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،نانآ راثآ ناـيم رد اما ،ميراد زين نونكا و ميا�هتشاد ـهتشذگ رد ىرايسب ناسيون�رـيسفت هچرگا

داتسا ى�هتشون »نازيملا ريسـفت« ،هلمج نآ زا .دنتسه هجوت لباق و ريگ�ـمشچ ،ىدودعم ريسافت

رد ىدنلب هاـگياج و هدوبر ناگـمه زا تقبس ىوگ ،ـرصاعم خيرات رد ـهك تسا ىيابطاـبط همالع

نيا رد هك تسا ىدنچ ىاه�شزرا ىپ رد قيفوت نيا .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ىملع عماوج

،لاقم نيا رد .دنا�هديشخب ىرگيد قنور ،نآ فرگش ثحابم و هيلاع بلاطم هب و هدمآ درگ ريسفت

:دوش�ىم هراشا ،دنهد�ىم ناشن ار جرا�رپ ريسفت نيا ىاه�ىگژيو هك اه�شزرا نآ زا ىا�هشوگ هب

ىعوضوم و ىبيترت ريسفت .١
ريسفت رد ـبيترت تياعر اب داـتسا .ىعوضوم و ىبيترت ـريسفت ى�هويش ود نايم ندـومن عمج

نشور ًالماك هزورما نآ تيمها هك ىعوضوم ريسفت دنلب هاگياج زا هروس هب هروس و هيآ هب هيآ ،تايآ

تفارظ و تقد لامك اب ار ىعوضوم و ىبيترت ى�هبنج ود ره ،عقاو رد .تسا هدوبن لفاغ ،هدش

ريسفت ـىگژيو نيا .تسا هتشاد ـهضرع نايناهج ـهب داعبا ىمامت رد ـلماك ىريسفت و هدـرك لابند

.تسا هدروآ مهارف نآ هب ار ناسانش�مالسا و ناهوژپ�شناد هجوت تابجوم ،نازيملا

و ناـملاع و تسا رادرـوخرب ىيازس�ـهب تيـمها زا ىعوضـوم ريـسفت هك هـدش ملـسم هزورما

هچ و تسيچ نآرق تايوتحم ـهك دوش�ىم تهج نيا فوطعم ناشهجوت رـتشيب ،ناققحم

ناگمه ىگتفيش و باجعا دروم ،تسخن زور زا هك هتشاد هضرع نايناهج رب ار ىبلاطم

.تسا هدنكفا هياس ناهج ى�هدرتسگ ىانهپ رب اه�ناج ريخست رب هوالع و هدش

ىاناوت ملق هك اج�نآ ات و تسا هتشاد ناوارف هجوت هتكن نيا هب ىيابطابط همالع داتسا

،هدرك ىدنب�هتسد ار نآرق هليلج فراعم و هيلاع ـدصاقم ،هتفاي تصرف درم�گرزب نآ

ىبآ اب ار نانآ ى�هنشت ناور و ،هتشاد هضرع ريمض�نشور نارگشهوژپ رب لماك و هدامآ

ار هدراو ىاه�ثحب همالع داتسا هك�نآ هجوت لباق .تسا هدرك باريس اراوگ و لالز

و ،هدومن زيهرپ ىنوريب بلاطم هب زيرگ و نتفر هرفط زا ،هدرك حرطم ىنآرق ًالماك

هدومن ىبايزرا ،رگيدكي رب تايآ ندرك هضرع اب و نآرق هاگديد زا ار بلاطم ًافرص

.تسا هدنامن رود نانيبزيت رظن زا هك تسا ىفيرظ ى�هتكن نيا .تسا

اه�هتكن زا ،ريسفت نيبلاط هچ�نآ ره ،زين ىبيترت ريسفت ى�هبنج زا ،نينچ�مه

و ريسفت و حرش زين و ،اه�شزرا و ىمـلع ىاه�تراشا ،ىبدا ىاه�تفارظ و

ىتردق و راشرس ىقوذ اب و هتخاس هدروآرب ،دنراد زـاين نآ هب هك اه�ماهبا عفر

.تسا هداد رارق ىسررب دروم ار نآ داعبا ىمامت ،زيمآ�تفگش
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هروس ره ىعوضوم تدحو .٢
ره .تسا هروس ره ىعوضوم تدحو ى�هلئسم ندرك حرطم ،ريسفت نيا رگيد ىاه�ىگژيو زا

ناياپ هب ىياويش زرط هب و دنك�ىم لابند cيرظ ىا�همدقم اب ار نآ هك تسا ىصاخ فده ىاراد هروس

،دوشن لصاح ىياهن دوصقم ات .دراد ىگتسب رما نيمه هب اه�هروس تايآ ددع فالتخا .دناسر�ىم

هروس ره دوصقم و فده ىدنلب و ىهاتوك هب هروس ره ىگرزب و ىكچوك و دسر�ىمن ناياپ هب هروس

بسانتم ىا�همدقم رب هروس ره ندوب لمتشم ،دنا�هديسر نآ هب نونكات نايب ىاملع هچ�نآ .تسا هتسباو

عيدب ملع cيرظ رايـسب تانسحم زا هك تسا )ماتخ ـنسح( گنهامه ىا�همتاخ و )ـعلطم نسح(

ىا�هنوگ هب ،دنك عورش نسحا هجو هب ار دوخ بلطم دياب دنمتردق ى�هدنسيون و اناوت رونخس .تسا

،تسا هدركن هدامآ ار وا تينهذ ات و دوشن هجاوم هبقرتمريغ ىبلطم اب ناهگان ،هدنناوخ اي هدنونش هك

رد ار دوخ تلوهس هب هدنـونش ات دهد ناياپ بلـطم هب cيرظ ىا�هويش هب زين و .دـوشن بلطم دراو

هك دبايب ىتلاح رد ار دوخ ىنعي .دشاب هتشادن هرظتنمريغ تلاح شيارب ناياپ نيا و دبايب بلطم ناياپ

هب اه�هروس كي ـكي رد حوضو و لامك هب ،ىـهيدب تيصاخ نيا .ـتسا هتفايرد ار دوصـقم لامك

.دنا�هدرب ىپ نآ هب تسخن ىاهزور زا املع و دروخ�ىم مشچ

،اوـيش ىا�همتـاخ و ابيز ىا�همـدقم اب ـىمالك دوش�ـىم ايآ :هك ـديآ�ىم شيپ ـشسرپ نيا نـونكا

زا .دنا�هدرب ىپ نآ هب رخأتم ىاملع هك تسا ىا�هتكن نيا ؟دشاب هتشادن نايم رد الاو سب ىدوصقم

تـايآ زا ىا�هعومجم هروس ـره هك دنراد رارصا هتكن ـنيا رب ىيابطاـبط همالع راوگرزب داـتسا هلمج

.تسا نآ تايآ ىگتسويپ نماض هك دراد دوجو هروس ره رد رـيگارف ىتدحو هكلب ،تسين هدنكارپ

اج نيمه زا ،تسا »هيمالك نئارق« زا هك هروس ره رد قايس تدحو اي ىعوضوم تدحو ى�هلئسم

ـىلاعت همالك نم cئاـوطلا هذه نم هفئـاط لكل نا« :ديامرف�ىم ـهنيمز نيا رد .تسا هـتفرگ تأشن

ـنيب دجويال مائـتلالا و cيلاتلا هدحو ـنم ًاعون ،هروس هعـطق لك ىمس و ًاعـطق ًاعطق اهـلصف ىتلا(

نم ـهلصحملا دصاـقملا و ضارغالا نا ملعن اـنه نم و .هروس و هروس نيب الو هرـوس نم ضاعبا

هرـوسلا متـتنال لصـحم ضرغلو صاخ ـىنعم ناـيبل هقـوسم اهـنم هدحاو لك نا و هـفلتخم رـوسلا

هدرتسگ بلاطم زا ىا�هدرشف ،هروس ره شيپاشيپ نينچ�مه .]١:١٤ج ،نازيملا ريسفت[ »…همامتبالا

و هتشادرب هدـرپ ،هتـفهن اه�هروس ـنتم رد هك ىگرـزب زار زا ،راوتسا مادقا ـنيا اب و هتشاد نـايب ار نآ

.تسا هديشخب ريسفت ناهج هب گرتس سب ىشهج

نآرق ىلك تدحو .٣
ىماـمت رب هك تسا نآرق رسـاترس رب مكاح و ىلك حور ـكي نايرج و نايرس ،ىگـژيو نيموس

همـالع داتسا .دهد�ىم ـليكشت ار ىهلا مـالك ناج و تقيـقح و تسا هدنكفا هيـاس نآ روس و تايآ

رهـوگ هك تسا هتفهن رتالاو ىتقيـقح ،ىناعم و ظافلا رهاظ سپ رد هك تسا رواب ـنيا رب ىيابطابط

؛تساربم ليصفت و هيزجت هنوگ ره زا و راوتسا ىتدحو ىاراد نآرق .دهد�ىم ليكشت ار نآ نطب و نآرق
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تينيع ،دسج رد حور دننامه هك ىتقيقح

عيارش و ماكحا ىمامت أشنمرس و دراد ىدوجو

و ظافلا خنس زا هن هك ىتقيقح ؛تسا نآرق تانايب و

رد .تسا رما ـملاع خـنس زا هكـلب ،ميهـافم خـنس زا هن

ى�هدـولآ تسد زگره و دراد رارق تـوكلم ملـاع دنلب هـاگياج

:ديامرف�ىم ديجم نآرق صوصخ نيا رد .دسر�ىمن نادب نايكاخ

.]٥٢/ىروش[ »انرما نم ًاحور كيلا انيحوا كلذك و« ●

.]٤/فرخز[ »ميكح ىلعل انيدل باتكلا ما ىف هنا و« ●

/هعقاو[ »نورهطملا الا هـسميال نونكم باتك ىف ـميرك نآرقل هنا« ●

٧٧-٧٩[.
تايآلا نم لصحملاف« :دسيون�ىم همالع داتسا هنيمز نيمه رد

هلزنمب نآرقلا نم وه ًاـرما نآرقلا نم هلقعن و أرقنام ءارو نا هفيرشلا

ىذلا وه و ميكحلا باتـكلاب ىلاعت هيمسي ىذلا وه و لاثملا نم لثمتملا و دسجلا نم حورلا

.]٣:٥٥ج ،نازيملا ريسفت[ »ىناعملا ال و ظافلالا خنس نم سيل و نآرقلا فراعم هيلع دمتعت

ىداعلا مهفلـاب همهفن ام ءارو ىرخا ـهقيقح اذ باتكلا نـوكل اما و« :تسا هتشون ـزين نآ زا شيپ و

الزان و ـىجيردت ريغ ًادحاو هنوكل ححصملا وه جيردتلا و طاسبنالا و ليـصفتلا و قرفتلاب ىضقي ىذلا

»تلصف مث ـهتايآ تمكحا بـاتك »ىلاـعت هلوق نم حئـاللا وه لامتحالا اـذه و …ليزنـتلا نود لازنالاب

»ليصفتلا لباقم ماكحالا اذه ناف .]١/دوه[
دحاو ىنعم ىلا هعوجرل ضعب نم ضعب زيمتي الو ءزج نم ءزج هيف لصفتيال ثيحب هنوك ماكحالاف

امكحم هنوك دعب هيلع أرط ءىيش وه امنا نآرـقلا ىف دهاشملا ليصفتلا اذه نا و لوصف الو هيف ءازجا ال

ءارو رما ليصفتلا نع ىلاخلا ،همكح و نآرقلا لصا وه ىذلا نيبملا باتكلافـ  لوقي نا ىلاـ  لصفم ريغ

ىارو ىتقيقح نآرق انامه :]١٥-١٦ :٢ج ،نازيملا ريسفت[ »كاذل سابللا هلزنمب اذه امنا و لزنملا اذه

،تسا جيردت و طسب و ىدنب�لصف ،ىگدنكارپ ام مهف ىاضتقا .دراد ،ميمهف�ىم ىداع مهف اب ام هچ�نآ

هتشاد ىنـعم نيدب هراشا ،»تمكحا باتك« ى�ـهيآ دياش .تسين نـينچ )نآرق( تقيـقح نآ هك ىلاح رد

هدشن ءزج ءزج و ىدنب�لصف ندرك مكحم ماكحا تلـاح رد .تسا ليصفت لباقم رد »ماكحا« …دشاب

زا دعب ،دوش�ىم هدهاشم نآرق رد هك هدش ىدنب�لصف تلاح نيا .دنك�ىم هئارا ار ىدحاو ىنعم و تسا

…تسا هدش نيبم باتك هب ريبعت هك تسا ىزاس�مكحم ى�هلحرم نيا

ار نآرق ىـگچراپـكي و دراد دوجو نآرق ـىمامت رد ًامـومع قاـيس تدحو ى�هـلئسم ،ساسا ـنيا رب

و درك هدافـتسا نآ رگيد ى�هشوگ رد ماهبا عفر ـاي مهف ىارب نآرق ى�هشوگ ره زا ناوت�ـىم اذل .دناسر�ىم

ىمامت اـنبم نيا رب اريز .درادن ىدروم رگيد تايآ ندش لزان ادج ادج دانتسا هب ،»بسانت�مدع« ى�ههبش

نياربانب ».املكتم مادـام ءاشام همالكب قحلي نا ملكتملل و« .تسا ىدحاو مالك ى�هلزنم هب نآرق تايآ

.دنور�ىم رامش هب »هيمالك نئارق« ،رگيدكي هب تبسن تايآ ىمامت

هيآ هب هيآ ريسفت .٤
تايآ ىمامت هب ىا�هطاحا و تردق نانچ اب ،»ًاضعب هضعب رسفي نآرقلا« ى�هلئسم هب نديشخب تينيع

.تسا هدوب نآ حراش و ماهبا عفار رگيد تايآ هب تبسن تايآ زا كيره هك ىا�هنوگ هب ،رگيدكي اب طبترم

  ٣ ى هر امش   مجنپ ى هرود
ار

 به
 

٨٧ 
١٣

٤٤



  ٣ ى هر امش   مجنپ ى هرود
ار

 به
٨٧ 

١٣

٤٥

لوا دهع هب و دراد ىنالوط ى�هقباس ،رگيد تايآ ىارب ىتايآ زا داهشتسا و نآرق مهف ىارب نآرق هب عوجر هتبلا

نيا زا نآرق و تسا ىـملكتم ره نانخس ـرگيد هب عوجر ،بلاطم ـمهف ىارب هار نيرتهب اـريز .ددرگ�ىمرب

تالكشم لح هب نتفاي هار ىارب هليسو نيرت�نئمطم و هعجارم ىارب ىمسر دنس نيرت�ىلوا و نيرت�ىعطق ظاحل

رـگيدكي اب طبترم تايآ تخـانش رد لماك ىهاگآ دوبن و ـهطاحا مدع راك نيا لكشم ىلو .ـتسا ىريسفت

.تسا
رضاح ى�هيآ ماهبا لح ىارب تايآ مادك ،دننك تلفغ اي دننادن هيآ كي ريسفت ماگنه ،نارسفم رتشيب دياش

ناشن دوخ زا ىبيجع تردق هنيمز نيا رد ،ىيابطابط همالع ردق�ىلاع رسفم اما .تسا هدافتسا لباق و ديفم

رامش هب نأشلا�ميظع ريسفت نيا ىاه�ىگژيو زا هك اج�نآ ات ؛ـدناسر�ىم ار ناشيا لماك هطاحا هك تسا هداد

بجعت هب ار ناسنا هك دنك�ىم داـهشتسا رگيد ى�هيآ نيدنچ هب ،هيآ كي ريسـفت ىارب ،همالع داتسا .ديآ�ىم

.تسا هدش تلفغ اه�نآ زا ًابلاغ اريز ؛دراد�ىماو

ميهافم هب نديسر رد ىلد2كاپ هاگياج .٥
قيمع ىربدت اب ،همالع داتسا .تسا نآرق ى�هيلاع دصاقم طابنتسا و ريسفت ى�هوحن ،ىگژيو نيمجنپ

رد ،نآرق .تسا هدروآ تسد�هب ار بلطم ناج و هتفر نآرق تايآ غارس هب ،اه�هويش رگيد زا ادج ىا�هويش و

ىاقلا و دوخ ـبلاطم ندنـاسر ىارب .تسادج ـاه�هويش رـگيد زا هك دراد صاخ ىا�هوـيش ،بلاطم نـايب

و ،اه�نادجو اب رتشيب هك دراد فراعتم مهفت و ميهفت رد هلومعم ىاه�شور زا ازجم ىشور ،هيلاع ميهافم

ىارب ىلومعم ىاه�شور نيمه زاً ـافرص دشاب هتساوخ ىسك رگا .دراد راكورس ـىمدآ ريمض و ترطف اب

ىگدامآ ـىلد ره هك تسا ىغورف نآرق اريز ؛ـتسا هتفر هابتشا هب ىـسب ،دنك هدافتسا نآرق بلـاطم بسك

:درادن ار نآ شبات
.]٥٢/ىروش[ »اندابع نم ءاشن نم هب ىدهن ارون هانلعج نكلو« ●

.]٤٠/رون[ »رون نم هل امف ارون هل هللا لعجي مل نم و« ●

ى�هرهچ زا هدرپ دنناوت�ىم و دنراد ار نآرق زا ىريگ�هرـهب ىگدامآ هك دنناشيدنا�كاپ و ناتشرس�كاپ طقف

:دنرادرب كانبات رهوگ نيا
.]٧٧-٧٩/هعقاو[ »نورهطملا الا هسميال نونكم باتك ىف ميرك نآرقل هنا« ●

و هدرك ىزير�ىپ ار دوخ ى�هيام�نارگ ريسفت ىاه�هياپ ،الاو ىتمه اب و ىنيبزيت نيمه اب ام ردق�ىلاع رسفم

نآ زا شيب و مك نارگيد هك ىزيچ ؛تسا هدروآ تسد هب اهب�نارگ ىقياقح و ،هدوب قفوم هار نيا رد ًالماك

ىا( ىرجملاذه رـاج ريغ ىنآرقلا نايبلاو« :ديامـرف�ىم ىأر هب ريسفت ى�هنيمز رد نـاشيا .دنا�هدوب مورحم

.لوصفم هنا هنيع ىف ضعبب اهضعب لوصوم مالك وه لب )ىمالكلا دارملا cشك ىف هلومعملا دعاوقلا لامعا

ـدحاو هيآ نم لصحتي ام ىفكي ـالف ـ مالسلا�هيلع ىلع لاق امك ضـعب ىلع هضعب دهشي ًاضعب ـهضعب قطني

تايآلا عيمج دهاعتي نا نود اهنم دارملا ىنعملا فاشكنا ىف هطوبرملا مولعلا ىف هررقملا دعاوقلا لامعاب

ىراج ىاه�شور زا ريغ نآرق نايب :]٣:٧٦ج ،نازيملا رـيسفت[ »…اهيف ربدتلا ىف دهتجي و ـاهل هبسانملا

دنوش�ىم تفايرد رگيد ىضعب اب تايآ ىضعب هكلب ،ميرب�ىم ىپ مالك دوصقم هب لومعم دعاوق اب هك تسا

هطوبرم مولع رد ىراج دعاوق :تسا هدومرف )ع(ىلع ترضح هك نانچ .دنهد�ىم حيضوت ار رگيدكي و

.دوش ربدت نآ هب طوبرم رگيد تايآ رد هك�نيا نودب ،دنك�ىمن تيافك هيآ كي ىنعم مهف رد

هلانيال امم نآرقلا نا :ـ ًالوا ـ هيالا نم نيبت دق و :ـديامرف�ىم ]٨٢/ءاسن[ ربدت ى�هيآ صوصخرد اذل

.]٢٠ :٥ج ،نازيملا ريسفت[ …ًاضعب اهضعب رسفي هينآرقلا تايالا نا :ًايناث و ىداعلا مهفلا


