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یمالسا بالقنا  تایبدا  رد  نآ  یلجت  هب  یهاگن  ییاروشاع و  بدا  رد  يریس 

باتک تاصخشم 

هلاقم عون :
یلعدمحم یجابید ، روآدیدپ :

یلعدمحم یکینورتکلا / ] عبنم   ] یمالسا بالقنا  تایبدا  رد  نآ  یلجت  هب  یهاگن  ییاروشاع و  بدا  رد  يریـس  تیلوئـسم : حرـش  ناونع و 
یجابید

(116.1KB یناگیاب :  13  ) یکینورتکلا ياه  هداد  یناگیاب HTML ؛ یکینورتکلا : نتم   1 يرهاظ : فیصوت 
موس ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  عوضوم :

اروشاع مایق 
ناریا یمالسا  بالقنا 

همدقم

تایئزج ناکرا و  هب  ناوتیم  هلیـسو  نادب  هک  تسا  تما  ای  هعماج  ای  گنهرف  یمومع  ریوصت  موق و  کی  هشیدنا  رهظم  دـیدرتیب  تایبدا ،
ناوتیم هک  تساجنآ  زا  و  تسا ؛ یمدآ  رکفت  ینامزآ  يونعم و  رـصانع  هاـگیلجت  تاـیبدا  دـش . فقاو  مدرم  نآ  ننـس  ندـمت و  زا  یمهم 

، یناسنا كرتشم  ياههلوقم  هب  تبسن  گنهرف  نآ  نابحاص  شیارگ  دادعتسا و  نازیم  هب  تفایرد و  ار  اهنهذ  یگزیگاپ  اههشیدنا و  تفاطل 
رکفت ياـههولج  یماـمت  هب  یناـمزرید  یمالـسا ، گـنهرف  رد  تاـیبدا  بدا و  . دـیزای تسد  يدرمناوج و ... تیرح ، یتـسرپ ، قح  لـیبق  زا 

صاخ و مدرم  یگدنز  رد  نآ  ریثأت  یناسنا و  تفارـش  میرک و  قلخ  رب  ار  هژاو  نیا  يراگزور  تشاد . ياهدرتسگ  دربراک  دشیم و  قالطا 
تفاـی و شرتـسگ  زین  فراـعم  مولع و  شزومآ  تخانـش و  سفن ، بیذـهت  ياـنعم  هب  نآ  لومـش  هریاد  اهدـعب  دـناهدرکیم . قـالطا  ماـع 

رصحنم شیبدا  موهفم  هب  بدا  يرجه ] موس  نرق  رد  [ ] 1 . ] تفای تلالد  یغالب  راثآ  رثن و  رعش و  رب  صاخ  يوحن  هب  نآ ، زا  سپ  ماجنارس 
دوب یکتم  نآ  رب  یمالسا -  یبرع -  عیسو  تنس  هک  دشیم  لماش  ار  یتالاسر  مامت  هکلب  دوبن ، هتفر  هتـسش و  هنایـشنم  یمیلعت  ياهباتک  هب 

نآ زا  یمومع -  قالخا  تیاکح و  هعومجم  نایب ، یناعم و  تسایس و  خیرات و  رعـش و  هک  تفرگیمرب  رد  ار  ینوگانوگ  تاعوضوم  و ...
، رثن رعـش ، صاخ -  ياهبلاق  رد  هک  تسا  موق  کی  یگنهرف  داعبا  یمامت  زا  نخـس  نآ  یلک  يانعم  هب  تایبدا  زا  نخـس  سپ  [ 2 ، ] دناهلمج

نیا زا  زین  راتـشون  نیا  ریزگان  دـنکیم و  هولج  یهافـش -  تایبدا  یلک  روط  هب  اهزجر و  اـههباطخ ، لـثم  یبدا -  ماـع  و  خـیرات - ... بتک 
هجاوم یناسنا  بدا  هنوگ  ود  اب  تقیقح ، رد  مالسا ، هیلوا  ياهلـسن  بدا  خیرات و  يهدنهوژپ  . درگنیم ییاروشاع  تایبدا  هلأسم  هب  هاگدید 

دوخ زا  شیوخ  رـصع  مهم  ثداوح  رد  یلک  روط  هب  ایالب و  اههنتف و  هصرع  رد  ای  دوبن  نادـیم  رد  زاس  هساـمح  هک  يرنه  بدا و  دوشیم :
نارگید و يور  هب  ار  تسخن  يهنوگ  نآ  ات  تسبیم ، راک  هب  يوگ و ... هباطخ  راگن و  خیرات  هدنـسیون ، رعاش ، هک  يرنه  و  دادیم ، ناشن 
دندربیم و رـس  هب  تیلهاج  ياوه  لاح و  رد  زونه  هک  مالـسا  هیلوا  نارود  يهدنـسیون  رعاش و  دنچ  زا  رگا  و  دشکب ؛ ریوصت  هب  ناگدـنیآ 

 - دید میهاوخ  هکنانچ  هژیوب -  دوب و  یمالـسا  بدا  گنهرف و  بلاغ  یمومع و  تلاح  هلأسم  نیا  میرذگب ، دـندروخیم ، زور  خرن  هب  نان 
روص هب  هک  تساهناسنا  یگدـنز  هدنـشخرد  ردان و  ياههنحـص  نآ  یعقاو  بدا  رتاـسر -  ریبعت  دوب -  هتـسارآ  تفـص  نیدـب  یعیـش  بدا 

دادملق بدا  یلصا  بلاق  ام -  نامز  رد  نونکا -  هک  تسا  رثن  رعـش و  يهولج  نآ  زا  یکی  اهنت  دنک و  یم  هولج  دعب  راصعا  رد  ینوگانوگ 
لیصا هطقن  نادب  یتسیاب  هکلب  درک ، هدنسب  اهبلاق  هب  اهنت  ناوتیمن  یمالسا  بالقنا  تایبدا  زین  ییاروشاع و  بدا  یسررب  رد  سپ  دوشیم .
گرزب يداو  نآ  دراو  يدصق  نینچ  هب  راتشون  نیا  رد  ام  و  دناهدوب ؛ اهتروص  نیا  شزیگنا  ساسا  هک  تخادرپ  زین  راثآ  نیا  ینطاب  داهن  و 
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هنوگچ هار ، نیا  زا  زج  و  مینک . باریس  نآ  سدقم  فورظم  زا  ار  شیوخ  تیفرظ  هنوگچ  میریگ و  هرهب  نآ  زا  هزادنا  هچ  ات  دش ، میهاوخ 
نیرتهداـس رد  تسا و  یفطاـع  یگنهآ  ياراد  نآ  نـالقان  يداـع  مـالک  یتح  هک  تخادرپ  اروشاـع ، نوچ  یمیظع  هعقاو  بدا  هب  ناوتیم 

رد هک  یناسنا  تمارک  تفارش و  نآ  روفو  لیلد  هب  زج  اهنیا  تفای و  ار  یبدا  عیدب  رثا  کی  لاح  روش و  ناوتیم  یمظع  هثداح  نآ  تایاور 
قیقحت کی  رد  ناوتیم  هنوگچ  دـشاب و  هتـشاد  دـناوتیم  يرگید  تلع  هچ  تسا ) بدا  یناعم  زا  نیا  هک  دـش  هتفگ  و   ) تسا هثداـح  نتم 
تقیقح رد  هک  تسا  یتضهن  ع )  ) نادیهـش رـالاس  ماـیق  . 1: دیامنیم مهم  بلطم ، دنچ  رکذـت  عورـش ، زا  شیپ  ؟ دوب هجوتیب  لوصا  نیدـب 

رد يوحن  هب  ناوتیم  ار  ص )  ) متاخ ترـضح  نامز  رد  مالـسا  روهظ  ياههولج  یماـمت  ور  نیا  زا  دوشیم و  بوسحم  مالـسا  یناـث  تثعب 
رد گرزب  شبنج  نیا  ریوصت  هئارا  ریسفت و  تسا  یهیدب  نوگانوگ  ياههولج  رتشیب و  ینامز  ياههلـصاف  اب  اما  تفرگ ، غارـس  تضهن  نیا 

یـسررب لماک  روط  هب  ار  نآ  زا  ياهبنج  یتح  ای  درک و  هئارا  باتک  کـی  اـی  هلاـقم  کـی  رد  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  يراـک  مالـسا  ناـهج 
یتح لماک  یـسررب  ياعدا  هن  تسا و  نآ  گنهرف  اروشاع و  مامت  زا  نخـس  هن  اجنیا -  رد  ییاروشاع -  تاـیبدا  زا  نخـس  نیارباـنب  دومن ؛
رصع رد  میظع  تضهن  نیا  یبدا  ساکعنا  زا  ياهنوگ ، شرازگ  رضاح  راتـشون  هکلب  دراد ، دوجو  گنهرف  بدا و  نآ  زا  صاخ  هبنج  کی 

هک اجنآ  زا  - 2 دیـشچ دیاب  یگنـشت  ردق  هب  مه  دیـشک  ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ  : هک تسا  هتفگ  نیا  لیبق  زا  دـعب  ياهرـصع  رد  نآ و  عوقو 
رارق ثحب  دروم  یهافـش  بوتکم و  يهنوگ  ود  رد  ار  تایبدا  دـشاب -  رظن  دروم  نآ  یخیرات  هغبـص  یتقو  هژیوب  یبدا -  ثحابم  رد  اـعون 

، دنوش هتخانش  الماک  دنناوتیمن  نآ  نودب  هکلب  دنتسین ، انثتـسم  میـسقت  نیا  زا  زین  یمالـسا  بالقنا  تایبدا  ییاروشاع و  تایبدا  دنهدیم ،
، اهراعش اهیناوخ و  هیزعت  اهزجر ، هیعدا ، اههبطخ ، نوچمه  ماع -  تایبدا  روص  اهبلاق و  قیرط  زا  گنهرف  ود  نیا  زا  ياهدمع  تمـسق  اریز 
اب رتشیب  نخـس  يور  اجنیا  رد  اما  تسا . یـسررب  لباق  یمالـسا -  بالقنا  تایبدا  رد  یگنج  ياهلثملا  برـض  اههتـشون و  ولباـت  تارطاـخ ،

هیزعت لثم  يرنه  ریغ  ياهبلاق  زا  هچرگا   ) بوتکم تایبدا  اریز  تسا ؛ راکـشآ  زین  حـیجرت  نیا  تلع  تسا و  تایبدا  نیا  بوتکم  ياههولج 
درک و دهاوخزاب  رگید  ياهگنهرف  اب  یگنهرف  لماعت  يهلأسم  رد  ار  دوخ  ياج  نامز  لوط  رد  تسا ) هدمآ  مهارف  اههتشون  ولبات  اهیناوخ و 

یبدا هاگدـید  زا  یمالـسا  بـالقنا  اروشاـع و  تضهن  ياـههبنج  هسیاـقم  داـعبا و  قیبطت  - 3. تسا رگید  ياهلـسن  يارب  لـسن  کـی  هعیدو 
نادب رظن  نودب  هک  تیالو ) ینعی   ) تضهن ود  ره  هیام  ریمخ  هب  قیمع  ییانـشآ  خارف و  یلاجم  جاتحم  فرگـش و  فیرظ و  تسا  ياهلوقم 
رگید فرط  زا  . دزاسیمن راکشآ  هدنهوژپ  يارب  ار  يراعش  يروص و  هباشت  زج  يزیچ  دنام و  دنهاوخ  رود  ققحم  دید  زا  يدننامه  هلأسم ،

یلماوع هوالعب  و  تسا ، راتشون  نیا  هلصوح  زا  جراخ  اهنآ  یـسررب  هک  تسا  هدرتسگ  ردقنآ  تضهن  ود  یهلا  یناسنا -  ریاعـش  نیماضم و 
، لباقم رد  نآ و  زا  ندـش  رثأتم  اروشاع و  تضهن  اب  نوگانوگ  ياهتما  ییانـشآ  يرگید ، ندوب  ناوج  یکی و  تمدـق  رد  فالتخا  لـیبق  زا 
ود راثآ  یخیرات ، یعامتجا و  دـید  زا  تسا  مزال  هکنانچ  ناوتن  اـت  دـنوشیم  بجوم  رـصاعم و ... ناـهج  رد  ناریا  یمالـسا  تضهن  تبرغ 
رب هکنآ  زا  شیب  اـجنیا  رد  ریزگاـن  سپ  تضهن . ود  یبدا  دـعب  تسا  لـیبق  نیمه  زا  و  درک ، هسیاـقم  فـلتخم  عـماوج  ناـیم  رد  ار  تضهن 

ياج هب   ) ییارگانعم ندوب ، زاس  تکرح  ییایوپ ، ناکرا ، لوصا ، رب  میشاب ، هتـشاد  رظن  اههرهچ  اهکبـس و  اههویـش ، روص ، اهبلاق ، تهباشم 
زادـنا مشچ  تشاد و  میهاوخ  دـیکأت  ییارگ و ... لزغت  ياج  هب  ییارـس  هیثرم  ییارـس و  هحیدـم  ياـج  هب  يرورپ  هساـمح  ییارگریوصت ،)

هاگتـساخ و هب  ادـتبا  راتـشون  نیا  رد  دـش ، هتفگ  هـچنآ  ساـسا  رب  . تـسیرگن میهاوـخ  هـیواز  نـیا  زا  ار  گرزب  يوـنعم  شبنج  ود  تاـیبدا 
اروشاع و تضهن  رـصاعم  ماع  تاـیبدا  زا  ییاـههولج  فطاوع و  شزیگنا  نآ  زا  سپ  تخادرپ و  میهاوخ  ییاروشاـع  بدا  ياههمـشچرس 
. درک میهاوخ  هراشا  یمالسا  هعماج  ماع  بدا  رد  نآ  یلجت  اروشاع و  گنهرف  شرتسگ  هب  سپـس  میهدیم و  رارق  ثحب  دروم  نآ  زا  سپ 

ینخـس هاگنآ  دسریم و  یمالـسا  هیلوا  نورق  رد  ییاروشاع ، یعیـش -  تایبدا  فورعم  ياههرهچ  زا  یخرب  تخانـش  هب  تبون  نآ  زا  دـعب 
. ناریا یمالسا  تایبدا  رد  اروشاع  تایبدا  یناث  تثعب  نایاپ  رد  یسراپ و  بدا  رد  اروشاع  هولج  زا  یلامجا 

بدا ياههمشچرس 
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اروشاع مایق  رورپ  بدا  ناربهر 

هراشا

تایبدا و هنیمز  رد  تشاد ، هک  یناوارف  ياهباتزاب  تشاذـگ و  یمالـسا  گنهرف  رد  هک  ییاهریثأت  ریاس  زا  ادـج  اروشاع  تضهن  اـیآ  هکنیا 
وگ و  قیقحت -  ثحب و  روخ  رد  تسا  ینخس  دوش ، حرط  دناوتب  یبدا  بتاکم  رگید  رانک  رد  هک  تخاس  رادیدپ  ار  یکلسم  زین  رثن  رعش و 
نآ زا  هک  تسا  يرجه  مود  نرق  رد  تایمـشاه » دیاصق   » نآ هنومن  تسنادن و  تیعقاو  زا  رود  نادـنچ  مه  ار  ییاعدا  نینچ  ناوتیم  هکنیا 

بوسحم یعیـش  تایبدا  رد  یلبمـس  رایعم و  هنومن  ود  ره  هک  یـسراپ  بدا  رد  یناـشاک » مشتحم  فورعم  هیثرم   » زین دـش و  دـهاوخ  ثحب 
اجنیا رد  دش -  هتفگ  هک  روطنامه  اما -  دـناهدناشک . هویـش  نآ  طسب  دـیلقت و  هب  هتخاس و  دوخ  بوذـجم  ار  يدایز  نارعاش  دـندرگیم و 

قح ایوپ و  هدـنبوک و  یتایبدا  تفای ؛ هار  یمالـسا  تایبدا  هنهپ  رد  اروشاع  مایق  زا  ثعبنم  هک  تسا  یبدا  نیماضم  رب  مکاـح  حور  زا  نخس 
شیپ ار  تاـیبدا  نیا  هشیر  . دـهاکبورف ار  شداـیرف  تسناوـتن  ساـبعینب  هـیماینب و  ياـفلخ  رـصع  قاـنتخا  هاـگچیه  هـک  كاـبیب  بـلط و 

، درک یفرعم  شیوخ  لصفالب  نیـشناج  ناونع  هب  ریدـغ  هعقاو  رد  ار  ع )  ) یلع هک  یتقو  ص )  ) مالـسا ربمایپ  نامز  ینعی  اروشاع ، تضهنزا 
ناسح ای  لازت  ال  :» دومرف وا  هب  باطخ  ص )  ) ادـخ لوسر  درک و  راـشتنا  ار  يدـنلب  رعـش  تباـث » نب  ناـسح  ، » هعقاو زا  سپ  تفاـی . ناوتیم 

دوخ نابز  هب  ار  ام  هک  یمادام  دـش ، یهاوخ  دـییأت  سدـقلا  حور  بناج  زا  هتـسویپ  ناسح ! يا  «: کناسلب انترـصن  اـم  سدـقلا  حورب  ادـیؤم 
رعـش نابز  هک  تسا  نیا  هتکن  ود  نآ  دراد . دوجو  زومآ  تربع  تفگـش و  یخیرات  تقیقح  کی  مهم و  هتکن  ود  اجنیا  رد  «.. یهد ترـصن 

تـسا ياهشیدـنا  دـنوادخ و  بناج  زا  تسا  یماهلا  تقیقح  رد  رعـش  نآ  هکنآ  رگید  تسا و  هدیدنـسپ  دـشاب  تیالو  طخ  رد  هک  یمادام 
نیسح هیثرم  رد  ار  يرعش  هک  یعیش  يارعش  هرابرد  ع )  ) راهطا همئا  هلیـسو  هب  راب  نیدنچ  هلمج  نیا  هکنیا  روآتفگـش  تقیقح  و  سدقم .
هدننک هارمگ  لطاب و  رعـش  زا  قح  رعـش  تخانـش  رایعم  سپ  تسا . هتفر  راک  هب  دناهتفگ ، دوب ، هتفر  تیب  لها  هب  هک  یملظ  ساکعنا  ای  (ع )
تـسا یـسک  وا  : » دومرف یلهاج -  فورعم  رعاش  سیقلا - » ؤرما   » يهرابرد ومه  اریز  تسا ، هدـمآ  ص )  ) ربمایپ هتفگ  رد  هک  تسا  ناـمه 

دراد و تسد  رد  ار  نارعاش  ياول  يو  دـسرارف  تمایق  زور  یتقو  تسا . هتـشگ  شومارف  ترخآ  رد  اما  دراد ، ياهزاوآ  یمان و  اـیند  رد  هک 
زا ار  بدا  ناوتیم  تساروشاع ، رعـش  لیلحت  مزاول  زا  یکی  تقیقح  رد  هک  قوف  هتکن  هب  تیانع  اـب  [ . 3 .« ] دـیامنیم هار  خزود  هب  ار  نانآ 

: دش انشآ  بدا  بتکم  ناراذگناینب  اب  رتراوازس  تخانش و  نآ  لالز  ياههمشچرس 

نیسح ماما 

دناشک و قیاقح  يداو  هب  زین  ار  بدا  رعش و  اهترطف  شزیگنا  اب  هک  تسوا  دوشیم و  عورش  ع )  ) نیـسح ماما  دوخ  اب  اروشاع  یقیقح  بدا 
هب لیم  ادخ و  هار  رد  مایق  ناذا  يدنوادخ و  شیامزآ  نادیم  رد  روضح  رعـش  وا  رعـش  دهدیم . رارق  ثحب  مایق  یلاعتم  هشیدنا  تمدـخ  رد 

زاـین نادـب  تاـیح  یقیقح  رعـش  هک  تسا  ینومـضم  نآ  رعاـش  هکلب  تسین . رعـش  رعاـش  هتبلا  ع )  ) نیـسح ماـما  تـسا . داـهج  هـلبق  يوـس 
هک هنوگنآ  ار  نآ  شیوـخ  لـیخت  اـب  دـنک و  فیـصوت  ار  نآ  هک  دراد  زاـین  یتـیعقاو  هب  شیوـخ ، رعـش  ياـهتیب  نتخاـس  يارب  رعاـش  . دراد

شنیرفآ هب  شیوخ  هشیدنا  رد  روحـسم  ددرگ و  ناجیه  هفطاع و  زا  راشرـس  ات  تسا ، جاتحم  یـساسحا  هب  زین  دزاس و  رگهولج  دهاوخیم 
راتفرگ عنصت  هب  دزاسیم و  دوخ  لیخت  هلیـسو  هب  ار  نآ  دشاب ، هتـشادن  تسد  رد  ار  رـصنع  ود  نیا  زا  یکی  رگا  هک  تسا  یهیدب  دزادرپب .

دوخ هک  یهلا  بان  ترطف  يرشب و  كاپ  ساسحا  زا  زیربل  نانچ  تسا و  هفطاع  تقیقح و  زا  راشرس  ردقنآ  ع )  ) نیسح مایق  اما  ددرگیم .
اروشاع بتکم  نارعاش  هک  تسور  نیا  زاو  درادیماو  شیوخ  روعـش  هب  مه  ار  اهنهذ  نیرتيراع  بیغ  میلاقا  زا  هتفای  مسجت  يرعـش  نوچ 

ار یتایبا  رعـش -  رنه  نف و  يور  زا  هن  و  يونعم -  دـجو  قوذ و  رـس  زا  یهاگ  هک  اهنآ  نیرتمانمگ  یتح  دـمآ ،-  دـهاوخ  ناـشرکذ  هک  - 
ساسحا هثداح و  ینعی  رـصنع ، ود  نیا  دـناهتخاس . هفطاعرپ  اما  هداس  یبلاق  رد  ار  اـهراتفگ  نیرتهناـقداص  یناـعم و  نیرتدـنلب  دـناهدورس ،
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طاقن یصقا  ات  ار  قح  مایق  سدقم  نومـضم  تخاس و  شیوخ  بوذجم  ار  اهلـسن  درمناوج  ياههشیدنا  رادیب و  ياهترطف  اروشاع ، تضهن 
زا ناشن  هک  تسا  هدـنام  اج  رب  زین  ییاههبطخ  تاعطق و  راعـشا ، ع )  ) نادیهـش رالاس  سدـقم  دوجو  زا  . داد ذوفن  یمالـسا  گنهرف  رکفت و 

بـسانم اجنیا  رد  تاملک  نیا  زا  ياهنومن  رکذ  دراد . يو  مزع ) يراوتـسا  هدـیقع و  تماقتـسا  نیع  رد   ) ساسحا تفارظ  هشیدـنا و  تفاطل 
رد . داد میلعت  ار  يرشب  تایح  راعش  دورـس و  ار  راثیا  رعـش  تشاذگ و  ناینب  ار  یهلا  یگدنز  بدا  شیوخ ، مایق  اب  ار  وا  هک  دنچ  ره  تسا .
ام کیلع و  ۀـمامح  تنغت  ام  یکبا  تلز  ـالا  : دومرف درپس -  كاـخ  هب  ار  يو  یتقو  ع - )  ) یبتجم نسح  ماـما  شیوخ ، ردارب  ماـما و  ياـثر 

لامش داب  دناوخیم و  زاوآ  يرتوبک  هک  یتقو  ات  هراومه  ) بیرح هاخا  يراو  نم  نکل  هلامب و  بیـصا  نم  ابیرح  سیلفبونج  ابـص و  تبه 
نایم رد  ار  شردارب  هک  تسا  یـسک  هکلب  دناهدوبر ، ار  شلاوما  هک  تسین  نآ  هدـش  تراغ  تسیرگ ... مهاوخ  وت  يارب  دزویم ، بونج  و 

هدرکیم همزمز  ار  نآ  اروشاع -  بش  رد  هلمج  زا  اهراب -  هک  دندقتعم  هدرک و  بوسنم  وا  هب  نایوار  زین  ار  يرگید  رعـش  .( دناشوپب كاخ 
نا ولضفا  هللا  یف  فیـسلاب  ءرما  لتقف  تأشنا  توملل  نادب  الا  تناک  نا  ولبنا  یلعا و  هللا  باوث  رادف  ۀـسیفن  دـعت  ایندـلا  تناک  نا  :و  تسا

شاداـپ اـما  دوش ، بوسحم  يدنمـشزرا  زیچ  ناونع  هب  اـیند  هچ  رگا  [ .) 4  ] لخبی رملا  هب  كورتم  لاب  اـمف  اـهعمج  كرتلل  لاومـالا  تناـک 
رازراک نادیم  رد  ندش  هتـشک  راک  نیرترب  سپ  دناهدمآ . دیدپ  گرم  يارب  اهندـب  رگا  تسا . رتدنمـشزرا  رتالاو و  ترخآ ] رد   ] دـنوادخ

لیخب دنکیم  شکرت  ماجنارـس  هک  يزیچ  يارب  یمدآ  ارچ  سپ  دش . دـنهاوخ  هتـشاذگ  اج  هب  ینامز  لاوما  يهمه  رگا  و  تسادـخ . يارب 
نم کل  فا  رهد  ای  : تسا هدـش  هدینـش  ع )  ) نیـسح ماما  نابز  زا  اروشاـع  بش  رد  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  تیاور  هب  يرگید  تاـیبا  ؟ دـشاب

کلاس یح  لک  لیلجلا و  یلا  کلذ  یف  رمالا  و  ... لدـبلاب عنقی  رهدـلاو ال  لیتق  دـج  ام  بحاص و  نملیـصالا  قارـشالاب و  کل  مک  لیلخ 
راگزور و  ياهتـشک ! ار  ناگرزب  دوخ و  نارای  ماش  دادماب و  رد  هزادـنا  هچ  یتسه و  یتسود  دـب  هچ  هک  راگزور  يا  وت  رب  فا  [ . 5  ] یلیبس

تسا و گرزب  دـنوادخ  تسد  هب  هراب  نیا  رد  راک  يهتـشر  رـس  دـنکیمن ، تعاـنق  مه  لدـب  هب  هدرکن و  لوبق  يرگید  ياـج  هب  ار  يزیچ 
ع)  ) ماما زا  .[. دنتـسین یقیقح  يهدـنز  دـننکیمن ، نینچ  هک  نانآ  و  . ] تفر دـهاوخ  موریم  نم  هک  یهار  هب  ياهدـنز  صخـش  ره  ماجنارس 

. دمآ دهاوخ  نیا  زا  سپ  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  يرگید  راعشا  راتفگ و 

داجس ماما 

نیـسح مایق  نیماضم  نیرتالاو  ناوتیم  وا  نخـس  رد  هک  تسا  یهیدب  تساروشاع و  هعقاو  دهاش  نیرتمهم  نیرتگرزب و  ع )  ) مراهچ ماما 
زا شیوخ -  تماما  ملع  هب  وا -  تشادن و  ار  مایق  شیاجنگ  هک  دوب  نانچنآ  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  یگدنز  طیارـش  تفرگ . غارـس  ار  (ع )

راگزور ملظ  قسف و  اب  هلباقم  يارب  ار  يرگید  هنحـص  دوشگ و  تیالو  بتکم  نابلاط  يارب  ار  يدیدج  باب  اعد ، میلعت  زاین و  زار و  قیرط 
یعبنم تعیرـش ، ناقـشاع  ناملاع و  یمامت  يارب  هکلب  نانادنخـس ، نابیدا و  يارب  اـهنت  هن  هک  دـیرفآ  ار  ياهفیحـص  دوخ  زا  دروآ و  مهارف 
یخرب هدناوخ و  دمحم » روبز   » ار نآ  هک  یباتک  تسا ؛ یتسه  أدبم  هب  نامیا  نافرع و  ياهرهگ  زا  راخذ  يرحب  یمدآ و  ترطف  زا  ناشوج 

دیس [ . 7 . ] دناهتـشاگن نآ  رب  ریـسفت  حرـش و  هاجنپ  هب  کـیدزن  ینـس  یعیـش و  نادنمـشناد  دناهتـسناد و  شیاـتمه  [ 6 « ] سدـقم لیجنا   » اب
نایلاو هک  ینامز  رد  و  دـنادیم ، دوبعم  اـب  نتفگ  نخـس  زاـین و  زار و  بادآ  هیعدا و  میلعت  رد  ار  نینوخ  ياروشاـع  ياـیحا  ع )  ) نیدـجاس
کته ار  هبعک  هتخاـس ، لدـب  هاوخیدازآ  هعیـش و  نارازه  هاـگلتق  هناریو و  هب  ار  هکم  هنیدـم و  هفوک و  ماـش و  هیماینب ، رجاـف  تیاـفکیب و 

نیا همه  هشیر  هجوتم  ار  ناـمدرم  دـننکیم ... نیگنر  يوـما  تموـکح  هب  ضرتـعم  ناـهانگیب  نوـخ  زا  ار  ص )  ) ربماـیپ دجـسم  هدوـمن و 
تخـس دوـخ  هب  ردـقنآ  زاـین  زار و  تداـبع و  رد  ع )  ) ماـما . تسوا ربارب  رد  یمدآ  هاـگیاج  ادـخ و  داـی  زا  تلفغ  هـک  دزاـسیم ، اـهتکالف 

رتمک دوخ  ناـج  ظـفح  يارب  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا  هک : دوشیم  عقاو  ضارتـعا  دروم  يراـصنا » هللادـبع  نب  رباـج   » فرط زا  هک  دریگیم ،
یتح امهب  ایـسأتم  يوبا  جـهنم  یلع  لازا  رباج ال  ای  :» دـهدیم باوج  ماـما  اـما  دـینکفین .] تقـشم  هب  همه  نیا  ار  شیوخ  و   ] دـینک تداـبع 

ناشیدب هک  ینامز  ات  منکیم ، ادـتقا  نانادـب  دوب و  مهاوخ  ع ])  ) نیـسح و  ع )  ) یلع  ] دوخ ناردـپ  قیرط  رب  هتـسویپ  رباج ! يا  [ . 8 « ] امهاقلا
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ماما و  ع )  ) یلع ماما  هب  يادـتقا  نامه  ار  دوخ  هویـش  ع )  ) ماما هک  تسا  نیا  تسا ، يزومآ  تربع  تقد و  ناـیاش  اـجنیا  رد  هچنآ  مدـنویپب .
رد تسا . ملاظ  ربارب  رد  مایق  لدـع و  هماقا  يانعم  نامه  شیاین  زار و  اعد و  تدابع و  هک  تساـنعم  نادـب  نیا  تسا و  هتـسناد  ع )  ) نیـسح
ات هدوب  ردقم  هک  تسا ، ع )  ) نیسح تضهن  زا  ریوصت  نیمود  رارکت و  نیلوا  ع )  ) مراهچ ماما  هریـس  تساروشاع و  رارکت  راک  نیا  تقیقح 

دهدیم ناشن  ع )  ) داجس ماما  هفیحـص  یلاعتم  ياهتاجانم  هیعدا و  رب  هاتوک  يرذگ  . دنامب یقاب  دعب  ياهلـسن  يارب  مه  بوتکم  تروص  هب 
عیـشت يزاس  هشیدـنا  هب  هنوگچ  هتفرگ و  راک  هب  ناملاظ  تموکح و  نابـصاغ  ناتـسرپ ، ایند  دـض  رب  ار  اـعد  حالـس  ناـسچ  شترـضح  هک 

ياههبذـج روـسحم  يو و  یناـحور  تلاـح  زا  رثأـتم  تیب ، لـها  بحم  فورعم و  رعاـش  قدزرف ، هـک  تـسین  ببـسیب  و  تـسا . هـتخادرپ 
؛ دسانشیم مه  ار  درم  نیا  ناکاین  تخانش  ار  ادخ  سک  ره  « ممالا هلان  هتیب  نم  نیدلاف  اذ  هیلوا  فرعی  هللا  فرعی  نم  :» دیوگیم شایـسدق 
هک میروآیم  ار  ع )  ) مراهچ ماما  هیعدا  زا  یتاعطق  ایرد ، زا  ياهرطق  ناونع  هب  اجنیا  رد  . تسا هدیـسر  اهتما  ریاس  هب  وا  هناخ  زا  نید  هک  ارچ 

یـضیفرپ عبنم  تسا و  یعیـش  گنهرف  یمالـسا و  تایبدا  ردان  ریاخذ  زا  دوخ  کشیب  هنارگداهج ، یـسایس و  فیرظ  ياههبنج  رب  هوـالع 
یف نیقتملا  ۀنیز  ینـسبلا  نیحلاصلا و  ۀیلحب  ینیلح  هلآ و  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  . تسا هدوب  تما  نارعاش و ... نانادنخـس ، نابیدا ، يارب 

ضفخ ۀکیرعلا و  نیل  ۀـبئاعلا و  رتس  ۀـفراعلا و  ءاشفا  نیبلا و  تاذ  حالـصا  ۀـقرفلا و  لها  مض  ةرئانلا و  ءافطا  ظیغلا و  مظک  لدـعلا و  طسب 
رش نم  و  دیفح ... فرتم  لک  رش  نم  دینع و  ناطلس  لک  رش  نم  و  میجرلا ... ناطیشلا  نم  یتیرذ  ینذعا و  و  [ . 9 ... ] ةریسلا نسح  حانجلا و 
رب ادـخ ! راب  ...) سنالا نجلا و  نم  ابرح  هتیب  لهال  کلوسرل و  بصن  نم  لـک  رـش  نم  دـیعب و  بیرق و  لـک  رـش  نم  ریبک و  ریغـص و  لـک 

ندروآ مـهارف  هـنتف و  شتآ  ندـناشنورف  مـشخ و  ندروـخورف  داد و  طاـسب  ندرتـسگ  رد  ارم  تـسرف و  دورد  وا  نادـناخ  و  ص )  ) دـمحم
يراتفرـشوخ ینتورف و  ییوخمرن و  هدیهوکن و  راتفر  ندـناشوپ  هدیدنـسپ و  ياهراک  ندرک  راکـشآ  نیبلا و  تاذ  حالـصا  ناگدـنکارپ و 

روز يهماکدوخ  ره  رش  رگنس و  مکاح  ره  رش  زا  و  هدش ...، هدنار  ناطیـش  رـش  زا  ار  منادنزرف  درم و  و  يأر ... انیب  نایـسراپ  تنیز  هب  و ،...
نخـس يراب . (. هد هاـنپ  دزیخرب ... گـنج  هب  وا  نادـناخ  وت و  لوسر  رب  هک  یـسنا  ینج و  ره  رـش  زا  رود و  کـیدزن و  ره  رـش  زا  و  مشخ ...
داجـس ماما  زا  روثأم  ياهاعد  رد  یهاتوک  یـسررب  اما  شتقایل -  هن  تسا و  هلاقم  نیا  ناروت  رد  هن  هفیحـص  ياعد  نطاـب  رهاـظ و  زا  نتفگ 

ياهترطف هتفخ و  ياهریمـض  هناماما  یملع  هنادنمـشوه و  یحرط  اب  شترـضح  هک  دـناسریم  تشذـگ -  هک  ياهنومن  ود  نوچمه  (ع - )
هب تسا -  هدمآ  هفیحص  ياهاعد  رتشیب  زاغآ  رد  هک  وا -  لآ  و  ص )  ) ربمایپ رب  تاولص  راکذت  اب  ار  شیوخ  نامز  ياههشیدنا  هدز و  تفآ 

عاضوا زا  فیطل  یتایانک  فیرظ و  یتاراشا  هارمه  هب  ار  دـمحم  لآ  ررکم  رکذ  و  دـنکیم ، توعد  تیب  لها  مولع  هتخانـشان  ياـهنیمزرس 
تاجانم و میلاقا  نارگوجتـسج  ات  دهدیم ، دـنویپ  تسا  نآرق  لیوأت  هک  شیوخ -  هیعدا  دـنلب  نیماضم  همه  هب  شیوخ  راگزور  ناماسبان 
قیمع و یطابترا  یـسدق  قولخم  ود  نیا  نیب  هک  دـننادب  دـنروآیم ، يور  راگدرورپ  هب  يراز  عرـضت و  رد  زا  هاـگ  هاـگ  هک  یمدرم  یتح 

عیشت يرکف  ياهزرم  میسرت  هب  زاس  هشیدنا  ایوپ و  اما  بوتکم ، نینچ  هک  تساروشاع  مایق  مایپ  نیا  ... تسا هدش  داجیا  ینتسسگان  يدنویپ 
ار مالـسلاهیلع  همئا  و  ع )  ) تیب لها  مراهچ -  موس و  نرق  رعاش  يولع - » ینامح   » نوچ يرعاش  هک  تساهیلجت  نیمه  رثا  رد  دزادرپیم و 
هک نانآ  يا  مدرم و  نایم  رد  نآرق  ياههیاپمه  يا  [ .) 10 « ] نیلقثلا نم  ادحاو  ای  قلخ و  اذ  نیب  نم  نآرقلا  لیدع  ای  :» دنکیم فصو  نینچ 

مهبح رـشعم  نم  :» دناسانـشیم نینچ  ار  ع )  ) داجـس ماما  اروشاع ، یناث  ربهر  یگژیو  قدزرف »  » و دـنربمایپ .) ياهبنارگ  راـگدای  ود  زا  یکی 
اهنادـب برق  و  رفک ، ناشینمـشد  تسا و  نید  ناشیتسود  هک  تسا  یهورگ  زا  وا  [ .) 11 « ] مصتعم یجنم و  مهبرق  و  رفک ، مهـضغب  و  نـید ،

(. تسا ناما  نما و  هاگهانپ  تاجن و  لحاس 

بنیز ترضح 

« هبطخ  » و هباطخ » « ؛ تسین رثن  ای  رعـش  اهنت  مه  نآ  بوتکم  ياهبلاق  تسا و  هدوبن  بوتکم  ياهبلاق  هب  دودـحم  هاگچیه  تاـیبدا  هک  میتفگ 
راتفگ هک  یتیمها  يدامتم ، نورق  ات  دـشیم و  بوسحم  یگنهرف  رازبا  لـماوع و  نیرتگرزب  زا  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  بارعا و  دزن  رد 
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اج هب  راثآ  زا  يدایز  مجح  هنومن ، ناونع  هب  دندوبن . رادروخرب  نآ  زا  تابوتکم  اههتـشون و  تشاد ، نآ -  رد  هتفر  راک  هب  رنه  و  یهافش - 
يهبطخ ود  س )  ) بنیز ترضح  زا  ... دمآ رد  بوتکم  تروص  هب  اهدعب  هک  تسا  هدوب  هباطخ  هبطخ و  بلاق  رد  ع )  ) یلع نانخس  زا  هدنام 

ار مکاح  هناملاظ  شیاسآ  دز و  مه  هب  ار  مدرم  هنادرمناوجان  شمارآ  هک  تسا ، یقاـب  اروشاـع  زا  دـعب  عیاـقو  ناـیرج  رد  هدـنبوک  اـیوگ و 
لها ربص  داهج و  هدـیکچ  اروشاع و  تکرح  لوصحم  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  راتفگ ، ناـگژاو و  ظاـحل  زا  اـهنت  هن  هبطخ  ود  نیا  تفـشآ .

دروآ و راب  هب  ار  اههشیدـنا  نیرتنیرفآ  روش  هک  ياهبطخ  ود  دوریم ؛ رامـش  هب  ییاروشاـع  بدا  زا  یـشخب  تسا و  هجوت  لـباق  هدوب  تیب 
مدرم داــی  هـب  ار  بـنیز ، ردــپ  ع ،)  ) یلع يهدــنبوک  ياــههباطخ  دوـب و  هفوــک  رد  تـسخن  يهـبطخ  . درک كانــشیدنا  ار  هـتفخ  ناــهذا 

ۀعمدلا تأقر  الف  نوکبتا  ردغلا  لخبلا و  لها  ای  هفوکلا  لها  ای  دعب ، اما  رایخالا . نیبیطلا  هلآ  دمحمیبا و  یلع  ةولصلا  هللادمحلا و  : دروآیم
یلع ۀضفک  وا  ۀنمد  یلع  یعرمک  وا  ءادعالا  رمغ  ءامالا و  قلم  فنـشلا و  ردصلا  فطنلا و  فلـصلا و  الا  مکیف  له  و  ةرفزلا ... تأده  و ال 

هللا دمحلا  : ماش يهموکحلاراد  رد  وا  نایرابرد  دیزی و  هب  باطخ  مود  هبطخ  ... مکیلع هللا  طخـس  نا  مکـسفنا  مکل  تمدق  ام  ءاسالا  ةدوحلم 
اب اوبذک  نا  يآؤسلا  اؤاسا  نیذـلا  ۀـبقاع  ناک  مث  لوقی : کلذـک  هناحبـس  هللا  قدـص  نیعمجا . هلآ  هلوسر و  یلع  هللا  یلـصو  نیملاعلا  بر 

ترج نئل  و  ۀمارک ...؟ هیلع  کب  اناوه و  هللا  یلع  انب  نا  ضرالا ... راطقا  انیلع  تذخا  ثیح  دـیزی  ای  تننظا  نؤزهتـسی  اهب  اوناک  هللا و  تآی 
[12 ... ] یمرح رودـصلا  يربع و  نویعلا  نکل  کخیبوت  رثکتـسا  کعیرفت و  مظعتـسا  كردـق و  رغـصتس  ینا ال  کتبطاخم  یهاودـلا  یلع 

هیرگ ام  رب  ایآ  راکم ! هشیپ و  هعدخ  مدرم  يا  نایفوک ! يا  نارترب . ناگزیکاپ و  وا  لآ  و  ص )  ) دمحم مردپ  رب  دورد  ار و  يادـخ  ساپـس  .)
نازینک و ناسب  یـسولپاچ  يزوت و  هنیک  داسف و  ییاتـسدوخ و  زج  امـش  دوشن ... شوماخ  ناتیاههلان  دابم و  کشخ  ناتیاهکـشا  دینکیم !؟

نآ رد  ياهشوت  دـب  هچ  تسا . هدـش  اهربق  تنیز  هک  دـینام  ياهرقن  هب  دـیتسه و  هلبزم  ياههایگ  امـش  دـیرادن . يرنه  نانمـشد ، اب  يزاـمغ 
. داب دورد  شلآ  و  ص )  ) ربمایپ رب  ساپـس و  ار  نایناهج  يادخ  ...() تخیگنارب ار  ادـخ  مشخ  هک  ياهشوت  دـیاهدید ؛ هیهت  دوخ  يارب  ناهج 
هک دیـسر  اجنادب  ناشراک  ماجنارـس  دندولآ  تسد  تیانج  هب  دـندرک و  اهیراک  تشز  هک  یناسک  : » هک تفگ  تسار  هزنم  كاپ و  يادـخ 
ام یتفرگ ... گنت  ام  رب  ار  روانهپ  ناهج  نوچ  هک  يدرک  نامگ  دیزی ! يا  دنتفرگ .» هرخـسم  هب  ار  نآ  دندرمـش و  غورد  ار  دـنوادخ  تایآ 

هدرک راداو  وت  اب  نتفگ  نخـس  هب  ارم  راگزور  ياهراشف  هچ  رگا  دـش ...؟ هدوزفا  وت  يراوگرزب  رب  میدـش و  رادـقمیب  راوخ و  ادـخ  دزن  رد 
منک هچ  یلو  ییاهنیا ، زا  رتریقح  رتکچوک و  وت  میوگب . نخـس  وت  اب  هک  منادیم  نآ  زا  رتکچوک  رتشزرایب و  رایـسب  ار  وت  نم  یلو  تسا ،

نیرفآ تریغ  يهبطخ  ود  نیا  هک  تسا  دهاش  خیرات  ...( دزوسیم تبیـصم  نیا  هودنا  شتآ  زا  اههنیـس  درابیم و  دورف  کشا  ناگدید  هک 
رد زین  گرزب  يارعش  ابدا و  یتح  اهدعب  درک . هتفـشآ  ار  دیزی  رابرد  دومن و  داجیا  اهتکرح  دز و  مه  رب  ار  مدرم  دولآ  هانگ  باوخ  هنوگچ 
رد هتق » نب  نامیلـس   » مایا نامه  رد  هکنانچ  دندرک . کسمت  اهنادب  دندروآ و  يور  نآ  هباشم  اههبطخ و  نیا  نیماضم  هب  ناشرعـش  مالک و 

نادناخ زا  فط  يهعقاو  دیهش  هک  یتسارب  [ .) 13 « ] تلذف نیملسملا  باقر  لذا  مشاه  لآ  نم  فطلا  لیتق  ناف  :» تفگ دوخ  يهیثرم  زا  یتیب 
رد اهنآ  رکذ  هک  يرگید  راعـشا  و  .( دنتـشگ راوخ  نیملـسم  وا ) نتـشک  اب  و   ) تخاس هدنکفارـس  ار  ناناملـسم  شیوخ ) تداهـش  اب   ) مشاه

. دمآ دهاوخ  دوخ  ياج 

هسامح نادیم  رد  بدا 

ع)  ) نیسح ناروای  نادهاجم و  هک  تسا  رایسب  ياهزجر  راعشا و  يواح  تسا ، هدیشک  ریوصت  هب  ار  اروشاع  عیاقو  هک  یلتاقم  نیرتیمیدق 
اما هدوب ، رـصع  نآ  یمومع  تلاح  اهگنج -  رد  هژیوب  یناوخ -  زجر  رعـش و  هتبلا  دـناهدرک ؛ يراـج  ناـبز  رب  نمـشد  اـب  هلباـقم  ماـگنه  هب 

نیرخآ ات  ار  ماما  یهارمه  هک  یلیلق  هدـع  نآ  تفرگ و  تروص  مالـسا  یقیقح  نید  يایحا  يهزیگنا  هب  اروشاـع  هعقاو  دـش  هتفگ  هکناـنچ 
 - نانآ نانخـس  نیرخآ  يور  نیا  زا  دنتـشاذگ و  شیامن  هب  ار  اههدیقع  نیرتبان  فطاوع و  نیرتكاپ  دنتـسنادیم ، دوخ  تداعـس  اههظحل 

بدا ریاخذ  نوچمه  ات  تسا  راوازـس  قحب  تسا و  نانآ  تایح  راعـش  یماـمت  هدـیکچ  مرجـال  تسا -  رازراـک  رد  ياـهزجر  راعـشا و  هک 
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رکذتم اج  نیا  رد  دیاب  ار  هتکن  نیا  ... تفرگ رارق  دـعب  ياهرـصع  نابیدا  ارعـش و  شخبماهلا  هک  روطنامه  دوش ، هتـسیرگن  اهنادـب  یمالـسا 
دوخ مهزاب  دـشاب ، ناسیون  لتقم  ناراگنخیرات و  هتخاس  مه  اهنآ  زا  یـضعب  رگا  تسا ، هدـش  تبث  لتاقم  رد  هک  ییاـهزجر  راعـشا و  دوب ،
عیاقو نیرتهنادرمناوج  زا  یکی  . تسا هتـشاد  هعقاو  دـهاش  ای  يوار  رد  هک  تسا  يریثأـت  نازیم  هدـنهد  ناـشن  فطاوع و  ساـکعنا  زا  یعون 

انا ینا  :» دناوخ زجر  نینچ  تفر  نمـشد  اب  هزرابم  هب  هک  یماگنه  يو  دوب . ع)  ) نیـسح ماما  هب  یحایر  دیزی  نب  رح  نتـسویپ  مالـسا ، خیرات 
دیزی نب  رح  نم ، [ .) 14 « ] فیح نم  يرا  مکبرضا و ال  فیخلا  ضراب  لح  نم  ریخ  نعفیسلاب  مکقانعا  یف  برضا  فیضلا  يوأم  رحلا و 

نیمزرـس هک  یناسنا  نیرتهب  زا  ات  ماهدمآ ، ناترازراک  هب  ریـشمش  اب  متـسه ؛ شباحـصا ) ع)و   ) نیـسح ینعی   ) نانامهیم نیا  هاگهانپ  یحایر 
ییاهزجر (. منیبیمن یمتس  ملظ و  چیه  امش  نتشک  رد  ببس  نیمه  هب  منک و  عافد  ع ))  ) نیـسح ماما  ینعی   ) تسا هداد  ياج  دوخ  رد  هکم 

... اقل تیلاصملا  یف  يراوا  یتح  اقز  توملا  ذا  توملا  بهرا  :ال  دـننامه دـناهداد ، تبـسن  ـالبرک -  ياقـس  ع - )  ) یلع نب  ساـبع  هب  زین  ار 
اهریـشمش نیب  رد  ار  دوخ  هکنآ  اـت  مسرتیمن )  ) تسا هدیـشکرپ  نم  شیپ  زا  گرم  اریز  منکیمن ؛ رارف  مسارهیمن و  گرم  زا  نم  [ .) 15]

عطق ار  متـسار  تسد  هچرگا  دـنگوس ، ادـخ  هب  [ . 16 ... ] ینید نع  ادـبا  یماـحا  ینا  ینیمی  اوـمتعطق  نا  هللا  :و  زجر نیا  اـی  و  (. مزاـس ناـهنپ 
ۀمحرب يرـشبا  رافکلا و  نم  شخت  ـال  سفن  اـی  : اـی و  ... دوب مهاوخ  تسا ) ع)  ) نیـسح زا  يوریپ  هک   ) منید یماـح  دـبا  اـت  نم  اـما  دـیدرک ،

ماقتنا دـنوادخ  تراـشب  و  هدـم ، هار  دوخ  هب  راـفک  زا  يزیهرپ  سفن ! يا  [ . 17  ] راهطالا تاداسلا و  ۀـلمج  عم  راربالا  دیـس  یبنلا  عمراـبجلا 
و تفر . یهاوخ  ایلوا  ناگزیکاپ و  ناگرزب و  يهلمج  ناکین و  گرزب  نآ  ص )  ) ربمایپ هاگـشیپ  هب  تداهـش ) زا  سپ   ) هک داب  وت  رب  هدنریگ 
دوش و مخ  ات  منزیم  امـش  رب  ردـق  نآ  ریـشمش  اب  :» درادیمرب دایرف  نینچ  نانمـشد  رب  هلمح  ماـگنه  هب  ربکا ) یلع  ( ) ع  ) نیـسحلا نبا  یلع 

ناج ات   ) زورما تسا .) تکوش  تردـق و  نامه  ياراد  و  ( ) ع  ) یلع دالوا  مشاهینب و  زا  یناوج  يوس  زا  تسا  ياهبرـض  نیا ) نوچ   ) دـباتب
سدقم دوجو  زا  .« دنک تموکح  ام  هرابرد  دناوتیمن  دایزنبا )  ) هداز انز  نیا  دـنگوس ، ادـخ  هب  منکیم و  تیامح  مردـپ  زا  مراد  ندـب  رد 

هنارگداـهج و میلاـعت  زا  تـسا  يرحب  دوـخ ، هـک  تـسا  هدـش  لـقن  اروشاـع  زور  بـش و  رد  ییاـهزجر  راعـشا و  زین  ع )  ) نادیهـش رـالاس 
دربن زور  رد  نینچمه  فارحنا . داحلا و  رفک و  دض  رب  مایق  رد  شترضح  هوکـشب  هدارا  راوتـسا و  مزع  دنلب و  رکفت  هناشن  وا و  شخبیدازآ 

راعـشا راتفگ و  نآ  رد  دـشاب و  هدرک  مامت  اهنآ  رب  ار  تجح  ات  داد ، رارق  باطخ  دروم  هدـنبوک  ياههبطخ  اب  ار  نمـشد  هاپـس  راـبود  يارب 
ات دبلطیم  لقتسم  یلاجم  و  [ 18  ] تسا هسامح  تایبدا  زا  ياهمـشچرس  دوخ  هک  دروآ ، رد  ایوگ  حیرـص و  ياهنوگ  هب  ار  یناعم  نیرتدنلب 

گرم :» دـناوخیم نینچ  دربـن  ياـههظحل  نیرخآ  رد  ع )  ) ماـما : اـهزجر نآ  زا  ياهنوـمن  کـنیا  و  میزادرپـب . یهلا  ریاـخذ  نیا  یـسررب  هـب 
لصاح دیزی  اب  تعیب  اب  هک   ) تسا منهج  رد  دورو  زا  رترب  يرهاظ )  ) تسکش يراسمرش  تسا و  تلذ  زا  یـشان  يراسمرـش  زا  رتهدیدنـسپ 

سانا نم  یموقل  ای  :» دومرف گرزب  ياهلمح  زا  سپ  ع)  ) نیسح ماما  دنکیم -  تیاور  فنخموبا  هک  دنلب -  هدیصق  کی  رد  و  [ . 19 (. ] دوش
ملعلا و ثراو  یبا  اـقح و  ءارهزلا  یما  نیرمقلانبا ... بکوکلا و  اـناف  رمق  یما  سمـش و  يدـلاو  نیمرحلا ... لـهال  عمجلا  اوعمج  اوغب  دـق 

باحـصا نحن  نینثولا ... نودبعی  شیرق  اعف و  ای  امالغ  هللادـبع  نیمرحلا ... عیمج  لضفلاب  داس  یـضترملا  یلع  هللا  كاذ و  نیلقثلا ... یلوم 
شیوخ ملظ  اب  هک  یموق  نآ  رب  ياو  [ .) 20 ... ] نیرعشملا انل و  تیبلا  انل  انسداس و  انل  لیربج  مث  نیبرغملا ... اهقرش و  انکلم  دق  انتسمخ  ابعلا 

نوچ نم  ردـپ  دنتـساخرب ... اهنآ  گنج  هب  دـندرک و  ییارآ  فص  ع )  ) تیب لها  ینعی  یبنلا ،) ۀـنیدم  هبعک و   ) مرح ود  نابحاص  لباقم  رد 
دیشاب هاگآ  دینادیمن  رگا  ... ) ماهدرب تیالو )  ) ثرا ود  ره  زا  هک  ياهراتـس  نم ، و  تیالو ، نامـسآ  هام  مردام  تسا و  ناشخرد  دیـشروخ 

زا رترب  ع )  ) یـضترم یلع  مردـپ  دـنگوس ، ادـخ  هب  ناهج . ود  ره  يالوم  و  ص )  ) ربمایپ ملع  ثراو  مردـپ  تسارهز و  مرداـم  اـتقیقح  هک )
تال و  ) تب ود  نآ  شیرق  یمامت  هک  یلاح  رد  دـیتسرپیم ، ار  ادـخ  دوب و  نس  مک  یناوجون  وا  دوب ؛ هنیدـم  هکم و  نیمزرـس  مدرم  یمامت 
هب يراصن  اب  هک  یناسک  و   ) مییاسک باحـصا  نامه  نم ) نسح و  س ،)  ) ارهز ع )  ) یلع ص ،)  ) دمحم  ) نت جنپ  ام  دندیتسرپیم . ار  يزع )

برقم کلم  لیئربج -  تسام . کلم  رد  ملاع  برغ  قرش و  هک  دش ،) لزان  نامـصخ  رد  فیرـش  يهیآ  ثیدح و  نآ  میتساخرب و  هلهابم 
تایبدا زا  ياهشوگ  اهنت  دش  رکذ  هچنآ  (. تساپرب ام  دوجو  نمی  هب  ینم  رعشم و  هبعک و  تسام و  نیمشش  شتلالج -  يهمه  اب  دنوادخ - 
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ار ناراگزور  ياههسامح  نیرتدنلب  باتک  ادـخ و  هار  رد  داهج  میـسرت  رازراک و  ریوصت  هکلب  دوبن ، اعدا  هک  یتایبدا  دوب ؛ اروشاع  هسامح 
، نمـشد هاپـس  زا  یخرب  یتح  هنحـص ، نادهاش  تیب ، لها  يارـسا  هکلب  دوبن ؛ نایوجگنج  هب  دودـحم  اهنت  هتبلا  تایبدا  نیا  دیـشخب . ققحت 

. تسین اهنادب  تخادرپ  تصرف  اجنیا  رد  تسا و  لصفم  یشهوژپ  قیقحت و  راوازس  افاصنا  هک  دناهتفگ  ار  یتاعطق  راعشا و 

ماع تایبدا  رد  اروشاع 

هراشا

بدا ریثأت  ای  ذوفن  نداد  ناشن  نآ و  زا  نخـس  هک  هدرتسگ  سب  تسا  یعوضوم  دـش -  رکذ  هکنانچ  یمالـسا -  گـنهرف  رد  ماـع  تاـیبدا 
اهمایق تنس -  لها  فرط  زا  هچ  هعیش و  فرط  زا  هچ  یمالسا -  ددعتم  خیراوت  دبلطیم . ار  لصفم  لقتسم و  یشهوژپ  نآ ، رد  ییاروشاع 
نتفرگ هاوگ  نآ و  هناهب  اب  مک  تسد  اـی  هدوب  نآ  زا  رثأـتم  يوحن  هب  یگمه  هک  دـناهدرک ، تبث  اروشاـع  تضهن  زا  دـعب  ار  ییاـهتکرح  و 

رد يوحن  هب  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  درک  شومارف  دـیابن  نایم  نیا  رد  و  دـناهدرک . مایق  تقو  تموکح  ملاظم  لباقم  رد  ع )  ) نیـسح تکرح 
زور زا  ثعبنم  میقتـسم  روط  هب  هک  دنتـشاد  یبتکم  مارم و  تایبدا و ... هقف ، مالک ، خـیرات ، رد  دـندوب و  رثا  بحاص  دوخ  رـصاعم  گنهرف 

اجنیا رد  [ . 21 ... ] تسا هدوب  رگدادـیب  نامکاح  روج  ملظ و  ربارب  رد  اروشاع -  مایق  هژیوب  و  ع - )  ) تیب لها  قح  هب  ماـیق  تضهن و  میلاـعت 
شرگن هماع و  تایبدا  - 2 ینید نوتم  خیراوت و  بتک  - 1: میزادرپیم لیذ  روحم  ود  رد  ریثأـت  نیا  ياـههولج  زا  یخرب  هب  هنومن  ناونع  هب 

و بتکم ، نیا  گرزب  يارعـش  زا  یخرب  هب  صاخ  روط  هب  دـعب ، راتفگ  رد  هاگنآاروشاع  تضهن  يهرابرد  صاخ -  ماـع و  مدرم -  یمومع 
. درک میهاوخ  هراشا  تقو ، يافلخ  ربارب  رد  نانآ  عوضوم 

ییاروشاع بدا  تضهن و  یمدرم  تایبدا 

ماع صاخ و  مدرم  يداقتعا  روحم  اروشاع  گـنهرف  نآ ، رد  هک  تفاـی  ناوتیم  ار  یناوارف  ياـههنومن  یهافـش  یمدرم و  تاـیبدا  دـعب  رد 
رد مایق  زا  دـعب  اـهلاس  ناوتیم  ار  يرتمهم  رگید و  شخب  تسا و  هثداـح  عوقو  رـصع  ناـمه  رد  تاـیبدا  نیا  زا  یـشخب  تسا . هتفرگ  رارق 
زا : میزادرپیم یبدا  ياههولج  نیا  زا  ییاههنومن  هب  لیذ  رد  تفای . نییولع و ... نیباوت ، تضهن  نوچ  ياهناـبلط  قح  ياـهتکرح  اـهراعش و 

قراو بیئک  داؤفلا  یمغ و  لواح  : تسا نینچ  هک  تسا  هدـش  لـقن  ع )  ) نیـسح گوس  رد  يراعـشا  هیعفاـش -  هقرف  سیئر  یعفاـش -  ماـما 
ناوجرـالا ءآـمب  غیبـص  هصیمق  ناـک  مرج  ـالب  لـیتسقبولق  سفنا و  اـهب  رکذا  ۀـلاسر و  نیـسحلا  ینع  غـلبم  نمف  ... بیرغ داـقرلا  یموـن و 

یلـصن ... بوذت لابجلا  مص  مهل  تداک  دمحم و  لآل  ایندلا  تزلزتبیحن  لیهـصلا  دعب  نم  لیخلل  ۀنر و  حمرلل  لاوعا و  فسیلل  وبیـضخ 
يرشح موی  یئاعفـش  مهبوتا  هنع  تسل  بنذ  کلذف  دمحم  لآ  بح  یبنذ  ناک  نئلبیرغلاذ  نا  هنبا  يذؤن  مشاه و  لآ  نم  راتخملا  یلع 

زا باوـخ  تسا ؛ نوزحم  هتـسکش و  مـبلق  هدروآ و  يور  نـم  هـب  هـصغ  هودـنا و  هـمجرت : [ . 26  ] بوطخ نیرظاـنلل  تدـب  اـم  اذا  یفقوم  و 
هماـن نآ  يهلیـسو  هب  دـناسرب و  ع )  ) نیـسح هب  ياهماـن  نم  فرط  زا  هـک  تـسیک  تـسا .... هدـش  رود  نـم  زا  تحارتـسا  هـتفر و  منامـشچ 
يادـص هک ] یعقوم  نآ  رد   ] دـش نیگنر  یناوغرا  لگ  بآ  زا  ایوگ  شنهاریپ  هک  منک  یهانگیب  يهتـشک  نآ  يهجوتم  ار  اـهلد  مهاوخیم 

هک دوب  کیدزن  دش و  لزلزتم  ص )  ) دمحم لآ  يارب  ایند  . دـنداتفایم هلان  هب  ندز  ههیـش  زا  سپ  اهبـسا  دوب و  هتفرگ  ار  اضف  هزین  ریـشمش و 
تاولـص مشاهینب  زا  ادـخ  يهدـیزگرب  لوسر  رب  هکنیا  تسا  یتفگـش  رما  هچ  یتسار  دوش ... بآ  تخـس  ياههوک  تبیـصم ] نیا  رثا  رد  ]

؛ منک هبوت  نآ  زا  مهاوخیمن  هک  تسا  یهانگ  تسا ، ص )  ) دـمحم لآ  یتسود  نم  هانگ  رگا  میهدیم ! رازآ  ار  شدـنزرف  اـما  میتسرفیم ،
نیعبات زا  هک  نادعم -  نب  دلاخ  . دش دـهاوخ  رهاظ  ناشیا  رب  مدرم  لامعا  هک  یماگنه  نآ  دوب : دـنهاوخ  رـشحم  زور  رد  نم  ناعیفـش  نانآ 

تنب نبای  کسأرب  اؤاج  : دـناهدرک لقن  وا  زا  ار  لیذ  يهیثرم  دوب . هزین  رب  ياهرـس  تیب و  لـها  يارـسا  ناوراـک  روبع  رظاـن  ماـش  رد  دوب - 
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ریبکتلا و کب  اولتق  امنا  تلتق و  ناب  نوربکی  والوسر  نیدـماع  اداهج  اولتق  دـمحم  تنب  نبای  کـب  اـمناک  وـالیمرت  هئامدـب  ـالمرتم  دـمحم 
ص)  ) ربمایپ اراکشآ  ایوگ  وت  نتشک  اب  دوب ؛ هتشغآ  نوخ  هب  هک  یلاح  رد  دندروآ  ار  ترـس  ص !)  ) دمحم رتخد  دنزرف  يا  [ .» 27  ] الیلهتلا

نب لیقع  رتخد  بنیز ، .« دنتـشک ار  هللا  الا  هلا  ـال  ربکا و  هللا  وت  تداهـش  اـب  اـما  دـنتفگ ، ریبکت  وت  نتـشک  هب  یباـیتسد  رطاـخ  هب  دنتـشک . ار 
یتیب لهابممالا  رخآ  متنا  متلعف و  اذام  مکل  یبنلا  لاق  ذا  نولوقت  اذام  : درک هلان  نینچ  تیب  لها  يارـسا  هدهاشم  ماگنه  هنیدم  رد  بلاطیبا 

دیهاوخ یباوج  هچ  [ .) 28  ] محر يوذ  یف  ءوسب  ینوفلخت  نا  مکل  تحـصن  زا  یئازج  اذه  ناک  امممذلاب  نوفوتاف  ادـهع  مکلاما  يدالوا  و 
نامیپ دـهع و  امـش  اب  ایآ  دـیدرک ؟ هچ  نم  دالوا  تیب و  لها  اب  دـیتسه  اهتما  نیرخآ  هک  اش  دیـسرپ  امـش  زا  ص )  ) ربماـیپ هک  یتقو  تشاد 

منادنواشیوخ هب  هک  دوبن  میازج  مدوب  امـش  يهدننک ] تیادـه  و   ] رگتحیـصن هک  نم  دـیدرکن ...؟ افو  دوخ  قاثیم  دـهع و  هب  ارچ  متـشادن ؟
يادص اب  تفای و  روضح  ص )  ) ربمایپ دجـسم  رد  دسرب  هنیدـم  هب  ارـسا  ناوراک  هکنآ  زا  شیپ  ملذـج » نب  ریـشب  ...(» دـیراد اور  ملظ  نینچ 

یلع هنم  سأرلا  جرـضم و  ءالبرکب  هنم  مسجلاراردـم  یعمداف  نیـسحلا  لتق  اهب  مکل  ماقم  برثی ال  لها  اـی  :» دـناوخ نینچ  هیرگ  هب  هتخیمآ 
یپ ار  ناتکشا  دنتشک : ار  ع )  ) نیسح هک  اریز  تسین ، ندنام  ياج  امش  يارب  رگید  اجنیا  هنیدم )  ) برثی رهـش  یلاها  يا  [ .) 29  ] رادی ةانقلا 
ربخ ندینـش  زا  دعب  يزینک  (. تسا شدرگ  رد  اههزین  رب  شرـس  تسا و  هتـشغآ  نوخ  هب  البرک  رد  ع )  ) نیـسح ندب  دـینک . ریزارـس  یپ  رد 

عمدب ادوجو  ابکـسا  عومدلاب و  ادوج  ینیعفاعجفأف  هاعن  عان  ینـضرما  اعجواف و  هاغت  عان  يدیـس  یعن  : دناوخ هیثرم  نینچ  هنیدـم ، رد  ریـشب » »
ار ملد  داد و  يریشب  ارم  ياقآ  گرم  ربخ  [ .) 30  ] اعدجا نیدلا  دجملا و  اده  حبـصاف  اعزعزف  لیلجلا  شرع  یهد  نم  یلعاعم  امکعم  ددعب 
اب مه  رگید  راـب  نآ  زا  دـعب  دـیزیرب و  کـشا  منامـشچ  ود  يا  سپ  دربورف . هودـنا  هب  درک و  راـمیب  ارم  شربخ  اـب  ریـشب  نآ  دروآ ؛ درد  هب 

تمظع دجم و  همه  نآ  داتفا و  شبنج  هب  درک و  یباتیب  شتبیـصم  زا  هوکـشرپ  دنوادخ  شرع  هک  یـسک  نآ  يارب  دیزیرب  کشا  رگیدکی 
نینچ ع )  ) یلع نب  سابع  ياثر  رد  ار  مانمگ  يرعاش  زا  يرعـش  نیبلاطلا ، لـتاقم  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  (. دـش هلثم  راـک  نیا  زا  ادـخ  نید 

[31  ] ءاـمب شطع  یلع  هلداـج  ءیــش و  هـینثی  ـال  هاــساو  نـم  وءــالبرکب  نیــسحلا  یکبا  یتـف  هـیلع  یکبی  نا  ساــنلا  قـحا  : تـسا هدروآ 
و تخادنا ... هیرگ  هب  البرک  رد  ار  ع )  ) نیسح شتداهش )  ) هک تسا  یناوج  نآ  دنیرگب  وا  رب  مدرم  تسا  راوازس  هک  یسک  نیرتهتـسیاش  .)
هب و  دروخن ) بآ   ) دوب بآ  يهنشت  دوخ  هکنیا  اب  و  ددرگ ، تاساوم ) نیا  رد   ) وا ریگولج  تسناوتن  يزیچ  درک و  تاساوم  وا  اب  هک  یـسک 

[32  ] فتهت ۀـمایقلل  اهیف  کیعاون  امتآم  کیلع  ایندـلا  تبواـجت  : تسا هدـش  لـقن  نینچ  يرگید  ماـنمگ  رعاـش  زا  (. درک مرک  ترـضح  نآ 
« - رح نب  هللادـیبع   » زا ار  يرعـش  يربط ، (. دز دـنهاوخ  دایرف  ار  وت  تمایق  ات  تبتکم ]  ] ناگنـشت اجنآ ، درک و  اـهیرادازع  بناوج  رد  اـیند  .)

ماهدـنز ات  هک  سوسفا  ) یقارتلا یقلح و  نیب  ددرت  اـیح  تمداـم  ةرـسح  کـلایف  : تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  دـنکیم  لـقن  نیباوت -  زا  يرعاـش 
نامیلس (.» تسا دمآ  تفر و  رد  مهاگولگ  ماک و  نیب  هرامه  متخاس ] مورحم  نآ  زا  ار  نتشیوخ  هک  ( ] ع  ) نیسح مایق  رد  تکرـش  ترـسح 

هل الاثما  رأ  ملف  ص )  ) دمحم لآ  تایبا  یلع  تررم  : تفگ نینچ  ع )  ) نیـسح ياثر  رد  هنیدم ، هب  ماش  زا  ارـسا  ناوراک  نتفر  زا  دعب  هتق » نب 
ایازرلا و کلت  تمظع  دـقل  ۀـیزر  اوراص  مث  ءآجر  اوناک  وترعـشفا  دالبلا  نیـسحلا و  دـقفل  ۀـضیرم  تحـضا  ضرـالا  نا  رت  ملاتلح  موی 
دوب و نکاس  لهد و  ياراد  يزور  هک  مدـیدن  اهنآ  دـننامه  ياهناـشاک  هناـخ و  مدرک و  رذـگ  ص )  ) دـمم لآ  ياـههناخ  هب  [ .) 33  ] تلج

نانآ تسا ؟ هتـشگ  وروریز  اهرهـش  هدش و  رامیب  ع )  ) نیـسح نادقف  رطاخ  هب  نیمز  هنوگچ  هک  ینیبیمن  ایآ  تسا . هدزتشحو  یلاخ  زورما 
ساکعنا زا  ياهنومن  اهنیا  (. دوب نیگنس  گرزب و  سب  اهتبیـصم  نیا  هک  یتسارب  دنتـشگ ؛ تبیـصم  هیام  سپـس  دندوب و  مدرم )  ) دیما يهیام 

هدـش تبث  خـیراوت  بتک  رد  یمدرم  راعـشا  تروص  هب  هک  دوب  نآ  زا  سپ  هثداح و  رـصاعم  مدرم  فطاوع  رد  نآ  ریثأت  اروشاع و  يهعقاو 
تکرح نیلوا  تفای و  روهظ  مالـسا  تما  نایم  رد  جیردت  هب  دش -  رکذ  هکنانچ  اروشاع -  یمالک  یهقف و  یـسایس ، ياههولج  هتبلا  تسا .

... تخاس راکشآ  تایبدا  تسایس و  ياههنیمز  رد  ار  شیوخ  ياهتیلاعف  يرجه  لاس 65  زا  هک  دوب  نیباوت »  » تضهن هنوگ ، نیا  زا 

ینید نوتم  خیرات و  بتک  رد  اروشاع  گنهرف 
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هک اجنآ  ات  دنداد ، ناشن  دوخ  زا  یخیرات  عیاقو  طبض  تبث و  هب  يدیدش  مامتها  نآ -  زا  دعب  و  مود -  نرق  زا  نیملـسم  هک  تسا  حضاورپ 
، دنشابن قوثو  دروم  نادنچ  نآ  نایوار  هک  دنچ  ره  ثداوح ، تایاور و  نیرتکچوک  رکذ  زا  يربط ، خیرات  نوچمه  خیرات ، بتک  زا  یخرب 
اـهتموکح و دروخرب  یـسایس ، عاـضوا  زا  رثأـتم  اـبلاغ -  مالـسا -  خـیرات  لوط  رد  يراـگن  خـیرات  تسا  ملـسم  هچنآ  دـندرکن . راذـگورف 

البرک هعقاو  نایم  نیا  رد  اما  تسین ، ریذپ  ناکما  یگداس  هب  مالسا  یخیرات  لئاسم  لیلحت  فشک و  لیلد  نیدب  هدوب و  ياهقرف  ياهـشیارگ 
تموکح فارحنا  دـیزی و  قسف  رب  لاد  كانفـسا و  ياهثداـح  ناونع  هب  ار  نآ  ناراـگن  خـیرات  بلاـغ  تشگن و  ریوصت  یخیراـت  رتمک  رد 
نوچمه فلتخم -  لـتاقم  زا  . تسا هدوبن  ریثأـت  مک  یگنهرف  ياـهتفایهر  رد  یمالـسا و  تما  ناـیم  رد  بلطم  نیا  هتبلا  دنتـسناد و  هیماینب 

عباـنم میرذـگب ، هک  رگید -  یخیراـت  ربـتعم  بتک  زین  و  سوواـط ، نب  دیـس  فوهل  یمزراوخ ، لـتقم  نیبلاـطلا ، لـتاقم  فنخمیبا ، لـتقم 
لئاسم لیلحت  لقن و  رد  ار  فاصنا  بناج  هاگچیه  هک  دوخ  ياهقرف  ياهبـصعت  دوجو  اب  هک  تفرگ  غارـس  ناوتیم  ار  خـیراوت  زا  يرایـسب 

تایلیئارـسا زا  هتـشابنا  هک  يربط  خـیرات  هنومن  ناونع  هب  تسا : هتخاس  رثأتم  ار  نانآ  اروشاع  تیناقح  تمظع و  تیمها و  دناهتـشادن ، هگن 
روـط هب  ار  اروشاـع  هعقاو  هدرکن ، يراددوـخ  ساـسایب  لـسرم و  فیعـض و  ثیداـحا  رکذ  زا  زین  ربماـیپ  هب  یحو  باـب  رد  یتـح  تـسا و 

لئاسم رد  یفرطیب  و  ییوگ ، هصالخ  تیاعر  لاوطلا -  رابخا  دوخ -  باـتک  رد  هک  يرونید  هفینحیبا  اـی  تسا . هدرک  ریوصت  یحورـشم 
دروم رد  یتح  هکنآ  اب  دنکیم ، دای  وا  زا  مالـسلاهیلع »  » رکذ اب  ابلاغ  دروآیم ، ار  ع )  ) نیـسح مان  هک  یماگنه  هتـشاد ، رظن  دـم  ار  یخیرات 

، لئاسر رد  ظـحاج  ج 11 ،)  ) یلحملا رد  مزحنـبا  دـننامه  يرگید  ناراـگن  خـیرات  نـینچمه  [ 22 . ] تسا هدرکن  نینچ  نیدـشار  ياـفلخ 
ار اروشاع  هلأسم  هدروآ و  هیواعم  دیزی و  تمذم  رد  ص )  ) ربمایپ زا  یثیداحا  یگمه  ءالبنلاریـس و ... رد  یبهذ  دوخ ، خیرات  رد  ناکلخنبا 
رد هکنآ  اب  روهـشم ، خروم  سانـش و  هعماج  نودلخنبا ، [ . 23 . ] دناهدروآ مالـسا  رما  رد  لالتخا  دـیزی و  قسف  رب  لاد  زادـگناج ، ياهعقاو 

عامجا هدناوخ و  نیدهتجملا » ةوسا   » ار ع )  ) نیـسح ماما  دوخ  خیرات  همدـقم  رد  تسا ، هدـشن  دراو  هنافـصنم  هاگچیه  هیماما  لوصا  لیلحت 
دنچره يو  تسا . هدرک  دادـملق  باوص  ققحم و  يرما  تسا -  هدوب  راکـشآ  وا  قـسف  هک  دـیزی -  رب  جورخ  تحـص  رب  ار  مالـسا  ياـملع 
تسرپ ماقم  ریبزنبا »  » اب ار  ع )  ) ماما هدرک و  هئارا  دیزی  اب  تفلاخم  هب  تبسن  ع )  ) نیسح رصاعم  ناگرزب  رگید  توکس  باب  رد  یتاهیجوت 

ار نآ  هدناوخ و  عرش  نیزاوم  اب  قباط  یلمع  داد ، ماجنا  نادیهـش  رالاس  هک  ار  يراک  یهقف  مکح  وا و  یـسایس  تکرح  اما  هدومن ، هسیاقم 
ماقم ناققحم  زا  یخرب  هک  مارم -  يرعشا  گرزب  فوسلیف  ملکتم و  يزار  نیدلا  رخف  ماما  [ . 24 . ] تسا هدومن  یفرعم  ییادخ  هدارا  یعون 

نیرترب ار  نانآ  یمالک ، یهقف و  لئاسم  باب  رد  ثحب  و  ع )  ) تیب لها  رکذ  ماگنه  دـننادیم -  رترب  یلازغ  دـمحم  ماما  زا  مـالک  رد  ار  وا 
دادـملق لـیلد  تجح و  ناونع  هب  تسا ] یعیـش  ماـع  تاـیبدا  زا  ياهولج  دوخ  هک   ] ار اـهنآ  زا  هروثأـم  ثیداـحا  اـههتفگ و  هتـسناد و  مدرم 

نیدـلا لوصا  یف  نیعبرالا  دوخ  یمالک  باتک  همتاـخ  رد  ـالثم  دـنکیم ؛ کـسمت  همئا  نانخـس  هب  زین  اـهتاجانم  هیعدا و  رد  يو  دـنکیم .
هک تسا  رتهب  و  ... ] حـیبقلا رتس  لیمجلا و  رهظا  نم  ای  مهللا  ع :)  ) تیبلا لها  رباکا  نم  روثأـملا  ءاعدـلاب  باـتکلا  اذـه  متخنل  و  دـیوگیم :

ماما زا  اعد  نیا  هک  مینادیم  و  مهللا ] دومرف : هک  میهد  صاصتخا  تیب  لها  لاجر  نیرتگرزب  زا  یکی  ياـعد  هب  ار  باـتک  نیا  ماـتخ  نسح 
جورخ يزوجنبا  لیقعنبا و  دیوگیم : یلبنح  حلفمنبا  [ . 25 . ] ییاروشاع تایبدا  زا  تسا  ياهولج  دش ، هتفگ  هکنانچ  تسا و  ع )  ) داجس

اهنیا . دنیوجیم لالدتسا  نادب  دننادیم و  دیزی  دض  رب  ع )  ) یلع نب  نیسح  جورخ  زین  ار  دوخ  لیلد  دناهدرک و  زیوجت  ار  لداع  ریغ  ماما  رب 
... تسا یخیرات  یـسایس و  یمالک ، یهقف ، دعب  رد  هملک  ماع  يانعم  هب  بدا  رد  اروشاع  تضهن  ریثأت  قیداصم  زا  كدنا  ییاههنومن  افرص 

راتشون نیا  رد  هک  دراد  یلیصفت  دوخ  یعیش  هزوح  رد  تضهن  نیا  تاریثأت  یسررب  دوب و  یعیش  ریغ  نوتم  زا  هتفرگرب  دش  رکذ  هچنآ  هتبلا 
، هقف ، ] هعیش ماع  تایبدا  دریگیم و  اروشاع  میظع  مایق  زا  همشچرس  میقتسم  روط  هب  یعیـش  گنهرف  مظعا  تمـسق  اساسا  هکلب  دجنگیمن ؛

. تسا ییاروشاع  بدا  لوصالادحتم  اما  فلتخم  ياههرهچ  رعش و ]... هیعدا ، خیرات ،

مایق مایپ و  تایبدا 
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هراشا

، هدیـصق  ] رعـش بلاق  رد  هژیوب  دوخ و  صاخ  يانعم  هب  تایبدا  اما  دوب . ییاروشاع  ماع  تایبدا  فلتخم  ياـههولج  تشذـگ  نونکاـت  هچنآ 
رد رعش  ناسل  هب  ار  مالسا  یلاعتم  قیاقح  زا  يدنلب  نیماضم  داد و  صاصتخا  دوخ  هب  اروشاع  بتکم  رد  ار  ییالاو  سب  هاگیاج  هیثرم و ]...

هکناـنچ ع - )  ) تیب لـها  . تشاذـگ هعیدو  هب  ناراـگزور  يارب  روعـش  زا  ییاـهتیب  رعـش و  زا  ییاـههناخ  رد  ار  ع )  ) نیـسح بتکم  دروآ و 
تیالو نامسیر  اب  نوچ  و  دناقح ، نخس  یعقاو  نایلوتم  میمالک -  نیمزرس  ریما  ام  [ : 34  ] مالکلا ءارمال  انا  دومرف : ع )  ) یلع نینمؤملاریما 

سپ تسا ، هتفگ  نخـس  شقلخ  اـب  نآرق -  باـتکلاما -  قیرط  زا  ناـنآ و  هلیـسو  هب  دـنوادخ  دـنهدیم و  دـنویپ  تیبوبر  ملاـع  هب  ار  قلخ 
ترادص مالک و  تراما  دـنچ  ره  اما  درک . دـهاوخن  روهظ  بیغ  ياهنیمزرـس  زا  نانآ  نودـب  نآ  لیوأت  هک  ارچ  دنتـسه ، زین  باتک  ناطلس 

راتفگ نخـس و  يداو  رد  دندناسر و  روهظ  هب  ناشیـسدق  دوجو  قیرط  زا  رتشیب  ار  ترادـص  تراما و  نآ  یلو  تساهنآ ، تسد  هب  باتک 
و دنتـشاذگاو . ناشتقیرط  ناورهر  ناوریپ و  هب  ار  دوخ  مالک  قفا  رد  هتفهن  میلاقا  فشک  دنتـشگن و  دراو  ترورـض  تراشا و  هب  زج  رهاظ 

تیب لـها  موـلع  قیاـقح  داـبآ  ياهرهـش  هب  تفریم ، میقتـسم  طارـص  نآ  رد  نوـچ  هک  تسا  ییاـهبکرم  نآ  هلمج  زا  رعـش  ناـیم  نیا  رد 
یـسررب ... تشگیم سدـقم  ياههشیدـنا  نآ  لیـصفت  تراـشا و  نآ  حرـش  دوب ، یهلا  ترطف  میلـس و  هشیدـنا  زا  ثعبنم  رگا  دیـسریم و 
يددعتم ياههاگدید  اب  یفرط  زا  و  تسین ، لاقم  نیا  دروخ  رد  هک  دبلطیم  دایز  یلاجم  الاو و  یگتسیاش  دوخ  ییاروشاع ، صاخ  تایبدا 

ياـههرهچ یلاـعتم و  نیماـضم  نآ  تقیقح  رد  دـیآیم  لـیذ  رد  هچنآ  دـجنگیمن . راتـشون  نیا  تیفرظ  رد  هک  تـسیرگن  نادـب  ناوـتیم 
بدا ياههرهچ  لماک  ياصقتـسا  ياعدا  هن  اما  درک ، روهظ  مالـسا  يهیلوا  نورق  نارعاش  یخرب  رعـش  رد  هک  تساروشاع  گنهرف  فلتخم 

رد رـشتنم  یناعم  تعـسو  نآ  زا  ياهمـش  اهنت  دـیآیم  هچنآ  هکلب  ار ؛ اهنومـضم  همه  حیـضوت  حرـش و  هن  تشاد و  ناوتیم  ار  ییاروشاـع 
همه داهج  هماقا  مایق و  هب  توعد  تضهن و  مایپ  هولج  اروشاع  بدا  زا  هولج  نیا  تسا ؛ مالـسا  تما  یمالـسا  یعیـش -  هشیدـنا  گـنهرف و 
رظن زا  گـنهرف  نـیا  یلک  لوـصا  بلاـق  رد  اروشاـع  بـتک  زا  رثأـتم  اـی  یعیـش  يارعـش  زا  ییاـههرهچ  اـجنیا  رد  : تـسا ییراوشاـع  هبناـج 

: مینارذگیم

ییارگ تحلصم  ياج  هب  ییارگ  قح 

نارگید نوچ  تشاد و  مامتها  رگید  زیچ  ره  زا  شیب  مالـسا  نیناوق  ییاپرب  هب  داد و  لدع و  هماقا  ادـخ و  مکح  يارجا  هب  ع )  ) نیـسح ماما 
رد ار  هویش  نامه  قدزرف »  » نوچ يرعاش  ات  دوب  یـسرد  هریـس  نیمه  دیدیمن . هحماسم  ینیب و  تحلـصم  راگزور  ار  راگزور  يو  رـصاعم 

تسا و هتخادرپ  نانآ  حدم  هب  زین  یهاگ  تسادیپ ، وا  ناوید  زا  هک  دوبن  طابترایب  نایوما  رابرد  اب  هک  دوب  يرعاش  هتبلا  قدزرف  . دریگ شیپ 
رد ار -  وا  لهاجت  زیمآ و  ریقحت  راتفر  جـح  مسارم  رد  هک  یماگنه  اـما  35 ؛ ] « ] کلملادبع نب  ماشه   » هرابرد هنارگحدم  هدیـصق  ود  اقافتا 

تبحم تسناوتن  درک و  یلجت  شاینید  تریغ  دـید ، ماما  هب  تبـسن  درکیم -  لاؤس  ع )  ) داجـس ماما  هب  عجار  يو  زا  هک  يدرم  هب  باوج 
ردص رد  یبرع  رعـش  ياهراکهاش  زا  هک  دورـس  ار  يراگدـنام  گرزب و  هدیـصق  الاجترا  دراد و  هاگن  ناهنپ  تیب  لها  هب  ار  شیوخ  قیمع 

نا ۀمطافنبا  اذهمارحلا  لحلا و  هفرعی و  تیبلا  هتأط و  ءاحطبلا و  فرعت  يذـلا  اذـه  : تسا نینچ  دـنلب  هدیـصق  نآ  زا  ییاهتیب  تسا . مالـسا 
ول ال هدهـشت  یف  الا  طق  لاق ال  اممجعلا  ترکنا و  نم  فرعت  برعل  هرئاضب  اذـه  نم  کلوق  سیل  واومتخ  دـق  هللا  ءایبنا  هدـجب  هلهاج  تنک 

لان اذـه  تیب  نم  نیدـلاف  اذ  ۀـیلوا  فرعی  هللا  فرعی  نمملقلا  هحول  یف  هل  كاذـب  يرح  همظع  امدـق و  هفرـش  هللامعن  هءـال  تناـک  دهـشتلا 
دع ناملکلا  هب  موتخم  ءدـب و  لک  یف  مه  رکذ  هللا  رکذ  دـعب  مدـقممصتعم  یجنم و  مهبرق  و  رفک ، مهـضغب  و  نید ، مهبح  رـشعم  نمممـالا 

یسک نامه  یسانشیمن ]! لهاجت  يور  زا  ار  وا  وت  هک   ] درم نیا  [ .) 36  ] مه لیق  ضرالا »؟ لها  ریخ  نم  : » لیق وا  مهتمئأ  اوناک  یقتلا  لها 
ار يو  رگا  تسا . همطاف  دنزرف  نیا ، دنیانـشآ . يو  اب  یگمه  مرح  لح و  هبعک و  دسانـشیم و  ار  شیاهماگ  ياج  هکم  نیمزرـس  هک  تسا 
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شتمظع هوکـش و  زا  تسیک »؟ وا   » یتـفگ هکنیا  دـناهدش . متخ  شراوـگرزب  دـج  هب  یهلا  ناربماـیپ  هک  تسا  یـسک  نادـب ]  ] یـسانشیمن
ال»  » يهملک هاگچیه  هک  تسا  یسک  وا  دنسانشیم . مجع  برع و  یسانشیمن  وت  هک  ار  یسک  نآ  اریز ] تسا ! یتفگـش  ياج  . ] دهاکیمن

تفارش نارگید  رب  ار  وا  دنوادخ  تشگیم . لدب  يرآ  هب  وا  ال»ي   » دوبن دهـشت  رگا  هک  دوخ ، زامن  دهـشت  رد  رگم  تسا  هدنارن  نابز  رب  ار 
تخانش ار  دنوادخ  هک  یـسک  تسا . هتفای  ققحت  لزا  رد  ریدقت  ملق  هب  ظوفحم و  حول  رد  راگدرورپ  تیـشم  نیا  دیـشخب و  تمظع  داد و 

تسا نید  نیع  ناشیتسود  هک  تسا  یهورگ  زا  وا  دسریم . اهتما  هب  درم  نیا  هناخ  زا  دنوادخ  نید  هک  ارچ  دسانـشیم ، ار  درم  نیا  ناکاین 
مدـقم زیچ  همه  رب  اهنآ  مان  رکذ  ادـخ ، مان  زا  سپ  تساهـسرت . زا  ینمیا  یهارمگ و  زا  تاجن  اهنادـب  یکیدزن  و  رفک ؛ اـهنآ  اـب  ینمـشد  و 

دارفا نیرتهب  هک  دنسرپب  رگا  دنیاهنآ و  يهمئا  نانیا  دنوش  هدرمش  اوقت  لها  رگا  دریذپ . کین  ماجنا  زاغآ و  نانآ  مان  هب  ینخـس  ره  تسا و 
تساراد ار  ییالاو  ماقم  زین  يرنه  ياهییابیز  ظاحل  زا  هک  قدزرف -  دنلب  هماکچ  . دنتسه ناشیا  مه  هک  تسا  نآ  باوج  دننایک  نیمز  يور 

تیناقح زا  عافد  نادناخ و  نیا  ندناسانش  يارب  س )  ) بنیز و  ع )  ) داجـس ماما  ع )  ) نیـسح ماما  ياههبطخ  زا  يرگید  هولج  تقیقح  رد  - 
وجه زا  مه  نآ  زا  سپ  قدزرف  اـما  تشگ . ماـمت  لاـملا  تـیب  زا  وا  یتـموکح  هلـص  عـطق  رعاـش و  ندـش  ینادـنز  تـمیق  هـب  دوـب و  ناـنآ 

. تشادنرب تسد  هیماینب  نارازگراک 

داحلا ملظ و  ربارب  رد  مایق  هب  توعد 

تقیقح رد  دوخ  اروشاع  مایق  دـید ؛ اروشاع  بتکم  زا  يرگید  گرزب  نارعاش  رعـش  رد  ناوتیم  مه  ار  اروشاع  تضهن  یگژیو  نیا  یلجت 
دزن رد  نآ  لوبق  توعد و  نآ  راشتنا  هناشن  دندرکیم ، کسمت  ع)  ) نیـسح یهاوخنوخ  هب  هک  نآ  زا  سپ  ياهتـضهن  دوب و  مایق  هب  توعد 
نیا تلاسر  هک  گرزب  نارعاش  زا  دناسریم ، مدرم  شوگ  هب  ار  توعد  نیا  دوخ  ناسل  هب  زین  ییاروشاع  رعـش  دوب ؛ یمالـسا  تما  مدرم و 

زا سپ  یلاس  دـنچ  اهنت  دوسالاوبا » :» درک هراشا  يدـسا » دـیز  نب  تیمک   » و یلئد » دوسـالاوبا   » هب ناوتیم  دـندوب ، هتفرگ  هدـهع  هب  ار  ماـیپ 
تیب لها  يراداوه  زا  ار  يو  هک  تسا  ینز  هب  باطخ  وا  رعش  ایوگ  : ] درکیم هیثرم  نینچ  ار  وا  هنادنمدرد  دوب و  هدنز  ع )  ) نیسح تداهش 

یف ۀخـسار  تنک  ولفهمطافینب  ماه  فطل  اب  يدـهلاب و  مهنینظت  تنا  وۀـملاظلا  ۀـئفلا  مهتنفا  دـق  مشاـهینب  نیرت  تسلا  [. تسا هدادیم  میب 
متـس ینابرق  یگمه  هک  ینیبیمن  ار  مشاه  نادـنزرف  ایآ  [ .) 37  ] همئاح ۀنعل  تقبـس  مهل  رـشعم  مهناب  تملعهملاع  ةرباخ  بازحالا  باتکلا 

تیامح مرج  هب  ( ] س  ) همطاف نادنزرف  ياهرـس  هک  یلاح  رد  ینکیم  نامگ  هتفای  تیاده  ار  هیماینب  ایآ  دـندش ؟ رگمتـس  هیماینب ]  ] هورگ
رگیدـکی زا  ار  لـطاب  قـح و  بازحا  يدوـب  راوتـسا  ادـخ  باـتک  مهف  رد  رگا  دناهدیـشک ؟ نوـخ  كاـخ و  هب  فـط  نیمزرـس  رد  نید ] زا 

هورگ هک  ینامز  رد  دوسالاوبا » (.» دـسریم اهنآ  رب  دـنوادخ  تنعل  هک  دنتـسه  یهورگ  نایوما ]  ] نانیا هک  یتسنادیم  هاگنآ  یتخانـشیم و 
نامز تایبدا  دوب ، يرورپ  هسامح  زا  ولمم  هک  يراعـشا  اب  دوب  هدرک  زاـغآ  لاس 65 ) رد   ) يوما هاگتـسد  دـض  رب  ار  دوخ  تکرح  نیباوت » »
حرطم برع  گرزب  يارعـش  ناـیم  رد  راـب  نیتـسخن  يارب  ار  ییاروشاـع  نیماـضم  داد و  قوس  یبـلط  قـح  هزراـبم و  يوـس  هب  ار  شیوـخ 

دنلب دـیاصق  .» دوب تیمک »  » تخاس حرطم  ع )  ) همئا نامز  رعـش  رد  يرتهدرتسگ  وحن  هب  ار  توعد  نیا  هک  گرزب  يارعـش  رگید  زا  . تخاس
ای حدم  رد  دوب  یعامتجا  یسایس -  يراعشا  هک  راعشا  نیا  دوب . تیمک »  » هدیرفآ هک  تسا  مالـسا  ردص  رعـش  ياهراکهاش  زا  تایمـشاه »
ات تایمشاه  ساکعنا  [ » 38 . ] تسا هدش  هدورـس  ع )  ) تیب لها  یفرعم  هیماینب و  يرگاشفا  لدع ، تموکح  حرط  ص ،)  ) دـمحم لآ  هیثرم 

داهن اهنآ  ظفح  رس  رب  ناج  تیکسنبا »  » یعیش دیهش  يوغل  رادمان و  بیدا  نایـسابع ، رـصع  رد  یتح  هک  دش  ریگارف  هدرتسگ و  هزادنا  نآ 
یبالقنا و رعش  زا  یکبس  اساسا  داد و  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  یمالـسا  تایبدا  يهزوح  تایمـشاه  دیاصق  . داد ياهرابود  نیودت  ار  اهنآ  و 
ار اهنآ  ات  دزیگنارب  ار  روهـشم -  بیدا  یعمـصا »  » نوچ يدارفا -  هک  دندیدن  ياهراچ  نایوما  هک  هزادنا  نآ  ات  دروآ ، دوجو  هب  ار  رگاشفا 
ۀعیش و دمحم  لآ  الا  یلامف  [: تایمـشاه هعومجم  زا   ] هیئاب هدیـصق  زا  یتایبا  [ . 39 .« ] دیامن فذح  ار  شاهدنبوک  رـصانع  هدرک و  فیرحت 

افئاخ ودـغا  حورا و  دـمحم  لآ  بح  نم  ینرت  ملابقلا  مهیف و  یعدا  کلذـب  هبأر  هاوه و  یبارت »  » اولاق وبعـشم  قحلا  بعـشم  ـالا  یلاـم 
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نانمشد مقح . هار  راپسهر  اهنت  مدمحا و  لآ  يهعیش  اهنت  نم  [ .) 40  ] بجوا قحا و  یبرقلا  يوذ  ناف  مهاوس  اهل  حلـصت  مل  یه  نافبقرتا 
ایآ مایلع ] بحم  نم  يرآ  . ] تسا شنزرـس  نم  يارب  نـیا  هـک  دـننکیم  ناـمگ  و  ع )  ) یلع وریپ  بـحم و  ینعی  دـنناوخیم ؛ یبارت »  » ارم
نآ اریز  تسین ، راوازـس  ص )  ) دمحم لآ  يارب  رگم  تفالخ  منانآ ؟ اب  زیرگ  گنج و  هزرابم و  رد  بش  زور و  نانآ  قشع  زا  هک  دینیبیمن 

(. تسا نارگید  زا  رتراوازس  راک  نیا  هب  تسا  کیدزن  ربمایپ  هب  هک 

ملظ يرگاشفا  تیب و  لها  یفرعم 

ماما هکنانچ  دوب ، نانآ  قح  رد  دـیزی  هیواعم و  تموکح  ملظ  يرگاشفا  و  ع )  ) تیب لـها  یفرعم  ع )  ) ینیـسح یتضهن  داـعبا  زا  رگید  یکی 
« يریمح دیـس   » یبدا ماـیق  نادـیم  زا  تمـسق  نیا  ناولهپ  درکیم . هراـشا  نادـب  اـهراب  دوـخ  هاـتوک  ياـههتفگ  اـههبطخ و  رد  ع )  ) نیـسح
اب نازراـبم  فـص  هب  شیپ  زا  شیپ  ار  يریمح  دیـس  هک  هدوـب  ياهثداـح  هفوـک  رد  يوـلع  روهـشم  یبـالقنا  یلع » نـب  دـیز   » تداهـش . دوـب

ةوفج و ۀبارقلا  يذ  نم  ینبیصی  مکیف و  متشا  يذوا و  :» دیوگیم نینچ  ار  دوخ  لاح  فصو  يرعـش  رد  دناشک . یـسابع  يوما و  تموکح 
ياج رد  و  (. تسا هتفر  اهمتس  اهشنزرس و  نم  هب  فلتخم  ماوقا  زا  مشکیم و  اهتمالم  اهتیذا و  ع ])  ) تیب لها   ] امش یتسود  رطاخ  هب  «) مالم

ياهبـسا اب  ار  وت  ع ])  ) نیـسح يا   ] هکنآ زا  دعب  درادن  تذل  یگدنز  [ .) 41  ] هیجوعالا دایجلاب  کضر  دـعب  شیع  ذـل  ام  : تسا هتفگ  رگید 
ۀما و ءاغوغ  نیب  مهفر  دوغ  فطلاب  لیتق  و  :» دـیوگیم نومـضم  نیمه  رد  زین  يدـسا  دـیز  نب  تیمک  .( دنتـشاذگ اپ  ریز  ورجک  یـشحو و 

رقاب ماما  رضحم  رد  تیمک »  » ار رعش  نیا  دش ). هتـشاذگاو  شابوا  لذارا و  مدرم و  ياهاغوغ  نایم  رد  البرک ، رد  زیزع ]  ] یناگتـشک «) ماغط
يرما نامه  وت  يارب  تیمک ... يا  : ) تفگ وا  قح  رد  تسیرگیم و  نآ  ياـنثا  رد  ماـما  تسا ؛ فورعم  هیمیم » هدیـصق   » هب هک  دـناوخ  (ع )
دییأـت سدـقلا  حور  بناـج  زا  هشیمه  ینک  تیاـمح  ار  اـم  هک  یماداـم  هک : تسا  راوازـس  تـفگ  تباـث  نـب  ناـسح  هـب  ص )  ) ربماـیپ هـک 

تؤب دقل  نیسحلا  لتاق  ای  کلیو  : تفگ ع)  ) نیسح ياثر  رد  هک  دوب  هزرابم  زا  فص  نیا  كابیب  يارعش  زا  زین  يرمن » روصنم  (.» يوشیم
لـصاولاک یبنلا  لآل  یفاج  ام ال  یبنلا و  ةوفج  مکنید  لذاخلا ... یف  کشا  دـق  یننکل  هلتاق  رفک  یف  يدـنع  کـشا  اـملماحلاب  ؤین  لـمحب 

لتاق رفک  رد  نم  دش . دهاوخ  مامت  نارگ  رایسب  نآ  يهدنشک  رب  هک  يراد  شود  رب  ار  یهانگ  راب  انامه  وت  نیسح ! لتاق  وت  رب  ياو  [ .) 42]
سک نآ  تسا و  ربمایپ  لآ  هب  يافج  امش  مارم  نید و  دنتشاذگ ... اهنت  ار  يو  هک  تسا  ییاهنآ  رفک  رد  مدیدرت  مرادن ، یکش  ع )  ) نیسح
تسا ماسبنبا »  » هب فورعم  یماسبلا ، نسحلاوبا  رگاشفا ، يارعـش  رگید  زا  .(. دسریمن دصقم  هب  زگره  داتفارد  ادخ  ص )  ) لوسر لآ  اب  هک 

ع)  ) نیسح ماما  ربق  هک  ار  یسابع  لکوتم  هدنبوک ، زیمآ و  وجه  ياهدیصق  رد  دیشکیم . همکاحم  هب  ار  سابعینب  دوخ  يهدنرب  رعش  اب  هک 
هربق كرمعل  اذـه  اهلثمب  هیباونب  هاتا  دـقلفامولظم  اهیبن  تنبنبا  لتق  تتادـق  ۀـیما  تناک  نا  هللااـت  . دـنکیم موکحم  نینچ  تخاـس ، ناریو  ار 

تردابم ع )  ) نیـسح ناشربمایپ  دـنزرف  لتق  هب  هیماینب  رگا  دـنگوس  ادـخب  » امیمر هوعبتتف  هلتق  یف  اوکراش  اونوکی  نا ال  یلع  اوفکاامودـهم 
هب هدش  مدهنم  يهربقم  نیا  و  دندرک ، ار  راک  نامه  مه  سابعینب -  ینعی  ربمایپ -  ناشیوخ  نیا  دـندرک ، دیهـش  هنامولظم  ار  وا  هدـیزرو و 
هب يادتقا  يارب  ور  نیا  زا  دندوبن و  شلتق  کیرش  هثداح  نامز  رد  ارچ  هک  دندروخیم  فسأت  ییوگ ] وت  . ] تسا ناشتیانج  رثا  اهنآ  تسد 

.[. دنتخاس ناریو  ار  ع )  ) نیسح ربق  و   ] دندرک دیلقت  نانآ  يهدش  كاخ  داسجا  زا  هیماینب 

یهلا نامرآ  هار  رد  تداهش  تمواقم و  یگداتسیا ،

نیرتهب ار  دنوادخ  هار  رد  گرم  تشارفارب و  خـیراتهمه  ربارب  رد  ار  یناسنا  یگدازآ  تیوه و  مچرپ  دوخ ، یلجت  کی  رد  اروشاع  هثداح 
میلعت نیا  یبدا  يهدنیامن  امرب ». الا  نیملاظلا  عم  ةویحلا  ةداعسلا و  الا  توملا  يرا  ینا ال  : » دومرف دوخ  ع)  ) نیسح هکنانچ  دناوخ ؛ اهتداعس 
هفیلخ ود  قثاو »  » و مصتعم »  » هک تسا  یعیـش  يارعـش  نیرتاورپیب  زا  لـبعد  تسا . یعازخ » لـبعد   » موـس نرق  گرزب  رعاـش  ییاروشاـع ،

هب سک  چـیه  هک  درم  مصتعم ]  ] ياهفیلخ [ . 43  ] دـحا هب  حرفی  مل  ماق  رخآ  دـحا و  هل  نزحی  مل  تام  هفیلخ  : درکیم وجه  نینچ  ار  یـسابع 
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هیصو دمحم و  تنبنبا  سأر  : تسوا ياهرعش  زا  درکن . لاحـشوخ  ار  یـسک  هک  دمآ  وا  ياج  هب  قثاو ]  ] يرگید دشن و  نیگهودنا  شلاح 
كربق طحل  عجـضم و  کل  اهنا  تنمت  الا  ۀـضور  امعشختم  اذ و ال  نم  عزاج  ـال  عمـسمب  رظنمب و  نوملـسملا  وعفری  ةاـنق  یلع  لاـجرلل  اـی 

نیا ناناملسم  تسا و  هتفر  اههزین  رس  رب  ع ])  ) نیسح  ] شیصو دنزرف  و  ص )  ) ربمایپ رتخد  دنزرف  رس  مدرم ! يا  امـش  رب  ياو  [ .) 44  ] عضوم
هکنیا رگم  دوبن  یغاب  چیه  وت ] تداهـش  ندینـش  اب  ... ] دنتـشادرب تسد  ناشرورغ  زا  هن  دـندرک و  يراز  هن  اما  دندینـش ، دـندید و  ار  هعقاو 

تیب تسیب  دصکی و  ات  ار  نآ  یخرب  هک  تسا  هیئات  دنلب  هدیصق  وا  نادیواج  مهم و  راثآ  زا  دشاب .) وت  ربق  یمارایب و  نآ  رد  هک  درک  وزرآ 
ساپس ار  وا  ماما  دناوخ و  ع )  ) متشه ماما  هاگشیپ  رد  ار  هدیصق  نیا  لبعد  دنادیم .) تیب  جنپ  لهچ و  ات  ار  نآ  روهشم  لوق  اما   ) دناهتسناد
باـتک رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  هتفگ  هب  هدیـصق  نیا  تسناد . وا  راوازـس  ار  تباـث » نب  ناـسح   » هراـبرد ص ،)  ) ربماـیپ نخـس  ناـمه  درک و 

نآ تاــیبا  زا  یخرب  [ . 45 . ] تسا هدـش  هدورـس  ص )  ) ربماـیپ نادـناخ  فـصو  حدـم و  رد  هک  تسا  ياهماـکچ  نیرتدنمهوکـش  یناـغالا 
لأسن افقتانفنلا  يذ  داجسلا  ةزمح و  رفعج و  نیـسحلا و  یلع و  رایدتاصرعلا  رفقم  یحو  لزنم  ةوالت و  نم  تلخ  تایآ  سرادم  : هدیـصق

یف رذام  مهیکبأستارف  طشب  اهیف  مهـسرعم  البرک  ضرا  نم  نیرهنلا  يدل  سوفنتاولـصلا  موصلاب و  اهدـهع  یتم  اهلها  فخ  یتلا  رادـلا 
کفل ۀیتفو  لوهک  متنا  یـسفنبتاودغل  اب  مهیکبا و  لیللاب  اهبورغ و  ناح  سمـش و  تعلطاق  وتاولـصلل  ریخلا  يدانم  يدان  قراش و  قفالا 

نوچ يدارفا  هک  ییاههناخ  دش ؛ هدیـشک  یناریو  هب  یحو  لزانم  تشگ و  توالت  زا  یلاخ  دـنوادخ  تایآ  سرادـم  ) تاید لمحل  وا  ةوانع 
تدم هچ  هک  میـسرپب  بحاصیب  ياههناخ  نیا  زا  ات  دینک  گنرد  ياهظحل  تشاد . دوخ  رد  ار  دباع  داجـس  هزمح و  رفعج ، نیـسح ، یلع ،

نانآ رب  دناهدیمرآ ... تارف  رهن  راوج  رد  البرک و  نیمزرـس  رد  هورگ  نآ  زا  يدارفا  دوشیمن ...؟ ماجنا  نآ  رد  ياهزور  زامن و  رگید  تسا 
باتفآ هک  یماگنه  ات  دـناوخارف و  زامن  يارب  ار  نامدرم  نذؤم  هک  ینامز  ات  دـشخردب و  ياهراتـس  قفا  رد  هک  یمادام  درک ، مهاوخ  هیرگ 

داب امـش  کچوک  گرزب و  يادف  مناج  تسیرگ ... مهاوخ  نانآ  رب  نانچمه  دنـسریمارف ، هاگحبـص  هاگماش و  دـنکیم و  بورغ  عولط و 
یمایپ زین  ار  دوخ  تلاسر ، غالبا  هزرابم و  يرمع  زا  سپ  ماجنارـس  لبعد  دـیتسه .) ادـخ  قلخ  نازادرپ  هید  ناگرزب و  يهدـنهد  ییاهر  هک 

هب یگراوآ  ینامز  زا  سپ  زین  يدسا » دیز  نب  تیمک  . » دش دیهـش  یـسابع  هفیلخ  تسد  هب  دوش و  هدـناوخ  خـیرات  رد  هراومه  هک  تخاس 
ود نیا  هژیو  اهنت  قیرط  نیا  هتبلا  و  دـش . دیهـش  لاس 126 ) رد   ) نایوما تسد  هب  لبعد  زا  شیپ  اـهلاس  تیب ، لـها  یتسود  هدـیقع و  رطاـخ 

رفعج سابع ، نب  میهاربا  یفقث ،) فسوی  نب  جاجح  نامز  رد   ) هزع لکوتم ،) نامز  رد   ) يولع ینامح  دـضتعم ،) نامز  رد   ) یمورنبا دوبن ؛
دنتفر و تیب  لها  نانمشد  گنج  هب  بدا  هنحص  رد  رگید  يرایسب  یضر و ... دیس  مراهچ ،) نرق   ) یشان نسحلاوبا  نجلا ، کید  نافع ، نب 

ادخ هار  رد  هک  دندوب  هدید  نینچ  ار  اروشاع  دندوب و  اروشاع  بتکم  یلجت  هک  ارچ  دنتـشادن ؛ یکاب  ندش  هاروآ  ینادـنز و  ای  تداهـش  زا 
رطاخ هب  « مالم ةوفج و  ۀبارقلا  يذ  نم  ینبیصی  مکیف و  متشاو  يذوا  : تفگیم يریمح » دیس   » هکنانچ درک ، لابقتسا  یتسیاب  ار  یتبیصم  ره 
لبعد هب  هک  یماگنه  اـی  تسا .) هتفر  نم  هب  هک  اهمتـس  اهـشنزرس و  هچ  ماوقا  زا  مشکیم و  اـهتمالم  اـهتیذا و  هچ  تیب  لـها  امـش  یتسود 

هک مباییمن  ار  یـسک  مشکیم و  شود  رب  ار  مراد  هبوچ  تسا  لاس  لهچ  نم  تفگ : ینامدرم ، نیرتکابیب  زا  تراعـشا  نیا  اـب  وت  دـنتفگ 
[ . 46 ...« ] دشکب راد  هب  نآ  رب  ارم 

نارود ياههشیدنا  ریخست 

قیرط نیا  زا  یتح  هک  دوب  یعدم  ناوتیمن  هاگچیهو  دوشیمن  ریوصت  روکذـم  ياهفیـصوت  هب  اروشاع  ياهبتکم  زا  بدا  يامظع  زیختـسر 
هر رد  لقع  ریبدـت  مدرک و  سایق  :» ظفاح لوق  هب  و  تسا : هدـش  هداد  ناـشن  یهار  نآ  تباـجن  تمارک و  ياهتـشد  تعـسو  هب  ياهنزور  زج 

درکیم و ریخست  ار  میلس  ياهترطف  ياهنیمزرس  ناراگزور  رذگ  اب  بتکم  نیا  هک  ارچ  « یمقر دشکیم  رحب  رب  هک  تسا  یمنبـش  وچ  قشع 
ییارگچوپ و هب  دـندوبن و  میقتـسم  ار  یطارـص  چـیه  هک  ار  نانآ  یتح  تاـیبدا  دـعب  رد  و  دومنیم . تمارک  باریـس  ار  باـن  ياههشیدـنا 

یناسنا دنلب  میلعت  اب  تخاسیم و  توهبم  دوخ  هبذج  رد  يرعم -  العلاوبا  مراهچ  نرق  بیدا  رعاش و  نوچمه  دندوب -  هتشگ  هرهش  ینیبدب 
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یف امهفنادهاش  هلجن  یلع و  نی  دیهشلا  ءامد  نم  رهدلا  یلع  :و  دیوگیم ع )  ) نیسح فصو  رد  يراعشا  رد  ومه  هکنانچ  دادیم ؛ ییانشآ 
عومجملا دیبم  ور  دبب  فوفصلا  ضرعتم  نباینمحرلا  یلا  ایدعتسم  رجـشلا  ءیجیل  هصیمق  یف  اتبثناقفـش  هئایلوا  یف  ارجف ن و  لیللا  رخاوا 

[47  ] نازیملا خـیرملا و  قلخ  لبق  ءایـض  نقلح  یتلا  صوخـشلا  وناعملا  قطنم و  لـک  یف  ضارغا  لا  مه  نیذـلا  ۀـسمخلا  دـحانافطغ  نم 
یقاب رـشب  ياهیرگمتـس  رب  هاوگ  ود  ناونع  هب  راگزور  نماد  رب  هشیمه  يارب  ع )  ) نیـسح شدنزرف  بلاطیبا و  نب  یلع  دیهـش : ود  نوخ  .)

راکـشآ قفـش  رجف و  تروص  هب  یتیگ  رتخاب  رواـخ و  رد  دیـشروخ  بورغ  عولط و  ماـگنه  ماـش  حبـص و  ره  نوخ  ود  نیا  دـنام . دـهاوخ 
... دوش هدروآ  ادخ  لدع  هاگـشیپ  هب  یهاوخداد  ناونع  هب  رـشحم  رد  هکنآ  ات  دنام  دنهاوخ  تباث  راگزور  يهماج  رب  نوخ  نیا  دندرگیم .

تکاله كاخ  هب  ار  هارمگ  مدرم  زا  یهورگ  درک و  ییارآ  فص  ار  دوخ  ناوریپ  ردـب  گـنج  رد  هک  یتسه  ربماـیپ  دـنزرف  وت  نیـسح ! يا 
نیـسح نسح و  همطاف  یلع ، دـمحم ، ینعی   ] دـنیانعم ظفل و  ره  دوصقم  ضرغ و  هک  دوب  يرهوگ  جـنپ  زا  یکی  دوخ  هک  يربماـیپ  دـنکفا :

زاس روعـش  نادیهـش ، رالاس  مایق  يراـب  تسا )... هدـش  هدـیرفآ  نازیم  خـیرم و  شنیرفآ  زا  شیپ  اهتیـصخش  نیا  دوجو  رهوگ  مالـسلاهیلع ]
قفا هدنیآ  ياهرـصع  رد  هک  دوب  یتایبدا  زادرپ  نومـضم  و  دنک ؛ روهظ  ناشتیفرظ  روخارف  هب  هدنیآ  ياهلـسن  رد  ات  دوب  رارق  هک  دش  يرعش 

ریثأت و نیا  هتبلا  و  تخاسیم . یبلط  قح  ییوج و  قح  رثوک  باریـس  ار  ناشترطف  تعـسو  تفرگیم و  دوخ  هرطیـس  رد  ار  مدرم  يهشیدنا 
تـسایس یقیقح ، هللا  یف  ءانف  باب  تفرگیم و  ربرد  مه  نآرق  مولع  تسایـس و  ناـفرع و  هقف و  هکلب  دوبن ، رعـش  رد  اـهنت  عماـج  بدا  نیا 

... تخاس دراو  یمالسا  گنهرف  هصرع  رد  ار  ینآرق  بان  ماکحا  مالسا و  نیتسار 

یسراپ بدا  رد  اروشاع 

ياهریوک هکلب  یعیش ، گنهرف  هب  افرـص  هن  برع و  تایبداهب  هن  دوب ، دودحم  مالـسا  هیلوا  نورق  هب  هن  ییاروشاع  تایبدا  هک  تسا  یهیدب 
نینچ تسناوتیم  رگم  تشاد ، هک  ینابز  ییاویـش  نایب و  تیلباق  فرگـش و  دادعتـسا  اـب  یـسراپ  بدا  دومن و  باریـس  مه  ار  رگید  هنـشت 

ار یمالسا  گرزب  تکلمم  یتح  مالسا و  ردص  ناریا  رساترس  هک  ع )  ) تیب لها  بحم  یناریا  نابیدا  هژیوب  ددرگن و  لیان  ار  یبان  ياوتحم 
... مالک و وحن ، فرـص و  رعـش ، ینآرق ، مولع  یغالب ، مولع  يراگن ، خـیرات  فلتخم  داـعبا  رد  دنتـشاد -  دوخ  بدا  هشیدـنا و  ریخـست  رد 

مالسا گنهرف  هرابود  يایحا  هک  ار  ع )  ) نیـسح تضهن  نوچ  یگرزب  هثداح  دنتـسناوتیم  هنوگچ  دندوب -  یمالـسا  گنهرف  ناراد  هعیلط 
گنهرف هک  دوب  نانچ  يونعم  جوم  نیا  فرگـش  تردـق  یمالـسا و  گنهرف  تمظع  اـما  دـنریگب ؟ هدـیدان  شیوخ  راعـشا  راـثآ و  رد  دوب 

نابیدا نارکفتم و  هک  دوب  نانچ  دوبن و  انثتسم  رما  نیا  زا  زور  نآ  ناریا  ندمت  گنهرف و  درکیم و  مضه  دوخ  رد  ار  هدش  حتف  ياهروشک 
یمالسا گرزب  طیحم  رد  یبرع و  نابز  هب  ار  دوخ  راکفا  راثآ و  و ... یناهفصا » جرفلاوبا  « » يرونید « » تیکسنبا « » یمورنبا  » نوچ یناریا 
يهنابلط قح  ياهتـضهن  رثا  رد  تفالخ و  رابرد  يهزادـنایب  داسف  زا  سپ  هک  دوب  دـعب  هب  مراهچ  نرق  زا  هتفر  هتفر  اما  دـندادیم ... راـشتنا 

دوخ هب  لقتـسم  یتلاح  دوب -  هدرک  ادـیپ  یمالـسا  ینطاب  هک  یلاح  رد  یـسراپ -  نابز  گـنهرف و  بصاـغ  تموکح  ناـفلاخم  ناـیعیش و 
یسراپ نارعاش  شالت  تفرگ و  دوخ  هب  لقتـسم  یتلاح  دوب -  هدرک  ادیپ  یمالـسا  ینطاب  هک  یلاح  رد  یـسراپ -  نارعاش  شالت  تفرگ و 

ییوگ یـسراپ  بدا  رد  اروشاع  تضهن  فلتخم  داعبا  یـسررب  دیـشخب ... ياهزات  ناـج  ار  ناریا  بوتکم  تاـیبدا  یـسودرف »  » نوچ ییوگ 
ياهلوقم قحب  یـسراپ  بدا  رد  اروشاع  تضهن  فلتخم  داعبا  یـسررب  دیـشخب ... ياهزات  ناـج  ار  ناریا  بوتکم  تاـیبدا  یـسودرف »  » نوچ

، دعب هب  یـسودرف  نامز  زا  بدا  نیا  ياههولج  زا  یـضعب  هب  ارذگ  ياهراشا  اب  ام  اجنیا  رد  دـبلطیم . لصفم  هناگادـج و  یقیقحت  هک  تسا 
، ییارس هحون  یناوخ ، هیزعت  نوچ  گنهرف  نیا  رگید  ياههلوقم  درک ؛ میهاوخ  هئارا  اروشاع  مایق  زا  رثأتم  يرعش  تایبدا  زا  یـشرازگ  اهنت 

هطلـس ریز  سراپ  نیمزرـس  هک  ینامز  رد  ناریا  گرزب  رعاش  یـسودرف  دـجنگیمن . هلاـقم  نیا  تیفرظ  رد  دـش  هتفگ  هکناـنچ  اـهیلاقن و ...
رعاش يولوم  [ . 48  ] یصو ياپ  كاخ  يهدنیاتس  یبن  تیب  لها  يهدنب  منم  : دیوگیم دوخ  همانهاش  لیاوا  رد  دوب  تیب  لها  هعیش و  نانمشد 

نایوجالب ییادخ  نادیهش  يا  دییاجک  : دیوگیم هک  تسالبرک  باحصا  یحور  یلاعت  يوزرآ  رد  نیمز  ناریا  گرزب  فراع  دنمشیدنا و 
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ار شیوخ  ياعد  متفه  نرق  هغبان  نادنخس  رعاش و  يدعس »  » و [ . 49  ] ییاوه ناغرم  رتهدنرپ ز  قشاع  نالابکبس  يا  دییاجکییالبرک  تشد 
ناگراتس نانیو  ناهج  رد  تسا  رینم  باتفآ  ربمغیپ  : تسا تباجا  نیمضت  هب  نئمطم  هداد و  دنویپ  ع )  ) تیب لها  ع)و   ) نیسح ماقم  هب  نینچ 

مان يا  تسرف  یمهرم  مرک  هب  ار  هتـسخ  ياهلدالبرک  نادیهـش  كاپ  نوخ  هب  براـی  همطاـف  دـالوا  رهاـط  لـسن  هب  برایادـتقم  دـنگرزب و 
فیـس یناهفـصاقازرلادبع ، نوچ  یگرزب  نارعاش  راثآ  رد  ناوتیم  ار  يرگید  هباشم  نیماضم  راعـشا و  [ . 50  ] افـش يهنیجنگ  رد  تمظعا 

رعـش و یهاگ  دش : لیاق  توافت  اجنیا  رد  هلأسم  ود  نیب  یتسیاب  هتبلا  و  [ 51 . ] تفای ینامرک  يوجاوخ  یقارع و  نیدلا  رخف  یناغرف ، نیدلا 
تسا و دوهشم  اهنآ  تایانک  تاراشا و  رد  گنهرف  نآ  رثا  یهاگ  دنطوبرم و  اروشاع  هعقاو  هب  مامت  تحارص  اب  راثآ  نیا  رد  نآ  نومـضم 

تایـضتقم مکاح ، تسایـس  نامز ، هب  یتسیاب  رعاش  ره  دروم  رد  هک  ارچ  هتـسیاب ؛ یتصرف  دـنمزاین  قیقحت و  هتـسیاش  تسا  یبلطم  نیا  هتبلا 
دروم رد  یتح  يراک  نینچ  هک  تسا  یهیدب  تخادرپ و  وا  رعش  لیلحت  هب  هاگنآ  تشاد و  رظن  رگید  طیارـش  تاروذحم و  رـصع و  يرکف 

رد هک  تفرگ  غارس  ناوتیم  ار  رعاش  فراع و  یماج  نمحرلادبع  مهن ، نرق  يارعش  زا  تسا ... ینالوط  یطسب  حرش و  دنمزاین  رعاش  کی 
زا درک  یییماش  : تسا هدروآ  مظن  هب  ع )  ) تیب لها  هب  ار  شیوخ  تدارا  نینچ  ع )  ) داجـس ماما  هرابرد  قدزرف  رعـش  نومـضم  زا  لابقتـسا 

منادـن شمـسانشن  تفگدرک  لـهاجت  شاییاسانـش  زو  درک  لـلعت  نآ  رد  تلاـهج  زا  ؟ لـالج لاـمج و  نینچ  اـب  نیا  تسیک  لاؤس  ماـشه 
هب یسرپ  هچ  وز  وکین  شمسانشیم  نم  تفگرـضاح  نایماش  عمج  رد  دوب  ردان  رونخـس  نآ  ساونوبتسا  یکم  ای  ینامی  ای  یندم  تسیک 

ماـقم نادواـن و  میطح  نکر و  تیب و  لـح و  مرحاـنم و  فیخ و  سیبقوب و  مزمز و  اـحطب  هکم و  هک  نیا  تسا  سک  نآور  نک  نم  يوس 
مهد و نرق  ردفراع  وا  ماقم  ولع  رب  فقاو  وا  ردق  هب  دـمآ  کیرهتارف  البرک و  هفوک ، هبیط و  تافرع  رجح ، افـص ، یعـسم  هورممیهاربا ،

یناشاک مشتحم  دنب  هدزاود  اهنآ  نیرتفورعم  هک  دـش  هدـیرفآ  يرتدایز  یثارم  راعـشا و  يوفـص  تموکح  ییارگعیـشت  رثا  رد  نآ  زا  دـعب 
، دنتشگ وا  يرعش  نومـضم  تروص و  وریپ  هیثرم  رد  ابلاغ  يو  زا  دعب  نارعاش  تشاذگ و  انب  هیثرم  رد  ار  یـصاخ  کبـس  اساسا  هک  تسا ،

لیذ رد  دنتـشادن . مشتحم  زا  یمک  تسد  يزاریـش -  لاصو  نوچمه  نانآ  زا  یخرب  هشیدنا -  تفارظ  مالک و  تردـق  رظن  زا  هک  دـنچره 
نیا ییاروشاع  تایبدا  عیـسو  زادـنا  مشچ  هب  یکچوک  هنزور  ناونع  هب  ار  هیراـجاق  هیوفـص و  هرود  يارعـش  نیرتفورعم  زا  دـنچ  یتاـیبا 
عیاقو لیلحت  ثیدـح ، خـیرات ، لثم  ماع -  تایبدا  رگید  ياهبلاق  قیداصم و  هنرگو  رعـش ، بلاق  رظن  زا  اهنت  مه  نآ  مینکیم ، رکذ  اههرود 
یلها : » تسا هدرک  ریوصت  ع )  ) نیـسح بتکم  نوگاـنوگ  داـعبا  هتـشاد و  شرتـسگ  مالـسا -  هیلوا  نورق  نوـچ  زین -  اـههرود  نیا  رد  و ...
ییاقس هیرگ  زا  ام  راک  نیسح  دازآ  ورس  دش  بل  هنشت  ملاع  نوچ ز  : دناوخیم هیثرم  نینچ  يرعش  رد  مشتحم -  نامز  زا  شیپ  يزاریش - »

دنب هدزاود  رد  یناشاک » مشتحم  » نیـسح دالوف  غیت  يدرک  غیت  رد  اهمـشچ  قح  ریدـقت  يهراچ  يدوب  میلـست  زج  هب  رگنیـسح  دای  رب  تسا 
دد وید و  دندوبتسا  مرحم  شمان  هک  ماع  زیختـسر  نیا  تسین  دـیعب  ایند  تمایق  شمناوخ  رگتـسا  هدورـس  ار  اههیثرم  نیرتراگدـنام  دوخ 
ملق تـمحر  يهدـیرج  رب  هراـبکی  دـننز  مـقر  نوـچ  وا  لـتاق  يازج  مسرتـالبرک  نامیلــس  بآ  طـحق  متاـخ ز  دـیکمیم  باریــس و  هـمه 

هدـیرفآ چـیه  رب  درکن  نینچ  ییاطخ  دوب  هلفـس  خرچ  اتدـش  باجح  ربمیپ  يور  ار ز  لـیربج  نیـسح  مغ  رکذ  هک ز  مشتحم  شوماخدـننز 
مـشتحم ناـسب  وا  باحـصا  و  ع )  ) نیـسح ياـثر  رد  زین  تسا -  هدوـب  مشتحم  اـب  رـصاعم  هک  یقفاـب » یـشحو  [ .» 52  ] درکن نینچ  ییاـفج 

ناـسل شیپ  هـک  سدـقلا  حورتـسا  هدز  اـقب  بآ  رب  هدـنخ  هـک  ياهمـشچ  نآ  یگنـشت  بآ  زا  دـش  کـشخ  هـکنیا  تـسیزور  : دـیوگیم
[53  ] تشذـگ ناج  ناج و ز  رـس  رب  ياپ  داهنب  وت  يافو  زک  یـسک  کشر  دیهـش  نم  ياتسالبرک  ناناوخ  هیثرم  ناوریپ  زا  تساههتـشرف 

مشتحم هیثرم  اب  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  تسا  هدورس  نادیهـش  رالاس  يازع  رد  رایـسب  یثارم  هدزیـس ، نرق  هزاوآرپ  رعاش  يزاریـش - » لاصو  .»
تسادیپ قفا  زا  هن  مرحم  لاله  رگاهمه  دیمدمه  هلان  اب  هتـسشن و  مغ  هب  همه  دیمه  مدمه  نالد  هدرـسف  ارچ  : تسوا راعـشا  زا  درک . هسیاقم 

ارچ هک  متریح  هبدراد  ولگ  نآ  زا  مرـش  رگم  بآ  زونه  تفرن  شیپ  تسب و  بآ  وا  دـقرقم  هب  ودـعهمه  دـیمخ  رکیپ  اـب  هچ  ناـس ز  لـاله 
دوجو رد  میدرکن  هچ  زک  غیرد  مدـع  ياـنخارف  رد  اـم  یتسج و  راـی  وتتشارفا  نامـسآ  رب  اـهنورد  هک  ياهلعـش  تخوسن ز  هراتـس  نمرخ 

هک تسا  یناسک  زا  زین  یناهفـصا » یناماس  نامع  » باذـع فوخ  ام ز  لاوحا  رب  ياو  هنرگ  مینز و  بآ  هدـید  خزود ز  شتآ  رب  رگمباتش 
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تاـیبا نیا  ساـبعلا  لـضفلاوبا  ياـثر  رد  وا  راعـشا  زا  تسا . هدـیرفآ  ییاروشاـع  هیزعت  رد  هنادـنمرنه  ییاـههماکچ  هاـکناج و  ییاـههیثرم 
هحـشر زا  دنروخیم  باوث  ناماک  هنـشت  تمایق  اتکشا  دـش ز  یلاخ  کشم  مشچ  هک  ات  کشم  مشچ  يورب  تخیر  نادـنچ  کشا  : تسا
تاـیبدا نیرفآ  هیثرم  هک  یگرزب  نارعاـش  رگید  زاتخیر  كاـخ  وا  رـس  رب  نیعت  تـخیر و ز  كاـپ  قـلعت  بآ  نـیمز  رببآ  کـشم ، نآ 

«، یناپمک هللا  تیآ  « » يزیربت رین  « » یناهفصا شورـس  «، » يزاریـش راقو  «، » یلگدیب یحابـص   » زا ناوتیم  دناهدوب ، ریخا  نورق  رد  ییاروشاع 
راتـشون نیا  كدـنا  تعـسو  رد  نانآ  یثارم  هنومن  یتح  راعـشا و  رکذ  هک  درب  مان  و ... ابـص » يارعـشلا  کلم  « » یناـهارف کـلامملا  بیدا  »

[ . 54 . ] دجنگیمن

یمالسا بالقنا  تایبدا  رد  اروشاع  بدا  ییافوکش 

راتفگشیپ

هک یماگنه  عنتمم و  لهس و  تسا  ینخس  نآ ) رگیدتایئزج  اهشیارگ و  نیماضم ، کبـس ، لوصا ، زا  و   ) یمالـسا بالقنا  تایبدا  زا  نخس 
: دـبلطیم هناگادـج  یباتک  هکلب  هلاقم  دوخ ، هک  تسا  ناوارف  ياهلـصوح  تقد و  دـنمزاین  دـشاب ، ظوحلم  ییاروشاع  تایبدا  اـب  نآ  هطبار 

هلوـقم هب  یقوـش  قوذ و  كدـنا  مینکیم و  سفنت  شیاـضف  رد  میراد و  روـضح  نآ  رد  هک  تسا  ياهزوـح  اریز  تسا ، لهـس  نآ  لـیلحت 
تایبدا نیا  نتم  رد  دوش و  نومنهر  اههرطاخ و ... یبدا ، تـالاقم  اهناتـساد ، راعـشا ، زا  یناـشورخ  لیـس  هب  ار  هدـنهوژپ  دـناوتیم  تاـیبدا 

اما ددرگ . عقاو  راکنا  دروم  ای  دشاب  سرتسد  زا  رود  نادنچ  نآ  هثداح  خیرات و  هک  تسین  يرما  ینعی  دهد ؛ رارق  اهنآ  شنیرفآ  قلخ  دهاش 
تشذگ نودب  زین  و  نآ ، نیماضم  رد  جردنم  ياههشیدنا  قمع  اههشیر و  تخانش  نآ و  يارجامرپ  هنیـشیپ  رب  رظن  نودب  اریز  تسا ، عنتمم 

تسا و مزال  اهیگنهرف  هسیاقم  یخیرات و  ياهلیلحت  رد  هک  هنوگنآ  زا  نآ -  يرکف  غولب  ندیـسرارف  عیدـب و  راثآ  قلخ  يارب  مزال و  ناـمز 
زج داد و  تسد  هب  نآ  زا  یعماج  تخانـش  لماک و  لیلحت  ناوتیمن  دسرارف ،-  شمزال  نامز  ات  درک  هلـصوح  دـیاب  اهنرق  نازیم  هب  دـیاش 

تروص يرگید  راک  ناوتیمن  صاخ ، دنمرنه  ره  رثا  رعـش و  رد  هتفر  راک  هب  درفنم  ياهـساسحا  راکفا و  جارختـسا  اههنومن و  يروآدرگ 
دنمتردـق ناشخرد و  ياهقباس  اب  ام  رعـش ، رما  رد  هنومن  ناونع  هب  هک  تسا  هلأسم  نیا  مه  یکی  الاب ، نایب  رب  هوالع  رما  نیا  تلع  هتبلا  داد .
یناهفـصا یقارع ، یناسارخ ، ياهکبـس  دـنمتردق  نارعاش و  یقالخا  ینافرع و  زغمرپ  نیماضم  یناهفـصا و ... یقارع ، یناسارخ ، ياـهکبس 

ییادتبا و عقوت  تسا و  هتفرگ  ار  یـسراپ  نهک  تایبدا  رـساترس  هک  میتسه ، وربور  یگرزب  نارعاش  یقالخا  ینافرع و  زغم  رپ  نیماضم  و ...
رارق نیشیپ  تمظع  نآ  ریثأت  تحت  راچان  هب  نآ ، زا  شیپ  رعش  اب  یمالسا  بالقنا  رعـش  ندرک  هسیاقم  رد  رگلیلحت  داقن و  کی  هاگآدوخان 

کبـس ياراد  هن  بالقنا  رعـش  هک : دـش  دـهاوخ  لیبق  نیا  زا  هسیاقم  هجیتن  دروآ و  دـهاوخ  هارمه  هب  ار  باوصان  یتواـضق  اـبلاغ  هتفرگ و 
درک دادملق  رصاعم  تایبدا  رد  شنت  ای  شیارگ  کی  ار  نآ  ناوتیم  رثکادح  دراد و  نآ  زا  لبق  اب  یسایق  لباق  نومضم  هن  تسا و  یلقتسم 

الماک عوضوم  ود  هدـشن و  حرط  تسرد  اساسا  هلأسم  اـما -  دـشاب  تسرد  هسفن  یف  نخـس  نیا  زا  یـشخب  دـنچ  ره  هک -  یتروص  رد  و ...
ار یبدا  دقن  کی  طیارـش  یمامت  هک  دریگ  تروص  یقیرط  زا  یتسیاب  عوضوم  تسرد  لیلحت  نیاربانب  دناهدش . هسیاقم  رگیدـکی  اب  رباربان 
اب يربارب  ناوت  هک  دروآ  هسیاـقم  هنحـص  هب  ار  داـعبا  ینعی  دیجنـس ؛ رگیدـکی  اـب  ار  ود  نآ  یقطنم  نیزاوـم  هیاـپ  رب  ناوـتب  دـشاب و  لـماش 

تـسرد زین  یمالـسا ) بالقنا  تایبدا  رد  ار  اروشاع  بدا  ییافوکـش  ینعی   ) راتـشون نیا  ثحب  دروم  هلأسم  رد  دنـشاب . هتـشاد  ار  رگیدـکی 
لیلحت نیا  رد  هدش  تیاعر  لوصا  ناونع  هب  لیذ  تاکن  هب  هجوت  یلـصا  نخـس  عورـش  زا  شیپ  نیاربانب  تسا ؛ يرورـض  تاظحالم  نیمه 
هدرتسگ رایـسب  هک  تسا  یعوضوم  دـبلطیم و  رگید  یتصرف  هک  تسا  يرما  یمالـسا  بالقنا  تاـیبدا  لـیلحت  یـسررب و  - 1 تسا : مزال 
تایبدا نیا  زا  ياهشیر  يوجتـسج  دوشیم  لابند  اجنیا  رد  هچنآ  تسین ؛ مه  نآ  ياهبلاق  زا  یکی  هب  نتخادرپ  لاجم  یتح  اجنیا  رد  تسا و 

هولج اهنومـضم  نیا  یتروص  هچ  هب  هنوگچ و  هک  تسا  روظنم  هتکن  نیا  یـسررب  زین  هدروخ و  دـنویپ  ییاروشاع  ياهنومـضم  هب  هک  تسا 
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هدرتسگ یگدرتـسگ ، رظن  زا  هکلب -  یخیراـت  نس  ظاـحل  زا  هن  هچ  رگا  یمالـسا -  بـالقنا  تاـیبدا  دـش  هتفگ  هکناـنچ  - 2 تـسا . هدرک 
هدیراب يوحن  هب  هتـشاد  ار  یبالقنا  نیماضم  تشک  تقایل  هک  ياهشیدنا  هعرزم  ره  رب  يریگارف  ناراب  نوچ  هتفای و  یمیظع  مجح  گرزب و 

یفرط زا  و  دـنناوارف ؛ اریز  تخاس ؛ حرطم  صاخـشا  اههرهچ و  باب  رد  كدـنا -  دراوم  رد  زج  ار -  لیلحت  ناوتیمن  اجنیا  رد  سپ  تسا ؛
رد یتاعوضوم  دوخ  هک  بلاغ -  ياهبلاق  يروص و  ياهـشیارگ  ای  اهکبـس  هن  تسا و  نیماضم  یـسررب  دوشیم  لابند  اجنیا  رد  هک  یفدـه 

بدا یلجت  هوـحن  افرـص  تسا ، راتـشون  نـیا  رظن  دروـم  هـچنآ  هـکنیا  تـسا  يرورـض  نآ  هـب  هجوـت  هـک  یمهم  هـتکن  - 3 دـنقیقحت . روخ 
دوجوم نیماضم  عاونا  همه  لیلحت  ياعدا  هن  یمالـسا و  بالقنا  رـصاعم  تایبدا  ياوتحم  رد  دـنمتردق -  ینومـضم  ناونع  هب  ییاروشاع - 

رد یلبق  قایـس  رطاـخ  هب  اـما  تسا ، رـضاح  رـصع  رد  حلطـصم  ياـنعم  ناـمه  راتـشون  نیا  رد  تاـیبدا  زا  دارم  - 4 تسا . تاـیبدا  نـیا  رد 
ییاهدومن رگید  هرطاخ و  نامر ، ناتـساد ، نوچ  ییاهبلاق  هنرگو  دوب  دهاوخ  حرطم  راعـشا  رتشیب  لاثم  دروم  ياههنومن  نیـشیپ  ياهراتفگ 

. دنایسررب لیلحت و  هتسیاش  زین  یبدا 

تیعقاو کی  ناونع  هب  یمالسا  بالقنا  تایبدا 

باب نیا  رد  هلأسم  نیلوا  تسا  یهیدب  هن »؟ ای  تسا  حرطمیمالسا  بالقنا  تایبدا  ناونع  هب  ياهلوقم  اساسا  ایآ   » هک تسا  یمهم  هلأسم  نیا 
رظن دروم  نآ  نومضم  ای  یناسارخ ؟ کبس  مییوگیم  هکنانچ  تسا ، روظنم  یصاخ  یبدا  کبـس  ایآ  تسیچ ؟ هلوقم  زا  دارم  هک  تسا  نآ 
هدوب تاـیبدا  یعون  دـهع  هک  تسا  ینیمزرـس  نآ  زا  دارم  اـی  تسا و  یناـفرع  نومـضم  ياراد  يولوم  رعـش  دوشیم  هتفگ  هکناـنچ  تسا ،

ار تیعقاو  نیا  دوشیم ، هداد  لاؤس  نادـب  هک  یباوج  ره  زا  هتـشذگ  ناریا و ؟... تاـیبدا  دـنه ، تاـیبدا  دوشیم  هتفگ  هک  روطناـمه  تسا ،
اب هک  تسا  یکرتـشم  يریگتهج  نومـضم و  ياراد  ناریا  ریخا  ههد  ود  لقادـح  یبدا -  راـثآ  زا  یمیظع  مـجح  هـک  درک  راـکنا  ناوـتیمن 

اهـشرازگ و هرطاخ ، نامر ، ناتـساد ، رعـش ، زا  معا  راثآ  نیا  تساهنآ ؛ يایوگ  نابز  هکلب  راگزاس  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یگنهرف  رـصانع 
نیا هک  تسا  شـسرپ  نیا  ياج  زاب  اجنیا  رد  یمالـسا  بالقنا  زا  يریاعـش  اهنامرآ و  هدننک  سکعنم  یعون  هب  کی  ره  هک  تساههمانرفس 

رد هک  یـساسا -  هلأسم  نیا  هب  یگمه  اهلاؤس  نیدـب  باوج  هتبلا  دنتـسه و ؟... ياهشیدـنا  هچ  هدـنیامن  هدـش و  هدورـس  یبلاق  هچ  رد  راثآ 
یقارع یناسارخ و  ياهکبس  اب  فیدرمه  تایبدا  زا  تسا  ياهزوح  دوخ  یمالسا  بالقنا  تایبدا  ایآ  هک  ددرگیمرب  دش -  رکذ  راتفگـشیپ 
روـضح دـش و و  رکذ  هک  تسا  يراـثآ  دوـجو  دوـش ، عـقاو  ددـجم  لاؤـس  کیکـشت و  دروـم  دـناوتیمن  هچنآ  اـما  تسین ؛ نـینچ  اـی  و ...
لیلحت يارب  رـصانع  زا  نازیم  نیمه  تسا و  هتفرگ  تأشن  بالقنا  نامز  لوحتم  عامتجا  زا  هک  یناسنا  كاپ و  یفطاوع  الاو و  ییاههشیدنا 

[ . 55 . ] تسا یفاک  ام  رظن  دروم  هلأسم 

بالقنا ربمایپ  لحار  ماما 

هراشا

، نیاربانب تفرگیم . وا  هیحان  زا  ار  شیوخ  رگتیادـهیونعم  يورین  بالقنا  دوب و  ماما  میلاعت  زا  مهلم  یمالـسا  بـالقنا  حور  دـیدرت  نودـب 
، نانخس فلا ) تخانش : قیرط  ود  زا  ناوتیم  ار  هلأسم  نیا  تسوا . هاگدید  زا  بالقنا  يرکف  همانرب  هدننک  میـسرت  يو  ياههتـشون  هتفگ و 

نآ راعشا  ب ) ماع ) نایبدا  . ) دهدیم لیکـشت  ار  يو  راثآ  یهافـش  بوتکم و  تایبدا  ددعتم  ياههبنج  هک  وا  بتک  اههتـشون و  اههیمالعا ،
. تسا هتشگ  رشتنم  يو  تافو  زا  سپ  اتدمع  هک  ترضح 

ماع تایبدا 
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لیکـشت ار  یعیـسو  نادـیم  تسایـس و )... هفـسلف ، قالخا ، ، نافرع  ) نآ فلتخم  ياههبنج  تسا و  رایـسب  اهینتفگ  ماما  ماع  تایبدا  باـب  رد 
ییاهبلاق نآ  زا  اجنیا  رد  دجنگیمن . كدـنا  نیا  رد  اهنآ  ینید  یعامتجا -  یناعم  نیماضم و  اوتحم ، زا  ثحب  نآ و  رد  دورو  هک  دـهدیم 

دعب ناوتیم  دومن  هظحالم  نآ  رد  ار  ییاروشاع  میلاعت  یعون  هب  دیجنـس و  ثحب  دروم  عوضوم  اب  ار  اهنآ  رتسوسحم  طابترا  ناوتیم  هک 
زا ياهزومآ  هقف ، تسایس و  دنویپ  فلا ) تخاس : حرطم  نآ  زا  دعب  ار  يو  یعامتجا  یسایس  راثآ  لوا و  هجرد  رد  وا  راثآ  یهقف  یسایس - 

بوتکم تروص  هب  دعب  سرد و  تروص  هب  ادـتبا  هر )  ) لحار ماما  تضهن  عورـش  زا  اهلاس  هک  هیقف » تیالو   » هیرظن ییاروشاع  بدا  میلاعت 
لقاال و  دوب ، هدش  طابنتـسا  جارختـسا و  اروشاع  گنهرف  قامعا  زا  هک  دوب  یفیرظ  هزومآ  تقیقح  رد  تشگ ، حرطم  یعیـش  هقف  هزوح  رد 
حور هک  دـناسریم  باـتک  نآ  رب  یهاـتوک  رورم  دوب . ریظنیب  هعیـش  یهقف  هشیدـنا  هزوح و  بوتکم  راـثآ  ناـیم  رد  شنیون  حرط  نیا  رد 

، رثا نیا  دوشیم . باریـس  ییاروشاـع  بدا  همـشچرس  زا  هک  تسا  یبدا  تنـس و  مرجـال  تسا و  اروشاـع  تضهن  عیدـب  رثا  نیا  رب  مکاـح 
رد دـیرادب و  هضرع  ار  مالـسا  : » هک دراد  ياهیـصوت  نینچ  زین  دوخ  دـنکیم و  یفرعم  مدرم  هب  ار  اروشاع  قیمع  گنهرف  هک  تسا  یباـتک 
هب نآ  یجیردت  لیـصفت  هک  دوب  ياهشیدـنا  ماما ، هیقف  تیالو  باتک  [ . 56 .« ] دـیروآ دوجو  هب  اروشاـع  ریظن  یتکرح )  ) مدرم هب  نآ  هضرع 
وا نانخـس  تقیقح  رد  تفرگ ؛ هدهع  هب  ار  شمیلعت  هفیظو  هر )  ) ماما دوخ  هک  دوب  ياهزومآ  درک و  روهظ  ناریا  یمالـسا  تضهن  تروص 

دنزرف نآ  فرژ  ياهمایپ  اههیمالعا و  نانخـس ، رد  هک  دوب  ییاروشاـع  هشیدـنا  نآ  شرتسگ  يزوریپ ، زا  سپ  یمالـسا و  تکرح  لوط  رد 
زا ار  اهنآ  ناوتیم  تشادـن و  مک  يزیچ  زین  یبدا  رثا  هعومجم  کـی  زا  یظفل  ياـهییابیز  رظن  زا  اـفاصنا  تشگیم و  سکعنم  ع )  ) نیـسح

یعامتجا یمدرم -  تایبدا  ب ) دومن : هسیاقم  ناریا  تایبدا  زور  نابز  رصاعم و  حرط  یبدا  راثآ  اب  اوتحم -  زا  رظن  فرص  و  بلاق -  ظاحل 
رد هکنآ  نمـض  هر )  ) ماما ماع  یبدا  راـثآ  رد  هتفر  راـک  هب  تسا  يریباـعت  هک  لـیذ  ياـههنومن  ییاروشاـع  تاـیبدا  زا  يرگید  هولج  ماـما :

هداد ياج  دوخ  رد  ار  بتکم  نآ  نیماضم  هک  تسا  ناگژاو  زا  ییاهبلاق  هدـنزاس  اـهبیکرت و  حارط  تساروشاـع ، بتکم  میلاـعت  هدـنرادرب 
نابز و هب  ییاروشاع  بدا  ثاریم  هدـنهد  لاقتنا  رـصاعم و  یبدا  هشیدـنا  شخبماهلا  دـید ، بالقنا  يابدا  راثآ  رد  ناوتیم  هکنانچ  تسا و 

ياهبش يروشحلـس - . ياهزور  ینافرع و  يونعم و  ياهبـش  اروشاع ، بش  دیـشوپن - . تلذ  هماج  ات  دیـشوکب  تسا - : ناریا  زورما  راتفگ 
دنتخات شیپ  هب  هقفعت  تقیقح  فشک  ات  هک  نانآ  رب  مالس  رادراخ - . ياهمیس  ياهمخ  چیپ و  زا  روبع  رادغ و  نمـشد  ياهنکفا  بمب  رات ،
یهاوگ ناشرکیپ  هراپ  هراپ  تاعطق  نوخ و  تارطق  ار  ناشتقادـص  ثیدـح  دـنب  دـنب  هک  دـندش  یقداـص  نارذـنم  دوخ  تلم  موق و  يارب  و 

رـصع راگدای  دـیزی ، دنـشکب و  باتک  یحو و  رب  خرـس  ملق  دنتـساوخیم  هک  نایفـسوبا  تیلهاـج  قطنم  دوبن ، اروشاـع  رگا  تسا - . هدرک 
مالسا میرم و  نآرق  رس  رب  میتسنادیمن  دنکرب ، ار  یهلا  تموکح  داینب  تشاد ... دیما  یحو  نادنزرف  تداهـش  اب  هک ... یتسرپ  تب  کیرات 

قـشع ثیدـح  نییعت  توارط  لـصو و  راـهب  يوـب  نآ  ياههفوکـش  هک  تسا  يرمثرپ  تخرد  هبیط و  هرجـش  جیـسب ، دـمآیم - . هچ  زیزع 
یناـشنیب یماـنمگ و  رد  ناـشن  ماـن و  نآ ، ناـگتفای  تیبرت  هـک  تـسا  یمالـسا  كاـپ  هشیدـنا  جارعم  ناـگنهرباپ و  تاـقیم  و  دـهدیم ...

اهدص اهنیا و  [ . 57 . ] دناهدومن اضما  نیرخآ  ات  نیلوا  زا  نادهاجم  همه  ار  نآ  لیکـشت  رتفد  هک  تسادخ  صلخم  رکـشل  جیـسب  دناهتفرگ .
یسررب قیقحت و  روخ  رد  تسا  یعوضوم  دوخ  هک  دنزاسیم  ار  لحار  ماما  یعامتجا  بدا  زا  يراگدنام  اوتحمرپ و  هعومجم  رگید  هنومن 

. تسا هتفرگارف  ار  نآ  رساترس  ییاروشاع  بدا  راهظا  ماهلا و  تسادیپ  هکنانچ  و 

راعشا

اما تسین . تشاد ، نآرق  اب  دنویپ  هک  وا  یلاعتم  نافرعریـسفت  یـسررب و  تقایل  ار  راتـشون  نیا  تسوا و  دوخ  صاخ  نافرع  رعـش  ماما ، رعش 
همه ادهشلادیس »  » هک دوب  هتفگ  اهراب  دوخ  وا  هکنیا : نآ  دوش و  هتفرگ  هدیدان  دناوتیم  زین  ماما  رعش  زا  نخس  رد  تسا و  ملسم  هتکن  کی 
نیا زا  و  تسا .». هداد  اـم  تسد  تسا  هدروآ  ادهـشلادیس  ار  زور  فرح  الـصا  تسا ، زور  فرح  هشیمه  ادهـشلادیس  فرح  تـسه ... اـج 

تـضهن اب  هنوگچ  نافرع  هک  تساـجنیا  لاؤس  اـما  دـشاب . ییاروشاـع  رعـش  دـیاب  زین  وا  رعـش  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  نآ  لاـثما  نخس و 
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ناوتیم هنوگ  ود  هب  ار  لاؤس  نیا  باوج  دـنریگیم ؟ ياج  ینافرع  رعـش  بلاوق  رد  ناسچ  ییاروشاع  نیماضم  تسا و  طابترا  رد  اروشاع 
: لامعا رادرک و  زا  یباوج  راعشا و  راثآ و  زا  یباوج  تفای ؛

ییاروشاع نافرع 

لاثما یتح  هک  دیوگیم  نخـس  دنتـسین ، انـشآ  یقیقحنافرع  هب  هک  یناسک  يارب  ینتفاین  تسد  بان و  ینومـضم  زا  دوخ  رعـش  دنچ  رد  اما 
نوچ دوخ  يدوخ  لیح  نک  كدینکف  اغوغ  تسود  لامج  هدـیدان  ینزب  قحلا  انا  فال  يروصنم  اـت  : دـناهدوب ربخیب  نآ  زا  مه  جـالح » »

زا نتشیوخ  باجح  رادربیهاگآان  وت  شتیوه  رـس  رد  یهاوخ  دوخ  ینزب  قحلا  انا  سوک  ات  : زین »و  ینرا  » یب وا  لامج  دنک  هولج  ات  یـسوم 
ار زیچ  همه  هدوبن و  لیاق  دوخ  يارب  يرگید  تیدوجوم  چـیه  هک  تسا  نآ  یعقاو  نافرع  سپ  [ . 58  ] یهار ردنا  زونه  نآ  ندوب  اب  هار  رس 
اب دـنیوگ  قحلا » انا   » شاف هک  نایعدـم  نیز  : تسا هدومرف  رگید  ياج  رد  دومن : نینچ  ع )  ) نیـسح ماما  هک  روطنآ  درک ، انف  تسود  هار  رد 
نآ زج  راعـشا  نیا  موهفم  ایآ  [ . 59  ] مردـب نابوک  ياپ  ناشک و  دایرف  فراع  فوسلیف و  میکح و  راموط  : زین وزگره  مدـیدن  اـنف  ینیبدوخ ،

نافرع ملع  رد  هن  دش و  انف  اجنآ  دیـشک و  اههثداح  هصرع  هعماج و  نتم  هب  ار  نافرع  یتسیاب  هللا -  يانف  دنلب  يانعم  زا  هتـشذگ  هک -  تسا 
؟ نافرع باتک  ای  نافرع  ملع  رد  هن  دـش و  انف  اجنآ  دیـشک و  اههثداح  هصرع  هعماج و  نتم  هب  ار  نافرع  یتسیاب  هللا -  یف  ناـفرع  باـتک  اـی 

نایتاجانم رحـس  ياعد  نافراع و  رکذ  هقلح  هک  نانآ  : » دـناسریم ددـم  ام  هب  نینچ  راعـشا  نیا  ریـسفت  رد  س )  ) ماما زا  يرگید  روثنم  راثآ 
رد قح  ترـضح  يایاطع  زا  هک  نانآ  دـناهدیدن و  تداهـش  زج  ییوزرآ  ناشروضح  هلـسخ  رد  دـناهدرک ، كرد  ار  تیناحور  اـههزوح و 

نیتسار باب  هک  تسا  نامه  تسا و  ییاروشاع  یسامح و  نافرع ، نیا  [ . 60 .« ] دناهتساوخن تداهش  هیطع و  زج  برقت  صولخ و  ینامهیم 
هدوبن و نیا  زج  وا  تایح  یگدنز و  یفرط  زا  دومن . هئارا  تیرـشب  هعماج  هب  ار  ینادرگاش  نینچ  دوشگ و  مالـسا  ردـص  رد  ار  هللا  یف  يانف 

مالـسا اساسا  هک  دـیرفآیم  ار  رواب  نیا  هک  دادیم  ناشن  یناگدـنز  نتم  رد  نانچ  ار  مالـسا  تخاس و  دورطم  ار  هناـیفوص  تلزع و  بتکم 
دـش رکذ  هچنآ  تسین و  هلاقم  نیا  یگتـسیاش  رد  ماما  بدا  رعـش و  هشیدنا ، زا  نخـس  يراب  ندوب . ینیـسح  ینعی  یگدنز  یگدنز و  ینعی 

ناـیب يارب  يرگید  لاـجم  اـجنیا  رد  ع .)  ) نیـسح رورپ  ناـسنا  میلاـقا  زا  نیتسار  يدولوم  هوکـشب و  ياهنحـص  زا  دوب  یکچوک  حرط  اـهنت 
هدنـسب تاـیبدا  نیا  زا  یلک  یتایـصوصخ  لوـصا و  رکذ  هب  اـهنت  تسین و  یمالـسا  بـالقنا  ناوـج  تاـیبدا  رد  ینیمخ  ماـما  بدا  لیـصفت 

: دوشیم

هوکشاب هسامح  کی  لیصفت 

هراشا

لـصف تفاییم و  طسب  یتسیاب  رـصع ، نیا  رد  نونکا ، نید و  نایانـشآ  درد  هبرجت  جنر و  اهنرق  هدـیکچ  دوب و  اروشاع  میلاعت  مسجت  ماما ،
هک دـش  نانچ  دـناوخ و  ار  سدـقم  باتک  نیا  شیوخ  يرطف  قوش  اب  هعماج  یبالقنا  هشیدـنا  دـناوخیم . مدرم  رب  هرابود  ار  اروشاع  لصف 

نیا رد  هچنآ  تشگ . باتک  نیا  لیصفت  تما -  کی  یهلا  لیم  یتاذ و  قوش  زا  هوکـشرپ  یلجت  کی  ناونع  هب  یمالـسا -  بالقنا  تایبدا 
تردــق اهکبــس و  عوـنت  تـسا : نـینچ  راوتـسرهف  روـط  هـب  دوـمن  رکذ  ناوـتیم  شهوژپ  روـخرد  لـمأت و  لـباق  تاـکن  ناوـنع  هـب  اـج 

دوخان يرنه  راثآ  ناگدننیرفآ  ییوگ  هک  تسا  هدوب  رادهثداح  نیرفآ و  نومـضم  ردقنآ  ریخا  يههد  ود  رد  یمالـسا  بان  هشیدـنانیماضم 
همه رد  هتـسنادن و  یـصاخ  کبـس  هب  دودحم  ار  نتـشیوخ  رعـش ، رد  هنومن  ناونع  هب  دناهتفرگ و  هشیدنا  نیا  تمدخ  هب  ار  یبلاق  ره  هاگآ 

یناهفصا کبس  رد  هیثرم  هدیصق و  یقارع و  کبـس  رد  لزغ  ات  هتفرگ  یناسارخ  کبـس  ياهیونثم  زا  دناهدومزآ ؛ هحیرق  اهتروص  اهکبس و 
رد هتفخ  وتیب  نوخ  رد  هلی  يداو  بش  دوبک  يا  (: ماما گوس  رد  : ) دناهدورـس نینچ  ییامدـق  هدـیچیپ و  یخرب  ون . ياهبلاق  رد  يراعـشا  و 
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هداس رگید  یخرب  و  [ . 61  ] دروان رد  نالد  هدنز  رپس  تیاعد  يو  دروان  رد  نالی  نامیا  شـشوج  تلد  ياوتیب  نوخ  رد  هلگ  ناگرگ  لغآ 
يوس نآ  رد  وت  ریخ  رکذ  دـننک  تاهابم  وت  دوجو  هب  ناشوپ  هقرخ  : دناهدورـس نینچ  لـحار ) ماـما  فصو  رد   ) یقارع کبـس  زا  رثأـتم  اـما 

زا هتخیمآ  ینابز  اـب  رگید  ضعب  و  [ . 62  ] دننک تاغوس  هیده و  ار  وت  سافنا  رطع  دـندرگ  قراف  وت  ياشامتز  نوچ  نایـسدقدننک  تاوامس 
رد هک  یـشورسدیهش  نوخ  رد  هتفخ  شو  قیاقـش  دیهـش  نوگلگ  هقرخ  فراـع  ـاله  : دـناهتفگ نینچ  دیهـش ) فصو  رد   ) هساـمح لزغت و 

هدش رکذ  ياههنومن  [ . 63  ] ندش وتسرپ  ندوشگ  رپ  اشوخ  ندش  وطسرا  درادن  ییافصدورس  مناج  شوگ  رد  هنادنر  هچ  دوب  وت  يان  شرع 
. دراد اهکبس  ددعت  اهنابز و  عونت  زا  ناشن  مه  تسا و  ییاروشاع  گنهرف  هب  طبترم  نیماضم  يایوگ  مه 

ارگعقاو رعش  یمدرم و  تایبدا 

هراشا

هدافتـسا نیا  دریگیم و  ناوارف  يهرهب  لیخت  رـصنع  زا  ناتـساد  رعـش و  نوچ  یـصاخ  ياهبلاق  رد  هژیوب  تایبدا  هک  تسا  یملـسم  رما  نیا 
رطاخ هب  یمالـسا  بالقنا  تایبدا  رد  دهدیم . یتسیلآهدیا  یتروص  ار  رثا  لکـش  لیخت  نیا  هک  اجنادـب  ات  دـسریم ، طارفا  دـح  هب  یهاگ 

هار بالقنا  رـصاعم  تایبدا  رد  ریگارف  ییارگعقاو  یعون  نآ  ياههاگدید  هعماج و  لوحت  بالقنا و  یبهذم و  قوش  روش و  ندوب  یناگمه 
زا ياهسامح  هک  دـیدیمن  يزاین  بالقنا  رـصع  هدنـسیون  رعاش و  رگید  ترابع  هب  دوبن ؛ يرگید  زیچ  مدرم  دوخ  زج  تیعقاو  نیا  تفاـی و 

لعفلاب ناهج  رد  هک  دنک  هراشا  یساسحا  هب  ای  دناسانشب و  رعـش  ناسل  اب  دندوب  وا  سرتسد  زا  رود  هک  ار  یمدرم  ای  دنک ، ریوصت  ار  خیرات 
دنمزاین تروص  کی  هن  تسا و  مدرم  يراج  هفطاع  شراگن  هعماـج و  دوخ  ریوصت  یمالـسا  بـالقنا  رعـش  دـشاب . هتـشادن  یعقاو  وا  دوخ 

ای دورـسیم و  رعـش  يدیهـش  ياثر  رد  ای  درکیم ، فصو  ار  هر )  ) ماما هک  یماگنه  رعاش  هک  دوب  ور  نیا  زا  ینهذ . ای  یخیراـت  ینومـضم 
بتکم و  ع )  ) نیـسح لثم  نیماضم  نیا  یخیرات  ياههوسا  اب  یتوافت  دادیم ، اج  رعـش  ياههناخ  رد  راثیا  گنهرف  زا  ار  دوخ  دـنلب  ساسحا 
عوضوم هس  رد  ار  ندوب  یمدرم  ییارگعقاو و  نیا  ناوتیم  اجنیا  رد  . دـندوب گنهرف  نآ  رـصاعم  هولج  وا  رظن  رد  نانیا  دـیدیمن و  اروشاع 

رد یـصاخ  هاگیاج  ینیـسح  بالقنا  گنهرف  يهصالخ  ناونع  هب  س )  ) لحار ماما  بان : نیماضم  يادتقم  ماما ، فلا ) : تخاس حرطم  مهم 
خـساپیب شـسرپ  اهمـشچ  : اههنومن دـناهداد : هئارا  شریوصت  رد  ار  روعـش  تیاهن  وا  يهتفیـش  نارعاش  هک  ینأش  تسا ؛ هتفاـی  رـصاعم  رعش 

رورغ يا  [ . 64  ] اهیناشفا لگ  زاغآ  وت  تشگنارس  يا  یهدب  نتفکش  مکح  لگ  هب  هک  دش  نآ  تقواهیناوارف  میسقت  يهنشت  اهتسد  اهیناریح 
اوتف وت  يوربا  امتفرگ ز  اروشاـع  ضغب  ار  اـم  ریپ  تفرگ  اروه  یه و  یهار  نوخ  تشدوشزاـب  نیرید  ياـهتحارج  يا  وش  زاـغآ  اـههیرگ 
بدا كاپ  تاساسحا  اهنآ  رد  هک  تفرگ  غارس  ناوتیم  نآ  زا  رتشیب  هکلب  رعـش  اهدص  اههنومن  نیا  زا  . میربیم الوت  وت  لاخ  هب  ام  میربیم 

[ . 65 . ] تسا هتفای  یلجت  ماما  فیصوت  رد  ییاروشاع 

دنمتردق ياهژوس  گنج 

یبهذم و ياهساسحا  هدنز و  یسامح  ياهنومضم  هب  ار  رعـش  هژیوب  رـصاعم و  تایبدا  ات  دوب  یلماع  بالقنا  تسخن  ههد  رد  گنج  هدیدپ 
مهم هتکن  دزاس . زیربل  یناسنا  یهلا و  یناعم  نیماضم و  زا  ار  ناگدنسیون  ارعش و  ناهذا  نآ  یعامتجا  يونعم و  هبذج  دزیگنارب و  یـسومان 

تایبدا رد  هدـش  قلخ  راثآ  زا  يرایـسب  دراد . یپ  رد  ار  اروشاع  تضهن  مایق و  یعادـت  هک  تسا  هزرابم  عافد و  ياههزیگنا  نوناک  اجنیا  رد 
هـسامح ریوصت  رعـش  رگید  اجنیا  رد  تسا . هدوب  گنج  گرزب  هثداح  قولخم  روثنم ، تایبدا  رد  هچ  موظنم و  تاـیبدا  رد  هچ  اـم ، رـصاعم 

رگید راب  هک  تسا  یتقیقح  هکلب  ددرگیمن ، یقلت  لبمـس  کی  ناونع  هب  ییاروشاع  تاـیبدا  رد  تسا و  هساـمح  رد  تکرـش  هکلب  تسین ،
يهشیدـنا هوکـشرپ  ياههنحـص  دـنزیمآیم و  مه  هب  يونثم  روش  لزغت و  هسامح و  تسا ؛ هدرک  ریخـست  ار  اهنآ  هتفای و  روضح  ناـهذا  رد 

یمالسا بالقنا  تایبدا  رد  نآ  یلجت  هب  یهاگن  ییاروشاع و  بدا  رد  www.Ghaemiyeh.comيریس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 35زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


هن هراب  نیا  درمار  وت  تسایرد  هب  لیم  رطخ  جاوما و  نیا  رد  هک  ار  وت  تساغوغ  هچ  زاب  نم  ینافوت  لد  : اههنومن : دـننکیم ریوصت  ار  هزرابم 
هنرو يا  هن  ضیف  لباق  تسا  شون  اشون  يهماگنه  دـشوجیم و  هداـبار  وت  تساـپ  رد  هلـسلس  ياهسوسو ، يهدـنام  دـنتفر  ناراوس  هنرو  يا 

نم و راگدای  لگ  تسود  يا  دنامیم  غاب  رد  میدرپس  ناج  رگا  زیخرب  زیخ  رحـس  میـسن  نیا  اب  : لزغ کی  زا  یتمـسق  [ . 66  ] ار وت  تسایهم 
كاخ نیا  يوب  ع )  ) نیـسح دنلب  مچرپ  ثراو  [ . 67  ] وت نم و  رارق  ياج  ایرد  يوس  موریم  نم  مرارقیب  مباـتیب و  مراودـیما  دور  نوچوت 

نیا [ . 68  ] اهنت نایدیزی  فاصم  رد  راب  رگید  ع )  ) نیسح ادابم  ناهاهنشوج  هانپ  رد  نایلوخ  دنهاوخیم  هزین  هب  اهرـس  زابتسا  اروشاع  يوب 
اب ار  قشع  البرک  باتک  زا  دنیاشگیم  رگید  لصفدنـشکیم  رب  رد  حبـص  نوچ  ار  لصو  باتفآ  دنـشکیمرپ  نونج  شرع  ات  هک  نالابکبس 

لزنم هب  لزنم  مربیم  [ . 69  ] دنملـسم لیلد  لصو ، هب  ار  وت  نانیاک  رابم  البرک  رگد  رجه  کشا  هدید  زادنـشکیم  رگید  شقن  نوخ  رهوج 
ار شیوخ  رانک  ایرد  لغب  رد  دراشفیم  مییایرد  لد  نیا  نافوت  هب  دراد  یتفلاار  شیوخ  راک  زاغآ  مرب  نایاپ  اـجک  اـت  ار  شیوخ  راد  بوچ 

هلیـسو هب  زیچ  ره  زا  شیب  اهبیکرت و  ناگژاو و  اب  هک  تسا  گنج  هرود  یـسامح  راعـشا  يایرد  زا  ياهرطق  اهنت  هدش  دای  ياههنومن  [ . 70]
هئارا زورما  نابز  هب  ار  نیماضم  نامه  یهاگ  یتح  دنکیم و  هدنز  ار  مالسا  ردص  موس  ات  لوا  نرق  ییاروشاع  تایبدا  نامه  نوخ  نومضم 
هراشا يارب  یلاجم  رگید  هک  دوب  دـهاش  ار  اروشاـع  گـنهرف  روضح  ناوتیم  زین  هرطاـخ -  ناتـساد و  لـثم  روثنم -  تاـیبدا  رد  دـهدیم .

. تسین اهنادب 

تداهش راثیا و  گنهرف 

زین یمالـسا  بالقنا  بدا  رد  هک  تسا  تداهـش  هریـس  راـثیا و  گـنهرف  تساروشاـع ، بدا  بتکم  ناـغمرا  هک  يرگید  یلاـعتم  نومـضم 
تداهـش دیهـش و  تسا . هدرک  بذج  دوخ  هب  ار  هزرابم  بتکم  ناگدرورپ  راوتـسا  ياهمزع  ناگدنـسیون و  نارعاش و  فیطل  ياههشیدـنا 

داجیا ياهزات  ساسحا  گنج ، نارود  رد  هژیوب  بالقنا و  رـصع  رد  نآ  روفو  روضح و  اما  تسین ، اـم  تاـیبدا  رد  يدـیدج  نومـضم  هتبلا 
هشیدنا ياهبلاق  نیرتزادرپ  نومضم  هدوب ، یگدنز  رعش  نیرتهزاوآ  دنلب  هکنانچ  تخاس و  رارقرب  ناقشاع  فطاوع  اب  کیدزن  یتفلا  درک و 
ردمینک تیامح  ار  اههلالآ  هک  مینک  تعیب  هلال  لگ  اب  ایبمینک  ملکت  نادیهـش  مسر  هب  مینک  مگ  ار  شیوخ  ادخ  رد  ایب  : اههنومن : تشگ زین 

نآ رب  هلال  لگ  هک  یگنـس  دـنراذگب  مرازم  يور  دوشن  تمـسقهتسشنن  يروبع  مخز  نآ  رب  هک  ییاـپ  تسین  شنتـساخرب  تأرج  ازج  زور 
دورن ورب  داب  شوخ  وت  شرع  رفس  ابیلدنعنیا ! زا  رتابیز  هریاد  نیا  زا  دنتفرن  هک  یتفر  ناسنآ  رحس  تداهـش  ریـشمش  ریز  [ . 71  ] هتسبن شقن 

[ . 72  ] نیا زا  رتابیز  هرظنم  نآ  رد  دید  تمهاوخ  باسح  زور  ادخ  هب  اما  یتماق  دق و  شوخنیا  زا  رتابیز  هرگنک  نآ  يوس  سک 

عیدب ياهبیکرت  ناگژاو و  هدنز ، نیماضم 

ینعی تسا ؛ دـیدج  نابز  رد  عیدـب  ناگژاو  روهظ  زین  نهک و  ياهبلاق  رد  دـیدج  یناعم  زورب  بالقنا ، تاـیبدا  زراـب  ياـهیگژیو  زا  یکی 
يدـمآ راک  ییامزآ و  نابز  نیا  تیقفوم  تلع  اهبلاق . نامه  رد  هزات  یناعم  شنیرفآ  قـالخ و  وحن  هب  تاـیبدا  نیرید  تنـس  زا  يریگهرهب 

هب تسا ؛ راثآ  رد  هتفر  راـک  هب  یناـعم  لـعفلاب  روضح  یبدا و  نیماـضم  ندوب  هدـنز  زیچ  ره  زا  رتشیب  دـیدج  ياـهبیکرت  رد  تاـیبدا  یتنس 
یتح هکلب  تسین ، شیوخ  بدا  یخیرات  تیاور  هروطـسا و  دـنمزاین  اهنت  هن  زورما  بیدا  رعاش و  تشذـگ -  البق  هکنانچ  رگید -  تراـبع 
دراد رارق  هثداح  نتم  رد  زین  دوخ  دنکیم و  هدهاشم  هدنز  رضاح و  ياهنوگ  هب  ار  شیوخ  ییاروشاع -  بدا  ینعی  نیماضم -  نیرتیلاعتم 
نامه دنز ، دنویپ  بدا  يهوسا  نومضم و  اب  ار  شیوخ  ساسحا  کیلبمـس  نابز  هب  هیانک و  هراعتـسا و  اب  دهاوخب  هکنآ  زا  شیپ  نیاربانب  و 

لیذ رد  تسا . هتخاس  رضاح  شیوخ  رثا  ینوریب  هصرع  رد  ار  اهنومـضم  هدیـشخب و  مسجت  ار  اهلبمـس  ایوگ  دنکیم  ریوصت  هک  ار  تیعقاو 
رکذ تسا  یمالـسا  بـالقنا  تاـیبدا  ندوب  یمدرم  ییارگعقاو و  هدـنیامن  اـبلاغ -  هک -  ار  يدـیدج  ياـهبیکرت  ناـگژاو و  زا  ییاـههنومن 

ناوات هعرزم ، شطع  گوس ، يهروس  لیئربج ، تسد  مکل ، تلمکا  ماج  ناراـب ، زاـمن  گربلگ ، يهداجـس  ریبکت ، رطع  اـهبیکرت : : مینکیم
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، كاخ مزمز ، قیاقش ، ریوک ، رگنس ، مالس ، دهشت ، تداهش ، هنیئآ ، هراتس ، لالز ، میـسن ، رطع ، هلال ، جیـسب ، ناگژاو : باتفآ ... لگ  قشع ،
اما هداس  ياهبیکرت  اههژاو و  زا  یهوبنا  اب  ار  هدـنهوژپ  دـش -  هراشا  هکناـنچ  بـالقنا -  رـصع  راعـشا  رد  هاـتوک  يریـس  و ... اـیرد ، هنـشت ،

یقیقح هدـنز و  ساسحا  رب  یکتم  اما  دـنور ، راـک  هب  ناوارف  زین  رازاـب  هچوک و  مدرم  يداـع  مـالک  رد  دـیاش  هک  دـنکیم ، انـشآ  نیـشنلد 
ياهقباس ییوگ  هک  دـناهتفر ، راک  هب  ون  نهک و  ياهبلاق  رد  نانچ  رعاش  رـصع  رد  رعـش  یعقاو  نومـضم  روضح  تکرب  هب  ناوج و  يارعش 

... دنراد یسراپ  بدا  رد  هنیرید 

رخآ نخس 

، تشذگ هک  یشرازگ  اب  تسین و  کیسالک  ياهبلاق  هب  دودحم  مه  رعش  رد  هکنانچ  تسین ، رعش  هب  دودحم  هتبلا  یمالـسا  بالقنا  تایبدا 
نآ هک  دوزفا  یـسراپ  بدا  گنهرف و  هصرع  هب  ار  يدـیدج  دولوم  تایبدا  نیا  هوالعب  تشاد . ار  نآ  ندناسانـش  ياعدا  ناوتیمن  هاگچیه 

« لتاقم بتک   » زا يرگید  یلجت  ار  نآ  ناوتیم  رایـسب و  نخـس  هتـسیاش  لصفم و  تسا  ياهلوقم  دوخ  هک  دنداهن  مان  تمواقم » تایبدا   » ار
نونکات هک  ادهش  ياههمانتیصو  ارسا و  ياههمانتراسا  ههبج و  گنج و  هرطاخ  بتک  اهدص  تسا ؛ هتشگ  رادیدپ  رصع  نیا  رد  هک  تسناد 
يارجاـم اروشاـع و  هعقاو  خـیرات  بتک  ییاروشاـع و  روشنم  تاـیبدا  زا  يرگید  هوـلج  هک  تسا  ياهدـنز  لـیلد  [ 73 . ] تسا هتشگ  رـشتنم 

هدش رکذ  دراوم  هب  اهنت  تایبدا  نیا  نیماضم  یفرط  زا  تسا . هداد  خر  نانآ  ناوریپ  يارب  زین  رـضاح  رـصع  رد  تیب  لها  تراسا  تداهش و 
نادب بالقنا  نارود  هک  يرکفنشور  نایرج  اب  هزرابم  تسشن : هراظن  هب  ار  نآ  زا  يرگید  داعبا  ات  دبلطیم  يرگید  لاجم  تسین و  رصحنم 
تیرح یگدازآ و  دوب ؛ یمالسا  بالقنا  ياهشیدنا  محازم  رصنع  هک  یگدز  هافر  وجه  بلط و  تیفاع  رعـش  ربارب  رد  تمواقم  دوب ؛ راتفرگ 

و بتکم » تلاصا  « ؛ دوب هدرک  ضوع  تقو  میژر  یـسولپاچ  لاذـتبا و  اـب  ار  دوخ  ياـج  بـالقنا  زا  شیپ  ناـمز  رد  هک  هشیدـنا  هدارا و  رد 
نیا زا  يرگید  داـعبا  همه  دوب و ... مکاـح  تاـغیلبت  زا  يرگید  ریبـعت  هک  رنه » يارب  رنه   » ناـیرج اـب  زیتـس  رد  بدا  رعـش و  رد  نآ  روـضح 

خیرات بتک  رد  هک  ییاروشاع  تایبدا  ینغ  عبانم  زا  دـندش و  ایحا  سفن  هزات  اپون و  نارعاش  تسد  هب  اـبلاغ  هک  تساـیوپ  ناوج و  تاـیبدا 
توکلم شمارآ  رد  هدـیمرآ  هر )  ) لحار نآ  یـسدق  سافنا  زا  تامعن  تاـمارک و  نیا  همه  يراـب  دنتـشگ ... جارختـسا  دیـشکیم ، تبرغ 

ار داسف  لفاغت و  هنوگ  ره  ات  دوب ، هتـشگ  كاـبیب  تسمرـس و  ینیـسح  تیـالو  رثوک  زا  دوب و  ییاروشاـع  بدا  روآ  ماـیپ  دوخ  هک  تسا ،
اهنآ رب  ار  ناـنج  هضور  ناوضر  تاـنج  هرجنپ  اـجنآ  زا  هدومن  توـعد  شیوـخ  ياـهترطف  ياـهغاب  یناـمهیم  هب  ار  اـهناسنا  دـبوک و  مهرد 

ناـهذا رد  ار  شیوخ  تاـیح  هوکـشب ، هرطاـخ  نآ  هک  داـبم  زگره  دـهد ... میلعت  اهنادـب  ار  رجاـهم  ناخرـس  هنیـس  زاورپ  قـطنم  دـیاشگب و 
اـیوگ و اههشیدـنا  هک  نونکا  ار  ییاروشاـع  بدا  ددرگ . دـیعبت  اـهتلفغ  ناـهن  هب  اـههفطاع  تاـیح  زا  دـهد و  تسد  زا  شبتکم  نادرگاـش 
ار ياهرابود  تبرغ  ع )  ) نیسح بتکم  يالاو  ریاعـش  لیـصا  ياهیگنادواج  تسا و  یبرغ  رکفت  زیمآ  بیرف  ياههتفایرد  اههتفای و  روحـسم 

نابیدا تسا و  هتفر  هناشن  ار  شتمارک  تمالـس و  هک  دنکیم  دیدهت  يرطخ  دشکیم -  راظتنا  یگتفای  هعـسوت  ییارگداصتقا و  هرطیـس  رد 
نآرق هک  یهلا  شیامزآ  يارب  تسا  يرگید  هزرابم  هنحـص  اجنیا  هک  رادـشه  ار  گنهرف -  دـنمتریغ  جـنردوز و  ساسح و  نارگراگن  نیا 

... تسا نارادرواب ) نادقتعم و   ) امش نومزآ  يارب  ود  ره  راگزور  تمقن  تمعن و  ۀنتف : ریخلا  رشلاب و  مکولبن  و  دومرف :

یقرواپ

. یبرعلا بدالا  خیرات  يروخافلا ، ءانح  هب : ر.ك : [ 1]
ص 80 ، 1362 لوا ، پاچ  ریبک ، ریما  دنژآ ، بوقعی  همجرت  برع ، تایبدا  رب  يدمآرد  پیگ ، سیکار  ردـناسکلا  نوتلیماه  هب : ر.ك  [ 2]

(. صیخلت اب  )
ص 63. ، 1405 مود ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  هحیمق ، دیعس  رتکد  قیقحت  هب  يرونید  هبیتقنبا  ءارعشلا ، رعشلا و  هب : ر.ك . [ 3]
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ص 148. نیشیپ ، ۀیهبلا ، راونالا  ر.ك : [ 4]
.114  - ص 113 مود ، پاچ  قودص ، رشن  یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  یناهفصا ، جرفلاوبا  نییبلاطلا ، لتاقم  هب : ر.ك . [ 5]

ص 13. راتفگشیپ ، ، 1370 لوا ، پاچ  ینرشن ، يرشبم ، هللا  دسا  رتکد  همجرت  هیداجس ، هفیحص  هب : ر.ك . [ 6]
.24  - ص 21 نامه ، [ 7]

ص 159. نیشیپ ، هیهبلا ، راونالا  هب : ر.ك . [ 8]
. ] 131  - ص 130 متسیب ، ياعد  نیشیپ  هیداجس ، هفیحص  [ 9]

.151  - ص 150 موس ، تسیب و  ياعد  نامه ، [ 10]
ص 168. ، 1359 ج 1 ، یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  دنوهنییآ ، قداص  هعیش ، رد  بالقنا  تایبدا  هب : ر.ك . [ 11]

. دمآ دهاوخ  نآ  رکذ  هک  فورعم  همیم  هدیصق  تایبا  زا  [ 12]
.153  - ص 150 ، 5  - ج 3 1400 ق ، توریب ، فراعتلاراد ، نیما ، نسحم  دیس  ۀمئالا ، ریس  هب : ر.ك . [ 13]

ص 78. 1393 ق ، نارهت ، یملعا ، تاراشتنا  زکرم  فنخمیبا ، لتقم  ص 354 ؛ نیشیپ ، لامالا ، یهتنم  [ 14]
ص 385. نیشیپ ، لامآلا ، یهتنم  [ 15]
ص 385. نیشیپ ، لامآلا ، یهتنم  [ 16]

ص 59. نیشیپ ، فنخمیبا ، لتقم  [ 17]
ص 116. نیشیپ ، نییبلاطلا ، لتاقم  [ 18]

ص 389. نیشیپ ، لامآلا ، یهتنم  [ 19]
. تسا هدش  فذح  راصتخا  تیاعر  رطاخ  هب  نآ  تایبا  زا  يرایسب  : 87  - ص 86 نیشیپ ، فنخمیبا ، لتقم  [ 20]

زا یگمه  هک  درامـشیمرب  اروشاع  تضهن  زا  سپ  ار  مایق  اههد  مراهچ  نرق  اـت  هک  نییبلاـطلا  لـتاقم  هب  دوش  هعجارم  هنومن  ناونع  هب  [ 21]
. دناهدوب رثأتم  اروشاع  بتکم  زا  دوب و  نییولع 

 - ص 243 ، 1368 مق ، لوا ، پاچ  یـضر ، فیرـش  تاروشنم  رماع ، معنملادـبع  قیقحت  يرونید ، هفینحوبا  لاوطلا ، رابخا  هب : ر.ك . [ 22]
.261

تاراشتنا يدراـطع ، هللا  زیزع  همجرت  مرقملا ، قازرلادـبع  دیـس  ع ،)  ) نیـسح ماـما  نینوخ  هرهچ  هب : دوش  عوجر  رتشیب  حیـضوت  يارب  [ 23]
.15  - ص 12 ، 1353 لوا ، پاچ  ناهج ،

.386  - ص 382 1982 م ، توریب ، ۀسردملا ، ۀبتکم  ینانبللا ، بتکلاراد  نودلخ ، نبال  همدقملا  هب : ر.ك . [ 24]
، ۀـیرهزالا تایلکلا  ۀـبتکم  هرهاق ، ءاقـسا ، يزاجحلا  دـمحا  حیحـصت  يزار ، نیدـلا  رخف  ماما  نیدـلا ، لوصا  یف  نیعبرـالا  هب : ر.ك . [ 25]

. باتک همتاخ 
نیشیپ ص 12. ع ،)  ) نیسح ماما  نینوخ  هرهچ  هب : ر.ك . [ 26]

. تسا هدش  هداد  تبسن  مه  موس  نرق  رعاش  نجلا » کید   » هب راعشا  نیا  هتبلا  . 170  - ص 169 نیشیپ ، ۀمئالا ، ریس  هب : ر.ك . [ 27]
ص ص 168. نامه ، [ 28]

ص 155. نامه ، [ 29]
.115 نیشیپ ، ینیسح ، يرادازع ، هچخیرات  [ 30]

.82  - ص 81 نیشیپ ، نییبلاطلا ، لتاقم  [ 31]
ص 152. نیشیپ ، ینیسح ، يرادازع  يهچخیرات  [ 32]
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.125  - 124 نیشیپ ، نییبلاطلا ، لتاقم  [ 33]
هبطخ 233. يدیهش ، رفعج  دیس  رتکد  همجرت  هغالبلاجهن ، [ 34]

.1983 لوا ، پاچ  توریب  ۀسردملا ، ۀبتکم  ینانبللا ، باتکلاراد  ج 1و2 ، يواحلا ، ایلیا  قدزرفلا ، ناوید  حرش  هب : ر.ك . [ 35]
تیب ات 39  ار  نآ  یخرب  تسا ؛ ناققحم  فالتخا  دروم  هدیـصق  تایبا  دادـعت  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  . 356 ص 353 -  ج 2 ، نامه ، [ 36]
فذح اب  ار  تایبا  ام  اجنیا  رد  تسا  فالتخا  دروم  زین  تایبا  تاملک  زا  یخرب  هوالعب  تسا . هدمآ  تیب  روبزم 27  ناوید  رد  اما  دناهتسناد 

. تسا هعیش  تنس و  لها  تایاور  نیب  كرتشم  ردق  هک  میدرک  لقن  ناوید  نامه  زا  راصتخا ، رطاخ  هب  اهنآ  زا  يدادعت 
، توریب ریوصتلا ، ۀعابطلل و  فیآ  هسسؤم  نیسای . لآ  نسح  دمحم  خیش  قیقحت  يرکسلا ، نسحلا  دیعسیبا  هعنص  دوسالایبا ، ناوید  [ 37]

.1402
.11  - ص 10 ج 17 ، توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  يواحبلا ، دمحم  یلع  قیقحت  یناهفصا ، جرفلاوبا  یناغالا ، هب : ر.ك . [ 38]

ص 66. نامه ، هعیش ، بالقنا و  تایبدا  [ 39]
.69  - ص 68 نامه ، [ 40]

.30  - نیشیپ ص 15 ج 17 ، یناغالا ، هب : ر.ك . [ 41]
ص 93. نیشیپ ، هعیش ، رد  بالقنا  تایبدا  [ 42]

ص 125. نیشیپ ، هعیش ، رد  بالقنا  تایبدا  هب : ر.ك. [ 43]
.196  - نیشیپ ص 195 ینیسح ، يرادازع  يهچخیرات  [ 44]

 - ص 124 توریب ، ، 1971 مود ، پاچ  یلیجدلا ، نارمع  بحاصلادـبع  حیحـصت  لبعد ، ناوید  و  نیـشیپ ج 14 ، یناغالا ، هب : ر.ك . [ 45]
.145

ص 9. نیشیپ ، یعازخلا ، یلع  نب  لبعد  ناوید  [ 46]
، نیـسح هط  رتکد  يرعم ، ءالعلاوبا  نادنز  رد  یفـسلف  دونـش  و  تفگ : باتک : زا  لقن  هب  ص 122 ، دنزلا ، طقس  ناوید  رب  ریونت  حرـش  [ 47]

(. یقرواپ  ) 103  - ص 102 ، 1344 لوا ، پاچ  مجویدخ ، نیسح  همجرت 
شناد ص 19. تاراشتنا  زا  یسودرف  همانهاش  [ 48]

لزع 2707. ، 1363 ریبک ، ریما  موس ، پاچ  رفنازورف ، نامزلا  عیدب  حیحصت  ج 6 ، يولوم ، سمش ، ناوید  [ 49]
ص 702. ، 1363 مراهچ ، پاچ  ریبک ، ریما  تاراشتنا  یغورف ، یلع  دمحم  مامتها  هب  يدعس ، تایلک  [ 50]
ج 4 و 3. ، 1363 مود ، پاچ  یسودرف  تاراشتنا  افص ، هللا  حیبذ  ناریا ، رد  تایبدا  خیرات  هب : ر.ك . [ 51]

. نارهت يدومحم ، تاراشتنا  یناگرگ ، یلع  دمحم  ششوک  هب  یناشاک ، مشتحم  ناوید  [ 52]
. نارهت نادیواج ، تاراشتنا  یسیفن ، دیعس  همدقم  اب  یقفاب  یشحو  ناوید  [ 53]

-2 نارهت . هاگشناد  تاراشتنا   1353 نارهت ، افص ، هللا  حیبذ  ناریا ، رد  تایبدا  خیرات  - 1 هب : دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  حیضوت و  يارب  [ 54]
مامتها هب  یسراف ، رعـش  اروشاع و  - 3. يوضر سدق  ناتسآ  ، 1370 دهـشم ، وجمزر ، نیـسح  فیلأت : یـسراف ، نابز  رد  راثآ  یبدا و  عاونا 

.67. نارهت ، 1366 لوا ، پاچ  سلطا ، تاراشتنا  ص )  ) يدمحم لگ  نسح 
ص هام 1371 ، نمهب  بالقنا ، رنه  تایبدا و  هشیدـنا ، هژیو  یگنهرف ، ناـهیک  فلا ) هب : دوش  عوجر  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  عـالطا  يارب  [ 55]
، یمالسا بالقنا  تایبدا  یـسررب  رانیمـس  ياههلاقم  هعومجم  ب ) رـصاعم . تایبدا  رد  رظن  بحاص  دنچ  زا  تسا  یمامتها  هک   162  - 152

. نآ فلتخم  تالاقم  ، 1373 نارهت ، تمس ، نامزاس 
، ینیمخ ماما  ياـهدومنهر  هعومجم  رون ، هفیحـص  . 181 ص 70 . ، 1360 نارهت ، ریبـک ، ریما  تاراـشتنا  ینیمخ ، ماـما  هیقف ، تیـالو  [ 56]
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و ص 230 ؛ ج 18 ، ص 158 ؛ ج 16 ، ص 225 ؛ دلج 16 ، بیترت  هب  نارهت ، یمالـسا ، بالقنا  شزومآ  نامزاس  یمالـسا و  داشرا  ترازو 
ص 52. ج 21 ، ص 265 ؛ ج 14 ، ص 88 ؛ ج 21 ،

ص 69 و 70. ج 8 ، نامه ، [ 57]
ص 248 و 246. موس 1373 ، پاچ  س ،)  ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ینیمخ ، ماما  ناوید  [ 58]

ص 217 و 223. نامه ، [ 59]
ص 88. ج 12 ، نیشیپ ، رون ، هفیحص  [ 60]

كرادـم نامزاس  يربکا ، رهچونم  رتکد  لوا ، دـلج  یمالـسا ، بالقنا  تاـیبدا  لـیلحت  دـقن و  باـتک : زا  لـقن  هب  ملعم ؛ یلع  زا  رعـش  [ 61]
ص 550. ، 1371 لوا ، پاچ  یمالسا ، داشرا  ترازو  یمالسا  بالقنا  یگنهرف 

.27  - ص 26 ، 1369 لوا ، پاچ  هیملع ) ياههزوح  يارعش  رعش   ) ناراب يهلفان  باتک : یقالخا ، ایرکز  رعش  زا  یتایبا  [ 62]
هام نمهب  هرامش 416 ، شورـس ، هلجم  ص 78 47 - ، 1366 هروس ، مهدزاود  گنج  زا  لقن  هب  ینیـسح  نسح  دیـس  رعـش  زا  یتاـیبا  [ 63]

.1366
.1367 لوا ، پاچ  قیاقش ، رشن  يزیزع ، دمحا  هفشاکم  ياهشفک  [ 64]

؛ نیـشیپ ناراب  هلفان  باتک  لوا ؛ رتفد  نیـشیپ ، لوا ، ج  یمالـسا ، بـالقنا  تاـیبدا  لـیلحت  دـقن و  هب : دوش  عوجر  رتشیب  حیـضوت  يارب  [ 65]
(. تسا ماما  گوس  رد  يراعشا  هک  ، ) 1368 هروس ، مهدزناپ  گنج 

(. یلیفارسا نیسح  زا  رعش   ) ص 97 ناتسمز 1365 ، هروس ، مهدزای  گنج  [ 66]
(. یتاره ناملس  دای  هدنز  زا  رعش   ) 134  - ص 133 نامه ، [ 67]

(. یلیفارسا نیسح  رعش  زا  یتاعطق   ) 162  - ص 161 نیدرورف 1363 ، هروس ، مشش  گمج  [ 68]
(. يرقاب دعاس  زا   ) 176  - ص 173 لزغ ، ود  زا  یتایبا  نامه ، [ 69]

(. یلیفارسا نیسح  زا   ) ص 113 زییاپ 1364 ، هروس  مهن  گنج  [ 70]
(. هوزق اضریلع  لزغ  زا  یتایبا   ) ص 123 نیشیپ ، مهدزای ، گنج  [ 71]

(. یقالخا ایرکز  لزغ  زا  یتایبا   ) 23  - ص 22 نیشیپ ، ناراب ، هلفان  [ 72]
ات تاـغیلبت  ناـمزاس  يرنه  هزوح  هب  هتـسباو  تمواـقم » رنه  تاـیبدا و  رتفد   » فرط زا  هک  يددـعتم  بتک  هب  دوش  عوجر  هراـب  نیا  رد  [ 73]

تیاور هب  یلیمحت  گنج  رارـسا  راظتنا ،» دنلب  ياهزور  (، » هدـنمزر بالط  نویناحور و  تارطاخ   ) پیت 83 الثم  تسا . هتشگ  رـشتنم  نونک 
.... و اههتشون » تبرغ  «، » یقارع يارسا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
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هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
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لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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