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گرزب باختنا  ناوج و 

باتک تاصخشم 

 - 1330 رغصا ، هدازرهاط ، هسانشرس : 

.هدازرهاط رغصا  حور / رب  یشزرو  تاکرح  ریثات  وک !؟ نم  گرزب : باختنا  ناوج و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

[. تساریو 2 تساریو [ :  تیعضو 

.1392 نازیملا ، یگنهرف  هورگ  ناهفصا :  رشن :  تاصخشم 

.ص  80 يرهاظ :  تاصخشم 

.1 یسانش ؛ ناسنا  .ینید  تفرعم  ثحابم  هلسلس  تسورف : 

( موس تسیب و  پاچ  ) لایر  20000 مکی ؛ ) تسیب و  پاچ   ) لایر  15000 لایر 978-964-2609-42-0 ؛ :   20000 کباش : 

(. مود تسیب و  پاچ  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.مود تسیب و  پاچ  تشاددای : 

.1392 موس : تسیب و  مکی و  تسیب و  پاچ  تشاددای : 

ناملسم ناناوج  عوضوم : 

یقالخا تیبرت  عوضوم : 

یمالسا قالخا  عوضوم : 

ط18ج9 1392  / BP230/165 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/4836 ییوید :  يدنب  هدر 

2900164 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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همدقم

یلاعت همساب 

ِيّدـج داعبا  اب  نارود  نیا  رد  دـیاب  ناناوج  دـیآ و  یم  باـسح  هب  یگدـنز  نارود  نیرت  يّدـج  یناوج ، نارود  هک  ییاـج  نآ  زا  - 1
شیپ رد  هک  یثحابم  باذج ، ریغ  یحطـس و  هن  دشاب و  يّدج  مرگ و  دیاب  تیبرت  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دنوش و  ور  هبور  دوخ  یگدـنز 

نایم رد  ناناوج  اب  دوخ  ياه  ینارنخـس  رد  هدازرهاط  داتـسا  ار  ثحابم  نیا  .دوش  یم  هضرع  ناتتمدـخ  درکیور  نیمه  اـب  دـیراد  ور 
یقیقح و فراعم  زا  درکن ، يریگ  تخـس  ناناوج  هب  دیاب  هک  نیا  هناهب ي  هب  هعماج  ِناوج  لسن  ًالوا : هک  نآ  دـیما  هب  دـنا ، هدراذـگ 

هجوتم ار  اه  نآ  حور  دراذگ و  نایم  رد  ناناوج  اب  ناور  ینابز  اب  ار  يّدج  فراعم  ناوت  یم  دوش  نشور  ًایناث : .دنامن  مورحم  يّدـج 
.تسا اه  نآ  لابند  هب  ناش  ترطف  هک  یقیاقح  دیآ  ناشراک  هب  یگدنز  ياه  هنحص  همه ي  رد  هک  درک  یقیاقح 

7 ص :
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ناناوج رگا  نیاربانب  دشابن ، يراع  لئاضف  نآ  زا  هک  دنک  یم  قیدصت  صاخـشا  رگید  رد  ار  یلئاضف  اهنت  ناسنا  افرع  هتفگ ي  هب  - 2
اه ناسنا  ریاـس  رد  تـالامک  نآ  هک  دـننک  لوبق  تسین  مولعم  دـندرگن  یهلا  یناـسنا و  تـالامک  هب  قلختم  یناوج  نارود  ناـمه  رد 
ات هدـش  نیودـت  يروضح  لکـش  هب  سفن و  تفرعم  هب  رظن  اب  دـیراد  ور  شیپ  رد  هک  یباتک  ثحاـبم  اتـسار  نیمه  رد  دراد و  دوجو 

.دنوش نآ  هب  قلختم  دنبایب و  دوخ  رد  ار  یناسنا  یهلا و  لئاضف  دنناوتب  ام  ناناوج 

اب طابترا  دنمهف  یم  هک  نانچمه  دـنمهفب ، ار  یتسه  رد  نیملاعلا  بر  روضح  يانعم  دـنناوت  یم  اه  ناسنا  سفن  تفرعم  قیرط  زا  - 3
زا ار  يزیچ  هچ  ادخ  زا  ییادج  رد  دـناد  یمن  هک  سک  نآ  مییوگ : یم  هک  تسا  اتـسار  نیا  رد  دراد ، اه  نآ  يارب  یتاکرب  هچ  ادـخ 

؟ دراد ار  دنوادخ  تاروتسد  تیاعر  ياورپ  هنوگچ  دهد  یم  تسد 

یتسرد یهاگآ  ملاع  تادوجوم  تقیقح  زا  تسا و  لهاج  زیچ  همه  هب  تسا  لهاج  دوخ  تقیقح  هب  سکره  هک  نیا  هب  هجوت  اب  - 4
ْیَش ِّلُِکب  ٌلِهاَج  ِهِسْفَن  َهَفِْرعَم  َلِهاَْجلا  َّنِإَف  َکَسْفَن  ْلَهْجَت  َال  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نانچمه  .دروآ  یمن  تسد  هب 

تسا هدش  یعس  هطبار  نیا  رد  .تسا  لهاج  يزیچره  هب  دشاب  لهاج  دوخ  هب  سکره  اریز  شابم  لهاج  دوخ  سفن  هب  تبـسن  ٍء»(1) 
ناناوج هاگن  باتک  نیا  رد 

8 ص :

ص 233. مکحلا ، ررغ  - 1
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.ددرگ مهارف  اه  نآ  ناور  رد  يدعب  فراعم  دییأت  هنیمز ي  هللاءاش  نإ  ات  دوش  هتخادنا  دوخ  سفن  تخانش  هب  زیزع 

: تسا حرطم  ریز  ثحب  هس  باتک  نیا  رد  - 5

یناوج نارود  رد  ناوـت  یم  هنوـگچ  دـنوش  هجوـتم  زیزع  ناـناوج  تسا  هدـش  یعـس  ثحب  نیا  رد  گرزب : باـختنا  ناوـج و  فـلا -
.دننامب یقاب  یناوج  طاشن  رد  رمع  رخآ  ات  هجیتن  رد  دنهد و  تعسو  ّتیدبا  تمایق و  تعسو  هب  ار  دوخ  ياه  باختنا 

ناسنا هقطان ي  سفن  ای  حور  ندوبدرجم  عوضوم  ناناوج ، مهف  روخ  رد  ییاه  لاثم  اب  هداس و  یناـبز  اـب  ثحب  نیا  رد  وک :؟ نم  ب -
.دریگ رارق  ینید  فراعم  زا  يرایسب  قیدصت  تهج  يا  هنیمز  دناوت  یم  هللاءاش  نإ  هک  تسا  هدش  حرطم 

ياه هزیگنا  دورو  رطخ  یفرط  زا  تسا و  ترورـض  کی  ندرک  شزرو  زورما  هک  ییاج  نآ  زا  حور : رب  یـشزرو  تاکرح  ریثأت  ج -
ياه هزیگنا  هدـش  یعـس  ثحب  نیا  رد  دـنک ؛ یم  طـقاس  دروآ  تسد  هب  دـناوت  یم  صخـش  هک  يا  هجیتن  زا  ار  ندرک  شزرو  طـلغ ،

 - شزرو اب  دنناوتب  ًایناث : .دنـشاب  هتـشاد  یمئاد  هدارا ي  ندرک  شزرو  يارب  ناناوج  ًالوا : ات  دریگ  رارق  دارفا  رظن  ّدم  شزرو  حـیحص 
.هللاءاش نإ  .دنربب  یناحور  يونعم و  جیاتن  مسج - رب  هقطان  سفن  ریثأت  ياتسار  رد 

نازیملا یگنهرف  هورگ 

9 ص :
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هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

دوش یم  نامدوخ  دض  رب  ام  ياهراک  یتقو 

راک یلیخ  هک  ییاهنآ  تهج ، نیمه  هب  .دنک  یم  لمع  حیحـص  دنک ، رکف  حیحـص  هک  يا  هزادنا  هب  ناسنا  هک  تسا  هدـعاق  کی  نیا 
دننک یمن  رکف  نوچ  دـهد ، یم  هجیتن  دـننک ، یم  لاـبند  هک  یفادـها  دـض  رب  ناـشیاهراک  ًـالمع  دـننک  یم  رکف  مک  یلو  دـننک  یم 

.دننک ادیپ  ار  بولطم  هجیتن ي  هب  ندیسر  ياهراک  هار  راک ، يادتبا  رد  هنوگچ 

یم راشف  غیت  هب  دش ، یم  دنُک  شا  غیت  یتقو  اه  نآ  زا  یکی  دندیشارت ، یم  ار  دارفا  رـس  هک  دندوب  ییاه  كّالد  میدق ، ياه  مامح  رد 
هدنک هراچیب  درف  نآ  رس  تسوپ  هجیتنرد  دشارتب ، ار  فرط  رس  رتشیب ، يورین  فرـص  اب  دروآ و  یم  غیت  نآ  هب  هک  يراشف  اب  ات  دروآ 

يدرسنوخ اب  كّالد  شارتب »! تسرد  ار  مدرم  رس  رخب و  ون  غیت  کی  مرتحم ! ياقآ  : » تفگ كّالد  نآ  هب  یـصخش  راب  کی  .دش  یم 
هب مناوتب  دوش و  دایز  مروز  ات  مروخ  یم  مرخ و  یم  نان  مرخب ، غیت  مهدب  لوپ  ارچ  : » تفگ درادن ، یبیع  چـیه  شراک  ایوگ  هک  مامت 

«. منک دراو  رتشیب  يورین  غیت 

13 ص :
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هک مینک  رکف  ییاه  هار  هب  مینک  یمن  یعـس  دسر و  یمن  نامراک  هب  نام  لقع  نوچ  تسا ؛ كّالد  نآ  لثَم  ام ، لَثَم  دراوم  یـضعب  رد 
هب تالکشم ، نیا  زا  ییاهر  يارب  زاب  میوش و  یم  يرتشیب  تالکشم  راچد  هجیتن  رد  مینک و  یم  راک  ًامئاد  میـسر ، یم  هجیتن  هب  رتهب 

یناـشیرپ و دوـش  یم  نامیگدـنز  رـسارس  تـقو  نآ  مـینک ، یم  راـک  رتـشیب  زاـب  مـینک ، ادـیپ  ار  تالکـشم  هـشیر ي  هـک  نـیا  ياـج 
.یگدنکارپ

ياه ّتلع  دیدشت  اب  ار  يرامیب  کی  هک  میشوک  یم  هراومه  ام  هک  هدیـسر  هیاپ  نادب  ات  يدنمدرخ ، زا  تلفغ  : » دیوگ یم  رخاموش » »
تعرـس اب  ییاه  نیـشام  داجیا  اب  ام  تسا  هدرک  داجیا  دایز  ياه  تعرـس  هک  ار  یتالکـشم  هزورما  هک  نآ  لـثم   (1) «. میهد افش  نآ 

.مییامن عفر  میهاوخ  یم  رتشیب 

اب ندرکراک  بوخ  ندرکرکف و  بوخ  تسا و  زاین  راک  رانک  رد  مه  رکفت  تسین و  زاـسراک  ییاـهنت  هب  راـک ،»  » هک نیا  هب  هجوت  اـب 
هک یتریصب  اب  یگدنز  رد  ار  دوخ  ياه  شالت  ات  میراد  نید  هب  زاین  دوخ  یگدنز  رد  ام  مینک  نشور  میهاوخ  یم  تسا ؛ زاسراک  مه 

.میبای تسد  میهاوخ  یم  هک  یجیاتن  هب  میهد و  تهج  میروآ  یم  تسد  هب  یهلا  نید  زا 
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يدوخ هب  یناوج  هرود ي  رد  ناسنا  دراد و  طابترا  نید  اب  ناناوج  حور  رما  يادتبا  رد  ایآ  هک  تسا  حرطم  ایند  رد  هزورما  ثحب  نیا 
ایآ رگید  ترابع  هب  مینک ؟ داجیا  ناناوج  رد  غیلبت  قیوشت و  اب  ار  نید  هب  يدـنم  هقـالع  دـیاب  اـم  اـی  تسا و  نید  هب  دـنم  هقـالع  دوخ 

فیعـض وا  رد  ار  نید  هب  وا  شیارگ  تسا  نکمم  یگنهرف  اـی  یطیحم  لـماوع  دراد و  شیارگ  نید  هب  يرطف  روـط  هب  ناـناوج  حور 
يارب دنک ؟ رکف  يرادنید  نید و  هب  دناوتب  ناسنا  ات  دنیشنب  ورف  زیارغ  دیاب  تسا و  زیارغ  ریثأت  تحت  طقف  یناوج  رد  ناسنا  ای  دننک و 

یناوج و هاگیاج  اه  نآ  یگدـنز  لحارم  هب  رظن  اب  ات  مینک  هجوت  اه  ناسنا  یگدـنز  لحارم  هب  تسا  مزال  عوضوم  نیا  ندـش  نشور 
.میسانشب تسرد  لحارم  نیا  رد  ار  نآ  هب  طوبرم  تایصوصخ 

یگدنز هناگ ي  هس  لحارم 

ار دوخ  تاصخـشم  یکدوک  هلحرم ي  دنتـسه ؛ ور  هبور  يریپ »  » و یناوج » «، » یکدوک  » هلحرم ي هس  اب  دوخ  یگدـنز  رد  اه  ناـسنا 
باختنا مییوگ  یم  حالطـصا  هب  ام  هک  دـهد  یم  ماجنا  یـصوصخم  تاکرح  هک  تسا  كدوک  یـسک  میمهف  یم  اـج  نآ  زا  دراد و 
ناکدوک هک  دشاب  هتشاد  ار  ییاه  باختنا  نامه  یگرزب  صخـش  رگا  لاح  .دشیدنا  یمن  يدنلب  فادها  هب  تسا و  هناگ  هّچب  شیاه 

تسا یگرزب  ِصخش  هک  نآ  اب  نوچ  دوش ، یم  عقاو  هیقب  ضارتعا  رخسمت و  دروم  دنراد 
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.دشاب هتـشاد  شا  یگدنز  زا  هلحرم  نینچ  رد  ار  ییاه  باختنا  نینچ  دیابن  درف  نیا  تسا و  راظتنا  زا  رود  هناگ و  هّچب  شیاه  باختنا 
رد دوش و  راوس  ار  یکدوک  هخرچود  ای  دـنک و  يزاب  کسورع  هلاس  جـنپ  هّچب ي  لـثم  هلاـس  یـس  صخـش  کـی  رگا  هک  نیا  لـثم 

ار اهراک  نیا  هلاس  جنپ  كدوک  کی  رگا  هک  یلاح  رد  .دوش  یم  عقاو  ضارتعا  رخسمت و  دروم  صخش  نیا  دخرچب ، هلحم  هچوک و 
ماجنا هناکدوک  ياهراک  دیاب  تسا و  كدوک  مه  نیا  تسا و  هناگ  هّچب  ِراک  راک ، نیا  نوچ  دنک ، یمن  ضارتعا  وا  هب  یـسک  دنکب ،

.دنزادرپ یم  هدننک  مرگرس  یحطس و  ياهراک  هب  رتشیب  و  تسا ؛ هناکدوک  ناشیاه  باختنا  ناکدوک  يرآ  .دهد 

هک مینک  یم  هدهاشم  ار  اه  نزریپ  اهدرمریپ و  تسا ، یمرگرـس  يارب  رذگدوز و  یحطـس و  ناشیاه  باختنا  هک  ناکدوک  ِلباقم  رد 
یمن هک  دنتسه  یطیارـش  رد  یعیبط  تلاح  رد  ناریپ  .دشاب  هتـشاد  دیاب  ناوج  کی  هک  تسا  ییاهوزرآ  زا  روبع  اه  نآ  هصخـشم ي 

داهنـشیپ هلاسدون  درمریپ  کی  هب  دـیناوت  یمن  ًالثم  .تسا  هلاس  جـنپ  تسیب و  ناوج  کی  هب  طوبرم  هک  دـننک  رکف  یفادـها  هب  دـنناوت 
غراف زا  دعب  دنورب و  هاگـشناد  هب  دنناوتب  یتدم  زا  سپ  هک  دنوش  تیبرت  یناناوج  هسـسؤم  نآ  رد  ات  دنک  سیـسأت  يا  هسـسؤم  دـینک 

دید دیهاوخ  يداهنشیپ  نینچ  لباقم  رد  .دنوشب  اه  هناخراک  نآ  ناسدنهم  اه  نآ  دزاسب و  هناخراک  يدادعت  ناشیارب  ندش  لیصحتلا 
وا زا  مه  ادخ  .دنک  لمع  نآ  هب  دهاوخب  دسر  هچ  درادن  ار  یعیسو  همانرب ي  نینچ  ندینش  تقاط  درمریپ  نآ  هک 
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درمریپ هک  دوش  عقاو  رخسمت  دروم  تسا  نکمم  دیامن ، عورش  ار  يراک  نینچ  یگلاس  دون  نس  رد  دهاوخب  مه  رگا  تسا ، هتـساوخن 
هک تسا  نآ  يارب  لاـثم  نیا  يریگ »! هکرعم  يریپ و  رـس  : » دـنیوگ یم  حالطـصا  هب  .دـنارورپ  یم  رـس  رد  ییاـهوزرآ  هـچ  هلاـسدون 

میناوت یم  اه  لاثم  نیا  زا  دـنریگب و  هدـهع  هب  ار  یگرزب  ياه  باختنا  نینچ  دـنناوت  یمن  يریپ  ّنس  رد  اه  ناسنا  ًامومع  دوش  نشور 
هیحور ي تهج  هب  يریپ - هلحرم ي  رد  یکدوک و  هلحرم ي  رد  ینعی  دوخ -  ِیگدـنز  زا  هلحرم  ود  رد  اه  ناـسنا  هک  میریگب  هجیتن 
یکدوک و نارود  ياضتقا  نیا  دنـشاب و  هتـشاد  تدـم  زارد  ياـه  هماـنرب  یـساسا و  ياـه  باـختنا  دـنناوت  یمن  دـنراد ، هک  یـصاخ 

.تسا یلاسنهک 

ناناوج تاصخشم 

نیمه ساسا  رب  و  دنک » یم  صخـشم  شیاه  باختنا  ار  یناسنا  ره  هیحور ي   » هک درک  يریگ  هجیتن  ناوت  یم  دـش  ضرع  هچ  نآ  زا 
!؟ تسیچ ناناوج  تاصخشم  دنیوگ و  یم  ناوج  یسک  هچ  هب  میسرپ  یم  هدعاق 

دنلب یـساسا و  وا  ياه  باختنا  هک  تسا  یـسک  ناوج ؛ تفگ : ناوت  یم  یلاسنهک » ای  يریپ   » و یکدوک »  » هلحرم ي ود  اب  هسیاقم  اـب 
يارب نیا  .دـنک  یم  يزیر  همانرب  اهنآ  هب  ندیـسر  يارب  تسین و  رذـگدوز  یحطـس و  یلیخ  هک  دراد  رظن  یفادـها  هب  تسا و  تدـم 

رظن زا  زونه  ای  دنکن ، لمع  دوخ  هیحور ي  قباطم  رگا  تسا و  تقیقح  کی  ناوج  هیحور 
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وا یّنـس  ظاحل  زا  ام  دراد و  لاس  تسیب  ات  هدـفه  نیب  هک  يدرف  یتقو  ًالثم  .توترف  هتـسکش و  تسا  يریپ  ای  تسا و  كدوک  یحور 
هّچب زونه  وا  مییوگ  یم  دوش ، قرغ  بآ  رد  ات  دزادـنیب  نآ  رد  ار  یـسگم  دزیرب و  ناویل  کـی  رد  بآ  يرادـقم  میناد ، یم  ناوج  ار 

باختنا دـیاب  ناوج  نوچ  میرادـن  راظتنا  ار  یباختنا  نینچ  وا  زا  تسا و  هناگ  هّچب  هدـننک و  مرگرـس  یحطـس و  شباختنا  نوچ  تسا 
هبناج همه  قیمع و  عیـسو و  ییاه  باختنا  ناوج  کـی  هک  تسا  نآ  ناـمراظتنا  دـشاب ، هتـشاد  لاـمعا  هنوگ  نیا  زا  رت  گرزب  ییاـه 

.دشاب هتشاد 

فادها هب  دهد و  یم  ماجنا  گرزب  ياه  باختنا  هدرک و  دشر  هک  یناسنا  ینعی  دنیوگ ؛ یم  دیشر  ناسنا  ناوج ، ِناسنا  هب  مالـسا  رد 
كدوک رگید  ینالف  دـنیوگ  یم  ًاحالطـصا  .دـنک  یم  رکف  دـناسر ، یم  شفادـها  هب  ار  وا  هک  یبسانم  ياهرازبا  هب  قیمع و  یعقاو و 

تاعوضوم زا  رت  قیمع  هک  دشیدنیب  یتاعوضوم  هب  دناوت  یم  ینعی  دهد ، ماجنا  ار  شا  ینید  فیلاکت  دناوت  یم  هدش و  دیـشر  تسین 
.تسا ییایند  یگدنز  دودحم 

گرزب باختنا 

قیمع گرزب و  ياه  باختنا  دیاب  ناوج  تسا و  كدوک  دـشاب ، رذـگدوز  یحطـس و  شیاه  باختنا  یـسک  رگا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
کی رگا  مییوگ  یم  دـنک ، روبع  ییایند  یگدـنز  دودـحم  ياهراوید  زا  یتح  هک  دراد  ار  نآ  یگداـمآ  وا  حور  قفا  دـشاب و  هتـشاد 

باختنا و مامت  ناوج 
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نیا ایآ  تسا ؟ گرزب  باختنا  کـی  وا  يارب  اـه  باـختنا  عون  نیا  اـیآ  دوش ، قفوم  ییاـیند  روما  رد  دـناوتب  هک  دـشاب  نیا  شیوزرآ 
یگرزب ياـهراک  دنـشاب ، يرورـض  تسا  نکمم  هک  نیا  نیع  رد  روـما ، نیا  اـی  تسا و  هدرک  شا  یناوـج  بساـنم  یباـختنا  ناوـج ،

ایند رد  یگدـنز  هب  طوبرم  هک  يروما  ِباختنا  يرآ ! تسا ؟ هدرکن  شا  یناوج  بساـنم  یباـختنا  روما ، نآ  باـختنا  اـب  وا  دنتـسین و 
ناونع هب  روما  نیا  رگا  یلو  تسین ، دب  دوخ  ياج  رد  مادـک  چـیه  لغـش ، راک و  بسک و  هاگـشناد و  روکنک  رد  تیقفوم  لثم  تسا 

، ناوج رگا  هک  تشاد  دیهاوخ  هّجوت  ًامتح  هدادـن و  ماجنا  شا  یناوج  حور  نأش  رد  یباختنا  دـمآ ، باسح  هب  ناسنا  گرزب  باختنا 
رد سأی  تسکـش و  نیا  دوز  یلیخ  هک  دوب  دـهاوخ  سویأم  هدروخ و  تسکـش  یناوج  درکن ، شا  یناوج  نأش  اـب  بساـنم  یباـختنا 

.دوش یم  رهاظ  شلامعا  رد  شا و  یگدنز 

هب هک  دـشاب  نیا  شا  یلـصا  فدـه  دـنادب و  دوخ  گرزب  باـختنا  ار  روکنک  رد  ندـش  لوبق  لـثم  ییاـیند  روما  یناوج ، ناـسنا  رگا 
مرت دنچ  لوط  رد  ار  اهدحاو  نآ  دعب  دریگب و  یـسرد  دحاو  يدادـعت  دـیاب  تفر  هاگـشناد  هب  یتقو  هک  تسا  مولعم  دورب ، هاگـشناد 

اه نآ  دنوش و  گرزب  شنادنزرف  دعب  دوش و  راد  هّچب  دنک و  جاودزا  دعب  دنک و  ادیپ  یلغـش  دوش و  لیـصحتلا  غراف  دعب  دنارذگب و 
.دتسرفب و رهوش  هناخ ي  هب  ار  اهرتخد  دهدب و  نز  ار  اهرسپ  دعب  دنک ، ادیپ  اه  نآ  يارب  یلغـش  دتـسرفب و  هاگـشناد  هسردم و  هب  ار 

ات ادتبا  زا  ریسم  نیا  ایآ  لاح  ...دریمب  مه  دعب 
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باختنا ار  دودحم  نینچ  يروما  میراد  قح  ام  ایآ  هک  تسا  نیا  رـس  رب  ثحب  تسا !؟ یگدنز  يارب  گرزب  باختنا  کی  ًاعقاو  اهتنا ،
!؟ دیآ یم  باسح  هب  ناناوج  گرزب  ِباختنا  تسا - يرورـض  هک  لاح  نیع  رد  باختنا -  نیا  ایآ  میهد !؟ رارق  نام  یگدنز  گرزب 

؟ دوش یم  هچ  دهدب ، رارق  يدودحم  روما  نینچ  ار  شا  یگدنز  گرزب  ِباختنا  یناوج  ِناسنا  رگا  و 

زا رگا  .تسین  ناوج  هنرگو  قیمع ، گرزب و  ییاـه  باـختنا  دـنکب ، شا  یناوج  قباـطم  یباـختنا  هک  تسا  یـسک  ناوج  دـش  ضرع 
میدرک و یم  راک  ییاج  هک  تسا  نآ  نامیوزرآ  : » دـنهد یم  باوج  دـیراد ،»؟ ییوزرآ  هچ  : » دیـسرپب هدروخ  تسکـش  ياه  ناوج 

کی باـختنا ، نیا  هک  یلاـح  رد  تسا ، نیمه  دـننک  یم  لاـبند  هک  یباـختنا  وزرآ و  همه ي  دـنداد » یم  اـم  هب  یبوخ  ًاتبـسن  قوقح 
هتشک ار  دوخ  هیحور ي  یباختنا  نینچ  اب  ناوج  نیا  .ییایند  یگدنز  ِيدام  ياهزاین  هدودحم ي  رد  تسا  یلاعفنا  دودحم و  باختنا 
نامه دوش ، یمن  ضوع  شیارب  زیچ  چـیه  دیـسر  شیوزرآ  هب  یتقو  دـشاب و  یم  شا  هدروخ  تسکـش  هیحور ي  لوئـسم  شدوخ  و 

.دراد دوخ  اب  ار  یگدروخرس  سأی و  نامه  هیحور و 

یناوج هب  تنایخ 

نأش رد  باختنا ، نآ  دـنک ، باـختنا  ار  يزیچ  هچرگا  ناوج  ِناـسنا  تسیچ و  گرزب  باـختنا  هک  دوشب  لـح  هلئـسم  نیا  دـیاب  ادـتبا 
ِناسنا هیحور ي  نأش  دش  ضرع  ددرگ ؟ یمن  وا  هیحور ي  تسکش  لماع  تسوا و 
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تنایخ شا  یناوج  هب  رمع  مامت  رد  درکن ، باختنا  شا  یناوج  قباطم  رگا  دـشاب و  هتـشاد  گرزب  ياـه  باـختنا  هک  تسا  نآ  ناوج 
ره دـشاب ؛ هتـشاد  گرزب  ياه  باختنا  دـناوت  یمن  رگید  دیـسر ، يریپ  ّنس  هب  ناسنا  رگا  هک  دـیدرک  هظحالم  یفرط  زا  .تسا  هدرک 
رد یلو  دنامب ، ناوج  مه  يریپ  رد  دنک و  هدافتـسا  زین  يریپ  هلحرم ي  رد  شا  یناوج  نارود  گرزب  ياه  باختنا  زا  دناوت  یم  دـنچ 

.دشاب هتشاد  گرزب  یباختنا  دناوت  یمن  یتحار  هب  رگید  يریپ  نس 

یتقو .دـیدرک  یم  هظحالم  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  رد  ار  دوب  هدـنام  ناوج  مه  يریپ  رد  هک  یناـسنا  قادـصم 
(1) یکاوولسا کچ  راگنربخ 

تسیب و ناوج  کی  لثم  ناسنا ، نیا  هیحور ي  : » دنک یم  رارقا  هبحاصم  زا  سپ  دوب ، هدرک  هبحاصم  وتاشول  لفون  رد  ماما  ترضح  اب 
هلحرم رد  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  ترـضح  اریز  .هدـنیآ  هب  راودـیما  ترارح و  زا  رپ  يا  هیحور  ینعی  تسا .» هلاسراهچ 

هیحور ي نامه  اـب  مه  يریپ  هرود  رد  هدوب  گرزب  یناوج  رد  ناـشباختنا  نوچ  دـنا و  هتـشاد  گرزب  باـختنا  کـی  دوخ  ِیناوج  ي 
مینک رظن  بوخ  دنا ، هدیـسوپ  یگلاس  هاجنپ  ای  لهچ  نس  رد  هک  ییاه  ناسنا  ِیگدنز  هب  رگا  سکعرب ؛ اّما  دـنرب ، یم  رـس  هب  یناوج 

باختنا نآ  زا  دنا و  هدادن  ماجنا  هدوب  ناوج  ناسنا  کی  نأش  رد  ار  هچنآ  عقاو  هب  یناوج ، رد  اه  نیا  هک  مینیب  یم 
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یـشزرا چـیه  هک  دـنا  هدرک  لوغـشم  یحطـس  ياـهزیچ  هب  ار  دوخ  دـنا و  هدـیزرو  تلفغ  هدوب  یناوج  نارود  هب  طوـبرم  هک  گرزب 
ياه هنحـص  ای  چوپ و  راکفا  اب  ار  دوخ  تالایخ  ای  دننک و  ینارچ  مشچ  هنادزد  دنا  هتـسناوت  هک  دنا  هدوب  شوخ  نیا  هب  الثم  هتـشادن ،
نیا رد  ار  دوخ  شالت  همه ي  ای  دنریگب و  ءاضما  کی  یـشزرو ، نامرهق  نالف  زا  هک  دنا  هدوب  لاحـشوخ  ای  دنیامن و  لوغـشم  هدولآ 
مزال هدارا  تیوقت  مسج و  تمالـس  يارب  شزرو  ِلصا  دنچره  .دنوش  نامرهق  یـشزرو  ياه  هتـشر  زا  يا  هتـشر  رد  هک  دننک  فرص 

.دشاب ناسنا  یگدنز  يارب  گرزب  باختنا  کی  باختنا و  نیرت  یساسا  دناوت  یمن  ندش  شزرو  نامرهق  یلو  تسا 

یناوج رد  عقاو  رد  دشاب  رذگدوز  یحطس و  روما  یگدنز  رد  ناش  یلصا  ياه  باختنا  هک  یصاخشا  دیدومرف  هظحالم  هک  نانچمه 
يراگزور نینچ  هب  هک  نآ  تلع  دوش و  یم  رهاظ  رتشیب  يریپ  رد  تسکـش  یگدیـسوپ و  نیا  دنا و  هدروخ  تسکـش  هدیـسوپ و  مه 
.دنا هدادن  لکش  دوخ  يدبا  ِحور  تعسو  اب  قباطم  ار  دوخ  ياه  باختنا  یناوج  رد  هک  تسناد  نآ  رد  دیاب  ار  دنا  هدش  راتفرگ 

ناسنا حور  تعسو 

، ناسنا لصا  هکلب  تسین ، وا  ندـب  ناسنا ، لصا  نوچ  .ّتیدـبا  ات  ناـسنا  تقیقح  تعـسو  ینعی  حور ، تعـسو  هک  دـییامرفن  شومارف 
زا دعب  تسا و  هنادواج  هدنز و  هشیمه  هک  مه  وا  حور  تسا و  وا  حور  ناج و 
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یباختنا یناوجرد  رگا  لاح  .میتسه  ّتیدـبا  ات  میـشاب ، نامناج  حور و  نامه  هک  نامدوخ  اـم  ینعی  .تسا  دوجوم  زاـب  ندـب  يدوباـن 
تسا و ّتیدـبا  تعـسو  هب  ناسنا  لصا  اریز  .میا  هدرک  تناـیخ  دوخ  ّتیناـسنا  یناوج و  هب  میـشاب ، هتـشادن  دوخ  ّتیدـبا  اـب  بساـنم 

.تسه هشیمه 

ناـتدوخ ناتندـب  زا  يادـج  امـش  مه  باوخ  رد  دـینک ، تقد  باوخ »  » عوضوم هب  هنوـمن  ناوـنع  هب  عوـضوم  نیا  ندـش  نشور  يارب 
امش رانک  رد  هک  ناکم  نالف  ای  صخـش  نالف  هب  تبـسن  اهنت  دیوش  یمن  بیاغ  ناتدوخ  زا  دیباوخ  یم  یتقو  تهج  نیمه  هب  .دیتسه 
یم ادـج  ناتدوخ  زا  دـینیب و  یمن  مه  ار  ناتدوخ  لـصا  اـیآ  اـّما  دـینیب ، یمن  ار  ناـکم  نآ  اـی  صخـش و  نآ  دـیتسه و  باوخ  تسا 

زگره مدوب ،» نابایخ  رد  هک  مدید  باوخ  نم  : » دییوگ یم  دیدش ، رادیب  هک  دعب  دیتسه ، نابایخ  رد  هک  دیدید  باوخ  یتقو  دیوش !؟
، دیا هدوب  نابایخ  رد  دیدید  باوخ  هک  دیدوب  ناتدوخ  دـیا  هجوتم  هکلب  دوب ،» نابایخ  رد  يا  هبیرغ  مدـید ، باوخ  نم  : » دـییوگ یمن 

.یشاب ادج  تندب  زا  دنچره  یتسین ، باوخ  تدوخ  زا  سپ ؛ یتسه ، تدوخ  تدوخ ، مه  باوخ  رد  ینعی 

نامه رد  دیا ، هتـشادرب  لاقترپ  کی  ناتتـسد  اب  دینیب  یم  باوخ  ای  دیوش و  یم  در  نابایخ  زا  دیراد  هک  دـینیب  یم  باوخ  امـش  یتقو 
یم هار  نابایخ  رد  ناتدوخ  ياهاپ  اب  دـیا و  هتـشادرب  ار  لاقترپ  ناتدوخ  تسد  اب  دـینیب و  یم  ار  لاقترپ  نآ  ناتدوخ  مشچ  اـب  باوخ 

نوچ دشاب ، ناتهارمه  تسا  باوختخر  رد  هک  اپ  تسد و  مشچ و  نیا  هک  نآ  نودب  دیور ،
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اب اج  نآ  ار  یتشوگ  ِياپ  تسد و  مشچ و  نیا  دنچره  دـیراد ، ار  ناتدوخ  هب  صوصخم  ياپ  تسد و  مشچ و  ندـب ، نودـب  ناتدوخ 
رـس یتقو  ًالثم  ای  ناتدوخ و  هب  صوصخم  ياپ  تسد و  مشچ و  اـب  دـیتسه  ناـتدوخ  ناـتدوخ ، ندـب ، نیا  نودـب  سپ  دـیرادن ، دوخ 

، دندنخ یم  همه  دنک و  یم  فیرعت  ار  يراد  هدنخ  بلطم  سالک  رد  مّلعم  دعب  دیتسه ، قرغ  دوخ  تالایخ  رد  دیا و  هتـسشن  سالک 
مشچ و مّلسم  دوبن ، رـضاح  سالک  رـس  نات  مشچ  شوگ و  امـش ، رگم  تفگ ؟ هچ  دش ؟ هچ  دییوگ : یم  دییآ و  یم  ناتدوخ  هب  امش 

طوبرم يدام  شوگ  مشچ و  نیا  دینشن ؟ يدام  شوگ  نیا  هک  دوبن  یسک  هچ  سپ  دوب ، رـضاح  سالک  رد  امـش  يّدام  ندب  شوگ و 
مولعم سپ  دینـشن ، يدام  شوگ  نیا  دـیدوب  ناتتالایخ  قرغ  دـیدوبن و  رـضاح  سالک  رد  ناـتدوخ »  » نوچ یلو  .تسا  امـش  ندـب  هب 

امـش نودـب  هک  تسا  ناـتدوخ  رازبا  شوـگ  مشچ و  نیا  دوـبن و  سـالک  رد  دـیتسه  ناـتدوخ  هک  یعقاو  هدـننیب ي  هدنونـش و  تسا 
.درادن ییآراک  شدوخ 

دینک و یم  ساسحا  ار  ناتدوخ  و  دیتسه » طقف   » ناتدوخ ّدح  رد  امش  يرآ  دیتسه ، طقف  دیتسه و  ناتدوخ  امـش  دیتسین ، ناتندب  امش 
یتقو یتح  تسا ، رادیب  هشیمه  تسا ، هدنز  هشیمه  درادن ، يدوبان  يانعم  هب  گرم  ناسنا  ًالـصا  دیا ؛ هدنز  يرآ  دـیا ، هدـنز  ناتدوخ 

.دنیب یم  باوخ  تسا و  رادیب  دیباوخ ، شندب  هک  مه 

24 ص :

گرزب باختنا  www.Ghaemiyeh.comناوج و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


دریم یم  هک  دنیب  یم  ناسنا ،

سک چیه  هک  دـیوش  یم  هجوتم  دـینک  تقد  ناتدوخ  دروم  رد  یمک  رگا  دریم ؟ یم  هک  دـنیب  یم  ای  دریم  یم  ناسنا  ایآ  امـش  رظن  هب 
الاح هدش ، عطق  ناتتسد  هک  دینیب  یم  دش ، عطق  ناتتسد  کی  امش  رگا  هک  روط  نیمه  .دریم  یم  هک  دنیب  یم  سکره  هکلب  دریم ، یمن 

ناتیاهاپ هک  دینیب  یم  دوش ، عطق  مه  ناتیاپ  ود  رگا  هدـش ، عطق  ناتتـسد  ود  هک  دـینیب  یم  مه  زاب  دوش ، عطق  مه  ناترگید  تسد  رگا 
یلبق ِنَم  نامه  ای  دـیوش ؟ یم  نَم  ْمین  ینعی  دوش ؟ یم  مک  مه  امـش  ِنم »  » اـیآ دوش ، عطق  ناـتیاهاپ  اـه و  تسد  رگا  ـالاح  دـش ، عطق 
مامت رگا  دوش ، یمن  مک  امـش  ِنم  ناتندـب ، ءاضعا  زا  یـضعب  ندـشادج  اب  هک  روط  نیمه  سپ  نم ؛» : » دـییوگ یم  مه  زاـب  دـیتسه و 

.دیریم یم  هک  دینیب  یم  دوش و  یمن  مک  امش  ِنَم  زا  يزیچ  دوش ، ادج  مه  ناتندب  اپ و  تسد و 

ءازجا مامت  رگا  لاح  تسین ، امـش  راـیتخا  رد  تسد ، نآ  رگید  هک  دـیدید  یم  دـش ، یم  عطق  امـش  تسد  کـی  رگا  هک  روط  ناـمه 
: دیامرف یم  نآرق  ندرم .» : » دنیوگ یم  ار  تلاح  نیا  .تسین  امـش  رایتخا  رد  رگید  ناتندـب  مامت  هک  دـینیب  یم  دوش ، عطق  مه  ناتندـب 

سپ .دریگ  یم  باوخ  ماگنه  گرم و  ماگنه  رد  ار  اه  ناسنا  دنوادخ   (1)« اهِمانَم ِیف  ْتُمَت  َْمل  یتَّلاَو  اِهتْوَم  َنیِح  َسُْفنَْالا  یَّفَوَتَی  ُهللاَا  »
گرم عقوم  رد  ناسنا  نآرق ، شیامرف  قبط 
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دیوش یم  هجوتم  دینک  رکف  ناتدوخ  یمک  رگا  .دوش  هتفرگ  وا  ندب  هک  نآ  نودب  دوش ، یم  هتفرگ  ادخ  طسوت  هکلب  دوش  یمن  دوبان 
.تسه شدوخ  اب  هشیمه  دوش ، یم  ادج  شندب  زا  دریم و  یم  هک  دینیب  یم  هک  یسک  نآ  دیریم و  یمن  تقو  چیه  امش 

ام ُلوُقَیَف : هیف ؟ َْتنُک  يّذلا  دَسَْجلا  یِلا  َّدَُرت  ْنَا  َكُّرُـسَیَا  لَّسَغی : َوُه  ِهِحوِرل َو  ُلاقَیل  َنمؤُْملا  َّنِا  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
هب يراد  تسود  ایآ  دوش  یم  هتفگ  وا  حور  هب  دـنهد ، یم  لـسغ  ار  نمؤم  ندـب  هک  یلاـح  رد   (1) «. ِّمَْغلا ِنارْسُْخلا َو  ِءالَْبلِاب َو  ُعَنْـصَا 
»؟ درک مهاوخ  هچ  ار  نآ  هودنا  مغ و  نارـسخ و  يراتفرگ و  لاح ، نآ  رد  : » دیوگ یم  يوش ؟ هداد  تشگرب  يدوب  نآ  رد  هک  یندـب 

دنا هداد  روتـسد  ام  هب  رطاخ  نیمه  هب  .دنراذگ  یم  ربق  رد  ار  شندب  هک  دنیب  یم  دنراذگب ، ربق  رد  ار  وا  ندب  دنهاوخ  یم  یتقو  یّتح 
ار یتالاح  تسا و  نآ  رب  رظان  اّما  تسین ، شندب  رد  شدوخ  .دراذـگ  یم  رثا  شحور  رب  نوچ  دـیراذگب ، ربق  رد  مارآ  ار  هدرم  ندـب 

.دوش یم  ّرثأتم  تالاح  نآ  زا  دنک و  یم  سح  درذگ  یم  شندب  رب  هک 

ناسنا ندب  نیا  دنک ، یم  ساسحا  ار  دوخ  دوجو  هراومه  تسه و  طقف ، طقف و  ناسنا  دریم ، یمن  تقو  چیه  ناسنا  هک  دش  نیا  هجیتن 
امـش ندـب  ِشیپ  لاس  کی  ياه  تسوپ  اـه و  لولـس  اـهوم و  هک  يروط  هب  تسا ، رییغت  لاـح  رد  زین  نونکا  مه  دریم و  یم  هک  تسا 

.دنتسین اه  نامه  الاح 
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ناتدوخ یلو  .تسین  یلبق  ندب  نآ  رگید  دوش و  یم  ضوع  ًامامت  یتدـم  زا  سپ  یـسانش  تسیز  نادنمـشناد  هتفگ ي  هب  امـش  ندـب 
هجیتن نیا  هب  یتقو  دیشاب  یم  زین  ناتندب  تابث  لماع  دیتسه و  ناتدوخ  هراومه  امش  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  دیتسه و  یلبق  دوخ  نامه 

هب یباختنا  رگا  تسا ، هدنز  هشیمه  ّتیدـبا  تعـسو  هب  وا  هکلب  دورب ، نیب  زا  ندرم  اب  هک  تسین  شندـب  شدوخ ، ناسنا  هک  میدیـسر 
ماجنا تسوا ، ناج  نأش  رد  یباختنا  هک  ار  دوخ  گرزب  باختنا  رگا  هدادن و  ماجنا  ار  شدوخ  گرزب  باختنا  درکن ، ّتیدبا  تعسو 

.تسا هدادن  ماجنا  دهد  ماجنا  دیاب  هک  یباختنا  دهدن ،

دنملاس ناکدوک 

(1)« هژایپ  » بتکم رد  یسانش ،» ناور   » رد

.تسا روهشم  هژایپ » یقالخا  هیرظن ي   » ناونع تحت  هک  درک  نییعت  ناشیاه  باختنا  يور  زا  ناوت  یم  ار  دارفا  ّنس  هک  تسه  یشور 
دارفا ّنس  هداد و  ماجنا  اکیرمآ  مدرم  يور  رب  هک  یقیقحت  یپ  رد  هژایپ  بتکم  ناوریپ  زا  ییاـکیرمآ  سانـشناور  گربلهُک » سنروا  »

کی رد  هدومن  نییعت  اهنآ  ياه  باختنا  يور  زا  ار 

27 ص :

زا مشچ  لاس 1980  رد  دـمآ و  اـیند  هب  سیئوس  رد  لاس 1896  رد  هک  تسا  دـشر  یـسانش  ناور  نارظن  بحاص  زا  هژاـیپ » ناژ  - » 1
یبوخ بلاطم  هب  درک و  فرـص  كدوک  یتخانـش  ماظن  رکفت و  نایرج  اـب  طاـبترا  رد  ار  دوخ  تمه  نیرتشیب  يو  .تسب  ورف  ناـهج 

دشر يارب  ار  يا  هناگ  شش  لحارم  داد و  طسب  ار  ار  هژایپ  یقالخا  ِدشر  هیرظن ي  ییاکیرمآ  سانـش  ناور  گربلهُک »  » .تفای تسد 
.دشاب یم  یگلاس  تسیب  زا  سپ  ات  یگلاس  تفه  ریز  نینس  لحارم  لماش  هک  درک  حرطم  یقالخا 
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یگلاس هدراهچ  ینعی  مراهچ  موس و  لـحارم  ِیقـالخا  حطـس  رد  ییاـکیرمآ  نـالاس  گرزب  بلغا  : » دـیوگ یم  بیجع  يریگ  هجیتن 
یتح اکیرمآ  رد  تسا  دقتعم  وا  .دننک  یم  ادیپ  یسرتسد  يدادرارق » قوفام   » ِقالخا حطس  هب  مدرم  زا  یمک  دصرد  دننک و  یم  لمع 

یقالخا راتفر  دنهد و  یم  همادا  نانچمه  ار  دوخ  ِيدادرارق »  » زا شیپ  هتفایان ي  دشر  یقالخا  رکفت  هک  دـنراد  دوجو  ینالاس  گرزب 
(1) «. دننک یم  میظنت  شاداپ  نتفرگ  هبنت و  زا  بانتجا  ساسا  رب  ار  دوخ 

رظن زا  تسین و  یعقاو  تّدـمزارد و  قیمع و  ناـشیاه  باـختنا  دنـشاب ، یّـسح  بتکم  یبرغ و  گـنهرف  ریثأـت  تحت  یتقو  مدرم  اریز 
دشر يرکف  رظن  زا  دنا و  هدش  فقوتم  دشاب - دناوت  یم  گرزب  ياه  باختنا  عورـش  هک   - یگلاس هدراهچ  رد  یقطنم ، ياه  باختنا 

، دنهدب ماجنا  ار  دوخ  گرزب  ِباختنا  یناوج  رد  دنا  هتسناوتن  نوچ  دنـشاب  مه  هلاس  هاجنپ  یّنـس  رظن  زا  رگا  یتح  دنا ، هدرکن  ار  مزال 
.دنا هدیسرن  یناوج  هب  یحور  رظن  زا  ًالمع  دنا و  هدش  فّقوتم  دوخ  ِیکدوک  رد 

يزاب ًامامت  هک  ینوتراک  ياه  همانرب  زا  یلو  دـنراد  لاس  لهچ  هک  نیا  اـب  ًـالثم  هک  ار  ییاـه  ناـسنا  دـیراد  غارـس  اـج  همه  رد  اـمش 
باختنا زونه  صاخـشا  نیا  .تسا  یعقاو  ریغ  یتـالایخ و  اـه  هماـنرب  نیا  هک  دـنناد  یم  هچرگا  دـیآ ، یم  ناشـشوخ  تسا ، تـالایخ 

ماجنا ار  دوخ  گرزب 
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نامه اب  دشاب و  شوخ  یعقاو  ریغ  ِتالایخ  اب  دناوت  یمن  زگره  لقاع  ناسنا  کی  هک  یلاح  رد  دنا  هدنام  لایخ  ّدـح  رد  دـنا و  هدادـن 
دینک و یبایزرا  ّتیدبا  رد  ار  دوخ  هراومه  دیتساوخ  دـیدش و  دوخ  گرزب  باختنا  هجوتم  امـش  یتقو  .دراد  هگن  یـضار  ار  دوخ  اه 
، دنک فیرعت  یعقاو  ریغ  ِیلایخ  ياه  ناتساد  امش  يارب  تعاس  کی  دهاوخب  یـصخش  رگا  دیداد ، تعـسو  ّتیدبا  ات  ار  ناتحور  قفا 
دیدرک و كرت  ار  هسلج  رگا  .تسین  يرگید  زیچ  یعقاو  ریغ  تالایخ  زج  اه  فرح  نیا  دیوش  یم  هّجوتم  نوچ  دیآ ، یمن  ناتـشوخ 

تالایخ دیهد  یمن  هزاجا  لقع ، ندروآ  نادیم  هب  اب  هک  دـیهد  یم  ناشن  تسیچ ، هدوهیب  ياه  فرح  نیا  رخآ  دـیداد  رکذـت  وا  هب  ای 
رد لقع  زونه  دوش  یم  مولعم  دوش ، یم  هچ  شرخآ  مینیبب  الاح  دیتفگ : دیتسشن و  رگا  یلو  دننک ، يراد  نادیم  نات  یگدنز  رد  چوپ 

ِرذـگدوز یگدـنز  نیب  هک  تسا  لقع  نیا  .دـیهد  یم  نت  یعقاو  ریغ  ياه  باختنا  هب  اریز  درادـن  هدـننک  نییعت  شقن  امـش  یگدـنز 
یگدـنز باختنا  رانک  رد  اهنت  دـهد و  یم  رارق  دوخ  باختنا  ساسا  ار  یتمایق  یگدـنز  یتماـیق ، ِيدـبا  رادـیاپ و  یگدـنز  ییاـیند و 

.دهد یم  همادا  ار  ایند  رد  یگدنز  یتمایق ،

یعقاو باختنا 

ناسنا کی  ناونع  هب  ار  کسورع  هک  دنتـسه  ناـکدوک  تسا ، ناـکدوک  صوصخم  یعقاو  ریغ  ياـه  باـختنا  هک  دـیدرک  هظحـالم 
یعقاو

29 ص :

گرزب باختنا  www.Ghaemiyeh.comناوج و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


رب راوس  ییوگ  هک  دننک  یم  قوذ  نانچ  نآ  تسا و  بسا  نیا  دنیوگ  یم  دنوش و  یم  راوس  بسا  تکام  يور  ای  دـننک و  یم  روصت 
زین شیاه  باختنا  تهج  نیمه  هب  تسین و  ارگ  ّتیعقاو  كدوک ، سپ  .دنا  هدـش  تکام  راوس  عقاو  رد  یلو  دـنا ، هدـش  متـسر  بسا 
نوچ دشاب و  هتشاد  گرزب  یباختنا  دناوت  یم  ًایناث ؛ تسا ، یعقاو  شیاه  باختنا  ًالوا ؛ هک  تسا  یـسک  ناوج  یلو  دشاب  یمن  یعقاو 

رما نیمه  تسا و  هدرک  تنایخ  شا  یناوج  رمع و  هب  دـنکن ، دوخ  تیدـبا  قباطم  یباختنا  رگا  تسا ، يدـبا  یتقیقح  ناسنا ، تقیقح 
ات هتـساوخ  یم  وا  حور  .تسا  هدادن  تسرد  ار  دوخ  یحور  زاین  باوج  اریز  دریگ ، ارف  ار  وا  یگدرـسفا  سأی و  هک  دوش  یم  بجوم 

.تسا هدرک  دودحم  یحطس و  ياهزیچ  لوغشم  ار  دوخ  وا  یلو  دریگب  تعسو  ّتیدبا 

تسا تسرد  دنز ، یم  روش  ناتلد  دعب  یلو  دیآ ، یم  ناتشوخ  نآ  زا  لّوا  دینیبب ، نوتراک  دینیشنب و  زور  ره  لاسود  یکی ، امـش  رگا 
، نوتراک زا  دعب  نویزیولت  رگا  دـینک و  اهر  ار  نآ  هصق  طسو  دـیوش  یمن  مه  رـضاح  دـینک ، یمن  اهر  ار  نوتراک  هب  ندرک  هاگن  هک 
دیوش و دنلب  دیاب  دیناد  یم  دنز ، یم  روش  ناتلد  ملیف ، هب  هاگن  نیح  رد  مه  زاب  یلو  دینیب ، یم  مه  ار  نآ  دـشاب  هتـشاد  مه  ملیف  کی 

راک هچ  دیناد  یمن  نوچ  یلو  دیهدب  ماجنا  دیابن  ار  راک  نیا  هک  دیناد  یم  دینکب ، راک  هچ  دیناد  یمن  اّما  دیهد  ماجنا  یـساسا  يراک 
دنچ و  دینارذگب ، وحن  نیمه  هب  مه  ار  ادرف  سپ  ادرف و  رگا  دیهد ، یم  همادا  ار  ملیف  هب  ندرک  هاگن  دینکب ، دیاب 
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، ومخا ًادیدش  دینکب ، راک  هچ  دیناد  یمن  هتفرگ ، ار  امـش  يدیدش  مغ  دیوش  یم  هجوتم  دـعب  دـیریگب ، شیپ  رد  ار  دـنور  نیمه  لاس 
يارب تایحور  نیا  ندمآدیدپ  دیناد  یم  ایآ  .دش  دیهاوخ  ...و  باداش  ریغ  يّدـجریغ ، لبنت ، باوخرپ ، يأردـب ، وخدـنت ، قالخادـب ،

؟ تسا هدوبن  ناتّنس  بسانم  ناتباختنا  هک  تسا  نآ 

باختنا رگا  الاح  .دیشاب  هتـشاد  دوخ  حور  يدنلب  هب  یباختنا  دیناوت  یم  اذل  دیناوج ، مه  امـش  و  تسا ، ّتیدبا  تعـسو  هب  امـش  حور 
یمن دش  ضرع  هک  یقالخادب  یگدرسفا و  عون  نآ  راتفرگ  زگره  دیا و  هداد  ماجنا  دوخ  نأش  رد  یباختنا  دش  تیدبا  تعسو  هب  امش 

.دیوش

ياج هب  رگا  ایآ  درک ؟ باختنا  تلاح  نآ  رد  دـیاب  ار  يزیچ  هچ  تسا و  هنوگچ  دـشاب  ّتیدـبا  بسانم  هک  یباـختنا  دیـسرپب  دوخ  زا 
هک دش  ضرع  تسا ؟ گرزب  ایند  مامت  رگم  دـنا ؟ هداد  ار  امـش  گرزب  باختنا  باوج  دـنهدب  امـش  هب  ار  ایند  مامت  گرزب ، باختنا 
هب دیهاوخ  یم  دیتفرگ  ملپید  هک  دعب  تسین ، روط  نیا  هک  دینیب  یم  موش ، یم  تحار  رگید  مریگب  ملپید  یتقو  دـیتفگ  امـش  رگا  ًالثم 

جاودزا دعب  دیدرگ و  یم  لیصحتلا  غراف  هرخالاب  دیوش و  یم  یسرد  ياهدحاو  ندنارذگ  لوغشم  هاگشناد  رد  دعب  دیورب ، هاگشناد 
ندرک گرزب  دـعب  ندـشراد ، هّچب  دـعب  هناخ ، هّیهت ي  دـعب  دوش ، یم  رتشیب  تالکـشم  دـیورب  شیپ  ریـسم  نیا  رد  هچره  دـینک ، یم 

نامه دناوت  یم  تسا  ییایند  یگدنز  هب  طوبرم  هک  اه  باختنا  عون  نیا  ایآ  ...و  اه  نآ  تالیصحت  ناکدوک و 
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ار ایند  مامت  رگا  سپ  .دوش  یم  رتشیب  اه  هّصغ  تالکـشم و  میورب ، شیپ  روما  نیا  رد  هچره  هک  نیا  ای  دشاب ؟ ناسنا  گرزب  باختنا 
ایند رگا  دیسرپب  دوخ  زا  تهج  نیمه  هب  .دنا  هداد  امش  هب  ار  اه  هّصغ  مامت  هکلب  دنا  هدادن  امش  هب  یگرزب  زیچ  اهنت  هن  دنهدب  امـش  هب 
اهنت هن  درک ، دـیهاوخ  قیدـصت  مّلـسم  دوب ؟ دـهاوخ  امـش  گرزب  باختنا  نیا  دـنهدب ، امـش  هب  ار  ایند  همه ي  دـیدرک و  باـختنا  ار 
ياه باختنا  اه  نیا  .تسا  یکچوک  باختنا  باـختنا ، عون  نیا  ناـسنا ، حور  تعـسو  هب  هجوت  اـب  هکلب  دـیا  هدرکن  یگرزب  باـختنا 

.دنتسه ییایند  یگدنز  نارذگ  يارب  یکچوک  یعرف و 

هب طوبرم  دـیاب  گرزب  باختنا  هک  نیا  تسا و  حور  تعـسو  هب  طوبرم  تسا  هارمه  داـیز  ياـه  هّصغ  اـب  اـیند  باـختنا  هک  نآ  تلع 
هدرک باختنا  ار  يدودحم  کچوک و  دصقم  دوخ ، حور  هب  تبـسن  درک  باختنا  ار  ایند  ناسنا  رگا  اذل  تسا و  يدبا  هک  دشاب  حور 

ایند لیلد ، نیمه  هب  .دودحم  تسا  يا  هرهب  مک و  تسا  ییالاک  ایند  ینعی   (1)« ٌلِیلَق ٌعاتَم  : » دیامرف یم  ایند  فصو  رد  دنوادخ  .تسا 
ار یکچوک  رایـسب  زیچ  دوخ  حور  هب  تبـسن  دـنک  باختنا  ار  ایند  رگا  دریگ و  رارق  ناوج  حور  گرزب  باختنا  ياـج  هب  دـناوت  یمن 

.دش دهاوخ  هدرسفا  هدروخرس و  سویأم و  درک ، ایند  سفق  راتفرگ  ار  دوخ  حور ، یتقو  هک  تسا  مولعم  .تسا  هدرک  باختنا 
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تیدبا باختنا  یگنوگچ 

ياـه تیلاـعف  ییاـیند و  یگدـنز  زا  ندـشن  مورحم  نیع  رد  هک  مینک  باـختنا  ار  ّتیدـبا  میناوـت  یم  هنوـگچ  میـسرپب  دوـخ  زا  دـیاب 
هب دینک  دروخرب  تسرد  لاؤس  نیا  اب  یتقو  میدرگن ؟ ور  هبور  یگدرسفا  سأی و  اب  اهتنا  رد  هک  میـشاب  هداد  ماجنا  یباختنا  یعامتجا ،
هک ار  یهلا  تعیرـش  دیاب  طقف  ًانئمطم  ًانئمطم و  دینکن ، تنایخ  نات  یناوج  هب  دـیهاوخب  رگا  هک  دیـسر  دـیهاوخ  هجیتن  نیا  هب  یبوخ 
ایند رد  یگدنز  مسر  هار و  زار و  زمر و  ینعی  یهلا  تعیرش  اریز  دییامن  باختنا  تسامش ، يدبا  دُعب  ِتیاده  لماع  زاین و  يوگباوج 

.دینک رمث  ُرپ  قنور و  ُرپ  ار  دوخ  يدبا  تایح  ایند ، بسانم  ياه  تیلاعف  نیع  رد  ایند  رد  ات 

هار زا  ار  دوخ  حور  تسین و  ناوج  شحور  دـنکن ، باـختنا  ار  یهلا  تعیرـش  یناوج  ره  هک  دیـسر  هجیتـن  نیا  هب  ناوت  یم  یبوخ  هب 
کچوک ياهدصقم  هب  ار  دوخ  هدرک و  مورحم  مزال  طاشن  زا  تسا ، يدبا  یگدنز  هب  هجوت  نامه  هک  شا  یقیقح  زاین  ِندرک  هیذغت 

هب هدومن و  سوبحم  ییایند  ياـهوزرآ  گـنت  ياـهراوید  رد  ار  دوخ  ناوجو  دـنلب  حور  عقاو  هب  وا  .تسا  هدرک  لوغـشم  رذـگدوز  و 
.تسا هداد  نت  دوخ  ناج  ِیچوپ 

ناوج حور  داضتم  داعبا 

ياه لیم  هبلغ ي  جوا  رد  ناناوج  هک  دنا  هدش  رکذتم  ار  هتکن  نیا  ناسانشناور  زا  یـضعب  دیا ؛ هدرک  هبرجت  زین  ناتدوخ  هک  نانچمه 
ِيزیرغ
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ناوج رد  ششک  لیم و  عون  ود  یناوج  ِغولب  نارود  رد  اریز  .دنراد  ینید  لئاسم  هب  تبسن  يدیدش  ششک  عون  کی  یناوج ، نارود 
رارق شیارگ  ود  نیب  یناوج  نارود  رد  ناوج  هک  تساج  نیا  يرطف و  ياه  لیم  يرگید  يزیرغ و  ياـه  لـیم  یکی  دـنک ، یم  دـشر 

داجیا وا  رد  وا  ترطف  هک  نید  هب  شیارگ  يرگید  دروآ و  یم  دیدپ  وا  رد  وا  ندب  هک  یلایما  توهـش و  هب  شیارگ  یکی  .دریگ  یم 
رد ًالمع  اریز  دننک ، مولعم  ار  دوخ  تیـصخش  دـیاب  ترطف  هب  ِشیارگ  هزیرغ و  هب  ِشیارگ  ینعی  دـُعب  ود  نیب  رد  ناناوج  دـنک و  یم 

ياه شیارگ  دوش و  یم  عورـش  ناحتما ، شیامزآ و  اب  تسا  هارمه  هک  ناـسنا  یگدـنز  غولب ، ندیـسرارف  اـب  هارمه  یناوج و  نارود 
ار یهلا  تعیرش  دهد و  باوج  شا  يرطف  ياه  شیارگ  هب  دناوتب  نارود  نیا  رد  ناسنا  رگا  دنیآ و  یم  شـشوج  هب  يرطف  يزیرغ و 

باختنا تروص  نیا  رد  .تسا  هدومن  تنایخ  دوخ  یناوج  هب  هنرگو  هدرک  تمدخ  دوخ  هب  دهد ، رارق  دوخ  گرزب  یلـصا و  باختنا 
ياه باـختنا  عون  زا  هک  تسا  هدـش  ییاـه  شیارگ  ریـسا  هتفرگ و  ار  کـچوک  ياـه  باـختنا  هدرک و  اـهر  ار  شا  یگدـنز  گرزب 
يارب هاگآدوخان  دریگ و  یم  ارف  ار  شحور  رـسارس  اه  یچوپ  اه و  یگدروخرـس  هک  تسا  لاـح  نیا  رد  .دـنارذگدوز  کـچوک و 

دیاب لاح  نیا  رد  چیه و  دوش و  یم  چیه  تیاهن  رد  دنک و  یم  اهر  تاوهـش  هطرو ي  رد  ار  دوخ  هدمآ ، شیپ  ياه  یچوپ  زا  تاجن 
.دنک تمالم  ار  دوخ 
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یگدنز رد  تعیرش  هاگیاج 

ات هداتسرف  اه  ناسنا  يارب  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  قیرط  زا  دنوادخ  هک  تسا  یتاروتـسد  اهرواب و  هعومجم ي  تعیرش ؛
دیاب دیـشاب ، ّقفوم  یگدنز  رد  دیهاوخ  یم  رگا  هک  دوش  یم  رکذتم  اه  ناسنا  هب  دـنوادخ  .دـنک  يرای  دوخ  گرزب  باختنا  رد  ار  ام 

(1) .دشاب نات  يدبا  تایح  هب  رظن  اب  یگدنز  رد  امش  ياه  باختنا 

مّلسم دهد ، رارق  دوخ  یگدنز  ساسا  ار  ایند  تاراختفا  ار و  ایند  دناوت  یمن  داد  رارق  دوخ  گرزب  باختنا  ار  تمایق  یـسک  رگا  لاح 
شدوخ هب  دـهاوخب ، هک  نآ  نودـب  عقاو  رد  دـنوش  یم  عمج  مه  اـب  ود  نیا  درک  روصت  یـسک  رگا  .دـنوش  یمن  عمج  مه  اـب  ود  نیا 

ام گرزب  باختنا  ًالمع  دنوش و  یم  زیچان  کچوک و  ام  يارب  نآ ، فادهاو  ایند  همه ي  تمایق ، باختنا  اب  نوچ  .دـیوگ  یم  غورد 
ایند و ندید  ریقح  کچوک و  يارب  يرآ  .میا  هدرک  باختنا  تسا  یگدنز  يدبا  طیارـش  هک  ار  تمایق  نوچ  .دـنهد  یمن  لیکـشت  ار 

روما زارطمه  ار  دوخ  دـشاب و  دوخ  حور  تعـسو  هجوتم  ناسنا  دـیاب  تسا ، زاین  یگرزب  روعـش  تماـیق ، ندـید  تمظع  اـب  گرزب و 
زا هک  ردق  نیا  دینک ؛ هظحالم  ار  شوم  .دنوشن  مهم  شیارب  کچوک  روما  ات  دهدن  رارق  کچوک 

35 ص :

رد ِباسِْحلا » َمْوَی  اوُسَن  اِمب  ٌدیدَش  ٌباذَـع  ْمَُهل  ِهَّللا  ِلیبَس  ْنَع  َنوُّلِـضَی  َنیذَّلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  داص  هروس ي  هـیآ ي 26  رد  نآرق  - 1
.تشاد دنهاوخ  تخس  یباذع  دنا ، هدرک  شومارف  ار  باسح  زور  هک  نآ  تهج  هب  دنوش  یم  جراخ  ادخ  هار  زا  هک  یناسک  تقیقح 

هیآ ي 217) هرقب ، هروس ي  ) .دنا هنادواج  شتآ  رد  تمایق  رد  دندرک  تشپ  ادخ  نید  هب  هک  ییاه  نآ  دیامرف  یم  ای 
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دیاب دهاوخ ، یم  رنه  ندیسرت ، ریش  زا  .دسرتب  نآ  زا  ات  درادن  ار  ریش  تمظع  كرد  روعـش  نوچ  دسرت  یمن  ریـش  زا  دسرت  یم  هبرگ 
اما .دسرتب  نآ  زا  مک  روعش  نآ  اب  شوم  هک  تسا  نآ  زا  رترب  مه  ریش  دشاب و  هتشاد  ار  ریـش  تمظع  تبیه و  مهف  روعـش  ناویح ، نآ 
یلو دریگ  یم  هلصاف  نآ  زا  دوش و  یم  ریش  تبیه  تمظع و  هجوتم  تسا  شوم  زا  رتشیب  وهآ  روعـش  نوچ  دسرت و  یم  ریـش  زا  وهآ 
لوق هب  .دراذـگب  شوم  لکیه  مامت  يور  ار  شا  هجنپ  ریـش  نآ  تسا  یفاک  دـمهفب  هک  نآ  نودـب  دـنک  یم  يزاـب  ریـش  مد  اـب  شوم 

: يولوم

دشاب هبرگ 

وخ شوم  ره  هنحش ي 

؟ دَْوبِک شوم 

وا دسرت  ناریش  ات ِز 

دسرت یک  شوم 

!؟ فاصم ناریشز 

، دنسرت کیل 

فان کشم  ناوهآ 

دنب و یب  ِلقع  مک  ياه  مدآ  هن  دـننک ، یم  كرد  ار  وا  تهبا  تمظع و  دنـسرت و  یم  ادـخ  زا  روکف ، قیقد و  قیمع و  ياه  مدآ  اهنت 
زا يدـنم  هرهب  تهج  هب  یعقاو  نینمؤم  هنوگچ  هک  دـینک  هبرجت  هعماـج  رد  دـیناوت  یم  ار  عوـضوم  نیا  ناـتدوخ  امـش  .ناداـن  راـب و 

یهلا تاروتـسد  یبوخ  هب  دنادنم و  هرهب  دوش  یم  يراب  دنب و  یب  عنام  هک  یهلا  فوخ  زا  دنراد و  دوخ  ِتیدبا  هب  رظن  دنلب ، يروعش 
هعماـج ِرّکفتم  مـیکح و  ياـه  ناـسنا  لـقع ، مـک  رکف و  یب  ياـه  ناـسنا  سکع  رب  هـک  دــینک  یم  هظحـالم  .دــننک  یم  تیاـعر  ار 

امَّنِا : » دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  .دنسرتادخ 
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هـشیدنا هک  اه  نآ  ینعی  .دنـسرت  یم  ادخ  زا  دنا  ملاع  عقاو  هب  هک  نانآ  ادخ ، ناگدـنب  نیب  رد  طقف   (1)« ءاَمَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهللا  یَشْخَی 
یم ریقح  کچوک و  ار  کچوک  يایند  یعقاو  ناملاع  نوچ  دنـسرت ، یم  ادـخ  زا  دنـسانش  یم  ار  َملاع  قیاقح  دـنراد و  گرزب  ياه 

باختنا ود  ناونع  هب  ترخآ  ایند و  باختنا  دش ؛ ضرع  مه  تهج  نیمه  هب  دنبای و  یم  تمظع  اب  گرزب و  ار  گرزب  يادخ  دننیب و 
ریقح کچوک و  زیچ  یلقاع  چیه  دننیب و  یم  ریقح  کچوک و  ار  ایند  اه  نیا  اریز  تسین ، نکمم  دنمشیدنا  ياه  ناسنا  يارب  گرزب 

(2) .دهد یمن  رارق  دوخ  گرزب  باختنا  ار 

37 ص :

هیآ ي 28. رطاف ، هروس ي  - 1
ُعُـضاَوَّتلا ُمُُهیْـشَم  ُداَِـصْتقِالا َو  ُمُهُـسَْبلَم  ُباَوَّصلا َو  ُمُهُقِْطنَم  : » دـنیامرف یم  نیقتم  فـصو  رد  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  ترـضح  - 2

ِیف ْمُْهنِم  ْمُهُـسُْفنَأ  َْتلََزن  ْمَُهل  ِِعفاَّنلا  ِْملِْعلا  یَلَع  ْمُهَعاَمْـسَأ  َنیِِفقاَو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَّرَح  اَّمَع  ْمُهَراَْـصبَأ  َنیِّضاَـغ  اُوتُِهبَف  ِهَعاَّطلاـِب  ِهَِّلل  اوُعَـضَخ 
ِیف ْمُهُحاَوْرَأ  َّرِقَتْـسَت  َْمل  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبَتَک  ِیتَّلا  ُلاَـجْآلا  اـَل  ْوـَل  ِءاَـضَْقلِاب َو  ِهَّللا  ِنَـع  ْمُْـهنِم  ًاـضِر  ِءاَـخَّرلا  ِیف  ْمِِـهب  ْتـَلََزن  يِذَّلاَـک  ِءاَـلَْبلا 
ْدَق ْنَمَک  ُهَّنَْجلا  ْمُهَف َو  ْمِِهُنیْعَأ  ِیف  ُهَنوُد  اَم  َرُغَص  ْمِهِسُْفنَأ َو  ِیف  ُِقلاَْخلا  َمُظَع  ِباَقِْعلا  َنِم  ًافْوَخ  ِباَوَّثلا َو  َیلِإ  ًاقْوَش  ٍْنیَع  َهَفْرَط  ْمِهِداَسْجَأ 

یتسار يور  زا  ناـشراتفگ  ص 570 ) قودـص ، یلامألا  «. ) نُوبَّذَـعُم اَهِیف  ْمُهَف  اَـهآَر  ْدَـق  ْنَمَک  ُراَّنلا  ْمُه َو  َنوُمَّعَنُم َو  اَـهِیف  ْمُهَف  اَـهآَر 
سپ دـندرک ، عوضخ  ادـخ  يارب  يرادربناـمرف  تعاـطا و  اـب  .تسا  ینتورف  عضاوت و  ناـشراتفر  يور و  هناـیم  ناـش  كاـشوپ  تسا ،

دنمدوس ناشیارب  هک  یملع  ندینـش  هب  دـنا و  هدیـشوپ  مشچ  تسا ، هدرک  مارح  اـه  نآ  رب  ادـخ  هچنآ  زا  دـندش ، وا ] لاـمج   ] توهبم
زا اه  نآ  تیاضر  رثا  رد  نیا ، و  یشوخ ، شیاسآ و  رد  هک  دنرب  یم  رـس  هب  نانچ  يراتفرگ ، یتخـس و  رد  .دنا  هداد  ارف  شوگ  تسا 

تبوقع و سرت  زا  شاداپ و  هب  ندیـسر  قوش  زا  ناش  حاورا  دوب ، هدرکن  نّیعم  ار  ناشگرم  تقو  دنوادخ  رگا  .تسا  دـنوادخ  ياضق 
ناشرظن رد  تسوا ، ریغ  هچره  و  گرزب ، ناشناج  رد  راگدیرفآ  .تفرگ  یمن  رارق  ناشیاه  ندـب  رد  ندز  مه  هب  مشچ  کی  باذـع ،

بّذعم نآ  رد  هدرک و  هدهاشم  ار  خزود  ای  تسا و  مّعنتم  نآ  رد  هدـید و  ار  تشهب  هک  دنتـسه  یـسک  دـننام  اه  نآ  .تسا  کچوک 
.تسا
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درادن یگدنز  رد  گرزب  باختنا  ناسنا ، یتقو 

اه تسیلابتوف  زا  یـضعب  هن ؟ ای  دیراد  گرزب  باختنا  دوخ  ِیگدنز  رد  ایآ  دـینیبب  ات  دـینک  یناوخزاب  ار  دوخ  یگدـنز  دـیاب  زین  امش 
ناهج نانز  لگ  نیرت  گرزب  ءزج  ناشمان  دننزب و  لگ  دنچ  یناهج  ياه  يزاب  رد  دنناوتب  هک  تسا  نیا  یگدنز  رد  ناشیوزرآ  مامت 

دننز یم  لگ  هک  مه  یتقو  دننزب و  هزاورد  لخاد  ار  پوت  هک  نیا  رد  هدش  هصالخ  ناشرمع  مامت  ناشتایح و  يژرنا  مامت  دوش ، تبث 
یلیخ نیا  دنزب ، لگ  ًالثم  هک  دوش  نیمه  ناسنا  گرزب  باختنا  رگا  .دنراد  یلاح  هچ  دـناد  یم  ادـخ  دـنوش و  یم  لاحـشوخ  رایـسب 

لگ درم  یلاس  کی  لابتوف  يزاب  رد  ناسنا  هک  نیا  ایآ  .دـنرادن  گرزب  باختنا  اه  ناسنا  نیا  عقاو  رد  تسا و  كانرطخ  ناسنا  يارب 
ِدرم مدرم ، همه ي  دـش و  دـهاوخ  ایند  لگ  ِدرم  يرگید  سک  دـعب  لاس  هک  یلاح  رد  کچوک ؟ ای  تسا  گرزب  باختنا  دوش ، اـیند 

يزاب يزاب ، هک  دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  دینادب و  یلو  دینکب ، يزاب  اه ! ناسنا  يا  دیامرف : یم  نآرق  .دننک  یم  شومارف  ار  لبق  لاس  لگ 
(1) .تسا

يزاب ار  نآ  هک  تسا  دیفم  ریغ  كانرطخ و  یعقوم  يزاب 

38 ص :

هب تبـسن  رخافت   » و یمرگرـس »  » و يزاب »  » زا تسا  تراـبع  ییاـیند  یگدـنز  دـیامرف : یم  دـیدح  هروس ي  هــیآ ي 20  رد  نآرق  - 1
اذل دیا و  هدش  ییایند  ياه  يزاب  لوغـشم  دینادب  دـیدش  لوغـشم  اهزیچ  نیا  هب  رگا  ینعی  تردـق .» لام و  يروآ  عمج   » و رگیدـمه »

یگدـنز زا  ریغ  یلاعت ، يارب  ایند  رد  یگدـنز  اریز  دـینامن  زاب  تمایق  زا  اـت  دـیهدن  رارق  دوخ  یگدـنز  یلـصا  تمـسق  ار  اـهراک  نیا 
.ار ایند  رد  یگدنز  هن  دناد  یم  رخافت  یمرگرس و  يزاب و  ار  ییایند  یگدنز  نآرق  تسا و  ییایند 
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نیا دش ، یگدنز  يّدج  تمـسق  ناونع  هب  يزاب  رگا  اما  دینک ، يزاب  دـیاب  همه  امـش  .میهد  رارق  دوخ  یگدـنز  لصا  ار  نآ  مینادـن و 
، دـشاب نات  يدـبا  دـُعب  تعـسو  هب  دـیاب  هک  نات  یگدـنز  ِگرزب  باختنا  رکف  هب  رگید  تروص  نآ  رد  نوچ  تسا  كاـنرطخ  یلیخ 

دُعب هب  ناشیاه  يزاب  هک  تسا  نآ  تهج  هب  دوش  یم  راتشُک  تشُک و  یناهج  ياه  يزاب  رد  دیونـش  یم  زورما  هک  نیا  .دوب  دیهاوخن 
طقف نات  گرزب  باختنا  رگا  هدـش ! ناشیاه  یمرگرـس  اه و  يزاـب  ناـشگرزب  باـختنا  و  تسا ، هدـش  لیدـبت  ناـش  یگدـنز  يّدـج 

يژرنا همه  نیا  ریقح  يروما  يارب  هنوگچ  هک  دینک  ساسحا  ناتدوخ  يارب  دیاب  ار  رطخ  نیا  دوشب ، ییایند  نیا  یگدنز  رد  تیقفوم 
هداد رارق  نات  گرزب  باختنا  ياج  هب  ار  يریقح  ياهزیچ  دوشب ، نات  گرزب  باختنا  ترهـش ، لوپ و  هناخ و  رگا  .دـینک  یم  فرص 
ّهدع هک  نیا  ّتلع  .دیوش  یم  لیدبت  سویأم  هدروخرـس و  یناسنا  هب  دیدیـسر  يدنملاس  هلحرم ي  هب  یتقو  دش  نینچ  نیا  رگا  دـیا و 

هب دـنا و  هدرکن  تیریدـم  تسرد  ار  دوخ  یناوـج  هک  تسا  نیا  دـنا  هدروـخ  تسکـش  سویأـم و  دـعب  هب  یگلاـس  لـهچ  نس  زا  يا 
.دنا هدزن  تسد  دوب ، یم  دیاب  ناش  يدبا  دُعب  اب  بسانم  هدوب و  ناش  یناوج  نأش  رد  هک  یگرزب  باختنا 

ناسنا گرزب  باختنا  يراد ؛ نید 

سنُا هب  مینک و  یم  دابآ  ار  دوخ  ّتیدبا  نآ ، نتفریذپ  اب  هک  ایند  رد  حیحـص  ِبادآ  قالخا و  دـیاقع و  هعومجم ي  ینعی  یهلا ؛ نید 
ادخ اب 

39 ص :
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يزیچ زامن  مّلـسم  .دنامب  ناتیارب  دیا ، هدرک  دوخ  ّتیدـبا  اب  هطبار  رد  هک  یگرزب  باختنا  ات  دـیناوخ  یم  زامن  امـش  .میبای  یم  تسد 
، دراد رظن  یلاعتم  رایسب  یفده  هب  تسا و  هدرک  باختنا  ار  نآ  دناوخ  یم  زامن  هک  یـسک  دناوخب ، تداع  ساسارب  یـسک  هک  تسین 

یم رارق  تمایق  ار  ناتگرزب  باختنا  دیشاب ، هدرک  یناوج  دیهاوخب  دیناوج و  رگا  زین  امـش  .تسا  رت  گرزب  ایند  همه ي  زا  هک  یفده 
ظفح ار  نآ  دیاب  هک  تسا  يروط  یهلا  برق  نوچ  دوب و  دهاوخ  ادخ  هب  برق  ّتیدبا و  هب  امـش  مئاد  هجوت  تروص  نآ  رد  دـیهد و 

تاروتـسد ریاس  هب  دـیناوخ و  یم  زامن  تسا ، نکمم  نآ  تاروتـسد  هب  لمع  یهلا و  تعیرـش  هب  رظن  اب  ادـخ  اب  طابترا  ِظفح  درک و 
نیا رگا  داد و  دیهاوخ  تسد  زا  ار  تیدبا  نتفرگ  يّدـج  ادـخ و  اب  طابترا  دـینک  تشپ  یهلا  تعیرـش  هب  رگا  .دـینک  یم  لمع  یهلا 

.دور یم  تسد  زا  ناتگرزب  باختنا  دورب ، تسد  زا  هجوت  طابترا و 

لوبق روکنک  رگا  لاح  دش ، یتمایق  یگدنز  رد  تیقفوم  وا  یلصا  فده  دوب و  شا  يدبا  حور  تعسو  هب  ناسنا  گرزب  باختنا  رگا 
بارطضا ًانیقی  دنزب و  صرح  هک  نآ  نودب  دهد ، یم  همادا  ار  دوخ  یهاگشناد  ياه  تیلاعف  یتحار  هب  و  هللادمحلا » : » دیوگ یم  دوش 

لوبق روکنک  رد  مه  رگا  تسا و  هداد  رارق  دوخ  یگدـنز  رانک  رد  ار  اـه  تیقفوم  عون  نیا  نوچ  تسین ، وا  رد  دـنراد  هیقب  هک  ییاـه 
دناد یم  هکلب  تسا ، هدـشن  دراو  وا  یلـصا  فدـه  هب  يررـض  نوچ  دوـش ، یمن  سویأـم  زگره  تسا و  گرزب  ادـخ  دـناد  یم  دـشن 

ار هاگشناد  رد  لیصحت  زا  ریغ  يرگید  هار  دنوادخ 
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رخآ ات  مه  رگا  و  هللادمحلا »  » دـییوگ یم  دـیدش  هناخ  بحاص  تمایق ، نتـسناد  يّدـج  اب  یتقو  هک  نانچمه  .دروآ  یم  شیپ  وا  يارب 
زا هناخ  نتـشادن  اب  هک  دوبن  امـش  یگدنز  گرزب  باختنا  ندـشراد  هناخ  نوچ  ربکا .» هللا   » دـییوگ یم  زاب  دـیدوب ، نیـشن  هراجا  رمع 

.دیوش سأی  راتفرگ  دیشاب و  هدش  مورحم  دوخ  گرزب  باختنا 

سأی هشیر ي 

یفده اریز  دروآ ، یم  هارمه  هب  ینورد  فعـش  يداش و  عون  کی  ناسنا  يارب  باختنا  نآ  دـشاب  یتمایق  ناسنا  گرزب  باختنا  یتقو 
نیمه هب  دوش و  تحاران  ات  دنریگب  وا  زا  ار  نآ  دنناوت  یمن  ییایند  ياه  هثداح  تسا و  یـسرتسد  لباق  هراومه  هک  دنک  یم  لابند  ار 
يارب هک  دوخ -  رد  ندشدرخ  یگتفرورف و  رگید  فده ، نیرت  یـساسا  ناونع  هب  يدبا ، ِیگدـنز  ِباختنا  اب  مینک  یم  دـیکأت  تهج 
تایح ناسنا  یلـصا  باختنا  هک  یطیارـش  رد  .ددرگ  یمن  یگدرـسفا  سأی و  راتفرگ  دـیآ و  یمن  شیپ  ناسنا  يارب  تسه - ایند  لها 

.تسا نارفاک  هب  طوبرم  دیآ و  یم  شیپ  یهلا  تمحر  ادخ و  هب  ِرفک  اب  سأی  .درادن  ینعم  سأی  تسوا ، يدبا 

رگم دنتسین ، ادخ  تمحر  زا  هدروخرـس  سویأم و  ینعی   (1)« َنوِرفاْکلا ُمْوَْقلا  َِّالا  ِهّللا  ِحْوَّر  ْنِم  ُسْأیَی  ـال  ُهَّنِا  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق 
نوچ .نارفاک 
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يرادیاپان نارذگ و  لاح  رد  هراومه  هک  دنا  هتفرگ  دصقم  ار  ییایند  دنا ، هدرک  باختنا  طلغ  ار  دوخ  فده  یگدنز و  تهج  اه  نآ 
.تسا

ام ات  دوش  یم  عنام  باختنا  نآ  هک  دهد  یم  رارق  ناسنا  لباقم  رد  ار  یباختنا  اریز  تسا  یبوخ  رایـسب  نید  ادخ  فطل  هب  مالـسا  نید 
(1) .میوش هدوسرف  میسوپب و  ایند  روما  ياه  مغ  رد 

زا تعاطا  اب  تسا و  ام  گرزب  باختنا  ظفاح  رکذتم و  هک  یمالـسا  تشاد !؟ تسود  ار  مالـسا  زا  ریغ  ناوت  یم  ایآ  دیـسرپب  دوخ  زا 
هدـنز نامیارب  ار  ام  گرزب  باختنا  زور  ره  تمایق ، رد  ّربدـت  لثم  دراذـگ ، یم  نایم  رد  ام  اب  هک  یقیاقح  رد  ّربدـت  نآ و  تاروتـسد 

یم اـی  تسا و  ازج  زور  کـلام  وا  نیّدـلا » ِمْوَی  کـلام  : » دـییوگ یم  زاـمن  رد  دـیناوخ و  یم  زاـمن  .دـنک  یم  ظـفح  دراد و  یم  هگن 
هداد رارق  دوخ  فده  دصقم و  ار  ییادخ  نینچ  .درک و  فصو  ار  وا  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  ادـخ  ینعی  ربکا » هللا  : » دـییوگ
نیا رد  دنام و  یم  طاشن  اب  ناوج و  ناتحور  هجیتن ؛ رد  دیا و  هداد  رارق  دوخ  گرزب  باختنا  ار  یعقاو  ِگرزب  نآ  ًاتقیقح  ینعی  دـیا ،
هجنپ تسد و  روآدرد  ِیتیوه  یب  عون  کی  اب  دیوش و  هدننکش  ياه  یگدرـسفا  راتفرگ  ات  دیا  هدرکن  تنایخ  دوخ  یناوج  هب  تروص 

يدرف و ياه  تیوه  تسا و  ینید  تیوه  دراد  یگنهامه  ام  ناور  حور و  اب  هک  یتیوه  اهنت  اریز  .دینک  مرن 
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.دنشخبب ییاهر  تیوه  نارحب  زا  ار  ام  هعماج ي  ناناوج  دننک و  انعم  تسرد  ار  ام  دنناوت  یمن  ییاهنت  هب  مادک  چیه  یّلم  یعامتجا و 
ار دوخ  ناسنا  ًالمع  ییاضف  نینچ  رد  اریز  تسوا  ندنام  ادخ  یب  ناسنا و  يدـبا  تعـسو  زا  تلفغ  يانعم  هب  ناسنا  رد  تیوه  نارحب 

دنناوت یمن  هک  دوش  یم  انعم  یب  يردـق  هب  ییاه  ناسنا  نینچ  يارب  یگدـنز  .هدرک  شومارف  دـشاب - یم  شندوب  يدـبا  ناـمه  هک  -
راکفا لاـبند  هب  دـنناد  یمن  .دنـشابن  اـی  دنـشاب  ناملـسم  یبرغ ، اـی  دنـشاب  یناریا  دـنناد  یمن  یتح  دنـشاب ، هتـشاد  ییاـنعم  دوخ  يارب 

یم نارگید  تسد  بابـسا  تحار  یلیخ  .دنـشوپب  ار  مادک  سابل  رـسپ ، ای  دنـشاب  رتخد  دـنناد  یمن  یتح  دنـشابن ، ای  دنـشاب  ناشدوخ 
، دوخ تقیقح  قباطم  دیاب  تسا و  يدبا  دوجوم  کی  هک  ار  دوخ  تقیقح  نوچ  .دـنهد  یمن  صیخـشت  ار  تنایخ  تمدـخ و  دـنوش ،

.درگن یمن  دراد ، رظن  ندب  هب  هک  ینم »  » زا رت  گرزب  تسا  ینم »  » هک ار  یقیقح  نم  هدرک و  شومارف  دنک ، باختنا  ار  یگدنز 

باختنا گرزب ، باختنا  دشاب و  هتـشاد  گرزب  یباختنا  دـناوت  یم  یناوج  هلحرم ي  رد  ناسنا  اهنت  دـش  نشور  يدـنب  عمج  کی  رد 
.دشاب هتشاد  بسانت  تسا - هنادواج  رادیاپ و  تیعقاو  کی  هک  ناسنا -  گرزب  حور  اب  هک  تسا  يزیچ 

حور قباطم  یباختنا  داد  رارق  دوخ  گرزب  باختنا  یلصا و  فده  ار  يدبا  یگدنز  رد  تیقفوم  یناوج  هرود ي  رد  یسک  رگا  سپ 
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.دوش هدوسرف  سویأم و  هدرسفا و  وا  ناج  ات  تسا  هدرکن  کچوک  يایند  لوغشم  ار  دوخ  گرزب  حور  هداد و  ماجنا  شا  یناوج 

یـشیاسرف ياه  هّصغ  راتفرگ  تقو  چیه  تروص  نیا  رد  میـشاب ، قفوم  دوخ  گرزب  باختنا  رد  ات  دهد  قیفوت  ام  یگمه  هب  دـنوادخ 
.هللا ءاش  نإ  .دش  میهاوخن 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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!؟ وک نم 

هراشا

45 ص :

گرزب باختنا  www.Ghaemiyeh.comناوج و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


46 ص :

گرزب باختنا  www.Ghaemiyeh.comناوج و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

مه اب  یتبحـص  هک  نیا  هناهب ي  هب  .مناد  یم  یهلا  فطل  کـی  ار  نیا  ملاحـشوخ و  یلیخ  متـسه  زیزع  ناـناوجون  تمدـخ  هک  نیا  زا 
.دینک هدافتسا  یگدنز  لوط  رد  بلطم  نیا  زا  دیناوتب  دنوادخ  کمک  هب  ات  منک  یم  نایب  ار  یبلطم  میشاب ، هتشاد 

.تسا هدرک  هراپ  مردارب  ار  ما  یـشاقن  تفگ : دـش و  نم  قاتا  دراو  هراـپ  ذـغاک  کـی  اـب  نازیر  کـشا  منادـنزرف  زا  یکی  راـب  کـی 
نیا تفگ : تشاذگ و  شا  هنیس  يور  ار  شتسد  وک ؟ تدوخ  متفگ : .مدوخ  تفگ : دوب ؟ هدیشک  ار  یشاقن  نیا  یسک  هچ  مدیـسرپ :

دیدنخ تسا ! ترس  هک  مه  نیا  متفگ : .نیا  تفگ : تشاذگ و  شرس  يور  ار  شتـسد  تسا ! تا  هنیـس  هک  نیا  متفگ : .تسا  مدوخ 
تسا مادک  تسا  هدیـشک  ار  یـشاقن  نیا  هک  يدوخ  نیا  هرخألاب  الاح  .تسا  هدش  هراپ  شا  یـشاقن  هک  تفر  شدای  ًالـصا  تفر و  و 

ياه لاس  ات  وک ؟ نم  هرخألاب  هک  درک  لوغشم  شدوخ  هب  ار  وا  روط  نیمه  لاؤس  نیا  تسوا ؟ رـس  هنیـس و  رـس ، نیا  هنیـس و  نیا  هک 
.دش نشور  شیارب  یبوخ  هب  عوضوم  دعب 
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بوخ .مدید  باوخ  دییوگ  یم  دـیوش  یم  رادـیب  هک  حبـص  دـینیب و  یم  باوخ  امـش  یهاگ  مینک ، یم  عورـش  ناتدوخ  زا  ار  بلطم 
هعفد کی  دیوش ، یم  در  نابایخ  زا  دیراد  هک  دیا  هدـید  باوخ  ًالثم  .مدـید  باوخ  مدوخ  دـییوگ  یم  دـید ؟ باوخ  یـسک  هچ  الاح 
یمن دوخ  زا  .دوبن  راک  رد  ینیشام  دیتسه و  باوختخر  يوت  هک  دینیب  یم  دیرپ ، یم  باوخ  زا  دنزب ، امش  هب  دهاوخ  یم  نیشام  کی 

یم نیـشام  مدـید و  باوخ  مدوخ  دـییوگ  یم  دـیدش  رادـیب  باوخ  زا  یتـقو  دـنزب ؟ تساوـخ  یم  یـسک  هچ  هب  نیـشام  نآ  دیـسرپ 
رد هک  نآ  دـیدوب ؟ مادـک  ناـتدوخ  ًاـعقاو  ـالاح  .متـسه  باوختخر  يوت  مدـید  مدـیرپ و  باوـخ  زا  مدوـخ  دـنزب و  نم  هب  تساوـخ 
امش ِندب  دوب  باوختخر  رد  هک  نآ  دیدوب و  ناتدوخ  دید  یم  باوخ  هک  نآ  دیراد  لوبق  .دید  یم  باوخ  هک  نآ  ای  دوب  باوختخر 

.دوبن امش  دوخ  مه ، امش  ندب  دیدوب و  ناتدوخ  زاب  ندب  یب  ناتدوخ  سپ  .امش  ِدوخ  هن  دوب 

مندب نودب  مدوخ 

هجوت اب  .دنیوگ  یم  هقداص » يایؤر   » اه باوخ  نآ  هب  دوش ، یم  عقاو  نات  یگدنز  رد  ًادـعب  هک  دـینیب  یم  ییاه  باوخ  عقاوم  یـضعب 
دیتسه و ور  هبور  نآ  اب  يرادیب  رد  نآلا  هک  دیدوب  ییاج  نآ  ناتدوخ  هقداص  يایؤر  رد  ایآ  مسرپ  یم  امـش  زا  اه  باوخ  عون  نیا  هب 

نودب ًالبق  هک  تسین  روط  نیا  ایآ  دیا ؟ هدید  ار  اج  نیمه  ِباوخ  ًالبق  هک  دیآ  یم  ناتدای 
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؟ دیا هدمآ  اج  نیا  ناتدوخ  ًالبق  دینک  یم  ساسحا  ًالماک  الاح  ارچ  دیدوب  هدـماین  اج  نیا  ًالبق  رگا  دـیدوب ؟ هدـمآ  اج  نیمه  هب  ندـب 
اج نیا  رد  ناتدوخ  دریگب  رارق  لحم  نیا  رد  ناتندب  هک  نیا  زا  لبق  دیتسه و  ناتدوخ  ناتندب  نودب  امـش  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  سپ 

نامدوخ نامدوخ ، میـشاب ، هتـشادن  ندب  هچ  میـشاب و  هتـشاد  ندب  هچ  ام  هک  دهد  یم  ناشن  اه  نیا  تسا ، هدوبن  ناتندب  یلو  دیا  هدوب 
.درادن ام  تقیقح  رد  یشقن  ام  ندب  میتسه و 

یم یلبق  ياه  لولـس  نیزگیاج  يدیدج  ياه  لولـس  دوش و  یم  ضوع  ًامامت  یتدم  زا  دعب  ناسنا  ندب  دـنیوگ : یم  ناسانـش  تسیز 
، ام ندب  سپ  .تسا  هدش  ضوع  ناتندب  هک  نیا  اب  دـیتسه  یلبق  ناسنا  نامه  ناتدوخ  هک  دـینک  یم  ساسحا  مه  زاب  امـش  یلو  ددرگ 

ندـید ِلصا  سپ  دـینیب ، یم  مه  مشچ  نودـب  باوخ  رد  یلو  دـینیب ، یم  مشچ  قیرط  زا  امـش  ًالثم  .تسام  رازبا  هکلب  تسین  اـم  ِدوخ 
ار نآ  ام  هک  نیا  يارب  تسا  يرازبا  ندب  نیا  تسا و  حور  هب  طوبرم  همه  هریغ  ندرکرکف و  ندینـش و  لصا  تسا و  حور  هب  طوبرم 

.میوش یلاعتم  مینک و  دشر  نامدوخ  ات  مینک  تدابع  ندب  کمک  هب  مییامن و  هدافتسا  نآ  زا  میروآرد و  تکرح  هب 

میریم یم  هک  مینیب  یم 

تقیقح رد  دوبمک  ساسحا  دـش ، عطق  اـم  ياـپ  تسد و  یتقو  ًـالثم  هک  درادـن  اـم  تقیقح  هب  یطبر  اـم  ندـب  میدـقتعم  لـیلد  نیا  هب 
نامدوخ
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یم ینعی  دُرم  نامندب  هک  مینیب  یم  میدُرم ، دش و  ادج  نامحور  زا  مه  نامندـب  همه ي  یتقو  میناد  یم  هطبار  نیمه  رد  مینک و  یمن 
، هدرک هدارا  ار  هچ  نآ  ندـب  هلیـسو ي  هب  ناسنا  حور  ات  ناسنا ، تسد  رد  تسا  ییاـصع  لـثم  ناـسنا  ندـب  سپ  .میریم  یم  هک  مینیب 

.دنک یلمع 

، دـیتسه ِملاـع  نآ  هب  تبـسن  دـیراد و  ملع  يزیچ  هب  امـش  هک  نیمه  .یتسه  تنت  زا  ریغ  تدوخ  هک  یباـی  یم  نک ، هجوت  تدوخ  هب 
راوید یلو  دـیراد ، ملع  راوید  نیا  هب  امـش  هک  روط  نامه  .دـیراد  ملع  نآ  هب  هک  دـیتسه  يزیچ  نآ  زا  ریغ  امـش  هک  دـهد  یم  ناـشن 

(1) .دیتسه ناتندب  زا  ریغ  ناتدوخ  سپ  دیراد  ملع  ناتندب  هب  تبسن  امش  مه  روط  نیمه  دیتسین 

ناکم نامز و  قوف  ناسنا ؛ حور 

رد دراد و  ناکم  نامز و  ناسنا ، ِندـب  دـشاب ، یمن  حرطم  حور  يارب  نامز  ناکم و  تهج  نیمه  هب  تسین ، ندـب  سنج  حور ، سنج 
، دراد يرگید  دوصقم  دصقم و  تسا و  يرگید  سنج  زا  ناسنا  حور  یلو  تسا ، یصاخ  نس  ياراد  دریگ و  یم  رارق  یـصاخ  ياج 

ندب هب  لوغشم  ار  حور  هک  ییاهزیچ  نآ  .میـشابن  لفاغ  نآ  ندناسر  لامک  هب  زا  میـسانشب و  میتسه  نامندب  ریغ  هک  ار  نامدوخ  دیاب 
حور ریس  عنام  دننک ، یم 
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یم اذغ  مضه  لوغـشم  لومعم  ریغ  روط  هب  ناتحور  دینک ، یم  يروخرپ  اذـغ  ندروخ  رد  دـیروخ و  یم  اذـغ  یتقو  ًالثم  .دـنوش  یم 
هزور ای  دینکن و  يروخ  رپ  یتقو  یلو  دنک ، رارقرب  طابترا  بیغ  َملاع  اب  دناوت  یمن  ددرگ و  یم  لوغشم  ایند  هب  ّدح  نامه  رد  دوش و 
هتبلا دیامن ، رارقرب  طابترا  ادخ  اب  دنک و  ریـس  بیغ  َملاع  يوس  هب  دناوت  یم  رتهب  تسا  ندب  راتفرگ  رتمک  ناتحور  نوچ  دـیریگ ، یم 
دناوت یم  دوش و  یم  تلاح  روعش و  مهف و  رییغت  بجوم  حور  ریس  هکلب  دهد ، ناکم  رییغت  حور  هک  تسین  مسج  ریس  لثم  حور  ریس 

.دریگب سنُا  بیغ  ملاع  قیاقح  اب 

: دوش یم  نشور  هتکن  دنچ  هللا  ءاش  نإ  تامدقم  نیا  زا  دعب 

زا سپ  حور  ریـس  زا  ریغ  يزیچ  تمایق  ینعم  مینک و  یم  رظن  تمایق  هب  مینک و  یم  ریـس  ندـب ، نیا  زا  ییاهر  زا  دـعب  نامدوخ  ًـالوا :
ًالماک شدـب  بوخ و  لامعا  راثآ  دوش و  یم  رترادـیب  ناـسنا  ملاـع ، نآ  رد  هک  تسین ، َملاـع  نیا  زا  رترب  یملاـع  هب  ندـب  زا  ییاـهر 

.دبای یم  مّسجت  هتشگ و  نشور  شیارب 

ياه لمعلا  روتسد  یحَو و  بیغ ، َملاع  زا  تسا و  هدرک  ریـس  بیغ  ملاع  يوس  هب  یلاعتم ، یلیخ  ِحور  کی  هک  نیا  ینعی  تّوبن  ًایناث :
.تسا هدش  تیرشب  هب  اه  لمعلاروتسد  نآ  غالبا  رومأم  هتفرگ و  تیرشب  يارب  ار  ادخ 

یهلا تعیرـش  هچنآ  قباطم  ار  دوخ  سوه  دـیدرک و  نمؤم  دروآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هچ  نآ  هب  ار  ناتبلق  یتقو  ًاـثلاث :
ناتحور دیدومن ، لرتنک  هدومرف ،
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رتهب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یحو  زا  لاح  نآ  رد  دـنک و  ریـس  ملاع  نآ  يوس  هب  دریگب و  سنُا  بیغ  َملاـع  اـب  دـناوت  یم 
.دبای تسد  لامک  یلاعت و  نیرتهب  هب  دنک و  هدافتسا 

اه یبوخ  فرط  هب  حور  ریس 

نامه فرط  هب  دوش  یم  دازآ  شندب  زا  وا  حور  یتقو  دش ، فارحنا  راتفرگ  درکن و  ظفح  ار  دوخ  بلق  یناوج  نارود  رد  ناسنا  رگا 
مه اه  ناکم  نیرتدب  رد  رگا  هدرک ، باختنا  ار  یهلا  تعیرش  هک  ینمؤم  مدآ  یلو  تسوا  دب  ياهراک  لصاح  هک  دور  یم  ییاهزیچ 

داسف تمـس  هب  دینک ، شیاهر  مه  اه  ناکم  نیرتهب  رد  رگا  ار  دـب  مدآ  هک  یلاح  رد  دور  یم  اه  یبوخ  تمـس  هب  زاب  دـینک  شیاهر 
دناوت یم  ًادیدش  دوش ، یم  دازآ  ندـب  زا  ییادـج  اب  یتقو  تفرن ، غورد  داسف و  هانگ و  يوس  هب  یناوج  رد  رگا  ناسنا  حور  .دور  یم 

.دنک ریس  تشهب  هب  دنک و  ادیپ  سامت  تمایق  خزرب و  ملاع  ياه  یبوخ  اب 

اب ناناوج  رگا  تسین و  تروص  نیا  هب  دارفا  هیقب ي  رد  هک  تسه  ییاه  یبوخ  هدشن  اه  يدب  راتفرگ  ناشحور  زونه  هک  یناناوج  رد 
یباتک چیه  رد  ار  مهف  كرد و  نآ  هک  دـنوش  یم  یمهف  كرد و  ياراد  دـننک  لمع  نید  تاروتـسد  هب  دـنراد  هک  يا  هیحور  نیمه 
ناناوج زا  یناوج  اب  گنج  ههبج ي  رد  .دـنروآ  یم  تسد  هب  ناشدازآ  حور  قیرط  زا  ار  مهف  كرد و  نیا  ناناوج  .تفاـی  ناوت  یمن 

ًالبق هک  مدش  ور  هبور  یناتسریبد 
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زا ار  روعش  نیا  هدمآ ، دوجو  هب  وا  رد  یقیمع  مهف  مدش  هجوتم  شتالاؤس  زا  .دیسرپ  هدنب  زا  لاؤس  دنچ  ههبج  رد  متخانـش ، یم  ار  وا 
هجیتن رد  هدـمآ و  ههبج  هب  ادـخ  يارب  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  تاقلعت  همه ي  هک  یحور  دوب ، هدروآ  تسد  هب  شکاـپ  حور  قیرط 

اهر ار  یناوج  نارود  تاقلعت  همه ي  شنامز  ِهیقف  ّیلو  نامرف  قبط  .دشاب  هتـشاد  سنُا  بیغ  ملاع  قیاقح  اب  ات  دوب  هدـش  هدامآ  شبلق 
نآ شا  هناـشن  هک  دوب  هتفاـی  تسد  يروعـش  هب  ههبج  ياـضف  رد  دوب و  هدـمآ  گـنج  ههبج ي  هب  مالـسا  زا  عاـفد  يارب  دوـب و  هدرک 

كرد ییاهزیچ  تسا و  هدرک  ریـس  انعم  بیغ و  ملاع  رد  یتحار  هب  شحور  هک  داد  یم  ناشن  شتالاؤس  .درک  یم  هک  دوب  یتـالاؤس 
، دش انشآ  ادخ  بیغ و  اب  شلد  هک  یسک  اریز  دش  دیهـش  مه  ًادعب  دراد ، یتالاؤس  روعـش  كرد و  نآ  موادت  رد  الاح  تسا و  هدومن 
ار يا  هدنب  نینچ  ياضاقت  مه  دنوادخ  ددرگ و  یم  ادـخ  هار  رد  تداهـش  شیداش  نیرتهب  دوش و  یم  یلاعتم  شیاه  مغ  اه و  يداش 

.دراذگ یمن  باوج  یب 

رت عیسو  ییایند  اب  طابترا 

ناتدوخ زا  دشاب ، ناتندب  هب  امـش  هّجوت  مامت  رگا  سپ  تسا ؛ امـش  حور  ِرازبا  ناتندب  تسامـش و  دوخ  امـش ، حور  دـش  نشور  یتقو 
لثم امـش ، تقیقح  هن  تسا و  امـش  رازبا  هک  دیا  هتخادنا  يزیچ  هب  ار  ناترظن  اریز  دـیوش  یم  مورحم  نات  یحور  تالامک  زا  لفاغ و 

هک تسا  نآ 
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: دنک یم  هیصوت  يولوم  هطبار  نیمه  رد  .میزادنیب  هناگیب  هب  ار  دوخ  هجوت 

رد

نکم هناخ  نامدرم  نیمز 

راک

نکم هناگیب  راک  نکدوخ 

تسیک

وت یکاخ  نت  هناگیب ؟

زک

وت یکانمغ  تسوا  يارب 

ناتدوخ هب  یمک  رگا  .دیا  هدیـسرن  ناتدوخ  هب  عقاو  هب  دـیدرک ، ناتندـب  فرـص  ار  ناتتقو  مامت  رگا  .تسامـش  حور  رازبا  امـش  ندـب 
زا تسا و  زاب  امـش  نورد  رد  انعم ، ِملاع  ِرت  گرزب  ِيایند  اب  طابترا  هار  هک  دـیوش  یم  هّجوتم  الاح  نیمه  زا  هللا  ءاـش  نإ  دـینک  ّتقد 
یم یلاعت  تعـسو و  ساسحا  ناتحور  تلاح  نآ  رد  دیوش و  طبترم  يدام  يایند  زا  رت  گرزب  ییایند  اب  دیناوت  یم  دوخ  حور  قیرط 

.دیوش یم  هاوخدوخ  ِياعّدمرپ  هدرسفا ي  هتسخ ي  ياه  مدآ  لثم  دوش ، گنر  مک  عطق و  بیغ  ملاع  اب  ناتطابترا  یتقو  یلو  دنک ،

هللا ناوضر  » ینیمخ ماـما  .دوش  یم  عـضاوتم  ًادـیدش  بیغ - ملاـع  تمظع  تهج  هب  دوـش -  زاـب  شیارب  بیغ  ملاـع  هب  هار  هک  یـسک 
(1)« ربهر دنیوگب  هک  نیا  زا  تسا  رتهب  رازگتمدخ ، دنیوگب  نم  هب  رگا  : » دندومرف یم  هیلع » یلاعت 

ار دوخ  روما  نآ  نتـشاد  اب  هک  دندید  یمن  يزیچ  ار  ایند  روما  دندوب و  هدرک  زاب  دوخ  يور  هب  ار  بیغ  ملاع  هار  ماما  ترـضح  نوچ 
رد دیراذگب  میتسه  ناوج  ًالعف  ام  دییوگن  هک  دیشاب  بظاوم  .دننادب  گرزب 
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تقیقح هب  ندیـسر  زا  تدـش  هب  هک  دوش  یم  بجوم  رکف  نیا  .تسا  دوز  ام  يارب  اه  فرح  نیا  الاح  مینامب و  یناوج  ياوه  لاح و 
رخآ ات  دـیهد و  یم  تداـع  هدوهیب  ياـهراک  هب  ار  دوخ  نوچ  دـیباین  تسد  دیـسرب ، دـیاب  هک  یتـالامک  نآ  هب  زگره  دـیتفیب و  بقع 

.دبای یم  همادا  تداع  نیمه 

ناتلد هک  دینک  يراک  دیاب  دینک ؟ یگرزب  دیشاب و  گرزب  دینک ، یم  يزاب  هک  نآ  نیع  رد  یناوج  رد  هک  دراد  لاکـشا  هچ  نازیزع !
امش .دهد  یم  تاجن  تالکشم  زا  يرایسب  زا  ار  امـش  بیغ  ملاع  اب  طابترا  .دینام  یم  هرهب  یب  بیغ  اب  طابترا  زا  هنرگو  دوشن  هدولآ 
نیا نید  تاروتسد  ماجنا  قیرط  زا  دیشاب و  هتشاد  طابترا  بیغ  ملاع  اب  دیـشاب ، هتـشاد  هّجوت  ایند  هّدام و  ملاع  هب  هک  نآ  زا  شیب  دیاب 
دـش نشور  اریز  دیا ، هدرب  ملاع  نآ  رد  ار  دوخ  دیا و  هدرک  بیغ  ملاع  هجوتم  ار  دوخ  لد  دیناوخ  یم  هک  زامن  .دینک  ادیپ  ار  طابترا 

.تسا نیمز  يور  رد  ناتندب  دنچ  ره  دوش ، ییاجنآ  دشاب و  اجنآ  رد  امش  ِنم  هک  دوش  یم  ثعاب  بیغ  ملاع  هب  هّجوت 

طاشن يادتبا  گرم ،

يروط ار  دوخ  حور  ییایند  یگدـنز  رد  دـنک و  یم  ادـیپ  تاجن  تیونعم  بیغ و  ملاع  اـب  طاـبترا  قیرط  زا  دـش  هجوتم  ناـسنا  یتقو 
نانچنآ اب  دوش و  یم  عورـش  وا  شیع  رورـس و  طاشن و  هزاـت  دیـسر  ارف  شگرم  یتقو  دـش  طـبترم  ملاـع  قیاـقح  اـب  هک  درک  تیبرت 

ددرگ یم  ور  هبور  یملاع 
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دناد یمن  یسفن  چیه   (1)« َنُولَمْعَی اُوناَک  اَِمب  ءاَزَج  ٍُنیْعَأ  ِهَُّرق  نِّم  مَُهل  َیِفْخُأ  اَّم  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  اَلَف  : » دیامرف یم  نآ  فیـصوت  رد  نآرق  هک 
هیلع نینمؤملاریما  ریبعت  هب  .دنا  هداد  ماجنا  هچنآ  شاداپ  هب  تسا  ناگدید  ینـشور  بجوم  هچنآ  زا  هدـش  ناهنپ  اه  نآ  يارب  زیچ  هچ 

(2) .دنک یمن  روطخ  يرشب  چیه  بلق  هب  تکرب -  تمظع و  تهج  هب  شاداپ -  نآ  تقیقح  مالسلا 

اب ات  دشاب  بیغ  ملاع  هب  نام  هجوت  یگدنز  نیا  ِتاناحتما  اب  ندشور  هبور  رد  ییایند و  یگدنز  طیارـش  رد  ات  دشاب  نآ  دیاب  ام  یعس 
هنیمز ي یـسک  رگا  یطیارـش  نینچ  رد  .میـشاب  تحار  تمایق  ّتیدـبا و  رد  هجیتن  رد  میوش و  انـشآ  اه  هثداح  یهلا  یبیغ و  هبنج ي 

ياه ناسنا  تهج  نیمه  هب  .دیشاب  هتشاد  سنا  طابترا و  وا  اب  دیراد  تسود  دنک  مهارف  امش  يارب  ار  تیونعم  بیغ و  ملاع  اب  طابترا 
.دنشاب طبترم  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اب  هدش  هک  یلکش  نیرتهب  هب  دننک  یم  شالت  نمؤم 

زا بیغ  ملاع  اـب  نینمؤم  رتشیب  سنُا  هجیتن ي  رد  دوش و  یم  مهارف  لکـش  نیرتهب  هب  بیغ  ملاـع  اـب  اـه  نآ  طاـبترا  قیرط  نآ  زا  اریز 
هلیسو زین  هزور  زامن و  هک  ییاج  نآ  زا  .دنوش  یم  دنمقالع  سّدقم  تادوجو  نآ  هب  مالسلا  مهیلع  يده  همئا ي  ادخ و  ربمایپ  قیرط 

نوچ دـنراد  تسود  زین  ار  یمالـسا  بالقنا  .دنتـسه  دـنم  هقالع  هزور  زامن و  هب  نمؤم  ياه  ناـسنا  تسا  ادـخ  اـب  سنُا  طاـبترا و  ي 
تسا و بیغ  ملاع  اب  طابترا  هلیسو ي 
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.میوشن راتفرگ  ینید  ریغ  ياه  یگدنز  ياه  ینادرگرس  هب  دوش و  هرادا  هیقف  تیریدم  قباطم  ام  یعامتجا  ماظن  ات  دنک  یم  کمک 

هعمج رصع  مغ 

اب سنُا  هار  فرط  کی  زا  هعمج  ياهرـصع  رد  اریز  دینک  یم  یگدرـسفا  تلاسک و  ساسحا  هعمج  ياهزور  رـصع  رد  عقاوم  یـضعب 
ییایند یگدـنز  لوغـشم  ار  دوخ  میلفاغ و  نآ  زا  رگید  فرط  زا  دـنک و  یم  ساسحا  ار  نآ  ام  حور  تسا و  مهارف  رتشیب  بیغ  ملاـع 

تساجنآ ياوه  لاح و  رد  شلد  دربب و  رـس  هب  يرگید  ملاع  رد  دیاب  دنک  یم  ساسحا  فرط  کی  زا  حور  هک  يروط  هب  .میا  هدرک 
تـسا بیغ  ملاع  رد  روضح  هک  شا  یلـصا  ياج  زا  هجیتن  رد  میا و  هدرک  ییایند  ياه  يزاب  لوغـشم  ار  نآ  اـم  رگید  فرط  زا  یلو 

سنُا نامنامز  ماما  بیغ و  ملاع  اب  هعمج  رـصع  رد  ات  میا  هدرکن  هدامآ  ار  دوخ  ندب ، هب  دـح  زا  شیب  هجوت  اب  ام  .تسا  هدـش  مورحم 
ار مزال  ياه  تبظاوم  اه و  تبقارم  هتفه  لوط  رد  رگا  هک  یلاح  رد  مینک ، یم  یتحاراـن  ساـسحا  دوخ  رد  تهج  نیمه  هب  میریگب و 
، دوبن كانمغ  نامیارب  هعمج  رـصع  اهنت  هن  میدرک ، یم  هدامآ  تیونعم  بیغ و  ملاـع  اـب  سنُا  يارب  ار  دوخ  حور  میداد و  یم  ماـجنا 

رـصع ِییاهنت  رد  میدرک  یم  ساسحا  هک  يروط  هب  میدـش  یم  رادروخرب  يرتشیب  طاـشن  شمارآ و  زا  اـهزور  ریاـس  هب  تبـسن  هکلب 
.میا هتفای  تسد  دوخ  هدشمگ ي  هب  هعمج 
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ملاع هب  ایند  نیا  زا  دشاب  هدرک  هدامآ  ار  دوخ  یگدنز ، رخآ  ياهزور  رد  ناسنا  دیاب  هک  تسا  یگدنز  کی  رصع  هیبش  هعمج  رـصع 
ار دوخ  تسین -  رتشیب  هعمج  کی  عقاو  رد  هک  یگدنز -  رد  رگا  .دوش  ور  هبور  یتمایق  ياه  يداش  اب  دـنک و  رفـس  تیونعم  بیغ و 

زور دـینک و  یم  ساـسحا  دوـخ  رد  ار  یبوـخ  شمارآ  یگدـنز  رـصع  رد  دیـشاب ، هدرک  هداـمآ  تماـیق  بیغ و  ملاـع  هب  دورو  يارب 
هداعلا قوف  يایند  نآ  رد  دیـسانشب و  رتشیب  ار  اج  نآ  ياهزمر  زار و  دیورب و  بیغ  ملاع  يوس  هب  رتدوز  هچره  هک  دینک  یم  يرامش 

ردقچ میـشاب ، هدرکن  هدامآ  بیغ  ملاع  هب  دورو  يارب  ار  دوخ  یگدنز ، لوط  رد  رگا  یلو  .دـیربب  رـس  هب  قیاقح  نیرتابیز  اب  هدرتسگ 
دنک یم  یگنهامهان  ساسحا  طیارش  نآ  اب  ام  حور  ردقچ  دش و  دهاوخ  كانتشحو  ام  يارب  تمایق  خزرب و  يریپ و  اب  ندشور  هبور 

.دوش یم  ور  هبور  هداد  ربخ  اه  نآ  زا  نآرق  رد  دنوادخ  هک  ییاه  باذع  مامت  اب  تلاح  نآ  رد  ناسنا  ًالمع  و 

قیاقح اب  طابترا  هچیرد ي  یقیقح ، دوخ 

لاؤس منیب ، یم  مراد  ار  مدوخ  دییوگ  یم  دـینک  یم  هاگن  هنیآ  رد  امـش  یتقو  میتشاد : نت  نَم و  اب  هطبار  رد  هک  یثحب  هب  دـیدرگ  زاب 
دیاش دشاب ؟ یم  هنیآ  رد  شریوصت  تسا و  هنیآ  نوریب  هک  نآ  ای  تسا و  هنیآ  رد  هک  یـسک  نآ  دـیمادک ؟ ناتدوخ  هک  تسا  نیا  ام 

رکف یمک  هک  دعب  دنک ، هراشا  نآ  هب  متسه و  نم  تسا  هنیآ  رد  هک  نیا  دیوگب  یسک  ًاروف 
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.تسا نم  ریوصت  تسا  هنیآ  رد  هچنآ  تسا و  هنیآ  زا  نوریب  هک  متـسه  نیا  مدوخ  تفگ : دـهاوخ  دومن ، حالـصا  ار  شباوج  درک و 
رد هک  تسا  یمـسج  کـی  ریوصت  تسا  هنیآ  رد  هچ  نآ  دـمهف  یم  هک  متـسه  یـسک  نآ  مدوخ  دـیوگ : یم  دـنک  رکف  رتشیب  یتـقو 

.دراد رارق  هنیآ  نوریب 

تسا و هنیآ  رد  شندب  سکع  تسا و  هنیآ  نوریب  شندب  هک  دیراد  يدوخ  کی  امـش  دیمهف  یم  دینک  یم  هاگن  هنیآ  رد  یتقو  يرآ 
!؟ میتسه مادک  نامدوخ  یتسار  هک  دینک  رکف  بوخ  اه  باوج  نیا  يور  .تسا  شدوخ  شدوخ ، هک  دمهف  یم  ناسنا 

رد هزادـنا  نامه  هب  میروآ و  یم  تسد  هب  دوخ  زا  يرت  لـماک  تخانـش  مینک  رکف  رت  قیمع  دوخ  رد  هچ  ره  هک  دـینک  یم  هظحـالم 
زا میـشاب ، لهاج  نآ  هب  تبـسن  رود و  یقیقح  ِدوخ  زا  هچ  ره  سکعرب ، میوش و  یم  رت  لماک  رت و  قیمع  زین  یتسه  قیاقح  تخاـنش 

َکَـسْفَن ْلَهْجَتَال  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هطبار  نیمه  رد  .میوش  یم  رود  رتشیب  دـنوادخ  دـیحوت  زا  یتسه و  قیاقح 
.تسا زیچ  همه  هب  لهج  دوخ ، هب  لهج  هک  اریز  شابم  لهاج  دوخ  هب  ْیَش ٍء»(1)  ِّلُِکب  ٌلِهاَج  ِهِسْفَن  َهَفِْرعَم  َلِهاَْجلا  َّنِإَف 

، دزاسب ینیغورد  ِدوخ  کی  شدوخ ، يارب  ناسنا  رگا  الاح  زیچ ، همه  نتخانشن  اب  تسا  ربارب  دوخ  نتخانـشن  تسرد  دش  مولعم  یتقو 
رد
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، دسانـشب تسرد  ار  شدوخ  رگا  و  دنیب ، یم  نیغورد  ار  زیچ  همه  تسا و  لهاج  زیچ  همه  هب  دنادب  دوخ  هک  نآ  نودـب  تروص  نیا 
یم مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دوش  یم  غورد  شدوـخ  يارب  شدوـخ  درک ، مگ  ار  دوـخ  هک  یناـسنا  .دـنیب  یم  تسرد  ار  زیچ  همه 

راگدرورپ دـناوت  یم  هنوگچ  تسا  لهاج  دوخ  هب  هک  یـسک  زا  مبجعت  رد   (1)« ُهَّبَر ُفِْرعَی  َْفیَک  ُهَسْفَن  ُلَهْجَی  ْنَِمل  ُْتبِجَع  : » دـنیامرف
شدوخ هب  ناسنا  لهج  یناداـن ، لـهج و  نیرتـالاب   (2)« هِسْفَن َْرمَا  ِناْسنالا  ُلـْهَج  ِلـهْجلا  ُمظعَا  : » دـنیامرف یم  زین  .دسانـشب و  ار  دوخ 

.تسا

مه اب  لّوا  مدق  نیا  رد  میشاب و  هتشاد  نَم »  » تخانش اب  هطبار  رد  هناتسود  یتبحـص  نازیزع  امـش  اب  هک  میتساوخ  یم  ام  هسلج  نیا  رد 
مدق هک  تسا  دیما  .میشاب  هدوشگ  یقیقح » ِدوخ  تخانش   » يوس هب  يا  هرجنپ  قیرط  نیا  زا  ات  وک »!؟ نَم   » هک مینک  رکف  لاؤس  نیا  هب 

، هدـش هتـشون  سفن  تفرعم  ای  یـسانشدوخ  اب  هطبار  رد  هک  ییاه  باـتک  زا  هدافتـسا  اـب  یهلا  فطل  هب  دـیناوتب  امـش  ار  يدـعب  ياـه 
(3) .دیرادرب

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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حور رب  یشزرو  تاکرح  ریثأت 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

دـشر ار  دوخ  حور  شزرو ، اب  دـنناوت  یم  اه  ناسنا  دوش  نشور  هک  نیا  يارب  حور و  رب  یـشزرو  تاکرح  ریثأـت  ندـش  نشور  يارب 
.دشاب سمل  لباق  امش  يارب  عوضوم  ات  منز  یم  یلاثم  ادتبا  رد  دنهدب ،

تسا رت  هدنز  دریگب ، رایتخا  رد  ار  شندب  سکره 

رگا یلو  منک  یم  ار  راک  نیا  نم  دوخ  هک  تسا  مولعم  دروآ !؟ یم  الاب  یـسک  هچ  ارم  تسد  نیا  مروآ ، یم  الاب  ار  متـسد  نم  یتقو 
؛ درادن تکرح  ندب  نیا  رطاخ  نیمه  هب  مرادن ، هطاحا  مندب  هب  مگرم  زا  سپ  نَم »  » نوچ مروایب ، الاب  ار  متـسد  مناوت  یمن  مریمب ، نم 
هب رت  هدـنز  ِناسنا  هدـعاق  نیا  ساسارب  لاح  .دریگب  شدوخ  رایتخا  رد  ار  شندـب  دـناوتب  هک  دـنیوگ  یم  یـسک  هب  هدـنز  ِناـسنا  سپ 

بیکرت لکش و  يرهاظ ، رظن  زا  ناشندب  هک  اه  یضعب  .دریگب  شدوخ  رایتخا  رد  دناوتب  رتهب  رتشیب و  ار  شندب  هک  دنیوگ  یم  یسک 
.تسین ناشحور  رایتخا  رد  يّدح  ات  ناشندب  هک  تسا  نآ  تهج  هب  درادن  یبسانم 
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لداعت و همه  نآ  حور و  هب  دنگوس   » ینعی ، (1)« اهیّوَس ام  ٍسْفَن َو  َو  : » دـیامرف یم  هطبار  نآ  رد  نآرق  تسابیز و  هشیمه  ناسنا  حور 
هللا همحر  » ییابطابط همالع ي  شیامرف  هب  اـنب   (2)« َنیِِقلاَْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَراَبَتَف  : » دـیامرف یم  ناسنا  دروم  رد  نآرق  یتقو  و  ییاـبیز »

(3) .تسا نیقولخملا  ُنَسْحَا  هک  دراد  ناسنا  حور  هب  رظن  هیلع »

- عّونت نیع  رد  اه -  ندـب  همه ي  دوش ، مهارف  ندـب  رد  حور  ياه  نامرف  روهظ  هنیمز ي  رگا  تسابیز و  اه  ناسنا  همه ي  حور  سپ 
ندـب دـناوتن  حور  رداـم ، مکـش  رد  نینج  بساـنمان  طیارـش  تهج  هب  ینینج  نارود  رد  لاـثم  ناونع  هب  رگا  یلو  .دوب  دـنهاوخ  اـبیز 

طیارـش ینینج  نارود  رد  رگا  هک  یلاح  رد  تسین ، شحور  بسانم  شندـب  دوش ، یم  دـّلوتم  كدوک  یتقو  دزاسب ، ار  دوخ  بساـنم 
یم دوخ  قباـطم  یندـب  نینج ، ِحور  تشاد ، یبساـنم  طیارـش  هیذـغت ، رظن  زا  یمـسج و  یحور و  رظن  زا  رداـم  دوـب و  بساـنم  نینج 

ِلـصا نوچ  دـشاب و  دوخ  حور  شیاـمن  تسناوت  یم  ندـب  نآ  دروآ و  یم  دوجو  هب  دوخ  يارب  یبساـنتم  ِندـب  هجیتـن  رد  تخاـس و 
.دش یم  لداعتم  ابیز و  مه  ندب  تسا ، لداعتم  ابیز و  حور  ِتقلخ 
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دنا حور  ياه  ییابیز  روهظ  عنام  هک  ییاه  ندب 

یناسنا نینچ  .دننک  یم  نییعت  ندب  ياه  سوه  ار  حور  فیلکت  تسا و  ندب  ریسا  دنکن ، تموکح  شندب  رب  تسرد  یسک  حور  رگا 
اجره ناسنا  مکـش  لاثم  ناونع  هب  دنک ، تموکح  ندـب  رب  تسناوتن  حور  یتقو  تسا ، مورحم  شندـب  رد  حور  ياه  ییابیز  روهظ  زا 

هک  - یعقاو هدـنامرف ي  تلاح  نیا  رد  درادـن ، مکـش  لرتنک  رد  يراک  چـیه  ندـب  ياه  لیم  راـتفرگ  ِحور  دور و  یم  تساوخ  شلد 
.تسا هدش  راتفرگ  ندب  هب  طوبرم  ياه  لیم  نادنز  رد  هدش و  لزع  یهدنامرف  زا  دشاب - حور  دیاب 

رگا یلو  دزاسب ، دوخ  يارب  ار  ندب  نیرتابیز  ندـب ، رب  لقع  تیمکاح  اب  دـنک و  ریبدـت  ار  دوخ  ندـب  دـناوت  یم  تسا  هدرمن  ناسنا  ات 
یم تساوخ  ندب  هچره  تلاح  نیا  رد  دوب ، میهاوخ  اه  نآ  ریثأت  تحت  نامندب و  ياه  سوه  لابند  هب  دوبن  ّطلسم  نامندب  رب  ام  حور 
یم هیپ  یبرچ و  زا  رپ  ءاضعا  هیقب ي  مکـش و  هیر و  بلق و  فارطا  تقو  نآ  میباوخ ، یم  دباوخب ، تساوخ  ندب  ردقچ  ره  میروخ و 

.میوش یم  لبنت  ناسنا  کی  هب  لیدبت  دوش و 

دوجو هب  دوخ  يارب  ار  يا  هیوناث  ياه  یلبنت  نآ  لابند  هب  دوش و  یم  عورـش  ام  رد  هیلّوا  ِیلبنت  ندـب ، رب  حور  تیمکاـح  زا  تلفغ  اـب 
یم ندب  هب  طوبرم  لایما  ریسا  رتشیب  زور  هب  زور  روط  نیمه  مه  هراچیب  ِحور  .تفای  دهاوخ  همادا  روط  نیمه  یلبنت  نآ  میروآ و  یم 

.دوش
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دشاب مکاح  ندب  رب  حور  یتقو 

ندب دناوتب  وا  حور  هک  دهاوخ  یم  اذغ  يردق  نآ  دوش  بلاغ  وا  يدام  هبنج ي  رب  ناسنا  يونعم  هبنج ي  دشاب و  حور  عبات  ندب  رگا 
ياهزاین میهاوخب  مینک و  هجوت  دوخ  حور  هب  ندـب ، هب  رظن  ياج  هب  ام  تسا  یفاـک  تساـبیز ، حور  نوچ  دراد ، هگن  اـبیز  ار  شدوخ 

دوخ لرتنک  رد  ار  ام  ياه  لیم  دنک و  یم  ریبدت  ار  ام  ندب  لکش  نیرتهب  هب  ام  حور  تروص  نآ  رد  میزاس ، هدروآرب  ار  دوخ  یحور 
لایما ندـب ، هب  رتشیب  هجوت  اب  رگا  اّما  .درادـن  زاب  زاورپ  كرحت و  زا  ار  حور  دوشن و  جراـخ  دوخ  لداـعتم  ّدـح  زا  هک  دـهد  یم  رارق 
رگید هک  دروخ  یم  ردق  نآ  تلاح  نآ  رد  ناسنا  دراد ، یمن  رب  تسد  ندروخ  زا  تقو  چیه  دنک ، تموکح  حور  رب  ندـب  هب  طوبرم 

نیا هب  دوش ، یمن  ریس  ناسنا  زگره  دیایب  نادیم  هب  ندروخ  ِصرح  یتقو  .دوش  یمن  مامت  وا  رد  ندروخرتشیب  ِصرح  دروخب و  دناوتن 
حور هک  یتقو  اب  دـینک  هسیاقم  ار  تلاح  نیا  .دـشاب  هتـشادن  ندروخ  يارب  ییاج  رگید  هک  دـشک  یم  تسد  ندروخ  زا  یتقو  تهج 
ظفح دوخ  رد  ار  انعم  ملاع  هب  زاورپ  ناکما  امش  حور  دیهاوخب  دیشاب و  هتشاد  دوخ  حور  هب  رظن  امش  دشاب و  مکاح  وا  ندب  رب  ناسنا 
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(1) .دیهد یمن  همادا  ار  ندروخ  رگید  دروخ ، ار  دوخ  بسانم  ياذغ  ندب  هک  يا  هزادنا  هب  تلاح  نیا  رد  دنک 

یتقو دـیهد ، یمن  تسد  زا  ار  ناتزکرمت  ناتندـب  يور  رب  شزرو  نیح  رد  دـینک و  یم  شزرو  باسح  يور  هنالقاع و  هک  ییاهزور 
ِصرح دـیروخ و  یم  اذـغ  نات ، ندـب  زاین  دروم  ِرادـقم  هب  دـیوش  یمن  جراخ  زکرمت  تلاـح  زا  نوچ  دینیـشن  یم  اذـغ  هرفـس ي  رس 
شزرو باسح  يور  هک  يزور  یلو  .تسا  مکاح  ندب  رب  یحور  زکرمت  حور و  نوچ  تسین ، مکاح  امـش  رد  رتشیب  ياذـغ  ندروخ 

مزال زکرمت  نوچ  اذغ  هرفس ي  رس  یناشیرپ  نهذ  نینچ  اب  دیتسه ، وا  هب  نتخاب  نارگن  فیرح و  رب  هبلغ ي  رکف  هب  طقف  دینک و  یمن 
هتـشادن یحیحـص  فده  تهج و  شزرو  رگا  منک ، ضرع  دیاب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دـیروخ  یم  اذـغ  باسح  یب  دـیرادن ، ار 

اه نیا  دوش ، دایز  ناشروز  هک  دـننک  یم  شزرو  طقف  هک  ییاه  مدآ  مه  شا  هنومن  .دراد  مه  ررـض  هکلب  درادـن ، عفن  اـهنت  هن  دـشاب 
.دنتسه اه  يرامیب  عاونا  اب  هارمه  هراوقدب ، یلکیه  ياراد  یتّدم  زا  سپ 

ندرک شزرو  رد  هک  یطرـش  هب  هتبلا  .درک  مکاـح  ندـب  رب  ار  حور  نآ ، قـیرط  زا  ناوـت  یم  هک  تـسا  ییاـه  شور  زا  یکی  شزرو 
يریگ تهج 
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.دییامنن شومارف  ار  مزال  زکرمت  ندرک  شزرو  رد  زگره  دینک و  مکاح  ناتندب  رب  ار  ناتحور  هک  دشاب  نیا  امش 

ندب رب  حور  تیمکاح  یگنوگچ 

همه دروآ و  رد  حور  رایتخا  رد  ار  ندب  دـناوت  یم  ندـب ، يور  رب  مظنم  تانیرمت  رانک  رد  یـشزرو و  تاکرح  نیح  رد  حور  ِزکرمت 
ّطلـست شزرو  زا  ناتدصق  دیاب  هتبلا  .دروآ  دوجو  هب  ندـب  رد  دـنک  یم  رّوصت  ندـب  يارب  حور  هک  ار  ییاه  طابـضنا  اه و  بسانت  ي 

ییامندوخ ندب و  ندش  يوق  ناتفده  رگا  یلو  .دیسرب  یبوخ  رایسب  جیاتن  هب  ات  دشاب  نآ  یطارفا  ياه  لیم  رب  ناتندب و  رب  ندرک  ادیپ 
لقیـص ناتبلق  هن  دنام و  یم  حور  رایتخا  رد  ناتندب  هن  دوش  یم  یلاع  ناتحور  هن  دیریگ ، یمن  يا  هجیتن  چیه  ندرک  شزرو  زا  دشاب ،

.دنک یم  مکاح  امش  رب  ار  شدوخ  ياه  لیم  دوش و  یم  اهر  ناتتسد  زا  ندب  دوز  یلیخ  دروخ ، یم 

دیناوت یمن  ار  ندروخ  اذغ  صرح  دینک ، نیرمت  دیهد و  تکرح  ار  دوخ  ندب  طقف  دیهدن و  تهج  ار  حور  ندرک ، شزرو  رد  یتقو 
ار حور  دوخ  تانیرمت  رد  یتقو  یلو  دیسرب  دیراد  زاین  راکـشزرو ، کی  ناونع  هب  هک  یگتـسراو  عون  نآ  هب  ات  دینک  لرتنک  دوخ  رد 
، دیهد یم  ندـب  هب  هک  یمئاد  ياه  نامرف  نیرمت و  قیرط  زا  تسا ، حور  زاورپ  كرحت و  عنام  هک  ار  ندـب  دـیناوت  یم  دـیداد ، تهج 

شزرو ناتندب  رب  ناتحور  تیمکاح  فده  اب  هک  تروص  نیا  هب  .دیروآ  رد  دوخ  ّطلست  لرتنک و  رد 
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ات دنک  یم  شزرو  هک  یـسک  .دوش  مادنا  شوخ  بیکرت و  شوخ  ناتندب  هک  دـشاب  نیا  تانیرمت  زا  فدـه  ًافرـص  هک  نیا  هن  .دـینک 
شمادنا یتّدم  زا  سپ  مدآ  نیا  دنک ، یمن  شزرو  دوخ  لایما  رب  تیمکاح  یگتسراو و  هب  ندیسر  ياتسار  رد  دنک و  ادیپ  ابیز  مادنا 

رگید نوچ  دییوگب  دیاش  .درب  دهاوخن  يا  هرهب  چیه  تشاد  هک  ینیرمت  شزرو و  همه  نآ  زا  دـش  هلاس  یتقو 50  دزیر و  یم  مه  هب 
رد یتقو  هک  دش  یم  هدامآ  يروط  تانیرمت  نیح  رد  وا  حور  دیاب  یلو  دییوگ  یم  تسرد  .تسا  هدش  یلکـش  نیا  دنک  یمن  شزرو 
هن دشاب و  شرظن  ّدم  حور ، تیریدم  ِبسانم  ِندب  هک  دروخب  اذغ  یحور  تیمکاح  ساسارب  دروخب  اذغ  دهاوخ  یم  یگلاس  نس 50 

.دباوخب تساوخ  ردقچ  ره  دروخب و  تساوخ  هچره  هک  یندب 

هاگآدوخان هک  دوش  یم  تّمه  اب  گرزب و  نانچنآ  دشاب  هتـشاد  رظن  دوخ  ِيونعم  زاورپ  كرحت و  هب  دشاب و  نادیم  رد  ناتحور  رگا 
هب يوضع  ره  هب  دراد ، تهج  هک  یحور  .دوش  یم  میـسقت  میظنت و  شا  حور  تیهام  ساسا  رب  شندـب  رد  دروخ ، یم  هک  ار  ییاذـغ 

نیمه هب  درب ، یمن  شیپ  زا  يراک  ءاضعا  نیب  اذغ  میظنت  رد  دشاب  هتـشادن  تهج  حور  یتقو  یلو  دناسر ، یم  اذغ  بسانم  هزادـنا ي 
.تسا هدش  گرزب  شمکش  كزان و  رایسب  فرط  ِندرگ  هعفد  کی  دینک  یم  هظحالم  تهج 

تـشاد تیلاعف  رتشیب  هک  وضع  ره  هب  دـنک  لامِعا  دوخ  ندـب  رب  ار  دوخ  تیریدـم  تسناوت  دـش و  دازآ  اه  سوه  زا  ناسنا  حور  رگا 
ياذغ
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ياه هچیهام  هب  دهد و  یم  يرتمک  ياذغ  دـنک ، یم  يرتمک  راک  هک  مکـش  هب  تروص  نآ  رد  دـناسر ، یم  ار  دوخ  ِبسانم  رتشیب و 
یبوخ ياپ  تسد و  ياه  هچیهام  اما  درادن ، مکش  یناسنا  نینچ  دینک  یم  هظحالم  هجیتن  رد  دناسر و  یم  يرتشیب  ياذغ  اپ ، تسد و 

اپ ياه  هچیهام  هب  دوش و  یم  عمج  يرتشیب  یبرچ  شا  مکـش  رمک و  رد  دش  ناوتان  زکرمت ، نتـشادن  تهج  هب  هک  یحور  یلو  .دراد 
.دوش یمن  هدهاشم  اه  هچیهام  مکش و  نیب  یبسانت  تقو  نآ  دناسر ، یم  يرتمک  ياذغ 

ندب رب  حور  تیمکاح  جیاتن 

هجیتن ي کـی  هب  ّتقوم و  هجیتن ي  کـی  هب  دـبای ، یم  تسد  هجیتن  ود  هب  دـنک  مکاـح  شندـب  رب  ار  دوخ  حور  تسناوت  ناـسنا  رگا 
رب ددرگ و  یم  يوق  نات  هدارا  یتّدم  زا  دـعب  هک  نیا  مئاد  هجیتن ي  دـنک و  ادـیپ  بسانت  ناتندـب  هک  تسا  نآ  شتقوم  هجیتن ي  .مئاد 
یم اذغ  دراد  زاین  يوضع  ره  هک  يا  هزادنا  هب  اهنت  هن  امـش  حور  دینک و  یم  تموکح  نآ  ِیطارفا  ياه  صرح  اه و  لیم  نات و  ندب 

يونعم و لـئاسم  مهف  يارب  شبلق  هتخاـس  دوخ  یناـسنا  ناونع  هب  دریگ و  یمن  رارق  دوـخ  ياـه  سوـه  ریثأـت  تحت  رگید  هکلب  دـهد 
.دوش یم  هدامآ  يدیحوت 

نیا يارب  دشاب ، لبنت  دراذگ  یمن  دریگ و  یم  راک  هب  ار  شندب  ًایناث ؛ دنک ، یمن  توهـش  ندب و  ریـسا  ار  شحور  ًالوا ؛ نمؤم ، ناسنا 
.دنک دشر  وا  رد  یلاع  ياه  تمه  دنامب و  گرزب  شحور  هک 

70 ص :

گرزب باختنا  www.Ghaemiyeh.comناوج و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


هفایق نارگید  يارب  ات  دینک  شزرو  دـیهاوخ  یم  ایآ  .دـینکن  تلفغ  ندرک  شزرو  یلـصا  هزیگنا ي  زا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هّجوت  ًامئاد 
رگا دوش ؟ يوق  نات  هدارا  دنک و  تموکح  امـش  رب  ناتندب  دـیهدن  هزاجا  دـیوش و  ّطلـسم  ناتندـب  لایما  رب  دـیهاوخ  یم  ای  دـیریگب و 

هب زاورپ  يارب  حور  دیروخ و  یم  اذغ  زاین  ردق  هب  دوش و  یم  لرتنک  ندروخاذغ  ِصرح  تسامش ، ّطلست  تحت  ندب  دش ، يوق  هدارا 
يوـنعم و روعـش  نآ  تهج  هب  حور -  ِدوـخ  ار  مسج  زاـین  رادـقم  هـک  تساـج  نـیا  .دراد  ار  مزـال  یگداـمآ  يوـنعم  قیاـقح  يوـس 

.دنک یم  نییعت  دراد - هک  يدادادخ 

لایما لرتنک  هچیرد ي  شزرو ؛

یم ناتلد  یلو  درادن ، اذغ  هب  زاین  ناتندب  دیتسه و  ریس  هک  دیناد  یم  دنچره  دهاوخ ، یم  اذغ  ناتلد  دینک  یم  ساسحا  تاقوا  یضعب 
، دروخب يزیچ  دیابن  تسا  هجوتم  حور  یلو  هدـش  ادـیپ  ندـب  رد  هک  تسا  توهـش  صرح و  عون  کی  نیا  مهاوخ ، یم  اذـغ  دـیوگ 

عفر يارب  دروخب  اذـغ  دـهاوخب  هک  نآ  نودـب  تسا  بوـلطم  ندروخاذـغ  ِصرح  هیوهـش ، هوـق ي  يارب  .درادـن  زاـین  ًاـتقیقح  نوـچ 
صرح نامه  ریثأت  تحت  هنرگو  دوش  یلاعتم  شحور  هک  دـنک ، ادـیپ  تاجن  صرح  نیا  تسد  زا  دـناوت  یم  ناسنا  یتقو  .یگنـسرگ 

: يولوم لوق  هب  هک  یلاح  رد  دریگ  یمن  رظن  رد  ار  حور  یلاع  ياه  ششک  ندروخاذغ و  هب  دنک  یم  عورش 

ناج

اه لاب  الاب ، يوس  دیاشگ 

رد

اه لاگنچ  نیمز  رد  نت  هدز 
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هزاجا دنک و  تموکح  اج  یب  ِياه  لیم  اه و  صرح  رب  دناوت  یم  دش  یلاعتم  گرزب و  ندب - ياه  لیم  زا  ندشدازآ  اب  حور -  یتقو 
شتوهش دنچره  دنک ، هاگن  مرحمان  هب  تسین  رـضاح  گرزب  ِحور  لاثم ؛ ناونع  هب  .دریگ  رارق  ندب  لایما  رایتخا  رد  حور  نانع  دهدن 

، هدب همادا  دیوگ : یم  توهش  داتفا  مرحمان  هب  تمشچ  یتقو  دیآ ، یم  شیپ  عازن  گنج و  حور  ندب و  توهش  نیب  .نک  هاگن  دیوگب 
ور هبور  مرحمان  اب  هک  يدعب  تاعفد  رد  دینکن ، هاگن  هک  دیدرک  نیرمت  رگا  .تسا  مارح  هاگن  همادا ي  دیوگ : یم  هدـش  تیبرت  ِحور 

.تسا روط  نیمه  مه  اه  لیم  ریاس  رب  ّطلست  عوضوم  .دیوش  یم  ّطلسم  دوخ  لایما  رب  لکش  نیدب  دینک و  یمن  هاگن  یتحار  هب  دیدش 
ندب هب  ًامئاد  تانیرمت ، رد  شزرو و  رد  اریز  دنک ، کمک  ام  هب  دناوت  یم  هار  نیا  رد  شزرو  و  مینک ، ادیپ  ار  اه  لیم  لرتنک  هار  دیاب 

.دیوش طلسم  اه  نآ  رب  دیهد و  نامرف  زین  ندب  ياه  لیم  هب  دیناوتب  هک  دوش  یم  يا  هچیرد  راک  نیمه  دیهد و  یم  نامرف 

هدارا تیوقت  شزرو و 

شیاه لـیم  رب  ندـب  رارـصا  دـتمم ، تاـنیرمت  شزرو و  هجیتن ي  رد  دوش و  یم  مکاـح  ندـب  رب  حور  هک  تسا  نیا  شزرو  هجیتن ي 
هک یلاح  رد  دـیتفر و  هناخ  هب  دـیدرک و  شزرو  بوخ  رگا  .دوش  یم  مک  حور ، نامرف  ربارب  رد  ندـب  تمواـقم  ددرگ و  یم  فیعض 

بآ ناویل  دیداد  روتسد  تسا  ناویل  کیدزن  هک  ناتردام  هب  تسامش ، يرتم  دنچ  رد  بآ  ناویل 
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ِيداع ياهراک  رد  دننک  تموکح  ناشندب  رب  دنناوت  یمن  هک  یناسک  ًامومع  نوچ  دیا ! هدش  دودرم  شزرو  رد  امش  دهدب ، امش  هب  ار 
ار ناشحور  نامرف  تسا و  لبنت  لاح و  یب  ناشندب  نوچ  دنهد ، یم  روتسد  نارگید  هب  دنهد ، ماجنا  دنناوت  یم  ناشدوخ  هک  یگدنز 
هک یـسک  .دنهد  یم  روتـسد  نارگید  هب  تهج  نیمه  هب  دنا و  هدادن  دشر  دوخ  رد  ار  ندب  نیا  هب  نداد  نامرف  تردق  دریذـپ و  یمن 

نارگید هب  دشاب و  ناوتان  شندب  هب  نداد  نامرف  رد  دشاب و  هتـشاد  تمواقم  تردق  شحور  لباقم  رد  شندب  دیابن  دـنک  یم  شزرو 
.دنهد ماجنا  ار  وا  ياهراک  هک  دهدب  روتسد 

مانـشد و يراـک و  بیرف  : » دـنیامرف یم  دنـسیون ، یم  دوخ  باحـصا  زا  یکی  هب  هک  يا  هماـن  رد  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  ترـضح 
هب ات  منک  راک  هچ  : » تفگ دـمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  یـصخش   (1)« تسین نانمؤم  قالخا  زا  ندادروتـسد 
وا هدب » ماجنا  تدوخ  ار  تدوخ  ياهراک  هدن و  روتسد  یـسک  هب  : » دندومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مورب »؟ تشهب 

ندیگنج لاح  رد  بسا ، رب  ِراوس  یتقو  اه  گنج  زا  یکی  رد  .دنک  لمع  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیـصوت ي  درک  شالت 
.داـتفا نیمز  يور  شریـشمش  تسد و  .درک  عـطق  ار  شتـسار  تسد  نمـشد  دوـب ، شتـسار  تسد  هب  شریـشمش  هک  یلاـح  رد  دوـب ،

ار گنج  تسا  بسا  رب  راوس  هک  یلاح  رد  اـت  دـهدب  وا  پچ  تسد  هب  درادرب و  ار  وا  ریـشمش  هک  دـهدب  روتـسد  یـسک  هب  تساوخ 
همادا
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هب ار  ریشمش  دش و  هدایپ  بسا  زا  رایـسب  تمحز  اب  شدوخ  .دهدن  روتـسد  یـسک  هب  هتفرگ  میمـصت  هک  دمآ  شدای  هعفد  کی  دهد ،
مرکا ربمایپ  تحیصن  مه  لاح  نآ  رد  هک  دوب  لاحـشوخ  گنج  زا  دعب  داد و  همادا  ار  گنج  دش و  بسا  راوس  تفرگ و  پچ  تسد 
مرکا ربمایپ  هدمآرب و  شندب  رب  ّطلـست  تموکح و  هدهع ي  زا  یبوخ  هب  مدآ  نیا  .تسا  هدرک  یلمع  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.دنتسناد یم  هتکن  نیمه  ار  وا  تاجن  طرش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هک دنتـسه  تسپ  ردق  نآ  اه  یـضعب  .دریگ  یمن  هدوهیب  تسپ و  ياه  میمـصت  دـش ، گرزب  ناسنا  حور  یتقو  هک : نیا  رخآ  هتکن ي 
نیا مالـسلا  مهیلع  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تاراختفا  زا  .تسا  نتفررد  راک  ریز  زا  ندرکنراک و  ناـشراختفا 

یحور تردـق  هناشن ي  دوخ  يدوخ  هب  ندرکراک  هکلب  دـنروآرد ، لوپ  طقف  هک  نیا  يارب  هن  دـندرک ، یم  تیلاعف  راـک و  هک  تسا 
نم يارب  هیقب  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  نم  يارب  اه  هّلق  كون  ات  اه  گنـس  نداد  لاـقتنا  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .تسا 

(1) .دننک راک 
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هب ار  نارگید  ّتنم  هک  نیا  زا  تسا  رت  ناسآ  رتاراوگ و  یتخـس ) راـک  نینچ  ینعی   ) هوک ياـه  هّلق  زا  یـشک  گنـس  نم  يارب  ِلاؤُّسلا 
زا دشاب و  هتـشادن  یلام  ناسنا  هک  تسا  نیا  گنن  میوگ : یم  نم  و  تسه ، گنن  بسک  راک و  رد  دـنیوگ : یم  نم  هب  .مشکب  شود 

نیدلا ص 340) نیعم  نب  نیسح  يدبیم ، .مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ناوید   ) .دهاوخب نارگید 
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.دـمهف یم  ار  اهراک  عون  نیا  ِیگدوهیب  یچوپ و  نوچ  دـهد ، یمن  ماـجنا  مارح  تشز و  لـمع  رگید  دـش  گرزب  ناـسنا  حور  یتقو 
هتشاد فرش  تزع و  شیارب  شـسفن  هک  نآ   (1)« ُُهتاوَهَـش ِْهیَلَع  َْتناه  ُهُسْفَن  ِْهیَلَع  ْتَمُرَک  ْنَم  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ادیپ ناسنا  رد  سفن  تمارک  رگا  ینعی  .تسا  راوخ  شرظن  رد  تاوهـش  دـنکب ، دوخ  سفن  يارب  تمارک  تفارـش و  ساسحا  دـشاب و 
نیا زا  اربم  تسا و  یلاع  یماقم  ياراد  هک  دـنک  یم  يدوخ  هجوتم  ار  ناـسنا  سفن  تمارک  .دـنک  یم  اـهر  ار  یتسرپ  توهـش  دوش ،

.دنک هدولآ  تسپ  ياهزیچ  هب  ار  دوخ  هک  تسا 

انعم مَلاع  هب  ریس  لماع  شزرو ؛

، درادن لابند  هب  ار  یلاع  هجیتن ي  نآ  دوش ، ماجنا  تالایخ  کیرحت  ساسا  رب  طقف  دـشاب و  هتـشادن  يرکف  يانبم  ندرک  شزرو  رگا 
ار حور  تموکح  یشزرو ، تانیرمت  زکرمت و  اب  ندب  دوب و  ناتندب  رب  تیمکاح  زکرمت و  ندرک  شزرو  رد  امش  هزیگنا ي  رگا  یلو 

یم مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  حور  هک  نیا  .دـنک  ادـیپ  طاـبترا  تیونعم  بیغ و  ملاـع  اـب  دـناوت  یم  یتحار  هب  ناـتحور  تفریذـپ ،
مـسج .دـندوب و  دوخ  ندـب  رب  مکاح  ترـضح  هک  دوب  تهج  نآ  هب  دـنک  ادـیپ  طابترا  تیونعم  بیغ و  ملاـع  اـب  یتحار  هب  تسناوت 

فرط هب  ار  ناشیا  ًامئاد  ندب  ياه  لیم  ترضح و 
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، شزرو قیرط  زا  دناوتن  هک  يراکشزرو  .دنتشاد  ار  تیونعم  بیغ و  ملاع  يوس  هب  ریـس  تصرف  ترـضح  اذل  دیـشک و  یمن  شدوخ 
دهاوخن تیونعم  ملاـع  يوس  هب  يریـس  دوش ، مکاـح  وا  رب  شندـب  یتّدـم  زا  سپ  دزیرب و  دوخ  ندـب  رب  تیمکاـح  تهج  يا  هماـنرب 

.تشاد

یم ندب  ریـسا  شحور  هجیتن  رد  دوش و  یم  ندب  راتفرگ  دـهاوخن  هچ  دـهاوخب و  هچ  تسا ، شندـب  لوغـشم  طقف  هک  یـسک  میتفگ 
یمیظع گرزب و  حور  یناـسنا  نینچ  دـهد ، یم  تسد  زا  ار  بیغ  ملاـع  يوـس  هـب  ریـس  زاورپ و  تردـق  یمدآ  نـینچ  حور  ددرگ و 

رد وا  .دـندوب  وا  یحور  تمظع  هجوتم  مدرم  دوبن ، شا  یناولهپ  دوب ، مدرم  هجوت  دروـم  یتـخت  ناوـلهپ  ناـهج  هک  نیا  تلع  .درادـن 
نتفرگ یتشک  لاح  رد  شبیقر  اب  هک  یتّدم  نآ  رد  تسا ، هدـید  بیـسآ  شبیقر  تسار  تسد  دـیمهف  یتقو  یتشک  ِیناهج  تاقباسم 
تـسد هب  وا  هک  دوب  يرگید  ياه  يزوریپ  زا  رت  گرزب  رایـسب  ندش  زوریپ  عون  نیا  .دنزن  تسد  وا  تسار  تسد  هب  دوب  بظاوم  دوب 

رب هک  نیا  يارب  دوش و  مکاح  شندـب  رب  دـناوتب  ات  درک  شالت  رمع  کی  وا  .درک  یتخت  ناولهپ  ناهج  ار  وا  اهراک  نیا  لاـثما  دروآ ،
.دنک لرتنک  ار  اه  نآ  دتسیاب و  دوخ  زیارغ  ولج  دیاب  دوش  مکاح  شندب 

ربک و رگا  یلو  دوش ، مکاح  مه  شبیقر  ندب  رب  ات  دوش  یم  دراو  هقباسم  نادیم  هب  شندب  رب  ِتیمکاح  ياتسار  رد  یعقاو  راکـشزرو 
هدروخ تسکش  يزوریپ ، نیع  رد  دش ، مکاح  وا  رب  شا  یهاوخ  دوخ 
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رد یـشزرو  تاـقباسم  ًاـساسا  .تسا  هدروخ  تسکـش  اـه  نآ  زا  وا  هدـش و  زوریپ  وا  رب  شا  یهاوخدوخ  ربـک و  عقاو  رد  نوچ  تسا 
، هقباسم نادـیم  رد  اه  نآ  .تسا  ناشدوخ  شکرـس  ياه  لیم  رب  ّطلـست  يارب  نیرمت  هوحن  کی  یقیقح ، ناناولهپ  انعم و  لـها  فرع 

دنک رارف  ناشدوخ  تسد  زا  دـهاوخ  یم  هک  ناشدوخ  رب  نونف  همه ي  اب  دـننک  یم  شالت  دـنریگ و  یم  ناـشدوخ  عقاو  رد  ار  بیقر 
.دنا هدش  ّطلسم  دوخ  ربک  رب  نوچ  دنوش ، یم  رت  عضاوتم  يزوریپ ، زا  سپ  مه  تهج  نیمه  هب  و  دنوش ، زوریپ 

دنلب هاکرپ  کی  لثم  ار  ناتندب  هک  دیوش  يوق  ردق  نآ  دـیناوت  یم  دـیهدب ، تهج  یحور  یمـسج و  ياه  تضایر  اب  ار  ناتحور  رگا 
(1) دنتفر یم  هار  بآ  يور  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  .دینک 

« تایح  » نوچ دراد ، رایـسب  تیونعم  هب  زاین  یتردق  نینچ  هتبلا  .دنتفر  نامـسآ  هب  سیردا  ترـضح  ترـضح و  نآ  هک  نیا  رت  مهم  و 
حور رگا  الاح  تسا  دـنوادخ  زا  لیـصا  یعقاو و  تاـیح  یفرط ؛ زا  .دریم  یم  ندـب  دـشابن  ندـب  رد  رگا  حور  تسا ، حور  هب  طوبرم 

ناسنا تسد  رد  قلطم  روط  هب  ندـب  مامت  دـیدش ، ِتایح  نآ  رثا  رد  تقو  نآ  دوش ، یم  دـیدش  شتایح  دوش ، لصو  ادـخ  هب  ًادـیدش 
عرذ لهچ  ار  نآ  دندروآرد و  اج  زا  یهلا  تردـق  اب  ناشدوخ ، شیامرف  هب  انب  ار  ربیخ  هعلق ي  ِرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .تسا 

نآ
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(1) .دندرک باترپ  رت  فرط 

تیمکاح نیمه  يارب  مالـسا  رد  یقیقح  شزرو  دننک و  یم  ادیپ  یبیجع  تردق  ناتمـسج  حور و  دینک  ادیپ  طابترا  مّویق  ّیح  اب  رگا 
يادخ اب  طابترا  هار  ندرک  راومه  شزرو ، زا  نامفده  تقیقح  رد  تسا ، مّویق  ّیح  يادخ  اب  طابترا  قیرط  زا  یندب  زیارغ  ندـب و  رب 

.تسا مّویق  ّیح 

.دیشاب هدرک  ادتقا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تقیقح  رد  ات  دیوش  يدنمتردق  راکشزرو  مّویق ، ّیح  اب  طابترا  قیرط  زا  مدنموزرآ 

« هتاکرب هللااهمحر و  مکیلع و  مالسلاو  »
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یلإ بولقلا  داشرإ  «) هَِّیناَّبَر ٍهَّوُِقب  ْنَِکل  ٍهَِّیناَمْسِج َو  ٍهَّوُِقب  َرَْبیَخ  َبَاب  ُْتعَلَق  اَم  ِهَّللاَو  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  - 1
زا يونعم  ینّابر  تّوق  اب  ار  نآ  نکلو  مدـنکن ، اـج  زا  دوخ  ینامـسج  تّوق  هب  ار  رد  نآ  نم  مسق  ادـخ  هب  ص 246 ) ج 2 ، باوصلا ،

.مدنک ياج 

گرزب باختنا  www.Ghaemiyeh.comناوج و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 85 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14830/AKS BARNAMEH/#content_note_78_1
http://www.ghaemiyeh.com


هدازرهاط داتسا  زا  هدش  رشتنم  راثآ 

يدیحوت شنیب  هچیرد  زا  يژولونکت  شنیزگ  · 

برغ ندمت  لزلزت  للع  · 

نیتسار دوخاب  یتشآ  قیرطزا  ادخ  اب  یتشآ  · 

سفن تفرعم  زا  هتکن  هد  · 

اه یچوپ  اب  هزرابم  البرک ، · 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  اب  یناحور  يداحتا  اروشاع ، ترایز  · 

همان 31) هغالبلا ، جهن  مالسلا ،» امهیلع  » نسح ماما  هب  یلع  ترضح  همان  حرش   ) دوب دیاب  نینچ  نیا  مدنزرف  · 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترضح  یخیرات  روضح  هفسلف  · 

تیودهم یتفرعم  ینابم  · 

مالسلا اهیلع  همطاف  يردقلا  هلیل  ماقم  · 

( يرهوج تکرح  نیقیدص و  ناهرب  حرش   ) نافرع ات  ناهرب  زا  · 

یتسه رد  ناسنا  قزر  هاگیاج  · 

ناسنا ره  ناج  دصقم  هب  رظن  سی ، لآ  ترایز  · 

مّهوت هتینردم و  گنهرف  · 

ینارون ییادرف  رد  یگدنز  هبدن ، ياعد  · 

یگدنز نیرت  يّدج  هب  تشگزاب  داعم ؛ · 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  تریصب  · 

ضیف هطساو  ینعم  هاگیاج و  · 

دوش یم  چوپ  یگنهرف  ياه  تیلاعف  هک  هاگنآ  · 
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حور ندش  یسدق  لماع  ؛ ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  · 

یهللا تیقب  ملاع  هب  دورو  لماوع  · 
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قح هب  رظن  ياه  هچیرد  انسح ، ءامسا  · 

یخیرات یهاگآدوخ  و  هیلع » یلاعت  هللا  ناوضر  » ینیمخ ماما  · 

عیرشت نیوکت و  رد  تماما  ماما و  · 

هکئالم هب  میلعت  ماقم  ماما و  · 

ناهنپ نتشیوخ  · 

مسینردم ياضف  رد  یمالسا  بالقنا  یقارشا  هاگیاج  · 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  بح  یلمع  يرظن و  ینابم  · 

بلق لقع و  لایخ ، بدا  · 

ینید ناسنا  ملاع  · 

ملاع رد  رگوداج  ناطیش و  ّنج و  هاگیاج  · 

مدآ ینیمز  تایح  فده  · 

دشاب دیاب  هک  هنوگ  نآ  نز ، · 

نید ندش  يدام  رطخ  · 

ینید ياهرواب  نتفای  تیلعف  یگنوگچ  · 

ندرم رنه  · 

هاگلتق رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يداش  زار  · 

هعیش ییاز  ندمت  · 

مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  يرون  تقیقح  · 

جرف راظتنا  تریصب و  · 

یتسه دُعب  نیرت  ینطاب  روهظ  طیارش  نامزلارخآ ؛ · 
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« هیلع یلاعت  هللا  ناوضر   » ینیمخ ماما  تیصخش  لیذ  كولس  · 

تیؤر هچیرد  ناضمر 

80 ص :

گرزب باختنا  www.Ghaemiyeh.comناوج و  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 93زکرم  هحفص 89 

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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