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درخ ناج و  دنوادخ  مان  هب 

درذگنرب هشیدنا  رترب  نیزک 

شوه گنهرف و  هب  دشاب  هدنز  تلد 

شوکم یناوت  ات  ناهج  رد  دب  هب 

یبدا و یملع ، بتک  اه و  همان  تغل  رد  ار  یعونتم  فیراعت  هک  تسیا  هژاو  یناسنا ، مولع  تاحالطصا  زا  رگید  يرایـسب  رانک  رد  گنهرف 
یم نخـس  نآ  هنماد  میهاـفم و  یگدرتـسگ  تیمها ، زا  هژاو ، نیا  زا  نوگاـنوگ  فیراـعت  دوجو  تسا . هداد  صاـصتخا  دوـخ  هب  یخیراـت 

گنهرف اـما  دـنا . هدـیمان  گـنهرفاب » ناویح   » ار وا  ناـسنا ، زا  یفیرعت  رد  یتح  تسا . رـشب  یگدـنز  دوجو و  زا  یـشخب  گـنهرف ، دـیوگ .
؟ دریگ یمربرد  ار  یمیهافم  لوصا و  هچ  تسیچ و 

گنهرف فیرعت 

گنهرف فیرعت 

یگرزب و لقع و  شناد و  ملع و  هک  تسا  جنهرف  نزو  رب  گنهرف  : » تسا رارق  نیدب  هدـش  هئارا  گنهرف »  » زا هک  یفیرعت  عطاق ، ناهرب  رد 
زیراک هدروآربرـس و  رگید  ياج  زا  هدـیناباوخ  نیمز ، رد  هک  دـنیوگ  زین  ار  یتخرد  خاش  تسا . یـسراف و ... تاغل  باتک و  یگدـیجنس و 
. تسا هدش  هئارا  گنهرف  زا  فیراعت  نیمه  شیب  امک  زین  ادخهد  همان  تغل  نیعم و  گنهرف  رد  گنهرف »  » هژاو دنا ». هتفگ  زین  ار  بآ 

راب مسا و  تروص  هب  راب  کی  دراد . توافتم  تخاس  ود  رف »  » هژاو گنه .»  » يرگید و  رف »  » یکی تسا . هدش  لیکـشت  ءزج  ود  زا  گنهرف ،
هب رگید 
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: دریذپ یم  ار  ریز  یناعم  تروص  ود  ره  رد  هک  دوش  یم  هدید  تاملک  راتخاس  رد  دنوشیپ . تروص 

. تسا لالج  یگدنشخرد و  تمظع ، هوکش ، يونعم ، يورین  ینعم  هب  مسا  نامتخاس  رد  رف » ( » فلا . 1

. تسا نوریب  شیپ و  الاب ، ولج ، ینعم  هب  تروص  نیا  رد  تسا  دنوشیپ  هملک ، نامتخاس  رد  رف »  » یتقو ب )

یم قـالطا  زین  نزو  هورگ و  راـقو ، ینیگنـس ، هب  تسا و  ندیـشک  ینعم  هب  تسا و  ( Thanga  ) گنس ییاتـسوا  هشیر  زا  زین  گنه » . » 2
یتلم ِدارفا  دوجو  يافرژ  زا  ینعی  گنهرف  رگید ، ترابع  هب  تسا . ندیشک  نوریب  ندیـشک و  الاب  ینعم  هب  گنهرف ، هژاو  عومجم  رد  دوش .

ار يدرف  هژیو  ینورد و  ياهدادعتـسا  ینهذ و  لقتـسم  ياههدـیوارت  هتفهن و  ياهورین  تانونکم و  اه و  ینتـسناد  هعماج ، کی  نورد  زا  ای 
، يرایتخب .« ) یمدآ هتخانـشان  هتخانـش و  ياه  تیقالخ  اه و  هدـیدپ  ندرک  راـبرپ  ندوزفا و  هجیتن  رد  نتخاـس و  راکـشآ  ندیـشک و  نوریب 
ات دزادرپ  یم  ادـخ  زین  ناهج و  ناسنا ، ریـسفت  نایب و  هب  اه  نامرآ  اهرواب و  دـیاقع ، زا  يا  هعومجم  اب  نافرع  نانوچ  گنهرف  ص31-33 )

ناهج و زا  نالک  ریـسفت  کی  نودب  و  اهنامرآ ، اهراجنه ، اهـشزرا ، زا  يا  هعومجم  نودـب  هک  تفای  ناوت  یمن  ار  یگنهرف  چـیه  هک  اجنآ 
نودب رگید  ینایب  هب  یـشیارگ و  ياه  هزیگنا  تادهعت و  اهرواب و  زا  يا  هعومجم  نودب  یگنهرف  چیه  نینچمه  دشاب . هتـشاد  دوجو  ناسنا 

عونتم و ياـه  هنماد  دـناوت  یم  گـنهرف  هیاـپ ، نیا  رب  دریگب . لکـش  دـناوت  یمن  اـه  هعفاد  اـه و  هبذاـج  اـه ، ضغب  بح و  زا  يا  هعوـمجم 
یفیط یعمج  تاداع  اه و  نامرآ  اهرواب و  زا  يا  هولج  هاگ  دـبای و  یم  ار  دودـحم  یـصوصخ و  یلکـش  هاـگ  دریگب . دوخ  هب  ار  یتواـفتم 

نیا قبط  رب  دوش . یم  یموق  هدرتسگ 
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دوش و یم  لقتنم  ملعت  میلعت و  قیرط  زا  هک  هدـش  لماش  ار  یتاداـع  بادآ و  اـهراجنه ، اـه ، شزرا  اـه ، یهاـگآ  دـیاقع ، گـنهرف   » هتفگ
یتروص گـنهرف ، دـشاب  ریگارف  هدرتـسگ و  دوش  یم  ققحم  اـه  نآ  نیب  رد  گـنهرف  هک  یعمج  رگا  دـنک و  یم  ادـیپ  ار  یعمج  یتروـص 
گنهرف رد  ( 53 : 1387 ایناسراپ , .« ) دروآ یم  دیدپ  ار  اه  گنهرف  هدرخ  ای  صاخ  گنهرف  دـشاب ، دودـحم  رگا  دـنک و  یم  ادـیپ  یمومع 

. دـنوش یم  لماش  ار  یفلتخم  ياه  تفرعم  کی  ره  هک  درک  هدـهاشم  ناوت  یم  ار  گنهرف  زا  یفلتخم  داعبا  حوطـس و  یعمج ، اـی  یمومع 
، تایبدا تاررقم ، قوقح و  تاداع  بادآ و  نابز ، تروص  هب  هک  نیداینب  تاداقتعا  اهرواب و  اه ؛ شزرا  اـهراجنه و  اـه ، هناـشن  اـهدامن و 
. دنوش یم  عقاو  گنهرف  نیا  زا  یحطـس  ای  شخب و  رد  کی  ره  دننک و  یم  ادـیپ  زورب  فلتخم  نایدا  اه و  هفـسلف  فراعم ، مولع ، ریطاسا ،

. تفگ میهاوخ  نخس  نآ  زا  همادا  رد  هک  تسا  یمومع  گنهرف  دومن  نیرتزراب  هماع  گنهرف 

شخب هک  دنتسه  اه  گنهرف  نیمه  هاگ  هکارچ  تسا ؛ هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  يرایسب  هجوت  اه ، گنهرف  هدرخ  ای  یمومع و  ياه  گنهرف 
ياه شخب  نیرت  مهم  زا  یکی  ناونع  هب  هماع  گـنهرف  هراـبرد  دـعب  لـصف  رد  دـنهد . یم  لکـش  ار  يا  هعماـج  یگنهرف  تیلک  زا  یگرزب 

. داد میهاوخ  حرش  ار  گنهرف  هب  طوبرم  تاحالطصا  زا  رگید  یخرب  نآ  رانک  رد  تفگ و  میهاوخ  نخس  هعماج  کی  گنهرف 
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گنهرف يرظن  ینابم  یخرب  : مود لصف 

هراشا

گنهرف يرظن  ینابم  یخرب  : مود لصف 
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، گنهرف یـصوصخ  ياه  تروص  دنک . یم  ادـیپ  یـصوصخ  تروص  هاگ  دراد ، یمومع  تروص  هاگ  گنهرف  دـش ، هتفگ  هک  روط  نامه 
هماع گنهرف  هرابرد  راـصتخا  هب  شخب  نیا  رد  تسا . هدـش  ماـجنا  نآ  هراـبرد  يرایـسب  ياهـشهوژپ  نونکاـت  هک  دراد  ياـهدرتسگ  ثحب 

. دراد يرتشیب  یکیدزن  تسا  تایبدا  رد  گنهرف  هاگیاج  هک  ثحب  دروم  عوضوم  اب  گنهرف ، زا  عون  نیا  هکارچ  مییوگ ؛ یم  نخس 

هماع گنهرف 

هماع گنهرف 

مایلیو تسا . هدـش  همجرت  زین  هدوت  گنهرف  ماوع و  شناد  هماع ، گـنهرف  مدرم ، گـنهرف  هب  یـسراف  ناـبز  رد  هک  ( folklore) رولکلوف
رد دـیاب  هک  دوب  ییاه  شهوژپ  رب  رظان  هژاو  نیا  يو ، رظن  زا  درک . ناونع  لاس 1846 م . رد  راب  نیلوا  ار  حالطصا  نیا  یسیلگنا  زمات  ناج 

(6  : 1371 پارپ ، . ) تفرگ یم  تروص  دنا ، هدنام  یقاب  میدق  راودا  زا  هک  ییاه  هنارت  تافارخ و  تادهاشم ، بادآ و  تاداع ، هنیمز 

نیا دوش . یم  قالطا  هنایماع  راعـشا  اه و  هنارت  لاثما ، تایاکح ، اـه ، هناـسفا  تاداـع ، دـیاقع ، موسر ، بادآ و  هعومجم  هب  هماـع  گـنهرف 
هدوت ياهرواب  قوذ و  تایحور و  دـننک و  هجوت  دوخ  نورد  شیوخ و  نتـشیوخ  هب  رتشیب  هچ  ره  ات  دـنک  یم  کمک  اه  ناسنا  هب  گنهرف 

نتم هماع ، گنهرف  دنبای . یهاگآ  دوخ ، تلم  یگنهرف  یعمج و  تیوه  رب  دنسانشب و  ار  هعماج 
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گنهرف رذگهر ، نیا  زا  دراذگ و  یم  رثا  یمدآ  ياههشیدنا  راتفر و  تالاح و  هیلک  رد  نیاربانب ، دهد . یم  لیکشت  ار  درف  یگدنز  یلـصا 
هماع گنهرف  رذگهر  زا  ( 45  : 1357، نآ شقن  شنک و  تایـصوصخ ، هماع  گنهرف  هلاقم  یقیلخ , .« ) دنام یمن  ریثأت  یب  زین  یمـسر  ریغ 

، ور نیا  زا  دوش . یم  هداد  شزومآ  یعامتجا  ینید و  یقالخا ، قیقد  هتکن  نارازه  ناتـساد  لثملا و  برـض  لثم ، رعـش ، تیاکح ، بلاـق  رد 
مومع هب  نآ  یفرعم  تخانـش و  هماع و  گنهرف  رب  هیکت  اب  دنناوت  یم  ناسانـش  مدرم  ناسانـش و  هعماج  نابیدا ، هماع ، گنهرف  ناصـصختم 

. دننارورپب مدرم  ناهذا  رد  ار  يدیدج  ياهنامرآ  فادها و  شزومآ ، عامتجا و  تسایس ، ياه  هصرع  ناصصختم  مدرم و 

هب هدیسر ؛ ام  تسد  هب  اه  لثملا  برض  نهک و  نوتم  لالخ  زا  یقالخا  ياه  شزرا  یسررب  هماع و  گنهرف  نوچ  یتالوقم  زا  نتفگ  نخس 
داجیا ای  ییایوپ  رد  ار  ینادـنچ  شقن  دنتـسه و  ناگتـشذگ  گـنهرف  ناگدـننک  فرـصم  ًافرـص  يزورما  ياـه  ناـسنا  هک  تسین  اـنعم  نیا 

یم یبوخ  هب  عماوج  تسا و  هدش  تیمها  زئاح  يرگید  نامز  ره  زا  شیب  گنهرف  هلوقم  نارود  نیا  رد  هکلب  دنرادن . دیدج  ياه  گنهرف 
ره زا  شیب  هزورما  ور ، نیا  زا  دنک . یم  نییعت  زورما  ناهج  رد  ار  اهنآ  هاگیاج  ناش  یفـسلف  یگنهرف و  یلم ، تیوه  تیـصخش ، هک  دنناد 

. دننک یم  هجوت  رثوم  یگنهرف  تادیلوت  گنهرف و  ياه  شزرا  هب  يرگید  نامز 

زورما ناهج  رد  گنهرف  تیمها 

زورما ناهج  رد  گنهرف  تیمها 

یموب و يراتخاس  نهک و  یتمدق  ياراد  هک  یعماوج  رد  هک  دوش  یم  نشور  عوضوم  نیا  میدرمشرب  گنهرف  يارب  هک  یتیمها  هب  هجوت  اب 
تسا هتفرگ  لکش  نآ  دارفا  نایم  رد  یصاخ  یگنهرف  ياهراتخاس  دنتسه و  یتنس 
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، ور نیا  زا  تسا . لباقت  رد  دـنراد  نیداینب  توافت  ظاحل  يرایـسب  رد  هک  نردـم  گنهرف  اـب  دراوم  رتشیب  رد  نهک  گـنهرف  تسا . هنوگچ 
دنراذگن دـنیامن و  لح  ار  یگنهرف  لضعم  نیا  ات  دنـشیدنا  یم  یتادـیهمت  اه و  هار  هب  هراومه  عماوج ، نیا  رد  گنهرف  هزوح  ناصـصختم 

هب اـه  نرق  سپ  زا  هک  ینید  ياـهراجنه  اـه و  شزرا  اـهرواب ، لاـثم : ناونع  هب  دوش . رجنم  یگنهرف  نارحب  داـجیا  هب  ود ، نیا  ناـیم  لـباقت 
نامگ یب  تسا . هدوب  یهلا  يایلوا  ایبنا و  ياسرف  تقاط  ياه  جـنر  غیرد و  یب  ياه  یناشف  ناج  تادـهاجم و  دروآ  هر  هدیـسر ، اـم  تسد 
تـسا هدوب  ینید  گنهرف  نید و  هار  رد  نادـهاجم  شالت  تمه و  هب  تسا  هدـنز  زورما  ناهج  رد  ینید  ياه  شزرا  اهرواب و  نونکات  رگا 

ياه هیام  ناج  ینغ و  رـصانع  ظفح  يارب  ور ، نیا  زا  دنا . هدرپس  تناما  رـضاح ، لسن  هب  ار  نآ  هدرک و  يرادساپ  نآ  زا  یگتـسیاش  هب  هک 
. تسا يرورض  يرما  هعماج ، گنهرف  یسدنهم  يزیر و  همانرب  تیریدم و  ینید ، یلم و  گنهرف  لیصا 

گنهرف یسدنهم 

گنهرف یسدنهم 

بالقنا یلاع  ياروش  ياضعا  رادید  رد  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  راب  نیلوا  هک  تسا  ون  ًاتبـسن  يا  هژاو  تایبدا ، رد  گنهرف  یـسدنهم 
نانوچ تسا و  روشک  کی  تیریدم  همیخ  نوتس  ناونع  هب  گنهرف  ناشیا ، هاگدید  زا  دندرک . هدافتـسا  رذآ 1381  خیرات 16  رد  یگنهرف 

نداد تهج  هفیظو  گنهرف ، يارب  ناشیا  دراد . نایرج  روضح و  يروشک  نالک  نوگانوگ  ياـه  تیلاـعف  همه  دـبلاک  رد  هک  تسا  یحور 
اه یهام  هک  دنتـسناد  يروت  دننام  ار  گنهرف  دـندش و  لئاق  هعماج  یمومع  راتفر  نهذ و  هب  نداد  لکـش  يروشک و  نالک  تامیمـصت  هب 

روت نیا  لخاد  رد  دننادب  ناشدوخ  هکنیا  نودب 
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(23/10/1382، يا هنماخ  هللا  تیآ  . ) دنوش یم  تیاده  یتمس  هب  دننک و  یم  تکرح 

هـصرع میهافم  هب  ندیـشخب  تینیع  ددص  رد  هک  دوش  یم  هراشا  يروما  هب  عقاو ، رد  دـیآ  یم  نایم  هب  گنهرف  یـسدنهم  زا  نخـس  هاگره 
رد هک  تسا  ییاه  هار  اه و  شور  اه ، فدـه  اه ، میمـصت  زا  يا  هعومجم  راد  هدـهع  گـنهرف  یـسدنهم  نخـس ، رگید  هب  تسا . گـنهرف 
هب تاناکما و  اه ، تیفرظ  اهدیدهت ، اه ، تصرف  ییاسانش  هباثم  هب  گنهرف  یسدنهم  تسا . یگنهرف  رت  یلک  ماکحا  یجراخ  ققحت  تهج 

هناگیب و ياهدامن  اـه و  شزرا  اـب  هلباـقم  یگنهرف ، رـصانع  ندرک  هنیداـهن  اهدـیدهت ، اـب  هلباـقم  يارب  دوجوم ، عضو  ییاسانـش  یلک  روط 
شیوخ یگنهرف  تیوه  ظفح  یگنهرف و  بولطم  تیعـضو  هب  لین  گنهرف و  شیـالاپ  رگید ، یتراـبع  هب  يدوخ . گـنهرف  رد  نآ  خوسر 

، هعلاطم دروم  یعامتجا  یـسایس و  يداصتقا ، ياـه  ماـظن  رگید  اـب  یگنهرف  ماـظن  ناـیم  لـماعت  تیفیک  یـسدنهم ، نیا  رد  نینچمه  تسا .
هک ناریا  هعماج  هژیو  هب   ) عامتجا هصرع  رد  ار  نآ  هاگیاج  گنهرف و  یـسدنهم  تیمها  عوضوم ، نیا  دریگ . یم  رارق  يزاـسزاب  یحارط و 
یم دیکأت  هنیمز  نیا  رد  قیقد  يزیر  همانرب  رب  دـنک و  یم  صخـشم  تسا ) برغ  ینید و  یلم ، یناتـساب  یلحم ، گنهرف  راهچ  اب  لباقت  رد 

. تسا هدش  هتسب  نیذآ  يداهج » تیریدم  یلم و  مزع  اب  داصتقا  گنهرف و  مان   » اب هک  يراج  لاس  رد  صوصخ  هب  دزرو .

یـسدنهم يارب  یگنهرف ، بالقنا  یلاـع  ياروش  نآ ، ندرک  یـسدنهم  گـنهرف و  هلوقم  رب  يربهر  مظعم  ماـقم  رایـسب  دـیکأت  هب  هجوت  اـب 
نارازگراک ناسانـش و  هعماج  نالوئـسم و  ناریدـم ، يارب  هک  تسا  هتفرگ  رظن  رد  ار  یلوصا  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ماـظن  رد  گـنهرف 

نیا زا  یهاگآ  يارب  . ) تسا دنمدوس 
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(369 371 ج 2 : : 1385 یگنهرف ، بالقنا  یلاع  ياروش  تابوصم  یعوضوم  یفیصوت و  شرازگ  هب : دوش  عوجر  لوصا 

یگنهرف و ياه  شزرا  زا  ات  میدـش  نآ  رب  یگنهرف ، نارحب  زا  يریگولج  رد  گـنهرف  یـسدنهم  گـنهرف و  تیریدـم  تیمها  هب  هجوت  اـب 
. مییوگب نخس  راصتخا  هب  نآ  زا  يریگولج  ياه  هار  یگنهرف و  نارحب 

یگنهرف نارحب  یگنهرف و  ياه  شزرا 

یگنهرف نارحب  یگنهرف و  ياه  شزرا 

شزرا دریگ . یم  لکش  یصوصخ  هب  یگنهرف  ینید و  یفـسلف ، يرکف ، ياه  شزرا  اهرواب و  زا  يا  هعومجم  داینب  هیاپ و  رب  يا  هعماج  ره 
ياهوگلا صاخـشا ، تیمها  ات  دـبای  یم  ناکما  هعماج  ای  هورگ  اـهنآ ، کـمک  هب  هک  دنتـسه  ییاـهرایعم  یـسانش ، هعماـج  هاگدـید  زا  اـه 

: دنتسه ریز  حرش  هب  ییاه  یگژیو  دجاو  اه  شزرا  نیا  دنک . یبایزرا  ار  یگنهرف  یعامتجا  نایعا  رگید  اه و  فده  يراتفر ،

. دنتسه گنهرف  یلصا  هتسه  اه  شزرا  . 1

(13 : 2005 دستفاه ، . ) دنوش یم  رییغت  راچد  یتخس  هب  اه  شزرا  . 2

راکورـس تساهنآ  ندوب  حیحـصان  ای  حیحـص  دـب ، بوخ و  رب  مکح  هک  ییاهزیچ  نآ  ای  تسا و  عونمم  ای  يرورـض  هچنآ  اب  اه  شزرا  . 3
. دنراد

(28 رهگ ، کین  دننک ( . یم  ادیپ  یبایزرا  ناکما  هعماج  ای  هورگ  دارفا ، رد  هک  دنتسه  ییاهرایعم  اه  شزرا  . 4

. دریگ یم  شیپ  ار  صاخ  يراتفر  نآ ، رب  هیکت  اب  درف  هک  دنتسه  يرادیاپ  ًاتبسن  رواب  ای  هدیقع  اه  شزرا  . 5

لزلزت دروم  یگنهرف  هنیداهن  ياه  شزرا  يا  هعماج  رد  هاگ  ره  دنهد . یم  لیکـشت  ار  يا  هعماج  ره  یگنهرف  تفاب  یعامتجا ، ياه  شزرا 
. دنک یم  ادیپ  یگنهرف  یگتخابدوخ  ای  تیوه و  نارحب  زا  یگنر  هعماج ، نآ  دریگ  رارق 
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رد هعماج (  کی  ای  درُخ ) دح  رد  صخش (  کی  تسا  نکمم  هک  تسا  ینارحب  نیرتیدج   » نادنمـشیدنا زا  یخرب  رواب  هب  یگنهرف  نارحب 
صخش دراد . يرایسب  ياهدمایپ  نآ ، اب  ییورایور  رد  ندشن  قفوم  هک  تسا  يدج  تهج  نادب  نارحب  نیا  دوش . هجاوم  نآ  اب  نالک ) دح 

، نارگید یبدرون و  دوش ( . یم  هجاوم  يددـعتم  تالکـشم  اب  تایح  همادا  رد  تسا  يدـج  لکـشتم و  تیوه  کی  دـقاف  هک  يا  هعماج  اـی 
(64  : 1380

ینید و تموـکح  رد  هژیو  هب  تسا ، رادروـخرب  یناوارف  تـیمها  زا  دراد  نـیرید  یتمدـق  هـک  یناریا  هعماـج  رد  تیوـه  گـنهرف و  هلئـسم 
تیمها یگنهرف و  ياه  شزرا  هلئـسم  تسا . هداهن  انب  یگنهرف  ياه  شزرا  هیاـپ  رب  ار  دوخ  ساـسا  هک  ناریا  یمالـسا  يروهمج  یگنهرف 

رودص  » ناونع اب  یموهفم  هک  تسا  يا  هلئـسم  دش و  یم  هدـید  هللا  همحر  ماما  نانخـس  رد  اهراب  بالقنا  ناوا  نامه  زا  اهنآ  ظفح  لاقتنا و 
ياج یگنهرف  يا  هلوقم  رد  زین  ینید  بالقنا  تسا و  یگنهرف  يا  هلوقم  نید ، هک  دنتـسناد  یم  یبوخ  هب  ناـشیا  درک . داـجیا  ار  بـالقنا »

یم هکنیا  : » دـنتفگ دـندرک و  هئارا  یگنهرف  يراک  هار  ناریا  یگنهرف  یلم و  تکرح  نیا  رودـص  يارب  یتح  ناـشیا  ور ، نیا  زا  دریگ . یم 
همه ام  مینک . ییاشگروشک  میهاوخ  یم  ام  هک  دـننکن  تشادرب  نآ  زا  ار  طلغ  ینعم  نیا  دوشب ، رداص  اج  همه  هب  ام  بـالقنا  دـیاب  مییوگ 
عقاو ناریا  رد  هک  يرادیب  نیا  میهاوخ  یم  ام  دنـشاب . ناشدوخ  لحم  رد  دیاب  اهروشک  همه  میناد . یم  نامدوخ  زا  ار  نیملـسم  ياهروشک 

تلود همه  رد  اه و  تلم  همه  رد  نیا  دندرک ، هاتوک  ناشدوخ  نزاخم  زا  ار  اهنآ  تسد  دنتفرگ و  هلـصاف  اه  تردقربا  زا  ناشدوخ  دـش و 
(266 ج11 : نامه ، ...«. ) تسا نیا  ام  يوزرآ  دوشب . اه 

مظعم ربهر  هکلب  دبای ، یمن  همتاخ  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  ياه  هتفگ  هب  اهنآ  رودص  موزل  بالقنا و  یگنهرف  ياه  شزرا  موهفم  رب  دـیکأت 
زین بالقنا ،
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. دنناد یم  یمالـسا  بالقنا  یلـصا  فادها  زا  ار  بالقنا  یگنهرف  ياه  شزرا  رودص  نانچمه  دنا و  هتـشاد  دیکأت  عوضوم  نیا  رب  هراومه 
: دنا هدومرف  ناشیا  هلمج  نآ  زا 

بالقنا دوب ؛ هدرک  هراچیب  ار  روشک  مدرم  هک  يا  هتسباو  دساف  تموکح  یلخاد و  دادبتسا  اب  هزرابم  تهج  کی  تشاد : تهج  ود  بالقنا 
نخـس و ههجو  رگید ، تهج  دشاب ؛ یمالـسا  تموکح  دـنوش و  هرادا  مدرم  مالـسا ، نماد  رد  دـهد ؛ تاجن  ار  تلم  روشک و  تساوخ  یم 
ای ییاقیرفآ  ای  یبرغ  ای  ییاـپورا  رکفتم  نـالف  ـالا  درک و  بذـج  دوخ  هب  ار  اـیند  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا . تیرـشب  اـیند و  يارب  ون  ماـیپ 
زا ات  تسین  ام  روشک  لخاد  هک  وا  دـنک ، یم  شیاتـس  ار  مدرم  تکرح  یمالـسا و  ماـظن  یمالـسا و  بـالقنا  ماـما و  هک  نیتـال  ياـکیرمآ 

دیاب ام  تسا و  مهم  رایسب  مود  هبنج  دنک . یم  راداو  شیاتس  هب  ار  وا  هک  تسا  مالسا  یناسنا  یناهج و  مایپ  دشاب ؛ هدیمهف  يزیچ  تموکح 
خیرات 17/11/80) رد  یمالسا  تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  یلاع  ياروش  ياضعا  اب  رادید  رد  يربهر  تانایب  . ) مینک نایب  ار  اهنیا  میناوتب 

یـساسا ياه  هیام  نب  تسا و  دوخ  ینید  یگنهرف و  ياه  شزرا  ظفح  زا  ریزگاـن  یگنهرف ، یبـالقنا  ناونع  هب  ناریا  بـالقنا  عومجم ، رد 
راـک گـنهرف ، رکف و  هنحـص  رد  میناوتب  اـم  رگا   » بـالقنا مظعم  ربهر  هدومرف  هب  هک  ارچ  دـنک ؛ یم  ذـخا  اـه  شزرا  نیمه  لد  زا  ار  دوخ 

تفرـشیپ هب  هعماج  هک  تسا  گنهرف  ظفح  لِبق  زا  هک  ارچ  نامه ) «. ) دوش یم  یثنخ  ایند  يدام  ياهدیدهت  همه  میهدـب  ماجنا  يا  هتـسیاش 
اهنآ لالخ  زا  ناوت  یم  هک  یلئاسم  هلمج  زا  دبای . یم  تسد  تردق  هب  تیاهن  رد  دسر و  یم  یماظن  يداصتقا و  یسایس ،
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: تسا ریز  دراوم  تفای  تسد  بالقنا  یگنهرف  ياه  شزرا  گنهرف و  ظفح  فادها  هب 

؛ یمالسا بالقنا  یناریا و  ندمت  گنهرف و  نییبت  یفرعم و  . 1

؛ اه گنهرف  اه و  ندمت  يوگو  تفگ  ياه  هنیمز  ندروآ  مهارف  حرط و  هئارا  . 2

؛ یمالسا گرزب  تما  تدحو  تیوقت  . 3

؛  مالسلا مهیلع  تیب  لها  گنهرف  يایحا  عیشت و  لیصا  ياه  هرهچ  یفرعم  . 4

. یسراف تایبدا  نابز و  شرتسگ  جیورت و  . 5

تـسرد يریگارف  ترورـض  رب  ناگدنـسیون ، نادنمرنه و  نالوئـسم ، زا  یهورگ  اب  رادـید  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  ریخا ، دروم  رد 
: دندومرف یمالسا  بالقنا  مایپ  لاقتنا  رد  یسراف  نابز 

تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  یهاگشناد  نابز  ای  مود و  نابز  ناونع  هب  یسراف  نابز  ناهج ، زا  یطاقن  رد  یمالسا ، بالقنا  تکرب  هب  زورما 
ار یسراف  نابز  جیردت  هب  ناریا ، نویزیولت  ویدار و  قیرط  زا  دنا  هتسناوت  دارفا  زا  يرایـسب  برعلا  هریزج  دننام  ناهج  زا  یقطانم  رد  یتح  و 
اب زین  ناناملـسمریغ  دنریگ و  یم  بالقنا  زا  ار  مالـسا  مایپ  یـسراف ، نابز  نتخومآ  اب  ناناملـسم  نینچمه  دـننک . ملکت  نآ  اب  دـنریگب و  ارف 

خروم 24/2/1377) ناهیک ، . ) دننک تفایرد  بالقنا  نیا  ردپ  ماما و  زا  ار  ون  مایپ  دنهاوخ  یم  یسراف  نابز  يریگارف 

نئمطم ياه  لاناک  زا  یکی  ناونع  هب  یـسراف ، ناـبز  زا  یمالـسا ، تاـطابترا  گـنهرف و  ناـمزاس  نالوئـسم  اـب  رادـید  رد  ناـشیا  نینچمه 
تـسا یـسراف  نابز  ام ، یگنهرف  نئمطم  ياه  لاناک  زا  یکی  مدقتعم  نم  : » دنیامرف یم  نابز  نیا  جیورت  هنیمز  رد  دننک و  یم  دای  یگنهرف 

«. دنک ادیپ  جاور  نابز  نیا  ات  مینک  ینابیتشپ  نیمأت و  ار  نآ  میناوتب  دیاب  هک 

یگنهرف نارحب  یگنهرف و  ياه  www.Ghaemiyeh.comشزرا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


25 ص :

یمالسا نافرع  رعش و  رد  گنهرف  باتزاب  موس : لصف 

هراشا

یمالسا نافرع  رعش و  رد  گنهرف  باتزاب  موس : لصف 
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 ! زروم تلفغ  نطو  نییآ  گنهرف و  هر  رد 

تسا رب  یب  یتخرد  نییآ ، گنهرف و  یب  کلم 

راهب يارعشلا  کلم 

دریگ یم  لکش  صخشم ، ییایفارغج  هزوح  رد  هک  تسا  ییاهراجنه  اه و  شزرا  اهرواب ، زا  يا  هعومجم  گنهرف  میتفگ ، هک  هنوگ  نامه 
هک هنوگ  نیدب  دراد . گنهرف  هباشم  یفیرعت  شیبامک  زین  تایبدا  رگید ، يوس  زا  دنز . یم  مقر  ار  ینیمزرس  ره  یلم  تیوه  همانسانش و  و 

دـشاب و هدرک  ریبعت  اه  تروص  نیرتهب  نیرت و  یلاع  رد  ار  اه  لایخ  راکفا و  نیرتهب  نیرتدـنلب و  هک  تسا  یبوتکم  راثآ  هعومجم  تایبدا ،
هب نآ  زا  یفلتخم  عاونا  نونف و  یعامتجا ، یـسایس و  تابـسانم  تایـضتقم و  ببـس  هب  مه  دارفا و  ماوقا و  عیاـبط  لاوحا و  ياـضتقا  هب  هتبلا 

. دننک یم  تیوقت  دنهد و  یم  رارق  ریثات  تحت  ار  رگیدکی  دوخ ، هنماد  یگدرتسگ  دوجو  اب  تایبدا  مه  گنهرف و  مه  دشاب . هدـمآ  دوجو 
دـشاب رتشیب  ینغ  هدنزرا و  یبدا  راثآ  هاگره  هک  دوش  یم  لصاح  هجیتن  نیا  یخیرات  فلتخم  راودا  رد  يواکاو  تقد و  اب  هک  يا  هنوگ  هب 

یبدا راثآ  شیادـیپ  رتسب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یقیمع  هدرتسگ و  گنهرف  هاگره  دراد و  دوجو  مه  يرتراد  هشیر  رت و  ینغ  ياه  گنهرف 
. دوش یم  قلخ  يا  هیامرپ  قیمع و  راثآ  ددرگ و  یم  مهارف  زین 

دیاقع موسر ، بادآ و  نابز ، هساـمح ، تعیبط ، نوچ : ییاـه  هلوقم  تسا . هدـش  رکذ  ینوگاـنوگ  ياـه  عوضوم  فلتخم  لـلم  تاـیبدا  رد 
، ینید
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رد اه  هلوقم  نیا  تسا . تاعوضوم  نیا  هلمج  زا  يرـشب  تاساسحا  ینافرع و  یفـسلف و  یملع ، ياه  هشیدـنا  یخیرات ، تاعوضوم  اهرنه ،
صاخ ياه  گنهرف  فلتخم ، ياه  لکش  هب  يرشب  نوگانوگ  ماوقا  اه و  تلم  نایم  رد  هک  دنتسه  گنهرف  یـساسا  رـصانع  نامه  تقیقح 
یخرب اه  هلوقم  نیا  نایم  رد  تسا . صاخ  ییایفارغج  مدرم  تالاح  لاوحا و  يامن  مامت  هنییآ  زین  تایبدا  دهد و  یم  لکش  ار  ناهج  مدرم 

نیا زا  مادک  ره  هک  دنراد  يرت  هتسجرب  هاگیاج  ینافرع  یفـسلف و  ياه  هشیدنا  ینید و  دیاقع  دننامه  موسر  بادآ و  تعیبط ، ریظن : دراوم 
عاضوا زین  یسراف  تایبدا  رد  دنا . هتفای  دومن  یگتـسجرب و  هعماج  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس - عاضوا  بسانت  هب  هرود  ره  رد  اه  هلوقم 

یم ینید  ياه  هشیدنا  دیاقع و  لوح  رتشیب  یگنهرف ، تالوقم  زا  ار  یـسراف  تایبدا  يریگ  هرهب  افـص  هللا  حیبذ  تسا . هدوب  لاونم  نیمه  رب 
: دیوگ یم  دناد و 

ثیداحا نآرق و  زا  عیسو  يریگ  هرهب  اب  دش و  هدرورپ  ینید  نوتم  ناماد  رد  دومن و  دشر  یمالسا  گنهرف  رتسب  رد  ادتبا  زا  یسراف  تایبدا 
زا دـیآرد و  یناسنا  ياه  نامرآ  تمدـخ  رد  نکمم  هجو  نیرتهب  هب  تسناوت  تفای و  تسد  لامک  یلاعت  جوا و  هب  یمالـسا  ياه  تنـس  و 

(166: افص .«) فلتخم داعبا  مامت  رد  یمالسا  گنهرف  مایپ  غالبا  يارب  دش  یبوخ  هلیسو  تهج  نیا 

: دیوگ یم  دراذگ و  یم  هحص  افص  هتفگ  نیا  رب  زین  بوک  نیرز 

راثآ رثکا  شیادیپ  رد  ار  شـشقن  نیرت  یـساسا  ینید ، ياه  تنـس  نوتم و  هک  دـهد  یم  ناشن  نونکات  میدـق  زا  یناریا  بدا  راثآ  یـسررب 
ینید ییاه  هلوقم  اب  طابترا  رد  همه  هک  دهد  یم  ناشن  تسا ، هدنام  یقاب  ناریا ، مالسا  زا  لبق  یبدا  راثآ  هچنآ  زا  تسا . هتشاد  یبدا 
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ناونع هب  یمالـسا  ینید  نوتم  زین  نایناریا  طسوت  نآ  شریذپ  مالـسا و  روهظ  زا  دـعب  تسا و  یبهذـم  تاسدـقم  اتـسوا و  تشترز و  نوچ 
نادـنمرنه نایناریا و  هکنآ  اب  تسا و  هدوب  یناریا  نادـنمرنه  ناگدنـسیون و  نارعاش ، شخب  ماهلا  هراومه  عبنم ، نیرت  مهم  نیرت و  یـساسا 

(42 37 : 1375 بوک ، نیرز  . ) دندوب رادروخرب  نهک  هدرتسگ و  گنهرف  کی  زا  دنا و  هدوب  یناریا 

ناتـسلگ ناتـسوب و  انالوم ، يونثم  ظفاح ، تایلزغ  یـسودرف ، همانهاش  نوچ  يا  هتـسجرب  راثآ  یـسراف و  تایبدا  هک  یتاـعوضوم  رگید  زا 
دروم رد  نیـشیپ  تاحفـص  رد  هک  تسا  یلم » یلحم و  موسر  بادآ و   » و هماع » گنهرف  ، » دـنا هتفرگ  رارق  نآ  ریثأت  تحت  زین  يدـعس و ...

. میتفگ نخس  نآ 

نتشاد رکفت و  يروآون ، ساسحا ، لیخت ، ییابیز ، نوچ  يرـصانع  زا  دیاب  يرنه  يا  هلوقم  ناونع  هب  تایبدا  تفگ : ناوت  یم  یلک  روط  هب 
نیا تسا . رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  هک  تسا  یمهم  رـصنع  يرنه ، یبدا و  راثآ  ماـیپ  اـه ، یگژیو  نیا  ناـیم  زا  دـشاب . دـنم  هرهب  ماـیپ 

دراد و رارق  رثا  مایپ  تمدـخ  رد  لیخت  ییابیز و  ینعی : يرنه ، ياه  یگژیو  رگید  تفگ  دـیاب  تقیقح  رد  هک  تسا  دـح  نادـب  اـت  تیمها 
ناسنا تیلوئسم  دهعت و  رکفت ، تمدخ  رد  راثآ  نآ  هک  دنبای  یم  ار  دوخ  دومن  نیرت  یلاع  یماگنه  مه  راثآ  یبدا  يرنه و  تیفیک  ًالباقتم 
دنویپ عوضوم  نیمه  دـنریگ . رارق  الاو  ياه  نامرآ  اه و  هزیگنا  یناـسنا و  فطاوع  گـنهرف ، جـیورت  رد  يوق  يرازبا  ناونع  هب  دـیآ و  رد 

هب وا  دـب  بوخ و  هینیـشیپ  هک  تسا  يا  هنییآ  تلم ، ره  ثاریم   » هک ارچ  دزاس ؛ یم  راکـشآ  شیپ  زا  شیب  ار  گنهرف  تاـیبدا و  گـنتاگنت 
ییاهروشک دنراد . عونتم  هدش و  تبث  ینغ ، یثاریم  هک  دنتسه  ییاهروشک  دودعم  رگید ، يوس  زا  اما  تسادیپ ، نآ  رد  حوضو 
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یثاریم هلمج  زا  کسانم  ریطاسا و  بهذم ، نید ، ملع ، تایبدا ، رنه ، دنتـسه . اهروشک  نیا  هلمج  زا  دنه ، نانوی ، رـصم ، نیچ ، ناریا ، نوچ 
یـسراف نابز  رد  اـه  ثاریم  نیا  همه  هک  دـهد  یم  شیازفا  ار  دوخ  هب  داـقتعا  یلم و  صخـشت  اـهنآ ، ینیرفآزاـب  ینیرفآداـی و  هک  دنتـسه 

(71  : 1387 يرصن ، «. ) تسا دوجوم 

هدـش ناریا  یلم  تیوه  همانـسانش و  یلـصا  لماع  هتفرگ و  شود  هب  ار  یناریا  نهک  گنهرف  نیگنـس  راـب  یـسراف  بدا  ناـبز و  ور ، نیا  زا 
ار اه  مشچ  دـناوت  یم  دراد ؛ توافتم  هبنج  نیدـنچ  تسا و  هزادـنا  یب  تایبدا  ییاناوت  ( » J. semprun) نورپمـس رژرژ  هتفگ  هب  تسا .

(122  : 1363، سیرگ «. ) دناشوپب یبلاق  میهافم  رد  مه  دزاس و  اراکشآ  مه  ار  ناهج  دیاشگب . ددنبب و 

یلم تیوه  یسراف و  نابز 

یلم تیوه  یسراف و  نابز 

، رگید يوس  زا  تساه . ناسنا  نایم  طابترا  يرارقرب  نآ  یلـصا  هفیظو  هک  تسا  یماظن  اـی  هاگتـسد  ناـبز ، هک  دـنا  هتفگ  ناـبز  فیرعت  رد 
لابند هب  دـننک و  رکف  دنتـسناوت  یمن  اه  ناسنا  دوبن  نابز  رگا  تسا . رکفت  هشیدـنا و  يارب  یلمحم  دوجو  نابز ، مهم  ياهدرکراک  زا  یکی 

ار یمهم  یشقن  دراد  هشیر  ناسنا  تاذ  رد  هک  دادادخ  هوقلاب و  يدادعتسا  ناونع  هب  نابز  ور ، نیا  زا  دمآ . یمن  دوجو  هب  یشناد  چیه  نآ ،
: دیوگ یم  نابز  رتسب  رد  ندیشیدنا  درکراک  هرابرد  بوکسم  خرهاش  دنک . یم  افیا  وا  یگدنز  رد 

نابز قیرط  زا  هدنکارپ  مدرم  دوش . یم  مرف  بحاص  دوش و  یم  دنمتروص  دریذپ و  یم  تینامسج  نابز ، رد  هشیدنا  تسا . رکفت  هدام  نابز 
راو مادنا  هعومجم  کی  تروص  هب  هجیتن  رد  دننک و  یم  ادیپ  یسح  مه  دنوش و  یم  ربخاب  رگیدکی  تایسح  زا 
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(28 26 بوکسم : ، .« ) تسین هلیسو  اهنت  اما  تسا ، هلیسو  نیرتهب  دوصقم ) نیا  يارب   ) نابز دنوش . یم  تلم  دنیآ و  یم  رد  کیناگرا ) )

راب یسراف ، تایبدا  ياپم  شود و ه  مه  تسناوت  دمآرد  یسراف  تایبدا  لکش  هب  دوخ  یلاعتم  راتخاس  رد  هک  ینامز  رد  یتح  یسراف  نابز 
تیوه نییآ و  گنهرف ، تسناوت  یـسراف  تایبدا  نابز و  هیاس  رد  اهنت  ناریا ، هعماج  هک  يا  هنوگ  هب  دـشکب . شود  هب  ار  ناریا  یلم  تیوه 

، یسراف تایبدا  اب  هناگیب  یناریا  : » دیوگ یم  یـسراف  تایبدا  نابز و  هب  ناریا  تیوه  یگتـسباو  هرابرد  نمدلگ  نیـسول  دنک . ظفح  ار  دوخ 
یلجت تمکح ، اهرواب ، داینب  رگید ، للم  ریاس  تایبدا  زا  شیب  یـسراف  تاـیبدا  رد  دـش . دـهاوخ  تیوه  تسکـش  اـی  تیوه  نارحب  راـچد 

رفعجدـمحم همجرت : تاـیبدا ، یـسانش  هعماـج  نمدـلگ ، .« ) تسا هدـیباتزاب  یگنهرف  یعاـمتجا  ياـه  ینوگرگد  یگنوگچ  اـه و  هشیدـنا 
وا نونکا  هب  ار  تلم  هتشذگ  هک  تسا  یعمج  يا  هظفاح  گنهرف  هک  میریذپب  ار  گنهرف  زا  فیرعت  نیا  ام  رگا  رگید  يوس  زا  ( 97: هدنیوپ

ار گنهرف  نوگانوگ  ياه  هولج  هک  ارچ  دز ؛ مقر  ار  ناریا  هعماج  یعمج  هظفاح  رعـش ، هصرع  رد  هژیو  هب  یـسراف  تایبدا  دهد ، یم  دنویپ 
مالک و تمکح ، هفـسلف ، رگید  يوس  زا  ناریا و  خیرات  گنهرف و  نید ، هروطـسا ، وس  کی  زا  یـسراف  رعـش  تسا . هداد  ساکعنا  دوخ  رد 
هفطاع و ساسحا و  هشیدـنا ، رکف ، هراصع  تسناوت  یبوخ  هب  ور ، نیا  زا  داد . ناـشن  دوخ  رد  ار  نامـسآ  اـب  دـنویپ  یگنوگچ  ناـفرع و  زین 

هولج اب  رتشیب  هصرع ، نیا  رد  هک  توافت  نیا  اب  داد . ساـکعنا  دوخ  رد  یلم ر  تیوه  زا  یگنر  زین  رثن  رعـش ، رب  هوـالع  دـشاب . یناریا  رواـب 
نایناریا هقالع  زا  همه  یسراف ، ینافرع  راثآ  نیتسخن  ات  هتفرگ  نآرق  ینافرع  ریسافت  نیلوا  زا  میتسه ؛ ور  هبور  یمالسا  ياه 
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: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يریشهد  اضردمحم  دنک . یم  تیاکح  یمالسا  يالاو  تقیقح  هب 

تباث رـصنع  هک ] یلاـح  رد  . ] تسا هتفاـی  ققحت  گـنهرف  ینوریب  هیـال  رد  ناـیناریا  یگنهرف  تیوه  رد  یعاـمتجا  یـسایس  ددـعتم  لـماوع 
، لـطاب هیلع  قح  دربن  یهاوخ ، تلادـع  تسایـس ، نید و  قیفلت  یتسرپادـخ ، ریظن  ییاـهداینب  رب  هک  تسا  هدوب  يرادـنید  ناـیناریا  یگنهرف 

رگید یـسراف و  تاـیبدا  ناـبز و  نآ  ياـیوپ  رـصنع  تسا ؛ ینمیرها  ياـهورین  هیلع  ییاروـها  ياـهورین  هـب  یناـسر  يراـی  رد  ناـسنا  شقن 
نیداـهن ددـجم و  ياـهریبعت  اـب  دنتـسه و  تواـفتم  اـم  تیعقوم  زاـین و  یخیراـت ، طیارـش  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  یناریا  گـنهرف  ياـهدامن 

(173: رصاعم ناریا  یگنهرف  تیوه  رب  یعامتجا  یسایس - تالوحت  ریثات  يریشهد ، . ) دنوش یم  دیلوتزاب  فیرعتزاب و 

تایبدا دوب ، شیوخ  هنیرید  رابت و  نتفای  لابند  هب  یناریا  موق   » هک هاگنآ  میبای ، یمرد  یـسراف  بدا  رعـش و  فلتخم  ياه  هرود  رد  لمأت  اـب 
دروآ و ناغمرا  هب  ار  همانهاش  تفگ و  نخس  شا  يدادجا  خیرات  هسامح و  هروطسا و  زا  ینعی  وا »  » زا نایناریا  اب  دیسر و  شداد  هب  یسراف 

ینامسآ تیهام  تفگ و  نخس  ینافرع  یتوکلم و  نم »  » زا نایناریا  اب  دش ، لئان  یـسانشرابت  هیلوا و  تیوه  تابثا  فده  هب  هک  ینارود  رد 
، دوش هتفگ  نخـس  زین  صخـش  مود  زا  صخـش  لوا  نم  صخـش و  موس  وا  تابثا  زا  سپ  دوب  مزال  هک  یناـمز  درک و  دزـشوگ  ار  یناریا  و 
رد وت »  » و نم »  » نیا یمالـسا  بالقنا  ییافوکـش  دـهع  رد  دز و  فرح  یعامتجا  وت »  » تشونرـس زا  یعامتجا و  دـهعت  زا  هطورـشم  تایبدا 

تایبدا دندش و  عمج  مه  درگ  یمالسا  بالقنا  مایپ  ناونع  اب  شخب  تدحو  هریاد  کی 
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زا دسرب و  ییایوپ  هب  یسراف  تایبدا  هیاس  رد  یناریا  تیوه  دش  ببـس  عوضوم  نیمه  ( 48  : 1388 يدابق ، «. ) دندز مقر  ار  ینید  یبالقنا و 
: درمشرب ریز  للعزا  رثاتم  ناوت  یم  ار  یسراف  تایبدا  رتسب  رد  یناریا  گنهرف  ییایوپ  لیالد  دنام . رود  هب  ضابقنا  ییاتسیا و 

اب نایناریا  یبدا  ياهراکهاش  فلتخم ، راـصعا  رد  هک  دوش  یم  نشور  یـسراف  تاـیبدا  لوا  زارط  ياـه  نتم  تخاـس  فرژ  رد  تقد  زا  . 1
تـسد هب  نایناریا  تخانـش  دنـس  نیرت  مهم  نیرتربتعم و  فرژ ، ياه  نتم  نیمه  لد  زا  دوب و  هدـش  هتخیمآ  يدـعب  دـنچ  قیمع و  یتمکح 
يانبم رب  زیچ  ره  زا  شیپ  جراخ  ناهج  لباقت  رد  نایناریا  يریگ  عضوم  هک  تفایرد  ار  عوضوم  نیا  ناوت  یم  نآ  لالخ  زا  هک  تسا  هدـمآ 

یـسانشادخ و یـسانش ، نید  یـسانشدوخ ، هب  هناسانـش  ناسنا  تفایهر  نیمه  لیلد  هب  تسا و  هدوب  راوتـسا  هناسانـش  ناسنا  قیمع  تفاـیرد 
. دنتفای هار  نافرع 

مه تسا . هدوب  عونتم  رثکتم و  ياه  گنهرف  مضه  بذـج و  لـحم  نوگاـنوگ و  ياـه  هشیدـنا  يزاـسمه  یقـالت و  هطقن  هراومه  ناریا  . 2
يرکف عونت  زا  یگنر  هک  دوب  هدش  ثعاب  خـیرات ، لوط  رد  نآ  دـنمتردق  ياه  تموکح  دوجو  مه  ناریا و  يایفارغج  کیژتارتسا  تیعقوم 

رد هاـگ  هک  تسا  هتـشاد  ییاـه  گـنهرف  هدرخ  هراومه  دوخ  لد  رد  ناریا  هعماـج  رگید ، يوس  زا  دروخب . مقر  ناریا  هعماـج  رد  یحور  و 
. دز مقر  ار  رثـکتم  لاـح  نیع  رد  ینغ و  یگنهرف  ناریا ، نیمزرـس  يا  هروطـسا  تمدـق  راـنک  رد  عوـضوم  نیا  دـندوب . رگیدـکی  اـب  داـضت 
زا سپ  زین  هزورما  یتـح  دـناسرب و  ناـیناهج  شوگ  هب  ار  دوخ  یناـسنا  ماـیپ  زین  ناریا  ییاـیفارغج  ياـهزرم  زا  رتارف  تسناوـت  هک  یگنهرف 

. دنک يزیگنارحس  دهد و  ناشن  ار  دوخ  تردق  یگتسجرب و  نانچمه  یگنهرف ، نانچ  لیکشت  زا  اه  نرق  تشذگ 
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تیوه ناـبز و  دراد . طاـبترا  ناـبز  اـب  ًامیقتـسم  یگنهرف ، یتح  یلم و  یموق ، يدرف ، تیوه  زا  یمیظع  شخب  تفگ  ناوت  یم  عومجم  رد 
میرح زا  زین  تیوه  لباقم ، رد  دنک و  یم  یفرعم  دشخب و  یم  قمع  ار  ینیمزرس  ره  یگنهرف  یلم و  تیوه  نابز ، اریز  دنراد ؛ لباقتم  ریثأت 

. دنک یم  روراب  ار  نآ  هدرک و  تظفاحم  نابز ،

هرابرد میزادرپ . یم  یبدا  راثآ  رد  گنهرف  باتزاب  هب  همادا  رد  میتخانـش  ار  یـسراف  بدا  نابز و  یناریا و  گـنهرف  ناـیم  دـنویپ  هک  لاـح 
زین گنهرف  هژاو  هکلب  دوب  یناریا  گنهرف  زا  یشخب  یـسراف  تایبدا  دوخ  اهنت  هن  تفگ  ناوت  یم  یـسراف  تایبدا  رد  گنهرف  هژاو  دربراک 

. دیدرگ یم  تشادرب  نآ  زا  يا  هزات  يانعم  راب  ره  دش و  یم  هدرب  راک  هب  یبدا  ياه  هرود  اه و  کبس  رد  فلتخم و  یناعم  رد 

یم يدنب  میسقت  کبس  عون  جنپ  هب  يرد ، یسراف  رعش  هلاس  رازه  خیرات  یسراف ، نابز  يرعش  ياه  کبس  زا  يدنب  هتسد  نیرت  فورعم  رد 
کبس نیا  زا  کی  ره  رد  گنهرف  هژاو  تسا . ون  رعش  کبس  یبدا و  تشگزاب  يدنه ، یقارع ، یناسارخ ، ياه : کبـس  بیترت  هب  هک  دوش 

رد هژاو  نیا  یگتسجرب  تیمها و  زا  یناسارخ  کبس  یسراف ، يرعش  کبس  نیتسخن  نامه  رد  نآ  هتسجرب  روضح  تسا و  هتفر  راک  هب  اه 
. دراد تیاکح  ناریا  هعماج  یبدا  یگنهرف  یعامتجا و  راتخاس  بدا و 

یناسارخ کبس  رد  گنهرف  هژاو 

هراشا

یناسارخ کبس  رد  گنهرف  هژاو 

یملع و راثآ  تیبرت ، میلعت و  تفرعم ، بدا ، شناد ، ملع ، ینعم  هب  یـسراف  نابز  ياه  همان  تغل  رد  گنهرف  میدرک  هراشا  هک  هنوگ  نامه 
گنهرف یسراف ، يرعش  کبس  نیتسخن  یناسارخ ، کبس  رد  تسا . هدمآ  تلم  ای  موق  کی  یبدا 
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ینابز یـسراف  نارعاش  ياه  ناوید  رد  يرد ، یـسراف  رعـش  يادتبا  نامه  زا  هژاو  نیا  تسا . هدمآ  تیبرت  میلعت و  تفرعم ، بدا ، یناعم  رد 
طوبرم ياه  لاثم  دهاش  همادا  رد  هک  دوش  یم  هدهاشم  يزورم  ییاسک  يزعم ، ریما  یسودرف ، یناتـسیس ، یخرف  يرـصنع ، یکدور ، نوچ 

: میروآ یم  ار  رعاش  ره  هب 

یکدور

یکدور

هب گنهرف  زا  تسین  یجنگ  چیه 

هن جنگ  يز  اوه  ور  یناوت  ات 

(53 رعاش : راهچ  راعشا  هدیزگرب  ینورزاک ، )

يرصنع

يرصنع

تسا هدیهورف  وا  زا  گنهرف  هک  ره 

تسا هدیهوکن  وزا  يزغم  ریت 

(12: راعشا هدیزگرب  يرصنع ، )

رارق حودمم  يدرم  يدار و  درخ ، رانک  رد  ار  نآ  دناد و  یم  دوخ  ناحودـمم  هتـسجرب  ياه  یگژیو  زا  یکی  ار  گنهرف  نتـشاد  يرـصنع 
: دهد یم 

تسا گنهرف  باتفآ  ناهج  ناگیادخ 

رازه تسا  هدش  وا  گنهرف  شیامن  کی  هک 

(18: راعشا هدیزگرب  يرصنع ، )

يدرم يدار و  درخ و  لامک و  گنهرف و 

ملسم تشگ  وا  فک  عبط و  هب  جنپ  ره 

(25: راعشا هدیزگرب  يرصنع ، )
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یناتسیس یخرف 

یناتسیس یخرف 

حودمم هتسجرب  ياه  یگژیو  زا  رنه  شناد و  رانک  رد  ار  گنهرف  زین  یخرف 
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. تسا هتخومآ  ار  ناهج  رد  دوجوم  تفرعم  بادآ و  اه و  گنهرف  همه  هک  دناد  یم  یسک  ار  دوخ  حودمم  دروآ و  یم  رامش  هب  دوخ 

نوزفا زور  کلم  يو  يرنه ، ریما  يا 

رالاس ناهاش  همه  رب  رنه  گنهرف و  هب  يا 

(184  : رعاش راهچ  راعشا  هدیزگرب  ینورزاک ، )

تکن ملع  بتک  ردنا  وت  ياه  نخس  يا 

زارط گنهرف ، هماجرب  وت  ياهرنه  نیا 

(190: رعاش راهچ  راعشا  هدیزگرب  ینورزاک ، )

یتیگ نیا  ردنا  یگنهرف  تسین 

گنهرف نآ  هش ، نآ  تخوماین  هک 

(202: رعاش راهچ  راعشا  هدیزگرب  ینورزاک ، )

بدا گـنهرف و  رایدنفـسا  ورـسخیک و  هب  متـسر  وا  هتفگ  هـب  تـسا . هدرک  هراـشا  زاـبرید  زا  بدا  گـنهرف و  شزوـمآ  تـیمها  هـب  یخرف 
: تخومآ

ار درگ  رایدنفسا  ورسخیک و  نانچمه 

بدا گنهرف و  تخومآ  یمه  ناتسد  متسر 

(162: رعاش راهچ  راعشا  هدیزگرب  ینورزاک ، )

یسودرف

یسودرف

هدرک هدافتـسا  دزمروا ) ناوریـشونا و  یهاشداپ   ) همانهاش یناـیاپ  ياـه  شخب  رد  هژیو  هب  گـنهرف ، هژاو  زا  اـهراب  هماـنهاش ، رد  یـسودرف 
دزاغآ یم  درخ  ناج و  دنوادخ  مان  اب  ار  شگرتس  رثا  وا  هک  ارچ  تسین ؛ یبیرغ  رما  گنهرف  هلوقم  هب  یـسودرف  ندـش  لئاق  تیمها  تسا .

هتـسجرب و تسا ، یحور  يرکف و  هیاـم  شناد و  ياـنعم  هب  هک  زین  گـنهرف  دوش . یم  لـئاق  نادـنچ  ود  یتیمها  يدـنمدرخ  درخ و  يارب  و 
هب اهنآ  لیاصخ  زا  یکی  ار  يرادم  گنهرف  دیوگب  نخـس  همانهاش  مهم  هژیو و  ياه  تیـصخش  زا  دـهاوخ  یم  هک  اجره  وا  تسا . گرزب 

: دروآ یم  باسح 
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دوب گنشوه  مان  ار  هیام  نارگ 

دوب گنهرف  شوه و  همه  یتفگ  وت 

( ثرمویک مود  شخب  یسودرف ، )

���

زا دـیوگب  نخـس  يدرُگ  يرگداد ، یمان ، کـین  يرادـنید و  يدنمـشوه ، نوچ  یکین  تافـص  زا  دـهاوخ  یم  یـسودرف  هاـگره  نینچمه 
. دنار یم  نخس  زین  يرادم  گنهرف 

داژن گنج و  يدرم و  يدرگ و  هب 

داد هب  گنس و  گنهرف و  گنروا و  هب 

( شوایس دورف  ناتساد  ردنا  راتفگ  یسودرف : )

���

داد هک  نالیپ  روز  نیا  دزیا  ار  وت 

داژن خرف  گنهرف  شوه و  لد و 

( هژینم نژیب و  ناتساد  یسودرف : )

���

يار گنهرف و  رادید و  الاب و  هب 

ياج هب  ییوگ  تسریلد  ریرز 

( بسارهل یهاشداپ  شخب  یسودرف : )

���

يار گنهرف و  دنمرخ و  درم  هب 

ياپ هب  یهاش  تخت  نادواج  دوب 
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( دزمروا یهاشداپ  شخب  یسودرف : )

یم نخس  کین ، رادرک  یـشنم و  شوخ  زا  شا  یمیلعت  راتفگ  لالخ  رد  دنک و  یم  هیـصوت  اه  ناسنا  همه  هب  ار  ندوب  گنهرف  لابند  هب  وا 
: دروآ یم  باسح  هب  ینتفای  ققحت  يرما  گنهرف ، هیاس  رد  ار  نآ  دیوگ و 

شوه گنهرف و  هب  دشاب  هدنز  تلد 

شوکم یناوت  ات  ناهج  رد  دب  هب 
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نتخومآ شناد  گنهرف و ز  ز 

نتخورفا دبای  تلد  رگ  دزس 

( دزمروا یهاشداپ  شخب  همانهاش ، )

دنا هلوقم  ود  گنهرف  درخ و  هک  ارچ  دوش ؛ یم  تفای  دـنمدرخ  ياه  ناسنا  راتفر  رد  اهنت  ییوج  گنهرف  هک  دـناد  یم  یبوخ  هب  یـسودرف 
دوخ زا  هدوهیب  رادرک  راتفگ و  دوش و  یم  زین  اناد  شوهاب و  ًاتیاهن  دوش  یم  لئان  گـنهرف  كرد  هب  هک  یناـسنا  دـنرگیدکی و  لـمکم  هک 

: دهد یمن  ناشن 

درخ شک  یسک  دزای  گنهرف  هب 

درورپ یمدرم  نشور و  دوب 

( مارهب یهاشداپ  شخب  همانهاش : )

، وا رظن  زا  دناد . یم  رت  مهم  هتسجرب و  داژن ، ربارب  رد  ار  نآ  هک  دراذگ  یم  هحص  یحور  يرکف و  یلاعت  دشر و  گنهرف و  رب  نانچ  نآ  وا 
: دشاب زین  شنم  شناد و  گنهرف و  لابند  هب  تسیاب  یم  هاشداپ  تسین . مهم  یهاش  داژن  نتشاد  فرص 

رگداد سپ  دیسرپب  اناد  ز 

رهگ رگ  دوب  رتهب  گنهرف  هک 

نومنهر ودب  خساپ  داد  نینچ 

نوزف رهوگ  دشاب ز  گنهرف  هک 

تسپ تسراوخ و  راز و  رنه  یب  رهگ 

تسردنت ناور  دشاب  گنهرف  هب 

( نایلاتیه اب  نیچ  ناقاخ  مزر  شخب  همانهاش : )

: دناد یم  گنهرف  نید و  نییآ ، نتشاد  ار  ناهج  رب  طلست  همزال  یسودرف  عومجم  رد 

تسام گنهرف  نییآ و  ریز  ناهج 

تسام گنج  نشوج  ناور  رهپس 
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( يرسک زا  دبوم  ندیسرپ  نخس  شخب  همانهاش : )
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يزعم ریما 

يزعم ریما 

زا مرک  دوج و  نید ، شناد ، رانک  رد  ار  نآ  دیوگ و  یم  نخـس  دوخ  حودمم  يرادم  گنهرف  زا  یحدـم ، راعـشا  لالخ  رد  زین  يزعم  ریما 
. دروآ یم  باسح  هب  حودمم  کین  ياه  یگژیو 

دمآ ببس  ار  زیچ  جنپ  وا  تریس 

ار مرک  دوج و  نید و  گنهرف و  شناد و 

(32: راعشا ناوید  يزعمریما ، )

���

درادن هک  وغرا  کلم  ناهاش  همه  هاش 

یلامه يریظن و  گنهرف  يدرم و  رد 

(954 راعشا : ناوید  يزعمریما ، )

���

یهاشداپ رابتعا  تخت و  جات و  هب  هاشداپ ، نآ  گنهرف  شرظن  هب  هک  دناد  یم  مهم  هتسجرب و  ار  دوخ  حودمم  نتشاد  گنهرف  نانچ  نآ  وا 
: دناد یم  رت  مهم  یهاشداپ  هتسجرب  رهاوظ  تیهام و  زا  ار  هاشداپ  گنهرف  يزعم  نخس  رگید  هب  تسا . هدیشخب  شزرا  شا 

تسوا گنهرف  زک  تسرتروازس  ار  وا  يورسخ 

هاگراب تخت  غیت و  نیگن و  جات و  تمیق 

(876: راعشا ناوید  يزعمریما ، )

���

هب زین  یبدا  شناد  يانعم  رد  ار  گنهرف »  » وا هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدـید  يزعم  ناوید  رد  گنهرف  هژاو  دربراک  رد  هک  يا  هتـسجرب  هتکن 
: تسا هدرب  راک 
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لدج وت  اب  دنک  هک  تغالب  گنهرف و  هاگ 

يرم وت  اب  دنک  هک  تورم  ناسحا و  هاگ 

(926 راعشا : ناوید  يزعمریما ، )

يزورم ییاسک 

يزورم ییاسک 

. تسا هدرک  هدافتسا  گنهرف  هژاو  زا  شحودمم ، هب  باطخ  رعاش ) نیا  زا  هدنام  یقاب  راثآ  هب  هجوت  اب  هتبلا   ) دروم کی  رد  زین  ییاسک 

گنز گنهرف  هنیآ  وت ز  هیاس  هدودز  يا 

گنه گنهرف و  زا  ملاع  رخف  گنهرس و  درخ  رب 

ص 56) رعاش ، راهچ  رعش  هدیزگرب  ییاسک ، )

یقارع کبس 

یقارع کبس 

یم هدافتسا  یحدم  دیاصق  رد  رتمک  کبس ، نیا  رد  هژاو  نیا  هک  توافت  نیا  اب  دراد ، يا  هژیو  دربراک  گنهرف  هژاو  زین  یقارع  کبـس  رد 
هدرک هدافتـسا  گنهرف  هژاو  زا  هرود  نیا  رد  هک  ینارعاش  هلمج  زا  دور . یم  راک  هب  یناـفرع  یمیلعت و  راعـشا  لـالخ  رد  رتشیب  هکلب  دوش ؛

. درب مان  يولوم  راطع و  ییانس ، يدعس ، ینامرک ، يوجاوخ  زا  ناوت  یم  دنا 

ینامرک يوجاوخ 

ینامرک يوجاوخ 

دوش یم  لئاق  ییالاو  شزرا  گنهرف ، يارب  وا  درب . یم  راک  هب  ار  گنهرف  هژاو  راب  هس  شا ، ینافرع  تایلزغ  لالخ  رد  یناـمرک  يوجاوخ 
: دنشاب هدش  هتخومآ  شناد  گنهرف  هسردم  رد  هک  دناد  یم  یناسک  هلمج  زا  ار  یهلا  قشع  هب  نالصاو  نافراع و  هک  نانچ 
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قشع هناخیم  رد  كاخ  نکاس  دوش  یم 

دیآ یم  نورب  گنهرف  هناخ  زا  هک  ره 

 ( 135 تایلزغ :  ینامرک ، يوجاوخ  )

: دناد یم  الاب  گنهرف  نتشاد  ار  ناهج  ياه  يدارمان  اب  هزرابم  هار  اهنت  وا 

دنلب مان  هک  ارم  دیاب  هچ  هلفس  خرچ  ز 

تسا دوخ  رادمان  گنهرف  ربخم و  نسح  ز 

(89: تایلزغ ینامرک ، يوجاوخ  )

يدعس

يدعس

. درک يزاس  گنهرف  ًالمع  دهنب ، جرا  هژاو  نیا  هب  دهاوخب  هکنآ  زا  شیب  اما  تسا ، هدرک  هدافتـسا  شراثآ  رد  گنهرف  هژاو  زا  زین  يدـعس 
هدـش نایناریا  یلم  گنهرف  زا  یمیظع  شخب  تیاهن  رد  تسا ، يزاـس  گـنهرف  رب  ینبم  وا  شـالت  هاوگ  یمیلعت و  ًاـبلاغ  هک  يدعـس  راـثآ 

: تسا ریز  تیب  هدرک ، هدافتسا  گنهرف  هژاو  زا  نآ  رد  يدعس  هک  یتایبا  هلمج  زا  تسا .

شوه گنهرف و  ریبدت و  دنوادخ 

شومخ دنیبن  ات  نخس  دیوگن 

(89 ناتسلگ : ، يدعس )

. دناد یم  گنهرف  لقع و  نتشاد  ار  ندوب  شوماخ  همزال  هدمآ ، ناتسلگ  یشوماخ  دیاوف  باب  زا  هک  الاب  تیب  رد  وا 

ییانس

ییانس

رتمک دوخ  یقالخا  یمیلعت و  ینافرع ، یناـعم  يارب  هژاو ، نیا  زا  ییانـس  درادـن و  ینادـنچ  ییاـنعم  شزرا  ییانـس  رعـش  رد  گـنهرف  هژاو 
هدرک هدافتسا 
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اب قباطم  دهد و  رارق  دوخ  نییآ  نید و  ار  لقع  گنهرف و  شـشخب ، دـهاوخ  یم  وا  زا  دوخ  حودـمم  هب  باطخ  دروم  ود  رد  اهنت  وا  تسا .
: دنک رداص  ار  دوخ  یتموکح  تاروتسد  نآ 

داب وت  نید  لقع  گنهرف و  دوج و 

داب وت  نیگن  رب  دیواج  شقن 

(126 هقیقحلا : هقیدح  ییانس ، )

راطع

راطع

وا هاگدید  زا  نانآ  دناد . یمن  ناد  بادآ  ار  قشع  نالدیب  نافراع و  وا  تسا . هدرک  هدافتـسا  يدودـعم  دراوم  رد  گنهرف  هژاو  زا  زین  راطع 
دییأت ار  نآ  سک  چیه  هک  دننک  یم  ییاهراک  دمع  هب  هیتمالم  نانوچ  نانآ  زا  یخرب  تسا . هتشذگ  رهاوظ  زا  ناشراک  هک  دنتـسه  یناسک 

نافراع و هصخـشم  ار  رهاظ  فالخ  هب  لمع  ندوب و  تداع  دمآ  فالخ  وا  ور ، نیا  زا  دوش . یم  نارگید  نعل  نعط و  بجوم  دـنک و  یمن 
: دناد یم  ناقشاع 

گنس گنهرف و  زا  تشذگب  ام  راک 

تسین گنهرف  ار  قشع  نالدیب 

هرامش 113) لزغ  تایلزغ ، راطع ، )

���

: دهد یم  رارق  یبوخ »  » و ییاناد »  » یناعم رانک  رد  ار  گنهرف  زین  راطع 

تس هتشرف  وا  تسین  یمدآ  ییوگ  وت 

تس هتشرس  ییاناد  گنهرف و  زا  هک 

 ( 286 همانورسخ : راطع ، )

���

هیاد رتهب ز  وا  هک  روخ  وا  مغ 

www.Ghaemiyeh.comراطع ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


هیام تشاد  یبوخ  گنهرف و  زا  هک 

(354: همانورسخ راطع ، )
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گنهرف دوش و  یم  گنهرف  اـب  کـلاس  يراوخ  مغ  نیا  لـالخ  زا  هک  دراد  هدـیقع  دـناد و  یم  وکین  زین  ار  كولـس  هار  رد  ندروخ  مغ  وا 
. دزومآ یم  ار  كولس 

دوش یم  گنت  مغ  همه  نیز  وت  لد  هچرگ 

دوش گنهرف  هب  درم  مغ  هک ز  شک  مغ 

(228 همانراتخم : راطع ، )

يولوم

يولوم

یمن ار  یبیترت  بادآ و  چـیه   » قشاع وا  هاگدـید  زا  دـناد ، یمن  یقـشاع  مزاول  زا  ار  یناد  بادآ  نتـشاد و  گنهرف  راطع  نوچ  زین  يولوم 
. دنک یم  يوریپ  تسا  ناقشاع  صاخ  هک  گنهرف  زا  یعون  و  دیوج »

تلیح زا  لغد و  زا  ددنبب  بل 

رایب گنهرف  تلیح و  یب  ناج 

(259 سمش : تایلزغ  يولوم ، )

���

لصو نآ  تس  هدوب  وا  ملح  فطل و  ز 

يرایع گنهرف  لقع و  زا  هدوبن 

(652 سمش : تایلزغ  يولوم ، )

: تسا هدرب  راک  هب  شنم  درکلمع و  راتفر ، قالخا ، يانعم  رد  ار  گنهرف  هژاو  ًابلاغ  يولوم 

دوب هدید  رد  تسچ و  هماج  هکنوچ 

دوش نوچ  يزرد  گنهرف  رهظم 

(124 لوا : رتفد  يونعم ، يونثم  )

���
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تسیرگمتس سب  هک  هچ  را  گرگ  هکنآز 

تسین رکم  دیک و  گنهرف و  نآ  شکیل 

(841 مشش : رتفد  يونعم ، يونثم  )
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���

وا گنهرف  يو و  عفد  نیا  ونشم 

وا گنر  شاعترا و  رد  رگن  رد 

(842: مشش رتفد  يونعم ، يونثم  )

���

زایا گنهرف  تلصخ ز  نیا  رود 

زامن یب  شزامن  دیآ  دیدپ  هک 

(668 مجنپ : رتفد  يونعم ، يونثم  )

، ناسانـش مدرم  ناسانـش و  هعماج  ندوبن  لیلد  هب  هنافـسأتم  اما  دنا ، هتفگ  نخـس  ناوارف  گنهرف  شقن  زا  هاگآدوخ  ای  هاگآدوخان  نارعاش 
. تسا هتفرگن  تروص  هتشذگ  راصعا  رد  دروم ، نیا  رد  یلیلحت 

يدنه کبس 

يدنه کبس 

نوچ یناسک  رعـش  رد  يدـنه  کبـس  رد  دوش . یم  هتـساک  نآ  رد  گنهرف  هژاو  دربراک  زا  دور  یم  رتولج  هب  یـسراف  رعـش  نارود  هچ  ره 
هک ییانعم  دراوم ، رتشیب  رد  اما  تسا ، هدـش  هدافتـسا  گنهرف  هژاو  زا  زین  يولهد  بلاغ  یناشاک و  مشتحم  یناشاک ، میلک  بئاـص ، لدـیب ،

نتفای ریـسم  رد  گنهرف  نامز  تشذـگ  اب  تفگ  ناوت  یم  نیارباـنب ، تسا . ملع  شناد و  ياـنعم  اـب  فدارتم  دراد  کبـس  نیا  رد  گـنهرف 
. تفر شیپ  هب  صخشم  ییانعم 

يزیربت بئاص 

يزیربت بئاص 

هژاو نیا  زا  دراوم  همه  رد  ار  دحاو  ییانعم  درب و  یم  راک  هب  شناد  شوه و  لقع ، نوچ  يرگید  میهافم  رانک  رد  ًابلاغ  ار  گنهرف  بئاص 
: دنک یم  تشادرب 
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نونج قشع  دشک  یم  ناراهب  ربا  گرم  ات 

دیشک دیاب  یم  گنهرف  شناد و  لقع و  هب  طخ 

هرامش 2762) لزغ  راعشا ، ناوید  بئاص ، )

���

ار شکرس  سفن  لد  رد  ماخ  يوزرآ  دزادگ 

دلاب یم  گنهرف  شناد و  رس  رد  هچنآ  ردق  هب 

هرامش 3133) لزغ  راعشا ، ناوید  بئاص ، )

���

تشاذگ نخالف  هب  تمشچ  شدرگ 

نم گنهرف  شناد و  نم و  لقع 

هرامش 6442) لزغ  راعشا ، ناوید  بئاص ، )

���

کبس دش  نالفط  گنس  نوچ  نکهوک  هوکش  زا 

تسا گنهرف  لقع و  اپارس  نیکمت  زا  هچرگ 

هرامش 6580) لزغ  راعشا ، ناوید  بئاص ، )

يولهد لدیب 

يولهد لدیب 

: دهد یم  رارق  شناد  لقع و  هژاو  لداعم  ار  نآ  زین  دروم  دنچ  نامه  رد  دنک و  یم  دای  گنهرف  زا  دروم )  4  ) يدودعم دراوم  رد  زین  لدیب 

ملامک وحم  هن  مراد و  رنه  قوذ  هن 

تسا نیا  نم  گنهرف  شناد و  ماوت  نونجم 
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هرامش 258) لزغ  راعشا : ناوید  لدیب ، )

���
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یم رارق  یلقع ) یب   ) نونج اب  لباقم  رد  ار  نآ  هاگ  وا  هک  تسا  هدـش  تیبثت  نانچ  نآ  لدـیب  هاگن  رد  گـنهرف  يارب  شناد  لـقع و  ياـنعم 
: دهد

تسا سفق  رد  اج  همه  یلاب  رپ و  یب  زا  رئاط 

مدش گنهرف  بحاص  نونج  ، طحق زا  مه  نم 

هرامش 2059) لزغ  راعشا : ناوید  لدیب ، )

���

نوسف ملاع  کی  دنراد  نونج  ناراد  هنیآ 

وش گنهرف  دص  بوکرس  نورب  ییآ  لهج  دنچره 

هرامش 2591) لزغ  راعشا : ناوید  لدیب ، )

یناشاک میلک 

یناشاک میلک 

: دناد یم  شناد  اب  لداعم  ار  نآ  زین  دروم  کی  نامه  رد  هدرک و  هدافتسا  گنهرف  هژاو  زا  دروم  کی  رد  اهنت  یناشاک  میلک 

خرچ هدید  دص  اب  هکنآ  يا  رنه  لها  هدبز 

گنهرف شناد و  زا  دوب  ناریح  بش  زور و 

(257: راعشا ناوید  یناشاک ، میلک  )

یناشاک مشتحم 

یناشاک مشتحم 

ماقم و یگریچ  نوچ  یـصیاصخ  رانک  رد  ار  نآ  دـنک و  یم  هدافتـسا  گنهرف  زا  دروم  کی  رد  اهنت  دوخ  راعـشا  رد  زین  یناـشاک  مشتحم 
: درامش یم  رب  دوخ ، حودمم  تافص  زا  یگرزب  لالقتسا و 

مظع لالقتسا و  گنروا و  ردق  زا  يا  هیاپ 

نأش الیتسا و  گنهرف و  وا  نأش  رد  يا  هیآ 
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یبدا تشگزاب  کبس 

یبدا تشگزاب  کبس 

تسا و هتسجرب  یناهفصا  طاشن  ینآاق و  رعش  رد  هژیو  هب  گنهرف  هژاو  دراد . دوجو  شیبامک  گنهرف  هژاو  زین  یبدا  تشگزاب  کبـس  رد 
. تسا هدمآ  بادآ  اه و  تلصخ  هعومجم  شناد و  يانعم  هب  رعاش ، ود  نیا  رعش  رد 

يزاریش ینآاق 

يزاریش ینآاق 

وا يار  شناد و  گنهرف و  زا  دیوگب  نخس  دوخ  حودمم  لئاصخ  لئاضف و  زا  دهاوخ  یم  هک  اجنآ  ارس ، هحیدم  يرعاش  یناونع  هب  ینآاق 
: دنک یم  هراشا  نآ  هب  دنام و  یمن  لفاغ  زین 

شناد رتفد  مرک  درف  بدا  ناوید 

گنهرف رصنع  ناج ، رهوج  درخ ، ریسکا 

(358 راعشا ، ناوید  ینآاق ، )

ناهرب وا  مالک  ار  رنه  لضف و  لامک 

گنهرف وا  نایب  ار  نید  شناد و  تاغل 

(362 راعشا , ناوید  ینآاق ، )

گنهرف يار و  لقع و  اب  گنشوه  گنه  شوهاب و 

ناساس مارتحا  اب  گنروگ  ماشتحا  اب 

(563 راعشا , ناوید  ینآاق ، )

گنهرف هب  ریبدت و  هب  شاب  اورماک  مه 

ورین هب  يوزاب و  هب  شاب  اشگ  هعلق  مه 

(612 راعشا , ناوید  ینآاق ، )

یناهفصا طاشن 
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یناهفصا طاشن 

هدربراک هب  هناقـشاع  ییاوه  لاح و  رد  ار  نآ  راب  کی  نایم  نیا  رد  هک  تسا  هتـسج  دوس  گـنهرف  هژاو  زا  دروم  هس  رد  یناهفـصا  طاـشن 
میلست و تسا و 
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. درادنپ یم  لقع  یگژیو  ار  ندوب  گنهرف  اب  رگید  دروم  رد  دناد و  یم  قیرط  یط  گنهرف  ار  یلقع  یب  قشع و  هار  رد  نتخانشن  اپ  زا  رس 

تسود رد  رب  یهنن  رس  یهنن  ات  رس  هب  اپ 

تسا گنهرف  اب  هک  رادنپم  هار  نیا  یط 

(84 راعشا ، ناوید  یناهفصا ، طاشن  )

نک گنج  زاس  راذگب و  یتشآ 

نک گنهرس  ار  گنهرف  اب  لقع 

(421: راعشا ناوید  یناهفصا ، طاشن  )

ون رعش  کبس 

ون رعش  کبس 

حرطم نارعاش  راتفگ  لالخ  رد  نآ  یگتـسیاب  تیمها و  گنهرف و  يانعم  هرود  نیا  رد  درادن . ینادنچ  دربراک  ون  رعـش  رد  گنهرف ، هژاو 
يرهاظم رد  دـهد و  یم  گـنهرف  هژاو  هب  ار  دوخ  ياـج  ندـمت  هرود ، نیا  رد  شیاـنعم . مه  ناـگژاو  اـی  هژاو و  دوخ  فرـص  هن  دوش  یم 
ینارعاش نآ  زا  سپ  هطورـشم و  رعـش  رد  ینعی  ون ، رعـش  زا  شیپ  اما  دوش . یم  راکـشآ  یهاوخون  ییوجون و  تلادع ، نوناق ، ریظن  نردـم 

. درک میهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  هک  دنا  هدرک  هدافتسا  هژاو  نیا  زا  زین  یماصتعا  نیورپ  راهب و  يارعشلا  کلم  ریظن ،

راهب يارعشلا  کلم 

راهب يارعشلا  کلم 

هچ ات  نآ  شقن  روضح و  هک  دـناد  یم  وا  تسا . هاگآ  نآ  تیمها  گنهرف و  زا  بیدا ، یـسایس و  هتخیهرف ، يرعاش  راهب  يارعـشلا  کـلم 
: دوش یم  رادیدپ  هزات  یتئیه  رد  راب  ره  گنهرف  هک  دناد  یم  تسا و  مهم  هعماج  رکفت  هشیدنا و  حطس  ندرب  الاب  رد  هزادنا 

تلاسک عفر  یتعاس  هدرکن 

تلاوح ون  يراک  گنهرف  زا  دش 

(146 راعشا ، ناوید  راهب : )
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: دننک یم  توعد  نآ  هب  ار  ناگمه  نیاربانب ، دناد ! یمن  تبحم  رهم و  زج  يزیچ  ار  گنهرف  لصاح  ور ، نیا  زا 

تسین چیه  تبحم  رهم و  زج  گنهرف  لصاح 

وش هدامآ  رف ، رف و  یبای  گنهرف  نیا  زا  ات 

(1025 راعشا : ناوید  راهب : )

تیب رد  نینچمه  دـننکن . شومارف  ار  دوخ  نهک  گنهرف  ون ، گنهرف  اب  لباقت  رد  دـهاوخ  یم  دوخ  نانطو  مه  زا  گنهرف ، رب  دـیکأت  اب  وا 
: دشاب ام  يامنهار  یگدنز ، رد  دناوت  یم  هتشذگ  گنهرف  قنور  هک  دیوگ  یم  يرگید 

زروم تلفغ  نطو  نییآ  گنهرف و  هر  رد 

تسا رب  یب  یتخرد  نییآ  یب  گنهرف و  یب  کلم 

(206: راعشا ناوید  راهب : )

���

تسا لد  ره  يامنهر  نیرید  گنهرف  قنور 

تسا رد  ره  نابساپ  نییآ  نید و  رابتعا 

(234: راعشا ناوید  راهب : )

یماصتعا نیورپ 

یماصتعا نیورپ 

هاگیاپ نانچ  نآ ، رانک  رد  رنه  نداد  رارق  اب  تسا و  هدرک  هدافتـسا  گنهرف  هژاو  زا  دروم ، کی  رد  اـهنت  دوخ  راعـشا  رد  یماـصتعا  نیورپ 
: دناد یم  ینادرگرس  یهارمگ و  هیام  ناسنا  یگدنز  رد  ار  اهنآ  دوبن  هک  دوش  یم  لئاق  رنه  گنهرف و  يارب  یمهم 
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یهارمگ هداتف و  یهر  ره  رد 

گنهرف رنه و  تربهر  تسین  ات 

هرامش 25) هدیصق  راعشا : ناوید  نیورپ ، )

هک مینک  یم  هراشا  لماک  ناسنا  هب  همادا  رد  میدرک ، یـسررب  ناـبز  یـسراف  نارعاـش  زا  یخرب  ياـه  ناوید  رد  ار  گـنهرف  هژاو  هک  لاـح 
يراذـگ هیاپ  اب  تسناوت  یمالـسا  نافرع  هنوگچ  میهد  یم  ناشن  تسام و  یلم  تنـس  تایبدا و  رد  گنهرف ، اب  ناسنا  هتفای  لـماکت  لـکش 

. دنک زاب  دنمدرخ  ارگ و  قالخا  یناسنا  داجیا  يارب  ار  هار  یقالخا ، لوصا  نیرتهب 

نافرع رد  لماک  ناسنا  موهفم  داجیا  رد  گنهرف  شقن 

هراشا

نافرع رد  لماک  ناسنا  موهفم  داجیا  رد  گنهرف  شقن 

هدوب ینییآ  نارود و  رهرد  نامدرم  تایبدا  رنه و  اه ، هشیدنا  عماوج ، یموق  ياه  تنـس  همه  هدنریگرب  رد  نآ ، هرتسگ  هب  هجوت  اب  گنهرف 
هب یمالـسا  بان  ياه  هشیدـنا  اه و  هزومآ  زا  زین  ناریا  مدرم  گـنهرف  یهلا ، نییآ  نیا  ندـش  اریذـپ  ناریا و  هب  مالـسا  دورو  زا  سپ  تسا .

درک و یم  خوسر  اهنآ  نهذ  رد  تسـشن و  مدرم  لد  ناج و  رب  رتشیب  اه  هزومآ  نیا  نامز  تشذگ  اب  تفریذپ . رثا  رایـسب  میرک  نآرق  هژیو 
. تفای یلجت  نانآ  يرنه  یبدا و  يرکف ، فلتخم  راثآ  رد 

ياـه هژاو  ناوت  یم  اـما  تسا ، هدـماین  میرک  نآرق  رد  دـنچره  هژاو  نیا  دوش . یم  ریبعت  هفاـقث  ناونع  اـب  گـنهرف  هژاو  زا  زورما  یبرع  رد 
هلمج زا  قلخ »  » و نید » «، » هغبـص «، » تما «، » تنـس : » ریظن ییاه  هژاو  تفای . نآرق  رد  دـنراد  ار  موهفم  نیا  هب  کیدزن  ییاـنعم  هک  يرگید 

. دنتسه ناگژاو  نیا 

یم تسیز  دـحاو  یناکم  رد  دـنراد و  مه  هب  هباشم  بادآ  نابز و  هاگیاج ، نید ، هک  تسا  يا  هدـع  لماش  ینآرق  گـنهرف  رد  تما »  » هژاو
. دننک
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. دنرب یم  راک  هب  ناناملسم  يارب  ار  نآ  املع  زا  يرایسب  هورگ  هک  تسا  يریبعت  یمالسا  تما  تسا . هتفر  راک  هب  رایسب  نآرق  رد  هژاو  نیا 

رادرک و اـه ، هشیدـنا  هعومجم  هدـنرادربرد  اریز  تسناد ؛ نآ  زا  معا  اـی  گـنهرف و  ياـنعم  مه  يا  هنوگ  هب  ناوت  یم  زین  ار  تنـس »  » هملک
. تسا موق  کی  موسر  بادآ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تساه . تداع  اه و  یگژیو  تعیبط ، ياـنعم  هب  هک  تسا  قلَخ » ، » هتفر راـک  هب  نآرق  رد  هک  يرگید  هژاو 
درف یقالخا  ياه  شزرا  ما .» هدش  ثوعبم  یناسنا  يالاو  قالخا  هب  امش  ندناسر  يارب  نم  قالخالا ؛ مراکم  ممتال  تثعب  امنا  : » دنیامرف یم 
یم فظوم  هدیدنـسپ  قـالخا  رـشن  هب  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـهد و  یم  لیکـشت  ار  نآ  گـنهرف  زا  یهلا  شخب  هعماـج ، و 

یـصخش و ياه  یگژیِو  ینعی  قلخ  و  میظع ،» قلخ  یلعل  کنا  : » هک تسا  هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هرابرد  مه  نآرق  رد  دنتـسناد .
. یناسنا يوخ 

هک هرقب  هروس  هیآ 120  رد  تسا . هدـمآ  زین  نآرق  رد  هک  تسا  تسردان  هاـگ  تسرد و  دـیاقع  زا  يا  هعومجم  ياـنعم  هب  زین  تلم »  » هژاو
. ینک تیعبت  اهنآ  تلم  زا  رگم  دنوش  یمن  یضار  وت  زا  نایحیسم  نایدوهی و  دیامرف  یم 

هب هملک  نیا  هتبلا  دنتـسه و  كرتشم  نآ  هب  داقتعا  رد  يا  هدـع  هک  هدـش  قالطا  نییآ  تعیرـش و  تاداع ، زا  يا  هعومجم  هب  مه  نید  هژاو 
. تسا هتفای  تیمومع  زین  يداقتعا  شور  بهذم و  ناونع 

نیا دریگ . یم  ییادـخ  گنهرف  گنر و  ًالماک  درف  هک  اـجنآ  اـت  دراد  هراـشا  یهلا  ياـه  هزومآ  زا  يوریپ  هب  يا  هنوگ  هب  زین  هغبـص »  » هژاو
. دوش یم  لماک » ناسنا   » موهفم لداعم  هژاو 

هک تسا  رسیم  یتروص  رد  عوضوم  نیا  دراد و  راظتنا  ناسنا  زا  مالـسا  نییآ  هک  تسا  يزیچ  نامه  نتفرگ ، ییادخ  يوب  گنر و  عقاو  رد 
هب یمدآ 
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سک ره  دنا و  هتفگ  نخس  لماک  ناسنا  هرابرد  یمالسا  يافرع  املع و  نادنمـشیدنا ، نونکات  دوش . کیدزن  عماج » لماک و  ناسنا   » موهفم
ناـسنا ماـن  هب  یموهفم  رد  عقاو  رد  لداـعتم ، بولطم و  یگنهرف  ناـسنا  تسا . هدرمـشرب  ار  نآ  ياـه  یگژیو  هتـسیرگن و  نادـب  يرظنم  زا 

. دوش لیلحت  فیرعت و  زورما  ناهج  ياه  یگژیو  اب  موهفم  نیا  تسا  مزال  هک  دوش  یم  یلجتم  لماک 

تـسد هب  دـهاوخ  یم  هچنآ  دزاس . نکمم  ار  ینکممان  ره  دـهد ، ماجنا  ار  يراک  ره  دـناوت  یم  گنهرف  هشیدـنا و  هیاس  رد  رکفتم  ناـسنا 
: دیوگ یم  دناد و  یم  هشیدنا  رد  ار  یمدآ  تشرس  تقیقح  یخلب ، نیدلا  لالج  انالوم  هکنانچ  دروآ .

يا هشیدنا  همه  وت  ردارب ! يا 

يا هشیر  ناوختسا و  دوخ  یقبام 

ینشلگ وت  هشیدنا  تسا  لگ  رگ 

ینخلگ همیه  وت  يراخ  دوب  رو 

(214 مود ، رتفد  انالوم ، يونثم  )

گنهرف هک  اجنآ  زا  مینک . دادـملق  وا  گنهرف  ار  ناسنا  یگژیو  نیرت  مهم  يریبعت  هب  دـیاش  زورما ، ناهج  رد  گـنهرف  تیمها  هب  هجوت  اـب 
ار عماوج  اه  ناسنا  عقاو  رد  دبای . یم  يا  هژیو  تیمها  هخرچ  نیا  رد  زین  ناسنا  هاگیاج  دـننک ، یم  ظفح  نآ  گنهرف  اب  دارفا  ار  هعماج  ره 

. تسا دنمنوناق  ییاه  ناسنا  دوجو  لیلد  هب  دراد ، نوناق  مظن و  يا  هعماج  رگا  دنهد و  یم  لیکشت 

رظنم رد  هک  یناسنا  میـسر ؛ یم  لماک » ناسنا   » ریبعت هب  دـنک ، ارجا  ار  یمالـسا  ياه  تنـس  دوش و  هتـسارآ  یمالـسا  گنهرف  هب  ناسنا  رگا 
مه تسا و  تدابع  لها  مه  تسارگ . هعماج  ارگ و  نورب  دشوک ، یم  سفن  بیذـهت  رد  تسا و  تیونعم  ياراد  دراد ، یلقع  لامک  نآرق ،

دشر هب  ور  یلامکتسا و  تکرح  مه  دیوج و  یم  هرهب  دنوادخ  نوگانوگ  ياه  تمعن  زا  مه  عامتجا . لها 
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ْنَع َنوُهاَّنلاَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُِرمْآلا  َنوُدِجاَّسلا  َنوُعِکاَّرلا  َنوُِحئاَّسلا  َنوُدِماَْحلا  َنوُِدباَْعلا  َنُوِبئاَّتلا  : » تسا هدمآ  هیآ 114  هبوت  هروس  رد  دراد .
...«. ِهَّللا ِدوُدُِحل  َنوُِظفاَْحلاَو  ِرَکنُْملا 

. دوش یم  نیزم  تمارک  تعلخ و  هب  نآرق  گنهرف  رد  هک  تسا  ناسنا  نیمه  تسا . هدـمآ  هیآ  نیا  رد  میدرمـش  الاب  رد  هک  ییاـه  یگژیو 
. دوش یم  يدنوادخ  هعیدو  رادتناما  دزومآ و  یم  وا  هب  ار  یهلا  ءامسا  دنوادخ  دننک . یم  هدجس  وا  هب  هکئالم 

مالـسا زا  شیپ  دـش . نوگرگید  فلع  بآ و  یب  هداتفا و  رود  نیمزرـس  نیا  بادآ  گنهرف و  ناتـسبرع ، نیمزرـس  هب  مالـسا  دورو  زا  سپ 
تبـسن و ینعی  دوب ؛ بلُـص »  » برع نایم  رد  راختفا  لـماع  نیرت  مهم  عقاو ، رد  دوب . راـختفا  نیرتـالاب  ناردـپ ، لـئابق و  باـسنا ، هب  راـختفا 

يا هدـع  تسناد . یم  نارگید  زا  رتـالاو  ار  دوخ  داژن  رترب و  ار  دوخ  هلیبـق  سکره  هک  دوب  هتفر  ارف  اـجنآ  اـت  موـهوم  راـختفا  نیا  تیموـق .
یعامتجا و تیعقوم  رگید ، یخرب  دنتـسناد . یم  شزرا  راختفا و  بجوم  ار  تردق  نادنزرف و  دادعت  مَشَح و  مدـخ و  لانم و  لام و  دوجو 
رب ینالطب  طخ  درک و  نوگرگید  ار  اه  لدو  اهرکف  هک  دمآ  يراعش  اب  مالسا  اما  دنتـسناد . یم  نارگید  رب  دوخ  يرترب  بجوم  ار  یـسایس 

. دندمآ یم  رامـش  هب  هدـنام  بقع  یعاجترا و  دـیدج ، رایعم  نازیم و  ربارب  رد  اه  شزرا  نیا  هکارچ  دیـشک ؛ يویند  تسدورف  ياه  شزرا 
دیفس هایـس و  برع ، سراف و  برع ، شیرق و  یمالـسا  گنهرف  رد  دوب . اه  هلـصاف  اه و  توافت  نتـشادرب  رخافت و  ندودز  رب  مالـسا  یعس 

. دنا يواسم  ربارب و  همه  دنرادن . رگیدمه  اب  یتوافت 

رد هجحلا ) يذ  ياهزور 11 و 12 و 13   ) قیرـشت مایا  ءانثا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  يربط  سوفنلا  بادآ  باتک  رد 
: دومرف درک و  مدرم  يوس  هب  ور  دوب  راوس  يرتش  رب  هک  یلاح  رد  ینم »  » نیمزرس
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نوگمدنگ رب  تسوپ  هایـس  هن  برع ، رب  مجع  هن  دراد و  يرترب  مجع  رب  برع  هن  یکی . ناتردپ  تسا و  یکی  امـش  يادخ  دینادب ! مدرم  يا 
هب نارـضاح  ار  نخـس  نیا  دومرف : يرآ ! دـنتفگ : همه  مدرک ؟ غالبا  ار  یهلا  روتـسد  نم  ایآ  اوقت . هب  رگم  تسوپ  هایـس  رب  نوگمدـنگ  هن  و 

. دنناسرب نابئاغ 

ياـه یگژیو  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  تزع  ناـبحاص  تسا . حرطم  زین  تلذ  تزع و  عوضوم  یناـفرع  ینآرق و  گـنهرف  رد  نیا ، رب  نوزفا 
تسا هدش  حرطم  لمکم  لماک و  غلاب ، اناد ، نوچ  یفلتخم  باقلا  یماسا و  اب  یمالسا  نافرع  رد  لماک  ناسنا  دنا . هتفای  تسد  لماک  ناسنا 

. تسوا ياه  مان  زا  زین  مظعا  ریسکا  امن و  ناهج  ماج  يداه ، هفیلخ ، و 

زیچ راهچ  ار  وا  دشاب و  مامت  تقیقح  تقیرط و  تعیرش و  رد  : » دیوگ یم  هراب  نیا  رد  تسا  هتشاگن  ار  لماک  ناسنا  هک  یفسن  نیدلازیزع 
(4 : 1368 وجمزا ، «. ) فراعم کین و  قالخا  کین ، لاعفا  کین ، لاوقا  دشاب : لامک  هب 

هکنانچ سب ، تسا و  یلجتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترـضح  دوجو  بلق و  رد  موهفم  نیا  اما  دراد  دوجو  زین  قلطم  لماک  ناسنا  هتبلا 
هللا یلـص  دمحم  دنتـسه و  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  نآ  هسیئر  ياضعا  تسا و  یکی  ملاع  رد  قلطم  ناسنا  : » دـیوگ یم  اربک  نیدـلا  مجن  خـیش 

(82 : 1353 يزار ، نیدلا  مجن  «. ) تسا ناسنا  دوجو  هصالخ  لد  قلطم و  یناسنا  صخش  رب  دوب  لد  تباثم  هب  ءایبنا  زا  هلآ  هیلع و 

. دوش هدیرفآ  اتسار  نیا  رد  يددعتم  راثآ  هک  تسا  هدش  ببـس  باذج  ریبعت  نیا  دندرک و  رارق  هدافتـسا  لماک  ناسنا  هدیا  زا  نادنمـشیدنا 
. تسا هدرب  راک  هب  ار  لماک  ناسنا  ریبعت  دوخ  مکحلا  صوصف  باتک  رد  زین  یبرع  نیدلا  ییحم 
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باتک هراب  نیا  رد  يرایسب  هدع  تفرگ . رارق  افرع  زا  يرایسب  هجوت  دروم  مهم  یموهفم  ناونع  هب  لماک  ناسنا  موهفم  دعب ، هب  یبرع  نبا  زا 
لئاسر زا  یکی  یناریا ، بیدا  ناکلاس  زا  یفـسن  نیدلازع  نایم ، نیا  زا  دـنتفگ . نخـس  نآ  زا  ناشیاه  هتـشون  راعـشا و  يانثا  رد  ای  دنتـشون 

ياه یگژیو  هب  لـماک  روط  هب  هک  تسا  يراـثآ  نیتسخن  زا  یکی  رثا  نیا  تسا . هداـهن  ماـن  لـماکلا  ناـسنالا  دراد  ییاـبیز  رثن  هک  ار  دوخ 
هب هداهن و  مان  لئاوالا  رخاوالا و  هفرعم  یف  لماکلا  ناسنالا  ار  دوخ  باتک  مان  ینالیج  میرکلادـبع  وا  زا  سپ  تسا . هتخادرپ  لـماک  ناـسنا 

رگید و  اردصالم ، و  انیـس ، یلعوبا  يراوزبس ، يداهالم  يولوم ، نیدلا  لالج  انالوم  يزیربت ، سمـش  تخادرپ . لماک  ناسنا  ياه  یگژیو 
نوتم رد  لماک  ناـسنا  يارب  هک  تسا  ییاـه  یگژیو  دـیآ  یم  لاـمجا  هب  هچنآ  يراـب ! دـنا . هتخادرپ  لـماک  ناـسنا  موهفم  هب  زین  نارکفتم 

یپ رد  هک  تساه  نیمه  ًابیرقت  اهنآ  مالک  ناج  اما  درمشرب ، ناوت  یم  فلتخم  ياهرظنم  زا  ار  اه  یگژیو  نیا  هچ  رگا  تسا . هدمآ  ینافرع 
گنهرف رظنم  رد  یگنهرف  ناسنا  هنومن  هب  دـناوت  یم  ددرگ ؛ شیوخ  نامز  دـنزرف  دـشاب و  فصتم  اه  یگژیو  نیا  هب  هک  یـسک  دـیآ . یم 

. دوش کیدزن  یمالسا  یناریا و 

ار لماک  ياه  ناسنا  ياه  یگژیو  نیرت  فورعم  ناوت  یم  اما  تسا ، هدش  هتفگ  يرایسب  نانخـس  نونکات  لماک  ناسنا  ياه  یگژیو  هرابرد 
: درک هصالخ  ریز  دراوم  رد 

دنلب عضاوت ، قـلخ و  نسح  يدـنمدرخ ، يرگداد ، تبحم ، قـشع و  یگدازآ ، شناد ، یهاـگآ و  یـسرتادخ ، صـالخا و  یتـسار ، تورم ،
تعاـنق و يرازگرکـش ، یتـسود ، عون  یهاوـخریخ و  قـح ، هب  دـیما  يراـبدرب ، تماقتـسا و  نارگید ، هب  کـمک  راـثیا و  لـکوت ، یتـمه و 

. يراکزیهرپ

. مییوگ یم  نخس  اهنآ  زا  کی  ره  هرابرد  همادا  رد 
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توتف تورم و 

توتف تورم و 

گنهرف و زا  هتساخرب  ياه  هزومآ  زا  هدمآرب  عوضوم  نیا  دنا و  هدرمـشرب  لماک  ناسنا  يارب  هک  تسا  ییاه  یگژیو  زا  توتف  يدرمدار و 
هدمآ افرع  بتک  رد  يدرمناوج  توتف و  هرابرد  تسا . هدمآ  یـسراف  تایبدا  رد  فلتخم  هوجو  اب  ریبعت  نیا  تسا ؛ یمالـسا  یناریا و  هویش 

توتف و درک ... ناوت  توتف  ثیدح  يو  اب  ات  دیاب  یتمه  بحاص  تفگ : خیـش  تسیچ ؟ توتف  هک  دیـسرپ  یـشیورد  ار  ام  خیـش  تسا ...« :
(266 : 1357 رونم ، «. ) دیور ششک  ناتسوب  رد  هک  تسا  ییاه  تابن  تعاجش 

���

، دوب يوگتسار  درمناوج  یلع ! ای  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  هک  تسا  نآ  نادرمناوج  تقیرط  تریـس و  »... 
، يدبیم «. ) یلعالا یتفال  تفگ  لوسر  و  نیگمرش ... راکوکین و  زاون و  نامهم  اطع و  رپ  راد و  شیورد  لد ، میحر  رازگ و  تناما  رادافو و 

(668  : 1361

���

دنمدرخ   یتسه  يراد و  شناد  وچ 

دنچ   : يا  هتکن  توتف ، زا  زومایب 

توتف   طرش  دش  ود  داتفه و  هک  ... 

تورم    دشاب  اه  طرش  نآز  یکی 

نت   رد  تسا  يدرمناوج  اروک  یسک 

نمشد    تسود ، رب  شلد  دیاشخبب 

تسا   يرابدرب  ردارب  يا  توتف 

تسا    يراز  هکلب  هزیتس ، یمرگ  هن 

نداد   قلخ  نداد  تسیچ ؟ توتف 

نداتسیا    يریگتسد ، ياپ  هب 

عمج   رد  تسا  عمش  نوچ  راد  توتف 
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تسا   تلع  یب  نداد  توتف  هک 

تسا    تلم  ره  زا  جراخ  يزابکاپ 

صالخ   ای  دیوج  لضف  تلم  هکنآز 

صاخ    نانابرق  دننازابکاپ 

دننک   یم  یناحتما  ار  ادخ  ین 

دننز    یم  ینایز  دوس و  رد  ین 

(1139 يونعم : يونثم  )

���

قح و  عسو ، ردق  هب  درازگ و  یم  شیوخ  ياج  هب  یـسک  ره  قح  هک  نانچ  دشاب ، درمناوج  هک  دـیاب  تسا . توتف  یکی  یخیـش  مزاول  زا  ...
(144 : 1353 يزار ، . ) درادن عقوت  سک  ره  زا  يرازگ 

توتف یسفن  لذب  هک  ددرگ  تورم  بحاص  ات  دراد  هتخـس  عرـش  نازیم  هب  ار  شیوخ  لامعا  لاوحا ، همه  رد  هک  تسا  نآ  هدنور  طرـش  ...
:1347 يداـبع ، ریـشدرا  . ) تسا تبحـص  حالـص  توتف  تقیرط و  ناوـنع  تورم  تسا و  تورم  عرـش  نازیم  هب  لـعف  لوـق و  نزو  تسا و 

(224

ییوگ تسار  قدص و 

ییوگ تسار  قدص و 

رد قدـص » . » تسا راتفگ  تسار  رادرک و  تسار  یناسنا  یگنهرف ، ناسنا  تسا . لماک  ناـسنا  تافـص  زا  يرادرک  تسار  ییوگ و  تسار 
. تسا هدمآ  فلتخم  ياهاج  رد  نوگانوگ  ياه  لکش  هب  هک  دیآ  یم  رامش  هب  هژیو  مهم و  لصا  کی  یمالسا  گنهرف 

عم قدصلا  قفرلا ، قدـصلا و  تفگ : خیـش  قیرطلا ؟ فیک  خیـش ! ای  هک  دندیـسرپ  ار  وا  و  هدابع ... یف  هللا  هعیدو  قدـصلا  : » تفگ ام  خـیش 
(242 : 1357 رونم ، «. ) قلخلا عم  قفرلا  قحلا و 

���
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زیچ چیه  رب  نیمز و  ردنا  لجوزع  تسا  يادخ  ریـشمش  یتسار  هعطق ؛ الا  یـش  یلع  عضو  ام  هضرا  یف  هللا  فیـس  قدصلا  : » دیوگ نونلاوذ 
(42 : 1326 يریوجه ، «. ) دربب ار  نآ  هک  الا  دیاین 

���

تـسا هدومرف  ضیرحت  نآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  تسا و  قالخا  مراکم  هلمج  زا  تفـص  نادـب  قلخت  قدـص و  هلیح  هب  یلجت  ... 
(344 : 1325 یناشاک ، دومحم  نیدلازع  «. ) هنجلا یلا  يدهی  هناف  قدصلاب  مکیلع  : » هک

تسا   هدنز  لد  نید و  قدص ، اجک  ره 

تسا    هدنیاپ  کلم  لدع ، اجک  ره 

(583 هقیقحلا :  هقیدح  )

���

زار   هلمج  کی  کی  وت  اب  میوگب 

زاب    دوش  ینعم  نیدب  تمشچ  ات  هک 

ندرک   هشیپ  ار  یتسار  نیتسخن 

ندرک    هشیدنا  يدب  زا  ناکین  وچ 

���

دوش   یم  سح   ِ يرادیب قدص 

دوش    یم  سنوم  قوذ ، ار  اه  مشچ 

تدناهرن   یتسار  زا  ریغ  چیه 

تدناوخ    یم  یتسار  يوسداد 

تسا   لد  مارآ  تسار  ثیدح  رد 

تسا    لد  ماد  هناد  اه  یتسار 
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نیقی   يوقت و  گنر  قدص و  گنر 

نیقتم    رب  دوب  یقاب  دبا  ات 

ص 260) يونثم ، بابل  بل  )

���

میظعت دیآ ، دیدپ  نطاب  رد  افص  قیقحت  نوچ  ندیشوپ .. . رد  تسا  فوص  هک  افص  لها  هماج  هگنآ  ندرک ، دیاب  یفاص  ار  نطاب  تسخن  ...
فوصت
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رب نطاب  يافص  رون و  رثا  ددرگ ، وا  تفص  تقیرط  كولس  رد  تماقتـسا  تبظاوم و  ددرگ و  تقیرط  بحاص  درم  دریگ و  ياج  رطاخ  رد 
(25 : 1347 يدابع ، ریشدرا  . ) ددرگ نالوبقم  هلمج  زا  دتفا و  لامعا  لاوحا و  رب  دتفا و  هماج 

يرگداد

يرگداد

هیاس رد  تسرد  گنهرف  دوش . یم  ییارگ  لامک  لداـعت و  ببـس  یمدآ  رد  زین  تلادـع  يرگداد و  تساـپرب و  لداـعت  نازیم و  اـب  ناـهج 
رد يرگداد  لدـع و  هلئـسم  دروخزاب  زا  ییاه  هنومن  تسا . لـماک  ناـسنا  ياـه  یگژیو  زا  زین  نیا  دـیآ و  یم  دوجو  هب  لداـعت  تلادـع و 

: دیرگنب نهک  رابرپ  تایبدا 

تلماعم رد  قلخ و  اب  تلماعم  رد  و  قح ، اب  تلماعم  رد  دیامرف . لدع » هب  ار  هدـنب  یلاعت  هللا  ناسنالا ... . لدـعلاب و  رمای  هللا  نا  : » یلاعت هلوق 
ناشیا بیع  دهنن ، ناشیا  رب  دوخ  راب  دهدب ، دوخ  زا  ناشیا  فاصنا  دور ، تسار  مزع  تمه و  لعف و  لوق و  هب  ادخ  قلخ  اب  دـیاب  سفن ... اب 

(451  : 1361 يدبیم ، . ) درادن غیرد  ناشیا  زا  دوخ  یکین  دشوپب و 

���

لوغـشم ادـخ  تفلاخم  يوه و  تعباتم  روج و  ملظ و  هب  رگا  هفیلخ .» ضرـالا  یف  لـعاج  ینا  : » هک دوب  تفـالخ  ّرـس  شنیرفآ ، زا  دوصقم 
:1353 يزار ، نیدـلا  مجن  «. ) نیملاظلا یلع  هللا  هنعل  الا   : » هک ددرگ ، يدـبا  تنعل  بجوتـسم  دـشاب و  يادـخ  بضغ  رهق و  تروص  دوش ،

(244

���

لد   تیالو  رد  هک  نآ  ز  نک ، لدع 

لداع    دنز  يربمغیپ  رد 

میلک   درک  لدع  وچ  ینابش  رد 

میرک    هلا  شیربمغیپ  داد 
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تسا   رگداد  هک  نآ  تسد  رد  لدع 

تسا    رپس  يوق  ار  گرم  كوان 

(555 : 1365 ییانس ، )

���

تافص   ناطلس  تسا  فاصنا  تفگ 

تاهرت    زا  تسرب  دش ، فصنم  هکره 

دوجو   رد  دیآ  فاصنا  رگ  وت  زا 

دوجس    رد  عوکر و  رد  يرمع  هک  هب 

ناهج   ود  ره  رد  تسین  توتف  دوخ 

ناهن    رد  نداد  فاصنا  زا  رترب 

یسک   زا  نادرم  فاصنا  دندتسن 

یسب    يدنداد  فاصنا  دوخ  کیل 

ص 176) ریطلا ، قطنم  )

���

تسا   لداع  هکنآ  ره  وت  ناد  یمه  نیا 

تسا    لد  نمیا  هعقاو ، زا  تسا  غراف 

نالداع   تسا و  لداع  یلاعت  قح 

نالدیب    رب  يرگمتسا  دنک  یک 

ددم   ملاع  رد  دننادرمریش 

دسر    نامولظم  ناغفاک  نامز  نآ 
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دنونشب   اج  ره  نامولظم ز  گناب 

دنود    یم  قح  تمحر  نوچ  فرط  نآ 

شعضوم   ردنا  عضو  دوب ؟ هچ  لدع 

شعقومان    رد  عضو  دوب ؟ هچ  ملظ 

ار   راجشا  هد  بآ  دوب ؟ هچ  لدع 

ار    راخ  نداد  بآ  دوب ؟ هچ  ملظ 

يدنمدرخ

يدنمدرخ

هشیدنا لقعت و  هیاس  رد  هراومه  يرشب  فرگش  ياه  تفرـشیپ  تسا . هدش  داهن  یمدآ  داهن  رد  هک  تسا  یهلا  هعیدو  ینطاب و  ربمایپ  درخ ،
هب درخ  و 
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. تسا هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  رایسب  یناریا  نهک  تایبدا  رد  يزرودرخ  ور ، نیا  زا  تسا . هدمآ  تسد 

: دیوگ یم  یخلب  نیدلا  لالج  انالوم 

درخ   زا  توادع  ربمغیپ  تفگ 

دسر    لهاج  زا  هک  يرهم  زا  رتهب 

تسا   هلعش  اب  وا  هک  دشاب  نآ  لقاع 

تسا    هلفاق  ياوشیپ  لیلد و  وا 

ورشیپ   نآ  تسا  دوخ  رون  وریپ 

ور    شیوخ  اب  نآ  تسا  شیوخ  عبات 

دیروآ   نامیا  تسا و  شیوخ  نموم 

دیرچ    ناز  شناج  هک  يرون  نادب  مه 

تسا   لداع  هنحش  وچ  ینامیا  لقع 

تسا    لد  رهش  مکاح  نابساپ و 

دوب   نامیا  مکاح  نت  رد  لقع 

دوب    نادنز  رد  سفن  شمیب  هک ز 

زاوج   شوخ  لوسر  نآ  تفگ  وکن  سپ 

زامن    موص و  زا  هب  تلقع  يا  هرذ 

ص372) يونعم ، يونثم  )

���

(254 : 1357 رونم ، «. ) هیدوبعلا هلآ  لقعلا   : » تفگ خیش  تسیچ ؟ لقع  خیش ! ای  هک  درک  لاوس  یشیورد  یتقو  ار  ام  خیش 

���
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دینادرگم تبحص  لقاع  زا  دیرادم و  تبحص  لهاج  اب  تسا : هدومرف  مالسلا  هیلع  ملاع  دیس  لهج ... رد  داسف  تسا و  لقع  رب  تبحم  رادم 
عم اوحبـصت  لـقاعلا و ال  نع  اوعطقتـالف  يودـع  قمحـالاو  یقیدـص  لـقاعلا  لاـقامک : . » نم نمـشد  لـهاج  تسا و  نم  تسود  لـقاع  هک 

(159 : 1347، يدابع ریشدرا  «. ) قمحالا

���
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، يزار . ) دومن دناوت  مایق  تیخیش  طیارش  دیرم و  تیبرت  رد  ات  دراد  لامک  هب  ایند  شاعم  لقع ، اب  هک  دیاب  تسا . لقع  یکی  خیـش  مزاول  زا 
(137 : 1353

���

تسوا   ربهر  لقع  هک  سک  نآ  کنخ 

تسوا    رکاچ  عوط  هب  ملاع  ود  ره 

دوب   روک  لقع  مشچ  ار  هک  ره 

دوب    روتس  یمدآ ، دوبن 

تسا   ناک  مه  تسا و  رهوگ  مه  لقع 

تسا    نابهگن  مه  تسا و  لوسر  مه 

سب   وت  لیلد  قح  هار  رد  لقع 

سب    وت  لیلخ  هگیاج  ره  لقع 

یهرب   ات  لقع ، هب  نز  رد  گنچ 

یهر    وچ  یهر  ره  هب  يدرگ  هنرو 

لقع   دناهر  ار  وت  تلاهج  زا 

لقع    دناسر  ار  وت  تقیقح  هب 

دشاب   انشآ  لقع  اب  هک  ره 

دشاب    ادج  اه  بیع  همه  زا 

ص 185) هقیقحلا ، هقیدح  )

���

تسام   ناج  وا  دوب ، لقاع  وا  هک  ره 
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تسام    ناحیر  وا  حیر  وا و  حور 

ص 714) يونعم ، يونثم  )

عضاوت قلخ و  نسح 

عضاوت قلخ و  نسح 

نیا زا  دـتفا ، یم  قافتا  قلخ  نسح  هیاس  رد  یناسنا  یلاعتم  طباور  ًالوصا  تسا . لـماک  ناـسنا  ياـه  یگژیو  رگید  زا  عضاوت  قلخ و  نسح 
. دشاب نیزم  یناسنا  يالاو  یگژیو  نیدب  گنهرف  اب  ارگ و  لامک  ناسنا  هک  تسا  مزال  ور ،
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: دیوگ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  لقن  هب  ریخلاوبا  دیعسوبا 

بـسح : » دـیوگ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـغیپ  هک  ناـنچ  تسوکین . قلخ  بسح  هکلب  تسا ، تبـسن  هب  بسح  هک  دـنا  هتـشادنپ  یخرب 
(25 : 1357 رونم ، «. ) هقلخ نسح  لجرلا 

���

زا دنکن و  ییوگ  گنت  ترجـض و  نارای  اب  دشاب و  يوخ  شوخ  عبط و  هداشگ  هتـسویپ  دـیاب  وا  تسا . قلخ  نسح  خیـش ، تافـص  زا  یکی 
(146 : 1353 يزار ، . ) دشاب رود  هاج  بلط  يوعد و  بجع و  رخافت و  ربکت و 

. قـلخ نسح  يوـقت و  تفگ : دـنور ؟ تشهب  هب  ببـس  نادـب  رتـشیب  مدرم  هک  تسا  زیچ  هچ  هک  دندیـسرپ  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  زا 
(342 : 1325 یناشاک ، )

���

وکن بوخ  تروص  هک  نادب  سپ 

وس کی  دزرین  دب  لاصخ  اب 

ریذپان ریقح و  تروص  دوب  رو 

ریم شاپرد  وکن ، شقلخ  دوب  نوچ 

(555 يونثملا : تآرم  )

، نآ بحاص  رب  سک  چـیه  هک  تسا  ییالب  ربک ، هک  نانچمه  دربن ، دـسح  سک  چـیه  نآ  رب  هک  تسا  یتمعن  و  تسا ... تزع  نیع  عضاوت 
(351  : 1325 یناشاک ، . ) دنکن تمحر 

یتسپ نیا  رد  هد  رد  نت  كاخ  ناسب  یکاخ ، زا  وت 

الاو مه  یلاو و  مه  لقع ، ناج  وچ  يدرگ  ات  هک 
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یتسپ نیا  رد  هد  رد  نت  كاخ  ناسب  یکاخ ، زا  وت 

الاو مه  یلاو و  مه  لقع ، ناجوچ و  يدرگ  ات  هک 

هگنآ کیل  تسا  عفن  همه  اج  نیا  كاخ  تسا  تسپ  ات  هک 

ابکن زا  دریگ  الاب  وچ  ددرگ  اه  هدید  يالب 

ص 50) راعشا ، ناوید  ییانس ، )

���

یگدنب ین  ینک  یم  ییادخ  وت 

یگدنکفا دوش  نکمم  ار  وت  یک 

شاب هدنب  مه  ار ، شیوخ  نکفیب  مه 

شاب هدنز  شاب و  هدنکفا  هدنب 

ص 168) ریطلا ، قطنم  )

���

بارت  » نم   » يدینش مکانقلخ »  » نوچ

باتمور ندوب  كاخزو  وش ، كاخ 

گنس   زبسرس ، دوش  یک  ناراهب  رد 

گنر گنر  دیورب  لگ  ات  وش ، كاخ 

شارخ   لد  يدوب  گنس  وت  اه  لاس 

شاب كاخ  ینامز  کی  ار  نومزآ 

دش   كاخ  ریز  هب  الاب  زا  مدنگ 

دش كالاچ  هشوخ  وا  نآ  زا  دعب 
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ریز   هب  دش  الاب  نوچ ز  عضاوت  زا 

ریلد یح و  یمدآ ، وزج  تشگ 

ص 327) يونعم ، يونثم  )

���

رظن   لها  دیص  درک  ناوت  فطل  قلخ و  هب 

ار اناد  غرم  دنریگن  ماد  دنب و  هب 

ص 4) ظفاح ، )

���

تسا و عضاوت  سابل  دشوپ ، هدنب  هک  یسابل  نیرتوکین  : » تفگ ام  خیش 
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«. هللا هعفر  عضاوت هللا  نم  عضاوت  رگم  دنادرگن  زیزع  ار  هدنب  زیچ  چیه  تسین و  عضاوت  هیاریپ  زا  رتوکین  ار  هدنب  هیاریپ  چیه 

(250 : 1357 رونم ، )

���

یهد و اضر  دنک  هچ  ره  هب  یشاب و  یضار  یلاعت  قح  هب  هک  تسا  نآ  ردنا  عضاوت  لامک  ار و  اهبیغ  هدنناد  تسا ، لد  ندوب  لیلذ  عضاوت :
. یهاوخن ار  قح  زج  قح  زا 

(289 : 1349 یلمتسم ، )

لکوت یتمهدنلب و 

لکوت یتمهدنلب و 

یم تیاـهن  یب  هب  لاـمک  هار  رد  وا  تسا ، رود  هب  يریذـپ  شنک  یگدومخ و  یتسـس و  زا  تسا ، تمهاـب  ارگ و  لاـمک  گـنهرفاب  ناـسنا 
: تسا هدمآ  یسراف  تایبدا  رد  نوگانوگ  ياه  بلاق  رد  موهفم  نیا  دور . یم  شیپ  هب  لکوت ، اب  دشیدنا و 

: درواین دورف  هفیج  نیدب  رس  دوشن و  هتفیرف  ایند  فراخز  اب  هک  دوب  ینعم  نادب  تمه  يدنلب 

راهظتسا قلخ و  ایند و  تسیچ 

رادرم گنس و  زا  رپ  ینادکاخ 

سفن هیداب  نادب  و  دسانـش ... هلحار  داز و  لاثم  رب  ار  يویند  لام  هاج و  دـناد و  هللا  تیب  دـصاق  ار  دوخ  هک  تسا  وحن  نیدـب  تمه  يدـنلب 
. دیامن عطق  تسا ، دوصقم  دصقم و  هبعک  وا و  نایم  باجح  هک  ار  هراما 

(249 : 1352 يزار ، )

���

وا   تمه  تسا  یلاع  ار  هک  ره 

وا تمعن  تسا  هدش  ملاع  ود  ره 

ص 146) هقیقحلا ، هقیدح  )
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���

تسلا   قاشع  سیطانغم  تفگ 

تسه هچ  ره  فشک  تسا  یلاع  تمه 

دیدپ   یلاع  تمه  دش  ار  هک  ره 

دیلک ار  ملاع  ود  ره  دبای  دوز 

تسد   داد  تمه  هرذ  کی  ار  هک  ره 

تسپ هرذ  نآ  زا  ار  دیشروخ  وا  درک 

تسا   تمه  اه  ناهج  کلم  هطقن 

تسا تمه  اه  ناج  غرم  رپ  لاب و 

نیبب   هر  اشگرب و  تمه  مشچ 

نیبب هگرد  هن و  هر  رد  مدق  سپ 

ناج   هاگرد ، نادب  يدیناسر  نوچ 

ناهج رد  تزع  وت ز  یجنگن  دوخ 

ص 172) ریطلا ، قطنم  )

���

(111 : 1347 يدابع ، ریشدرا  . ) َنُولِّکَوَتُْملا ُلَّکَوَتَی  ِْهیَلَع  ُهَّللا  ِیبْسَح  ُْلق  تفگ : هک  نانچ  تسا . هدومرف  لکوت  هب  دنوادخ  ار  ملاع  رتهم 

دوشن و فساتم  دیرم  قزر  ببس  هب  ات  دشاب  لکوت  توق  يو  رد  دیاب  هک  تسا  لکوت  لامک ، هب  دشاب  دوجوم  خیش  رد  دیاب  هک  یتافص  زا 
(137 يزار ، . ) دنکن در  تشیعم  بابسا  فوخ  زا  ار  دیرم 

���

هللا یلع  و  : » تفگ درک و  نامیا  طرـش  نآ  دومرف و  لکوت  هب  ار  همه  یلاعت  يادـخ  و  تسا ... ناـبرقم  تاـماقم  هلمج  زا  لـکوت  هک  نادـب 
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«. َنِیلِّکَوَتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  : » دراد یم  تسود  ار  نالکوتم  يادخ  تفگ : و  نینمؤم » متنک  نا  اولکوتف 

(527 : 1364 یلازغ ، )

���
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نایشآ   ات  درپ  یم  رپ  اب  غرم 

نادب ار  نیا  تسا ، تمه  نادرم  ّرپ 

دوجو   دشورفن  هک  نآ  مالغ  نم 

دوجو لاضفا  اب  ناطلس  نادب  زج 

تسرپ   تمه  سم  نآ  مالغ  نم 

تسکش دران  ایمیک  ریغ  هب  وک 

ص 193) يونثم ، بابل  بل  )

���

رت   بوخ  لکوت  زا  یبسک  تسین 

رت بوبحم  دوخ  ضیوفت  زا  تسیچ 

تسد   اپ و  نازرلم  نک  لکوت  نیه 

تسا رت  قشاع  وت  ز  وت ، رب  وت  قزر 

تسیچ  ؟ عوج  فوخ  هزرل ز  بت و  نیا 

تسیز دینات  یم  ریس  لکوت  رد 

ص 313) يونثم ، بابل  بل  )

���

تسا   يرفاک  تقیرط  رد  شناد  يوقت و  رب  هیکت 

شدیاب لکوت  دراد ، رنه  دص  رگ  ورهار 

ص 187) ظفاح ، ناوید  )

���
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هاگرد   رب  قافن  اب  هنم  یپ 

هار نادرم  دنور  لکوت  هب 

یمه   تسوا  رب  ار  وت  لکوت  رگ 

یمه تسوا  زا  قزر  هک  ینادب  دوخ 

تخر   روآ  لکوت  يوس  هب  سپ 

تخب دیآ  هریذپ  تنآ ، زا  دعب 

ص 117) هقیقحلا ، هقیدح  )

يرابدرب تماقتسا و  تدهاجم ،

يرابدرب تماقتسا و  تدهاجم ،

ناسنا زورما ، راوشد  هنامز  رد  ندرک  یگدنز  همزال  يرابدرب  تماقتسا و 
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68 ص :

: دیوگ یم  رارسالا  فشک  رد  يدبیم  تسا . هدمآ  لماک  ناسنا  طیارش  وزج  یناریا  یمالسا و  گنهرف  رد  هک  نانچ  تسا .

اب هک  وا  يو . بیـصن  تمحر  دـنک ، ناهج  رهاظ  هب  هک  وا  تسا : لاح  هس  نایب  انیف ، اودـهاج  نیا  اَنَُلبُـس ... ْمُهَّنَیِدـْهََنل  اَـنِیف  اوُدَـهاَج  َنیِذَّلاَو 
یف تهج  نآ  هک  تسا  نآ  سک  هس  ره  طرش  دوب و  يو  بیصن  لصو  تمارک  دوب ، دهج  تمعن  رد  هک  وا  يو . هرهب  تمصع  دوب  داهتجا 

. دوب يو  تعلخ  تیاده  ات  دوب  هللا 

(247 ج 7 : : 1361 يدبیم ، )

���

(177 يریوجه : . ) تعیرش يادا  ردنا  دشاب  ناشیا  نیرتدهتجم  تفرعم  لها  نیرت  گرزب  هرماوا ... یف  هدهاجم  مهدشا  هللااب  سانلا  فرعا 

���

زا ددرگ و  انیب  قیاقح  هب  دزیخرب و  وا  تریـصب  زا  دمر  دوش و  لیاز  يو  زا  تارودک  تدهاجم  جـنر  هب  دوش و  ضاترم  نوچ  نمؤم  سفن 
(57 : 1342 يدابع ، ریشدرا  « ) َنِینِسْحُْملا َعََمل  َهَّللا  َّنِإ   » هک دبای  هار  قح  تیعم  میرح  رد  ددرگ و  نانسحم  هلمج 

���

نک   ناک  تدیاب  لعل  یمه  رگ 

نک ناج  تدیاب  قشع  یمه  رو 

نامرف   طخ  ات  هطقن  زا  تسین 

نامرد یب  درد  جنر و  یب  جنگ 

درب   جنگ  درب  جنر  نوچ  درم 

درب جنر  غاب  تحار ز  غرم ،

جنگ   یبایب  ات  رادرب  جنر 

جنگ رس  رب  هتفخ  تسار  ام  جنر 

غارچ   دود  تسین  هدروخ  وا  هک  ره 

غارف هب  لد  ماک  هب  دنیشنن 
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ص 334) هقیقحلا ، هقیدح  )
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69 ص :

���

دنک   یم  يداهج  وکنآ  کنخ  يا 

دنک یم  يداد  يرجز و  ندب  رب 

دهر   او  یناهج  نآ  جنر  ات ز 

دنک یم  تدابع  جنر  نیا  دوخ  رب 

ایک   يا  یناوت  یم  ات  نک  دهج 

ءایلوا ایبنا و  قیرط  رد 

جنر  ؟ ینوچ ز  سفن ، شوخ  حیسم  يا 

جنگ جنر ، یب  ناهج ، ردنا  دوبن  هک 

تسه ال   شدزم  راک ، نآ  درکن  نوچ 

یعس ام  الا  ناسنالل  سیل 

دیدپ   یجنگ  دش  درب  یجنر  هک  ره 

دیسر يدج  رد  درک ، يدج  هک  ره 

ص 151) يونعم ، يونثم  )

���

يرب   نایاپ  ات  هک  یهاوخ  یقشاع 

دنسپان ج دیاب  دیدنسپب  هک  سب 

بوخ   دیراگنا  دید و  دیاب  تشز 

دنق دیراگنا  دروخ و  دیاب  رهز 

ص23) دیحوتلا ، رارسا  )
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���

، يزار . ) تمیزع تسرد  دشاب و  مدق  تباث  اهراک  رد  دـیاب  وا  تسا  تابث  تفـص  هلمج ] زا   ] لامک هب  دـشاب  خیـش  رد  تفـص  تسیب  دـیاب 
(139  : 1353

���

دوصقم   سک  تفاین  تضایر  یب 

دوع هچ  دیب و  هچ  ار  وت  يزوسن  ات 

هاج   دیاب و  تیفسوی  همه  رگ 

هاچ ج تضایر  ربب  شک ، اه  جنر 

ص 160) هقیقحلا ، هقیدح  )

���
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تدیاب   تحارج  هآ  ترسح و 

تدیاب تحار  قوذ و  تحارج  رد 

يدمآ   حورجم  وت  لزنم  نیا  رد  رگ 

يدمآ حور  هگتولخ  مرحم 

درب   رایسب  یباوخ  یب  وا  هکره 

درب رادیب  لد  دش ، ترضح  هب  نوچ 

نک   قرف  زا  مدق  نم  نوچمه  کیل 

نک قرغ  تضایر ، رحب  رد  شیوخ 

راظتنا   ربص و  هب  ایرد  نیا  رد  ات 

رانک رد  رخآ  رهوگ ، نآ  تدیآ 

ص 213) ریطلا ، قطنم  )

���

تسوا   رد  اه  تحار  هک  دمآ  جنگ  جنر ،

تسوپ دیشارخب  وچ  دش  هزات  زغم 

دنک   لوحا  ار  درم  توهش ، مشخ و 

دنک لدبم  ار  حور  تماقتسا  ز 

وش   گنریب  ینهآ  ز  نهآ ، وچمه 

وش گنز  یب  هنیئآ  تضایر  رد 

تسا   یگدنز  تضایر ، رد  نت  ندرم 

تسا یگدنیاپ  ار  حور  نت ، نیا  جنر 
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ص 253) يونثم ، بابل  بل  )

���

(25 : 1336 يریوجه ، . ) مینک تدایز  تبرق  رب  شتبرق  دنک ، ربص  تسا  تیلب  نآ  لصا  هک  يرقف  ردنا  هکره  َنیِِرباَّصلا  َعَم  َهّللا  َّنِإ 

���

ربص یگرزب  ببس  هب  تسا و  ربص  نامیا ، همین  کی  تفگ : رگید  يربخ  رد  و  تسیچ ؟ نامیا  هک  دندیسرپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
هدرک تلاوح  ربص  اب  تسا  رتوکین  هک  يا  هجرد  ره  تسا و  هدرک  داـی  ار  ربص  ياـج  داـتفه  زا  تداـیز  نآرق  رد  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا 

(343 : 1364 یلازغ ، . ) تسا

���
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71 ص :

ماد زا  ددرگن و  روفن  دیرم  ات  دورن  مشخ  رد  زیچ  ره  هب  دشاب و  رابدرب  میلح و  هک  دیاب  خیش  هللا . هریص  ربصت  نم  دومرف : هللا  همحر  هجاوخ 
(138 : 1353 يزار ، . ) دهجن تدارا 

���

تملع   سپ  تسخن ، دیاب  ملح 

تملح اب  هدناوخ  ملع  زا  روخرب 

دوب   يوک  كاخ  ملح  یب  ملع 

دوب يوربآ  ملح  اب  ملع 

دندرخ   تلآ  ملح  تفع و 

دندرخ تفآ  مشخ  توهش و 

تسا   ملح  ناملاع  لقع  تدع 

تسا ملع  ناکریز  ناج  هماج 

رای   دوبن  ملح  ملع و  ار  هکره 

رادم درم  هب  ناهج  رد  ارو  رم 

ص 315) هقیقحلاهقیدح ، )

���

ار   درم  دیابب  يربص  بلط ، رد 

ار درد  لها  دشاب  یک  دوخ  ربص 

راودرم   نیشنب  ربص  رد  روخ و  نوخ 

راگدرک زا  وت  راک  دیآرب  ات 

یسب   دیاب  یم  ربص  ار  نابلاط 
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یسک ره  دتفین  رباص  بلاط 

ص 219) ریطلا ، قطنم  )

���

دیرفآ   قح  ایمیک  نارازه  دص 

دیدن مدآ  ربص  وچمه  ییایمیک 

نالف   يا  نک  نیرق  قح  اب  ار  ربص 

ناوخب نآرق  رد  رصعلاو »  » رخآ

تسوت   تاحیبست  ناج  ندرک  ربص 

تسرد حیبست  تس  ناک  نک  ربص 
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دادن   نامیا  شادخ  ربمغیپ : تفگ 

داهن رد  يروبص  دوبن  ار  هکره 

هام   وچ  ملاع  نیا  ینسح و  فسوی 

هلا رما  رب  تسا  ربص  نسر  نیو 

دوب   هدنبای  هدنیوج  تبقاع 

دوب هدنیاز  ربص  زا  جرف  هک 

ص 252) يونثم ، بابل  بل  )

نامیا

نامیا

نامیا و رون  يراگتـسر . لامک و  يوس  هب  تکرح  يارب  تسا  یغارچ  دنک و  یم  كانبات  ار  یناج  ره  هک  تسا  هدنـشخرد  يرهوگ  نامیا 
. دروآ یم  دیدپ  ناسنا  رد  ار  ششوج  شیوپ و  ناوت  دزورفا و  یم  وا  رد  ار  هدنیآ  هب  دیما  دنک ، یم  اپ  هب  یمدآ  ناج  رد  يزیخاتسر  نیقی ،

همه هب  وا  لد  تفرگ ، رارق  لد  رد  نیقی  رون  هک  ار  يا  هدـنب  ره  دـیاز و  نید  نیقی  زا  تسا و  نیقی  يافـص  اـهرون ، ییانـشور و  همه  هیاـم 
(121 : 1347 يدابع ، ریشدرا  . ) تسا هدیدنسپ  ياه  تلصخ  همه  رس  نیقی  هک  تشگ ، طیحم  نامیا  قیاقح 

���

تسا   راک  رد  هشیمه  نامیا  درم 

تسرآ میب  زامن  نامیا  هکنآز 

ناج   زا  ششک  بلط ، نت  زا  ششوک 

نامیا ششچ ز  ناد  قشع  زا  ششوج 

دوش   ناسحا  ادخ  زا  ار  یسک  رگ 

دوش نامیا  قشاع  ناج  لد و  زا 

ناما   ردنا  تفر  تفای  نامیا  هک  نآ 
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نامگ رد  دش  نایقاب  ياهرفک 

خیش   نامیا  رین  باتفآ 

خیش ناج  قرش  خر ز  دیامن  رگ 
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73 ص :

يرث   ات  دریگ  رون  یتسپ  هلمج 

يرضخا ددرگ  دلخ  الاب  هلمج 

ص 508) يونعم ، يونثم  )

���

:1336 یبـالج ، يریوجه  . ) يو ریغ  زا  تشحو  دوب و  قح  اـب  سنا  ار  ناـمیا  دوب ... رکذ  تعاـنق و  يو  نیرق  دوب ، ناـمیا  لـحم  لد  نوـچ 
(161

���

: تفگ منز . نآ  رد  تسد  هک  دشاب  یلصا  هک  یناملسم  رد  زومآ  ینخـس  ارم  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  کیدزن  هب  یـسک 
ص 237) : 1357 رونم ، . ) راد راوتسا  ياپ  نآ  رب  مدیورگ و  يادخ  هب  وگب  مقتسا  مث  هللااب  تنمآ  وگب 

قح هب  دیما 

قح هب  دیما 

لامعا زا  يور  کی  زا  تسا . ناسنا  هارمه  هراومه  دـیما  میب و  تسا . لماک  ناـسنا  زاورپ  لاـب  ود  یناـفرع  نهک  تاـیبدا  رد  اـجر  فوخ و 
. تسا دنوادخ  تمحر  هب  راودیما  رگید  فرط  زا  كانمیب و  شرادرک  ياه  یتساک  شیوخ و 

حلاص لامعا  هک  سک  نآ   » هک لامعا ، رب  دـیامن  تبظاوم  اجر  بحاص  هک  تسا  نآ  تسرد  اـجر  ناـشن  تسا و  هدـنور  مهم  طرـش  اـجر 
لضف رب  دامتعا  دنک و  لمع  هک  شداب  نآ  دحوم  یجار  اًِحلاَص ، اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاَِقل  اوُجْرَی  َناَک  ْنَم  هک : یجار  هن  تسا  یصاع  وا  دنکن 

(69 : 1347 يدابع ، «. ) دیآ نوریب  لما  ماد  زا  دنک و  لزا 

���

هتفات   یباتفآ  تمحر  تسه 

هتفایرد ار  تارذ  هلمج 

قح هب  www.Ghaemiyeh.comدیما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


74 ص :

تسا   تمکح  نارازه  دص  وا  هر  رد 

تسا تمحر  رحب  هصح  ناز  يا  هرطق 

وت   قوف  تمحر  ربا  نارازه  دص 

وت قوش  دیازف  ات  درابب  یم 

ص 121) ریطلا ، قطنم  )

���

دـشابن قداص  دیما  ات  دسر  يو  توق  هب  دسر  هک  دومحم  ياه  ماقم  همه  هب  هک  ار  هار  کلاس  دنحانج  ود  نوچمه  اجر  فوخ و  هک  نادـب 
(385 : 1364 یلازغ ، . ) درک دناوتن  عطق  تابقع  نآ  دنکفین  تیهلا  ترضح  لامج  رب  مشچ  و 

���

؟ دننک تراسگنس  ات  میوگب  قلخ  اب  مناد  یم  وت  زا  چنآ  یهاوخ  ونسحلاوب ! ناه  هک  دونـش  يزاوآ  درک  یمه  زامن  یناقرخ  نسحلاوبا  یبش 
!؟ دـنکن تدوجـس  سک  چـیه  رگید  ات  میوگب  قلخ  اب  منیب  یم  وت  مرک  زا  مناد و  یم  وت  تمحر  زا  هچنآ  اـت  یهاوخ  قح ! اـی  تفگ : خـیش 

(183 : 1336 راطع ، )

���

فک   جوم و  زا  ین  سرت و  ایرد  ین ز 

فختال باطخ  وت  يدینش  نوچ 

تساهدیما   ورم ، يدیمون  يوک 

تساهدیشروخ ورم ، یکیرات  يوس 

نک   داش  ار  دوخ  دیمون  وشم  ین 

نک دایرف  سردایرف  نآ  شیپ 

تسدب   يدیمون  دنتفگ : ءایبنا 

تسدح یب  بر  ای  ياه  تمحر  لضف و 
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دیماان   دیاشن  نسحم  نینچ  زا 

دینز تمحر  نیا  كارتف  رد  تسد 

ص 657) يونثملا ، تآرم  )
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تبحم قشع و 

تبحم قشع و 

قیالخ هب  يو  دریگ . یمن  تخـس  اهنآ  هب  دـنک و  یم  زیهرپ  مدرم  اب  تنوشخ  زا  وا  تسا ، هتـسیاش  لماک و  یگنهرف  ياراد  لماک » ناـسنا  »
: دیوگ یم  ریخلاوبا  دیعسوبا  خیش  قشاع . کلاس  دشاب و  قداص  بحم و  ات  دشوک  یم  دزرو و  یم  قشع  دنوادخ 

ار هک  ره  تسا و  یح  وا  تسه  رـس  نآ  ار  هک  ره  دوشن . تسین  دوب و  یقاب  رـس  نآ  تسا و  كاپ  رـس  نآ  نادـحوم  قوشعم  تفگ : خـیش 
(246 : 1357 رونم ، . ) یح ناویح و  نایم  تسا  قرف  رایسب  تسا و  ناویح  وا  تسین 

طباور زا  تسا  يا  هطبار  تبحم  تقیقح  هچ  تبوت ... رب  هفیرـش  تاماقم  عیمج  يانب  هک  نانچمه  تسا ، تبحم  رب  هیلاع  لاوحا  هلمج  يانب 
و دنک ... یم  وحم  يزیچ  وا  دوجو  زا  دشک  دوخ  هب  ار  بحم  هک  تبحم  تابذج  زا  تسا  يا  هبذج  ددـنب و  بوبحم  رب  ار  بحم  هک  داحتا 

(404 : 1325 یناشاک ، . ) دشخب یم  ودب  دراد ، ار  دوخ  تافص  هب  فاصتا  یگتسیاش  هک  یتاذ  نآ  لدب  هب 

���

رد یلوا و  أدبم  رد  یهتنملا » کبر  یلا  نا   » دوب و دهاوخ  يدـنوادخ  ترـضح  هب  وا  ياهتنم  عجرم و  راک  تیاهن  رد  ار  یتلود  بحاص  ره 
: دورن ناشیا  ناج  ماک  زا  زگره  نآ  رثا  هک  دنا  هدیدناسر  ناشیا  ناج  ماک  هب  تبحم  قوذ  مکبرب » تسلا  ماج   » عرجت

دنتخومآ   لزا  رد  يزابقشع  نیا  ار  هک  ره 

دنتخورفا قشع  یعمش ز  وا  ناج  رد  دبا  ات 

دنتخادرپ   وا  لصو  يارب  زک  ار  یلد  نآو 

دنتخودرب ناگدید  ملاع ، ود  زا  شزاب  وچمه 

ص 185) دابعلا ، داصرم  )

تبحم www.Ghaemiyeh.comقشع و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


76 ص :

دشاب   وا  يوک  قشع  هک  ره 

دشاب وا  يوجو  تسج  شلد  رد 

ددرگ   نید  رفک ، شقن  شمدرب 

ددرگ نیمز  نامسآ  سفن  ره 

دوبن   ار  هدیرفآ  چیه  قشع ،

دوبن ار  هدیزگ  زج  یقشاع 

یهرب   ات  شاب  قشع  هدنب 

یهبت یتشز و  اهالب و  زا 

شیوخ   ندرم  یمه ز  یسرتب  نوچ 

شیپ يریمن  ات  شاب  یقشاع 

درب   ار  ناگدنز  ناج  لجا  هک 

درمن تشگ  هدنز  قشع  زا  هک  ره 

ص157) هقیقحلا ، هقیدح  )

ار   قشع  دیاب  هداتفا  راک  درم 

ار قشع  دیاب  هدازآ  مدرم 

یقشاع   هن  يا  هداتفا  راک  هن  وت 

!؟ یقیال یک  ار  قشع  وت  يا  هدرم 

ص223) ریطلا ، قطنم  )

دش   كاچ  یقشع  هماج ز  ار  هک  ره 

دش كاپ  یلک  صرح  بیع و  وا ز 
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دش   كالفا  رب  قشع  زا  كاخ  مسج 

دش كالاچ  دمآ و  صقر  رد  هوک 

تخورفرب   نوچ  وک  تس  هلعش  نآ  قشع 

تخوس هلمج  یقاب  قوشعم  زج  هچ  ره 

تفج   كاپ  قشع  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  اب 

تفگ كالول  ادخ  ار  وا  قشع  رهب 

درف   دوب  نوچ  وا  قشع  رد  اهتنم 

درک صیصخت  ایبنا  ار ز  وارم  سپ 

ار   كاپ  قشع  هرهب ، يدوبن  رگ 

ار كالفا  یم  داد  يدوجو  یک 

ینس   خرچ  متشارفا  نادب  نم 

ینک یمهف  ار  قشع  يدنلب  ات 

ص 311) يونثم ، بابل  بل  )
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���

قشع   هب  دش  هدنز  شلد  هکنآ  دریمن  زگره 

ام ماود  ملاع  هدیرج  رب  تسا  تبث 

ص 9) ظفاح ، ناوید  )

یسرت ادخ  صالخا و 

یسرت ادخ  صالخا و 

ناگدنسیون نآ و  زا  رثأتم  تسا و  هدمآ  يرایـسب  تایاور  تایآ و  رد  مهم  نیا  تسا . یـسرتادخ  صالخا و  لماک ، ناسنا  بتارم  زا  یکی 
دوجوم چـیه  زا  دـسرت  یم  يدـنوادخ  ماقم  زا  هک  یـسک  دـنا . هتـسناد  تیـشخ  صولخ و  ار  لـماک  ناـسنا  ياـه  یگژیو  زا  یکی  یناریا ،

. دش دهاوخ  هدنز  شدوجو  رد  یگداتسیا  تمواقم و  حور  دیسرت و  دهاوخن  يرگید 

شدوجو همه  دراد  صالخا  هک  یسک  دوش . یم  یمدآ  دوجو  رد  یگداتسیا  يریذپان و  متس  حور  رارقتسا  ببس  يا  هیحور  نینچ  نتـشاد 
تبالـص هسامح و  گنهرف  ندش  هدنز  ببـس  يا  هیحور  نینچ  دشاب ، كانمیب  ای  ناساره  قلخ  زا  دهاوخب  هک  درادن  یتصرف  تسادخ و  اب 

. تسا هدش  هراشا  هلوقم  نیا  هب  يرایسب  ینافرع  بتک  رد  دوش . یم  ناسنا  رد 

: تسا هدمآ  فرعت  حرش  رد 

. باقع فوخ  باوث و  عمط  هن  دـشاب ، دـنوادخ  ياضر  يو  دارم  دراـیب  هک  لـمع  ره  دـشاب و  صلخم  نمؤم  هدـمآ ، صلاـخ  داـقتعا  نوچ 
(298 : 1349 یلمتسم ، )

���
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شباوخ نیع  تسا  هتفخ  صالخا  لظ  رد  رگا  تفگ  خیـش  دسر ؟ لزنم  هب  باوخ  رد  تسا  هدنام  هتفخ  یـسک  خیـش !  ای  تفگ : یـشیورد 
(264  : 1357 رونم ، . ) دوب لزنم  رس 

���

مالک ریـسفت  ردنا  تفگ  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  رفعج  وبا  و  لجوزع .... يادـخ  زج  دـنیبن ، زیچ  چـیه  ناهج  ود  ردـنا  هک  دوب  نآ  کلاس 
قح هعلاطم  زا  وت  هدـنرادزاب  کتوغاط ؛ وهف  قحلا  هعلاطم  نع  کلغـش  نم  لک  لاق : هللااب » نموی  توغاطلاب و  رفکی  نمف  : » لجوزع يادـخ 

(44 : 1336 یبالج ، يریوجه   ) یبوبحم زیچ  هچ  هب  ات  رگنب  تسوت  توغاط 

���

: تفر خیش  نابز  رب  تیب  نیا  نخس ، نایم  رد  يزور 

یتسه وت  هک  اج  نآ  مراد  ناربخ  بحاص 

تسود يا  مین  لفاغ  وت  لاح  زا  ندز  مد  کی 

هناحبـس و دنوادخ  تفگ : خیـش  دیوگب : خیـش  دـنتفگ : تساجک ؟ نآرق  رد  تیب  نیا  ینعم  تفگ  درک و  نارـضاح  هب  يور  خیـش  هاگ  نآ 
: دیوگ یم  یلاعت 

؟ مییوج اجک  رد  ار  وا  خیش  يا  هک  درک  لاوس  خیش  زا  یشیورد  و  َنُوُبتْکَی » ْمِْهیََدل  اَُنلُسُرَو  یََلب  ْمُهاَوَْجنَو  ْمُهَّرِس  ُعَمْـسَن  َال  اَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  ْمَأ  »
(543 : 1357 رونم ، . ) ینیب ار  وا  يرگنب  هچ  ره  یهن ، بلط  هار  رد  قدص  هب  یمدق  رگا  یتفاین ؟ هک  یتسج  شاجک  تفگ  خیش 

زا دنـشاب و  وا  رکذت  رکفت و  قرغتـسم  تاقوا  مومع ، رد  هک  دنریگ  سنا  بوبحم  رکذ  اب  نانچ  هک  تسا  نآ  یکی  سنا  لها  تامالع  زا  و 
: تفگ هک  تسا  میور  زا  هک  نانچ  بیاغ  رایغا  تیؤر 
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الف   کیدل  امب  یبلق  تلغش 

يرکف نم  هویحلا  لوط  کفنت 

(432 : 1325 یناشاک ، . ) یشابن نوریب  نم  رطاخ  هشیدنا و  زا  هاگ  چیه  هک  يا  هتخاس  لوغشم  دوخ  هب  ارم  بلق  نانچ 

���

نینوک   رد  تسرپ  شنانچ  نآ 

نیعلا يأر  هب  شینیب  یمه  هک 

دنیب   یمن  ارو  تمشچ  هچ  رگ 

دنیب یمه  ار  وت  وت ، قلاخ 

ناد   يزاجم  قح  هار  زج  هچ  ره 

ناد يزاب  تسوا  راک  زج  هچ  ره 

ص 95) هقیقحلا ، هقیدح  )

���

تفرعم   باتفآ  دباتب  نوچ 

تفص یلاع  هر  نیا  رهپس  زا 

وا   تسوپ  ین  نورد  زا  دنیب  زغم 

وا تسود  زج  هرذ  دنیبن  دوخ 

مادم   دنیب  وا  يور  دنیب  هچ  ره 

مادم دنیب  وا  يوک  هرذ  هرذ 

وت   رای  لامج  ینیب  یمن  رگ 

وت رارسا  بلط  یم  نیشنم  زیخ و 
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ص 232) ریطلا ، قطنم  )

���

ینمـشد زا  قح  تبحم  صولخ  دـشاب و  تبحم  صولخ  زا  تعاط  ردـنا  صالخا  يو ئ  نامرف  ندرازگ  ردـنا  دـشاب  صالخا  قح ، تبحم 
(129 : 1336 يریوجه ،  ) دزیخ يوه  سفن و 

���

درم   لابوّرپ  تسا  صالخا  قدص و 

درک لاح  بحاص  صالخا  ار  درم 
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مادم   دشاب  رطخ  رد  صلخم  زین 

مامت وا  ددرگن  صلاخ  دوخ  ات ز 

تسا   دح  یب  نزهر  تسا و  هار  رد  هک  ناز 

تسا دزیا  نامض  رد  وک  دهر  وا 

ص 241) يونثم ، بابل  بل  )

نارگید هب  کمک  یهاوخریخ و  راثیا و 

نارگید هب  کمک  یهاوخریخ و  راثیا و 

اما تسا ، هدش  هدرمـش  شزرا  قلخ  زا  يرود  تینابهر و  اه  گنهرف  یخرب  رد  تسا ، لماک  ناسنا  ياه  یگژیو  زا  راثیا  قلخ و  هب  تمدخ 
ياه هیارآ  هلمج  زا  شیوخ  رب  قیالخ  نداد  حیجرت  مدرم و  تالکـشم  عفر  هب  کمک  عامتجا و  رد  روضح  یناریا  یمالـسا و  گنهرف  رد 

. تسا هدش  دیکأت  نآرب  اهراب  زین  یبدا  ینافرع و  بتک  رد  ور  نیا  زا  تسا . لماک  ناسنا 

: تسا هدمآ  تداعس  يایمیک  رد 

برای تفگ : یـسوم  هصاصخ » مهب  ناـک  ول  مهـسفنا و  یلع  نورثؤیو  : » تفگ اـنث  نیدـب  راـصنا  رب  یلاـعت  قح  تسا و  میظع  راـثیا  لـضف 
نآ میب  دومنارف  نوچ  میامن . وتارف  یکی  يو  تاجرد  زا  نکلو  يرادن ، نآ  تقاط  تفگ  يامن ! نمارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تلزنم 

(29 : 1364 یلازغ ، . ) راثیا هب  تفگ  تفای ؟ هچ  هب  نیا  ایادخ  راب  تفگ  دوش  شوهدم  نآ  تمظع  رون و  هک  دوب 

راذگب   قح  يارب  يراد  هچ  ره 

راثیا رت  فیرظ  نایادگ  زک 

نک   نارای  يادف  ار  نتشیوخ 

نک ناراب  رپ ز  هناگیب  فشک 

هد   نارای  هب  زخ  شوپ و  ابع  دوخ 

هد ج ناشیا  هب  تمدنگ  روخ ، وت  وج 

ص 127) ریطلا ، قطنم  )
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���
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وسراچ   رد  نک  هقفن  يراد  هچ  ره 

اوُقِْفُنت یَّتَح  َِّرْبلا  اُولاَنَت  َْنل 

(136 ریطلا ، قطنم  )

���

يا   هدنب  دبای  قیفوت  نوچ  تفگ :

يا هدنخرف  ینامهم  دنک  هک 

دنک   وا  هار  راثیا  دوخ  لام 

دنک وا  هاج  راثیا  دوخ  ناج 

فلت   ددرگ  رگا  راثیا  رد  لام 

فلخ دیآ  یگدنز  دص  نورد  رد 

ص580) يونثم ، بابل  بل  )

���

ار يو  نآ  دهد ، ماعط  زا  همقل  کی  رگا  ینوزفا و  زامن  تعکر  دص  زا  رتهب  ار  يو  دـنک  مایق  یـشیورد  تمدـخ  هب  هک  ره  تفگ : ام  خـیش 
(209 : 1357 رونم ، . ) زامن بش  همه  زا  رتهب 

���

(223 : 1347 ریشدرا ، . ) یلاعت قح  هار  رد  تسا  حور  لذب  شلامک  تسا و  لام  لذب  نآ  هجرد  لوا  تسا و  نامیا  هجیتن  راثیا 

���

. یشاب یسک  ات  رآ  تسد  هب  لد  یشاب ، یسگم  يرپ  اوه  رد  رگا  یشاب و  یسخ  يور  بآ  رب  رگا 

لصاح   دمآ  هبعک  ود  ادخ  هار  رد 

لگ هبعک  کی  تسا و  تروص  هبعک  کی 
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نک   اه  لد  ترایز  یناوتب  ات 

لد کی  دمآ  هبعک  رازه  نوزفاک ز 

یبای   ازج  ینک  یکین  وت  رگ 

یبای اقب  نادواج  ناهج  رد 
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یهرب   ات  شاب  راک  وکن  وت 

یهتس ارچ  ردق  اضق و  اب 

ص 92) هقیقحلا ، هقیدح  )

���

تدزیا   رهب  قلخ  اب  نک  ریخ 

تدوخ ناج  تحار  يارب  ای 

رظن   رد  ینیب  تسود  هرامه  ات 

روص شوخان  نیک  دیان ز  تلد  رد 

ص 373) يونعم ، يونثم  )

���

ددع هب  تفگ : رگید  یتیاور  هب  و  تسا . شیب  هار  رازه  تفگ : تیاور  کی  هب  تسا ؟ هار  دنچ  قح  هب  قلخ  زا  هک  دندرک  لاؤس  ام  خیش  زا 
ناملـسم لد  هب  یتحار  هک  تسین  نآ  زا  رت  کبـس  رتهب و  رت و  کیدزن  قح  هب  هار  چـیه  اـما  قح ، هب  تسا  یهار  تادوجوم  زا  يا  هرذ  ره 

(242 : 1357 رونم ، . ) یناسر

���

یم دوخرب  جـنر  دنـشاب و  جاتحم  نادـب  رگا  دـننک  یم  راثیا  قح ) نادرم  « ) هصاصخ مهب  ناک  ولو  مهـسفنا  یلع  نورثؤی  و  : » یلاعت هللا  لاق 
(242 : 1336 یبالج ، يریوجه  «. ) رایغالا هنواعمب  مایقلا  راثیالا  نال  ، » دوخ بحاص  يارب  زا  دنهن 

���

دنوادخ تمدخ  هب  ردارب  کی  يدش و  لوغـشم  ردام  تمدـخ  هب  ردارب  کی  بش  ره  ردام ، دـندوب و  ردارب  ود  تفگ : خیـش  هک  تسا  لقن 
نم هب  دنوادخ  تمدخ  زین  بشما  تفگ : ار  ردارب  دوب . شوخ  ادخ  تمدخ  اب  دوب  لوغـشم  ادـخ  تمدـخ  هب  هک  صخـش  نآ  دوب . لوغـشم 

دمآ يزاوآ  هک  دید  دش ، باوخ  رد  داهن . هدجس  هب  دنوادخ  تمدخ  هب  بش  نآ  درک و  نانچ  نک . راثیا 
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وا راک  رد  ارم  ردام  تمدخ  هب  وا  مدوب و  لوغـشم  يادخ  تمدخ  هب  نم  رخآ  تفگ  وا  میدیـشخب . ودب  ار  وت  میدیزرمایب و  ار  وت  ردارب  هک 
، راطع . ) دنک یم  تمدخ  تردارب  هک  تسین  زاین  یب  نآ  زا  تردام  نکیلو  میزاین  یب  نآ  زا  ام  ینک  یم  وت  هچنآ  اریز  دنتفگ : دـینک ؟ یم 

(619 571 : 1336

شناد یهاگآ و 

شناد یهاگآ و 

يور رب  یناریا  یمالـسا و  گنهرف  رد  تسا . نتـشیوخ  نامز  دنزرف  ناگرزب ، ریبعت  هب  تسا و  دمآ  زور  هک  یناسنا  تسا ، گنهرفاب  ناسنا 
دروآ و یم  ناغمرا  هب  یمدآ  يارب  ترخآ  ایند و  رد  ار  تداعـس  شناد  ملع و  تسا . هتفرگ  تروص  يدایز  دیکأت  یهاگآ  شناد و  ملع و 

. تسا يراگتسر  يوس  هب  وا  ياشگهار  ربهار و 

: دیوگ یم  نینچ  یخلب  نیدلا  لالج  انالوم 

تسا   یهگآ  لد  نیا  وچ  ناج  ياضتقا 

تسا يوق  شناج  دوب  رت  هگآ  هکره 

تسا   یهگآ  رسارس  ناج  ناهج  دوخ 

تسا یهت  ناج  زا  دوب ، شناد  یب  هکره 

تسا   ربخم  ناج  تیهام  رس و  نوچ 

تسا رت  ناج  اب  رت  هاگآ  وا  هکره 

نومزآ   رد  ربخ  زج  دشابن  نوچ 

نوزف شناج  ربخ  نوزفا  ار  هکره 

ص 378) يونثم ، بابل  بل  )

���

:1347 يدابع ، ریـشدرا  . ) دشابن تریـصب  بحاص  هک  دنبای  یـسک  هب  تسد  وا  ناسک  سیلبا و  تسا . تریـصب  بسح  رب  لد  نامیا  فقوت 
(165

���

شناد www.Ghaemiyeh.comیهاگآ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


شناد www.Ghaemiyeh.comیهاگآ و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 137زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


84 ص :

میعن   هب  دهد  هر  ملع ، ار  درم 

میحج    هب  دربرد  لهج  ار  درم 

زان   تمعن و  لیلد  دشاب  ملع 

زاسمد    دش  ملع  هک  ار  نآ  کنخ 

ص 315) هقیقحلا ، هقیدح  )

���

تسا   هب  یهاگآ  تساوخرد ، ار  درم 

تسا    هب  یهاوخ  یم  هک  يزیچ  ره  واک ز 

وا   زا  یهاگآ  رگ  ملاع  همه  رد 

وا    زا  یهاوخ  نآ  هک  یناد  هب  هچوز 

ياج   کیرات  نیا  رد  تناج  ربهر 

يازفناج    تملع  تسا و  ملع  رهوج 

ص 202) ریطلا ، قطنم  )

���

یـشزرا یناریا  یمالـسا و  گنهرف  رد  وا  ملق  هک  تسا  دنمجرا  دنلب و  ردق  نآ  شناد  بحاص  ماقم  تساهراک و  نیرتالاب  يزودنا  شناد 
: دیوگ یم  يریوجه  دوش . یم  خیرات  هشیمه  ات  هتسویپ  موادم و  تکرب  ریخ و  ببس  دبای و  یم  رتارف  دیهش  نوخ  زا 

. تسا هدرم  لـهج  هب  شلد  تسین ، تفرعم  ار  هک  ره  رفک و  تملظ  زا  تسا  نـیقی  مـشچ  روـن  لـهج و  گرم  زا  تـسا  لد  یگدـنز  مـلع 
(19 : 1336 يریوجه ، )

���

1364 یلازغ ، . ) تسا یلاعت  هناحبس و  قح  ترضح  برق  نآ  هرمث  تسا و  لامعا  لضفا  ملع  تسا . ملع  ترخآ ، ایند و  رد  تداعـس  لصا 
(43 : 
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یگدازآ

یگدازآ

ياـهانعم رد  اـهراب  موـهفم  نیا  يوـلع  يوـبن و  ياـه  هزوـمآ  رد  تـسا . یگدازآ  تـیرح و  حور  نتـشاد  لـماک ، ناـسنا  ياـه  یگژیو  زا 
نوچ ینوگانوگ 
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يرکف راثآ  رد  زین  اهنآ  ناوریپ  ور ، نیازا  تسا . هدش  حرطم  يویند  تاقلعت  زا  ییاهر  یگتـسراو و  تباجن ، یـشنم ، گرزب  يدرم ، ناوج 
: دیوگ یم  يروباشین  راطع  دنا . هدرک  یناوارف  ياه  هراشا  عوضوم  نیا  هب  شیوخ  یبدا  و 

شاب   داشلد  ودب  یتسه  ات  تفگ :

شاب    دازآ  يا  هدنب  رگ  همه  رو 

ص 199) ریطلا ، قطنم  )

���

رسپ   يا  دازآ ، شاب  لسگب  دنب 

رز    دنب  میس و  دنب  یشاب  دنچ 

ص 12) يونعم ، يونثم  )

���

یم رظن  هب  هدیدنسپ  يرما  يویند  ياه  تمعن  اه و  تذل  زا  يریگ  هرهب  هتبلا  دوش . یم  ریبعت  ایند  ياه  تمعن  زا  يریگ  هرانک  هاگ  یگدازآ 
. تسا يویند  تایح  ایند و  هب  یگتسبلد  تسا  دنسپان  هچنآ  تسا ، هدش  شهوکن  دسر و 

شاب دازآ  دیرفآ  دازآ  تیادخ  کقلخ .» امک  نکف  ًارح  هللا  کقلخ  : » تفگ ام  خیش  تسیچ ؟ یگدنب  خیش !  ای  دیسرپ  یشیورد  ار  ام  خیش 
(266 : 1357 رونم ، . ) يدرگن هدنب  نوک  ود  زا  يدرگن  دازآ  ات  هک  ینادن  تفگ : خیش  تسا . یگدنب  زا  لاؤس  خیش  ای  تفگ :

���

رد تسه  هک  نادـنچ  تسه و  هک  نانچ  ار  اهزیچ  همه  اـت  دـتفا  شنیرفآ  يـالاب  رب  لد  هدـید و  هک  دـیآ  دـیدپ  هبترم  نیا  رد  تیّرح  سفن 
(217 : 1347 يدابع ، ریشدرا  . ) دیآ نوریب  صرح  سبح  عمط و  ماد  زا  دنیب و  شیوخ  عضاوم 
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���

یتسود عون  یهاوخریخ و 

یتسود عون  یهاوخریخ و 

لد هاوخریخ و  دـشخب و  یم  نارگید  هب  دراد  هک  يزیچ  نآ  زا  هکلب  تسا  عناق  دوخ  ياههتـشاد  هب  اهنت  هن  رادـم  گـنهرف  هاـگآ و  ناـسنا 
یم هدـید  دارفا  نیا  راتفگ  لامعا و  رد  هک  تسا  یتفـص  هراومه  یگتـشذگدوخ  زا  يراکوکین و  ور ، نیا  زا  تسا . دوخ  ناـعون  مه  زوس 

کی لکـشم  ندرک  لح  هب  کـمک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دراد  تیمها  ناـنچ  ناـعون  مه  ناتـسود و  قح  رد  ندرک  یکین  دوش .
. دناد یم  رترب  هلاس  داتفه  تدابع  زا  ار  ناملسم 

. تساهنآ زا  یخرب  هب  يا  هراشا  ریز  لاوقا  دنا . هتفگ  نخس  ناوارف  يراکوکین  هرابرد  زین  افرع 

ره ددع  هب  تفگ : رگید  یتیاور  هب  تسا . شیب  هار  رازه  تفگ : تیاور  کی  هب  تسا ؟ هار  دـنچ  قح  هب  قلخ  زا  هک  دندیـسرپ : ام  خیـش  زا 
. یناسرب یناملسم  لد  هب  یتحار  هک  تسین  نآ  زا  رتکین  رتهب و  رت و  کیدزن  قح  هب  هار  چیه  اما  قح ، هب  تسا  یهار  تادوجوم  زا  يا  هرذ 

(242 : 1357 رونم ، )

نوـچ ار  ناـمدرم  يدونـشخ  نارگید و  ياـه  لد  هب  هجوـت  یخرب  هاـگ  هک  ناـنچ  تسا  هدوـب  یهلا  مهم و  يرما  اـفرع  رظن  رد  يراـکوکین 
: دنداهن یم  جرا  هبعک  ترایز 

لصاح   دمآ  هبعک  ود  ادخ  هار  رد 

لد    هبعک  کی  تسا و  تروص  هبعک  کی 

نک   اه  لد  ترایز  یناوتب  ات 

لد    کی  دمآ  هبعک  رازه  نوزفاک ز 

ص 25) همان ، تاجانم  )

هنادواج نماض  ار  نآ  دهن و  یم  جرا  يراکوکین  رب  هقیدح  رد  زین  ییانس 
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: دیوگ یم  دناد و  یم  اه  يراتفرگ  زا  ندش  اهر  یهلا و  شاداپ  بلج  ببس  ندش و 

یبای   ازج  ینک  یکینوت  رگ 

یبای    اقب  نادواج  ناهج  رد 

یهرب   ات  شاب  راکوکن  وت 

یهتس    ارچ  ردق  اضق و  اب 

ص 92) هقیقحلاهقیدح ، )

یم رارق  دوخ  راک  هحولرـس  ار  نآ  ارگ  قالخا  رادـم و  گنهرف  اه  ناـسنا  همه  هک  تسا  یتفـص  یتسود  عون  یهاوخریخ و  بیترت  نیدـب 
. دنهن یم  جرا  ناسنا  عون  هب  اهنآ  دشاب . اهنآ  نطو  مه  ای  نید  مه  دنمزاین ، ناسنا  هک  درادن  یتوافت  اهنآ  يارب  دنهد .

يرازگرکش

يرازگرکش

یم ياج  هب  ار  دنوادخ  ياه  هداد  رکش  هک  تسا  نیا  هدش  قلختم  ینید  کین  قالخا  هب  هک  لماک  گنهرفاب و  ناسنا  تافص  نیرت  مهم  زا 
. دنک یم  ادا  ار  دوخ  تیدوبع  یگدنب و  هفیظو  يرازگرکش  نیا  اب  دروآ و 

رد یناشاک  دمحم  نیدلازع  هلمج  زا  دنا . هتفرگ  رظن  رد  ار  ینوگانوگ  عاونا  نآ  يارب  دنا و  هدرک  فیرعت  تمعن  ساپس  ار  رکـش  نافراع ،
. نطاب يورخا  معن  دنرهاظ و  يویند  معن  يورخا . يویند و  دنرصحنم : مسق  ود  رد  اه  تمعن  هلمج  هکنادب  و  : » تسا هتفگ  هیادهلا  حابـصم 

نالطبم دنا : هقرف  ود  رکش  لها  و  الب . رقف و  هحلاص و  لامعا  نامیا و  دننام  يورخا  معن  انغ و  قزر و  تیفاع و  تحص و  دننام  يویند  معن 
اما دـننادرگب و  قح  زا  يور  رقف ، الب و  دـننام  نطاب  معن  رب  دـنیوگن و  رکـش  يویند  هرهاظ  معن  رب  زج  هک  دـنقافن  لها  نالطبم  ناـققحم . و 

رقف و باوث  هب  هک  دننانمؤم  ناققحم ،
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(383 : 1360 یناشاک ، «. ) دنرامش یم  معن  لجا  ار  نآ  دننامگ و  یب  ترخآ  رد  الب  لمحت 

: تسا هدرک  دزشوگ  دوخ  نابطاخم  نادیرم و  هب  ار  نآ  کین  هرمث  هتفگ و  نخس  يرازگرکش  هلوقم  هرابرد  تارک  هب  يونثم  رد  انالوم 

دنک   نوزفا  تتمعن  تمعن  رکش 

دنز    رس  يراخ  لگ ز  نارازهدص 

دنک   نوزفا  تتمعن  تمعن  رکش 

دنک    نوریب  تفک  زا  تمعن  رفک ،

ص297) يونعم ، يونثم  )

: ای

لد   ياه  تلع  عفد  دشاب  رکش 

لد    يادوس  زا  رکش  دراد  دوس 

تسوپ   وچ  تمعن  تمعن و  ناج  رکش ،

تسود    يوک  ات  ار  وت  درآ  رکش  هکناز 

دوب   تمعن  زا  رت  شوخ  تمعن  رکش 

درب    معنم  يوس  ترکش ، تمعن 

ایب   یهاوخ  ارس  ود  ره  تلود 

ار    وت  وا  ناشن  قحلا ، تمیوگ 

دای   راد  ار  قح  رکش  تمعن  تقو 

دایز    تمعن  دنک  وترب  ادخ  ات 

ص300) يونعم ، يونثم  )

: تسا هدمآ  رکش  هرابرد  زین  هیفصتلا  باتک  رد 
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معنم و تمعن و  ناـیم  زا  طـیاسو  عفر  بابـسا و  عضو  شیوـخ و  عـضوم  هب  کـیره  نداـهن  تسا و  تمعن  تقیقح  نتـسناد  تمعن ، رکش 
(86 : : 1347 يدابع ، ریشدرا  «. ) ددرگزاب رکاش  هب  رکش  لعف  و  .... دشاب رکاش  دنکب ، نیا  هکره 

هب نآ  زا  یقالخا  ینافرع و  قرف  همه  مه  نایدا و  مه  هک  تسا  هدوب  یتفص  دنوادخ ، يونعم  يدام و  تامعن  هب  يرازگرکـش  عومجم ، رد 
. دنا هدرک  دای  یکین 
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تعانق

تعانق

ندرک ششخب  تسا و  مدرم  تسد  رد  هچنآ  ندرک  كرت  تعانق ، : » دنیوگ یضعب  تسا . تمسق  هب  نداد  اضر  افرع ، حالطصا  رد  تعانق ،
هب لماک ، ناسنا  نانوچ  دـهدب  رارق  دوخ  يوگلا  ار  یمالـسا  گـنهرف  هک  یناـسنا  ( 646 : 1370 يداجـس ، .« ) تسا دوـخ  تسد  رد  هچنآ 

، دـهن یم  وس  کـی  هب  تسا  هدـش  یهن  ناـیدا  همه  ناـیم  هراوـمه و  هک  ار  يدـنمزآ  ییوـج و  صرح  دزرو و  یم  تعاـنق  دراد  هک  هچنآ 
رد دـنک و  یم  رود  یعامتجا  یناسنا و  کـین  تافـص  زا  ار  ناـسنا  تسا و  ناـهانگ  همه  همـشچرس  يدـنمزآ ، دـناد  یم  یبوخ  هب  هکارچ 

. دزادنا یم  تکاله  هاگترپ 

یجنگ ار  تعانق  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسا . هدش  حرطم  يرایسب  لاوقا  نونکات  قالخا  نافرع و  رد  مه  نید و  رد  مه  تعانق  هرابرد 
: تسا هدروآ  تعانق  هرابرد  بابل  بل  رد  یفشاک  تسا . یمدآ  ناج  حور و  جنگ  نیا  هنیزخ  هکارچ  درادن ، ینایاپ  هک  دناد  یم  نایاپ  یب 

جنگ   تسیچ ؟ تعانق  ربمغیپ  تفگ 

جنر    یناد ز  یمناو  وت  ار  جنگ 

ناور   جنگ  زج  تسین  تعانق  نیا 

ناور    جنر  مغ و  فال  نزم  وت 

تفگ   جنگ  ربمیپ  ار  تعانق  نوچ 

تفهن    جنگ  دسر  یک  ار  یسکره 

ص 207 306) بابل ، بل  )

���

قلخ نیدب  دـش و  فصتم  تعانق  تفـص  هب  هک  یـسفن  ره  : » تسا هتفگ  هیادـهلا  حابـصم  رد  تعانق  هرابرد  زین  یناشاک  دومحم  نیدـلازع 
، یناشاک «. ) دندینادرگ وا  هیبعت  يدمرـس  زع  يدبا و  تحار  دنتـشاد و  ملـسم  ودب  تغارف  انغ و  جنگ  ترخآ و  ایند و  ریخ  تشگ ، قلختم 

(350 : 1360
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تافـص هب  تفـص  نیا  رانک  رد  اهنآ  تسا و  هدوب  ناربمایپ  ناماما و  نافراع ، راتفر  هحولرـس  هراومه  تعاـنق  هدیدنـسپ  تفـص  عومجم  رد 
. دنتفای یم  تسد  دنوادخ و ... تامعن  زا  يدونشخ  يراگزیهرپ ، نوچ  يرگید  کین 

يراکزیهرپ

يراکزیهرپ

یم ارگ  قالخا  نارعاش  افرع و  مالـسلا ؛  مهیلع  همئا  نیماضم  رد  يرایـسب  لاوقا  هراومه  يویند  تامعن  زا  ضارعا  يراـکزیهرپ و  نوماریپ 
زا دزیخ . یمرب  نآ  لد  زا  یقالخا  کین  تافـص  زا  يرایـسب  هک  نانچ  تسا . تیمها  زئاح  تایقالخا  رد  يراـکزیهرپ  درک . هدـهاشم  ناوت 
هک هدوب  تلع  نیمه  هب  دـنادرگ . رود  يدام  ذـیاذل  زا  ار  دوخ  دـنک و  هشیپ  يوقت  كولـس  لـحارم  نیتسخن  رد  دـیاب  فراـع  يور ، نیمه 

. تسا هدش  یم  هتخانش  ییاسراپ  دهز و  نوچ  ییاه  مان  اب  هیلوا  نورق  رد  یمالسا  نافرع 

(300 : 1360 یلقب ، ناهبزور  . ) دنا هتسناد  تامرحم » زا  زارتحا  تاعاط و  ماجنا  هطساو  هب  تبوقع  زا  ندرک  يرود   » ار يوقت  افرع ،

فوخ زا  رگا  دنکیمن و  یچیپرس  ادخ  یهاون  رماوا و  زا  هک  تسا  نیا  يوقت  تامالع  زا  :» هک تسا  هدمآ  يوقت  هرابرد  زین  فرعت  حرش  رد 
هک هزادنا  ره  هک  اریز  دیامن ، لیم  ودب  هچنآ  زا  دنک  زیهرپ  دنامن و  ادج  ادخ  زا  ات  دماراین ، قح  ریغ  اب  دنک و  زیهرپ  قح  ریغ  زا  دـشاب  قارف 

(131 ج 3 : : 1349 یلمتسم ، «. ) دشاب رود  قح  زا  دشاب . لیام  قح  ریغ  هب 

«. ترخا اـیند و  ردـنا  ددرگ  وکین  شقلخ  دـنز ، يوقت  تلماـعم  رد  گـنچ  هکره  : » دـنا هدرک  رظن  راـهظا  نینچ  يوقت  هراـبرد  اـفرع  رگید 
(118 : 1336 يریوجه ، )
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یلـص لوسر  هک  نانچ  دشاب . وا  رپس  يوقت  ددرگ ، یقتم  نوچ  تسا ، تافآ  هار  نیا  رب  هک  تسا  يوقت  زاس  نیرت  مهم  نید ، هار  رد  هدنور 
(95 : 1347 يدابع ، ریشدرا  «. ) دور نمآ  نانمشد ، نایم  رد  دنک و  یناگدنز  لد  يوق  تشگ ، راکزیهرپ  هکره  تسا : هتفگ  هلآ  هیلع و  هللا 

: تسا هتفگ  يوقت  هرابرد  هقیدح  رد  زین  ییانس 

تسا   نخلگ  لاثم  ایند  توهش 

تسا    نشور  يوقت  مامح  وا  زا  هک 

تسارد   نخلگ  رد  هدنام  ایند  لها 

تسا    رتسکاخ  نآ  زا  ناشیا  هرهب 

تسافص   ود  دیز  یقتم  مسق  کیل 

تسافق    رد  تسا و  هبامرگ  رد  هکناز 

اوه   تس  دود  تسب  يوقت  هک  نوچ 

ار    لقع  تسد  ود  ره  دیاشگ  قح 

ص584) هقیقحلا ، هقیدح  )

. دوش یم  یناسفن  دـب و  ياه  هزیگنا  دورو  عنام  هک  دـنا  هدرک  هیبشت  يرپس  هب  ار  يوقت  تسادـخ . نادرم  کـین  تفـص  يوقت ، عومجم  رد 
( ْمُکاَْقتَأ ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  . ) دوش یم  اه  ناسنا  نایم  يرترب  لماع  نآرق  هدومرف  هب  ددرگ  هکلم  صخش  رد  وکین  تفص  نیا  رگا 

���

تسا و هدـش  حرطم  نافرع  رد  لماک  ناـسنا  يامیـس  رد  دوخ  یلاـعتم  لکـش  هب  گـنهرفاب  ناـسنا  هک  دوش  یم  صخـشم  تاراـشا  نیا  اـب 
. دننک یفرعم  ناگمه  هب  لماک  ناسنا  هیاس  رد  ار  گنهرف  اب  ناسنا  يامیس  راتفگ ، نیا  لالخ  زا  دنناوت  یم  یناریا  يابدا  نادنمشیدنا و 
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عبانم

عبانم

داـینب تاراـشتنا  نارهت : یفـسوی . نسح  مـالغ  حیحـصت : هفوصتملا . لاوـحا  یف  هیفـصتلا  . 1347 رفظملاوبا . نیدـلا  بطق  يداـبع ، ریـشدرا 
. ناریا گنهرف 

. هواک نارهت : همان . تاجانم  ات .) یب  . ) هللادبع هجاوخ  يراصنا ،

. ریبکریما عطاق . ناهرب 

. یناگرزاب یلاع  هسردم  نارهت : ناریا . ندمت  گنهرف و  هنیمز  . 1369 یلق . یلع  يرایتخب ،

یمالسا 17/11/80. تاطابترا  گنهرف و  نامزاس  یلاع  ياروش  ياضعا  اب  رادید  رد  يربهر  تانایب 

. دنویپ نارهت . قیدص . هدازدمحم  نیسح  همجرت : ناجیابرذا ، گرزب  رعاش  یماظن  . 1355 ي.ا ، سلترب ،

. نارهت رد  هسنارف  یسانش  ناریا  نمجنا  نارهت : نبرک . يرنه  حیحصت  . 1360 ناهبزور . یلقب ،

. سوت نارهت : يا . هردب  نودیرف  همجرت : نایرپ . ياه  هصق  یخیرات  ياه  هشیر  . 1371 ریمیدالو . پارپ ،

. ریبکریما نارهت : یکسفوکوز . نیتنلاو  حیحصت : بوجحملا . فشک  . 1336 نسحلاوبا . يریوجه ، یبالج ،

. نادیواج نارهت : ینغ . مساق  ینیوزق و  دمحم  مامتها : هب  ظفاح ، ناوید  . 1368 دمحم . نیدلا  سمش  هجاوخ  ظفاح ،
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. نکد دابآردیح  يونثملا . تآرم  . 1352 نیسح . ذملت ،

. یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  ياضعا  رادید  رد  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربهر  تانایب  تیالو ، رضحم  رد  . 1382 یلع . دیس  يا ، هنماخ 

یفیـصوت و شرازگ  یگنهرف . بـالقنا  فادـها  قـقحت  ریـسم  رد  شـالت  لاـس  تـسیب  . 1385 یگنهرف ، بـالقنا  یلاـع  ياروش  هناـخریبد 
(. دلج 2  ) یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  تابوصم  یعوضوم 

.1353 ییانس . هناخباتک  نارهت ، یهلا . تمعن  ینیسحلا  نیسح  حیحصت  دابعلاداصرم . . 1353 نیدلا . مجن  يزار ،

. زاریش دیون  زاریش : یسراف . رعش  عاونا  . 1380 روصنم . ییاسف ، راگتسر 

. هگآ نارهت : يوبن . دمحم  رجاهم و  نارهم  همجرت : یبدا . ياه  هیرظن  همان  شناد  . 1385 انریا . کیراکم ، امیر 

خروم 21/6/1359. ناهیک ، همانزور 

. يدهلا نارهت : ناریا . یبدا  هتشذگ  زا  . 1375 نیسحلادبع . بوکنیرز ،

. راوز نارهت : ینافرع ، تاحالطصا  تاغل و  گنهرف  . 1370 نیدلا . ءایض  دیس  يداجس ،

. نارهت هاگشناد  نارهت : يوضر . سردم  حیحصت  هقیقحلاهقیدح . . 1365 مدآ . نب  دودجم  دجملاوبا  ییانس ،

. یملع نسح  نارهت : يوضر . سردم  حیحصت : راعشا ، ناوید  . 1330 . 

. راوز یشورفباتک  نارهت : روکشم ، داوجدمحم  حیحصت : ریطلا . قطنم  . 1353 نیدلادیرف . راطع ،

. يزکرم یشورفباتک  نارهت : ینیوزق ، دمحم  همدقم  اب  ایلوالا . هرکذت  . 1336.

. راوز نارهت : يراسناوخ ، یلیهس  دمحا  ححصم : همانورسخ ، . 1361.
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. يروهط تادیهمت . ات . یب  تاضقلا . نیع  ینادمه ،

. یگنهرف میلع و  نارهت : مج ، ویدخ  نیسح  ششوک : هب  تداعس . يایمیک  . 1364 دماحوبا . یلازغ ،

. مق هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  مق . ناریا . رد  یگنهرف  تارییغت  تابث و  لماوع  للع و  یسررب  . 1386 دمحم . يدالوف ،

مولع هدکشهوژپ  نارهت : یناخیلعربکا . یلع  مامتها : هب  تالاقم ، هعومجم  ناریا . رد  یلم  تیوه  زاس  نارحب  لماوع  . 1388 ورسخ . يدابق ،
. یهاگشنا داهج  یعامتجا  یناسنا و 

. ییانس هناخباتک  نارهت : هیافکلا . حاتفم  هیادهلا و  حابصم  . 1325 دومحم . نیدلازع  یناشاک ،

. يراشفا یتاعوبطم  نارهت : یسیفن . دیعس  همدقم  اب  يونثم ، بابل  بل  . 1342 نیسح . الم  یفشاک ،

. هاگآ نارهت : يرتفد . بذع  زورهب  همجرت : نآ . باتزاب  تایبدا و  . 1363 مایلیو . سیرگ ،

. ناریا گنهرف  داینب  نارهت : فرعت . حرش  هصالخ  . 1349 دمحم . نب  لیعامسا  یلمتسم ،

. يروهط هناخباتک  نارهت : راینمهب . دمحا  حیحصت : دیحوتلا . رارسا  . 1357 دمحم . رونم ،

. ریبکریما نارهت : نوسلکین . دلونیر  حیحصت : يونعم . يونثم  . 1352 دمحم . نیدلا  لالج  انالوم ،

. ریبکریما نارهت : تمکح . رغصا  یلع  مامتها  هب  راربالا ، هدع  رارسالا و  فشک  . 1361 يدبیم . نیدلادیشر  لضفلاوبا  يدبیم ،

. یهاگشناد داهج  نارهت : یبهذم . راعشا  تویلا و  سا  یت . . 1366 داهرف . ینامرک ، هدازرظان 

. یناریا ندمت  نارهت ، یناریا . تیوه  ینابم  . 1387 ریدق . يرصن ،
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هرامش 39. هفسلف ، تایبدا و  هام  باتک  متفه .» نرق  نایاپ  ات  یقرش  مور  رد  یسراپ  یبدا  راثآ  . » لیلج يرظن ،

. تیبرت يدانم  نارهت : یتلود . ناشمر  هوژپ و  هب  دمحا  همجرت : گرزب . ناسانشناور  . 1380 نارگید . نونرم و  یبدرون ،

.Nikgihar abdolhisein، principles of sociology Tehran rayzan publication., 1369
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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