  ساکعنا  اب  ام  ینآرق  یحو  رد 

تاذ و  تسا ، مایپ  هدنتـسرف  هک  یتسه  یمامت  رب  طیحم  ملکتم  تاذ  نایم  یلاعتم  یناسر  مایپ  يوگتفگ  کی  زا  یکاـح  هبطاـخم  هنارایـشه 
«2 . » ِِهب ُْمْتبَّذَک  َو  یِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  یِّنِإ  ُْلق  دنکیم : تفایرد  ار  نآ  هنّیب ، اب  هارمه  مات و  یهاگآ  اب  هک  تسا  رادربنامرف  هدنریگ  بطاخم 
یحو هدـنریگ  دوخ  ینیع  رواب  أشنم  تسخن  هلحرم  رد  دراد ، يوبن  تثعب  یحو و  اب  يریذـپان  کـیکفت  تبارق  هک  تاـنّیب  نیا  متح  روط  هب 

ْنَم ییْحَی  َو  ٍۀَنَِّیب  ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهَِیل  تجح : مامتا  تهج  نارگید  هب  هئارا  لباق  ناهرب  سپس  تسا و  شیوخ  یحو  یهلا  أدبم  هب  تبـسن 
«3 . » ٍۀَنَِّیب ْنَع  َّیَح 

فرص تافشاکم  تامهلم و  نیوانع  تحت  تسا ، نیقیلا  نیع  يروضح و  يرایشه  اب  هارمه  هک  یعیرشت  یحو  هدیدپ  تعیبط  يور  نیا  زا 
«4 . » دجنگیمن تسا ، نآ  زج  لّیخت و  هودنا و  ای  دجو و  زا  یشان  یقوذ  تالاح  لماش  هدوب و  یگژیو  نیا  دقاف  هک 

مارم مامت  و  تسا ، ینالوط  رکفت  ای  یحور  تضایر  زا  يرثا  ای  یلمع  شالت  هرمث  ینافرع  هفـشاکم  هک  تسا  لوبقم  ضرف  شیپ  نیا  اثلاث :
بسک رد  هیصوت  تقیرط  لها 

______________________________

.38 - 37 سنوی / ( 1)
.57 ماعنا / ( 2)
.42 لافنا / ( 3)

ص 116. یبن ، نب  کلام  تفگش ، ياهدیدپ  نآرق  ص 34 ، زارد ، هللا  دبع  میظعلا ، أبنلا  دیرگنب : ( 4)
 37 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

خنـس نآ  یحو ، اریز  دش . دهاوخ  هظحالم  هناربمایپ  تفرعم  ینافرع و  یهاگآ  نایم  قیمع  ياهلـصاف  زین  تهج  نیا  زا  تسا . تامدقم  نیا 
هکنیا نودب  تسا ، یهلا  هضافا  زا  یـشان  هک  تسا  ریذـپان  باستکا  عوضوم  کی  هب  تبـسن  هدـشن  ینیب  شیپ  یناهگان و  يدوهـش  یهاگآ 

«1  ... » ِْلبَق ْنِم  َکُمْوَق  َو ال  َْتنَأ  اهُمَْلعَت  َْتنُک  ام  َْکَیلِإ  اهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َْکِلت  دشاب : هتشاد  قلطم  شریذپ  زج  يریثأت  هدنریگ  ناسنا 
«2 . » َکِّبَر ْنِم  ًۀَمْحَر  اَّلِإ  ُباتِْکلا  َْکَیلِإ  یْقُلی  ْنَأ  اوُجَْرت  َْتنُک  ام  َو 
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، دـشاب نیتسار  یبیغ  تاماهلا  تسا  نکمم  هک  نانچمه  تقیرط ، لها  هفوصتم و  ياهتفایرد  هک  تسا  نآ  رگید  هّجوت  لـباق  هتکن  اـعبار :
«3 . » دشاب زین  یناطیش  ياههسوسو  درواهر  دناوتیم 

بیغ هشیمه  تاـماهلا  هدـننک  اـقلا  هک  روط  ناـمه  تسین ، موصعم  هشیمه  فـشک  بطاـخم  هک  دـیآیم  رب  نینچ  میرک  نآرق  تاراـشا  زا 
توکلم دیآ و  لصاح  گرزب  يادخ  هب  بّرقت  وترپ  رد  راشرس و  نامیا  زا  یشان  دناوتیم  هک  یعقاو  دوهش  ربارب  رد  تسا . هدوبن  ینامحر 

. تسا رایسب  زین  یحور  ناسون  رّرکم و  نیقلت  زا  یشان  تایحطش  یلایخ و  تافشاکم  دیامن ، خر  یهلا  يایلوا  رب  ناهج 
ار یمیلاعت  دوخ  ياههتفای  ساسا  رب  تسا و  هدش  لیان  تقیقح  هب  هدیـسر و  اناورین  هب  رکفت ، تضایر و  اهتدم  زا  سپ  هک  دوب  یعدـم  ادوب 

فشک یعدم  هراب  کی  هب  نایوسیع ، حیسم و  نیرید  نمشد  سلوپ  « 4 « ؟ دراد دوجو  اعدا  نیا  تحص  يارب  ینیمضت  هچ  اّما  درک ، هضرع 
دنتسم هن  هک  درک  هضرع  ربمایپ  ياسیع  يدیحوت  ریـسم  فده و  لباقم  رد  یمیلاعت  سپ  نآ  زا  دش و  هژیو  ینافرع  هسلخ  کی  رد  تقیقح 

یسیع مایپ  هب 
______________________________

.49 دوه / ( 1)
.86 صصق / ( 2)

.289 يزاریش 1 / مراکم  هللا  ۀیآ  نآرق ، مایپ  ، 439 / 11 رانملا ، ریسفت  مراهچ ، حاتفم  اردصالم ، بیغلا ، حیتافم  دیرگنب : ( 3)
ص 96. مویه ، تربار  ناهج ، هدنز  نایدا  ( 4)

 38 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
يوبن یحو  میرح  اّما  « 2 . » تسین هتفریذپ  عرش  لقع و  دزن  هک  دنراد  ینانخس  ناناملسم  نافوصتم  یخرب  « 1 . » لقع دییأت  هب  دیؤم  هن  دوب و 
ماـمت تسا ، میکح  زیزع  يادـخ  هـک  نآ  هدنتـسرف  تـسا و  کـیرات  ياهحبـش  لـطاب و  ياهرادـنپ  ینمیرها و  دوـنج  تفاـیهر  زا  نوـصم 

. تسا هدرک  ریبدت  نآ  تنایص  يارب  ار  مزال  ياهتنامض 
ِتالاسِر اوُغَْلبَأ  ْدَق  ْنَأ  َمَْلعَِیل  ًادَصَر  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُُکلْـسَی  ُهَّنِإَف  ٍلوُسَر  ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  اَّلِإ  ًادَـحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع 

«3 . » ًادَدَع ٍءْیَش  َّلُک  یصْحَأ  َو  ْمِْهیََدل  اِمب  َطاحَأ  َو  ْمِهِّبَر 
یمّویق ملع  هطاحا  وترپ  رد  مدرم )  ) ییاهن ناگدنریگ  هب  لوصو  ات  نآ  رودص  أدبم  زا  یحو  تنایص  هدننک  نییبت  تحارـص  هب  هدش  دای  هیآ 
حیرصت مدرم )  ) ییاهن نابطاخم  هب  نآ  لماک  غالبا  ظفح و  تفایرد ، ماقم  رد  مرکا  ربمایپ  تمـصع  رب  نآ ، رد  هک  نانچمه  تسا . دنوادخ 

«4 . » تسا هدش 
یهلا یحو  تمالس  شخب  نانیمطا  يدهاوش  اب  هک  تسا  نآرق  تایآ  زا  يرایسب  روحم  هکلب  هتـشادن  روکذم  هیآ  هب  صاصتخا  بلطم  نیا 

«. 5 . » یحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا . ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  يوَغ . ام  َو  ْمُُکبِحاص  َّلَض  ام  يوَه . اذِإ  ِمْجَّنلا  َو  دیامنیم . نیمضت  ار 
رب یحو  هژاو  يوغل  موهفم  رظن  زا  تسا  نکمم  دنچ  ره  ناس  نیدـب  اطخ  زا  ظوفحم  تسا ؟ ظوفحم  هچ  زااوشیپ  ار  وا  تسا  ظوفحم  حول 
هک ارچ  تسا . ماهلا  نامه  یحو  هک  دوش  هتفرگ  هجیتن  نآ  زا  هک  تسا  شحاف  ياطخ  نیا  اّما  دوشب ، قالطا  زین  یلومعم  هفـشاکم  ماـهلا و 

ياهیگژیو میالع و  اب  تسا و  یهلا  تمصع  اب  نیرق  هک  تسا  یصاصتخا  یعیبط و  قوف  یهاگآ  نآ  حالطصا ، رد  يوبن  یعیرشت  یحو 
______________________________

. دیدج دهع  ( 1)
، دنیوگیم هچ  یفوص  فراع و  ص 28 ، ینایتشآ ، نیدلا  لالج  يرصیق ، همدقم  حرـش  ، 571 ج 2 / ، 3 یبرع 1 / نبا  هیکم ، تاـحوتف  ( 2)

ص 156. ینارهت ، اقآ  داوج  ازریم 
.28 - 26 نج / ( 3)
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.339 ، 183 یعوضوم 7 / ریسفت  ، 53 نازیملا 20 / ( 4)
.4 - 1 مجن / ( 5)

 39 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
هب دقتعم  هکنآ  اب  یعیـش  رکفت  هک  تسا  تیانع  نیمه  وترپ  رد  درادـن . ناربمایپ  ریغ  رد  يریظن  هنوگ  چـیه  دوشیم و  راکـشآ  دوخ  صاخ 

ار نآ  مان  ناهیقف  ناملکتم و  ناثّدـحم ، نارّـسفم ، يارآ  قافتا  هب  نکیل  تسا ، موصعم  ناـماما  طـسوت  یهلا  ناگتـشرف  یبیغ  مـالک  عاـمس 
. دهنیمن حلطصم  یحو 

هب دـیؤم  هک  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تاملک  تسا و  یعیرـشت  یحو  هک  مرکا  ربماـیپ  دنتـسم  نخـس  نآرق و  نتم  زا  ریغ  هکنآ  هجیتن 
لیلحت یبایزرا و  یناسنا  ياههشیدنا  دقن  رایعم  ساسا  رب  هدش  یقلت  يریذپ  دقن  هدید  هب  يرگید  هدنیوگ  ره  نخس  تسا ، يدیدست  یحو 

. ددرگیم
40 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لمأت تهج  ییاهشسرپ 

. دییامن فیرعت  ار  یحو  یحالطصا  يوغل و  موهفم  - 1
. دیهد حرش  ار  یحو  هژاو  ینآرق  ياهدربراک  - 2

؟ دنمادک ناسنا  تفرعم  يدابم  لوصا و  - 3
؟ تسا یتفرعم  خنس  هچ  ینایح  تفرعم و  - 4

. دینک دقن  ار  نآ  تسیچ ؟ یحو  ینالقع  لیلحت  - 5
. دییامن دقن  لقن و  ار  يوبن  یحو  زا  یملع  ریسفت  - 6

. دییامن لیلحت  تسا ؟ ینافرع  هفشاکم  نامه  یحو  ایآ  - 7
41 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

یحو هنیئآ  رد  یحو  ّمود  لصف 

هراشا

وترپ رد  نآ ، يراصحنا  يریگ  مایپ  یناهن  زار  یحو و  تقیقح  لیلحت  هک  میدید  باتم  ور  يو  زا  دیاب  تلیلد  رگباتفآ  لیلد  دـمآ  باتفآ 
اساسا دهدیمن . يور  ام  يارب  هنارک  ادیپان  قفا  نیا  ریسم  رد  نشور  يزادنا  مشچ  ینالقع ، کی  دتم  تالمأت  یبرجت و  یّـسح و  ياههداد 
ضرعم رد  ار  هنحـص  نآ  میناوتن  یطیارـش  چیه  تحت  ام  دـشاب و  يریذـپ  رارکت  هصیـصخ  دـقاف  هک  میتشاد  راک  رـس و  ياهدـیدپ  اب  یتقو 

- یملع يرواد  تیحالـص  دـقاف  عبطلاب  میروآ ، تسد  هب  هنایارگ  نورد  یتفایهر  میهد و  رارق  شیوخ  یجنـس  نومزآ  هدـهاشم و  شیامن ،
یتنـس و ياهرایعم  ورملق  زا  جراخ  ریذپان و  رکفت  هدیدپ  کی  رما  نآ  رگا  ناس  نیمه  دوب . میهاوخ  یتخانـش  ناور  رما  نآ  هرابرد  یبرجت 

یلقع ینهذ و  ياهبلاق  بوچراهچ  رد  یلقعارف ، هدیدپ  نآ  لیلحت  هک  میریذـپب  دـیاب  راچان  دـشاب ، یـسایق  جاتنتـسا  ياهيروئت  لوادـتم 
. تشاد دهاوخن  يرمث  هدش  هتخانش 

، ورنیا زا  سب . تسا و  نآ  دوخ  میالع  راثآ و  قیرط  زا  اهنت  یبیغ ، يریگ  مایپ  یعیرشت و  یحو  زومرم  هدیدپ  هب  تبسن  ام  تخانـش  نازیم 
تسب نب  نیا  زا  یکدنا  میهاوخب  رگا 
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 42 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
ریوصت کی  ییادیپ  بجوم  دناوتیم  هک  ینییبت  اهنت  میشاب ، هتـشاد  شیوخ  يور  شیپ  رد  وج  تسج و  يارب  یلاجم  مییآ و  نوریب  يرکف 

ینیون مایپ  زین  هدنریگ و  یحور  ضراوع  ینابز و  یهاوگ  دنک ، میـسرت  ام  يارب  یحو  هتخانـشان  هداعلا  قوف  نایرج  هب  تبـسن  نشور  هیاس 
. تسا هدش  هضرع  هک  تسا 

يرکف یقالخا و  یمسج ، لامک  دح  نیرتیلاع  رد  هک  ياهدیدپ  هب  هتسباو  نم »  » نیرتکیدزن تداهـش  یـسانش ، هدیدپ  رظن  زا  نامگیب ،
لـماوع و ماـمت  دـیدج  هدـیدپ  نیا  اریز  تسین . نارگید  ناـبز ، زا  هدـیدپ  نآ  نییبـت  زا  رتشزرا  مـک  یقطنم  رظن  زا  تـسا ، هدـش  هتخاـنش 

يارب دـعب  هبترم  رد  تسا و  هدـش  وا  دوخ  يارب  نیون  يداقتعا  أشنم  تسخن  هبترم  رد  هدروآ و  رد  لرتنک  تحت  ار  وا  يدارا  ياـهتساوخ 
هک دـهدیم  هزاجا  ام  هب  تسا ، ربمایپ  یبیغ  طابترا  یحو و  لـصاح  هک  يراـثآ  ماـیپ و  نتم  رد  هناداّـقن  یـشرگن  رگید ، يوس  زا  نارگید .

. مینک یبایزرا  وا ، قباس  ياههشیدنا  اب  هسیاقم  رد  ار  دیدج  رکف  نیا  تیهام  أشنم و 
نایرهـشمه نارـصاعم و  هک  میهجاوم  هتکن  نیا  اب  میرک  نآرق  تاراشا  رد  رّرکم  هک  دباییم  دّکؤم  شزرا  ام  يارب  لیلحت  دتم  نیا  هژیو  هب 

هتسویپ دننک . هضرع  راهظا و  يوبن  یحو  تیهام  زا  ینوگانوگ  ياهریـسفت  دندیـشوکیم  شیوخ  يرـشب  ياههصیـصخ  هب  هجوت  اب  ربمایپ 
. دشیم درط  یفن و  لوقعم  دوهشم و  ّهلدا  دهاوش و  اب  هارمه  یحو ، مایپ  نتم  زین  یحو و  هدنریگ  صخش  يوس  زا  اهریسفت  نیا 

رظن زا  و  ام ، رـصع  هب  یهلا  ریگماـیپ  نیرتکـیدزن  یناـمز  ظاـحل  زا  هک  میهدیم  رارق  يربماـیپ  هراـبرد  اـعبط  ار  شیوخ  یـسررب  عوضوم 
هیلع و هّللا  یّلـص  يدمحم  یحو  ياوتحم  بلاق و  تسا . درف  هب  رـصحنم  یخیرات ، تیدنـس  باستنا و  تحـص  مایپ و  يراوتـسا  تیعماج و 
زا رما  نیا  « 1 . » تسا هدنام  یقاب  يرشب  گنهرف  نایم  رد  رتاوتم  تروص  هب  یگلمج  نآ  نتم  هک  تسا  ياهتفاین  رییغت  یحو  اهنت  مّلس  هلآ و 

ایند مدرم  همه  دزن  یخیرات  رظن 
______________________________

زا هقلح  نیرخآ  هک  مالّسلا  هیلع  یسیع  تسین . يرگید  ربمایپ  چیه  ینامسآ و  باتک  چیه  هرابرد  هصیصخ  نیا  ( 1)
 43 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

( بوانتم لاس  هس  تسیب و   ) ینالوط اتبـسن  هلـصاف  رد  يدالیم و  شـش  نرق  رد  یّما  یبرع و  يدرم  ناـبز  زا  نآرق  هک  تسا  هدـش  هتفریذـپ 
. تسا هدش  تبث  يراج و 

ربمایپ فارتعا 

هک تسا  هدـش  هتفرگ  ضورفم  وا  یحو  مایپ  لـالخ  رد  مه  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  صخـش  رظن  زا  مه  هتکن  نیا 
. تسا نینچ  زین  ناربمایپ  ریاس  دروم  رد  هک  ناس  نامه  تسین ، ربمایپ  رکف  نخس و  ینآرق  یحو 

مّلـس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  یگلاس  لهچ  رد  هک  دیدج  دیاقع  ییادـیپ  راتفر و  تالاح و  رییغت  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ 
. ددرگ یقلت  يدارا  ریغ  یناهگان و  يرما  ای  دشاب ، وا  دوخ  نیشیپ  یجیردت  میمصت  رکفت و  لوصحم  تسا ، هدش  ادیپ 

توعد ار  وا  هک  ییادص  دـباییم ، ياهداعلا  قراخ  هدـیدپ  عوضوم  ار  دوخ  تسا ، ناسنا  کی  ینالقع  لامک  نارود  هک  نس  نیا  رد  ربمایپ 
یشوپ دیپس  يوس  زا  حیرـص  نشور و  تساوخ  کی  نیا  اما  دنادیمن . ندناوخ  تسا و  یّما  هک  دنادیم  وا  یلو  ءرقا . دنکیم : ندناوخ  هب 

رب لایخ  ایآ  نک »! راذنا  زیخرب و  : » دنکیمن شیاهر  هدنیوگ  نامه  اّما  دمارایب ، ات  دـیآیم  هناخ  هب  تسا . هدرک  رپ  ار  قفا  رـسارس  هک  تسا 
وا تسا ، هدوب  نیما  قداص و  نارگید  دوخ و  اب  هشیمه  وا  تسا . هتـسیزن  تاساسحا  تـالایخ و  ریثأـت  تحت  زگره  وا  اـّما  هدـش ؟ بلاـغ  وا 

رهاظت هدیدپ ، نیا  هک  دنک  عناق  ار  دوخ  دناوتیمن  وا  « 1 . » تسوا یگدنز  هشیمه  هب  تبسن  نمشد  تسود و  تداهش  نیا  تسوگ . تسار 
لایخ
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______________________________

مایپ یگدنز و  حرـش  رد  دـیدرت  ضقانت و  ردـق  نآ  تسا ، هدوب  مالـسا  روهظ  نامز  هب  ربمایپ  نیرتکیدزن  لیئارـسا و  ینب  ناربمایپ  هلـسلس 
ك: ر . تسا ! مولعم  وا  لیجنا  باتک  ناتـساد  و  یخیرات . هن  دـننادب ، ياهناسفا  ار  وا  دوجو  ات  هتـشاداو  ار  یخرب  هک  هدومن  خر  وا  یخیراـت 

. ملع نآرق و  لیجنا ، ، 180 ص 59 - ّقحلا ، راهظا  لّوا ، ءزج  ج 1 ، یفطصملا ، نید  یلا  يدهلا 
هوکـش وا  هب  مالّـسلا  هیلع  مرکا  ربمایپ  دروم  رد  دـندمآ و  مور  هاـشداپ  لـق  ره  هاـگراب  هب  نایفـس ، وبا  یتسرپرـس  هب  شیرق  ناکرـشم  (- 1)

ر. هن ...  تفگ : دیرامشیم ؟ راکتنایخ  ار  وا  ایآ  دیسرپ : هن . تفگیم : نایفس  وبا  دینادیم ؟ وگغورد  ار  وا  ایآ  دیسرپ : ناشیا  زا  وا  دندرک .
.354 / 11 خوّرف ، رمع  دابعلا ، ریخ  ةریس  یلا  داشرلا  يدهلا و  لبس  ك :

 44 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
مه نارگید  هک  دراد  هارمه  هب  زین  ار  ياهژیو  يرهاظ  ضراوع  راثآ و  راـب ، ره  رد  هطـساویب  میقتـسم و  یحو  روهظ  رگید  يوس  زا  تسا .

. دننکیم هدهاشم  ساسحا و  ار  نآ 
: دوشیم هتفرگ  نیگنس و  شندب  دوشیم ، يراج  وا  نیبج  زا  قرع  نامز ، نیرتدرس  رد  یتح  دوشیم ، خرس  شاهرهچ  یتاظحل  يارب 

«1 . » اًلیِقَث ًالْوَق  َْکیَلَع  یِْقُلنَس  اَّنِإ 
: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دناوخیم . هدرک  تفایرد  هک  ار  یتایآ  سپس 

دـیبلطیم و تصخر  دـشیم ، دراو  ربمایپ  رب  لیئربج  یتقو  اّما  دادیم ، خر  هطـساو  نامجرت و  نودـب  میقتـسم و  یحو  ماگنه  تلاـح ، نیا 
«2 . » تسشنیم ربمایپ  لباقم  رد  ياهدنب  نوچ 

يارب دیدج  تیلوؤسم  غالبا  ازداقتعا و  زاس و  نامیا  مایپ  دـنراد ) مان  قیاتع  هک  دـمح ، ملق و  لمّزم ، ّرثّدـم ، قلع ،  ) هیلوا ياهمایپ  هعومجم 
عباـت وا و  نورد  زا  ماـیپ  نیا  عبنم  هک  تسا  هتفاـی  لـماک  ناـنیمطا  وا  رگید  سپ  نیا  زا  تسا . یحو  یبیغ  هدـیدپ  هب  تبـسن  ربماـیپ  صخش 
دروم رد  روآنیقی  تلاح  نیا  لوصح  دـنکیم . رهاظت  وا  رب  هک  تسا  رهاق  زومرم و  يورین  کـی  زا  یـشان  هدوبن ، وا  ینورد  ياـهتساوخ 

وا يارب  ینورد  ساسحا  ینطاب و  هفـشاکم  نآ  وترپ  رد  هک  تسا  ینهذ  ساکعنا  تلاح و  کی  ربمایپ  يارب  هدـش ، ماهلا  یهاگآ  نیا  هشیر 
چیه وا  صخش  يارب  ناس  نیدب  « 3 . » تسا هدرک  لیاز  وا  دوجو  زا  ار  ياههبـش  هنوگ  ره  هک  هتـشاد  ییاههناشن  دوخ  هارمه  هدش و  ثعبنم 

«4 . » ددرگ نارگید  يوس  زا  یشخب  نانیمطا  جاتحم  ات  تسا ، هتشاذگن  یقاب  مایپ  نیا  ندوب  یبیغ  رد  یناور  ناسون  دیدرت و  هنوگ 
______________________________

.5 لمّزم / ( 1)
ص 31. قودص ، یلاما  ، 270 / 18 یسلجم ، راونالا  راحب  ( 2)

.173 / 13 يزاریش ، مراکم  هنومن ، ریسفت  ك : ر . ( 3)
.52 / 1 نآرقلا ، مولع  یف  دیهمتلا  ك : ر . ( 4)

45 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لماک تمالس 

مامت هتـسناوتیم  وا  اـیآ  تسا ؟ یگتخاـس  یعونـصم و  رما  کـی  تـالاح  نیا  زورب  اـیآ  هک  تسه  یـسرزاب  لـمأت و  لاـجم  زونه  اـم  يارب 
الماک درکراک  کـی  وا و  هدارا  راـیتخا و  زا  جراـخ  رما  نیا  اـی  دـنارورپب ؟ دوخ  رد  ار  دومن  نیا  دزاـس و  زکرمتم  ار  دوخ  يرکف  ياـهورین 
هدوب دادـخر  نیا  ییادـیپ  هنیمز  یـصاخ  یناور  ای  یندـب  یلخاد  ضراوع  ایآ  میوشن ، لیاق  یـشقن  وا  هدارا  يارب  رگا  و  تسا ؟ هدوب  ینورب 

؟ تسا
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درف کی  تالاح  يریذـپ و  یحو  ههرب  رد  وا  تالاح  ناـیم  یکارتشا  هجو  چـیه  هک  دـهدیم  ناـشن  وا  راـتفر  یگدـنز و  ياـیاوز  رد  تقد 
ییاسانـش ددرگیم ، يرد  هدرپ  يدرخبان و  هبلغ  روعـش و  يورین  نتفر  نایم  زا  ثعاب  هک  یبصع  ياهورین  لالتخا  هب  التبم  اـی  هدز  ناـجیه 

قارشا ملع و  لقع و  أشنم  تلاح  نیا  تسا ، ظوفحم  یحو  یّقلت  نایرج  نتم  رد  وا  لماک  روعش  يرایشه و  هکنیا  رب  نوزفا  اریز  دوشیمن .
: دزاسیم زیامتم  نآ  زج  عرص و ...  یشوهیب و  زا  ار  تیعقوم  نیا  ددرگیم و 

«1 . » ٌنِیبُم ٌریِذَن  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  ٍۀَّنِج  ْنِم  ْمِِهبِحاِصب  ام  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  َو  َأ 

زاین ماگنه  هب  نادقف 

لماعت رد  ناسنا  کی  ناونع  هب  وا  دوب ، وا  هدارا  ربمایپ و  صخـش  لرتنک  تحت  رد  صوصخم  مایپ  ياـقلا  سپـس  ضراوع و  تـالاح و  رگا 
تیعقاو هک  یتروص  رد  دـنیرفایب ، دوخ  رد  ار  نآ  تسیابیم  تشاد  زاین  نادـب  هاگ  ره  شیوخ ، رکفت  تایـضتقم  مدرم و  اب  دوخ  یعامتجا 
رایـسب طیارـش  رد  هاگ  « 2 ، » دـشیم یحو ) ترتـف   ) عـطقنم یحو  ناـمز  زا  ياههرب  رد  دـهدیم . شرازگ  ار  عوـضوم  نیا  فـالخ  خـیرات 

یخرب هلصیف  يارب  هک  یساسح 
______________________________

.46 أبس / 184 و  فارعا / ( 1)
. یحض هروس  لیذ  ریسفت  ياهباتک  197 و  / 18 راونالا ، راحب  ، 83 / 1 تفرعم ، هّللا  ۀیآ  نآرقلا ، مولع  یف  دیهمتلا  ك : ر . ( 2)

 46 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
یحو نخـس  زین  دراوـم  ياهراـپ  رد  نآ . زج  و  « 1  » کفا نایرج  دـننام  تشگیم ! هجاوم  ریخأت  اب  دوب ، نادـب  مربم  زاـین  هعماـج  تاـنایرج 

. دشیم راهظا  وا  ّدح  زا  شیب  تمحر  دوهعم و  یشم  نآ  فالخ 

یحو نامتک  زا  یناوتان 

«2  ... » ْمُهَسُْفنَأ َنُوناتْخَی  َنیِذَّلا  ِنَع  ْلِداُجت  َو ال  ًامیِحَر . ًاروُفَغ  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  ِرِفْغَتْسا  َو  ًامیِصَخ . َنِیِنئاْخِلل  ْنُکَت  َو ال 
دوخ هب  هک  یناسک  زا  و  تسا . نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ  هک  هاوخب  شزرمآ  دنوادخ  زا  و  ینک . تیامح  نانئاخ  زا  هک  شابن  یناسک  زا  ... 

 ... نکم عافد  دندرک  تنایخ 
«3 . » ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  َةَرِخْآلا  ُدیُِری  ُهَّللا  َو  اْینُّدلا  َضَرَع  َنوُدیُِرت  ِضْرَْألا  ِیف  َنِْخُثی  یَّتَح  يرْسَأ  َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ٍِّیبَِنل  َناک  ام 

[ رهم رـس  زا   ] ارچ دـشخبب . ار  وت  ادـخ  ام ] لوسر  يا  «، ] 4  » َنِیبِذاْکلا َمَْلعَت  َو  اُوقَدَـص  َنیِذَّلا  َکـَل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمَُهل  َْتنِذَأ  َِمل  َکـْنَع  ُهَّللا  اَـفَع 
؟ يداد هزاجا  اهنآ  هب  دوش ، مولعم  وت  رب  وگتسار  زا  وگغورد  هک  نآ  زا  شیپ 

نامتک ار  دوخ  ینورد  ياههتـساوخ  زا  یخرب  یتاظحالم  حلاصم و  رب  انب  هاگ  تسا . دازآ  شیوخ  یبلق  ینورد و  دـصاقم  راهظا  رد  ناسنا 
ناهنپ ار  نآ  دناوتیمن  وا  تروص  نیا  رد  دوب ، نارگید  هب  مایپ  نآ  یمامت  غالبا  ناسنا  هفیظو  دشاب و  يرگید  نآ  زا  مایپ  رگا  اما  دـنکیم ،

. دراد هگن 
«5  ... » ُهاشَْخت ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللا  َو  َساَّنلا  یَشَْخت  َو  ِهیِْدبُم  ُهَّللا  اَم  َکِسْفَن  ِیف  یِفُْخت  َو 

هب ار  نامه  دنکیم  تفایرد  هچ  ره  تسا  ضحم  وریپ  یحو  اب  هطبار  رد  ربمایپ 
______________________________

. هیآ لیذ  ریسافت  دعب و  هب  هیآ 11  رون ، هروس  ك : ر . ، 197 / 18 راونالا ، راحب  ( 1)
.107 - 105 ءاسن / ( 2)
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.67 لافنا / ( 3)
.43 هبوت / ( 4)

.37 بازحا / ( 5)
 47 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. دناسریم مدرم 
«1 . » ٍنِینَِضب ِْبیَْغلا  یَلَع  َوُه  ام  َو 

نداد رییغت  زا  ناوتان 

تافرـصت تارودقم و  زا  رتارف  یبیغ و  ردتقم  هداعلا  قوف  تردق  هب  دنتـسم  ار  یحو  نایرج  هدنهد  رادشه  رایـسب  نایب  کی  اب  يدراوم  رد 
: دنکیم یفرعم  ربمایپ  صخش  یتح  سک ، ره 

ُِعبَّتَأ ْنِإ  یِـسْفَن  ِءاْقِلت  ْنِم  َُهلَِّدبُأ  ْنَأ  ِیل  ُنوُکَی  ام  ُْلق  ُْهلَِّدب  َْوأ  اذـه  ِْریَغ  ٍنآْرُِقب  ِْتئا  اَنَءاِقل  َنوُجْرَی  َنیِذَّلا ال  َلاق  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو 
ْنِم ًارُمُع  ْمُکِیف  ُْتِثَبل  ْدَقَف  ِِهب  ْمُکارْدَأ  َو ال  ْمُْکیَلَع  ُُهتْوََلت  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  ُْلق  ٍمیِظَع . ٍمْوَی  َباذَـع  یِّبَر  ُْتیَـصَع  ْنِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ََّیلِإ  یحُوی  ام  اَّلِإ 

«2 . » َنُولِقْعَت الَف  َأ  ِِهْلبَق 
ًاْئیَـش ْمِْهَیلِإ  ُنَکَْرت  َتْدِک  ْدََقل  َكاْنتَّبَث  ْنَأ  َْول ال  َو  اًلِیلَخ . َكوُذَـخَّتَال  ًاذِإ  َو  ُهَْریَغ  اْنیَلَع  َيِرَتْفَِتل  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  ِنَع  َکَنُوِنتْفََیل  اوُداک  ْنِإ  َو 

«3 . » ًاریِصَن اْنیَلَع  ََکل  ُدَِجت  َُّمث ال  ِتامَْملا  َفْعِض  َو  ِةایَْحلا  َفْعِض  َكاْنقَذََأل  ًاذِإ  اًلِیلَق .
«4 . » َنیِزِجاح ُْهنَع  ٍدَحَأ  ْنِم  ْمُْکنِم  امَف  َنِیتَْولا  ُْهنِم  انْعَطََقل  َُّمث  ِنیِمَْیلِاب  ُْهنِم  انْذَخََأل  ِلیِواقَْألا  َضَْعب  اْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو  َنیَِملاْعلا . ِّبَر  ْنِم  ٌلیِْزنَت 

: دننیشنن دیما  نیا  هب  زین  نانمشد  دنشابن و  نآ  ضقن  صقن و  نارگن  نارواب  ادخ  هک  درادیم  مالعا  ناگمه  هب  رگید  ییاج  رد 
«5 . » َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ 

______________________________

.24 ریوکت / ( 1)
.16 - 15 سنوی / ( 2)
.75 - 73 ءارسا / ( 3)
.47 - 43 هّقاح / ( 4)

.9 رجح / ( 5)
48 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

ینارگن

ربمایپ نآ ، ظفح  تفاـیرد و  زا  ناـنیمطا  تهج  دـشیم ، لزاـن  یحو  هک  یماـگنه  تثعب  لـیاوا  رد  نآرق ، هراـشا  خـیرات و  شرازگ  رب  اـنب 
هغدـغد زگره  شیوخ  یلومعم  مـالک  رد  وا  هک  یلاـح  رد  دـهدن . تسد  زا  ار  نآ  زا  يزیچ  اـت  درکیم  تئارق  ار  نآ  دومرفیم و  لـیجعت 

یقلت ظاحل  زا  هک  دـش  هداد  یناسفن  دامتعا  وا  هب  یحو  تارابع  زا  یکی  رد  هک  دوب  لمعلا  سکع  نیا  لابند  هب  تشادـن . ینارگن  رطاـخ و 
: تسادخ هدهع  هب  نآرق  ظفح  عمج و  هک  ارچ  دشاب ، هتشادن  ینارگن  یحو 

«1 . » ُهَناَیب اْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث  ُهَنآُْرق . ِْعبَّتاَف  ُهانْأَرَق  اذِإَف  ُهَنآُْرق . َو  ُهَعْمَج  اْنیَلَع  َّنِإ  ِِهب . َلَْجعَِتل  َکَناِسل  ِِهب  ْكِّرَُحت  ال 
: دنک ییازفا  شناد  تساوخرد  شراگدرورپ  زا  یحو ، تئارق  رد  لیجعت  ياج  هب  هک  دش  هداد  روتسد  يرگید  ياج  رد 
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«2 . » ًاْملِع ِینْدِز  ِّبَر  ُْلق  َو  ُُهیْحَو  َْکَیلِإ  یضُْقی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِنآْرُْقلِاب  ْلَْجعَت  َو ال 

. دوخ هب  اکتا  مدع  راظتنا و 

، تشادن اکتا  دوخ  هب  زگره  یحو  اب  طابترا  رد  زین  شیوخ  تلاسر  نارود  رد  توبن و  زا  سپ  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح 
: دوب شدوبعم  لضف  تمحر و  راودیما  هتبلا  تسنادیم و  زیزع  يادخ  تردق  روهقم  ار  دوخ  وا  دربیم . رس  هب  راظتنا  تلاح  هرامه  و 

«3 . » ًارِیبَک َْکیَلَع  َناک  ُهَلْضَف  َّنِإ  َکِّبَر  ْنِم  ًۀَمْحَر  اَّلِإ  اًلیِکَو . اْنیَلَع  ِِهب  ََکل  ُدَِجت  َُّمث ال  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلِاب  َّنَبَهْذََنل  اْنئِش  ِْنَئل  َو 
«4 . » دربن ار  یحو  زا  يزیچ  ادخ  هنرگ  و  تسا ، دنوادخ  يراج  رهاق و  ّتیشم  نییبت  رد  تیآ  نیا  هتبلا 

______________________________

.19 - 16 ۀمایق / ( 1)
.114 هط / ( 2)

.87 - 86 ءارسا / ( 3)
. هدربمان هیآ  لیذ  نازیملا ، ك : ر . ( 4)
49 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

انشآ ياههناشن 

«1 . » َنیِرَتْمُملا َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  َكَءاج  ْدََقل  َِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  َنُؤَْرقَی  َنیِذَّلا  ِلَئْسَف  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  اَّمِم  ٍّکَش  ِیف  َْتنُک  ْنِإَف 
. تسا یحو  بیغ  أدبم  هب  تبسن  زیمآ  عانقا  یتابثا  دتم  یعون  رگناشن  هکلب  تسین ، ینآرق  یحو  هدنریگ  رد  دیدرت  دوجو  نخـس  نیا  همزال 

«2»
لزان ربمایپ  رب  هعماج  یشخب  یهاگآ  رادشه  تراشب و  ییامنهار و  روظنم  هب  هک  یحو  بوانتم  نوگانوگ و  ياهلـصف  رـسارس  سپ  نیا  زا 

، یخیراـت قیاـقح  یتسه ، ماـجرف  زاـغآ و  تاـنیاک و  هب  طوبرم  یلاـعتم  میهاـفم  نیا  زگره  هک  دراد  یپ  رد  ار  هتکن  نیا  هراومه  دوشیم ،
نارصاعم مّلس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  ینهذ  فراعتم  شناد  هعومجم  رد  نآ  زج  یعامتجا و  میهافم  یقالخا ، ياهرایعم 

رادوـمن ار  یحو  أدـبم  يداـم  يارواـم  هبنج  حوـضو  هب  هک  دـناهیامنارگ  قـیقد و  هدرتـسگ ، ردـق  نآ  میهاـفم  نیا  تـسا . هدوـبن  ناوـنع  وا 
: دنزاسیم

َکَّنِإ َو  انِدابِع  ْنِم  ُءاشَن  ْنَم  ِِهب  يِدـْهَن  ًارُون  ُهاْنلَعَج  ْنِکل  َو  ُنامیِْإلا  َال  َو  ُباتِْکلا  اَم  يِرْدـَت  َْتنُک  ام  انِْرمَأ  ْنِم  ًاحوُر  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َِکلذَـک  َو 
«3 . » ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  يِدْهََتل 

دهنیم ور  شیپ  ار  تیعقاو  نیا  تسا ، لق ) « ) وگب  » ریبعت رد  ربمایپ  صخش  زا  يریگ  فارتعا  اب  هارمه  ابلاغ  هک  اهباطخ  هنوگ  نیا  موهفم 
یصخش ياهتفرعم  هتسد  کی  «: 4  » تسا زیامتم  الماک  رکف  هنوگ  ود  ياراد  نآرق  هاگن  رد  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  هک 

یلقع و هشیدـنا  قفا  زا  رتارف  هک  ییاهتفرعم  هلـسلس  کی  و  تسا . رادروخرب  اـهنآ  زا  شیوخ  رـصع  مه  ياـهناسنا  ریاـس  دـننامه  زین  وا  هک 
هرابکی و وا  ینایحو  ياهتفرعم  شیادیپ  هطقن  دنرادن و  رگیدمه  اب  یکارتشا  هجو  چیه  یهاگآ  هتسد  ود  نیا  تسوا . ینهذ 

______________________________

.94 سنوی / ( 1)
.122 / 10 نازیملا ، ك : ر . ( 2)

.52 يروش / ( 3)
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. دعب هب  ص 130  تفگش ، ياهدیدپ  نآرق  زین : ، 77 / 18 نازیملا ، ( 4)
 50 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

: تسا یعیبط  ارف  الماک  هثداح  کی  هب  هتسباو  نآرق  زا  سپ 
«1 . » َنُولِْطبُْملا َباتْرَال  ًاذِإ  َِکنیِمَِیب  ُهُّطَُخت  َو ال  ٍباتِک  ْنِم  ِِهْلبَق  ْنِم  اُوْلتَت  َْتنُک  ام  َو  َباتِْکلا ...  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َِکلذَک  َو 

«2  .... » یِّبَر ْنِم  ََّیلِإ  یحُوی  ام  ُِعبَّتَأ  امَّنِإ  ُْلق  اهَْتیَبَتْجا  َْول ال  اُولاق  ٍۀَیِآب  ْمِِهتَْأت  َْمل  اذِإ  َو 
ٌریَِـشب َو  ٌریِذـَن  اَّلِإ  اَنَأ  ْنِإ  ُءوُّسلا  َِینَّسَم  ام  َو  ِْریَْخلا  َنِم  ُتْرَثْکَتْـسَال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  ُْتنُک  َْول  َو  ُهَّللا  َءاش  ام  اَّلِإ  ارَـض  َو ال  ًاعْفَن  یِـسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُْلق ال 

«3 . » َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل 
«4 . » ٌنِیبُم ٌریِذَن  اَنَأ  امَّنَأ  اَّلِإ  ََّیلِإ  یحُوی  ْنِإ  َنوُمِصَتْخَی . ْذِإ  یلْعَْألا  ِإَلَْملِاب  ٍْملِع  ْنِم  ِیل  َناک  ام  َنوُضِْرعُم . ُْهنَع  ُْمْتنَأ  ٌمیِظَع . ٌأَبَن  َوُه  ُْلق 

. ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَـش  ِِهب  یفَک  ِهِیف  َنوُضیُِفت  اِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  ِیل  َنوُِکلْمَت  الَف  ُُهْتیَرَْتفا  ِنِإ  ُْلق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ 
«5 . » ٌنِیبُم ٌریِذَن  اَّلِإ  اَنَأ  ام  َو  ََّیلِإ  یحُوی  ام  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ْمُِکب  َو ال  ِیب  ُلَعُْفی  ام  ِيرْدَأ  ام  َو  ِلُسُّرلا  َنِم  ًاعِْدب  ُْتنُک  ام  ُْلق 

رد یحو و  دنیارف  رد  يدمع  تیدودـحم  یعون  حیرـص  عطاق و  رایـسب  هنوگ  هب  هک  دوشیم  هظحالم  نآرق  ینایح  ياهمایپ و  زا  یخرب  رد 
تسا یهلا  یبیغ  مایپ  کی  یحو  هلأسم  هک  دهد  هولج  رتحضاو  ار  هتکن  نیا  ات  دزاسیم ، راکشآ  ناهذا  يور  شیپ  صاخ  یعوضوم  دروم 

: تسا توافتم  ناسنا  کی  ناونع  هب  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  یصخش  رکف  اب  و 
«6  ... » ِهَّللا ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍۀَیِآب  َِیتْأَی  ْنَأ  ٍلوُسَِرل  َناک  ام  َو  َْکیَلَع  ْصُصْقَن  َْمل  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  َْکیَلَع  انْصَصَق  ْنَم  ْمُْهنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اًلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو 

______________________________

.48 - 47 توبکنع / ( 1)
.203 فارعا / ( 2)
.188 فارعا / ( 3)
.70 - 67 ص / ( 4)

.9 - 8 فاقحا / ( 5)
.78 رفاغ / ( 6)

 51 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
نیا رد  درامشیم ، رب  ار  اهتّما  ناربمایپ و  ماوقا و  زومآ  تربع  خیرات  هتخانشان  نوفدم و  ياهنایرج  حیحص  لیصافت  هک  مه  يدراوم  رد 

: تسا هدوبن  يو  نافلاخم  نارصاعم و  ربمایپ و  تخانش  عوضوم  ینایحو ، یخیرات  تالوقنم  نیا  هک  دوشیم  دیکأت  رایسب  تهج  نیا  هراب 
«1 . » َنیِقَّتُْمِلل َۀَِبقاْعلا  َّنِإ  ِْربْصاَف  اذه  ِْلبَق  ْنِم  َکُمْوَق  َو ال  َْتنَأ  اهُمَْلعَت  َْتنُک  ام  َْکَیلِإ  اهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َْکِلت 

دهاش و ربمایپ  ایآ  تفایرد ؟ تسارف  تواکذ و  ای  سدح  هوق  اب  ناوتیم  ار  هتشذگ  ياهرـصع  نامز و  بلق  رد  ناهنپ  قیاقح  ایآ  یتسار  هب 
؟ تسا هدوب  عیاقو  نآ  رضاح 

بیغ نخس  شاهدنیوگ - فارتعا  هب  ار - نانخـس  نیا  دیاب  هکنیا  ای  تسا ؟ هدوب  تبث  نآ  رد  ناینـشیپ  یگدنز  ناتـساد  هک  هتـشاد  یباتک  ای 
؟ وا رکف  شالت و  لصاح  هن  مینادب ،

یگدنز هنادنسپ  درخ  دنهاوخیمن  هک  ینالدرامیب  نادرخبان و  هتبلا  « 2  » َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ُهَنِّیَُبِنل  َو  َتْسَرَد  اُولوُقَِیل  َو  ِتایْآلا  ُفِّرَُـصن  َِکلذَک  َو 
: تشاد دنهاوخ  ار  شیوخ  دولآ  سوه  ياهریسفت  دننک ،

«3  ... » ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  َّرِّسلا  ُمَْلعَی  يِذَّلا  َُهلَْزنَأ  ُْلق  اًلیِصَأ . َو  ًةَرُْکب  ِْهیَلَع  یلُْمت  َیِهَف  اهَبَتَتْکا  َنِیلَّوَْألا  ُریِطاسَأ  اُولاق  َو 
«4 . » َنوُهِراک ِّقَْحِلل  ْمُهُرَثْکَأ  َو  ِّقَْحلِاب  ْمُهَءاج  َْلب 
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نیتسار هریس 

ار دوخ  نانخس  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترـضح  هک  تسناد  لوبقم  ار  مدرم  فرع  یگدنز و  رد  يراج  ضرف  نیا  ناوتیم  ایآ 
ذوفن بجوم  ات  تخاسیم  بوسنم  ینایح  بیغ و  هب 

______________________________

.49 دوه / ( 1)
.105 ماعنا / ( 2)

.6 - 5 ناقرف / ( 3)

.70 نونموم / ( 4)
 52 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

؟ دوش يو  راک  تفرشیپ  قنور و  لماع  ددرگ و  اهلد  رد  يراذگ  ریثأت  نآ و  سدقت  مالک و 
هویش رد  نخـس  نیا  درامـشیم . دودرم  ار  يرواد  نیا  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدّمحم  یحو  اب  طبترم  نوگانوگ  ياهتیعقاو  ارهاظ 

يروئت نامه  نیا  تسا . هّجوم  دنرامـشیم  زاجم  ار  يرازبا  ره  زا  هدافتـسا  شیوخ  دصاقم  هب  ندیـسر  هار  رد  هک  ملاع  نارادمتـسایس  راک 
میلعت و تسا . هدوبن  نینچ  خـیرات  یعطق  قیدـصت  هب  ربمایپ  یلمع  یملع و  هریـس  اما  تسا . هتخیگنا  هزیگنا و  نایم  زیامت  هب  لـیاق  هک  تسا 

لطاب رازبا  زا  درپس - هار  ناوتیم  قح  لیاسو  قیرط  زا  اهنت  هک  قح - دصقم  هب  ندیـسر  يارب  يو  هاگدـید  زا  هک  دـنکیم  تابثا  وا  ینایح 
: دزیگنایم نایز  هک  دزیخیمن ، رب  يدوس  زگره 

«1  ... » ًادِکَن اَّلِإ  ُجُرْخَی  َُثبَخ ال  يِذَّلا  َو  ِهِّبَر  ِنْذِِإب  ُُهتابَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَلَْبلا  َو 
: درمشیم دنبیاپ  لوؤسم و  نآ  لباقم  رد  زین  ار  دوخ  تسنادیم ، مدرم  ییامنهار  هجوتم  هک  ناس  نامه  ار  شیوخ  نیتسار  توعد  ربمایپ 

«2 . » َنِیلَسْرُْملا َّنَلَئْسََنل  َو  ْمِْهَیلِإ  َلِسْرُأ  َنیِذَّلا  َّنَلَئْسَنَلَف 
: دومرفیم هک  دوب  شیوخ  تبقارم  اب  هارمه  هنوگ  نآ  ربمایپ  تیلوؤسم  ساسحا 

«3 . » ِیب ُلَعُْفی  ام  ِيرْدَأ  ام 
ناکرـشم یتقو  دـحا  رد  تشذـگیم . شیوخ  ینورد  تاّینمت  زا  یناسآ  هب  هک  دوب  شیوخ  بوبحم  ياـضر  يوج  یپ  ناـسنآ  یمارگ  نآ 

وا رب  ار  مایپ  نیا  ّقح  شورـس  اما  دوب ، لثم  هب  هلباقم  ناهاوخ  یعیبط  روط  هب  ناسنا  کی  ناونع  هب  وا  دندرک ، هلثم  ار  هزمح  شزیزع  يومع 
: دناسر

«4 . » َنیِِرباَّصِلل ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَص  ِْنَئل  َو  ِِهب  ُْمْتِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  اُوِبقاعَف  ُْمْتبَقاع  ْنِإ  َو 
«5 . » دیزگرب دیدنسپیم - ادخ  هک  ار - وفع  هار  گنردیب 

______________________________

.58 فارعا / ( 1)
.6 فارعا / ( 2)
.9 فاقحا / ( 3)
.126 لحن / ( 4)

.377 / 12 نازیملا ، ك : ر . ( 5)
53 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
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ناسنا ریذپ  اطخ  یجیردت و  لماکت 

يدوخ هب  وا  هک  تسه  نیا  زا  رتالاب  يدـهاش  تسا ، یهلا  مایپ  لقان  طقف  ربمایپ  و  ناهج ، راگدرورپ  نخـس  نآرق  یحو  هک  نیا  رد  ساـسا 
ياـضتقا هب  یّما  يدرف  هک  دـجنگیمن  ینهذ  شجنـس  رد  تسا ؟ ناوتاـن  ینخـس  نینچ  ندروآ  زا  يرـشب ، تاـناکما  صیاـصخ و  اـب  دوخ 

تایح لیصافت  حرش ، « 1 . » تسا یناسنا  هشیدـنا  رکف و  قفا  زا  رتارف  هک  دـنک  هضرع  ار  یمیهافم  فراـعم و  شیوخ  رـصع  یملع  لـیاسو 
ياـههمانرب نیناوق و  نییبت  نادـب ، ناـکین و  تشونرـس  ناـسنا و  گرم  زا  سپ  یگدـنز  تاـییزج  حیرـشت  روط  نیمه  ناـسنا ، زین  ناـهج و 

ملعم ای  ینورد  رکف  مادـک  هدـهع  زا  رـشب  یعمج  يدرف و  یگدـنز  بناوج  زا  يدـعب  چـیه  نتفرگن  هدـیدان  ایند و  نیا  رد  ناـسنا  یگدـنز 
؟ دیآیم رب  ینوریب 

؟ دناهتشاد ار  شیوخ  تیعماج  ندوب و  لماک  ياعدا  اهنآ  زا  کی  مادک  نآرق  زج  اّما  دراد ، غارس  ار  باتک  اهنویلیم  ناسنا  یعامتجا  خیرات 
«2 . » ٍءْیَش ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو 

هتفگ وا  ار  ینتفگ  نخـس  نیرخآ  دـنک  اعدا  هک  دـهدیم  دوخ  هب  ار  تأرج  نیا  تسا ، يرکف  تمالـس  ياراد  هک  یناسنا  هدنـسیون  مادـک 
؟ تسا ریذپان  هشدخ  تیعقاو و  نیع  شیاههتفگ  مامت  تسا و 

«3 . » ِهِیف َْبیَر  ُباتِْکلا ال  َِکلذ 
، درادیم رب  ماگ  شیوخ  ياههدیا  دشر  شیالاپ و  تهج  رد  هتسویپ  تسا و  هدنیازف  یجیردت  لماکت  یناسنا  ره  رکفت  هصیـصخ  هک  نآ  اب 
ار انعم  ظفل و  رد  نوگمه  هوکـشرپ و  گنهآ  کـی  هراومه  شیوخ  لاـس ) هس  تسیب و  دودـح   ) یموجن لوزن  نارود  لوط  رد  نآرق  یلو 

زا ار  نآ  یکم  نیزاغآ و  تایآ  دناوتیمن  یگداس  هب  هدنناوخ  هک  دیارآیم 
______________________________

ياهلصف 1 و 2. نوغرا ، دّمحم  زورما ، زورید و  مالسا  زین : رخآ ، لصف  ياکوب ، رتکد  ملع ، نآرق و  لیجنا ، تاروت ، ك : ر . ( 1)
.89 لحن / ( 2)

.2 هرقب / ( 3)
 54 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

: دسانش زاب  نیماجرف  یندم و  تایآ 
«1 . » ًاِهباشَتُم ًاباتِک  ِثیِدَْحلا  َنَسْحَأ  َلََّزن  ُهَّللا 

یلهاج رصع  بادآ  تاداع و  نآرق و 

رـصع رد  امومع  زاجح  نیمزرـس  اصوصخ و  هکم  رد  نآ  زج  یقالخا و  يداقتعا ، یعامتجا ، یگنهرف ، یملع ، طیارـش  ایآ  رگید  تهج  زا 
؟ دـهد ناماس  ار  نآرق  دـننامه  یباتک  هرابکی  هب  ثنحت )  ) هژیو تدابع  تراجت و  یناپوچ ، هقباس  اب  یـصخش  هک  تسا  روراب  ناسنآ  تثعب 

هعماج نآ  یبدا  کبـس  يداقتعا و  یقالخا ، يرکف ، صیاصخ  زا  یباتزاب  لقا  ـال  وا  هتـشون  هک  تسین  نآ  شاهمزـال  اـیآ  تسا ، نینچ  رگا 
؟ نآ فلاخم  ای  نآ  رگناریو  هن  دشاب و 

ییوج دروامه  ییوگبیغ و 

ياهسایقم یلقع و  تابساحم  بلاق  رد  زگره  هک  دوشیم  راهظا  ناهج  قیاقح  هب  طوبرم  یبیغ  ياهییوگـشیپ  ياهراپ  يدّمحم  یحو  رد 
يزوریپ یناسنا و  عماوج  لوفا  ندمت و  لماوع  خیرات و  هفسلف  دنور  رد  یعطق  ياهتنس  هلـسلس  کی  نییبت  « 2 . » دنیشنیمن یبرجت  ینهذ و 
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یناسنا هدـش  هتخانـش  ياهدـتم  هیاپ  رب  هک  یخروم  سانـشهعماج و  رکفتم و  چـیه  يرکف  ياهلیلحت  رد  نآ ، زج  لـطاب و  رب  ّقح  نیماـجرف 
«3 . » دجنگیمن درورپیم ، هیضرف 

«4 . » ِضْرَْألا ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَْفنَی  ام  اَّمَأ  َو  ًءافُج  ُبَهْذَیَف  َُدبَّزلا  اَّمَأَف  َلِطاْبلا  َو  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُبِرْضَی  َِکلذَک 
______________________________

.23 رمز / ( 1)
/54 رمق / . ) َُربُّدلا َنوُّلَُوی  َو  ُعْمَْجلا  ُمَزُْهیَس  ٌرِصَْتنُم  ٌعیِمَج  ُنَْحن  َنُولوُقَی  ْمَأ  هکم : ناکرـشم  تسکـش  لیبق  زا  صاخ  ياهییوگـشیپ  زا  ریغ  ( 2)

. نآ زج  و ...  ( 44
هورگ نآرق ، دید  زا  ندـمت  لماوع  اهرایعم و  زین : ص 190 ، ردص ، رقاب  دمحم  خـیرات ، هعماج و  نآرق ، رد  یعامتجا  ياهتنـس  ك : ر . ( 3)

. مالّسلا هیلع  مولعلا  رقاب  ریسفت 
.17 دعر / ( 4)

 55 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
نآرق نیا  اما  دـنام »؟ دـهاوخ  هشیمه  يارب  شیاوتحم  نتم و  رکف ، نیرترب  ناونع  هب  نم  باتک   » دـیوگب دـناوتیم  یناـسنا  هدنـسیون  مادـک 
ینایح يرکف و  تکرح  نیا  زونه  هک  ياهرود  ینعی  دنایکم ، تایآ  اهنیا  دـیوگیم . نخـس  رـشب  خـیرات  رد  دوخ  یگنادواج  زا  هک  تسا 

زا ریغ  یتنامض  هچ  زا  رادروخرب  ّقح  يزوریپ  هب  تبسن  عطاق  ياههدعو  همه  نیا  درادن . شرتسگ  يارب  ياهنیمز  چیه  تسا و  هار  زاغآ  رد 
؟ تسا ناهج  ثداوح  مامت  هب  ملاع  ریذپانتسکش و  يورین  کی  ياههدعو 

«1 . » َنوُروُْصنَْملا ُمَُهل  ْمُهَّنِإ  َنِیلَسْرُْملا  اَنِدابِِعل  اُنتَِملَک  ْتَقَبَس  ْدََقل  َو 
مه نآ  ظفاح  تسادـخ و  نخـس  نآرق  هک  دـنکیم  دـعاقتم  ار  يدـنمدرخ  ناسنا  ره  ریذـپان ، هشدـخ  تنامـض  تیعطاق و  تحارـص ، نیا 

، هشیمه يارب  نآرق  يریذـپان  هلباقم  زا  ینآرق ، یحو  ياهمایپ  یخرب  رد  (. 9 فص /  ) تسا ریذپان  للخ  تنایـص ، نیا  تسا و  ناهج  يادخ 
. تسا هتفر  نخس 

«2 . » ًاریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناک  َْول  َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنآْرُْقلا ال  اَذه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِْإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق 
: تسا هتفر  تلاسر  دصقم  مامتا  يارب  ربمایپ  صخش  تنایص  ظفح و  زا  نخس  نآرق  ياهمایپ  یخرب  رد 

«3 . » اِنُنیْعَِأب َکَّنِإَف  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصا  َو 
«4 . » َنِیئِزْهَتْسُْملا َكاْنیَفَک  اَّنِإ  َنیِکِرْشُْملا . ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  ُرَمُْؤت  اِمب  ْعَدْصاَف 

«5  ... » ِساَّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای 
ناظفاحم نارای و  نایم  رد  هک  دناهدوب  خیرات  نایاورنامرف  نادنمتردق و  رایسب  هچ 

______________________________

.172 - 171 تافاص / ( 1)
.88 ءارسا / ( 2)
.48 روط / ( 3)

.94 رجح / ( 4)
.67 هدئام / ( 5)

 56 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
نخس رگا  زومرم ، ياهتنایخ  نانمـشد و  ياهدیدهت  نایم  رد  ریذپ  یحو  صخـش  تسارح  هدعو  نیا  اّما  دناهدش ، هتـشک  گنرین  هب  دوخ 
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«1 « ؟ دشخبیم ربمایپ  صخش  هب  يدامتعا  هچ  دراد و  یتنامض  هچ  دشابن  یهلا  بیغ 

کبس توافت 

زا يریگهرهب  دـنکیم ، تباث  ینـشور  هب  ار  نآرق  ینایح  تفرعم و  ربمایپ و  یـصخش  رکف  نایم  کیکفت  هک  رگید  هجوت  لباق  لـصا  کـی 
ربمایپ یصخش  تاملک  نومضم  کبس و  هک  تسین  یشوپ  مشچ  لباق  هتکن  نیا  تسا . یحو  رـصع  یـسانش  کبـس  برع و  تایبدا  خیرات 

هک یتروص  رد  تخیگناینرب . برع  ناداقن  ناسانـش و  نخـس  نایم  رد  ار  ياهژیو  باجعا  هنوگ  چیه  نکیل  دوب . هلاس  لهچ  یتمدـق  ياراد 
هنوگ ود  نیا  مه  یحو  رصع  زا  سپ  دندنام . زجاع  نخس  نیا  ریـسفت  رد  هک  دروآ  دیدپ  اهنآ  رد  ار  يایتفگـش  نانچ  وا  ینایح  ناگژاو و 

. درک ظفح  ار  دوخ  ییادج  هتسویپ  نومضم  کبس و 
نومضم زا  یتحار  هب  دشاب ، هتشاد  ییانشآ  نآرق  اب  هک  یسک  ره  يارب  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  صخش  راتفگ  کبس  نومـضم و 

هک مه  یناسک  تسا و  ریذپان  دننامه  هک  تسا  نانچ  نآرق  رد  صاخ  ياههژاو  مالک و  قایـس  تسا . کیکفت  لباق  ینآرق  مالک  کبـس  و 
نانخـس هک  یتروص  رد  دناهدرواین ، تسد  هب  يرگید  لصاح  ییاوسر  زج  دناهدمآ ، رب  نآ  يزاس  دننام  دیلقت و  ددص  رد  خـیرات  لوط  رد 

«2 . » تسا ياهصیصخ  نینچ  دقاف  وا  ثیداحا  ربمایپ و  دوخ 
دقاـف يرما  یناـسنا  دارفا  طـسوت  ربماـیپ  هب  نآرق  میلعت  ضرف  هتکن ، نیمه  وـترپ  رد  و  دزیخ ؟ هچ  يرغـال  هشپ  زادزیرب  رپ  باـقع  هک  اـجنآ 

. نادجو یهاوگ  ات  تسا  یمشچ  خوش  زا  یشان  رتشیب  و  یبدا ، ینابز و  هژیو  هب  یملع و  رابتعا 
______________________________

.42 / 6 نازیملا ، ( 1)
.254 - 191 / 4 نآرقلا ، مولع  یف  دیهمتلا  ( 2)

 57 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
ياههاگشاب تخانشیم . یکین  هب  ار  یبدا  مالک  شزرا  ناشیا  نز  درم و  تشاد و  ياج  یـسانش  نخـس  تغالب و  تحاصف و  هلق  رد  برع 

الط بآ  هب  هک  دوب  هدـیزگرب  ياههدیـصق  عبـس  تاقّلعم  دـیدرگیم و  اپ  رب  ناشنایم  رد  يرونخـس  رعـش و  هقباـسم  ياههاگـشیامن  یبدا ،
زا اهنآ  مامت  دـمآ ، نآرق  یتقو  اما  دـمآیم . رامـش  هب  اهنآ  نابحاص  تاـهابم  هیاـم  و  تشگیم ، هتخیوآ  هبعک  راوید  رب  دـشیم و  هتـشاگن 

، تئارق رارکت  نامز و  تشذگ  و  « 1  » درک دوخ  هتفیـش  ار  همه  ناج  لد و  نآرق  هبذاج  دش . هدیچرب  هبعک  راوید  زا  داتفا و  هوکـش  هولج و 
. دناشنن نآ  راوتسا  تماق  رب  یگنهک  رابغ 

الیق موقا  يوقا و  هباتک  ودّمحم  نید  ّنا  ربکا  هّللا 
نیا همـشچرس  أشنم و  هک  میوشیم  کـیدزن  تقیقح  نیا  هب  اـم  نونکا  « 2  » الیدنقلا أفطأف  حابـصلا  علطهدنع  فلاوّسلا  بتکلا  اورکذـت  ال 

تسا و هثداح  نیا  میقتـسم  درف و  هب  رـصحنم  هاوگ  هک  ربمایپ  دوخ  فارتعا  هب  دوشیم ، رهاظتم  نآ  هدـنریگ  ریثأت  هدارایب و  هک  ياهدـیدپ 
، تسا هتخاس  ریذپان  دننام  ار  نآ  هک  نآرق  يراصحنا  ياهیگژیو  شنارـصاعم و  وا و  یملع  طباور  لیاسو و  وا  یگدنز  یـسررب  وترپ  رد 

بیغ کی  هضافا  قارـشا و  وا و  یـصخش  شـشک  رکف و  زا  جراخ  یملع  قوف  هدیدپ  نیا  ریزگان  تسین . وا  درف  دودحم  تعیبط  تاذ و  زا 
رمثیب یشالت  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  يدّمحم  یحو  يارب  یناسنا  أشنم  ردصم و  ندرک  ادیپ  يارب  وج  تسج و  و  « 3 . » دشابیم قلطم 

. تسا
______________________________

.246 / 1 یبرعلا ، بدالا  خیرات  ك : ر . ( 1)
ص 66. اضر ، دیشر  يدمحملا ، یحولا  ( 2)
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ص 76. میظعلا ، أبنلا  ( 3)
58 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لمأت تهج  ییاهشسرپ 

؟ تسا مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  رکف  هتخاس  نآرق  هک  تفریذپ  ناوتیمن  ارچ  - 1
؟ تسا موهوم  يرما  نامّلعم ، زا  نآرق  شزومآ  هیضرف  ارچ  - 2

؟ تسا تثعب  رصع  گنهرف  زا  ینآرق  یحو  زیامت  ثعاب  یطیحم ، ياههفلؤم  رصانع و  هچ  - 3
؟ درک جاتنتسا  ار  یحو  ندوب  ییادخ  ناوتیم  ناسنا ، ریذپ  اطخ  یجیردت و  لماکت  هصیصخ  زا  هنوگچ  - 4

؟ دراد يزیامت  هچ  نآرق  لوزن  رصع  یبدا  کبس  اب  نآرق  یبدا  کبس  - 5
؟ دماجنایم ياهجیتن  هچ  هب  تیلهاج ، نارود  ياهشزرا  اب  نآرق  بادآ  اهشزرا و  ضراعت  - 6

59 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

یحو متخ  ترورض و  ناکما ، مّوس  لصف 

هراشا

فراعم و یهاگآ ، یمومع  ياهقفا  زا  رتارف  هک  دراد  دوجو  ياهدنریگ  متسیس  يرـشب  هعماج  نایم  رد  هک  دوب  نیا  هتـشذگ  بلاطم  لصاح 
هک دیآ  شیپ  یخرب  نهذ  رد  شسرپ  نیا  تسا  نکمم  نکیل  دناسریم . نارگید  هب  دنکیم و  تفایرد  یهلا  هژیو  میهفت  هب  ار  ییاههزومآ 

يروعش زا  رادروخرب  هتـشاد و  طابترا  بیغ  ناهج  اب  اهناسنا  یخرب  هک  تشاد  ناعذا  ناوتیم  هنوگچ  تسا ؟ نکمم  يرما  نینچ  اعقاو  ایآ 
ار اـهنآ  يوـعد  ناریگ  یحو  نارـصاعم  ـالومعم  ارچ  دـشابیمن ، لاـحم  عوـضوم  نیا  رگا  و  تسا ؟ نارگید  سرتـسد  زا  رود  هک  دـناهژیو 

؟ دنتسیرگنیم ازهتسا  يروابان و  هدید  هب  ار  ناشنانخس  هتفریذپن و 
مولع هک  تسا  نآ  تیاهن  دـیامن . یفن  ار  یحو  ناـکما  هک  درادـن  دوجو  یـصاخ  یملع  لـیلد  هنوگ  چـیه  هک  درک  هجوت  دـیاب  خـساپ  رد 

یهاوگ ینشور  هب  رشب  ندمت  تایح و  خیرات  دنک . نییبت  ار  یحو  روعش  تقیقح  تسا  هتسناوتن  نونکات  دوخ  نیناوق  بوچراچ  رد  يرـشب 
نییآ و  مدآ ، ملاع و  هدنیآ  هتشذگ و  زا  عیسو  ییاهـشنیب  دنتـساخرب و  گرزب  ینادرم  ناسنا ، یگدنز  نوگانوگ  ياهههرب  رد  هک  دهدیم 

یمسر هار و  و 
 60 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

ياج رب  اپ  هبناج و  همه  ریثأت  دناوخیم و  ارف  يونعم  يدام و  لامک  دشر و  هب  ار  ناگمه  هک  یلاعتم  مایپ  نیا  دـندرک . هضرع  ار  دنمـشزرا 
ریـسفت هنوگ  چـیه  تسا و  یهلا  بیغ  ناهج  اب  اهنآ  هژیو  طابترا  رگنایب  اهنت  تشذـگ ، یقاب  ناسنا  یگدـنز  نوگانوگ  داعبا  رد  ار  شیوخ 

. دباتیمن رب  ار  يرگید 
تادوجوم تایح  يدام و  ناهج  ياهزار  زا  يرایـسب  هک  نانچمه  تسا ، هتخانـشان  ام  يارب  يولع ، ملاـع  اـب  ناـنآ  طاـبترا  یگنوگچ  هتبلا 

مولع نیرتیبرجت  دوش . قیاقح  نآ  راکنا  أشنم  دـناوتیمن  زگره  لـهج  نیا  نکیل  تسا . لوهجم  مولع  ناـقّمعتم  نادنمـشناد و  يارب  یناد 
زار تسا  هتسناوتن  نونکات  ملع  دراد . خساپیب  شـسرپ  اهدص  یناهیک ، ياضف  ياهانتیال  ياههنارک  نورتکلا و  متا و  هلأسم  دوخ  رد  زونه 

تادوجوم زا  يرایـسب  رد  يزیرغ  ياهیهاگآ  شافخ و  زومرم  ياـهتیلاعف  ناویح ، نیا  یگدـنز  ياهیتفگـش  لـسع و  روبنز  يزیرغ  روعش 
زا یـشخب  نآ ، زا  يریذـپوگلا  تعیبط و  ياهزار  فشک  اب  دـشوکیم  کـینویب  يدـیلقت  دـیدج و  شناد  زورما  دـیامن . لـیلحت  ار  یعیبط 
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يوس زا  یمومع  لماکت  هار  ناشن  یتسه و  أدبم  هنامیکح  ریبدت  زج  يرگید  هیجوت  اهیتفگـش  نیا  دوجو  ایآ  دنک . میمرت  ار  مولع  صیاقن 
یمومع مهف  ورملق  رد  تسا ، ریذپان  رارکت  رترب و  ياهدیدپ  هک  يوبن  یحو  تشاد  راظتنا  ناوتیمن  نیا  ربانب  دراد ؟ دنوادخ  ناشنیب  تاذ 

ملاع دوهش  بیغ و  ماجرف و  زاغآ و  فیلکت  هک  تسا  نآ  زا  رتدودحم  رشب  ینالقع  یبرجت و  شناد  هیام  کنت  بلاق  اساسا  دیآ . رد  رـشب 
. درادب مولعم  ار  مدآ  و 

زا دریگیم و  تمدخ  هب  ار  هدنتـسرف  هدنریگ و  هدیچیپ  رایـسب  ياهمتـسیس  دماج ، هدام  زاس  تخاس و  بیکرت و  اب  ناسنا  قاّلخ  رکف  یتقو 
ربخ ملیف و  سکع و  اهنآ  زا  هدـنز  روط  هب  درادیم و  رب  ناـیم  زا  ار  نیمز  نامـسآ و  یناـکم  ياههلـصاف  یناـمز و  ياـهتفاسم  قیرط  نیا 
؟ دراد دوجو  اریذپ  دعتسم و  ياهناسنا  زا  یخرب  هب  تیاده  مایپ  نداتسرف  رد  ناهج  راگدیرفآ  تردق  راکنا  يارب  ياهنیمز  ایآ  دریگیم ،

تسیابیم میریگب ، نآ  ققحت  عوقو و  ار  هدیدپ  کی  ناکما  لیلد  نیرتنشور  رگا 
 61 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. دناوخیم شیوخ  ياوتحم  نتم و  رد  لمأت  هب  ار  ناسنا  هدش و  عقاو  ایوگ  ياههناشن  اب  یحو  تفگ 

یحو اب  زیتس  لماوع 

هراشا

: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  دروم  ود  هب  هک  تسا  ینوگانوگ  لماوع  للع و  زا  یشان  هک  لقع ، ملع و  رس  زا  هن  نآ  یفن  یحو و  اب  زیتس 

: یشیدنا دودحم  فلا )

تبسن دنتشاگنایم و  ریذپ  لاوز  فدهیب و  تعیبط  رد  رصحنم  ار  ملاع  دندومنیم و  هئارا  ناهج  زا  يداحلا  يدام و  يریسفت  هک  یناسک 
یبایهشیر رد  نآرق  دنتـسیرگنیم . دیدرت  هدید  هب  زین  ار  یحو  توبن و  دنتـشادن ، تافتلا  دنوادخ  تیبوبر  شنیرفآ و  ماقم  ملاع و  أدبم  هب 
یتسردب ار  ادخ  تسا ، هدرکن  لزان  رـشب  رب  ار  يزیچ  چـیه  دـنوادخ  دـنیوگیم  دـنتلاسر و  یحو و  رکنم  هک  نانآ  دـیوگیم  عوضوم  نیا 

ناگدیرفآ و مامت  هدننک  هرادا  ّربدم و  ملاع  راگدیرفآ  هک  دـنتفاییم  رد  دنتـشاد ، یتسه  هب  تبـسن  لماک  یتخانـش  اهنیا  رگا  دناهتخانـشن .
. تسا تعیرش  یحو و  ناسنا  ندناسر  دصقم  هب  ریبدت و  مزاول  زا  تسا و  ناشیا  ياهزاین  مامت  هدننک  نیمأت 

«1 . » ٍءْیَش ْنِم  ٍرََشب  یلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اُولاق  ْذِإ  ِهِرْدَق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَق  ام  َو 
«2 . » ْمِِهب َقاح  َو  ِْملِْعلا  َنِم  ْمُهَْدنِع  اِمب  اوُحِرَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُسُر  ْمُْهتَءاج  اَّمَلَف 

: يدام قالخا  ب )

. تسا هدوب  یتسرپاوه  رابکتـسا و  هتـشاد ، ریثأت  نّیعم  صخـش  تلاسر  راکنا  و  هصاخ » تّوبن   » هژیو هب  یحو و  راکنا  رد  هک  يرگید  أـشنم 
هشیر ناشناور  رد  ناسنا  تعیبط  هب  یگتسبلد  يدنبیاپ و  سب ، دیدیم و  ار  تعیبط  رهاظم  طقف  ناشناج  مسج و  شوگ و  مشچ و  هک  نانآ 

زا ار  وا  دیاب  دشاب ، هتشاد  يربمایپ  ادخ  تسانب  رگا  دنیوگیم  هدرک و  یبایزرا  رایعم  نیا  وترپ  رد  ار  قیاقح  همه  هک  دنوادیم 
______________________________

.91 ماعنا / ( 1)
.83 رفاغ / ( 2)
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 62 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
ْمُهَْنَیب انْمَـسَق  ُنَْحن  َکِّبَر  َتَمْحَر  َنوُمِـسْقَی  ْمُه  َأ  ٍمیِظَع  ِْنیَتَیْرَْقلا  َنِم  ٍلُجَر  یلَع  ُنآْرُْقلا  اَذـه  َلُِّزن  َْول ال  اُولاق  َو  دـنیزگرب ! نادـنمتورث  ناـیم 

«1 . » ْمُهَتَشیِعَم

تیلع نوناق  زا  هتخانشان  يوترپ  یحو 

نیعم ياهلومرف  ورملق  زا  جراخ  اهناسنا ، یخرب  يارب  تفرعم  یعون  یّلجت  یحو و  شریذپ  هک  دـیآ  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  تسا  نکمم 
رب مکاح  یلولعم  یّلع - ماظن  یتسه و  ناهج  يراج  تنـس  فالخ  ناسنا ، شالت  باستکا و  نودب  و  ینافرع ، یفـسلف ، یبرجت ، ياهیهاگآ 

. تسا ملاع 
تلع و نوگانوگ  ياهدومن  قیداصم و  نوناق  نیا  دافم  اّما  تسا ، ریذپان  انثتسا  ریگارف و  یلقع  تنس  کی  تیلع  نوناق  هک  تسا  نآ  خساپ 

. دنکیمن یفّرعم  ام  هب  ار  لولعم 
للع و ریثأت  اّما  تسا . لماکت  دشر و  هب  ور  جیردت  هب  دودحم و  رایسب  زین  يّدام  تابّبـسم  بابـسا و  صاخ  رهاظم  هب  تبـسن  یناسنا  شناد 
هب هتفاین و  هار  یبرجت  مولع  ياـهنومزآ  تادـهاشم و  ورملق  رد  رد ، دـنچ  ره  زین  یعیبط  ناـهج  ياههدـیدپ  رب  یعیبط  يداـم و  ریغ  بابـسا 

. تسا مئاق  نآ  تابثا  رب  یلقع  لیلد  هکنآ  رب  نوزفا  درادن ، دوجو  زین  نآ  یفن  رب  یملع  لیلد  هنوگ  چیه  نکیل  تسا ، هدماین  باسح 
شنیب خنس  زا  تسا  هدش  نومزآ  يرشب  شناد  یمومع  عبانم  ناونع  هب  هچنآ  دنیوگب  دنناوتیم  رادقم  نیمه  یبرجت  ياههیرظن  اههیضرف و 
ییزج فیصوت  یبرجت  شناد  رنه  دنشاب . تفرعم  أدبم  زا  يرگید  عون  رکنم  دنناوتیمن  زگره  اّما  تسا . ینافرع  یلقع و  یبرجت ، یّـسح -

ملع نیا  هفیظو  زا  جراخ  مولع ، نیا  هزوح  زا  نوریب  ياهتیعقاو  یفن  ای  تابثا  اّما  دراد ، رارق  نآ  ياهرازبا  سر  ریت  رد  هک  تسا  ییاـهتیعقاو 
. تسا یملع  ریغ  ییوپاکت  هراب  نیا  رد  رظن  راهظا  و 

______________________________

.32 - 31 فرخز / ( 1)
63 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

ناسنا تشونرس  رد  ادخ  یعیرشت  هلخادم  ترورض 

نآ زا  ییادخ  ناگدیزگرب  ناگبخن و  زا  یصاخ  هورگ  اهنت  هک  دراد  رارق  رشب  يور  شیپ  یبای  یهاگآ  خنس  کی  دش  مولعم  هکنآ  زا  سپ 
هداد رارق  شناگدنب  دوخ و  نایم  طابترا  لپ  ار  نانآ  اهنت  دـنوادخ  دـندروآیم و  ناغمرا  هب  ار  یقیاقح  هتـشاد  لاصتا  بیغ  ناهج  اب  قیرط 

راگدـیرفآ هک  تسا  هدرکیم  باـجیا  یترورـض  هچ  تسیچ ؟ راـک  نیا  تمکح  هک  دـبای  هار  یخرب  نهذ  رد  شـسرپ  نیا  نکمم  تـسا ،
هک تخانـش  نوگانوگ  ياهرازبا  ایآ  دروآ ؟ دیدپ  ار  یحو  مان  هب  هژیو  یطابترا  دناشوپب و  اهناسنا  زا  یخرب  مادنا  رب  ار  توبن  هماج  میکح 

دیامنیم باجیا  ترورـض  تسین و  یفاک  یگدنز  مسر  هار و  تسرد  ندومیپ  یبای و  فده  يارب  تسا ، هداهن  اهناسنا  درف  درف  دوجو  رد 
نهذ رد  هراوـمه  زورما  هب  اـت  زاـبرید  زا  هک  تسا  یـشسرپ  نیا  دـیآ ؟ دوـجو  هب  وا  تشونرـس  رد  هلخادـم  مـیلعت و  زا  یـصاخ  هویـش  هـک 
ناماس هشیدنا  ریبدت  اب  ار  ناسنا  یگدنز  نوگانوگ  طباور  دنناشنب و  یحو  ياج  رد  ار  لقع  دناهدیشوکیم  هک  نانآ  هژیو  هب  نادنمـشیدنا 

. تسا هدوب  حرطم  دنشخب ،
نسح و هک  یناسک  اّما  دنشاب . لاعفا  یتاذ  حبق  نسح و  هب  لئاق  هک  دباییم  انعم  یناسک  رکفت  يانبم  رب  لاؤس  نیا  هک  تسا  هجوت  روخ  رد 

نینچ دنراگنایم ، دودحم  شنیرفآ  زا  سپ  ار  دنوادخ  تردق  ای  دـندنبیم و  ادـخ  دروم  رد  ار  یـشسرپ  هنوگ  ره  باب  دـنرکنم و  ار  حـبق 
. درادن موهفم  ناشیارب  یلاؤس 
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: دیامنیم مزال  هتکن  کی  يروآ  دای  لاؤس  نیا  خساپ  رد 
حرط و بوچراچ  رد  دوجوم  ياههدـیدپ  همه  هک  میباییم  رد  یتسه ، ناهج  مظنم  نالک و  ياـههعومجم  یگژیو  رد  لـمأت  هعلاـطم و  اـب 

. دنتکرح رد  فده  نآ  يوس  هب  زیگناتفگش  ییورین  ریبدت  تحت  هدش و  هدیرفآ  هنامیکح  نّیعم و  یفده  ساسا  رب  قیقد و  باسح 
نیا تسا . هدـش  هداهن  تادوجوم  ناج  رد  هک  تسا  نوریب  زا  شـشک  تیادـه و  یعون  رگناـیب  هتـسویپ ، شـشوک  یمومع و  يوپاـکت  نیا 

رسارس رد  هماع » تیاده   » نامه
 64 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

شیادـیپ لـصا  هک  ناـنچمه  شنیرفآ  ناـهج  یهلا ، ینیب  ناـهج  شرگن  بسح  هب  تسا . تیبوـبر » رد  دـیحوت   » هدروارف هـک  تـسا  یتـیگ 
، تسوا هب  ضحم  هتـسباو  راگدیرفآ و  ریبدت  تحت  زین  یبای  دصقم  یگدنز و  رارمتـسا  هرامه  رد  تسا ، هناگی  يادـخ  رادـماو  ار  شیوخ 

. دنریذپان کیکفت  مه  زا  تیبوبر  شنیرفآ و  ینعی 
«1 . » َنیَِملاْعلا ُّبَر  ُهَّللا  َكَرابَت  ُْرمَْألا  َو  ُْقلَْخلا  َُهل  الَأ 

سپـس هدیـشخب  ار  وا  راوازـس  شنیرفآ  زیچ ، ره  هب  هک  تسا  یـسک  نامه  ام  راگدرورپ  «، 2  » يدَـه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر 
. تسا هدرک  شتیاده 

هب یبایهار  یهلا و  ماهلا  زا  روهرهب  شیوخ ، يدوجو  هبتر  بسانتم  کی  ره  ناکما  ناهج  تادوجوم  یبوبر ، دیحوت  ياضتقا  هب  ناس  نیدب 
. دنراگدرورپ یبیغ  هزومآ  یقلت  دهاش  تایح و  فده  يوس 

، دندوجو زا  ياهژیو  ّظح  زا  رادروخرب  کی  ره  هدوب ، يددعتم  یـضرع  یلوط و  ياهتوافت  ياراد  یتیگ  هنهپ  ياههدیرفآ  هک  اجنآ  زا  هتبلا 
نآ هب  صوصخم  ياهتیلباق  صاخ و  دوجو  اب  بسانتم  اهنآ  زا  کی  ره  اب  زین  یتسه  أدـبم  يوس  زا  لماکت  مایپ  میهفت  طاـبترا  هوحن  ارهق 

. دوب دهاوخ 
یگدنز هنومن  يارب  میرک  نآرق  دننک . یگدنز  دـیاب  هنوگچ  هک  دـننادیم  اقیقد  يزیرغ  روط  هب  ینوریب  ملعم  هب  زاین  نودـب  تاناویح  مامت 

هنوگچ هک  دـننادیم  یعیبط  یماهلا  اب  تاتابن  ناهایگ و  دـش . هراشا  زین  البق  هک  تسا  هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  يو  هب  یحو  لسع و  روبنز 
 ... رون و كاخ و  بآ و  نوگانوگ  داوم  زا  رادقم  هچ  دننک و  هیذغت 

رایـسب روط  هب  اهنورتکلا  تسا . شورخرپ  زین  اههرذ  تادامج و  ملاع  رتارف  نیا  زا  دـنیآ . لیان  دوجو  ییاـهن  فدـه  هب  دـنیامن و  هدافتـسا 
اهنوتورپ و روط  نیمه  دنیامن . تکرح  اهنوتورپ  فارطا  رد  یتعرس  هلصاف و  هچ  اب  هنوگچ و  هک  دننادیم  قیقد  ساسح و 

______________________________

.54 فارعا / ( 1)
.50 هط / ( 2)

 65 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
هب کیدزن  ابیرقت  اهنآ  راک  رد  اطخ  یچیپرـس و  لامتحا  دنیاشوک و  ربخ و  اب  تایح  هاگتـسیز  رد  دوخ  فیاظو  زا  یبوخب  متا  يازجا  ریاس 

. تسا تانیاک  رب  مکاح  يدنمنوناق  نیمه  رذگهر  زا  نادنمشناد  یملع  ياهینیب  شیپ  تابساحم و  مامت  تسا . رفص 
يورین هب  زیهجت  اب  هداهن ، رـس  تشپ  ار  يدوجو  ياههلپ  نیا  همه  یناویح  یتابن و  يدامج ، تایـصوصخ  ظفح  اب  ناـسنا  ناـیم  نیا  رد  اـّما 

ای يرهق  روط  هب  هک  تسین  روبجم  یتسه  غلاب  دـنزرف  ناونع  هب  وا  تسا . هدـش  راذـگاو  وا  دوخ  هب  شتـشونرس  يرگباختنا ، ناوت  كاردا و 
تسرد و هار  نوگانوگ  ياههار  نایم  زا  امنهار ، ياههناشن  اهولبات و  ندید  اب  دـناوتیم  هکلب  دـیامن ، تکرح  نّیعم  ریـسم  کی  رد  يزیرغ 

. دنیزگرب ار  رتهب 
زا هک  ییاهیهاگآ  یتایح و  ياهدادعتسا  ایآ  دباییم ؟ ققحت  هنوگچ  ناسنا  تشونرـس  رد  دنوادخ  هژیو  تیاده  هک  تسا  نیا  نخـس  مامت 
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؟ تسا یفاک  وا  لماکت  تداعـس و  هار  ندرک  ادیپ  یـساسا و  يریگمیمـصت  يارب  تسا ، هدـش  هداهن  هعیدو  هب  ناسنا  دوجو  رد  ادـخ  هیحان 
: اریز تسا . یفنم  خساپ  هک  تسا  نآ  تقیقح 

یبرجت و شناد  دراد ، رارق  یجیردـت  ناـهج  ياهتیدودـحم  ناـکم و  ناـمز و  نادـنز  رد  یعیبـط  لکـش  هب  ناـسنا  هکنآ  تهج  هب  ـالّوا :
يرـصع چـیه  دوریم . شیپ  یبسن  لماکت  شرتسگ و  يوس  هب  ور  نامز  تشذـگ  اب  دـشابیم و  اـطخ  ناـصقن و  نیرق  هراومه  وا  ینـالقع 

زا رظن  فرـص  دـشاب . هدومن  فرطرب  ار  شیوخ  يرکف  ياهیراوشد  هتـشاد و  ار  ناهج  ياهزار  ماـمت  لـیلحت  تردـق  رـشب  هک  تسا  هدوبن 
. تسا هدش  رتنوزفا  زین  وا  ياهشسرپ  هتفای ، هعسوت  رشب  یهاگآ  هنماد  ردق  ره  هکنیا 

یگداس هب  ناوتیمن  هتکن  نیا  زا  مینک ، یقلت  تیقفوم  اـب  نورقم  یبسن  روط  هب  تعیبط  تخانـش  رد  ار  ناـسنا  ریگ  یپ  شـشوک  رگا  اـیناث :
. تسا یمیاد  تسب  نب  هطقن  يرـشب و  شناد  تالوهجم  زا  وا  دوخ  دوجو  وت ، رد  وت  ياهیگدـیچیپ  فلتخم و  لـیالد  رب  اـنب  هک  تشذـگ 

: تسا رصاعم  ناسانشناسنا  نیرتگرزب  زا  یکی  یهاوگ  ریز  ترابع 
، عوضوم ماهبا  یگدیچیپ و  لولعم  موجن ، کیناکم و  یمیش ، کیزیف ، عیرـس  لماکت  اب  هسیاقم  رد  ناسنا  هب  طوبرم  مولع  تفرـشیپ  يدنک 

دعاسم هاتوک  ياهتصرف  و 
 66 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

نیا رد  یناوارف  یعاسم  دـیاب  تسا و  راوشد  راظتنا  ّدـح  زا  شیب  عناوم  نیا  زا  روبع  تسا . یمدآ  يرکف  نامتخاس  نینچمه  هعلاطم و  يارب 
ار نآ  تفرـشیپ  هک  یعناوم  اریز  دیـسر ، دهاوخن  کیزیف  ییابیز  یگداس و  هیاپ  هب  دوخ  زا  ام  ییاسانـش  زگره  همه  نیا  اب  درب . راک  هب  هار 

«1 . » دنتسه یگشیمه  دننکیم ، فقوتم 
ياهشالت يور  نیا  زا  ( 16 - 12 نونمؤم / . ) تسا نایاپیب  نادـیواج و  حور ، دوجو  وترپ  رد  نکیل  دراد ، يزاغآ  هطقن  ناسنا  تایح  اـثلاث :

یگدنز شیاسآ  ياههنیمز  مامت  يدرف  رگا  هکنیا  هچ  ددرگ . رادیاپ  تداعـس  یقیقح و  لامک  نیمأت  بجوم  هک  دنیـشنیم  رمث  هب  یتقو  وا 
، دشاب هدرواین  مهارف  ترخآ  یندشان  ناربج  ریذـپان و  نایاپ  یگدـنز  يارب  يدـمآ  راک  يونعم  هیامرـس  یلو  دـشاب ، مهارف  شاهلاس  داتفه 

ياـضر بسک  رد  هدوب و  تاـئالتبا  شوختـسد  دوخ  يویند  رمع  ماـمت  رد  یـسک  رگا  سکع  هب  تسا . هدـش  نارـسخ  نیرتـگرزب  راـتفرگ 
رد ار  تداعـس  دـهاش  دـشاب ، هتـشاد  يور  شیپ  رد  ار  وکین  هنادواج  تایح  دـشاب و  هدرک  يرپس  شالت  داهج و  هب  ار  رمع  یعقاو  بوبحم 

. تفرگ دهاوخ  شوغآ 
چیه هتشادن و  گرم  زا  سپ  ناهج  قیاقح  هب  تبسن  ضحم  ینالقع  ای  یبرجت و  تخانـش  هنوگ  چیه  ناسنا  یحو ، مایپ  زا  یـشوپ  مشچ  اب 

یهاگآ ان  يامیس  نیرتيدج  يور  نیدب  درادن . تشگزابیب  ینالوط و  رفس  نیا  يرورض  ياهزاین  اب  طابترا  رد  یـصاخ  ینیب  شیپ  هنوگ 
. ددرگیم رادومن  اج  نیا  رد  رشب  قلطم 

هدـیرفآ نارکیب  ياهتمحر  تفایرد  رادـیاپ و  دـصقم  نینچ  هب  ندیـسر  يارب  ار  ناسنا  دـنمفده ، میکح و  يادـخ  هک  میریذـپب  رگا  لاح 
؟ دهدن رارق  وا  يور  شیپ  رد  ار  فده  نآ  هب  ندیسر  مسر  هار و  یّلک و  هشقن  حرط و  هک  تفریذپ  ناوتیم  ایآ  تسا ،

. تسا دنوادخ  اب  تسرد  هنایم و  هار  نییبت ]  ] و «، 2  » ِلِیبَّسلا ُدْصَق  ِهَّللا  یَلَع  َو 
______________________________

ص 11. لراک ، سیسکلا  هتخانشان ، دوجوم  ناسنا  ( 1)
.9 لحن / ( 2)

 67 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
. تسام رب  ناگدنب ]  ] ییامنهار نامگیب  «، 1  » يدُْهَلل اْنیَلَع  َّنِإ 

هویـش یمومع  تیاده  رب  نوزفا  ناسنا ، تشونرـس  رد  هک  تسا  نیا  دنوادخ  تردق  تمحر و  فطل و  تمکح ، ملع و  همزال  تهج  نیدب 
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. یعیرشت هلخادم  تیاده و  زا  تسا  ترابع  هک  دشاب  هتشاد  ار  يو  زاین  عون  اب  بسانتم  دومنهر  زا  ياهژیو 
«2 . » ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  َِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َیلِإ  َو  َْکَیلِإ  یِحُوی  َِکلذَک 

. دشابیمن لقع  نداهن  رانک  لیطعت و  يانعم  هب  زگره  مالک  نیا  موهفم  هک  تسادیپ 
. تسوا ینورد  يامنهار  لقع  هک  هنوگ  نامه  تسوا ، ینورب  يامنهار  ناسنا و  هشیدنا  لّمکم  يوبن  یحو  مایپ  هکلب 

دوب رس  ناز  وا  تسا و  بیغ  وا  هکنآ  زدوب  رتناهنپ  لقع  زا  یحو  حور 
«3  » زیزع دمآ  ناک  لقع ، دباین  ردزین  تساهبسانم  ار  ییحو  حور 

تمصع یحو و 

یفرعم صاخ  یگژیو  هنوگ  ره  دقاف  ار  نآ  دهدیم و  هئارا  يریگیحو  توبن و  زا  یحیـسم  يدوهی - سدـقم  باتک  هک  یمیـسرت  مغر  هب 
رد تمصع »  » هک دشابیم  صیاصخ  طیارش و  هلسلس  کی  رب  طورشم  يریگیحو  تسا و  یهلا  یتبهوم  توبن  نآرق ، رظن  زا  « 4 ، » دنکیم

عرـش لـقع و  مکح  هب  راـگدرورپ  تیدوـبع  هفیظو  يدرف و  راـتفر  رد  تمـصع  روـط  نـیمه  نآ و  غـالبا  ظـفح و  بـیغ و  ماـیپ  تفاـیرد 
. تساهنآ نیرتیساسا 

تایآ هدنریگ  بطاخم و  میقتـسم  روط  هب  دـناوتیمن  یناسنا  ره  تساهتلاسر و  نیرتریطخ  نیرتنیگنـس و  یعیرـشت  یحو  مایپ  هک  اجنآ  زا 
، دشاب یبیغ  قیاقح  یهافش و 

______________________________

.12 لیل / ( 1)
.2 يروش / ( 2)

. مّود رتفد  يونثم  ( 3)
سقرم 14: ناهاشداپ 13 ، لّوا  ، 18 ، 13 ، 11 لیئومس / مّود  ، 38 - 30 : 19 ، 27 - 20 شیادیپ 9 : رفس  ( 4)

، .... 9 ، 8 نالوسر 7 ، لامعا  ، 19 - 13 یتم 16 : ، 71
 68 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

دشاب و یناسنا  ياهدادعتـسا  نیرتلماک  دجاو  هک  ( 124 ماعنا /  ) دنیزگیم رب  ار  يدرف  نانآ  نایم  زا  شیوخ  یتاذ  ملع  هب  ناحبـس  يادـخ 
دییأت هب  دـیؤم  شیوخ  راوتـسا  هدارا  قیمع و  شنیب  زا  يریگهرهب  اـب  هتـشاد و  ار  یناـیح  ّرـس و  یهلا و  ملع  یّلجت  تیلباـق  وا  دوجو  فرظ 

دهاوخن نیمأت  ناسنا  شنیرفآ  زا  ضرغ  اهنآ ، یپ  رد  تلاسر و  تثعب و  فده  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  ارچ  دشاب ، تمـصع »  » یهلا صاخ 
«1 . » ْمِْهَیلِإ َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  دش :

ناهرب نامه  نیا  ربانب  دوب . دهاوخ  قیاقح  دومن  ژک  اطخ و  یبایهار  بجوم  یلـصا  هدنریگ  نیا  رد  فارحنا  یکدـنا  شیادـیپ  يور  نیا  زا 
زین ییاهن  دصقم  ات  لوزن  أدبم  زا  نآ  تنایص  یضتقم  تسا ، تثعب  یعیرـشت و  یحو  لصا  یـضتقم  هک  یهلا  تمحر »  » و تمکح »  » یلقع

اوُغَْلبَأ ْدَق  ْنَأ  َمَْلعَِیل  ًادَصَر  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُُکلْـسَی  ُهَّنِإَف  ٍلوُسَر  ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  اَّلِإ  ًادَحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  دشابیم :
«2 . » ًادَدَع ٍءْیَش  َّلُک  یصْحَأ  َو  ْمِْهیََدل  اِمب  َطاحَأ  َو  ْمِهِّبَر  ِتالاسِر 

هب اّما  مینک . میـسرت  یتسرد  هب  ار  نآ  يریذـپان  اطخ  هویـش  میناوتیمن  ارهق  میرادـن ، یبرجت  یطابترا  یحو  تقیقح  اب  ام  هک  اـجنآ  زا  هتبلا 
دجاو نآ  هدـنریگ  هک  تسا  يدوهـش  ملع  زا  صاـخ  یعون  یحو  هک  تسا  نآ  یناـیح  تفرعم و  تینوصم  زار  هک  تفگ  ناوتیم  لاـمجا 
لباق ياهطساو  هنوگ  چیه  كردم  كردم و  نایم  دنکیم و  كرد  ار  نآ  دوجو  مامت  اب  اروضح و  هک  دوشیم  ینیقی  یملع  تقیقح  کی 

. تسین روصت 
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«3 . » يأَر ام  ُداؤُْفلا  َبَذَک  ام 
______________________________

.44 لحن / ( 1)
.28 - 26 نج / ( 2)

.11 مجن / ( 3)
69 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

یعیرشت یحو  ماسقا 

: درامشیم عون  هس  ار  ناربمایپ  هب  دنوادخ  ياحیا  نوگانوگ  ياههویش  نآرق 
، هیآ نیا  شرازگ  هب  « 1 . » ٌمیِکَح ٌِّیلَع  ُهَّنِإ  ُءاشَی  ام  ِِهنْذِِإب  َیِحُویَف  ًالوُسَر  َلِسُْری  َْوأ  ٍباجِح  ِءارَو  ْنِم  َْوأ  ًایْحَو  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَشَِبل  َناک  ام  َو 

. دنکیم تفایرد  دنوادخ  زا  میقتسم  ار  مالک  بطاخم ، هک  ایحو )  ) تسا هطساو  نودب  یحو  ناربمایپ ، هب  یهلا  ياحیا  زا  عون  کی 
ْنُدـَل ْنِم  َنآْرُْقلا  یَّقَُلَتل  َکَّنِإ  تسا : هدرک  ذـخا  لاعتم  يادـخ  زا  میقتـسم  ار  نآرق  مامت  ادـخ  لوسر  هک  دـیآیمرب  نینچ  تاـیآ  یخرب  زا 
شیپ طـیاسو  نداـهن  رـس  تشپ  يونعم و  جورع  رد  ناـسنا  يارب  هک  تسا  يراـب  تاذ  زا  ضیف  تفاـیرد  یحو  عوـن  نیا  « 2 . » ٍمِیلَع ٍمیِکَح 

وا تالاح  دوجو و  رسارس  هک  تسا  طابترا  عون  نیمه  رد  اًلیِقَث . ًالْوَق  َْکیَلَع  یِْقُلنَس  اَّنِإ  تسا : قح  هطـساویب  رون  هاگیلجت  ناج ، دیآیم و 
«3 . » هل هللا  یلجت  اذا  كذ  دومرف : مالّسلا  هیلع  موصعم  ماما  هک  ددرگیم ، رثأتم 

تخرد تسادـخ و  یعقاو  ملکتم  اجنیا  رد  تخرد . ای  اضف  رد  ادـص  داجیا  دـننام  تسا ، باجح  سپ  زا  هطـساو و  قیرط  زا  احیا  مود  عون 
َُهلََّزن ُهَّنِإَف  ادـخ : مایپ  لماح  ناونع  هب  نکیل  تسا ، هطـساو  مه  وا  هک  تسا  یحو  کیپ  هتـشرف  قیرط  زا  اـحیا  موس  عون  تسوا . مـالک  رهظم 

يونعم تالاح  هب  طوبرم  اهتوافت  نیا  هک  ارچ  تسا ، رودـقم  ناسنا  کی  يارب  ماسقا  نیا  نایم  عمج  هک  تسا  نشور  هتبلا  « 4 . » َِکْبلَق یلَع 
«5 . » نآ هدنتسرف  هن  تسا و  ضیف  أدبم  اب  وا  دنویپ  یحو و  هدنریگ 

______________________________

.51 يروش / ( 1)
.6 لمن / ( 2)

.115 قودص / دیحوت  ( 3)
.97 هرقب / ( 4)

.250 یعوضوم 3 / ریسفت  ( 5)
70 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

یحو متخ 

ِّلُِکب ُهَّللا  َناک  َو  َنیِِّیبَّنلا  َمَتاخ  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  ْنِکل  َو  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام  هک : تسا  هدـش  راهظا  تحارـص  هب  میرک  نآرق  رد 
«1 . » ًامِیلَع ٍءْیَش 

. َنیَِملاْعِلل ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  هک : دروخیم  مشچ  هب  نومضم  نیا  ناوارف  رگید ، تایآ  رد  و 
نآ زا  سپ  هدوب و  یناکم  ارف  ینامز و  ارف  لومش ، ناهج  نآ  ورملق  یهلا و  نایدا  هلسلس  نیرخآ  مالسا  نییآ  هک  تسا  نآ  تایآ  نیا  دافم 

«2 . » یحولا هب  متخ  و  دمآ : دهاوخن  يرگید  تعیرش  ربمایپ و 
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یحو عاطقنا  تعیرش و  لامکا 

و تسیچ ؟ نآ  عاطقنا  تمکح  سپ  تسا ، لقع  ترورض  هب  دنتسم  یعیرـشت  یحو  توبن و  رگا  هک  دوشیم  حرطم  شـسرپ  نیا  اجنیا  رد 
؟ تسین یهلا  هژیو  تمحر  ضیف و  عطق  مزلتسم  یحو  عاطقنا  ایآ 

هک تسا  نیا  یعیرـشت  یحو  ترورـض  ناهرب  دافم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـشابیمن . یلقع  لـیلد  کـی  رب  ینتبم  یحو  عطق  زا  ثحب  هتبلا 
نیا زا  دـبای . مامتا  ناگمه  رب  یهلا  تجح  دـیامن و  فرط  رب  ار  شیوخ  يداینب  ياهشنیب  ناـصقن  تیادـه ، ماـیپ  قیرط  زا  يرـشب  هعماـج 

تسارح ظفح و  هک  دوب  هدیـسرن  یبولطم  یعامتجا  یگنهرف - طیارـش  زا  حطـس  کی  هب  رـشب  هتـشذگ  ياهنارود  رد  هکنیا  رطاخ  هب  يور 
یناسنا عامتجا  رگید  يوس  زا  دشیم . دوبان  ای  فیرحت  یهلا  ياهباتک  ریصقت ، ای  روصق  هب  ور  نیمه  زا  ددرگ و  رادهدهع  ار  ینامـسآ  مایپ 
دنوادخ اهترورض  تایـضقم و  نیا  بسانت  هب  عبطلاب  دیدرگیم ، هدیچیپ  طباور  دیدج و  ياهزاین  اب  هجاوم  هراومه  دوخ  یلماکت  دنور  رد 

ياهلحرم هب  یناسنا  هعماج  یتقو  نکیل  داتسرفیم . دیدج  یتعیرش 
______________________________

.40 بازحا / ( 1)
خ 133. هغالبلا ، جهن  ( 2)

 71 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
یساسا نوناق  يرادهگن  دادعتسا  دجاو  دیدرگ و  یگدنز  ریـسم  یّلک  هشقن  مهف  ذخا و  ياریذپ  هک  دیـسر  یگنهرف  دشر  يرکف و  غولب  زا 

، دیآیم دیدپ  یعامتجا  تفرـشیپ  نامز و  رورم  هب  هک  ار  یتاعورف  تایئزج و  تسناوت  شیوخ  داهتجا )  ) قاّلخ رکفت  وترپ  رد  دـش و  یهلا 
لیالد بسح  هب  یتقو  دنامیمن . یقاب  تعیرـش  دیدجت  يارب  یترورـض  رگید  دیامن ، طابنتـسا  فشک و  تعیرـش  یـساسا  طوطخ  وترپ  رد 

َو ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  - » تسا ناسنا  دوجو  لماک  يامنهار  هماـنرب و  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدّـمحم  یحو  میتفریذـپ  طوبرم 
ياضتقا هب  و  « 2  » ناسنا ياهزاین  مامت  هب  ملاـع  میکح و  راگدـیرفآ  يوس  زا  هک  «- 1  » ًانیِد َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ 

رارکت هک  تسا  حـضاو  « 4 ، » تسا هدش  نیمـضت  ریبدت و  نآ  يدبا  يریذپان  فیرحت  و  تسا ، هدـش  هداتـسرف  « 3  » وا ریذـپان  رییغت  تشرس 
. دوب دهاوخ  انعمیب  وغل و  رگید  یتعیرش 

هک دوزفا  دـیاب  تسین . یهلا  ضیف  عطق  ینعم  هب  يور  چـیه  هب  يوبن  یحو  نتفاـی  ناـیاپ  هک  دوشیم  نشور  هدـش  داـی  تاـکن  هب  هجوـت  اـب 
هب تفرعم  قارـشا  زا  يرگید  قیرط  اـیلوا ، هب  یهلا  ماـهلا  هزومآ  ددـنبیمن . تروص  يوبن  یحو  قیرط  زا  اـهنت  ناـسنا  اـب  دـنوادخ  طاـبترا 

يوپاکت وترپ  رد  نکیل  هدوبن ، ربمایپ  هک  دهدیم  ار  ادخ  ناگدنب  زا  یهورگ  ناشن  نآرق  تسا . يرـشب  ناگبخن  ناگدیزگرب و  زا  ياهتـسد 
تیالو وترپ  رد  ینیب  نشور  قارـشا و  باب  نآرق  « 5 . » دناهدوب هاگآ  بیغ  ناگتـشرف و  نخـس  مه  ینامحر و  ماهلا  هدننک  تفایرد  يونعم 

«6 . » دنادیم هدوشگ  دنزاس  اّفصم  ار  شیوخ  ناور  هک  یناسک  همه  يور  هب  ار  قح 
______________________________

(3 هدئام / . ) انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  ( 1)
(13 کلم / . ) ریبخلا فیطللا  وه  قلخ و  نم  ملعی  الا  ( 2)

(30 مور /  ... ) هّللا قلخل  لیدبت  اهیلع ال  ساّنلا  رطف  یتلا  هّللا  ةرطف  افینح  نیّدلل  کهجو  مقاف  ( 3)
. نوظفاحل هل  انا  رکذلا و  انلزن  نحن  ّانا  ( 4)

.43 دعر / ، 40 لمن / ، 105 هبوت / ، 21 - 17 میرم / ، 7 صصق / ( 5)
.6 - 5 رثاکت / ، 29 لافنا / ( 6)

( نشور يدیعس  ) نآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


 72 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
، دننآرق ریذپان  ییادـج  لدـع  هک  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  مّلـس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  متاخ  ربمایپ  ترتع  هعیـش ، داقتعا  ساسا  رب 

«1 . » تسا رادربمان  ثیدحت  هک  دنشابیم  ناگتشرف  هلیسو  هب  یهلا  فراعم  یبیغ  هزومآ  یعون  زا  رادروخرب 
ّتینیع ینوگرگد و  زا  نآرق  تنایـص  ظفاح  ناونع  هب  یعیـش  رکفت  رد  « 2 ، » تمـصع يدیدست و  یحو  هب  دـیؤم  بوصنم و  تماما  شقن 

. دوب دهاوخن  زاینیب  نآ  زا  شیوخ  لماکت  ریسم  رد  یناسنا  هعماج  زگره  تسا و  زاین  دروم  هراومه  یهلا ، فراعم 
______________________________

. نوثّدحم مالّسلا  مهیلع  ۀمئالا  نا  باب  ۀجحلا  باتک  یفاک ، لوصا  ( 1)
.73 ءایبنا / ( 2)

73 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لمأت تهج  ییاهشسرپ 

؟ دراد دوجو  یحو  ناکما  مدع  رب  ياهژیو  ینالقع  ای  یبرجت  لیلد  ایآ  - 1
؟ تسا ّتیلع  نوناق  هدننک  ضقن  یعیرشت  یحو  هدیدپ  ایآ  - 2

؟ تسیچ ناسنا  تشونرس  رد  دنوادخ  یعیرشت  هلخادم  ترورض  ناهرب  نید و  هب  زاین  - 3
؟ دنشاب ییاهیگژیو  هچ  دجاو  تسیابیم  یهلا  ناریگ  یحو  - 4

؟ تسا هدوب  هنوگچ  ناربمایپ  هب  دنوادخ  یناسر  مایپ  ياههویش  - 5
؟ دریذپیم هیجوت  هنوگچ  يوبن  یحو  متخ  یناسنا ، هعماج  ریغتم  ياهزاین  هب  هجوت  اب  - 6

75 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

زاجعا رذگهر  زا  یهلا  مایپ  تابثا  مود  شخب 

هراشا

يولوم تسام  شیپ  مه  دون  دمآ  دص  هک  نوچ  تسایبنا  هلمج  مان  دمحا  مان  دننزیم  تمایق  ات  دمحا  مان  دننک  رب  ناهاش  مان  اهمرد  زا 
77 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

زاجعا ثحب  رب  یتادیهمت  ّلوا  لصف 

هراشا

هب یعوـن ، هصیـصخ  نیمه  ساـسا  رب  وا  تسا . دازآ  رگوجتـسج و  ياهدـیدپ  ناـسنا  میـسانشیم - اـم  هـک  یناـهج - تادوـجوم  ناـیم  رد 
، رـشب خـیرات  رگید  يوس  زا  دـیامنیم . شنیزگ  دریگیم و  میمـصت  سپـس  دـنکیم و  هسیاـقم  دـشیدنایم ، درگنیم ، یتـسه  ياـههنوگ 

. تفاترب يور  نآ  زا  ناوتیمن  زگره  هتشگ  بوسحم  ناسنا  ناور  ياذغ  نانوچ  هدیقع » نید و   » هک دهدیم  شرازگ 
لیلد و راتـساوخ  يدـنوادخ ، یحو  ناراد  هیعاد  تلاسر و  نابحاص  زا  هراومه  رـشب  ياـنبا  هک  تسا  يرگـشواک  یگژیو  نیمه  ساـسا  رب 

ییاههناشن تازجعم و  ترورـض ، دح  رد  راگدرورپ ، نذا  اب  تجح  مامتا  ياضتقا  هب  یهلا  ترافـس  نادنوادخ  وس  نآ  زا  دـناهدوب . ناهرب 
: دندومنیم هئارا  شیوخ  یبیغ  طابترا  تابثا  رب  ایوگ 
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«1  ... » ِتانِّیَْبلِاب ْمُُهلُسُر  ْمُْهتَءاج  ُهَّللا  اَّلِإ  ْمُهُمَْلعَی  ْمِهِدَْعب ال  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  َدوُمَث  َو  ٍداع  َو  ٍحُون  ِمْوَق  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  اُؤَبَن  ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ 
______________________________

.9 میهاربا / ( 1)
 78 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

«1  ... » ِتانِّیَْبلِاب ْمُهُؤاجَف  ْمِهِمْوَق  یلِإ  اًلُسُر  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو 
«2  ... » ِتانِّیَْبلِاب انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل 

. تسا هتشاد  يوبن  یحو  اب  يریذپان  کیکفت  تبارق  کی  تانّیب  نیا  هک  تسا  نآ  روکذم  تایآ  دافم 
یتسرد و تابثا  تهج  ینید  ره  ناوریپ  دراد ، تاـیح  هصرع  رد  ياـپ  يرایـسب  ناـیدا  دـیاقع و  اـغوغرپ ، ناـهج  نیا  رد  هک  زین  نونکا  مه 

نایم رد  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ندـنام  نمیا  دـننام  دـنهدیم . تبـسن  شیوخ  ناربمایپ  هب  ار  یتازجعم  هدروآ و  یلیالد  دوخ ، نییآ  تیناقح 
، دوبریم ار  نارحاس  طاسب  دادیم و  نوریب  بآ  گنس  لد  زا  تفاکشیم و  ار  ایرد  هک  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ياصع  راثآ  نایدورمن ، شتآ 

 ... مالّسلا و هیلع  یسیع  تسد  هب  ناگدرم  يایحا 
هک تسا  هدوب  سوملم  سوسحم و  تازجعم  خنـس  زا  و  یحو ، دوخ  خنـس  زا  ریغ  هب  تداع  قراخ  روما  نیا  هک  دنراد  فارتعا  ناگمه  اما 

. تسا هدنامن  یقاب  اهنآ  زا  يرثا  کنیا  هداد و  خر  ناربمایپ  نآ  دوخ  روضح  راگزور  رد  نامز ، زا  هژیو  ياههرب  رد 
هب ار  شیوخ  ندوب  یهلا  تیناقح و  ناشن  هداتـسیا ، اج  رب  ياپ  تسا و  یحو  دوخ  خنـس  زا  هک  دراد  دوجو  هزجعم  کی  اهنت  ناـیم ، نیا  رد 
رثا نآ  هک  درادیم  مولعم  هجیتن  رد  دنروآ . دیدپ  ار  نآ  دننام  دنناوتیمن  دنیامن  يراکمه  رشب  مامت  رگا  هک  درادیم  مالعا  هتـشاد ، هارمه 
دنـس هک  تسا  ناناملـسم  يداقتعا  باتک  دیجم » نآرق   » نامه نادیواج  تیآ  نیا  تسا . ملاع  راگدیرفآ  هتخادرپ  هکلب  هدوبن ، رـشب  هتخاس 

. دناوخیم ارف  ربدت  لمأت و  هب  ار  ناهج  ناگتخیهرف  همه  تسا و  رامش  هب  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  متاخ  ربمایپ  توبن 
َّنِإ ْمِْهیَلَع  یْلُتی  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  اَّنَأ  ْمِهِفْکَی  َْمل  َو  َأ  ٌنِیبُم  ٌریِذَن  اَنَأ  امَّنِإ  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ُتایْآلا  اَمَّنِإ  ُْلق  ِهِّبَر  ْنِم  ٌتایآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اُولاق  َو 

«3 . » َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  يرْکِذ  َو  ًۀَمْحََرل  َِکلذ  ِیف 
______________________________

.47 مور / ( 1)
.25 دیدح / ( 2)

.51 - 50 توبکنع / ( 3)
 79 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

روضح رب  طورـشم  هک  تسا  یگنهرف  یلقع - ياهزجعم  ربمایپ ، یلـصا  هزجعم  ینعی  نآرق  دـهدیم ، شرازگ  هفیرـش  هیآ  هک  هنوگ  ناـمه 
. تفریم نیب  زا  ناشناربمایپ  نتفر  اب  ناشراثآ  هک  تازجعم  ریاس  فالخ  تسا . شیوخ  فّرعم  و  خـیرات ، هشیمه  رد  نادواج  هدوبن  ربماـیپ 
هن تسا و  نآرق  دوخ  ندوب  ییادـخ  تیناقح و  رب  لالدتـسا  ناشتهج  نآرق  ياهيّدـحت  مینکیم  هدـهاشم  هک  تسا  هتکن  نیمه  ساـسا  رب 

ناربمایپ رابتعا  دنس  تسا و  نیشیپ  يایبنا  مامت  توبن  تابثا  مزلتسم  نآرق  تیناقح  هکنیا  رب  نوزفا  دنموزلم . مزال و  ود  نیا  دنچ  ره  توبن ،
. دشابیم زین  هتشذگ 

زاجعا موهفم 

«1 . » تسا زیچ  ره  ياهتنا  هنایاپ و  زین  یناوتان و  يانعم  هب  هک  دشابیم  زجع »  » زا قتشم  زاجعا ، ردصم  زا  هزجعم  هژاو 
تردـق هک  روط  نامه  تسا ، نوگانوگ  قیداصم  بتارم و  ياراد  زجع  هتبلا  تسا . تردـق  لباقم  يزیچ  هژاو ، نیا  هدام  رد  یلـصا  موهفم 
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يانعم هب  لاعفا  باب  ردـصم  زاجعا » . » تسا هتفای  اـنعم  يوغل  موهفم  نیمه  رد  هدـمآ  نآرق  رد  راـب  هک 26  هدـش  داـی  هژاو  تسا . نینچ  زین 
ُهَّللا َناک  ام  َو  « 2 . » ِهَّللا يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  تسا : هدـننک  ناوتان  يانعم  هب  لعاف  مسا  زجعم »  » ندـناشک و یناوتان  هب  ندرک ، ناوتان 

هب هزجاعم » . » دندرگ هریچ  ادخ  رب  هک  دنناوتان  تادوجوم  مامت  هک  تسانعم  نیمه  هب  « 3 . » ِضْرَْألا ِیف  َو ال  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍءْیَش  ْنِم  ُهَزِْجُعِیل 
قح اب  زیتس  رد  دـنناوتان  هک  یلاـح  رد  هتـسویپ  ینعی  «، 4  » َنیِزِجاعُم اِنتایآ  ِیف  َنْوَعْـسَی  َنیِذَّلا  َو  تسا : یناوتاـن  زجع و  رد  رارمتـسا  ياـنعم 

. دننکیم شالت 
يورین نادقف  طرفم و  فعض  يانعم  هب  تسا ، زجع  زئاجع و  نآ  عمج  هک  زوجع » »

______________________________

.232 سراف 4 / نبا  ۀغللا ، سیئاقم  ( 1)
.2 هبوت / ( 2)

.44 رطاف / ( 3)
.38 أبس / ( 4)

 80 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
ماوق هک  دـنیوگ  ار  تخرد  هشیر  اهتنا ، هنایاپ ، تسا  زاجعا »  » نآ عمج  هک  زجع »  » و « 1 . » ٌزوُجَع اَنَأ  َو  ُِدلَأ  َأ  یتَْلیَو  ای  َْتلاق  تسا : ینامـسج 
ٍلَْخن ُزاـجْعَأ  ْمُهَّنَأَـک  یعْرَـص  اـهِیف  َمْوَْقلا  يَرَتَـف  تسا : تخرد  لاوز  بجوم  نآ  یتسـس  فعـض و  تسا و  هتـسباو  نادـب  تخرد  تاـیح  و 

79 ص :  زاجعا .....  موهفم   80 نشور ) يدیعس  ) نآرق مولع  « 2 . » ٍۀَیِواخ
ياعدا تابثا  يارب  تعیبط  يراج  يداع و  نیناوق  مغر  هب  توبن  نایعدـم  هک  دـنیوگ  ار  یتفگـش  راـک  ریـسفت  مـالک و  حالطـصا  رد  زاـج 

. دنناوتان نآ  ماجنا  زا  نارگید  دنهدیم و  ماجنا  شیوخ 
. مهتلاسر قدص  یلع  الیلد  نوکیل  هئایبنا  دی  یلع  هّللا  رهظی  ۀضراعملا  نع  ملاس  يدحتلاب ، نورقم  ةداعلل ، قراخ  رما  زاجعالا 

: تسا یساسا  ياهیگژیو  نیا  ياراد  زاجعا  هک  ددرگیم  نشور  هدش  دای  فیرعت  زا 
زاجعا ّزیمم  لصف  یگژیو  نیا  هتبلا  تسا . تداع  قراخ  ملاـع و  یعیبط  ناـیرج  فـالخ  رب  يرما  هکلب  تسین  يداـع  راـک  کـی  زاـجعا  . 1

. ددرگیم زین  ناحلاص  ایلوا و  تامارک  نارحاس و  ناضاترم ، لاعفا  لماش  هکلب  دیآیمن ، رامش  هب  ناربمایپ 
. دوشیمن عقاو  رگید  لماوع  بولغم  تسین و  ملعت  میلعت و  لباق  تداع  قرخ  رب  نوزفا  تسا ، توبن  هناشن  هک  ياهزجعم  . 2

يّدـحت و اب  هارمه  دریگیم و  ماـجنا  توبن  تاـبثا  روظنم  هب  هشیمه  يوبن  زاـجعا  هک  دوشیم  هتـسناد  هدـش  داـی  فیرعت  زا  روط  نیمه  . 3
. دشابیمن يّدحت  اب  نورقم  هک  رگید  هداعلا  قراخ  روما  فالخ  رب  تسا ، يزاس  دننامه  هب  توعد 

فراعم هن  تلاسر ، تابثا  يارب  زاجعا 

دنتساوخیمن اهنآ  دوب . بیغ  ناهج  اب  طابترا  شیوخ و  یهلا  تلاسر  تابثا  روظنم  هب  افرص  دندرکیم  هضرع  یهلا  ناربمایپ  هک  یتازجعم 
تحص هزجعم  قیرط  زا 

______________________________

.72 دوه / (- 1)
.7 هقاح / ( 2)

 81 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
رد نانآ  دـننالوبقب . مدرم  هب  هزجعم  هلیـسو  هب  تسا  نییبت  لباق  لـقع  قیرط  زا  هک  ار  یلوصا  اـی  دـنرادب و  مولعم  ار  دوخ  فراـعم  ياوتحم 
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اب ار  ناـنآ  دـنقداص ، يوـعد  نیا  رد  رگا  هک  دـندیبلطیم  ناـشیا  زا  دندرمـشیم و  یندـشان  ار  بیغ  زا  یحو  یقلت  هـک  مدرم  اـب  ههجاوـم 
ناربمایپ هک  دوب  یتساوخرد  نینچ  یپ  رد  دـندرگ . دـعاقتم  نآ  هدـهاشم  اب  هک  دـننک  هئارا  يرگید  ناشن  ای  دـنهد و  طابترا  یحو  تقیقح 

«1 . » دندرکیم تابثا  تعیبط  ارف  ناهج  اب  ار  شیوخ  طابترا  دندروآیم و  یبسانم  ياههزجعم 
َّنِکل َو  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَّلِإ  ُنَْحن  ْنِإ  ْمُُهلُسُر  ْمَُهل  َْتلاق  ٍنِیبُم . ٍناْطلُِسب  انُوتْأَف  انُؤابآ  ُُدبْعَی  َناک  اَّمَع  انوُّدُصَت  ْنَأ  َنوُدیُِرت  اُنْلثِم  ٌرََـشب  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  اُولاق 

«2 . » ِهَّللا ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍناْطلُِسب  ْمُکَِیتَْأن  ْنَأ  اَنل  َناک  ام  َو  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ُّنُمَی  َهَّللا 

ادخ هن  توبن  تابثا  هزجعم 

نیا ییاسران  نییبت  ددـص  رد  تشادرب  نیا  هب  هجوت  اب  تسادـخ . دوجو  تابثا  تازجعم  دافم  هک  دناهتـشادنپ  یبرغ  نادنمـشیدنا  زا  یخرب 
ار دوخ  صاخ  لیالد  هک  ادـخ  دوجو  تابثا  هن  تسا و  توبن  تلاسر و  تابثا  زاجعا  فدـه  هک  دـیدرگ  هراـشا  رتشیپ  دـناهدمآرب . ناـهرب 

همه شنیرفآ  یلاـعفا  دـیحوت  بسح  هب  و  دنـشابیم ، تازجعم  ماـجنا  بیرق  ببـس  رـشابم و  لـماع  ناربماـیپ  هک  تسا  حـضاو  هـتبلا  دراد .
تیـشم تساوخ و  لولعم  رتیلاع  یحطـس  رد  شیوخ  یعیبط  بابـسا  هب  دانتـسا  ظفح  اـب  ناربماـیپ  تازجعم  هلمج  زا  ملاـع و  ياههدـیدپ 

. دنشابیم يراب  تاذ  ناشن  تیآ و  یتسه  ناهج  ياهدومن  ریاس  دننامه  زین  راثآ  نیا  هجیتن  رد  تسا . دنوادخ 
«3  ... » ِهَّللا ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍۀَیِآب  َِیتْأَی  ْنَأ  ٍلوُسَِرل  َناک  ام  َو 

______________________________

.82 نازیملا 1 / ك : ر . ( 1)
.11 - 9 میهاربا / ( 2)

.78 نمؤم / ( 3)
82 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

زاجعا یلقع  ناکما 

« یلقع لاحم   » هزجعم هک  تسین  نآ  نخـس  نیا  دافم  نکیل  تسا ، ملاع  فراعتم  یعیبط و  نایرج  فالخ  رب  ياهدـیدپ  زاجعا  هک  تشذـگ 
تفرگیمن رارق  تردق  لومشم  تشاد ، یتاذ - لاحم  مازلتسا  يریغ - ای  و  نیضیقن - عامتجا  دننام  یتاذ - عانتما  زاجعا  رگا  هک  ارچ  دشاب .

هک تسا  نآ  تیاهن  دوجولا . عنتمم  ياههدـیدپ  هن  دـناققحت و  لـباق  رودـقم و  یناـکما  ياههدـیدپ  اـهنت  اریز  تفاـییمن . عوقو  ناـکما  و 
شیاـمن هب  ار  یفراـعتم  ریغ  ثداوـح  زور  ره  یتـسه  دوهـشم  ماـظن  دـشابیمن . لیدـبیب  يرما  مـه  نـیا  و  تـسا ، يداـع » لاـحم   » هزجعم
دنوشیم هدـنز  دوجوم  هب  لیدـبت  هک  ناجیب  تادوجوم  دـنباییم ، نامرد  هراب  کی  هب  هک  یجالع  لـباق  ریغ  ناراـمیب  دـننام  دراذـگیم ،

 ... دباییم و زورب  ناضاترم  زا  هک  یتفگش  راثآ  روط  نیمه  سکع ) هب  ای  ناسنا و  هب  هفطن ...  هایگ ، كاخ ، لیدبت  دننام  )
هک دباییم  ریـسفت  هنوگ  نیا  یتسه ، أدـبم  اب  روط  نیمه  رگیدـمه و  اب  ناهج  ياههدـیدپ  طابترا  دـنویپ و  هنیمز  رد  نآرق  ینایحو  شرگن 

يادخ اب  اهنآ  کتکت  يداینب  طابترا  هکنآ  نیع  رد  دـنریگیم ، دوجو  ضیف  تابّبـسم  بابـسا و  یعیبط  يارجم  زا  ملاع  ياههدـیدپ  مامت 
ریدقت اب  ایشا  هک  دنکیم  تلالد  هفیرـش  هیآ  « 1 . » ٍمُوْلعَم ٍرَدَِقب  اَّلِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  َو  ُُهِنئازَخ  انَدـْنِع  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ  َو  تسا : ظوفحم  شخب  یتسه 

. دندنویپیم یلولعم  یّلع  تایصوصخ  طباور و  مامت  اب  هارمه  صّخشت  نییعت و  هلحرم  هب  تطاسب  تحاس  زا  یهلا 
يداع و قرط  هک  دـنچ  ره  تسا ، ذـفان  يراس و  ناگدـیدپ  هب  تبـسن  ادـخ  هژیو  یببـس  طابترا  تسا ، تاـیآ  یخرب  داـفم  هک  روط  ناـمه 

«، 2  » ًارْدَق ٍءْیَش  ِّلُِکل  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَق  ِهِْرمَأ  ُِغلاب  َهَّللا  َّنِإ  ُُهبْسَح  َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو  دشاب : دودسم  وا  يور  هب  فراعتم  بابسا 
______________________________
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.21 رجح / ( 1)
.3 قالط / ( 2)

 83 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
یعیبط ببـس  کـی  يدروم  ره  رد  هک  تسا  هتکن  نیا  ياـیوگ  تحارـص  نیا  « 1 . » َنوُمَْلعَی ـال  ِساَّنلا  َرَثْـکَأ  َّنِکل  َو  ِهِْرمَأ  یلَع  ٌِبلاـغ  ُهَّللا  َو 

. تسا دنوادخ  یمّویق  هطاحا  روهقم  یلو  تسا ، هتخانشان  ام  يارب  هک  تسا  هتفهن  دوخ  هب  صوصخم  یناهنپ 

یلقع یبرجت و  نیناوق  زاجعا و 

ره هک  دـنهدیم  ریذـپان  راـکنا  تیعقاو  نیا  زا  ربـخ  یلقع ، نیناوـق  رـشب و  یبرجت  تاـعلاطم  هک  دوـش  حرطم  شـسرپ  نـیا  تـسا  نـکمم 
تسا و ییاسانـش  لباق  یگداس  هب  ببـس  نآ  هاگ  هتبلا  دراد . ققحت  ناکما  قیرط  نامه  زا  اهنت  هک  دراد  دوخ  اـب  خنـس  مه  یتلع  ياهدـیدپ 

یملع ریـسفت  چیه  ربمایپ  ای  ادخ  هدارا  دانتـسا  هب  اهنت  ببـس  دوجو  نودب  هزجعم  ققحت  نکل  تسا ، قیقد  یملع  ياههبرجت  دـنمزاین  یهاگ 
. تسا لولعم  تلع و  نایم  تیخنس  تیلع و  نوناق  اب  ضقانم  درادن و 

، دهدیم رارق  دیکأت  دروم  ار  ملاع  تادوجوم  یلولعم  یّلع - یعیبط و  طباور  اتحارـص  میرک  نآرق  هک  تسناد  دـیاب  شـسرپ  نیا  نییبت  رد 
ملاع رد  دوجوم  للع  بابـسا و  هک  تسا  نآ  تایآ  هتـسد  ود  نیا  یعمج  دافم  دهدیم . تبـسن  دـنوادخ  هب  ار  اهنآ  همه  هک  لاح  نیع  رد 

نارگید تسا و  هللا  طقف  یلالقتسا » یقیقح و   » رثؤم تسادخ . هدارا  هب  هتـسباو  همه  یناشفا  وترپ  نکیل  دنـشابیم . یعقاو  ریثأت  ياراد  همه 
ِْدنِع ْنِم  ٌّلُک  ُْلق  «، 2  » ُْرمَْألا َو  ُْقلَْخلا  َُهل  الَأ  دنیوا : فرـصت  تحت  هراومه  هدرک ، ذخا  دنوادخ  زا  ار  شیوخ  ینیرفآ  شقن  زین  دوجو و  لصا 

«4 . » ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّلل  َو  «، 3  » ِهَّللا
نآ هاوگ  زین  رـشب  یملع  براجت  هک  روط  نامه  تسا ، ریذـپان  انثتـسا  یلقع  نوناق  کـی  لولعم  تلع و  ناـیم  تیخنـس  نوناـق  يور  نیا  زا 

زگره نوناق  نیا  دافم  نکیل  تسا .
______________________________

.21 فسوی / ( 1)
.54 فارعا / ( 2)

.77 ءاسن / ( 3)
.14 حتف / ( 4)

 84 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
یملع براجت  هچنانچ  و  دراد ، ار  شیوخ  صاخ  تلع  هدیدپ ، کی  ناونع  هب  زین  زاجعا  دـشابیمن . لولعم  تلع و  قیداصم  هدـننک  یفّرعم 

یبرجت شناد  ياهرازبا  ورملق  تیدودحم  ظاحل  هب  درادن ، يدام  ملاع  رد  اهنآ  ریثأت  تیفیک  یعیبط و  ارف  ياهتلع  تخانش  يارب  یهار  رشب 
يرواد نیا  دناوتیمن  اما  دنادب . نآ  یعیبط  تلع  ییاسانش  اب  ار  يرامیب  کی  نامرد  هک  تسا  هتفر  شیپ  اجنآ  ات  رشب  یبرجت  شناد  تسا .

رگید ترابع  هب  دشاب . درد  نآ  نامرد  بجوم  دناوتیمن  ییاحیـسم  مد  نوچمه  يرگید  یعیبط  ریغ  تلع  هنوگ  چـیه  هک  دـشاب  هتـشاد  ار 
«1 . » دهد هئارا  ملاع  ياههدیدپ  مامت  نایم  طابترا  يارب  عماج  يریسفت  دنک و  نیعم  ار  هرصحنم  تلع  دناوتیمن  هاگ  چیه  هبرجت 

تازجعم یفن  يارب  زین  «- 2  » اًلیِْدبَت ِهَّللا  ِۀَّنُِسل  َدَِجت  َْنل  َو  یهلا - تنس  يریذپان  رییغت  هب  دانتـسا  هک  دیدرگ  مولعم  دش  رکذ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
، تسا يداع  روما  ریگارف  مه  یهلا ، تنس  هریاد  تسا و  یهلا  ننس  هلمج  زا  دوخ  زین  زاجعا  اریز  دیامنیم . طبریب  اهنآ ، يدام  لیلحت  ای  و 

. دهدیم ششوپ  ار  تازجعم  تداع و  قراخ  روما  مه  و 

یهلا نارکیب  يورین  زا  يوترپ  زاجعا 
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یهلا نارکیب  يورین  زا  يوترپ  زاجعا 

زین ار  ایبنا  تازجعم  هک  دناهدیشوک  دنشابیم ، ضحم  يرگیدام  یتسیوتیزوپ و  تاشیارگ  زا  رثأتم  یعون  هب  هک  ناشیدنا  دودحم  زا  یخرب 
روهرهب هتـشاد و  يرتسگ  نماد  ياهنهذ  نامز ، يانبا  نارقا و  نایم  رد  ناربمایپ  دناهتفگ : ناشیا  دنیامن . هیجوت  یعیبط  ياهدنیآرف  ورملق  رد 

. دناهدوب یهاگآ  نآ  دقاف  نارگید  هک  دناهدوب  یساسح  شناد  زا 
هدرکیم هدز  تفگـش  ار  نانآ  هک  دـناهدادیم  رارق  ناگمه  دـید  ضرعم  رد  ار  تعیبط  ناهج  زا  يرارـسا  یـسانش ، تعیبط  نیمه  وترپ  رد 

. تسا
______________________________

.80 نازیملا 1 / ك : ر . ( 1)
.62 بازحا / ( 2)

 85 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
یناسفن يدابم  هب  دانتسا  زا  رظن  فرص  ناربمایپ  زاجعا  هکنیا  هچ  تسین . شیب  يرادنپ  ریسفت  نیا  داد  ناشن  هتـشذگ  بلاطم  هک  روط  نامه 

هک تسا  هژیو  دانتسا  نیمه  و  تسا . ریذپان  یگریچ  یعیبط و  قوف  رما  راگدرورپ و  صاخ  نذا  هدارا و  هب  دنتسم  ایبنا ، يدارا  تایـضتقم  و 
«1 . » َنُوِبلاْغلا ُمَُهل  انَْدنُج  َّنِإ  َو  َنوُروُْصنَْملا  ُمَُهل  ْمُهَّنِإ  َنِیلَسْرُْملا  اَنِدابِِعل  اُنتَِملَک  ْتَقَبَس  ْدََقل  َو  دیآ : بلاغ  عناوم  اب  محازت  رد  دوشیم  ثعاب 

شزومآ و قیرط  زا  ایآ  تسا ؟ هتـسشن  رب  ربمایپ  رطاـخ  رد  هژیو  ملع  نآ  هنوگچ  تسا ، هدوبن  یعیبط  ارف  رما  کـی  اـیبنا  زاـجعا  عقاو  هب  رگا 
رادروخرب تسیابیم  ندوب  ناسنا  لیلد  هب  زین  نارگید  دوبیم ، نینچ  رگا  یلمع ؟ ياسرف  تقاط  ياهـشالت  تضایر و  هار  زا  ای  يریگدای و 

، تسا هدـش  هضافا  فراعتم  ریغ  قیرط  زا  هتـشگ  تداع  قراخ  راک  هئارا  بجوم  هک  يوبن  میلعت  نیا  رگا  و  دـنوشب . یهاگآ  عون  ناـمه  زا 
ریذـپان تسکـش  یعیبـط و  يارواـم  رما  کـی  ادـخ و  نذا  هب  دنتـسم  ار  هزجعم  دـنیوگیم و  نارواـب  نید  هک  تسا  یهلا  قیرط  ناـمه  نآ 

. دنرامشیم
نآ يراذـگ  ریثأت  طابترا و  نیا  تیفیک  زا  ام  هتبلا  دوشیم . تداع  قرخ  رب  رداق  هک  دراذـگیم  ربمایپ  یتوکلم  سفن  رد  ار  يرثا  نذا  نیا 

. تسا باوصان  نآ  راکنا  نآ ، راثآ  تهادب  دوجو  اب  نکیل  میرادن ، یهاگآ  نادنچ 

زاجعا یتفرعم  شزرا 

نکمم تسا ؟ یعانقا  ینظ و  لیلد  کی  افرـص  دناهتـشادنپ  یخرب  هک  هنوگ  نآ  ای  تسا ؟ توبن  تابثا  رب  ناهرب  یعطق و  لـیلد  زاـجعا  اـیآ 
هداد وا  هب  ار  یتردق  نینچ  ادخ  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  افرص  ربمایپ  کی  طسوت  هزجعم  هئارا  اما  تسا ، تیعقاو  کی  زاجعا  دوش  هتفگ  تسا 

؟ تسا درف  نآ  توبن  ياعدا  قدص  وا و  هداعلا  قوف  ییاناوت  نایم  یقطنم  هطبار  هچ  اما  تسا .
______________________________

171 . 173 تافاص / ( 1)
 86 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

نیمه ادـخ و  دوجو  لصا  یـصخش  هک  تسا  هدودـحم  نیا  رد  زاجعا  یتفرعم  راـبتعا  هک  تشاد  هجوت  تسیاـبیم  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد 
یعدـم درف  صیخـشت  يارب  نونکا  هتـشاد ، لوبق  ار  توبن  ترورـض  لصا  زین  تردـق و  ملع و  تمکح و  نوچمه  وا  یلامک  تافـص  روط 

. دیامن هدافتسا  ناهرب  نیا  زا  دهاوخیم 
هک یمیلاعت  نتم  تسا و  یقالخا  لیاذر  زا  هتـساریپ  یناسنا و  تبثم  تالامک  دجاو  یلمع  یملع و  هریـس  ظاحل  زا  تّوبن ، یعدـم  نیا  ربانب 

هزجعم شیوخ  يوعد  قباطم  دراد و  ار  یهلا  توبن  ترافـس و  ياعدا  و  تسا ، یناسنا  میلـس  ترطف  قطنم و  لقع ، قباطم  دیامنیم  هضرع 
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هک ار  یتداع  قراخ  راک  هک  تسا  هزنم  میکح  يادـخ  اریز  تسا . توبن  تابثا  تجح و  مامتا  بجوم  ياهزجعم  نینچ  نیا  دـهدیم ، هئارا 
هب ار  مدرم  تسوگغورد و  یلو  دنکیم ، یفرعم  ادخ  هدنیامن  ار  دوخ  هک  دهد  رارق  یـسک  رایتخا  رد  تسا ، یهلا  صاخ  يورین  هب  هتـسباو 

ربماـیپ هب  ادـخ  فرط  زا  یتردـق  نینچ  ياـطعا  عناـم  تسا ، لاـمک  هار  هب  مدرم  تیادـه  یـضتقم  هک  یهلا  تـمکح  دزادـنایم . یهارمگ 
َضَْعب اـْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو  دراد ، یهلا  هژیو  تیاـنع  صاـخ و  طاـبترا  رب  تلـالد  توـبن ، ياـعدا  هارمه  هب  هزجعم  دوـجو  سپ  تسا . نیغورد 

«1 . » َنیِزِجاح ُْهنَع  ٍدَحَأ  ْنِم  ْمُْکنِم  امَف  َنِیتَْولا  ُْهنِم  انْعَطََقل  َُّمث  ِنیِمَْیلِاب  ُْهنِم  انْذَخََأل  ِلیِواقَْألا 
______________________________

.47 - 43 هقاح / ( 1)
87 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لمأت تهج  ییاهشسرپ 

. دیئامن نایب  ار  نآ  ياههفلؤم  زاجعا و  موهفم  - 1
؟ تسا يزیچ  هچ  تابثا  زاجعا  دافم  - 2

. دشابیمن تیلع  یلقع  نوناق  ضقان  يوبن  زاجعا  هنوگچ  دیهد ، حیضوت  - 3
؟ تسا نییبت  لباق  هنوگچ  یبرجت  نیناوق  اب  زاجعا  يراگزاس  - 4

؟ ادخ ای  تسا  ربمایپ  لعف  زاجعا  - 5
. دینک یبایزرا  ار  زاجعا  یملع  رابتعا  - 6

89 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

متاخ ربمایپ  نییآ  نادیواج  تیآ  نآرق  مود  لصف 

هزجعم ینآرق  راگن  هژاو 

هراشا

راک هب  تسا  جیار  نونکا  هک  یحالطـصا  موهفم  نیمه  هب  هزجعم  زاجعا و  هژاو  نیعبات ، هباحـص و  ادخ و  لوسر  تاملک  ادخ و  باتک  رد 
طـسوت یمالـسا  مالک  دیاقع و  خیرات  لوط  رد  داعم و ...  دـننام  رگید  تاحالطـصا  زا  يرایـسب  دـننامه  روکذـم  حالطـصا  تسا . هدـماین 

. دش هتفرگ  راک  هب  دوخ  يزورما  يانعم  نیمه  هب  زاجعا  هژاو  هک  دوب  موس  نرق  رد  راب  نیتسخن  دیاش  دیدرگ . لوادتم  یمالسا  ناملکتم 
: دننام تسا ، دوصقم  نیا  رگنایب  هک  دراد  دوجو  يرگید  ناگژاو  میرک  نآرق  رد 

یلِإ ًالوُسَر  َو  تسا : هدش  هدرمش  هیآ  دنهدیم  هئارا  توبن  لیلد  ناشن و  ناونع  هب  ناربمایپ  هک  هچنآ  نشور . هناشن  تمالع و  يانعم  هب  هیآ ،
«1 . » ِهَّللا ِنْذِِإب  ًاْریَط  ُنوُکَیَف  ِهِیف  ُخُْفنَأَف  ِْریَّطلا  ِۀَْئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ْمَُکل  ُُقلْخَأ  یِّنَأ  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍۀَیِآب  ْمُُکْتئِج  ْدَق  یِّنَأ  َلِیئارْسِإ  ِیَنب 

هیآ و نانآ  زا  ناربمایپ  نابطاخم  هک  تسا  هدش  هتسناد  یقطنم  یناگمه و  راظتنا  نیا 
______________________________

.49 نارمع / لآ  ( 1)
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«1 . » َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  اِهب  ِتْأَف  ٍۀَیِآب  َْتئِج  َْتنُک  ْنِإ  َلاق  دناهدومنیم : بلط  یهلا  تلاسر  ياعدا  تابثا  يارب  ياهزجعم 
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: دنمانیم هنّیب  ار  یـسح  ای  یلقع  هاوخ  نشور  حضاو و  تلالد  دومنهر و  تسا . فاشکنا  ندش و  رهاظ  يانعم  هب  تغل  رد  ناب ، نیب و  هنّیب ،
«2 . » ْمُکِّبَر ْنِم  ٍۀَنِّیَِبب  ْمُُکْتئِج  ْدَق 

«3 . » ًارُون ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌناهُْرب  ْمُکَءاج  ْدَق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  دنیوگ : ار  تجح  لیلد و  هئارا  ناهرب ،
هریچ ار  بولق  راـکفا و  هک  دـنیوگ  ناطلـس  تهج  نادـب  ار  لـیلد  تسا . لـیلد  تجح و  نّکمت و  ورین ، ياـنعم  هب  ّطلـست  طلـس و  ناـطلس ،

«4 . » ِهَّللا ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍناْطلُِسب  ْمُکَِیتَْأن  ْنَأ  اَنل  َناک  ام  َو  دزاسیم ... :

ةریصب

هک دوب  ياهنوگ  هب  ناربمایپ  یهلا  ياههناشن  « 5  ... » ْمُکِّبَر ْنِم  ُِرئاَصب  ْمُکَءاج  ْدَق  دشابیم : ینورد  كاردا  ینـشور و  حوضو و  موهفم  هب  ، 
. دشیم نامدرم  ینورد  یهاگآ  تفایرد و  بجوم 

نآرق ییوج  دروامه 

زا و  ( 51 - 48 توبکنع /  ) درامـشیم متاـخ  ربماـیپ  هزجعم  ناـشن و  نیرترب  ار  دوخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  تحارـص  هب  میرک  نآرق  نتم  زا 
يونعم و يرکف و  ياهورین  مامت  دنراد ، دیدرت  نآ  ندوب  یهلا  رد  رگا  هک  دهاوخیم  خیرات  لوط  رد  ناهج  مدرم  همه  شیوخ و  نافلاخم 

. دننکیم دای  يّدحت  هب  تقیقح  نیا  زا  دنروآ . دیدپ  ار  نآ  دننام  ات  دنیامن  يراکمه  مه  اب  دنراذگ و  مه  رانک  ار  شیوخ  يدام 
______________________________

.106 فارعا / ( 1)

.105 فارعا / ( 2)
.174 ءاسن / ( 3)

.10 میهاربا / (- 4)
.104 ماعنا / ( 5)
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«1 . » َنِیقِداص اُوناک  ْنِإ  ِِهْلثِم  ٍثیِدَِحب  اُوتْأَْیلَف  َنُونِمُْؤی . َْلب ال  َُهلَّوَقَت  َنُولوُقَی  ْمَأ  نآرق : لثم  ندروآ  هب  توعد  . 1

َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  ِنَم  اوُعْدا  َو  ٍتایَرَتْفُم  ِِهْلثِم  ٍرَوُس  ِرْـشَِعب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  هروس : هد  هب  ندروآ  هب  توعد  . 2
«2 . » َنوُِملْسُم ُْمْتنَأ  ْلَهَف  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  َو  ِهَّللا  ِْملِِعب  َلِْزنُأ  امَّنَأ  اوُمَلْعاَف  ْمَُکل  اُوبیِجَتْسَی  ْمَّلِإَف 

ْنِإ ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنَم  اوُعْدا  َو  ِِهْلثِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَـف  ْلـُق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  نآرق : ياـههروس  دـننامه  هروس  کـی  ندروآ  هب  توعد  . 3
ْنِإَف َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمُکَءادَهُـش  اوُعْدا  َو  ِِهْلثِم  ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  انِدـْبَع  یلَع  اْنلََّزن  اَّمِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  «، 3  » َنِیقِداص ُْمْتنُک 

«4 . » َنیِِرفاْکِلل ْتَّدِعُأ  ُةَراجِْحلا  َو  ُساَّنلا  اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَف  اُولَعْفَت  َْنل  َو  اُولَعْفَت  َْمل 
َْول َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنآْرُْقلا ال  اَذـه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِْإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق  نآرق : يزاس  دـننام  رب  رـشب  يدـبا  یناوتاـن  مـالعا  . 4

«5 . » ًاریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناک 

اهتشادرب اههتکن و 

رارمتـسا هتـسویپ  یندـم  نارود  ات  هدـش و  هداهن  نافلاخم  همه  يورارف  یکم  رـصع  رد  نآرق  لوزن  زاغآ  نارود  نامه  زا  يّدـحت  تایآ  . 1
. تسا هداد  رارق  ناگمه  ياپ  شیپ  ار  ياهنالداع  هنادنمدرخ و  توعد  کی  ناس  نیدب  تسا . هتفای 
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. تسا هداد  رارق  ناگمه  ياپ  شیپ  ار  ياهنالداع  هنادنمدرخ و  توعد  کی  ناس  نیدب  تسا . هتفای 
فطل ارادم و  تیاهن  نافلاخم ، هب  تاناکما  مامت  زا  يریگهرهب  داهنشیپ  یفاک و  تصرف  نداد  اب  راوتسا  ياهویش  هب  ررکم و  توعد  نیا  . 2

کی لقا  ای ال  هروس و  هد  ای  نآرق  مامت  يزاس  دننام  تساوخرد  نوچمه  تسا . هتشاد  لومعم  ناشیا  قح  رد  ار 
______________________________

.34 - 33 روط / ( 1)
.13 دوه / ( 2)

.38 سنوی / ( 3)
.24 - 23 هرقب / ( 4)

.88 ءارسا / ( 5)
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تایئزج و رب  یعطق  لیلد  کی  هب  یـسرتسد  ام  يارب  هچرگ  نآرق ! مرازه  تفه  کی  لداعم  ینعی  يرطـس  کـی  ياـههروس  دـننامه  هروس 
هب هجوت  اـب  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  نکیل  تسا ، راوشد  يدودـح  اـت  يّدـحت  تاـیآ  همه  رخأـت  مدـقت و  لوزن و  بیترت  یگنوـگچ 

کی هروس ، هد  نآرق ، مامت  يزاس  دـننام   ) رما هس  نیا  زا  یکی  هضرع  هئارا و  نافلاخم ، دروخرب  ياههویـش  لوزن و  ياهتبـسانم  اـهتیعقوم و 
یهلا ياریذپ  نانآ  تسیابیم  تروص  نیا  ریغ  رد  دیدرگ . مالعا  نتم  نیا  ندوب  يرـشب  رب  دـهاش  ناونع  هب  لدـبلا  یلع  تروص  هب  هروس )

. دنشاب نآرق  یحو  ندوب 
زا کی  ره  نآ . زا  رتمک  هن  تسا و  لماک  هروس  کی  هدش ، دادـملق  نآرق  يّدـحت  هب  ییوگخـساپ  باصن  دـح  ناونع  هب  هک  رادـقم  نآ  . 3

. دنراد ار  شیوخ  بسانم  نایاپ  هطقن  نتم و  لخدم ، دننکیم ، لابند  ار  ياهژیو  فده  کچوک ، ای  گرزب و  هاوخ  اههروس ،
تایصوصخ دجاو  هک  ار  هاتوک  ییاههلمج  ای  هلمج  یسک  رگا  نیا  ربانب  تسا . ياهژیو  مایپ  يوتحم  هک  مجسنم  هلاقم  کی  دننامه  تسرد 

. تسا هتفگن  خساپ  ار  نآرق  يّدحت  دروآ ، دیدپ  دشابن ، هروس  کی 
يروآ ریظن  رد  ات  دهاوخیم  ناروابان  مامت  زا  نآرق  هک  تسا  نآ  هملک  نیا  موهفم  تسا . هدش  هدافتـسا  لثم »  » هژاو زا  يّدحت  تایآ  رد  . 4

ریثأت هبذاج و  ییاسر ، ییابیز و  اوتحم ، ییافرژ  نوچ  داعبا  همه  رد  هتـشاد ، هرهب  نآرق  تایـصوصخ  مامت  زا  هک  دـنزاسب  ینتم  نآرق  يارب 
. دشاب نآرق  دننام  نآ  زج  راگدنام و  ریگارف و  يرطف و  نیناوق  عیرشت  ییوگ ، بیغ  یشخب ،

. تسا هدش  مالعا  رما  نیا  ماجنا  هب  تبسن  نافلاخم  یگشیمه  یناگمه و  یناوتان  يّدحت ، رب  نوزفا  هدش  دای  تایآ  رد  . 5
چیه هکنیا  هچ  درادـن . موهفم  يروآ  ریظن  هب  يّدـحت  اساسا  اهناسنا ، نایم  يدرف  ياـهتوافت  هب  هجوت  اـب  دوش ، هتفگ  تسا  نکمم  اـجنیا  رد 

. درورپب هشیدنا  دنک و  رکف  وا  دننامه  دیوگب و  نخس  يرگید  دننام  دناوتیمن  يدرف 
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هسیاقم و رگیدـمه  اب  ار  دارفا  نانخـس  اههشیدـنا و  نامه ، ساـسا  رب  هک  دراد  دوجو  كرتشم  یناـگمه و  راـیعم  کـی  همه  نیا  اـب  يرآ ،
. دننکیم يدنبهبتر  یبایزرا و 

نآرق يزاس  دننام  رد  رشب  یناوتان  أشنم 

رطاخ هب  يدبا  یفن  نیا  دنام ؟ توکسم  هشیمه  يارب  نآرق  تساوخرد  نیا  ارچ  هک  دیآیم  دیدپ  شسرپ  نیا  نونکا  هتشذگ  ثحب  یپ  رد 
يارب ار  مزال  ناوت  شوت و  ای  و  دـندوب ؟ نآرق  يزاس  هلباـقم  تهج  یفاـک  ياـههزیگنا  دـقاف  نآرق  ناـضراعم  ناریگ و  هدرخ  اـیآ  تسیچ ؟

؟ دنتشادن ریطخ  رما  نیا  ماجنا 
اب دنمهوکش  نتم  نیا  هک  ارچ  دنتشاد . نآرق  يّدحت  هب  ییوگخـساپ  يارب  یناوارف  ياههزیگنا  نآرق  يرکف  نانمـشد  هک  تسا  نآ  تیعقاو 
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یمدرم نانآ  رگید  يوس  زا  دوب . هتفرگ  شهوکن  هب  ار  نانآ  يراـتفر  يرکف و  دنـسرخان  هریـس  هداـتفارد و  ناـشیا  ناـکاین  ياـپ  رید  شیک 
ار نآ  موق  ناشیدنا  هداس  دنچ  ره  اذل  و  تشاد . دوجو  یتسد  هریچ  نایارس  نخـس  نابیدا و  ناشیا  نایم  رد  دندوب و  رالاساغوغ  وجهزیتس و 

هغدغد ینارگن و  دنتسناوتن  يور  چیه  هب  ناشیا  نارس  نکیل  «، 1  » َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  اذه  َْلثِم  اْنلَُقل  ُءاشَن  َْول  دنتفگ : هدرمـشن  يدج 
مدرم ماک  رب  نآرق  شخب  ناج  ياوآ  ات  دنتـسج  دادما  ياهلیـسو  ره  زا  دندیزای و  تسد  یمادـقا  رهب  نانآ  دـنزاس . ناهنپ  ار  شیوخ  رطاخ 

زا همه  همه و  نینوخ  ياهشالت  یماظن و  تامادقا  اهنیا و  « 2 . » َنُوِبْلغَت ْمُکَّلََعل  ِهِیف  اْوَْغلا  َو  ِنآْرُْقلا  اَذِهل  اوُعَمْسَت  اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  َلاق  َو  درابن :
«3 . » ًابْقَن َُهل  اوُعاطَتْسا  اَم  َو  ُهوُرَهْظَی  ْنَأ  اوُعاطْسا  اَمَف  دنتفای : هدنامرد  نآرق  یگرتس  يور  شیپ  رد  ار  دوخ  نانآ  هک  دوب  تهج  نآ 

______________________________

.31 لافنا / (- 1)

.26 تلصف / ( 2)
.97 فهک / ( 3)
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ماجرفیب ياهشالت 

ورین و هن  تشاد و  هتخودـنا  شیوخ  فدـه  هب  لین  يارب  رابنارگ  یتورث  هن  وا  دوب . یهلا  تلاسر  رما  رد  مرکا  ربمایپ  راـک  رازبا  اـهنت  نآرق ،
مامت نانآ  دندوب . لیاسو  هنوگ  همه  زا  رادروخرب  وا ، نآرق  مّلس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  نادروامه  يوس  نآ  زا  یعافد . تاناکما 

نیک دزوسب ! شاهشیر  دـنک  فپ  سک  نآ  ره  دزورفرب  دزیا  هک  ار  یغارچ  اـما ، دـندرک . نآرق  اـب  هزراـبم  فرـص  ار  شیوخ  يداـم  ناوـت 
رب ییاوسر  دـشن و  نانآ  رگیرای  لابقا  اما  دنتـساخرب  يزاس  لداعم  هب  نوگانوگ  ياههزیگنا  اب  يدارفا  تفاین . ناـیاپ  نآرق  هب  تبـسن  يزرو 
نب ۀحیلط  ثراحلا ، تنب  حاّجس  هملیـسم ، نوچ  یناسک  مان  روآ  دای  خیرات  دیدرگ . نوزفا  زور  نآرق  تمظع  تسـشن و  ناشدوجو  كرات 

بیطلا وبا  يدـنوار ، نبا  ءاـجوعلا و  یبا  نبا  یناـصید ، رکاـش  وبا  عّفقم ، نبا  ثراـح ، نب  رـصن  دوسا ، هب  موسوم  بعک  نب  ۀـلهبع  دـلیوخ ،
نازاس دـننام  هک  تسا  هینایداق ...  هیئاهب و  هیباب ، داینبون  هارمگ  قرف  و  زاـجیالا » نسح   » هلاـقم یحیـسم  هدنـسیون  يّرعم ، ءـالعلا  وبا  یبنتم ،

. تسا هتشهورف  نازرو  دیلقت  نیا  راب  راک و  رد  ار  دنسرخان  یماجرف  نزهر  ياههشیدنا  نیا  اّما  دناهدمآ . رامش  هب  نآرق 
، هیام یهت  تاملک  نآ  اب  ههجاوم  رد  ار  نآرق  يادنلب  عیفر  غیتس  دناوتیم ، اههتفاب  نیا  رب  ارذگ  یهاگن  اهدادضاب » ءایـشالا  فرعت   » باب زا 

. دهد رارق  نایوج  تقیقح  هنافصنم  يرواد  هاگنالوج  رد 
کبرل و لصف  رهامجلا  كانیطعا  ّانا  . » لیوط موطرخ  لیبو و  بنذ  هل  لیفلا  اـم  كاردا  اـم  لـیفلا و  اـم  لـیفلا  تفگ : هک  تسا  هملیـسم  زا 

. رفاک لجر  کضغبم  نا  رجاه 
، لیسلا جرادم  ّدعت  لیذلا ، فوفکمل  رمعلا  نا  لیولا و  لیوطل  رفاکلا  نا  لیهس ، علطم  طرشلا  نیب  لیلب ، ۀباهلا  حیرلا  و  لیخلا ، قلاخب  مسقا 

. جانب کلاخا  ام  حبت و  لیبق ، نم  ۀبوتلا  علاط  و 
«1 . » نوغبی موق  اشیرق  نکل  اهفصن و  شیرقل  ضرالا و  فصن  انل  نوقتملا ، نونمؤملا  اهیا  ای 

ءاملا ال  نیطلا . یف  کفصن  ءاملا و  یف  کفصن  نیّقنت . ام  یّقن  نیعدفض ، تنب  ای  عدفض  ای 
______________________________

. یعفار نآرقلا ، زاجعا  ك : ر . ( 1)
 95 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. نیعنمت براشلا  و ال  نیردکت .
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. نامیالا طارص  اندها  ناعتسملا ، کب  و  ةدابعلا ، کل  نایّدلا ، کلملا  ناوکالا ، ّبر  نمحرلل ، دمحلا 
نع عنتمی  نا  ردـقی  نل  ءاهبلا ، يذ  لک  قوف  امهنیب ، ام  ضرـالا و  تاومـسلا و  ءاـهب  اـّیهبلا ، دـحاولا  وه  ـالا  هلا  ـال  یهبـالا ، ّیهبلا  هّللا  مسب 

«1  ... » ءایهب ایهاب  ءاهب  ناک  ّهنا  امهنیب ، ام  ضرالا و  یف  تاومسلا و ال  یف  دحا ال  نم  هئاهبا  ناطلس  کیلم 
ءیـش لک  توکلم  کنیمی  یف  انلعج  ّانا  کتدارا  ۀضبقب  رمالا  مامز  ذـخ  ضرالا و  تاومـسلا و  یف  نم  یلع  كدـی  طسبا  لکیهلا  اذـه  ای 

«. 2  ... » نوفرعی مه ال  نیذلا  نم  فخت  تئش و ال  ام  لعفا 
، یمر هّللا  ّنکل  تیمر و  ذا  تیمر  ام  کیف  هّللا  كراب  دـمحأ  ای  لاق : و  نیروصنملا . نم  کنا  لاق : هدـنع و  ام  لضفب  ارـشبم  ّیبر  ینمهلأـف 

 ... نیمرجملا لیبس  نیبتستل  و  مهؤابآ ، رذنا  ام  اموق  رذنتل 
تاملکلا تابذجلا و  و  تاداعلا ، بولقلا و  تهباشت  و  دوهیلاک ، مهیلع  رمالا  هباشت  نیذلا  مالسالا  ءاملع  رشعم  دوهیلا  ظفل  یف  هّللا  لخداف 

«. 3  ... » تاءارتفالا تاناتهبلا و  دئاکملا و  عون  نم 

اسران یهاگدید  هفرص ،

. تسا باوصان  یتشادرب  نآرق ، زاجعا  هنیمز  رد  هفرص »  » هاگدید هک  دیدرگ  نشور  عوضوم  نیا  تشذگ  هچنآ  وترپ  رد 
نیمه رد  نآرق  زاجعا  ینعی  تسا . هدارا » هزیگنا و  بلس   » نآ یحالطصا  دافم  تسا و  ندنادرگ  زاب  نتشادزاب و  يانعم  هب  هفرـص  فرص و 

. دنزاس رادیدپ  ار  نآرق  دننام  دنناوتیمن  نانآ  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  دریگیم و  ار  نآرق  نادروامه  هدارا  هزیگنا و  دنوادخ  هک  تسا 
______________________________

. باب دمحم  یلع  نانخس  ( 1)
. لزا حبص  هب  بقلم  يرون ، ییحی  ازریم  نخس  ( 2)

. زاجعا شخب  نآرقلا ، مولع  یف  دیهمتلا  زین  یعفار ، نآرقلا ، زاجعا  ك : ر . ( 3)
 96 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

یفاک هزیگنا  یعاود و  بلس  فلا ) « 1 : » دراد دوجو  هفرص  بهذم  حرش  رد  ریسفت  هس  تسا ، هدش  روآ  دای  يولع  هزمح  نب  ییحی  هکنانچ 
. نآرق اب  هزرابم  يارب 

ار ناشیا  ادخ  تسا و  هدوبن  مهارف  رشب  عون  يارب  مولع  نیا  اساسا  میئوگب  هاوخ  نآرق ، يزاس  دننام  يارب  یفاک  یهاگآ  مولع و  نادقف  ب )
ناشیا دوجو  زا  نآرق  اب  هضراعم  ماگنه  هب  نکیل  تسا ، هتـشاد  دوجو  اهیهاگآ  نیا  میئوگب  ای  و  دننک ، لیـصحت  ار  نآ  هک  تسا  هتـشادزاب 

. تسا هدش  وحم 
هب دنوادخ  ماجنا ، هلحرم  رد  نکیل  دناهتشاد ، دوصقم  نیا  يارجا  تهج  مه  یفاک  یهاگآ  هتـشاد و  دوجو  نآرق  اب  هلباقم  يارب  هزیگنا  ج )

. تسا هدرک  تسس  ار  ناشیا  هدارا  هتخاس و  فرصنم  ار  نانآ  شیوخ  تردق 
نآ رگناشن  رکف ، نیا  عدبم  هلزتعم و  بهار  هب  بقلم  رادزم  حیبص  نب  یسیع  و  231 ه )  ) نایلزتعم ياوشیپ  ماّظن ، قاحسا  یبا  تاملک  رهاظ 

یهلا تردـق  هب  هک  تسا  نآرق  اب  يزاـس  هلباـقم  رد  نانمـشد  هدارا  ندرک  تسـس  یعاود و  بلـس  ناـمه  هفرـص  رد  يو  هدـیقع  هک  تسا 
یـسلدنا مزح  نـبا  يرعـشا و  ینیارفـسا ، قاحـسا  یبا  يو و  درگاـش  255 ه )  ) یلزتـعم ظـحاج  ار  هاگدـید  نیمه  تسا . هتفریذـپ  تروص 

زا فقاوم  حراش  یناجرج  فیرش  دیس  هتشاد و  حیرـصت  نییمالـسالا  تالاقم  رد  330 ه )  ) يرعشا نسحلا  وبا  دنتـشادیم و  زاربا  يرهاظ ،
. تسا هدومن  تشادرب  ماّظن  نانخس 

اب هضراعم  تهج  تیرشب  نایم  رد  یفاک  شناد  نادقف  ینعی  مود ، ریسفت  نامه  هفرـص  هنیمز  رد  يو  باحـصا  یـضترم و  دیـس  رکفت  نکل 
قداص نارـصاعم ، زا  و  دناهتـشاد . تفایرد  يو  تاملک  زا  ار  انعم  نیمه  ینازاـتفت  و  699 ه )  ) ینارحب مثیم  نبا  هکناـنچ  تسا . هدوب  نآرق 
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«2 . » دناهدرک حیرصت  نادب  یناتسرهش  یعفار و 
______________________________

. نیشیپ ( 1)
. یناتسرهش ةدلاخلا ، ةزجعملا  ( 2)

97 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

نآ لیلحت  هفرص و  ناعدبم  زیواتسد 

هراشا

بتک ریاس  دـننامه  ار  نآ  هکلب  هدادـن  رارق  توبن  لیلد  ناونع  هب  ار  نآرق  دـنوادخ  تفگیم : شرگن  نیا  رد  تیـصخش  نیرتمهم  ماّظن  . 1
دنوادـخ هک  تسا  نآ  دـماین  رب  نآرق  دوخ  اب  يرکف )  ) هزرابم هب  برع  هکنیا  لیلد  تسا . هدرک  لزاـن  مارح  لـالح و  ناـیب  يارب  ینامـسآ 

«1 . » اذه َْلثِم  اْنلَُقل  ُءاشَن  َْول  هک  دنتشاد  راهظا  دندوب و  هتسجرب  رثن  مظن و  ياراد  دوخ  ناشیا  هنرگو  تشادزاب  راک  نیا  زا  ار  ناشیا 
نآرق نتم  سپ  دـنکیم ، لقن  ار  نوگانوگ  دارفا  نانخـس  هاگ  دـشابیمن . حطـس  کـی  رد  نآرق  تاراـبع  همه  هک  دوب  یعدـم  مزح  نبا  . 2

. تسادخ هیحان  زا  یجراخ  ربج  عنم و  نآ  يریذپان  هلباقم  هجو  تسا و  برع  مالک  دننامه 
، هتشاد ار  اهنیا  لاثما  و  نیملاعلا » ّبر  «، » هّلل دمحلا   » هباشم ییاهبیکرت  برع  هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  وا  باحـصا  یـضترم و  دیـس  هب  . 3

. تسا هتشاد  زین  ار  رتگرزب  ياههلمج  يروآ  ناماسب  بیکرت و  ناوت  هجیتن  رد 
«2 . » ِضْرَْألا ِیف  َنوُرَّبَکَتَی  َنیِذَّلا  َِیتایآ  ْنَع  ُفِرْصَأَس  دیوگیم  نآرق  دوخ  هکنیا  رب  نوزفا 

. میرادیم زاب  نآرق  اب  هضراعم  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  مالک  نیا  نومضم 
ظاحل زا  مه  و  تسا ، هشقانم  دروم  دناهدومن  هئارا  هک  یلیالد  ظاحل  زا  مه  تسا ، یبایزرا  لباق  اعّدا  لصا  ظاحل  زا  مه  هدـش  دای  هاگدـید 

«3 . » تسا هدش  نآ  حرط  ببس  هک  ياهزیگنا 

اعدا لصا  یبایزرا  فلا -

يواـح تسا - یهلا  مـالک  هکنآ  ظاـحل  هب  ار - نآرق  صن  هک  تـسا  يّدـحت  تاـیآ  نـتم  فلاـخم  نآرق  زاـجعا  دروـم  رد  تـشادرب  نـیا 
نیا يرترب  بجوم  اهنآ  هک  دنادیم  ییاهیگژیو 

______________________________

.31 لافنا / ( 1)
.146 فارعا / ( 2)

ص 138. ج 4 ، نآرقلا ، مولع  یف  دیهمتلا  ك : ر . ( 3)
 98 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

«1 . » َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُهِْعبَّتَأ  امُْهنِم  يدـْهَأ  َوُه  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ٍباتِِکب  اُوتْأَف  ُْلق  تسا : رـشب  فراـعتم  رکف  لوصحم  هک  تسا  ینتم  ره  رب  صن 
هدـماین و باسح  هب  نآرق  يارب  یتلیـضف  هنوگ  چـیه  دـشاب ، یمدآ  ناوت  ای  هزیگنا  بلـس  هب  طوبرم  نآرق  زاجعا  رگا  اساسا  هکنیا  رب  نوزفا 
، دـنیامن دوخ  زا  عافد  هزرابم و  هب  توعد  ار  وا  لاـح  نیع  رد  دـندنبب و  ار  یـسک  تسد  رگا  هکنآ  دـننامه  تسرد  درادـن . موهفم  يّدـحت 

!؟ دننک یّقلت  وغل  ار  يّدحت  هب  میکح  يادخ  توعد  دنناوتیم  هفرص  هب  نالئاق  ایآ  تسا . وغل  توعد  نیا  هک  تسا  یعیبط 
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لیالد یسررب  ب -

فلاخم تسا ، هتشگ  لزان  ماکحا  حیرشت  يارب  افرص  ینامسآ  بتک  ریاس  دننامه  هدماین و  رامش  هب  توبن  لیلد  نآرق  هک  نخـس  نیا  الوا :
رامش هب  ربمایپ  تلاسر  ناهرب  تیآ و  ناونع  هب  ار  دوخ  نارفاک  یهاوخ  ناشن  یبلط و  هزجعم  خساپ  رد  هک  تسا  میرک  نآرق  فیرـش  صن 

«2  ... » ْمِْهیَلَع یْلُتی  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  اَّنَأ  ْمِهِفْکَی  َْمل  َو  َأ  ِهِّبَر ...  ْنِم  ٌتایآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اُولاق  َو  دروآیم :
هنوگ چیه  خـیرات  دوبن و  شیب  ییوزرآ  (، 31 لافنا /  ) تفگ میهاوخ  ار  نآرق  دـننام  میهاوخب  رگا  دـنتفگیم  بارعا  هک  يوعد  نیا  اـیناث :

تورث و لام و  فرص  زا  دوب  ریذپ  ققحت  نانآ  يارب  وزرآ  نیا  رگا  متح  هب  دنـشاب . هتفای  قیفوت  رما  نیا  رد  نانآ  هک  تسا  هدادن  یـشرازگ 
هّللا و  هک : دوب  نآ  هریغم  نب  دیلو  نوچ  ناشیا  نازادرپ  نخس  ناواکفرژ و  فارتعا  سکع  هب  دوبیم . رتلهـس  نوخ  ناج و  نداد  تسد  زا 

هلفسأ ّنا  رمثمل و  هالعا  ّنا  ةوالطل و  هیلع  ّنا  ةوالحل و  هل  ّنا  نجلا و  مالک  نم  سنالا و ال  مالک  نم  وه  ام  امالک  دمحم  نم  تعمـس  دقل 
. هیلع یلعی  اولعیل و ال  ّهنا  قرغمل و 

صاخ تیعقوم  هب  هجوت  اب  نآرق  تایآ  تارابع و  تشاد  هجوت  دـیاب  دنـشابیمن ، حطـس  کی  رد  همه  نآرق  تاـیآ  دـش  هتفگ  هکنیا  اـثلاث :
مزال دح  زا  رادروخرب  همه  شیوخ 

______________________________

.49 صصق / ( 1)
.51 - 50 توبکنع / ( 2)

 99 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
رارق هطقن  نیرتالاب  رد  اوتحم  لوزن و  هژیو  هاگیاج  ياضتقا  هب  تایآ  یخرب  تسا  نکمم  دـنچ  ره  دنـشابیم ، تغـالب  تحاـصف و  باـصن 

. دشاب هتشاد 
. هدنیوگ صاخ  ظفل  هن  تسانعم و  هب  لقن  نآرق ، رد  نارگید  تاملک  لقن  اعبار :

باسح هب  نآرق  يّدـحت  هب  یخـساپ  هوحن  چـیه  نایزات ، مـالک  رد  نآ  دـننام  و  هّلل » دـمحلا   » دـننامه یبیکرت  ياـهراتخاس  دوجو  اـسماخ :
قیفوت رما ، نیا  رد  یـسک  نونکات  و  تسا ، لماک  هروس  کی  نتخاس  نآرق  يّدحت  لقا  دـح  دـیدرگ ، ناشن  رطاخ  رتشیپ  هکنانچ  دـیآیمن .

. تسا هتشادن 
تبسن اهنآ  هک  تسانعم  نیا  هب  هکلب  میتشاد ، زاب  نآرق  اب  هضراعم  زا  ار  ناربکتم  هک  تسین  نآ  یتایآ ...  نع  فرصاس  هیآ  موهفم  اسداس :

. تسا « 1  » َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  تایآ  موهفم  ریظن  هیآ  نیا  دافم  دنمورحم . نآرق  قیاقح  زا  يدنمهرهب  هب 

هزیگنا ج -

نایب و راتخاس  فوطعم  اهنت  نآرق  زاجعا  ورملق  رد  ناشمهف  ناـنآ  هک  دوب  نآ  دـش  هفرـص  هب  لوق  حرط  ثعاـب  هک  ياهزیگنا  اـم  ناـمگ  هب 
راچان ار  دوخ  هجیتن  رد  دندروخیم ، رب  برع  ناگدنیوگ  ياسر  بذاج و  هاتوک  ياههعطق  هب  يوس  نآ  زا  دوب و  هدش  نآ  يرهاظ  بولسا 

هرهچ کی  اهنت  نآرق  يرهاظ  بولسا  راتخاس  یظفل و  دعب  هکنیا  زا  لفاغ  دنزاس ! لوکوم  هفرص  هب  ار  نآرق  يریذپان  يرترب  هک  دندیدیم 
نآرق و حور  نامه  تسا ، هدش  نآ  لباقم  رد  رـشب  یناوتان  نآرق و  یگنادواج  يرترب و  أشنم  هک  هچنآ  تسا و  نآرق  هنارکیب  ياههرهچ  زا 

رانک فرـص  هنرگ  و  تسا ، ناسنا  مالک  قفا  يوسارف  هتفرگ و  ياج  ینایب  بلاق  نیرتبساـنم  رد  هک  تسا  نآ  يرـشب  قوف  ـالاو و  قیاـقح 
. ددرگ مالک  یلاثمیب  يایوگ  دناوتیمن  گرتس  قیاقح  زا  يراع  تاملک  ندیچ  مه 

______________________________
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.51 هدئام / ، 86 نارمع / لآ  ( 1)
100 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

تسین ریذپدننام  دنوادخ  مایپ 

زجع نیا  أشنم  یخرب  میدید  دنک . عادبا  ار  نآرق  دننامه  يرثا  دناوتیمن  رـشب  ارچ  هک  دوب  نیا  میدوب  نآ  خساپ  نتفای  یپ  رد  هک  یـشسرپ 
يّدج ياهیراوشد  اب  رکفت  نیا  هک  دش  هظحالم  اما  دنتـشادنپیم . يو  هزیگنا  بلـس  ناسنا و  ییاناوت  راک و  رد  ملاع  راگدرورپ  تلاخد  ار 

. دبلطیم خساپ  تسا و  یقاب  دوخ  توق  هب  زونه  شسرپ  نآ  نیا  ربانب  تسا . ور  هب  ور 
فارتعا دوجو  مامت  اب  مایپ  نآ  هدنروآ  تسا . هدرک  روهظ  تیرشب  هعماج  نایم  رد  ون  یمایپ  هک  تسج  هتکن  نیا  رد  ار  بلطم  نیا  زار  دیاب 

َنیِذَّلا ال َلاق  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  تسا : ینّابر  مایپ  نیا  روآ  ماغیپ  اهنت  وا  هکلب  تسین  وا  رکف  نخـس و  اتمهیب  نتم  نیا  هک  دراد 
ُْتیَـصَع ْنِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ََّیلِإ  یحُوی  ام  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  یِـسْفَن  ِءاْقِلت  ْنِم  َُهلِّدـَبُأ  ْنَأ  ِیل  ُنوُکَی  ام  ُْلق  ُْهلِّدـَب  َْوأ  اذـه  ِْریَغ  ٍنآْرُِقب  ِْتئا  اـَنَءاِقل  َنوُجْرَی 

«1 . » َنُولِقْعَت الَف  َأ  ِِهْلبَق  ْنِم  ًارُمُع  ْمُکِیف  ُْتِثَبل  ْدَقَف  ِِهب  ْمُکارْدَأ  َو ال  ْمُْکیَلَع  ُُهتْوََلت  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  ُْلق  ٍمیِظَع  ٍمْوَی  َباذَع  یِّبَر 
هدـنامرد نآ  لـباقم  رد  ار  دوـخ  هتفاـیرد ، ار  نآرق  یتفگـش  تمظع و  هکنیا  مغر  هـب  ریگتخـس  رواـب و  رید  ناـفلاخم  يوـس ، نآ  زا  اـما 

. دوشیم ناشیا  يزیتس  قح  یلصا  كرحم  رابکتسا ، يروحم و  دوخ  شیک  دننیبیم ،
یّلص دمحم  ترـضح  يرـشب  نهذ  هتخادرپ  هتخاس و  ار  نآ  اذل  و  دننک ، ناعذا  ار  نتم  نیا  یهلا  باستنا  دنناوتیمن  هصیـصخ  نیا  اب  نانآ 
نیا هک  دیرواب  نیا  رب  یتسار  هب  رگا  هک  تسا  نیا  وا  هنادنمدرخ  ییاهن و  رمتـسم ، خساپ  اجنیا  رد  دننکیم . دادـملق  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا 

هب  ) دـییامن عادـبا  ار  نآ  دـننامه  دـیناوتب  تسیابیم  دـیتسه  ناسنا  هکنآ  مکح  هب  مه  امـش  سپ  تسا ، ناـسنا  رکف  درواـهر  لیدـبیب  نتم 
یهلا یحو  مالک  نیا  هک  دینک  فارتعا  تسیابیم  یلقع ) رظن  زا   ) راچان دیدماین ، رب  یتساوخ  نینچ  هدـهع  زا  رگا  و  لاثمالا ) مکح  بسح 

ناسنآ دناوتیم  زیچ  همه  رب  طیحم  يادخ  اهنت  اریز  ( 39 سنوی 38 - . ) تسا
______________________________

.16 - 15 سنوی / ( 1)
 101 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

بــسح هـب  ناـسنا  هـک  تـسا  ياهـصرع  نـینچ  و  دنــشاب . نآ  يزادرپ  دـننام  زا  زجاـع  ناـگمه  هـک  دـیوگب  نخــس  عماـج و  لیدــبیب و 
زگره دشاب ، هتفرشیپ  یلاعتم و  مه  ردق  ره  یناسنا  فراعتم  فراعم  ورملق  هنرگ  و  دباییمن ، هار  شايدوجو  ریذپان  زیرگ  ياهتیدودحم 

. تسا خارف  ییوج  يرترب  يارب  هنیمز  دنادرگیمن و  دودسم  نانگمه  يارب  ار  زات  تخات و  نادیم 
102 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لمأت تهج  ییاهشسرپ 

؟ تسیچ رد  ناربمایپ  ریاس  مالسا و  ربمایپ  هزجعم  یساسا  زیامت  - 1
؟ تسیچ رد  ایبنا  زاجعا  توافت  زمر  - 2

؟ دنمادک زاجعا  دافم  رگنایب  ینآرق  ناگژاو  - 3
؟ تسا هتفرگ  تروص  هنوگچ  تسیچ و  يدحت  - 4

؟ تسیچ نآرق  زاجعا  باصن  دح  - 5
؟ دنمادک هفرص  رد  نوگانوگ  ریسافت  - 6
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. دییامن دقن  لقن و  ار  هفرص  هب  نالئاق  لیالد  - 7
103 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

نآرق زاجعا  قافآ  اههصرع و  موس  لصف 

یهلا مالک  ياهیگژیو 

هراشا

قلطم يرترب  أـشنم  هک  تسا  نونکم  نآرق  رد  یتایـصوصخ  داـعبا و  هچ  هک  میزادرپـب  عوضوم  نیا  يوجتـسج  هب  تسا  نآ  تبوـن  نوـنکا 
هوجو نیا  هک  تسا  نشور  هتبلا  ددرگ . شواک  وجتـسج و  نوگانوگ  ياهورملق  رد  دناوتیم  نآرق  زاجعا  تسا ؟ نا  يّدحت  أدـبم  نآرق و 
دروم ار  اـهنآ  زا  یخرب  راـصتخا  هب  کـنیا  تساـم . تشادرب  مهف و  ياـضتقا  هب  هکلب  تسا ، نآ  يوتحم  نآرق  هک  تسا  يزیچ  نآ  همه  هن 

. میهدیم رارق  هجوت 

نتم يرهاظ  راتخاس  ظفل و  ورملق  رد  زاجعا  - 1

هراشا

یبیکرت نامتخاس  تسا . دـننامیب  ییاسر ) ییاـبیز و   ) تغـالب تحاـصف و  رد  نآرق  برع ، ناسانـش  نخـس  ناـبیدا و  ماـمت  رظن  قاـفتا  هب 
شتاراشب دراد ، هارمه  دوخ  اب  ار  رعش  گنهآ  ّمنرت و  ریذپ ، دیلقت  هن  تسا و  هتشاد  هقباس  هن  نآ  یـصاصتخا  عیدب و  کبـس  نآ و  تاملک 

. تسا هتسبن  دوخ  رب  ار  هیفاق  نزو و  لّیخت و  نکل  تسادز ، تلفغ  رگرادیب و  شیاهرادشه  ناور و  شخب  مارآ 
 104 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. تسوا تغالب  تحاصف و  جوا  راگزور  برع و  یبدا  رصع  نیرتافوکش  اب  نراقم  نآرق  لوزن 
رازاب يرنه  هاگـشیامن  یبدا و  هاگـشاب  رد  ار  ناشیاههدورـس  ینعی  شیوخ ، ياـهالاک  نیرتهدـنزرا  مارح  ياـههام  رد  يزاـت  موق  نارورنه 

هتخیوآ هبعک  راوید  رب  اههدـیزگرب  نآ  دـندومنیم . یفرعم  شنیزگ و  ار  اههنومن  نیرترب  نخـس ، ناداقن  نارواد و  هتـشاد ، هضرع  ظاـکع 
، یملس یبا  نب  ریهز  دبعلا ، نب  ۀفرط  سیقلا ، ؤرما  زا  عبـس » تاقلعم   » هب روهـشم  هدیـصق  تفه  دشیم . ناشنابحاص  تاهابم  هیام  دشیم و 

ناونع هب  تشادـن و  دوجو  یمـالک  اـهنآ  زا  رترب  هک  دوب  يراعـشا  هّزلح ، نب  ثراـح  داّدـش و  نب  ةرتـنع  موـثلک ، نب  ورمع  هعیبر ، نب  دـیبل 
، دیـسر ناسانـش  نابز  نایارـس و  هماکچ  نیا  شوگ  هب  نآ  ياوآ  دش و  لزان  میرک  نآرق  یتقو  دشیم . بوسحم  برع  یبدا  ياهراکهاش 
دیدرگ و غورفیب  دیـشروخ  ربارب  رد  عمـش  نانوچ  رعـش  هاگـشیامن  یبدا و  راثآ  نآ  هک  دوبر  ار  ناشیاهلد  ریخـست و  ار  ناشیاهناج  ناسنآ 

. الیدنقلا أفطأف  حابصلا  علط  تفاین : ندنام  لاجم 
انـشآ مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدمحم  نآرق  اب  یتقو  دوب ، هناگتفه  دـیاصق  زا  یکی  هدنیارـس  برع و  یمان  نارعاش  زا  دوخ  هک  دـیبل 

: تفگ يدرک ؟ اهر  ار  رعش  ارچ  هک  دندیسرپ  وا  زا  یتقو  دوب . نآرق  تئارق  لاح  رد  هتسویپ  تفگن و  رعـش  رگید  دش ، نآ  هدرپسلد  دیدرگ 
تذـل نآرق  زا  هزادـنا  نآ  نم  تسا ، وـجه  همه  اـم  ياـههتفگ  تـسا ، نـیا  نخـس  رگا  منیرفاـیب . رعـش  مناوـتیمن  رگید  نآرق  لـباقم  رد  »

.« مسانشیمن نآ  زا  رتالاب  هک  میوجیم 
دینش ار  یهلا  مالک  يازفا  حور  شورس  یتقو  ناکرشم ، نایم  رد  نخس  ریما  و  برعلا » ۀناحیر   » برع دبس  رس  لگ  یموزخم  هریغم  نب  دیلو 
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ام هللا  وف  تسا : ناسنا  مالک  قفا  زا  رتالاب  نخـس  نیا  هک  دـیدرگ  فارتعا  هب  راچان  وا ، مایپ  مرکا و  ربمایپ  اب  ینمـشد  يزرو و  نیک  مامت  اـب 
ةوالحل هل  ّنا  « ... 1  » هللا مالک  نم  هلوق  نا  و  نونج ، يذهب  رحسب و ال  رعشب و ال  وه 

______________________________

.98 يربط 2 / ریسفت  ( 1)
 105 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

«1 . » هیلع یلعی  اولعیل و ال  ّهنا  قدغمل و  هلفسا  ّنا  رمثمل و  ةالعا  ّنا  ةوالطل و  هیلع  ّنا  و 
وا رب  ار  ّتلـصف  هروس  نیزاغآ  تایآ  مرکا  لوسر  دمآ . بانج  نآ  رـضحم  هب  ربمایپ  عانقا  هجاحم و  يارب  شیرق  ناگرزب  زا  ۀعیبر  نب  ۀـبتع 

تناهک و رحس و  رعش و  نآ  ماهدینشن  نونکات  ار  نآ  دننام  هک  مدینـش  ینخـس  ادخ  هب  دنگوس  : » تشاد راهظا  تشگرب  یتقو  درک . توالت 
زا یخرب  تسازـس  نونکا  لقتـسم . یفیلأـت  دـنمزاین  تسا و  هنوـمن  رپ  اـهیرواد ، تسد  نیا  زا  و  « 2 !« » تسا یمیظع  أـبن  هکلب  هدوـبن ، هریغ 

. دریگ رارق  هجوت  دروم  تسا ، میرک  نآرق  ینورب  يامیس  يرهاظ و  هجو  ییاسر  ییابیز و  ثعاب  هک  يرصانع 

نآرق يامیس  ياههیارآ 

. ناگژاو يزومآ  تمکح  ییافرژ و  لوا :

قیداـصم و رگـشرازگ  هک  تاـملظ »  » ـالثم تسا . هتفریذـپ  تروـص  تقد  تـمکح و  وـترپ  رد  مـیرک  نآرق  رد  اـههژاو  شنیچ  شنیزگ و 
هب تسا ، یهلا  تیادـه  میقتـسم و  طارـص  زا  هیاـنک  هک  رون »  » یلو تسا ، هدـمآ  عـمج  تروـص  هب  تسا ، یهارمگ  نوگاـنوگ  ياـهدومن 

اذِإَف ًةَدـِماه  َضْرَْألا  يََرت  َو  تسا : هدـمآ  توافتم  دروم  ياضتقا  هب  نیمز  يارب  ریاـغتم  تفـص  ود  ( 154 هرقب / . ) تسا هدـمآ  درفم  تروص 
«4 . » ْتَّزَتْها َءاْملا  اَْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  اذِإَف  ًۀَعِشاخ  َضْرَْألا  يََرت  َکَّنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  «، 3  » ْتَّزَتْها َءاْملا  اَْهیَلَع  اْنلَْزنَأ 

ریبـعت تسا ، ناـگدرم  رـشح  ثعب و  نوـماریپ  نآ  قایـس  هک  لوا  هیآ  رد  تسا . یـصاخ  یگژیو  هدـننک  سکعنم  هـیآ  ود  نـیا  زا  کـی  ره 
، دزادرپیم عوشخ  تدابع و  هب  هیآ  قایس  هک  مود  هیآ  رد  دراد . بسانت  تسا  تایح  نادقف  یتکرحیب و  موهفم  هب  هک  هدماه » »

______________________________

.199 رانملا 1 / ریسفت  ( 1)
.313 ماشه 1 / نبا  هریس  ( 2)

.5 جح / ( 3)
.39 تلصف / ( 4)

 106 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
. تسا مالک  ياضتقم  عوشخ  للذت و  موهفم  هب  هعشاخ »  » ریوصت

هروس رد  هلمج  هس  نیا  هب  تسا . راکـشآ  ـالماک  تساـنعم  دوصقم و  هب  لـقن  هک  زین  نارگید  نانخـس  لـقن  رد  یتـح  تمکح  تقد و  نیا 
اُغْلبَی ْنَأ  َکُّبَر  َدارَأَف  ُْهنِم ، ًاْریَخ  امُهُّبَر  امَُهلِدـُْبی  ْنَأ  انْدَرَأَف  اهَبیِعَأ ،...  ْنَأ  ُتْدَرَأَف  دـینکیم ؟ هظحالم  اهنآ  رد  ار  یتوافت  هچ  دـیرگنب ، فهک 
دوـخ هب  يراـب  هیزنت  تهج  تسا  دنـسپان  رکنم و  شرهاـظ  هک  ار  یلعف  تسخن  هلمج  زارف ، هس  نـیا  رد  « 1 . » امُهَزنَک اجِرْخَتْـسَی  َو  امُهَّدُشَأ 
اهنت تسا ، ضحم  ریخ  هک  موس  هلمج  رد  و  دهدیم ، تبـسن  دوخ  ادخ و  هب  تسا  رـش  ریخ و  زا  ياهتخیمآ  هک  مود  هلمج  دهدیم . تبـسن 

. دهدیم تبسن  دنوادخ  هب 
. تسا رگنایامن  ناگژاو  زا  کی  ره  دماسب  دادعت  رد  یتح  يرگباسح  يراوتسا و  نیا 
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راب تشه  دص و  شاداپ  رجا و  تبون ، هدزاود  رهـش »  » هملک و  لاس ، مایا  لداعم  هبترم  جنپ  تصـش و  دصیـس و  موی »  » هژاو ساسا  نیمه  رب 
و باسح »  » تسا و تبـسن  نیمه  هب  هک  ترخآ »  » لداـعم راـب  هدزناـپ  دـص و  اـیند » ، » تسا هبترم  تشه  دـص و  هک  شـالت  راـک و  لداـعم 

تبون شـش  یـس و  هک  رـسی »  » ربارب رد  راب  هدزاود  رـسع »  » تسا و هبترم  هن  تسیب و  هک  لدـع » طسق و   » رانک رد  راب  هن  تسیب و  باـتک » »
 ... تسا و هدش  رکذ  تسا ، ربارب  هس  ینعی 

. بیکرت ییاوآ  شوخ  کبس ، ییارگون ، مود :

زا دراد . ار  ود  ره  تبثم  ياهیگژیو  نکیل  دـشابیمن . زین  رعـش  مظن و  تسین ، فراـعتم  رثن  نآرق  کبـس  تفر ، تراـشا  زین  رتشیپ  هکناـنچ 
. تسا فلتخم  تاعوضوم  نمـضتم  ياهیآ  ره  هکلب  دشابیمن ، دودحم  هتـسب و  عوضوم  کی  يوتحم  نآرق  تایآ  تالمج و  رگید  تهج 

. تسا ریذپان  هنومن  هک  دزاسیم  مّسجم  ار  ياهژیو  توارط  یگزات و  کی  کبس  نیا 
رحبلا و  عوفرملا . فقسلا  و  رومعملا . تیبلا  و  روشنم . ّقر  یف  روطسم . باتک  و  روطلا . و 

______________________________

.82 - 81 - 79 فهک / ( 1)
 107 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

هب روس  تایآ و  مامت  رد  یگژیو  نیا  تسا . هتفای  میسرت  تیـصوصخ  نیمه  دنراد  هک  یعونت  اب  اهزارف  رد  هک  هروس  رخآ  ات  روجـسملا ... 
نهذ ياضف  دنیـشنیم و  ریوصت  هب  نخـس  یقیـسوم  گنهآ و  تاـملک و  فورح و  ياـپمه  یناـعم  دـباییم و  دومن  دوخ  صاـخ  بساـنت 

: تسا فیلکت  تیلوئسم و  زا  نخس  هک  اجنآ  هچ  دربیم . دوخ  هارمه  هب  رایتخایب  ار  هدنناوخ 
«1 . » ِرُومُْألا ِمْزَع  ْنِم  َِکلذ  َّنِإ  ََکباصَأ  ام  یلَع  ِْربْصا  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َْهنا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمْأ  َو  َةالَّصلا  ِِمقَأ  َّیَُنب  ای 

. نورکذت مکلعل  مکظعی  یغبلا  رکنملا و  ءاشحفلا و  نع  یهنی  یبرقلا و  يذ  ءاتیا  ناسحالا و  لدعلاب و  رمأی  هّللا  ّنا 
: تسا مصخ  هدیا  لاطبا  لالدتسا و  هجاحم و  تقو  هک  هاگنآ  هچ 

ًاْئیَـش ال ُبابُّذـلا  ُمُْهُبلْـسَی  ْنِإ  َو  َُهل  اوُعَمَتْجا  َِول  َو  ًاـبابُذ  اوـُُقلْخَی  َْنل  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  َُهل  اوُعِمَتْـساَف  ٌلَـثَم  َبِرُـض  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
«2 . » ُبُولْطَْملا َو  ُِبلاَّطلا  َفُعَض  ُْهنِم  ُهوُذِْقنَتْسَی 

: ملاع ماجرف  حرش  ماگنه  هچ 
َو ْتَرِّجُـس . ُراِحْبلا  اَذِإ  َو  ْتَرِـشُح . ُشوُحُْولا  اَذِإ  َو  ْتَلِّطُع . ُراشِْعلا  اَذِإ  َو  ْتَرِّیُـس . ُلابِْجلا  اَذِإ  َو  ْتَرَدَْـکنا ، ُموُجُّنلا  اَذِإ  َو  ْتَرِّوُک ، ُسْمَّشلا  اَذِإ 

«3 . » ْتَرَضْحَأ ام  ٌسْفَن  ْتَِملَع  ْتَرُِشن ...  ُفُحُّصلا  اَذِإ  َو  ْتَِلُتق . ٍْبنَذ  ِّيَِأب  ْتَِلئُس . ُةَدُؤْوَْملا  اَذِإ  َو  ْتَجِّوُز . ُسوُفُّنلا  اَذِإ 
: بیغرت تراشب و  ماگنه  هچ  و 

ٍمالَِـسب اهُولُخْدا  ٍبِینُم . ٍْبلَِقب  َءاج  َو  ِْبیَْغلِاب  َنمْحَّرلا  َیِـشَخ  ْنَم  ٍظـیِفَح . ٍباَّوَأ  ِّلُِـکل  َنوُدَـعُوت  اـم  اذـه  ٍدـیَِعب . َْریَغ  َنیِقَّتُْمِلل  ُۀَّنَْجلا  ِتَِفلْزُأ  َو 
«4 . » ٌدیِزَم اْنیََدل  َو  اهِیف  َنُؤاشَی  ام  ْمَُهل  ِدُولُْخلا . ُمْوَی  َِکلذ 

______________________________

.17 نامقل / ( 1)
.73 جح / ( 2)

.14 - 1 ریوکت / ( 3)
.35 - 31 ق / ( 4)

 108 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
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: نایاورپیب ناشکرس و  یگدنز  زومآ  تربع  حرش  بیهرت و  رادشه و  تقو  ای  و 
. ٌةَرِفْـسُم ٍذـِئَمْوَی  ٌهوُجُو  ِهِینُْغی . ٌنْأَش  ٍذـِئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِـکل  ِهِیَنب . َو  ِِهتَبِحاـص  َو  ِهِیبَأ . َو  ِهِّمُأ  َو  ِهیِخَأ . ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی  ُۀَّخاَّصلا . ِتَءاـج  اذِإَـف 

«1 . » ُةَرَجَْفلا ُةَرَفَْکلا  ُمُه  َِکئلوُأ  ٌةَرَتَق . اهُقَهَْرت  ٌةَرَبَغ  اْهیَلَع  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  َو  ٌةَرِْشبَتْسُم . ٌۀَکِحاض 
«2 . » ُراَّنلا ُمُهَهوُجُو  یشْغَت  َو  ٍنارِطَق  ْنِم  ْمُُهلِیبارَس  ِدافْصَْألا  ِیف  َنِینَّرَقُم  ٍِذئَمْوَی  َنیِمِرْجُْملا  يََرت  َو 

ْمُهُراْصبَأ ًاعَّشُخ  ٍرُُکن . ٍءْیَـش  یلِإ  ِعاَّدلا  ُعْدَی  َمْوَی  ْمُْهنَع  َّلَوَتَف  ٌّرِمَتْـسُم . ٌرْحِـس  اُولوُقَی  َو  اوُضِْرُعی  ًۀَـیآ  اْوَرَی  ْنِإ  َو  ُرَمَْقلا . َّقَْشنا  َو  ُۀَـعاَّسلا  َِتبَرَْتقا 
. ِرُُذن َو  ِیباذَع  َناک  َْفیَکَف  ٌداع  َْتبَّذَک  ٌرِـسَع ...  ٌمْوَی  اذه  َنوُِرفاْکلا  ُلوُقَی  ِعاَّدـلا  َیلِإ  َنیِعِطْهُم  ٌرِـشَْتنُم . ٌدارَج  ْمُهَّنَأَک  ِثادْـجَْألا  َنِم  َنوُجُرْخَی 

«3  .... » ٍرِعَْقنُم ٍلَْخن  ُزاجْعَأ  ْمُهَّنَأَک  َساَّنلا  ُعِْزنَت  ٍّرِمَتْسُم . ٍسَْحن  ِمْوَی  ِیف  ًارَصْرَص  ًاحیِر  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأ  اَّنِإ 
: یهلا ناربمایپ  تریس  تسرد  ابیز و  شرازگ  ای  و 

َو ِیتَدـِلاِوب  اَرب  َو  ایَح . ُْتمُد  ام  ِةاکَّزلا  َو  ِةالَّصلِاب  ِیناصْوَأ  َو  ُْتنُک  ام  َْنیَأ  ًاکَرابُم  ِینَلَعَج  َو  اِیبَن . ِینَلَعَج  َو  َباتِْکلا  َِیناتآ  ِهَّللا  ُدـْبَع  یِّنِإ  َلاـق  »
«4  .... » ایِقَش ًاراَّبَج  ِیْنلَعْجَی  َْمل 

. اهتیعقاو نایب  رد  یقالخا  هنادنمدرخ و  ییارگ  تفاطل  موس -

هراشا

دح زا  تقیقح  نییبت  حرش و  رد  گنسنارگ  صن  نیا  نکیل  زیمآ . هغلابم  یفطاع و  یـساسحا ، یّلیخت ، هلاسر  هن  تسا  تقیقح  باتک  نآرق 
تاراعتـسا و تایانک ، تاهیبشت ، نیرتاریگ  نیرتابیز و  زا  نوحـشم  میرک  نآرق  تسا . روهرهب  همهافم  مـالک و  يزاـسابیز  دـعاوق  يـالعا 

. تساهلیثمت
یـساسا ياهرایعم  لاح  نیع  رد  اما  تسا . ینآرق  ياهيربراک  نیهر  عیدـب ، نایب ، یناـعم ، شناد  ینعی  یبدا  عیانـص  تغـالب و  نونف  داـینب 

. تسا تاعارم  هجوت و  دروم  هراومه  یقالخا  یناسنا و  ياهشزرا  يروحم ، درخ  ییوگتقیقح ،
______________________________

.42 - 33 سبع / ( 1)
.49 میهاربا / ( 2)
.20 - 1 رمق / ( 3)

.32 - 30 میرم / ( 4)
 109 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

رایـسب ياهراشا  اـما  تسا ، رـضاح  باـتک  دوصقم  ریـسم و  ياـضتقا  هلـصوح و  زا  جراـخ  دراد و  رتسگ  نماد  یلاـجم  هصرع  نیا  دـنچ  ره 
. دوب دهاوخن  هدیاف  زا  یلاخ  اهیگژیو ، نیا  هب  یلامجا 

. اههیبشت فلا )

نآ اـی  سک  نآ  هّبـشم : دراد : دوجو  نکر  راـهچ  هیبشت  رد  یتیفیک . اـی  یتفـص  رد  رگید  زیچ  هب  تسا  يزیچ  ندرک  دـننام  تغل  رد  هیبـشت 
: هبش هجو  تسا . هدش  دننام  وا  هب  هّبشم ، هک  يزیچ  نآ  ای  سک  نآ  هب : هبـشم  تسا . هدش  دننام  رگید  زیچ  ای  سک  هب  یتفـص  رد  هک  يزیچ 

. تسا هبشم  هب و  هبشم  نیب  ام  كرتشم  تیفیک  ای  تفص 
. دراد تلالد  هیبشت  رب  هک  ياهملک  هیبشت : تادا 

مـشچ هب  دـیجم  نآرق  رد  تاهیبشت ، عون  نیرتابیز  هبـش ) هجو   ) دـشخردیم هب ) هبـشم   ) دیـشروخ تادا ،)  ) نوچ هبـشم ،)  ) تسود راسخر 
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، تفع ایح و  ییابیز ، تنیز و  ثعاب  سابل  دـناهدش . هیبشت  ساـبل  هب  نیجوز  زا  کـی  ره  « 1 . » َّنَُهل ٌساِبل  ُْمْتنَأ  َو  ْمَُکل  ٌساـِبل  َّنُه  دروخیم :
 ... تسا ناگناگیب  دربتسد  ضرعت و  زا  تنایص 

«2 . » ًةَوْسَق ُّدَشَأ  َْوأ  ِةَراجِْحلاَک  َیِهَف  تسا : گنس  دننام  اهلد 
«3  .... » ًاْئیَش ُهْدِجَی  َْمل  ُهَءاج  اذِإ  یَّتَح  ًءام  ُنآْمَّظلا  ُُهبَسْحَی  ٍۀَعیِِقب  ٍبارَسَک  ْمُُهلامْعَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  تسا : بارس  نانوچ  نارفاک  لامعا 

ٍناکَم ْنِم  ْمُْهتَأَر  اذِإ  «، 4  » یَّلََوت َو  ََربْدَأ  ْنَم  اوُعْدـَت  يوَّشِلل ، ًۀَـعاََّزن  یَظل ، اهَّنِإ  دراد : داـیرف  مشخ و  هک  تسا  ياهدـنز  دوجوم  ییوگ  مّنهج 
«6 . » ِْظیَْغلا َنِم  ُزَّیَمَت  ُداکَت  ُروُفَت . َیِه  َو  ًاقیِهَش  اَهل  اوُعِمَس  اهِیف  اوُْقلُأ  اذِإ  «، 5  » ًارِیفَز َو  ًاظُّیَغَت  اَهل  اوُعِمَس  ٍدیَِعب 

______________________________

.187 هرقب / ( 1)
.74 هرقب / ( 2)
.39 رون / ( 3)

.17 - 15 جراعم / ( 4)
.12 ناقرف / ( 5)

.8 - 7 کلم / ( 6)
110 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. اهراعتسا ب )

هب دـنیوگ . هراعتـسا  تهباشم ،»  » تبـسانم رابتعا  هب  ار  دوخ  یلـصا  يانعم  ریغ  رد  ظفل  دربراک  تسا . نتـساوخ  تیراع  ياـنعم  هب  هراعتـسا 
تعنـص عون  نیا  دربراک  اعون  دنـشاب . هدرک  رکذ  ار  هیبشت  نکر  ود  زا  یکی  نآ  رد  هک  تسا  لسرم )  ) زاجم یعون  هراعتـسا  رگید  تراـبع 

. رگید ضارغا  ای  و  دجنگیمن ، نّیعم  ظافلا  بلاق  رد  هک  تسا  ياهدرتسگ  میهافم  ياقلا  ترورض  نآرق  رد  یبدا 
«1 . » ُهاْنیَیْحَأَف ًاْتیَم  َناک  ْنَم  َو  َأ  تیاده : ملع و  يارب  ندوب  هدنز  تایح و  هراعتسا 

: تسا يونعم  تایح  هیام  هک  تعیرش  نید و  هب  تسا  تایح  هیام  هک  بآ  هراعتسا 
َِکلذَک ُُهْلثِم  ٌدـَبَز  ٍعاتَم  َْوأ  ٍۀَْـیلِح  َءاِغْتبا  ِراَّنلا  ِیف  ِْهیَلَع  َنوُدـِقُوی  اَّمِم  َو  ًاِیبار  ًادـَبَز  ُْلیَّسلا  َلَمَتْحاَف  اهِرَدَِـقب  ٌۀَـیِدْوَأ  َْتلاسَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ 

«2 . » َلاْثمَْألا ُهَّللا  ُبِرْضَی  َِکلذَک  ِضْرَْألا  ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَْفنَی  ام  اَّمَأ  َو  ًءافُج  ُبَهْذَیَف  َُدبَّزلا  اَّمَأَف  َلِطاْبلا  َو  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُبِرْضَی 
«3 . » ْمُُهتَراِجت ْتَِحبَر  امَف  يدُْهلِاب  ََۀلالَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  یهلا : تیاده  ياج  هب  یهارمگ  شنیزگ  هب  تراجت  هراعتسا 

. اههیانک ج -

ود نیا  و  تسا ، رود  کیدزن و  يانعم  ود  ياراد  هک  تسا  ینخـس  حالطـصا  رد  و  تسا ، نتفگ  نخـس  هدیـشوپ  ياـنعم  هب  تغل  رد  هیاـنک 
هب یپ  نشور ، حیرـص و  يانعم  کمک  هب  هدنناوخ  نهذ  هک  دنکیم  نایب  ياهنوگ  هب  ار  نخـس  هدـنیوگ  و  دـنرگیدکی ، موزلم  مزال و  انعم 

: رعش نیا  رد  تسا . نارگید  قوقح  هب  زواجت  زا  هیانک  یتسد » زارد   » الثم دربیم . نآ  رود  يانعم 
ایر یـصالخایب و  زا  هیانک  ود  ره  ندرک » هلبق  رب  تشپ   » و ندرک » قلخ  رب  يور   » زامن دننکیم  هلبق  رب  تشپدـناقلخ  رب  يور  هک  ینافراع 

سمل و ّسم . نوچمه : ییانک  یتاریبعت  زا  یسنج  شزیمآ  دروم  رد  تسا . يراک 
______________________________

.122 ماعنا / ( 1)
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.17 دعر / ( 2)
.16 هرقب / ( 3)

 111 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
دادمتـسا دمآ ، تفر و  هدوارم و  دنم  تفع  ریبعت  زا  فسوی  ندرک  یپ  اخیلز و  نایرج  « 1 . » َءاسِّنلا ُُمتْسَمال  َْوأ  تسا : هدش  هدافتسا  ترشابم 

ندرک تبیغ  زا  ( 31 فسوی / . ) تسا هدش  روبع  نایرج  نیا  زا  هیانک  تعرس و  هب  هکلب  هدشن  حرش  فصو ، هب  فسوی  ییابیز  یتح  هدش و 
ْنَأ ْمُکُدَحَأ  ُّبُِحی  َأ  دناسریم : ار  تهارک  تیاهن  هک  هدش  هداهن  نآ  رانک  مه  نتـشاد  تسود  هملک  هدش و  ریبعت  هدرم  تشوگ  ندروخ  هب 

«2  .... » ُهوُُمتْهِرَکَف ًاْتیَم  ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی 
يانغ دوج و  زا  هیانک  ادـخ  ناتـسد  ندوب  زاب  « 3 . » يوَتْـسا ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا  تیبوبر :»  » ای تردـق »  » ای کلم »  » زا هیانک  شرع  رب  اوتـسا 

«4 . » ِناتَطوُْسبَم ُهادَی  َْلب  تسا : یهلا 

. اهریوصت اهلیثمت و  د )

دننام هدـنلاب  هایگ  و  مکحتـسم ، ناینب  هب  ار  نانآ  رادـیاپ ، ناراد  نامیا  فصو  رد  تسا . ياهژیو  راـثآ  ياراد  هیبشت و  عاونا  هلمج  زا  لـیثمت 
: تسا هدرک 

«6  .... » ِِهقوُس یلَع  يوَتْساَف  َظَْلغَتْساَف  ُهَرَزآَف  ُهَأْطَش  َجَرْخَأ  ٍعْرَزَک  «، 5  ... » ٌصوُصْرَم ٌناْیُنب  ْمُهَّنَأَک 
: تسا نینچ  هدنام  ینادرگرس  رد  هتـشادزاب و  قح  تیانع  تمحر و  زا  ار  دوخ  هداهن و  رانک  هناهاگآ  ار  یهلا  ياهتیاده  هک  یناسنا  لثم 

«7  ... » ْثَْهلَی ُهْکُْرتَت  َْوأ  ْثَْهلَی  ِْهیَلَع  ْلِمَْحت  ْنِإ  ِْبلَْکلا  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  ُهاوَه  َعَبَّتا  َو  اْهنِم ...  َخَلَْسناَف  اِنتایآ  ُهاْنیَتآ  يِذَّلا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتا  َو 
ِتُوُیْبلا َنَهْوَأ  َّنِإ  َو  ًاْتَیب  ْتَذَـخَّتا  ِتُوبَْکنَْعلا  ِلَثَمَک  َءاِیلْوَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  ُلَثَم  تسا : توبکنع  هناـخ  ناـنوچ  نایادـخیب  داـینب 

«8 .. » ِتُوبَْکنَْعلا ُْتیََبل 
______________________________

.43 ءاسن / ( 1)
.12 تارجح / ( 2)

.5 هط / ( 3)
.64 هدئام / ( 4)
.3 فص / ( 5)
.29 حتف / ( 6)

.176 - 175 فارعا / (- 7)
.41 توبکنع / (- 8)

 112 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
َو ال ِساَّنلا  َءائِر  َُهلام  ُقِْفُنی  يِذَّلاَک  يذَْألا  َو  ِّنَْملِاب  ْمُِکتاقَدَـص  اُولِْطُبت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  تسا : ندـناشفا  گنـس  رب  هناد  ناراـکایر ، لـثم 

«1  ... » اُوبَسَک اَّمِم  ٍءْیَش  یلَع  َنوُرِدْقَی  ًاْدلَص ال  ُهَکَرَتَف  ٌِلباو  َُهباصَأَف  ٌباُرت  ِْهیَلَع  ٍناْوفَص  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی 
ياهیگتـسجرب نساحم و  زا  همه  اهنیا  زج  روس و  تایآ و  بسانت  تاـفتلا ، صلخت ، نسح  زاـجیا ، ماـتخ ، نسح  علطم ، نسح  روط  نیمه 

. تسا ینآرق  یحو  رد  ریگمشچ 
«2 . » ددرگ لابند  یصصخت  بتک  رد  تسیابیم  روما  نیا  رتشیب  حرش 
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بطاخم و یگتـسخ  ثعاـب  رارکت  و  دراد ، دوجو  يرایـسب  يرارکت  بلاـطم  نآرق  رد  هک  دـیآ  دـیدپ  شـسرپ  نیا  تسا  نکمم  اـجنیا  رد 
. تسا تغالب  تحاصف و  فالخ 

، تسا هتسویپ  راکذت  تبقارم و  موادت و  مزلتـسم  تیبرت  تسا ، ناسنا  تیبرت »  » نآرق یـساسا  فده  هک  اج  نآ  زا  اریز ، تسا  نشور  خساپ 
هاگ تسا . یعونتم  نوگاـنوگ و  ياـههرهچ  ياراد  نآرق  تاـیآ  رگید  تهج  زا  تسا . دـیفم  رارکت  قادـصم  لـیبق  زا  رارکت  نیا  هجیتن  رد 
رب مکاح  هفـسلف  يزادرپ ، داعم  یـسانشادخ ، ماهلا  یتیبرت ، نزاوتم  ياهطابترا  تعیبط ، یفرعم  نیمز و  نامـسآ و  زا  نخـس  نتم  رد  ياهیآ 

عیدب و ياهيزومآ  هتکن  دوخ  هژیو  هاگیاج  رد  هیا  ره  ناس  نیدب  درادیم . نییبت  ار  خـیرات و ...  ریذـپان  فلخت  ياهتنـس  یتسه و  تانئاک 
. تسا رگید  تایآ  زا  توافتم  هک  دراذگیم ، شیامن  هب  ار  یصوصخ  هب  ياهتوارط 

مالک ییاویـش  یناور و  هدـننک  شودـخم  نآرق  بایرید  بیرغ و  ناگژاو  ایآ  هک  تسا  نآ  دوشیم  حرطم  اـجنیا  رد  هک  يرگید  شـسرپ 
؟ تسین

. دوشیمن تفای  دنسرخان ، بیرغ و  ییاههژاو  نآرق  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
تـسا همهافم  تارواحم و  رد  یعیبط  فراعتم و  یعوضوم  هناگیب ، ناگژاو  روط  نیمه  برع و  نوگانوگ  ماوقا  ياویـش  ياههژاو  دربراک 

. تسا دوخ  دصاقم  يارب  اههژاو  نیرتبسانم  زا  هدافتسا  رب  نآرق  هطاحا  رگنایب  و 
______________________________

.264 هرقب / ( 1)
. یناجرج رداقلا  دبع  زاجعالا ، لئالد  ك : ر . ( 2)

113 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

یّما ربمایپ  زا  دننامیب  فراعم  - 2

هراشا

یبسن و ياهیهاگآ  رگناشن  و  دودحم ، ياهتفرعم  اهـشناد و  ورملق  تسا ، ناسنا  ینهذ  غوبن  يرکف و  هدرورپ  هک  ییاههتـشون  اهباتک و  مامت 
. تسا اهنآ  ناگدنرآ  دیدپ  دودحم 

همه رد  دـشاب و  یتسه  رارـسا  مامت  زا  هاگآ  ناـسنا ، کـی  ینهذ  غوبن  مسیناـکم  هک  تسا  هدادـن  یـشرازگ  رـشب  یخیراـت  هبرجت  نونکاـت 
. دیوگب ار  نخس  نیرخآ  شناد ، ياههزوح 

. دناهدومن فارتعا  دوخ  تالوهجم  هزوح  یگدرتسگ  شیوخ و  ياههتسناد  یتساک  هب  نادنمشناد ، زا  کی  ره  هکلب 
نیا تسا . سانـشان  زرم  نآ  تاعوضوم  عونت  تعـسو و  تساهیگنارکیب و  هاگنالوج  هک  تسا  باتک  کـی  راّود  دـبنگ  نیا  ریز  رد  اـما 

زا نآ  رد  هداتـسرف و  يو  يارب  وا  دوجو  يالاک  نیهب  يریگهرهب  تهج  ناسنا  راگدـیرفآ  هک  تسا  دـنمجرا  نآرق  ناـمه  لـماک ، روشورب 
«1 . » ٍءْیَـش ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو  تسا : هدرکن  راذگ  ورف  تسا  لامک  دصقم  يوس  هب  وا  یبایهر  همزال  هک  ياهتکن  چـیه  حرش 
زاغآ و نوماریپ  يداینب  ياهـشنیب  يداقتعا ، يرکف ، نوگانوگ  ياههنیمز  رد  رـشب  زاـین  دروم  فراـعم  زا  راـب  گرب و  رپ  ياهعومجم  نآرق 
. تسا يورخا  يویند و  يونعم ، يدام و  یعامتجا ، يدرف و  یگدنز  ياههبنج  رد  ناسنا  هبناج  همه  يراتفر  ياهماظن  مدآ و  ملاع و  ماجرف 

. تسا نوریب  درف  کی  هدهع  زا  نآرق  رد  نّودم  تاعوضوم  يدنبهتسد  جارختسا و  اهنت  نامگیب 
، فراعم نوگانوگ  ياههزوح  رد  ناسنا  شناد  گنهرف و  ریگمـشچ  هعـسوت  دشر و  نآرق و  لوزن  خـیرات  زا  اهنرق  تشذـگ  زا  سپ  زورما 
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تاناکما اب  نآ  زج  یسانش و  تعیبط  یـسانش و  ناسنا  یـسانشادخ ، هب  طوبرم  مولع  فلتخم ، ياههتـشر  رد  ایند  یملع  گرزب  ياهتئیه 
. دنزادرپیم نیودت  هعلاطم و  هب  رگیدکی  يراکمه  هدرتسگ و  رایسب 

. تسا زیچان  نآرق  فراعم  تمظع  رانک  رد  ناشیا  یملع  درواهر  هک  دنفرتعم  دوخ  همه ، نیا  اب  اما 
______________________________

.89 لحن / ( 1)
 114 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

يادخ دراد . ریگمشچ  یتوافت  ملاع  أدبم  هنیمز  رد  يرـشب  ياهیـشیدنا  فرژ  اهلمأت و  همه  اب  هسیاقم  رد  نآرق ، هاگدید  زا  ناهج  يادخ 
ِهَِّلل َو  تسا : یناکما  يدام و  تادوجوم  صیاصخ  صیاـقن و  همه  زا  هتـساریپ  هک  تسا  یتسه  تـالامک  همه  دـجاو  هناـگی  تاذ  نآ  نآرق 

یتسه همه  ّربدم  راگدیرفآ و  وا  تسا . يرـشب  شیدنا  گنت  لیخت  زا  رترب  یمّویق  هطاحا  يدوجو و  برق  نیع  رد  وا  « 1 . » ینْسُْحلا ُءامْسَْألا 
رب دراد و  هنامیکح  یفادـها  وا  لاعفا  نادـب . نأش  یف  وه  موی  لک  دریگیم : وا  زا  ار  شیوخ  ییاـمن  هولج  نآ  هب  نآ  دوجو  ناـهج  تسا و 

. ًاروُظْحَم َکِّبَر  ُءاطَع  َناک  ام  َو  «، 2  » ِقَْحلِاب اَّلِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  ددنبیم : تروص  قح  تمحر و  ضیف و  ساسا 
. دنریذپان لاصفنا  مه  زا  بتارم  نیا  هک  تسا  تیهولا  تیبوبر و  تیقلاخ ، دیحوت  نآرق ، دیحوت  « 3»

زاب نابطاخم  يور  هب  ار  ینالقع  قمعت  نورد و  هیفـصت  و  یـسفنا »  » و یقاـفآ »  » تاـیآ ياـههار  همه  یـسانشادخ ، ياـههار  هئارا  رد  نآرق 
«5  ... » ِضْرَْألا َو  ِتاواـمَّسلا  ِرِطاـف  ٌّکَـش  ِهَّللا  ِیف  َأ  «، 4  ... » ُّقَْحلا ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  َو  ِقافْآلا  ِیف  اـِنتایآ  ْمِهیُِرنَـس  دراذـگیم :

. دنکیم یقلت  رادنپ  لّیخت و  دیلقت و  ار  كرش  هتسناد و  ترطف  اب  هتسویپ  لقع و  قباطم  ار  دیحوت  نآرق 
ْنِم اهِیف  اْنتَْبنَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَْزنَأ  َو  ٍۀَّباد  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  ََّثب  َو  ْمُِکب  َدـیِمَت  ْنَأ  َیِـساوَر  ِضْرَْألا  ِیف  یْقلَأ  َو  اهَنْوََرت  ٍدَـمَع  ِْریَِغب  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ 

«6 . » ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َنوُِملاَّظلا  َِلب  ِِهنوُد  ْنِم  َنیِذَّلا  َقَلَخ  اذ  ام  ِینوُرَأَف  ِهَّللا  ُْقلَخ  اذه  ٍمیِرَک . ٍْجَوز  ِّلُک 
دنوادخ يراصحنا  لاعفا  هب  هراشا  زا  سپ  تساهدص - زا  هنومن  کی  هک  هیآ - نیا  رد 

______________________________

.180 فارعا / ( 1)
.8 مور / ( 2)

.19 ءارسا / ( 3)
.53 تلصف / ( 4)
.10 میهاربا / ( 5)

.11 - 10 نامقل / ( 6)
 115 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

دراد دوجو  يرنه  زین  نارگید  داقتعا  دروم  نایادخ  يارب  رگا  تسا ، هناگی  يادخ  رنه  نیا  هک  درادیم  مالعا  تحارص  هب  یتیگ  يانهپ  رد 
. تسا نآ  زاجعا  تمظع و  زا  رگید  ياهولج  زین  نآرق  يرواب  داعم  ناسنا و  ریسفت  دنهد ! ناشن  ار  نآ 

ارچ هدمآ ،؟ اجک  زا  هکنیا  ناسنا و  ریس  همانرب  ریسم و  یهتنم و  أدبم و  هب  هجوت  ناسنا ، لقع  حور و  مسج و  نوگانوگ  ياهتحاس  هب  هجوت 
هب قـیقد  یملع  هجوـت  دـنکب ؟ دـیاب  هچ  دـشاب و  دـیاب  هنوـگچ  دـیوجیم ؟ ار  ییاـهنامرآ  هچ  تسه ؟ اـجک  رد  دوریم ؟ اـجک  هب  هدـمآ ،؟

ياهیـسانشناسنا رانک  رد  نآرق  تمظع  زیگنا  باجعا  ناشن  همه ، يو  ندـمآ  ایند  هب  نینج و  شیادـیپ  هلحرم  هب  هلحرم  ياـهيراکهزیر 
: تسا يرشب  یفسلف  یبرجت و 

ًاماظِع َۀَغْضُْملا  اَنْقَلَخَف  ًۀَغْـضُم  َۀَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَف  ًۀَقَلَع  َۀَفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُّمث  ٍنیِکَم . ٍرارَق  ِیف  ًۀَفُْطن  ُهاْنلَعَج  َُّمث  ٍنیِط . ْنِم  ٍَۀلالُـس  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو 
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«1 . » َنُوثَْعُبت ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَّنِإ  َُّمث  َنُوتِّیََمل . َِکلذ  َدَْعب  ْمُکَّنِإ  َُّمث  َنیِِقلاْخلا  ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  َرَخآ  ًاْقلَخ  ُهانْأَْشنَأ  َُّمث  ًامَْحل . َماظِْعلا  اَنْوَسَکَف 
نادواج تایح  نارکیب و  ملاع  يوس  هب  ياهچیرد  یگدـنز و  زا  یلکـش  نایاپ  اـهنت  گرم  و  ناور ، مسج و  زا  تسا  ياهزیمآ  نآرق  ناـسنا 

«2 . » َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ُناوَیَْحلا  َیَِهل  َةَرِخْآلا  َراَّدلا  َّنِإ  تسا :
نوزفا وا  تسا . یتوکلم  یکلم و  ههجو  ود  ياراد  هکلب  هدوبن ، یتاذ  ثثابخ  ياراد  هدش ، فیرحت  ینید  نوتم  میـسرت  مغر  هب  نآرق  ناسنا 

غلاب دنزرف  ناونع  هب  ار  وا  هک  ییاههصیصخ  ینعی  تسا . رایتخا »  » و روعـش » كاردا و   » يورین ياراد  یناویح ، یتابن و  يدامج ، صاوخ  رب 
«3 . » ًاروُفَک اَّمِإ  َو  ًارِکاش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  اَّنِإ  دنزاسیم : شیوخ  تشونرس  هدنراگن  و  ادخ ، رادتناما  هفیلخ و  زاتمم و  یتسه 

______________________________

.16 - 12 نونمؤم / ( 1)
.64 توبکنع / ( 2)

.3 ناسنا / ( 3)
 116 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

ماگ يوس  مادـک  هب  دوخ  ات  تسپ ، یعیبط  تالیامت  مه  تسا و  یلاـعتم  یهلا و  هاگتـساخ  مه  یناـسنا  ره  تشرـس  شرگن ، نیا  ساـسا  رب 
یتسه ملاع  تسا ، دـنمفده  هنامیکح و  ناـسنا ، ناـهج و  شنیرفآ  هک  اـجنآ  زا  « 1 . » اهاْوقَت َو  اهَروُُجف  اهَمَْهلَأَف  اـهاَّوَس  اـم  َو  ٍسْفَن  َو  دـهن :

ياههزیگنا راتفر و  دب  کین و  شالت و  درواتسد  یسک  ره  زین  هنحـص  نیمه  رد  ترخآ ، يارـس  رب  نوزفا  و  تسا ، شنکاو  شنک و  فرظ 
: دنکیم تفایرد  ار  شیوخ 

«4 . » يرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال  «، 3  » اهَلَف ُْمتْأَسَأ  ْنِإ  َو  ْمُکِسُْفنَِأل  ُْمْتنَسْحَأ  ُْمْتنَسْحَأ  ْنِإ  «، 2  » یعَس ام  اَّلِإ  ِناْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو 
ینـشور هاگیاج  هدرپس و  نایـسن  هتوب  رد  ار  داعم  ینعی  ناسنا  تایح  یلـصا  شخب  هک  یناسنا  تابوتکم  ینید و  سدـقم  بتک  فـالخ  رب 

نآرق تایآ  موس  کی  بیرق  هتفای و  ياهژیو  یگتـسجرب  کی  نآرق  رد  یـسانش  داعم  يدـبا و  تاـیح  ریوصت  دـناهدرکن ، میـسرت  نآ  يارب 
زیخاتـسر یخزرب و  تایح  ياههنحـص  ناسنا ، بایان  انف  ناور  ياقب  وترپ  رد  تسا . هتفای  صاـصتخا  زاـس  تشونرـس  عوضوم  نیا  هب  میرک 

ياهیدژارت ازناجیه و  زیگنا و  روش  ياهيدمک  نانادرگ  هنحـص  نارگیزاب و  و  هدـش ، حرطم  ادز  تلفغ  زیگنا و  باجعا  یلکـش  هب  ییاهن 
ُضْرَْألا َِتلِْزلُز  اذِإ  درادن : هقحال  هقباس و  يرگید  نتم  چـیه  رد  هک  تسا  رگبیغرت  شخب و  رادـشه  هتـسشن و  شیامن  هب  ناسنآ  راب ، مغ 

اْوَُرِیل ًاتاتْـشَأ  ُساَّنلا  ُرُدْـصَی  ٍذـِئَمْوَی  اَهل . یحْوَأ  َکَّبَر  َّنَِأب  اهَرابْخَأ  ُثِّدَُـحت  ٍذـِئَمْوَی  اَهل . ام  ُناْسنِْإلا  َلاق  َو  اَهلاْقثَأ . ُضْرَْألا  ِتَجَرْخَأ  َو  اـَهلاْزلِز 
«5 . » ُهَرَی ارَش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی . ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  ْمَُهلامْعَأ .

______________________________

: انالوم ریبعت  هب  . 8 - 7 سمش / ( 1)
دعتسم  یشاب  وت  ار  نیمادک  اتدض  هب  دیآیم  گناب  ود  ناهج  رد 

.39 مجن / ( 2)
.7 ءارسا / ( 3)

.164 ماعنا / ( 4)
.8 - 1 ۀلزلز / ( 5)

 117 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
. تسا هتشگ  تیرشب  ناغمرا  هک  تسا  ینآرق  دنمشزرا  تاعوضوم  زا  رگید  ياهرهچ  زین ، توبن  یسانش و  ربمایپ 

یگژیو و هنوگ  چیه  يریگ  یحو  توبن و  دنرامشیم ، تیهولا  هب  هتـسباو  ار  دوخ  شنالحتنم  هک  ینیدهع  سدقم  نوتم  يوگلا  ساسا  رب 
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. درادن هارمه  هب  یصاخ  تیزم 
یحو ناربمایپ و  شرگن  نیا  رد  تسا . يریگیحو  نوگانوگ  ياههبعش  همه  نآ  زج  وداج و  رحس و  يزومآ ، تمکح  تناهک ، يریگلاف ،

دوخ و سیماون  هب  زواجت  قالخا و  فالخ  لاـمعا  راـتفرگ  دـنوشیم و  هاـنگ  نایـصع و  هب  هدولآ  هک  دنتـسه  یلومعم  يدارفا  زین  ناریذـپ 
«2 . » تسا لومعم  ناشیا  راک  رد  قافن  غورد و  گنرین و  هعدخ و  یتح  « 1 ! » دندرگیم نارگید 

لتق و رد  هتـشاد  راجنهان  کیرات و  ياهقباس  « 3 ! » دنراد زین  تلاسر  توبن و  لاح  نیع  رد  دـننکیم و  نیرفن  نعل و  ار  رگیدـمه  هاگ  نانآ 
سکعنم همه  اهنیا  « 4 ! » دنباییم تلاسر  دنوشیم و  لیان  هفـشاکم  هب  هراب  کی  لاح  نیا  اب  دـناهدنارذگ ، هزادـنا  زا  ار  راک  نارگید  رازآ 

شرگن رد  نکیل  دـیدرگ . عقاو  هراشا  دروم  تایئزج  رد  دورو  نودـب  هتـسبرس و  هک  تسا  یهلا  تلاسر  توبن و  هرابرد  رکفت  کی  هدـننک 
ثوعبم یناسنا  ياهدادعتـسا  ندرک  روراب  یناسنا و  لامک  يوس  هب  ناسنا  تیادـه  يارب  هک  رـشب  تاجن  ناروآ  مایپ  یهلا و  ياـیبنا  ینآرق 

اهدادعتسا نیرتهتسیاش  رد  ادخ  يوس  زا  هک  یهلا  تسا  یتبهوم  توبن  نآرق ، هاگن  رد  دنشابیم . هّزنم  اهیگتسیاشان  نیا  مامت  زا  دناهدش ،
دنوادخ مایپ  تفایرد  رد  تمصع  هک  تسا  یساسا  ياهیگژیو  هلسلس  کی  رب  طونم  يریگ  یحو  يربمایپ و  شرگن  نیا  رد  دریگیم . رارق 

تمصع زین  نآ و  غالبا  ظفح و  و 
______________________________

.49 ، 38 ، 35 ، 34 ، 38 - 30 : 19 - 27 - 20 شیادیپ 9 : رفس  ( 1)
 .... 8 : 2 ایمرا ، 12 و  : 23 ایمرا ، ، 13 ناهاشداپ ، لوا  ، 18 ، 13 ، 11 لیئومس ، مود  ، 27 شیادیپ ، رفس  ( 2)

.19 یتم 16 : ، 13 یتم 16 : ، 71 سقرم 14 : ( 3)
.1 نایطالغ ، ، 9 ، 8 نالوسر 7 ، لامعا  ( 4)

 118 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
«1 . » تساهنآ نیرتیساسا  عرش ، لقع و  مکح  هب  یصخش  هفیظو  هب  لمع  ماقم  رد 

توعد و « 2 ، » هدوب اـهناسنا  نیرتوگتـسار  نیرتکاـپ و  نیرتـهب ، ناـشیا  هک  تسا  نآ  یهلا  نـالوسر  یلمع  یملع و  هریـس  زا  نآرق  ریوصت 
«3 . » ِنوُُدبْعاَف اَنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ِْهَیلِإ  یِحُون  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو  تسا : یهلا  تافص  رهظم  دیحوت و  دومن  ناشراتفر 

نیتسار ياهوگلا  شیوخ و  ناعونمه  هب  تبـسن  دارفا  نیرتزوسلد  یکاپ ، تناما و  تقادـص و  يرطف و  تمالـس  ینالقع و  لامک  اـب  ناـنآ 
نانآ « 4 . » دناهتشادن کین  لمع  زج  يراتفر  قح و  زج  ینخـس  زگره  دناهدوب و  مدرم  ترخآ  ایند و  یگدنز  يزاسهب  رد  شالت  تفرعم و 

رب دنوادخ  ياضر  يارب  ار ، يرایسب  ياهیراوشد  اهیمـشچ و  خوش  اهتمهت ، اهترجه ، اهتیمورحم ، شیوخ ، يدیحوت  تلاسر  ماجنا  هار  رد 
«5 . » ُهََتلاسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  دندوب : قح  تلاسر  رادتناما  یحو و  لماح  یناسک  نینچ  يرآ ، دناهتخاس . راومه  دوخ 

باـتک نـیا  ياز  یتفگــش  ياـهورملق  زا  رگید  يدوـمن  تاـنئاک  لد  رد  هـتفهن  ياــهزار  هـب  نآرق  یملع  ياــههراشا  یــسانش و  تعیبـط 
راگدیرفآ و نآ  هدـنیوگ  هک  اجنآ  زا  نکیل  تسا . هتـشگ  لزان  روظنم  نیمه  هب  تسا و  ناسنا  تیبرت  تیادـه و  باتک  نآرق  تساتمهیب .

ناوتیمن هک  دباییم  رولبت  دوجو  هصرع  زا  ییاههرهچ  وا  راتفگ  هجوت و  دروم  تاعوضوم  بسانت  رد  عبطلاب  تسا ، یتیگ  رارسا  هاگآ  زار 
: درک روبع  اهنآ  رانک  زا  یگداس  هب 

«6 . » ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  َّرِّسلا  ُمَْلعَی  يِذَّلا  َُهلَْزنَأ  ُْلق 
. دوشیم روآ  دای  دنچ  ياهنومن 

______________________________

.28 - 26 نج / ( 1)
.86 - 85 ماعنا / ( 2)
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.25 ءایبنا / ( 3)
.73 - 72 ءایبنا / (- 4)

.124 ماعنا / ( 5)
.6 ناقرف / ( 6)

 119 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
َو ٍْدیَِأب  اهاْنیََنب  َءامَّسلا  َو  «، 1  » امُهانْقَتَفَف ًاْقتَر  اتَناک  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َرَی  َْمل  َو  َأ  یناهیک : ياضف  هتسویپ  شرتسگ  نییبت  رد 

«2 . » َنوُعِسوَُمل اَّنِإ 
«3 . » اهَنْوََرت ٍدَمَع  ِْریَِغب  ِتاوامَّسلا  َعَفَر  يِذَّلا  ُهَّللا  یناهیک : ياضف  یمومع  هبذاج 

«4 . » ِْنیَجْوَز انْقَلَخ  ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  َو  تیجوز : یلومش  ناهج 
«5 . » ِِبئارَّتلا َو  ِْبلُّصلا  ِْنَیب  ْنِم  ُجُرْخَی  ٍِقفاد . ٍءام  ْنِم  َِقلُخ  َِقلُخ . َّمِم  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف  درم : نز و  هفطن  نیوکت  زکرم 

نآرق تسا . میرک  نآرق  شکلد  اویش و  ياهـشخب  زا  زین  یناسنا ، هعماج  تشونرـس  رب  مکاح  ننـس  خیرات و  هفـسلف  نییبت  يزادرپ و  خیرات 
نوچمه ار  ناینیشیپ ، تشذگرس  هتـسب  باتک  يانـشآ  ان  ياههنحـص  هتـشذگ و  رد  مما  ماوقا و  خیرات  شوماخ  قامعا  رد  نوفدم  ياهزار 

اوح و مدآ و  لیعامسا ، میهاربا و  رضخ ، یـسوم و  فهک ، باحـصا  ینورد  ياهوگتفگ  نادنز و ...  هاچ و  رد  فسوی  ینهذ  ياههشیدنا 
َو ال َْتنَأ  اهُمَْلعَت  َْتنُک  ام  َکـَْیلِإ  اـهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاـْبنَأ  ْنِم  َکـِْلت  تسا : هتـشاذگ  شیاـمن  هب  يزومآ  تربع  یتیبرت و  راـثآ  روظنم  هب  ار  ... 

نیبج رب  ریوزت  روز و  رز و  رگنایـصع  تسد  اب  هک  ییاهفیرحت  حالـصا و  ار  خیرات  رد  هنوگژاو  ياهتقیقح  نآرق  « 6 . » ِْلبَق ْنِم  َکُمْوَق 
ای ُهَّللا  َلاـق  ْذِإ  َو  «، 7 . » ًافِینَح َناک  ْنِکل  َو  اِینارْـصَن  َو ال  ایِدوُهَی  ُمیِهاْربِإ  َناک  ام  درک : یناکت  هناـخ  يزاـسزاب و  دوب  هتـسشن  ناـکاپ  یکاـپ و 

ُْتنُک ْنِإ  ٍّقَِحب  ِیل  َْسَیل  ام  َلُوقَأ  ْنَأ  ِیل  ُنوُکَی  ام  َکَناْحبُـس  َلاـق  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ِْنیَهلِإ  یِّمُأ  َو  ِینوُذِـخَّتا  ِساَّنِلل  َْتُلق  َْتنَأ  َأ  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع 
«8  .... » یِسْفَن ِیف  ام  ُمَْلعَت  ُهَتِْملَع  ْدَقَف  ُُهْتُلق 

______________________________

.30 ءایبنا / ( 1)
.47 تایراذ / ( 2)

.10 نامقل / ، 2 دعر / ( 3)
قراط 5. ( 4)
قراط 7. ( 5)

.49 دوه / ( 6)
.67 نارمع / لآ  (- 7)

.116 هدئام / (- 8)
 120 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

داز حرش  هن  تسا و  دنسرخان  کین و  ياهوگلا  یفرعم  اهشنک و  اهشنم و  حرش  ناراتفردب ، ناحلاص و  یگدنز  نییبت  نآرق ، یسانش  خیرات 
. نایاورنامرف دارفا و  موب  و 

عماوج لوفا  ندمت و  لماوع  خیرات و  هفسلف  دنور  رد  یعطق  ياهتنس  دوشگ و  ار  هزات  یقیرط  شیوخ ، یخیرات  شرگن  رد  نآرق  هرخالاب  و 
چیه هبرجت  یملع  لیلحت  رد  هک  ياهیواز  داد . رارق  شیوخ  يدـج  هجوت  دروم  ار  لطاب  رب  قح  هاپـس  نیماجرف  هراومه و  يزوریپ  یناسنا و 

. دیجنگیمن یسانش  هعماج  دنمشیدنا و 
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َو ُعْمَْجلا  ُمَزُْهیَـس  ٌرِـصَْتنُم  ٌعیِمَج  ُنَْحن  َنُولوُقَی  ْمَأ  داد : دـیون  نانمـشد  ناوت  مامت  ربارب  رد  يزوریپ  هب  ار  دوخ  ربمایپ  هک  دوب  ساـسا  نیمه  رب 
ِّقَْحلا ِنیِد  َو  يدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَـسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  َنوُِرفاـْکلا . َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  ْمِهِهاْوفَأـِب  ِهَّللا  َروـُن  اُؤـِفُْطِیل  َنوُدـیُِری  «، 1  » َُربُّدلا َنوُّلَُوی 

ُبِرْضَی َِکلذَک  « 3 . » ُداهْشَْألا ُموُقَی  َمْوَی  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  انَلُسُر  ُرُْصنََنل  اَّنِإ  «، 2  » َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل 
َّنِإ «، 5  » َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذـلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ  «، 4  » ِضْرَْألا ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَْفنَی  ام  اَّمَأ  َو  ًءافُج  ُبَهْذَـیَف  ُدـَبَّزلا  اَّمَأَف  َلِـطاْبلا  َو  َّقَْحلا  ُهَّللا 

«6 . » َنیِقَّتُْمِلل ُۀَِبقاْعلا  َو  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  اُهثِرُوی  ِهَِّلل  َضْرَْألا 
. تسا نآرق  نایاپیب  فراعم  زا  لیدبیب  تبالص و  رپ  یغیتس  دوخ  هبون  هب  زین  نآرق  یشزرا  ياهماظن 

، دناهتشاد زارد  یتسد  ضحم  ینهذ  تالمأت  يزادرپ و  يروئت  رد  هک  تسا  هدوب  يرایسب  ياههشیدنا  اهبتکم و  دهاش  رشب  تایح  خیرات و 
لوقعم و یگدنز  ياهزاین  اهتساوخ و  هب  ییوگخساپ  تهج  نوگمه ، یشزرا  ياهماظن  یلمع و  تاروتسد  دقاف  نکیل 

______________________________

.45 - 44 رمق / ( 1)
.9 - 8 فص / (- 2)

.51 نموم / ( 3)
.17 دعر / ( 4)
.9 رجح / ( 5)

.128 فارعا / ( 6)
 121 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

دناوتیمن تایح ، لیـصافت  رارـسا و  هب  هطاـحا  مدـع  یتاذ و  ياهتیدودـحم  ياـضتقا  هب  یعیبط و  بسح  هب  ناـسنا  دـناهدوب . روآ  طاـشن 
، تسا ناسنا  يدربهار  لمعلا  روتـسد  تیادـه و  باتک  نآرق  هک  اجنآ  زا  دـهد . ناماس  دوخ  یگدـنز  يارب  هبناج  همه  عماـج و  ياهماـنرب 

ياهماظن داد . رارق  هجوت  دروم  گنهامه  ریگارف و  یـشرگن  اب  ار  ناسنا  تاـیح  طـباور  ماـمت  هک  دوب  نآ  داـهن  ياـج  رب  دوخ  زا  هک  يرنه 
ار ناسنا  لوقعم  تایح  ياهتحاس  همه  هک  نآرق  یـسایس ...  يداصتقا ، یعامتجا ، يدرف ، تاـیح  هب  طوبرم  یقوقح  یقـالخا و  نوگاـنوگ 

هدش اههنیمز  نآ  رد  باتک  نارازه  حرط  لخدـم و  نارازه  عوضوم  تسا ، هتـشادن  رود  رظن  زا  ار  يدـعب  چـیه  هتفرگ و  دوخ  شـشوپ  ریز 
. تسا

، تاداهـش اضق ، ثاریم ، رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  حلـص ، داهج و  فاکتعا ، جـح ، موص ، سمخ ، تاکز ، ةولـص ، تراهط ، نیواـنع 
، هعرازم هبراضم ، تکراشم ، نامـض ، رجح ، نهر ، تاراجت ، هبرـشا ، همعطا و  تاوم ، ءایحا  بصغ ، هعفـش ، صاـصق ، تاریزعت ، دودـح و 

یقداص هاوگ  رذن و ...  دنگوس و  قتع ، ناعل ، قالط ، حاکن ، تیصو ، هقباسم ، هبه ، انکس ، فقو ، تلاکو ، هراجا ، هیراع ، هعیدو ، تاقاسم ،
 ... ییوشانز و هویش  رسمه و  شنیزگ  رد  نآ  زا  شیپ  هکلب  نینج و  زا  ناسنا  یگدنز  هب  هبناج  همه  شرگن  تفگـش و  هوکـش  نآ  رب  تسا 

. رادیاپ تشونرس  گرم و  زا  سپ  تایح  ناهج و  ات 

نآرق فراعم  ياهیگژیو 

هراشا

هلسلس ياراد  همه  يراتفر ، ياهلمعلا  روتسد  یشزرا و  ياهماظن  شخب  رد  هچ  اهـشنیب و  نیداینب و  ياهتفرعم  شخب  رد  هچ  نآرق  میهافم 
. دزاسیم زاتمم  نایدا  هب  بوسنم  بتک  رگید  يرشب و  تابوتکم  زا  ار  نآرق  هک  تسا  ییاههصیصخ 
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. يرورپ درخ  يریذپ و  درخ  فلا -

يزیتس و لهج  رادم  رب  مالـسا  میلاعت  ساسا  تسا . راوتـسا  ناسنا  یناگمه  كرتشم و  قطنم  لقع و  هیاپ  رب  نآرق  میهافم  فراعم و  لوصا 
،104 هدئام / ، ) يرورپ قیقحت  ییادز و  دیلقت  (، 100 سنوی / ، 37 تلصف / ، ) يزیگنا لقع 

 122 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
. دخرچیم ( 11 هلداجم / ، 116 ماعنا /  ) يزاس شناد  يزوس و  رادنپ  (، 43 لحن /

ياهماظن راوتسا  داینب  ینالقع و  هدننک  نییبت  تسا ، ینامـسآ  عیارـش  ایبنا و  مامت  توعد  لزغلا  تیب  ایاضقلا و  ما  هک  يرواب  اتکی  دیحوت و 
. تسا نآرق  یشزرا  یعیرشت و 

للخ يانبم  تسا ، لیلحت  شواک و  دروم  قوقح  هفـسلف  قالخا و  هفـسلف  رد  هک  يراتفر  یـشزرا و  ياهماظن  ینیرفآ  تیلووئـسم  اهدیاب و 
. دبای انعم  يدیحوت  شرگن  وترپ  رد  دناوتیم  اهنت  ار  شیوخ  ریذپان 

. ناسنا كرتشم  تشرس  ترطف و  اب  یگنهامه  ب -

همه يرطف  شنیرفآ  یعیبـط و  تشرـس  اـب  اـهنآ  یگنهاـمه  درمـش ، رب  نآرق  فراـعم  تایـصوصخ  زا  ناوـتیم  هک  ییاـهیگژیو  هـلمج  زا 
اب یناسنا  نابطاخم  همه  يارب  ریغتم  تباث و  ياهزاین  همه  هب  تبسن  یصاخ  تیعماج  يریگارف و  زا  میهافم  نیا  يور  نیمه  زا  تساهناسنا .

ِیتَّلا ِهَّللا  َتَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  ییاج ) همه  یگشیمه ، یناگمه ، : ) تسا رادروخرب  نامز  ره  نیمز و  ره  رد  داژن و  گنر و  ره 
«1 . » َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا  َِکلذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِْدبَت  اْهیَلَع ال  َساَّنلا  َرَطَف 

. لادتعا ییارگ و  عقاو  ج -

شرگن اب  هک  دـهدیم  ناشن  دوخ  زا  ار  رنه  نیا  نآرق  صلاخ ، یتسرپ  تعیبط  ات  ضحم  هنایارگ  ناـمرآ  ياهیژولوئدـیا  رواـنهپ  هلـصاف  رد 
یلاع طسوتم ، یتامّدقم ، یمظنم  يدنب  هقبط  کی  رد  ار  وا  یگدنز  فادها  يو ، ینالوط  تشونرـس  ناسنا و  دوجو  تقیقح  هب  هنانیب  عقاو 

گنهامه لدـتعم و  ياهویـش  هب  وا  يدوجو  ياههاگتـساخ  شرورپ و  وا  یتاذ  ياهدادعتـسا  مامت  هک  دـشخبیم  ماظتنا  ناـماس و  ییاـهن  و 
. ددرگ اضرا 

تالیامت بوکرس  يزیرگ و  ایند  مه  هک  تسا  هنانیب  عقاو  شنیب  نیمه  ساسا  رب 
______________________________

.30 مور / ( 1)
 123 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

ًۀَِـصلاخ اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ُْلق  ِقْزِّرلا  َنِم  ِتابِّیَّطلا  َو  ِهِدابِِعل  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهَّللا  َۀَـنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  تسا : دورطم  يدام  یعیبط و 
یلصا فده  یتاذ ، تمارک  زا  ندنامزاب  ثعاب  تسا و  رایـسب  شهوکن  دروم  نآ  هب  یگدرپس  لد  یتسرپ و  ایند  مه  و  «، 1  ... » ِۀَمایِْقلا َمْوَی 

، ترخآ ایند و  نایم  یجنـس  تبـسن  رد  « 2 . » ُناوَیَْحلا َیَِهل  َةَرِخْآلا  َراَّدـلا  َّنِإ  َو  ٌبَِعل  َو  ٌوَْهل  اَّلِإ  اْینُّدـلا  ُةاـیَْحلا  ِهِذـه  اـم  َو  دـشابیم : رادـیاپ  و 
هاگیاج هن  تسا ، ناسنا  روبع  فرظ  ایند  دنناسنا و  دیفم  هدافتـسا  ياهرازبا  یهلا و  ياههیآ  ناونع  هب  همه  ناهج  نیا  ياهالاک  اههدـیدپ و 

يارب صخاش  وگلا و  هک  دیامنیم  میـسرت  ار  ارگ  عقاو  لوقعم ، لدتعم ، یتما  هرهچ  نآرق  ناس  نیدب  ( 202 - 200 هرقب / . ) تایح دصقم  و 
«3  .... » ًادیِهَش ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  َو  ِساَّنلا  یَلَع  َءادَهُش  اُونوُکَِتل  ًاطَسَو  ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو  دشاب : نارگید 

هب هک  تخومآ  يرـشب  هعماج  هب  شیوخ  رمع  زا  مطالت  رپ  هاتوک و  ههرب  کـی  رد  یناـسنا  تازاـیتما ، اـهیگژیو و  نآ  اـب  ار  همه  نیا  يرآ 
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ُهُّطَُخت َو ال  ٍباتِک  ْنِم  ِِهْلبَق  ْنِم  اُوْلتَت  َْتنُک  ام  َو  دوب : هتـشونن  طخ  هدورـسن و  رعـش  شیوخ  رمع  رد  زگره  دوب و  هدـیدن  مّلعم  هتفرن و  بتکم 
«4 . » َنُولِْطبُْملا َباتْرَال  ًاذِإ  َِکنیِمَِیب 

ضقانت فالتخا و  زا  یگتساریپ  - 3

. تسا ناسنا  یبرجت  ینالقع و  تالمأت  درواهر  هک  دراد  غارـس  ار  يرایـسب  ياهراکهاش  رامـشیب و  یملع  راـثآ  شناد ، ندـمت و  خـیرات 
، هلیلاگ یباراـف ، یلازغ ، انیـس ، یلع  وب  ساـنیوکآ ، ثروغاـثیف ، سویملطب ، وطـسرا ، نوطـالفا ، طارقـس ، ناـنوچ  يرایـسب  ناشیدـنا  فرژ 
موجن و تئیه و  هفـسلف ، قـطنم و  هنیمز  رد  يدنمـشزرا  راـثآ  دـناهدیئاس و  یکاـخ  هصرع  نیا  رب  ياـپ  نتـشینا و ...  نتوـین و  کـینرپوک ،

رب دوخ  زا  کیزیف  یضایر و 
______________________________

.32 فارعا / ( 1)
.64 توبکنع / ( 2)

.143 هرقب / ( 3)
.48 توبکنع / ( 4)

 124 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
دیدـپ هتـشاد ، اهنآ  ناگدنـسیون  تامولعم  یهاگآ و  تیدودـحم  ناصقن و  زا  ناـشن  یملع  راـثآ  نیا  زا  کـی  ره  یلو  دناهتـشاذگ . ياـج 

نیا رد  اّما  دناهدرـشف . ياپ  ناشیاههتفای  ییاسران  شیوخ و  تیعماج  نادـقف  رب  ایوگ  یتارابع  اب  دوخ  هبون  هب  گرزب  راثآ  نیا  ناگدـنروآ 
، يداـقتعا یفیـصوت ، تاـشرازگ  زا  معا  شیوـخ - بلاـطم  ماـمت  تیناـقح  يریگارف و  تیعماـج ، يوـعد  هک  دراد  دوـجو  رثا  کـی  ناـیم 

نامه رثا  نیا  « 2 . » َلََزن ِّقَْحلِاب  َو  ُهاْنلَْزنَأ  ِّقَْحلاـِب  َو  «، 1  » ِهِیف َْبیَر  ُباتِْکلا ال  َِکلذ  دراد : نیرفآ - تیلووئـسم  ياهمازلا  و  یعیبط ، یخیراـت ،
رد نآ  یگدــنزرا  يرترب و  رد  ملاـع  ناـیوج  تـمکح  نادنمــشناد و  نآ ، لوزن  زا  نرق  هدراــهچ  تشذــگ  اــب  هـک  تـسا  یمارگ  نآرق 

. دیامنیم تیبثت  شیپ  زا  شیب  ار  اعدا  نیا  یتسار  یتسرد و  يرشب ، فراعم  مولع و  نوزفا  زور  تفرشیپ  ماّیا و  رورم  و  دناتفگش ،
اوُدَجََول ِهَّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ  دـیامنیم : نایب  نینچ  شیوخ  یلالدتـسا  تایآ  زا  یکی  رد  نآرق  ار  تقیقح  نیا 

«3 . » ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف 
هبرجت و بحاص  نامز  تشذگ  اب  تسا و  شرتسگ  هب  ور  یجیردت  لماکت  دشر و  ياراد  ملاع  نیا  یعیبط  تادوجوم  ریاس  دـننامه  ناسنا 

. ددرگیم يرتبسانم  تراهم 
ياههتفایان هکلب  ددرگ ، مولع  مامت  عماج  قافآ و  مامت  رب  طـیحم  هک  دوشیمن  تفاـی  یناـسنا  درف  چـیه  دوجو  نیا  اـب  یجیردـت ) لـماکت  )

. دوب دهاوخ  يو  دوجو  مزالم  هراومه  يرامشیب 
یگدـنز طیحم  نوگانوگ  طیارـش  ریثأت  تحت  رایتخایب  تعیبط ، ملاـع  رد  ندوب  روصحم  بسح  هب  ناـسنا  يریذـپ ) اـطخ  تیدودـحم و  )

 ... حلص و گنج و  انغ ، رقف و  ضرم ، تحص و  تامیالمان ، تامیالم و  تسیز ، لماوع  یهارمه  مدع  تدعاسم و  دوشیم . عقاو  شیوخ 
ره
______________________________

.1 هرقب / ( 1)
.105 ءارسا / ( 2)

.82 ءاسن / ( 3)
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 125 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
هرود کی  لالخ  رد  هک  میدرک  هدـهاشم  ار  یناسنا  رگا  لاح  يریذـپ ) ریثأت  . ) دـنراذگیم یقاـب  يو  رکف  ناور و  رد  ار  ياهژیو  رثا  کـی 

، رقف يداـصتقا ، هرـصاحم  دـیعبت و  یحور ، یمـسج و  رازآ  تناـها ، ییاـهنت ، عونتم  طیارـش  شیوـخ  رمع  زا  مطـالت  رپ  هلاـس  هس  تسیب و 
نیا مامت  رد  دشاب و  هدرک  هبرجت  ار  سدقم و ...  رادتقا و  اب  تموکح  لیکـشت  يزوریپ ، نازیزع ، نارای و  ندـش  هتـشک  تسکـش ، گنج ،

. تسین وا  هدارا  هدروارف  وا و  رکف  هدرورپ  وا  نانخس  هک  تسا  نآ  لیلد  دشاب ، اسر  نوگمه و  ناسکی ، شیاههتفگ  تالاح 
نارکیب قافآ  نوماریپ  رگید  يوس  زا  دـیدرگ . توالت  هضرع و  یعامتجا  نوگهنوگ  رایـسب  طیارـش  نامز و  زا  ینالوط  ياهرتسگ  رد  نآرق 

. دنار نخس  ناسنا  یلماکت  تایح 
فرژ و ياوتحم  روس و  تایآ و  ینایب  بولـسا  یبیکرت و  هسدـنه  ینعی  تبالـص ، رپ  صن  نیا  هدـنهد  لیکـشت  نکر  ود  همه ، نیا  اـب  اـما 

. تشاد هاگن  ظوفحم  هرامه  ار  شیوخ  يریذپان  لیدب  یگنهامه و  يراگزاس ، نآ ، نتم  نماد  زارد  رصانع 
نیا هک  دراد  تقیقح  نیا  زا  ناشن  تفاهت ، فالتخا و  زا  یگتـساریپ  یجراخ و  طیارـش  زا  يریذـپان  ریثأت  اوتحم و  بولـسا و  یناسکی  نیا 

. تسا نآرق  يّدحت  زاجعا و  زا  يرگید  هرهچ  ییادخ و  مالک  یگژیو  نیموس  نیا  يرشب . نخس  هن  تسا ، یهلا  یحو  مایپ ،
یگنهامهان زا  یکاح  رگید و  یخرب  یفان  تایآ  یخرب  دافم  روط  نیمه  نآرق ، هباشتم  مکحم و  خوسنم ، خسان و  دناهتـشادنپ  یخرب  هکنیا 

هکنانچ هباشت ، خسن و  اریز  تسا . هدیجنسن  هتخپان و  «، 2  » ُْهنِم َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْـسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  «، 1  » ِنیِّدلا ِیف  َهارْکِإ  ال  دننام : تسا ،
هنوگ چـیه  زین  هدـش  دای  هیآ  ود  تسا . عیرـشت  رد  نّیعم  ياهتمکح  هلـسلس  کی  زا  یـشان  هکلب  دـشابیمن ، ضقانت  بجوم  دـمآ ، دـهاوخ 

هکلب دنرادن ، رگیدکی  اب  یتافانم 
______________________________

.256 هرقب / ( 1)
.86 نارمع / لآ  ( 2)

 126 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
برق ناسنا و  لامک  بجوم  هک  هچنآ  تسا  نآ  مود  هیآ  دافم  دـننکیمن . نید  شریذـپ  هب  روبجم  ار  یـسک  هک  تسا  نیا  هب  رظان  لوا  هیآ 

. دباییمن هار  لامک  دصقم  هب  تشاد  يدیحوت  ریغ  ياهدیا  سک  ره  و  تسا ، دیحوت  ادخ و  ربارب  رد  میلست  نامه  تسا ، یهلا 
: دننام تسا ، راگزاسان  لقع  ادخ و  تمکح  لدع و  اب  هک  دوشیم  هداد  تبـسن  دنوادخ  هب  یبلاطم  نآرق  رد  هک  دناهدرک  نامگ  زین  یخرب 

«1 . » ًاریِمْدَت اهانْرَّمَدَف  ُلْوَْقلا  اَْهیَلَع  َّقَحَف  اهِیف  اوُقَسَفَف  اهِیفَْرتُم  انْرَمَأ  ًۀَیْرَق  َِکلُْهن  ْنَأ  انْدَرَأ  اذِإ  َو 
زا دهدیم  تبـسن  دنوادخ  هب  هک  لالـضا و ...  شکرـس ، ماوقا  كالها  هکنآ ، هچ  تسا . نآرق  میهافم  هب  هطاحا  مدـع  زا  یـشان  داریا  نیا 

لمع و یمتح  ياهتنـس  ساسا  رب  یتسه و  ناهج  ياهدادـخر  ماـمت  هب  تبـسن  دـنوادخ  یمومع  ینیوکت  تیـشم  و  یلاـعفا » دـیحوت   » باـب
«2 . » درادن تسا ، ناسنا  لماکت  یلاعت و  زاس  هنیمز  هک  دنوادخ ، یعیرشت  هدارا  اب  یتافانم  هنوگ  چیه  دشابیم و  لمعلا  سکع 

نآرق لوزن  هب  نیشیپ  بتک  تاراشب 

: نوچمه تسا ، نوگانوگ  عونتم و  ربمایپ  کی  تلاسر  صیخشت  ياههار  هک  دش  هراشا 
توعد ياوتحم  وا ، ناوریپ  وا و  یگدنز  هعلاطم  قیرط  زا  شخب  نانیمطا  دهاوش  نئارق و  يروآ  درگ  نیـشیپ ، ربمایپ  یعطق  یهاوگ  زاجعا ،

يرایـسب ياهتراشب  اهتراشا و  میرک  نآرق  مرکا و  ربمایپ  تثعب  هنیمز  رد  وا . رظن  دروم  فادها  وا و  توعد  رد  هدافتـسا  دروم  ياهرازبا  وا ،
زا یخرب  هب  اهنت  راصتقا ، ياضتقا  هب  اـجنیا  رد  « 3 . » دومن هعجارم  یملع  یـصصخت و  عبانم  هب  ناوتیم  هک  تسا  هتـسب  تروص  نیدهع  رد 

افتکا دریگیم ، زاب  ار  فارتعا  نیا  ربمایپ  رصاعم  باتک  لها  زا  هتشاد و  یلالدتسا  هبنج  هک  یتایآ 
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______________________________

.16 ءارسا / ( 1)
. هیآ لیذ  نازیملا ، ریسفت  رانملا ، ریسفت  يزار ، رخف  ریبک  ریسفت  ك : ر . ( 2)

. یقداص دمحم  نیدهع ، تاراشب  ك : ر . ( 3)
 127 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. تسا هدوبیم  لیجنا  تاروت و  رد  هک  تسا  ییاههناشن  نامه  اب  نآرق  لماک  یگنهامه  قباطت و  تایآ  نیا  یمومع  دافم  مییامنیم .
«1 . » َنیِرَتْمُملا َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  َكَءاج  ْدََقل  َِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  َنُؤَْرقَی  َنیِذَّلا  ِلَئْسَف  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  اَّمِم  ٍّکَش  ِیف  َْتنُک  ْنِإَف 

تاـشامم و لالدتـسا  هویـش  نیا  هکلب  دـشابیمن ، یحو  یهلا  ردـصم  رد  مرکا  ربماـیپ  رد  دـیدرت  تاـبثا  هیآ  نیا  موـهفم  هک  تسا  نـشور 
. تسا رتاسر  دوصقم  هدافا  رد  و  مصخ ، اب  تاراجم 

«2 . » َنوُمَْلعَی ْمُهَّنَأَک ال  ْمِهِروُهُظ  َءارَو  ِهَّللا  َباتِک  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ٌقیِرَف  َذَبَن  ْمُهَعَم  اِمل  ٌقِّدَصُم  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُهَءاج  اََّمل  َو 
«3 . » ْمُکَعَم اِمل  ًاقِّدَصُم  اْنلََّزن  اِمب  اُونِمآ  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

اهتهباشم نیا  اریز  تسا ، بتک  نامه  نآرق  ذخأم  تسا ، نیشیپ  ینامسآ  بتک  هباشم  نآرق  بلاطم  زا  يرایسب  نوچ  هک  تفگ  ناوتیمن 
حالصا دقان و  نآرق  رگید  يوس  زا  اهنآ . زا  نآرق  سابتقا  هن  و  دناهدش ، لزان  هناگی  يادخ  يوس  زا  همه  هک  تسا  یهلا  نید  تدحو  لیلد 

يور شیپ  ار  یلاعتم  فراعم  زا  ییاهقفا  نآرق  نینچمه  تسا . هتفای  هار  بتک  نیا  هب  ناسنا  طسوت  هک  تسا  ییاهفیرحت  زا  يرایـسب  هدننک 
. تسا هتشادن  ياهنیشیپ  هنوگ  چیه  هک  داد  رارق  تیرشب 

______________________________

.94 سنوی / ( 1)
هرقب 101. ( 2)
.48 ءاسن / ( 3)

128 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لمأت تهج  ییاهشسرپ 

؟ تسا هزجعم  یتافآ  هچ  رد  نآرق  - 1
. دییامن شرازگ  ار  نآرق  ینایب  زاجعا  ياهیگژیو  زا  یخرب  - 2

. دییامرف نییبت  ار  رشب  تشونرس  رد  نآرق  ياهتنس  زا  ییاههنومن  - 3
؟ تسا يدرف  هب  رصحنم  صیاصخ  هچ  ياراد  نآرق  فراعم  - 4

؟ تسیچ رگید  بتک  اب  نآرق  یسانش  أدبم  زیامت  - 5
؟ دیآ رامش  هب  نآرق  تیناقح  ناشن  دناوتیم  هنوگچ  نیشیپ  بتک  تاراشب  - 6

129 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

تآارق نیودت و  ات  لوزن  زا  نآرق  موس  شخب 

هراشا
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ناوخب ام  اب  ارح  رد  يدناوخ  هچنآناشن  مانیب و  گرب  دص  لگ  يا 
تسا يدمرس  تلاجم  یشرع ، وت  زاستسا  يدمحا  تناشن  نآرق ، وت  مان 

ار راتفگ  همه  نیا  نابحاصار  رادقمیب  ياهوهایه  نیا 
درک  خسم  ار  يرماس  هک  نانچنآدرک  خسن  یناوت  يدمحلا  هب  وت 

131 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لوزن هعیلط  ّلوا  لصف 

هراشا

رگنایب تقیقح  رد  هدیدپ  ره  خیرات  دیآیم . رامش  هب  نآرق » مولع   » راب گرب و  رپ  تخرد  زا  دنمشزرا  نماد و  زارد  ياهخاش  نآرق  خیرات 
یگدنز اب  ریذپان  ییادج  يدنویپ  نآرق  لوزن  خیرات  يور  نیا  زا  دشابیم . هدیدپ  نآ  روطت  یگدـنلاب و  دـشر ، لحارم  شیادـیپ ، روهظ و 

عیارش لمکم  یهلا و  ربمایپ  نیرخآ  میهاربا ، لیعامسا و  لسن  زا  بلطملا  دبع  نب  هّللا  دبع  نب  دمحم  ترـضح  دراد . مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
یَسیِع َلاق  ْذِإ  َو  دنتـسیزیم : وا  تثعب  هار  هب  مشچ  يرایـسب  نانابهر  نانهاک و  دندوب و  هداد  ار  شروهظ  تراشب  لیجنا  تاروت و  هک  تسا 

«1 . » ُدَمْحَأ ُهُمْسا  يِدَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  ٍلوُسَِرب  ًارِّشَبُم  َو  ِةارْوَّتلا  َنِم  َّيَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ای  َمَیْرَم  ُْنبا 
رمع زا  لاس  لهچ  دوشگ . یکاـخ  ناـهج  هب  هدـید  يدـالیم ) دودـح 570   ) لیفلا ماع  لوالا  عیبر  هاـم  رد  روهـشم  لوق  هب  اـنب  ادـخ  لوسر 

زا زیهرپ  یتسود و  عون  یهاوخ و  ریخ  تناما ، تورم و  یتسرد ، تقادص و  افص ، یکاپ و  زا  راشرس  نآ  رسارس  هک  وا  فیرش 
______________________________

.6 فص / ( 1)
 132 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

، تشاد لاغتـشا  ارح  راغ  رد  رّکفت  ّثنحت و  هب  شیوخ ، تدابع  موسرم  ياهتبون  زا  یکی  رد  هک  تشذـگیم  دوب ، یلهاج  بادآ  تاداع و 
َناْسنِْإلا َقَلَخ  َقَلَخ . يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا  دومن : لابقتسا  قلع  هروس  تایآ  نیتسخن  قح و  ترضح  مایپ  اب  هارمه  ار  یهلا  یحو  نیما  هتشرف 

«1 . » ْمَْلعَی َْمل  ام  َناْسنِْإلا  َمَّلَع  ِمَلَْقلِاب . َمَّلَع  يِذَّلا  ُمَرْکَْألا . َکُّبَر  َو  ْأَْرقا  ٍقَلَع . ْنِم 
. دیدرگ زاغآ  تیرشب  نایم  رد  نآرق » خیرات   » دیدرگ و ثوعبم  یهلا  تلاسر  هب  يدالیم  لاس 609  بجر  رد 27  هنوگ  نیدب 

شیوخ مایپ  یهلا  عبنم  هب  ربمایپ  داقتعا 

ای کـیلع  مالـسلا  دینـشیم : ار  همغن  نیا  دومنیم  روبع  هک  نزرب  يوک و  ره  زا  هکم ، يوس  هب  رونلا » لـبج   » زا تشگزاـب  رد  مرکا  ربماـیپ 
تسا یهلا  بیغ  شورس  مایپ  نآ  هک  تفای  لماک  دامتعا  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  يدیدرت  چیه  یب  ناس  نیدب  هّللا . لوسر 

راگدرورپ تیاـنع »  » تمکح و اـب  شرگن  نیمه  زین  لـقع  ترورـض  ظاـحل  زا  تسا . هدـناوخ  ارف  نیگنـس  راوشد و  یتلاـسر  يارب  ار  وا  و 
ار یصخش  دنیزگرب ، مدرم  تیاده  تهج  ار  يربمایپ  دهاوخیم  شیوخ ، تمکح  هژیو و  تمحر  ساسا  رب  دنوادخ  یتقو  تسا . راگزاس 
هب عبطلاب  همدقم ، نیا  لوبق  اب  « 2 . » ُهََتلاسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  دشاب : ریطخ  رما  نیا  يارب  مزال  ياهتیحالـص  همه  دجاو  هک  دنیزگیم  رب 

ینوریب و عبنم  هب  نشور  نانیمطا  لـماک و  نیقی  درف  نآ  دوخ  تسخن  هلحرم  رد  هک  میریذـپب  تسیاـبیم  مدرم ، تیادـه  ترورـض  بسح 
. ددرگ نارگید  نامیا  داقتعا و  أشنم  دناوتب  ات  دباییم  شیوخ  مایپ  یهلا 

______________________________
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.5 - 1 قلع / ( 1)

.124 ماعنا / ( 2)
133 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

تسردان ياهناسفا 

زا تشگزاب  زا  سپ  ربمایپ  هک  تسا  هداتفا  لوقنم  دنـس ، دـقاف  تایاور  یخرب  رد  هک  یموهوم  هناسفا  ددرگیم ، نشور  هتـشذگ  لـیلحت  اـب 
هک دندیشخب  دامتعا  ناشیا  هب  ترضح  نآ  شیامزآ  زا  سپ  لفون  نب  ۀقرو  ای  هجیدخ و  و  دربیم ، رسب  دیدرت  رد  نارگن و  رایـسب  ارح  راغ 

یتبتر ياراد  يو  لاثما  هقرو و  هک  تسا  نینچ  اعقاو  رگا  تسا . يرابتعا  هنوگ  ره  دقاف  تسا ، مدرم  تیادـه  يارب  ادـخ  هدـیزگرب  ربمایپ و 
راوگرزب نآ  نییآ  هب  ارچ  سپ  دنتـشاد ، یهاگآ  ربمایپ  تثعب  ّتیناـقح  ماـقم  هب  ربماـیپ  دوخ  زا  شیب  هدوب و  ربماـیپ  يونعم  تیعقوم  زا  رترب 

؟ تساراین ناشیا  تماق  رب  ار  يربمایپ  تعلخ  تخیگنین و  رب  تّوبن  هب  ار  ناشیا  دنوادخ  ارچ  اساسا  ای  دندرواین و  نامیا 
ورف بیغ  شورـس  هاگیلجت  نآ  ناج  رب  دـنرادربمان  هّیلوا  قیاـتع  هعومجم  هک  ملق  ّرثدـم ، لـّمزم ، هروس  زا  یتاـیآ  دـمح ، هروس  سپ  نآ  زا 

. دومن دزشوگ  رارکت  هب  يدیحوت  توعد  يافیا  رد  ار  راوگرزب  نآ  تیلوؤسم  تسشن و 
ترتف هب  موسرم  ههرب  نیا  یط  زا  سپ  تسب . تروص  ناهنپ  طیحم ، يزاسهنیمز  ياضتقا  هب  راوگرزب  نآ  يدیحوت  توعد  تسخن  لاس  هس 

زا لبق  دـنچ  یماّیا  ات  هنیدـم  رد  لاس  هد  هکم و  نارود  رد  لاس  هد  سپ  نآ  زا  دـیدرگ . لزان  « 1  ... » َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِـشَع  ْرِْذنَأ  َو  مایپ  یحو 
یلماـکت دـنور  ياـضتقا  هب  فلتخم و  ياهتبـسانم  رد  میرک  نآرق  ياـههروس  تاـیآ و  هتـسد  هتـسد  هتـسویپ ، روط  هب  راوگرزب ، نآ  تلحر 

. تشگیم يراج  لزان و  یمارگ  نآ  كاپ  ناور  رب  هعماج ، زاین  یمالسا و  تضهن 
لوصو هنیمز  رد  نآرق  دـیدرگ . لزان  مرکا  ربمایپ  رب  یحو  قیرط  زا  هک  تسا  یهلا  تیادـه  مایپ  نآرق  دـیدرگ ، ناشنرطاخ  رتشیپ  هکناـنچ 

. تسا یهلا  یناسر  مایپ  هژیو  هطبار  نیمه  نامجرت  اهنآ  همه  هک  هدیزگرب  ار  دنچ  یناگژاو  ربمایپ  هب  یهلا  مایپ 
______________________________

.214 ءارعش / ( 1)
 134 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

«1 . » اِیبَرَع ًانآُْرق  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َِکلذَک  َو  یحو :
«2 . » ِقَْحلِاب َْکیَلَع  اهُوْلتَن  ِهَّللا  ُتایآ  َْکِلت  توالت :

«3 . » َمیِظَْعلا َنآْرُْقلا  َو  ِیناثَْملا  َنِم  ًاْعبَس  َكاْنیَتآ  ْدََقل  َو  نایتا : ءاتیا ،
«4 . » ٍْملِع یلَع  ُهاْنلَّصَف  ٍباتِِکب  ْمُهاْنئِج  ْدََقل  َو  ءیجم :

«7 . » ِرْدَْقلا ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  «، 6  » َنیِرِْذنُْملا َنِم  َنوُکَِتل  َِکْبلَق  یلَع  ُنیِمَْألا  ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن  «، 5  » ِقَْحلِاب َباتِْکلا  َلََّزن  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ  : » لوزن
. میزادرپیم نآ  یحالطصا  يوغل و  حرش  هب  دشابیم ، دماسب  رپ  ياهملک  یمالسا  گنهرف  رد  لوزن »  » هژاو هک  اجنآ  زا 

لوزن موهفم 

، جورع ربارب  رد  هدش  دای  هملک  تسا . هدمآ  ندش  ریگ  ياج  ندمآ و  دورف  ندـش ، دراو  ینعم  هب  برع  تغل  رد  نآ  تاقتـشم  لوزن و  هژاو 
، تسا یعـضو  يرابتعا و  دربراک  ياراد  هاگ  دوشیم ، هدافتـسا  و ...  امیپاوه ، دورف  ای  ناراـب  لوزن  دـننامه  یناـکم  لاـقتنا  موهفم  رد  هاـگ 
هعـسوت و بسح  هب  هژاو - نیا  هاگ  و  دـبای ، لّزنت  رتورف  ياهبترم  هب  رتـالاب  يراـبتعا  هجرد  زا  دراد  رارق  راـبتعا  ملاـع  رد  یـصخش  هکناـنچ 

. تسا دوجو  زا  یبتارم  نوطب و  حوطس و  ياراد  هک  دنکیم  ادیپ  دربراک  یتقیقح  دروم  رد  هملک - يانعم  هنماد  شرتسگ 
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______________________________

.7 يروش / ( 1)
.252 هرقب / ( 2)
.87 رجح / ( 3)

.52 فارعا / ( 4)
.176 هرقب / ( 5)

.193 - 192 ءارعش / ( 6)
.1 ردق / (- 7)

 135 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
دنوادـخ يالاو  تاذ  نآرق  هدـننک  لزان  هک  ارچ  دـشاب . رظن  دروم  دـناوتیمن  یناکم  يدام و  لوزن  هک  تسا  یعیبط  نآرق ، لوزن  هنیمز  رد 

، مه نآرق  میقتسم  هدنریگ  و  یهلا ، یحو  ناگتـشرف  زین  لوزن  هطـساو  و  تسا ، راگدرورپ  ملع  زا  ياهبترم  زین  هدنوش  لزان  و  تسا ، یلاعتم 
. دنشابیم يدام  تیثیح  یگژیو و  زا  اّربم  اهنیا  همه  هک  تسا  حضاو  تسا و  مالسا  مّرکم  لوسر  كاپ  ناور 

يور چـیه  هب  ادـخ  هیحان  زا  نآرق  لوزن  اریز  دـشاب . رظن  دروم  دـناوتیمن  زین  نآرق  هفیرـش  تایآ  یماـقم  يراـبتعا و  لوزن  رگید  يوس  زا 
يونعم لوزن  یحو ، دورف  نآرق و  لوزن  زا  دوصقم  نامگیب  يور  نیا  زا  ددرگیمن . یهلا  هاگشیپ  رد  نآ  تلزنم  شزرا و  شهاک  بجوم 

اب نآ  زا  هک  تسا  دنوادخ  یتاذ  ملع  نامه  تقیقح ، نآ  یلصا  أشنم  و  تسا ، بتارم  تاذ  الاو و  تقیقح  کی  نآرق  هک  انعم  نیدب  تسا .
زا رود  ضحم  رون  هبترم  نآ  هک  اجنآ  زا  نکیل  « 1 . » تسا هدش  دای  نیبم و ...  باتک  باتکلا ، ّما  ظوفحم ، حول  نوچمه  ینوگانوگ  ریباعت 

هبترم هب  ار  ینارون  درجم و  تقیقح  نآ  شیوخ ، فطل  تمحر و  تیانع ، میمتت  تهج  گرزب  يادـخ  تساهناسنا ، فراعتم  مهف  سرتسد 
تبهوم میظع  ییورین  شیوخ  ربمایپ  یـسدق  كاپ و  ناور  هب  رگید  يوس  زا  تسا . هتخاس  یلجتم  همهاـفم  ظاـفلا  بلاـق  رد  یلعف و  روهظ 

ْنَُدل ْنِم  َنآْرُْقلا  یَّقَُلَتل  َکَّنِإ  َو  دیامن : یّقلت  تفایرد و  لیصفت  زا  شیپ  ار  نآ  ددرگ و  ینامحر  دوهـش  نآ  هاگهولج  دناوتب  ات  تسا  هتـشاد 
، دیآ لیان  یحو  ذخا  ماقم  هب  میقتـسم  روط  هب  دناوتیم  هک  تسا  ربمایپ  اهنت  زین  لیـصفت  قیرفت و  زا  سپ  هک  هنوگ  نامه  « 2 . » ٍمِیلَع ٍمیِکَح 

. دناسرب دننآرق  ییاهن  بطاخم  هک  مدرم  هب  هدرک  لیدعت  ار  عطاس  رون  نآ  شیوخ ، دوجو  رذگهر  زا  و 
مرکا ربمایپ  هب  یهلا  یناسر  مایپ  همهافم  هبطاـخم و  هطبار  ناـمه  زا  یکاـح  نآرق  یحو  هراـبرد  رگید  ياـههژاو  لوزن و  ریبعت  ناـس  نیدـب 

تسا و مدرم  تیاده  تهج 
______________________________

ص 14. ج 2 ، نازیملا ، ( 1)
.6 لمن / ( 2)

 136 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
هب دیدرگ  روآدای  هچنآ  « 1  .... » َرِْذُنِتل اِیبَرَع  ًانآُْرق  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َِکلذَک  َو  درادـن : ربمایپ  يارب  یهلا  مایپ  یّلجت  روهظ و  نامه  زج  یموهفم 

هدیدرگ یفرعم  دوجو  هلزان  هبترم  رد  راگدرورپ  تافص  امسا و  تاذ ، یّلجت  ناونع  هب  نآرق  هتفای و  نییبت  هعیش  ناماما  نانخـس  رد  حوضو 
«2  .... » هوأر اونوکی  نا  ریغ  نم  هباتک  یف  مهل  هناحبس  یلجتف  تسا :

هطساو اب  لوزن  هطساویب ، لوزن 

يدایز تایآ  رد  و  « 3  .... » ًاِهباشَتُم ًاباتِک  ِثیِدَْحلا  َنَسْحَأ  َلََّزن  ُهَّللا  دنکیم : یفرعم  لاعتم  يادخ  ار  نآرق  هدـننک  لزان  همیرک  تایآ  یخرب 

( نشور يدیعس  ) نآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


«4 . » ِقَْحلِاب َکِّبَر  ْنِم  ِسُدُْقلا  ُحُور  َُهلََّزن  ُْلق  دیامنیم : یفرعم  نآرق  لّزنم  ار  لیئربج  هژیو  هب  ناگتشرف ، نآرق ، زا 
؟ دناهدرک لزان  ار  نآ  ناگتشرف  طیاسو و  ای  تسا و  هدرک  لزان  دوخ  دنوادخ  ار  نآرق  ایآ  هک  دیآ  دیدپ  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  اجنیا  رد 
، تسا هدومن  حرطم  رّرکم  ار  نآ  نوگانوگ  ياهدومن  میرک  نآرق  هک  یلاعفا  دیحوت  یمومع  دـنیارف  ياضتقا  هب  تفگ : ناوتیم  خـساپ  رد 
هک تسانعم  نیدـب  نوگانوگ  ياههدـیدپ  طیاسو و  يرادربمان  نکیل  تسادـخ ، نآرق ، لوزن  هلمج  زا  ملاع و  ياهراک  همه  أدـبم  أـشنم و 
وا نذا  هب  هتشاد و  تفایرد  دنوادخ  زا  ار  شیوخ  شقن  هژیو  ییورملق  رد  کی  ره  دنـشابیم و  دنوادخ  لاعفا  بابـسا  لماوع ، ناگدیدپ و 

. تسا قلطم  شخب  یتسه  رادماو  ادخ ، تیلعاف  لوط  رد  اهنآ  تیلعاف  دنملاع و  ریبدت  راک  رد 
. تسناد نآرق  لوزن  هطساو  یهلا و  یحو  کیپ  ار  لیئربج  یهدنامرف  هب  یهلا  ناگتشرف  زا  ياهتسد  ناوتیم  زین  اجنیا  رد  نیا  ربانب 

لوزن هنوگ  ود  زا  یکاح  ار  ریبعت  رد  یگناگ  ود  نیا  تسا  نکمم  رگید  يوس  زا 
______________________________

.7 يروش / ( 1)
خ 145. هغالبلا ، جهن  ( 2)

.23 رمز / ( 3)
.102 لحن / ( 4)

 137 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
هطساویب مه  ار  ینآرق  یحو  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  متاخ  ربمایپ  ینعی  دناهدومن . حیرصت  نادب  یمالـسا  نادنمـشناد  هکنانچ  تسناد ،

لیئربج تطاسو  هب  مه  و  تشاذگیم ، راوگرزب  نآ  دوجو  رب  فرگـش  يریثأت  ینابر  ههجاوم  نیا  هک  تشادیم  تفایرد  لاعتم  يادـخ  زا 
ظوحلم مایپ  هدنریگ  نوگانوگ  تالاح  هب  هجوت  اب  اهتوافت  نیا  رگید  نایب  هب  دوب . ناسآ  هبـسنلاب  یحو  عون  نیا  هک  دـشیم  اریذـپ  ار  نآرق 

«1 . » تسا لاعتم  يادخ  لاح  همه  رد  یحو  یقیقح  هدنتسرف  هنرگو  دوبیم ،

یحو دصقم  طبهم و 

هدیدرگ حیرصت  اهنآ  زا  ياهتسد  رد  هک  تسا  تایآ  زا  هتسد  ود  زین  شسرپ  نیا  أشنم  مدرم ؟ ای  ربمایپ  تسا ، هدش  لزان  یسک  هچ  رب  نآرق 
ٍدَّمَُحم یلَع  َلُِّزن  اِمب  اُونَمآ  اُونَمآ ...  َنیِذَّلا  َو  تسا : مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  نآرق  یعقاو  هدنریگ  هدننکتفایرد و  هک  تسا 

ْدَق ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  تسا : هدش  لزان  مدرم  رب  نآرق  هک  دـنکیم  هراشا  نآرق  زا  يرگید  تایآ  رد  لاح  نیع  رد  « 2  .... » ْمِهِّبَر ْنِم  ُّقَْحلا  َوُه  َو 
نامگیب هک  دش  نومنهر  عوضوم  نیا  هب  ناوتیم  تایآ  هنوگ  ود  نیا  لیلحت  رد  « 3  ... » ًانِیبُم ًارُون  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌناهُْرب  ْمُکَءاج 

زا میقتسم  روط  هب  نآرق  تایآ  زا  ياهیآ  چیه  تسا و  هدوب  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  صخـش  ینآرق  یحو  میقتـسم  هدنریگ 
ملع نزخم  لوزن و  فرظ  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  كاپ  ناور  اهنت  تسا و  هدـیدرگن  لزان  يرگید  درف  چـیه  هب  دـنوادخ  يوس 

روظنم دسرب و  اهنآ  هب  یهلا  یحو  هک  تسا  نامه  فده  دناینآرق و  یحو  ییاهن  دصقم  متح  هب  مدرم  تسا . يدنوادخ  ّرـس  نیما  یهلا و 
ناشیا توالت  غالبا و  مّلـس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دوجو  وترپ  رد  اهنت  نانآ  نکیل  تسا ، نیمه  مه  مدرم  يوس  هب  لوزن  زا 

رد و  دندومنیم ، تفایرد  ار  نآرق  سدقم  نتم 
______________________________

. یئابطابط همالع  زا  لقن  ص 210 ، ینارهت ، ینیسح  دمحم  دیس  نابات ، رهم  ( 1)
.2 دمحم / ( 2)

.174 ءاسن / ( 3)
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 138 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
يِذَّلا َوُه  «، 1  ... » ْمِْهَیلِإ َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذـلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  تسا ... : هدیـسر  هدـش و  لزاـن  نآ  رب  ربماـیپ  تطاـسو  هب  نآرق  تقیقح 

«2  .... » ِِهتایآ ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُْألا  ِیف  َثََعب 
ان هتفر ، نخـس  تسا » هدـش  يراج  هباحـص  ناـبز  رب  هک  یتاـیآ   » زا بتک  یخرب  رد  هک  هچنآ  دوشیم ، نشور  هدـش  رکذ  بلطم  ساـسا  رب 

«3 . » تسا يدنمدرخ  ینآرق و  یحو  قطنم  فالخ  رب  راوتسا و 

یلیصفت لوزن  یلامجا و  لوزن 

هراشا

تثعب زاغآ  اب  هکلب  دشن ، لزان  هراب  کی  یهلا  نیشیپ  بتک  فالخ  رب  دیجم  نآرق  ياههروس  تایآ و  خیرات ، یعطق  رتاوتم و  تایاور  رب  انب 
لماک جـیردت  هب  هعماج  ینیع  ياهزاین  مالـسا و  تضهن  تفرـشیپ  ياضتقا  هب  تلاسر  نارود  لوط  رد  عورـش و  بجر  رد 27  مرکا  ربمایپ 

دومنیم و هقباسیب  ون و  يرما  عوضوم  نیا  تسانعم . نیا  هاوگ  لوزن  ياههنیمز  بابـسا و  صاخ ، ماع و  خوسنم ، خسان و  دوجو  دـیدرگ .
ُنآْرُْقلا ِْهیَلَع  َلُِّزن  َْول ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو  دـمآیم : رامـش  هب  مالـسا  ربماـیپ  نادـناعم  ناـفلاخم و  ضارتعا  يریگهناـهب و  يارب  يزیواتـسد 

رد یتح  دنادیم و  ناضمر  هام  هب  طوبرم  ار  نآرق  لوزن  هک  مینکیم  هظحالم  فیرـش  نآرق  زا  یتایآ  رد  همه  نیا  اب  « 4  .... » ًةَدِحاو ًۀَلْمُج 
ُهاْنلَْزنَأ اَّنِإ  «، 6  » ِرْدَْقلا ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  «، 5  » ُنآْرُْقلا ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش  تسا : هدرک  نیعم  زین  ار  نآ  لوزن  بش  تایآ ، زا  ياهراپ 

«7 . » ٍۀَکَرابُم ٍۀَْلَیل  ِیف 
______________________________

.44 لحن / ( 1)
.2 هعمج / ( 2)

. مهد عون  یطویس ، نآرقلا ، مولع  یف  ناقتالا  ( 3)
.32 ناقرف / ( 4)
.185 هرقب / ( 5)

.1 ردق / ( 6)
.3 ناخد / (- 7)

 139 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
زیاـمتم تقیقح  ود  نیا  هیجوـت  تسا و  نکمم  هنوـگچ  بلطم  ود  نـیا  عـمج  هـک  تـسا  نآ  دوـشیم  حرطم  اـجنیا  رد  هـک  یـشسرپ  اـعبط 

. تسا هتفای  نآرق  مولع  ریسفت و  نادنمشناد  يوس  زا  ینوگانوگ  ياهخساپ  هتشاد و  نیرید  ياهقباس  لاؤس  نیا  تسیچ ؟
: میهد رارق  هجوت  دروم  ار  اههاگدید  نیا  زا  یخرب  هراشا  هب  تسازس  کنیا 

: نآرق لوزن  زاغآ  ناضمر  - 1

«6  » هدبع دـمحم  «، 5  » یضترم دیـس  «، 4  » بوشآ رهـش  نبا  «، 3  » دیفم خیـش  «، 2  » يواضیب «، 1  » يرـشخمز نوچمه  نارـسفم  زا  یهورگ 
. تسا نآرق  لوزن  عورش  زاغآ و  نامه  ناضمر ، هام  رد  نآرق  لوزن  زا  روظنم  دناهتفگ :

لوزن بجر و  رد 27  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  تثعب  اب  نامزمه  نآرق  یجیردـت  لوزن  زاغآ  هطقن  هک  تسا  حـضاو  نکیل 
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ناضمر و هام  ار  نآرق  لوزن  زاغآ  ناوتیم  هنوگچ  بیترت  نیدـب  تسا . ملق  لـمزم و  رثدـم و  دـمح و  سپـس  قلع و  هروس  نیتسخن  تاـیآ 
؟ دومن یّقلت  ردق  بش 

: ناضمر هام  رد  لاس  ره  زاین  دروم  تایآ  لوزن  - 2

لاس ره  رد  ناضمر  ياههام  عون  دوصقم  هکلب  دـشابیمن ، نیعم  ناـضمر  کـی  ردـق ، بش  ناـضمر و  هاـم  زا  ضرغ  دـیوگیم : هیرظن  نیا 
تثعب راگزور  ياهتبـسانم  هب  هجوت  اب  اددـجم  تایآ  نامه  سپـس  دـشیم ، لزان  لاس  نآ  زاین  دروم  تایآ  لاـس  ره  ردـق  بش  رد  تسا و 

لیلد چیه  هورگ  نیا  « 7 . » تسا و ...  یطویـس ، نیدلا  لالج  يزار ، رخف  يّدس ، حـیرج ، نبا  هب  بوسنم  رظن  نیا  دـیدرگیم . لزان  هرابود 
. دناهدرکن هماقا  دوخ  ياعدم  تابثا  رب  ياهدننک  عانقا 

______________________________

.227 يرشخمز 1 / فاشک ، ریسفت  ( 1)
.217 يواضیب 1 / لیزنتلا ، راونا  ریسفت  ( 2)

ص 58. دیفم ، داقتعالا ، حیحصت  ( 3)
ص 63. نآرقلا ، تاهباشتم  ( 4)

. یضترم دیس  تایسلبرطلا ، لئاسملا  ۀبوجا  یف  ( 5)
.158 رانملا 2 / ریسفت  ( 6)

.276 یسربط 2 / نایبلا  عمجم  ، 40 یطویس 1 / ناقتالا  ، 85 يزار 5 / رخف  ریبک  ریسفت  ك : ر . (- 7)
140 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

: ناضمر هام  رد  نآرق  تایآ  بلاغ  لوزن  - 3

رد نآرق  روـس  تاـیآ و  رتـشیب  هک  تسا  نآ  ناـضمر  هاـم  رد  نآرق  لوزن  زا  روـظنم  تسا ، بطق  دیـس  هب  بوـسنم  هک  يأر  نیا  ساـسا  رب 
نارود ياههام  رـسارس  رد  نآرق  لوزن  خـیرات ، شرازگ  هب  هکلب  دـشابیمن . نآ  دـییأت  هاوگ  خـیرات  تیعقاو  اما  تسا . هدـش  یحو  ناضمر 

. تسا هدوب  تلاسر 

: ناضمر نأش  رد  نآرق  لوزن  - 4

نآ رد  هزور  بوجو  يارب  نآ و  نأش  رد  هک  تسا  یهام  ناضمر  هک  تسا  نیا  ناـضمر  هاـم  رد  نآرق  لوزن  تاـیآ  داـفم  دـناهتفگ : یخرب 
نییبت تسا و  راـگزاس  « 1  » ُنآْرُْقلا ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَـش  هیآ  اب  طقف  تحـص  ضرف  اـب  تشادرب  نیا  نکیل  تسا . هدـش  لزاـن  نآرق 

. دشابیمن ناخد  ردق و  هروس  هیآ  دافم  هدننک 

: ربمایپ هب  یجیردت  لوزن  رومعملا و  تیب  هب  هراب  کی  لوزن  - 5

لوا نامسآ  رد  هّزعلا  تیب  هب  ظوفحم  حول  یهلا و  هاگشیپ  زا  یعفد  لوزن  فلا ) دروخیم : مقر  لوزن  هنوگ  ود  نآرق  يارب  هاگدید  نیا  رد 
یّلص مرکا  ربمایپ  رب  هّزعلا  تیب  ای  رومعملا  تیب  زا  یجیردت  لوزن  ب ) هعیـش .) ناثدحم   ) مراهچ نامـسآ  رد  رومعملا  تیب  ای  تنـس ) لها  )

يدیعـس ) نآرق مولع  هک : دـنکیم  تیاور  ساـبع  نبا  لوق  زا  یطویـس  تسا . هداد  خر  تلاـسر  نارود  لوـط  رد  هک  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا 
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140 ص :  ربمایپ ..... : هب  یجیردت  لوزن  رومعملا و  تیب  هب  هراب  کی  لوزن   - 5 140 نشور )
«2 . » ۀنس نیرشع  یف  یبنلا  یلع  اموجن  لزنا  مث  ةزعلا  تیب  یف  عضو  ایندلا و  ءامسلا  یلا  ةدحاو  ۀلمج  ردقلا  ۀلیل  نآرقلا  لز 

: دیوگیم تاداقتعا  رد  قودص 
نیرشع ةدم  یف  رومعملا  تیبلا  نم  لزن  مث  ۀعبارلا  ءامسلا  یف  رومعملا  تیبلا  یلا  ةدحاو  ۀلمج  ردقلا  ۀلیل  یف  ناضمر  رهش  یف  نآرقلا  لزن 

«3 . » ۀلمج ملعلا  هیبن  یطعا  هللا  نا  ۀنس و 
______________________________

.185 هرقب / ( 1)
.39 ناقتالا 1 / ( 2)

باب 31. تاداقتعالا ، ( 3)
141 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

: ربمایپ بلق  رب  یلیصفت  لوزن  یلامجا و  لوزن  - 6

نئارق و هلـسلس  کی  ساسا  رب  ناشیا  تسا . هر )  ) ییابطابط همالع  رـصاعم  گرزب  رـسفم  زا  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  هاگدید 
کی دـجاو  هک  هنوگ  نامه  تسا ، طیـسب  دوجو  ینطاب و  حور  ـالاو ، تقیقح  کـی  ياراد  میرک  نآرق  هک  دـنراد  ار  جاتنتـسا  نیا  دـهاوش 

، نآرق یلاعتم  هتسب و  رس  یلک ، حور  طیسب و  تقیقح  نامه  راب  کی  تسا . تاملک  ظافلا و  بلاق  رد  هدش  هیزجت  هتفای و  لیصفت  تقیقح 
یبرم و ملعم و  هک  یـسک  اریز  دومن . یلجت  مرکا  ربمایپ  ناور  ناـج و  رب  یعفد  تروص  هب  تسا  یهلا  ملع  زا  ياهبترم  هک  ظوفحم  حول  زا 
هب ار  شیوخ  باتک  ینامـسآ و  مایپ  توعد و  یـساسا  فادها  و  ضارغا ، اهلصف ، رـس  دیاب  تسا ، نایملاع  يارب  تمحر  ریذـن و  ریـشب و 

رارـسا تقلخ و  یلاع  قیاقح  تیاده و  نییآ  یهلا و  میظع  فراعم  رب  دنادب و  یلیـصفت ) فشک  نیع  رد  لامجا   ) یلامجا یلک و  تروص 
. دبای یهاگآ  دوجو 

ياهزاین اب  بسانتم  يوبن ، تلاسر  تدـم  فرظ  رد  اههیآ  ناگژاو و  ظاـفلا و  بلاـق  شریذـپ  لیـصفت و  زا  سپ  قیاـقح  ناـمه  رگید  راـب 
نتم هعلاطم  اب  دـیامن . غالبا  مدرم  هب  ات  دـیدرگ  لزان  يراج و  یمارگ  نآ  حور  بلق و  رب  نیرفآ  ریثأت  بسانم و  هاـگیاج  رد  تما  یتیادـه 

هب تبـسن  تایآ ، هتـسد  هتـسد  یجیردت و  دورف  زا  شیپ  مرکا  لوسر  هک  تسا  نآ  رگناشن  حوضو  هب  تایآ  زا  یخرب  دافم  مینیبیم ، نآرق 
َلَْجعَِتل َکَناِسل  ِِهب  ْكِّرَُحت  ال  تسا : هتسب  تروص  نیـشیپ  تفایرد  یعفد و  هژیو  هزومآ  نامه  وترپ  رد  یهاگآ  نیا  دناهتـشاد . یهاگآ  اهنآ 

«2 . » ُُهیْحَو َْکَیلِإ  یضُْقی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِنآْرُْقلِاب  ْلَْجعَت  َو ال  «، 1  » ُهَنآُْرق َو  ُهَعْمَج  اْنیَلَع  َّنِإ  ِِهب .
و تطاسب ، ماکحا و  یکی  تسا : مه  رب  بترتم  یگژیو  ود  دـجاو  نآرق  هک  تسا  هتکن  نیا  ياـیوگ  تاـیآ  هلـسلس  کـی  داـفم  روط  نیمه 

رد يریگ  ياج  یبای و  لیصفت  رگید 
______________________________

.17 - 16 تمایق / ( 1)
.114 هط / ( 2)

 142 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
«، 2  ... » ٍْملِع یلَع  ُهاْنلَّصَف  ٍباتِِکب  ْمُهاْنئِج  ْدََقل  َو  «، 1  » ٍرِیبَخ ٍمیِکَح  ْنَُدل  ْنِم  ْتَلُِّصف  َُّمث  ُُهتایآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباتِک  دـنوادخ : يوس  زا  ظافلا  سابل 

لوسر هک  تسا  نآ  تایآ  زا  ياهتسد  نومضم  نانچمه  « 3 . » ٌمیِکَح ٌِّیلََعل  اْنیََدل  ِباتِْکلا  ِّمُأ  ِیف  ُهَّنِإ  َو  َنُولِقْعَت ، ْمُکَّلََعل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  ُهاْنلَعَج  اَّنِإ 
اَّلِإ ُهُّسَمَی  ـال  ٍنوـُنْکَم ، ٍباـتِک  ِیف  ٌمـیِرَک  ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  تـسا : هتــشادیم  تفاــیرد  دــنوادخ  زا  ياهژیو  تیعقوـم  رد  ار  نآرق  مالــسا ، مرکم 
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ما ظوفحم و  حول  هبترم  رد  هک  نآرق  طیـسب  تقیقح  یلاـعتم و  دوجو  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تاـیآ  هتـسد  نیا  زا  « 4 . » َنوُرَّهَطُْملا
نآ يارب  باـتکلا  ما  دوهـش  یهللا و  دـنع  برق  ماـقم  توکلم و  ملاـع  هب  دوعـص  یعیبط و  لـماوع  زا  ربماـیپ  جورع  اـب  اـهنت  تسا  باـتکلا 

«5 . » ٍمِیلَع ٍمیِکَح  ْنَُدل  ْنِم  َنآْرُْقلا  یَّقَُلَتل  َکَّنِإ  َو  تسا : هدومن  یلجت  راوگرزب 
: هک دش  نشور  تفرگ ، تروص  ریخا  هاگدید  زا  هک  يریرقت  اب 

أشنم لوزن  نیا  تسا . هدوب  تحلـصم  تمکح و  نیرق  هدیماجنا و  ربمایپ  ینایحو  تفرعم  هب  الماک  مرکا  ربمایپ  رب  نآرق  یلامجا  لوزن  الّوا :
لوزن لبق  هبترم  رد  تسیابیم  یلیـصفت  لوزن  يارب  دشابیم و  دنایحو  ییاهن  دصقم  هک  مدرم  هب  نآرق  لاصیا  هّیلوا  زاس  هنیمز  نیزاغآ و 

. تسا یباوصان  نخس  « 6 ، » دشابیمن هدیاف  نمضتم  یلامجا  یعفد و  لوزن  هک  داریا  نیا  هجیتن  رد  دبای . ققحت  یعفد  ای  یلامجا 
يارب یلاجم  بیترت  نیدب  دـننادیم . تارابع  ظافلا و  ورملق  زا  جراخ  طیـسب و  ار  لوا  لوزن  لوزن ، هنوگ  ود  نالئاق  هک  تشگ  مولعم  ایناث :

خسان صاخ و  ماع و  هک  داریا  نیا 
______________________________

.1 دوه / ( 1)
.52 فارعا / ( 2)

.4 - 3 فرخز / ( 3)
.79 - 77 هعقاو / ( 4)

.248 / 4 ، 160 - 142 یلمآ 3 / يداوج  یعوضوم ، ریسفت  ، 83 / 18 زین ، 15 و  نازیملا 2 / ك : ر . ( 5)
.161 رانملا 2 / ( 6)

 143 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
یلیصفت و لوزن  مزاول  زا  اهنآ  همه  هک  ارچ  دنامیمن . یقاب  «، 1  » دنیآ درگ  اجکی  دنناوتیمن  دنمنامز  ثداوح  لوزن و  بابـسا  خوسنم و  و 

قداص تعیبط  ناینادنز  نایمدآ و  ام  دروم  رد  هدنیآ  ياهدادخر  ندوب  لوهجم  هکنیا  رب  نوزفا  تسا . تارابع  ظافلا و  بلاق  رد  یجیردـت 
. تسانعمیب هدنیآ  هتشذگ و  هسیاقم  نآرق  هدننک  لزان  روما و  همه  هب  ملاع  يادخ  هب  تبسن  تسا و 

راـگزاسان تشادیم  یفرعم  ةّزعلا  تیب  اـی  روـمعملا  تیب  هب  طوـبرم  ار  تسخن  لوزن  هک  نیقیرف  تاـیاور  رهاـظ  اـب  هدـش  داـی  نییبـت  اـثلاث :
دوهـشم هک  تفاـی  طیـسب  یلعف  روهظ  یتسه  زا  ياهبترم  هب  نآرق  هک  دـشاب  نآ  زا  هیاـنک  ریباـعت ، هنوگ  نیا  تسا  لـمتحم  اریز  دـشابیمن .

نیا هب  لئاق  ناگرزب  لیلحت  رهاظ  هکنانچ  درک ، ادیپ  يروضح  هطاحا  فارـشا و  نآ  تقیقح  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  دیدرگ و  متاخ  ربمایپ 
«« 2 . » ۀلمج ملعلا  هّیبن  یطعا  هّللا  نا  : » تسا هدومرف  قودص  موحرم  و  تسا ، نومضم  نیدب  بیرق  زین  يأر 

یجیردت لوزن  ياهتمکح 

هراشا

دنور تائاضتقا و  اهزاین و  اب  بسانتم  مدرم ، هب  هضرع  ماقم  رد  نآ  میهافم  هک  تساراد  نآرق  اهنت  ار  یگژیو  نیا  ینامـسآ  بتک  نایم  رد 
. دیدرگ لزان  مالسا  یعامتجا  تکرح 

ار نادناعم  ياهيریگهدرخ  هدش و  عقاو  هراشا  دروم  دنچ  یتایآ  رد  هک  تسا  هتفای  ماجنا  ییاهفده  تمکح و  ساسا  رب  دوخ  عوضوم  نیا 
. تسا هتفگ  خساپ 

: مدرم یگدامآ  تیبرت و  میلعت و  نوناق  ياضتقا  - 1
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تفایرد و يارب  مدرم  یگدامآ  تیبرت و  میلعت و  نوناق  ياضتقا  میرک  نآرق  یجیردت  هدنکارپ و  لوزن  مهم  رارسا  زا  یکی 
______________________________

ص 37. تفرعم ، هللا  تیآ  نآرق ، خیرات  ( 1)
یعوضوم ریسفت  . 15 نازیملا 2 / نآرق ، خیرات  یناجنز ، . 42 یفاص 1 / ریسفت  یناشاک ، ضیف  باب 31 . تاداقتعالا ، قودـص ، ك : ر . ( 2)

.142 / 3
 144 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

غـالبا لوزن و  هک  تسا  یعیبط  « 1 . » ٍثْکُم یلَع  ِساَّنلا  یَلَع  ُهَأَْرقَِتل  ُهاْنقَرَف  ًاـنآُْرق  َو  تسا : هدوب  نآ  زا  يریذـپریثأت  نآرق و  میهاـفم  شریذـپ 
ار نآ  تاروتـسد  هب  ندرک  لـمع  نآ و  يـالاو  فراـعم  شریذـپ  ياـههنیمز  مهارف و  ار  نآ  رتهب  تفاـیرد  مهف و  طیارـش  نآرق  یجیردـت 
بادآ و دولآ و  كرـش  راـکفا  لـطاب و  دـیاقع  شیوخ  یجیردـت  لوزن  اـب  نآرق  دـیامنیم . ققحم  ار  نآ  لوزن  فدـه  هتخاـس و  رتراومه 
دیحوت و رذـب  هاگنآ  درک ، رود  تیلهاج  رـصع  مدرم  یگدـنز  نهذ و  هنحـص  زا  ار  راتفر  هشیدـنا و  رد  هتفهن  تافارخ  تسیاشان و  تاداع 

ياهتیعقوم اب  بسانتم  ار  ناسنا  يرطف  نیناوق  لوصا و  و  درک ، تیبثت  ناشیا  يارب  لدتـسم  ایوگ و  ياههناشن  اب  هارمه  ار  راوتـسا  تاداـقتعا 
ناـشیا زا  درک و  ریخـست  ار  ناـبطاخم  ناـج  قاـمعا  یهلا  تاـیآ  هک  درب  شیپ  اـجنآ  اـت  هعماـج  يونعم  يرکف  لاـمک  یعاـمتجا و  صاـخ 

. دندش نارود  دمآرس  کین  تافص  اهیگتسراو و  ریاس  راثیا و  تیمیمص ، افص ، یقالخا ، لیاضف  هصرع  رد  هک  درک  تیبرت  ییاهناسنا 

: ربمایپ اب  هتسویپ  طابترا  - 2

هّللا یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  ياهژیو  طاشن  روش و  يوبن  تلاـسر  ياهبیـشن  زارف و  لوط  رد  یحو  هتـسویپ  ررکم و  لوزن  دـش ، رکذ  هچنآ  زج 
. دیشخبیم مّلس  هلا و  هیلع و 

رب نیگنـس  یتلاـسر  و  تشاد ، تیلوئـسم  ساـسحا  يزوسلد و  فطاوع و  زا  راشرـس  یبلق  هک  دوب  یناـسنا  زین  یمارگ  دوجو  نآ  هکنیا  هچ 
يرهاظ يدام و  تاناکما  دقاف  تشاد  هک  ینیگنس  یناهج و  تیلوئـسم  اب  وا  دیدیم . ار  شیوخ  يور  شیپ  رد  بسانمان  یطیارـش  شود و 

ياهتبـسن ناهارمگ ، تجاجل  اهیتخـس ، موجه  هاگ  رامـشیب . اهیراوشد  دـندوب و  كدـنا  شناراـی  دوب . شیوخ  دـصاقم  دربشیپ  تهج 
رد راب  ره  دومنیم . راوشد  ترضح  نآ  رب  ار  راک  ناوریپ و ...  بیـسآ  رازآ و  درومیب و  ياهيریگهناهب  هنادرخبان ، ياهتـساوخرد  اوران ،

یلست ار  وا  كاپ  بلق  شروآ  دیما  شخب و  دیون  تایآ  هلیسو  هب  لاعتم  يادخ  نیگنـس  تلاسر  نیا  هرطاخم  رپ  ینالوط و  دنیارف  زا  يزارف 
. دروآیم مهارف  ار  وا  رطاخ  نانیمطا  دادیم و 

______________________________

.106 ءارسا / ( 1)
 145 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

َّنِإ ٍتارَسَح  ْمِْهیَلَع  َکُسْفَن  ْبَهْذَت  الَف  «، 2  » ِلُسُّرلا َنِم  ِمْزَْعلا  اُولوُأ  َرَبَص  امَک  ِْربْصاَف  « » 1 «. » اًلیِمَج ًارْجَه  ْمُهْرُجْها  َو  َنُولوُقَی  اـم  یلَع  ِْربْصا  َو 
ْدَق درکیم : تیبثت  ار  ناناملـسم  ربمایپ و  هار  تیناقح  یفن و  ار  نانمـشد  ياـهتمهت  یهلا  یحو  زین  يدراوم  رد  « 3 . » َنوُعَنْصَی اِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا 
یلَع اوُرَبَصَف  َِکْلبَق - ْنِم  ٌلُسُر  َْتبِّذُک  ْدََقل  َو  َنوُدَحْجَی  ِهَّللا  ِتایِآب  َنیِِملاَّظلا  َّنِکل  َو  َکَنُوبِّذَُـکی  ْمُهَّنِإَف ال  َنُولوُقَی . يِذَّلا  َُکنُزْحََیل  ُهَّنِإ  ُمَْلعَن 

لوزن ياهتمکح  هلمج  زا  مالـسا  مرکم  لوسر  بلق  تیبثت  یحور و  تیوقت  يرادیاپ و  نیا  ربانب  « 4 . » انُرْصَن ْمُهاتَأ  یَّتَح  اُوذُوأ  َو  اُوبِّذُک  ام 
«5 . » اًلِیتَْرت ُهاْنلَّتَر  َو  َكَداُؤف  ِِهب  َتِّبَُثِنل  َِکلذَک  ًةَدِحاو  ًۀَلْمُج  ُنآْرُْقلا  ِْهیَلَع  َلُِّزن  َْول ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو  تسا : هدوب  نآرق  یجیردت 
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: نآرق تیناقح  تمظع و  راهظا  - 3

یمدرم رگید  يوس  زا  دـندوب و  ياهدـنیوگ  ره  مـالک  رب  ریگهدرخ  جنـس و  نخـس  داّـقن و  ییوـس  زا  هک  تشگ  لزاـن  یناـبطاخم  رب  نآرق 
هب دندش  رضاح  نآرق  مایپ  شرتسگ  رشن و  زا  يریگـشیپ  يارب  هک  یناسک  دندوب . ( 58 فرخز / (، ) 97 میرم /  ) جوجل رواب و  رید  بصعتم ،

هریخ ناسنآ  نآرق  تمظع  همه  نیا  اـب  « 6 . » ِهِیف اْوَْغلا  َو  ِنآْرُْقلا  اَذِهل  اوُعَمْـسَت  ال  دنریگ : هرهب  ياهلیـسو  ره  زا  دنیوج و  کسمت  ياهلیح  ره 
مرن و ار  نورتس  تخـس و  ياـهلد  نآ  شیوخ ، مرگ  گـنهآ  اـب  نآرق  تشاذـگن . یقاـب  شیوخ  لـباقم  رد  یتسدارف  چـیه  هک  دوب  هدـننک 
- هروس هد  (، ) 34 روط /  ) نآرق يزاس  دننام  رد  ررکم  يّدحت  دناشن . یناوتان  هب  ار  ناگمه  شاهتسویپ  رگنـشور  ياههناشن  اب  درک و  افوکش 

ياـشفا نارکیب ، فراـعم  هضرع  (، 88 ءارـسا / (، ) 24 هرقب /  ) نانمـشد یگـشیمه  یناوتاـن  مـالعا  و  ( 38 سنوی / هروـس - کـی  ( ) 13 دوه /
هک هدومنان و ...  خر  هدنیآ  ناهنپ و  ياهزار 

______________________________

.10 لمزم / ( 1)
.35 فاقحا / ( 2)

.8 رطاف / ( 3)
.34 - 33 ماعنا / ( 4)

.32 ناقرف / ( 5)
.26 تلّصف / ( 6)

 146 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
هدـننک تیبثت  نآرق و  زاجعا  زا  تیاکح  همه  همه و  دـیدرگیم  غالبا  لزان و  ناکرـشم ، اب  نانمؤم  ربمایپ و  ینـالوط  ههجاوم  ياـهزارف  رد 

. دوشگیم هرهچ  یجیردت  لوزن  وترپ  رد  همه  نیا  و  دوبیم ، مایپ  نیا  ندوب  یهلا 

یندم یکم و  ياههروس  اههیآ و 

هراشا

حلـص و گنج و  نوچمه  اهنآ  لوزن  اب  نراقم  ثداوح  تایآ و  لوزن  ياهنامز  اـهناکم و  هک  دوب  ناـنچ  نآرق  نأـش  رد  ناناملـسم  ماـمتها 
زا نّیبم  خوسنم ، زا  خسان  یـسانشزاب  رد  ام  راکددم  دـناوتیم  زورما  دنمـشزرا  هتکن  نیا  دـندومنیم . طبـض  تبث و  ار  رـضح و ...  رفس و 

. دشاب مالسا  يدرف  یعامتجا و  نیناوق  رتبسانم  مهف  زاسهنیمز  لمجم و 
: دراد دوجو  فورعم  هاگدید  ود  یندم  یکم و  موهفم  رد 

: لوزن ناکم  - 1

. تسا یندم  تسا ، هدمآ  دورف  نآ  یلاوح  هنیدـم و  رد  هک  اهنآ  یکم و  تسا ، هدـش  لزان  نآ  فارطا  هکم و  رد  هک  يروس  تایآ و  ینعی 
ود نآ  ورملق  هنیدـم و  هکم و  زا  جراخ  هب  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ياهترفاسم  رد  هک  یتایآ  لوق  نیا  بسح  هب  نکل 

هدـش رادربمان  هک  روط  نآ  هبوت  هیآ 42  لوزن  كوبت و  ترفاـسم  سدـقملا و  تیب  رد  فرخز  هیآ 45  یقلت  جارعم و  دننامه   ) هدـش لزان 
. دریگیم رارق  میسقت  نیا  زا  جراخ  تسا )
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: ترجه نامز  - 2

بـسح رب  تسا . بوسحم  یندم  دـش  یحو  هنیدـم  هب  مرکا  ربمایپ  ترجه  زا  سپ  هک  یتایآ  یکم و  ترجه ، زا  لبق  تایآ  هک  انعم  نیدـب 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلا  دننامه : یتایآ  تسا ، يرتعماج  رایعم  هدش و  عقاو  ینآرق  مولع  ریسفت و  نادنمشناد  شریذپ  دروم  هک  شرگن  نیا 

. دوشیم هدرمش  یندم  هدش ، لزان  عادولا  ۀّجح  رد  هک  « 1  ... » ُْتلَمْکَأ َمْوَْیلا  ْمُِکنیِد ،...  ْنِم 
______________________________

.3 هدئام / ( 1)
147 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

یندم یکم و  تایآ  تخانش  هار 

ره دندوب و  یهلا  یحو  لوزن  هاوگ  دوخ  ادخ  لوسر  هباحص  اریز  دناهتشاد . تفایرد  هباحص  زا  هک  نیعبات  ای  هباحـص  زا  لوقنم  نانخـس  . 1
اجک و رد  ياهیآ  هچ  هک  دنتـسنادیم  اهنآ  يور  نیا  زا  درکیم . تئارق  نانآ  يارب  گنردیب  ادخ  لوسر  دشیم ، لزان  یتایآ  ای  هیآ  تقو 

یبا زا  یطویـس  دوبن . ناسکی  هنیمز  نیا  رد  نانآ  همه  تقد  یهاگآ و  نازیم  هک  دنچ  ره  تسا ، هدـش  لزان  يروما  هچ  اب  طابترا  رد  یک و 
: دومرف نآ  نمض  رد  دناوخیم  هبطخ  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  مدوب  دهاش  هک  دنکیم  لقن  لیفطلا 

لهس یف  ما  راهنب  ما  تلزن  لیلبا  ملعا  انا  ّالا و  ۀیآ  نم  ام  هّللا  وف  هّللا  باتک  نع  ینولس  مکتربخا و  ّالا  ءییـش  نع  ینولاست  هّللا ال  وف  ینولس 
«1 . » لبج یف  ما 

: دندومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دهدیم  شرازگ  دوعسم  نبا  لوق  زا  روط  نیمه 
«2 . » تلزنا نیا  تلزنا و  میف  تملع  دق  ّالا و  ۀیآ  تلزن  ام  هّللا  «و 

: دیوگیم یبهذ  نیسح  دمحم 
«3 . » لیواتلا ۀفرعم  لیزنتلا و  عقاومب  ۀباحصلا  ملعا  ّیلع )  ) ناکف

دنناوتیم هک  دنتـسه  یـصیاصخ  دـجاو  کی  ره  یندـم  یکم و  تایآ  ینورد ، ياوتحم  رظن  زا  هکنیا  هچ  تایآ . ياـهیگژیو  قیرط  زا  . 2
. دنشاب دوخ  فّرعم 

یکم تایآ  ياهیگژیو  زا  یخرب 

دـیحوت و هب  توعد  یناسنا ، ریغ  هنادرخبان و  راتفر  دـیاقع و  یتسرپ و  هفارخ  كرـش ، یفن  رب  رظان  اـبلاغ  یکم  تاـیآ  اوتحم : ظاـحل  زا  . 1
لثم مه  دوشیم ، هتفرگ  هرهب  لالدتسا  زا  مه  دوصقم  نیا  نایب  يارب  تسا . یمالسا  قالخا  لوصا  زیخاتسر و  هب  نامیا 

______________________________

.187 ناقتالا 2 / ( 1)

.187 ناقتالا 2 / ( 2)
.89 یبهذ 1 / نیسح  دمحم  نورّسفملا ، ریسفتلا و  ( 3)

 148 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
ددرگیم اههرطاخ  یعادت  هتشذگ  يایبنا  اهتما و  ناتساد  دوشیم ، هدیشک  خر  هب  دوهـشم  سوسحم و  ناهج  یهاوگ  مه  دوشیم و  هدروآ 

نوچمه ناـشیا  دنـسپان  تاداـع  بادآ و  دریگیم و  رارق  شهوکن  دروم  ناکرـشم  یقـالخا  يراـتفر و  فعـض  طاـقن  رگید  يوس  زا  و ... 
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ياههویـش زا  دنـسرخان  دیلقت  نامیتی ، نافیعـض و  قوقح  ندرک  لامیاپ  یقالخا ، ياهيراجنهان  نارتخد ، ندرک  روگ  هب  هدنز  یـشکمدآ ،
توخا و ناسحا ، لدع و  دننام  یناسنا  حلاص  قالخا  ياههیاپ  لباقم  رد  ددرگیم . عقاو  تالمح  نیرتهدـنبوک  دروم  ناردـپ و ...  كولس 

شیپ رد  نیتسار  ياهوگلا  تسا . هیـصوت  هجوت و  دروم  یندـنام  يونعم  لیاضف  ییوج و  ملع  ناعون ، مه  هب  يزوسلد  تبحم و  تاـساوم ،
. دوشیم مسجم  نادب  ناکین و  تشونرس  ماجرف و  میسرت ، مشچ 

و مدآ » ینب   » و سان »  » ياهباطخ دـنگوس و  اب  هارمه  هاـگ  هدـنبوک و  هاـتوک ، یکم  تاـیآ  بلاـغ  يرهاـظ : راـتخاس  کبـس و  تهج  زا  . 2
. تساههژاو نیا  لاثما  دنگوس و 

یندم تایآ  ياهیگژیو  زا  یخرب 

رگیدـکی و اب  لماعت  رد  ناملـسم  دارفا  یعامتجا  يدرف و  نیناوق  هب  زاین  تسا ، یمالـسا  ياپون  هعماج  لیکـشت  اـب  هارمه  هک  هنیدـم  نارود 
همه و ناگناگیب  اب  ناناملـسم  طباور  زین  رگید و  ناناملـسم  اب  طابترا  رد  ادـخ و  اب  ناملـسم  ناسنا  ینامیا  فیاظو  زا  یهاـگآ  روط  نیمه 
، یعاـمتجا یندـم و  نیناوق  یـصخش ، قوقح  ضئارف ، رادـم  رد  رتـشیب  یندـم  تاـیآ  هک  دوشیم  هظحـالم  يور  نیا  زا  تسا . حرطم  همه 
زا مه  نایب و  بولـسا  تهج  زا  مه  نآرق  تایآ  مالـسا ، لماکت  هب  ور  تضهن  زا  زارف  نیا  رد  تسا . یقـالخا  یعرـش و  نوگاـنوگ  ماـکحا 

. تسا رتهتفای  لیصفت  ریگارف و  رظن ، دروم  تاعوضوم  ظاحل 
راصنا رجاهم و  نانمؤم  هجوتم  قح  هژیو  تمحر  فطل و  زا  نوحـشم  ياـهباطخ  دوشیم . غـالبا  ياهژیو  ياـهتفاطل  اـب  یئزج  تاروتـسد 

اب هلماعم  ناج و  لام و  اب  داهج  عاونا  دهدیم . رادشه  ناقفانم ) روط  نیمه  دوهی و  ناکرشم ،  ) نانمشد تخانـش  هب  تبـسن  ار  اهنآ  تسا و 
. درامشیم روسیم  وا  ربمایپ  زا  تعاطا  ادخ و  هار  رد  شالت  وترپ  رد  ار  نیتسار  يزوریپ  دزشوگ و  ناناملسم  هب  یپ  رد  یپ  ار  دنوادخ 

149 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لمأت تهج  ییاهشسرپ 

؟ تسا ینامز  هچ  نآرق  خیرات  أدبم  - 1
؟ تسیچ راگدرورپ  یبیغ  مایپ  هب  تبسن  ربمایپ  دامتعا  لیلد  - 2

؟ دشاب تحص  نیرق  دناوتیمن  هقرو  ناتساد  ارچ  - 3
؟ تسیچ نآرق  لوزن  موهفم  - 4

؟ تسانعم هچ  هب  هطساو  اب  لوزن  هطساویب و  لوزن  - 5
؟ مدرم ای  ربمایپ  تسا ، یسک  هچ  یحو  بطاخم  - 6

؟ دباییم انعم  هنوگچ  ناضمر  هام  رد  نآرق  لوزن  ثعبم  خیرات  هب  هجوت  اب  - 7
؟ تسا نییبت  لباق  هنوگچ  تسیچ و  یلیصفت  لوزن  یلامجا و  لوزن  - 8

. دیهد حرش  ار  نآرق  یجیردت  لوزن  ياهتمکح  - 9
. دیهد حرش  ار  نآ  رایعم  یندم و  یکم و  موهفم  - 10

. دیرامش رب  ار  یندم  یکم و  روس  تایآ و  ياهیگژیو  - 11
151 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لوزن بیترت  مود  لصف 
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هراشا

هتـسب و نامتخاس  دوخ  هبون  هب  زین  تایآ  دـنزاسیم و  ار  تاـیآ  هریجنز  ياـههقلح  اـهنآ  هک  تسا  یبرع  ناـگژاو  زا  لکـشتم  میرک  نآرق 
رد تسام  تسد  رد  هک  ینونک  راتخاس  کبس و  نیمه  هب  نتم  نیا  ایآ  هک  تسا  نیا  تسا  نایم  رد  هک  یشسرپ  نونکا  ار . اههروس  هتسویپ 

؟ دناهدوب میهس  عوضوم  نیا  راک  زاس و  رد  يرگید  لماوع  بابسا و  ای  تسا ؟ هتسویپ  تروص  ناشیا  طسوت  ادخ و  لوسر  دهع 
. میهد رارق  یبایزرا  دروم  ياهنیزگ  تروص  هب  ار  نآ  يازجا  هدومن ، هیزجت  ار  نآ  شـسرپ ، نیا  زا  يریگهجیتن  تهج  تسا  نآ  رتبساـنم 

: میهجاوم شسرپ  هس  اب  ام  اجنیا  رد  رگید  ترابع  هب 
؟ تسا هتفریذپ  تروص  یسک  هچ  طسوت  دنهدیم ، لیکشت  ار  تایآ  يانب  ياههتسه  هک  نآرق  تارابع  ظافلا و  راتخاس  هکنیا  لوا 

؟ تسا هتفریذپ  ماجنا  یسک  هچ  طسوت  هنوگچ و  هروس  ره  مجسنم  نامتخاس  لیکشت  تایآ و  شنیچ  بیترت و  هکنآ  مود 
 152 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

زا ددرگیم ، متخ  سان  هروس  هب  زاغآ و  دـمح  هروس  زا  هک  فحـصم ، رد  دوجوم  کبـس  هب  اـههروس  هاـگیاج  میظنت  بیترت و  هکنآ  موس 
؟ تسا هتفرگ  ماجنا  یسک  هچ  يوس 

( هزجعم  ) نشور هناشن  نوچمه  يددـعتم  ياـهدربراک  ياراد  نآرق  رد  هملک  نیا  تسا . تلـالد  هناـشن و  تمـالع ، ياـنعم  هب  تغل  رد  هیآ 
ًۀَیآ َکَْفلَخ  ْنَِمل  َنوُکَِتل  َِکنَدَِبب  َکیِّجَُنن  َمْوَْیلاَف  «، 1  » ٍتانَِّیب ٍتایآ  َعِْست  یـسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  تسا : دنلب  جرب  نامتخاس و  تربع ، دنپ و  أشنم 

فورح و يرادـقم  زا  بکرم  هک  نآرق  تاعطق  تالمج و  رب  صاخ ، حالطـصا  کی  رد  نینچمه  « 3 . » َنُوثَبْعَت ًۀَـیآ  ٍعیِر  ِّلُِکب  َنُوْنبَت  َأ  «، 2»
هژیو هک  حالطـصا  نیا  « 4 . » ِمیِکَْحلا ِباتِْکلا  ُتاـیآ  َکـِْلت  تسا : هدـش  هیآ  قـالطا  تسا  ینآرق  ياهدـحاو  نیرتکچوک  تسا و  تاـملک 
هدش لقن  سنا  زا  تسا . هدوب  فراعتم  جـیار و  مالّـسلا  مهیلع  همئا  مرکا و  ربمایپ  رـصع  رد  تسا ، نآرق  دوخ  هب  طوبرم  یعیرـشت و  تایآ 

: دندومرف ادخ  لوسر  هک  تسا 
«5 . » دیآیمن رامش  هب  نالفاغ  زا  دناوخب  ار  نآرق  زا  هیآ  دص  سک  ره 

هیآ هیآ ، نیرخآ  و  ْمَْلعَی . َْمل  ام  َقَلَخ ...  يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا  قلع  هروس  نیزاغآ  ياههیآ  هدـش ، لزان  تایآ  نیتسخن  روهـشم  يأر  رب  اـنب 
. َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ْتَبَسَک  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  یَّفَُوت  َُّمث  ِهَّللا  َیلِإ  ِهِیف  َنوُعَجُْرت  ًامْوَی  اوُقَّتا  َو  ینعی : تسا ، هرقب  هروس   281

یبرع ناگژاو  بلاق  رد  یهلا  یحو  یّلجت 

نیعم و ظافلا  بلاق  رد  نآرق  قیرفت  یبای و  لیصفت  هک  دوشیم  هدافتسا  اتحارص  میرک  نآرق  نتم  زا  دیدرگ  روآدای  رتشیپ  هک  هنوگ  نامه 
: تسا هتشادن  نآ  رد  یشقن  چیه  ربمایپ  تسا و  دنوادخ  یحو  هیحان  زا  تایآ  تالمج و  بیکرت 

______________________________

.101 ءارسا / ( 1)
.92 سنوی / ( 2)

.128 ءارعش / ( 3)
.2 نامقل / ( 4)

ص 199. ج 92 ، راونالا ، راحب  ( 5)
 153 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

ٌِّیلََعل اْنیَدـَل  ِباـتِْکلا  ِّمُأ  ِیف  ُهَّنِإ  َو  َنُولِقْعَت  ْمُکَّلََعل  اِیبَرَع  ًاـنآُْرق  ُهاـْنلَعَج  اَّنِإ  «، 1  » اًـلیِْزنَت ُهاـْنلََّزن  َو  ٍثْکُم  یلَع  ِساَّنلا  یَلَع  ُهَأَْرقَِتل  ُهاـْنقَرَف  ًاـنآُْرق  َو 
«3 . » ٍرِیبَخ ٍمیِکَح  ْنَُدل  ْنِم  ْتَلُِّصف  َُّمث  ُُهتایآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباتِک  «، 2  » ٌمیِکَح
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«3 . » ٍرِیبَخ ٍمیِکَح  ْنَُدل  ْنِم  ْتَلُِّصف  َُّمث  ُُهتایآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباتِک  «، 2  » ٌمیِکَح
هتخیر شیوخ  تارابع  بلاق  رد  ار  اهنآ  ترـضح  نآ  ددرگ و  اقلا  ربماـیپ  بلق  رب  قیاـقح  یناـعم و  هک  تسا  هدوبن  روط  نیا  بیترت  نیدـب 

هب یمالـسا  تما  يور  نیمه  زا  دشاب . هتفرگ  دوخ  هب  یناسنا  ریبعت »  » سپـس هدـش و  هبرجت »  » یحو هک  تسین  نینچ  رگید  نایب  هب  و  دـشاب .
رد نآرق  نتم  زاجعا  نآرق و  ندوب  نآرق  اساسا  تسا و  دنوادخ  یحو  نآرق  ياههیآ  لیکشت  تاملک و  راتخاس  هک  دناهدیقع  نیا  رب  قافتا 

یـسک هدروآ و  دـیدپ  ار  نآرق  زاجعا  صوصخم  تالمج  بیکرت  راتخاس و  هژیو و  ظافلا  بلاق  رد  یهلا  يالاو  ياـهمایپ  هک  تسا  نیمه 
نانخس و یتح  هک  تسا  سوملم  یبوخب  دنراد  ییانـشآ  نآرق  اب  هک  برع  ناسانـش  نابز  يارب  هتکن  نیا  تسین . نآ  يزاس  دننام  يارای  ار 

. دراد يریگمشچ  زیامت  نآرق  اب  زین  ادخ  لوسر  ثیداحا 

اههروس نامتخاس  یحو و  يرامعم 

یهلا عیارـش  لّمکم  هدنامیقاب و  نآرق  هک  دـشاب  نآ  روظنم  تسا  نکمم  تسا . يزیچ  هدـنامزاب  هدـنامیقاب و  يانعم  هب  رئـس  هشیر  زا  هروس 
ای دیدرگ . یحو  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  متاخ  ربمایپ  رب  تعیرش  نید و  لامکا  ناونع  هب  دوب و  هدشن  لزان  نیـشیپ  ناربمایپ  رب  هک  تسا 

نمحرلا هّللا  مسب  اب  هک  دنتـسه  یتایآ  هعومجم  نآرق ، ياـههروس  تسا . رهـش  يور  اـب  راـصح و  تلزنم ، تعفر ، ياـنعم  هب  روس  هشیر  زا 
. تسا هدرک  هطاحا  ار  نآ  يراوید  هک  يرهش  دننامه  دناهدش ، ادج  رگیدمه  زا  میحرلا 

اهنآ نیرتشیب  و  رثوک ) هروس   ) تسا هیآ  هس  هروس ، کی  رد  تایآ  هرامش  نیرتمک 
______________________________

.106 ءارسا / ( 1)
.4 - 3 فرخز / (- 2)

.1 دوه / ( 3)
 154 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. تسا هرقب ) هروس   ) هیآ  286
هروس و ره  رد  تاـیآ  هریجنز  ناـمگیب  تسا . رـصن »  » هروس اـهنآ  نیرخآ  دـمح و  هروس  دـیدرگ  لزاـن  ربماـیپ  رب  هک  لـماک  هروس  نیلّوا 

. تسا هتفرگ  ماجنا  ادخ  لوسر  طسوت  یفیقوت و  اهنآ  « 1  » مان نییعت  هروس و  ره  زاغآ  رد  هّللا  مسب  نداد  رارق  اههروس و  نامتخاس 
«2 . » دنادیم یمالسا  نادنمشناد  قافتا  یعطق و  صوصن  هب  دنتسم  ار  هدش  دای  عوضوم  یطویس  نیدلا  لالج 

یلعف هویش  هب  اههروس  هاگیاج  نییعت 

لوزن بیترت  رایعم  هک  یقیداصم  رد  اما  دشابیم  لوزن  بیترت  بسح  هب  نآ  قیداصم  بلاغ  دنچ  ره  یلعف ، هویش  هب  اههروس  هاگیاج  نییعت 
روتسد هب  ادخ و  لوسر  رصع  هب  طوبرم  یمالسا  نادنمشناد  زا  یهورگ  هدیقع  هب  نآرق ، زاغآ  گرزب  ياههروس  دننام  تسا  هدشن  تیاعر 
ربمایپ هراشا  هب  زین  ناشیا  بیترت  میسقت و  ردصم  هک  دنچ  ره  دننادیم ، نایباحص  رظن  هب  ار  بیترت  نیا  یـضعب  هتبلا  « 3 . » تسا هدوب  ناشیا 

: دومرف هک  تسا  هدوب 
ات دوه  زا  ینعی  دوشیم  هدـناوخ  رایـسب  هک  ییاههروس  « ) یناثم  » لیجنا ياج  هب  و  لاوط ،» عبـس   » نآرق گرزب  هروس  تفه  تاروت  ياج  هب 
هک هاتوک  ياههروس   ) هوالع مه  ار  تالـصفم »  » ياههروس دناهداد و  نم  هب  ار  هیآ ) دص  دودح  ياههروس  « ) نیئم  » روبز ياج  هب  و  لحن ،)

«4 . » تسا ینامسآ  بتک  ریاس  رب  تسا  نمیهم  نآرق  و  دوشیم ) ادج  مه  زا  هّللا  مسب  اب  ررکم 
______________________________

. دنشاب هتفای  رگید  ياهمان  ناشیاوتحم  بسح  هب  زین  ادعب  نآرق  ياههیآ  روط  نیمه  اههروس و  تسا  نکمم  هتبلا  ( 1)
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.172 یطویس 1 / ناقتالا ، ك : ر . (- 2)
.256 / 1 نآرقلا ، مولع  یف  ناهربلا  یشکرز ، نیدلا  ردب  ( 3)

عون 17. یطویس 1 ، ناقتا ، ، 14 / 9 یسربط ، نایبلا ، عمجم  ( 4)
 155 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

یملع و رمث  نادـنچ  عوضوم  نیا  تسا ، هتفای  ناماس  ادـخ  لوسر  طـسوت  یفیقوت و  نآرق  ياـههروس  نتم  تشگ  مولعم  هکنآ  زا  سپ  هتبلا 
ربمایپ نخس  زا  هتفای  تأشن  هک  هباحـص  داهتجا  هقیلـس و  ای  مییامن و  یقلت  ربمایپ  راک  ار  ینونک  کبـس  هب  اههروس  بیترت  هک  درادن  یلمع 

، دنوش لئاق  رگید  هروس  عورش  هروس و  ره  ماتتخا  نایم  هژیو  طابترا  کی  دناهتساوخ  یخرب  هچ  رگ  دوب . مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا 
یبیرقت بیترت  هکنآ  ای  تسا . هدش  ظفح  لوزن  بیترت  اهنآ  رد  هک  دنک  قدص  ییاههروس  هرابرد  تبسانم  طابترا و  نیا  تسا  نکمم  نکل 

هک تسا  ياهژیو  گنهآ  مظن  صخـشم و  يانعم  کی  رب  ینتبم  هاتوک  ياههروس  ات  اهطـسوتم ، اهناگدص و  سپـس  ینالوط و  روس  مّدـقت 
. دریگ رارق  لمأت  هجوت و  دروم  دوخ  صاخ  هاگیاج  رد  تسیابیم 

اهلد نوناک  رد  نآرق 

هداد رارق  یتسه  ناهج  رد  درف  هب  رـصحنم  هخـسن  اهنت  ار  نآرق  هک  یظفل  ییاـنعم و  تایـصوصخ  زا  رظن  فرـص  ینامـسآ  بتک  ناـیم  رد 
نیا هک  هتـشاد  دوجو  نآرق  تنایـص  ظفح و  تهج  یئاهیگژیو  زین  مدرم  هب  غـالبا  لوزن و  ياـههنیمز  یجراـخ و  ریبادـت  تهج  زا  تسا ،
یتح و  تسـشنیم ، ورف  تارطاخ  اهلد و  نوناک  رد  دشیم  لزان  جیردت  هب  هک  روط  نامه  نآرق  تسا . میرک  نآرق  هب  صتخم  زین  یگژیو 

. دندوب نآرق  شرتسگ  رـشن و  لماع  نیرتمهم  ناظفاح  دیدرگیم و  لامعا  تقد  تیاهن  نآ ، فورح  هاگیاج  تئارق و  ظفح و  طبـض و  رد 
، نانز نادرم ، زا  معا  يرتشیب  ناگتفیش  تسا ، هتشذگ  نآرق  رمع  زا  هچ  ره  تسا و  هدنام  راوتـسا  زین  زورما  ات  خیرات  لوط  رد  تقیقح  نیا 

«1 . » دناهدیشخب توالح  نآرق  تاملک  توارط  اب  ار  شیوخ  ماک  ناناوج  ناکدوک و  ناریپ و 
______________________________

عون 20. یطویس ، ناقتا ، ك : ر . ( 1)
156 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

نآرق تایآ  ظفح  ياههزیگنا  لماوع و 

يور نیا  زا  دمآیم . رامش  هب  اهناملسم  يایند  نید و  يربهر  رد  ییوگلا  شناد و  ملع و  باتک  ینوناق و  ساسا  یـساسا و  نوناق  نآرق  . 1
شیوـخ نـهذ  روـجنگ  رد  دنتـشادیم و  زیزع  ار  نآ  ناـج  نوـچمه  تـشاد و  هیاـپ  دـنلب  یماـقم  هیاـمنارگ و  یهاـگیاج  ناـشیا  ناـیم  رد 

. دندرپسیم
. دوب هدـش  نآ  هتخابلد  هدـید و  ار  نآ  نونک  ات  برع  هک  دوب  ریذـپ » ظفح   » مالک نیرتاویـش  تغالب و  تحاصف و  ناشن  نیرتیلاع  نآرق  . 2

نآ میهافم  يادـنلب  ابرلد و  نایب  گنهآ ، مظن  بولـسا  دـندش ، هجاوم  نآرق  اب  یتقو  دـندوب ، رورپ  رعـش  تسود و  بدا  یمدرم  هک  نایزات 
زا هک  ربمایپ  تخـس  رـس  نانمـشد  یتح  هک  دـش  رگهولج  ناسنآ  تقیقح  نیا  تخاس . دوخ  توهبم  هتفیـش و  ار  ناشیا  ریمـض  هاگآدوخان 

ماگنه بش  يور  نیا  زا  دنریگ . رب  لد  نآ  عامتسا  زا  دنتسناوتیمن  دوخ  دنتشادیم ، زاب  نآ  ندینـش  زا  ار  مدرم  اهلد ، رد  نآرق  ریثأت  سرت 
رگیدکی یتقو  و  دندرپسیم ، شوگ  دشیم  تئارق  مرکم  لوسر  نابز  رب  هک  نآرق  شخب  حور  ياوآ  هب  هنایفخم  رگیدمه ، مشچ  زا  ناهنپ 

! دشیم رارکت  ناتـساد  نامه  رگید  راب  اما  ددرگن . رارکت  يراک  نینچ  رگید  هک  دـندرپسیم  دـهعت  دنتـسشنیم و  تمالم  هب  دـندیدیم  ار 
يراصنا تباث  نب  دیز  دندوب . هدرک  ظفح  ار  نآرق  زا  يرادقم  دننک ، كرد  ار  مالـسا  ربمایپ  رـضحم  هکنآ  زا  شیپ  ناناملـسم  ون  زا  یخرب 
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هلیبق فارـشا  رعاش  يدارم  کیـسم  نب  ةورف  تشاد . ظفح  زا  ار  هروس  هدفه  دیـسر  ادخ  ربمایپ  تمدخ  راب  نیتسخن  یتقو  هک  دوب  ناوجون 
هیلع هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ار  دوخ  يرجه  مهد  لاس  هب  دیدرگ و  نآ  هدرپسلد  دوب ، هدینـش  نایناوراک  زا  ار  نآرق  زا  یکدنا  نمی ، هدنک 

«1 . » دناوخیم نآرق  دشیم و  رضاح  ترضح  نآ  سلجم  رد  هتسویپ  دناسر و  مّلس  هلا و  و 
هباحص یخرب  و  دندرپسیم ، هظفاح  هب  دندناوخیم و  سرد  ار  نآرق  ادخ  لوسر  نامز  رد  دیوگیم : یضترم  دیس  هعیـش  گرزب  دنمـشناد 

دوعسم و نب  هللا  دبع  دننام 
______________________________

.228 ماشه 4 / نبا  هریس  ( 1)
 157 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. دندرک متخ  مرکا  ربمایپ  دزن  ار  نآرق  تبون  دنچ  بعک  نب  ّیبا 
رد یمهم  رایسب  لماع  دوخ  نیا  دندوب . رادروخرب  الاو  یماقم  عیفر و  یهاگیاج  زا  ادخ  ربمایپ  هژیوب  ناناملسم و  نایم  رد  نآرق  ناظفاح  . 3
نآ زا  زین  لیللا .» باحـصا  نآرقلا و  ۀـلمح  یتما  فارـشا  : » دومرف ادـخ  ربماـیپ  دوب . نآرق  ندرپس  رطاـخ  هب  ظـفح و  هب  ناناملـسم  ماـمتها 

نآرق تشادگرزب  رد  ار  تریـس  نیا  زین  راتفر  رد  هک  نانچمه  « 1 . » تسا نآرق  تئارق  نم ، تما  تدابع  نیرتهب  هک : تسا  يورم  ترـضح 
زا دومرف : دوعسم  نبا  هب  یتقو  درپسیم . شوگ  ناشیا  تئارق  هب  تقد  اب  تفاییم و  روضح  ناشیا  تئارق  لفحم  رد  تسبیم ، راک  هب  ناناد 
زا ار  نآرق  هک  مراد  تسود  دومرف : مناوخب ؟ نم  تسا ، هدش  لزان  امـش  رب  نآرق  درک : ضرع  هدیزرو ، فاکنتـسا  يو  ناوخب ، میارب  نآرق 
«2 . » دنتسنادیم رتشیب  نآرق  هک  دندشیم  هتشاد  مدقم  یناسک  نادیهش  رکیپ  يراپس  كاخ  رد  دحا  گنج  رد  یتح  مونشب . مه  نارگید 

رد هکنیا  هچ  دوب . هظفاح  رب  شناد  بسک  رد  دارفا  مومع  ياکتا  رصع ، نآ  رد  يراتشون  لیاسو  رازبا و  دوبمک  رطاخ  هب  رگید  يوس  زا  . 4
برع هظفاح  رگید  تهج  زا  طبـض و ...  راون و  هن  تشاد و  رارق  ناگمه  سرتسد  رد  زورما  روفو  تلوهـس و  هب  ذغاک  ملق و  هن  ماگنه  نآ 
ناشیا هظفاح  تفرگیم . هرهب  روآ  تفگش  ياهنوگ  هب  لیابق  باسنا  دیاصق و  راعشا و  ظفح  نتـشاد و  هگن  رد  نآ  زا  دوب و  لامک  دح  رد 

دروم رد  دندرپسیم . رطاخ  هب  ندینـش  راب  کی  هب  ار  یبلطم  يدارفا  هک  دـشیم  رایـسب  دـیدرگیم . بوسحم  ناشرخف  هیام  رعـش و  ناوید 
نبا  » و تشاد ، ظفح »  » هب ار  حیحـص  ثیدح  رازه  دص  کی  تنـس ، لها  هتـس » حاحـص   » زا یکی  فلؤم  يراخب » : » دناهتفگ ثیدح  تاور 

مشچ هب  یتقو  تسین  زیگنا  باجعا  رما  نیا  نونکا  و  « 3 . » ار ثیدح  رازه  دص  راهچ  هدقع »
______________________________

. نآرق باتک  یفاک ، لوصا  ( 1)
ص 104. ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  ( 2)

.428 هعیشلا 9 / نایعا  ص 28 ، یسوط ، خیش  تسرهف  ( 3)
 158 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

هب هنوگ  نآ  تسا و  نآرق  مامت  ظفاح  تسا ، هتفرن  هسردـم  هب  زونه  هک  ياهلاس  جـنپ  كدوک  يدـهلا » ملع  نیـسح  دـمحم  دیـس   » مینیبیم
تئارق ار  عوضوم  نآ  اب  بسانم  تایآ  لمأت ، نودب  دوش  شـسرپ  يو  زا  یعوضوم  ره  هرابرد  رگا  هک  دراد  هطاحا  هفیرـش  تایآ  نیماضم 
هاگیاج رطاخ  نیدب  تسا . هعیـش  لاسدرخ  كدوک  نیا  تاظوفحم  زا  رگید  ناوارف  هدیزگ  نانخـس  راعـشا و  رایـسب و  تایاور  و  دـنکیم .

. تسا نشور  نیتسخن ، ناناملسم  ادخ و  لوسر  نابطاخم  نایم  رد  نآرق 
نارگید زا  ندینش  رارکت و  اب  افرص  دندوب ، هرهبیب  نتـشون  زا  یما و  ناشرتشیب  هک  یمدرم  يارب  نآرق ، ندرک  ظفح  هک  تسا  حضاو  هتبلا 

ناسآ ار  يراوشد  نیا  تشاد ، دوجو  ناشیا  رد  لماک  وحن  هب  هزیگنا  نیا  هک  اجنآ  زا  نکل  دوبن . لهـس  مه  نادـنچ  هک  تفرگیم  تروص 
«1 .« » تشاد ياهژیو  تلزنم  ام  نایم  رد  تشاد  ظفح »  » ار نارمع  لآ  هرقب و  هک  یسک  : » تفگیم سنا  نب  کلام  دومنیم .
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، مینکیم لمع  ناسآ  میزومآیم ، راوشد  ار  نآرق  ام  : » تفگیم دوعسم  نبا  دونشیم  هباحـص  زا  انیف  ّلجدوب  ظوفحم  ار  هک  ره  نآرق  عبر 
«2 .« » درک دنهاوخ  لمع  راوشد  دنزومآیم و  ناسآ  ام  فالخا  نکیل 

نآرق میلعت  يدصتم  ار  نایراق  ناظفاح و  زا  یهورگ  ادخ  لوسر  برعلا ، ةریزج  نوگانوگ  طاقن  رد  ناناملسم  شیازفا  مالـسا و  هعـسوت  اب 
دیدـپ تلاسر  نیمه  ماجنا  ياتـسار  رد  هنوعم » رئب   » يارجاـم تسا . هرمز  نیا  زا  هنیدـم  نآرق  ملعم  ریمع  نب  بعـصم  هک  درک ، نارگید  هب 

نیا دومن . مازعا  راید  نآ  هب  ار  هنیدم  نایراق  زا  يدادعت  رماع  ینب  هلیبق  سیئر  ياضاقت  هب  انب  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  دمآ .
ریگلد تخس  هثداح  نیا  زا  ادخ  ربمایپ  دندش . دیهش  یگمه  هدش ، نارفاک  نوخیبش  راتفرگ  هنوعم  هاچ  رانک  رد  دارفا 

______________________________

.229 یطویس 1 / ناقتالا ، ( 1)
. همدقم یبطرق ، عماجلا ، ( 2)

 159 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
. دندش روذعم  داهج  رد  تکرش  زا  نایراق  ناظفاح و  « 1  » نآرق حیرص  روتسد  هب  نایرج  نیا  یپ  زا  دندش و 

یحو لوزن  اب  نامزمه  نآرق  نیودت  شراگن و 

تایآ ربمایپ ، روتـسد  هب  دـهدیم  ناشن  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  لیالد  نآرق ،» تاـیآ  ندرپس  رطاـخ  هب  ظـفح و   » رب رفاو  ماـمتها  رب  نوزفا 
ياهرازبا يور  رب  دنتفای ، ترهش  یحو » باّتک   » مان هب  هک  ترضح ، نآ  هباحص  زا  یعمج  طسوت  لوزن ، اب  نامزمه  يوبن و  رصع  رد  نآرق 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناشیا  سأر  رد  هک  دناهدش  رکذ  رفن  لهچ  رب  غلاب  ناگدنسیون  نیا  رامش  دشیم . ریرحت  نارود  نآ  صاخ 
 .... تباث و نب  دیز  بعک و  نب  یبا  سپس  تسا و  ربمایپ  نیرید  روای  رای و 

نتم رد  نآرق  یجراخ  ینیع و  دوجو  زا  یکاح  یتیب - لها  یترتع  هّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  نیلقث - حیرـص  رتاوتم و  ثیدـح 
. اههنیس رد  ظوفحم  افرص  نآرق  هن  دنداد و  ار  نادب  کسمت  روتسد  ادخ  لوسر  هک  تسا  یمالسا  هعماج 

فحصلا یف  یشارف  فلخ  نآرقلا  یلع ! ای  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
طوبرم ياههیآ  ینعی  نآرق » سدقم  نتم   » هک تسا  نآ  هدـش  دای  تیاور  دافم  « 2 . » هوعّیـضت هوعمجا و ال  هوذخف و  سیطارقلا  ریرحلا و  و 

ياهخسن زین  دوخ  يارب  نابتاک  زا  یخرب  هک  نانچمه  تسا ، هدشیم  يرادهگن  ربمایپ  هناخ  رد  نآ  زا  ياهخـسن  هتفای و  ریرحت  هروس  ره  هب 
: دسیونیم یطویس  تنس ، لها  فورعم  دنمشناد  دنتشادیم . رب 

«3 . » روسلا بترم  دحاو و ال  عضوم  یف  عومجم  ریغ  نکل  هّللا ، لوسر  دهع  یف  هلک  بتک  نآرقلا  ناک 
______________________________

.122 هبوت / ( 1)
.48 / 92 راونالا ، راحب  ( 2)

. نایبلا عمجم  همدقم  زین ، ، 57 ناقتالا 1 / ( 3)
160 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

برعلا ةریزج  رد  نتشون  ندناوخ و 

هراشا
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هدیدان ناوتیمن  ار  تقیقح  نیا  نکیل  دندوب ، هرهبیب  نتـشون  ندـناوخ و  تمعن  زا  مالـسا  روهظ  رـصع  رد  هریزج  مدرم  تیرثکا  دـنچ  ره 
تادهاعم باسنا و  راعـشا و  هک  دـندشیم  تفای  یناسک  ناشیا  نایم  رد  دـندوب . سانـش  نخـس  تسود و  رعـش  یمدرم  نایزات  هک  تفرگ 

تفر و هک  روط  ناـمه  تسا . تقیقح  نیا  نشور  هاوـگ  ناـشیا  ناـیم  رد  هعبـس » تاـقلعم   » دوـجو دناهتـشاگنیم . تلوهـس  هب  ار  يراـجت 
، تئارق و  نآ ، تاقتشم  تباتک و  هژاو  تبون  دصیـس  زا  شیب  دربراک  و  باتک » لها   » ياهنیمزرـس هب  هکم  یلاها  یتراجت  ناوارف  ياهدمآ 

 ... خاسنتسا و ریبعت  قر و  لجس ، فحص ، دادم  ملق ،
یلُْمت َیِهَف  اهَبَتَتْکا  َنِیلَّوَْألا  ُریِطاسَأ  اُولاق  َو  «، 1  » َنوُرُطْسَی ام  َو  ِمَلَْقلا  َو  ن . تسا : تئارق  تباتک و  ملع و  اب  بارعا  ییانشآ  رگناشن  نآرق ، رد 

يزومآ شناد  نتـشون و  ندناوخ و  ناملاع ، ملع و  هب  نداهن  شزرا  اب  هک  دوب  نآ  مالـسا  ینیرفآ  رنه  همه ، نیا  اب  « 2 . » اًلیِصَأ َو  ًةَرُْکب  ِْهیَلَع 
. دنارتسگ هعماج  رسارس  رد  ار 

یّما ربمایپ 

ار نآرق  تایآ  دناهتـشاد و  نتـشون  ندـناوخ و  داوس  دوخ  مرکا  ربمایپ  ایآ  هک  دـیآیم  دـیدپ  شـسرپ  نیا  عبطلاب  هتـشذگ  عوضوم  یپ  رد 
ِِهْلبَق ْنِم  اُوْلتَت  َْتنُک  ام  َو  تسا : هداد  خساپ  حرطم و  ار  نآ  میرک  نآرق  تسا ، هدوب  تیمها  زئاح  عوضوم  نیا  هک  اجنآ  زا  هن ؟ ای  دناهتـشون ،

ُمُهُمِّلَُعی َو  ْمِهیِّکَُزی  َو  ِِهتاـیآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  اـًلوُسَر  َنیِّیِّمُأـْلا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه  «، 3  » َنُولِْطبُْملا َباتْرَال  ًاذِإ  َِکنیِمَِیب  ُهُّطَُخت  ـال  َو  ٍباـتِک  ْنِم 
«4 . » ٍنِیبُم ٍلالَض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا 

نادقف ربمایپ و  نتفرن  بتکم  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنشور  تایآ ، هتسد  نیا  دیکأت 
______________________________

.1 ملق / ( 1)
.5 ناقرف / ( 2)

.48 توبکنع / ( 3)
.2 هعمج / ( 4)

 161 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
ترضح نآ  رگا  هک  ارچ  تسا . هدوب  يربمایپ  تلاسر و  رما  رد  یساسا  تمکح  کی  رب  ینتبم  ناشیا ، رد  نتشون  ندناوخ و  فراعتم  داوس 

. تسوا تسد  هتشون  وا و  رکف  هتخاس  رب  نآرق  هک  دنتسبیم  وا  رب  عطق  روط  هب  ار  تمهت  نیا  تشونیم ، دناوخیم و  يزیچ 
ندناوخ و زا  ربخ  تسا ، یمارگ  نآ  راتفر  تریس و  تایئزج  نیرتزیر  رگنایب  هک  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  یناگدنز  خیرات 

دوخ هژیو  هاگیاج  رد  ار  تایآ  ات  دومنیم  راظحا  ار  نآرق  ظاّفح  باّتک و  تایآ ، لوزن  ماگنه  هب  هراومه  تسا . هدادن  ترضح  نآ  نتشون 
«1 . » دنسیونب

ای دنتـشون و  اصخـش  دوخ  هک  تسین  نیا  رب  هاوگ  زین  تافو  ماـگنه  رد  تیـصو  يارب  تاود  ملق و  تساوخرد  هیبیدـح و  همانحلـص  میظنت 
فراعتم ياههگرب  ای  هحول و  يور  زا  فراعتم  تئارق  یعدتسم  نآرق ، نیزاغآ  زارف  رد  ءرقا »  » ریبعت هک  هنوگ  نامه  دنسیونب . دنتساوخیم 

زا هژیو  یخنـس  يربماـیپ  شناد  یهلا ، ناـیدا  دـقتعم  بسح  هب  هک  ارچ  « 2 . » دناهتـشادنپ نینچ  ناسانـشرواخ  زا  یخرب  هکنانچ  دشابیمن ،
. دجنگیمن یناگمه  يدوهش  ینالقع و  یبرجت ، مولع  بلاق  يانگنت  رد  و  تسا ، يروضح  شناد 

نآرق شراگن  ياهرازبا 

تیعقاو نیا  رگنایب  خـیرات ، زا  هدـنام  ياج  رب  دانـسا  اما  هدوبن ، زورما  ترثک  هب  شراگن  ياهرازبا  لیاسو و  هتـشذگ  ياـهنامز  رد  دـنچ  ره 
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هک ناـنچمه  تـسا . هتـشاد  نـیرید  ياهقباـس  اـههویم و ...  ناـتخرد و  یخرب  تسوـپ  زا  یعیبـط  يریگرهوـج  يزاـس و  گـنر  هـک  تـسا 
نیا زا  نآرق  شراگن  يارب  ناناملـسم  لقن ، قبط  تسا . هدوب  لوادتم  يرما  دنراد  شراگن  لباق  فاص و  یحطـس  هک  ییایـشا  زا  يریگهرهب 

: دنتسجیم دوس  اهرازبا 
______________________________

عون 18. ج 1 ، ناقتالا ، ( 1)
ص 189. یتجح ، رقاب  دمحم  دیس  نآرق ، خیرات  ك : ر . ( 2)

 162 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
. ذغاک ای  تسوپ  زا  هعقر ، عمج  عاقر :

. هدیشارت ياهگنس  زا  كزان  ياهحفص  هفخل ، عمج  فاخل :
. امرخ خاش  نهپ  ياهبوچ  بیسع  عمج  بسع :

. دنفسوگ ای  رتش  هناش  ياهناوختسا  فتک ، عمج  فاتکا :
. ذغاک ساطرق ، عمج  سیطارق :

. یمشیربا ياههچراپ  ریرح :
. هدش یغابد  تسوپ  مرچ و  ياههکت  میدا :

« ... 1  » فاص ياهبوچ  هتخت  بتق ، عمج  باتقا :
، راگزور نآ  موسرم  ياهرازفا  تشون  یفرعم  يارب  یبوخ  ردـصم  میرک  نآرق  دوخ  هک  تسا  هجوت  لباق  هتکن  نیا  یخیرات  لـقن  رب  نوزفا 

. تسا و ...  ساطرق ، فحص ، لجس ، ّقر ، ریرح ، مالقا ، دننام :

دنتشون نآ  هب  ار  نآرق  راب  نیتسخن  هک  یطخ 

نودـلخ نبا  تسا . هدوب  رایـسب  تمدـق  ياراد  نمی و  مدرم  طخ  هک  دوب  يریمح )  ) دنـسم طخ  مالـسا  روهظ  رـصع  رد  زاـجح  جـیار  طـخ 
روهشم خروم  یلع  داوج  ياقآ  « 2 .« » دشیم هتـشون  لصفنم  مه  زا  نآ  فورح  تشاد و  مان  دنـسم  هک  دوب  یطخ  ریمح  يارب  : » دسیونیم

: دیوگیم رصاعم 
نکل تسا . هدوب  دنسم  طخ  هریزج  هبش  یلاها  ییادتبا  طخ  هک  دوشیم  هدافتسا  دنراد  ییانشآ  یناتساب  طوطخ  اب  هک  يدارفا  تاقیقحت  زا 
يوس زا  دـندرک . هریزج  دراو  دوب  یقرـش  ياهاسیلک  ملق  هک  ار  رخأتم  یمارآ  طـخ  دـنتفای ، هار  هریزج  هب  یحیـسم  ناـغلبم  هک  یماـگنه  زا 

نشور هدش ، دای  بلاطم  هب  هجوت  اب  دوب . دنسم  طخ  زا  رتناسآ  هک  دنتشاد  یطبن  طخ  دندوب  نکاس  زاجح  لامش  رد  هک  طابنا  هفیاط  رگید 
______________________________

ص 418. لصف 30 ، یطویس ، ناقتا ، ك : ر . ( 1)
ص 418. لصف 30 ، نودلخ  نبا  همدقم  ( 2)

 163 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
هب هک  یطبن  طخ  زین  دیدرگ و  لدبم  یفوک  هب  ادـعب  هک  دوب  دنـسم  طخ  مالـسا  روهظ  رـصاعم  برعلا  ةریزج  رد  موسرم  طخ  هک  ددرگیم 

. دیدرگ لیدبت  خسن 
یفوک طخ  شیادیپ  اب  سپس  دشیم ، هتشون  هدوب  یطبن  زا  لدبتم  هک  خسن  طخ  هب  ادتبا  ارهاظ  دشیم ، هتـشون  یطخ  هچ  هب  نآرق  هکنیا  رد 

نبا  » مراهچ نرق  لیاوا  رد  هکنیا  ات  تشذگ  لاونم  نیدب  لاس  تسیود  دودـح  تفاییم . ریرحت  تسا  يریمح )  ) دنـسم زا  هتفای  لیدـبت  هک 
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طخ اب  ینآرق  فحاصم  مامت  زین  نونکات  سپ  نآ  زا  و  تخاس ، لوحتم  يدیدج  دعاوق  اب  ار  خسن  طخ  مالـسا ، ملاع  روهـشم  طاطخ  هلقم »
«1 . » تسا هتفای  ریرحت  دیدج  خسن 

______________________________

.177 ص 153 ، یلع ، داوج  رتکد  مالسالا ، لبق  برعلا  خیرات  یف  لّصفملا  (- 1)
164 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لمأت تهج  ییاهشسرپ 

؟ تسا یسک  هچ  هتخادرپ  نآرق  ناگژاو  راتخاس  - 1
؟ تسا هتفای  میظنت  یسک  هچ  طسوت  هروس  ره  تایآ  نامتخاس  - 2
؟ تسیک راک  فحصم ، رد  یلعف  هویش  هب  روس  هاگیاج  نییعت  - 3

؟ تسیچ اههنیس  رد  نآرق  ظفح  ياههزیگنا  - 4
؟ دیهد حرش  ار  مرکا  ربمایپ  رصع  رد  نآرق  تباتک  لیالد  - 5

؟ دوب هنوگچ  مالسا  تثعب  رصاعم  برعلا  ةریزج  رد  نتشون  ندناوخ و  تیعضو  - 6
؟ دندوب اناوت  نتشون  ندناوخ و  رب  ربمایپ  ایآ  و  تسیچ ؟ ربمایپ  ندوب  یما  موهفم  - 7

؟ دیرامش رب  ار  نآرق  شراگن  ياهرازبا  - 8
؟ دوب یطخ  هچ  دنتشون ، نادب  ار  نآرق  هک  یطخ  - 9

165 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

نآرق ناناملسم و  موس  لصف 

هراشا

، دنتسویپیم لمع  هب  دندرپسیم و  رطاخ  هب  ار  نآ  ناوت  مامت  اب  مه  دنتـشاد . نآرق  رما  رد  یمیظع  مامتها  وا  نارای  ادخ و  ربمایپ  هک  میدید 
نایرج زونه  ادـخ  لوسر  كرابم  رمع  رخاوا  ات  هک  اجنآ  زا  اما  دـندومنیم . ریرحت  هژیو  ياهرازبا  يور  رب  ار  هدـش  لزان  تاـیآ  نتم  مه  و 

هّللا یّلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  یلو  « 1 . » تفریم نآرق  زا  یتایآ  لوزن  راظتنا  و  دوب ، زاب  نآرق  هدنورپ  عبطلاب  تشاد ، رارمتسا  یحو 
رارق نیتّفد  نایم  مه و  رانک  اجکی  ار  اههتشون  نیا  ناشربمایپ ، شرافـس  هب  هک  دوب  هدیـسر  نآ  تقو  رگید  یحو ، متخ  مّلـس و  هلا و  هیلع و 

. دنهد
يدروم  ) لیزنت عقاوم  هب  رتهاگآ  ناراـی  همه  زا  هک  ادـخ  لوسر  وریپ  نیتسخن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تساوخ ، نیا  ماـجنا  تهج 

حرـش و اب  هارمه  لوزن ، بیترت  هب  ار  نآ  دوب ، دوشیم ) عاجرا  نادـب  مالک  هک  یموهفم   ) نآرق لـیوأت  و  هدـش ) لزاـن  هراـب  نآ  رد  هیآ  هک 
لابقتسا و دروم  نکل  درک  « 2  » هضرع مدرم  هب  داد و  رارق  مه  رانک  اجکی  رد  ریسفت  لیوأت و 

______________________________

عون 18. ناقتا ج 1  ( 1)
ص 10. یناتسجس ، فحاصم  عون 18 ، ج 1 ، ناقتا ، ( 2)

 166 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
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نآ دید . دیهاوخن  ار  نآ  زگره  سپ  نیا  زا  دومرف : یتیاور  ربانب  دـنادرگرب و  هناخ  هب  ار  نآ  دـشن ! عقاو  تفالخ  یمـسر  هاگتـسد  شریذـپ 
«1 . » دنام یقاب  مالّسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  همطاف و  نادنزرف  دزن  مالّسلا  هیلع  ماما  زا  سپ  فحصم 

رگید نایباحص  ياهشالت 

فحصم کلمت  هیهت و  رما  رد  ار  نایباحص  رگید  ياهشالت  هک  دوب  يزاغآرس  ّفلؤم ، نآرق  نداهن  ياج  کی  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  مادقا 
ألخ نیا  هفیلخ  نارواشم  اعبط  دادـن ، ناشن  شوخ  يور  مالّـسلا  هیلع  یلع  فحـصم  هب  تبـسن  تفـالخ  هاگتـسد  هکنآ  زا  سپ  تخیگنارب .

زا تیـصو  نیا  هکنآ  هژیوـب  دـشاب . هتـشاد  دوـخ  يارب  نّودـم  فحـصم  هخـسن  کـی  تسیاـبیم  تفـالخ  هک  دـندومن  ساـسحا  ار  يرکف 
. دورب نیب  زا  نیشیپ  ینامسآ  بتک  نوچمه  دنهدن  لاجم  دنزرو و  مامتها  نآرق  رما  رد  هک  دوب  هدیسر  ناشربمایپ 

ینآرق ياههتشون  هک  داد  هزاجا  دشیمن  و  دمآیم ، باسح  هب  ناناملسم  ياهيریگمیمصت  یمـسر  یـساسا و  عجرم  نآرق  رگید  يوس  زا 
. ددرگ افتکا  دارفا  ياههظفاح  هب  ای  دیاین و  درگ  اج  کی  نیدلج  نایم  دنامب و  یقاب  هدنکارپ  تروص  هب 

تهج  ) همامی گنج  رد  مّلـس ، هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  لاس  کی  بیرق  هک  دیدرگ  دیدشت  یماگنه  هزیگنا  نیا 
يرکف ياضف  کی  هثداح  نیا  دندیسر . تداهش  هب  نآرق  ناظفاح  نایراق و  زا  نت  داتفه  دودح  تّوبن ) يوعد  رد  باّذک  هملیـسم  هنتف  عفد 

نایباحـص زا  یکی  دیز  هکنآ  لاح  دروآ . مهارف  دوب ، تموکح  هب  هتـسباو  هک  دیز » هخـسن   » ندرک دومناو  مهم  تهج  ار  یبسانم  یعامتجا 
نوچمه مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نیرید  نارای  تامدخ  تمدـق  هب  نآرق  نأش  رد  وا  تامدـخ  دوب و  ناوج  ربمایپ و  یندـم 

نانآ زا  ار  نآرق  دوب  هدرک  شرافس  ربمایپ  هک  نانامه  دیسریمن ، لبج و ..  نب  ذاعم  بعک ، نبا  ّیبا  دوعسم ، نب  هّللا  دبع  مالّسلا ، هیلع  یلع 
. دیزومایب

______________________________

.42 ج 92 / راونالا ، راحب  ص 18 ، میدن ، نبا  تسرهف  ( 1)
 167 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

: دیوگیم وا  دهدیم . شرازگ  وا  نابز  زا  خیرات  زین  ار  دیز  باختنا  ببس 
( هنیدـم نارود  رد   ) ادـخ لوـسر  يارب  ار  یحو  هک  يدوـب  وـت  میـسانشیمن و  مهتم  ارت  یلقاـع ، ناوـج و  يدرم  وـت  تفگ : نم  هب  رکب  وـبا 

«1 . » یتشونیم
رد هک  دوب  ومه  تسا و  هفیلخ  هب  تبسن  ياهژیو  يرکف  تبارق  کی  زا  رادروخرب  دیز  هک  ددرگیم  رب  یـساسا  لماع  نیمه  هب  نخـس  مامت 

. دومن تیامح  نارجاهم  تفالخ  زا  درک و  اهر  ار  راصنا  شیوخ  نایرهشمه  بناج  هفیلخ  شنیزگ 
هدش راک  نآ  رکتبم  مالّـسلا  هیلع  یلع  وا  زا  شیپ  هک  دوب  ییاهراک  زا  هنومن  کی  داد  ماجنا  نآرق  هنیمز  رد  دیز  هک  يراک  تروص  ره  رد 
روس تایآ و  ات  دیـشوک  نایباحـص ، رگید  دـننامه  وا  دـندوب . نآ  ماجنا  یپ  رد  کـی  ره  رگید  گرزب  نایباحـص  زین  وا  اـب  ناـمزمه  دوب و 
کی دوب ، یحو  نابتاک  رگید و  گرزب  هباحـص  روط  نیمه  مرکا و  ربمایپ  هناخ  رد  هدـش و  هتـشون  نوگانوگ  ياهرازبا  يور  هک  ار  ینآرق 

شریذپ يارب  دیز  عانقا  رد  رکب  وبا  دوخ  هک  تساجنیا  بلاج  و  سب ، دوب و  نیمه  وا  راک  مامت  دراذگب . نیدـلج  نایم  دـنک و  هیهت  هخـسن 
«. یتشونیم ادخ  لوسر  يارب  ار  یحو  هک  يدوب  وت  مّلس ، هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسرل  یحولا  بتکت  تنک  : » تفگ وا  هب  راک  نیا 

: دیوگیم 243 ه )  ) یبساحم ثراح  هک  تسور  نیمه  زا 
ناوختـسا اـههعقر ، رد  نآرق  نکیل  دوب . هدومرف  رما  نآ  نتـشون  هب  دوخ  ربماـیپ  اریز  دوبن ، ياهزاـت  راـک  رکب ) وـبا  ناـمز  رد   ) نآرق نتـشون 

یقاروا ياج  هب  هخـسن )  ) نیا دوش و  يرادربهخـسن  اجکی  قرفتم  ياهاج  زا  اهنآ  هک  دومرف  قیّدص  دوب و  كزان  دیپس  ياهگنـس  اههناش ،
«2 . » دورن نیب  زا  نآ  زا  يزیچ  ات  تخاس  طبترم  مه  هب  خن  اب  ار  اهنآ  سپس  دوب ، ادخ  لوسر  هناخ  رد  هک  دوب 
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یصخش کلمت  رد  نآ  زا  سپ  و  يو ، رایتخا  رد  رکب  وبا  رصع  رد  دیز  فحصم  هخسن 
______________________________

عون 18. ج 1 ، ناقتا ، ( 1)
عون 18. ج 1 ، یطویس ، ناقتا  . 238 / 1 یشکرز ، نیدلا  ردب  ناهربلا ، ( 2)

 168 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
ثاریم ناونع  هب  ار  نآ  رمع  دوب ، ناوارف  رایـسب  روـس ، تاـیآ و  ماـمت  هدـنراد  رب  رد  فحاـصم  نارود ، نیا  رد  هک  اـجنآ  زا  اـما  دوـب . رمع 

. درپس هصفح  شرتخد  هب  دوخ  یصخش 
دیز و هک  داد  روتسد  رکب  وبا  ارچ  دوب  هدش  هتشون  ربمایپ  رصع  رد  یمامت  هب  نآرق  نتم  رگا  هک  دیآ  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  تسا  نکمم 

؟ دنهد تداهش  نادب  درم  ود  هکنیا  رگم  دنریذپن ، نآرق  زا  يزیچ  سک  چیه  زا  و  دننیشنب ، دجسم  رد  رب  رمع 
دوب نیا  دارم  دیوگیم ، ءاّرقلا  لامج  رد  يواخـس  هک  روط  نامه  تسا و  ساوسو  تقد و  تیاهن  زا  یکاح  تحـص ، ضرف  هب  تیاور  نیا 
هدوب نآ  ضرغ  هماش  وبا  نایب  هب  ای  و  تسا ، هدش  هتشون  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  روضح  رد  هتـشون  نآ  دنهدب  تداهـش  هک 

«1 . » تسا هدش  هتشون  ربمایپ  روضح  رد  هک  يزیچ  نآ  نیع  يور  زا  رگم  دوشن ، هتشون  ظفح  ياکتا  هب  اهنت  يزیچ  هک 

تآارق دیحوت 

ینآرق تایآ  زا  ياهخسن  نآرق ، نایراق  ناگدنـسیون و  فورعم و  نایباحـص  زا  یخرب  یحو ، لوزن  ربمایپ و  روضح  راگزور  رد  هک  میدید 
. دنتشادیم رب  زین  شیوخ  يارب  ار 

رگید ياههخسن  رانک  رد  فیرش  فحصم  خسن  زا  یکی  هکلب  درف ، هب  رصحنم  هن  نیرخآ و  هن  نیلوا و  هن  دیز ، هخـسن  مرکا  لوسر  زا  سپ 
تموکح دمآیم . رامش  هب  ءاّرقلا و ...  دیس  بعک  نبا  ّیبا  دوعسم ، نب  هّللا  دبع  مالّسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نوچمه  هباحـص  ناگرزب 

نیا زا  دراد . مالعا  یمسر  ریغ  ار  اههخـسن  یقاب  نآرق و  یمـسر  هخـسن  ار  دیز  بوتکم  ینعی  شیوخ ، هخـسن  ات  دیـشوکن  زگره  مه  تقو 
هتخانـش یمالـسا  روشک  نوگانوگ  قطانم  ناملعم  ناونع  هب  یعیبط  روط  هب  ناـیراق  فحاـصم و  نیا  زا  کـی  ره  ناـبحاص  ناـبتاک و  يور 

. دندش
دقاف ییادتبا و  رایسب  نآرق  فیلأت  نیتسخن  نارود  شراگن  طخ و  هک  اجنآ  زا  اما 

______________________________

ص 57. زیجولا ، دشرملا  عون 18 ، ج 1 ، ناقتا ، ( 1)
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یهاگآ قوذ و  یگریچ ، بسح  هب  ار  شیوخ  ریرحت  زین  نایراق  زا  کی  ره  دوب و  فاطعنا  لباق  و  تاکرح ، فورح و  هدننک  نییعت  مئالع 
تئارق سک  ره  دمآ و  دیدپ  فالتخا  دیجم  نآرق  تاملک  يادا  تئارق و  رس  رب  تخومآیم ، شیوخ  راتـشون  ساسا  رب  دوب و  هتـشون  دوخ 

. دومنیم یقلت  طلغ  ار  يرگید  تئارق  حیحص و  ار  دوخ 
نایناریا نایشبح ، نایمور ، نوچمه  برع  ریغ  نوگانوگ  للم  برع و  نوگانوگ  لیابق  دورو  مالـسا و  نوزفا  زور  هعـسوت  اب  رگید  يوس  زا 

یتغل نابز و  ياراد  ناناملـسم  ون  نیا  زا  کی  ره  هک  ارچ  تشگ . وربور  ییاـهیراوشد  اـب  نآرق  حیحـص  تئارق  ناناملـسم ، هگرج  رد  و ... 
طلغ نحل و  زور  ره  هجیتن  رد  دننک . ادا  ربمایپ  نارای  تلوهس  نامه  هب  ار  نآرق  دنتسناوتیمن  اعبط  دندوب و  هژیو  یشیوگ  هجهل و  صاخ و 

ّرـس بحاص  ردقلا و  لیلج  هباحـص  نامیلا ، ۀفیذح  نابز  زا  ینارگن  نیا  حرـش  دوب . ینارگن  أشنم  داهنیم و  ینوزف  هب  يور  نآرق  ظفلت  رد 
گنج رد  رگیدـکی  هئطخت  ریفکت و  تئارق و  رد  ار  یقارع  یماش و  ناملـسم  نازابرـس  فالتخا  ینارگن  اب  هک  ماگنه  نآ  تسادـیپ . ربماـیپ 
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هراب نیا  رد  نخـس  داریا  هب  ریزگان  ار  نامثع  تسد  نیا  زا  ررکم  ياهـشرازگ  دیبلط . دادمتـسا  وا  زا  دناسر و  هفیلخ  یهاگآ  هب  ناتـسنمرا ،
: درک

دینکیم فالتخا  نینچ  نم  دزن  امش  «، 1  » انحل دّشا  افالتخا و  هیف  ّدشا  راصمالا  لها  نم  یّنع  يأن  نمف  نونحلت  هیف و  نوفلتخت  يدـنع  متنا 
. تسا رتشیب  ناشفالتخا  دنرود  ياهرهش  رد  هک  اهنآ  هتبلا  دیراد ، شزغل )  ) نحل دوخ  تئارق  رد  و 

. تسناد لضعم  نیا  لح  ياشگهار  ار  ماما )  ) یمـسر هخـسن  نیودـت  داهنـشیپ  ناشیا  تقفاوم  گرزب و  هباحـص  اب  تروشم  زا  سپ  نامثع 
. داهن ناینب  ار  ثراح  نب  نامحرلا  دبع  ریبز و  نب  هّللا  دبع  صاع ، نب  دیعس  تباث ، نب  دیز  زا  بکرم  ياهتیمک  روظنم  نیدب 

، جـلفا نب  نیریثک  رماع ، یبا  نب  کلام  بعک ، نبا  ّیبا  غارـس  هب  درکیمن ، تیافک  مهم  فدـه  نیا  ققحت  يارب  هورگ  نیا  هک  اجنآ  زا  اـما 
دنتفر و سابع  نب  هّللا  دبع  کلام و  نب  سنا 

______________________________

.21 يربط 1 / نایبلا ، عماج  ( 1)
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. دنتشونیم نارگید  درکیم و  الما  وا  دش ، هدرپس  بعک  نبا  ّیبا  هدهع  هب  هدش  دای  نمجنا  تسایر 
نیا رد  دوب و  هتفرگ  هرهب  ربمایپ  هناخ  تابوتکم  زا  دوب و  هدـش  هتـشون  رکب  وبا  يارب  هک  دوب  دـیز  هخـسن  نامه  نمجنا  نیا  عجرم  ذـخأم و 

. تسا هدوب  هلباقم  ذخأم  ربمایپ  هناخ  تابوتکم  هک  نانچمه  دوب ، هصفح  دزن  هب  ماگنه 
ینایراق ناملعم و  هارمه  هب  خاسنتـسا و  مرکا ، ربمایپ  زا  يورم  یبرع  هجهل  هب  ماما )  ) صخاش وگلا و  ناونع  هب  ییاههخـسن  هدـش  دای  تئیه 

نیا اهنت  و  دورب ، نایم  زا  اهنیا  زا  ریغ  یفحـصم  ره  هک  داد  روتـسد  هفیلخ  ماما ، خسن  ندش  مهارف  اب  داتـسرف . یمالـسا  گرزب  ياهرهـش  هب 
هنیدـم رد  نآرق  میلعت  رومأم  هخـسن  کی  هارمه  هب  تباث  نب  دـیز  ساسا ، نیمه  رب  ددرگ . میلعت  فورعم  نابتاک  نایراق و  طسوت  اههخـسن 

هب سیقلا  دبع  نب  رماع  هفوک و  هب  یملـس  هّللا  دـبع  وبا  ماش و  هب  باهـش  نب  ةریغم  دـش و  هکم  هناور  ياهخـسن  اب  بئاس  نب  هّللا  دـبع  دـش .
. دیدرگ مازعا  هرصب 

هن دوب ، یمالـسا  هعماج  رد  رتسگ  نماد  تافالتخا  نوگانوگ و  تآارق  نتـشادرب  نایم  زا  درکیم ، لاـبند  ناـمثع  هک  ياهزیگنا  لاـح  ره  هب 
: دنراد حیرصت  نادب  رگید  ناققحم  زا  يرایسب  یشکرز و  و  « 1  » یبطرق هک  روط  نامه  نآرق . عمج 

«2  ... » کلاذک سیل  ام  ءاغلا  مّلس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  نع  ۀفورعملا  ۀتباثلا  تاءارقلا  یلع  مهعمج  دصق  امنا  و 
نیا هکنیا  هچ  دیدرگن . تئارق ) فالتخا  عفر   ) رظن دروم  فده  لماک  هدننک  نیمأت  اما  دوب ، ریدقت  روخ  رد  هناّدجم  ياهـشالت  نیا  دنچ  ره 

یخرب يواح  ناگژاو و  تاکرح  رگیدـمه و  زا  ظ ) ط ، غ ، ع ، ث ، ت ، ب ،  ) دـننام هباشم  فورح  هدـننک  نییعت  مئالع  دـقاف  زین  اههخـسن 
عامس نامه  رگید  راب  تئارق  يانبم  هجیتن  رد  دوبیم . ییالما  ياهطلغ 

______________________________
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. دومنیمن دیعب  لقن  رد  هابتشا  نامز  رورم  اب  هک  دوب  لقن  و 

راک دوب  نآرق  رما  رد  نایباحـص  ملعا  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  اذل  دوب و  ادخ  ربمایپ  رب  هدش  لزان  صن  نامه  ماما ، خـسن  نتم  همه  نیا  اب 
هک ناسک  یخرب  خساپ  رد  دنشاب و  مزتلم  فحصم  نآ  هب  هک  دومن  دکؤم  شرافس  ار  مدرم  مه  تفالخ  زا  سپ  و  « 1  » درک دییأت  ار  نامثع 

هدمآ سیق  نب  میلـس  تیاور  رد  « 2 . » لّوحی مویلا و ال  دـعب  نآرقلا  جاهی  ال  دومرف : دـیهدیمن ؟ رییغت  ار  ییالما  طلغ  نالف  اـیآ  دندیـسرپ :
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مدرم دـندوب و  هتـشون  ربمایپ  تافو  زا  سپ  هک  ار  یفحـصم  نامه  هک  دومن  تساوخرد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما  زا  هحلط  هک  تسا 
. دنیامن هضرع  نونکا  دنتفریذپن ،

ال لاقف : لاوئـسلا  ۀـحلط  ررّکف  الّوا ، باوجلا  نع  مالّـسلا  هیلع  فّکف  سانلا ؟ یلا  هّللا  باتک  جرخت  نا  هّللا - کمحری  کعنمی - ام  و  لاـق :
ینربخاف کباوج . نع  تففک  ادـمع  ۀـحلط  ای  مالّـسلا : هیلع  لاق  سانلل ؟ هرهظت  ّالا  نآرقلا  رما  نم  کتلاس  اّمع  ینتبجا  نسحلا  ابا  ای  كارا 

متلخد رانلا و  نم  متوجن  هیف  امب  متذخا  نا  مالّـسلا : هیلع  لاق  هّلک . نآرق  لب  ۀـحلط : لاق  نآرقب ؟ سیل  ام  هیف  ما  هّلک  نآرقأ  موقلا  هبتک  اّمع 
«. 3  ... » ۀنجلا

ماجعا بارعا و  شیادیپ  تئارق ، يراوشد  مه  زاب 

ناشراختفا هیام  هک  دنراپسیم  تباتک  هب  ار  نآ  هاگنآ  دناهتخیمآ ، دوخ  ناج  اب  هتـشاد و  ظفح  رد  ار  نآرق  تسخن ، نایباحـص  هک  میتسناد 
مسر هک  دنتـشونیم  روط  نآ  و  دندوب ، هدینـش  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  دندرکیم  ادا  ار  نآرق  روط  نآ  نانآ  دشاب .

دوب و هدننک  صخـشم  تمالع  هطقن و  هنوگ  ره  دقاف  دنتـشون  نادـب  ار  فحـصم  هک  ناشیا  طخلا  مسر  درکیم . اضتقا  ناشراگزور  طخلا 
ع، ث ، ت ، ب ، ش ، دننام س ، یکرتشم  فورح 

______________________________
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دوجو هدودـمم  فلا  زین  هدـننک و  نییعت  تاـکرح  طـخ  نیا  رد  هکنیا  رب  نوزفا  دوـبن . یئاسانـش  لـباق  تلوهـس  هب  ناـگناگیب  يارب  غ و ... 
تـسناوتیم بتک »  » و لاق ،)  ) یـضام لعف  مه  دـشاب و  رما  لعف  تسناوتیم  مه  لق »  » هملک دومنیم . راوشد  ار  راـک  دوخ ، نیا  تشادـن و 

فلتخم للم  ندروآ  يور  یمالسا و  تاحوتف  اب  رگید  يوس  زا  مولعم و ...  لوهجم و  نایم  كرتشم  مه  نآ  لعف ، ای  دشاب و  باتک )  ) مسا
يریگهرهب و برع و  ناناملسم  اب  اهنآ  طالتخا  مالسا و  هب  یمارآ و ...  ینمرا و  یطبق و  یناریا و  یمور و  كرت و  نوچمه  مجع )  ) هناگیب
ات درک  خوسر  يزات  لیـصا  نابز  رد  یتافارحنا  هک  تسا  یعیبط  دـیدرگ ، دای  بوتکم  فحاصم  هب  تبـسن  هک  ییاهیگژیو  اـب  نآرق  تئارق 

. دروآ دیدپ  تئارق  رد  ار  يرایسب  تافیحصت  اهشزغل و  هک  اجنآ 
نوگمه یتئارق  دنتسناوتیمن  دنتـشاد ، هک  یعونتم  ياهـشیوگ  اههجهل و  دوجو  اب  همه  زین  برع  نوگانوگ  ریاشع  لیابق و  هکنیا  رب  نوزفا 

لکشم عفر  شراگن و  هویش  حالصا  تهج  رد  رگید  یشالت  یعدتـسم  داد و  مه  تسدب  تسد  همه  لماوع  نیا  ناس  نیدب  دنـشاب . هتـشاد 
. دیدرگ نآرق  یتئارق  ياهشزغل  ندرب  نایم  زا  تئارق و  رد 

رود ناتـسود  نآرق  کلملا ، دـبع  رـصع  رد  ینامثع ، فحاصم  زا  لاس  يدـنا  لـهچ و  زا  سپ  هک  دـش  ببـس  اهـشزغل  هنوگ  نیا  شرتسگ 
اب دوش و  هتخانـش  مه  زا  یبوخب  نآ  فورح  ات  دنهن ، بارعا  دـننک و  يراذـگ  هطقن  ار  بوتکم  فحـصم  دـنتفا و  ییوج  هراچ  هب  شیدـنا 

هرصب یلاو  هیمس  نب  دایز  دنامب . نوصم  نحل  شزغل و  زا  ات  دوش  طبض  تسرد  فورح  تاکرح  مه  و  ددرگن ، هبتـشم  دوخ  هباشم  فورح 
هار ات  درک  تساوخرد  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  روتـسد  میلعت و  هب  یبرع  دعاوق  رگنیودت  راذگناینب و  69 ه )  ) یلئود دوسالا  وبا  زا 

اب دیزرو ، عانتما  راک  نیا  زا  تسخن  هدربمان  « 1 . » دنک عادبا  نآرق  حیحص  تئارق  يارب  یشور  هژیوب  یبرع و  نابز  حالصا  يارب  یمـسر  و 
فالخ رب  الماک  ار  نآرق  هیآ  یصخش  هک  دومن  هدهاشم  یگتخاس ) دیاش   ) ياهنحص دروخرب 

______________________________
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. دناوخیم مال  رسک  هب  «، 1  » ُُهلوُسَر َو  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٌءيَِرب  َهَّللا  َّنَأ  هیآ  رد  ار  هلوسر »  » هملک و  دنکیم ، توالت  دـنوادخ  رظن  دروم  يانعم 
. دمآ نارگ  يو  رب  طلغ  نیا  ندینش 

هارمه يو  اب  ار  هدنـسیون  رفن  یـس  دایز  دـشوپ . لمع  هماج  يو  تساوخرد  هب  ات  تسا  هدامآ  درک ، مالعا  دـمآ و  دایز »  » دزن هب  گـنردیب 
قبط نآرق  طـخ  گـنر  زا  تواـفتم  یگنر  اـب  ریگرب و  ار  نآرق  تفگ : دـیزگرب و  ار  سیق  دـبع  هلیبق  زا  رفن  کـی  ناـشیا  ناـیم  زا  وا  درک .

هاگ ره  هحتف .)  ) راذگب هطقن  کی  فرح  نآ  يور  مدرب ، الاب  هدوشگ و  ار  اهبل  یفرح  دروم  رد  رگا  نک . يراذگ  هناشن  نم  ياهبل  تکرح 
راذـگب فرح  نآ  طسو  رد  هطقن  کی  متـسب ، ار  میاهبل  رگا  و  هرـسک .)  ) هد رارق  نآ  ریز  ياهطقن  مدروآ ، نییاپ  ار  میاهبل  یفرح ، ظفلت  رد 
اددـجم يو  دوخ  زین  ماجنارـس  تفرگیم و  ماجنا  ینأت  اب  راک  نیا  دـیدرگیم . بوسحم  نیونت  تمالع  هطقن  ود  شور  نیمه  هب  همـض .) )

. درکیم لرتنک  ار  اههتشون  مامت 
. تفریم رامش  هب  نآرق  يارب  يراذگ  بارعا  نیلوا  دوبیم و  تاکرح  ياههناشن  هک  دش  هتشون  فورح  يور  رب  ییاههطقن  هنوگ  نیدب 

يراذگهطقن ماجعا و 

ماهبا تلاح  زا  ار  نآ  هباشتم  فورح  رب  يراذـگ  هطقن  اریز  تسا ، نخـس  ماهبا  یگنگ و  ندرب  نایم  زا  يانعم  هب  لاعفا  باب  ردـصم  ماجعا 
دوسالا یبا  راک  دـنمان . هلمهم  فورح  ار  هطقنیب  فورح  رطاخ  نیمه  هب  تسا . اـی ج  ح ، یفرح خ ، هک  درادیم  مولعم  دروآیم و  نوریب 

هغدغدیب حیحـص و  تئارق  يارب  زونه  یلو  دوب ، زاس  راک  نآرق  تاملک  فورح و  نوکـس  تاکرح و  بارعا و  نداد  ناشن  يارب  هچ  رگا 
وترپ رد  اهنت  لکـشم  نیا  عفر  تخاسیمن . زیاـمتم  رگیدـمه  زا  ار  نآرق  هباـشتم  فورح  نوچ  دـمآیمن . رظن  هب  هدـش  ماـمت  يراـک  نآرق 
دهع رد  هک  دناهدروآ  ناخروم  تسا . يرگید  زیچ  ای  و  اهرـشنن »  » ای اهزـشنت »  » ياهملک الثم  هک  ددرگ  مولعم  ات  دـیدرگیم  لصاح  ماجعا 

هب کلملا و  دبع 
______________________________

.3 هبوت / ( 1)
 174 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

مصاع نب  رصن  ناسارخ و  یـضاق  90 ه )  ) یناودـع رمعی  نب  ییحی  طسوت  مهم  نیا  قارع ، رادـنامرف  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  تساوخرد 
يوحن يدیهارف » دمحا  نب  لیلخ   » هب تبون  دعب  نرق  رد  ماجنارـس  « 1 . » تفرگ تروص  دوسالا  یبا  ناشداتـسا  راک  بیقعت  رد  89 ه )  ) یثیل

زا يرگید  تامالع  وا  زین  ٌا . ٍا  ًا  ا ا ا ، درک : لدـبم  کـچوک  فورح  ینعی  ینونک  بارعا  ياـههناشن  هب  ار  دوسـالا  یبا  ياـههطقن  وا  دیـسر .
«2 . » دومن عضو  ار  هریغ  دیدشت و  هزمه ، لیبق 

مک مک  نآ  دـیاوف  هب  هجوت  اب  نکیل  تفرگیم ، تروص  طایتحا  تهارک و  اب  تسخن  نآرق  تایآ  يور  يراذـگ  تکرح  هطقن و  دـنچ  ره 
. تفریذپ ماجنا  نآرق  طخلا  مسر  يزاسابیز  رد  يدیفم  ياهششوک  روما  نیا  رانک  رد  هک  روط  نامه  تفای . تیلوبقم 

. دیزگرب نآرق  شراگن  يارب  دوب  راگزور  نآ  ناسیون  شوخ  زا  هک  ار  جایهلا » یبا  نب  دلاخ   » فحاصم شراگن  يارب  کلملا  دبع  نب  دیلو 
خسن طخ  یمالـسا ، تسد  هریچ  طاطخ  328 ه )  ) هلقم نبا  نرق  نیا  رد  دنتـشونیم ، یفوک  طخ  هب  ار  نآرق  مراـهچ ، نرق  اـت  ناسیونـشوخ 

. دنراگنیم طخ  نیا  هب  ار  فحاصم  زین  نونک  ات  سپ  نآ  زا  تفای و  جاور  طخ  نیا  مجنپ  نرق  رد  دومن و  یفوک  طخ  نیزگیاج  ار  دیدج 
______________________________

ص 141. یناتسجس ، فحاصملا  ( 1)

( نشور يدیعس  ) نآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


. یناد ورمع  وبا  طقنلا ، ( 2)
175 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لمأت تهج  ییاهشسرپ 

؟ دادن رارق  نیتفد  نایم  ار  نآرق  دوخ  مرکا  ربمایپ  ایآ  - 1
؟ دومن لمع  نادب  یسک  هچ  دوب و  یبلطم  هچ  نمضتم  نآرق  دروم  رد  ادخ  ربمایپ  هیصوت  - 2

؟ دوب نآرق  هخسن  اهنت  درک ، نیودت  رکب  وبا  يارب  دیز  هک  ياهخسن  ایآ  - 3
؟ دوب هچ  دیز  هخسن  ذخأم  عجرم و  - 4

؟ دوب هچ  عماج  هخسن  کی  نیودت  يارب  رمع  تباث و  نب  دیز  یهاوخ  تداهش  موهفم  - 5
. دیهد حرش  ماما  خسن  هیهت  رد  ار  نامثع  هزیگنا  - 6

؟ دوب هنوگچ  نامثع  مادقا  هب  تبسن  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  لمعلا  سکع  - 7
؟ دیامن فرط  رب  ار  تآارق  رد  فالتخا  تفاین  قیفوت  ماما  خسن  ارچ  - 8

؟ دوب نآرق  ماجعا  بارعا و  یعدتسم  یلماوع  هچ  - 9
177 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

تآارق نآرق و  مراهچ  لصف 

هراشا

هب العا  توکلم  زا  میظع  نآرق  دورف  اب  نراقم  هک  تسا ، مالـسا  ملاع  رد  نیداینب  ياهـشناد  زا  تئارق  شناد  دـش ، هدـهاشم  هک  روط  نامه 
راذـگ و هیاپ  شناد  نیمه  زین  سپ  نآ  زا  تفای . نیوکت  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  نابز  رد  ندـش  يراج  ناگژاو و  بلاـق 

نآرق توالت  و  تئارق ، رکذ ، سلاجم  نامه  ناناملسم  ینید  تفرعم  ياهلفحم  نیتسخن  دیدرگ . یمالسا  مولع  زا  گرتس  یشخب  زاسهنیمز 
. دیشخبیم افص  امرگ و  ار  ناشناور  ناج و  تخاسیم و  رادومن  ار  نانآ  ییایند  ینید و  كولس  جهنم  هک  دوب 

هتـسسگان شالت  قلخ - يذـلا  کبر  مساب  ءرقا  ینابر - مایپ  تفایرد  یپ  زا  هک  دوب  یمارگ  ربمایپ  نآرق ، راـگزومآ  یمـسر و  يراـق  نیلوا 
عمـس هب  ار  میکح  يادـخ  نیرفآ  حور  شورـس  نایع ، ناهن و  هاگیب و  هاگ و  ماـش ، حبـص و  رد  هراـمه  سپ  نیا  زا  و  دـیزاغآ ، ار  شیوخ 

. دیناسر نارفاک  ناناملسم و  نادب و  ناکین و 

 ... نیعبات و هباحص ، نایراق 

هراشا

، نآرق لازنا  تثعب و  یقیقح  فده  دوب و  یتاذ  شزرا  زا  روهرهب  تئارق  ملع  هک  اجنآ  زا 
 178 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

ناشن مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  یلمع  یملع و  هریـس  هظحـالم  دـمآیم ، بوسحم  مدرم  مومع  هب  نآ  فیرـش  صن  لاـصیا 
نید نایباحص  زا  یهورگ  يور  نیا  زا  دیآیم . رامـش  هب  ةءارقلا  راد  نامه  ناشیا  یـسیسأت  داهن  نیلوا  نیرتیمـسر و  هک  تسا  نآ  هدنهد 

تئارق تباتک و  طبض و  ذخا و  رد  مامت  تقد  اب  نانآ  دنتشاد . فورصم  سدقم  فده  نیا  ققحت  تهج  رد  ار  شیوخ  بلاغ  مامتها  رواب ،
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. دندیشوک نارگید  هب  نآرق  میلعت  و 
ار نامیلا  ۀفیذح  لبج و  نب  ذاعم  هفیذح ، یلوم  ملاس  تباث ، نب  دیز  ءادردلا ، وبا  بعک ، نبا  ّیبا  دوعـسم ، نب  هّللا  دـبع  مالّـسلا ، هیلع  یلع 

هکلب دـیدرگن ، دودـسم  هوکـش  رپ  قـیرط  نـیا  زگره  زین  شخب  رمث  نـیرفآ و  رورغ  نارود  نآ  زا  سپ  « 1 . » تسناد هرمز  نیا  زا  ناوـتیم 
. درک شیوخ  بوذجم  ار  هدنیوج  ياهلد  هتسویپ  قح  باتک  غورف  رپ  ياههبذاج 

نایم طبار  هقلح  دنویپ و  هتشر  هک  دندرک  تیبرت  ار  یناروشناد  یمالسا ، گرزب  ياهرهش  رد  شیوخ  یـشزومآ  دهاعم  رد  ملعم  نایباحص 
دندوب هدرک  ذـخا  ربمایپ  هباحـص  زا  ار  شیوخ  تئارق  هک  نیعبات  زا  نایراق  نیرتفورعم  دـندمآیم . رامـش  هب  ربمایپ  نابطاخم  يدـعب و  لسن 

: دنهورگ نیا 

هنیدم رد 

(، 107 ه  ) راسی نب  نامیلـس  101 ه ،)  ) زیزعلا دـبع  نب  رمع  106 ه ،)  ) رمع نب  هّللا  دـبع  نب  ملاـس  95 ه ،)  ) هورع 94 ه ،)  ) بیـسم نب  دیعس 
جرعا زمره  نب  نمحرلا  دـبع  63 ه ،)  ) ثراح نب  ذاـعم  110 ه ،)  ) بدنج نب  ملـسم  124 ه ،)  ) يرهز باهـش  نبا  103 ه ،)  ) راسی نب  ءاطع 

(. 13 ه  ) ملسا نب  دیز  (117 ه ،)

هکم هفوک و  رد 

دبع وـبا  سیق ، نب  ثراـح  60 ه ،)  ) لیبحرـش نـب  ورمع  72 ه ،)  ) رمع نب  دـیبع  قورـسم ، 75 ه ،)  ) یـصخن دـیزی  نب  دوسا  62 ه ،)  ) همقلع
نب رز  74 ه ،)  ) یملس نمحرلا 

______________________________

. ءاّرقلا ۀفرعم  یبهذ ، ك : ر . ( 1)
 179 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

(، 90 ه  ) دودـح مثیخ  نب  عیبر  سیق ، نب  ثراح  105 ه ،)  ) یبعش 96 ه ،)  ) یعخن 95 ه ،)  ) ریبج نب  دیعس  هلیـضن ، نب  دیبع  82 ه ،)  ) شیبح
(. 106 ه  ) ناسیک نبا  سواط  103 ه ،)  ) ربج نب  دهاجم  115 ه ،)  ) حابر یبا  نبا  ءاطع  75 ه ،)  ) نومیم نب  ورمع 

هرصب رد 

(، 110 ه  ) يرصب نسح  90 ه ،)  ) رمعی نب  ییحی  89 ه ،)  ) مصاع نب  رصن  69 ه ،)  ) یلئد دوسالا  وبا  105 ه ،)  ) ءاجر وبا  90 ه ،)  ) هیلاعلا وبا 
(. 110 ه  ) نیریس نبا  117 ه ،)  ) هداتق

ماش رد 

. دعس نب  ۀفیلح  یموزخم ، باهش  نب  ةریغم 
یمالـسا يایفارغج  طاقن  یـصقا  رد  تفرگ و  ازـسب  یقنور  تئارق  شناد  نیعبات ، هباحـص و  راگزور  ندش  يرپس  اب  لوا و  هدـس  رخاوا  رد 

شناد نیا  دهم  امن و  وشن و  زکرم  هفوک  ماش و  هرـصب و  هنیدم و  هکم و  دننام  یمالـسا  گرزب  ياهرهـش  دـندمآ و  دـیدپ  يرایـسب  نایراق 
زا هتشر  نیا  نایاوشیپ  ناداتسا و  و  تیارد ، تیاور و  رد  هرهش  هک  دندوب  یهورگ  نیعبات ) نیعبات   ) نانیا نایم  رد  دشیم . هدرمش  دنمشزرا 

. دندشیم هتخانش  یمالسا  شناد 
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هنیدم رد 

(. 176 ه  ) میعن یبا  نب  عفان  و  130 ه )  ) عاصن نب  ۀبیش  128 ه ،)  ) عاقعق نب  دیزی  رفعج  وبا 

هکم رد 

. نصیحم یبا  نب  دمحم  سیق و  نب  دیمح  110 ه ،)  ) ریثک نب  هّللا  دبع 

هفوک رد 

یئاسک هزمح  نب  یلع  و  156 ه )  ) تاّیز بیبح  نب  ةرمح  شمعا ، نب  نامیلـس  127 ه ،)  ) دوجنلا یبا  نب  مصاع  103 ه ،)  ) باثو نب  ییحی 
(. (185 ه

180 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

هرصب رد 

یمرـضح بوقعی  يردحج و  مصاع  154 ه ،)  ) ءـالع نب  ورمع  وبا  149 ه ،)  ) رمع نب  یـسیع  117 ه ،)  ) یمرضح قحـسا  یبا  نب  هّللا  دبع 
(. (205 ه

ماش رد 

. یمرضح دیزی  نب  حیرش  ثراح و  نب  ییحی  رجاهم ، هّللا  دبع  نب  لیعامسا  یبالک ، سیق  نب  ۀیطع  118 ه ،)  ) رماع نب  هّللا  دبع 
. دندوب هقبط  نیمه  نایم  زا  دنتفای  هژیو  تیفورعم  یللع  هب  انب  اهدعب  هک  هعبس  ءاّرق 

هعبس ءاّرق  جاور  شنیزگ و 

. دنیامن یفرعم  طبض و  دنتـسنادیم - حیحـص  شیوخ  داقتعا  هب  هک  ار - یتآارق  ات  دندمآ  رب  ددص  رد  یهورگ  يرجه  موس  نرق  هعیلط  رد 
نکاس یفوک  رفعج  دـمحم  نب  ریبج  نب  دـمحا  وا  زا  سپ  تسا . هورگ  نیا  زا  ییاـسک  درگاـش  224 ه )  ) يراصنا ماّلـس  نب  مساق  دیبع  وبا 
دمحا نب  دمحم  رکب  وبا  310 ه ،)  ) يربط ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  282 ه ،)  ) یکلام قحسا  نب  لیعامسا  یضاق  سپس  و  258 ه )  ) هیکاطنا
فده نیا  ناریگیپ  ۀعبسلا  تآارقلا  فلؤم  324 ه )  ) يدادغب یمیمت  دهاجم  نب  سابع  نب  یسوم  نب  دمحم  رکب  یبا  و  324 ه ،)  ) ینوجاد

. دندوب
: زا دندوب  ترابع  ماش  و  هفوک ) هرصب ،  ) نیقارع و  هنیدم ) هکم و   ) نیمرح زا  بختنم  دهاجم ، نبا  هناگتفه  ءارق 

یملـس رامع  نب  ماشه  زا : دـنترابع  وا  نایوار  راید . نآ  ياوشیپ  یـضاق و  قشمد و  عماـج  ماـما  م 118 ه )  ) یقـشمد یبصحی  رماع  نبا  - 1
. قشمد ثدحم  بیطخ و  (245 ه ،)

(. 242 ه  ) یقشمد يرهف  ناوکذ  نب  هّللا  دبع 
. مارحلا دجـسم  نذوم  250 ه )  ) ینادـمه يزب  دـمحم  نب  دـمحا  زا : دـنترابع  وا  نایوار  120 ه .) ( ) نازوریف  ) یکم ریثـک  نب  هـّللا  دـبع  - 2
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(. 291 ه  ) لبنق هب  فورعم  نمحرلا  دبع  نب  دمحم 
 181 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

یلع زا  وا  دوب و  هتخومآ  شیبح  نب  رز  یعیش و  یملـس  نمحرلا  دبع  یبا  زا  ار  نآرق  تئارق  هک  131 ه )  ) یفوک دوجنلا  یبا  نب  مصاع  - 3
180  ) یفوک نامیلـس  نب  صفح  زا : دنترابع  مصاع  نایوار  تباث . نب  دیز  دوعـسم و  نب  هللا  دـبع  بعک و  نبا  ّیبا  نامثع و  مالّـسلا و  هیلع 

(. 193 ه  ) یفوک شایع  نب  رکب  وبا  ه .)
هک يرایسب  ناداتـسا  رب  هفوک  هرـصب و  هنیدم و  هکم و  دننام  یفلتخم  قطانم  رد  ار  نآرق  هک  154 ه )  ) یعیش يرـصب  ءالع  نب  ورمع  وبا  - 4
نب حلاص  246 ه .)  ) يرود ورمع  نب  صفح  ورمع  وبا  زا : دنترابع  ورمع  یبا  تئارق  نایوار  درک . تئارق  تسا  ریبج  نب  دیعس  اهنآ  هلمج  زا 

(. 261 ه ( ) یشوش  ) یسوس دایز 
نب نارمح  مالّـسلا و  هیلع  قداص  ماما  رب  ار  نآرق  هک  یـسابع  روصنم  تفـالخ  رـصاعم  156 ه )  ) یعیـش یفوک  تاـّیز  بیبح  نب  ةزمح  - 5

(. 220 ه  ) یفوک یفریص  دلاخ  نب  دالخ  150 ه .)  ) يدادغب زازب  فلخ  زا : دنترابع  هزمح  تئارق  نایوار  تسا . هدناوخ  نیعا 
: زا دنترابع  عفان  تئارق  روهشم  نایوار  169 ه .)  ) یناهفصا یندم  میعن  یبا  نب  عفان  - 6

(. 197 ه « ) شرو  » هب فورعم  يرصم ، دیعس  نب  نامثع  220 ه .) « ) نولاق  » هب فورعم  یسوم  وبا 
ناـیوار دـسریم . مالّـسلا  مهیلع  همئا  هب  يو  تئارق  دـیتاسا  تـسا و  یعیـش  هـک  تـسا  فورعم  189 ه ،)  ) یفوک ییاـسک  نسحلا  وـبا  - 7

(. 240 ه  ) يدادغب يزورم  دلاخ  نب  ثیل  ثراحلا  وبا  246 ه .)  ) يرود ورمع  نب  صفح  ورمع  وبا  زا : دنترابع  ییاسک  فورعم 

هناگتفه ءارق  یفرعم  هزیگنا 

نیا عبطلاب  دنتـشاد ، دوجو  یمالـسا  ملاـع  ياـیفارغج  رـسارس  رد  ینوگاـنوگ  ناـیراق  موس ، مود و  لوا ، ياـهنرق  رد  میتسناد  هکنآ  زا  سپ 
؟ دندیدرگ یفّرعم  درف  هب  رصحنم  هنوگ  هب  يراق  تفه  نیا  اهنت  يرایعم  هچ  اب  هنوگچ و  هک  دیآیم  شیپ  شسرپ 

ءاّرق همه  نیا  نایم  زا  يراق  تفه  شنیزگ  هب  راداو  ار  دـهاجم  نبا  هک  ياهزیگنا  تشاد ، هجوت  تسیابیم  هدـش  داـی  شـسرپ  هب  خـساپ  رد 
رما تساوخیم  هک  دوب  نآ  درک ،

 182 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
فارحنا یصخش  تاداهتجا  ای  كوکشم و  تایاور  هب  دمتعم  لقن  قیرط  زا  تآارق  مسر  هار و  دبایب و  هتـسیاش  یناماس  مظن و  نآرق  تئارق 

. دزیماین رد  هّذاش  تآارق  اب  دباین و 
نآ اب  ار  دوخ  تئارق  نارگید  ات  دـینکیمن  باـختنا  دوخ  يارب  ار  ياهژیو  تئارق  امـش  ارچ  زیزع ! داتـسا  دیـسرپ : هک  یـسک  خـساپ  رد  يو 
راـک هب  دـناهدرک  وگزاـب  تآارق  همئا  هچنآ  یناـبهاگن  رد  ار  دوخ  شـشوک  میراد  جاـیتحا  زیچ  ره  زا  شیب  اـم  تفگ : دـنزاس ؟ گـنهامه 

: دسیونیم شاهدیزگرب  هناگ  تفه  تآارق  تیلوبقم  هجو  رد  « 1 . » میریگ
هدوت و  دنرامـش ، هب  نیعبات  نانیـشناج  فلخ و  ناونع  هب  تئارق  رد  هک  دنتـسه  ماش  قارع و  زاجح و  لها  زا  رفن  تفه  هناـگتفه ، ياّرق  نیا 

رد هّذاش  هوجو  هتبلا  دـناهداد و  رارق  دـییأت  دروم  هتفریذـپ و  ار  ناشیا  تآارق  اهنآ  رواجم  ياهنیمزرـس  هدـش و  داـی  ياهنیمزرـس  همه  مدرم 
«2 . » داهن رانک  دیابیم  ار  تئارق 

تیعقوم هب  هجوـت  اـب  یلو  دـندرک ، شهوـکن  هعبـس  ءاّرق  راـیتخا  رد  ار  دـهاجم  نبا  يو ، زا  سپ  رـصاعم  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  دـنچ  ره 
دیعس نب  نامثع  437 ه ،)  ) بلاط یبا  نب  یکم  دننامه  يو  نارخأتم  یتح  تفای . رارمتسا  شاهویـش  وا  دوخ  ترهـش  یعامتجا و  یـسایس -

شنیزگ و رد  ار  هویـش  نامه  وا ، هاگدید  یفن  هب  هجوت  اب  833 ه )  ) يرزج نبا  و  590 ه )  ) یبطاش 476 ه ،)  ) یلیبشا حیرش  444 ه ،)  ) یناد
رظان فرحا  ۀعبس  یلع  نآرقلا  لزنا  ثیدح  هک  دنتشادنپ  ناققحم  ریغ  زا  یخرب  هک  تفای  جاور  اجنآ  ات  شیارگ  نیا  دندومیپ . ءارق  یفرعم 
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. تسا عبس  تآارق  نیمه  رب 
یفن تهج  رد  هدش  لمعلا  سکع  هب  راداو  یهورگ  ریزگان  دوبیم ، لیلد  هنوگ  ره  دـقاف  دومنیم و  تسردان  شرگن  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب 
فلخ ینعی : دـندوزفا ، نیـشیپ  رب  رگید  يراـق  تفه  هدومن و  حرطم  ار  هناـگهدراهچ » تآارق   » و هناـگهد » تآارق   » ناـهذا زا  تشادرب  نیا 

(، 130 ه  ) عاقعق نب  دیزی  205 ه ،)  ) قحسا نب  بوقعی  (، 229  ) يدادغب
______________________________

ص 142. ج 1 ، ۀیاهنلا ، ۀیاغ  ( 1)
ص 87. ۀعبسلا ، ( 2)

 183 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
(. 388 ه  ) يدادغب يذوبنش  جرفلا  وبا  و  202 ه )  ) يدیزی كرابم  نب  ییحی  123 ه ،)  ) نصیحم نبا  110 ه ،)  ) يرصب نسح 

تآارق ردصم 

تآارق فیرعت  رب  يرظن  اب  تسا ؟ ربتعم  ای  رتاوتم و  دنـس  ياراد  ربمایپ و  زا  لوقنم  اهتئارق  نیا  همه  ایآ  هک  تسه  شـسرپ  نیا  ياج  نونکا 
، دـشاب تآارق  نیتـسخن  هداـم  هدـنهد  لیکـشت  تسیاـبیم  هک  نیداـینب  روشخبآ  نآ  توبث  ماـقم  ظاـحل  زا  هک  دوشیم  جاتنتـسا  نینچ  « 1»

هنوگ نامه  تسیابیم  تسا و  یهلا  مالک  نآرق  اریز  دوشیم . وگزاب  هدینش و  ادخ  لوسر  نابز  زا  هک  تسا  یتآارق  هدننک  وگزاب  تایاور 
: دنراد دیکأت  یمالسا  ناملاع  هکنانچ  تسا . هدرک  تئارق  توالت و  ار  نآ  نآرق  هدنروآ  هک  دوش  تئارق 

«2 . » دینک تئارق  دیتفرگ  ارف  ار  نآ  هک  هنوگنامه  ار  میرک  نآرق  سپ  دنکیم ، تفایرد  یلبق  زا  يدعب  هک  تسا  یتنس  تئارق 
ياهشدخ نآ  نالقان  زا  کی  چیه  هرابرد  دـشاب و  لصتم  اظفل  ةءارق و  القن و  نآ  هب  طوبرم  تیاور  هک  دراد  رابتعا  یتئارق  تسا ، نآ  تنس 

«3 . » دوشن هدید 
هب ملع  ملع - نیا  رذـگهر  زا  زج  و  تسا ، يرورـض  نآ  رتاوـت  تاـبثا و  اذـل  تسا  ضحم  تـیاور  لـقن و  يوریپ و  هتـسیاش  یتنـس  تـئارق 

«4 . » درادن دوجو  يرگید  هار  دیناسا -
تئارق دـنتخومآ  امـش  هب  هک  هنوگ  نامه  ار  نآرق  دـهدیم  روتـسد  امـش  هب  ادـخ  لوسر  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  لوق  زا 

«5 .« » دینک
هک دنتشاد  دیکأت  هیکت و  نآ  رب  یمالسا  نادنمشناد  هک  دوب  يرایعم  دش  نایب  هچنآ 

______________________________

.38 ناهربلا 1 / رشبلا ج 5 ، ءالضف  فاحتا  ص 3 ، نیئرقملا ، دجنم  ك : ر . ( 1)
.17 رشنلا 1 / ( 2)

.330 ناهربلا 1 / ( 3)
ص 21. عفنلا ، ثیغ  ( 4)

ص 46. ۀعبسلا ، تآارقلا  ( 5)
 184 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

رد ایآ  هک  تساجنیا  نخـس  مامت  نکیل  دشاب . مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  تیاور  یّقلت  تسیابیم  تئارق  ذـخأم  ردـصم و 
؟ تسین هنوگ  نیا  ای  دیدرگ ؟ راوتسا  رایعم  نیمه  رادم  رد  دشیم ، هضرع  نوگانوگ  نایراق  يوس  زا  هک  ییاهتئارق  مامت  تابثا ، ماقم 

تآارق نآرق و  لاصفنا  دنویپ و  تاهج 
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تآارق نآرق و  لاصفنا  دنویپ و  تاهج 

تاملک يادا  ریبعت و  هویـش  رد  هدرتسگ  روط  هب  هک  یتآارق  و  نآرق » لزنم  صن   » نایم هک  تسا  درواهر  نیا  هتـشذگ ، ياهـصحفت  لـصاح 
یعون رگید  ییوس  زا  نکیل  تسا ، رارقرب  طابترا  دـنویپ و  عون  کی  ییوس  زا  دـنچ  ره  دـیدرگ ، راـهظا  فلتخم  ناـیراق  يوس  زا  صن  نیا 

. تسا ریاغت  لاصفنا و 
یمالسا قرف  مامت  نایم  رد  زورما  ات  مرکا  ربمایپ  راگزور  زا  هک  تسا  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  يدمحم  یحو  نامه  فیرـش  نآرق  صن 

لاجم يدحاو  هدـنام ، رارقرب  رتاوتم  روط  هب  لسن  هب  لسن  دناهتـشاد ، هک  يداژن  یگنهرف و  یعامتجا ، یـسایس ، یبهذـم ، تافالتخا  همه  اب 
رد تسا . هدـیدرگ  نیمـضت  نآرق  لزنم  میظع و  ّیلع  يادـخ  يوس  زا  نآ  تنایـص  هتفاـین و  ار  تروص  هداـم و  نیا  ینوـگرگد  دربتـسد و 

. دشابیمن یمالسا  تما  هیلع  قفتم  هدوبن و  رتاوت  یگژیو و  نینچ  زا  رادروخرب  زگره  نایراق  هب  بوسنم  نوگانوگ  تآارق  هک  یلاح 

تآارق رتاوت  مدع  لیالد 

نشور نکیل  تسا ، « 1  » رفک ثعاب  نآرق و  رتاوت  مدـع  شاهمزـال  مینادـن ، رتاوتم  ار  هعبـس  تآارق  رگا  هک  دناهتـشاد  رارـصا  یخرب  هچرگ 
. درادن دوجو  ياهمزالم  نینچ  هک  تسا 

دشاب تآارق  عیمج  نیب  كرتشم  ردق  نامه  رتاوتم  «، 2  » یخرب ریبعت  هب  هک  تسا  نآ  تیاهن 
______________________________

.23 يروباشین 1 / نآرقلا ، بیرغ  ریسفت  ( 1)
.43 نافرعلا 1 / لهانم  یناقرز ، ، 61 یفاص 1 / ریسفت  یناشاک ، ضیف  ( 2)

 185 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
. اهنآ داحآ  صوصخ  هن  و 

ياهزادنا هب  هقبط  ره  رد  تآارق  زا  کی  ره  نالقان  دادعت  دشاب و  ظوفحم  تاقبط  مامت  رد  دانسا  لاصتا  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  رتاوت  موهفم 
: هکنیا هچ  دنهدیمن . ربخ  یمیالع  نینچ  زا  نایراق  تیعقوم  تآارق و  یبایزرا  هکنآ  لاح  ددرگ . نانیمطا  ملع و  بجوم  هک  دسرب 

. تسا يدعب  تاقبط  هب  ناشیا  زا  ناشدوخ و  يارب  دحاو  ربخ  هب  لوقنم  ربمایپ ، هب  نایراق  تآارق  دانسا  الوا :
. دنکیم یفن  ار  ربمایپ  زا  تئارق  رتاوت  « 1 ، » نایراق یخرب  تئارق  رد  ددعتم  طالغا  تآارق و  رد  ضقانت  دوجو  ایناث :

بتک تسا . تئارق  رد  داهتجا  هدـنهد  ناـشن  رما  نیا  دـنیامنیم و  نوگاـنوگ  لـیالد  هب  دانتـسا  دوخ  تئارق  تحـص  يارب  اّرق  یخرب  اـثلاث :
هب لالدتسا  هیآ ، قایس  يوحن ، یفرص ، دعاوق  تایبدا و  هب  لالدتـسا  نوچمه  ینوگانوگ  ياهلالدتـسا  زا  نوحـشم  « 2  » تآارق رب  جاجتحا 

. تسا نارگید و ...  تآارق 
تآارق مامت  رگا  تسا . هدیدرگ  مالعا  دودرم  بوسحم و  ذاش  تئارق  ناونع  هب  یمالسا  ناملاع  يوس  زا  هعبس  يارق  زا  یخرب  تئارق  اعبار :

«3 . » دنک یفن  ار  نآ  ات  دادیمن  تصخر  دوخ  رب  ناناملسم  زا  یسک  دوبیم  ربمایپ  زا  رتاوتم 
نیا زا  شیپ  نآرق  هک  یلاح  رد  دـنتفای . شرتسگ  جاور و  مراـهچ  نرق  زا  دـعب  دـنتفای و  نیوکت  مود  نرق  زا  سپ  هناـگتفه  تآارق  اـسماخ :

یخرب يادا  ریبعت و  هویش  رد  فالتخا  تسا و  هدوب  جیار  جراد و  یمالـسا  تما  نایم  رتاوتم  روط  هب  مالـسا  خیرات  لوط  مامت  رد  اههرود و 
. تسا هدناسریمن  نآ  هدام  لصا و  رتاوت  هب  یللخ  هنوگ  چیه  نآ ، ناگژاو 

______________________________

. زیجولا دشرملا  یسدقم ، هماش  وبا  زین  نآرقلا ، لکشم  لیوات  هبیتق ، نبا  ك : ر . ( 1)
 ... ۀعرز و یبا  ۀجحلا ، هیولاخ ، نبا  ۀجحلا  دننام  ( 2)
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ص 173. نایبلا ، ك : ر . ( 3)
 186 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

رتاوتم یللخ  هشدخ و  چیهیب  نآرق  صن  نتم و  زاب  دندوبن ، دوجوم  مه  هناگهدراهچ  ای  هناگ  هد  ای  هناگتفه  تآارق  زا  کی  چیه  رگا  یتح 
«1 . » دوبیم

تآارق فالتخا  أشنم 

هراشا

باتک کی  نآرق  رگم  دـیدرگ ؟ ددـعتم  نوگانوگ و  تآارق ، هنوگچ  ارچ و  اـساسا  هکنیا  نآ  و  تسا ، هدـنام  یقاـب  يرگید  شـسرپ  زونه 
؟ دـش رادـیدپ  اجک  زا  تآارق  رد  توافت  عونت و  سپ  دوب ؟ هدـش  لزان  ربمایپ  کی  رب  نیبم  یبرع  ناـبز  هب  دـحاو  يادـخ  يوس  زا  هک  دوبن 

نکل دحاو و  دـنع  نم  لزن  دـحاو  نآرقلا  تسا : ربمایپ  نایب  لزنم و  صن  نتم  زا  جراخ  يرما  فالتخا ، یلـصا  أشنم  هک  تسا  نآ  تقیقح 
«2 . » ةاورلا لبق  نم  ءیجی  فالتخالا 

: دومن میسرت  لیذ  روما  رد  ناوتیم  ار  تآارق  رد  فالتخا  هدمع  لماوع  بابسا و 

: اههجهل توافت  . 1

یلک و ماع ، ياهژاو  تسا ، هدـش  رادربمان  نآرق  نابز  ناونع  هب  يددـعتم  ياههروس  رد  هک  یبرع  هژاو  « 3 . » دـش لزان  یبرع  نابز  هب  نآرق 
عونتم و ياهـشیوگ  اـههجهل و  ياراد  برع  نوگاـنوگ  لـیابق  یعیبـط  روط  هب  رگید  يوس  زا  دـشابیم . یبرع  ياـههجهل  همه  هدـنریگارف 
ار کـئلوا »  » ناـنآ زا  یخرب  دـش . دـهاوخ  تاـملک  يادا  تـیفیک  رد  فـالتخا  بجوـم  اـههجهل  تواـفت  يور  نـیا  زا  دنـشابیم . ددـعتم 

ظفلت عابشا  هب  روظنا »  » ار رظنا »  » و فورح ، ياج  لیدبت  هب  و  هعقاص »  » ار هقعاص »  » هزمه و نودب  نوزهتـسم »  » ار نوؤزهتـسم » «، » کلالوا »
اهنآ هجهل  هتبلا  دـندناوخیم و  هوجو » ّدوِست   » ار هوـجو » ّدوـسَت   » و نیح » یّتـع   » ار نیح » یتـح   » زین ناناملـسم  یخرب  هکناـنچ  دـندومنیم .

هللا وه  لگ   » نابز كرت  کی  يوس  زا  هک  دحا » هّللا  وه  لق   » يادا دننامه  تسرد  دـنهد . رییغت  ار  هملک  دـنهاوخب  هکنیا  نودـب  دوب ، نیمه 
ار لفق »  » ای دوشیم و  ادا  دحا »

______________________________

ص 173. نایبلا ، ك : ر . ( 1)
. نآرقلا لضف  یفاک ، لوصا  ( 2)

، .... 2 فسوی / ، 44 تلصف / ، 195 ءارعش / ، 103 لحن / دیرگنب : (- 3)
 187 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. دنیوگیم فلق »  » یخرب

: مئالع زا  هیلوا  فحاصم  ندوب  یلاخ  . 2

صخشم هناشن  هنوگ  ره  ماجعا و  بارعا و  لکش و  زا  تسخن  ردص  بوتکم  فحاصم  نادقف  رـصع و  نآ  طخلا  مسر  یگژیو  هب  هجوت  اب 
يرطف قوذ  راشرس و  هظفاح  اب  برع  لیصا  لسن  هتبلا  دوبیم . نوگانوگ  تآارق  ياریذپ  فاطعنا و  لباق  هملک  تاکرح ، فورح و  هدننک 
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نکیل دـنک . ادا  دراد و  هگن  دوب  هدرک  عامتـسا  ربمایپ  زا  یهافـش  روط  هب  هک  هنوگناـمه  تسرد  ار  نآرق  تسناوتیم  دوخ  هدروخن  تسد 
 ... و ث ، ت ، ب ، ش ، دننام س ، هباشم  فورح  کیکفت  اذـلف  دـنامن ، نوصم  نیزاغآ  تلاصا  نآ  رگید  نایزات ، اب  برع  ریغ  للم  شزیمآ 

« اهزـشنن «، » اوتبثتف  » ای تسا  تسرد  اونّیبتف »  » هک دشیم  دیدرت  الثم  دیدرگ . فالتخا  أشنم  ازيراوشد و  لکـشلا  دحتم  تاملک  روط  نیمه 
رد ي ) و ، ا ،  ) هّلع فورح  دـقاف  دوب  ینایرـس  زا  ذوخأم  هک  راگزور  نآ  یفوک  یبرع  طـخ  هکنیا  رب  نوزفا  ملعا ؟»  » اـی ملعا » « » اهرـشنن  » اـی

دوب و روظنم  تایآ »  » هک یلاح  رد  دـشیم  هتـشاگن  تیا »  » دـشیم و تئارق  باـتک »  » هک یلاـح  رد  دـشیم  شراـگن  بتک »  » دوب شراـگن 
. دشیم تئارق 

[ رگید لماوع  . ] 3

تآارق عونت  ددعت و  رد  ییازسب  ریثأت  هک  تسا  هتشاد  دوجو  زین  يرگید  لماوع  رکذلا ، قباس  ریذپان  بانتجا  یعیبط  اتبـسن  لماع  ود  زا  ریغ 
هابتـشا یـصخش و  سدح  يأر و  ياهقرف ، دـیاقع  یـسایس ، ياههزیگنا  یبدا ، لیالد  هب  زیمآ  طارفا  ییوج  دانتـسا  نوچمه  تسا ، هتـشاذگ 

. نآرق نتم  اب  فدارتم  حرش 
ناناملسم مومع  فالخ  رب  دنتسنادیم و  ناگمه  زا  ملعا  یبدا  مولع  رد  ار  دوخ  دوبنـش ، نبا  شداتـسا  يوحن و  335 ه )  ) راطع نب  رکب  وبا 

«2  » ْمُهوـُعَبَّتا َنیِذَّلا  َو  ِراـْصنَْألا  َو  َنیِرِجاـهُْملا  َنِم  َنُولَّوَأـْلا  َنوـُِقباَّسلا  َو  هیآ  رد  یخرب  و  دـندناوخیم . اـبجن » اوـصلخ   » ار « 1  » ایَِجن اوُـصَلَخ 
نآ زا  نتشاد  هقباس  هک  دنتشاد  هدیقع  دندناوخیم و  عفر  هب  ار  راصنا » »

______________________________

.80 فسوی / ( 1)
.100 هبوت / ( 2)

 188 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
بوصنم ار  هّللا » « » 1  » ًامِیلْکَت یـسُوم  ُهَّللا  َمَّلَک  هیآ  رد  هلزتعم  یخرب  تسا . نارجاهم  زا  يوریپ  رد  اهنت  راـصنا  تلیـضف  و  تسا ! نیرجاـهم 

وبا تسا . مّلکتم  دنوادخ  هک  دنریذپب  دنتـسناوتیمن  اریز  ادخ ، هن  تسا ، هدوب  یـسوم  تقیقح  رد  ملکتم  هک  دنریگب  هجیتن  ات  دـندناوخیم 
میظعت میرکت و  يانعم  هب  تیـشخ  هک  تشادـنپیم  دـناوخیم و  عوفرم  ار  هللا » «، » 2  » ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَـشْخَی  امَّنِإ  دـناهتفگ  ار  هفینح 
ًةَدِحاو ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َناک  هیآ  رد  هکنانچ  دناهدرک ، هابتشا  نتم  اب  ار  بعک  نبا  ّیبا  دوعسم و  نبا  يریـسفت  تاحیـضوت  نایراق  یخرب  و  تسا .

یقلت دوعسم  نبا  تئارق  رد  نتم  ناونع  هب  یخرب  تسا ، حیضوت  حرـش و  ناونع  هب  اوفلتخاف »  » هملک هک  « 3  ... » َنیِِّیبَّنلا ُهَّللا  َثَعَبَف  اوفلتخاف ) )
! دناهدرک

تئارق رد  فالتخا  عاونا 

یـسررب و ددـص  رد  یفلتخم  نادنمـشناد  دوشب . تآارق  رد  فالتخا  عاونا  هب  ياهراشا  تسا  بسانم  دـش ، یهتنم  اجنیا  هب  نخـس  هک  لاـح 
: تساهنیا تئارق  رد  فالتخا  عاونا  دیوگیم  هبیتق  نبا  دناهدمآ . رب  فالتخا  عاونا  يدنبهتسد 

: رد فالتخا 
تروص هن  تسانعم  هدنهد  رییغت  طقف  ای  « 4 . » قیضی قیضی  دراذگیمن ، تروص  انعم و  رد  يریثأت  ای  تسا : هنوگ  ود  دوخ  هک  تاکرح ، . 1

«5 . » اهلفک اهّلفک  هملک ،
: تسا هنوگ  هس  هک  فورح ، . 2

«6 . » اهرشنن اهزشنن  هملک ، تروص  هن  انعم و  هدنهد  رییغت 
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______________________________

.164 ءاسن / ( 1)
.28 رطاف / ( 2)

.213 هرقب / ( 3)
.13 ءارعش / ( 4)

.37 نارمع / لآ  ( 5)
.259 هرقب / ( 6)

 189 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
«1 . » ۀطسب ۀطصب  قلخلا  یف  مکداز  انعم ، هن  هملک  تروص  هدنهد  رییغت 

«2 . » دوضنم علط  دوضنم  حلط  ود ، ره  انعم  تروص و  هدنهد  رییغت 
«3 . » توملاب قحلا  ةرکس  تءاج  قحلاب  توملا  ةرکس  تءاج  ریخأت ، میدقت و  . 3

«4 . » مهیدیا تلمع  ام  مهیدیا  هتلمع  ام  ناصقن ، هدایز و  . 4
«5 . » دنراد زین  يزار  لضفلا  یبا  ماما  يرزج و  نبا  ار  يدنب  هتسد  نیمه  ریظن 

ار عوضوم  نیا  دـشاب . هتـشاد  دوجو  زین  فالتخا  زا  يرگید  عون  ای  مینادـب و  هدـش  داـی  عاونا  نیمه  رد  رـصحنم  ار  تآارق  فـالتخا  هاوخ 
رد يریثأت  چیه  لماوع  هنوگ  نیا  تسا و  نآرق  صن  نتم و  زا  جراخ  یبابـسا  لماوع و  زا  یـشان  تآارق  عونت  هک  تفرگ  هدـیدان  ناوتیمن 

. درادن نآرق  صن  لصا  رتاوت 
هدرمـش رتاوتم  ریغ  نآرق  تاـیآ  یخرب  لـقاال  هک  تسا  نآ  تآارق  رتاوت  مدـع  همزـال  هک  دوـش  حرطم  شـسرپ  نیا  اـجنیا  رد  تسا  نکمم 

هک تسا  نآ  خساپ  تسا ؟ صن  لصا  رد  دیدرت  مزلتـسم  دـیدرت  نیا  تابایغ »  » ای تسا  ( 10 فسوی / « ) ۀبایغ  » رتاوتم مینادن  یتقو  و  دـنوش ،
رب خیرات  لوط  رد  تما  مامت  تسا و  یقاب  هدوب و  تبث  فحـصم  رد  هملک  هاگیاج  تروص و  هدام و  ظاحل  زا  هک  تسا  نامه  یلـصا  صن 

. درادن صن  لصا  اب  تافانم  نیا  تسا و  نتم  نآ  تئارق  ادا و  تیفیک  رد  افرص  فالتخا  دناهتشاد و  قافتا  نآ 
زا تما  قافتا  دروم  ناناملسم و  نایم  رتاوتم  صن  قباطم  روکذم  تئارق  هک  تسا  نامه  رایعم  حیحص ، تئارق  صیخشت  يارب  اجنیا  رد  هتبلا 

نینچ قادصم  « 6 . » متملع امکا  أرقا و  ای  سانلا ، ءرقی  امک  ءرقا  دندومرف : مالّسلا  هیلع  موصعم  ناماما  هکنانچ  دشاب . نونکات  ردص 
______________________________

.69 فارعا / ( 1)
.29 هعقاو / ( 2)

.10 ق / ( 3)
.35 سی / ( 4)

.299 تفرعم 1 / هللا  ۀیآ  دیهمتلا ، صیخلت  ، 27 رشعلا 1 / ءاءارقلا  یف  رشنلا  ك : ر . ( 5)
.821 هعیشلا 4 / لئاسو  ( 6)

 190 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
. نامیلس نب  صفح  تیاور  هب  مصاع  تئارق  ینعی  تسا ، میرک  نآرق  رضاح  صن  تبث  اب  قفاوم  هک  تسا  یتئارق  نامه  یتئارق 

مصاع تئارق  ياهیگژیو 
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: زا دنترابع  مصاع  تئارق  ياهیگژیو  زا  یخرب 
. دوب مدرم  مومع  تئارق  تما و  مامت  نایم  رد  ظوفحم  صن  نامه  هدننک  سکعنم  . 1

زا اـهنآ  هک  دوب  هدرک  ذـخا  شیبح  نب  رز  یملـس و  نمحرلا  دـبع  زا  ار  شیوخ  تئارق  دوب ، طاـتحم  رایـسب  طـباض و  يدرف  هک  مصاـع  . 2
مرکا ربماـیپ  تئارق  هب  دنتـسم  دـندوب و  هدرک  تفاـیرد  مالّـسلا ...  هیلع  یلع  نوچمه  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ناـیباحص 

. دیسریم
مهیلع هعیـش  ناـماما  تسا . هدـش  عقاو  تما  ناـملاع  ناـگرزب و  لوبقم  رگید ، نوگاـنوگ  تآارق  دوجو  اـب  خـیرات  لوـط  رد  تئارق  نیا  . 3

مامت زورما  هب  ات  راگزور  نآ  زا  دناهدرک و  هیـصوت  دییأت و  تسا ، مصاع  تئارق  هک  ار  فحـصم  دوجوم  صن  نیمه  قباطم  تئارق  مالّـسلا 
. تسا هتفای  رارمتسا  جاور و  تئارق  صن و  نیمه  ساسا  رب  بوتکم  ياهنآرق 

. دوب صفح  تیاور  هب  مصاع  تئارق  تخسرس  عفادم  تسا  هعبس ، تآارق  هدننک  یفرعم  هک  دهاجم  نبا  دوخ 

فرحا ۀعبس  تیاور  موهفم 

اماوأرقاف فرحا  ۀعبـس  یلع  لزنا  نآرقلا  اذه  ّنا  هک : تسا  هدـش  لقن  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  زا  نومـضم  نیدـب  یتیاور 
هراشا البق  هک  روط  نامه  تسا . هدوب  نیقیرف  نادنمشناد  يارآ  ضراعت  اهثحب و  لحم  تیاور  نومضم  نیا  ياوتحم  دنـس و  « 1 . » هنم رّسیت 

نیمه رب  ار  تایاور  نیا  هعبس  تآارق  جاور  زا  سپ  « 2 ( » یطویس ریبعت  هب   ) ناققحم ریغ  زا  یخرب  میدرک 
______________________________

.202 ملسم 2 / حیحص  ، 228 يراخب 6 / حیحص  ( 1)
.45 ناقتالا 1 / ( 2)

 191 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
. تسا هدش  لزان  ربمایپ  کی  رب  هناگی  يادخ  يوس  زا  تسا و  یکی  نآرق  هیماما ، تایاور  هاگدید  زا  نکیل  دندومن . قیبطت  هناگتفه  تآارق 

تیاور هک  درادـن  موهفم  بیترت  نیدـب  تسا . مراـهچ  نرق  رد  هتفاـی  جاور  شرتسگ و  مود و  نرق  دولوم  هعبـس  تآارق  هکنیا  رب  نوزفا  « 1»
. دشاب هناگتفه  تآارق  هبرظان  فرحا  ۀعبس 

هجوم یناعم  نیا  دـیاش  دـناهدومن ، نآ  يارب  هک  یناوارف  یناـعم  ناـیم  زا  فرح ، تفه  رب  نآرق  لوزن  تیاور  شریذـپ  تحـص و  ضرف  هب 
: دشاب

میمت هنانک ، نزاوه ، فیقث ، لیزه ، شیرق ،  ) برع نوگانوگ  ياههجهل  تاغل و  ناـمه  فرح  تفه  زا  دارم  و  هجو »  » ینعی فرح » ( » فلا
شیرق هجهل  هب  تسا  هتـشادن  مزلم  ار  ناشیا  دـنوادخ  لیهـست ، تهج  برع  نوگانوگ  ياههجهل  هب  هجوت  اب  هک  انعم  نیدـب  تسا . نمی ) و 

. دننک ادا  تئارق و  ار  نآرق  دوب  هلیبق  نآ  زا  ربمایپ  هک 
نیا قبط  تسا . هتفرگ  رارق  شریذپ  دروم  حرطم و  نیقیرف  ناوارف  تایاور  رد  هک  دشاب  نآرق  نوطب  یناهنپ و  یناعم  دارم  تسا  نکمم  ب )

. دراد هراشا  ترثک  هب  هکلب  دشابیمن ، ینیعم  ددع  رب  رظان  تفه ، هملک  انعم 
لثم هباـشتم و  مکحم و  مارح ، لـالح و  یهن ، رما و  نآرق  هدـش  هتفگ  هکناـنچ  دـشاب ، نآرق  بلاـطم  یناـعم و  عاونا  دارم  تسا  نکمم  ج )

«2 . » دراد

حیحص تئارق  رایعم 

نیودت عضو و  ار  ییاهرایعم  هذاش  تآارق  زا  حیحـص  تئارق  یـسانشزاب  کیکفت و  تهج  نادنمـشناد  ناوارف ، تآارق  شیادیپ  هب  هجوت  اب 
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: تسا طرش  هس  هدش ، حرطم  هراب  نیا  رد  هک  یطورش  نیرتفورعم  دناهدرک .
، دنس تحص  . 1

______________________________

. متشه همدقم  یفاص  ریسفت  ، 272 یناشاک 5 / ضیف  یفاو ، ( 1)
هّللا تیآ  ناـیبلا ، ، 21 رـشعلا 1 / تآارقلا  یف  رـشنلا  يرزج ، نـبا  ص 96 ، زیجولا ، دـشرملا  هماـش ، وبا  هب : دـیرگنب  رتـشیب  حرـش  يارب  ( 2)

.198 ییوخ /
 192 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. یبرع دعاوق  اب  تقفاوم  . 3 ینامثع 2 ، طخلا  مسر  اب  تقفاوم  . 2
هب دودرم  یگژیو  نیا  دقاف  تآارق  و  دشاب ، زرحم  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  زا  نآ  رودص  هک  تسا  هتفریذـپ  یتئارق  نآ  ینعی 

. دیآیم رامش 
رب ماما  ياهخـسن  هک  دوب  نیا  تآارق  دیحوت  رد  نامثع  فدـه  هک  انعم  نیدـب  دـیامنیم ، تشگزاب  لوا  رایعم  نامه  هب  عقاو  رد  مود  رایعم 

. ددرگ عفترم  تآارق  فالتخا  ات  دیامن  ریرحت  تسا  تباث  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  زا  نآ  رودص  هک  یفورعم  تئارق  ساسا 
تآارق ياریذـپ  و  دوب ، ییـالما  طـالغا  هلـسلس  کـی  يواـح  فـالتخا و  ياراد  ماـما ) خـسن   ) یناـمثع فحاـصم  دوخ  هک  اـجنآ  زا  نکیل 

. ددرگ بوسحم  لقتسم  هتاذ  دح  یف  هک  يرایعم  هن  تسا و  لوا  رایعم  نامه  هب  ریشم  افرص  رایعم  نیا  هجیتن  رد  دشیم  نوگانوگ 
اّرق دشابیم و  ماما  ینامثع  طخلا  مسر  فلاخم  «، 1  » شرازگ قبط  هک  ددرگ  هراشا  ربتعم  تئارق  زا  يدراوم  هب  هنومن  تهج  تسا  بساـنم 

: دننام دنراد ، رظن  قافتا  نآ  شریذپ  رد 
«4 . » تنبا « 3  » تمعن « 2 ، » تارما تسا : هدش  هتشون  طوسبم  ءات  اب  هک  یتاملک  رد  ءاه  اب  فقو 
«6 . » نوبهراف « 5 ، » نوقتاف دننام : تسا ، هدشن  شراگن  ءای  اب  هک  يدراوم  رد  تبسن ، ءای  تابثا 

هّیا دننام : يدراوم  رد  فلا  تابثا  « 8 . » لطابلا هللا  حمی  « 7 ، » ناسنالا عدی  واو : تابثا 
______________________________

نیمه و  عنقملا » (، » 430 ه  ) يودهم رامع  نب  دـمحا  راصمالا : فحاصم  ءاجه  316 ه ،)  ) یناتـسجس دواد  یبا  فحاصملا ، هب : دیرگنب  ( 1)
(. 444 ه  ) یناد دیعس  نب  نامثع  لکشلا » طقنلا و   » روط

.35 نارمع / لآ  ( 2)
.211 هرقب / ( 3)

.12 میرحت / ( 4)
.41 هرقب / ( 5)
.51 لحن / ( 6)

.11 ءارسا / ( 7)
.24 يروش / ( 8)

 193 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
«3 . » نالقثلا هّیا  « 2  » رحاسلا هّیا  « 1 ، » نونمؤملا

دعاوق اب  هک  درادن  دوجو  يربتعم  تئارق  چیه  دندرک ، ساسحا  تئارق  ياملع  هک  دوب  نیا  يارب  یبرع ) دعاوق  اب  تقفاوم  ، ) موس طرـش  اما 
دوخ مهف  دییأت  يارب  یظافح  طرـش  کی  طرـش  نیا  عقاو  رد  تسا . تغالب  تحاصف و  ردصم  نآرق  هک  ارچ  دـشاب ، راگزاسان  یبرع  نابز 
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. تسا طرش  تیبرع  نتسناد  حیحص  تئارق  هب  ندیسر  يارب  ینعی  دننک ، يوحن  دعاوق  عبات  ار  ربتعم  تئارق  دنهاوخب  هکنآ  هن  تسا ، هدوب 
. تسا مرکا  ربمایپ  زا  تیاور  نامه  تئارق  تحص  رایعم  زین  هیماما  رظن  هطقن  زا 

مومع تئارق  نامه  صن  نیا  هک  ارچ  دنیامنن ، ضارعا  نآرق  دوجوم  صن  زا  هک  دناهدومن  دـیکأت  هیـصوت و  دوخ  باحـصا  هب  هعیـش  ناماما 
هب زین  نونک  ات  هک  تسا  ناناملسم  مومع  تئارق  نامه  مالّسلا ) هیلع  قداص  ماما  رصع  رد   ) مصاع زا  صفح  تیاور  تسا و  هدوب  ناناملسم 

دامتعا بجوم  تسا ، هدـش  داـی  تئارق  نیمه  هک  همئا  رـصع  رد  لوادـتم  تئارق  دـییأت  بیترت  نیدـب  تسا . لوبقم  یمالـسا  قرف  ماـمت  دزن 
. تسا
______________________________

.31 رون / ( 1)
.49 فرخز / ( 2)
.31 نمحر / ( 3)

194 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لمأت تهج  ییاهشسرپ 

. دیهد حیضوت  ار  تئارق  موهفم  - 1
؟ دوب هچ  دهاجم  نبا  يوس  زا  هعبس  ياّرق  شنیزگ  هزیگنا  - 2

؟ تسیچ تآارق  ذخأم  ردصم و  - 3
. دیهد حرش  ار  تآارق  نآرق و  لاصفنا  دنویپ و  تاهج  - 4

؟ تسا ربمایپ  زا  رتاوتم  دنس و  ياراد  تآارق  همه  ایآ  - 5
؟ تسیچ تآارق  فالتخا  أشنم  - 6

؟ دنمادک تآارق  رد  فالتخا  عاونا  - 7
؟ تسیچ صفح  تیاور  هب  مصاع  تئارق  ياهیگژیو  - 8

؟ تسا هعبس  تآارق  هب  رظان  فرح  تفه  رب  نآرق  لوزن  ثیدح  ایآ  - 9
. دینک یبایزرا  نتم  دنس و  ظاحل  زا  ار  فرح  تفه  رب  نآرق  لوزن  ثیدح  - 10

؟ تسیچ حیحص  تئارق  رایعم  - 11
195 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

نآرق يریذپان  فیرحت  مراهچ  شخب 

هراشا

قبس نیا  دریمن  وت  يریمب  رگقح  فاطلا  درک  هدعو  ار  یفطصم 
معنام نآرق  زار  نک  مک  شیبمعفار و  ار  تهزجعم  باتک و  نم 

وجم رگید  یظفاح  نم  زا  هب  وتورد  ندرک  مک  شیب و  دناتن  سک 
يولوم اهدژا  نوچ  دشکرد  ار  اهرفکاصع  نوچمه  ار  وت  رم  نآرق  تسه 
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 197 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
اب دـیدرگ . لزاـن  مرکا  ربماـیپ  رب  یحو  قـیرط  هب  میرک  نآرق  نتم  هنوـگچ  هـک  میدـید  نیـشیپ  ثحاـبم  وـترپ  رد  نآرق  يریذـپان  فـیرحت 

تاحفـص رب  نانمؤم ، ياهلد  هفیحـص  رب  نوزفا  يوبن  رـصع  نامه  رد  دومن و  تابثا  ار  دوخ  ندوب  یهلا  ریذـپان ، هشقانم  ایوگ و  ياـههناشن 
ریذپان هیزجت  ءزج  اتمهیب  يرهوگ  نوچ  ناناملسم  نایم  رد  زین  سپ  نآ  زا  و  دیدرگ . غالبا  مدرم  رب  مامت  هب  دیدرگ و  ریرحت  تبث و  رتافد 

. دناشفا وترپ  یتساک  ینوزف و  چیهیب  لسن ، رصع و  ره  ناناملسم  دادعت  هب  دننامیب  يدنس  اب  دیدرگ و  ناشتایح 
صن تنایص  نوماریپ  نانیب  هتوک  یخرب  يوس  زا  هک  ییاهیشیدناژک  اهیمهف و  دب  زا  ياهراپ  ات  مینآ  يوجتـسج  رد  شخب  نیا  رد  نونکا 

. میهد رارق  یبایزرا  هجوت و  دروم  دوشیم ، هدز  نماد  يدمحم  بان  نییآ  نانمشد  هیحان  زا  هدش و  حرط  ینآرق 
هّللا یّلـص  دمحم  ترـضح  رب  هدش  لزان  نتم  نامه  ام  تسد  رد  دوجوم  نآرق  هک  تسا  ناناملـسم  همه  یعطق  يرورـض و  داقتعا  دنچ  ره 
عفر نکیل  تسا ، لاعتم  دـنوادخ  مایپ  لماک  يوتحم  هدـنام و  نوصم  یبیـسآ  چـیه  یب  هک  تسا  یبرع  یّما  متاخ  ربماـیپ  مّلـس  هلا و  هیلع و 

. تسا ریذپان  بانتجا  يرما  هداهن  نایم  رد  ياپ  هاگآ ، نانمشد  نادان و  ناتسود  يوس  زا  هک  یتاهبش  تاماهبا و 
198 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

فیرحت موهفم 

فرحنم نتخاس ، نوگرگد  ندـنادرگ ، يانعم  هب  تغل  رد  تسا و  هدـش  هتفرگ  زیچ  کـی  زرم  هیـشاح و  زا  فرح »  » هشیر زا  فیرحت  هژاو 
. تسا ندومن 

«1 . » هبناج هفرط و  ینعمب  ءیشلا  فرح  نم  ذوخأم  بناج ، یلا  هعضوم  نع  هب  لودعلا  هتلامإ و  ءیشلا  فیرحت 
ْنِإ َو  ِِهب  َّنَأَمْطا  ٌْریَخ  َُهباصَأ  ْنِإَف  ٍفْرَح  یلَع  َهَّللا  ُدـُبْعَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  تسا : هتفر  راک  هب  نآرق  رد  يوغل  ياـنعم  ناـمه  هب  هدـش  داـی  هملک 

«2 . » ِهِهْجَو یلَع  َبَلَْقنا  ٌۀَْنِتف  ُْهَتباصَأ 
: دیوگیم روکذم  هیآ  حرش  رد  يرشخمز 

يذـلاک ۀـنینأمط ، نوکـس و  یلع  ال  مهنید ، یف  بارطـضا  قلق و  یلع  مهنوکل  لثم  اذـه  و  هبلق . هطـسو و  یف  نیّدـلا ال  نم  فرط  یلع  يا 
«3 . » ههجو یلع  راط  ّرف و  ّالا  نأمطا و  ّرق و  ۀمینغ  رفظب و  ّسحا  ناف  رکسعلا ، فرط  یلع  نوکی 

. تسا شیوخ  یلصا  دافم  زا  نآ  فارحنا  ینیزگیاج و  ای  ینوگرگد  داجیا  يانعم  عقاو  رد  نخس  فیرحت 
هدـنیوگ رظن  دروم  ياـنعم  نتخاـس  نوگرگد  ینعی  يوغل ، موهفم  نیمه  رد  همه  میرک ، نآرق  رد  فیرحت  تاقتـشم  دربراـک  تبون  راـهچ 

. تسا هدش  هدیهوکن  هدوب و  ناشیا  موسرم  تنس  باتک و  لها  ناملاع  دنسرخان  هویش  هک  تسا  هتفای  راصحنا 
: دسیونیم « 4  » هعضاوم نع  ملکلا  نوفرحی  ریسفت  رد  یسربط  مالسالا  نیما 

: نیرماب فیرحتلا  نوکیف  یبنلا  ۀفص  نوّریغی  لزنا و  ام  ریغ  یلع  هنورّسفی  يا 
«5 . » لیدبتلا رییغتلا و  رخالا  و  لیوأتلا ، ءوس  امهدحا 

______________________________

. یناهفصا بغار  تادرفم  ( 1)
.11 جح / ( 2)

ص 146. ج 2 ، فاشک ، ریسفت  ( 3)
.13 هدئام / ( 4)

ص 267. ج 3 ، نایبلا ، عمجم  (- 5)
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 199 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
«1 . » َنوُمَْلعَی ْمُه  َو  ُهُولَقَع  ام  ِدَْعب  ْنِم  ُهَنُوفِّرَُحی  َُّمث  ِهَّللا  َمالَک  َنوُعَمْسَی  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  َناک  ْدَق  َو  دیامرفیم : رگید  هیآ  رد 

فیرحت ماسقا 

يونعم فیرحت  فلا )

قیرط زا  بلاغ  هک  دوخ  ینورد  هزیگنا  یصخش و  يأر  ساسا  رب  ریسفت  ای  و  نآ ، مهف  لوصا  ینابم و  هب  دانتـسا  نودب  نآرق  ریـسفت  ینعی  ، 
. تسا هداد  خر  یطاقتلا  راکفا  نابحاص  ناضیرم و  لد  راکمتس و  ياهتموکح  رابرد  ناملاع  نافّوصتم ، یمالک ، نوگانوگ  قرف 

: تسا یماسقا  ياراد  هک  یظفل ، فیرحت  ب )

لیدبت هب  فیرحت  . 1

. ددرگ انعم  رد  هنخر  بجوم  هک  ياهنوگ  هب  فدارم ، ریغ  ای  فدارم و  ياههژاو  هب  تاملک  ینیزگیاج  و 
نآرق زاجعا  اریز  تساوران . رما  نیا  هک  تسا  نآ  تسرد  رظن  نکیل  تسنادیم . اور  ار  راک  نیا  هک  دناهداد  تبسن  دوعـسم  نبا  هب  هکنانچ 

ره میراذگب ، ار  میکح » «، » میلع  » ياج هب  میناوتیمن  هدیدرگ و  لزان  دـنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  هژیو  ظافلا  نامه  راتخاس  وترپ  رد  میرک 
رییغت و هنوـگ  نیمه  لـیبق  زا  زین  تاـملک  يادا  رد  نوگاـنوگ  تآارق  دوـجو  تآارق و  رد  فـالتخا  « 2 . » دنـشاب ناسکی  انعم  رظن  زا  دـنچ 

. تسا لیدبت 

. شیازفا هب  فیرحت  . 2

زا رود  هناقشاع و  یناتساد  زا  یکاح  ار  فسوی  هروس  هک  هدراجع  ینعی  جراوخ  زا  یهورگ  زج  تسا ، هدشن  یعدم  یـسک  زین  ار  مسق  نیا 
یحو نتم  اب  حرـش  نایم  طلخ  أشنم  یخرب  يارب  زین  تایآ  رانک  رد  يریـسفت  تاحیـضوت  ياهراپ  هک  ناس  نامه  « 3 . » دناهتسناد یحو  نأش 

. تسا هدش 
______________________________

.75 هرقب / ( 1)
ص 12. تفرعم ، هّللا  تیآ  فیرحتلا ، نم  نآرقلا  ۀنایص  ك : ر . ( 2)

ص 13. نامه ، ( 3)
200 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. شهاک هب  فیرحت  . 3

هدیقع هن ؟ ای  تسا  هدش  طقاس  ادـخ  لوسر  رب  لزان  نآرق  زا  ياهروس  ای  هیآ و  هلمج ، هملک ، ایآ  هک  تسا  مسق  نیمه  رتشیب  فالتخا  لحم 
لزان مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  رب  هک  تسا  ناـمه  دوجوم  نآرق  هک  تسا  نآ  یمالـسا  قرف  همه  رادرباـن  دـیدرت  یمـسر و 
ندش هتساک  هلأسم  ّتنس  لها  هیوشح  هعیـش و  ناثّدحم  زا  ياهراپ  اهنت  نایم  نیا  رد  تسا . هدادن  خر  نآ  رد  یـشهاک  هنوگ  چیه  دیدرگ و 

. تسا هدش  عقاو  نوگانوگ  ریسافت  أدبم  یملع و  رابتعا  هنوگ  ره  دقاف  هاگدید  نیا  هک  دناهدومن  حرطم  ار  نآرق  زا  يرادقم 
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يرگید ندرگ  رب  ار  تمهت  نیا  نیفرط  زا  کی  ره  ات  تسا ، هتشاد  تبـسن  نیا  رد  ییازـسب  ریثأت  یبهذم  تافالتخا  ياهقرف و  تاشقانم  هتبلا 
شودـخم ار  ینآرق  صن  تلاصا  ییوس  زا  اـت  دـناهدرب ، یفاـک  هرهب  ارجاـم  نیا  زا  میرک  نآرق  يرکف  نانمـشد  ریخا  ياـهنرق  رد  « 1 . » دهن

. دنهد رارق  یمالسا  تما  نایم  ینکفا  هقرفت  يارب  يزیواتسد  ار  عوضوم  نیا  رگید  يوس  زا  دنیامن و 

نآرق يریذپان  فیرحت  لیالد 

هراشا

. دومن میسقت  یخیرات  یلقن و  یلقع ، هتسد  هس  هب  ناوتیم  ار  لیالد  نیا 

. یلقع . 1

هراشا

: درمش رب  عون  ود  ناوتیم  زین  ار  یلقع  لیلد 

. تمکح ناهرب  فلا )

ینعی هناـمیکح ، یفدـه  يارب  ار  ناـسنا  هلمج  زا  یتسه و  تادوجوم  ماـمت  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  نادـحوم  همه  لوبقم  ضرف  شیپ  نیا 
یملع ياههیامرـس  رگید  يوس  زا  و  دباییم ، قیقحت  یهاگآ »  » و رایتخا »  » وترپ رد  ناسنا  لامک  یفرط  زا  تسا . هدـیرفآ  لامک  هب  یبایتسد 

فده نآ  هب  یبایتسد  يارب  رشب  دوجو  ینورد 
______________________________

ص 161. ج 19 ، يزار ، رخف  ریبک ، ریسفت  ص 24 ، ج 1 ، یناعملا ، حور  ( 1)
 201 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

هدوشگ يو  يور  شیپ  رد  یتفرعم  هار  نیا  رگا  و  دـشابیم ، یحو »  » مان هب  ياهژیو  دومنهر  دـنمزاین  هجیتن  رد  تسین ، یفاو  یفاک و  ییاهن 
«1 . » تسا راگدرورپ  تمکح  فالخ  نیا  دباییمن و  ققحت  یهلا  ضرغ  ددرگن ،

ار ياهژیو  نایامنهار  هراومه  رـشب  تایح  رتسب  رد  شنیرفآ ، فده  ققحت  يارب  دوخ  یتاذ  لامک  ياضتقا  هب  ناحبـس  دنوادخ  يور  نیا  زا 
دناوتب هک  دیـسر  يرکف  غولب  یگدامآ و  زا  یحطـس  رد  تیرـشب  هکنآ  اـت  تسا . هداتـسرف  يراـتفر  یـشنیب و  ياـهتفرعم  زا  ياهعومجم  اـب 

یناتـسبد ناکدوک  نانوچ  هک  دشابن  ناینیـشیپ  دننامه  دشاب و  نآ  هدنرادهگن  يونعم  یگدنز  یلک  هشقن  تیادـه و  لماک  همانرب  ياریذـپ 
بتک همه  ناـیاپ  هک  نآرق  رگا  توبن ، تیمتاـخ  یحو و  عاـطقنا  تعیرـش و  لـیمکت  ساـسا  رب  ناـس  نیدـب  دربـب . نیب  زا  ار  شیوخ  بتک 

زا نتم  نیا  تنایـص  يارب  مزال  ریبادت  دنامن و  نوصم  ثداوح  دنزگ  زا  تسا ، زیخاتـسر  زور  ات  رـشب  يانبا  همه  یـساسا  نوناق  ینامـسآ و 
تمکح فـالخ  رب  رما  نیا  ددرگ . مورحم  یهلا  یحو  ماـیپ  زا  يرـشب  هعماـج  هک  تـسا  نآ  شاهمزـال  دریگن ، تروـص  نیطایـش  دربتـسد 

. تسا بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  تنس  شنیرفآ و 
فیرحت هب  مزتلم  دیاب  عبطلاب  دمآ ، دهاوخن  یباتک  ربمایپ و  نآ  زا  سپ  تسا و  یهلا  نایدا  متاخ  مالـسا  هک  دـیدرگ  نشور  یتقو  نیا  ربانب 

باتک نیرخآ  هک  تسا  نآ  ناسنا  تشونرس  رد  یهلا  تمکح  فطل و  همزال  هکنیا  هچ  میـشاب . تسا  یهلا  مایپ  هراصع  هک  نآرق  يریذپان 
. دشابیم زین  نآ  ياقبا  یضتقم  یحو ، لاسرا  لیلد  هک  ارچ  دوش ، يرادساپ  اهتفآ  زا  یهلا  هدارا  هب  تیاده 
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. نآرق يّدحت  زاجعا و  ب )

هدومن يّدـحت  هب  توعد  ار  ناگمه  شیوخ  نافلاخم  راکنا  ربارب  رد  لوزن  زاغآ  نامه  زا  میرک  نآرق  هک  تسین  رادرب  هشقانم  تقیقح  نیا 
،1 هرقب / تقیقح - اب  قباطت  - 89 لحن / يرگتیاده - دننامه  ییاهیگژیو  هب  فوصوم  ار  دوخ 

______________________________

201 ص :  نآرق ..... . يدحت  زاجعا و  202 ب ) نشور ) يدیعس  ) نآرق مولع  یحو . شخب  ك : ر . (- 1)
 202 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

زین تسا ، ناناملـسم  نایم  رد  زورما  هک  ینتم  تشاد . - 88 ءارسا / يریذپان - دننام  و  - 82 ءاسن / فالتخا - مدع  یگنهامه و  - 14 قراط /
. دناوخیم دوخ  رد  شوواک  لمأت و  هب  ار  ناگمه  دیوگیم و  زاب  ار  یمومع  ناوخ  ارف  نامه  هراومه 

. دشابیمن نآ  هارمه  ناسنا  نخـس  زا  يزیچ  تسا و  یهلا  یحو  امامت  تسا  ناناملـسم  تسد  رد  نونکا  هچنآ  دوشیم  نشور  يور  نیا  زا 
میتفریذپ یتقو  « 1 . » دومن عادبا  ار  نآ  دننامه  دوشب  دشاب و  ریذپ  دننام  تسیابیم  دوب ، ناسنا  مالک  نآرق  روس  زا  یشخب  ای  مامت  رگا  اریز 

هب فیرحت  یلقع  يانبم  نیا  ساسا  رب  و  تسا ، هدشن  هدوزفا  نآ  رب  يرشب  مالک  زا  يزیچ  تسادخ و  نخس  همه  تسا  نآرق  نتم  رد  هچنآ 
. مییامنیم یفن  زین  ار  شهاک  هصیقن و  هب  فیرحت  دوجوم  نآرق  حیرصت  قیرط  زا  یهاوگ  دعب ، هبترم  رد  میدومن ، یفن  ار  هدایز 

یلقن - 2

. نآرق یهاوگ  فلا )

«2 . » َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ 
دیدرت ییوگخـساپ  ماـقم  رد  نآ  لّوا  زارف  تسا : هلمج  ود  نمـضتم  تسا  یکم  ياـهیحو  زا  دراد و  رارق  رجح  هروـس  رد  هک  هفیرـش  هیآ 

مّلـس هـلا و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  رکف  هتخاـس  رب  ار  نآ  دـندرکیم و  یفن  ار  ینآرق  یحو  یهلا  أدـبم  هـک  تـسا  یناـنیرفآ 
هیآ مود  زارف  تخادرپ . نآرق  ندوب  یهلا  تابثا  هب  زین  دعب  تایآ  رد  درک و  لاطبا  ار  نانآ  رادنپ  رکذلا » انلّزن  نحن  انا   » هلمج دنتـشادنپیم .

. نوظفاحل هل  انا  ناسنا : تایح  خیرات  هشیمه  رد  باتک  نیا  ندنام  دیواج  زا  فرگش  تسا  يرابخا  نآرق و  محالم  رامش  زا 
نآرق نتم  همه  يریذپان  بیسآ  نیمضت  نآرق  هب  تبسن  یهلا  تسارح  نیا  نامگیب 

______________________________

ص 104. ج 12 ، نازیملا ، زین ، زاجعا ، شخب  ك : رتشیب ر . حیضوت  يارب  ( 1)
.9 رجح / ( 2)

 203 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
فرصنم ای  و  « 1  » رجح هروس  لوزن  نامز  ات  لزان  تاـیآ  هب  نآ  نداد  صاـصتخا  و  تسا ، نآ  زا  يرادرب  هرهب  روظنم  هب  تیرـشب  ناـیم  رد 
ناوتیمن تسا و  لـیلدیب  «، 3  » يریذپان خـسن  ای  ندـیدرگن ، نازرو  نیک  نادـناعم و  بولغم  ای  و  « 2  » یهلا ملع  رد  ظفح  موهفم  نتخاـس 

«4 . » تسناد رصحنم  اهنآ  رد  ار  هیآ  دافم 
هخـسن هب  نآ  صاصتخا  و  نوگاـنوگ ، ياههخـسن  رد  لاوز  عوقو  لـیلد  هب  هلمجلا  یف  ظـفح  بلاـق  رد  ظـفح  نیا  هیجوت  هک  ناـس  ناـمه 

لوزن یلـصا  فدـه  اریز  تسا . دورطم  لیلدیب و  يرما  زین  «، 5  » خـسن ریاس  فیرحت  شریذـپ  و  جـع )  ) بیاغ ماما  دزن  رد  دوجوم  نوصم 
دوجو اـب  اـهنت  فدـه  نیا  ققحت  دـندرگ . عفتنم  نآ  تیادـه  زا  دـنناوتب  اـت  تساـهنآ  سرتسد  رد  مدرم و  ناـیم  رد  نتم  نیا  دوجو  نآرق ،
رـصع ماما  دزن  هب  مدرم  سرتسد  زا  رود  ياهخـسن  ظفح  ددـنبیم و  تروص  نانآ  ياههنیـس  رد  ظـفح  اـی  مدرم و  دزن  بوتکم  ياههخـسن 
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«6 . » تسین دوصقم  نآ  هدننک  نیمأت  جع ) )
هلا و هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  سدـقم  دوجو  هب  تایآ  زا  یخرب  رد  رکذ  قالطا  دانتـسا  هب  ربمایپ  هب  رکذ  نداد  طاـبترا  هک  روط  ناـمه 

. تسا طبریب  زین  ( 9 - 10 قالط /  ) مّلس
«7 . » َداعیِْملا ُِفلُْخی  َهَّللا ال  َّنِإ  تسا : ریذپان  فلخت  هک  تسا  یهلا  ّدبؤم  هدعو  ثداوح ، دنزگ  زا  نآرق  تنایص  نیا ، ربانب 

: تسا تّزع  هیآ  دزاسیم  حرطم  يدنزگ  ره  زا  ار  نآرق  تمالس  يرتشیب  تحارص  اب  هک  يرگید  هیآ 
______________________________

ص 370. يرون ، نیسح  ازریم  باطخلا ، لصف  ( 1)
ص 405. یمق ، يازریم  لوصالا ، نیناوق  ( 2)

ص 369. باطخلا ، لصف  ( 3)
. هیآ لیذ  ریسافت  ریاس  ص 330 و  ج 5 ، نایبلا ، عمجم  ص 320 ، یسوط ج 6 ، خیش  نایبت ، ریسفت  ك : ر . (- 4)

ص 370. نامه ، ( 5)
ص 110. ج 12 ، نازیملا ، ك : ر . ( 6)

.31 دعر / ( 7)
 204 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

هیآ رد  « 1 . » ٍدـیِمَح ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو ال  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأَی  ٌزیِزَع ال  ٌباـتَِکل  ُهَّنِإ  َو  ْمُهَءاـج  اََّمل  ِرْکِّذـلِاب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. تسا نآرق  نتم  دوخ  يریذپان  ذوفن  زا  نخس  هیآ  نیا  رد  یلو  دوب ، هراشا  دروم  ییادخ  ینابهاگن  تظفاحم و  هلأسم  رکذ 

هدش نیمضت  يریذپان ، هنخر  ظاحل  هب  نورد  زا  مه  یهلا و  ینابهگن  لیلد  هب  نوریب  زا  مه  نآرق  تنایص  هک  تسا  نآ  هیآ  ود  لصاح  هتبلا 
یعوـن فـیرحت  هک  ارچ  تسا . نآرق  یباـیان  فـیرحت  ياـیوگ  حوـضو  هب  تسا  رادربماـن  نآرق  تفـص  ناوـنع  هب  هـک  زیزع »  » هژاو تـسا .

. تسا يریذپ  تسکش 
، یتساک رییغت ، هنوگ  ره  اریز  تسا . فیرحت  یفن  يایوگ  یبوخ  هب  زین  یگدـننک ) هابت  یگدـنوش ، هاـبت  « ) نـالطب  » یفن ریبعت  هک  ناـنچمه 

. تسا نآرق  نتفر  نایم  زا  لطاب و  یبایهار  یهابت و  بجوم  فیرحت ، ینوزف و 
ینایح نتم و  نیا  ینعی  تسا ، لماک  یفن  رب  رظان  زین  نآ ) زا  سپ  لوزن و  ماگنه  هب  ای  تشپ ، ور و  شیپ   ) هفلخ نم  هیدی و  نیب  نم  ترابع 

«2 . » دریذپیمن ار  ینالطب  یهابت و  هنوگ  چیه  يور  چیه  هب 
نآرق ینعی  تسا ، نآرق  يریذپان  بیـسآ  يریذپان و  فیرحت  تلع  روآ  دای  ٍدـیِمَح ) ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت   ) هیآ ینایاپ  هفیرـش  هلمج  هرخالاب  و 

للخ هک  تسا  یگژیو  نیا  دـجاو  یهلا  لعف  تسا . میکح  هنازرف و  يادـخ  مالک  هک  تسا  يریذپبیـسآ  هنوگ  ره  زا  نوصم  يور  نآ  زا 
. تسا نآ  ریذپ  ینوگرگد  یگژیو  رشب و  رکف  يوسارف  نآ  راتخاس  اوتحم و  نتم ، هک  تسا  نیمه  نآ  زاجعا  ساسا  تسا و  ریذپان 

يرود لالدتـسا  يور  چـیه  هب  فیرحت  یفن  يارب  نآرق  تاـیآ  هب  داهـشتسا  دـیدرگ ، هئارا  نونک  اـت  هک  یلیـالد  هب  هجوت  اـب  تسا  ینتفگ 
دیدرگ نشور  هک  هاگنآ  میدرک . یفن  ار  هدایز  هب  فیرحت  هلأسم  یلقع  هناگادج  لیلد  ود  رد  تسخن  ام  هک  ارچ  «. 3  » دوب دهاوخن 

______________________________

.41 - 42 ّتلصف / ( 1)
ص 131. ج 9 ، نایبت ، ریسفت  ك : ر . ( 2)

نایبلا ص 228. ص 161 ، ج 19 ، يزار ، رخف  ریبک ، ریسفت  ( 3)
 205 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
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نآرق يّدـحت  زاـجعا و  رتنشور  تراـبع  هب  میداد . رارق  یتساـک  هب  فیرحت  یفن  دنتـسم  ار  نآ  تسا ، راـگدرورپ  یحو  همه  دوجوم  نتم 
للخ دوب ، هتفای  ینوزف  ای  شهاک  هروس  کـی  تاـیآ  زا  يرادـقم  رگا  اریز  تسا . هدـشن  فیرحت  نآرق  تاـیآ  هک  تسا  نآ  هاوگ  دوجوم ،

. تسا ریذـپان  دـننام  زین  نونکا  مه  میرک  نآرق  هک  یلاح  رد  دادیم . تسد  زا  ار  شیوخ  يریذـپان  دـننام  دروخیم و  مه  رب  نآ  يریذـپان 
و تسا ، نآ  یـسررب  یعدتـسم  هکلب  دیامنیمن ، رابتعا  دقاف  ار  ینتم  چیه  ایوگ ، لیلد  دوجو  نودب  فیرحت  لامتحا  فرـص  نیا ، رب  نوزفا 

«1 . » ددرگیم تیبثت  نتم  تیجح  رابتعا و  دیدرگن ، تفای  فیرحت  تابثا  رب  یلیلد  هچنانچ 

. مالّسلا مهیلع  موصعم  ناماما  هاگدید  ب )

رد يرییغت  هنوگ  چیه  تسا و  هدوب  دوجوم  مالّسلا  هیلع  موصعم  ناماما  رصع  رد  هک  تسا  نامه  تسام ، رایتخا  رد  زورما  هک  یسدقم  نتم 
مرکا لوسر  رب  لزان  نآرق  ناونع  هب  ار  دنمجرا  نتم  نیمه  ریرقت  حیولت و  ای  حیرـصت  هب  یهلا  نایاوشیپ  زا  کی  ره  تسا . هدماین  دـیدپ  نآ 

. دناهدومن بیغرت  نآ  زا  هدافتسا  هب  ار  مدرم  هتخانش و 
فارحنا و حالصا  ار  شیوخ  همانرب  هحول  رـس  یمالـسا  هعماج  يرادمامز  نارود  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ناراگزیهرپ  ياوشیپ 

نآرق فیرحت  هنیمز  رد  ینخس  زگره  درکیم ، لمع  راهظا و  تسنادیم  قح  ار  هچنآ  ياهمهاو  چیهیب  دوب و  هداد  رارق  تافیرحت  ندودز 
یفن و تدش  هب  ار  ینامثع  فحاصم  رد  ییالما  طالغا  ياهراپ  حالصا  هنیمز  رد  دارفا  یخرب  داهنشیپ  یتح  مامه  ماما  نآ  درواین . نایم  رد 

«2 . » دندومن حیرصت  ینامثع  بوتکم  نتم  ندوب  یهلا  هب 
: دنراپسن نایسن  هتوب  رد  ار  يدمرس  رون  نیا  ادخ ، باتک  مدرم  هک  دوب  نآ  زوسلد  رگتیاده  نآ  رّرکم  توعد 

______________________________

ص 234. ج 1 ، یسانش ، نآرق  ك : ر . (- 1)
. نیودت ات  لوزن  زا  نآرق  موس ، شخب  ك : ر . ( 2)

 206 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
عیبانی بلقلا و  عیبر  هیف  و  نیمالا ، هببـس  نیتملا و  هّللا  لبح  ّهناف  هدـّقوت ...  اوبخی  اجارـس ال  هحیباصم و  أـفطت  ـال  ارون  باـتکلا  هیلع  لزنا  مث 

نآرقلا اذه  سلاج  ام  بذکی و  يّذلا ال  ثّدحملا  و  ّلضی ، يّذلا ال  يداهلا  ّشغی و  يّذلا ال  حصاّنلا  وه  نآرقلا  اذه  ّنا  اوملعا  و  ملعلا ... 
«1  ... » یمع نم  ناصقن  يده و  یف  ةدایز  ةدایزب ، هنع  ماقّالا  دحا 

«2 . » هناوعا مزهت  ّزع ال  هناکرا و  مدهت  تیب ال  و  هناسل ، ایعی  قطان ال  مکرهظا ، نیب  هّللا  باتک  و 
: هک تسا  لقن  مالّسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  ترضح  مشش  ماما  زا 

«3 . » هفلخ نم  هیدی و ال  نیب  نم  لطابلا  هیتأی  يّذلا ال  زیزعلا  باتکلا  وه  هلیزنت و  هیحو و  هّللا و  باتک  هّللا و  مالک  وه 
«4  ... » هتمتاخ یلا  هتحتاف  نم  ّقح  ّهنا 

: دومرف هک  تسا  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
ءاـملعلا ۀـیاوّرلل و  مهظفح  مهبجعی  لاّـهجلا  و  هنوعری ، ـال  هنووری و  مهف  هدودـح ، اوـفّرح  هفورح و  اوماـقا  نا  باـتکلا  مهذـبن  نم  ناـک  و 

«5  ... » ۀیاعّرلل مهکرت  مهنزحی 
فیرحت شریذـپ  هک  ارچ  تسا . گرتس  نآرق  یبایان  فیرحت  رب  نشور  هاوگ  نیقیرف  قیرط  زا  يورم  نیلقث  رتاوتم  ثیدـح  هک  روط  نامه 

یبای تیاده  همزال  ادخ  باتک  هب  کسمت  هدش  دای  ثیدح  رد  تسا . نآ  تیجح  طوقس  باتک و  رابتعا  مدع  مزلتسم 
______________________________

هبطخ 176. هغالبلا ، جهن  ( 1)
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هبطخ 133. هغالبلا ، جهن  ( 2)
ص 118. ج 89 ، راونالا ، راحب  ( 3)

. نامه ( 4)
ص 53. ج 8 ، یفاک ، هضور  ( 5)

 207 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
دودـسم زین  ار  تنـس  رغـصا و  لـقث  زا  يریگهرهب  هنیمز  ربـکا ، لـقث  ینعی  ادـخ  باـتک  ّتیجح  مدـع  هکنآ  رب  نوزفا  تـسا . هدـش  هدرمش 

. دریگیم ینآرق  یحو  نتم  زا  ار  شیوخ  رابتعا  هک  دیامنیم 
. ادبا يدعب  ولضت  نل  امهب  متکسمت  نا  ام  یتیب ، لها  یترتع  هّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینا 

اب طابترا  رد  هک  صوصن  نیا  تسا . هدش  یفّرعم  تایاور  لوبق  در و  شجنـس و  رایعم  ناونع  هب  نآرق  رابخا ، هلـسلس  کی  رد  هک  نانچمه 
مدرم مومع  رایتخا  رد  ار  راوتسا  صخاش  نیا  تسا ، هدش  نایب  هعیش  ناماما  ادخ و  لوسر  رب  هتخاس  دوخ  ياههتفگ  تبـسن  لعج و  عضو و 
دوـب نآ  قباـطم  رگا  دـنیامن ، یباـیزرا  نآرق  وـترپ  رد  ار  نآ  دیـسر ، ناـشیا  هب  ناراوـگرزب  نآ  لوـق  زا  یثیدـح  یتـقو  هک  تسا  هداد  رارق 

. دنیامن یفن  دوب ، نآ  فلاخم  رگا  و  دنریذپب ،
فلاخ ام  هوذخف و  هّللا  باتک  قفاو  امف  رون  باوص  ّلک  یلع  ۀـقیقح و  ّقح  ّلک  یلع  ّنا  دومرف : مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر 

«1 . » هوعرف هّللا  باتک 
. دوش هدرمش  لطاب  قح و  سایقم  ات  دشاب  فیرحت  هنوگ  ره  زا  نوصم  دنسلا و  یعطق  نآرق  نتم  تسیابیم  هک  تسا  یعیبط 

. دشاب ناناملسم  نایم  رتاوتم  نتم  نیمه  هب  تسیابیم  تایاور  هضرع  يور  نیا  زا 
نآرق فلاخم  ددرگ  یبایزرا  نآ  اب  هضرع و  میرک  نآرق  نتم  دوخ  رب  نآرق  فیرحت  زا  هدـنهد  شرازگ  تـالوقنم  یتقو  هک  تسا  حـضاو 

. دندرگ درط  دنشابن ، هیجوت  لباق  هک  یتروص  رد  تالوقنم  نیا  نیا ، ربانب  دوشیم . هدرمش  دیامنیم  نیمضت  ار  دوخ  تنایص  اتحارص  هک 

. نآرق صن  رتاوت  رب  خیرات  یهاوگ  ج )

، دیدرگ هظحالم  موس  شخب  رد  هک  روط  نامه 
______________________________

ص 325. يرون ج 17 ، نیسح  ازریم  لئاسولا ، كردتسم  ص 17 ، ج 92 ، راونالا ، راحب  ك : زین ر . ص 69 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 1)
 208 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

رب نمیهم  هک  یهلا  بوتکم  نیا  دزاسیم . یفتنم  ار  ینکفا  دیدرت  هنوگ  ره  هنیمز  هک  تسا  راوتسا  هدنز و  رایـسب  يدنـس  ياراد  نآرق  نتم 
تخیمآ و رد  ناناملـسم  ناج  اب  لوزن  زاغآ  نامه  زا  تسوج ، تیادـه  ناناملـسم  یـساسا  نوناـق  ینوناـق و  ساـسا  ینامـسآ و  بتک  همه 
هب تسد  ناناملـسم  مامت  نایم  رتاوتم  روط  هب  دـیدرگ و  طبـض  تبث و  اهلد  حول  اهرازبا و  رب  نآ  فورح  ناگژاو و  هکلب  تایآ ، اههروس و 

«1 . » تفای شیازفا  اهلد  رد  نآ  عیفر  هاگیاج  تشذگ ، تیاده  همان  نیا  ینیمز  رمع  رب  هچ  ره  تشگ و  تسد 
حرـش دناهداد . رارق  دیکأت  دروم  حیرـصت و  ار  انعم  نیمه  زورما  هب  ات  مالّـسلا  مهیلع  همئا  رـصع  زا  هعیـش  مالعا  زا  يرایـسب  هک  روط  نامه 

، تاداقتعالا رد  381 ه )  ) قودص خیش  دوشیم . رکذ  اهنآ  زا  یخرب  مان  هراشا  هب  « 2 . » دنکیم بلط  ار  یلقتسم  شراگن  ناگرزب  نآ  يارآ 
رد روکذم  یلوا ، تایسلبارط  لئاسم  رد  436 ه )  ) يدهلا ملع  یضترم  فیرش  ص 93 ، تالاقملا ، لیاوا  رد  413 ه )  ) دیفم خیش  باب 33 ،
نب دیـس  ناـیبلا ، عمجم  همدـقم  رد  548 ه )  ) یـسربط مالـسالا  نیما  نایبت ، ریـسفت  همدـقم  رد  460 ه )  ) یـسوط خیـش  نایبلا ، عمجم  همدقم 

گرزب ياهقف  نادنمـشناد و  رـضاح و  رـصع  ات  ۀیوانهملا ...  لئاسملا  ۀبوجا  رد  726 ه )  ) یلح همالع  دوعسلا ، دعـس  رد  664 ه )  ) سوواط
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 ... و هر )  ) ییوخ هّللا  تیآ  و  هر )  ) ینیمخ ماما  دننامه  هعیش  رصاعم 
ره هتسناد ، نادنمشناد  روهشم  لوبقم و  هدیقع  ار  يأر  نیمه  مراهچ  نرق  رد  نایرعشا  ياوشیپ  يرعـشا ، نسحلا  وبا  ماما  لثم  یناسک  یتح 

دننامه هعیـش ، ناشیدنا  کشخ  زا  یکدنا  هورگ  هب  بوسنم  ار  فیرحت  هب  هدیقع  دنکیم و  یفن  تّدش  هب  ار  شیازفا  شهاک ، رییغت ، هنوگ 
«3 . » دشابیمن انتعا  لباق  هک  دنادیم  هماع  هیوشح 

______________________________

. نیودت ات  لوزن  زا  نآرق  شخب : هب  ك : ر . (- 1)
ص 54. فیرحتلا ، نع  نآرقلا  ۀنایص  ك : ر . ( 2)

ص 74. فیرحتلا ، نم  نآرقلا  ۀنایص  زا  لقن  هب  ص 119 ، ج 1 ، نییمالسالا ، تالاقم  ( 3)
209 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

فیرحت نالئاق  ياهزیواتسد 

هراشا

ناثدحم دوب و  نآرق  یگتفایان  فیرحت  یمالسا - قرف  رگید  دننامه  هیماما - هعیش  یعطق  یمـسر و  هدیقع  دیدرگ  هظحالم  هک  روط  نامه 
هب کی  ره  ضیف  نسحم  الم  یلماع و  ّرح  خیـش  نیثدحملا  ۀـمتاخ  نامز  ینعی  رخأتم  نارود  ات  مالّـسلا  مهیلع  همئا  رـصع  زا  ناشیا  گرزب 
هک دنچ  ره  دوب ، هدرواین  نایم  هب  فیرحت  زا  ینخس  ناشیا  زا  يدحا  دندوب و  هتشاد  نایب  ار  يدنزگ  ره  زا  نآرق  تنایص  دیکأت  حیرـصت و 

. دومنیم فیرش  باتک  فیرحت  مزلتسم  توالت  خسن  رب  ینبم  ناشیا  هیوشح  ثیدح و  لها  نانخس  هماع  نایم  رد 
تخانـش رما  رد  ار  يرگید  رایع  چیه  لقن  رهاظ  رب  دومج  زج  هک  دـندمآ  دـیدپ  افرژیب  ناکّـسنتم  زا  یهورگ  مهدزاود  نرق  هعیلط  رد  اما 

رب نعط  ربمایپ و  ترتع  میرکت  يارب  یطارفا و  ییاّربت  ییاـّلوت و  ياـههزیگنا  هب  دـندش ، ناـیرابخا  هب  موسوم  هک  ناـنیا  دنتخانـشیمن . نید 
لد هداس  یلو  زوسلد  تیـصخش  عمج  نیا  رادولج  اوشیپ و  دندرک ! روک  ار  مشچ  وربا ، حالـصا  ياج  حالطـصا  هب  ناشیا  نافلاخم  رایغا و 
هک ۀـینامعنلا  راونالا  باتک  رد  يو  داد . رـس  ار  نآرق  فیرحت  هناسفا  راـب  نیتسخن  يارب  هک  دوب  1112 ه ق )  ) يریازج هّللا  ۀمعن  دیس  ینعی 
رد ار  رایغا  تسد  شیوخ  معز  هب  تسد  نیا  زا  يراـبخا  ساـسا  رب  تسا ، هنادرخباـن  یگتخاـس و  تـالوقنم  اـههناسفا و  صـصق ، زا  ولمم 
مه طسوت  هشیدنا  نیمه  سپس  « 1 ! » درک اشفا  ار  ادـخ  باتک  رد  فیرحت  رییغت و  داجیا  درک و  ور  نآرق  تحاس  هب  تبـسن  يزادـنا  تسد 

فلؤم یمق  سابع  خیـش  هعیرذـلا و  فلؤم  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش  داتـسا  يراصنا و  خیـش  درگاـش  1254 ه ق )  ) يروـن يازریم  وا  يأر 
لیالد ناونع  هب  ار  هناگهدزاود  لوصف  درک و  میظنت  لصف  هدزاود  همدـقم و  هس  رد  ار  باطخلا  لصف  باتک  وا  دـش . لاـبند  راـحبلا  ۀـنیفس 

. تشادنپ فیرحت  رب  نوگانوگ 
______________________________

. ةایحلا عبنم  ص 357 ، ج 2 ، ، 277 ، 98 ص 97 ، ج 1 ، ۀینامعنلا ، راونالا  ( 1)
 210 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. دیدرگ هجاوم  ینس  هعیش و  نادنمشناد  یفنم  رایسب  لمعلا  سکع  اب  يو  فیلأت 
خیش يو ، رصاعم  هتشون  باتکلا  فیرحت  مدع  یف  بایترالا  فشک  هک  دش ، هتشون  يو  باتک  رب  مالسا  ملاع  رـسارس  زا  یناوارف  ياههیدر 

هیرظن نیا  موش  راـثآ  نکیل  دـناشک . لاـعفنا  هب  ار  وا  دوـخ ، يراوتـسا  اـب  1323 ه ق )  ) ینارهط بّرعم  هب  روهـشم  مساـقلا  یبا  نب  دوـمحم 
. دیدرگ رگیدکی  رب  نعط  ینس و  هعیش و  ياپون  تالداجم  مالسا و  ملاع  رد  اغوغ  رپ  ياهنتف  میظع و  ياهنخر  رابتعایب 
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زین نانآ  دوخ  هک  تسا  ّتنـس  لها  ثیداحا  زا  همه  یقاب  هدـش ، لقن  هعیـش  قیرط  زا  لیلد  ود  اـهنت  وا  هناـگدزاود  لـیالد  زا  هکنآ  تفگش 
: دوشیم هصالخ  لیذ  روما  رد  يو  هناگهزاود  لیالد  دنشابیمن . لئاق  اهنآ  يارب  يرابتعا  نیرتمک 

. اهتما ریاس  اب  یمالسا  تما  تهباشم  . 1

رهاظ و  « 1 - » هلثم ۀمالا  هذه  یف  نوکی  ۀـفلاسلا  ممالا  یف  ناک  ام  ّلک  هعیـش - ثیداحا  زا  یخرب  ّتنـس و  لها  تایاور  هب  کی  لصف  رد  وا 
تما رد  تهباشم ، لیلد  هب  تسا ، هداد  خر  نیشیپ  ياهتما  رد  هچنآ  ره  هک  تسا  هتـسج  دانتـسا  « 2 - » ٍقَبَط ْنَع  ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل  تاـیآ - یخرب 

. تسا ینامسآ  باتک  فیرحت  اهدادیور  نیا  هلمج  زا  داد و  دهاوخ  خر  زین  مالسا 
رگا اریز  دماجنایمن . فیرحت  رب  ملع  هب  هتـشادن  یتلالد  هنوگ  چیه  دنـس  رد  هشقانم  زا  رظن  فرـص  دـنداحآ ، رابخا  هک  هراشا  دروم  رابخا 

زین نآرق  یگنادواج  زاجعا و  هک  روط  نامه  تسا . فیرحت  یفن  تایاور  تایآ و  صقانم  دـشاب ، روما  همه  رد  لماک  تهباـشم  ناـشدارم 
روظنم روما  یخرب  رد  هلمجلا  یف  تهباشم  تاـیاور  نیا  داـفم  رگا  و  « 3 . » تسا ینامـسآ  بتک  ریاس  نآرق و  نایم  حیرـص  توافت  رگناشن 

. دشابیمن لدتسم  يوعد  تابثا  مزلتسم  دشاب ،
______________________________

ص 220. نایبلا ، ( 1)
.19 قاقشنا / ( 2)

ص 395. نآرقلا ، لوح  ۀّماه  قئاقح  ك : ر . ( 3)
211 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. رگید ياهنآرق  دوجو  افلخ و  طسوت  نآرق  عمج  تایاور  . 2

عمج تیفیک  هب  لوصف  نیا  رد  وا  تسا . متفه  مشـش و  مجنپ ، مراهچ ، مود ، ياهلصف  رد  يرون  یجاـح  نخـس  لـصاح  هدـش  داـی  ناونع 
مالّـسلا هیلع  یلع  ترـضح  فحـصم  دـننامه  يرگید  فحاصم  دوجو  و  متفه ) لصف   ) نامثع و  مود ) لـصف   ) رکب وبا  راـگزور  رد  نآرق 

ینعی ینونک  فحصم  فلاخم  هک  مشش ،) لصف   ) بعک نبا  ّیبا  فحصم  و  مجنپ ) لصف   ) دوعسم نب  هّللا  دبع  فحـصم  و  مراهچ ) لصف  )
. تسا هدرک  يریگهجیتن  ار  ناناملسم  تسد  رد  دوجوم  نآرق  فیرحت  اهنیا  زا  هدرک ، هراشا  دناهدوب ، تفالخ  هاگتسد  یمسر  فحصم 

نآ روتسد  هب  مرکا  لوسر  رصع  رد  یمامتب  میرک  نآرق  نتم  دش ، هداد  حرش  لیـصفت  هب  نآرق  نیودت  لوزن و  هب  طوبرم  شخب  رد  هکنانچ 
تابوتکم نایباحـص ، مامت  هظفاح  رب  نوزفا  تفرگ ، ماجنا  نوگاـنوگ  یعاود  هب  هک  يدـعب  ياهـشراگن  یلـصا  ذـخأم  دـش . ریرحت  یمارگ 

. تسا رادربان  دیدرت  ادخ  ربمایپ  رب  لزان  ینآرق  یحو  زا  رضاح  نتم  رییغت  ینوزف و  یتساک و  مدع  و  تسا ، هدوب  ادخ  لوسر  یحو ، نابتاک 
لیبق زا  هدـش  دای  فالتخا  دراوم  ناونع  هب  هک  هچنآ  هکلب  هتـشادن ، نتم  رد  توافت  دوجوم ، نآرق  اب  رگید  يـالاو  ياهتیـصخش  فحاـصم 

ینامثع نّودـم  نآرق  اب  دوجوم  نآرق  رگا  تسا و  هدوب  هریغ  قادـصم و  نایب  لیوأت و  ریـسفت و  لوزن ، نأش  نایب  لوزن ، بیترت  رب  شراـگن 
. درکیم حالصا  ار  نآ  تفالخ  رصع  رد  ضارتعا و  نآ  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  تشاد ، نتم  توافت 

. ةوالتلا خسن  رابخا  . 3

رابخا نیا  تسا ! نآرق  زا  یمظعم  شخب  رد  توالت ، خسن  يایوگ  اهنآ  نومـضم  هک  تسا  هدش  لقن  یناوارف  تایاور  ّتنـس  لها  بتک  رد 
نیا تسا . یعطق  لیالد  ضقانم  دورطم و  اوتحم  ثیح  زا  و  دودرم ، دنـس  ظاـحل  زا  هدـش  لـقن  هماـع  هیوشح  ثیدـحلا و  لـها  طـسوت  هک 

توالت خسن  هب  موسوم  فیرحت ، ماهتا  زا  زیهرپ  تهج  هدش ، عقاو  هماع  شریذپ  دروم  نومـضم  دنـس و  یبایزرا  نودـب  هک  رابخا  هعومجم 
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رد يرون  يازریم  لیالد  هلمج  زا  متشه و  موس و  لوصف  تسا . هدش 
 212 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. تسا ینآرق  یحو  هب  تیاور  طلخ  الامتحا  زین  يدراوم  رد  و  لوبقمان ، بلاغ  هک  تسا  تایورم  زا  هورگ  نیا  نآرق  فیرحت  يوعد 
. تسین ینتفریذپ  هجو  چیه  هب  هدش  دای  رابخا  و  راکنا ، دروم  یلک  روط  هب  هعیش  هاگدید  زا  توالت  خسن 

امهومجراف اینز  اذا  ۀخیشلا  خیـشلا و  تفریذپن : ار  نآ  یـسک  درک و  لقن  باطخ  نب  رمع  هک  تسا  مجر »  » هیآ توالت  خسن  زا  ییاههنومن 
شارفلل و دـلولا  شارف : هیآ  «، 3  » ةرم لوا  متدـهاج  امک  اودـهاج  داهج : هیآ  «، 2  » مکبرفک مکئابآ  نم  مکئاـفتنا  نا  ۀـبغر : هیآ  «، 1  » ۀتبلا

نلف اریخ  لعفی  نم  ۀینارـصنلا و  ۀیدوهیلا و ال  ۀکرـشملا و ال  ریغ  ۀیفینحلا  هّللا  دنع  نیدلا  ّنا  : » هّنیب هروس  رد  ۀیفینح  هیآ  «، 4  » رجحلا رهاعلل 
سمخ  » هب لیدبت  سپس  نمّرحی ، تامولعم  تاعـضر  رـشع  تسا : هدوب  نیا  هلزان  تایآ  هلمج  زا  هتفگ  هشیاع  هک  ۀعاضر ، هیآ  «، 5  » هرفکی

هدوب تئارب  هروس  لداعم  دش  یعدـم  يرعـشا  یـسوم  وبا  هک  ياهروس  « 6 ! » دروخ ار  نآ  هنایروم  ربمایپ ، تاـفو  زا  سپ  دـش و  تاـمولعم »
اثلاث ایداو  یغتبال  لام  نم  نایداو  مدآ  نبال  ناک  ول  دراد ! داـی  ار  هلمج  ود  نیا  طـقف  تسا و  هدرک  شومارف  ار  نآ  شیوخ  معز  هب  تسا و 
یقاب فرح  ( 32671  ) اهنت فرح  ( 1027000  ) زا هتفر و  نایم  زا  نآرق  موس  ود  زا  شیب  رمع  معز  هب  باّرتلا . ّالا  مدآ  نبا  فوج  ألمی  ـال  و 

فذـح نآ  رد  هلمـسب  هلمج  زا  تسخن و  شخب  هک  تسا  هدوب  هرقب  هروس  لداعم  تئارب  هروس  سنا  نب  کلام  ناـمگ  هب  « 7 ! » تسا هدنام 
«8 ! » تسا هدش 

______________________________

ص 86. ج 2 ، ناقتالا ، ( 1)
ص 106. ج 1 ، روثنملا ، ردلا  ( 2)

. نامه ( 3)
ص 128. فیرحتلا ، نم  نآرقلا  ۀنایص  زا  لقن  هب  ص 127 ، ج 12 ، يراخبلا ، حرشب  يرابلا  حتف  ( 4)

ص 132. فیرحتلا ، نم  نآرقلا  ۀنایص  زا  لقن  هب  ص 132 ، ج 5 ، لبنج ، دمحا  دنسم  ( 5)
ص 131. فیرحتلا ، نم  نآرقلا  ۀنایص  زا  لقن  هب  ص 118 ، ج 2 ، کلاوحلا ، ریونت  ( 6)

ص 198. ج 1 ، ناقتالا ، ( 7)
ص 184. ج 1 ، نامه ، ( 8)

213 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. نآرق شهاک  رابخا  . 4

هعیـش نایرابخا  قیرط  زا  شخب  نیا  ثیداحا  بلاغ  نکیل  درادن . یلبق  بلاطم  اب  ینادنچ  توافت  نومـضم  اوتحم و  رظن  زا  هدـش  دای  ناونع 
نآرق فیرحت  لیلد  ار  اهنآ  يرون  یجاح  هک  تسا  ثیداحا  هنوگ  نیا  زا  نوحـشم  باطخلا  لصف  مهدزاود  مهدزای و  لصف  تسا . لوقنم 

مهد لصف  مالّـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  مرکا و  ربمایپ  يایـصوا  مان  طقـس  فذـح و  نوماریپ  هدـش ، داـی  باـتک  مهن  لـصف  تسا . هتـشادنپ 
، هیامتـسد نیا  هب  خـساپ  رد  درامـش ! فّرحم  ار  نآرق  هک  تسا  هدیـشخب  ار  هجیتن  نیا  يو  يارب  زین  تآارق  زا  يرایـسب  نداهن  رانک  هرابرد 

: دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دناهدرک  هئارا  ینیتم  ياهخساپ  هعیش  یمالسا  نادنمشناد 
یناسک بتک  زا  تسا و  رابتعا  دـقاف  ناشدنـس  ای  هتـشادن و  دنـس  اـهنآ  تیرثکا  تسا ، تیاور  هک 1122  هدزاود  هدزاـی و  لوصف  ثیداـحا 

لباق هک  دنس  ياراد  تایورم  « 1 . » دناهدوب بهذملا  دساف  باذک و  هک  هدش  لقن  یفوک ، دمحا  نب  یلع  يراّیـس و  دّمحم  نب  دمحا  دـننام 
نأش ای  یحیـضوت و  ای  يریـسفت  تایاور  زین  اـهنآ  زا  یخرب  تسا . تئارق  فـالتخا  هب  طوبرم  اـهنآ  رثکا  هک  تسا  هرقف  اهنت 307  دناهجوت 
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. تسا قادصم  نییعت  ای  هیآ و  لیوأت  ای  لوزن 
نیدب «. 2  » یحالطـصا فیرحت  هن  تسا و  رظن  دروم  يونعم ، فیرحت  تسا ، هداتفا  روکذـم  اهنآ  رد  فیرحت  هژاو  هک  اـهنآ  زا  ياهتـسد  و 

. دننک هدولآ  فیرحت  هب  ار  نآرق  نماد  دنناوتیمن  اهنیا  زا  کی  چیه  ظاحل 
نوچ تسا . نآرق  دوخ  ّتیجح  رب  فقوتم  اهنآ  ّتیجح  دنـس ، تحـص  ضرف  هب  هدـش  لقن  نآرق  فیرحت  رد  هک  داـحآ  راـبخا  نیا  اـساسا 

فیرحت رابخا  دافم  ذخا  يور  نیا  زا  تسا . نآرق  دوخ  موصعم  ماما  مّلس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  لوق  ّتیجح  عجرم 
______________________________

ص 245. نایبلا ، ( 1)
.239 ص 196 - نارقلا ، ۀنایص  ك : ر . ( 2)
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لکشم دناهتشاد  نایرابخا  هک  یلکشم  « 1 . » دیآیم مزال  اهنآ  مدع  اهنآ  توبث  زا  ینعی  دوشیم ، اهنآ  دوخ  رابتعا  نادقف  طاقسا و  بجوم 

قدص كالم  کحم و  ثیدح و  رب  مکاح  رودصلا و  یعطق  نتم  هک  ار  نآرق  اریز  تسا . ینید  مهف  ثیدحلا و  تفرعم  رد  یـسانش  شور 
دقن هار  هک  تسا  هدوب  لوقنم  هنوگ  ره  هب  یطارفا  ياکتا  زا  یـشان  يور ، ههاریب  همه  نیا  دناهداد . رارق  ثیدـح  يرواد  موکحم  تسا ، نآ 

. تسا هدرک  دودسم  ار  هنانیب  عقاو  شرگن  و 
هک دـننک  تباث  ات  دـنیامن ، ناـگمه  دزـشوگ  ار  نآ  نآرق  هب  تمدـخ  ناـمگ  هب  دناهدیـشوک  یهورگ  هک  تسا  يزیچ  نآ  ماـمت  همه ، نیا 

نیا هک  میدـید  نکیل  دـندناشک ! فـیرحت  هب  ار  نآ  دـندیزرو و  تناـیخ  نآ  قـح  رد  هتـشاد  اور  متـس  نآرق  نأـش  رد  هشیپ  اـفج  یهورگ 
تساـههنخر و نیا  زا  رترب  میرک  نآرق  رتاوتم  نتم  اریز  درادـن . یمالـسا  تما  هاـگن  رد  یـشزرا  نیرتـمک  هناـحولهداس  ياـهییوگهدوهیب 

ناملاع همه  یعطق  عاـمجا  یمالـسا و  تما  ناـیم  رد  یخیراـت  ياـیوگ  دـهاوش  یعطق و  تاـیاور  نآرق و  نتم  دوخ  یلقن  و  یلقع ، لـیالد 
ثیدـحلا لها  نوچ  ینارظنهتوک  ياهيزوسلد  هب  دـنمزاین  هک  تسا  نآ  زا  رتارف  نآرق  یگرتس  تسا و  یهلا  زاجعا  نیا  هناوتـشپ  یمالـسا 

! دشاب هعیش  نایرابخا  هماع و 
______________________________

(. هر  ) ییابطابط همالع  لوق  زا  ص 206 ، نابات ، رهم  ( 1)
215 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لمأت تهج  ییاهشسرپ 

. دیئامن نایب  ار  فیرحت  هملک  يوغل  موهفم  - 1
. دینک شرازگ  ار  فیرحت  هژاو  نوگانوگ  تاحالطصا  - 2

؟ دنکیم تابثا  ار  نآرق  يریذپان  فیرحت  هنوگچ  تمکح  ناهرب  هک  دیهد  حیضوت  - 3
؟ دومن تابثا  ار  میرک  نآرق  تنایص  ناوتیم  هنوگچ  نآرق  يدحت  زاجعا و  زا  - 4

؟ تسیچ رکذ  هیآ  دافم  - 5
؟ دراد میرک  نآرق  يریذپان  فیرحت  رب  یتلالد  عون  هچ  تّزع  هیآ  - 6

؟ تسا هدوب  هنوگچ  دوجوم  نآرق  هب  تبسن  مالّسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  شرگن  - 7
؟ دنمادک نآرق  نتم  تمصع  یخیرات  دهاوش  - 8

؟ تسیچ اهتما  ریاس  اب  یمالسا  تما  تهباشم  دافم  - 9
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؟ تسا نآرق  يریذپ  فیرحت  ینامثع  عمج  همزال  ایآ  - 10
؟ تسا شریذپ  لباق  توالت  رد  خسن  ایآ  - 11

؟ دوشیم یبایزرا  هنوگچ  نآرق  ناصقن  هنیمز  رد  لوقنم  رابخا  - 12
217 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

نآرق مهف  ینابم  لوصا و  مجنپ  شخب 

هراشا

تایح بآ  ماهدید  شریمض  ردتابث  یهاوخ  رگا  نآرق  زا  روخرب 
فخت ماقم ال  رب  دناسریمفخت  مایپ ال  ار  ام  دهدیم 

زوسب ار  دوخ  یکی  شتایآ  ردنازونه  نآرق  رد  تسا  یقاب  ناهج  دص 
لابقا ناوتیم  ندیرفآ  رگید  رصعناوتیم  ندیپت  اهبش  اهزور ،
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نآرق يریذپ  مهف  ّلوا  لصف 

هراشا

لیـالد نآ ، یحو  لوزن و  تیفیک  دـننامه : تسا ، نآرق  صن  تلاـصا  هب  طوـبرم  اـهنآ  زا  هلـسلس  کـی  نآرق  موـلع  ثحاـبم  هعوـمجم  رد 
فیرحت نآ ، تنایـص  يراپـس و  رطاـخ  هب  تئارق و  نآ ، نیودـت  شراـگن و  هـقیرط  نآ ، زاـجعا  ياـههصرع  ندوـب و  ییادـخ  تیناـقح و 

. نآ نتم  لصا و  يراگدنام  يریذپان و 
لوزن ییاهن  فده  یساسا و  رایـسب  هلحرم  هک  دعب  هبترم  نآرق ، نتم  ندوب  یهلا  زارحا  ثحابم و  هلـسلس  نیا  تیبثت  زا  سپ  یعیبط  روط  هب 

انعم کـی  هب  و  تسا ، رادربماـن  یحو » ریـسفت   » احالطـصا هک  تسا  ناـمه  هلحرم  نیا  تسا . یحو  ياوـتحم  مهف  دـیآیم ، رامـش  هـب  صن 
. تشاد بوسحم  ینید  تفرعم  نوگانوگ  ياههزوح  يرادیدپ  أشنم  يروحم و  هطقن  ار  نآ  ناوتیم 

دوب نایز  ات  لیصا  تغل  نابز و  هب  یهلا  همان  یمارگ  نیا  هکنیا  بسح  هب  ناناملسم ، نایم  رد  ادخ  ربمایپ  روضح  راگزور  لوزن و  رـصع  رد 
هتـسد دورف  یعامتجا  يرکف و  ياضف  رد  دوخ  نانآ  و  نآرق ، نیرق  هراومه  یمارگ  نآ  يراتفگ  ناـیب  يرادرک و  تریـس  يوس  رگید  زا  و 

دوخ لالز  طیسب و  هشیدنا  اب  ناشیا  يور  نیا  زا  دنتشاد . رارق  تایآ  هتسد 
 220 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. دنتشادیم تفایرد  ار  تایآ  بلاغ  يرهاظ  میهافم 
ياـهینوگرگد مّلـس و  هلا و  هیلع و  هـّللا  یّلـص  هـّللا  لوـسر  تـلحر  اـب  دـنامن . رادـیاپ  هـشیمه  يارب  یگنهرف  یعاـمتجا - ياـضف  نآ  اـّما 

رادروخرب ياهژیو  تایحور  گنهرف و  نابز و  تغل و  زا  کی  ره  هک  ناناملـسم  ون  ترثک  مالـسا و  ملاـع  ياـیفارغج  هعـسوت  و  یعاـمتجا ،
نایباحـص لاحترا  برع ، ریغ  برع و  نوگانوگ  دالب  ناناملـسم  ياهدش  دمآ و  تفای . نیوکت  يدیدج  يرکف  دتـس  داد و  عبطلاب  دـندوب ،

یلخاد و نانمـشد  رگید  يوس  زا  تخاـس . رثأـتم  ار  هدـنامیقاب  یملع  هریـس  گـنهرف و  ناـبز و  نیزاـغآ  تلاـصا  نآ  ادـخ  لوسر  گرزب 
زا ار  شیوخ  ماقتنا  ات  دندیـشوک  دـندوب ، هداد  تسد  زا  ار  راکـشآ  هضراعم  ناوت  ون  نییآ  نیا  رادـتقا  لباقم  رد  هک  مالـسا  ملاع  یجراـخ 

. دنزیر ورف  ناناملسم  ماک  رد  ادخ  باتک  ریسفت  تناید و  حرش  بلاق  رد  ای  ههبش و  سابل  رد  هدولآ  ژک و  ياههشیدنا  قیرزت  قیرط 
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ینورد ياههنیک  هناهاوخریخ  نابز  اب  هک  دیدرگ  ناشیا  لاثما  هبّنم و  نب  بهو  رابحالا ، بعک  نوچمه  یناسک  ياریذپ  قشمد  يوما  رابرد 
ياهنوگ هب  نایسابع  رصع  رد  ناتساد  نیمه  دنداد . ياج  یمالسا  هعماج  يرکف  ياضف  رد  دوملت و ...  ياههناسفا  رـشن  قیرط  زا  ار  شیوخ 
یفـسلف یمالک و  راثآ  همجرت  و  نوگانوگ ، نایدا  بهاذـم و  بابرا  قلطم  يدازآ  هرظانم و  ثحب و  سلاـجم  یمـسر  لیکـشت  اـب  رگید و 

ياهتشادرب مینکیم  هظحالم  هک  تساههنیمز  نیمه  رثا  رد  درک و  ناملسم  ناعّبتتم  يرکف  ياضف  دراو  ار  يرگید  دیدج  رصانع  ینانوی ،
اب همه  صیوفت و ...  ربج ، هیبشت ، لیطعت ، لـها  يرکف  ياـهتفایهر  دوشیم . هضرع  ادـخ  باـتک  قیاـقح  زا  ضراـعم  هاـگ  و  نوگاـنوگ ،

. تساهینوگرگد نیا  درواهر  همه  نیا  دریگیم و  تروص  یهلا  تایآ  هب  دانتسا 
باتک مهف  ياتـسار  رد  هیاریپیب  حیحـص و  راک  هار  نتفای  و  ییوجهراچ ، دـنمزاین  همه  همه و  هک  تسا  یبابـسا  لماوع و  زا  ياهمـش  اهنیا 

. تسادخ
یهورگ یتح  سابع و  نبا  بعک و  نبا  ّیبا  دوعسم ، نبا  هّللا  دبع  مالّسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نوچ  ییانشآ  نآرق  نایباحص  كدنا  رگا 

يروضح مهف  رثا و  ورملق  رد  اهنت  نیعبات ، زا 
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هلصاف تسخن  ردص  زا  هک  هچ  ره  رخأتم - ياهنارود  رد  دندرکیمن ، ریـسفت  ار  نآرق  ناگژاو ، ياهراپ  هب  دانتـسا  ادخ و  لوسر  زا  شیوخ 
. میتسه ینآرق  ياهتفایرد  هصرع  رد  يأر  عادبا  دهاش  ام  ههبش ، شسرپ و  زا  نوحشم  ياههشیدنا  شیادیپ  اب  میریگیم -

نامه یمازتلا ، تلالد  موهفم و  قوطنم و  زا  معا  یهلا ، دارم  جارختـسا  یبایتسد و  يارب  میناوتیمن  رـصع  نیا  رد  رگید  ام  تروص  نیا  رد 
هار نیا  ياهتفایهر  اهشور و  لوصا ، ینابم ، اهنآ  هعومجم  هک  دوب  يرصانع  يوجتسج  رد  دیاب  نونکا  میرامـشب . صخاش  ار  نیتسخن  هیور 

اب نودب  ییانـشآ  فرـص  زورما  رگوجتـسج  ناملـسم  يارب  هک  تسا  حضاو  دیامن . لیهـست  تبثم  جیاتن  هب  ندیـسر  رد  ار  رطخ  فوخرپ و 
. دشابیمن یفاک  ینآرق  فیرش  صن  دنمشور  طوبضم و  مهف  تهج  نیعبات  هباحص و  لوق  لقن  ای  تیاور و  دنچ  ندرک  ادیپ  و  یبرع ، نابز 

یضتقم یعامتجا  یگنهرف ، نوگانوگ  لماوع  للع و  نامز و  تشذگ  هک  يدعاوق  تساهنیا . زا  رتارف  يروما  دنمزاین  ام  يزورما  مهف  هکلب 
دندیشوک یمالسا  نادنمشناد  هک  تسا  رما  نیمه  ياتـسار  رد  دوب . رـصع  نآ  رد  هک  تسا  نآرق  نامه  نآرق  هنرگ  و  تسا ، هدیدرگ  اهنآ 

بتک اهنآ و  تامدقم  ریـسافت و  لالخ  رد  اهـشالت  نیا  فسأت  اب  دنرادرب . نیناوق  لوصا و  نآ  نییبت  رد  یماگ  شیوخ  مهـس  هب  کی  ره  ات 
رـصع هدـنیوج  ات  دـنکیم  بلط  ار  هژیو  یماـمتها  نیتسخن  ياـههیام  نآ  حـیقنت  شیاریپ و  نیودـت ، عمج و  تسا . هدـنکارپ  ینآرق ، مولع 

. دناسر يرای  ادخ  باتک  مهف  رد  ار  رضاح 
. تسا هدمآ  مهارف  تلاسر  نیا  ماجنا  روظنم  هب  رضاح  شخب 

ریسفت موهفم 

انعم فورح و  رد  هک  دنبولقم  هملک  ود  رفـس »  » و رـسف » . » تسا رـسف »  » هملک زا  قتـشم  لیعفت ، باب  ردصم  یـسانش ، تغل  ظاحل  زا  ریـسفت 
سانـش هژاو  هکنانچ  رـسف » . » دـنهدیم ناشن  ار  ییاهتوافت  دربراک  ورملق  فورح و  شیارآ  ثیح  زا  هچ  رگ  دـنايرهوگ ، كارتشا  ياراد 

نتخاس راکشآ  ندومن و  نشور  يانعم  هب  دیوگیم ، دمحا  نب  لیلخ  مدقتم 
 222 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. تسا نتفرگرب  هدرپ  و 
«1 .« » هنابأ يا  هرسفی ، ءیشلا  رسف  یّطغملا . فشک  نایبلا و  رسفلا ، : » دسیونیم زین  روظنم  نبا 

یـسح يانعم  فشک  هژیو  رفـس »  » هک تسا  لئاق  ار  زیامت  نیا  رفـس »  » و رـسف »  » ییانعم یظفل و  تبارق  حرـش  نمـض  یناهفـصا  بغار  هتبلا 
«2 . » دوریم راک  هب  یلقع  يانعم  فشک  رد  رسف »  » یلو دش . رهاظ  علاط و  زور  ییانشور  ینعی  حبصلا » رفسا   » هکنانچ تسا ،
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زا تسا  ترابع  هک  دنشابیم  انعم  کی  ياراد  ود  ره  تسا ، درجم  یثالث  هک  رسف »  » اب دیزم ، یثالث  بلاق  رد  ریسفت »  » هملک تروص  ره  رد 
. عانقلا فشک  وه  ریسفتلا  دناهتفگ : ریسفت  یحالطصا  فیرعت  رد  اذلف  ندرک . جارختسا  ندومن و  نشور  ندرک ، فشک 

: دیوگیم يرشخمز 
. هدارم یلع  هتلالد  ثیح  نم  دیجملا  هّللا  مالک  لاوحا  نع  هیف  ثحبی  ملع  ریسفتلا 

: دسیونیم یشکرز  نیدلا  ردب 
«3 . » همکح هماکحا و  جارختسا  هیناعم و  نایب  مّلس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  هّیبن  یلع  لزنملا  هّللا  باتک  مهف  هب  فرعی  ملع  ریسفتلا 

: تفگ نینچ  ناوتیم  تشذگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 
. تسا دیجم  نآرق  وا  مالک  لالخ  زا  لاعتم  دنوادخ  دصاقم  فشک  نآ  فده  هک  تسا  یملع  نآرق ، ریسفت 

ياهـشور اـهرازبا و  وترپ  رد  هتفاـی و  تیبـثت  یناـبم  لوصا و  هلـسلس  کـی  دانتـسا  هب  یهلا  مـالک  رـسفم  هک  تسا  نآ  فیرعت  نیا  لـصاح 
تعیبط دنمشناد  هک  هنوگ  نامه  تسا . دنوادخ  یعیرشت  تایآ  رد  هتفهن  میهافم  زا  ون  یجیاتن  هزات و  یتفایهر  یپ  رد  بسانم ،

______________________________

ص 55. ج 5 ، برعلا ، ناسل  ( 1)
. بغار تادرفم  ( 2)

ص 13. ج 1 ، نآرقلا ، مولع  یف  ناهربلا  ( 3)
 223 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

تخانـش و يوپاکت  رد  هژیو ، شور  کی  بلاق  رد  بسانم  ياهرازبا  هعومجم  کی  زا  دادمتـسا  ینابم و  هلـسلس  کی  هب  دانتـسا  اـب  ساـنش 
، اهرازبا یناـبم ، یخرب  رد  اـهنت  دـیاب  ار  هورگ  ود  نیا  شـشوک  يداـینب  زیاـمت  تسا . شوماـخ  تعیبط  رد  نونکم  طـباور  اـهزار و  فشک 

یکرتشم فده  ود  ره  ییوجتقیقح  یلک  تایاغ  جیاتن و  تهج  زا  نکیل  تسناد ، اهلیلحت  هیزجت  شرگن و  هویـش  اهدربهار و  اهـشور و 
. دننکیم لابند  ار 

افرص يراوشد ، همجرت  رد  هکنیا  هچ  دیامنیم . لابند  ار  همجرت »  » زا رتارف  یفده  ریـسفت »  » هک دیدرگ  نشور  هتکن  نیا  هدش  دای  فیرعت  زا 
رد ماهبا  يریسفت  لوهجم  نکیل  ددرگیم ، فرطرب  یـسانش  تغل  ذخآم  رد  وجتـسج  قیرط  زا  هک  تسا  هژاو  موهفم  هب  یهاگآان  تهج  زا 

. دبلطیم زین  ار  مالک  تلالد  ياتسار  رد  شالت  يوغل  موهفم  نتفای  رب  نوزفا  هک  تسا  مالک  تلالد 

دنوادخ مالک  مهف  ترورض 

ار نآ  مدرم  هک  تسا  نآ  ناحبـس ، دـنوادخ  ماـیپ  لوزن  زا  یـساسا  ضرغ  هک  تسا  ریذـپ  یحو  نارواـب  ادـخ  همه  لوبقم  ضرف  شیپ  نیا 
ققحت یعیبط  همزال  دنهد . ناماس  نآ  رادم  رب  ار  دوخ  شنم  شنیب و  رگید  نایب  هب  دندنویپب . لمع  هب  دـننادب و  دـنناوخب ، دـنیامن ، تفایرد 

بوتکم یحو  رـضحم  رد  شیوخ  يراتفر  يرکف و  ياهزاین  زا  یبای  یهاگآ  روظنم  هب  رگوجتـسج ، تینهذ  اب  ام  هک  تسا  نآ  فدـه  نیا 
یگدـنز مسر  هار و  هک  تسا  مالـسا  هدروخن  تسد  ینوناق  ساسا  یـساسا و  نوناق  متاخ و  تعیرـش  توبن  دنـس  نآرق  میریگب . رارق  یهلا 

نخس نآرق  « 1 . » ْمُکِییُْحی اِمل  ْمُکاعَد  اذِإ  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّلل  اُوبیِجَتْـسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دزومآیم : ناـسنا  هب  ار  نیرفآ  تداعـس  يدـیحوت و 
زا هتفاـی و  لوزن  روـهظ و  یـسدق  تاذ  هاـگراب  زا  هـک  تـسا  یلاـعت  قـح  ياـیلع  تافـص  انـسح و  يامــسا  یلجت  راـگدرورپ و  رگتیادـه 

زرو درخ  وج و  تقیقح  ياههشیدنا  همه  ینعی  شیوخ  ياهبطاخم 
______________________________

.24 لافنا / ( 1)
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 224 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
«1 . » ِباْبلَْألا اُولوُأ  َرَّکَذَتَِیل  َو  ِِهتایآ  اوُرَّبَّدَِیل  ٌكَرابُم  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  دنکیم : بلط  يراپس  لد 

ٍبُوُلق یلَع  ْمَأ  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَـتَی  الَف  َأ  تسا : شهوکن  نیرتتخـس  روخ  رد  سدـقم ، نتم  نیا  مهف  ياتـسار  رد  حـماست  لهاست و  هنوگ  ره 
. تسا ریذپان  ناربج  نایز  گرزب و  رطخ  کی  هدنهد  شرازگ  زومآ ، دنپ  رادشه  نیا  هک  تسا  نشور  « 2 . » اُهلاْفقَأ

یتسه تایح و  دیوجن و  دنویپ  تسا ، ناسنا  تایح  همانرب  هک  ینامـسآ ، یحو  نیماجرف  فافـش و  هخـسن  اهنت  نیا  اب  تیرـشب  رگا  هک  ارچ 
. تسیرگن دـهاوخ  يدام  ملاع  دولآ  راگنز  تاحفـص  هیال و  رازه  ياـهیکیرات  رد  ار  شیوخ  دوجو  رهوگ  دـنیبن ، نآرق  هنییآ  رد  ار  دوخ 

نایابرلد راک و  بیرف  نانزهر  هب  زیچان  ییاهب  هب  ار  دوخ  فرـصم  راـب  کـی  هیامرـس  نیتسار و  رهوگ  نآ  ضرف  نینچ  رد  هک  تسا  یعیبط 
. تخورف دهاوخ  امن  شوخ 

ربمایپ تاـنیاک ، رورـس  هک  تسا  تیعقاو  نیمه  هب  هجوت  اـب  « 3  » تسا رگتب  شورف و  تب  تسرپ و  تـبتسا  ربـکا  باـجح  رـضاح  شناد 
تاجن و هیام  رغصا ، لقث  رانک  رد  ار  ربکا  هّللا  لبح  هب  ماصتعا  هدومن ، میـسرت  ار  اضف  نیا  شیوخ  نیب  تقیقح  ناگدید  اب  نیملاعلل  ۀمحر 

لحام عّفشم و  عفاش  ّهناف  نآرقلاب  مکیلعف  ملظملا  لیللا  عطقک  نتفلا  مکیلع  تسبتلا  اذاف  دندرمش : ترخآ  ایند و  تداعـس  هب  لوصو  ثعاب 
«4 . » راّنلا یلا  هقاس  هفلخ  هلعج  نم  ۀنجلا و  یلا  هداق  همامأ  هلعج  نم  قّدصم 

«5  » نتسیز نآرق  هب  زج  نکمم  تسیننتسیز  ناملسم  یهاوخیم  وت  رگ 

ریسفت ملع  هب  زاین  لیالد 

هراشا

مومع يارب  نایب  نشور و  رون  ار  دوخ  تسایوگ و  یبرع  تغل ، ظاحل  زا  نآرق  دنچ  ره 
______________________________

.29 ص / ( 1)
.24 دمحم / (- 2)

. يروهال لابقا  ( 3)
ص 599. ج 2 ، یفاک ، لوصا  ( 4)

. يروهال لابقا  ( 5)
 225 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

نابطاخم و مامت  هک  تسین  نآ  نخـس  نیا  دافم  نامگیب  اّما  « 2 . » ًيدُه َو  ِساَّنِلل  ٌناَیب  اذه  «، 1  » ًانِیبُم ًارُون  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  درامـشیم : مدرم 
. دنشاب هتشادن  لمأت  تقد و  نییبت ، حرش و  هنوگ  چیه  هب  زاین  دنبایرد و  ار  نآ  دصاقم  همه  نآرق ، ندینش  ضحم  هب  ناناد  یبرع 

رادهدـهع مدرم ، هب  نآرق  ماـیپ  توـالت  غـالبا و  هفیظو  رب  نوزفا  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  هتفرگ  رارق  هجوـت  دروـم  نآرق  نـتم  رد  هـتکن  نـیا 
َو ِِهتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُْألا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه  دندوب : زین  مدرم  هب  راگدرورپ  باتک  میلعت  نییبت و  ناونع  هب  يرگید  تیلوؤسم 

ْمُهَّلََعل َو  ْمِْهَیلِإ  َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذـلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  «، 3  » ٍنِیبُم ٍلالَـض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزی 
«4 . » َنوُرَّکَفَتَی

. ددرگیم روآدای  دنزاسیم ، راکشآ  ار  ریسفت  ملع  هب  زاین  هک  یلماوع  تاهج و  یخرب  راصتخا  هب  اجنیا  رد 

. تغالب تحاصف و  يادنلب  . 1
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راتخاس هک  اجنآ  زا  نکیل  تسا ، هتفرگ  ياج  یبرع  همهافم  نابز  بلاق  رد  ناحبس  يادخ  يوس  زا  مدرم  مهف  فده  هب  هچرگ  میرک  نآرق 
عیادب زمر و  هراشا ، هیبشت ، لیثمت ، هراعتسا ، هیانک ، زا  نوحـشم  عبطلاب  تسا ، ییاویـش  تغالب و  تحاصف و  تیاهن  رد  نآ  يزادرپ  ترابع 

. تسا یبدا 
نآ لیلحت  زا  نانمـشد  یناوتان  نآرق و  هب  یگدادـلد  نابطاخم و  باـجعا  هیاـم  نآرق ، یناـیب  راوتـسا  بولـسا  زیگنا و  تفگـش  مظن  نیمه 
ملع هب  دنمزاین  اذل  و  دنیوج ، هار  نآرق  قیاقح  مامت  هب  یلیـصفت  حطـس  کی  رد  دارفا  همه  هک  تشاد  راظتنا  ناوتیمن  يور  نیا  زا  دشیم .

. دنشابیم ریسفت 

. نآرق هژیو  کبس  . 2

. دراد هژیو  ياهویش  شیوخ ، فراعم  هضرع  رد  دیجم  نآرق 
______________________________

.174 ءاسن / ( 1)
.138 نارمع / لآ  (- 2)

.2 هعمج / ( 3)
.44 لحن / ( 4)

 226 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
هعماج يریگ  لکش  مالسا و  تضهن  دنیارف  ياضتقا  هب  هکلب  تسا ، هتفاین  قیسنت  میظنت و  یعوضوم  يدنب  لصف  کی  بلاق  رد  نآرق  تایآ 

فراعم مهف  يور  نیا  زا  تسا . هدش  لزان  رشب ، تیبرت  میلعت و  یجیردت  نوناق  قباطم  مّلس و  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  رـصع  یمالـسا 
هتسویپ نئارق  زا  یهاگآ  تایآ و  لوزن  ياهاضف  زا  يدعب  ياهلسن  یهاگآ  یـضتقم  یملع ، يرکف و  نوگانوگ  ياههصرع  رد  میرک  نآرق 

. تسا ینآرق  نتم  هتسویپان  و 

. تایلک لوصا و  نییبت  . 3

مامت عماـج ، باـتک  نیا  رد  دریگیم . رب  رد  ار  يونعم  يداـم و  تاـیح  ياـهتخاس  همه  ناـسنا ، يارب  یهلا  تیادـه  ماـیپ  ناونع  هب  نآرق 
ات یـسانش  أدبم  شنیرفآ و  زاغآ  زا  نآ  زج  یترخآ و  ییایند و  یقوقح ، یقالخا و  یعامتجا ، يدرف ، يونعم ، يدام و  یگدـنز  ياهورملق 

نینج زا  نآرق  فراعم  نارکیب  ياهاضف  تسا . یهلا  عیرشت  هجوت و  دروم  همه  نیماجرف  دصقم  ییاهن و  لزنمرس  یگدنز و  همانرب  ریـسم و 
رد ار  ناسنا  تیبرت  تیادـه و  هب  طوبرم  زیچ  همه  مالک  کی  رد  دریگیم و  ارف  ار  ناشکهک  ات  هرذ  زا  توکلم و  اـت  کـلم  زا  ناـنج و  اـت 

«1 . » ٍءْیَش ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو  دراد : هتفهن  دوخ 
. ددرگ نایب  یلیصفت  تروص  هب  باتک  کی  رد  دناوتیمن  همه  نیا  هک  تسا  یعیبط 

لیـصفت و دـیآ و  رامـش  هب  ریذـپانرییغت  نتم  ناونع  هب  یـساسا  هشقن  اشگهار و  يروحم و  طوطخ  یلک و  لوصا  تسیاـبیم  ریزگاـن  هکلب 
ناربهار نآ  یمیلعت  هویش  زا  يریگهرهب  اب  مدرم  دوخ  تیارد  لقع و  وا و  موصعم  نیتسار و  نانیشناج  ربمایپ و  هدهع  رب  نآ  تاعورف  نییبت 

. ددرگ راذگاو  یهلا 

. یعیبطارف ياوتحم  . 4
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. تسا تمایق  زور  ات  رشب  مومع  يامنهار  باتک  نآرق 
فرژ و ییاوتحم  هدـنراد  رب  رد  ینآرق  ياهمایپ  تهج  نیدـب  تسا . داژن  لسن و  رـصع و  ره  رد  یمدآ  ریذـپان  لاوز  ترطف  نآرق  بطاخم 

نابطاخم ریزگان  تسا . لومش  ناهج 
______________________________

.89 لحن / ( 1)
 227 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

فدـه نیا  و  دـننک ، وپاکت  نآ  يالاو  فراعم  جارختـسا  فشک و  یپ  رد  نامز  ّریغتم  ياهزاین  اب  بسانتم  تسیابیم  يرـصع  ره  رد  نآرق 
. ددرگیمن روسیم  نآ  حیحص  ياهراکهار  ریسفت و  ملع  ریسم  زا  زج 

: دیوگیم یشکرز  نیدلا  ردب 
یف اهنع  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  لاؤس  عم  رظنلا ، ثحبلا و  دعب  ّالا  رهظت  هنطاب ال  قئاقد  نم  هیف  امل  ریـسفتلا ، یلا  جیتحا  اّمنا  و  ... 

«1  ... » ةدایز و  هیلا ، نوجاتحی  اوناک  ام  یلا  جاتحن  نحنف  هتلمجب ، هلیوأت  نآرقلا و  ریسفت  مهنع  انیلا  لقنی  مل  و  رثکالا ... 

. نآرق قیاقح  بتارم  مدرم و  يرکف  ياهتوافت  . 5

. دنشاب دنمهرهب  نآ  دصاقم  زا  حطـس  کی  رد  مدرم  مومع  هک  تسین  انعم  نادب  نخـس  نیا  نکیل  تسا ، مدرم  نابز  هب  مدرم و  باتک  نآرق 
یقیاقح زین  میرک  نآرق  رگید  يوس  زا  تسا . ریذـپانراکنا  مدرم  یناـسفن  تاـیحور  یتفرعم و  ياههیامرـس  اهدادعتـسا و  تواـفت  هک  ارچ 

عفتنم نآ  زا  یماع  ملاع و  هک  تسا  يرهاظ  هجو و  ياراد  نآرق  دیآیمن . دورف  ناگمه  ناج  نهذ و  هناخ  رب  اهنآ  همه  هک  دراد  هیال  رازه 
«2 . » َنوُرَّهَطُْملا اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ال  تساهناج : نیرتیفاص  هژیو  نآ ، هب  یبایهر  هک  دراد  ینطاب  هنک و  نکیل  دندرگیم ،

هشیدـنا و روخ  رد  نآ  مضه  هک  دراد  یتاـهباشتم  نکیل  تسا ، فراـعتم  دارفا  يرکف  همـضاه  روـخ  رد  هک  تسا  یتاـمکحم  ياراد  نآرق 
ناشیا دوجو  راس  هیاـس  زا  نارگید  و  « 3 . » ِْملِْعلا ِیف  َنوُخِـساَّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو  تسا : ملع ) رد  ناخـسار   ) يرـشب ناگبخن  ناـج 

. دننیشنب اشامت  هب  ار  يدمرس  ضیف  زا  شخب  نیا  دنناوتیم 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح 

فیاطللا و  ةراشالا ، و  ةرابعلا ، یلع  ءایشا : ۀعبرا  یلع  لج  زع و  هّللا  باتک 
______________________________

ص 13. ج 1 ، ناهربلا ، ( 1)
.79 هعقاو / ( 2)

.7 نارمع / لآ  ( 3)
 228 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

«1 . » ءایبنألل قیاقحلا  ءایلوألل و  فیاطللا  و  صاوخلل ، ةراشالا  و  ماوعلل ، ةرابعلاف  قیاقحلا . و 
هزوح رد  شناد  ياههتشر  نیرتدنمشزرا  نیرتيرورـض و  زا  دنوادخ  مالک  طوبـضم  دنمـشور و  مهف  هک  تسا  نآ  هدش  دای  تاکن  همزال 

هک دـنکیم  لقن  تسخن  نازومآ  نآرق  زا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  درگاش  ساـبع  نبا  زا  یطویـس  ددرگیم . بوسحم  ینید  تفرعم 
أرق نم  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  ریبج  نب  دیعـس  زا  زین  « 2 . » اّذه رعشلا  ّذهی  یبارعالاک  هریـسفت  نسحی  نآرقلا و ال  ءرقی  يذلا  تفگ :

«3 . » یمعالاک ناک  هرّسفی  مل  نآرقلا و 
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نآرق مهف  ریسفت و  ناکما 

هراشا

تفایرد تهج  رد  هک  تسا  نآ  ادـخ  باتک  اب  ههجاوم  رد  ناناملـسم  همه  ریطخ  هفیظو  هک  تسا  تیعقاو  نیا  يایوگ  هتـشذگ  ياهتفایهر 
. دنزرو مامتها  نآ  يالاو  قیاقح 

نآرق يریذپ  مهف  هک  دراد  انعم  یضرف  رد  تیلوؤسم  نیا  هک  ددرگ  حرطم  نومضم  نیا  هب  ییاهشسرپ  اهداریا و  اج  نیا  رد  تسا  نکمم 
. دریگیم رارق  یبایزرا  هجوت و  دروم  هنیمز  نیا  رد  اهداریا  زا  یخرب  ور  نیا  زا  ددرگ . تابثا 

. تسا نآرق  ملعم  ربمایپ  . 1

هراشا

نآرق هدننک  تفایرد  هدـهع  رب  اهنت  ار  شیوخ  باتک  لیـصفت  نییبت و  قح  لاعتم  يادـخ  هک  تفایرد  ناوتیم  میرک  نآرق  نتم  رد  لمأت  اب 
َْکَیلِإ اْنلَْزنَأ  َو  تسا : هدرک  یفّرعم  شیوخ  باتک  مّلعم  ناونع  هب  ار  ناشیا  تسا و  هداد  رارق  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  ینعی 

«، 4  » ْمِْهَیلِإ َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا 
______________________________

ص 13. ج 89 ، راونالا ، راحب  ( 1)
ص 198. ج 4 ، ناقتالا ، ( 2)

ص 193. نآرقلا ، مولع  یف  ناتمدقم  ( 3)
.44 لحن / ( 4)

 229 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
َو ْمِهیِّکَُزی  َو  ِِهتاـیآ  ْمِْهیَلَع  اوـُْلتَی  ْمُْهنِم  اـًلوُسَر  َنیِّیِّمُأـْلا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُـه  «، 1  » ِهِیف اوُفَلَتْخا  يِذَّلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِتل  اَّلِإ  َباـتِْکلا  َکـْیَلَع  اـْنلَْزنَأ  اـم  َو 

«2  .... » َۀَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی 
نأش رد  اهنت  زین  یحو  دـصاقم  میهافم و  میلعت  حرـش و  تسا ، یحو  لوزن  طبهم  هک  روط  نامه  ادـخ  ربمایپ  هتفگ ، شیپ  تایآ  هب  هجوت  اب 

. تسا راوگرزب  نآ 

: دقن

بیغ و نارکیب  شناد  هنیدم  هّللا  لوسر  و  تسا ، مرکا  ربمایپ  یتلاسر  هفیظو  تعیرش  فراعم  ماکحا و  لیصافت  تایئزج و  عیرشت  نامگیب 
اسران و شیوخ  دـصاقم  هدافا  رد  نآرق  هک  تسین  انعم  نادـب  زگره  نآرق  هب  تبـسن  ربمایپ  ندوب  ملعم  نأش  نکیل  تسا . قح  رارـسا  نزخم 

تبـسن باتک  دوخ  هب  ار  ندوب  ایوگ  دـننامه  یفاـصوا  دـمانیم ، باـتک  مّلعم  نّیبم و  ار  مرکا  ربماـیپ  هکنیا  نیع  رد  نآرق  دـشاب . موهفماـن 
نیا هدـننک  هدافا  رگیدـمه  اب  تایآ  هنوگ  ود  نیا  عمج  « 4 . » ٌنِیبُم ٌِّیبَرَع  ٌناِسل  اذـه  َو  «، 3  » َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  ُهاـْنلَْزنَأ  اَّنِإ  دـهدیم :

نیریز نیئور و  ياههیال  زا  يرادروخرب  انعم و  ییافرژ  لامجا و  هچ  رگ  تسا ، میرک  نآرق  یساسا  یگژیو  يریذپ  مهف  هک  تسا  تقیقح 
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یحو ردـصم  ناـمه  زا  هتفرگرب  وا  شناد  روخـشبآ  هک  تسا  یـسک  ناـسل  میلعت  نییبت و  یعدتـسم  روما  نیمه  تسا و  نآ  رگید  یگژیو 
. دشاب

[ تایاور هدمع  هورگ  ود  . ] 2

هراشا

هیکت اب  اهنت  دوخ و  يدوخ  هب  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اهنآ  همه  كرتشم  نومضم  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  تایاور  ثیدح  بتک  رد 
: مینکیم هراشا  تایاور  نیا  زا  هدمع  هورگ  ود  هب  اجنیا  رد  دنبای . هار  نآرق  دصاقم  هب  دنناوتیمن  شیوخ  يرکف  ناوت  شناد و  رب 

: دنانآرق نامجرت  تیب  لها  فلا )

هراشا

هیلع قداص  ماما  زا  یمالک  رد  تسا . مرکا  ربمایپ  تیب  لـها  دزن  طـقف  نآرق  شناد  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  هورگ  نیا  ثیداـحا  زا  یخرب  رد 
: تسا هدمآ  نینچ  سینخ  نب  یّلعم  هب  باطخ  مالّسلا 

______________________________

.64 لحن / ( 1)
.2 هعمج / ( 2)

.2 فسوی / ( 3)
.103 لحن / ( 4)

 230 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
یلع هانعمف  تعمـس  ام  ّلک  و  ترکذ ، ام  یلع  سیل  نآرقلا  ّنأل  ۀفلتخملا ، ۀـتوافتملا  کتارطخ  نم  اضیا  کلذـف  نارقلا  نع  تلأس  ام  اّماف 

اّما و  هنوفرعی ، هب و  نونمؤی  نیذـلا  مه  و  هتوـالت ، قح  هنولتی  موـقل  و  مهریغ ، نود  نوـملعی  موـقل  لاـثما  نارقلا  اـّمنا  و  هیلا ، تبهذ  اـم  ریغ 
نم دعبا  ءیش  سیل  ّهنا  مّلس : هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  لاق  کلذل  و  مهبولق ، بهاذم  نم  هدعبا  و  مهیلع ، هلاکـشا  ّدشا  امف  مهریغ 

هباب و یلا  اوهتنی  نا  کلذ  یف  هتیمعتب  هّللا  دارا  اّمنا  هّللا و  ءاش  نم  ّالا  نوعمجا  قئالخلا  ّریحت  کلذ  یف  و  نآرقلا ، ریـسفت  نم  لاجرلا  بولق 
نع مهنع ال  کلذ  نم  هیلا  اوجاتحا  ام  اوطبنتسی  نا  و  هرما ، نع  نیقطانلا  و  هباتکب ، ماّوقلا  ۀعاط  یلإ  هلوق  یف  اوهتنی  هودبعی و  نا  و  هطارص ،

و ال ادبا ، کلذ  ملعی  سیلف  مهریغ  نع  اّماف  مهنم » هنوطبنتسی  نیذلا  هملعل  مهنم  رمألا  یلوا  یلا  لوسرلا و  یلا  هّودر  ول  و  : » لاق مث  مهسفنا ،
لعجف هیهن ، هّللا و  رما  هنوغلبی  نم  هیلع و  نورمتأی  نم  نودجی  مّهنأل ال  رمالا ، ةالو  مهّلک  قلخلا  نوکی  نا  میقتسی  ّهنا ال  تملع  دق  دجوی و 

، هملع یف  نیکرتشم  ریغ  ساّنلا  ّناف  کیأرب . نآرقلا  ةوالت  كاـّیا و  كاـّیا و  و  هّللا . ءاـشنا  کـلذ  مهفاـف  مهب ، يدـتقیل  ّصاوخ  ةـالولا  هّللا 
هناکم نم  رمألا  بلطا  و  هّللا ، ءاشنا  مهفاف  هل  هّللا  هلعج  يذلا  هباب  هّدـح و  نم  ّالا  هلیوأت  یلع  نیرداق  و ال  رومالا ، نم  هاوس  امیف  مهکارتشاک 

«1 . » هّللا ءاشنا  هدجت 
اـضر ماما  زا  دنتـسه . ادـخ  باتک  يوگریـسفت  وا و  نیـشناج  ربمایپ  تیب  لها  هک  تسا  روکذـم  ریبعت  نیا  هورگ  نیا  ثیداحا  زا  یخرب  رد 

: دومرف نینچ  لاعتم  يادخ  هک  تسا  هدمآ  نایب  نیا  ربمایپ  لوق  زا  شیوخ  ناردپ  زا  لقن  هب  مالّسلا  هیلع 
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و یقلخ ، یلا  الوسر  هتثعبف  ادّمحم  مهعیمج  نم  ترتخا  و  یئایبنا ، نم  تئـش  نم  مهنم  ترتخاف  یتردـقب ، قلخلا  تقلخ  انا  ّالا  هلا  هّللا ال  انا 
و یمکحب ، مهیف  ریـسی  یباتک و  مهل  نّیبیل  يدابع ، یلع  یتفیلخ  و  یقلخ ، یلا  هدعب  نم  هنع  ایدؤم  اریزو و  اخا و  هل  هتلعجف  ایلع  هل  ترتخا 

«2 . » یتوا هنم  يذلا  یباب  ۀلالّضلا و  نم  يداهلا  ملعلا  هتلعج 
______________________________

ثیدح 38. یضاق ، تافص  باوبا  زا  باب 13  ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 1)
ثیدح 30. نامه ، ( 2)

 231 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
هّللا ّنا  دومرف : هک  هدش  لقن  نینچ  مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  تسا . هدش  هتـسناد  تیب  لها  اب  مزالم  نآرق  تایاور  نیا  زا  ياهراپ  رد 

«1 . » انقرافی هقرافن و ال  ال  انعم ، نآرقلا  نآرقلا و  عم  انلعج  و  هضرا ، یف  هتجح  و  هقلخ ، یلع  ءادهش  انلعج  انمصع و  انرّهط و 
. تسا نآ  ياهبطاخم  صوصخم  نآرق  تفرعم  هک  تسا  دراو  نایب  نیا  تایاور  نیا  زا  یخرب  رد 

: دومرف هداتق  اب  هرظانم  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح 
: لاق نا  یلا  کلأسا ، انأ  تنأ و  تنأف  ملعب  هرّسفت  تنک  ناف  مالّسلا : هیلع  رفعج  وبا  هل  لاقف  معن ، ةداتق : هل  لاقف  نآرقلا ؟ رّـسفت  ّکنا  ینغلب 
تکله و دقف  لاجرلا ، نم  هترّـسف  دق  تنک  نإ  و  تکلها ، تکله و  دـقف  کسفن  ءاقلت  نم  نآرقلا  ترّـسف  اّمنإ  تنک  نإ  ةداتق  ای  کحی  و 

«2 . » هب بطوخ  نم  نآرقلا  فرعی  اّمنا  ةداتق  ای  کحی  و  تکلها ،

: یبایزرا

نیا نایب ، ياهتیعقوم  اهبطاخم و  اههنیمز و  زا  رظن  فرـص  دـنراد ، یکرتشم  نوگمه و  دافم  بیرقت  روط  هب  همه  هک  فیرـش  تاـیاور  نیا 
اهنت نآ ، هنک  نآرق و  قیاقح  يافرژ  یعقاو ، دصاقم  هب  ییوج  هار  يریگهرهب و  هویـش  نییبت  يراگزومآ و  نأش  هک  دـنزادرپیم  ار  دوصقم 
نیا دـنا . يدـیدست » یحو   » ناشونبآ یبن و  ملع  ناراد  ثاریم  اهنت  تشرـس  كاپ  موصعم و  ناـماما  تسا . ربماـیپ  ترتع  نادـناخ  هدـنزارب 

هیلع و هّللا  یّلص  دمحم  لآ  دزن  هب  نآرق  زیرگ  للخ  راوتسا و  لماک ، مهف  ياهدیلک  هک  تسا  همه  ناعذا  شریذپ و  دروم  نیتسار  تقیقح 
، میرادنپب فوشکمان  ییاههدرپ  رابغ و  زا  ییاههلاه  رد  ار  ادخ  باتک  هک  دـشابیمن  نآ  مزلتـسم  نخـس ، نیا  اّما  تسا . نونکم  مّلـس  هلا و 

. دشاب هتشادن  مدرم  يارب  يروهظ  ییامندوخ و  هنوگ  چیه  هک  ناس  نآ 
نآ زا  یشان  تقیقح  نیا  دهدیم . رارق  شیوخ  قشع  دنمک  رد  رایتخایب  ار  یبطاخم  ره  هک  تسا  نانچ  نآرق  يایوگ  بولـسا  ایوپ و  نتم 

روظنم هب  سک  ره  هک  تسا 
______________________________

ثیدح 4. نامه ، ( 1)
ص 25. نامه ، ( 2)

 232 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
نایع وا  رب  ار  دوخ  غیردیب  همان ، یمارگ  نیا  دنیـشنب ، دـنوادخ  مـالک  رـضحم  رد  يزرو  ضرغ  ياـهباجح  زا  رود  هب  و  یـسانش ، تقیقح 

ِءامَّسلا َنِم  َلَْزنَأ  دزیریم : ورف  وا  رب  ار  شیوخ  يراج  لالز  يو  یناسفن  ياههنیمز  یتفرعم و  قفا  يدوجو ، تیفرظ  روخارف  هب  و  دزاـسیم ،
«2 . » یمع نم  ناصقن  وا  يده  یف  ةدایز  ناصقن ، وا  ةدایزب  هنع  ماق  ّالا  دحا  نآرقلا  اذه  سلاج  ام  و  «، 1  » اهِرَدَِقب ٌۀَیِدْوَأ  َْتلاسَف  ًءام 

: نآرق ریسفت  زا  یهن  ب )
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هراشا

. تسا نآرق  ریسفت  زا  مدرم  نداد  زیهرپ  اهنآ  كرتشم  موهفم  هک  تسا  تایاور  زا  يرگید  هورگ 
«3 . » رفک دقف  هّللا  باتک  نم  ۀیآ  رّسف  نم  تسا : هدش  یهن  نآرق  دروم  رد  ریسفت ، قلطم  زا  تایاور ، نیا  زا  یخرب  رد 

. تسا هدش  یهن  نآرق  دروم  رد  ملع  نودب  نتفگ  نخس  زا  تایاور  یخرب  رد 
: تشون دندوب ، هدیسرپ  ار  دمص »  » يانعم هک  هرصب  یلاها  خساپ  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  لوق  زا 

هّللا لوسر  يّدـج  تعمـس  ّیناف  ملع ، ریغب  هیف  اومّلکتت  هیف و ال  اولداـجت  ـال  نآرقلا و  یف  اوضوخت  ـالف  دـعب  اـما  ِمیِحَّرلا . ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
«4 . » رانلا نم  هدعقم  ءوبتیلف  ملع  ریغب  نآرقلا  یف  لاق  نم  لوقی : مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص 

دقف هیأرب  نآرقلا  رّـسف  نم  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  ادخ  لوسر  زا  هکنانچ  تسا ، هدش  یهن  يأر  هب  ریـسفت  زا  ثیداحا  نیا  زا  یخرب  رد 
«5 . » بذکلا هّللا  یلع  يرتفا 

رّسف نم  یب  نمآ  ام  هلالج : ّلج  هّللا  لاق  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  ادخ  لوسر  لوق  زا  زین 
______________________________

.17 دعر / ( 1)
.176 خ / هغالبلا ، جهن  ( 2)

ثیدح 67. یضاق ، تافص  باوبا  زا  باب 13  ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 3)
ثیدح 35. نامه ، ( 4)
ثیدح 37. نامه ، ( 5)

 233 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
. تسا هدش  دادملق  اهناسنا  لد  لقع و  سرتسد  زا  رود  نآرق ، ریسفت  تایاور  نیا  زا  یخرب  رد  « 1 . » یمالک هیأرب 

. دومرف خساپ  مدیسرپ ، ادخ  مالک  ریسفت  زا  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگیم : دیزی  نب  رباج 
هرهظلل و  رهظ ، هل  انطب و  نآرقلل  ّنا  رباج  ای  دومرف : مدیسرپ ، ار  توافت  نیا  تلع  یتقو  دومرف . خساپ  رگید  ياهنوگ  هب  مدیـسرپ ، رگید  راب 

لصتم مالک  وه  ءیش و  یف  اهرخآ  ءیش و  یف  اهلّوا  نوکی  ۀیالا  ّنا  نآرقلا ، ریسفت  نم  لاجّرلا  لوقع  نم  دعبا  ءیـش  سیل  رباج و  ای  رهظ ،
«2 . » هوجو یلع  فّرصتم 

: تسا هدش  یهن  نآرق » هب  نآرق  برض   » زا هورگ ، نیا  تایاور  زا  ياهراپ  رد  و 
«3 . » رفک ّالا  ضعبب  هضعب  نارقلا  لجر  برض  ام 

: یبایزرا

قادصم تسا و  تسردان  دشابن ، ییالقع  دعاوق  یملع و  طباوض  رب  ینتبم  رگا  ادـخ ، باتک  هرابرد  رظن  راهظا  هک  تسا  یهیدـب  هتکن  نیا 
رامـش هب  دورطم  يرما  هک  تسا  یعیبط  تسا و  ریـسفت  مهم  تافآ  هلمج  زا  يأر  هب  ریـسفت  دوب . دهاوخ  دـنوادخ  رب  ارتفا  يأر و  هب  ریـسفت 

. دوشیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  ینوگانوگ  ياهدومن  قیداصم و  يأر  هب  ریسفت  دیآ .
نآ هدـنیآ  ثحابم  رد  . ) نآ حیحـص  طباوض  مسر و  هار و  اب  ییانـشآ  مزال و  ياهتیحالـص  نتـشاد  نودـب  ادـخ  باتک  ندرک  ریـسفت  . 1

. تسا ملع  نودب  لوق  قادصم  رظن  راهظا  نیا  اریز  دش ) دهاوخ  رکذ  طباوض 
باتک رـسفم  يارب  ار  هناگهد  یطورـش  دوخ  ریـسفت ، زاوج  مدـع  زاوج و  رد  یطیرفت  یطارفا و  هاگدـید  ود  نایب  زا  سپ  یناهفـصا  بغار 
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: دیوگیم سپس  درامشیم ، رب  ادخ 
، ادخ مالک  نأش  رد  وا  نخس  دنک ، تیاعر  ار  اهنآ  هدوب  طورش  نیا  دجاو  هک  یسک  »

______________________________

ص 6. قودص ، یلاما  ( 1)
ثیدح 41. یضاق ، تافص  باوبا  زا  باب 13  ج 18 ، لئاسو ، ( 2)

ثیدح 22. نامه ، ( 3)
 234 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

«1 .« » دوشیمن هدرمش  يأر  هب  ریسفت 
ام رگا  هک  روط  ناـمه  دـشاب ، هتـشاد  نآ  رب  ینـشور  لـیلد  دـهاش و  هکنآیب  دوـخ ، ینهذ  ياههشیدـنا  رب  نآرق  قیبـطت  يرواد و  شیپ  . 2

. تسا تقیقح  هب  لین  زا  عنام  يرواد  شیپ  مه  هشیدنا  رکف و  رد  مینیبیم . هریت  مه  ار  دیفس  يایـشا  یتح  مینزب ، دوخ  مشچ  رب  یبآ  کنیع 
، یـشیدنا مگد  دومج و  هناتـسرپ ، اوه  یناطیـش و  ضارغا  نوچمه  ینوگانوگ  ياههزیگنا  لماوع و  رب  ینتبم  دـناوتیم  ریـسفت  زا  عون  نیا 
. دشاب اهنیا  زج  مالک و  هتسویپان  هتسویپ و  نئارق  زا  یفاک  يوجتسج  نودب  طابنتـسا  جاتنتـسا و  رد  لیجعت  یـسایس ، ای  ياهقرف  ياهـشیارگ 

لوصا دعاوق و  دانتسا  هب  نآرق  رهاوظ  هب  ذخا  نکیل  دناهدیمهف . تایاور  خنس  نیا  زا  یمالـسا  گرزب  نادنمـشناد  هک  تسا  نامه  انعم  نیا 
«2 . » دشابیمن تایاور  نیا  لومشم  دهاوش ، نئارق و  زا  وجتسج  زا  سپ  یئالقع و  یملع  فراعتم 

نآ نانخس  هکلب  دنتسین ، نآرق  مهف  ناکما  یفن  ماقم  رد  اهنآ  هک  ددرگیم  مولعم  هدش ، دای  ثیداحا  رد  تقد  اب  حیـضوت و  نیا  هب  هجوت  اب 
تداعـس ياهدومنهر  هب  یبایتسد  تسین . یـسک  ره  راک  نآرق  سدـقم  عیفر و  ياههلق  هب  جورع  هک  تسانعم  نیا  يایوگ  موصعم  ناربهار 

ياههویـش یهلا  نیتسار  نایبرم  دربهار  وترپ  رد  هک  دـنکیم  بلط  ار  ياهدومزآ  راـک  ناور و  كاـپ  دنمـشوه ، نادرم  ادـخ ، مـالک  نیرفآ 
اب تامکحم  نتخیمآ  مهرد  جرم و  جره و  زا  ات  دیابیم  ییاههشیدـنا  نینچ  دنـشاب . هتخومآ  هنارایـشه  ار  رطخ  فوخ و  رپ  هار  نیا  دوعص 
رد هدولآ  ياهضرغ  زا  و  دننامب ، ناما  رد  « 3 ، » تسا دورطم  برض  قادصم  هک  تایآ ، میهافم  رد  یگتفشآ  یفانت و  شیادیپ  تاهباشتم و 

دوخ و يزاس  هارمگ  تکاله و  ياههاگترپ  زا  ات  دنشاب ، نوصم  نآرق  ياهتفایهر 
______________________________

ص 93. یناهفصا ، بغار  ریسفت  همدقم  ( 1)
ص 43. تفرعم ، هّللا  ۀیآ  نورسفملا ، ریسفتلا و  هوزج  ص 287 ، نایبلا ، هب : دیرگنب  ( 2)

ص 80. ج 3 ، نازیملا ، دیرگنب : ( 3)
 235 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. تسین يرس  هتخپان  ره  نأش  عیفر ، یسرک  نیا  رب  سولج  هک  تسا  یعیبط  دنرذگب . نمیا  نارگید 
، یهقف ینافرع ، یفـسلف ، یمـالک ، نوگاـنوگ  قرف  هک  ینوگاـنوگ  بتک  يریـسفت و  نوتم  هب  هعجارم  اـب  اهتـشادرب : اـهمهف و  فـالتخا  . 3
زا کی  ره  دراد . دوجو  نآ  ریـسفت  نآرق و  مهف  نوماریپ  يرتسگ  نماد  فالتخا  کی  هک  دوشیم  هظحـالم  یمالـسا ، هعماـج  رد  یثیدـح 
هک دـیوجیم  دانتـسا  یتایآ  هب  دوخ  يرکف  يواعد  تابثا  يارب  درگنیم و  شیوخ  ياهقرف  رکفت  رظنم  زا  ار  نآرق  تایآ  بهاذـم ، باـبرا 

لها نایرهاظ و  دنیبیم . شیوخ  هشیدنا  نییبت  ياتسار  رد  ار  هیآ  نامه  هورگ  نآ  يرکف  نافلاخم  هاگ  تسا . نارگید  دورطم  تشادرب  نآ 
تایآ نامه  نافوصتم  لیوأت و  لها  نایارگ و  لقع  هک  یلاح  رد  دننکیم ، انعم  ناشیرهاظ  هدافا  نامه  رد  ارصحنم  ار  نآرق  تایآ  ثیدح 

هنوگ نیا  ناهیقف  هک  دنسانشیم  شیوخ  یفسلف  ياههشیدنا  ياتسار  رد  ار  یتایآ  هفسالف  دننکیم . لمح  ینطاب  دصاقم  هلسلس  کی  رب  ار 
 ... و دننکیم ، یقلت  طبریب  ار  ییوج  داهشتسا 
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: دقن

. تسا یفلتخم  لماوع  بابسا و  رثا  رد  اهتشادرب  توافت  نیا 
اههشیدنا و همه  اب  تسا  مدرم  همه  يارب  نآرق  تسا . نآرق  تایصوصخ  مدرم و  دوخ  يرکف  ياهتوافت  زا  یـشان  تافالتخا  نیا  زا  ياهراپ 
، ینطاب دراد و  يرهاظ  هباشتم ، یخرب  تسا و  مکحم  یخرب  نآرق  فراعم  لاـح  نیع  رد  دـنراد . هک  ینوگاـنوگ  ياهدادعتـسا  اـهتینهذ و 

نیا زا  یخرب  رگید  يوس  زا  دش . دهاوخ  نوگ  هنوگ  نآرق  ییانعم  ددعتم  بتارم  هب  تبـسن  مدرم  یـسرتسد  نیا  ربانب  یخوسنم . یخـسان و 
زا سپ  ناناملسم  دوب . رایشه  نآ  هب  تبسن  تسیابیم  هک  تسادخ  باتک  مهف  تسرد  ياهشور  اهرایعم و  زا  یهاگآان  رطاخ  هب  تافالتخا 

شناد هب  دانتـسا  اب  کی  ره  دـندوب ، ینامـسآ  باـتک  طوبـضم  مهف  شور  راـگزومآ  نآرق و  ناـمجرت  هک  ربماـیپ  ترتع  زا  ندـنام  مورحم 
هب تیاهن  رد  اهیشیدنا ، مگد  یلقع و  تاناسحتسا  یـصخش و  ياههقیلـس  نیا  دندیزگرب . نید  مهف  رد  ار  صاخ  یـشور  شیوخ  دودحم 

رد يرایسب  ياهطیرفت  طارفا و 
 236 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

ياههیال رد  يراب  تاذ  لامک  دیحوت و  ساسا  هک  تفر  شیپ  اجنادب  ات  رما  نیا  دیماجنا و  دیدپ  مالـسا  هنادـنمدرخ  يرطف و  نید  تفایرد 
. دیدرگ ریسفت  هنوگژاو  یشیدناژک  نیا 

ار ترتع  نآرق و  هب  نامأوت  کسمت  ینعی  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  رگتیاده  مایپ  ناناملـسم  هک  دمآ  دیدپ  اجنآ  زا  همه  نیا 
نل امّهنا  و  یتیب . لها  یترتع  هّللا و  باتک  ادبا ، يدـعب  اّولـضت  نل  امهب  متکّـسمت  نا  ام  نیلقثلا ، مکیف  كرات  ّینا  سانلا ! اهیا  دـنداهن : رانک 

«1 . » ضوحلا ّیلع  ادری  یتح  اقرتفی 
. دیدرگ متاخ  ربمایپ  دومنهر  نیزگیاج  هّللا » باتک  انافک   » راعش هک  دومن  خر  یتقو  اهیهارمگ  نیا 

، ناـیامن ملاـع  یخرب  یـشورف  اـیند  هب  نید  يویند و  تسپ  ضارغا  یتـسرپ ، اوه  زا  یـشان  اـهفالتخا  نیا  زا  یخرب  تسا  نکمم  روط  نیمه 
ناهاوخ نید  نایوج و  تقیقح  دشاب . تسیاشان  باوصان و  هک  دوش  هداد  تبـسن  ادـخ  تایآ  هب  ییناعم  اهتـشادرب و  دـشاب و  هدـمآ  دـیدپ 

یناعم زیمآفیرحت  ملاسان و  ياهتشادرب  اهیهاوخدوخ و  اهیشیدنا و  جک  يولج  دنـشابن و  توافتیب  اهنآ  ربارب  رد  تسیابیم  نیتسار 
ًۀَیِساق ْمَُهبُوُلق  اْنلَعَج  َو  ْمُهاَّنََعل  ْمُهَقاثیِم  ْمِهِضْقَن  اِمبَف  تسا : هدش  دزـشوگ  رما  نیا  ررکم  میرک  نآرق  دوخ  رد  هکنانچ  دنریگب ، ار  ادخ  باتک 

«2  ... » ِِهب اوُرِّکُذ  اَّمِم  اظَح  اوُسَن  َو  ِهِعِضاوَم  ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی 
یمالـسا هشیدـنا  گنهرف و  هزوح  رد  ناگناگیب  راکفا  گـنهرف و  ذوفن  موجه و  هدروارف  دـناوتیم  اـهفالتخا  نیا  زا  يرگید  عون  هرخـالاب 

رب ار  شیوخ  لطاب  دیاقع  طاسب  هک  اراصن و ...  دوهی و  ناملاع  ناکرشم ، نادحلم ، ناتسرپ ، هدام  مالـسا  تضهن  شرتسگ  جوا و  اب  دشاب .
ریسفت یمالسا ، يایفارغج  رانک  هشوگ و  رد  ای  نایسابع و  نایوما و  رابرد  رد  دنداد و  ياج  مالـسا  باقن  ریز  رد  ار  دوخ  دندیدیم ، انف  داب 

مالسا هدننک 
______________________________

صص 182 و 189. ج 5 ، لبنح ، دمحا  دنسم  ص 44 ، ج 1 ، لاّمعلا ، زنک  ( 1)
.13 هدئام / ( 2)

 237 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
. دنداد ذوفن  مالسا  ناوریپ  رکف  ورملق  رد  ار  نآ  زج  یتشترز و  راکفا  فّرحم و  لیجنا  تاروت و  دیاقع  گنهرف و  قیرط  نیا  زا  دندش و 

ینیرفآ لکش  مهف و  يارب  هک  دشاب  ادخ  باتک  يریذپان  مهف  رب  لیلد  ریسفت و  عنام  دناوتیمن  روما  بابسا و  نیا  زا  کی  چیه  همه ، نیا  اب 
. تسا هدش  لزان  مدرم  یگدنز 
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اب ربتعم و  ياهرازبا  عبانم و  هب  دانتـسا  اب  هنانیب و  عقاو  یـشرگن  اب  هک  دـیامنیم  رتراوشد  ریـسفت  رد  ار  ام  هفیظو  راک و  اهنت  تاـفالتخا  نیا 
. میشاب تافآ  اهبیسآ و  بقارم  يّدج  روط  هب  میئآرب و  دیجم  نآرق  فراعم  كرد  غارس  هب  طوبضم  شور 

نیا دریگیم ، رارق  ناهذا  يور  شیپ  رد  میرک ، نآرق  نتم  مهف  اب  ههجاوم  رد  هک  يرگید  شسرپ  رادیاپان : مهف  يرشب و  تفرعم  لوحت  . 4
ادخ باتک  هب  تبسن  ربتعم  ریسفت  رادیاپ و  تفایرد  کی  زا  ناوتیم  هنوگچ  يرشب  فراعم  مولع و  هتسویپ  ینوگرگد  هب  هجوت  اب  هک  تسا 

اهتشادرب نیا  تسا . هتـساخرب  رّـسفم  هشیدـنا  زا  هک  تسا  یتـشادرب  لـیلحت و  هیزجت ، ینید  نوتم  ریـسفت  رگید  تراـبع  هب  تفگ ؟ نخس 
لاّیس يرما  هراومه  يرشب  فراعم  مولع و  هکنآ  هب  هجوت  اب  تسا . رصع  ره  يداقتعا  یگنهرف ، يرکف ، ياهیگژیو  مولع ، هعومجم  زا  رثأتم 

. تشاد میهاوخن  دنوادخ  مالک  زا  یتباث  رادیاپ و  مهف  کی  زگره  نیا  ربانب  تسا ، ناسون  لاح  رد  و 

: دقن

يرادـیاپ تابث و  وترپ  رد  ناسنا  تفرعم  شزرا  راـبتعا و  هکنیا  هچ  تسین . هتفریذـپ  هیلک ، هبجوم  هیـضق  وحن  هب  يرـشب  تفرعم  ینوگرگد 
هسدنه و رد  یلّوا  يایاضق  و  تلع ،» هب  لولعم  یگتسباو  «، » نیضیقن عافترا  عامتجا و  هلاحتسا   » دننام نیریز  یهیدب و  يایاضق  هلسلس  کی 

. دوریم نیب  زا  زین  هیضرف  نیا  دوخ  یملع  رابتعا  يداینب ، يایاضق  عون  نیا  ینوگرگد  ضرف  اب  تسا . تایضایر و ... 
عیدـب ینخـس  هزاـت و  يرما  ینـالقع ، تـالمأت  ینوریب و  ینورد و  براـجت  زا  مـعا  یمدآ ، بـستکم  فراـعم  رد  لوـحت  رگید ، يوـس  زا 

ون یفراعم  ینیزگیاج  نیشیپ و  ياههتفای  يرگناریو  يانعم  هب  اموزل  رشب ، فراعم  لوحت  موهفم  هک  تسا  نیا  نخس  مامت  نکیل  دیامنیمن .
تاقلح دننامه  یناسنا  مولع  گنهرف و  دشابیمن . طابترایب  و 
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یگدنلاب یهبرف و  بجوم  نیون و  شناد  زاسهنیمز  اهناسنا  نیشیپ  ياهتفرعم  هراومه  تسا . رارقرب  اهنآ  نایم  قیثو  یطابترا  هک  تسا  ریجنز 

. تسا ناسنا  یعمج  گنهرف 
ياهتفایهر يهعیلط  رد  ار  ضرف  شیپ  نیا  شیدـنا  تسرد  ناناملـسم  هراومه  تسا ، ینامـسآ  هفیحـص  نیرخآ  هک  میرک  نآرق  ریـسفت  رد 

اْنلََّزن َو  تساهنآ : راتفر  هشیدنا و  ریغتم  ياهزاین  يوگخـساپ  اهرـصع و  اهلـسن و  همه  دومنهر  رادیاپ  نتم  نیا  هک  دناهتـشاد  شیوخ  ینآرق 
يور نیا  زا  اـنید . مالـسالا  مکل  تیـضر  یتـمعن و  مکیلع  تـممتا  مـکنید و  مـکل  تـلمکا  موـیلا  «، 1  » ٍءْیَـش ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباـتِْکلا  َکـْیَلَع 
ینعی یگژیو ، نیمه  حرش  رد  ربمایپ  كاپ  نادنزرف  زا  موصعم  ماما  نیمـشش  دنیوجب . نآ  زا  ار  شیوخ  دصاقم  یهاگن  نینچ  اب  تسیابیم 

ّلک یف  وهف  سان ، نود  سانل  و ال  نامز ، نود  نامزل  هلعجی  مل  یلاعت  كرابت و  هّللا  نأل  دندومرف : نآرق  فراعم  یلومش  ناهج  تیعماج و 
«2 . » ۀمایقلا موی  یلا  ّضغ  موق  ّلک  دنع  دیدج و  نامز 

ياهتیعقوم ياضتقا  هب  نآرق  تایآ  یناـعم  رد  روغ  ریـسفت و  شناد  هک  تسا  هدوب  ضرف  شیپ  نیمه  شریذـپ  یعیبط  همزـال  ناـس  نیدـب 
، حلاصان ياهتیمکاح  یـسایس و  ّوج  بسح  هب  دنچ  ره  تسا . هدوب  ناملـسم  ناملاع  نایم  رد  ریذـپان  راکنا  یتیعقاو  نارود ، ره  یعامتجا 

هوکش لاوز  بجوم  رما  نیمه  دنتفرن و  نآرق  غارس  هب  هناهاوخ - تیاده  ياههویش  اب  دوب - نآرق  هتسیاب  هتسیاش و  هک  هنوگ  نآ  ناناملـسم 
. دیدرگ نانآ  طاطحنا  لوفا و  زاسهنیمز  و  نیزاغآ ،

نآرق يریذپ  مهف  لیالد 

. لقع - 1

، تسا بارـس  زا  باـن  تقیقح  ناـیم  نیرفآ  زیمت  يورین  تسا و  یتاذ  نآ  راـبتعا  هـک  یمدآ  دوـجو  ینورد  رازبا  نیرتدـمآراک  ناـمگیب 
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تسورین نیمه  تسوا . هشیدنا 
______________________________

.89 لحن / ( 1)
 .. ص 15 ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 2)

 239 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
ررـض ناـیز و  عفد  تـالامک و  بذـج  بسک و  هب  مزلم  ار  ناـسنا  دـیامنیم و  ادـج  رگید  تادوجوم  زا  ار  ناـسنا  تاـیح  هژیو  هزوـح  هک 
یحو شریذپ  لصا  رد  هک  نانچمه  روعـش  يورین  دنکیم . تیبثت  ار  یحو  ترورـض  و  مزال ، ار  یهلا  نید  شریذپ  هک  تسومه  دنکیم .

. تسا رشب  رگیرای  مکاح و  زین  یحو  مهف  تحاس  رد  تسا ، ناسنا  رواد  مکح و 
زا يریگ  هغبـص  یبایانعم و  شریذـپ ، دراد - هک  یتالامک  ياضتقا  هب  درامـشیم - مزـال  ادـخ  رب  ار  یحو  لاـسرا  هک  هنوگ  ناـمه  هوق  نیا 

. دنکیم یقلت  تمکح  دقاف  ار  ریثأتیب  موهفمان و  یحو  و  درادیم ، مزال  یمدآ  رب  زین  ار  یحو 

. یحو صن  - 2

نیا هک  تسا  هدـش  لابند  هدـیا  نآ  تحارـص  هب  ناوارف و  زین  ربمایپ  رب  لزاـن  یحو  نتم  لـالخ  رد  دـیدرگ ، روآداـی  رتشیپ  هک  روط  ناـمه 
نتم کی  ناونع  هب  ار  دوخ  شیوخ ، يراگدنام  لامک و  يوعد  اب  نآرق  رگید  ترابع  هب  تسا . زاس  یگدنز  مایپ  رادـیاپ ، عماج و  دومنهر 

شزرا ياراد  افرـص  هک  یخیرات  نتم  کـی  هن  دـنکیم ، یفرعم  ناـسنا  لوحتم  یگدـنز  دربهار  رد  شخب  تهج  رگنـشور و  اـیوپ  هدـنز و 
. تسا یناتساب  یخیرات و 

اتسار نیا  رد  ار  یتیلوؤسم  هفیظو و  هچ  وا  هک  دنکیم ، میسرت  یبوخ  هب  نآرق  زا  ار  ناملسم  ناسنا  يریگهرهب  يرکف ، هاگهیکت  هزومآ  نیا 
. دنک افیا  دیابیم 

. مالّسلا مهیلع  موصعم  ناماما  ربمایپ و  شنم  تنس و  - 3

کسمت يور  نیا  زا  دنزاس . راوتسا  ادخ  باتک  اب  میقتـسم  روط  هب  ار  مدرم  دنویپ  هک  تسا  هدوب  نینچ  وا  ترتع  ادخ و  ربمایپ  مارم  هویش و 
یلمع ینیع و  یگدـنز  زا  ار  نآرق  مدرم  هک  دنتـشادیم  هیـصوت  ررکم  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  دنتـسنادیم . تداعـس  أـشنم  ار  هّللا  لـبح  هب 

دنزومایب و ار  ادخ  باتک  زا  تشادرب  نیناوق  طباوض و  ناناملـسم  هک  دوب  نآ  ییادخ  هار  نایامنهار  نآ  شالت  هتبلا  دنزاسن . ادـج  شیوخ 
. دندرگن التبم  یهارمگ  هب  ات  دننامب  رادیاپ  یساسا  ياهصخاش  نآ  رادم  رب 

رگا ینعی  تسا ، هدش  هدرمـش  رب  دـیجم  نآرق  اب  تقباطم  نانآ ، هب  بوسنم  تایاور  شریذـپ  رایعم  ناراوگرزب  نآ  زا  يرتاوتم  تایاور  رد 
هداد تبسن  ناشیا  هب  یتیاور 
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نیا تحارص  « 1 . » درک راوید ) رب  برـض   ) درط ار  نآ  دیابیم  تسا و  فرخز »  » و لطاب »  » تیاور نآ  تسا ، یهلا  باتک  فلاخم  هک  دـش 

هب نآرق  نتم  یهلا ، سدق  هاگراب  نایانـشآ  زار  نآ  رظن  هطقن  زا  هک  دزاسیم  راکـشآ  و  ددـنبیم ، گنرد  دـیدرت و  هنوگ  ره  رب  ار  هار  نایب 
هک دراد  رابتعا  ییاـج  اـت  يرـشب  ياـهتفایرد  نیا  دراـبیم و  ورف  ناـشیا  ناـج  ماـک و  رب  اـهناسنا  یحور  صیاـصخ  اههشیدـنا و  روخارف 

. ددرگ ناموصعم  نانخس  تایورم  یفن  تابثا و  رایعم  دناوتیم 

. ناناملسم يراج  هریس  - 4
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باتک هب  تیعقاو  نیا  ساسا  رب  زورما ، هب  ات  تسخن  دـهع  نامه  زا  شناد ، شنیب و  زا  حطـس  ره  رد  ناناملـسم  مومع  یمالـسا و  قرف  همه 
قفا يوسارف  نآرق  هک  هناهب  نیا  هب  ناناملسم  زا  یـسک  زگره  دیمهف . دومن و  تئارق  توالت و  ار  نآ  دیاب  هک  دناهتـشاد  رواب  شیوخ  یهلا 

یگژیو هکلب  هدوبن  ناناملـسم  صوصخم  هریـس  نیا  تسا . هتـسبیمن  شیوـخ  يور  هب  ار  نآرق  یناـشفا  وـترپ  ياـههچیرد  تساههشیدـنا ،
. تسا هتفرگن  تروص  ییالقع  شنم  نیا  رب  یعنم  یهن و  هنوگ  چیه  زین  سّدقم  عرش  بناج  زا  تسا ، رشب  يانبا  ییالقع 

______________________________

ص 265. نایبلا ، ك . ر . ( 1)
241 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لمأت تهج  ییاهشسرپ 

؟ تسیچ ریسفت  موهفم  - 1
؟ تسا نآرق  يریذپ  مهف  ضراعم  نآرق ، هب  تبسن  تیب  لها  ندوب  نامجرت  ای  ربمایپ  ندوب  ملعم  ایآ  - 2

. دییامن یسررب  دقن و  ار  يأر  هب  ریسفت  - 3
؟ تسا یمهف  عون  ره  هدننک  شودخم  نآرق  زا  اهمهف  فالتخا  ایآ  - 4

. دوشیمن نآرق  ریسفت  رابتعا  ضقان  يرشب  ياهتفرعم  ینوگرگد  هنوگچ  هک  دیهد  حرش  - 5
؟ دنمادک میرک  نآرق  يریذپ  مهف  لیالد  - 6
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نآرق یسانش  نابز  مود  لصف 

هراشا

ملکت و هجهل  تغل و  هلوقم ، نیا  رد  یسانش  نابز  زا  ضرغ  تسوا . همهافم  نابز  تخانـش  ياهدنیوگ  ره  دصاقم  هب  یبایتسد  هار  نامگیب 
نآرق نابز  هک  دننادیم  همه  اریز  تسا . توافتم  ملاع ، ییایفارغج  فلتخم  ياهداژن  نوگانوگ و  ماوقا  نایم  هک  دـشابیمن  شراگن  طخ و 

زا رظن  فرـص  تسا . هریغ  يوسنارف و  یبرع ، یـسیلگنا ، یـسراف ، نوچمه  رگید  نابز  عون  اهدـص  زا  زیامتم  هک  تسا  یبرع  تهج  نیا  زا 
ياههتـشر نادنمـشناد  تسا . دوجوم  راتـشون  نامتفگ و  رد  زیامت  یعون  ایند  مدرم  ياهنابز  زا  کی  ره  ینورد  ورملق  رد  يوغل ، زیامت  نیا 

، نانادـقوقح ناـناد ، یـضایر  ناسانــش ، تـسیز  ناـناد ، یمیــش  ناـناد ، کـیزیف  ناکــشزپ ، ناـفراع ، ناـمیکح ، دـننام  یملع  نوگاـنوگ 
دـننزیم و فرح  نآ  اـب  هک  دـنراد  ار  شیوـخ  هژیو  هرواـحم  هـقیرط  یملع و  هزوـح  صوـصخم  حالطـصا  کـی  ره  و ...  نارادمتـسایس ،

نیزاغآ يوغل  یناعم  رد  ناگژاو  ظافلا و  مولع  نیا  بلاغ  رد  تسافرع و  مارم  مسر و  نتفگ ، نخس  زمر  هب  هتسبرس و  هکنانچ  دنسیونیم ،
. تسین نآ  اب  بسانتیب  دنچ  ره  دوریمن ، راک  هب  دوخ 

نابز عون  کی  و  یناگمه ، یمومع و  نابز  عون  کی  يداژن  موق و  ره  نایم  رد  زین 
 244 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. تسا دوجوم  زین  لیلخت  يورین  زا  هتساخرب  زیگنا و  ناجیه  مظن  رثن و  بلاق  رد  یبدا 
: میتسه ور  هب  ور  یساسا  شسرپ  ود  اب  کنیا 

دوجو فراعتم  لوبقم و  نیناوق  هلـسلس  کی  يوتحم  مهافت ، میهفت و  كرتشم  ناـبز  عون  کـی  یناـسنا  فرع  ناـیم  رد  اـیآ  هکنآ  تسخن 
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زا هتـشر  ره  رد  ای  دـننادب ؟ نآ  تیاعر  هب  مزلم  دـنبیاپ و  ار  دوخ  یماـع  ملاـع و  شناد ، عون  ره  تغل و  ره  اـب  لـلم  ماوقا و  ماـمت  هک  دراد 
؟ تسین دوجوم  يرکف  نوگانوگ  ياههصرع  نیا  نایم  طبترم  هریجنز  دراد و  دوجو  صوصخ  هب  هژیو و  نابز  عون  کی  یناسنا  فراعم 

نآ رد  ناوـتیمن  زین  ار  يرـشب  نارکفتم  ياههاگدـید  حرط  دـسریمن و  رظن  هب  ياهداـس  رما  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  هک  تسا  نآ  تیعقاو 
کی هب  ناوـتیم  ینهذ  لـیلحت  کـی  اـب  ـالقع و  یفرع  تازاـکترا  رد  شواـک  اـب  نکیل  تسناد . نشور  دوـصقم  کـی  هب  یفاو  صوـصخ 

هب رگیدمه  هب  دوخ  دصاقم  هئارا  رد  القع  فرع  هک  میـشاب  اریذپ  ار  ضرف  شیپ  نیا  میراچان  ام  ارهاظ  دش . لیان  هدـننک  عانقا  يریگهجیتن 
هن دننادیم و  اهنآ  يارب  هدش  عضو  یناعم  نامه  عبات  ار  ظافلا  دربراک  هک  تسا  نآ  اهرایعم ، نیا  هلمج  زا  دندنبیاپ . ییاهرایعم  يرس  کی 
رد هک  يرگید  راـیعم  نکیل  تسا . هـملک  نآ  یقیقح  ياـنعم  هدارا  ياهژاو ، ره  لامعتـسا  رد  هـیلوا  دـصق  هـک  روـط  ناـمه  هدـنیوگ . هدارا 

ییوگ زاجم  نوگاـنوگ  عاونا  هب  زاـین  ماـگنه  هب  هک  دراد  ار  یگدرتسگ  نیا  فرع  هرواـحم  رتسب  هک  تسا  نآ  دراد  دوجو  فرع  هرواـحم 
يراج تارواحم  رد  همه  هراشا و ...  ییوگ و  زمر  هراعتسا ، ندز ، هیانک  ندرک ، هیبشت  دوصقم ، کی  نییبت  يارب  لاثم  زا  هدافتـسا  دزادرپب .

. دنربیم هرهب  زاجم  یعون  زا  نوگانوگ  ياهشناد  رد  یملع  تاحالطصا  زا  يرایسب  یتح  تسا . نایامن  ماوقا  للم و  همه  هدیقع  فرع و 
هیبشت دننام  . ) تساهنآ هب  دنمزاین  دوخ  ینورد  دصاقم  راهظا  يارب  هرمزور  یگدنز  رد  رشب  هک  ار  اهدربراک  نیا  عاونا  ناوتیمن  نیا ، ربانب 

زا ضارعا  هک  تسا  نشور  هلأسم  نیا  هتبلا  مینک . دادـملق  ییالقع ، فرع  نابز  زا  جراخ  ار  تقیقح ) کی  مهف  تهج  سوسحم  هب  لوقعم 
رد اهنت  يزاجم  یناعم  هب  يروآ  يور  تاملک و  یقیقح  یناعم 
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یناگمه و نابز  کی  رـشب  عون  يارب  هک  دسریمن  رظن  هب  دیعب  يور  نیا  زا  دشاب . دوجوم  نآ  رب  یفاک  دهاش  هنیرق و  هک  تساور  یتروص 
ناطـسوتم و نابیدا  ناملاع ، زا  معا  تاقبط  مامت  هک  میوش  لئاق  یگدـنز  یلمع  ياهزاین  یملع و  نوگانوگ  ياهتحاس  مامت  رد  كرتشم 

. دنمزتلم نادب  شیوخ  يرکف  تیعقوم  روخارف  هب  نایماع ،

ینید یسانش  نابز  ییادیپ  أشنم 

دنمجرا ذـخأم  ناونع  هب  میرک  نآرق  هلمج  زا  ینید و  سدـقم  نوـتم  ناـبز  هک  تسا  نآ  تساـم  قـیقحت  دـنور  یـضتقم  هک  مود  شـسرپ 
؟ تسا ینابز  هچ  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  يدمحم  تعیرش 

فرع بلاق  نامه  میرک  نآرق  همهافم  هویش  هکنآ  ای  و  تسالقع ؟ فرع  نابز  اب  توافتم  هژیو و  هنابیدا ، یملع ، نابز  کی  نآرق  نابز  ایآ 
؟ تسا رشب  يالقع  و 

نـشور عوضوم  تیمها  هاگیاج و  ات  مینک ، وجتـسج  ثحب  نیا  شیادـیپ  أشنم  نوماریپ  یکدـنا  تسا  مزـال  عوضوم  نیا  هب  خـساپ  زا  شیپ 
برغ ناهج  رد  نید  نابز  ییادـیپ  ياههنیمز  فالخ  رب  ناناملـسم  یـسانش  نید  هزوح  رد  عوضوم  نیا  شیادـیپ  ياههنیمز  أشنم و  ددرگ .
تایآ ياهراپ  یناعم  مهف  رد  ناملـسم  ناشیدـنا  فرژ  هک  تفاـی  تأـشن  اـجنآ  زا  دراد ، ار  شیوخ  صاـخ  بابـسا  لـماوع و  هک  یحیـسم 

. دندش لاکشا  اب  هجاوم  هریغ  هعطقم و  فورح  تاهباشم و  نوچمه 
، یتسه دـصقم  أدـبم ، اب  ناسنا  نوگانوگ  طـباور  تاـیح و  داـعبا  ماـمت  روخارف  هب  ياهرتسگ  ینآرق ، هژیو  هب  ینید و  میهاـفم  هک  مینادیم 

شنیرفآ وا ، لاعفا  تافـص و  ادخ ، زا  یفیـصوت  ياههرازگ  لماش  نوگانوگ  يواعد  نیا  دراد . یمدآ  رـشن  رـشح و  ناعون و  مه  تعیبط و 
، هبوت تشهب ، زا  ناسنا  طوبه  سیلبا ، رذ ، قاثیم  ناگتـشرف ، اـب  ادـخ  ملکت  نوگاـنوگ ، لـحارم  رد  ناـسنا  شنیرفآ  زور ، شـش  رد  ناـهج 
رد ناسنا  تشونرـس  تناید و  خـیرات  حرـش  ناراب ، داـب ، ربا ، نیمز ، ینامـسآ و  ياههدـیدپ  نیمز ، اهنامـسآ ، تعیبط ، ياـههولج  شرازگ 
زا سپ  ناهج  فصو  ملاع ، يرادـم  تنـس  يدـنمنوناق و  نییبت  نادـب ، نابوخ و  زومآ  دـنپ  ماـجرف  ناـشتازجعم ، ناربماـیپ و  اـهتما ، نیمز ،

، گرم
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اههتـسیاب و اهتــساوخرد و  حرــش  نارکیب ، ناـیاپیب و  یملاـع  اهباذـع و  مـنهج و  اـهتمعن و  تـشهب و  دوهــش و  یهاوـگ  لاؤـس و  خزرب ،

. تسا ناسنا و ...  زا  ادخ  يزیهرپ  يروتسد و  تآاشنا  ادخ و  ياههتسیابن 
یتافـص نآرق  رد  یتقو  هک  دمآ  دیدپ  ناملـسم  ناواکفرژ  زا  یهورگ  يارب  تسخن  هلحرم  رد  اتعیبط  شـسرپ  نیا  دـش  هراشا  هک  نانچمه 
موهفم دراد - دوجو  زین  ناـسنا  رد  يوحن  هب  هک  یتافـص  دـهدیم - تبـسن  دـنوادخ  هب  ار  تردـق  تمحر و  ملع و  عمـس و  ملکت و  نوچ 

؟ تسا ناسنا  رد  فراعتم  یناعم  نامه  هدننک  هدافا  ناگژاو  نیا  ایآ  تسیچ ؟ دنوادخ  رد  تافص  نیا  یقیقح 
. دیامنیم خر  يراب  لاعفا  هنیمز  رد  يرگید  هنوگ  هب  ماهفتسا  عون  نیا  روط  نیمه 

و « 4  » ِناتَطوُْسبَم ُهادَی  َْلب  « 3 ، » یمَر َهَّللا  َّنِکل  َو  « 2 ، » ِشْرَْعلا یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  « 1 ، » َکُّبَر َءاج  دننام ، يدام  یـسح و  رهاظ  هب  ریباعت  دربراک 
. دوب زیگنارب  هلأسم  رایسب  ... 

نیمه یبایانعم  لیلحت و  رد  همه  هیبشت ، لیطعت و  هیزنت و  ياهدربهار  لیوأت و  لـها  ناـیارگ و  رهاـظ  ماـجرفیب  تاـعزانم  اهشکمـشک و 
، رذ ملاع  ناسنا و  اب  ادخ  قاثیم  دهع و  نوچمه  يرگید  ياههزوح  رد  هکلب  دنامن ، دودحم  هصرع  نیمه  هب  لکشم  نیا  هتبلا  دوب . عوضوم 

هرتـسگ رد  روط  نیمه  دـش . حرطم  زین  هبوت و ...  هاـنگ و  هب  فارتـعا  تشهب ، زا  جورخ  مدآ و  نایـصع  ناگتـشرف ، اـب  دـنوادخ  يوـگتفگ 
نامه ایآ  درک ؟ انعم  ناوتیم  هنوگچ  ار  تایآ  نیا  هک  دـمآ  شیپ  « 6  » عبس تاومس  و  « 5  » زور شـش  رد  شنیرفآ  دننامه  يددع ، میهافم 

ای تسا ؟ روظنم  تایآ  نیا  يرهاظ  نیئور و  یناعم 
______________________________

.22 رجف / ( 1)
/. سنوی 3 ( 2)

.17 لافنا / ( 3)
.64 هدئام / ( 4)

.54 فارعا / ( 5)
.12 قالط / ( 6)
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ناهج زا  شرازگ  ماقم  رد  نآرق  یتقو  زین  تسا ؟ هتفهن  یناعم  نآ  هب  هراشا  يارب  یلپ  افرـص  ناگژاو  نیا  تسا و  راـک  رد  يرگید  دوصقم 

اهلغ و اهباذع ، راب  مغ  ياههنحص  یندید و  ياهناتسوب  هوکشرپ و  ياهرصق  ناور ، ياهرهن  اهیندیشون ، اهیندروخ ، اهتذل ، اهتمعن ، نیـسپ و 
رد دوشیم ؟ یعادت  ام  يارب  ام  ینهذ  سنا  هب  هک  تسا  ییناعم  نامه  هدننک  سکعنم  ناگژاو  نیا  ایآ  تسا ، باکرچ و ...  شتآ و  دود و 

ییاوتحم عونتم  ياهورملق  هکنآ  ای  تسا ؟ نوگانوگ  ياهنابز  ياراد  فلتخم  تاعوضوم  بسح  هب  نآرق  ایآ  هدرتسگ  ییاضف  رد  لاح  ره 
؟ تسا نآرق  یتفرعم  ياههزوح  مامت  رب  مکاح  مهف  همه  كرتشم و  نابز  کی  هدوبن و  زیامت  کیکفت و  ثعاب 

رد هک  ینوگانوگ  ياهـشرگن  اـهدربهار و  زا  نکیل  تسا ، هتفاـین  ریرقت  ناونع  نیا  تحت  لقتـسم  یثحب  یمالـسا  نهک  عجارم  رد  دـنچ  ره 
درب و یپ  هـنیمز  نـیا  رد  یهجوـت  لـباق  تاـکن  هـب  ناوـتیم  تـسا ، هدـش  هـضرع  فوـصت ، ناـفرع و  و  مـالک ، ریـسفت و  ثیدـح و  بـتک 

. دروآ تسد  هب  نآ  نوماریپ  ار  ناگتشذگ  ياههاگدید 
. تسناد ریگمشچ  هنیمز  نیا  رد  ار  هاگدید  ود  ناوتیم  یخیرات  شرگن  کی  اب 

نیا لصاح  دـنادیم . فلتخم  ياهنابز  زا  یبیکرت  نوگانوگ و  ياههویـش  زا  ياهتخیمآ  ار  ینآرق  ینید و  میهاـفم  هک  تسا  ياهیرظن  یکی 
زا ياهراـپ  رد  زاـجم و  هیاـنک و  یبدا و  ناـبز  زا  يدراوـم  رد  تسا و  هدرک  هدافتـسا  فرع  ناـبز  زا  يدراوـم  رد  نآرق  هک  تـسا  نآ  رظن 
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 ... زمر و نابز  زا  میهافم 
فشک لباق  هنوگچ  تسیچ و  نابز  نآ  هک  تسا  نآ  رس  رب  نخـس  نکیل  تسا ، نابز  کی  ياراد  اج  همه  نآرق  هک  تسا  نآ  رگید  هیرظن 

«2 . » دوخ صوصخم  فرع  هژیو و  نابز  کی  ار  نآ  رگید  یخرب  « 1 . » دننادیم القع  فرع  نابز  نامه  ار  نابز  نآ  یخرب  تسا ؟ تابثا  و 
______________________________

ص 263. نایبلا ، ( 1)
ص 78. ج 3 ، ص 9 ، ج 1 ، نازیملا ، ( 2)

248 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

نآرق نابز  فشک  هار 

هراشا

؟ تسا نابز  دنچ  ای  نابز  کی  ایآ  تسا و  ینابز  هویش  هچ  نآرق  نابز  هک  میمهفب  میناوتیم  یهار  هچ  زا  هنوگچ و  ام 
دراد دوجو  نآرق  نابز  فشک  يارب  هک  يرتنئمطم  بسانم و  هار  نوگانوگ  ياههاگدـید  یخیراـت  دـقن  شرگن و  ياـج  هب  اـم  هدـیقع  هب 

. مییامنیم یسررب  راصتخا  هب  ار  کی  ره  تسا . ینید  نورب  ینید و  نورد  لیلحت  هوحن  کی 

ینید نورب  هیواز  زا  نآرق  نابز  لیلحت  - 1

فطل تمحر ، تیانع ، ضحم  ار  شیوخ  ینامسآ  بتک  عیارش و  لاعتم  يادخ  هک  دنراد  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  ملاع  ناسانـش  أدبم  همه 
رد ناسنا  شنیرفآ  تیاغ  ققحت  لقع و  لامکا  تعیرـش  لوزن  هفـسلف  تسا . هداتـسرف  ناشیا  تجح  مامتا  مدرم و  تیادـه  يارب  تمکح  و 

هرواحم و نابز  نامه  تعیرـش  یحو و  ناسل  هک  تسا  نیا  فدـه  نآ  یعیبط  ياـضتقا  يور  نیا  زا  تسا . یبوبر  برق  تداعـس و  هب  لـین 
نیا تفای . دهاوخن  ققحت  نآ  لوزن  فده  ضرف  نیا  ریغ  رد  دنیامن . لمع  كرد و  ار  نآ  دصاقم  فادها و  دـنناوتب  ات  دـشاب  مدرم  مهافت 

داجیا رب  مامتها  مامت  ینآرق  صن  دوخ  رد  مینکیم  هدـهاشم  ام  هک  تشاد  دـهاوخ  يدـکؤم  شزرا  اـم  يارب  يور  نآ  زا  هژیو  هب  یباـیزرا 
. تسا نآ  مهف  یحو و  نتم  اب  میقتسم  طابترا  يرارقرب  تهج  نابطاخم  هزیگنا 

ینید نورد  هیواز  زا  نآرق  نابز  لیلحت  - 2

شیوخ تما  موق و  نابز  هب  ادـخ  ناگداتـسرف  همه  هک  تسا  نآ  دـیوگیم  زاب  ینامـسآ  یحو  هراـب  رد  نآرق  هک  یّلک  لـصا  کـی  فلا )
«1 . » ِهِمْوَق ِناِسِلب  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو  دناهدش : ثوعبم 

مدرم هتخانشان  ادج و  يزیچ  ناربمایپ ، ینایح  ناسل و  هک  تسا  نآ  هفیرش  هیآ  دافم 
______________________________

.4 میهاربا / ( 1)
 249 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. تسا هدوبن  ناشیا  نابطاخم  راید و  نآ  يارب 
«1 . » مهلوقع ردقب  سانلا  ملکن  نا  انرما  ءایبنالا  رشاعم  ّانا  دومرف : هک  دشاب  هیآ  نیمه  هب  رظان  زین  يوبن  فیرش  مالک  دیاش 
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. دشابیم يربمایپ  ره  نارصاعم  یحور  يرکف و  تایضتقم  نمضتم  فیرش  ثیدح  تسا  نکمم  دنچ  ره 
. تسا ناشیا  مهف  يارب  مدرم و  نابز  هب  نآرق  هک  تسا  هدش  حیرصت  اهراب  میرک  نآرق  رد  ب )

«3 . » ِِهب اوُرَْذُنِیل  َو  ِساَّنِلل  ٌغالَب  اذه  «، 2  » َنیِقَّتُْمِلل ٌۀَظِعْوَم  َو  ًيدُه  َو  ِساَّنِلل  ٌناَیب  اذه 
: نآرق ياوتحم  رد  ربدت  هب  توعد  ج )

«5 . » ٍرِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقل  َو  «، 4  » ِباْبلَْألا اُولوُأ  َرَّکَذَتَِیل  َو  ِِهتایآ  اوُرَّبَّدَِیل  ٌكَرابُم  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک 
يوس زا  نآ  هب  نداد  روتسد  دشاب ، هتـشادن  یـشخب  رمث  یتیاده  یتفرعم و  تفایزاب  نآرق  نتم  یـشیدنا  فرژ  ربدت و  رگا  هک  تسا  یعیبط 

. دوب دهاوخ  هدوهیب  میکح  يادخ 
نآ ندوب  ییادـخ  رد  یتسارب  رگا  دـنکیم ، بلط  نآرق  ناضراعم  نافلاخم و  زا  ررکم  هک  یتایآ  نافلاخم  زا  ییوج  دروامه  يّدـحت و  د )

كرد و مهف و  فرظ  رد  نآرق  هک  دـهدیم  تیعقاو  نیا  زا  ینـشور  ناـشن  دـنهد ، تبـسن  ادـخ  هب  دـنزاسب و  ار  نآ  دـننام  دـنراد ، دـیدرت 
نیمه رب  دریگیم و  ياج  اهنآ  هسیاقم 

______________________________

ص 106. ج 1 ، راونالا ، راحب  ( 1)
.138 نارمع / لآ  ( 2)

.52 میهاربا / ( 3)
.29 ص / ( 4)
.17 رمق / ( 5)

 250 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
. دوب دهاوخ  رابتعایب  موهفمان و  هجاحم  ناوخارف و  نیا  تروص  نیا  ریغ  رد  دنباییم . يرگید  نخس  ره  هب  تبسن  ار  نآ  يرترب  ساسا ،

: دیآیم تسد  هب  جیاتن  نیا  دش ، رکذ  هچنآ  زا 
ینیرفآ لامک  تیادـه و  تعیرـش و  هک  تسا  يراد  انعم  نامه  ساسا  رب  تسا و  رادانعم »  » دـنوادخ يراتفگ  لعف  ینایح و  مـالک و  ـالّوا :

. دریگیم لکش  ناسنا 
. تسا ییاسانش  لباق  تسا ، رشب  تسد  رد  هدنامیقاب  نتم  نیرتلیـصا  نونکا  هک  نآرق  هلمج  زا  ینامـسآ و  بتک  رد  یهلا  یحو  نابز  ایناث :

. دشابن نآ  ینیمز  نابطاخم  مهف  لباق  هک  دومن  میسرت  ار  ناسنا  هب  ادخ  تیاده  همان  زا  ینشور  ریوصت  ناوتیمن 
ار نآ  زج  يرگید  نابز  هقیرط و  مدرم  هب  دوخ  ماـیپ  غـالبا  يارب  دـنوادخ  تسـالقع و  فرع  بطاـخت  مهاـفت و  ناـبز  ناـمه  نآرق  ناـبز 

«1 . » تسا هدیزگنرب 

نآرق مهف  نوگانوگ  بتارم 

. تسا ناسنا  نهذ  شالت  هجیتن  رّسفم  نتم  یناعم  نتخانش  ریسفت و  هک  تسا  يرورض  هتکن  نیا  رکذ 
: تسا ینید  میهافم  تفایهر  أدبم  سک  ره  يدوجو  هقئاس  رد  یساسا  رصنع  ود 

ود نیا  هکنیا  بسح  هب  یناسفن .» یکاـپ  افـص و   » زا تسا  تراـبع  يرگید  و  یتخانـش ،» یتفرعم و  ّظـح   » زا تسا  تراـبع  ود  نآ  زا  یکی 
ار بوتکم » یحو   » زین دوهشم و  یتسه  قیاقح  زا  اهنآ  ینورد  ياههتفای  ناوتیمن  دراد ، یهجوت  لباق  رایسب  توافت  رشب  درف  درف  رد  رصنع 

يراج مزمز  دشاب ، مهارف  رتیقار  رتلاّعف و  يونعم ، فراعم  هدنیوج  رگشسرپ و  دوجو  رد  رـصنع  ود  نیا  هک  نازیم  ره  هب  تسناد . ناسکی 
. دوب دهاوخ  رتنوزفا  يو  يارب  زین  نآرق  ناتسوب  زا  هتفکش  ياهناغمرا  یحو و  رثوک  زا 
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یساسا لماع  زین  دنمجرا  نآرق  ياههیآ  نتم  يدوجو  ياهیگژیو  يوس  رگید  زا 
______________________________

ص 363. نایبلا ، ك : ر . ( 1)
 251 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. دشابیم مهف  توافتم  ياهدومن  رد  راذگ  ریثأت  رگید و 
یبتارم تاجرد و  نطاب ، رهاظ و  هباشتم ، مکحم  خوسنم ، خـسان ، صاخ ، ماع ، دـیقم ، قلطم ، نّیبم ، لمجم ، نوگانوگ  ياههرهچ  اـب  نآرق 

نییعت اهتیـصوصخ ، نیا  هب  نابطاخم  زا  کی  ره  یهاـگآ  زار  نازیم  تبارق و  بتارم  دراذـگیم . اـهناسنا  راـیتخا  رد  ار  قیاـقح  زا  عونتم 
. تسا فیرش  باتک  نیا  تاملک  يارو  رد  نونکم  فراعم  زا  نانآ  هرهب  مهس و  هدننک 

252 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لمأت تهج  ییاهشسرپ 

؟ تسیچ یسانش  نابز  موهفم  - 1
؟ تسیچ ینید  نابز  تخانش  ییادیپ  ياههشیر  - 2

؟ تسا ینابز  هنوگچ  نآرق  نابز  - 3
؟ دنمادک نآرق  نابز  هب  یبایتسد  ياههار  - 4

؟ تسا ياهتکن  هچ  يایوگ  نآرق  قیاقح  نوگانوگ  بتارم  حوطس و  - 5
253 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

ریسفت رداصم  اهرازبا و  موس  لصف 

هراشا

نآرق تخانش  يارب  هک  تسا  یعیبط  دیدرگ . مولعم  ریسفت  ملع  زا  یهاگآ  ترورض  ادخ و  مالک  يریذپ  مهف  هتشذگ ، ثحابم  رذگهر  زا 
ریثأت و نازیم  اهنآ و  کی  ره  زا  هدافتسا  دودح  مینک و  ادیپ  ار  نآ  صاخ  ياهرازبا  هک  میدنمزاین  ام  ینید ، تفرعم  یـساسا  عبنم  ناونع  هب 

؟ تسا ییاسانش  لباق  هنوگچ  دنکیم ؟ نّیعم  یسک  هچ  ار  رداصم  اهرازبا و  نیا  اما  مینادب . ار  اهنآ  زا  رابتعا 
: تسا لماع  ود  هیحان  زا  اهرازبا  نیا  نییعت  رد  یساسا  شقن  يافیا  هک  تسا  نشور 

روحم عوضوم و  هک  دـش  هراـشا  نیـشیپ  ثحاـبم  رد  نتم . رگـشسرپ  ملاـع و  درف  تیعقوم  مود  رظن . دروم  شهوژپ  ورملق  عوضوم و  یکی 
زا توافتم  تیلک  رد  شیوخ  هدنیوگ  يدوجو  هاگیاج  ياضتقا  هب  مالک  نیا  هک  تسا  حضاورپ  تسا . ادخ » مالک  ، » ریسفت رد  یـشخبانعم 

يرهاظ راتخاس  لکـش و  رد  نآرق  يور  نیمه  زا  دوش . تفای  اـهنآ  ناـیم  زین  یکارتشا  تهج  تسا  نکمم  هکنیا  وگ  تسا ، یناـسنا  مـالک 
اهرازبا و نامه  زا  تیعون  رد  نیا  ربانب  تسا .، هتـشاد  ظوحلم  شیوخ  مایپ  هئارا  رد  ار  القع  فرع  همهافم  هرواحم و  هویـش  ناـمه  مـالک ،

. دنکیم يوریپ  یفرع  نامتفگ  دعاوق 
 254 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

فراـعتم راـتفگ  مهف  رد  ـالقع  یمومع  ياـهرایعم  زج  هب  هک  دراد  ياهژیو  تایـصوصخ  نتم  ياوتحم  ثیح  زا  ینآرق  صن  دوـجو  نیا  اـب 
. دشکیم شیپ  زین  ار  رگید  ياهرایعم  طیاسو و  هلسلس  کی  شیوخ 

( نشور يدیعس  ) نآرق www.Ghaemiyeh.comمولع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 199زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


یـشنیب و یـساسا  لوصا  تاـیلک و  ینآرق  یحو  نتم  رد  هک  تسا  نآ  یـضتقم  يرهق  روط  هب  نآرق ، طـسوت  تعیرـش  لاـمکا  تیعماـج و 
زین و  یحو ، يوگنخس  ینعی  تنس  ردصم  هب  دنمزاین  قیداصم ، رب  اهنآ  قیبطت  لوصا و  نآ  نییبت  هجیتن  رد  دریگ . رارق  هجوت  دروم  یـشزرا 

ياههرهچ هصرع  رد  ناملـسم  ناسنا  ینامیا  یگدنز  تانایرج  رب  نآ  هدنهد  قیبطت  نتم و  زا  هدننک  قاطنتـسا  ینعی  هشیدنا  رکف و  تیقالخ 
. تسا نامز  رادیاپان 

هتسجرب یگژیو  هکلب  دشابیمن . اههتسیابن  اههتسیاب و  فراعم و  هلسلس  کی  هدننک  شرازگ  یملع و  نتم  کی  افرص  نآرق  رگید  يوس  زا 
زا يریگهرهب  درف و  ینهذ  درکراـک  اـهنت  ظاـحل  نیدـب  تسا . ناـسنا  دوجو  ياـفرژ  رد  ذوفن  يرگتیادـه و  یتـیبرت و  يریگ  فدـه  نآرق 
رب نوزفا  شیوخ  بطاخم  يارب  نتم  نیا  تیفافـش  هکلب  دزاس ، مهارف  ار  میرک  نآرق  فراعم  ینیع  ققحت  هنیمز  دـناوتیمن ، ینوریب  لماوع 
اقلا نآرق  دوـخ  يوـس  زا  تسخن  هلهو  رد  تقیقح  نیا  درامـشیم . يرورـض  زین  ار  رگـشواک  سفن  ینورد  یفاـص  تیفافـش و  روـما ، نیا 

. تفرگ مان  تبهوم » ملع   » ناونع تحت  یمالسا  نادنمشناد  ینید و  ناربهار  نابز  رد  سپس  دیدرگ و 
«1 . » َنوُرَّهَطُْملا اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ال  ٍنُونْکَم . ٍباتِک  ِیف  ٌمیِرَک . ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ 

«2 . » ُهَّللا ُمُکُمِّلَُعی  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 
«3 . » ِقَْحلا ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُرَّبَکَتَی  َنیِذَّلا  َِیتایآ  ْنَع  ُفِرْصَأَس 

: دنیامرفیم راق  يذ  هبطخ  زا  یشخب  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 
______________________________

.79 - 77 هعقاو / ( 1)
.282 هرقب / ( 2)

.146 فارعا / ( 3)
 255 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

ییح و  تاف ، دق  ام  هب  كردا  و  هممص ، هب  عمـس  و  هامع ، هب  رـصب  و  هلهج ، ملعلاب  ملعف  همعط ، قاذ  نم  ّالا  وه  ام  ملعی  سیل  نآرقلا  ملع  نا 
«1  ... » هلها دنع  کلاذ  اوبلطاف  تامذا ، دعب  هب 

اهرازبا و نامه  نییعت  هلزنم  هب  تقیقح  رد  ادخ ، باتک  ریسفت  يارب  یمالسا  نادنمشناد  يوس  زا  اهیگژیو  مولع و  هلـسلس  کی  يرامـش  رب 
. دنیامنیم نآرق  میهافم  ياریذپ  دعتسم و  ار  ناسنا  هک  تسا  ینورد  ياهیگژیو  ینوریب و  رداصم 

لاطبا و  ریسفت ، یفن  زاوج و  هنیمز  رد  یطیرفت  یطارفا و  هاگدید  ود  رکذ  زا  سپ  ریسفت ، همدقم  دوخ  هتخانشان  باتک  رد  یناهفصا  بغار 
: دیوگیم ود  ره 

یتلا مالـسالا  نامیالا و  طئارـش  عیمج  نا  قیفوتلا : هللااب  لوقنف و  مولعلا ، نم  هیلا  جاتحی  ام  نآرقلا و  هیلع  يوطنی  ام  ـالّوا  نیبی  نا  بجاولا  و 
هتیاغ ملع  و  رخالا . مویلا  هلـسر و  هبتک و  هتکئالم و  هللااب و  نامیالا  وه  و  داقتعالا ، هتیاغ  ملع  نابرـض : اـهیلع  نآرقلا  لمتـشا  اـهیلا و  اـنیعد 

. اهب لمعلا  نیدلا و  ماکحا  ۀفرعم  وه  و  لمعلا ،
ۀماع یف  رخالا  نم  امهدـحا  یلاعت  درفی  مل  کلذـل  ملعلا و  نود  لمعلا  صلخی  و ال  لمع ، نود  ملعلا  متیالو  مامت . لمعلا  أدـبم و  ملعلا  و 

. احلاص لمعی  هللااب و  نمؤی  نم  و  هلوق : وحن  نآرقلا ،
: دیوگیم هاگنآ 

و ۀیطفل ، مولعب  الا  لمعلا ) ملعلا و   ) نیذه لیـصحت  نکمی  و ال  دـندرگیم ، مهارف  لئاسو  زا  ياهعومجم  وترپ  رد  بولطم  لمع  ملع و  نیا 
. ۀیبهوم و  ۀیلقع ،

: دنرّسفم راک  هلیسو  رازبا و  مولع  نیا  دیوگیم : همتاخ  رد  درامشیم و  رب  ناونع  هد  لیذ  هداد  حرش  ار  اهنآ  سپس 
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: ةرشعلا هذه  یه  اهب ، الا  هتعانص  ّمتت  و ال  رّسفملل ، ۀلالاک  یه  یتلا  مولعلا  ۀلمجف 
، هقفلا لوصا  و  ثیدحلا ، و  ریسلا ، و  تاءارقلا ، و  وحنلا ، و  قاقتشالا ، و  ۀغللا ، ملع 

______________________________

ثیدح 26. باب 13  یضاق ، تافص  باوبا  ج 18 ، لئاسو ، ( 1)
 256 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

«1 . » ۀبهوملا ملع  و  مالکلا ، ملع  و  ماکحالا ، ملع  و 
. مینک رورم  يدنب  ماظن  کی  قبط  ار  یهلا  مالک  مهف  ياهزیواتسد  اهرازبا و  نیرتمهم  ات  میشوکیم  لصف  نیا  رد 

. یسانش نابز  دعاوق  تایبدا و  - 1

هراشا

هک اجنآ  زا  ظاحل  نیدب  تسوا . تغل  نابز و  هب  طوبرم  هیلوا  دعاوق  زا  یهاگآ  هب  زاین  مهافت ، زاغآ  هطقن  هدنیوگ و  ره  نخس  كرد  يارب 
: دیوگیم یبطاش  ماما  تسا . تایرورض  زا  نابز  نیا  تایبدا  زا  قیمع  یفاک و  تاعالطا  نتشاد  تسا ، یبرع  نآرق  تغل  نابز و 

«2 . » ۀهجلا هذه  ریغ  نم  همهف  بلطت  یلا  لیبس  و ال  مهفی ، برعلا  ناسل  ۀهج  نمف  نآرقلا ، مهفت  دارا  نم 
. میرامشیم رب  ار  هدش  دای  ناونع  هب  طوبرم  نیوانع  نیرتمهم  اج  نیا  رد 

دوخ ریگیپ  ششوک  اب  دیاب  اما  تسا . رّسفم  شالت  یساسا  مزاول  زا  ناگژاو  يوغل  تالولدم  یناعم و  قیقد  تخانش  اههژاو . یـسانش  انعم 
. دزای تسد  راگزور  نآ  رد  هژاو  ره  لوادتم  يانعم  هب  لوزن ، رصع  نراقم  رثن  مظن و  بتک  یسانش و  تغل  عبانم  نیرتنهک  زا  هدافتسا  اب  و 

یتوافتم كرتشم و  طاقن  هچ  حدم »  » و دمح »  » هک دنادب  لاثم  يارب  دهد . صیخـشت  ار  اههملک  لولدم  بلاق و  توافت  دیابیم  روط  نیمه 
نآرق رد  ایآ  و  دنکیم ، هدافا  ار  ییاوتحم  یگژیو  هچ  ّبر »  » هملک تسا ، یـصاخ  يونعم  راب  عون  هچ  دجاو  هللا »  » هملک دنراد ، رگیدمه  اب 

. تساهنآ لاثما  و  عبس » تاقلعم   » نوچمه یلهاج  راعشا  اتسار ، نیا  رد  هدافتسا  لباق  عبانم  نیرتبسانم  هن . ای  میراد  فدارتم  تاغل 
: تسا هدش  لقن  سابع  نبا  زا  هکنانچ 

______________________________

ص 93. ریسفت ، همدقم  ( 1)
ص 64. ج 2 ، یبطاش ، ۀعیرشلا ، ماکحالا  لوصا  یف  تاقفاوم  ( 2)

 257 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
«1 . » هنم کلاذ  ۀفرعم  انسمتلاف  اهناوید ، یلا  انعجر  برعلا ، ۀغلب  هللا  هلزنا  يذلا  نآرقلا  نم  فرحلا  انیلع  یفخ  اذاف  برعلا ، ناوید  رعشلا 

هب هتخیمآ  ناشنابز  هک  هیداب  یلاها  ملکت  راعشا و  دانتسا  هب  ناگژاو  یسانش  انعم  وترپ  رد  ار  میرک  نآرق  تایآ  ظافلا و  زا  يرایسب  دوخ  وا 
همه سابع  نبا  هک  قرزا  نبا  عفان  خساپ  رد  نآرق  زا  هملک  تسیود  حرش  درکیم . ریـسفت  دوب ، تلاصا  ياراد  هدشن و  هناگیب  ياهگنهرف 

: تفگ « 2  » روحی نل  هفیرـش  هملک  يانعم  رد  هنومن  يارب  تسا . هدش  رکذ  ناقتا  رد  تسا و  فورعم  درک ، انعم  یلهاج  راعـشا  ساسا  رب  ار 
: دناوخ ار  دیبل  رعش  نیا  سپس  تسا و  عجری  نل  يانعم  هب  یشبح  تغل  رد 

یلَع ْمُهَذُخْأَی  َْوأ  زا  نخس  یتقو  مود  هفیلخ  سلجم  رد  هک  تسا  لقن  زین  « 3  » عطاس وه  ذا  دعب  ادامر  روحیهئوضو  باهّشلاک  ّالا  ءرملا  ام  و 
يانعم هب  ار  فّوخت  ام  هک  داد  خـساپ  يرعـش  هب  دانتـسا  اب  لیذـه  هلیبق  زا  یـصخش  درک . یهاگآ  ان  راـهظا  هفیلخ  دـمآ ، شیپ  « 4  » ٍفُّوََخت

«5 . » مینادیم صّقنت 
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دمحا نبا  لیلخ  نیعلا  ياهباتک  درک . عوجر  مالـسا  روهظ  نراقم  هیلوا و  ياهنرق  تغل  بتک  هب  دیاب  یـسانش  تغل  ذخآم  زا  هدافتـسا  يارب 
ناسل ، » تسا بسانم  هنیمز  نیا  رد  یناغاص  نیرحبلا  عمجم  يرهوج ، ۀغللا  حاحص  يرهزا ، ۀغللا  بیذهت  يدیبز ، ۀغللا  سییاقم  يدیهارف ،

يوفطصم هللا  ۀیآ  زا  نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  تسا . هجوت  روخ  رد  دنکیم ، نایب  نآ  ياهيربراک  هب  دنتـسم  ار  یناعم  هک  زین  برعلا »
هکنآ هچ  دـنک ، هئارا  ار  نآ  یقیقح  موهفم  دـناوتیمن  هملک  یظفل  همجرت  اهنت  هک  تسا  نآ  رکذ  روخ  رد  هتکن  تسا . يدنمـشزرا  رثا  زین 

حالطصا میرک ، نآرق  ناگژاو  زا  يدادعت 
______________________________

ص 67. ج 2 ، ناقتالا ، ( 1)
.14 قاقشنا / ( 2)

ص 78. ج 2 ، ناقتالا ، ( 3)
.47 لحن / ( 4)

ص 88. ج 2 ، یبطاش ، تاقفاوم  ( 5)
 258 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

ار تالص  و  درک ، انعم  كاسما  گنرد و  يانعم  هب  یسانش  تغل  دانتسا  هب  ار  موص  ناوتیمن  ناس  نیدب  دناهدش ، یصاخ  يانعم  رد  یعرش 
. دوش وجتسج  زین  عرش  رد  اهنآ  یحالطصا  يانعم  تسیابیم  هکلب  اعد .

کیکفت تهج  فرح ، لعف و  مسا و  صیخـشت  اههژاو و  یلـصا  هشیر  هب  تبـسن  قیقد  یهاگآ  یگریچ و  قاقتـشا . ملع  یـسانش و  فرص 
اریز تسا . ریـسفت  شناد  مزال  ياهرازبا  زا  دروآیم ، دـیدپ  نوگانوگ  تاقاقتـشا  اهلکـش و  هک  ییانعم  ياهتوافت  و  یعبت ، یلـصا و  یناعم 

. درادیپ رد  ار  يریسفت  ياهاطخ  تاملک ، قاقتشا  هب  هطاحا  مدع 
: دیوگیم هراب  نیا  رد  يرشخمز 

ۀماـیقلا موی  نوعدـی  ساـنلا  ّنا  و  ّما »  » عمج « 1  » مهماماب سانأ  لک  وعدـن  موی  یلاـعت : هلوق  یف  ماـمالا  ّنا  لاـق : نم  لوق  ریـسافتلا  عدـب  نم 
«2 «. » ماما  » یلع عمجی  ال  اّما »  » ّناف فیرعتلاب ، هلهج  هبجوأ  طلغ  اذه  و  مهئابآ . نود  مهتاهماب 

نآ يانعم  رد  هک  تسا  یعیبط  حسم ،»  » زا ای  تسا ، هحایـس »  » زا دنادن  دـشابن و  حیـسم »  » هملک قاقتـشا  هب  ملاع  یـسک  رگا  هک  روط  نامه 
«3 . » دش دهاوخ  لکشم  راچد 

. تسا ریذـپان  بانتجا  يرما  نآرق  تایآ  مهف  يارب  کی ، ره  شقن  اههلمج و  راتخاس  رد  تاـملک  یبیکرت  هاـگیاج  نتـسناد  یـسانش . وحن 
. دنکیم افیا  هلمج  موهفم  رد  ییازسب  ریثأت  ناکم و ...  نامز و  مسا  ردصم ، لاح ، فرظ ، تفص ، لوعفم ، لعاف ، ربخ ، ادتبم ، نییبت ،

. فالتخا دروم  ای  ردان و  يارآ  هن  تسا و  هیلع  قفتم  دعاوق  ربتعم و  رداصم  هب  هعجارم  وحن ، بتک  هب  هعجارم  كالم  هک  تسادیپ 
حلاصم داوم و  نیرتبسانم  نتفای  مالک . يزاس  ابیز  دعاوق  ای  عیدب  نایب ، یناعم ،

______________________________

.71 ءارسا / ( 1)
ص 214. ج 4 ، ناقتالا ، ( 2)

. نامه ( 3)
 259 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

يریذپلد بجوم  اههلمج ، بیکرت  رد  نامتخاس  نیرتاویـش  یبیکرت و  ياههزاس  نیرتایوگ  داجیا  و  دوخ ، مزال  هاگیاج  يارب  اههملک  ینعی 
تانّـسحم نوگاـنوگ  عاونا  هب  هتـسارآ  تغـالب و  تحاـصف و  زا  راشرـس  تسا  یباـتک  نآرق  دوشیم . بولق  رد  نآ  ینیرفآ  ریثأـت  نخس و 
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، ظافلا بلاق  رد  دوخ  یعیبطارف  سوسحماـن و  قیاـقح  رتهب  هچ  ره  میهفت  تهج  شیوخ  نارکیب  شناد  اـب  گرزب  يادـخ  يونعم . یظفل و 
، سوسحم هب  لوقعم  ياههیبشت  اهریوصت ، اهلیثمت ، اههیانک ، اههراشا ، كرد  تسا . هدوب  اههیارآ  اـهرنه و  عاونا  يریگراـک  هب  زا  ریزگاـن 

ریزگاـن دـیآیم  رب  ادـخ  مـالک  ریـسفت  ماـقم  رد  هک  یـسک  تسا . ناـیب  یناـعم  شناد  زا  یهاـگآ  تخانـش و  هـب  دـنمزاین  اههراعتـسا و ... 
هک هقالع  ماسقا  هیبشت ، عاونا  سانج ، عیصرت ، عجس ، نوچمه  یعیدب  يونعم  یظفل و  عیانـص  تغالب و  نونف  نوگانوگ  عاونا  زا  تسیابیم 
زج حـیملت و  صلخت ، نسح  علطم ، نسح  لثم ، لاسرا  تافتلا ، لیلعت ، نسح  اـههیانک ، تسا ، يزاـجم  هب  یقیقح  ياـنعم  زا  رذـگ  بجوم 
: دیوگیم یطویس  دبایرد . تسا  هدنیوگ  دارم  هک  ناسنآ  ار ، مالک  نیتسار  یقیقح و  يانعم  هاگیاج  دناوتب  ات  دشاب ، هتشاد  یهاگآ  اهنیا 
میرک نآرق  زاجعا  هکنآ  هچ  تسا ، ریـسفت  شناد  راب  راک و  رد  مکحتـسم  ینکر  دنتغالب ، مولع  هب  موسوم  هک  عیدـب  نایب و  یناعم ، شناد 

«1 . » ددرگیم هتخانش  مولع  نیا  وترپ  رد 
ود مالک  بطاخم  هک  دوب  دـهاوخ  رمثم  یتروص  رد  ریـسفت  شناد  ملکتم . دارم  مالک و  تلالد  نییعت  تهج  ظافلا  رب  مکاـح  یفرع  لوصا 

هشیمه لامعتسا  دربراک و  ماقم  رد  ظافلا  مینادیم  مه  هکنیا  هچ  دراذگب . رـس  تشپ  هدنیوگ  دوصقم  هب  ندیـسر  تهج  ار  یـساسا  هلحرم 
نکمم نیا ، رب  نوزفا  دـنوریم . راک  هب  يزاـجم  موهفم  رد  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هکلب  دـننامیمن ، یقاـب  شیوخ  یقیقح  ياـنعم  ورملق  رد 

هتشاد رظن  رد  ار  يرگید  روظنم  نخس  يرهاظ  موهفم  زا  ریغ  مالک  لامعتسا  ماگنه  هب  نخس  هدنیوگ  تسا 
______________________________

عون 77. ج 4 ، ناقتالا ، ( 1)
 260 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

دارم هک  میهد  تبـسن  وا  هب  میروآ و  تسدـب  ار  هدـنیوگ  دوصقم  دارم و  میناوتیم ، هنوگچ  ام  نیا  ربانب  تسا . هتخانـشان  ام  يارب  هک  تسا 
؟ میمهفیم ام  هک  تسا  نامه  نخس  کی  زا  وا  يدج 

هب ار  نیناوق  لوصا و  هلـسلس  کی  يزاکترا  تروص  هب  القع  تساشگهار . ـالقع ، فرع  هب  دانتـسا  لکـشم ، نیا  زا  ییاـهر  خـساپ و  يارب 
اهنآ زا  فلخت  تسا و  یمومع  مهاـفت  ياـمنهار  مکاـح و  لوصا  نآ  هک  دـناهداد  رارق  شریذـپ  دروم  ناـشتارواحم  رد  ماـع  ملاـست  روـط 

. تسا دورطم 

تلالد ماسقا 

ردابتم نهذ  هب  ظفل  زا  اعبت  اـی  اـتلاصا و  هک  ییاـنعم  ناـمه  ینعی  تسا ، یقوطنم  تلـالد  تلـالد ، عون  کـی  تسا . یماـسقا  ياراد  تلـالد 
. دـنمانیم صن »  » حالطـصا رد  ار  ردابتم  يانعم  نآ  تروص  نیا  رد  دـشابن ، يرگید  يانعم  لمتحم  رظن  دروم  ياههژاو  هچنانچ  ددرگیم .
« رهاظ  » احالطـصا نهذ ، هب  رداـبتم  حـجار  ياـنعم  دورب ، تسا - حوجرم  هتبلا  هک  يرگید - ياـنعم  لاـمتحا  رظن  دروم  ظـفل  رد  رگا  نکیل 

. دوشیم هدیمان 
لکـش هب  هاوخ  تسا . دوصقم  يانعم  يداع  اـی  یفرع و  یلقع ، همزـال  هک  ییاـنعم  نآ  ینعی  تسا ، یموهفم  تلـالد  تلـالد ، زا  رگید  عون 

ارچ نیدلاو ، متش  برض و  میرحت  رب  « 1  » ٍفُأ امَُهل  ْلُقَت  الَف  یموهفم  تلالد  لثم  دراد ، مان  باطخ  ياوحف  احالطـصا  هک  تقفاوم ، موهفم 
موهفم دـننام  تسا ، قوطنم  مکح  فلاخم  هک  یتلـالد  نآ  ینعی  تفلاـخم ، موهفم  لـیبق  زا  هاوخ  تسا . نتفگ  فا  زا  رتدـب  رتتشز و  هک 

ریغ ربـخ  رد  هک  تسا  نـیا  « 2  » اُونَّیَبَتَف ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  یموهفم  تلـالد  هک  روطناـمه  نآ . زج  ددـع و  فرظ ، لاـح ، طرـش ، تفص ،
هکلب دشابیمن ، بجاو  صحفت  نّیبت و  لداع ، ینعی  قساف 

______________________________

.23 ءارسا / ( 1)
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.6 تارجح / (- 2)
 261 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
. تفریذپ درک و  دامتعا  نآ  هب  ناوتیم 

زا یینوگرگد  لوحت و  هنوگ  چیه  ناگدنیوگ ، دربراک  لامعتسا و  ماقم  رد  ظافلا  دیدرتیب ، هک  تشاد  هجوت  دیاب  همدقم  نیا  نایب  زا  سپ 
يرییغت هنوگ  چیه  ناگدنیوگ  هدارا  رگید  ترابع  هب  دنشیوخ . یعضو  يانعم  نامه  عبات  هکلب  دنریذپیمن ، شیوخ  ییانعم  تیعقوم  ظاحل 

هدارا وریپ  ظاـفلا  یناـعم  رگا  نیا ، رب  نوزفا  تـسا . عـضو  زا  رخأـتم  هـبترم  رد  لمعتـسم  هدارا  هـک  ارچ  دروآیمن ، دـیدپ  اـهنآ  ياـنعم  رد 
هراومه ناگدنیوگ  هدارا  اریز  دشاب ، ییزج  صاخ و  هل  عوضوم  ظافلا ، مامت  رد  هک  تسا  نآ  شاهمزال  دشاب ، ریذپ  رییغت  اهنآ  ناگدنیوگ 

. تسا ینهذ  ییزج و 
رتهدرتسگ تاملک  دربراک  هزوح  ابلاغ  هک  تسا  نآ  دوصقم ، يانعم  هب  یبایهار  هنیمز  رد  رگید  يراوشد  هدـش ، دای  عوضوم  زا  رظن  فرص 

زا روبع   ) زاجم نوچمه  یضراع ، ياهیگژیو  هلسلس  کی  هب  فوصوم  لامعتسا ، ماقم  رد  تاملک  تسا . یعـضو  یقیقح  یناعم  ورملق  زا 
تایـصوصخ زا  یکی  یعدم  همهافم  بطاخت و  ماقم  رد  یـسک  رگا  دندرگیم . و ...  رامـضا )  ) يریگ ریدقت  صیـصخت ، یقیقح .) يانعم 

؟ درک دیاب  هچ  دش ، شیوخ  مالک  ظافلا و  رب  هضراع 
یلّوا لصا  هک  تسا  نآ  دراوم  نیا  رد  القع  يزاکترا  نوناق  تسا . لضعم  نیا  يوگخـساپ  تارواحم  رب  مکاح  یفرع  نوناق  زین  اـجنیا  رد 

يریدـقت یـصیصخت و  يزاجم ، يانعم  هدارا  يارب  ایوگ  یفاک و  نیارق  هدـنیوگ  هکنآ  رگم  تسا ، یقیقح  يانعم  نامه  هدافا  مالک  ره  رد 
. دیامن هئارا  هضرع و 

نتفرگ یشیپ  و  ردابت »  » لیلد نامه  یکی  دشاب : لصا  نیا  يانبم  دناوتیم  ذخأم  ود  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  لصا  نیا  دنتـسم  رد  لمأت  هتبلا 
افرص نیارق ، زا  یهاوخ  کمک  هنوگ  چیه  نودب  هک  تسا  یگژیو  نیا  دجاو  یقیقح  يانعم  ینعی  تسا ، نهذ  هب  یعـضو  یقیقح - يانعم 
لمح ظفل  رب  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  ظوحلم  یقیقح  یناعم  يارب  زین  یگژیو  نیا  رگید  يوس  زا  ددرگیم . لـقتنم  نهذ  هب  ظـفل ، نتم  زا 

نیا رگید ، ترابع  هب  بلس ، تحص  مدع  لمح ، تحص  تساوران . هملک  زا  انعم  نآ  بلس  الباقتم  درک و 
 262 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. تسا تقیقح  میالع  زا  تسا ، یقطنم  هیضق  رد  تبسن  زاسهنیمز  هک  یموهفم  ینامه 
. تسا هصیصخ  نیا  دقاف  يزاجم و ...  يانعم  هک  یتروص  رد 

نینچ رد  و  دوب ، شیوخ  دوصقم  نایب  ماقم  رد  ياهدـنیوگ  یتقو  هک  تسا  لـصا  نیا  رگناـیب  زین  تمکح ، تامدـقم  هدـعاق  رگید  يوس  زا 
. دوب دهاوخن  ملکتم  ریـسا  عبات و  يور  چیه  هب  و  دـیامنیم ، هدافا  ار  يوغل  هدـش  عضو  یناعم  نامه  يو  ظافلا  دومن ، نخـس  داریا  یتیعقوم 
، تسا هتـشاد  ار  نآ  زج  یخوش و  دصق  ای  هدوب و  هملک  یعـضو  يانعم  زا  ریغ  يرگید  يانعم  نم  دوصقم  هک  دوش  یعدم  وا  رگا  نیا  ربانب 

«1 . » دریذپیمن وا  زا  ار  اعدا  نیا  القع  یفرع  زاکترا  زگره 

نآرق دوخ  قایس  نومضم و  - 2

ایوگ هتسویپان  نیارق  فلا )

میرگنب و مه  اب  طـبترم  مه و  راـنک  رد  ار  وا  دوخ  نوگاـنوگ  نانخـس  هک  تسا  نآ  هویـش  نیرتبساـنم  ياهدـنیوگ  ره  دوصقم  مهف  يارب 
. دراد هتفهن  دوخ  رد  ار  رشب  تیبرت  تیاده و  یساسا  لوصا  هک  تسا  یهلا  عماج  مالک  میرک  نآرق  مینک . يریگهجیتن  یبایزرا و 

«2 . » ٍءْیَش ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو 
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«3 . » ِناقْرُْفلا َو  يدُْهلا  َنِم  ٍتانَِّیب  َو  ِساَّنِلل  ًيدُه 
«4 . » ٌلْصَف ٌلْوََقل  ُهَّنِإ 

. دشاب اسران  دوخ  دصاقم  نییبت  رد  هک  تسین  روصتم  تسا ، لطاب  زا  قح  هدننک  ادـج  رگنـشور و  امنهار و  زیچ ، ره  هدـننک  نایب  هک  نآرق 
میظع و نآرق  نتم  هب  يراتسویپ  یشرگن  گرزب  يادخ  دصاقم  فشک  ياتسار  رد  ذخأم و  نیرتنقتم  يور  نیا  زا 

______________________________

. ظافلا ثحبم  لوصالا ، ۀیافک  ك : ر . ثحابم ، هنوگنیا  رتشیب  حرش  تهج  ( 1)
.89 لحن / ( 2)

.185 هرقب / ( 3)

.14 قراط / ( 4)
 263 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

موصعم ناماما  مرکا و  ربمایپ  نییبت  ماقم  اب  یـضراعت  هنوگ  چیه  نخـس  نیا  هک  تسا  نشور  هتبلا  تساهنآ . لولدـم  ییوسمه  یگنهامه و 
زا هتفرگ  رب  همه  دـش - دـهاوخ  شرازگ  هـک  روـط  ناـمه  یهلا - ناگتـسیاش  نآ  ياـهدومنهر  تاداـفا و  هـک  ارچ  درادـن . مالّـسلا  مـهیلع 

. تسا راوتسا  صن  نیا  يوتردوت  ياههیال  میرک و  نآرق  راسهمشچ 
کی تفایرد  يارب  دـنراد . رارق  شنم  شنیب و  رد  دـیحوت  ینعی  يروحم  فدـه  کـی  ياتـسار  رد  همه  رگیدـمه و  هب  رظاـن  نآرق  تاـیآ 
ربمایپ یسانش ، ناسنا  یـسانش ، أدبم  نوچمه  نآرق  یـشزرا  ای  یـشنیب و  میهافم  زا  کی  ره  نوماریپ  لماک  ریوصت  کی  دنمماظن و  هاگدید 
لباقتم قوقح  طباور و  ناسنا ، یعامتجا  يدرف و  فیاـظو  زا  یباـی  یهاـگآ  تعیرـش ، هفـسلف  یـسانش ، هتـشرف  یـسانش ، ترخآ  یـسانش ،
نوچمه مه و  رانک  رد  ار  عوضوم  ره  هب  طوبرم  نوگانوگ  تایآ  هک  میرادن  نیا  زج  يریزگ  ناگناگیب ، اب  رگیدکی و  اب  نانمؤم  یعامتجا 

رود هب  فارحنا و  یهارمگ و  اب  هارمه  صقان و  ریوصت  کی  نآرق  زا  ام  ریوصت  تشادرب و  تروص  نیا  ریغ  رد  مینیبب . رکیپ  کی  ياـضعا 
روط نیمه  هیتافص و ...  هیمارک ، هیربج ، هیوشح ، همسجم ، ههبـشم ، نوچ  یمالک  نوگانوگ  بهاذم  شیادیپ  تسا . نآرق  دوخ  تقیقح  زا 

 ... ربص و ناونع  هب  يریذپ  متس  و  لکوت ، هناهب  هب  وپاکت  شالت و  كرت  و  يریگهشوگ ، يزیرگ ، ایند  یلمع  ياهتفایهر 
تایآ يودب  روهظ  هب  دانتسا  افتکا و  تسا . یهلا  عماج  باتک  طبترم  میهافم  زا  يدعب  کت  هیوسکی و  شرگن  تفآ و  نیمه  زا  یشان  همه 

«2  » ُهَّللا َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنُؤاشَت  ام  َو  ناسنا : رایتخا  بلـس  ای  و  « 1 . » افَص افَص  ُکَلَْملا  َو  َکُّبَر  َءاج  َو  تسادخ : تینامـسج  مهوم  هک  یهباشتم 
. تسا صقان  ياهتفایرد  نیا  بجوم 

ار وا  یفن و  ناجبـس  يادـخ  زا  ار  یناکما  تافـص  صقن و  تینامـسج و  هنوگ  ره  تحارـص  هب  هک  رگید  مکحم  نشور و  تایآ  زا  تلفغ 
دنکیم یفرعم  قلطم  لامک 

______________________________

.22 رجف / ( 1)
.29 ریوکت / ( 2)

 264 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
درامشیم وگخساپ  راپـس و  دهعت  رادقاثیم و  ار  وا  هتـشاذگ ، ناسنا  شود  رب  ار  تیلوؤسم  فیلکت و  نارازه  ای  و  « 1 ( » ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل  )

دحوم و ناسنا  ییایوپ  نیزگیاج  ار  نآ  زگره  هتـسناد ، يدیحوت  یـشرگن  ار  ادخ  رب  لکوت  موهفم  ای  و  « 2 ( » ٌۀَنیِهَر ْتَبَسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  )
اهتضهن اهتکرح و  أشنم  دوخ  هک  یباتک  و  دوش ، هضرع  نآرق  نید و  زا  هنوراو  ياهرهچ  هک  دیدرگ  ببس  همه  درامشیمن ، ییاتـسیا  ببس 

: دیوگیم هنیمز  نیمه  رد  ردص  دیهش  هّللا  ۀیآ  یمالسا  نیبزیت  دنمشناد  ددرگ . ریثأتیب  تخاسیم ، نوگرگد  ار  ناهج  ناج و  دوب و 
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«3  ... » ۀیمالسالا ةایحلا  یف  ةدیدعلا  ۀیبهذملا  تاضقانتلا  روهظ  یلا  یئزجتلا  هاجتالا  ۀعزن  رثانتلا و  اذه  يّدادق  و 
ناونع هب  ار  نآ  لاعتم  يادخ  سک  ره  زا  شیپ  هک  تسا  يرما  اهنآ  دنویپ  نتفرگن  هدـیدان  رگیدـمه و  هب  تایآ  هدـنز  کیناگرا و  شرگن 

: تسا هداد  رارق  شیوخ  مالک  نابطاخم  مهف  تفایهر  يانبم 
ُْهنِم ََهباشَت  ام  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَـف  ٌتاـِهباشَتُم  ُرَخُأ  َو  ِباـتِْکلا  ُّمُأ  َّنُه  ٌتاـمَکُْحم  ٌتاـیآ  ُْهنِم  َباـتِْکلا  َکـْیَلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه 

«4 . » ِباْبلَْألا اُولوُأ  اَّلِإ  ُرَّکَّذَی  ام  َو  انِّبَر  ِْدنِع  ْنِم  ٌّلُک  ِِهب  اَّنَمآ  َنُولوُقَی  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِساَّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو  ِِهلیِوَْأت  َءاِغْتبا  َو  ِۀَْنتِْفلا  َءاِغْتبا 
یفّرعم تاهباشتم  نکر  عجرم و  ّما ، ناونع  هب  ار  تاـمکحم  تسا ، یـسانش  نآرق  هصرع  رد  يدـیلک  تیعقوم  کـی  ياراد  هک  هفیرـش  هیآ 

هنیمز رد  هتبلا  درامـشیم . زاجم  اهنآ  هب  هیکت  اب  تاـمکحم و  وترپ  رد  ار  فیرـش  نآرق  ياوتحم  رد  ییوپهر  تشادرب و  هنوگ  ره  هدومن و 
میرک نآرق  زا  رادـقم  هچ  مهبم ، لمجم و  اب  هباـشتم  تواـفت  هباـشتم ، مکحم و  داـفم  دـننام  تسا ، حرطم  يرایـسب  ياهـشسرپ  هفیرـش  هیآ 

هباشتم
______________________________

.11 يروش / ( 1)
.38 رثدم / ( 2)

ص 12. ردص ، رقاب  دمحم  نآرقلل ، یعوضوملا  ریسفتلا  یف  تامدقم  ( 3)
.7 نارمع / لآ  ( 4)

 265 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
مهف تاهباشتم  ایآ  تسیچ ؟ تایآ  زا  ياهراپ  هباشت  زار  اساسا  ینأش ؟ یبسن و  روط  هب  ای  دناهنوگ و  نیا  قلطم  روط  هب  تاهباشتم  ایآ  تسا ،

ای دنشابیم و  ملع  رد  ناخـسار  قادصم  اهنت  نانآ  تسا و  مالّـسلا  مهیلع  ناموصعم  هب  صتخم  اهنآ  مهف  ایآ  دنانینچ  رگا  و  هن ؟ ای  دنریذپ 
 ... و دنلمکا ؟ قادصم  هکنآ 

شیوخ ینورد  يافص  یتفرعم و  هرهب  نازیم  هب  کی  ره  ملع  رد  ناخسار  و  تسا ، هفطاع  هفیرـش  هیآ  رد  و » ، » نیقیرف نادنمـشناد  قافتا  هب 
«1 . » دنبایرد ار  ینآرق  قیاقح  زا  ییاهوترپ  دنناوتیم 

سپس و  « 2  » دوب لاس  کی  تسخن  هدرک  تافو  شرهوش  هک  ینز  هدـع  دـننام  خـسان - هب  خوسنم  تایآ  عاجرا  هدـش ، دای  ناونع  زا  ریغ  هب 
هدش رفک  لاح  رد  گرم  هب  دیقم  هک  « 4  » ُُهلَمَع َِطبَح  ْدَقَف  ِنامیِْإلِاب  ْرُفْکَی  ْنَم  دننام : دـّیقم  هب  قلطم  «- 3  » دیدرگ نیعم  زور  هد  هام و  راهچ 

رادـیاپ و ياهویـش  نّیبم ، تایآ  هب  لمجم  تاـیآ  و  « 5  » ْمُُهلاـمْعَأ ْتَِطبَح  َکـِئلوُأَف  ٌِرفاـک  َوُـه  َو  ْتُمَیَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  ْدِدـَتْرَی  ْنَم  َو  تـسا :
. تسا ینآرق  قیاقح  تفایرد  يارب  اشگهار 

. درامشیم رب  ار  نآ  جیاتن  هتخاس و  حرطم  ار  کین  راتفر  نامیا و  هتسبرس  روط  هب  یتایآ  رد  نآرق 
«6 . » َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  َو  ُراْهنَْألا ...  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َو 

قادـصم روط  نیمه  تسا ؟ ییاهیگژیو  هچ  ياراد  تسیچ و  نآرق  فیرعت  رد  نیتسار  نمؤم  هک  دـیآیم  دـیدپ  ام  يارب  شـسرپ  نیا  اعبط 
رادربمان هک  حلاص  کین و  ياهراتفر 

______________________________

ص 48. ج 3 ، نآرقلا ، مولع  یف  دیهمتلا  ص 199 ، ج 2 ، نآرقلا ، مولع  یف  ناهربلا  ص 448 ، ج 1 ، فاشک ، ریسفت  ك : ر . ( 1)
.240 هرقب / ( 2)

.12 ءاسن / ، 234 هرقب / ( 3)
.6 هدئام / ( 4)
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.217 هرقب / ( 5)
.25 هرقب / ( 6)

 266 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
يایوگ خساپ  هک  مینکیم  هدـهاشم  میورب ، نآرق  رگید  تایآ  غارـس  هب  رادشـسرپ  تینهذ  نیمه  اب  رگا  تسا ؟ ییاهزیچ  هچ  تسا  نآرق 

262 ص :  ایوگ .....  هتسویپان  نیارق  فلا )  266 نشور ) يدیعس  ) نآرق مولع  تسا : هتفهن  اهنآ  رد  ام  ياهشسرپ 
رد ای  و  « 1 . » ٌمیِرَک ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  اقَح ، َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  َِکئلوُأ  اوُرَصَن  َو  اَْووآ  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاج  َو  اوُرَجاه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 

. َنوـُلَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یلَع  َو  ًاـنامیِإ  ْمُْهتَداز  ُُهتاـیآ  ْمِْهیَلَع  ْتَِیُلت  اذِإ  َو  ْمُُهبوـُُلق  ْتَلِجَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  َنوـُنِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ  دـیامرفیم : رگید  هـیآ 
«2 . » َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا 

ناونع هب  مالّسلا  مهیلع  هعیش  موصعم  نایاوشیپ  ادخ و  ربمایپ  هک  تسا  یـشور  نامه  نآرق  دوخ  هب  نآرق  ياکتا  ینعی  ریـسفت  زا  هویـش  نیا 
. دنتسبیم راک  رد  ار  نآ  هدیزرو  دیکأت  نآ  رب  ادخ  باتک  نیتسار  ناملعم 

هیلع یلع  ترـضح  نینمؤملا  ریما  زا  « 3 . » ضعبب هضعب  قدـصی  لزن  نکل  اـضعب و  هضعب  بذـکیل  لزنی  مل  نآرقلا  نا  دومرف : ادـخ  لوـسر 
«4 . » ضعب یلع  هضعب  دهشی  ضعبب و  هضعب  قطنی  هب . نوعمست  هب و  نوقطنت  هب و  نورصبت  هّللا  باتک  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا 
لزان « 6  » َنوُدَـتْهُم ْمُه  َو  ُْنمَأـْلا  ُمَُهل  َکـِئلوُأ  ٍْملُِظب  ْمُهَناـمیِإ  اوُِـسْبلَی  َْمل  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  « 5  » هیآ یتـقو  هک  تسا  يورم  لوـسر  ترـضح  زا 

، تسا هتشادن  اور  متس  دوخ  رب  ام  زا  کی  مادک  دنتفگ : دندیسرپ ، ار  ینارگن  نیا  تلع  یتقو  دید ، سویأم  هدرسفا و  ار  ناناملـسم  دیدرگ ،
هب كرـش  روکذم  هیآ  رد  ملظ  زا  روظنم  دـندومرف : مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یمارگ  لوسر  دـشاب ؟ یهلا  تیادـه  ینمیا و  لومـشم  ات 

«. 7  » ٌمیِظَع ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ِهَّللِاب  ْكِرُْشت  َّیَُنب ال  ای  دیامرفیم : دنوادخ  اریز  تسادخ ،
______________________________

.74 لافنا / ( 1)
.2 لافنا / ( 2)

ص 5. ج 2 ، روثنملا ، ّردلا  ( 3)
.133 هبطخ ، ( 4)

. ماعنا هروس   82 (. 5)
.82 ماعنا / ( 6)

.13 نامقل / ( 7)
267 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

هتسویپ نیارق  ب )

هنیرق نآرق ، دوخ  هب  دانتـسا  عاجرا و  زا  يرگید  دـعب  دوب . مالک  هتـسویپان  هنیرق  نتـشاد  ظوحلم  تفرگ ، رارق  وگتفگ  دروم  نونک  ات  هچنآ 
رد قرفتم و  تروص  هب  اههروس  زا  يرایسب  تایآ  هچ  رگ  تسا . یهلا  مالک  رـسفم  يارب  هجوت  لباق  مکحتـسم و  تاودا  زا  هک  تسا  قایس 

دراد و دوجو  یکیناگرا  یماجـسنا  دـنویپ و  هروس  ره  تایآ  نایم  هک  داهن  رانک  ناوتیمن  ار  تقیقح  نیا  نکیل  دـناهدش ، لزان  نامز  لوط 
هظحالم تهج  نیدب  دنـشابیم . يونعم  لماک  زکرمت  دجاو  یلوزن ، زکرمت  مدع  نیع  رد  يور  نیا  زا  دیامنیم . بیقعت  ار  ياهژیو  فدـه 

بجوم نآ  نتفرگ  هدیدان  تسا و  يرورـض  يرما  هیآ ، هتـسویپ  هنیرق  نخـس و  رب  مکاح  یمومع  ياضف  گنهآ و  قایـس و  لیذ ، ردـص و 
. دوب دهاوخ  تقیقح  زا  رود  باوصان و  ياهجاتنتسا 
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کی میریگب ، رظن  رد  نآ  رب  مکاح  یمومع  ياضف  دـعب و  لبق و  زا  هتـسسگ  ار  ۀـکلهتلا  یلا  مکیدـیاب  اوقلت  هفیرـش و ال  هلمج  ام  رگا  الثم 
هیآ و رب  مکاح  ياضف  هب  یهاگن  اب  نکیل  دوب . دـهاوخ  هدرم  يانعم  کـی  میرک و  نآرق  رظن  دروم  تقیقح  زا  رود  هدـننک و  هارمگ  موهفم 

حلاص ماظن  ندرکن  کمک  نداتسیا و  ياج  رد  هکلب  دوشیمن ، یتکرحیب  نوکس و  زاسهنیمز  اهنت  هن  هیآ  هک  تسا  نآ  رگناشن  دعب  لبق و 
و ۀنتف ، نوکت  یتح ال  مهولتاق  و  دیامرفیم : هدش  دای  هلمج  زا  شیپ  درامشیم . طاطحنا  تکاله و  هیام  ار  دوصقم  هب  ندیسر  رد  یمالـسا 

اودتعاف مکیلع  يدتعا  نمف  صاصق ، تامرحلا  و  مارحلا ، رهـشلاب  مارحلا  رهـشلا  نیملاظلا . یلع  الا  ناودع  الف  اوهتنا  ناف  نیدـلا هللا ، نوکی 
َیلِإ ْمُکیِدـْیَِأب  اوُْقُلت  َو ال  ِهَّللا ، ِلِیبَس  ِیف  اوُقِْفنَأ  َو  دـیازفایم : سپـس  نیقتملا . عم  هّللا  نا  اوملعا  هّللا و  اوقتا  و  مکیلع ، يدـتعا  ام  لـثمب  هیلع 

«1 . » َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  اُونِسْحَأ  َو  ِۀَُکلْهَّتلا 
. دیامنیم ادخ  هار  رد  داهج  هب  بیغرت  ار  ناناملسم  هک  تسا  یتایآ  قایـس  رد  هیآ  هک  دوشیم  نشور  نخـس  دنروخ  گنهآ و  هب  هجوت  اب 

هشوت داز و  داهج  هک  تسا  یعیبط 
______________________________

.195 - 193 هرقب / ( 1)
 268 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لابند هب  دننک . لام  قافنا  يداهج  يورین  زیهجت  يارب  هک  تسا  مزال  دنشابیم ، یلام  نکمت  ياراد  هک  یناسک  رب  يور  نیا  زا  دهاوخیم ،
دیازفایم نایاپ  رد  تسا . نارفاک  زا  تسکش  یمالـسا و  هعماج  طاطحنا  يدوبان و  رد  عوقو  اب  مزالم  ندرکن  قافنا  دیامرفیم : نخـس  نیا 

. تسا یمالسا  تما  ماوق  يارب  بولطم  رما  کی  هراومه  هکلب  دشابیمن ، داهج  هژیو  ناسحا  رما  هک 

مالّسلا هیلع  موصعم  تنس  - 3

هراشا

يریگهرهب و هویـش  میلعت  یهلا و  باـتک  دـصاقم  نییبت  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  مالـسا و  راوگرزب  ربماـیپ  نوؤش  هلمج  زا  ناـمگیب 
«1 . » ْمِْهَیلِإ َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  تسا : یهلا  نیتم  لبح  یقثولا و  ةورع  زا  ییوج  تیاده 

: دسیونیم هر )  ) ییابطابط همالع 
زا ریغ  هب  صتخم  ار  نآ  دـناهتفگ و  یـضعب  هچنآ  و  تسا . میرک  نآرق  تاـیآ  حرـش  رد  مرکا  ربماـیپ  نخـس  تیجح  رب  لـیلد  هکراـبم  هیآ 

«2 . » دشابیمن شریذپ  هتسیاش  دناهتسناد ، اهنآ  تالیوأت  هّللا و  مالک  رارسا  ای  تاهباشتم و  زا  رهاظ ، صن و  دراوم 
: دیوگیم هیمیت  نبا 

َلُِّزن ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  : » یلاعت هلوقف  هظافلا ، مهل  نّیب  اـمک  نآرقلا  یناـعم  هباحـصال  نّیب  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  نا  ملعی  ّنا  بجی 
دوعسم نب  هّللا  دبع  نافع و  نب  نامثعک  نآرقلا - اننوئرقی  اوناک  نیذلا  انثدح  یملسلا : نمحرلا  دبع  وبا  لاق  دق  و  اذه ، اذه و  لوانتی  ْمِْهَیلِإ »

، لمعلا ملعلا و  نم  اهیف  ام  اوملعتی  یتح  اهوزواجی  مل  تایآ  رـشع  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  نم  اوملعت  اذا  اوناک  مهنأ  امهریغ - و 
«3  ... » اعیمج لمعلا  ملعلا و  نآرقلا و  انمّلعتف  اولاق :

______________________________

.44 لحن / ( 1)
ص 261. ج 12 ، نازیملا ، ( 2)

ص 428. ج 3 ، نیرسفملا ، دنع  نآرقلا  مولع  ( 3)
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 269 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
يورم ادخ  لوسر  زا  يدیدست .» یحو  ، » هعیـش موصعم  ناماما  راشرـس  شنیب  عجرم  تسا و  یعیرـشت » یحو   » ادخ لوسر  یهاگآ  ردـصم 

یلع ملعلا و  ۀـنیدم  انا  دومرف : زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  هک  روط  نامه  « 1 . » هعم هلثم  باتکلا و  ملع  تیتوا  ینا  ـالا  دومرف : هک  تسا 
، تسا هدـش  لقن  هیماما  تنـس و  لها  ثیدـح  فورعم  بتک  رد  تسا و  نیقیرف  نایم  رتاوتم  ثیداحا  زا  هک  نیلقث  ثیدـح  رد  و  « 2 . » اهباب

: دومرف مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر 
یلاعت هّللا  باتک  ربکالا  لقثلا  رغـصالا ، لقثلا  ربکالا و  لقثلا  نیلقثلا ، مکیف  كرات  ینا  بیجاف و  یعدا  نا  کش  رـشب  اـنا  اـمنا  ساـنلا  اـهیا 

، ضوحلا ّیلع  ادرب  یتح  اقرتقی  نل . امّهنا  يدعب و  اولـضت  نل  امهب  متکّـسمت  نا  یتیب ، لها  یترتع  و  ضرالا ، یلا  ءامـسلا  نم  دودمم  لبح 
«3 . » مکنم ملعا  مّهناف  مهومّلعت  و ال  اوکلهتف ، مهوقبست  الف  امهیف ، ینوفلخت  فیک  اورظناف 

: دومرف دنکیم  لقن  ینیومح  هک  يرگید  ثیدح  رد 
«4 .« » ضوحلا یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  و  یلع ، عم  نآرقلا  قحلا و  نآرقلا و  قحلا و  عم  یلع  »

نب یلع  نا  نطب و  رهظ و  هل  ّالا و  فرح  اهنم  اـم  فرحا  ۀعبـس  یلع  لزنا  نآرقلا  نا  : » تفگ هک  دـنکیم  لـقن  دوعـسم  نبا  لوق  زا  یطویس 
«5 . » نطابلا رهاظلا و  هنم  هدنع  بلاط  یبا 

: تفگ لیفطلا  وبا  هک  دنکیم  لقن  ومه  زین 
، ینولس : » تفگیم نینچ  هک  مدرک  هدهاشم  هبطخ  داریا  لاح  رد  ار  بلاط  یبا  نب  یلع 

______________________________

هرامش 464. ص 200 ، ج 4 ، دواد ، یبا  ننس  ( 1)
ص 201. ج 2 ، لامعلا ، زنک  ( 2)

.189 / 5 لبنج ، دمحا  دنسم  ، 44 / 1 لامعلا ، زنک  ، 148 / 3 مکاح ، كردتسم  ( 3)
ص 75. ینالقسع ، رجح  نبا  ۀقرحملا  قعاوصلا  مق ، یمالسا  تاغیلبت  رتفد  هناخباتک  یطخ  هخسن  نیطمسلا ، دئارف  ( 4)

عون 80. ج 2 ، ناقتالا ، ( 5)
 270 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

یف ما  لهس  یف  ما  راهنب  ما  تلزن  لیلبا  ملعا  انا  ّالا و  ۀیآ  نم  ام  هللا  وف  هللا ، باتک  نع  ینولـس  و  مکتربخا ، ّالا  ءیـش  نع  یننولأست  هللا ال  وف 
«1 .« » لبج

«2 .« » تلزن نیا  تلزن و  نمیف  ملعا  انا  هللا و  باتک  نم  ۀیآ  تلزن  ام  هریغ  هلا  يذلا ال  و  : » دومرف زین 
: دسیونیم یبهذ  نیسح  دمحم 

 ... طابنتسالا میلس  ۀّجحلا  يوق  ناک  ملعلا و  یف  ارحب  هنع ) هللا  یضر   ) یلع ناک 
«3 . » لیوأتلا ۀفرعم  لیزنتلا و  عقاومب  ۀباحصلا  ملعا  ناکف 

نآرق میهافم  هئارا  رد  تنس  نوگانوگ  ياهدرکراک 

هراشا

اب دـیامنیم . افیا  نآرق  یهلا  فراعم  هئارا  ریـسفت و  رد  ار  يدرکراـک  عون  هچ  تنـس  ددرگ  مولعم  هک  تسا  نآ  تیمها ، روخ  رد  عوضوم 
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هنوگ هس  ام  راوگرزب ، نآ  موصعم  نانیـشناج  ادـخ و  ربمایپ  زا  هدـنام  ياج  رب  يریرقت  يراتفر و  يراتفگ ، تنـس  رد  لمأت  لیلحت و  هیزجت 
: مینکیم هدهاشم  ار  درکراک  شقن و 

نآرق نییبت  ریسفت و  فلا )

نییعت تاـقلطم ، صیـصخت  نآ ، تاـمهبم  حرـش  نآرق ، ياوـتحم  ریـسفت  نییبـت و  بلاـق  رد  ناوـتیم  ار  تنـس  شقن  ياـفیا  زا  عوـن  کـی 
. دومن یقلت  تایآ  نطب  ییوگزاب  لیوأت و  و  ماکحا ، عیرشت  اهقادصم ،

فیک دش ، لاؤس  « 4  » ِمالْـسِْإِلل ُهَرْدَص  ْحَرْـشَی  ُهَیِدـْهَی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَمَف  هفیرـش  هیآ  دروم  رد  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یمارگ  لوسر  زا 
لهف اولاق : حسفنی ، هل و  حرشنیف  هب  فذقی  رون  لاق : « ؟ هردص حرشی 

______________________________

. نامه ( 1)

. نامه ( 2)
ص 89. ج 1 ، نورسفملا ، ریسفتلا و  ( 3)

.125 ماعنا / ( 4)
 271 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

«1 .« » توملا ءاقل  لبق  توملل  دادعتسالا  و  رورغلا ، راد  نع  یفاجتلا  دولخلا و  راد  یلا  ۀبانالا  لاق : اهب  فرعی  ةراما  نم  کلاذل 
: دومرف ای  و  یّلصا » ینومتیأر  امک  اّولص  : » دومرف هک  تسا  يورم  مرکا  ربمایپ  زا  زین 

«2 «. » مککسانم یّنع  اوذخ  »
: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

مهل لاقف  ۀیآ  نم  اهّدشا  ام  : » مّلس هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  باحـصا  ضعب  لاق  «، 3  » ِِهب َزُْجی  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  ۀیالا : هذه  تلزن  امل 
. تائیسلا هب  اوحمی  تانسحلا و  هب  مکل  هّللا  بتکی  امم  اذه  لاق : یلب ، اولاق : مکیرارذ ؟ مکسفنا و  یف  مکلاوما و  یف  نولتبت  اما  هّللا : لوسر 

«4»

مدرم هب  ریسفت  هویش  میلعت  ب )

مهف ياهدیلک  هئارا  نآرق و  زا  يریگهرهب  قیرط  شزومآ  دنکیم  افیا  ادخ  باتک  هب  تبسن  تنـس  هک  يرگید  یـساسا  مهم و  رایـسب  شقن 
رد هک  لماک  ياهناسنا  نآ  دندرگ . عفتنم  نآرق  زا  دنناوتب ، القتسم  دوخ  اهـصخاش ، نآ  زا  يریگهرهب  اب  مدرم  ات  تسا ، نآ  ریـسفت  نآرق و 

ياهوترپ هک  دندوب  ینامحر  قیفوت  نیا  زا  رادروخرب  دندوب ، نانگمه  نآرقا و  دمآ  رس  سفن  يالج  افـص و  راشرـس و  تفرعم  یگژیو  ود 
نایوجهار نادـنمرواب و  هک  دوب  نیا  ناگنازرف  نآ  مامتها  شالت و  يور  نیا  زا  دـندیدیم . یلجتم  ار  یحو  قیاقح  ياـهافرژ  ناـشخرد و 

یفاک یشیدنا  فرژ  اب  دوخ  رب  یکتم  راکدوخ و  روط  هب  دوخ  ات  دنشخب ، یلاعت  دوخ  رد  ار  زاسهنیمز  هصیصخ  ود  نآ  سدقم ، باتک  نیا 
هب دروم  حرش  راوهتکید  ياونش  هتسویپ  هکنآ  هن  دنزومایب ، ار  ینید  تفرعم  ریسفت و  مسر  هار و 

______________________________

عون 80. ج 2 ، ناقتالا ، ( 1)
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ص 55. ج 1 ، نورّسفملا ، ریسفتلا و  ( 2)
.123 ءاسن / ( 3)

ص 416. ج 1 ، ینارحب ، مشاه  دیس  ناهربلا ، ریسفت  ( 4)
 272 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. دنشاب اههیآ  دروم 
: دومرف هک  تسا  تیاور  مالّسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  ماما  زا 

یـشمی امک  ریـصبلا ، بلق  ةایح  رکفتلا  ناف  هرظن ، ءایـضلا  حتفی  و  هرـصب ، لاج  لجیلف  یجدلا ، حـیباصم  يدـهلا و  رانم  هیف  نآرقلا  اذـه  نا 
«1 . » رونلاب تاملظلا  یف  رینتسملا 

نامیالا دـعب  دـبع  یلع  هّللا  معنا  ام  : » دـندومرف ینآرق  ینید  تفرعم  يریگارف  رد  مدرم  قیوشت  تهج  مالـسا  مرکم  لوسر  ساسا  نیمه  رب 
«2  ...« » هلیوأتب ۀفرعملا  هّللا و  باتکب  ملعلا  نم  لضفا  هللااب 

: دیوگیم دیبع  نب  یسیع 
دق هل : تلقف  لاق : ءیـش ؟ ما ال  وه  ءیـشأ  هّللا ، نع  ینربخأ  کل : لیق  اذا  لوقت  ام  : » دومرف نم  هب  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما 
ذا ءایشالاک ، ءیش ال  هنا  لوقأف : « 3  ... » ْمُکَْنَیب َو  ِیْنَیب  ٌدیِهَش  ُهَّللا  ُِلق  ًةَداهَش  ُرَبْکَأ  ٍءْیَـش  ُّيَأ  ُْلق  لوقی : ثیح  ائیـش  هسفن  لج  زع و  هّللا  تبثا 

«4  ... » تبصا تقدص و  یل : لاق  هب  هیفن  هلاطبا و  هنع  ۀیئیشلا  یفن  یف 
يادخ اب  طابترا  رد  میرک  نآرق  زا  یتفرعم  موهفم  کی  جاتنتسا  بطاخم و  يرکف  ینیچ  هنیمز  هویـش  ماما  دوشیم  هظحالم  هک  روط  نامه 

. دنهدیم رارق  بیوصت  دییأت و  دروم  ار  یلاعتم 
اصخش دوخ  ناناملسم  هک  تسانعم  نیا  شخب  دومنهر  بلطم ، کی  تابثا  يارب  نآرق  تایآ  هب  ناموصعم  لالدتسا  دانتسا و  هک  روطنامه 

. دنیامن فرط  رب  ار  شیوخ  یتفرعم  تالوهجم  زا  يرایسب  دنناوتیم  نآرق  یهلا  تایآ  رد  ربدت  اب 
: یلاعت كرابت و  هّللا  لوقی  رفاک ، عیطتسم ، وه  جحلا و  كرات  یلع ! ای  یلعل  مّلس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  ۀیصو  یف 

______________________________

.4 ثیدح 2 ، نآرق ، لضف  باتک  یفاک ، لوصا  (- 1)
ص 183. ج 92 ، راونالا ، راحب  ( 2)

.19 ماعنا / (- 3)
ص 706. ج 1 ، يزیوح ، نیلقثلا ، رون  ( 4)

 273 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
هثعب تومی ، یتح  جحلا  فّوس  نم  یلع ! ای  « 1 . » َنیَِملاْعلا ِنَع  ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم  َو  اًلِیبَس  ِْهَیلِإ  َعاطَتْـسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِـح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َو 

«2 . » اینارصن وا  ایدوهی  ۀمایقلا  موی  هّللا 

نآرق نوطب  هب  یبایهار  میلعت  لیوأت و  نییبت  ج )

هراشا

شزومآ و  نآرق ، ینطاب  یناهن و  میهافم  هئارا  زین  تایآ و  لیوأت  باتک ، اب  طاـبترا  رد  تنـس  یمیلعت  ینییبت و  ياـههزومآ  زا  يرگید  عون 
هنطبل انطب و  ارهظ و  نآرقلل  ّنا  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  یفورعم  ثیدح  مرکا  ربمغیپ  زا  تسا . تایآ  نیریز  ياههیال  هب  یبایتسد  هویش 
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«3 «. » نطبا هعبس  یلا  انطب 
: دومرف تسیچ ؟ ینطاب  دراد و  يرهاظ  نآرق  هک  نایب  نیا  زا  روظنم  دش ، لاؤس  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

هّللا لاق  دق  ءییش و  هنم  ءاج  ام  لکل  رمقلا ، سمشلا و  يرجت  امک  يرجی  دعب ، ءیجی  مل  ام  هنم  یـضم و  ام  هنم  هلیوأت ، هنطب  هلیزنت و  هرهظ 
«4 . » ملعلا یف  نوخسارلا  هّللا و  الا  هلیوأت  ملعی  ام  و  یلاعت :

. تسا رادربمان  ررکم  میرک  نآرق  رد  لیوأت »  » حالطصا روط  نیمه 

لیوأت موهفم 

هراشا

ندناسر ماجرف  هب  ای  و  « 5  » ریبدت ندرک و  تسایـس  موهفم  هب  هلایا » «، » لآ  » زا ای  تشگزاب  عوجر و  يانعم  هب  لوأ »  » هدام زا  روکذـم ، هژاو 
. تسا هدمآ  « 6»

______________________________

.97 نارمع / لآ  ( 1)
ص 374. ج 1 ، نیلقثلا ، رون  ( 2)

.8 همدقم ، یفاص ، ریسفت  (- 3)
ص 11. ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 4)
ص 15. ج 1 ، ۀغالبلا ، ساسا  ( 5)

ص 13. ج 1 ، نایبلا ، عمجم  ( 6)
 274 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. دوشیم هراشا  هک  ینوگانوگ  ياهدربراک  ياراد  نآرق  رد  لیوأت  هملک 

: رما کی  نایاپ  ماجنارس و  . 1

ِهَّللِاب َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلوُسَّرلا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
رد تسانعم  نیمه  هب  دـشابیم . رما  تبقاع  ای  عاجرا و  يانعم  ناـمه  هب  لـیوأت  هیآ ، نیا  رد  « 1 . » اًلیِوَْأت ُنَسْحَأ  َو  ٌْریَخ  َِکلذ  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  َو 

.35 ءارسا / 39 و  سنوی / 53 و  فارعا / تایآ 

: باوخ ریبعت  . 2

«2  ... » ِثیِداحَْألا ِلیِوَْأت  ْنِم  َکُمِّلَُعی  َو  َکُّبَر  َکِیبَتْجَی  َِکلذَک  َو 

: تاهباشتم هیجوت  نییبت و  . 3

«3  ... » ِْملِْعلا ِیف  َنوُخِساَّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو 
ریـسفت هیجوت و  يانعم  رد  نامدـقتم  فلـس و  حالطـصا  رد  لـیوأت  تسا . تواـفتم  لـیوأت  تقیقح  رد  یمالـسا  نادنمـشناد  ياههاگدـید 

«4 .« » دنوشیم هتفگ  انعم  کی  هب  لیوأت ، ریسفت و  : » دیوگیم هدیبع  وبا  هکنانچ  دوب ، لوادتم 
رد یضترم  دیس  یلاما  رد  لیوأت  ای  نآرقلا و  لکـشم  لیوأت  یلو  تسا . هداهن  نآرقلا ، لیوأت  نع  نایبلا  عماج  ار  شدوخ  ریـسفت  مان  يربط 
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رد یضترم  دیس  یلاما  رد  لیوأت  ای  نآرقلا و  لکـشم  لیوأت  یلو  تسا . هداهن  نآرقلا ، لیوأت  نع  نایبلا  عماج  ار  شدوخ  ریـسفت  مان  يربط 
یکی نییعت  يانعم  هب  لیوأت  روط  نیمه  تسا . ریـسفت  اب  زیامت  یعون  یقلت  رگناشن  تسین ، دارم  اهنآ  يرهاظ  دافم  هک  یـصاخ  تایآ  هنیمز 

هب ای  و  نیارق ، دـهاوش و  زا  طابنتـسا  اب  ظفل ، یناهن  ینطاب و  يانعم  نتفای  ریـسفت و  زین  و  دـهاوش ، نیارق و  زا  هدافتـسا  اب  یلامتحا  یناعم  زا 
نآرق يالاو  قیاقح  ای  و  «، 5 ( » لمع سفن  ییاشنا  تالمج  رد  هب  ربخم  دوخ  ققحت  يرابخا  تالمج  رد   ) یجراخ ینیع و  قیاـقح  ياـنعم 

ماکحا فیلاکت و  يداینب  تایاغ  فادها و  ناونع  هب 
______________________________

.59 ءاسن / ( 1)
.101 ، 100 ، 45 ، 44 هیآ 36 ، 6 و  فسوی / ( 2)

.7 نارمع / لآ  ( 3)
ص 211. ج 3 ، نیرّسفملا ، دنع  نآرقلا  مولع  ( 4)

. نارمع لآ  هیآ 7  لیذ  ج 3 ، رانملا ، ریسفت  زا  لقن  هب  هیمیت ، نبا  ( 5)
 275 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. دوشیم دادملق  ریسفت  زا  زیامتم  «، 1  » صصق ظعاوم و  و 
نادنمـشیدنا تارظن  تسا و  لـقن  موـصعم  تنـس  زا  هک  یتاـیاور  تسا و  رادربماـن  اـهنآ  رد  لـیوأت  هژاو  هک  یتاـیآ  رد  لـیلحت  تقد و  اـب 

: تسا کیکفت  لباق  یح  يانعم  ود  هب  نآرق  لیوأت  هک  دش  کیدزن  يریگهجیتن  نیا  هب  ناوتیم  یمالسا ،
نارمع لآ  تفه  هیآ  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، هباـشت  عفد  دارم و  یقیقح  ياـنعم  نتفاـی  نآ ، داـفم  هک  هباـشتم ، تاـیآ  هب  صتخم  لـیوأت  . 1

تامکحم هب  دانتـسا  اب  ملع  رد  ناخـسار  هژیو  ار  اهنآ  زا  جاتنتـسا  هتـسنادن ، دوصقم  هدافا  رد  لقتـسم  ار  هباشتم  تایآ  تسا و  نآ  رگناـشن 
رد هجو  ریباعت  دربراک  دننامه  دندرگیم ، عقاو  نالدرامیب  زیواتـسد  دنزیگنا و  ههبـش  ماهبا ، رب  نوزفا  تایآ  هتـسد  نیا  هکنیا  هچ  دـنادیم .

قوف «، 5  » ِهَّللا ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  اـم  یلَع  رد  بنج  «، 4  » ُهَسْفَن ُهَّللا  ُمُکُرِّذَُـحی  رد  سفن  «، 3  » ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  رد  دـی  «، 2  » ُهَهْجَو َنوُدیُِری 
تهباشم ماهیا  بجوم  هک  ناحبـس  يادـخ  دروم  رد  و ...  « 7  » ِدـیِرَْولا ِلـْبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  رد  برق  «، 6  » ِهِدابِع َقْوَف  ُرِهاـْقلا  َوُه  رد 

. تسا یناکما  تادوجوم  اب  راگدرورپ 
. نیریز ياههیال  نطب و  ینعی  دنراد ، نآرق  هفیرش  تایآ  همه  هک  یماع  لیوأت  . 2

هیآ لوزن  دروم  تسا . هدـش  لزان  یـصاخ  دروم  رد  هک  تسا  هیآ  ياوحف  زا  عزتنم  ماع  ریگارف و  موهفم  نآ  رهظ ، لباقم  رد  نطب  زا  روظنم 
ياهرـشق يدروم و  ياهیگژیو  نیا  همه  زا  ار  هیآ  رگا  نکیل  دراد . ماـن  هیآ  رهظ  لوزن ، تابـسانم  یناـکم و  یناـمز  تایـصوصخ  ماـمت  اـب 

نآ یلصا  رهوگ  هدرک ، تیصوصخ  ياغلا  حالطصا  هب  مییامن و  دیرجت  نییور 
______________________________

ص 48. ج 3 ، نازیملا ، ( 1)
.52 ماعنا / ( 2)
.10 حتف / ( 3)

.28 نارمع / لآ  ( 4)
.56 رمز / ( 5)

.18 ماعنا / ( 6)
.16 ق / ( 7)

 276 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
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توارط یگنادواـج و  أـشنم  هک  تسا  یگژیو  نیمه  دوجو  تسا . هیآ  نطب  مییاـمن ، فـشک  تسا - ریگارف  لـماش و  موـهفم  کـی  هک  ار -
مث موق ، یف  تلزن  اذا  ۀـیالا  ّنا  ول  و  تسا : هدـش  هتـسناد  نآ  ییایوپ  ندوب و  هدـنز  أشنم  تایاور  رد  و  تسا ، دـنمجرا  نآرق  میهافم  هرامه 

لکل و  ضرالا ، تاومـسلا و  تماد  ام  هرخآ ، یلع  هلّوا  يرجی  نآرقلا  نکل  و  یـش ، نآرقلا  نم  یقب  امل  هیالا و  تتام  موقلا ، کئلوا  تام 
«1  ... » رش وا  ریخ  نم  اهنم  مه  اهنولتی ، ۀیآ  موق 

ار رگیدـمه  زگره  انعم  ود  نیا  هک  تسا  یعیبط  دراد و  رارق  هیآ  يرهاظ  يانعم  لوط  رد  هک  تسا  یموهفم  تایآ ، نطاب  يانعم  هب  لـیوأت 
«2 . » ددرگیم فشک  یطیارش  رذگهر  زا  هک  تسا  نّیب  ریغ  یمازتلا  تلالد  عون  کی  انعم  نیدب  لیوأت  رگید  ترابع  هب  دننکیمن . یفن 
دشاب هتـشاد  يرایـشوه  يواکجنک و  شیوخ  ياذغ  هنیمز  رد  ناسنا  هک  تسا  نامه  « 3  ... » ِهِماعَط یلِإ  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف  هیآ  يرهاـظ  موهفم 

. تسیچ نآ  بابسا  لماوع و  و  دیآیم ، تسد  هب  هنوگچ  اجک و  زا  هک 
موصعم تنس  هک  مینیبیم ، نیا  رب  نوزفا  نکیل  تسوا . ياهتمعن  زا  یـسانشردق  راگدیرفآ و  زا  يرازگـساپس  يزروهشیدنا ، نیا  ناغمرا 

؟ هماعط ام  مدیسرپ : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنکیم ، لقن  ماّحـش  دیز  لوق  زا  دوخ  دانـسا  اب  ینیلک  درگنیم . شناد »  » موهفم رد  ار  هیآ 
. هذخأی نّمع  هذخأی ، يذلا  هملع  لاق :

. تسا رارقرب  الماک  هیآ  ینطاب  موهفم  يرهاظ و  موهفم  طابترا  تیثیح  هک  تسادیپ 
تایح رارمتـسا  بجوم  زین  تعیرـش  شناد  هژیو  هب  ملع ، ینعی  حور  ياذـغ  تسا ، ناسنا  تایح  موادـت  أشنم  مسج  ياذـغ  هک  ناس  ناـمه 

اب ار  نآ  درگنب و  کین  نآ  يریگهرهب  شیادیپ و  يدابم  رد  ناسنا  هک  تسازس  يور  نیا  زا  تسا . یمدآ  ناور  نادیواج 
______________________________

ص 15. ج 1 ، یشایع ، ریسفت  ( 1)
. تفرعم هّللا  ۀیآ  نورسفملا ، ریسفتلا و  یسرد  هوزج  ص 36 ، مالسا ، رد  نآرق  ( 2)

.24 سبع / ( 3)
 277 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. دنیزگرب یفاص 
لماک تیاـعر  هب  طورـشم  هژیو و  یطاـیتحا  یعدتـسم  تاـیآ ، لـیوأت  ینطاـب و  موهفم  هب  یباـیهار  هک  تسا  تقد  روخ  رد  هتکن  نیا  هتبلا 

هیآ يرهاظ  يانعم  زا  هناگیب  موهفم  کی  ینطاب  موهفم  تشذـگ  هک  روط  نامه  اریز  تسا . ینطاب  موهفم  يرهاظ و  موهفم  ناـیم  تبـسانم 
تیاهن یقطنم ، میـسقت  طانم و  حیقنت  رد  تسیابیم  هیآ  ینطاب  موهفم  هب  ندیـسر  يارب  رگید  يوس  زا  دراد . رارق  نآ  لوط  رد  هکلب  هدوبن 

. دوش یسانشزاب  یعبت  روما  زا  ددرگ و  فشک  دراد  تلاخد  موهفم  تقیقح  رد  هک  ماع  لیصا و  نکر  ات  دوش  لامعا  تقد 
رد نیرفآ  لدـع  يوزارت  شجنـس و  رازبا  نامه  « 1  » َنازیِْملا اوُرِـسُْخت  ـال  َو  ِطْـسِْقلِاب  َنْزَْولا  اوُمِیقَأ  َو  هیآ  رد  نازیم »  » هملک يرهاـظ  موـهفم 
مک نیگنس و  کبس و  ار  لدع  ود  ياههفک  دتس ، داد و  یعامتجا و  لماعت  رد  مدرم  هک  تسا  نآ  هیآ  يرهاظ  روتسد  تسا . يداع  يایشا 
رد ار  ریگارف  ماع و  موهفم  کی  مییاـمن ، دـیرجت  ینهذ  سنا  ياـههنیمز  يرهاـظ و  نیارق  زا  ار  هدـش  داـی  هژاو  رگا  نکیل  دـنیامنن . داـیز  و 

ماما زا  ددرگیم . لماش  ار  تایح  نوؤش  مامت  رد  يونعم  اـی  يداـم  زا  معا  شجنـس ، يوزارت  رازبا و  هنوگ  همه  هک  دراذـگیم  اـم  راـیتخا 
: دومرف هک  تسا  يورم  مالّسلا  هیلع  قداص 

اوغطی نا ال  سانلا  رما  دق  و  ضرالا ...  تاومـسلا و  موقت  لدعلاب  و  لدعلاب ، مکحی  يذلا  لداعلا  مامالا  وه  مانألل  هّللا  هعـضو  يذلا  نازیملا 
«2  ... » هرماوا لاثتما  یف  اوفاوتی  وا  هقح  نم  اوسخبی  لدعلا و ال  طسقلاب و  هوعیطی  هیلع و 

ات تسا  ياهزومآ  یمیلعت و  شقن  کی  بلاغ  روط  هب  ادخ ، باتک  اب  طابترا  رد  تنس  یـساسا  شقن  هک  دیدرگ ، مولعم  دش  هتفگ  هچنآ  زا 
هک یتایاور  دادعت  اساسا  دنبایب . ار  نآ  قیاقح  میقتسم  روط  هب  یهلا  مالک  مهف  طیارش  ندرک  مهارف  اب  دنناوتب  دوخ  مدرم 
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______________________________

.9 نمحرلا / ( 1)
ص 632. ج 2 ، يدابآ ، رتسا  نیدلا  فرش  دیس  ةرهاظلا ، تایالآ  لیوأت  ( 2)

 278 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
. دراد قیرط  هئارا  یشزومآ و  هبنج  هک  تسا  یتایاور  زا  رتمک  دشاب ، هتشاد  تایآ  دارم  هب  تبسن  ینییبت  يریسفت و  هبنج  افرص 

هتخانـش و ار  یهلا  تایآ  يادیپان  طباور  یبوبر ، یندـل  ملع  تکرب  زا  وا  نیتسار  نانیـشناج  ادـخ و  لوسر  هک  دوب  نآ  تنـس  عیفر  تناکم 
زا « 1 . » هّللا باتک  نم  هنع  ینولأساف  ءیشب  مکتثدحا  اذا  دندومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  هکنانچ  دندومنیم . انعم  رگیدکی  وترپ  رد  ار  اهنآ 

: دیوگیم هراب  نیا  رد  هر )  ) یئابطابط همالع  دنسانشب . نآ  حیحص  هار  زا  ار  ادخ  باتک  مدرم  هک  دوب  نیا  نانآ  مامتها  يور  نیمه 
نهذ ریبخلا  ملعملا  ۀـیاده  وه  امنا  میلعتلا  بسحف و  میلعتلا  وه  ماقملا  اذـه  یف  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلا  نأش  نا  رهظی  اـنه  نم  و 

بیرقت قیرطلل و  لیهـست  میلعتلا  اـمناف  میلعت ، ریغ  نم  همهف  عنتمی  اـم  ـال  هیلع  لوـصحلا  هب و  ملعلا  هیلع  بعـصی  اـم  یلا  هداـشرا  ملعتملا و 
نهذ هلهتـسی  وحن  یلع  اهدـضن  ۀـیملعلا و  بلاـطملا  بیترت  موری  اـمنا  همیلعت  یف  ملعملا  و  دـصقملل ، قلخ  قـیرطلل و  داـجیا  ـال  دـصقملل ،

«2 . » ۀفرعملا یف  طلغلا  یلع  فرشی  وا  ةوقلا  ۀبهوم  رمعلا و  فلتیف  میظنتلا  دک  بیترتلا و  دهج  یف  عقی  الف  هب  سنأی  ملعتملا و 

لوزن بابسا  تایاور  نایباحص ، نانخس 

نانخـس تیعقوم  هاگیاج و  هک  ددرگیم  حرطم  شـسرپ  نیا  یعیبط  روط  هب  باـتک ، میهفت  ماـقم  رد  نآ  هاـگیاج  تنـس و  ثحب  ناـیاپ  رد 
هباحص زا  یفیرعت  تسخن  تسا  مزال  شسرپ ، نیا  هب  خساپ  زا  لبق  تسیچ ؟ هنیمز  نیا  رد  لوزن ، بابسا  تایاور  زین  مرکا و  لوسر  هباحص 

. میشاب هتشاد 
نآ هباحـص  دشاب ، هدرک  كرد  ار  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  رـضحم  مالـسا ، لاح  رد  هک  سک  ره  تنـس ، لها  رظن  هطقن  زا 

. دوشیم بوسحم  ترضح 
______________________________

ص 87. ج 3 ، نازیملا ، ( 1)

ص 85. ج 3 ، نازیملا ، ( 2)
 279 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

دوشیم یقلت  موهفم  نیا  هب  حالطصا  رد  تسا و  مزالم  رـشاعم و  يانعم  هب  بحاص ، عمج  بحـص »  » زا هباحـص  یعیـش ، رکفت  رظن  زا  یلو 
«1 . » دشاب هدرب  يونعم  یملع و  ناوارف  هرهب  راوگرزب  نآ  رضحم  زا  هدوب ، ادخ  لوسر  بحاصم  دیدم  یتدم  هک 

، دوعسم نب  هّللا  دبع  دوب و  بلاط  یبا  نب  یلع  ناگبخن  ناگتـسجرب و  نآ  دمآرـس  دندوبن . ناوارف  نادنچ  ییاهتیـصخش  نینچ  هک  تسادیپ 
رضحم زا  مراد  هچ  ره  دومرفیم : تشادن ، يدننام  اتمه و  نیقیرف  داقتعا  هب  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  سابع و ...  نب  هّللا  دبع  بعک و  نبا  ّیبا 

. ملع يذ  نم  هتمّلعت  ماهتخومآ : ادخ  لوسر 
ار یناگمه  قافو  دروم  كرتشم و  هاگدـید  کی  ناوتیمن  الاب  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  هک  تسا  یعیبط  توافتم ، شرگن  ود  نیا  هب  هجوت  اب 

هتـسیرگن شریذپ  هدید  هب  مه  یهجوت  لباق  دودح  ات  تسا و  نیعبات  هباحـص و  زا  یلقن ، ریـسافت  بلاغ  تنـس  لها  نایم  رد  درک . هدهاشم 
نانآ هک  تشاد  هدـیقع  نیعبات  دروم  رد  هفینح  وبا  « 2 . » دناهدمآ رب  اهنآ  یبایزرا  دـقن و  ماقم  رد  ناشیا  ناققحم  یخرب  دـنچ  ره  دوشیم ،

هک دوشیمن  ثعاب  نکیل  دراد ، ار  شدوخ  صاخ  شزرا  اهنآ  رکف  ینعی  لاـجر ، نحن  لاـجر  مه  دـنایلومعم : يدارفا  نارگید ، دـننام  زین 
: دیوگیم وا  تسا . لئاق  لیصفت  یعون  يروباشین  مکاح  اما  میریذپب . ار  نآ  تسبرد 
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زا هک  دوشیم  مولعم  ترخآ ، هب  طوبرم  لئاسم  دـننام  تسا ، رـشب  فراعتم  رکف  زا  جراخ  هک  دوب  یعوضوم  نوماریپ  یباحـص  نخـس  رگا 
. درادن ار  يرابتعا  نینچ  تسا ، فراعتم  راکفا  يارب  مهف  لباق  هک  دوب  يروما  هب  طوبرم  رگا  نکیل  تسا ، هدینش  ربمایپ 

ای هطساو  الب  هکنیا  رابتعا  هب  ناعبات ، روط  نیمه  نایباحص و  نانخس  هک  تسا  نآ  دیشوپ  مشچ  نآ  زا  ناوتیمن  هک  ياهتکن  تروص  ره  رد 
رضحم هطساو  کی  اب 

______________________________

.10 هرامش 9 - نیبم  هیرشن  رد  نآرق ، هاگدید  زا  نایباحص  ك : ر . هاگدید ، ود  نیا  حیضوت  يارب  ( 1)
. هّیروبا هیدمحملا ، ۀنسلا  یلع  ءاوضا  ك . ر . ( 2)

 280 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
شزرا  » اـم يارب  دـناوتیم  تسا ، بوـسحم  نوریب  هنیرق  ناوـنع  هـب  دـناهدوب و  نآرق  هـمیرک  تاـیآ  لوزن  دـهاش  هدرک و  كرد  ار  ربماـیپ 

. دشاب هتشاد  یهیبنت »
ياههاگدید یملع ، عوضوم  کی  هنیمز  رد  شهوژپ  يارب  هک  تسا  نآ  فلتخم  مولع  رد  نادنمشناد  یملع  هویـش  مسر و  هک  هنوگ  نامه 

دنتسم ياههتفگ  دنزومآیم ، ییاههتکن  اهنآ  يالهبال  زا  هاگ  دنرگنیم و  دناهداهن ، ار  شناد  نآ  نیتسخن  ياهگنـس  هک  ار  نیـشیپ  ناملاع 
. تسا یملع  شزرا  نازیم  نیا  زا  رادروخرب  نآرق  نأش  رد  زین  نیشیپ  نارسفم  نیعبات و  هباحص و 

اهنآ ناوتیم  نامگیب  تسا ، میرک  نآرق  تایآ  لوزن  یعامتجا  يرکف  ياههنیمز  اهتیعقوم و  رگنایب  هک  لوزن ، بابسا  تایاور  هنیمز  رد 
ظفح و لیهست  عیرشت ، ياهتمکح  زا  یشخب  یهاگآ  تایآ ، رتبسانم  مهف  رد  تریـصب  داجیا  دننامه : دنچ  يراثآ  دیاوف و  هدنرادربرد  ار 

هدـیدان ناوتیمن  ار  هتکن  نیا  دوجو  نیا  اب  اما  تسناد . نآرق و ...  اهيزاسخـیرات  اهيزادرپ و  هرهچ  هب  ندرب  یپ  تایآ ، ندرپس  رطاـخ  هب 
، ینامزارف ماـع  موهفم  زگره  و  تساـهنآ ، رهظ  حرـش  اـههیآ و  لوزن  دروم  هدـننک  نییبت  اـهنت  تحـص ، ضرف  هب  لوزن  نأـش  هک  تشاـگنا 

بابـسا تایاور  نایم  رد  یگتخاس  لوعجم و  رامـشیب  تاـیاور  ذوفن  یباـیهار و  هکنآ  رب  نوزفا  دزاـسیمن . دودـحم  ار  تاـیآ  یناـکمارف 
«1 . » تسا هدرک  راومهان  راوشد و  رایسب  ار  اهنآ  زا  هدافتسا  هار  لوزن ،

قاّلخ رکفت  لقع و  - 4

هراشا

مایپ هدـنریگ  دـصقم  و  مایپ ، لاصیا  هطـساو  مایپ ، لاسرا  یهلا  أدـبم  نایم  هبناج  دـنچ  لماعت  کی  درواتـسد  یحو ، نتم  ییاـیوگ  ریـسفت و 
نتم دوخ  هرهچ  هب  هرهچ  ههجاوم  طسوت  نتم  يزاسایوگ  ییوج و  دانتـسا  دش ، دای  یحو  مهف  يارب  هک  ردصم  ذـخأم و  هس  نایم  رد  تسا .

أدبم تیعقوم  هب  طوبرم  تقیقح  رد  نآ ، رد  ناهنپ  دهاوش  نیارق و  و 
______________________________

. هدنراگن تایآ ، لوزن  ياههنیمز  ای  بابسا  ك . ر . ( 1)
 281 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

ینابز ياهرازبا  دوبیم . یهلا  مایپ  هدنروآ  هب  طوبرم  یحو ، نتم  زا  يریگ  مایپ  هویـش  میلعت  ای  یحو و  نییبت  حرـش و  دوبیم . یحو  لاسرا 
. تفرگیم رارق  زین  یحو  هدنیوگ  لوبقم  هک  دوبیم  بطاخم  یگدنز  ياضف  رد  فراعتم  ذخأم  القع ، مهافت  رب  مکاح  فرع  و 

تقیقح رد  يو ، يرکف  شلاچ  نودب  هک  یلاح  رد  دراد . رارق  رّـسفم  درف  ینهذ  هزوح  زا  جراخ  یعون  هب  همه  دش ، هدرمـش  رب  هک  هس  نیا 
ریگرد رداصم و  نآ  نداد  رارق  زیواتسد  اب  هک  تسا  رّـسفم  نتم  رگـشواک  نیا  دوشیمن . هدوشگ  اهنآ  زار  دنیآیمن و  نابز  هب  رداصم  نآ 
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. درادیم او  نخس  هب  دناشکیم و  قاطنتسا  هب  ار  نآ  نتم ، اب  ندش 
ینورد و عـبنم  تادوـجوم و  ریاـس  زا  ناـسنا  تاـیح  زیاـمت  هطقن  یمدآ » لـقع   » يورین هک  تسین  رادرب  هشقاـنم  عوـضوم  نیا  يور  نیا  زا 
، تسا رگدادما  نآ  شریذپ  رد  رواد و  یحو  ترورـض  رد  هک  ناس  نامه  ناسنا  روعـش  هوق  تسا . يونعم  يدام و  قیاقح  تفرعم  راوتـسا 

یلمأت اهنت  تسا . باوصان  ياهّیور  لصاحیب و  یـشالت  انبم ، نیا  زا  ینادرگ  يور  و  دـشابیم ، زین  یحو  ياوتحم  مهف  رد  ناـسنا  رگیراـی 
هفرط و  تساوران . ياهتفایهر  زا  يریگـشیپ  تهج  رازبا  نیا  يدنمهطباض  دودح و  فیرعت  رد  قیقدت  دیامنیم ، يرورـض  هنیمز  نیا  رد  هک 
بنج رد  ار  نابطاخم  ربدت  تعیرش و  مهف  ماقم  رد  هدومن  دزـشوگ  ار  رمث  رپ  رازبا  نیا  هاگیاج  روآ  تفگـش  ياهنوگ  هب  میرک  نآرق  هکنآ 

: تسا هدرک  یفرعم  نآ  لوزن  فده  ققحت  مّمتم  ییاهن و  صخاش  ناونع  هب  هللا  لوسر  نییبت 
«1 . » َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  َو  ْمِْهَیلِإ  َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو 

«2 . » اُهلاْفقَأ ٍبُوُلق  یلَع  ْمَأ  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ 
______________________________

.44 لحن / ( 1)
.24 دّمحم / ( 2)

 282 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
«1 . » َنُولِقْعَت الَف  َأ  ْمُکُرْکِذ  ِهِیف  ًاباتِک  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  ْدََقل 

«2 . » ِباْبلَْألا اُولوُأ  َرَّکَذَتَِیل  َو  ِِهتایآ  اوُرَّبَّدَِیل  ٌكَرابُم  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک 
هک هنوگ  نامه  تعیرـش - نیودـت و  باتک  رد  هنایوج  تقیقح  لمأت  يراپـس و  لد  هک  تسا  نآ  رگناشن  حوضو  هب  هفیرـش  تایآ  لـصاح 

. تسا مدرم  زا  تعیرش  بحاص  لیصا  تاراظتنا  زا  تسا - هنوگ  نیا  زین  نیوکت  باتک  هرابرد 
ار یگدـنز  هار  هک  هتخاـس  رّمخم  هنوـگ  نـیا  ار  ناـسنا  كرتـشم  تشرـس  تینأـش  تیادـه ، ینامـسآ  ماـیپ  هدنتـسرف  ناـسنا و  راگدـیرفآ 

يو يوپاکت  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  ارچ  دـناشنب . یلعف  یلجت  روهظ و  هب  تسا  نآ  رادهعیدو  ناسنا  هک  ار  رکفت  رایع  دـبایب و  هنادـنمدرخ 
: دوب دهاوخ  يریذپان  ناربج  يرابنایز و  نیرق  یگدنز  رد 

َِکئلوُأ اِهب  َنوُعَمْـسَی  ٌناذآ ال  ْمَُهل  َو  اِهب  َنوُرِْـصُبی  ٌُنیْعَأ ال  ْمَُهل  َو  اِهب  َنوُهَقْفَی  ـال  ٌبُوُلق  ْمَُهل  ِْسنِإـْلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  اـنْأَرَذ  ْدََـقل  َو 
«3 . » َنُوِلفاْغلا ُمُه  َِکئلوُأ  ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک 

«4 . » ِریِعَّسلا ِباحْصَأ  ِیف  اَّنُک  ام  ُلِقْعَن  َْوأ  ُعَمْسَن  اَّنُک  َْول  اُولاق  َو 

لقع تیجح  رابتعا و 

زا ینعی  تسا ، یتاذ  دراد ، رظن  راهظا  يرواد و  لاجم  لقع  هک  ياهنیمز  رد  نآ  تیجح  یلقع و  تفرعم  یقطنم  شزرا  هک  زرحم  هتکن  نیا 
. دریذـپیمن لالدتـسا  هیـضق  نیا  میرادـن و  هلأسم  نیا  رد  لقع  زا  رترب  يرایع  نازیم و  اریز  تسا . لاؤس  قوف  یعبنم  دوخ  لقع  ظاحل  نیا 

تیجح يارب  یلقع  لالدتـسا  همزـال  نوـچ  تـسا . لاـحم  رود و  یلقع  تالالدتـسا  لـقع و  تـیجح  يارب  یلقع  لالدتــسا  هنوـگ  ره  اریز 
! دشاب هتشاد  تیجح  یلقع  لالدتسا  نآ ، زا  شیپ  هک  تسا  نیا  یلقع ، لالدتسا 

______________________________

.10 ءایبنا / ( 1)
.29 ص / ( 2)

.179 فارعا / ( 3)
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.10 کلم / ( 4)
 283 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

، ربدت هرابرد  هک  شهوکن  رادشه ، بیغرت ، توعد ، همه  نیا  نآرق ، قایـس  کبـس و  مالـسا و  رظن  هطقن  زا  هدـش  دای  تهج  زا  رظن  فرص 
یمدآ و ینورد  روعش  مهف و  فرگش  يورین  هک  تسالاو  رایـسب  تقیقح  نیا  زا  یکاح  همه  هدومن ، تلفغ  زا  زیهرپ  هقفت و  رکذت ، رکفت ،
رب ياهجیتن  هنوگ  چیه  هک  ياهمدـقم  هب  توعد  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا . یتفرعم  تبثم  شزرا  رابتعا و  ياراد  وا  یقطنم  تالمأت  لصاح 
زا جاتنتـسا  تیقالخ و  لاـمعا  دـشابیمن و  جاـجتحا  يارب  ياهلیـسو  یقطنم  رکفت  رگا  تسا . تسیاـشان  تمکحیب و  دـشابن ، بترتم  نآ 

هراصع ّبل و  دوخ  هک  ییورین  زا  هدافتـسا  يارب  میرک  نآرق  یپ  رد  یپ  ياهتوعد  تسا ، رمثیب  تسا ، هشیدـنا  رنه  هک  یتفرعم  ياههداد 
؟ تشاد دهاوخ  یموهفم  هچ  تسا ، ناسنا  دوجو 

: تسا هدمآ  نینچ  مکح  نب  ماشه  هب  مالّسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  فورعم  تیاور  رد 
.« لوقعلاف ۀنطابلا  اما  و  ۀمئالا ، ءایبنالا و  لسّرلاف و  ةرهاظلا  اماف  ۀنطاب ، ۀجح  ةرهاظ و  ۀجح  نیتجح ، سانلا  یلع  هّلل  نا  ماشه  ای  »

«1 .« » لوقعلاب ججحلا  سانلل  لمکا  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  ماشه ! ای  : » دیامرفیم هیامنارگ  مالک  نیمه  زا  يرگید  زارف  رد 
دوبیم مامتان  بتک ، ایبنا و  ینعی  یهلا  رگید  ياهتجح  دوبیمن ، نآ  رگا  هک  دننکیم  یفرعم  ياهنوگ  هب  ار  لقع  ترابع ، نیا  رد  ترـضح 

. تسشنیمن راب  هب  مدرم  تیاده  توعد و  رد  راگدرورپ  دوصقم  و 
لوقعلا نم  مهاتآ  ام  ردق  یلع  ۀمایقلا  موی  باسحلا  یف  دابعلا  هللا  ّقادـی  امنا  تسا : هدـمآ  نینچ  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرگید  مالک  رد 

«2 . » ایندلا یف 
«3 .« » هل لقع  نمل ال  نید  لقعلاب و ال  هلک  ریخلا  كردی  اّمنا  : » دراد دوجو  ترابع  نیا  هدش  لقن  ادخ  لوسر  زا  هک  يرگید  نخس  رد 

______________________________

.16 ص 13 - ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 1)
.7 ثیدح ، لهج ، لقع و  باتک  نامه ، ( 2)

ص 53. لوقعلا ، فحت  (- 3)
284 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

نید مهف  رد  لقع  هاگیاج 

نیزگیاج دـناوتیم  يرگید  ناصقنیب  رایعم  هچ  میزادـنیب ، راک  زا  دـنوادخ  مایپ  تفرعم  و  قیاقح ، مهف  رد  ار  لـقع  رـصنع  رگا  یتسار  هب 
نکیل دشابیم ، طباوض  عناوم و  اهتیدودحم ، هلسلس  کی  ياراد  شیوخ  يوپاکت  هصرع  رد  زین  رازبا  نیا  هک  تسا  یعیبط  هتبلا  ددرگ ؟ نآ 
یهلا باتک  ریـسفت  رد  يور  نیا  زا  تسین . یـشوپ  مشچ  لباق  یهلا  يورین  نیا  ریذپان  زیرگ  تبثم و  درکراک  هک  تسا  نآ  رد  نخـس  مامت 

رد رشب  یگدنز  يارب  یهلا  يایوپ  نتم  کی  ار  نآرق  ناوتیم  هنوگچ  درب . عافتنا  یکین  هب  طارفا  زا  رود  دنمـشزرا ، رازبا  نیا  زا  تسیابیم 
؟ تسناد رمثیب  نآ  مهف  رد  ار  ناسنا  یقطنم  قالخ و  رکفت  شقن  لاح  نیا  اب  تسناد ، خیرات  لوط 

هرابود یهاگن  اهنت  تسا  یفاک  تسا . هدش  لمحتم  یحو  مهف  میرح  زا  لقع  ندنار  رثا  رد  ار  يریذپان  ناربج  ياهنایز  رشب ، تناید  خیرات 
. میرگنب ار  برغ  ناهج  ریگارف  يزیتس  نید  يزیرگ و  نید  خلت  هعجاف  ات  میـشاب ، هتـشاد  یحیـسم  ياطـسو  نورق  رد  اسیلک  يابآ  دومج  هب 

ینیب حطس  اب  ههار  ژک  نیمه  رارمتسا  جراوخ و  يزوس  درخ  یپ  رد  نیفص و  هعقاو  رد  مالسا  خیرات  ریـسم  ینوگرگد  نایرج  هک  نانچمه 
، هعیـش هماع و  نایم  رد  ثیدح  لها  يزیتس  لقع  رهاوظ و  رب  دومج  زین  و  نآ ، یقیقح  دافم  رد  قمعت  نودـب  الا هللا ،» مکح  ال   » هب دانتـسا  و 

يرـشق زج  هک  تخاـس ، هنوگژاو  دوخ  تقیقح  زا  ار  مّلـس ، هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دـمحم  كاـپ  تعیرـش  يدـیحوت و  يرطف  نید  ناـسنا 
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. تشاذگن یقاب  ازتکرب  نیرفآ و  تکرح  نییآ  نآ  زا  اتسیا  تیصاخیب و 
تسشن لقع  قارف  رد  نید  غورف  هک  دمآ  دیدپ  يور  نآ  زا  رابمغ  ناتساد  نیا  زاب  شیسانشن  ینیبب  وت  رگزاس  گرب و  وا  رب  دنتـسبب  هکـسب 
شواـک هب  نید  نیب  هدـنیآ  رتـسگ و  نماد  دوـمنهر  هاـگراب  رد  باـی  هلأـسم  نیب و  تـقیقح  رکفت  یگدـنز ، ریغتم  مطـالت و  رپ  رتـسب  رد  و 

يزرو لقع  زا  روظنم  هک  تسا  حضاو  هتبلا  دیوجب . تنـس  یحو و  رادیاپ  لوصا  وترپ  رد  ار  یگدنز  ددجت  هتخانـشان  ياهزار  ات  تسـشنن ،
ياهراپ تقیقح  زا  رود  هجویب و  ياهلیوأت  حیحصت  موهفم  هب  زگره  یسانش  نید  رما  رد 

 285 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
هقیلـس قّوذـت و  ای  یبهذـم و  ياههتخاس  شیپ  زا  ریثأت  هب  هک  دـشابیمن  ناهیقف  زا  ياهراپ  ناسحتـسا  ساـیق و  ناـفوصتم و  ناـملکتم و  زا 

نید رگید ، یعوـن  هب  دوـخ  زین  اـهییاورپیب  نیا  هک  ارچ  دـنباتیم . رب  يور  تاـیآ  رهاوـظ  زا  نید ، مـهف  رداـصم  زا  فارحنا  اـب  یـصخش 
هتشاد شهوکن  نآ  زا  یتخـس  هب  ییالو  يوبن و  تنـس  هک  تسا  ینیرفآ  رابغ  نامه  قادصم  ددرگیم و  یقلت  تقیقح  فیرحت  يزیرگ و 

«2 . » أطخا دقف  باصاف  هیأرب  نآرقلا  یف  مّلکت  نم  «، 1  » رانلا نم  هدعقم  أوبتیلف  ملع  ریغب  نآرقلا  یف  مّلکت  نم  تسا : هدومن  یهن  نآ  زا  و 
______________________________

. یضاق تافص  باوبا  ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 1)
. نامه ( 2)

286 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لمأت تهج  ییاهشسرپ 

؟ دنانییعت لباق  هنوگچ  دنمادک و  ریسفت  رداصم  اهرازبا و  - 1
؟ دنراد نآرق  ریسفت  رد  یشقن  هچ  ینابز  یبدا و  دعاوق  - 2

؟ دروآ تسد  هب  ناوتیم  هنوگچ  ار  هدنیوگ  يّدج  دارم  نخس و  تلالد  - 3
. دیهد حرش  تسا ؟ هنوگچ  شیوخ  فراعم  يزاس  ایوگ  هئارا و  رد  نآرق  ندوب  ذخأم  - 4

؟ دنمادک نآرق  اب  طابترا  رد  تنس  ياهدرکراک  - 5
. دیهد حرش  ار  لیوأت  موهفم  - 6

؟ دراد نآرق  راوتسا  هدنز و  مهف  رد  یشقن  هچ  یمدآ  قاّلخ  هشیدنا  - 7
287 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لصف ياهتسویپ 

هراشا

هب اما  تسا . رگیدـمه  هب  تایآ  رظانتم  يراتـسویپ و  شرگن  ینعی  موس  لـصف  اـب  طـبترم  خوسنم ، خـسان و  هباـشتم و  مکحم و  ثحب  ود  * 
لقتـسم روط  هب  هک  دیدرگ  همیمـض  تسویپ  هویـش  هب  ود  نآ  لصف ، ثحابم  یعیبط  دنور  ظفح  هراشا و  دروم  ناونع  ود  یگدرتسگ  رطاخ 

. دنشابیم سیردت  هعلاطم و  لباق 
289 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
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هباشتم مکحم و  تخانش  لوا  تسویپ 

هباشتم مکحم و  تخانش  ترورض 

ار تاـهباشتم  زا  يوریپ  هدرک ، حرط  ار  عوضوم  نیا  میرک  نآرق  دوخ  تسخن  هلهو  رد  هک  تسور  نآ  زا  هباـشتم  مکحم و  هلأـسم  تیمها 
ریسفت ملع  يدابم  زا  اهنآ  لح  مهف و  هک  تسا  هدش  یتاماهبا  اهشسرپ و  أدبم  عوضوم  نیا  رگید  يوس  زا  تسا . هتـسناد  ناهارمگ  كولس 

، تسا یهلا  صتخم  رثأتـسم و  مولع  زا  تاهباشتم  ملع  تسا و  هباشتم  یتایآ  ياراد  نآرق  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسا . بوسحم 
. میهد رارق  مهف  هزوح  زا  جراخ  ار  تایآ  مسق  نیا  تسیابیم  نآرق  ریسفت  رد  سپ 

مولعمان هک  انعم  نیدـب  دـنیامن . یقلت  تایآ  مامت  تیجح  هدافا و  عنام  ار ، نآرق  هباشتم  تایآ  هداـهن ، رتارف  ياـپ  تسا  نکمم  هک  ناـنچمه 
. دننک دادملق  فقوت  لماع  هداد ، رارق  یلامتحا  دروم  ره  يارب  يزیواتسد  ار  تاهباشتم  قیداصم  دادعت و  ندوب 

لیوأت ریـسفت و  مهف و  لباق  تامکحم  هب  عاجرا  اب  نآرق  تاهباشتم  ایآ  هک  تسا  حرطم  ناملـسم  دنمـشیدنا  ره  يارب  شـسرپ  نیا  هرخالاب 
ندوب ّما »  » زا روظنم  رگید  ترابع  هب  دنام ؟ دنهاوخ  دولآ  زار  هنوگ و  اّمعم  هشیمه  يارب  تایآ  هتسد  نیا  هکنآ  ای  تسا ؟

 290 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
هب تسیابیم  افرص  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکنآ  ای  تسا ؟ تاهباشتم  يارب  تامکحم  ندوب  رّـسفم  يانعم  هب  ایآ  تاهباشتم ، يارب  تامکحم 

هدـیاف سپ  تسا  نینچ  رگا  و  دـنرادن ؟ یتفرعم  تیجح  هنوگ  چـیه  تاهباشتم  و  سب ، دوش و  هتـسیرگن  باتک  لوصا  ناونع  هب  تامکحم 
؟ تسیچ تایآ  زا  هتسد  نیا  هباشت  تمکح  لوزن و 

مکحم موهفم 

قوقح نتفر  نیب  زا  ملظ و  عنم  يو  هفیظو  هک  دـنیوگ  مکاح  ار  مکاـح »  » تهج نیمه  زا  تسا . عنم  ّدر و  ياـنعم  هب  تغل  رد  مکح »  » هژاو
. تسا مدرم 

مـسا مکحم » . » تسا ناقتا  يراوتـسا و  موهفم  هب  ماـکحا » . » درادیم زاـب  بولطماـن  راـتفر  زا  ار  دوخ  هدـنراد  هک  تسا  یتفـص  تمکح » »
هدافا ار  هدنیوگ  یعقاو  دارم  تسا و  هتـسب  نآ  رد  نوگانوگ  تالامتحا  ذوفن  هار  هک  ییایوگ  حـضاو و  نخـس  تسا . باب  نیمه  زا  لوعفم 

. دوشیم هدیمان  مکحم  دشابن ، لیوأت  هب  دنمزاین  هدرک ،
يارب ياهنیمز  هک  دنراد  حوضو  هنوگ  نآ  تلالد  ییاسر و  ظاحل  زا  هک  دنتسه  یتایآ  تامکحم  ریسفت ، نآرق و  مولع  نادنمـشناد  رظن  زا 

. دناهنوگ نیا  میرک  نآرق  تایآ  بلاغ  هکنانچ  دنراذگیمن ، یقاب  نوگانوگ  یناعم  تالامتحا 
: دیوگیم شیوخ  نهک  ریسفت  رد  460 ه )  ) یسوط خیش 

َساَّنلا ُِملْظَی  َهَّللا ال  َّنِإ  : » هلوق وحن  هحوضول ، هب  دارملا  یلع  ّلدت  ۀلالد  هیلا و ال  نرتقت  ۀنیرق  ریغ  نم  هرهاظب  هنم  دارملا  ملع  ام  وه  مکحملاف 
: هلوق و  «، 1  » ًاْئیَش

«3 . » لیلد یلا  هب  دارملا  ۀفرعم  یف  جاتحی  ّهنال ال  «، 2 « » ٍةَّرَذ َلاْقثِم  ُِملْظَی  «ال 
اهترابع تمکحا  : » دسیونیم شیوخ  ریسفت  رد  528 ه )  ) يرشحمز روط  نیمه 

______________________________

.44 سنوی / (- 1)
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.39 ءاسن / ( 2)
ص 394. ج 2 ، نایبت ، ریسفت  ( 3)

 291 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
«. 1 « » هابتشالا لامتحالا و  نم  تظفح  ناب 

: دیوگیم 794 ه )  ) یشکرز نآرق ، مولع  ناگدنسیون  زا 
«2 . » مارحلا لالحلا و  نایب  یهنلا و  رمالاب و  همکحا  ام  وهف  حالطصالا  یف  اّما  و  عنملا ...  ۀغل  هلصأف  مکحملا  اّماف 

: دیوگیم یسولآ  نارخأتم ، زا 
«3 . » هابتشالا لامتحالا و  نم  ۀظوفحم  ةرابعلا ، ۀمکحم  ۀلالدلا ، ةرهاظ  ینعملا ، ۀحضاو  يا  تامکحم  تایآ 

: دیوگیم ییابطابط  همالع 
«4 . » دوشیمن هابتشا  دارم  ریغ  يانعم  هب  تسا و  نشور  اهنآ  دارم  يانعم  هک  دنتسه  یتایآ  تامکحم  نارّسفم ، رظن  زا 

هباشتم موهفم 

تهابش يرایسب  هطساو  هب  زیچ  ود  نایم  هک  تسا  نآ  ههبش » . » تسا زیچ  ود  يدننامه  و  دننام »  » و لثم »  » يانعم هب  هیبش »  » و هبش »  » و هبـش » »
. دوشیم هداد  زییمت  يراوشد  هب 

مه هب  هیبش  ددـعتم و  یناعم  هک  تسا  یظفل  هباشتم »  » ظفل يدـننامه . لثامت و  ینعی  هباـشت » . » تساـنعم نیمه  هب  « 5  » اْنیَلَع ََهباـشَت  َرَقَْبلا  َّنِإ 
. تساسران هدنیوگ  ضرغ  هب  تبسن  دنکیمن و  لقتنم  ار  هدنیوگ  دوصقم  هنیرق ، نودب  دراد و 

، انعم اب  طابترا  تهج  هب  ظفل  دـنرگیدمه و  هیبش  هک  تسا  ظفل  کی  نوگانوگ  یناعم  اریز  تسا . یناعم  فصو  ندوب  هباشتم  تقیقح  رد 
. ددرگیم هباشت  هب  فوصوم 

______________________________

ص 337. ج 1 ، فاّشک ، ( 1)
ص 199. نآرقلا ج 2 ، مولع  یف  ناهربلا  ( 2)

ص 79. ج 3 ، يدادغب ، یسولآ  یناعملا ، حور  ( 3)
ص 42. ییابطابط ، همالع  مالسا ، رد  نآرق  ( 4)

.70 هرقب / ( 5)
 292 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. دنتسه ظفل  نآ  زا  هدارا  لباق  یناعم ، نآ  همه  تسا و  لمتحم  لثامتم  نوگمه و  یناعم  نآ  رد  هک  یظفل  ینعی  هباشتم 
. ددرگیم هباشت  هب  فوصوم  زین  یجراخ  لاعفا  لامعا و  هاگ  هکلب  درادن ، ظافلا  یناعم  هب  صاصتخا  هباشت ، هک  تسا  ینتفگ  زین  هتکن  نیا 

عقاو ناشیا  ضارتعا  دروم  اذـل  دومنیم و  زیگنا  ههبـش  رهاظ  رد  وا  ياـهراک  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  بحاـصم  فورعم  ناتـساد  رد  هکناـنچ 
«1 . » دشیم

موهفم هک  تسا  یناعم  هباشت  نیمه  رطاخ  هب  دنشابیم و  دننامه  یناعم  ياریذپ  هک  دنتسه  یتایآ  هباشتم  تایآ  ریسفت ، نادنمـشناد  رظن  زا 
. تسین دوصقم  اهنآ  يرهاظ 

هک هنوگنامه  دنالیوأت و  هب  دنمزاین  و  ههبـش ، بجوم  دـنظفل ، نآ  زا  هدافتـسا  لباق  ناسکی  روط  هب  یناعم  نآ  زا  کی  ره  هک  ور  نیمه  زا 
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رارق لد  رامیب  شیدنا و  جک  دارفا  زیواتسد  دنناوتیم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنشابیم . زین  لطاب  هب  لیوأت  لباق  دناحیحص ، لیوأت  لاجم 
«2 . » ِِهلیِوَْأت َءاِغْتبا  َو  ِۀَْنتِْفلا  َءاِغْتبا  ُْهنِم  ََهباشَت  ام  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  دنریگ :

: دسیونیم هباشتم  فیرعت  رد  یسوط  خیش 
«3 . » هنم دارملا  یلع  ّلدی  ام  هب  نرتقی  یتح  هرهاظب  دارملا  ملعی  ام ال  هباشتملا 

تاهباشتم یگژیو 

ياهیآ دافم  رد  لامجا  ماهبا و  اهنت  هک  دوشیم  هدافتسا  تسا ، تاهباشتم  تامکحم و  هورگ  ود  هب  تایآ  میسقت  أشنم  هک  ياهفیرش  هیآ  زا 
. دوشیمن نآ  هباشت  بجوم 

فرطرب نآ  ماهبا  حیـضوت  ریـسفت و  اب  دـشاب و  لامجا  ماهبا و  ياراد  ياهیآ  تسا  نکمم  اریز  تساـهنیا . زا  ریغ  يرگید  رما  هباـشت  لـماع 
. ددرگ
______________________________

.82 - 60 فهک / ( 1)
.7 نارمع / لآ  ( 2)

ص 394. ج 2 ، نایبت . (- 3)
 293 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

هنوگنامه تاهباشتم  رگید  ترابع  هب  دنریگیم . رارق  نایوج  هنتف  زیواتسد  نالدرامیب و  فده  هک  تسا  نآ  هباشتم  تایآ  یـساسا  یگژیو 
هب مالک  ندنادرگزاب  عاجرا و  موهفم  هب  يریذپ ، لیوأت  ظاحل  نیدب  دنراد . زین  ار  لطاب  هب  لیوأت  تینأش  دنراد ، حیحـص  لیوأت  تیلباق  هک 

هزات یناعم  جارختـسا  ماهبا و  عفر  يریذپ و  ریـسفت  هک  یلاح  رد  تسا . هباشتم  تایآ  یگژیو  یقیقح ، دارم  ییالقع و  یعقاو  یناعم  نامه 
. تسا نآرق  تایآ  مامت  نأش  هکلب  هدوبن ، تایآ  هتسد  نیا  هب  صتخم 

ياهتـسد هک  انعم  نیدـب  تسا . یبسن  ینأش و  رما  کی  ياهیآ  ندوب  هباشتم  هک  دـیدرگ  روآ  دای  ناوتیم  هدـش  داـی  ياـهفیرعت  هب  هجوت  اـب 
نیمه تسا ، نکمم  هکنانچ  دنراد ، ار  هباشت  تینأش  ادـخ و ...  اب  ناسنا  طباور  ایبنا ، لاعفا  دـنوادخ ، لاعفا  تافـص و  تایآ  دـننامه  تایآ 

. هن نارگید  يارب  نکیل  دنشاب و  هباشتم  دارفا  یخرب  يارب  تایآ 
«1 . » هلهاج یلع  هبتشا  ام  هباشتملا  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هقدص  نب  ةدعسم  تیاور  رد 

ای و  دـنوادخ ، مسجت  ای  ناسنا و  قلطم  رایتخا  ای  قلطم و  ربج  هتـسج  دانتـسا  تایآ  نیمه  رهاظ  هب  کی  ره  یمالک  نوگانوگ  قرف  هکناـنچ 
هب عماج  یشرگن  اب  ناشیا  ناوریپ  مالّسلا و  مهیلع  تیب  لها  يریسفت  بتکم  هک  یلاح  رد  دندومنیم . راهظتـسا  ار  یهلا  يایبنا  يراک  هانگ 

. دندوب نوصم  اهفارحنا  هنوگ  نیا  زا  نآرق  میهافم 

تایآ هتسد  کی  هباشت  زار 

تسا نآ  فراعم  لالز  زا  مدرم  عافتنا  يروهرهب و  لاعتم ، يادخ  بناج  زا  ینامسآ  باتک  نداتسرف  هفسلف  هک  ضرف  شیپ  نیا  هب  هجوت  اب 
؟ دناهباشتم تایآ  ياهتسد  ارچ  هک  دیآیم  دیدپ  شسرپ  نیا  «، 2  » تسا هتفرگ  رارق  زین  يروآ  دای  دروم  يرایـسب  تایآ  رد  فده  نیمه  و 

مامت دنوادخ  ارچ  تسیچ ؟ دنوادخ  مالک  رد  ینیرفآ  دیدرت  هباشت و  تلع 
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______________________________

ص 20. ج 2 ، ناهربلا ، ( 1)
.82 ءاسن / ، 185 هرقب / ، 2 فسوی / ، 103 لحن / ( 2)

 294 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
فلتخم و یناعم  نوگاـنوگ و  تـالامتحا  رب  لـمح  لـباق  هتـشاد ، دوصقم  رد  تحارـص  شتاـیآ  همه  هک  درکن  لزاـن  ياهنوگ  هب  ار  نآرق 

؟ دریگن رارق  هدرملد  دارفا  زیواتسد 
ياههشیدنا دصاقم و  اهناسنا  تسا و  ظافلا  مادختسا  اهناسنا  نایم  رد  مهافت  میهفت و  هار  هک  درک  هجوت  دیاب  يرورض  همدقم  نیا  هب  رتشیپ 

. دنزاسیم لقتنم  رگیدکی  هب  هار  نیا  زا  ار  شیوخ  ینورد 
قیرط و نیمه  زا  ار  شیوخ  ینایح  ياهدومنهر و  تسا ، هدیزگرب  ناشیا  تیاده  يارب  مدرم  دوخ  خنـس  زا  یناربمایپ  هک  زین  میکح  يادخ 

. تسا هدرک  غالبا  مدرم  هب  ناربمایپ  طسوت  یمالک  ریباعت  اهمایپ و  بلاق  رد 
. دننارکیب دودحمان و  میهافم  قیاقح و  نکیل  دندودحم ، یفورظ  اهبلاق و  تاملک ، ظافلا و  هک  تسین  يدیدرت  رگید  يوس  زا 

ناسنا هب  ایند  هئـشن  نیمه  رد  یهلا  تمحر  هدارا و  هب  هک  تسا  تعیبط  ارف  تعیبط و  ناهج  زا  دودـحمان  الاو و  یفراعم  فرظ  میرک  نآرق 
ظافلا نیمه  بلاق  رد  همه  نیا  دـنامن . مورحم  قیاقح  نآ  زا  دوخ  ییوجلاـمک  ترطف  ياـضتقا  هب  تیرـشب  اـت  تسا ، هدـش  میهفت  هضرع و 
یناعم ياراد  هک  ریـش  ظفل  دـننام  تسا . هتفاترب  ار  ینوگانوگ  یناعم  ظفل  کی  راچان  هب  و  تسا ، هتفرگ  ياج  دودـحم  تاملک  فراعتم و 

رگید يوس  زا  تسا و  نهذ  هب  بیرقت  بجوم  ییوس  زا  هک  هتـسج  لسوت  ییوگزاجم  هیبشت ، هراعتـسا ، هیانک ، عاونا  هب  تسا و  ینوگانوگ 
طوبرم نیناوق  یعیبط و  لماوع  هلسلس  کی  هباشت  ییادیپ  رد  یـساسا  لماع  هک  تسا  نآ  هدش  دای  تامدقم  لصاح  هباشت . ییادیپ  بجوم 
روصق رب  یتلالد  هنوگ  چـیه  و  دـنقیاقح ) نآ  شیاجنگ  زا  رـصاق  هک  ظافلا  بلاق  رد  تایح  يالاو  فراـعم  نداد  ياـج   ) تسا میهاـفم  هب 

«1 . » درادن شیوخ  مایپ  هضرع  رد  ملکتم 
ییاز و دـیدرت  يراوشد  دوصقم  هب  ندوب  ایوگ  نیع  رد  هک  دروآ  ناوتیم  يریبعت  هچ  قلطم  لامک  دودـحمان و  يادـخ  یفّرعم  لاـثم  يارب 

؟ دشاب هتشادن  ار  يزیگنارب  ههبش 
______________________________

ص 441. ج 1 ، دیهمتلا ، صیخلت  زین  ص 58 ، نازیملا ج 3 ، ك : ر . ( 1)
 295 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

هیبشت و دناوتیم  اهنت  هملک  نیا  مه  زاب  ددرگ ، هدافتـسا  « 1  ... » ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ُرُون  ُهَّللا  رد  رون »  » دننامه انـشآ  ياهژاو  زا  ریزگان  رگا 
: دشاب سوسحم  روما  هب  یلاعتم  تقیقح  کی  زا  یلیثمت 

مهف روخارف  دنوادخ  ریذپان  انثتـسا  هقلطم و  تردـق  نییبت  روط  نیمه  داشگ  دـیاب  یکدوک  نابز  سپداتف  تراک  رـس و  كدوک  اب  هکنوچ 
«3  ... » ِهِدابِع َقْوَف  ُرِهاْقلا  َوُه  َو  «، 2  » ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  تسا : ییانک  يریباعت  زا  هدافتسا  مزلتسم  مدرم ، مومع 

زا اهتـشادنپ  نینچ  یفن  تهج  تساهتـسد !؟ همه  زا  رتارف  یتسد  ار  وا  هتـسشن و  ياهتـشارفارب  رـس  رـصق  کـی  رد  ناـهج ، يادـخ  اـیآ  اـّما 
ٌءْیَـش ِِهْلثِمَک  َْسَیل  تسا : هدش  هداد  رادشه  تحارـص  هب  اهراب و  «، 4  » تینامـسج مهوت  هنوگ  ره  زا  ادـخ  لاثمیب  تاذ  هیزنت  تاهباشتم و 

«7 . » َنوُفِصَی اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُس  «، 6  » َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس  «، 5»
شرگن و  يروحم ، ادخ  يدـیحوت و  هاگدـید  هدافا  و  یتیگ ، رـسارس  رد  دـنوادخ  یلالقتـسا  ریگارف و  تیلعاف  میهفت  يارب  هک  هنوگ  نامه 

ام َو  دیامرفیم : هک  اجنآ  ات  ددرگیم . بوسنم  دـنوادخ  هب  روما  همه  يدمرـس ، تاذ  نآ  هب  اهتیلعاف  همه  قلعت  یگتـسباو و  یقلت  ياهیآ و 
«9 . » ُهَّللا َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنُؤاشَت  ام  َو  «، 8  » یمَر َهَّللا  َّنِکل  َو  َْتیَمَر  ْذِإ  َْتیَمَر 
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يراگناربج كانرطخ  هشیدنا  حیحصان و  دربهار  هنوگ  ره  زا  يریگشیپ  تهج  نکیل 
______________________________

.36 رون / ( 1)
.10 حتف / ( 2)

.61 ماعنا / ( 3)
.6 نیبم ، هلجم  نآرق ، هاگن  رد  يراب  هیزنت  ك : ر . ( 4)

.11 يروش / ( 5)
.8 لمن / (- 6)

.100 ماعنا / ( 7)
.17 لافنا / ( 8)

.29 ریوکت / ، 30 ناسنا / (- 9)
 296 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لاعفا اب  طابترا  رد  درادیم و  دنتسم  اهنآ  یعیبط  ياهلعاف  هب  ار  ملاع  يراج  عیاقو  لاعفا و  تحارص  هب  يرایـسب  تایآ  رد  ناسنا ، لاعفا  رد 
«. 1  » يُری َفْوَس  ُهَیْعَس  َّنَأ  َو  یعَس  ام  اَّلِإ  ِناْسنِْإِلل  َْسَیل  هک : دهدیم  رادشه  هدومن ، یفرعم  شیوخ  راتفر  راثآ  لوؤسم  ار  وا  ناسنا 

تاهباشتم يزیمآزار  ای  ندوب  موهفم 

وترپ رد  تایآ  هتـسد  نیا  هکنآ  ای  تسادـخ و  هژیو  اـهنآ  لـیوأت  هب  یهاـگآ  اـی  هک  تسا  نآ  هباـشتم  مکحم و  تاـیآ ، رد  ثحب  نیرتمهم 
ای تسا ، کیرـشت  دیفم  هفطاع و  نارمع  لآ  تفه  هیآ  رد  واو »  » هک دریگیم  تأشن  اج  نآ  زا  رتشیب  شـسرپ  نیا  دـنمهف ؟ لباق  تامکحم 

؟ لصفنم هلمج  کی  زاغآ  فانیتسا و  واو » »
لیوأـت زا  یهاـگآ  رد  هّللا  اـب  ار  ناـنآ  كارتـشا  دـشاب ، هللا »  » هب فـطع  ملعلا  یف  نوخـساّرلا  هّللا و  اـّلا  هلیوأـت  ملعی  اـم  هلمج  رد  واو »  » رگا

ون هلمج  عورـش  فاـنیتسا و  واو »  » رگا و  دـنادیمن . ملع  رد  ناخـسار  دـنوادخ و  زج  یـسک  ار  نآرق  لـیوأت  ینعی : دـناسریم ، تاـهباشتم 
و دـنادیم . ادـخ  اهنت  ار  تاهباشتم  لیوأت  هک : تسا  نآ  هیآ  دافم  دوب و  دـهاوخ  لقتـسم  ياهلمج  ملعلا  یف  نوخـسارلا  هلمج و  دـشابیم ،

. میراد نامیا  تایآ  همه  هب  ام  دنیوگیم  اهنت  شناد  رد  ناخسار 
: اریز دسریمن ، رظن  هب  دعبتسم  واو  ندوب  هفطاع  هتسویپان ، هتسویپ و  نیارق  هفیرش و  هیآ  قایس  لیذ و  ردص و  هب  هجوت  اب 

نیا زا  اهناسنا  يدـنمهرهب  تیبرت و  تیادـه ، دـیجم  نآرق  لوزن  زا  فدـه  یلقن ، یلقع و  لـیالد  هب  تشذـگ  رتشیپ  هک  هنوگ  ناـمه  ـالّوا :
«2 . » تسا یهلا  نوگمهیب  هعیدو 

هنوگاّمعم و یتایآ  ینتم ، نینچ  رد  میکح  يادخ  تفریذپ  ناوتیم  هنوگچ  نیا  ربانب 
______________________________

.40 - 39 مجن / ( 1)
.24 دمحم / ، 29 ص / ( 2)

 297 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
تروص نیا  رد  ایآ  دشابن !؟ هاگآ  اهنآ  دوصقم  انعم و  زا  هدش  لزان  وا  رب  تایآ  نیا  هک  يربمایپ  یتح  سک ، چـیه  هک  دـهد  رارق  زیمآ  زار 
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؟ دوب دهاوخن  تمکح  نودب  هدیاف و  زا  یلاخ  تایآ  هورگ  نیا  لوزن 
تایآ هتـسد  ود  نایم  رد  یتقو  هک  نخـس  نیا  نّیب  همزال  دناهدش ، یفّرعم  باتک  عجرم  ّما و  ناونع  هب  تامکحم  هفیرـش ، هیآ  نتم  رد  ایناث :
عاجرا اب  ار  اهنآ  تسیابیم  هباشتم  تایآ  یناعم  حیرـشت  مهف و  يارب  هک  تسا  نآ  دـنیآیم ، باسح  هب  عجرم  لصا و  ناونع  هب  تامکحم 

. دومن لیوأت  یبای و  دصقم  اهنآ  کمک  هب  تامکحم و  هب 
. میقتسم طارص  یلا  يده  همکحم  یلا  نآرقلا  هباشتم  ّدر  نم  تسا : هّبنت  دروم  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  فیرـش  مالک  رد  انعم  نیمه  هکنانچ 

يوس هب  عاـجرا  وـترپ  رد  هکلب  درادـن ، دوـخ  نولدـم  هداـفا  رد  لالقتـسا  هک  تسا  ياهیآ  هباـشتم  هک  دراد  تحارـص  مـالک  نیا  داـفم  « 1»
«2 . » دشابن ور  شیپ  نآ  لولدم  مهف  هب  یهار  هکنآ  هن  ددرگیم ، نشور  تامکحم 

زا تایآ  همه  دـننک  فارتعا  ناخـسار  ات  هدـش  ثعاب  هک  تسا  ياهتکن  فصو  نیا  رد  هک  تسا  نآ  رعـشم  ملع ، رد  خـسار  درک  دای  اـثلاث :
ادخ يوس  زا  ار  تایآ  همه  هک  لیلد  نیا  هب  اهنت  نانآ  ندرب  مان  دنتـسنادیمن ، ار  تاهباشتم  لیوأت  ملع ، رد  ناخـسار  رگا  تسادـخ . هیحان 

. دنهدیم رارقا  نخس  نیا  هب  زین  یماع  نانمؤم  اریز  تشادن . یهجو  دننادیم ،
، ملع رد  ناخـسار  ندرب  مان  هک  مینک  فارتعا  دیاب  تسا ، هدمآ  راک  هب  هتـشاد  هک  ياهژیو  تمکح  ربانب  نآرق  زا  هژاو  ره  هک  میریذپب  رگا 

دنتسه یناسک  ملع  رد  ناخـسار  دننکیمن . ادیپ  یلزلزت  شزغل و  تاهباشتم  اب  دروخرب  رد  يداع  مدرم  مغر  هب  نانآ  هک  تسا  تهج  نادب 
رهاظ هک  دنوشیم  هجاوم  ياهیآ  اب  یتقو  يور  نیا  زا  دـناهتخومآ . نآ  راوتـسا  عبانم  زا  ار  نید  دـعاوق  ناکرا و  ملع  رد  تابث  وترپ  رد  هک 

دوصقم نآ 
______________________________

ص 290. مالّسلا ج 1 ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ( 1)
ص 45. مالسا ، رد  نآرق  ك : ر . (- 2)

 298 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
نآ دارم  هب  یبایهار  تهج  رد  تسیاـبیم  تسا و  یحیحـص  لـیوأت  ياراد  هیآ  نآ  هک  دـننادیم  نید ، مهف  رد  خوسر  وترپ  رد  دـشابیمن ،

. تسا فارتعا  کی  فرص  زا  رتارف  هدش  دای  ناونع  رکذ  ناس  نیدب  دنیوپ . ماگ 
ار دهاجم  نخس  هتشاگن و  واو »  » ندوب هفطاع  دروم  رد  یلّـصفم  حرـش  هفیرـش ، هیآ  دروم  رد  رظن  ود  شرازگ  نمـض  یـشکرز  نیدلا  ردب 

یتلیضف نیا  دنراد ، نامیا  تایآ  هب  هک  دوب  نیا  ناشنخس  افرص  و  دندوبن ، دنمهرهب  هباشتم  يانعم  زا  ملع  رد  ناخـسار  رگا  هک  دنکیم  لقن 
«1 . » دنراد همه  ار  رارقا  نیا  اریز  دمآیمن ، رامش  هب  نانآ  يارب 

مامت هکلب  هدرکن ، فقوت  ندوب  هباشتم  لیلد  هب  هباشتم ، تایآ  اب  دروخرب  رد  یمالـسا  نارـسفم  زا  کی  چیه  ریـسفت ، خیرات  لوط  رد  اعبار :
زا ار  تاهباشتم  لیوأت  هک  يزار  رخف  نوچمه  یناسک  یتح  دناهدرک . لیوأت  ریسفت و  زین  ار  نآ  هعطقم  فورح  یتح  نآرق ، دنمجرا  تایآ 

تـسد هب  ار  همه  تاهباشتم  تامکحم و  زا  معا  نآرق  تایآ  دـصاقم  اـت  دـشوکیم  شیوخ  ریـسفت  رـسارس  رد  دـنادیم ، ادـخ  هژیو  مولع 
. دروآ

نانآ تسا . تاهباشتم  قیداصم  نییعت  رد  هابتشا  زا  یـشان  تاهباشتم ، مهف  ناکما  مدع  ندوب و  موهفم  رد  هدیقع  فالتخا  دسریم ، رظن  هب 
رد دنروآیم . لاثم  ار  نآ  دننام  ۀعاسلا و  طارـشا  ۀعاسلا ، ملع  نوچمه  يدراوم  قادـصم ، نایب  رد  دـننادیمن ، مهف  لباق  ار  تاهباشتم  هک 

تایآ اب  ینادـنچ  طابترا  اهلاثم  نیا  و  اهنآ ، دارم  موهفم و  هن  تسا و  نیوانع  هنوگ  نیا  یجراخ  قادـصم  تسا ، مولعم  ان  هچنآ  هک  یلاـح 
. درادن هباشت ، تینأش  دجاو 

ناماما مرکا و  ربمایپ  رد  رـصحنم  ملع  رد  ناخـسار  اـیآ  واو ،»  » ندوب هفطاـع  ضرف  اـب  هک  تسا  هجوت  لـباق  شـسرپ  نیا  حرط  همتاـخ ، رد 
؟ تسا موصعم 
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تابث موهفم  هب  خوسر  دوشیم ، هدافتسا  روکذم  هژاو  يوغل  يانعم  زا  هک  روط  نامه 
______________________________

ص 199. ج 2 ، نآرقلا ، مولع  یف  ناهربلا  ( 1)
 299 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

: ددرگیم قالطا  باتک  لها  نادنمـشناد  رب  ياهیآ  رد  هکنانچ  تسا . یکیکـشت  ياهرتسگ  ياراد  ینآرق  دربراک  رظن  زا  تسا و  شناد  رد 
«1  ... » َِکْلبَق ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َو  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  َنُونِمُْؤی  َنُونِمْؤُْملا  َو  ْمُْهنِم  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِساَّرلا  ِنِکل 

مالـسا مرکم  لوسر  ناشیا  هلـسلس  رـس  دنـشابیم و  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ملع  رد  ناخـسار  لمکا  قادـصم  هک  تسا  نشور  هتبلا 
: دندومرف نایب  رقاب  ماما  هکنانچ  تسا .

هّللا ناک  ام  و  لیزنتلا ، لیوأتلا و  نم  هیلع  هّللا  لزنا  ام  عیمج  ملع  دق  ملعلا  یف  نیخسارلا  لضفا  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هللا  لوسر  ناک 
ُهَّللا لیلد  هب  نآرق  مامت  هک  يوعد  نیا  نالطب  دش  نایب  هچنآ  هب  هجوت  اب  « 2 « » هّلک هنوملعی  هدعب  نم  هؤایصوا  وه و  همّلعی  مل  ائیش  هیلع  لزنی 

نارّسفم بلاغ  هک  روط  نامه  هیا  نآ  دافم  اریز  دیدرگ . نشور  زین  تسا ، ریسفت  لباق  ریغ  هباشتم و  « 3  » ًاِهباشَتُم ًاباتِک  ِثیِدَْحلا  َنَسْحَأ  َلََّزن 
تـسا تاـیآ  یخرب  فصو  هک  هباـشت  نآ  هب  یطبر  « 4  » تسا و يریذـپان  للخ  زاجعا و  ناقتا ، يراوتـسا و  رد  هباـشت  دـناهدومن  حیرـصت 

. درادن
یطبر دشاب ، اهنیا ...  زج  و  « 6 « » لوزن زا  لبق  تطاسب   » ای و  « 5 « » یگتسویپ مه  هب   » يانعم هب  هاوخ  زین  دوه  هروس  رد  ماکحا  هک  روط  نامه 

کی نارمع  لآ  هیآ  اب  رمز ) دوه و   ) هیآ ود  نیا  موهفم  یفاـنت  هتبلا  درادـن . تسا  تاـیآ  زا  یخرب  فصو  هک  هباـشتم  لـباقم  رد  مکحم  هب 
. دوشیم فرط  رب  کی ، ره  دربراک  هدودحم  رد  لمأت  اب  هک  تسا ، يودب  یفانت 

______________________________

.162 ءاسن / ( 1)
ص 698. ج 2 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  ( 2)

.23 رمز / ( 3)
ص 123. ج 4 ، فاشک ، ریسفت  ص 32 ، ج 4 ، لیوأتلا ، رارسا  لیزنتلا و  راونا  ص 21 ، ج 9 . نایبت ، ریسفت  ( 4)

ص 9. ج 9 ، هنومن ، ریسفت  ( 5)
ص 136. ج 10 ، نازیملا ، ( 6)

300 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لمأت تهج  ییاهشسرپ 

؟ تسیچ هباشتم  مکحم و  تخانش  ترورض  - 1
. دینک شرازگ  ار  هباشتم  مکحم و  موهفم  - 2

؟ تسیچ ماهبا  هباشت و  یساسا  توافت  - 3
؟ تسیچ تایآ  زا  ياهراپ  هباشت  زار  - 4
؟ دنشابیمن مهف  لباق  تاهباشتم  ایآ  - 5

؟ یمئاد فصو  کی  ای  تسا ؟ یبسن  ینأش و  فصو  کی  هباشت  ایآ  - 6
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301 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

خوسنم خسان و  تخانش  مود  تسویپ 

خوسنم خسان و  تخانش  تیمها 

تامدقم زا  یهاگآ  نیا  هک  ارچ  تشاد . ياهژیو  تیمها  ناناملـسم  نایم  رد  نآرق  خوسنم  خسان و  نتخانـش  مالـسا ، تسخن  دهع  نامه  زا 
ییحی وبا  یضاق  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هکنانچ  تسا . یمالـسا  ماکحا  فراعم و  تفایرد  طابنتـسا و  ادخ و  باتک  مهف  يارب  مزال 

. تکلها تکله و  دومرف : ماما  دنادیم ، رتهب  ادخ  تفگ : یتسه ؟ یهلا  باتک  ریسفت  ماقم  رد  یـسانشیم و  خوسنم  زا  ار  خسان  ایآ  دومرف :
«1»

؟ ياهتسشن نید  رما  رد  رظن  راهظا  اتفا و  یسرک  رب  يرایعم  هچ  اب  دومرف : هفوک  ناهّقفتم  یخرب  هب  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  روط  نیمه 
: دومرف نافوصتم  اب  جاجتحا  رد  زین  2 ؟»  » خوسنملا نم  خسانلا  فرعت  و  هتفرعم ، قح  هللا  باتک  فرعتا  مهیتفت ؟ مب 

همکحم هخوسنم و  نم  نآرقلا  خسان  بلط  یف  اونوک  و  هخوسنم ... ؟ نآرقلا و  خسانب  ملع  مکل  أ 
______________________________

عون 4. ناقتالا ، ( 1)
. مّود همدقم  ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ( 2)

 302 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
«1  ... » لهجلا نم  مکل  دعبا  و  هّللا ، نم  مکل  برقا  ّهناف  مّرح ، اّمم  هیف  هّللا  ّلحا  ام  ههباشتم و  نم 

تایآ تامومع  تسا ، نیقیرف  لوبقم  هک  تیب  لها  تانایب  زج  تسا و  یلقن  خوسنم  خـسان و  هلأسم  لیالد  دـیدرگ  هظحالم  هک  روط  نامه 
: دننامه تسا ، نآ  رب  لاد  زین 

«3 . » ُلِّزَُنی اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ٍۀَیآ  َناکَم  ًۀَیآ  اْنلََّدب  اذِإ  َو  «، 2  » اِهْلثِم َْوأ  اْهنِم  ٍْریَِخب  ِتَْأن  اهِْسُنن  َْوأ  ٍۀَیآ  ْنِم  ْخَْسنَن  ام 
هژاو « 4 . » تسا هدـمآ  يرادربهخـسن  خاسنتـسا و  لاقتنا ، لقن و  ندومن ، نیزگیاـج  لیدـبت و  ندرب ، نیب  زا  ياـنعم  هب  تغل  رد  خـسن  هملک 

: تسا هتفای  دربراک  میرک  نآرق  رد  يوغل  موهفم  نیمه  هب  روکذم 
«. 5  ... » ِِهتایآ ُهَّللا  ُمِکُْحی  َُّمث  ُناْطیَّشلا  یِْقُلی  ام  ُهَّللا  ُخَْسنَیَف  ِِهتَِّیْنمُأ  ِیف  ُناْطیَّشلا  یَْقلَأ  یَّنَمَت  اذِإ  اَّلِإ  ٍِّیبَن  َو ال  ٍلوُسَر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو 

نیزگیاج تسا و  هتـشاد  ماود  رارمتـسا و  ياـضتقا  رهاـظ  بسح  رب  هک  تسا  مکح  کـی  نتـشادرب  عفر و  حالطـصا ، رد  خـسن  زا  دوصقم 
رطاخ هب  ای  دشاب و  یتاذ  مکح ، ود  نآ  نایم  یفانت  هاوخ  دـشابن ، نکمم  مه  اب  مکح  ود  نآ  عامتجا  هک  ياهنوگ  هب  رگید ، مکح  هب  ندرک 

هدرمـش خـسن  ام  يرهاظ  شرگن  بسح  هب  هک  تسا  يزیچ  دوشیم ، هداد  تبـسن  ادـخ  هب  هک  یخـسن  رگید  ترابع  هب  «. 6  » یجراخ لیلد 
نایاپ دنوادخ  هک  تسا  هدرکیم  باجیا  حلاصم  نکیل  هدوب ، دودحم  تقوم و  زاغآ  نامه  زا  یهلا  ملع  رظن  زا  خـسن  دروم  نوناق  دوشیم .

يور نیا  زا  دراد . ناهنپ  يدعب  مکح  مالعا  ات  ار  مکح  نآ  ینامز 
______________________________

ص 135. ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 1)
.106 هرقب / ( 2)
.101 لحن / ( 3)
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ص 61. ج 3 ، برعلا ، ناسل  ( 4)
.52 جح / ( 5)

ص 412. ج 1 ، دیهمتلا ، صیخلت  ص 307 ، نایبلا ، ك : ر . ( 6)
 303 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

هن دریگیم و  تروص  ییاهتمکح  رطاخ  هب  هک  تسا  نوناق  مکح و  کی  ناـیاپ  ناـمز  ناـیب  رد  ریخأـت  دـنوادخ  هیحاـن  زا  خـسن  تقیقح 
کی روهظ  يانعم  هب  زین  ینیوکت  روما  ندش  راکشآ  ادب  هک  روط  نامه  تسا . لاحم  ادخ  تاذ  رد  يأر  لّدبت  هک  ارچ  دیدج . يأر  ییادیپ 

. تسا هدیدرگ  مولعم  سپس  هدوب ، ناهنپ  مدرم  رب  نکیل  دوجوم ، یهلا  ملع  رد  هک  تسا  يرما 
زا سپ  تسا ، رادرایتخا  شنیرفآ ، زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  دـنوادخ  « 1 . » ِباتِْکلا ُّمُأ  ُهَدـْنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  موهفم  تسا  نیا 

. تسا قلطم  راتخم  دیرم و  زین  شنیرفآ 
رـصحنم ندرک و  دودحم  صیـصخت ، هک  یلاح  رد  تسا . قباس  مکح  رارمتـسا  عطق  خسن ، هک  دیدرگ  نشور  هدش  دای  فیرعت  هب  هجوت  اب 

ریطخ يرما  رگیدمه  زا  ود  نیا  کیکفت  تسا . مکح  لومـش  زا  نانآ  جارخا  دارفا و  ریاس  زا  مکح  عفر  دارفا و  ضعب  هب  ماع  مکح  ندومن 
نیمه زا  و  دناهدومن ، رکذ  خسن  ناونع  تحت  ار  صیصخت  قیداصم  زا  يرایسب  هداد و  خر  یخرب  يارب  هک  تسا  یطلخ  زا  زیهرپ  بجوم  و 

«2 . » تسا هدمآ  دیدپ  ياهدرتسگ  رایسب  فالتخا  خوسنم  تایآ  دادعت  رد  ور 
نآ تدم  ياضقنا  زا  سپ  مکح  نیا  عفر  دشاب ، هدـش  یفرعم  ینیعم  نامز  هب  دودـحم  زاغآ  نامه  زا  یعیرـشت  نوناق و  رگا  رگید  يوس  زا 

. ددرگیمن بوسحم  خسن  زین 
اریز دوشیمن ، هدرمش  خسن  زین  رگید  تقوم  ياهترورض  حلاصم و  ای  رارطضا و  جرح و  ررـض ، دراوم  رد  مکح  نتـشادرب  هک  هنوگ  نامه 

. مکح عفر  هن  تسا و  عوضوم  لیدبت  لیبق  زا  دراوم  نیا  همه 

نآرق رد  خسن  هفسلف 

دیدرگ و خسن  دیدج  عیارش  ماکحا و  ندمآ  اب  نیشیپ  عیارـش  ماکحا  زا  يرایـسب  اریز  تسا . نیملـسم  همه  قافتا  دروم  الامجا  خسن  هلأسم 
اهنآ ياج  هب  يدیدج  ماکحا 

______________________________

.39 دعر / ( 1)
ص 308. نایبلا ، ك : ر . ( 2)

 304 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
َو ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  َتْجَرَخ  ُْثیَح  ْنِم  َو  درادیم : میـسرت  نینچ  ار  نیملـسم  هلبق  مکح  خـسن  میرک  نآرق  دـش . عیرـشت 

ياههاگدـید ماربا و  ضقن و  أشنم  عوضوم  نیا  همه ، نیا  اب  اـما  « 1 . » ٌۀَّجُح ْمُْکیَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئل  ُهَرْطَـش  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  اـم  ُْثیَح 
. تسا هدش  عقاو  نآرق  نادناعم  روط  نیمه  یمالسا و  نادنمشناد  هیحان  زا  ینوگانوگ 

دنوادـخ نأش  زا  رود  تمکح و  نودـب  ار  نآ  دوخ  معز  هب  هتـشادنپ ، نکممان  يرما  ار  خـسن  اساسا  یـشوپ  تقیقح  ياـههزیگنا  هب  یخرب 
زا یهاـگآ  هب  دنتـسم  مکح  عـفر  رگا  و  تساـنعمیب ، نآ  عـفر  هدوـب ، تحلـصم  زا  یـشان  مکح  کـی  عـضو  رگا  اریز  دـناهدومن . دادـملق 

. تسا راذگنوناق  لعف  تاذ و  رد  صقن  مزلتسم  مه  نیا  دوش ، هتسناد  دیدج  تحلصم 
یبایهار هک  یلاح  رد  تسا ، تایآ  نایم  فالتخا  یفانت و  مزلتـسم  نآرق  نتم  رد  خوسنم  خـسان و  هب  مازتلا  دناهتـشادنپ  یخرب  هک  نانچمه 
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«2 . » تسا لاحم  نآرق  نتم  رد  فالتخا 
. دناهیاعرلا مزال  زین  تایآ  نآ  هک  دننکیم  نامگ  اریز  ددرگیم . نیّفلکم  هابتشا  ببس  خوسنم  تایآ  دوجو  هک  تسا  هدش  هتفگ  زین 

؟ تسیچ نآرق  رد  تسا ، هدش  خوسنم  ناشمکح  هک  یتایآ  تبث  دوجو و  هدیاف  اساسا  هک  تسا  هدش  هتفگ  روط  نیمه 
نآرق یجیردـت  لوزن  ثحب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تسا . نآ  تمکح  خـسن و  یقیقح  موهفم  زا  لـفاغت  اـی  تلفغ  زا  یـشان  همه  اـهداریا  نیا 

ناـبطاخم تیبرت  میلعت و  لوـقعم  یعیبـط و  يرطف ، نوناـق  مـیرک ، نآرق  تاـیآ  لوزن  عیرـشت و  رد  جـیردت  یـساسا  تـمکح  دـش ، هراـشا 
ناوت یتفرعم و  یجراخ  ياهتیعقاو  ینیع و  طیارـش  مالـسا ، هنادواج  یـشزرا  ياـهماظن  فراـعم و  تیبثت  يارب  لاـعتم  يادـخ  دـشابیم .

یلمع یملع و 
______________________________

.150 هرقب / ( 1)
.82 ءاسن / ( 2)

 305 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
رادـیاپ نیئآ  نیا  يراتفر  تاروتـسد  یتفرعم و  نوگانوگ  داعبا  ياریذـپ  هلحرم  هب  هلحرم  ات  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  ار  یناـسنا  ياـهبطاخم 

رصع یعامتجا  تیعقوم  طیارش و  بسح  هب  ماکحا  یخرب  دشابیمن ، تخاونکی  ناسکی و  همه  یهلا  ماکحا  رظن  دروم  حلاصم  ربانب  دنشاب .
، هتشاد دودحم  يورملق  دنوادخ  دزن  رد  زین  زاغآ  نامه  زا  زین  دراوم  نآ  صاخ  مکح  هجیتن  رد  تسا و  هدوب  تقوم  تحلصم  ياراد  لوزن 

. تسا هدش  هتشاد  موتکم  مدرم  رب  ییاهتمکح  ربانب  نکیل 
رد « 1 ، » یفنم فـالتخا  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  یهجوتیب  زا  یـشان  خوسنم ، خـسان و  لـیلد  هب  نآرق  تاـیآ  یفاـنت  هب  مازتـلا  روط  نیمه 

فرطرب مکح  ود  نامز  تابـسانم  هظحالم  اب  هک  یلکـش  يرهاـظ و  فـالتخا  هن  تسا و  عقاو  فرظ  رد  یقیقح و  فـالتخا  نآرق ، تاـیآ 
. دوشیم

هفیظو اهنآ  هک  ارچ  ددرگیمن . هابتـشا  اطخ و  رد  عوقو  يارب  یلوبقم  رذع  یلقع  رظن  زا  يور  چـیه  هب  نابطاخم  یهاگآ  ان  رگید ، يوس  زا 
. دنیامن لمع  هب  مادقا  سپس  دنیآرب و  خوسنم و ...  خسان و  هباشتم ، مکحم و  صاخ ، ماع و  يوجتسج  هب  دنراد ،

عیرـشت اریز  تسا . نآرق  نأش  رد  اـسران  یتواـضق  زین  یلمع ، مکح  ناـیب  هب  نآرق  هفیرـش  تاـیآ  يهدـیاف  نداد  راـصحنا  هک  هنوگ  ناـمه 
ار یلمع  یتـیبرت و  یتـفرعم ، فـلتخم  راـثآ  نوگاـنوگ و  ياـههرهچ  نآرق  تاـیآ  دـیآیم و  باـسح  هـب  دــیاوف  زا  یکی  يراـتفر  ماـکحا 

. دنانمضتم

توالت هن  مکح و  خسن  لوبقم ، خسن 

دروم یخرب  تسا و  ناناملسم  همه  قافتا  شریذپ و  دروم  ماسقا  یخرب  هک  دناهدرک  ریوصت  هنوگ  دنچ  ار  نآرق  خسن  یمالسا  نادنمـشناد 
. تسا فالتخا 

هیآ مکح  خسن  تسا ، یمالسا  قرف  همه  قفاوت  دروم  فورعم و  هک  یمسق  نآ 
______________________________

.82 ءاسن / ( 1)
 306 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

دافم هاگ  و  « 1  » دریگیم رارق  رگید  هیآ  خسان  ياهیآ  دافم  هاگ  تسا : هنوگ  ود  دوخ  مسق  نیا  هک  تسا  رکذ  لباق  توالت . خـسن  هن  تسا ،
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. ددرگیم خوسنم  دحاو  ربخ  هن  یعطق و  تنس  طسوت  هیآ 
«2 . » ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُدَِجت  َْمل  ْنِإَف  ُرَهْطَأ  َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َِکلذ  ًۀَقَدَص ، ْمُکاوَْجن  ْيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَقَف  َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجان  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

لزان و دوب  هیآ  نیا  رب  رظان  هک  يرگید  هیآ  هکنآ  ات  دادن ، ماجنا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زج  یـسک  ار  تساوخ  نیا  دناهتفگ : نارّـسفم 
َةاکَّزلا اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأَف  ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  َبات  َو  اُولَعْفَت  َْمل  ْذِإَف  ٍتاقَدَص  ْمُکاوَْجن  ْيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَُقت  ْنَأ  ُْمتْقَفْشَأ  َأ  دومن : خسن  ار  هقدص  مکح 

«3 . » َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللا  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو 
ِْدنِع ْنِم  ًادَـسَح  ًاراَّفُک . ْمُِکنامیِإ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُکَنوُّدُرَی  َْول  ِباـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ٌرِیثَک  َّدَو  «، 4  » ِهَّللا َماَّیَأ  َنوُجْرَی  ـال  َنیِذَِّلل  اوُرِفْغَی  اوـُنَمآ  َنیِذَِّلل  ْلـُق 

«5 . » ِهِْرمَِأب ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح  اوُحَفْصا  َو  اوُفْعاَف  ُّقَْحلا . ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِسُْفنَأ 
هیآ دندوب و  یفیعض ، تیعقوم  رد  هکم  نارود  رد  هک  تسا ، هداد  روتسد  ناکرشم  ياوران  لامعا  نارگمتـس و  زا  یـشوپ  مشچ  هب  لّوا  هیآ 

. تسا هدش  لزان  ترجه  هعیلط  رد  هک  تسا  ناناملسم  هب  تبسن  باتک  لها  دنسپان  ياهراتفر  نتفرگ  هدیدان  وفع و  هب  طوبرم  مود 
تایآ و  « 6 . » ٌریِدََقل ْمِهِرْصَن  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  َو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتاُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ  نوچ : ناکرـشم  اب  لاتق  رد  تصخر  لوزن  اب  تسخن  هیآ  نکیل 

لاصیتسا و  « 7 ، » لاتق رب  ضیرحت  هک  يرگید 
______________________________

. بیطخ میرکلا  دبع  زا  دعب ، هب  ص 13  نآرقلا ، ایاضق  نم  هب : دیرگنب  دنمسق ، نیا  رکنم  یخرب  دنچ  ره  ( 1)
.12 هلداجم / ( 2)
.13 هلداجم / ( 3)

.14 هیثاج / ( 4)

.109 هرقب / ( 5)
.39 جح / ( 6)

.65 لافنا / ( 7)
 307 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. دیدرگ خسن  « 1  » َنوُرِغاص ْمُه  َو  ٍدَی  ْنَع  َۀَیْزِْجلا  اوُطُْعی  یَّتَح  طسوت  مود  هیآ  هک  نانچمه  دیدرگ . خسن  دومن  ناکرشم 
َلَعْجَی َْوأ  ُتْوَْملا  َّنُهاَّفَوَتَی  یَّتَح  ِتُوُیْبلا  ِیف  َّنُهوُکِْـسمَأَف  اوُدِهَـش  ْنِإَف  ْمُْکنِم . ًۀََعبْرَأ  َّنِْهیَلَع  اوُدِهْـشَتْساَف  ْمُِکئاِسن  ْنِم  َۀَـشِحاْفلا  َنِیتْأَی  ِیتاَّللا  َو 

«2 . » اًلِیبَس َّنَُهل  ُهَّللا 
ارف يو  گرم  اـت  دـنامب  سوبحم  هناـخ  رد  دـنداد ، یهاوگ  نآ  رب  دوهـش  داد و  ماـجنا  تفع  یفاـنم  لـمع  رگا  هک  دوب  نآ  تسخن  موسرم 

. دسر
هرکاب و دروم  رد  هنایزات »  » یعرـش دودـح  نایب  نامه  هیآ  رد  رظن  دروم  لیبس  دـیدرگ و  خوسنم  هیآ  نیا  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

«3 . » دیدرگ مالعا  ادعب  هک  تسا  رادرسمه  رد  راسگنس » »

دودرم خسن 

اب تمزالم  تهج  هب  هکلب  دـنرادن ، تابثا  رب  لـیلد  اـهنت  هن  هک  دناهدرمـش  رب  خـسن  يارب  رگید  عون  ود  تنـس  لـها  هدـش  داـی  دروم  زج  هب 
. تسا دورطم  دودرم و  نآرق ، فیرحت 
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ود ره  توالت  مکح و  خسن 

: تفگ هک  دناهداد  تبسن  هشیاع  رب  رابتعایب  لقن  قبط  ثیدحلا  لها  زا  یخرب 
«4 . » نآرقلا نم  أرقی  امیف  ّنه  و  تامولعم ، سمخب  نخسن  مث  نمّرحی . تامولعم  تاعضر  رشع  نآرقلا : نم  لزنا  امیف  ناک 

ار خسن  نیا  دناوتیم  یسک  هنوگچ  تسا . یتفگش  نخس  خسن  عون  نیا  شریذپ 
______________________________

.29 هبوت / ( 1)
.15 ءاسن / ( 2)

ص 21. ج 3 ، نایبلا ، عمجم  ص 6 ، ج 93 ، راونالا ، راحب  ( 3)
ص 420. ج 1 ، دیهمتلا ، صیخلت  زا  لقن  هب  ص 167 ، ج 4 ، ملسم ، حیحص  ( 4)

 308 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
یمالسا ناققحم  هک  تسا  يور  نیمه  زا  دشاب ؟ دقتعم  تسا  یعطق  لیلد  هب  دنتسم  هک  ار  نآرق  يریذپان  فیرحت  رگید  يوس  زا  دریذپب و 

. دناهتسناد دودرم  ار  خسن  عون  نیا 
رابتعایب دحاو و  ربخ  هب  دنتـسم  هک  ارچ  درامـشیم . دورطم  ار  نآ  رکب  وبا  یـضاق  لوق  زا  هاگدید  نیا  لقن  زا  سپ  یـشکرز  نیدـلا  ردـب 

«2 . » تسا نآرق  ظفح  یعطق  حیرص و  لیالد  اب  یفانم  نآرق و  اب  يزاب  نخس  نیا  دیوگیم : یسخرس  ماما  روط  نیمه  « 1 . » تسا

مکح هن  توالت  خسن 

، ددرگ وحم  دوجو  هحفـص  زا  تایآ  نآ  دوخ  سپـس  تسا ، هدوب  یعیرـشت  مکح  ياراد  هک  دـشاب  هدـش  خـسن  میرک  نآرق  زا  یتایآ  ینعی 
. دشاب یقاب  نآ  مکح  یلو 

تـسردان هشیر  زا  نکیل  تسا ، هدـش  عقاو  رگید  یهورگ  دـیدرت  دروم  تنـس و  لـها  زا  یخرب  شریذـپ  دروم  هچرگ  زین  خـسن  زا  عون  نیا 
. تسا هنیمز  نیا  رد  رابتعا  دقاف  دحاو  ربخ  هب  دنتسم  افرص  درادن و  لیلد  الّوا  هک  تسا  لوا  عون  نامه  هیبش  اریز  تسا .

هک هچنآ  تسا . نآرق  فیرحت  هب  مازتلا  خـسن  عون  نیا  هکنیا  رب  نوزفا  دراد . هیآ  لوزن  تحلـصم  اب  تافانم  خـسن  عون  نیا  هکنیا  رب  هفاـضا 
ثیداحا طوبـضمان  طرـش و  دیقیب و  شریذپ  دنزرو ، تلفغ  نآ  مزاول  زا  دـنهد و  رد  نت  یتایاور  نینچ  شریذـپ  هب  یهورگ  هدـش  ثعاب 

«3 ! » تسا هدوب  نآ  رب  دّبعت  هتس و  حاحص  رد  لوقنم 
______________________________

ص 39. ج 2 ، نآرقلا ، مولع  یف  ناهربلا  ( 1)
ص 423. دیهمتلا ج 1 ، صیخلت  زا  لقن  هب  ص 78 ، ج 2 ، یسخرسلا ، لوصا  ( 2)

ص 424. ج 1 ، دیهمتلا ، صیخلت  هب : دیرگنب  رتشیب  حیضوت  يارب  ( 3)
309 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لمأت تهج  ییاهشسرپ 
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؟ تسیچ نآرق  ریسفت  رد  خوسنم  خسان و  تخانش  شقن  - 1
؟ تسیچ یعیرشت  نیناوق  یخرب  خسن  تمکح  - 2

؟ تسیچ خسن  تقیقح  - 3
؟ تسا تایآ  نایم  فالتخا  مزلتسم  نآرق  خسن  ایآ  - 4

؟ تسا یخسن  عون  هچ  شریذپ  لباق  خسن  - 5
؟ ارچ تسا و  دودرم  یخسن  عون  هچ  - 6
311 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

یحو دنمشور  مهف  ياهرایعم  ینابم و  مراهچ  لصف 

ریسفت رد  شور  ود 

هراشا

ورملق رد  يریسفت  ياهتفایهر  ینوگانوگ  اهشور و  عونت  رگناشن  نآرق ، ریـسفت  تاروطت  شیادیپ و  رتسب  رب  يداقتنا  یخیرات - یـشرگن 
، دوجوم تیعقاو  ایآ  هک  تسا  نآ  یساسا  شسرپ  تسا . ناشیا  یتاعلاطم  یملع  ياههیواز  اههقیلـس و  نارـسفم و  يرکف  فلتخم  ياهاضف 

تبسن هاتوک  دنچ  ره  يزادنا  مشچ  میراچان  شسرپ  نیا  خساپ  هب  ندیـسر  يارب  دشاب ؟ حرطم  تسیابیم  هک  تسا  یتقیقح  نامه  يایوگ 
. مینک وجتسج  یکیسالک  يدنب  هتسد  کی  رد  ار  اهنآ  هتشاد  هتشذگ  هب 

صوصن هب  ییوج  دانتسا  ییارگلقن و  - 1

هراشا

کبس نیرتمیدق  دنزومآیم ، ار  لیوأت  ریسفت و  هویش  هک  یمیلعت  يدیلک و  تایاور  زا  ریغ  هب  یلیوأت  يریـسفت - صوصن  هب  ییوج  دانتـسا 
تادنتـسم نید و  مهف  رد  زین ، ياهژیو  ياهدـمایپ  راثآ و  هک  تسا  هدوب  ناشیا  ریغ  نیعبات و  نایباحـص و  نهک ، ناناملـسم  نایم  رد  ریـسفت 

. تسا هداهن  ياج  رب  دوخ  زا  ادخ  باتک 
زا دامتعا  لباق  لقن  هب  هک  یتروص  رد  ریسفت  عون  نیا  هجوت  لباق  ریگمشچ و  رثا 
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دارم شرازگ  هئارا و  رد  هک  تسا  نآ  دشاب ، تیارد  تعیرـش و  یعطق  لوصا  اب  لماک  قباطت  رد  نا  ياوتحم  و  دـشاب ، هدـش  رداص  موصعم 

. تسا رادروخرب  يدنمشزرا  هژیو و  رابتعا  زا  دنوادخ 
ربمایپ هب  هک  يریـسفت  تایاور  دادعت  دشابیمن . نآرق  تایآ  مامت  هدنریگرب  رد  هک  تسا  نآ  يرثا ، ریـسفت  هظحالم  لباق  تیدودـحم  هتبلا 
لماوع زا  یکی  تسا  نکمم  تسا . كدنا  رایسب  تسا ، شریذپ  دروم  نیقیرف  قیرط  زا  تسا و  بوسنم  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا 

رد اسب  هچ  هکنآ  رب  نوزفا  تسا . هدوب  دودحم  هیلوا  نابطاخم  هشیدنا  تاراظتنا و  اههتساوخ ، اهشسرپ ، حطس  هک  دشاب  نآ  تیدودحم  نیا 
يوبن حیـضوت  هب  دـنمزاین  هدوب و  لـصاح  ناـشیا  يارب  هدـننک  عاـنقا  طیـسب و  یمهف  تاـیآ ، لوزن  ياـضف  رب  طـیحم  دـهاوش  نیارق و  وترپ 

ثیدـح شراگن  لقن و  تیعونمم  دـهع  رد  يریـسفت  ثیداحا  نیا  زا  یهبانتعم  دادـعت  تسا  نکمم  هکنآ  زا  رظن  فرـص  تسا . هدومنیمن 
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. تسا هدنام  هرهبیب  اهنآ  زا  هعماج  هشیمه  يارب  هدیدرگ و  دوقفم 
-224  ) يربط ریرج  نب  دمحم  نایبلا  عماج  هک  تفای  ریرحت  ریـسفت  زا  هویـش  نیا  هنیمز  رد  لقتـسم  یتابوتکم  دعب  ياههرود  رد  همه  نیا  اب 
هب فورعم  نیدلا  دامع  ظفاح  ءادفلا  وبا  ریسفت  نآ  زا  سپ  درمش . تنس  لها  قاذم  هب  يرثا  ریسفت  نّودم  عون  نیرتنهک  ناوتیم  ار  ( 310

. تسا رادربمان  ( 911 - 849  ) یطویس نیدلا  لالج  زا  روثأملا ، ریسفتلا  یف  روثنملا  ردلا  و  (، 774 - 700  ) ریثک نبا 
اب فیلأت  نیا  قیقحت  هدید  هب  دنچ  ره  تسا . رادروخرب  تمدق  تیفورعم و  زا  میهاربا ، نب  یلع  ریـسفت  الومعم  هعیـش  يرثا  ریـسافت  نایم  رد 

يارآ هدرورپ  تسد  ار  نآ  هدرمـش ، ماـمتان  ار  میهاربا  نـبا  یلع  هـب  نآ  دانتـسا  هدوـبن و  يرثا  ریـسفت  کـی  افرـص  شیوـخ  یلعف  ياوـتحم 
يزیوح و نیودت  نیلقثلا  رون  ینارحب و  مشاه  دیـس  نیودت  ناهربلا  یفوک ، تارف  ریـسفت  هدربمان ، باتک  زا  ریغ  دـهدیم . ناشن  نوگانوگ 

گرزب ثدحم  هتسراو و  ملاع  رثا  یفاص  ریسفت  اهنیا  زا  رتهتساریپ  رتبسانم و  نکیل  دناهعیش . ییاور  ریـسافت  رامـش  رد  زین  یـشایع  ریـسفت 
. تسا یناشاک  ضیف  نسحم  الم 
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شور نیا  تافآ  اهبیسآ و 

: درمش رب  ار  روما  نیا  ناوتیم  دوخ ، جیار  يانعم  نامه  رد  روثأم  ریسفت  ياهبیسآ  تافآ و  زا 
تایاور نیا  تسا . ربتعم  دنـس  دقاف  اساسا  هدش ، تبث  روثأم  ریـسفت  بتک  رد  هک  يریـسفت  تایاور  زا  يرایـسب  دنـس . نادـقف  ای  فعـض  . 1

. تسا لاکشا  اب  هجاوم  یتالوقنم  نینچ  رب  هیکت  اب  یهلا  تایآ  نییبت  ورنیا  زا  تسا . فوقوم  دراد و  تبسن  نیعبات  ای  هباحص  هب  افرص 
تبسن ثیدح و  دیلوت  لعج و  هلأسم  دنتسه ، التبم  نادب  يریسفت  تایاور  هک  يرگید  گرزب  رایـسب  بیـسآ  تایلیئارـسا . لعج ، عضو ، . 2

یلعف ضرغ  زا  رود  اهنآ  همه  یـسررب  هک  دراد  ینوگانوگ  للع  عوضوم  نیا  تسا . مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  نآ  نداد 
. تسا

. مییامن حرطم  ار  نآ  هراشا  هب  تسیابیم  ریزگان  اما 
، يوبن تفالخ  ياج  هب  ییارسک  يرصیق و  تموکح  لیکشت  هیواعم و  ندمآ  راک  يور  مالّسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تداهـش  زا  سپ 

دوب هتفرن  ناشناج  رد  مالـسا  زگره  هک  یناسک  تسد  هب  یلهاج  یعاجترا  ياهـشزرا  دش . هتـسکش  مهرد  ینید  ننـس  بادآ و  زا  يرایـسب 
يارب ياهلیسو  اهنت  ار  مالسا  دنتـشاد و  لد  رد  ربمایپ  نادناخ  مالـسا و  زا  هنیرید  ياهنیک  شنادناخ  دوخ و  هک  هیواعم  دیدرگ . ایحا  هرابود 

ییاضف نینچ  رد  دـنتفای . شیوخ  فادـها  هب  لین  يارب  یبسانم  تصرف  رـصع  نیا  رد  دـندیدیم ، شیوخ  يویند  موش  دـصاقم  هب  ندیـسر 
حیرج و نبا  هّبنم و  نب  بهو  زین  اهنآ  یپ  زا  هریره و  وبا  رابحالا ، بعک  مالـس و  نب  هللا  دـبع  دـننامه  یـشورف  ایند  هب  نید  ياهتیـصخش 
حرش و ناونع  هب  یحیـسم  يدوهی - ياههناسفا  لقن  لعج و  عضو و  اب  نانآ  دندوب . شقن  نیا  يافیا  يارب  یبسانم  رایـسب  رازبا  نانیا ، لاثما 

نایوما تموکح  تحت  هعماج  گنهرف  رکف و  رد  مرکا  ربمایپ  نانخـس  مالـسا و  نید  مان  هب  دنتـساوخیم  هک  هچنآ  ره  ینید ، میهافم  ناـیب 
. دندز مقر  دندیدنسپیم  هک  ناسنآ  ار  مالسا  يامن  وشن و  تناید و  خیرات  دندومن و  اقلا 
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یناعم نتخاس  فوقوم  تنس و  رهاظ  رب  هناشیدنا  مگد  تفایهر  تسا ، هتـشادرب  رد  ریـسفت  زا  هویـش  نیا  هک  يرگید  تفآ  نیا  رب  نوزفا  . 3
تفرعم رد  هتـسب  رکفت  کی  يانبم  يدـعب  کت  هیوس و  کـی  شنیب  نیا  تسا . نید  مهف  رد  لـقع  هشیدـنا و  رازبا  لـیطعت  نآ و  رب  باـتک 

یعامتجا ینوگرگد  تفرـشیپ و  لوحت و  رادم  رد  ناسنا  يایوپ  لاّیـس و  یگدـنز  هنحـص  زا  نید  ياوزنا  دوکر و  هب  رجنم  هک  تسا  ینید 
. دیدرگ
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فذـح اب  ناناملـسم - زا  تنـس  لها  نایم  رد  نآ  جـیار  موهفم  هب  ییارگلقن  هک  يرگید  سوکعم  دـمایپ  یناسنا . رکف  اـب  اـهألخ  ناربج  . 4
يراتفر ياههتسیابن  اههتسیاب و  یـشنیب و  فراعم  مامت  دربهار  رد  يوبن  ثیدح  نادقف  هب  هجوت  اب  هک  دوب  نآ  داهن ، ياج  رب  ربمایپ - ترتع 

یعافد لباق  ریغ  رایسب  نیوانع  هب  اههنیمز  نیا  رد  دوبمک  عفر  يارب  هورگ  نیا  راچان  هب  یعامتجا ، یـسایس  یتالماعم و  يدابع و  لئاسم  رد 
یعنام دوخ  تشادن و  هارمه  هب  یلوبقم  دنتسم  اهنیا  زا  کی  چیه  هک  دندش  لسوتم  عیارذ  ّدس  سایق ، ناسحتـسا ، هلـسرم ، حلاصم  نوچمه 

. دمآیم رامش  هب  لاعتم  يادخ  یقیقح  دصاقم  هب  ندیسر  يارب  گرزب 

هطباضیب ياهیشیدنا  رگد  - 2

یعون ار  نآ  ناوـتیم  هک  دـش  رادـیدپ  ناناملـسم  ناـیم  رد  یحو  مهف  دـنیارف  رد  يرگید  هویـش  ریـسفت ، رد  يروـحم  لـقن  هویـش  ربارب  رد 
. درک یقلت  یحو  لقع و  رادم  رد  ینکش  میرح  هتخیسگ و  راسفا  ییاورپیب 

راک يور  یپ  زا  و  نیملـسم ، ینوناق  تموکح  اب  هیواعم  هدـننک  هارمگ  هناراک و  بیرف  ياهشلاچ  زا  سپ  تفر ، تراـشا  هک  ناـس  ناـمه 
لاجم یمالسا ، هعماج  رد  رگتیاده  هدننک و  عانقا  يونعم  يرکف - هاگیاپ  کی  نادقف  یمالسا و  تما  تیمکاح  هصرع  رد  نایوما  ندمآ 
ترتع هک  مّلـس  هلا و  هیلع و  هّللا  یّلـص  يدـمحم  مالـسا  بان  ياههشیدـنا  ربارب  رد  ناگناگیب - ياههشیدـنا  يامن  وشن و  يارب  ياهدرتسگ 

، يرگ يردق  يرگ ، يربج  يرگیبوعش ، یبهذم ، یمالک  نوگانوگ  قرف  شیادیپ  دیدرگ . مهارف  دندوب - نآ  رادمچرپ  ربمایپ 
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نید مهف  رد  ضحم  هقیلـس  لامعا  أشنم  نآ  زج  يرادم و  ملع  ییارگ و  بدا  ییارگ ، ینطاب  يرگیفوص ، یئاجرا ، هشیدنا  یهیبشت ، رکفت 
مهف يارب  ار  یصاخ  يانبم  هتـسنادان ، ای  هتـسناد  بسانت ، هب  دندومنیم و  وجتـسج  ار  ياهژیو  دصقم  فده و  قرف  نیا  زا  کی  ره  دیدرگ .

. دندوب هدرک  شنیزگ  شیوخ  ینید 
تایآ زا  ياهراپ  هب  نوگانوگ  لـئاسم  اـب  ههجاوم  رد  دوخ ، هتخاـس  شیپ  ياـهتینهذ  یتدارا و  ياـهگنهرف و  زا  ریثأـت  هب  یمـالک  ياـههقرف 
لیوأت هب  تسد  شیوخ  لوبقم  ياههشیدـنا  رب  تایآ  قیبطت  يارب  هاگ  و  دـنداهنیم ، نایـسن  هتوب  رد  ار  رگید  ياهراپ  دنتـسجیم و  دانتـسا 

. دندومنیم ضارعا  نآ  يرهاظ  یناعم  زا  و  هدز ،
فراعتم یناسنا  ياههشیدـنا  ساسا  رب  اهنآ  هیجوت  یلقع و  ياههتفای  رب  تایآ  دافم  قیبطت  یپ  رد  هچ  رگا  ارگلقع ، یمـالک و  ياهـشرگن 

هدیرب شیوخ  یناعم  ورملق  زا  ار  ظافلا  نکیل  دنتـسنادیم ، شیوخ  راک  هلیـسو  یعون  روط  هب  ار  لیثمت  زاجم و  هراعتـسا و  هب  لسوت  دوب و 
. دنتسنادیمن

یمهف نید  یـساسا  يانبم  هک  دـنتفای  تأشن  یمالـسا  هعماج  یگنهرف  تاـیح  هصرع  رد  ناـفوصتم  ناـینطاب و  هب  موسوم  يرگید  ياـههقرف 
تاراشا و تایانک و  هلسلس  کی  نداد  رارق  زیواتسد  اب  نانآ  « 1 . » دوب لماک  حماست  لهاست و  و  نوناق ، هدعاق و  هنوگ  ره  زا  يدازآ  ناشیا 
لیوأت و رب  ار  شیوخ  ینید  تفرعم  ساسا  هداهن ، نوریب  ياپ  ظافلا  رب  مکاح  یئالقع  یفرع  دعاوق  ورملق  زا  نآرق ، یناهنپ  ینطاب و  یناعم 

ياراد هکنآ  زا  شیپ  مالّسلا - هیلع  قداص  ماما  دنزرف  لیعامسا  تماما  هب  نالئاق  ناینطاب - دنداد . رارق  هتفهن  ینورد و  رارسا  هب  لین  يوعد 
. دندشیم یقلت  یسایس  هورگ  کی  دنشاب ، یبهذم  رکفت  کی 

ياکتا هب  هقرف  يربهر  صیخـشت  نید  مهف  رد  ناشیا  دنتـسم  دشیم و  بوسحم  یـسایس  دـصاقم  هب  ندیـسر  ینید  رما  رد  هقرف  نیا  مامتها 
تسا بل  زغم و  هلزنم  هب  هک  نطاب  ار  نآ  یلصا  دصقم  هتسناد و  رشق  ار  تعیرش  رهاظ  ناشیا  دوب . نآ  زج  لیوأت و  زمر و 

______________________________
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روما هب  هراشا  ار  ناگتـشرف و ...  منهج و  تشهب و  نامیا ، رفک و  ینید  میهافم  و  زمر ، ار  تعیرـش  رهاوظ  مامت  ساسا  نیا  رب  دندرمـشیم .
بادآ زا  علخ  رد  ناـشیا  يوـعد  دـیؤم  « 1  » ْمِْهیَلَع َْتناـک  ِیتَّلا  َلـالْغَْألا  َو  ْمُهَرْـصِإ  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َو  هیآ  ناـشیا  معز  هب  دنتـشادنپیم . یناـهن 

«2 . » تسا تعیرش 
دـحیب و هدرتسگ و  رایـسب  یهاگنالوج  دـندشیم ، بوسحم  نآ  يرظن  يارآ  ررقم  نیرتگرزب  هک  یبرع  نبا  یلازغ و  نافوصتم ، ناـیم  زا 

. دندیدیم دوخ  يور  شیپ  رد  ینید  صوصن  مهف  رد  ار  یصخش  ینطاب  مهف  لیوأت و  زا  زرم 
: دیامنیم وگزاب  نینچ  ار  دوخ  هدیقع  یبرع  نبا 

قح ترـضح  هیحاـن  زا  زین ، ناـنمؤم  بولق  رب  نآ  مهف  لـیزنت  تسا ، هدوب  دـنوادخ  دزن  زا  ناربماـیپ  رب  نآرق  لـصا  لـیزنت  هک  روـط  ناـمه 
هار تسا . توبن  تاـنوؤش  بتارم و  زا  دوخ ، نیا  تسا و  هتـشگن  دودـسم  زگره  یناـحور  ياـهتراشب  یهلا و  ضیف  دریذـپیم ...  تروص 

«3  ... » عورشم لمع ، زاب و  رد ، تسا و  نشور 
ینطاب یناعم  هب  تشذگ و  دـیاب  رهاظ  تروص و  زا  هک  دـنادیم  شیوخ  تشادرب  هاوگ  ار  « 4  » ِراْصبَْألا ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف  هفیرـش  ترابع  وا 
. درامشیم اور  ار  ياهدیقع  عون  ره  شریذپ  نید و  رما  رد  لماک  لهاست  هک  دربیم  شیپ  ییاج  ات  ار  وا  يرکف ، يانبم  نیا  « 5 . » دیسر
ناهنپ وت  زا  تقیقح  هکلب  یهدیم ، تسد  زا  ار  يرایسب  ریخ  هک  يرامـش ، دودرم  ار  نآ  ریغ  يزاس و  دیقم  هژیو  يداقتعا  هب  ار  دوخ  ادابم 

. امن هدامآ  تاداقتعا  عاونا  مامت  شریذپ  يارب  یلوا  هدام  نوچ  ار  تناور  دوشیم .
______________________________

.157 فارعا / ( 1)
ص 279. ج 1 ، هیکم ، تاحوتف  ( 2)

ص 551. ج 1 ، نامه ، ( 3)
.2 رشح / ( 4)

. يدوه صف  مکحلا ، صوصف  (- 5)
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هب هراشا  هیآ  رد  مث » . » دـناتسرد تاداقتعا  همه  هک  دریگیم  عوضوم  نیا  رب  دـهاش  ار  « 1  » ِهَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  هفیرـش  هیآ  دافم  وا 
دروم يراگتسر  ره  تسا و  راگتسر  يروجأم  ره  دنروجأم و  همه  دنعقاو و  اب  قباطم  بیـصم و  همه  سپ  تسا ، فلاختم  تاداقتعا  نامه 

. تسا تیاضر 
: دیوگیم جح  تیب و  هبعک ، هب  طوبرم  تایآ  ریسفت  رد  دزادرپیم . لیوأت  هب  هداهن  رانک  ار  تایآ  مامت  يرهاظ  میهافم  قّوذت ، ساسا  رب  وا 
هب هراشا  فاوط ، تسا و  یناسنا  ردـص  نما ، دـلب  و  تسا ، هیهلا  هلـصاوم  هدـهاشم و  الـصم ، حور و  ماقم  میهاربا ، ماقم  تسا و  بلق  تیب ،

«2 . » تسا حور  دوسالا ، رجح  تسا و  ملاع  بلق  رومعم ، تیب  بلق و  ماقم  هب  ندیسر 
هک دوریمن  دـیدرت  تسا . هدوب  نآ  اب  هنایارگ  بدا  ههجاوم  نآ ، يروطت  ریـس  رد  یهلا  مالک  اب  دروخرب  زا  هویـش  کی  دـش  هراشا  هکنانچ 

رایـسب کـمک  نآرق  یغـالب  ياـهتفارظ  یـسانشزاب  نینچمه  تسا . هدـید  دوـخ  هب  ناـبز  نیا  خـیرات  هک  تسا  یبرع  نتم  نیرتاویـش  نآرق 
نآرق زا  هرهچ  کی  یگژیو و  کی  هک  دـعب  نیا  هک  تساـجنیا  نخـس  ماـمت  نکیل  دوب . دـهاوخ  نآرق  یناـیب  زاـجعا  دومن  زاـب  رد  یگرزب 

رارق دوخ  عاعشلا  تحت  ار  نآرق  یتیبرت  يداشرا و  فادها  هک  دش  هدیشک  طارفا  هب  و  تشاد ، لوغشم  دوخ  هب  ار  یخرب  هنوگ  نآ  دوبیم ،
542 ه)  ) یسلدنا هیطع  نبا  و  538 ه )  ) يرشخمز راثآ  رد  رگا  دش . هتسیرگن  کیسالک  راثآ  یبدا و  باتک  کی  ناونع  هب  اهنت  نآ  هب  هداد 

نایح وبا  طیحملا  رحبلا  دننام  يراثآ  رد  تشگیم ، یقلت  مهف  راک  رازبا  ناونع  هب  یبدا  تاکن  اهنیا  لاثما  و  322 ه )  ) یناهفصا ملسم  وبا  و 
یبای تیاده   ) یـساسا دصقم  دمآ و  باسح  هب  راب  راک و  فده و  مامت  685 ه )  ) يواضیب لیزنتلا  راونا  ددعتم  حورش  و  745 ه )  ) یسلدنا
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. دیدرگ قنوریب  گنر و  مک  رایسب  نآرق ) زا 
______________________________

.115 هرقب / ( 1)
ص 84. ج 1 ، یبرع ، نبا  هب  بوسنم  میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  ( 2)

 318 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
فیرعت هچ  رگ  تسا . یملع  ریسفت  تسا ، هدوب  هدافتسا  دروم  هجوت و  دروم  شیب  امک  هراومه  خیرات  لوط  رد  هک  ریسفت  زا  يرگید  شور 

: تسا هدوب  رظن  دم  یملع  ریسفت  موهفم  رد  هناگ  هس  ياهتشادرب  نیا  نکیل  هدماین ، تسد  هب  یملع  ریسفت  زا  یقافو  دروم 
. نآرق نتم  زا  نوگانوگ  مولع  جارختسا  مّوس - یملع ، تایفشک  رب  نآرق  تایآ  قیبطت  مّود - نآرق ، مهف  يارب  مولع  مادختسا  لّوا -

ياههیآ تانئاک و  قیاقح  هب  یناوارف  تاحیملت  اههراشا و  رشب ، تیاده  نیناوق  نییبت  ياضتقا  هب  نآرق  هک  تسا  رادربان  دیدرت  تیعقاو  نیا 
هرذ و مدآ و  ملاع و  یتیگ و  باتک  هدـنیآ  هتـشذگ و  ماجرف و  زاـغآ و  زا  ییاـهگرب  هدـنکفا و  ناـسنا  ناـج  یتسه و  قاـفآ  رد  ینیوکت 

تسا هتفای  رهاظت  ناسنیا  ناناملسم  زا  ياهراپ  نهذ  رد  رما  نیمه  دیاش  تسا . هدوشگ  رب  نآ  ریغ  نانج و  نینج و  يرپ ، هتشرف و  ناشکهک ،
.« نآرقلا ربدـتیلف  نیرخالا  نیلوالا و  ملع  دارا  نم  : » تفگ دوعـسم  نبا  هک  نانچ  دنـشاب . هتـشاد  نآرق  زا  ار  قیاقح  مامت  فشک  راـظتنا  هک 

حیـضوت نآرق  رد  تسادخ و  تافـص  لاعفا و  لخاد  مولع  مامت  هک  دـش  راهظا  505 ه )  ) یلازغ طـسوت  رارکت و  نخـس  نیا  زین  وا  زا  سپ 
«1 . » تسا نایاپ  زرمیب و  مولع  نیا  تسا و  هدش  هداد 

سپـس درامـشیم . رب  هنک  ّبل و  نطاب ، مولع  و  فدص ، رـشق و  رهاظ ، مولع  ناونع  تحت  هتـسد  ود  ار  نآرق  مولع  نآرقلا ، رهاوج  رد  ومه 
«2 . » دیامنیم شرازگ  نآرق  زا  ار  مولع  مامت  يریگهرهب 

هک تسا  تیاغ  هجیتن و  نایم  طلخ  لیبق  زا  تخانـش ، ار  نآ  تسیابیم  دراد و  دوجو  نآرق  رد  زیچ  همه  هکنیا  موهفم  هب  یملع  ریـسفت  اـما 
هورگ نیا  يارب 

______________________________

. نآرقلا مهف  یف  باب  مولعلا ، ءایحا  ( 1)
لصف 4 و 5. نآرقلا ، رهاوج  ( 2)

 319 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
هدنیوگ و تایـصوصخ  رگا  تسوا . تیبرت  تیاده و  يزاس و  ناسنا  هدـش ، لزان  نآ  يارب  یهلا  باتک  هک  لیـصا  ضرغ  نآ  دـمآ . دـیدپ 

. تسا بترتم  نآ  رب  هک  تسا  یجیاتن  لیبق  زا  اهنیا  دزاس ، رادیدپ  یییملع  دنمشزرا  ياهناغمرا  هک  تسا  ییاهیگژیو  يواح  نتم 
هیلوا نورق  نامه  زا  تسا . هدوب  يزیتس  نید  يرواب و  نید  نایم  هتـسویپ  شلاـچ  هتـشاد ، دوجو  عوضوم  نیا  راـنک  رد  هک  يرگید  تیعقاو 

. تسا هتـشاد  رارمتـسا  ناگناگیب  راکفا  اب  ناناملـسم  يرکف  دروخرب  هراومه  مالـسا ، ملاع  يایفارغج  روانهپ  ياضف  مالـسا و  روهظ  زا  سپ 
هیام دوخ  معز  هب  هک  دشیم  تخادرپ  هسیک  زا  ییاههیام  ناناملسم  یخرب  يوس  زا  نید ، زا  تیامح  ناونع  هب  هاگ  ییورایور  نیا  رد  هتبلا 

، دراد نوگانوگ  راکفا  زا  هرتسگرپ  هتـشابنا و  ینهذ  هک  ( 606  ) يزار رخف  ماما  دمآیم ! رامـش  هب  نآ  یگرتس  تابثا  نید و  ینابم  تیوقت 
یسویملطب تئیه  رب  ار  « 1  » ٍتاوامَس َْعبَس  َّنُهاَّوَسَف  هیآ  ومه  دهدیم . قیبطت  میرک  نآرق  تایآ  رب  ار  یناسنا  ناروشناد  نانخـس  زا  يرایـسب 

«3 . » دیامنیم یقلت  نیمز  نوکس  دهاش  ار  « 2  » ًاشاِرف َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  دنکیم . لمح  يزکرم  نیمز  هاگدید  و 
رپ ندـمت  یبرجت ، شناد  قلطم  تیمکاح  سناسنر و  زا  سپ  دـیدج ، رـصع  رد  هک  دیـسر  دوخ  جوا  هب  هاگنآ  نآرق  اـب  دروخرب  هویـش  نیا 

فشک يوعد  اهنت  هن  هک  دندش  هجاوم  يزادنارب  ناینب  لیس  اب  ناملسم  ناروشناد  رصع  نیا  رد  درک . حتف  ار  اهرگنـس  مامت  يدام  قارطمط 
سوپاـتخا نیا  یلاـبقا  شوخ  تشاد . ار  مدآ  ملاـع و  فیلکت  هدـننک  نییعت  اـههصرع و  ماـمت  رد  يدـمآراک  يوعد  هکلب  یتسه ، ياـهزار 
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زا سپ  مالسا  ملاع  رد  دوخ و  تایح  نارود  مامت  رد  یحیسم  برغ  رد   ) نید هک  دوب  يور  نآ  زا  ریگملاع 
______________________________

.29 هرقب / ( 1)

.22 هرقب / ( 2)
ص 144. ج 1 ، يزاررخف ، ریبکلا ، ریسفت  ( 3)

 320 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
( دندوب هدش  التبم  نادب  رابگرم ، ياهتلفغ  رتسگ و  نماد  تافالتخا  دساف و  نایاورنامرف  تیمکاح  رثا  رد  ناناملسم  هک  یطاطحنا  لوفا و 

. دوب هدرک  تیبثت  تعیبط  راهم  رد  ار  شیوخ  یبسن  قیفوت  یهاگشیامزآ  مولع  و  دوب ، هتشگ  دادملق  هناوتشپیب  ياهکس 
ندمت ددجت و  اب  ار  يرادنید  تنس و  نایم  فرژ  فاکش  ات  دنداتفا  وپاکت  هب  ناملسم  ناشیدناون  رگید  راب  هک  دوب  يرباربان  دربن  نینچ  رد 

. دنهد هولج  ملع  هلفاق  اب  قافو  رد  ار  نید  هنیراپ  تکوش و  و  دنرادرب ، نایم  زا 
1347  ) یلع ریما  دیس  1898 م ،)  ) يدنه ناخ  دمحا  دیس  رس  1320 ه )  ) یبکاوک نمحرلا  دبع  نوچ  ناشیدناون  زا  یهورگ  اتـسار  نیا  رد 
نآرقلا و فلؤم  يرـصم  لفون  قازرلا  دبع  نآرقلا ، رهاوج  فلؤم  يواطنط  1935 م ،)  ) اضر دیشر  دیس  1905 م ،)  ) هدبع دمحم  خیش  ه )

بقع شناد  ندمت و  هلفاق  زا  ات  دننادب ، یملع  نیناوق  اب  قبطنم  ار  مالـسا  ياهدومنهر  فراعم و  ات  دندمآرب  ددص  رد  ثیدـحلا و ...  ملعلا 
. دننامن

ضیارف تادابع و  یعامتجا  ینامـسج و  دیاوف  حیرـشت  ماقم  رد  هک  دنتفر  شیپ  اجنآ  ات  ناشیدناون  نیا  زا  یخرب  دش ، ثعاب  تیبوعرم  نیا 
لیوأت زور و  مولع  اب  نآرق  تایآ  قیبطت  هب  دنتـسناد و  تعیبط  هب  طوبرم  یملع  نیناوق  اب  قفاوت  ار  مالـسا  تیناقح  رایعم  دندمآرب و  یعرش 

هدـید هب  ار  یملع  ياروام  روما  بلاغ  نیطایـش و  ناگتـشرف ، اعد ، يونعم  راثآ  زاجعا و  نانیا  زا  یخرب  « 1 . » دندیزای تسد  اهنآ  نوزومان 
نیمخز هنـشد  هب  ار  نآ  ریگقافآ  حور  تفرگیم ، تروص  نید  ياـیحا  يوعد  هب  هک  باـتک  تخانـش  زا  هویـش  نیا  « 2 ! » دنتسیرگن راکنا 

هکس نامه  رگید  يور  زین  درکیور  نیا  درکیم .
______________________________

، یهاشمرخ نیدلا  ءاهب  دیدج ، ریسافت  ریـسفت و  زین  ص 143 ، یبلح ، رغصا  یلع  رصاعم ، یمالـسا  ینید ، ياهتضهن  خیرات  ك : ر . (- 1)
ص 59.

یهاشمرخ ص 62. نیدلا  ءاهب  دیدج ، ریسافت  ریسفت و  ( 2)
 321 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

: تفگیم تشاذگیم و  هیام  ادخ  نید  يارب  دوخ  بیج  زا  هک  دوب  هنایوج  تحلصم 
دای دروم  هراشا  هب  هک  هچنآ  « 1 ! » خوسنم وا  لّوؤم  وهف  کلاذک  ثیدح  لک  ۀخوسنم و  وا  ۀلّوؤم  یهف  انباحـصا  مهیلع  ام  فلاخت  ۀیآ  لک 
خر هک  دوب  نامه  تقیقح  ایآ  اما  دوب . گرتس  رارق  اب  ناناملسم  لماعت  دروخرب و  ینیع  دوجوم و  تیعقاو  زا  ییاههنومن  تفرگ ، رارق  درک 

دناشک و ریز  هب  مهف  یسرک  زا  ار  هشیدنا  ات  دوب  هدمآ  دورف  نامـسآ  زا  باتک  صن  نتم و  ایآ  تفرگ ؟ ماجنا  هک  دوب  نامه  هتـسیاب  و  داد ؟
؟ ددرگ رشب  نیب  تحلصم  ياههشیدنا  وریپ  دوخ  دناشن و  مّکحت  هب  ار  لقع  ات  دوب  هدمآ  ای  دناشن ؟ لازعنا  هب  ار  لقع 

رهوگ نامه  نآرق  هرهچ  مامت  ای  دـشاب ؟ اههسردـم  لاق  لیق و  اهنابز و  یلوغـشم  لد  نآ  يرهاظ  تارابع  ظافلا و  هک  دوب  نامه  نآرق  اـیآ 
رادـماو ادـخ  باتک  تمظع  تابثا  ای  دوش ؟ هداهن  راـنک  تعیرـش )  ) نآ نییور  هجو  تسیاـبیم  نآ ، هب  ندیـسر  يارب  دوبیم و  نآ  ناـهنپ 

؟ دوب یبرجت  دودحم  شناد  ياههیام  تسد  رب  نآ  قیبطت  لیوأت و  وترپ  رد  اهناسنا  میرکت 

ادخ مالک  مهف  ینابم 
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ینید نوتم  زا  یناسنا  مهف  رابتعا  . 1

نیا لصاح  ایآ  دریگب ؟ ییادخ  بولطم  هغبـص  و  دمهفب ، دـناوخب ، ار  نآ  ناسنا  ات  دوب  رـشب  يوس  هب  یهلا  مایپ  نآرق  هک  دوب  نیا  زج  رگم 
؟ تسا تیجح  شزرا و  ياراد  مهف  نآ  تسا و  ریذپ  مهف  ینامسآ  مایپ  یهلا و  نید  هک  دوب  نآ  زج  رکف 

______________________________

ص 100. ج 3 ، نورسفملا ، ریسفتلا و  رد  یبهذ  زا  لقن  هب  دادغب  یفنح  ياملع  سیئر  یخرکلا  هللا  دیبع  نسحلا  وبا  نخس  (- 1)
 322 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

نییبت و مایپ 2 - غالبا  مایپ 1 - لاصیا  هطـساو  ربمایپ  ربمایپ  نایب  باتک 2 - بلاق 1 - رد  رهاظتم  ادخ ) مایپ   ) نید نید  مایپ  یهلا  أدـبم  ادـخ 
شنیب مهف و  يراپـس  شوگ  هفیظو  هس  مایپ  تفایرد  ییاهن  دـصقم  ناسنا  ماـیپ  نتم  زا  يریگهرهب  ياههویـش  میلعت  مایپ 1 - تایلک  حیرشت 

ینید شنم  كولس و  ینید 

نید نابز  ندوب  یناسنا  . 2

ایآ تسا ، هدومن  باتک  نید و  يارجام  ریگرد  ار  وا  ياپ  هتخاس ، شیوخ  بطاـخم  دوخ و  دـصقم  ار  ناـسنا  یهلا  ماـیپ  هک  میتفریذـپ  رگا 
میهد رد  نت  تیعقاو  نیا  هب  میریزگان  ای  تسا ؟ هدادـن  رارق  رـشب  يور  شیپ  رد  ار  نآ  تفایرد  راک  هار  نآ و  مهف  نابز  هک  تفگ  ناوتیم 

هژیو فرع  کی   ) نطب و  القع ) نابز  درکراـک  ناـمه   ) رهظ ياراد  هک  هدومن  ناـیب  هداد و  ناـشن  ار  دوخ  قیاـقح  هب  لـین  هار  نید  صن  هک 
. دنوش هتسیرگن  دیاب  مه  اب  دنویپ  رد  اهنیا  تسا و  هباشتم  مکحم و  نیشیپ ) هصیصخ  رب  نوزفا 

ناسنا هبناج  همه  تیبرت  تیاده و  نید ، ورملق  . 3

بوتکم مایپ  نید و  هب  تبـسن  ام  درخب  راظتنا  ایآ  میتفریذـپ ، دنتـسه  هک  ناسنآ  ار  مایپ  هدـنریگ  يدوجو  ياهیگژیو  مایپ و  یهلا  أدـبم  رگا 
باتک ار  نآ  هک  تسا  نیا  زج  راگدرورپ 

 323 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
لوقعم تایح  ياهتنایب  يوپاکت  رد  وا  یبایهار  هب  طوبرم  ینتفایان  تسد  ياهءالخ  لمکم  يو و  ياهتفرعم  ریاس  بنج  رد  ناسنا  تیادـه 
تـسد همه  نیا  ارچ  سپ  تسا  هنوگ  نیا  یتقو  یـسانش و ؟...  تسیز  یمیـش ، کـیزیف ، نوچ  یـسانش  تعیبـط  باـتک  کـی  هن  مینادـب و 

لوزن فادها  سدقم  نتم  نیا  هدـنیوگ  رگم  مییآرب . نآرق  میرکت  هب  دوخ  نامگ  هب  هلیـسو  نیدـب  ات  يوس ؟ نآ  يوس و  نیا  هب  اهيزادـنا 
؟ تسا هدرکن  میسرت  ار  یلاع ) فادها  ، ) حالف زوف ، طسوتم ) فادها  ، ) تدابع یتامدقم ) فادها  ، ) لادتعا طسق و  دننام  فادها  نآ 

نید تیمتاخ  لامک و  تیعماج ، . 4

: میتسناد ملاع  ناهنپ  ادیپ و  ياهزار  مامت  هب  هاگآ  يادخ  ار ، ینآرق  صن  هدنیوگ  یتقو 
هنهپ نامز و  هصرع  ماـمت  ار  ماـیپ  نیا  یقاـفآ  ورملق  هک  « 1  ... » یِّبَر ُتاِملَک  َدَْـفنَت  ْنَأ  َْلبَق  ُرْحَْبلا  َدـِفََنل  یِّبَر  ِتاِملَِکل  ًادادـِم  ُرْحَْبلا  َناـک  َْول 

، هتسناد ناسنا  لیـصا  ياهزاین  یلـصا  طوطخ  یلک و  دربهار  میـسرت  رد  ار  همان  یمارگ  نیا  تیعماج  لامک و  تسا و  هدومن  یفرعم  ناکم 
ندرکرپ ناصقن و  معز  هب  درمـش و  نآ  هژیو  ياهزاین  نابطاخم و  لوزن و  راگزور  گنهرف  راصح  رد  ار  نآ  ناوتیم  ییانبم  هچ  اـب  ارچ و 

؟ دیدرگ لسوتم  يرشب  یشیدنا  تحلصم  ناسحتسا و  هب  يرادنپ  ياهألخ 
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اههزیگنا و ای  دـنتفرگ ؟ شیپ  نآرق  ریوصت  رد  ار  هراوقیب  زاسان و  ياهویـش  دـنتفر و  ییوس  هب  کی  ره  هک  دوبن  موق  لوبقم  ینابم  نیا  اـیآ 
شرگن نیا  هتبلا  تسا . هتـشذگ  هدوب ، هچ  ره  هتـشذگ  دـش ؟ ینابم  نیا  نتـسب  راـک  هب  رد  ریـسم  هار  دـس  تلفغ و  بجوم  يرگید  بابـسا 

. ددرگن رارکت  رگید  راب  اهيدارمان  نآ  هک  دشاب  هتشاد  ار  هدیاف  نیا  دناوتیم  يداقتنا 
رد هک  تسا  یناسنا  شالت  نید  مهف  ریسفت و  دیدرگ ، رکذتم  رتشیپ  هک  هنوگ  نامه 

______________________________

.109 فهک / ( 1)
 324 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

رارق يو  ناج  هزیوآ  ناسنا و  شوگ  هزاوآ  ادخ  يوس  زا  دـنوادخ  باتک  مایپ و  دـیآیم . مهارف  ناسنا  هنارایـشوه  شـشوک  داهتجا و  وترپ 
. تسا هدناوخ  ارف  نتم  اب  يریگرد  هب  ار  وا  هتفرگ ،

. تسا يرورـض  ملع  نآ  هژیو  یملع  ياهرازبا  رداـصم و  هب  هطاـحا  یهاـگآ و  قیمع ، یملع و  نتم  ره  تسرد  مهف  يارب  هک  تسا  یعیبط 
نتم و ثیح  زا  يرایسب  ياهتوافت  یناسنا  ضحم  یملع  ياههتشون  ریـسفت  اب  ینید  نوتم  تیاده و  باتک  ریـسفت  هک  اجنآ  زا  نیا  رب  نوزفا 

اهتیحالص نآ  زا  ياهراپ  دقاف  یسک  رگا  هک  ناسنآ  تسور ، شیپ  ینید  نوتم  نارّـسفم  يارب  ياهژیو  ياهتیحالـص  طیارـش و  دراد ، اوتحم 
. دوب دهاوخ  ناصقن  راچد  راگدرورپ  دصاقم  هب  تبسن  وا  تفایرد  تبسن  نامه  هب  دوب ،

ینید نوتم  رّسفم  مزال  طیارش 

هراشا

بطاـخم يارب  يروحم  یگژیو  ود  تسا ، نیـشیپ  یناـبم  ناـمه  رب  ینتبم  تماـص ، نتم  ندـناشک  قاطنتـسا  هب  داـهتجا و  هکنآ  هب  هجوت  اـب 
: تسا ظوحلم  ینامسآ  مایپ  اب  ههجاوم  رد  باتک  یناسنا 

. یتفرعم یگژیو  . 1

نامه بیرقت  روط  هب  دنـشابیم ، يو  جاتنتـسا  قیقحت و  ماخ  داوم  تاعالطا و  هلزنم  هب  هک  يریـسفت  داـهتجا  یتفرعم  ياـههفلؤم  رـصانع و 
. دش هداد  لیصفت  ياهناگادج  لصف  رد  هک  دنشابیم  مهف  رداصم  اهرازبا و 

. یناور یفطاع  یگژیو  . 2

تیادـه باـتک  قیاـقح  تفاـیرد  رد  نیکر  طیارـش  زا  یناـسفن  تراـهط  نطاـب و  يافـص  یـساسا ، ياـهیهاگآ  یملع و  ياههتخودـنا  زج 
. تسادخ

عناوم ياهراگنز  اهباجح و  اهترودـک ، زا  ار  شیوخ  سفن  دـیابیم  دـشوینب ، ار  راگدرورپ  مالک  رد  هتفهن  ياهزار  دـهاوخیم  هک  یـسک 
میسرت نینچ  ار  تیعقاو  نیا  دوخ  ینایحو  مایپ  لزنم  دوش . یسدق  ضیف  ساکعنا  ینابر و  رارسا  هنییآ  وا  ناور  ات  درادب ، یفاص 

 325 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
«1 . » ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  ُمُکُمِّلَُعی  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  تسا : هدرک 

«2 . » َنوُرَّهَطُْملا اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ال  دیامرفیم : يرگید  زارف  رد  و 
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لالز همـشچرس  نیا  زا  دـشاب ، یناسنا  نأش  زا  رتورف  ناشراتفر  هزیگنا و  هک  ینارگوپاکت  درادیم  مـالعا  تحارـص  هب  يرگید  ياـج  رد  و 
ْنِإ َو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُرَّبَکَتَی  َنیِذَّلا  َِیتایآ  ْنَع  ُفِرْـصَأَس  دربیمن : بولطم  لزنم  رـس  هب  هار  ناـشیکالاچ  دـنربیمن و  ار  مزـال  هرهب 

نیرتگرزب یحور  ياهباجح  « 3  ... » اًلِیبَس ُهوُذِخَّتَی  ِّیَغلا  َلِیبَس  اْوَرَی  ْنِإ  َو  اًلِیبَس  ُهوُذِخَّتَی  ِدْشُّرلا ال  َلِیبَس  اْوَرَی  ْنِإ  َو  اِهب  اُونِمُْؤی  ٍۀَـیآ ال  َّلُک  اْوَرَی 
«4 . » تسا يروابادخ  ییاسراپ و  ناغمرا  هک  تسا  یبوهوم » شناد   » عنام

، نیملاعلا بر  هّلل  دمحلا  : » دندومرف مالّـسلا  هیلع  ماما  اذغ  فرـص  زا  سپ  دنتـشاد . روضح  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  هفینح  وبا 
؟ یهدیم رارق  کیرش  ادخ  يارب  دیسرپ  ضارتعا  هب  هفینح  وبا  کلوسر ». نم  کنم و  اذه  ّنا  مهللا 

روط نیمه  « 5  ... » ِِهلْـضَف ْنِم  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُهانْغَأ  ْنَأ  اَّلِإ  اوُمَقَن  ام  َو  دـیوگیم : نآرق  رد  دـنوادخ  وت ! رب  ياو  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما 
ادـخ هب  تفگ : هفینح  وبا  « 6  ... » ُُهلوُسَر َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  اَنِیتُْؤیَـس  ُهَّللا  اَُنبْـسَح  اُولاق  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُهاـتآ  اـم  اوُضَر  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  دـیامرفیم :

وت و قح  رد  دنوادخ  اما  ياهدینـش ، هدناوخ و  يرآ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  ماگنه  نیا  رد  ماهدناوخن . ار  تایآ  نیا  زگره  ایوگ  دنگوس ،
«9 «. » 8  » َنُوبِسْکَی اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  اَّلَک  «، 7  » اُهلاْفقَأ ٍبُوُلق  یلَع  ْمَأ  تخاس : لزان  ار  تایآ  هنوگ  نیا  وت  لاثما 

______________________________

.282 هرقب / ( 1)
.79 هعقاو / ( 2)

324 ص :  یناور ..... . یفطاع  یگژیو  . 2 325 نشور ) يدیعس  ) نآرق مولع  . 146 فارعا / (- 3)
. همدقم یناشاک ، ضیف  یفاص ، ریسفت  ص 27 ، ج 2 ، یشکرز ، نآرقلا ، مولع  یف  ناهربلا  ك : ر . ( 4)

.74 هبوت / ( 5)

.59 هبوت / ( 6)
.24 دمحم / ( 7)

.14 نیففطم / (- 8)
ص 239. ج 47 ، راونالا ، راحب  (- 9)

326 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

یحو دنمشور  مهف  ياهرایعم 

هراشا

«1 . » َقَْحلا اَّلِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَی  ْنَأ ال  ِباتِْکلا  ُقاثیِم  ْمِْهیَلَع  ْذَخُْؤی  َْمل  َأ 
يارب زین  یتسرد  رایعم  مسر و  هار و  تسیابیم  نامگیب  تسا ، هدـش  لزان  یگدـنز  يوپاکت  رد  ناسنا  ییاورماـک  يارب  نید  يـالاک  رگا 
تسین هدیشوپ  تسا ، یمدآ  ناج  هفحت  نیرترب  یهلا  مایپ  مهف  ینید و  تفرعم  رگا  دشاب . هتشاد  دوجو  لطاب  زا  قح  زیمت  نآ و  هب  ندیـسر 

. تسا هتفای  هار  نید  میرح  هب  رذگهر  نیمه  زا  هک  تساهیهارمگ  تافارحنا و  رایسب  هچ  هک 
نومیمان ياهيزادـنا  تسد  تسا ، هداد  رادـشه  نادـب  تبـسن  هدـیدرگ و  روآدای  ار  نآ  ررکم  نآرق  هک  هجوت  لـباق  تاـعوضوم  زا  یکی 

عناـم هک  تسا  يرطخ  نیرتـگرزب  يأر ، هب  ریـسفت  اـی  باـتک  يونعم  فـیرحت  تسا . هدرک  دودـنا  راـبغ  ار  نید  راـسخر  هک  تسا  يرـشب 
ياهتفایهر بارس و  زا  بان  تقیقح  صیخشت  تهج  ییاهرایعم  اهصخاش و  تخانش  يور  نیا  زا  تسا . یلاعت  هار  دس  تقیقح و  یبایتسد 

. اهرایعم نیا  ییاسانش  رد  تسا  یشاکنک  دیآیم  لیذ  رد  هچنآ  تسا . يرورض  رایسب  يرما  حیحصان ، زا  حیحص  یتفرعم 
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. لقع اب  يراگزاس  . 1

یگدـنز و رد  يو  لماعت  ياـنبم  ورین  نیمه  تسوا . یتاذ  یگژیو  نیرتیـساسا  يو و  تاـیح  ماوق  یمدآ  رد  روعـش »  » يورین هک  تشذـگ 
رد ناسنا  ییاهن  رواد  دـنکیمن و  ذـخا  ییاج  زا  ار  شیوخ  راـبتعا  هک  تسا  تساراـن  زا  تسار  لـطاب و  زا  قح  تخانـش  عبنم  نیرتلیـصا 

. تسا نید  لصا  داعم و  أدبم و  شریذپ 
عوضوم نیمه  هب  داشرا  رد  نآرق  تسا . ناسنا  روسیم  نامه  رایع  رب  زین  اههشیدـنا  دـقن  یباـیزرا و  هک  تسا  دـنمجرا  ناـسنآ  رتماراـپ  نیا 

: دیامرفیم
______________________________

.169 فارعا / ( 1)
 327 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

«1 . » ِباْبلَْألا اُولوُأ  ْمُه  َِکئلوُأ  َو  ُهَّللا  ُمُهادَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ُهَنَسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلا  ِدابِع  ْرِّشَبَف 
باتک زا  يریـسفت  رگا  هجیتن  رد  تسا . یقطنم  لقع  اب  تقباـطم  رب  ینتبم  یحو  زا  تشادرب  ینید و  تفرعم  هنوگ  ره  تحـص  يور  نیا  زا 

ساـسا نیمه  رب  تفریذـپ . میکح  يادـخ  دارم  ناونع  هب  ار  نآ  ناوتیمن  عبطلاـب  دوـب ، زوسهشیدـنا  زیتـس و  درخ  هک  دـیدرگ  هضرع  ادـخ 
و وزاب ، هنیـس و  ادـص ، مالک ، ناتـشگنا ، مشچ ، ود  و  اپ ، تسد و  ياراد  ار  ادـخ  ینید ، نوتم  رهاوظ  زا  هک  یناـسک  يریـسفت  ياـهدربهار 

لوبقم دناوتیمن  يور  چـیه  هب  تسا و  هنادرخبان  ناشههاگدـید  دـننادیم ، يرگید  زیمآ  ازهتـسا  تافـص  ندرک و  هدـنخ  هرهچ و  سفن و 
و 241 ه )  ) لبنح دمحا  نب  هللا  دبع  زا  ۀنسلا  دننامه  ییاههتشون  رـسارس  رد  هک  ادخ  تیؤر  هب  لئاق  یگراو و  ناسنا  یمیـسجت ، رکفت  دتفا .

رخف ماما  ریبعت  هب  یتح  هک  تسا  نید  لـصا  هب  طـبریب  ناـسنا  تسا ، سکعنم  اـهنآ  زج  هیمیت  نب  دـمحا  و  311 ه )  ) ۀمیزخ نبا  زا  دـیحوت 
رب درامشیمن  زاجم  ار  ناسنا  زگره  میلـس  لقع  هک  ارچ  « 2 ! » داهن كرـش » باتک   » ار اهنآ  مان  تسیابیم  هلحن - نیا  يرکف  ياتمه  يزار -
اریز درگنب . تانکمم  هبترم  رد  ار  ادخ  دننامیب  تاذ  هدومن ، افتکا  ءاج و ...  يوتـسا ، دنع ، بنج ، دـی ، دـننامه  یناگژاو  يرهاظ  نامجرت 

ره زا  هّزنم  و  ٌءْیَـش ، ِِهْلثِمَک  َْسَیل  دودـحمان : لثمیب و  یتسه  قلطم و  لامک  دوجولا  بجاو  تحاس  تسا و  باوصاـن  یتشادرب  دربهار  نیا 
«3 . » تساز تیدودحم  یناکما و  تافص  عون 

َنُولَمْعَت ام  َو  ْمُکَقَلَخ  ُهَّللا  َو  دننام : تایآ  زا  ياهراپ  رهاوظ  دانتـسا  هب  ناسنا ، لاعفا  رد  هناراگناربج  يرگيردق و  ياهتفایهر  هک  ناس  نامه 
و یهلا ، تافص  رد  يرگيردا  لقع و ال  لیطعت  ياههیرظن  زین  و  « 5  » ٌرَطَتْسُم ٍرِیبَک  َو  ٍریِغَص  ُّلُک  َو  ُِربُّزلا  ِیف  ُهُولَعَف  ٍءْیَش  ُّلُک  َو  «، 4»

______________________________

.18 - 17 رمز / ( 1)
ص 150. ج 27 ، ریبکلا ، ریسفت  يزار ، رخف  ( 2)

هرامش 6 و 7. نیبم  هلجم  رد  هدنراگن  هلاقم  يراب ، هیزنت  ك : ر . ( 3)
.96 تافاص / ( 4)

.53 - 52 رمق / ( 5)
 328 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

فالخ رب  و  زوسدرخ ، همه  همه و  درادنپیم و ...  دنسپان  ياهتبسن  هب  هدولآ  ار  یهلا  يایبنا  یسدق  تحاس  هک  ییاههاگدید  روط  نیمه 
. تسا ینتفریذپان  تقیقح و 

. ناسنا یساسا  ياهزاین  اب  يراگزاس  . 2
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. دریذـپیم تروص  رایتخا  تفرعم و  وترپ  رد  هک  تسا  شنیرفآ  فدـه  ققحت  ناسنا و  لـماکت  هار  ندرکراومه  تعیرـش  يدوجو  هفـسلف 

. تسا هدـش  هداـهن  تعید  هب  يو و  رد  هک  تسوا  دوجو  یعون  ياهدادعتـسا  روـهظ  نتفاـی و  تینیع  ناـسنا  هلمج  زا  دوـجوم و  ره  لاـمک 
اـهیگژیو و دــعب  ود  نـیا  زا  کـی  ره  دراد . يداـم  ریغ  یناور  يداــم و  یندــب  وا  تـسا . نوگاــنوگ  ياــهتحاس  ياراد  ناــسنا  دوـجو 

هبنج فادـها  نیا  زا  یخرب  تسا . عوـنتم  دـیوجیم  یگدـنز  رد  ناـسنا  هک  يدـصاقم  يور  نـیا  زا  دـنزاسیم . یلجتم  ار  ییاههاگتـساخ 
دنوریم و رامـش  هب  طسوتم  فادـها  هلزنم  هب  یخرب  و  وا ، دوجو  یندـب  ورملق  هب  طوبرم  ياهتـساوخ  دـننامه  دـنراد ، یتامدـقم  يرازبا و 

. دندرگیم یقلت  راگدنام  ییاهن و  فادها  هک  دنشابیم  يو  ناور  ینعی  وا ، لاوزیب  یگدنز  هصرع  هب  طبترم  زین  ياهراپ 
یحو مایپ  ترورـض  رب  مکاح  هک  ناسنا  لقع  دـشخبیم . لکـش  تعیرـش  نید و  زا  ار  وا  تاراظتنا  ناسنا  يدوجو  راـک  زاـس و  نیا  اـعبط 

ياـهتحاس ماـمت  رب  رظاـن  نآ  ياوتحم  هک  دـیوجیم  نید  زا  ار  راـظتنا  نیا  ققحت  تسا - شیوخ  یتـفرعم  يداـبم  لاـمکا  روظنم  هب  یهلا -
. دشاب وا  ییاناوت  مامت  ییافوکش  زاسهنیمز  وا و  یتسه 

ياههجو دناوتیمن  هدش ، لزان  ناسنا  ناهنپ  ادیپ و  تایصوصخ  مامت  رب  هاگآ  راگدیرفآ  يوس  زا  هک  تعیرش  نیتسار  مایپ  ساسا  نیمه  رب 
هتوب رد  هتفرگ  هدـیدان  ار  يو  یناهج  نآ  یناهج و  نیا  ینالقع ، یفطاع و  یعاـمتجا ، يدرف و  يونعم ، يداـم و  یگدـنز  ياـهتیعقاو  زا 

. دشاب هدرپس  تلفغ 
كرتشم لیـصا و  ياههاگتـساخ  زا  یـشخب  فذح  رب  ینتبم  هک  تنـس  ادـخ و  باتک  زا  ینید  ياهتفایرد  هتـسد  نآ  رایعم ، نیا  هب  هجوت  اب 

ياهشرگن ور  نیا  زا  ددرگیم . دادملق  صقان  یتشادرب  نامگیب ، ددرگیم ، متخ  هجیتن  نآ  هب  ای  و  دشابیم ، یناسنا  تشرس 
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یخرب نایحیـسم و  رظنم  رد   ) تینابهر ییوجاوزنا و  تبوزع ، جیورت  ینامـسج و  ياههتـساوخ  زیارغ ، قلطم  بوکرـس  هدـیا  هنازیرگایند و 
هک ناس  نامه  ، ) نتـسج ادخ  یناهج  نیا  یهاشداپ  رد  ار  نید  لامآ  هنازیرگ و  ترخآ  ياهتشادرب  ینید و  يواعد  ناونع  هب  ناناملـسم )

. تسا یهلا  نید  دنب  هیاریپ  يرشب و  ياههتخاس  رب  همه  تسا ،) نایدوهی  يروئت 
هفسلف ساسا  رب  یهلا ، ناربهار  تنـس  و  « 1 . » ٌوَْهل َو  ٌبَِعل  اَّلِإ  اْینُّدـلا  ُةایَْحلا  اَم  َو  دـننام : نآرق  رد  اـیند  شهوکن  هب  طوبرم  میهاـفم  هکنآ  هچ 
دـصقم هن  رازباناونع و  هب  اهنت  ار  ایند  هتفرگ ، شیوخ  لامآ  ار  یگدـنز  زا  خارف  يزادـنا  مشچ  یمدآ  هک  تسا  تاـیح  ریـسفت  زا  یعماـج 
یـشخب نیمأت  ياضتقا  هب  هکلب  هدوبن ، دورطم  تشیعم  يدام  ياهتمعن  رهاظم و  زا  يرادروخرب  اهنت  هن  مهف  نیا  قبط  دروآ . رامـش  هب  ییاهن 

. دباییم زین  ترورض  عورشم  یعیبط و  ياهزاین  زا 
: دندومرف شیوخ  هیامنارگ  نخس  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  ناراکزیهرپ  گرزب  ياوشیپ  هک  هنوگ  نامه 

« همتعا اهیلا  رصبا  نم  هترّصب و  اهب  رصبا  نم  »
ار ناناملـسم  طاطحنا  یگدـنام و  بقع  للع  زا  یکی  اـم  ناـمگ  هب  تسا  یتشپ  یتشک  ریز  ردـنا  بآتسا  یتشک  كـاله  یتشک  رد  بآ 
دـهاز و ناـملاع  زا  يرایـسب  يوس  زا  هک  دروآ  رامـش  هب  یمالـسا  تما  خـیرات  رتسب  رد  ینید  یـسانش  تفرعم  رد  یباـتژگ  نیمه  ناوتیم 

ياههتـساوخ نیمأت  نّدمت و  ینادابآ و  هعـسوت  يارب  شالت ، نایم  زرم  دیدرگ و  نیقلت  ناناملـسم  مومع  ناج  هشیدنا و  رب  دـشرم  ناسدـقم 
ریـسا هدرپسلد و  دنتلغن و  ایند  ماد  رد  دوجو  مامت  اب  مدرم و  هک  دوب  نآ  یهلا  ناربهر  نآرق و  دیکأت  دشن . هداهن  عورـشم  حطـس  رد  یعیبط 

. دننک اهر  ار  ایند  هکنآ  هن  دندرگن ، نآ 
______________________________

.20 دیدح / ، 36 دمحم / ، 64 توبکنع / ، 32 ماعنا / ( 1)
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هرواحم نابز  رب  مکاح  ییالقع  یفرع  دعاوق  اب  قباطت  . 3

بلاق رد  هچ  نآرق و  بلاق  رد  هچ  نید - هبطاخم  همهافم و  نابز  هک  تسا  ناملسم  قرف  مامت  یمالسا و  نادنمشیدنا  همه  لوبقم  لصا  نیا 
. يرگید زیمآ  زار  نابز  هن  تسالقع ، فرع  نابز  نامه  تیلک ، رد  تنس -

یتفرعم ياطخ  هلزنم  هب  وگلا  نیا  نتفرگ  هدـیدان  ینید ، تنـس  ینآرق و  تایآ  ناگژاو  زا  يریگ  موهفم  ههجاوم و  رد  وگلا ، نیا  ساـسا  رب 
. ددرگیم بوسحم  ینید  رسفم 

یعضو يانعم  نامه  عبات  ییانعم ، کی  رد  روهظ »  » تیبثت زا  سپ  ياهژاو  ره  هک  تسا  نآ  تارواحم  رد  القع  فرع  راوتسا  ینابم  زا  یکی 
ياهدننک عانقا  یلقن  ای  یلقع  هنیرق  هکنآ  رگم  دروآیمن ، دیدپ  نآ  زا  لودع  رد  يریثأت  هدنونـش ، ای  هدـنیوگ  صاخ  هدارا  تسا و  شیوخ 

. دوش روهظ  نآ  هدنراد  زاب  هک  دیآ  نایم  رد 
دیآ و راک  هب  يروآ  هراعتسا  ینز و  هیانک  ییوگزاجم و  نآ  رد  هک  دراد  ار  یگدرتسگ  نیا  یفرع  همهافم  هزوح  دنچ  ره  رگید  ترابع  هب 

تـسا شریذپ  دروم  یتروص  رد  اهنت  ظافلا  روهظ  روط  نیمه  یقیقح و  یناعم  زا  ضارعا  نکیل  ددرگن ، ذخا  هسفن  دح  یف  يرهاظ  یناعم 
، اـهنامیپ اههماندـهع ، اـهدادرارق ، ماـمت  رد  ـالقع  يزاـکترا  یفرع  نوناـق  نیا  دـشاب . ياهدـننک  عناـق  یظفل  اـی  یلقع  هنیرق  هـب  دنتـسم  هـک 

شیوخ يراذگهیامرس  نایز  دوس و  رد  ماهس  نابحاص  هک  دنشاب  هتشون  تکراشم  دادرارق  کی  رد  رگا  تسا . مکاح  و ...  اههمانتیـصو ،
. يرگید روظنم  هن  دـیامنیم و  یقلت  شیوخ  لوادـتم  يانعم  نامه  هب  ار  نایز  دوس و  ياـههژاو  فرع ، دنـشابیم ، میهـس  تکرـش  نآ  رد 

هملک فرع ، دنیامن ، میـسقت  شنادنزرف  نایم  یـصاخ  تبـسن  هب  ار  وا  لاوما  هک  دشاب  بوتکم  یـسک  همان  تیـصو  رد  رگا  هک  روط  نامه 
وا نادرگاـش  يوـنعم و  نادـنزرف  ياـنعم  هب  ار  نادـنزرف  هژاو  يور  چـیه  هـب  و  دـیامنیم ، اـنعم  يو  یقیقح  نادـنزرف  ناـمه  ار ، نادـنزرف 

. دشاب هتشاد  دوجو  انعم  نیا  رب  ینشور  هنیرق  هکنآ  رگم  دنادیمن ،
یـسررب و زا  سپ  تسا ، هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هک  يروتـسد و ...  یخیرات ، یـشنیب ، نوگاـنوگ  ياـههرازگ  رد  صخاـش  نیمه  ساـسا  رب 

چیه هب  روهظ ، لیکشت  نیارق و  يوجتسج 
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یلیثمت و يزاجم ، یناعم  رب  ار  اـهنآ  دیـشک و  تسد  رهاوظ  نآ  زا  رگید  ياـههزیگنا  اـی  ینورد و  دـصاقم  هب  لـین  هناـهب  هب  ناوتیمن  هجو 
. دوشیم دادملق  نآ  لوط  رد  هکلب  هدوبن  رهاظ  یناعم  یفان  زگره  تایآ  ینورد  بابل  ینطاب و  دصاقم  هک  ارچ  دومن . لیوأت  نآ  لاثما 

تعیرـش رهاظ  زا  هتفرگ ، ینطاب  دـصاقم  یناهنپ و  یناعم  رب  رظان  ار  ینید  میهافم  مامت  هک  يریـسافت  خنـس  نآ  روکذـم  راـیعم  هب  هجوت  اـب 
ياهناور يایحا  ار  یـسیع  طسوت  ناـگدرم  ياـیحا  هقبطیب ، هعماـج  ار  منهج  تشهب و  ناـسنا ، لد  ار  هبعک »  » و تیب »  » دـنباتیم و رب  يور 

تقرـس بابـسا  يراجم و  اههنیمز ، ندرب  نیب  زا  ياـنعم  هب  ار  قراـس  تسد  عطق  و  بـالقنا ، ماـیق و  نتـشاد  ياـپ  رب  ار  زاـمن  هماـقا  هدرم و 
زّوجم زگره  نآرق  رد  نآ  زج  ینطاب و  قیاقح  زاجم و  لیثمت و  هراعتـسا و  دوجو  اریز  تسا . هیاپیب  لیوأت  قّوذـت و  یعون  همه  دـننادیم ،
اُونوُکَت َو ال  دـننامه : يریباعت  رگا  میراذـگب . رانک  ار  نآ  رهاظ  نطاب ، هب  لین  هناـهب  هب  ياهیآ  ره  اـب  دروخرب  رد  هک  ددرگیمن  دربهار  نیا 

یمْعَأ ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ  ِهِذه  ِیف  َناک  ْنَم  دـننام : یتایآ  ای  و  تسا ، لیثمت  کی  موهفم  هب  « 1  » ًاثاْکنَأ ٍةَُّوق  ِدَْعب  ْنِم  اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  ِیتَّلاَک 
. رهاظ فالخ  هب  عوجر  لیوأت و  یعدتـسم  تسا و  لیثمت  نآرق  مامت  هک  تسین  نآ  رگنایب  نخـس  نیا  داـفم  تسا ، لـیوأت  هب  دـنمزاین  «، 2»

«3 . » ِلْزَْهلِاب َوُه  ام  َو  ٌلْصَف  ٌلْوََقل  ُهَّنِإ  لزه : هن  تسا و  ییوگ  تقیقح  نابز  باتک ، نیا  نابز  هک  ارچ 

صن دافم  ینورد  يراگزاس  - 4

یعطق تنس  میرک و  نآرق  نتم  نوگانوگ  ياهشخب  يریـسفت  دافم  هک  تسا  نآ  ینایحو  نید  طوبـضم  مهف  رد  یـساسا  ياهکالم  زا  یکی 
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يوس زا  هک  تسا  عماج  نتم  کی  نآرق  دشاب . محازتم  ضراعتم و  راگزاسان ، رگیدمه  هب  تبسن  تسیابیمن  موصعم ،
______________________________

.92 لحن / ( 1)
.72 ءارسا / ( 2)
.14 قراط / ( 3)
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رد دیحوت  . ) تسا رادتهج  گنهامه و  یقطنم و  يرکف و  راتـسویپ  کی  ياراد  نآ  فراعم  و  هدیدرگ ، لزان  ناهج  رب  طیحم  راگدـیرفآ 

«1 . » ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ  راتفر ) شنیب و 
«2 . » َِیناثَم ًاِهباشَتُم  ًاباتِک  ِثیِدَْحلا  َنَسْحَأ  َلََّزن  ُهَّللا 

«3  ...« » هللا یف  فلتخی  ضعب و ال  یلع  هضعب  دهشی  ضعبب و  هضعب  قطنی  هللا  باتک  : » دیامرفیم مالّسلا  هیلع  یلع  ماما 
بحاـص بناـج  زا  شهوکن  نیرتتخـس  دروم  هک  دـهنیم  ياـج  رب  نید  هصرع  رد  ار  يراـبنایز  جـیاتن  یتفرعم ، لـصا  نیا  هب  یهجوتیب 

َمْوَی َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ٌيْزِخ  اَّلِإ  ْمُْکنِم  َِکلذ  ُلَعْفَی  ْنَم  ُءازَج  امَف  ٍضْعَِبب  َنوُرُفْکَت  َو  ِباتِْکلا  ِضْعَِبب  َنُونِمُْؤتَف  َأ  تسا ... : هتفرگ  رارق  تعیرش 
«4  ... » ِباذَْعلا ِّدَشَأ  یلِإ  َنوُّدَُری  ِۀَمایِْقلا 

یهلا نید  زا  لولدم ) اوتحم و  رد  لیلد  ود  یفانت   ) ضراعتم ییاهتشادرب  ینید  مهف  خـیرات  رتسب  رد  هک  دوشیم  هظحالم  رگا  ناس  نیدـب 
هـشیدنا تقیقح  رد  نید . يریذپهنخر  هن  تسا ، ینید  نایدصتم  يرکف  ناصقن  رگناشن  عوضوم  نیا  دوشیم ، هضرع  بوتکم  یحو  مایپ  و 
رگیدمه رب  رظانتم  ار  نآ  هتشاد ، نتم  مامت  هب  يراتسویپ  ریگارف و  شرگن  کی  هک  تسا  هتـشادن  ار  قیفوت  ناوت و  نیا  سانـشنید  شنیب  و 

. دنیبب
نیطالـس زا  تعاطا  هدومن ، دادملق  قلطم  دیق و  یب  ار  نایاورنامرف  زا  تعاطا  ناملـسم ، درف  یعامتجا  لماعت  رد  ناناملـسم  زا  یهورگ  رگا 

تفلاخم تمرح  رد  ثیدح  اهدص  دندرمش و  بجاو  « 5  » ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  رهاظ  دانتسا  هب  ار  رئاج 
______________________________

.82 ءاسن / (- 1)
.23 رمز / ( 2)

خ 133. هغالبلا ، جهن  ( 3)
.85 هرقب / ( 4)
.59 ءاسن / ( 5)
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، یشیدنا جک  هاوگ  دیدرتیب  دندناسر ، تبث  هب  یهلا  تناید  خیرات  رد  ار  يرامشیب  بیاصم  عیاجف و  يور  نیمه  زا  و  «، 1  » دندورس وا  اب 
رد ایوگ  رگید و  هیآ  اههد  ات  دنتـشادن  ار  رنه  كرد و  نیا  نانآ  دوب . دنمجرا  نآرق  هب  یعمج  شرگن  زا  نانآ  لفاغت  ای  تلفغ  یمهف و  دـب 

یساسا دصقم  و  دنیوجب ، نیب  تقیقح  هدید  هب  ار  يراکمتس  يریذپ و  متس  ییاوران  ناتسدورف و  ناتسدارف و  یعامتجا  كولس  هویـش  نایب 
: دننادب طسق  يراد  ياپ  رب  یهلا و  يایلوا  زا  يوریپ  ار  ناراد  نامیا  یعامتجا  هغبص  رد  نید 

یـشخب هتفرگ ، ار  نآرق  زا  یـشخب  عقاو  هب  نانآ  « 2  ... » ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیِْملا  َو  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  َو  ِتاـنِّیَْبلِاب  انَلُـسُر  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل 
: دیوگیم هک  دندوب  هداهن  رانک  ار  رگید 

«3 . » ًاطُُرف ُهُْرمَأ  َناک  َو  ُهاوَه  َعَبَّتا  َو  انِرْکِذ  ْنَع  ُهَْبلَق  اْنلَفْغَأ  ْنَم  ْعُِطت  ال 
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«4 . » ًاروُفَک َْوأ  ًاِمثآ  ْمُْهنِم  ْعُِطت  َو ال  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصاَف 
«5  ... » َنِیبِّذَکُْملا ِعُِطت  الَف 

«6 . » ُراَّنلا ُمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکَْرت  َو ال 
«7 . » َنِیفِرْسُْملا َْرمَأ  اوُعیُِطت  َو ال 

اب اهنت  یهورگ  دـیدرگ . یمالـسا  قرف  نایم  ناـیاپیب  ياـهعازن  یلوغـشم و  لد  أـشنم  اـهنرق  زین  یـشنیب  لـئاسم  هنیمز  رد  يرگن  وسکی  نیا 
لاعتم يادـخ  یمّویق  هطاحا  یلالقتـسا و  تیرثؤم  صاصتخا  یلاعفا و  دـیحوت  اهنآ  داـفم  هک  تاـیآ  زا  ياهراـپ  رهاـظ  نداد  رارق  زیواتـسد 

هجیتن رد  هتشادنپ ، یعیبط  لیعافا  للع و  یفن  رد  ار  نآرق  هاگدید  تسا ،
______________________________

ص 322. ج 2 ، هرهز ، وبا  هیمالسالا ، بهاذملا  خیرات  ك : ر . ( 1)
.25 دیدح / (- 2)
.28 فهک / ( 3)

.24 رهد / ( 4)
.8 ملق / ( 5)

.113 دوه / ( 6)
.151 ءارعش / (- 7)

 334 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
. دنتسب تعیرش  ياپ  رب  زین  ار  ناسنا  ربج 

يریبدـت ریثأت  هتفرگ ، ار  ضیوفت  بناج  دـهدیم ، تبـسن  یعیبط  للع  هب  ار  لاعفا  هک  یتایآ  رهاظ  دانتـسا  هب  يرگید  هورگ  لاح  نیمه  رد 
رد دندیـسر . راگدیرفآ ، زا  هدیرفآ  ناهج  یگدیرب  ینعی  يرگيدوهی  هاگدید  هب  دندرک و  فذح  یتسه  هنحـص  زا  ار  راگدرورپ  رمتـسم 

و تایح ، گرم و  دانتـسا  و  دوبیم ، فدـه  کی  رـسفم  تایآ ، هتـسد  ود  نیا  داـفم  عقاو  هب  دوب . ود  ره  نآ  زج  يزیچ  تقیقح  هک  یلاـح 
 ... قزر و یهدرمث ، دشر و 

تیلعاف اب  یفانت  هنوگ  چیه  تسادخ ، یلالقتسا  یقیقح و  تیلعاف  لوط  رد  دریگیم و  تروص  ادخ  نذا  هب  هک  یعیبط ، بیرق و  بابـسا  هب 
«2 «. » 1  » ِهَّللا ِنْذِِإب  یتْوَْملا  ِیْحُأ  َو  درادن : دنوادخ 

. دـیدرگ اهاطخ  نیا  زورب  أشنم  رگید  يایاوز  زا  تلفغ  هیواز و  کـی  ندـید  قبـس  دراد  اـهراک  رب  قح  راـکقح  تفگ  تیمر  ذا  تیمر  اـم 
رد ادـخ  ینیب  تحلـصم   ) یعیرـشت هدارا  اـب  یـشخب  دوجو  ینیوکت و  هدارا  ناـیم  کـیکفت  تاـیآ و  رد  يواـکفرژ  مدـع  هک  هنوگ  ناـمه 

َو ال ْمُْکنَع  ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَـف  اوُرُفْکَت  ْنِإ  دوب : اـطخ  نیا  رگید  لـماع  دوب ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  فیطل  ياـههراشا  هب  هک  ناـسنا ) تشوـنرس 
«3  .... » يرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال  ْمَُکل  ُهَضْرَی  اوُرُکْشَت  ْنِإ  َو  َْرفُْکلا  ِهِدابِِعل  یضْرَی 

يدیحوت تعیرش  یلک  حور  اب  يراگزاس  . 5

رد هک  دـنیبب  یعطق  يدابم  هلـسلس  کی  اب  هجاوم  نیعم و  ياهدودـحم  رد  ار  دوخ  تسا  ریزگان  دنیـشنیم ، نید  مهف  یـسرک  رب  هک  یـسک 
. دنیامنیم نییعت  میسرت و  ار  وا  ینید  ریسافت  يرکف و  نالوج  هغبص  ورملق و  عقاو  رد  ملسم  يدابم  نیا  تسین . ياهشدخ  اهنآ  تهادب 

______________________________

.49 نارمع / لآ  ( 1)
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. سرهفملا مجعم  رد  نذا »  » هژاو ك : ر . ( 2)
.7 رمز / ( 3)

 335 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
یترخآ دصقم  يدیحوت و  أدبم  ریوصت  هک  تسا  هجاوم  ینتم  اب  هک  دشاب  رما  نیا  رکذتم  هراومه  شیوخ  یـسانش  نید  دربهار  رد  دـیاب  وا 

هک تسا  یباتک  ریـسفت  ماقم  رد  دنادب  دـیاب  وا  تسا . مایپ  نیا  نیریز  لوصا  زا  مامت  هچ  ره  حوضو  هب  ینایحو ، تیادـه  ریـسم  یگدـنز و 
دیحوت یلک  حور  تسا . هدومن  صیـصنت  ار  دوخ  ماـیپ  یـساسا  ناـکرا  هتـشاد و  مـالعا  ار  دوـخ  فادـها  هدرک و  ریرقت  ار  شیوـخ  ورملق 
یلصا هلکاش  لطاب و ...  قح و  رفک ، نامیا و  ناطیش و  هتشرف و  هجیتن ، لمع و  دوهش و  بیغ و  یناسنا ، ياهشزرا  يرواب ، داعم  يروحم ،

. دناهتشاد فارتعا  ناعذا و  نآ  رب  نمشد  تسود و  هک  تسا  نتم  نیا 
یتسیرالوکس و ياهتفایهر  و  ینید ، ریباعت  زا  هدز  ملع  یناهج و  نیا  ياهریـسفت  اهتشادرب و  هک  دنامهفیم  ام  هب  هلکاش  صخاش و  نیا 

. تسا هناگیب  فینح  نید  حور  زا  رادقم  هچ  هلا  هیلع و  هّللا  یّلص  يدمحم  بان  مالسا  زا  یتسیرالولپ 
نامگ هب  قیرط  نیا  زا  دـنبایب و  نیون  مولع  بلاق  رد  ار  ینید  میهافم  مامت  ات  دنـشوکیم  دـیدج  یبرجت  شناد  هرطیـس  زا  ریثأت  هب  هک  نانآ 

تعیرـش یلـصا  حور  زا  ینید  ناگژاو  ندرک  یهت  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ریزگان  دنهد ، هولج  مه  سناجم  ار  نید  ملع و  ورملق  شیوخ 
ياهدومن رد  تسا ، هتفر  هب  نخـس  ناطیـش و ...  نج و  هتـشرف و  زاجعا و  بیغ و  زا  هک  ار  ینید  نوتم  دراوم  بلاغ  نانیا  دنزاییم . تسد 

. دنرگنیم یناهج  نیا 
«، 2  » هتفای تیبرت  ناگدـنرپ  موهفم  هب  ار  میهاربا  حوبذـم  ناگدـنرپ  «، 1  » بورکیم لماح  ياهسگم  ار  لیّجـس  لماح  ناگدـنرپ  هک  نانچ 
ار « 4  » ٌلالِخ َو ال  ِهِیف  ٌْعَیب  ٌمْوَی ال  لماک  طاقتلا  هب  یخرب  هک  اـجنآ  اـت  « 3 . » دـننیبیم ناسنا  دوجو  نورد  ینمیرها  ياهورین  ار  نج  ناطیش و 

! دنریگیم هتسبرب  تخر  یتاقبط  فاکش  يداصتقا و  هلدابم  نآ  رد  هک  يراگزور  يانعم  رد 
______________________________

. هدبع دمحم  ءزج ، مع  ریسفت  ( 1)
ص 53. ج 3 ، رانملا ، ریسفت  ( 2)

. ناقرفلا يدهلا و  وه  نآرقلا و  ریسفت  يدنه ، ناخ  دمحا  دیس  رس  ( 3)
.31 میهاربا / ( 4)

 336 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 
ارآ دیاقع و  همه  تیناقح  يوعد  و  دننادیم ، تعیرش  رهاظ  ندناشک  خلـسم  هب  يارب  ياهناهب  ار  تقیقح  رهوگ  هب  یبایتسد  هک  نانآ  زین 

ینید و رثکت  شریذپ  هدومن ، دادملق  يرگرز  یظفل و  یگنج  ار  قح  لطاب و  نامیا و  رفک و  دیحوت و  كرـش و  نایم  عازن  دـنیامنیم و  ار 
، يرکفنـشور دناهدرک ! نت  رب  هنوراو  ار  نیتسوپ  هک  تسا  نشور  دـنراذگیم ، نید  ياپ  رب  ار  نآ  هتخاس ، شیوخ  راعـش  ار  قلطم  حـماست 
رد هاوخ  و  دـندوب ، نآ  رادـمچرپ  نافوصتم  ناینطاب و  هک  ینورد ، ياههتفای  ینطاب و  براجت  هب  دانتـسا  ینعی  دوخ ، نیرید  بلاـق  رد  هاوخ 

تابثا هزوح  زا  ینید  ياههرازگ  ندرک  جراخ  و  مسیرپمآ ،)  ) ینوریب براجت  هب  یتفرعم  ياـهداینب  همه  نداد  دانتـسا  ینعی  نآ  نیون  هرهچ 
يرظن ثیح  زا  هک  تسا  يدربـهار  «، 1  » میقتـسم طارـص  ناونع  هب  اههار  همه  یّقلت  ینید و  مزیلارولپ  جاتنتـسا  و  يریذپ ، لاطبا  يریذـپ و 

هب شنیب  ود  نیا  زا  کـی  چـیه  اریز  تسا . ریذـپان  یتـشآ  ههبج  ود  ناونع  هب  تسا  رفک  ناـمیا و  لـطاب و  قـح و  دـیحوت و  حور  اـب  ریاـغم 
روما نایم  عمج  هکنآ  رگم  دشاب ، دوخ  رانک  رد  يرگید  دوجو  ياریذپ  دـناوتیمن  دوخ  تیوه  ظفح  اب  شیوخ و  یتاذ  هصیـصخ  ياضتقا 
ندرک روصحم  یعامتجا و  یگدنز  هزوح  زا  نید  ندنار  نوریب  ینعی  یتسیرالوکـس  ياهمهف  ناس  نیمه  دـشاب ! نکمم  داضتم  ضقانتم و 

ینید ياهریـسفت  زا  يرگید  هنومن  ناوتیم  ار  نارگید  اب  ضحم  یقالخا  هطبار  ادـخ و  اـب  يدرف  هطبار  یـصخش و  یگدـنز  هطیح  رد  نآ 
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. تسا هدش  حرطم  رّجحتم  ناسدقم  و  بوعرم ، نارکفنشور  هماکدوخ  نارادمتسایس  نارگرامعتـسا ، يوس  زا  بلاغ  هک  تسناد ، تسردان 
يونعم يورین  ندـنار  نوریب  اهنیا  همه  يرکف  هجیتن  نکیل  دناهتـشاد ، شیوخ  شرگن  هوحن  رد  صاـخ  ياهزیگنا  اـهنیا  زا  کـی  ره  هچ  رگ 
طیحم وترپ  رد  اهنت  وا  ینامیا  لامک  درف و  یتاذ  حالصا  هکنآ  هچ  تسا . نید  حور  یساسا و  فادها  اب  ضقانم  و  عامتجا ، هنحـص  زا  نید 

یهلا حلاص و  یعامتجا  و 
______________________________

. میقتسم ياهطارص  هلاقم  ناتسبات 76 ، نایک ، هلجم  - 23 (. 1)
 337 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

. تسوا يویند  رادتهج  يوپاکت  نیهر  وا  ترخآ  تداعس  رما  و  دباییم ، ققحت 
دوجو لاضفا  اب  ناطلس  نادب  زجدوجو  دشورفن  هکنآ  مالغ  نم 

. رخآ الّوا و  هّلل  دمحلا  و  « 1  » تسکش دران  ایمیک  ریغ  هب  وکتسرپ  تمه  سم  نآ  مالغ  نم 
______________________________

. مجنپ رتفد  يونثم ، ( 1)
338 ص : نشور ،) يدیعس  ) نآرق مولع 

لمأت تهج  ییاهشسرپ 

؟ دنمادک نآرق  ریسفت  رد  یلصا  ياهشور  - 1
؟ دنبوسحم شور  ناونع  هب  ایآ  یملع ، یمالک ، یبدا ، ریسفت  فلتخم  ياههنوگ  - 2

؟ دنمادک نآرق  مهف  ینابم  - 3
. دیهد حرش  ار  لقع  اب  ینید  مهف  يراگزاس  - 4

؟ دوشیم هدیشک  دقن  هب  يریسافت  عون  هچ  تعیرش  یلک  حور  اب  ینید  مهف  قباطت  ساسا  رب  - 5
؟ تسا نآ  مهف  ياتسار  رد  یمایپ  هچ  يواح  میرک  نآرق  نتم  يراتسویپ  طابترا  - 6

تسیچ ؟ هرواحم  نابز  رب  مکاح  یفرع  دعاوق  اب  ریسفت  قباطت  موهفم  - 7

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
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. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 
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. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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