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 هدیکچ
 رشب یدبا یامنهار ات هدش لزان (ص)ایبنا متاخ رب نیما لیربج طسوت هک تسا هنأش لج یلاعت قح مالک ،هدمآ میرک نآرق رد هچنآ دیدرت یب
 و ندرک تموکح هنوگچ هوحن و یقالخا ،یعامتجا ،یسایس داعبا هلمج زا رشب یگدنز یاه هنیمز ةمه رد ینامسآ باتک نیا دیاب سپ ،دشاب

 و ومن و دشر نآ رد رشب ءانبا هک یطیحم و یرشب عامتجا یارب میرک نآرق هک ییاجنآ زا .دشای هداد ار یلک یاهدومنهر نآ لاثما و یراد روشک
 رهش نامرآ هزیمم رصانع مالسا سدقم عراش هاگدید زا ات میدش نآرب قیقحت نیا رد ،تسا هداد یدایز تیمها دننکیم ار دنوادخ شتسرپ
 و شمارآ دوجو ،رادیاپ تینما نتشاد ،هلمج زا یمالسا رهش نامرآ یوهام یاه یگ هژیو قیقحت نیا رد .میهد رارق یواکاو دروم ار یمالسا
 دروم یا هناخباتک ی هویش هب ار ... و یبایناکم ،یطیحم تلادع ،رباعم و اه هار دننام یدام یاه هصخاشو ...و یزور و قزر یناوارف ،نانیمطا
 یناسنا عماوج یعامتجا یاهزاین ریاس نوچمه یرهش تریدم یارب مالسا سدقم تعیرش هک تفرگ میهاوخ هجیتن و داد میهاوخ رارق یسررب

 دیکات نیرتمهم ،دش دهاوخ نیمضت رشب عون یویند تداعس ،دنریگب رارق تیانع دروم اه هزومآ نیا رگا و تسا هداتسرف ورف ینیناوق و تاروتسد
 و ماکحا ،دراوم نیا رب هوالع قیقحت نتم رد ،ناوارف یزور و رطاخ نایمطا ،نادنورهش تینما :زا دنترابع هنیمز نیا رد مالسا سدقم تعیرش
 .تسا هتفرگ رارق یبایزرا دروم زین طبترم یاه هزومآ
 .یمالسا رهشنامرآ ،تلادع ،رادیاپ تینما ،یرهش تیریدم :یدیلک تاملک
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 همدقم
 سپ ،تسا یهلا هداتسرف نیرخآ تبترم یمتخ ترضح و یهلا مالک نیرخآ نآرق هک میتسه تسرد ةدیقع نیا رب ام
 ار عماوج تسیاب یم اموزل اهنآ هب لمع و هدوب تاروتسد نیرت عماج و نیرت لماک نآ تاروتسد دیاب ،لقع مکح هب
 میتفگ هک روطنامه ؟تسین نینچ دراوم زا یا هراپ رد ارچ سپ ،دشاب نومنهر نوزفا زور تفرشیپ تداعس یوسب
 زا ینغتسم ار دوخ ای هک تسام دوخ لمع رد لاکشا سپ ،دشاب هتشاد صقن دناوت یمن یهلا رونا عرش نیناوق نیرخآ
 همه هک میتسین رواب نیا رب تقوچیه ام .مینکیم یهاتوک نآ دربراک و طابنتسا و فشک رد ای و هتسناد قح تیاده
 زاین و درک لکشم عفر ناوت یم نآ هب عوجر اب و تسا هدمآ نآرق رد تاییزج اب مولع ةمه رد تاررقم و تاروتسد
 هن ،دبای رارمتسا هدنیآ یاهنامز و رضاح نامز ات یحو لوزن دیاب ،دوش نینچ دوب انب رگا اریز ،درک فرط رب ار دوخ
 نایب و فشک لابندب اهنت قیقحت نیا رد ام و دهدیم ناشن ار هار ةشقن و رایعم و کالم اهنت نآرق هکلب ،تسین نینچ
 ةیآ هب دانتسا اب شهوژپ نیا رد .دشاب یمالسا هعماج ناریدم تیاده غارچ ات میتسه یهلا مالک رد هار نیا یاه هناشن

 یاه هصخشم ،(Al-Nahl:112) «ٍنناکَوم ِّللُقک ْرنِمم ًالادَضغَور اهُققْتزِرر اهیِمتْرأَوی ًههَّلنِمئَومْرطُهم ًههَضنِممآ ْتتَضناک ًههَویْررَضق ًالالَضثَوم ُههَّلللا َوبَضرَضض َوو» :ةفیرش
 دنترابع هصخشم هس نیا ،میهد یم رارق یسررب دروم ار یدام و یوهام داعبا رد یمالسا هنومن رهش کی یارب یلصا
 :زا

 نادنورهش تینما-
 رطاخ نایمطا-
 یبایناکم-
 یطیحم تلادع -
 یمتخ ترضح نوچ یربمایپ و نآرق نوچ یباتک دوجو اب ات تسین هدنیز الصا شهوژپ نیا ناگدننک هیهت یارب
 دالب نآ نادنمشناد لاوقا و نیمز برغم یاهباتک نیب رد یمالسا رهش نامرآ یعقاو قادصم و تافص نایب یارب ،بترم
 شزرا شدوخ یاج رد اهنآ تامحز دنچ ره ،دننک دوخ راتفگ شخب تنیز ار نآ و دندرگب یترابع ای هلمج لابندب

 دوش هجوت یمالسا تیریدم یاه هصخاش زا هنومن کی هب اهنت رگا هک دنرواب نیا رب ناگدنراگن یلو ،دراد ار شدوخ
 میرک نآرق رد .دش دنهاوخ لح تیرشب تالکشم زا یمیظع شخب (Al-hujuraat:13) «مکیقتا هللادنع مکمرکا نا» هک
 .تسا ناوارف اه ییامنهار هنوگ نیا زا
 نامرآ» ،«یدنورهش قوقح» ،«دنورهش» ،«رهش» یاه هژاو ،دیدج یسایس مولع و قوقح تایبدا رد هکنآ رگید هتکن

 هتشاد یقوقح و یسایس ماظن ،ییایفارغج ی هزوح ،هعماج ،روشک هب رظن رتشیب و هتفای هعسوت اهنیا لاثما و «رهش
 .دنتیمکاح یلصا رصانع نیبم الوصا
 نآرق رد هنومن رهش کی
 تیاده و ترخآ و ایند تداعس و هدروآ ناغمرا هب رشب یارب ار یهلا تاروتسد نیرت لماک و نیرخآ هک میرک نآرق
 نآرق تایآ مامت .دشاب اهنآ تالکشم لح یارب نیملسم عجرم نیلوا دیاب ،تسا هداد رارق هجوت دروم ار اهناسنا همه
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 هیارا ار یتیریدم یاه هویش نیرتهب و هدوب یمالسا هعماج ناراک ردنا تسد و ناریدم شخب ماهلا دناوت یم میرک
 اهُققْتزِرر اهیِمتْرأَوی ًههَّلنِمئَومْرطُهم ًههَضنِممآ ْتتَضناک ًههَویْررَضق ًالالَضثَوم ُههَّلللا َوبَضرَضض َوو» :دهد یم حیضوت ار هنومن رهش کی دوخ میرک نآرق .دیامن
 :دنک یم نایب هصخشم هس وگلا و هنومن رهش کی یارب هفیرش ةیآ نیا رد .(Al-Nahl:112) «ٍنناکَوم ِّللُقک ْرنِمم ًالادَضغَور
 ناوارف یزور- رطاخ نایمطا- نادنورهش تینما-
 دنک یم رکذ لاثم دروم هیرق یارب تفص هس دنوادخ دیوگ یم و دراد ییابیز مالک هیآ نیا ریسفت رد ییابطابط همالع
 ،تسا رگید تفص ود نایم هطبار هلزنم هب دشاب نانیمطا ةلأسم هک اهنآ یطسو تسه هک یزیچ ،دنمه بقاعتم هک
 نتفر ریسا و اه یزیر نوخ و نارگ تراغ و رارشا موجه زا و تشاد تینما یتقو دوش روصت هک یا هیرق ره نوچ
 نمیا نآ لاثما و لیس و هلزلز لیبق زا یعیبط ثداوح موجه زا نینچمه و ناشلاوما نتفر لواپچ و ناش هچب و نز
 لامک زا و ؛دنوش قّررفتم هدومن نطو یالج دنوش یمن روبجم رگید و دننک یم ادیپ شمارآ و نانیمطا شمدرم ،دش
 و ءارق ةمه زا نوچ ،دوش یم نازرا ناوارف هیرق نآ قزر هک تسا نیا نآ و دیآ یم دیدپ موس تفص نانیمطا

 لمحت ار تبرق و رفس تمحز دنوش یمن روبجم شمدرم رگید ،دوش یم لمح اجنآ هب هقوذآ فارطا اهناتسرهش
 تقاط یاه تقشم و دنراذگب اپ ریز ار اه ایرد و اهنابایب دوخ هیرق یوسب نآ بلج و یزور بلط یارب هدومن
 نایب یمالسا رهش نامرآ یارب یگژیو هس هفیرش ةیآ نیا رد (Tabatabaee, undated, 12/522)دننک لمحت ار ییاسرف

 و یزور بلج هلاسم نآ زا دعب و رهش نآ رد یگدنز همادا هب نانیمطا سپس ،تسا تینما اهنآ نیتسخن ،تسا هدش
 لولعم و تلع ةریجنز ىاه هقلح تروص هدمآ هیآ رد هک لکش نامه هب بیترت رظن زا هک دشاب ىم ناوارف ىیاذغ داوم
  هقالع یسک دنشابن ود نیا ات و دنک ىمن ادیپ ار یلحم رد یگدنز همادا هب نانیمطا یسک دشابن تینما ات هک ارچ ،دراد ار
 سپس ،تخادرپ تینما هلاسم هب زیچ ره زا لبق دیاب سپ دوش ىمن یداصتقا عضو هب نداد ناماس و رس و دیلوت هب دنم
 نیا یلو .دروآ رد تکرح هب ار یداصتقا یاهخرچ نآ لابند هب و تخاس راودیما هقطنم نآ رد دوخ هدنیآ هب ار مدرم
 .دنوش گنهامه دیحوت و نامیا یونعم تمعن اب هک دنسر ىم لماکت هب یماگنه یدام هناگ هس یاهتمعن
 یمالسا رهشنامرآ یریگ لکش رد یا هشیدنا ینابم
 ِرینهذ و یتخاسریز ِرماظن یریگلکش رد دنناوتیم هک دنراذگریثأت و زاسگنهرف یطیحم ،یرهش یاهاضف ،طابترا عون 

 و «راتفر» ،«ناسنا» رصنع هس یلک روط هب .دنتسین ینثتسم هدعاق نیا زا زین یمالسا یاهرهش .دنشاب شخبرثا هعماج
 و قالخا» ،«یدیحوت ینیبناهج» رصنع هس یمالسا رهش رد اما ؛دنشاب یم لیخد رهش یدبلاک یاضف داجیا رد «دبلاک»
 هب ار رصنع هس نیا رگا لاح .دنشاب یم میهس نآ یریگ لکش رد ملاع اب یمالسا طابترا و لمع و «یمالسا راتفر

 رد تلاح نیا رد .دنشاب قبطنم مه رب هریاد هس هک تسا یتقو تلاح نیرتهب ،میهد ناشن یطاقتم ریاود تروص
 هب دقتعم ییاهناسنا نآ رد هک یرهش یکی .تسا ییاسانش لباق یمالسا هعماج یارب رهش عون راهچ ،کرتشم حوطس
 یرگید .میمان یم «ناملسم رهش» ار نآ هک دننکیم لمع مالسا تاروتسد ساسا رب و یگدنز مالسا یساسا لوصا

 و تسا هدش انب یمالسا تاروتسد هب تیانع اب هک دننکیم تسیز یمالسا یدبلاک رد ناناملسم نآ رد هک تسا یرهش
 تسا یرهش رگناشن ،میمان یم «یناملسم رهش» ار نآ هک هدودحم نیموس .دیمان «ناناملسم یارب یرهش» ار نآ ناوتیم
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 نیا رد .تسا هدش هتخاس یمالسا یاه شزرا و لوصا ساسا رب زین رهش دبلاک و دراد نایرج یمالسا راتفر نآ رد هک
 نآ رد و مینکیم دای «یمالسا لیصا رهش» قادصم ناونع هب نآ زا هک تسا هریاد هس نیب کرتشم یاضف کی نایم
 یقرب)(0 هرامش رادومن)دشاب یمالسا یاه شزرا رگ یلجت هک دنروآ دوجو هب زین ار یبسانم دبلاک دنا هتسناوت ناملسم
 .(2۹90،یسیدقت و

 
 یارب یرهش «و» یناملسم یارب یرهش ،یناریا لیصا رهش «یریگ لکش رد» ینیع هجو و یراتفر و یلمع هجو ،یرکف هجو هناگ هس لماوع هطبار :1 هرامش رادومن

1 ،هداز یقن :ذخام) ناناملسم 2۸9) 

 یمالسا ـ یناریا ناهج رد رهشنامرآ -
 زاـغآ یزـکرم تردـق ییالاو رـصنع رـب دـیک أت اـب یـناریا تـیوه و ندـمت روـهظ اـب یـناریا رهـشنامرآ ٔۀەـشیدنا 
 ,andJar) .تسا ناریا رد یندم یگدنز زاغآ وکوئاید ندمآرب هک دنراد رظن قافتا یناریا ناخرؤم و تودرـه .دوـشیم

Fakhory,2992) 
 ناـسنا» خـیرات زاـغآ ،«یدمحم تیندم» و برثی هب ترجه و ددرگیم یزیر هیاپ ،ینیون تیندم ،مالسا روهظ اب
 ،تعیبط ،ناسنا ،دنکیم یلجت «یدنوادخ قلطم یگدوبدوخ» رد یهلاا رهشنامرآ .دوشیم «یدمحم رهش» و «یدـمحم
 یور شـیپ رهشنامرآ ،یگدوبدوخ نآ یلجت ای ینیمز ـ ینامسآ ریوصت ود یهلا یحو اب و دوشیم مالک و هملک ،رهش
 و لـقع تبـسن ریـسفت یوـبن (رـییغت رـگن عماج تـیریدم)تـماما یوـگلا رد و درـیگیم رارـق بـطاخم ناـسنا
 روط هب و یولع تماما اب ،رهش یا هعسوت عجرم دنس رد .دوشیم رهشنامرآ لوا ریسفت هاگتساخ ،لوسرلا هنیدم ،یـحو
 یوضر ٔۀەـبرجت ،(ع) قداـص ماـما مـلع رهش ،الـبرک -اروـشاع هبرجت ،یلع رهش و (ع)یلع ماما دنلب هبرجت رد صاخ
 .دهدیم تسد هب یحو و لقع ینیع تبسن ار رهشنامرآ مود ریسفت ،(ع)یدهملا حلاصابا تجح ترضح رهش و رهـش
 یمالسا رهشنامرآ یاه یگژیو و تافص

 یوهام

 :تلادعرهش
 هک ار یا هفیظو [نارو هشیپ و نارادساپ ،نایاورنامرف]هناگ هس تاقبط زا کیره نآ رد هک تسا لداع یتقو هعماج



 120 ...اه صخاش لیلحت و نییبت

 

 ام حور زا ییزج ره هک میهدیم ماجنا ار دوخ هفیظو و میتسه لداع یتقو دوخ و ... دهد ماجنا تسا هقبط نآ صاخ
 لیاضف زا یئزج هک نآ رب هوالع تلادع نوطالفا هدیقع هب (plato, 1974, p216) دزادرپب دوخ صاخ ی هفیظو هب اهنت
 ,Foster)دراد یم او یسایس هعماج لیکشت روظنم هب یسایس طباور هب ار نامدرم هک تسا یا هصیصخ هدوب یناسنا

Michael Beresford, 1982, vol2, p52)  کی یازجا هک تسا نآ دنمزاین رهش رد تلادع فیرعت یارب طارقس ...و 
 ازجم و صخشم یاه هقبط و هورگ نایمرهش رد دش یم نآ هب رجنم تلادع هک یمظن و یراکمه ات دنوش فیرعت رهش
 یساسا میهافم زا یکی ،یمالسا نیملکتم و هفسالف هاگدید زا اما Nickolas Pappas, 2010, p125))دیآ دوجو هب

 رب رظن هک هیماما ام یامکح هاگدید زا .تسا «تلادع» و «لدع» ،ناگدنب لاعفا حبق و نسح باب رد یلمع لقع مکح
 ار تلادع و لدع ،لقع وه امب لقع دنیوگ یم و هتسناد هدومحم ءارآ وزج ارنآ ،دنراد لاعفا حبق و نسح ندوب یتاذ
 و کلسم و داژن و نیمزرس و نید یلقع مکح نیا و دنک یم حیبقت ار دشاب ملظ هک نآ لباقم ةطقن و هدرک نیسحت
 ترطف رد هشیر هک دنا هتسناد یناسفن ةکلم و تفص هباثم هب ار لدع ام نادنمشناد ور نیا زا ،دسانش یمن بتکم
 متس و ملظ زا رفنت ،یهاوختلادع و تلادع هب شیارگ وا تقلخ ساسا رد و یمدآ داهن رد هک انعم نیدب ،دراد اهناسنا
 یم مکح نادب ار شترطف و هتفای دوخ تاذ رد ارنآ ناسنا هک تسا یتقیقح نیا و دراد دوجو ضیعبت و یتلادع یب و
 دوخ ملظ یارب نارگمتس یتح و (Al-Infitaar, 7,8) «کبکر ءاشام هروص یا یف کلدعف کاوسف تقلخ یذلا» :دنک
 ار تلادع و لدع ام نادنمشناد رادم نیمه رب .دنهد هولج هنالداع ار نآ دننک یم یعس و دننزیم هیجوت هب تسد
 و نانآ هب ناشقوقح ندناسر و قح بحاص ره نداد ،تلادع :دنیوگ یم و هدومنن فیرعت قوقح یواست هب هاگچیه
 لدع دیامرف یم بغار زا لقن هب همالع (Ttabatabaee,vol12, p378) دـشاب یم شدوخ یاج رد زیچ ره نتشاذگ
 چیه هب و دوش یمن خوسنم یرصع و نامز چیه رد و دراد ار نآ نسح یاضتقا لقع هک قلطم یکی :تسا مسق ود
 رازآ وت هب یسک هب ندرکن رازآ و هدرک ناسحا وت هب هک سک ره هب ناسحا دننام ،دوش یمن هدرمش ملظ و ءادتعا هجو
 و صاصق دننام ،دوش یم هتخانش عرش هلیسوب هکلب ،هدادن صیخشت ار نآ ندوب تلادع ،لقع هک یلدع مود ،هدناسرن
 ،دوش یم خوسنم اهنامز زا یضعب رد و تسه خسن لباق تلادع زا مسق نیا هک ،دترم لام لصا و تیانج هید و شرا

 انعم تقیقح رد نیا و تسا یرما ره رد طیرفت و طارفا یوس ود زا بانتجا و یور هنایم تلادع :دنیوگ یم سپس
 یرما ره هب هکنیا هب تسا روما نایم تاواسم هماقا تلادع یلصا یانعم اریز ،یلصا یانعم همزال هب تسا هملک ندرک
 ،دریگ رارق تسا نآ قحتسم هک دوخ یعقاو یاج رد کی ره و دوش یواسم روما همه ات یهدب تسا راوازس هچنآ
 هک ینک یراک هک تسا نآ یدرف لمع رد تلادع و یروآ نامیا تسا قح هچنآ هب هک تسا نیا داقتعا رد تلادع سپ

 ای و لقع مکح هب هک دوخ یاج رد ار یسک ره هک تسا نیا مدرم نیب و مدرم رد تلادع و دشاب نآ رد تتداعس
 باقع شیدب رطاخب ار راکدب و ینک ناسحا شناسحا رطاخب ار راکوکین ،یهد رارق تسا نآ قحتسم فرع ای و عرش
 دارم بلطم ةمادا رد ناشیا ،(نامه) یوشن لئاق ضیعبت نوناق یارجا رد و یناتسب ملاظ زا ار مولظم قح و ییامن

 ره اب هک دناد یم نیا ار نآ یانعم و هتسناد یعامتجا تلادع ار «ناسحالا و لدعلاب رمای هللا نا» ةفیرش ةیآ زا دنوادخ
 نیا و تسا نآ راوازس هک دوش هداد یاج ییاج رد و تسا نآ قحتسم هک دوش راتفر یروط هعماج دارفا زا کی
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 .(نامه)دننآ ماجنا هب رومام نیفلکم درف درف هک تسا یعامتجا یتلصخ
 نازیملا و باتکلا مهعم انلزنا و تانیبلاب انلسر انلسرا دقل» :یهلا ءایبنا فادها نیرتمهم زا یکی تلادع رارقتسا -0
 میدرک لزان نازیم و باتک ناشیا رب و میداتسرف تازجعم و هلدا اب ار دوخ ناربمغیپ ام انامه «...و طسقلاب سانلا موقیل
 قح هب مدرم نایم رد سپ میدنادرگ هفیلخ نیمز رد ارت ام ،دوواد یا» و (Al-HAdid: 25) دننک مایق تلادع هب مدرم ات
 .(Al-Maaida: 26) «نکن یوریپ یوه زا و نک یرواد
-Al) «یوقتلل برقلاوه اولدعا اولدعت الا یلع موق نانش مکنمرجی الو» :نانمشد و رافک اب راتفر رد تلادع -3

Maaida: 8) هناخ زا ار امش و هدیگنجن امش اب نید دروم رد هک ىناسک زا هک تسا هدرکن یهن ار امش دنوادخ و  
 تسود ار ناگشیپ تلادع دنوادخ یتسرد هب ،دینک راتفر تلادع هب اهنآ اب و یکین اهنآ هب هکنیا دنا هدرکن جراخ ناتیاه
 .(Al-Mumtahana: 8) دراد

 .(An-Nisaa3) «هدحاوف اولدعت الا متفخ نا و» :رسمه اب راتفر رد و هناخ طیحم رد تلادع -9
 (An-Nisaa 58) دیئامن تلادع هب یرواد ،دیوش مدرم نیب مکاح نوچ» :طسق و لدع ساسا رب یرواد و تواضق -2
 (Al-Maaida: 42) «نک مکح تلادع هب ،اهنآ نایم یدرک مکح رگا و
 و نیمز» و (Al-Jaathiye: 22) «قحلاب ضرالا و تاومسلا هللا قلخ و» :تسا لدع ساسا رب یتسه ناهج تقلخ -۲
 .(Ar-Rahmaan: 7) «دنا هدش هتشاد اپب تلادع هطساو هب اه نامسآ
 (Al-Maaida: 8) «یوقتلل برقلاوه اولدعا» :تسا تلادع یوقت هب اهزیچ نیرت کیدزن -6
 :نما رهش
 و نامیا دوجو [۲3]«دنا نما ةشیر زا زین نموم و نامیا» .تسا رطاخ نانیمطا و حلص و تّيینما رهش ،یمالسا رهشنامرآ
 و رظن رد ار تینما یمالسا رهشنامرآ .سکعلاب و دراد رهش ندوب نما زا تیاکح ،یمالسا ینامرآرهشرد نموم دارفا
 رهش یمالسا رهشنامرآ .تسا دوجوم یمالسا رهشنامرآ رد یلاعت و دشر تینما .دروآ یم مهارف نادنورهش یارب لمع
 .تسا یراج یرهش یاه تینهذ و تینیع رد نادنورهش حور و مسج رطاخ نانیمطا .تسا حلص و تینما

 رادیاپ تینما زا روظنم ینید یاه هزومآ رد ،دشاب رادیاپ تینما ،تینما زا مالسا تعیرش یلاع فده رگا :لاوس
 ؟رابجا و هارکا ایو ،تیلوبقم ،تیعورشم رب ینتبم تینما ؟تسیچ
 (Al-Baqara: 256) «...نیدلا یف هارکا ال» :دریذپ یمن ار هارکا و ربج رب یتبم تینما یمالسا تعیرش دیدرت یب :خساپ
 ،نوقیطی ال امو ،نوملعی ال امو ،هیلع اوهرکأ امو ،نایسنلاو ،أطخلا :ءایشأ ةعست یتمأ نع عفر» :عفر روهشم ثیدح و
 اب .(Horr-e-Ameli, 1991) «ةفشب اوقطنی مل ام ةولخلا یف ةسوسولا یف رکفتلاو ،ةریطلاو ،دسحلاو ،هیلإ اورطضا امو
 یب تیدودرم نیا تابثا رد ثحب ،دراد دوجو یمالسا تعیرش رد رابجا و هارکا تیدودرم رد هک یعامجا هب هجوت
 .تسین مالک هلاطا راوازس و تسا عوضوم عافتنا هب هبلاس و هدیاف
 ناوارف یزور- 
 (An-Nahl: 112) «ٍنناکَوم ِّللُقک ْرنِمم ًالادَضغَور اهُققْتزِرر اهیِمتْرأَوی» :تسا ناوارف یزور و قزر ،یمالسا ةنومن رهش ةصخشم نیموس
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 ار ىا هیرق و هدروآ ىلاعت ىادخ هک تسا ىلثم هیآ نیا و تسا هزیکاپ و اراوگ و خارف شیع یانعم هب «دغر» ةملک
 هب و هدرک مامت ناشیارب یربمغیپ نداتسرف اب ار اهتمعن نیا و هدومن مهارف ار شلها جاتحیام یمامت هک دهد ىم حرش
 رد یلاعت قح یلو ،تسا نآ نارفک راثآ و تمعن رکش نایب ماقم رد هفیرش ةیآ نیا هچرگا ،تسا هدناسر لامک دح
 و قزر تمعن .تسا هدش روآ دای نآ رد ار گرزب تمعن هس و هدومرف نایب ار لیثمت نیا یهلا یاه تمعن نایب ماقم
 هک تسین هدنبیز یلاعت قح ةغلاب تمکح رب اریز ،تسا هدنز تادوجوم ةمه لماش دنوادخ ةدومرف هب یزور
 هب شقزر هگنآ رگم تسین نیمز رد ىا هدبنج چیه :دیامن اهر یزور و قزر نودب ار نآ و دیامن قلخ ار یدوجوم
 ناگدنهد یزور نیرتهب ادخ» یلو ،دشاب مه ادخ زا ریغ یناگدنهد یزور تسا نکمم هتبلا (Hud: 6)تسادخ ةدهع
 قلخ هدنشخب یزور هک ینعی (Adh-dhaaryat: 58) «ُقنیِمتَومْرلا ِرةَّزوُققْرلا وُقذ ُققاَّززَّلرلا َووُهه َوهَّلللا َّلنِرإ» و (Al-Jumua: 1) «تسا
 :هک تسا نیا دیآ یم رب هیآ نیا زا هچنآ .تسا یدبا تردق و تّيوق بحاص هک تسادخ اهنت
 هب ادخ لمع تبسن لیبق زا دنهد شتبسن وا ریغ هب اج ره و دوش ىمن بوسنم ادخ هب زج تقیقح روط هب قزر ًالالوا
 نانآ نیرتهب ادخ و تسا رایسب قزار دوش ىم هدافتسا نآ زا هک (نیقزارلا ریخ هّرللا و) :هیآ دننام ،تسا نداد ادخ ریغ
 .تسا
 ،تسا قزر نآ قزار ادخ و ناشیا قزر دنوش ىم دنم هرهب نآ زا ناشدوجو رد قلخ هچنآ هک دوش ىم هدافتسا ًالایناث و
 هکنیا رب دراد تلالد هک تسا ىرگید دایز تایآ ،هتفگ نخس ،قزر هرابرد هک یرایسب تایآ رب هوالع انعم نیا رب لیلد
 .تسا لجوزع ىادخ صاخ همه ریخ و ریبدت و تیشم و (میم هرسک هب) کلم و مکح و رما و قلخ
 تیصعم هلیسو دیابن و تسین ادخ قزر ،دهد ىم رارق ىرادرب هرهب دروم مارح هار رد ناسنا هچنآ هک دیآ ىم رب ًالاثلاث و
 Tabatabaee, vol 3, p 215)) ،هدادن تبسن دوخ هب ار ناگدنب ىصاعم ادخ دوخ هکنیا یارب ،داد تبسن ادخ هب ار
 هقزری و اجرخم هل لعجی هللا قتی نم و» :دیامرف یم و دنادیم «یوقت» ار «بستحیال قزر» دیلک میرک نآرق رد دنوادخ
 و دزیهرپب وا زا سرت و ادخ رطاخ هب یهلا تامرحم زا هک یسک ره ینعی (At-Talaaq: 2, 3) «بستحیال ثیح نم

 یانگنت زا یتاجن هار شیارب یلاعت یادخ ،دنک لمع نآ هب و هدومنن کته ار شعیارش تمرح و دنکشن ار وا دودح
 هیام هک یرگید زیچ ره و لام و رسمه زا و دنک یم نیمات ار شترخآ و ایند تداعس و هدرک مهارف یگدنز تالکشم

 یزور دشاب هتشادن ار شعقوت و دهدن مه ار شلامتحا وا دوخ هک یهار زا ،دشاب شتایح یکاپ و وا یگدنز یشوخ
 اب یگدنب و تدابع ،دوش یم قزر شیازفا و شیاشگ ببس هچنآ مالسا سدقم عرش عبانم و میرک نآرق .دیامرف یم

 توالت ،زامن ،صالخا ،نامیا ،تفرعم بسک :هلمج زا دراد یلجت یتوافتم قیداصم رد هک تسا یلاعتیراب ِرصولخ
 یارب یفنص و هصرع ره رد شالت و راک ،هقدص و قافنا ،ماحرا هلص ،هبوت ،رافغتسا ،هانگ زا زیهرپ ،اعد ،میرک نآرق

 ،نارگید و ردام وردپ هب ناسحا و یکین و رکنم زا یهن و (زامن هلمج زا) فورعم هب رما ،نان یارب هن ادخ
 ..اه نیا لاثما و ییوگتسار ،یراد تناما ،هداوناخ اب یراتفرشوخ
 نانیمطا و شمارآ-(0-2
 میرک نآرق .یزیچ دروم رد نتشادن دیدرت و نیقی هب ندیسر زا یشان یعمجرطاخ ینعی نانیمطا ،یسانش هژاو رظن زا
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 و نیصصختم هچرگا ،دناد یم نادنورهش رطاخ نانیمطا و شمارآ داجیا ار یمالسا رهش نامرآ ةصخشم نیمود
 هار نیرتهب یلو ،دننک یم داهنشیپ نانیمطا و شمارآ داجیا یارب ار یفلتخم یاههار یعامتجا مولع نارظن بحاص
 یهلا ضیف یاهتنا یب عبنم هب لد لاصتا زج یهار ،هار نآ ،تسا هدومرف داهنشیپ نآرق رد دنوادخ هک تسا یهار نامه
 اب انامه :تسا نابرهم یادخ دای طقف اه ینارگن و اه هرهلد ،اه بارطضا ،اه یتحاران رد لد شمارآ هار اهنت و تسین
 هداد تسد ناسنا هب نیقی و ملع زا دعب هک تسا ینورد یتلاح نانیمطا .(Al-Raad:28) دبای یم شمارآ اهلد ادخ دای
 اب ار یزیچ هک دسرب رواب نیا رب ناسنا ات دوش یم ثعاب و ددرگ یم وا سفن نوکس و رطاخ شمارآ بجوم و
 و نادنمشناد و ناحلاص و ءایلوا و ءایبنا یساسا فده عقاو رد ،دنک یم سمل دوخ ناتسد اب و دنیب یم دوخ نامشچ
 یفیرظ نایب ود نآ توافت و نایمطا و نامیا نایب اب هطبار رد نآرق .تسا هلحرم نیا هب رشب ندیسر مه نارظن بحاص
 :تفگ میهاربا هک هاگ نآ و :دوش یم رگ هولج (ع) میهاربا ترضح و دنوادخ خساپ و شسرپ بلاق رد هک دراد
 مبلق هکنآ یارب یلو ،یلب تفگ ؟یرادن نامیا رگم :دومرف ؟ینک یم هدنز ار ناگدرم هنوگچ یامنب نم هب اراگدرورپ
 و ادخ هداتسرف وا هک ارچ ،تسین یهلا تردق دیدحت زا (ع) میهاربا لاوس دیدرت یب (Al-Baqara: 260) دبای نانیمطا
 یم ،دراد نامیا ناگدرم ندرک هدنز رد دنوادخ تردق هب ترضح نآ رگید ترابع هب ،تسا ماما نآ زا رتالاب و لوسر
 .دبای یبلق نوکس ای و نانیمطا و دنیبب زین دوخ مشچ اب دهاوخ
 یم زین (ع) میهاربا ترضح هکنیا امک دوش یم ریبعت بلق هب نآ زا هک تسا یمدآ داهن و ریمض ،نانیمطا هاگیاج
 دوهش هلحرم هب ندیسر و رما تیاغ رگنایب و لیلعت رب رعشم «نئمطی» رب «مال» فرح و «یبلق نئمطیل نکل و» :دیامرف
 .دنادرگ یم مکاح ناسنا رب ار سفن نوکس هک یا هلحرم نامه ،تسا
 شمارآ و نانیمطا رد نآ نادنورهش هک یرهش ،دنک یم یفرعم نئمطم رهش ار دوخ یوگلا و هنومن رهش میرک نآرق
 ،دوش یم متخ نآ هب اههار ی همه هک یتسه هریاد زکرم رد تسا یا هطقن لیثمت رد نانیمطا نیا ،دننک یگدنز لماک
 تلادع یارجا زا فده هک نانچمه ،تسین نادنورهش سوفن رد نانیمطا داجیا زج یزیچ تینما داجیا زا فده اریز
 نآرق هاگدید زا .تسا یسفن نوکس ای نایمطا نیمه هب ندیسر زین نآ لاثما و یزور و قزر یناوارف و لاغتشا داجیا و
 ،اضر نیا ،تسا یسفن نوکس نامه اضر نیا ةجیتن و دوش یم لصاح اضر هک تسا یا هلحرم ،نانیمطا ةلحرم ،میرک
 اضر هب دوش یم ادیپ وا بلق رد هک ینامیا تهج هب هدنب مه و تسا یضار هدنب زا ادخ مه و تسا ینیفرط یاضر
 ىضار وت زا وا و یضار وا زا وت هک درگ زاب تراگدرورپ ىوس هب !هتفای نانیمطا و هتفرگ مارآ ناج یا» :دسر یم
 ناسنا یتقو هک تسا هنوگ نیا ،(Al-Fajr: 27-30) «!وش لخاد نم تشهب هب و ىآرد نم ناگدنب ى هرمز رد سپ تسا
 حلاص ناگدنب عمج هب هتفرگ رارق یلاعت قح باطخ دروم هک دنک یم ادیپ ار انعم نیا تینأش ،دش ینئمطم بلق یاراد
 هب نامیا وترپ رد اهنت تالامک زا هجرد نیا هب ندیسر ،دیدرت یب و ددرگ نادیواج تشهب دراو سپس و هدش لخاد
 .تسادخ
 ،تسا هدرک یفرعم نئمطم رهش ار هنومن رهش یاه هصخاش زا یکی هک لحن هروس 300 هیآ رد میرک نآرق هاگدید زا
 دننیبن یرگید زیچ ادخ زا ریغ هک دنسرب ییاج اب یگدنب و نامیا قیرط یط رد ناگدنب رهش نآ رد هک تسانعم نیمه
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 یگدنب بابسا زیچ ره زا شیب دیاب مهم نیا هب ندیسر یارب مرجال و دنک ادیپ نانیمطا و نوکس قح رون هب ناشبولق و
 اه یبوخ هب رما ،اهناسنا قوقح و ناش اب مارتحا ،تلادع و طسق یارجا ،یونعم و یدام رقف ندرب نیب زا .دشاب مهارف
 و ینامیا و یلام و یناج تینما داجیا ،یزور و قزر بابسا ندرک ایهم ،یدابآ و نارمع هب مامتها ،اه یتشز زا یهن و
 نآ کرادت رد یمالسا تموکح نایلوتم دیاب هک تسا یساسا فده نیا هب یبای تسد تامدقم زا یخرب اهنیا لاثما
 .دنشوکب
 هک تسا نیا ،تسا رکذ لباق «ادغر اهقزر اهیتای ةنئمطم ةنمآ تناک ةیرق الثم هللا برض» :هفیرش هیآ نیا رد هچنآ

 گنسمه و بقاعتم هک دیامن یم نینچ رهاظلا یلع و دنک ىم رکذ لثم دروم هیرق یارب ار تفص هس نیا دنوادخ
 و تینما) رگید تفص ود نایم هطبار هلزنم هب نانیمطا هلاسم هک دوش یم نشور ،دوش تقد بوخ رگا اما ،دنرگیدکی
 اهیزیرنوخ و نارگتراغ و رارشا موجه زا و تشاد تینما یتقو دوش روصت هک ىا هیرق ره نوچ ،تسا (یزور و قزر
 یوس زا و دش نمیا نآ لاثما و لیس و هلزلز لیبق زا ىعیبط ثداوح موجه زا نینچمه و ناشلاوما نتفر لواپچ و
 رگید و دننک ىم ادیپ شمارآ و نانیمطا شمدرم ،دش ناوارف نآ رد یساسا یاهالاک و لاغتشا و یزور و قزر رگید
 .دنوش قرفتم و هدومن نطو ىالج هک دنوش ىمن روبجم
 یعمج درخ تیمکاح و یروحم اروش
 ترضح ،تسا ریذپ ان راکنا ام نایاوشیپ یلمع ةریس رد و مالسا رد یعمج یریگ میمصت و تروشم و روش تیمها

 تروشم هب یزاین و هدوب رادروخرب تمصع ماقم زا هکنآ دوجو اب ،مالسلا مهیلع نیموصعم همئا و تبترم یمتخ
 باحصا اب تروشم و روش زا ار دوخ هاگچیه ،دندوب اراد هک یتماما و توبن ماقم و یحو زا رظن عطق یتح و دنتشادن

 یم تروشم اهنآ اب نامیپ داقعنا و حلص و گنج هلمج زا یمالسا هعماج مهم لئاسم هراب رد و هتسنادن زاین یب دوخ
 نآ یایصوا و (ص) مرکا ربمایپ هریس ملسم لوصا زا ،تروشم و اروش هب لمع هک درک اعدا ناوتیم سپ ،دندرک
 .تسا ترضح
 یاه هروس زا یکی هک تسا هدش رادروخ رب یتیمها نانچ زا تروشم و اروش هب رما مالسا سدقم عرش هاگدید زا
 همانرب زا یتمسق و لصا کی ناونع هب دیاب اروش هک دننادب ناناملسم ات تسا هتفای هیمست هجو ،رادم نیمه رب نآرق
 و اهنآ رظن نتفای شزرا ،مدرم دنویپ ،یعامتجا تفلا هیام اروش اریز ،یجراخ و یعرف رما کی هن ،دشاب ناشیگدنز
 :دیامرف یم روتسد ماقم رد میرک نآرق .دوش یم یریگ میمصت رما رد ناشهاگیاج و ردق ندش صخشم
 (Aal-i-Imran: 159) «رمالا یف مهرواش و»-
 (Ash-Shura: 38) «َننوُرقِلفْقنُبی ْسمُبهانْققَوزَور اَّصمِلم َوو ْسمُبهَننْسیَوب  ىروُرش ْسمُبهُررْسمَنَأ َوو َنَةالَّصصلا اوُبماقَنَأ َوو ْسمِههِّببَنرِلل اوُبباجَنتْسسا َننیذَّللا َوو»-
 (Aal-i-Imran: 159) «َضنیِملِّلکَووَضتُهمْرلا ُّببِمحُهی َوهّرللا َّلنِرإ ِمهّرللا ىَضلَوع ْرلَّلکَووَضتَضف َوتْتمَضزَوع اَضذِرِإَضف ِررْتمَضَألا یِمف ْتمُههْترِرواَضشَوو»-
 :درک هراشا ریز دراوم هب ناوت یم هرواشم رما رد (ص) ربمایپ هریس هتسجرب یاه هنومن زا

 درک تروشم دوخ نارای اب گنج ناریسا و دربن ناکم نییعت ،گنج لصا هراب رد ردب گنج رد-
 .تفریذپ ار شباحصا رظن ،دوخ فلاخم رظن مغریلع و درک تروشم دوخ نارای اب دحا گنج رد -
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 .تخادرپ تروشم هب دوخ باحصا و نارای اب زین هیبیدح زور رد-
 .درک تروشم باحصا اب ،نیکرشم و رافک اب دروخ رب هوحن هراب رد ،هکم حتف رد-
 .تخادرپ تروشم هب دوخ باحصا اب ،فلتخم روما رد زین کوبت هوزغ رد-
 دیکات تروشم و اروش هب نتخادرپ ترورض رب یفوا دح هب نینموملا ریما ترضح اصوصخ و نیموصعم مالک رد
 :تسا هدش
 .(Khansari,1994, vol4, p179) «.مدنلاو للّرزلا نمأت لوقعلا یوذ رواش»-
-Horr) .دوش کیرش اهنآ اب ناشلوقع رد دنک تروشم نامدرم اب سک ره و دوش کاله دنک یار هب دادبتسا سکره -

e-Ameli, 1992, vol6, p4) اب تروشم هب یتح هک دنور یم شیپ ییاج ات اروش و هرواشم هب هیصوت رد ترضح نآ 
 .یوش هاگآ اهنآ یاه فده و ینمشد نازیم زا ات دنیامرف یم شرافس زین نانمشد
 ماقم یتقو هک تسا شسرپ نیا یاج لاح ،تسا یمالسا فراعم و گنهرف سونایقا زا یا هرطق ،دش هراشا هچنآ
 یمالسا تیریدم زاتمم نکر ار اروش داهن دیابن ،دنیب یمن هرواشم زا زاین یب ار دوخ نینموملاریما یلوم و توبن خماش
 ؟تسناد ،دراد ار مدرم اب ههجاوم نیرتشیب هک یرهش تیریدم اصوصخ
 (یلکش)یراتخاس-2

 یطیحم تلادع و تلادع لصا رولبت-2-1
 و بولطم طــیحم داجیا یانبم و أــشنم ناونع هب فلتخم یاــههاگدید زا تــلادع مالسا یسایس و ینید هشیدنا رد
 رد و هدش هئارا یفلتخم یاهتشادرب و ریباعت تلادع زا .تسا هدوب حرطم لآ هدیا یرهــش فیرعت رد مهم یــلماع
 بتاکم همه اب تلادع هب مالسا هاگن اما ؛تسا هدیدرگ نایب تلادع موهفم هرابرد نوگانوگ یاه هیرظن خیرات لوــط
 ،یمالــسا یاه هزومآ ربانب هک درــیگیم همــشچرس اجنآ زا مالــسا رد تلادع تــیمها .تسا توافتم یرشب

 هژیو یتیمها هعیش بهذم رد تلادع و لدع .دنا تلادع و یرگداد نیع یهلا لاعفا همه و تــسا لداع دنوادخ
9۹90 ،کشوک یبیطخ) دیآیم رامش هب نید لوصا زا هک یروط هب ؛دراد : 999).  
 رد دیاب ار لدع هب طوبرم ثحابم یلصا هشیر نآرق رظنم زا یمالسا رهش رد یطیحم تلادع و تلادع ساکعنا
 لدع ینعی ینآرق میلاعت رد هدش حرطم لدع عاونا هب تیانع اب .درک وجتسج ،«نآرق» مالــسا میلاعت عبنم نیرتیلصا
 ینیبناهج هیاپ هک تفای تسد یساسا لصا نیا هب ناوتیم ،یعامتجا لدع و یقالخا لدع ،یعیرشت لدع ،ینیوکت
 .(۲9:2۲90،یرهطم) دهدیم لیکشت لدع ار ینآرق

 یعقاو نیع رد تسا یلاعت قح تفص نوچ یهلا لدع ؛دنکیم راوتسا تلادع ساسارب ار یتسه ناهج شنیرفآ دنوادخ
 تــسا لدع ساسا رب یتــسه ناهج تقلخ هکنیا رب هوالع .تسه زین شنیرفآ لوصا زا یکی ،ندوب لماک و ندوب
 .تسا هتفای ققحت داد و لدع ةیاپ رب زین یتسه ناهج تاملک و ننس و نیناوق داجیا

 ناربمغیپ ام انامه :تــسا هدمآ دیدح هروــس ۲3 هیآ رد :یهلا ءایبنا فادها نیرتمهم زا یکی تلادع رارقتــسا 
 یا هعماج دوجو نوچ و لزان (لدع) نازیم و باتک ناشیارب و میداتــسرف (قح هب) تازجعم و هلدا اب ار دوــخ
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 ود ره هب قوف هیآ رد ،یدام تردق مه و دراد یونعم تردق هب زاین مه دننک مایق تلادع هب مدرم ات میدرک لداع
 ِر تسا هدش هراشا تردق
 روهظ اب :دنادیم راوتسا نآ رب ار یمالــسا هعماج دنوادخ هک یا یــساسا لصا یداژن ضیعبت مدع و تاواــسم -
 دنب هب و یداژن ضیعبت ،عفانم نیا زا یکی ؛دــش هجاوم شلاچ اب فارــشا عفانم و اهوزرآ و لامآ مامت ،مالسا
 هیآ رد دنوادخ .تسا هدرک هلباقم تدــش هب یداژن تازایتما و اهرخافت اب نآرق اذل .دوب تسوپ هایس دارفا ندیــشک
 ار رگیدکی ات میدینادرگ هورگ هورگ ار امش و میدیرفآ درم و نز تروص هب ار امش ام !مدرم یا :دیامرفیم تارجح 90
 .دیسانشب
 یمالسا ینامرآ رهش یبایناکم
 هب یزاسرهش ی هزوح رد ییاضف یاهیریگ میمصت عاونا نیرت هتفاینامزاس و نیرت هدیچیپ زا رهش کی ناکم باختنا 
 هدش هتفرگ رظن رد نآ یارب هک یفادها و رهش کی ییاراک عون هب هجوت اب رهش کی یارب هنیهب ناکم .دوریم رامش
 دیاب ددرگ رقتسم نآ رد ،رهشنامرآ کی یاهیگژیو هب هجوت اب ،رهش نیرترب تسا رارق هک ینیمزرس .دوشیم نییعت ،تسا
 .دهدب ار نآ عبانم زا یرادرب هرهب ی هزاجا ،هنیزه نیرتمک اب و هدوب یعیبط ی هوقلاب تاناکما و ناوت رثکادح یاراد
 یارب نیمزرس نیرترب تایصوصخ و یگژیو هب ار ام هغالبلا جهن 39۹ ی هبطخ ٌااصوصخ تایاور و تایآ رد وجتسج
 :زا دنترابع اهیگژیو نیا زا یخرب ؛دنزاسیم نومنهر ینامرآ رهش کی داجیا

 هک یناسنا زکارم یاه هناریو .دنا هدوب یرشب یاهندمت یریگ لکش رد رثؤم یرصانع هارمه یوج یاه هدیدپ-
 و یناسنا یاهتیلاعف زکارم نیب هطبار تفایرد هب ار ام دناوتیم ،دندوب دنم هرهب یریظن مک للاج و هوکش زا یراگزور
 عوبطم و ریذپلد ار ینیمزرس رد تنوکس (ع)قداص ماما هطبار نیمه رد .دنک نومنهر اوه و بآ تارییغت و طیارش
 اب ،اهیگدولآ زا رود هب ییاوه ناوتیم ار ریبعت نیا (03۹: 9690 ینارح)دشاب هزیکاپ و ملاس ییاوه یاراد هک دنادیم
 .درک فیرعت رادیاپ و لدتعم یوج طیارش
 ریذپناکما تلوهس هب نآ رد ناهایگ ومن و دشر و هدوب راشرس و ینغ یهایگ عبانم یاراد دیاب ینامرآ رهش نیمزرس-
 ۹۲ ی هیآ رد هک هدوب ناهایگ دشر یارب دعاسم و یندعم داوم زا راشرس هقطنم نیا کاخ دیاب روظنم نیا یارب .دشاب

 و دیآیم رب شراگدرورپ نذا هب شناهایگ کاپ نیمز» :تسا هدش هدرب مان کاپ نیمزرس ناونع هب نآ زا ،فارعا ی هروس
 اب ار وکین رهش کی دنوادخ نینچمه «...دیآیمنرب هدیافیب و کدنا زج شهایگ ،تسا بسانمان و کاپان هک ینیمز نآ
 .تسا هدز لاثم بونج و لامش زا ناتسوب و غاب نتشاد
 زا یکی هدافتسا لباق بآ هب یسرتسد و یبآ عبانم هب یکیدزن زابرید زا .دشابیم ناوارف یبآ عبانم یاراد نیمزرس نیا-
 و یوج یاه شراب نازیم رد مه دیاب ینامرآ رهش کی ناکم عبت هب .تسا هدوب اهرهش یارب ینیزگ ناکم یاهرایعم
 بآ هغالبلا جهن ۲00 ی هبطخ رد (ع )یلع ترضح نینچمه .دشاب تلاح نیرتهب رد یبآ ی هریخذ عبانم نازیم رد مه
 .دنکیم یفرعم هدرم یاهرهش ی هدننک هدنز ار نآ و هتسناد تایح هیام ار
 عوضوم نیا هک دنادیم یراومهان نیرتمک یاراد و حطسم ار اهنیمزرس نیرترب ناکم (ع) یلع ترضح هبطخ نیا رد-
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 نیا هک دریگ یم رارق هجوت دروم یرهش یبایناکم رد یناتسهوک قطانم هب یکیدزن و نیمز بیش دننام ینیوانع تحت
 .دنراد یرادرب هرهب ی هنیزه نیرتمک اهنیمز
 دناوتیم اهیسرتسد عون هک یوحن هب دنشابیم رهش کی ناکم ی هدننک نییعت لوصا زا یطابترا یاههار و اهیسرتسد-
 و اه نیمزرس نیرترب ًالامومع ،یمالسا نوتم رد .دشاب فلتخم تاهج زا رهش کی تیمها ی هجرد ی هدننک نییعت

 .دنا هدش فیصوت دابآ و نمیا یاههار ،ناوارف یاهیسرتسد یاراد نوچمه یتافص اب اهرهش
 یمومع رباعم و اه هار
 کنهرف یعامتجا یاه هصخشم نیرتمهم زا یکی یمومع و یصوصخ یگدنز نایم حضاو و فافش ی هلصاف ظفح-
 جراخ و یمومع یاضف رد یتسیاب ناناملسم هک تسا هداد نامرف (0۹ هیآ ،رون هروس رد) نانم دنوادخ .تسا یمالسا
 ساکعنا یارب هفقو یب یشالت رد ،هباشم روط هب (9۹۹: 1۹90 توخا)دنیامن راتفر تفع و ینتورف اب ناشیاه هناخ زا
 تاقالم یارب ار رباعم زا هدافتسا ربمایپ ،یمومع و یصوصخ یگدنز نایم زیامت و یصوصخ میرح یالاو شزرا
 زا ًالاتدمع (تیمرحم بتارم هلسلس تیاعر لصا هب هجوت اب) یلصا رباعم ینامرآ رهش رد .دندرکیمن هیصوت یمومع
 داعبا ،هدش زاغآ دریگیم لکش نآ رد (یمومع یاهتیلاعف (یمومع و یعامتجا یگدنز حطس نیرتالاب هک یشخب زکرم
 زا یبتارم هلسلس درکلمع مرف هک ناونع نیا هب ؛دنکیم رییغت زین ناشیاوتحم و تیوه و هتفای لیلقت رورم هب رباعم نیا
 هناخ یصوصخ یسرتسد یارب اهنت هک تولخ طایح هب تیاهن رد و تسب نب هب دعب و یمومع همین هب یمومع یاضف
 .(0۹۹-9۹۹: 1۹90 توخا)دسریم ،تسا

 هبذاج و اهشزرا فشک و یگدنز کرحت و روش ساسحا و اهتیلاعف ،اهناکم هدهاشم یارب ناکما نیرتمهم یور هدایپ-
 همانرب رد اهتیولوا و لوصا نیرتمهم زا یکی نرادم هدایپ هزورما تهج نیمه هب ؛تسا یرهش طیحم رد هتفهن یاه
 و هدش یناوارف ِمدیکات هراوس دارفا رب هدایپ دارفا تیولوا رب مالسا نید ینابم رد .دوریم رامش هب اهرهش یحارط و یزیر
 هداج رد»:دنیامرفیم (ص)دمحم ترضح ثیداحا نیا زا یکی رد ؛دراد دوجو عوضوم نیا تیمها رد یفلتخم ثیداحا

 هدایپ اذل (00۹: ۲۹90 ،یبرغملا یمیمت)«تسا مدقم هدیشوپ شفک رب هنهرباپ و دراد تیولوا هدایپ رب هراوس یمومع ی
 .دوریم رامش هب یمالسا رهشنامرآ رد مهم لوصا زا یکی نرادم
 ام مئاق نوچ»:تسا هدمآ نامزلارخآ رد هراوس دارفا و هدایپ دارفا تکرح ریسم دروم رد (ع) مظاک ماما زا یثیدح رد-
 ره سپ .دیرادرب ماگ هار یوس ود زا !ناگ هدایپ یا .دینک تکرح هار طسو زا !ناراوس بسا یا :دهد ادن ،دزیخ اپ هب

 :۲690 ،یسوط) .«...مینک راداو هید تخادرپ هب ار وا ،دناسر بیسآ ار یسک و دنک تکرح هار یوس ود رب هک یراوس
 رد اه هراوس تکرح ریسم زا هدایپ نیرباع تکرح ریسم کیکفت دروم رد صخشم روط هب ثیدح نیا رد (0۹۹
 .تسا هدش هتفگ نخس روهظ رصع رد هدایپ و هراوس ریسم طالتخا مدع و مالسا رهش نامرآ و ینیمز تشهب
 ی هصنم هب مالسا ینامرآ رهش رد دیاب و هدوب هجوت دروم هراومه یمالسا یاه هزومآ رد هک یمهم لئاسم زا یکی-
 هب هچ و هدایپ تروص هب هچ نادنورهش تکرح رد .تسا یمومع رباعم و اهریسم رد تکرح یناور ،دسرب روهظ
 اهنامتخاس و اه هناخ ینیشنولج و زواجت (ع) قداص ماما زا یثیدح رد .دریذپ تروص یطالتخا دیابن هراوس تروص
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 اههار یرادهگن و ظفح لوئسم ار دارفا ناشیا و (000: ۲۹90 ،یبرغملا یمیمت) هدش حیبقت یمومع رباعم هب
 (.01۹: ۲690 ینیلک)دننادیم
 یمالسا رهشنامرآ رد زبس یاضف و تسیز طیحم
 ثراو) هفیلخ ناونع هب ناسنا شقن زا یکاح هک هدومن نییعت یعیبط طیحم لابق رد ار ییاهتیلوئسم اهناسنا یارب مالسا 
 .هداد رارق ثراو نیمز رد ار امش هک تسا یسک وا»:دیامرفیم نآرق هطبار نیا رد .دشابیم نیمز رد دنوادخ (نیشناج ای
 ود بلاق رد تسیز طیحم لابق رد ناسنا تیلوئسم «تشگ دهاوخ زاب ناشدوخ رب اهنآ نتفریذپن ،دننک در اهنآ رگا
 ماظن و حور و دبلاک یاراد رهش نامرآ یعیبط لداعت ظفح و یعیبط عبانم زا یرادرب هرهب :تسا هتفرگ لکش لصا

 ود ره رد رارق نیا هب ؛دراد تلاصا ،رهش ماظن رد وا تمارک و ناسنا ،تعیبط-ناسنا متسیسوکا رد :دشابیم نآ رب مکاح
 دنیارف ،یناسنا صاخ یاهتساوخ و اهزاین هب یبایتسد یارب ناسنا اب تعیبط قباطت و تعیبط اب ناسنا قباطت دنیارف
 ،دراد شیارگ رادیاپ ی هعسوت ی هیرظن هب تعیبط اب رهشنامرآ ی هطبار .تسا رظن دروم یناسنا یگدنز یزاس هنیهب

 ،دوشیمن یفن تعیبط رهشنامرآ رد .دنکیمن لیمحت تعیبط رب ار یروانف تینالقع .دوشیم هتخانش ناسنا اب تعیبط
 و یگنهامه هب ماعنا ی هروس 0۹ هیآ هک روطنامه (۹۹: 2۹90 ،نایکچوکآ)دوشیم ریسفت یگدنز غولب زا یلصف
 تفلاخم رگناشن هک دوش هتخاس یوحن هب دیابن زگره مالسا ینامرآ رهش ،دراد هراشا تعیبط و اهناسنا نایم ییوسمه
 .دوش انب تعیبط رصانع و اهورین اب وسمه و زاسمه دیاب هراومه ،سکع هب هکلب ؛دشاب تعیبط اب ناسنا
 اهرهش یزاسابیز
 ات دزادرپیم یرهش یگدنز تیفیک یاقترا و رهش یاضف یفیک هعسوت هب هک تسا یدنیارف ،یرهش یزاسابیز تایلمع
 دنوادخ» :دنیامرفیم نآ تیمها و ییابیز دروم رد (ع) یلع ماما .دسرب رادمناسنا و یگنهرف ،ملاس رهش یریگلکش هب
 رهش (۹9: ۲690 ،یناشاک ضیف «دنیبب شا هدنب رد ار نآ دومن هک دراد تسود و دراد تسود ار ییابیز و تسابیز
 لکش بسانتم و یقطنم تروص هب یناسنا یاهزاین و یطیحم طیارش ساسا رب هک تسابیز یرهش ،مالسا ینامرآ
 .دراذگب مارتحا ناسنا ناور و حور و یگدنز تیفیک هب هک یرهش .دشاب هتفرگ
 ،اهامن رد هتفر راک هب حلاصم تیفیک ،یرهش یحارط تیفیک دننام یرصانع و لماوع هب ،رهشنامرآ کی یاضف ییابیز-
 و اهناملا ،زبس یاضف تیمک و تیفیک و دید قفا ،امن یرامعم طباوض ،بش رد ییانشور ،رون یرامعم ،مرف ،گنر
 و تیفیک ،رهش ییانب ریز تاسیسات تیفیک ،کیفارت ،رهش یگزیکاپ ،طیحم اب ماجحا بسانت نینچمه و اهنامونوم
 :دنیامرفیم یرهش یاضف یزاسابیز و ییابیز دروم رد (ص) مرکا لوسر .دراد یگتسب ...و یرهش تاغیلبت تیمک
 ،یطویس)«دشاب هتشاد زادنامشچ و هدوب زاون مشچ هک دیزاسب یاهنوگ هب ابیز یامن و ناکم ظاحل هب ار ناتیاهرهش»
0۹10: -90) 

 یزاسابیز هب تیمها و هجوت ی هنیمز رد هک یفلتخم تایاور و تایآ هب هجوت اب) اهرهش نکاس نامدرم هب مالسا نید-
 نب نامثع تیاور .دنزاسب زاون مشچ و ابیز یوحن هب ار دوخ یاهانب و اهنامتخاس دنکیم هیصوت ،(دراد دوجو
 هنیدم رویز اهژد نیا»:دومرف و تشادزاب شیوخ یاهژد نتخاس ناریو زا ار راصنا ادخ لوسر هک تسا نمحرلادبع
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 هب یو .درادن هار وا نتسیز رد یراجنهان و تساه ناسنا ی هوسا و موصعم ربمایپ (ع) نامیلس (22: 1۹90 یلماع)«دنا
 یاه ناسنا اهنت هن هک دوب هتخاس بیز مشچ و یرنه و ابیز نانچ ار شا هناخ ،لمن ی هروس 00 ی هیآ حیرصت
 .(110: 2۹90 ،نارگید و توخا)تخادنا هابتشا هب شیاهییابیز زیگنا لد بارس رد زین ار ابس یهکلم هکلب یلومعم
 یشهوژپ و یملع یاهدرواتسد و یریگ هجیتن
 ینید یاه هزومآ و گنهرف زا رثاتم هک دراد هراشا اهرهش زا یصاخ عون هب هک تسا یموهفم یمالسا رهشنامرآ ناونع
 دروم ،یمالسا رهش یاه یگژیو صوصخ رد هدش ماجنا تاقیقحت رد هک یروط هب دنتسه یمالسا یاه شزرا و
 لکش دیحوت هیاپ رب هک ینامیا .تسا نامیا -رهش هکلب ؛تسین دبعم – رهش یمالسا رهشنامرآ .دریگ یم رارق هجوت
 یتساک ماظن زا نآ رد و دسانش یم اوقت ار یرترب کلام و دناد یم ادخ ناگدنب ار اه ناسنا زا کی ره و تسا هتفرگ
 ،نایمدآ ینالقع و ییالقع یعامتجا یگدنز رتسب و تیندم هاگتساخ و طیحم ،ناسنا هاگتسیز رهش .تسین یربخ
 ،یعامتجا یاهداهن ،نادنورهش نانکاس ،یدبلاک یاهاضف و ینیمزرس یاه یگژیو هک یا هفلؤم دنچ تسا یراتسیز
 یارب ناناملسم عمجت لحم نینچمه یمالسا رهشنامرآ .تسا هدش هنیداهن یاهراجنه و یدنورهش تابسانم و طباور
 هک دوش یم دنمفده و مجسنم یعامتجا نامزاس کی رهش بیترت نیا هب هک تسا نیرفآ تدحو و کرتشم روما ماجنا
 درف تسد هتخاس ،یمالسا رهشنامرآ .تسا یعمج تیلاعف رانک رد لامک هب یبای تسد نآ ییاغ فده نآرق رظن زا
 یاضف نیا نینچمه .دشاب یمالسا یاه شزرا روآدای و هاگ یلجت دیاب ؛دشاب یم یو ناکسا لحم ای و ناملسم
 یوس هب رتشیب ار اهنآ ،نادنورهش یدام یاه زاین هب ییوگخساپ نیع رد تسیاب یداصتقا و یعامتجا ،یسایس ،یدبلاک
 هارمه هب دوخ نادنورهش یارب ار مسج و حور شمارآ دوخ رصانع اب یمالسا رهش .دیامن تیاده یمالسا یاه شزرا
 نیا .دهدیم لاج ار ناسنا ناج ،رکذ نیمه و تسادخ رکذ یارب اهدرکراک مامت ،رهشنامرآ عون نیا رد و دروآ یم
 .دیامن عافد نآ زا و نییبت ندش ینید دانتسا هب ار یمالسا رهشنامرآ یا هفلؤم دنچ ی هیرظن هک دوب نآ ددص رد هلاقم
 رد یدنمف ده ،یبآ هرتسگ عبانم زا یرادروخرب ،دعتسم و کاپ نیمزرس زا یرادروخرب نوچ یدراوم ساسا نیا رب
 تظافح تسیز طیحم ،رهش ینادابآ ،اهرهش یکیدزن ،نئمطم و نما یاه هار دوجو ،ماکحتسا و یراوتسا ،سیسأت

 زا یرهش ییارگمه ،تینما ،رگن عماج و نالک تیریدم ،هدنرب هار یداهداهن دوجو ،لداع و حلاص نادنورهش ،هدش
 شیب مالسا هک تسا نیا دوش یم تشادرب نادنمشیدنا هشیدنا و ثیداحا و تایآ زا هچنآ .دندوب اه یگژیو نیا رامش
 یرهش یمالسا رهشنامرآ .دهد یم رارق رظن دم ار یناسنا عامتجا یگدنز طیارش و حور ،دزادرپب رهش دبلاک هب هکنآ زا
 هک تسا یسدق یرهش ،یمالسا رهشنامرآ .دشاب ینید نیناوق ساسا رب ،نآ رد دارفا ندیزگ ینکس ی هوحن هک تسا
 دیاب نآ رب هولاع هکلب دیایب ام یرای هب نآ داجیا رد دناوتیمن شوگ و مشچ ییاهنت هب ینعی دشاب لااب ملاع اب لاصتا رد
 .تفرگ هرهب نآ رد زین یدوهش و یبلق تخانش زا
 و میرک نآرق نتم زا ،مالسا ینامرآ رهش لوصا و تافص ،وگلا ،ناکرا ،ینابم ،هراشالا قوف تاعوضوم هب تیانع اب
 موهفم کی مالسا ینامرآ رهش هک تفگ ناوتیم و ؛دنتسه نیودت و جاتنتسا لباق یهلا باتک رب یکتم ّر ینید یاه ِر هزومآ
 نآ ققحت و ؛تسا طابنتسا و جاتنتسا لباق میرک نآرق زا نآ ی هوسا و تافص و ناکرا و ینابم هک تسا تروص کی و
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 ناناملسم یاهرهش ،هجیتن رد .تشاد دهاوخ یتوافتم تایلجت تاناکما و ناکم و نامز طیارش هب هتسب ،جراخ مَضلاع رد
 ،نآ نتخاس یلجتم رد ،توافتم شناد و اهنیمزرس و فلتخم نارود رد ،سرتسد رد (ناناملسمریغ یاهرهش یتح و)
 یوگلا هب و) تسا یمالسا یا هزادنا هب ،دوش یم هدیمان یمالسا رهش هک یرهش ره ،هک نآ نمض .دنراد یتوافتم ناوت

 هک دشاب ییاهشزرا و لوصا و ینابم هاگ هولج دناوتب هک (تسا رتکیدزن مالسا ینامرآ و لیصا رهش یلاثم و یقیقح
 هب فوصوم ای مالسا هب بستنم رهش ره :نیاربانب .تسا هدومن فیرعت یهلا و یمالسا ی هعماج یارب یهلا مالک
 :تیمالسا

 رایسب یاهدومنهر و تاروتسد نآ تیریدم هویش و یمالسا رهشنامرآ هب میرک نآرق و یمالسا یاه هزومآ رد-
 .دوش یم نادنورهش یورخا و یویند تداعس بجوم اهنآ تیاعر هک دراد دوجو یدنمشزرا

 لها ندنام ناملسم و نتسیز ناملسم و ندوب ناملسم ناکما هک تسا یمالسا هزادنا نامه هب یمالسا رهش نامرآ -
 .دشاب هتشاد دوجو نآ رد رهش

 هصخشم نیدنچ هک تسا هدرک میسرت ییاه هصخشم و اهرایعم دوخ رهش نامرآ ای هنومن رهش کی یارب میرک نآرق-
 :زا دنترابع هصخشم نیا ،تسا هتفای یرتشیب تیمها یدام و یوهام داعبا رد نآ ی هزیمم و

 (تینما)نادنورهش ی همه یارب تینما داجیا- 
 (نانیمطا)همه یارب رطاخ نایمطا ققحت-
 (داصتقا ناوارف یزور-
 (تلادع)دوخ یاج رد تیمکاح رصانع و ازجا همه نداد رارق-
 یهایگ عبانم ؛رادیاپ و لدتعم یاوه و بآ یاراد ینامرآ رهش نیمزرس :ینامرآ رهش داجیا یارب مادقا نیلوا ،یبایناکم -
 ینیمز ؛اه هناخدور و ینیمزیز یاهبآ ،یوج یاهشراب زا معا (ناوارف یبآ عبانم ؛زیخلصاح کاخ) راشرس و ینغ
 .دابآ و نمیا ،ناوارف یاهیسرتسد ؛راومه و حطسم

 ؛یمومع رباعم رد تیمرحم بتارم هلسلس لصا تیاعر :رهش نامرآ لکش ی هدنهد نامزاس ،یمومع رباعم و اه هار-
 .نادنورهش دمآ و تفر رد لالتخا داجیا مدع ؛هدایپ زا هراوس تکرح کیکفت ؛یرادم هدایپ تیولوا

 یهدلکش رد مهم یلماع ینوکسم یانب رارقتسا لحم و یگدنز طیحم :ینامرآ رهش ی هفلوم نیرتمهم ،ینوکسم یانب -
 ؛(انب تخاس رد هلبق تهج و داب ،رون هب هجوت) هقطنم ره یمیلقا طیارش اب انب یرامعم یگنهامه ؛یراتفر یاهوگلا
 طیحم یارب مالسا ی هدمع لصا ود :ینامرآ رهش رد زبس یاضف و تسیز طیحم .ینوکسم یاهانب یزاس مواقم موزل
 و یراکتخرد هب هژیو هجوت موزل ؛تعیبط اب ییوسمه و یگنهامه ؛یطیحم تسیز لداعت ظفح و یرادرب هرهب :تسیز
 مالسا ینامرآ رهش نآ دناوتب هک تسا کیدزن مالسا ینامرآ رهش هب یا هزادنا هب یرهش ره ،بیترت نیا هب .زبس یاضف
 نیرتیلاع و ؛دزاس دسجتم و یلجتم ار تسوا تسیز لحم و لماک ناسنا طسوت هدش-تیریدم و ّر هدش هتخاس هک
 دناوخیم نآ هب شترطف و تسا هتفگ شیادخ هچنآ قباطم هک یلماک ناسنا هبیط تایح یاضف ،یمالسا رهش ی هخسن
 .دنک یم یشم شیوخ ییایند یگدنز رد
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 عبانم
 ،یملاسا رهشنامرآ شیامه نیتسخن تلااقم هعومجم :ناهفصا ،یاهعسوت رهش نامرآ ات یفسلف رهش نامرآ زا (2۹90) ،دمحا ،نایکچوکآ -

 ناهفصا هاگشناد
 .لوا پاچ ،هله رشن ،یملاسا یاهروشک رد یتنس یزاسرهش و یرامعم (1۹90) ؛اضردمحم ،ناینامب و انین ،رف یساملا و هیناه ،توخا- 
 .مود پاچ ،فراعملاراد :رصم ،ملاسلاا مئاعد (۲۹90) ،دمحم نب نامعن ،یبرغملا یمیمت -
 هسسوم :مق ،مود پاچ ،یرافغ ربکا یلع :حیحصت ،(ص)لوسرلا لآ نع لوقعلا فحت (9690) ،هبعش نبا یلع نب نسح ،ینارح -

 .یمالسا تراشتنا
 .مق ،تیاده مزمز ،ىمالسا تاقیقحت هدکــشهوژپ ،هعیــش گنهرف (۲۹90) دــمحم ،کــشوک یــبیطخ-
 .مکی پاچ ،رکفلاراد :توریب ،ریذنلا ریشبلا ثیداحا یف ریغصلا عماجلا (،0۹10/0120) رکب یبا نمحرلادبع ،یطویس--
 .باتک ناتسوب هسسوم :مق ،اه هسانش و اه هناشن :یمالسا رهش (1۹90) ،یلع رفعج ،یلماع-

 .نینموملاریما هبتکم :ناهفصا (۲690) ،یفاولا یضترم نب دمحم ،یناشاک ضیف-
 .مراهچ پاچ ،هیمالسلاا بتکلاراد :نارهت ،یفاک (۲690) ،بوقعی نب دمحم ،ینیلک- 
 .1 هرامش ،3 هرود ،نیبم هفیحص ،میرک نآرق هاگن زا یمالسا رهش تافص (3۹90) ،دمحم ،هداز یقن-
 .مق ،اردص تاراشتنا ،یهلا لدع (2۲90) یضترم ،یرهطم-
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