
 
 
 
 
 
 
 

 نآرقلا ریسفت یف نایبلا عمجم
 

 نــــسح نب لــــضف ۀتــــشون میرک نآرق ریــــسافت نیرتمهم زا ، نآرُقلا ریــــسفت یف نایبلا ُعمجم
 هب نآ زا و دناهدوتـس ینـس و هعیـش نادنمـشناد ار ریـسفت نیا .تـسا )ق ۵۴٨ یافوتم( یـسربط
 نآرق یداهتجا ریـــسافت هنوگ زا نایبلا عمجم .دناهدرک دای یریـــسفت میدق عبانم زا یکی ناونع
 ،قیقد بیترت ،بلاطم ماکحتـسا و ناقتا ،تیعماج رد ار رثا نیا تیمها ،نارگـشهوژپ و تـسا
 یثحابم لماـش ریـسفت نیا .دناهتـسناد ارآ یـسررب و دقن رد فاـصنا و دنمدوـس و نـشور ریـسفت
 کی ره یـسربط .تـسا تایآ نیبت و ریـسفت و لوزن نأـش ،بارعا ،لکـشم تاغل ،تئارق :نوچ
 یتحار هب هدننک هعجارم هک تــسا هدروآ مظنم و لقتــسم تروــص هب تایآ لیذ ار قوف دراوم زا
 تحت ار هیآ ریــسفت شخب ناــشیا ،دروآ تــسد هب هیآ لیذ ار شیوخ رظن دروم بلطم دناوتیم
 عمجم یریــــسفت ثـحاـبم اـهنت دـهاوخب یاهدـننک هـعجارم رگا ورنیازا ،دروآیم ینعملا ناونع
  .دنک هظحالم ار شیوخ رظن دروم بلاطم ینعملا شخب هب هعجارم اب دناوتیم ،دنیبب ار نایبلا

 

 :فلؤم ٔهسانش

 صخاش ناگرزب زا وا ؛یعیش هیقف و ملکتم ،رسفم ،یسربط نسح نب لضف یلعوبا مالسالا نیما
 هلمج زا نامز یاملع نیرتگرزب رضحم رد هک دوب هیقف یرسفم و عماج یبیدا ،لضاف یاهمالع و هیماما
 دون دودح رد( یرجه ٥٤٨ لاس رد و تفای تیبرت نارگید و یسوط هفئاطلا خیش دنزرف یلع وبا خیش
 ار وا و دناهتفگ نخس وا دنلب هاگیاج و یملع ماقم ۀرابرد ،ناراگن لاح حرش رثکا ،تشذگ رد )یگلاس
 ای تسا ناردنزام ناتسربط لها هک تسا فالتخا وا هاگداز هرابرد .دناهدوتس یگتسارآ و یبوخ هب
 یسربط یرکف و یملع تیصخش ،تروص ره رد .هواس و مق کیدزن یاهرهش زا ،شرفت ّبرعُم ،سِربَط
 تیاهن رد و تخادرپ راکفا رشن و میلعت و سیردت هب اج نامه رد و ،تفای نیوکت راوزبس و دهشم رد



 هک ینابایخ .تسا )ع(اضر ماما مرح یکیدزن رد یوضر دهشم رد یو نفدم .تسب ورف ناهج زا هدید
 یو .تسا سیون هناگدنچ نارسفم زا یسربط .تسا هدش یراذگمان یسربط وا مان هب تسا نفد نآ رد یو
 نیا نیرتهدرتسگ .یفاشلا یفاکلا و عماجلا عماوج ،نایبلا عمجم :تسا هدروآرد شراگن هب ریسفت هس
 هدرک شرازگ عماوج همدقم رد هچنآ رب انب .تسا یفاشلا یفاکلا اهنآ نیرتهدرشف و نایبلا عمجم ،ریسافت
 ،یبدا یاهثحب و دنکیم دروخرب فاشک ریسفت هب ،یفاشلا یفاکلا و نایبلا عمجم شراگن زا سپ ،تسا
 یغالب شور و فاشک زا رثأت اب ور نیا زا ،دروآیم باجعا هب ار وا یرشخمز یلقع یاهشیارگ و یغالب
 .دراذگیم عماجلا عماوج ار وا مان هک دسیونیم نایبلا عمجم زا رتزجوم یریسفت ،وا

 
 ریسفت ٔهسانش

 و لیالد زین و تائارق و تغل و بدا هب طوبرم لئاسم و تاکن زا راشرس ،نایبلا عمجم ریسفت
 راک یانبم ار نایبت ریسفت ،فلؤم .تسا زاتمم هتشذگ نارسفم یارآ رب هطاحا ببس هب و تساھتجح
 :دیوگیم هراب نیا رد یو .تسا هدوزفا نآ رب ار یعورف و لئاسم و هداد رارق دوخ

 و تانونکم راھظا و نایب رد ودناهدروآ یور ریـسفت ملع هب نادنمـشناد و املع لاح و هتـشذگ رد
 هب اھنآ زا یرایـسب رد و دناهدرک فیلأت هراب نیا رد یناوارف یاھباتک و هدیـشوک نآ یاھهتفھن
 رد و دناهدرک یفاکــشوم نآ تالالدتــساو اھتجح حیــضوت رد و هتفر ورف نآ یافرژ و قامعا
 زج هیماما نادنمــشناد ّاما ؛دناهداھن ماگ نآ بعــش و عورف رد و هدومن قیقحت نآ باوبا بیذھت
 و رابخا رکذ هب طقف مھ اھنآ رد و دناهدرکن فیلأت نآرق ریـسفت رد یرثا ،رـصتخم ییاھهتـشون
 و حرـش نآ یناھن رارـسا فـشک و یناعم شرتـسگ و مھف ۀرابرد و دناهدرک هدنـسب هدیـسر ثیداحا
 یباتک یو ریـسفت اریز ؛نایبت ریـسفت رد یـسوط رفعج وبا راوگرزب خیـش زج هتبلا .دناهدادن طـسب
 نمــضتم و تــسادیوھ نآ زا یتــسرد و قدــص راثآ و دنریگیم رب نآ زا تقیقح راونا هک تــسا
 ؛تـسا لـصفم رایـسب تاغل و ظافلا طـسب و حرـش رد و تـسا نآرق عیدب رارـسا و میھافم و یناعم
 زین اـھنآ نییبت و قیقحت هـبو ،هدرکن هدـنــــسب اـھنآ میظنت و شیارآ و یروآعمج هـب اـھنت هـکناـنچ
 و ماهتفای تیادھ یو راونا زا نم هک تـسا ییالاو قـشمرـس و هنومن یو ریـسفت و تـسا هتخادرپ
 .مرادیم رب ماگ وا ریسم رد

 هک توافت نیا اب ،تسا یسوط خیش نایبتلا ریسفت ۀدش یسیونزاب ،نایبلا عمجم ریسفت ورنیازا
 .تسا هتخاس مهارف ار هدننکهدافتسا رتناسآ شنیزگ و رتهب ۀدافتسا هنیمز ،ثحابم یدنبمیسقت اب یسربط
 تئارق ،تایبدا زا تمسق نامه هب یتحارهب دنناوتیم ،دنشاب دنمهقالع ،ریسفت زا تمسق ره هب هک یناسک
 لها نارسفم و ناعبات و هباحص لاوقا نایب ،نایبلا عمجم ریسفت یاهیگژیو زا یکی .دننک هعجارم ریسفت و
 زا .دنکیم دقن ار نآ هنافصنم و هناملاع شور اب یدایز یدراوم رد ،لقن نمض ناشیا هک تسا تنس
 بایرید ای و مولعمان دنویپ و مظن هک تسا ریسفت نیا تایآ بسانت ثحبم ،نایبلا عمجم یاهیگژیو رگید



 تسا یعیش نارسفم ردان زا یسربط تفگ ناوتیم ،تهج نیا زا و دهدیم حیضوت ،رگیدکی اب ار تایآ
 .تسا هدرک هجوت تابسانم ملع هب هک

 
  یریسفت شور

 دروم رد فلتخم یاھتئارق رکذ هب ادتبا ؛مظنم تسا یشور ؛نایبلا عمجم ریسفت رد یسربط شور
 نایب   حیضوت هب نآ زا سپ و دروآیم هدرک دانتسا نادب تئارق رھ هک ار ییاھلالدتسا و دزادرپیم هیآ
 هک ار ییاھناتساد و لوزن بابسا و دنکیم نایب ار اھنآ میھافم و یناعم نایاپ رد و دزادرپیم بارعا
 .دنکیم لقن تسا تایآ هب طبترم

 دروم رد وا .تسا رادروخرب نکمم بیترت و مظن نیرتھب زا اتقیقح یو ریسفت ،بیترت نیدب
 :دیوگیم شریسفت

 لاح نیع رد و هدوب بیترت و مظنو بیذھت و راـصتخا تیاھن رد هک مدرک زاغآ یباتک فیلأت هب
 ملع هب طوبرم یاھینتـــسناد همھ لماـــش و دـــشاب هدـــش عمج نآ رد ینآرق نونف و مولع عاونا
 للع ،اھنآ فلتخم هوجو و یناعم و میھافم ،لکــشم و ضماغ لئاــسم ،تغل ،بارعا ،تئارق
 تاھبــــش زا نخــــس زین و مارح و لالح ،ماکحا و دودح ،تایاور و صــــصق و رابخا ،لوزن
 تحـــص رب نآرق یاجیاج زا ثحب رد و دـــشاب هیماما یاملع هژیو یاھلالدتـــسا و نافلاخم
 راصتخا و لادتعا ۀویش رب ار یلقن و یلقع لیالد و ،هتسج کّسمت بھذم عورف و لوصا ینابم
 رد مدرم ناـھذا اریز ؛ییوگهداـیز و باـنطا زا رتورف و زاـجیا زا رتارف یکدـنا ؛دــــشاـب هدومن ناـیب
 ساــسحا،هرطاخم رپ نیدایم هب دورو زا و درادن ار فلتخم مولع ناوارف راب لّمحت راگزور نیا
 یقاب دننام ؛تــسا هدنامن یقاب یکدنا زج مولع زا و یمان زج املع زا هک ارچ ؛دنیامنیم فعــض
 و حــضاو یاھتجح و راکــشآ لیالد ۀمھ سپــس ... هدــش حبذ یناویح مــسج رد حور ۀدنام
 تالکـشم و یناعم ۀرابرد زین و بارعا یتـسرد و تیبرع تلاـصا صوـصخ رد ار راوتـسا لاوقا
 ،نایوحن یارب راـشرـس یاهناوتـشپ ،نابیدا یارب راوتـسا ینوتـس هّللا دمحب ،باتک نیا .ماهدروآ نآ
 یارب مکحم یلیلد ،نادبعتم یارب بـــسانم یاهریخذ ،ناگدنناوخ یارب ییانیب و تریـــصب ۀیام
 .تسا ناظعاو یارب زاسراک یاهلیسو و ناھیقف و ناثّدحم ،ناّملکتم

 یارآ و یبھذم یاھشیارگ زا رظن فرص ‐یسربط ریسفت :دیوگیم ریسفت نیا دروم رد یبھذ
 و مولع رد نآ فلؤم تراھم و رحبت رب هک تسا یمیظع راتشون دوخ عون رد قحب ‐نآ فلؤم یلازتعا
 ابیز یبیترت و لماک یمظن ؛تسا هداد حیضوت نآ فلؤم هک تسا نانچمھ و دراد تلالد فلتخم نونف
 تائارق زا هک هاگنآ الثم .تسا هدرک نایب ییوکین هب ،هتفگ نخس نآ صوصخ رد هک ار یثحبم رھ و دراد
 نایب ار بارعا فلتخم هوجو هک ینامز و هتخادرپ تادرفم یناعم هب هک یماگنھ و هتفگ نخس نآ هوجو و
 هب نخس صصق حرش و لوزن بابسا زا ای هداد حیضوت ار تایآ یلامجا یناعم هک یماگنھ ای و هدرک
 نخس ماکحا دروم رد یتقو .تسا هدومن ادا لامک و مامت ار نخس قح ،دراوم ۀمھ رد ،تسا هدروآ نایم



 درادیم راھظا ار شیوخ رظن و بھذم سپس و دنکیم یسررب ار ءاھقف فلتخم بھاذم و ارآ دیوگیم
 تایآ نیب طابترا هب هک یماگنھ ؛دزادرپیم شیوخ بھذم زا عافد هب دشابوا ربارب رد یفلاخم رظن رگا و
 و دنکیم صخشم ار اھنآ یگنھامھ و مظن ییابیز ،کبس ییوکین ،تالمج نیب ماجسنا ،دزادرپیم
 لاوقا و دیآیم رب اھنآ هدھع زا یبوخب ،دنکیم یسررب بارعا و میھافم رظن زا ار نآرق تالکشم یتقو
 لاوقا ریاس رب ار نآ و دنیزگیم رب ار یلوق ،شیوخ رظن قبط و دیامنیم لقن ار هتشذگ نیرسفم یارآ و
 عیشت نامھ ،میریگب یلاکشا یو رب میھاوخب رگا هتبلا :دیوگیم وا هرابرد سپس یبھذ .دھدیم حیجرت
 یرایسب هک هنوگ نادب ؛تسین یطارفا دوخ ۀدیقع و عّیشت رد هک تسا نیا قح ،لاح نیع رد ،تسا یو
 .دناهدوب هیماما یاملع زا

 هد رد ًابلاغ هک ،تسا هتشاد ناریا و توریب ،رصم رد ینوگانوگ یاهپاچ نونک ات ،نایبلا عمجم
 ترازو تاراشتنا یوس زا یمرک یلع یاقآ تمه هب زین ریسفت نیا یسراف همجرت ،تسا هدش پاچ دلج
 هتخادرپ ریسفت نیا یریسفت شخب ۀمجرت هب افرص ،مجرتم هک تسا هدش رشتنم یمالسا داشرا و گنهرف
 .تسا هدرک رظن فرص بارعا و تغل ،تئارق ؛دننام رگید یاهشخب همجرت زا و تسا


