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همدقم

ریثأت تحت  مدرم ، دزن  رد  زین  ًابلاغ  هک  دوش  یم  نامز  ماما  هب  طوبرم  فراعم  زا  يدودـحم  هعومجم  هب  اهنت  هاگن  کـی  زا  تیودـهم ،
هرابرد یمالـسا  نوتم  رد  هک  ییاه  هرازگ  هعومجم  رت  عماج  رت و  قیقد  یـسررب  اب  اما  .تسا  نآ  ياه  هناشن  مئالع و  روهظ و  نایرج 
روحم لوح  فراعم  هعومجم  تیودـهم ، رظنم  نیا  زا  .دومن  ظاـحل  تیودـهم  هلوقم  هب  ار  يرتعیـسو  هاـگن  ناوت  یم  دراد  دوجو  نآ 

.دراد هارمه  هب  زین  ار  یصاخ  گنهرف  دوخ  اب  هک  تسا  يدهم  ماما 

اهنآ همه  هک  قرف  نیا  اب  دـنوش  یم  دراو  تیودـهم  هزوح  هب  یعاـمتجا  يدرف و  لـئاسم  یمالـسا و  تاـعوضوم  همه  مود ، هاـگن  رد 
هاگیاج و رظن  زا  مه  تهج  نیمه  هب  و  هدش ، يدـنب  تیولوا  یهدـناماس و  تسا  يدـهم  ترـضح  نآ  روحم  هک  یـصاخ  ماظن  تحت 

ریغ رد  هک  دنوش  یم  دنم  هرهب  يا  هژیو  ياهدرکراک  زا  اهنآ  زا  کی  ره  هکنآ  رب  ًافاضم  .دش  دنهاوخ  فیرعت  زاب  یفرعم ، رظن  زا  مه 
.دوب دهاوخ  كدنا  ای  دوشیمن و  بترتم  ای  يدرکراک  نینچ  يودهم  ماظن 

مامت نید و  هدـننک  لماک  تماما  هعیـش ، ینآرق  رکفت  رد  هک  ارچ  تسا  مود  هاـگن  نیمه  تیودـهم  هب  لـماک  هاـگن  هک  میدـقتعم  اـم 
مامز تماما  : » یفاک فیرش  باتک  رد  ماما  یفرعم  روهشم  دنلب و  ثیدح  رد  اضر  ماما  ترضح  هدومرف  هب  تسا و  نید  تمعن  هدننک 

«. تسا نآ  دنلب  هخاش  مالسا و  ومن  اب  هشیر  تماما  انامه  .تسا  نینمؤم  تزع  ایند و  حالص  نیملسم و  ماظن  هیام  نید و 
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تحت فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  هب  هتسباو  هک  ناما - همانهام  ود  هیرـشن  ساسا  نیمه  رب 
هب مادقا  لاس 1385  زا  تسا - روشک  یگنهرف  ماـنب  نـالاعف  الـضف و  زا  رگید  یخرب  یتئارق و  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  فارـشا 

.تسا هدومن  روشک  حطس  رد  نامز  ماما  نارظتنم  نارادتسود و  نیب  رد  يودهم  فراعم  گنهرف و  راشتنا 

زا يدایز  لیامت  یفرط  زا  نآ ؛ رد  عونتم  تاعوضوم  جرد  هیرـشن و  نیا  تیلاـعف  زا  ههد  کـی  زا  شیب  تشذـگ  زا  سپ  هک  اـجنآ  زا 
رارق اهنآ  رایتخا  رد  هیرـشن  نیا  مامت  رگید  ییوس  زا  هدش و  دایز  صاخ  تاعوضوم  هراب  رد  يودهم  فراعم  ناققحم  ناگدنناوخ و 

فراعم هب  ناقاتـشم  رایتخا  رد  هدومن و  هیرـشن  رادفرطرپ  يودهم و  تاعوضوم  زا  يا  هعومجم  نیودت  هب  مادـقا  هیرـشن  رتفد  درادـن ،
.تسا هداد  رارق  يودهم 

نایمارگ امـش  هب  هک  تسا  رظتنم » نانز  ياه  هتـسیاب  : » مان اب  تاعوضوم  نیا  هلمج  زا  رگید  یکی  تسامـش  يور  شیپ  رد  هک  يرتفد 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  یلو  ترـضح  نیمز ، رد  وا  هفیلخ  لاـعتم و  دـنوادخ  هاگـشیپ  لوبقم  هکنآ  دـیما  هب  دوـش ؛ یم  میدـقت 

.ددرگ عقاو  فیرشلا 

، يرفعج رباصدـمحم  مالـسا  جـجح  ًاـصوصخم  دـنا  هدیـشک  تمحز  رثا  نیا  هیهت  رد  هک  یناراوگرزب  همه  زا  مناد  یم  مزـال  دوخرب 
.میامن رکشت  نایدوعسم  دمحا  ياقآ  بانج  زیزع  ردارب  نایداوف و  اضردمحم 

ییالم نسح 

ناما هیرشن  ریبدرس 
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ندوب نز  راختفا 

(1) ندوب نز  راختفا 

میراودـیما تسامـش و  هب  قلعتم  تسامـش ، هناـخ  اـجنیا  یمالـسا ؛ ياـهروشک  رـسارس  هبخن  ناوناـب  مزیزع ، نارتخد  زیزع ، نارهاوخ 
.دیامرف كرابم  مالسا  تما  يارب  ار ، رادید  نیا  ار ، سالجا  نیا  لاعتم ، دنوادخ 

شالت یمالـسا  هبخن  يوناب  امـش  رگا  زورما  ...دـننک  هناگیب  دوخ  تیوه  زا  ار  ناملـسم  نز  هکنیا  يارب  تسا  هدـش  شالت  لاس  دـص 
تمارک تزع و  هب  یمالسا و  يرادیب  هب  یمالسا و  تما  هب  ار  تمدخ  نیرتگرزب  دینادرگرب ، ناملـسم  نز  هب  ار  تیوه  نیا  هک  دینک 

.دیدرک یمالسا 

یمالسا يرادیب  يور  رب  شریثأت  نز ، هعماج  نایم  رد  تریصب  یهاگآ و  ناوناب ، نایم  رد  تیوه  تیصخش و  ساسحا  نانز ، يرادیب 
.تسا فعاضم  ریثأت  کی  یمالسا  تزع  و 

ناونع هب  الاک ، کی  ناونع  هب  ار  نز  هک  تسا  نیا  برغ  گنهرف  ساسا  ...تسا  زیمآ  تناها  هاگن  کـی  نز  هب  یبرغ  گـنهرف  هاـگن 
يرازآ نز  برغ ، رد  .تسا  تهج  نیا  هب  یئارگ  نایرع  رب  صیرحت  قیوشت و  .دـنکب  هضرع  هعماـج  رد  درم  يارب  عتمت  هلیـسو  کـی 

.تسا هدرک  ادیپ  شیازفا  هتشذگ  لاس  تسیود  لاس و  دص  لوط  رد 
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طیحم رد  نز  .نز  تیصخش  تیوه و  هب  هدنهد  لالقتسا  نیرفآدشر ، شخب ، تمارک  شخب ، تزع  تسا  یهاگن  نز ، هب  مالسا  هاگن 
لئاسم نیرت  یـساسا  رد  دنک ، یم  یـسایس  دشر  دنک ، یم  یقالخا  دشر  دنک ، یم  یتیـصخش  دشر  دـنک ، یم  یملع  دـشر  یمالـسا 

.دنام یم  یقاب  نز  لاح  نیع  رد  دریگ ، یم  رارق  مدقم  فوفص  رد  یعامتجا 

زا هناـنز ، طـیحم  زا  ار  وا  هک  نز  يارب  تسین  يراـختفا  نیا  .تسا  راـختفا  هطقن  کـی  تسا ، زاـیتما  هـطقن  کـی  نز  يارب  ندوـب ، نز 
.میروایب باسح  هب  وا  گنن  ار  يرادرهوش  ار ، يراددنزرف  ار ، يراد  هناخ  .مینک  رود  هنانز  قالخا  زا  هنانز ، تایصوصخ 

يدرم نز و  تیناسنا ، رد  .ندوب  ناسنا  هب  تسا  فصتم  ندوب ، درم  ای  ندوب ، نز  هب  دـنک  ادـیپ  فاصتا  هک  ینآ  زا  لـبق  ناـسنا  کـی 
.تسا نیا  مالسا  هاگن  .دنناسکی  همه  درادن ، دوجو 

، ناسنا یلاعت  دشر و  رد  شنیرفآ ، همادا  رد  یشقن  مادکره  هک  تسا  هداد  رارق  سنج  ود  رد  لاعتم  يادخ  يا  یمـسج  تایـصوصخ 
.تسا رتمهم  نز  شقن  و  دنراد ؛ هدهع  رب  خیرات  تکرح  رد 

.تسین درم  شقن  اب  هسیاقم  لباق  راک  نیا  رد  نز  شقن  لثم ؛ دیلوت  ینعی  تسا ، يرشب  لسن  هب  ندیـشخب  موادت  ناسنا ، راک  نیرتمهم 
.تسا مهم  تهج  نیا  زا  هداوناخ  تسا ، مهم  تهج  نیا  زا  هناخ 

مالـسا هاگدـید  زا  ار  نز  شقن  هک  تسا  نیا  زورما  ناتاهتیلوئـسم  نیرتمهم  زا  یکی  هبخن ، ناناوج  هبخن ، نارتخد  هبخن ، ناوناـب  اـمش 
.دینک میسرت 
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نانز رگا  .دش  دهاوخن  قفوم  دیسر ، دهاوخن  یئاج  هب  تکرح  نآ  دنشاب ، هتـشادن  روضح  یتلم  کی  یعامتجا  تکرح  رد  نانز  رگا 
تفرـشیپ فعاضم  روط  هب  تکرح  نآ  تریـصب ، يور  زا  هناـهاگآ و  يدـج و  روضح  کـی  دـننکب ، ادـیپ  روضح  تکرح  کـی  رد 

.درک دهاوخ 

دوخ نارسمه  هک  دنتسه  نانز  .دنک  ادیپ  همادا  دیاب  تسا و  لیدب  یب  شقن  کی  نانز ، شقن  یمالسا ، يرادیب  ِمیظع  تکرح  نیا  رد 
.دننک یم  عیجشت  دننک و  یم  هدامآ  اه  ههبج  اهنادیم و  نیرتکانرطخ  رد  روضح  يارب  ار  دوخ  نادنزرف  ار و 

تیوقت ار  ناـشدوخ  روضح  مدـقم  فوفـص  رد  اـهنز  رگا  .رگید  هطقن  ره  رد  نمی ، رد  نیرحب ، رد  یبـیل ، رد  رـصم ، رد  سنوـت ، رد 
.تسین يدیدرت  چیه  نیا  رد  .دش  دهاوخ  اهنآ  بیصن  يرگید  زا  سپ  یکی  اه  يزوریپ  دنهدب ، همادا  دننک و 

نیرحب مولظم  مدرم  رانک  رد  میداتسیا ، ناملـسم  هدرک  بالقنا  ياهتلم  رانک  رد  میداتـسیا ، نیطـسلف  تلم  رانک  رد  یهلا ، قیفوت  هب  ام 
رد مینک و  یم  عافد  اهنآ  زا  میداتـسیا و  ام  دـنراد ، رارق  مسینویهـص  اکیرمآ و  اب  ههجاوم ي  رد  هک  یناسک  همه  رانک  رد  میداتـسیا ،

.مینک یمن  هظحالم  یتردق  چیه  سک و  چیه  زا  دروم  نیا 
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رصاعم ناهج  رد  رظتنم  نانز 

(1) رصاعم ناهج  رد  رظتنم  نانز 

هراشا

زا یمین  ناونع  هب  ناـنز  شقن  رگید ، فرط  زا  هدرمـش و  تبیغ  رـصع  دربـهار  نیموصعم ، تاـیاور  رد  جرف ، راـظتنا  هلوـقم  یفرط  زا 
تیلوئسم هاگیاج و  نییبت  يارب  يرقابریم  داتسا  زا  يراتفگ  دیناوخ  یم  لیذ  رد  هچنآ  .تسا  راکنا  لباق  ریغ  هعیش ، یمالـسا و  هعماج 
.تسا هتفرگ  رارق  يواکزاب  تقد و  دروم  ناشیا  طسوت  هک  دشاب  یم  برغ  گنهرف  مجاهت  هب  هجوت  اب  تبیغ  رصع  رد  رظتنم  نانز 

رظتنم ناوناب  يارب  حیحص  يراذگ  فده  ترورض 

.دومن هجوت  هتکن  دـنچ  هب  دـیاب  مینک ، كرد  ناوناب  هعماـج  تیرومأـم  تیلوئـسم و  هزوح  رد  ار  راـظتنا  تاـمازلا  میناوتب  هکنیا  يارب 
هب ام  تیرومأم  هک  ارچ  مینک ؟ یم  لابند  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  راظتنا  رد  ار  یفادـها  هچ  ام  هکنآ  تسخن 

.دوب دنهاوخ  یکچوک  ياه  تیلوئسم  مه  ام  ياه  تیرومأم  تیلوئـسم و  دش ، فیرعت  کچوک  ام  فده  رگا  تسام ؛ فده  هزادنا 
يارب .دنک  یم  ادیپ  يدـیدج  فیرعت  تسا ، ام  شود  رب  هک  یتیرومأم  هزادـنا ، نامه  هب  میتفرگ ، رظن  رد  ار  یگرزب  فدـه  رگا  یلو 
هزوح اهنت  روهظ ، رـصع  رد  ایآ  دراد ؟ يا  هرتسگ  هچ  داتفا ، دهاوخ  قافتا  روهظ  رـصع  رد  هچنآ  دـید  دـیاب  دوصقم  نیا  هب  ندرب  یپ 

یصخش یصوصخ و  یگدنز 
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داجیا يارب  شالت  جرف ، راظتنا  تروص ، نیا  رد  .دش  دهاوخ  دراو  اه  ناسنا  یصوصخ  یگدنز  رد  ّتیونعم  هدش و  لوحتم  اه  ناسنا 
یـصوصخ و یگدنز  هزوح  رد  ریگارف  کی  ینوگرگد ، نآ  رگا  یلو  .تسا  دارفا  یـصوصخ  یگدنز  هزوح  رد  يونعم  لوحت  کی 

رگید يا  هنوگ  هب  هلأسم  دـتفا ، یم  قافتا  رـشب  تایح  هعومجم  رد  یبالقنا  تسا و  یناـهج  هعماـج  ساـیقم  رد  اـه  ناـسنا  یعاـمتجا 
.تسا

یناهج لوحت  ریسم  رد  تکرح  ینعی  راظتنا 

، یگدـنز تاـیح ، زا  يدـیدج  هلحرم  هب  یناـهج  هعماـج  ّلـک  میتـسه ، روهظ  رـصع  رد  نآ  عوقو  یعدـم  اـم  هک  يا  هبّیط  تاـیح  رد 
ره رد  ًاـتعیبط  تسا ، یمیظع  لّوحت  نینچ  ریـسم  رد  تکرح  راـظتنا ، زا  دارم  تروـص ، نیا  رد  .دـسر  یم  هبلاـطم  كرد و  ساـسحا ،

لوقعم اریز  مینک ، میظنت  هبناـج  همه  ینوگرگد  يارب  يا  هماـنرب  دـیاب  مینک ، لاـبند  ار  راـظتنا  نیا  تاـئاضتقا  میهاوخب  هک  يا  هزوح 
هزوح هب  فوطعم  شتامادقا  یلو  دشاب ، ناهج  ياه  هصرع  همه  رد  هبناج  همه  میظع و  لوحت  کی  راظتنا  رد  رظتنم  ناسنا  هک  تسین 
طـسب شرتسگ و  روهظ ، قّقحت  يارب  مینک و  يزاسدوخ  دیاب  ًامتح  نایم ، نیا  رد  هتبلا  .دوش  شدوخ  یـصخش  یگدنز  یـصوصخ و 

ام تیرومأم  تسناد  دیاب  اما  .مینک  داجیا  دوخ  یـصوصخ  یگدنز  رد  ار  شتائاضتقا  تابـسانم و  دیاب  دوخ ، تایح  رد  یهلا  تیالو 
، میراد روهظ  رـصع  زا  هک  يریوصت  اب  بسانتم  دیاب  هکلب  تسا ، یـصوصخ  یگدنز  هزوح  رد  ینوگرگد  کی  داجیا  زا  رت  هدرتسگ 

.مینک لابند  ار  نآ  داجیا و  یعامتجا  یصوصخ و  یگدنز  رد  هبناج  همه  رییغت  کی 

برغ ینید  دض  گنهرف  طلست  يریگ و  لکش  رب  يرورم 

یصوصخ یعامتجا و  یگدنز  رد  هبناج  همه  لّوحت  کی  هداتفا ، قافتا  برغ  رد  هچنآ 
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.تسا برغ  رد  ددجت  نایرج  رب  مکاح  نیداینب  ياه  شزرا  روحم  رب  اه  ناسنا 

، یعامتجا يدرف و  ياه  يدازآ  يروحم ، ناسنا  زا  تسا  تراـبع  هتفرگ ، لکـش  نآ  روحم  رب  برغ  دـیدج  ندـمت  هک  ییاـه  شزرا 
، ّتینـالقع ملع ، شناد ، هفـسلف ، اـه ، شزرا  نـیا  روـحم  رب  برغ  نادنمـشناد  .نآ  لاـثما  يوـنعم و  تادـّیقت  زا  يدازآ  عوـن  زا  هـتبلا 

یگدـنز رد  هک  ار  یمیهافم  یتح  اهراتخاس و  همه  اهنآ  دـندرک ؛ داجیا  یتعنـص  یملع و  بـالقنا  دـیلوت و  ار  يرواـنف  يژولونکت و 
امـش هک  يروط  هب  دندرک  رـشتنم  ناهج  رد  دیلوتزاب و  ناشدوخ  یـشزرا  میهافم  نامه  ریثأت  تحت  تسا ، يراج  اه  ناسنا  یعامتجا 
دینیب یم  ینشور  هب  نایعیش -  نیدحوم و  اه و  ناملسم  یگدنز  یتح  دیرگنب -  هک  ناتدوخ  یگدنز  يایاوز  زا  يا  هیواز  ره  هب  نآلا 

یتح تسا ؛ یناهج  جوم  نآ  ریثأت  تحت  تدش ، هب  ام  نکسم  كاشوپ و  كاروخ و  يوگلا  نآلا  .دنتسه  گنهرف  نآ  ریثأت  تحت  هک 
دینیب یم  نیاربانب  .تسا  هتفرگ  لکـش  سناسنر ، زا  دعب  برغ  تیریدم  یحارط و  روحم  رب  ًاقیقد  یگدنز  زا  ام  يدـنم  تیاضر  هوحن 
دنبیاپ نآ  هب  نام  یگدـنز  هصرع  رد  اـم  هک  دـندرک  لیدـبت  ییاـه  شزرا  هب  اـم و  یگدـنز  عون  هب  ار  ناـشدوخ  ياهـشزرا  اـهنآ  هک 

.دوش یم  فیرعت  اهنآ  يانبم  رب  ناسنا  ریقحت  تفارش و  یتح  .میتسه 

، دراد شزرا  ام  نهذ  رد  هک  ییاهزیچ  زا  يرایـسب  نـآلا  دـنداد ؛ رییغت  مه  ار  اـم  تینهذ  هقئاذ و  یتح  هکلب  اـه ، شزرا  طـقف  هن  اـهنآ 
شرتسگ لابند  مه  نآلا  نونکا  مه  هدـش و  هداد  شرتسگ  یناهج  هعماـج  رد  دـعب  دـیلوت و  سناـسنر  زا  دـعب  هک  تسا  ییاـه  شزرا 

.دنتسه اه  شزرا  نامه  يزاس  یناهج  رتشیب و 

همان برغ  نیرکفتم  درک -  عورـش  مالـسا  يایند  هیلع  ار  راـیع  ماـمت  یماـظن  گـنج  کـی  برغ  هک  ربماتپـس -  يارجام 11  زا  دـعب 
یماظن تامادقا  زا  دنتشون و 

13 ص :

رظتنم نانز  ياه  www.Ghaemiyeh.comهتسیاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 113زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


رد میهدـب و  هعـسوت  میمعت و  ناهج ، رد  ار  ییاکیرما  ياه  شزرا  دـیاب  اـم  هک  دوب  نیا  اـهنآ  لالدتـسا  هک  ارچ  دـندرک ، عاـفد  شوب 
ياه گنج  یتح  اهنآ  رظن  زا  .میزادنا  یم  هار  هب  یماظن  گنج  اه  شزرا  نیا  شرتسگ  يارب  دـشاب  مزال  مه  ییاج  رگا  اتـسار  نیمه 
ًالماک دوشب -  یهتنم  یمتا  ییایمیش و  حالس  لثم  فراعتم ، ریغ  ياه  حالس  زا  هدافتسا  ساسا  رب  یعمج  ياهراتشک  هب  هک  یماظن - 

.تسا یقالخا  يرما 

نییعت رد  یتح  دننک ؛ دراو  ام  یگدنز  ياه  هصرع  همه  رد  ار  ناشدوخ  ياه  شزرا  هک  دنتـسه  بلطم  نیا  لابند  تدـش  هب  اه  یبرغ 
، ناوج کی  سابل  لدم  دنناوت  یم  یتقو  اهنآ  مینادب  دیاب  اما  يرهاظ ، شیارآ  وم و  ندرک  تسرد  لدم  نتفر ، هار  لدم  سابل ، گنر 

.دنشاب هدرک  فرصت  ار  وا  حور  رکف و  ًالبق  هک  دنهد  رییغت  ار  رفن  کی  یصخش  شیارآ  عون  زا  یسانشابیز  ای 

یگدنز رد  دیاب  ناوناب  هک  یبولطم  لدـم  دـینک  ضرف  .دـنا  هدرک  تسرد  ام  ِیگدـنز  يارب  هک  تسا  ییاه  لدـم  رت  هدرتسگ  نیا  زا 
ناش شـشوپ  لاغتـشا و  دـنناوخب ؟ سرد  هنوگچ  دـنناوخب و  سرد  دـیاب  ردـقچ  تسا ؟ یلدـم  هچ  دـننک ، لابند  ناشدوخ  یعاـمتجا 
دیاب روطچ  اهدرم  اب  ناش  یکیزیف  یفطاـع و  طـباور  دوش ؟ فیرعت  دـیاب  هنوگچ  رگید  راـشقا  اـب  ناـش  طاـبترا  دـشاب ؟ دـیاب  هنوگچ 

؟ دشاب

یم شزرا  ام  هک  ییاهزیچ  زا  يرایـسب  نآلا  دنا و  هدرک  لقتنم  یناهج  هعماج  هب  يزاس و  شزرا  ار  اهنیا  همه  یبرغ ، نارادم  تسایس 
، یعامتجا ياهراتخاس  قوقح ، هب  ار  اه  شزرا  اهنآ  .تسا  ناوناب  قوقح  هزوح  رد  يروحم  ياه  شزرا  هدـش  دـیلوتزاب  ناـمه  میناد 

هدش راوتسا  روحم  نیا  رب  زین  مالسا  يایند  ناوناب  لیصحت  عون  یتح  دنا ؛ هدرک  لیدبت  اهنیا  لاثما  يدنسپابیز و  یسانشابیز و  رنه و 
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هلئسم اما  تسا ؛ بوخ  ندوب ، هاگآ  ِملاع و  هک  تسا  مولعم  هن ؟ ای  دننک  لیصحت  ناوناب  هک  تسین  نیا  هلئسم  ًالصا  مینادب  دیاب  .تسا 
اه شزومآ  نیا  ِيریگراک  هب  اه و  شزومآ  نتفای ، یهاگآ  هزوح  رد  ام  تیرومأم  زین  مّلعت و  میلعت و  ملع ، هب  اـم  هاـگن  هک  تسا  نیا 
رب ینتبم  نآ  مامت  هک  تسا  یـصاخ  يزیر  همانرب  نآ ، عبت  هب  اه و  شزرا  يرـس  کی  عبات  يدرف ، یعامتجا و  یگدنز  رد  اه  هفرح  و 

.تسا برغ  نردم  گنهرف 

هدش يزیر  همانرب  راظتنا  موزل 

يونعم و تلادع  یلاعت و  نیا  دیاب  دینک  یم  لابند  ار  ناسنا  یلاعت  تلادع و  دیحوت ، تیونعم ، مه  گنهرف ، نیا  لباقم  رد  امـش  رگا 
زا ام و  همه  ِیـصوصخ  یعامتجا و  یگدنز  يارب  يا  همانرب  هب  ار  نآ  دـعب  لیدـبت و  اه  شزرا  هکبـش  کی  هب  ار  يونعم  ياه  شزرا 

دراو یعامتجا  یگدنز  هب  یـصوصخ  یگدنز  هزوح  زا  ار  نانز  هنوگچ  برغ ، نازادرپ  هیرظن  دینیبب  دینک ؛ لیدبت  ناوناب  يارب  هلمج 
کی ناش ، تادوارم  تاطابترا و  گنهرف ، شـشوپ ، دیتسه ، دهاش  برغ  رد  درم  نز و  طابترا  رد  امـش  هک  یتیعـضو  نیا  دنا ! هدرک 
طباور رد  تسد  نیا  زا  یلئاسم  باـجح و  شـشوپ و  ًاـعقاو  برغ  دوخ  رد  دـیورب  بقع  هب  نرق  راـهچ  هس  رگا  تسین ؛ ییاـپرید  رما 

ار یعامتجا  تاراظتنا  نآ  ساسا  رب  هداد و  رارق  روحم  ار  ییاه  شزرا  سناسنر ، زا  دـعب  .تسا  هتـشاد  دوجو  یبرغ  ناـنز  ِیعاـمتجا 
هنوگچ هک  دـینیب  یم  امـش  نآلا  .دـنداد  رییغت  يژولونکت ، دـشر  اب  بسانتم  ار  اهنآ  و  دـندرک ، یعاـمتجا  قـالخا  هب  لیدـبت  داـجیا و 
تاعاس همه  يارب  اه و  ناـسنا  همه  يارب  اـهنآ  تسین ، مه  ناوناـب  هعماـج  هب  صتخم  رما  نیا  هتبلا  .دـننک  یم  هرادا  ار  ناوناـب  هعماـج 
دوش و هیذغت  يرادراب  نارود  رد  ردام  نیا  زا  روطچ  دوش ؟ دلوتم  اجک  رد  روطچ و  دیاب  هک  دندومن  يزیر  همانرب  ناش  یگدنز 
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هـصرع دراو  دیاب  كدوک  نیا  اجک  زا  دوش ؟ هداد  لیوحت  ناکدوک  یعامتجا  شرورپ  لحم  اه و  كدوکدـهم  هب  دـیاب  هنوگچ  دـعب 
يارب دشاب ؟ هنوگچ  شا  یگتسشنزاب  دنک و  راک  لاس  دنچ  دنک ؟ یگدنز  روطچ  دوش و  مادختـسا  اجک  رد  دوشب ؟ میلعت  شزومآ و 
ًالماک برغ  رد  ناوناب  یگدـنز  عون  ًاعقاو  .دـنا  هتـشاذگن  یلاـخ  ار  يا  هظحل  چـیه  دـنا و  هدرک  يزیر  هماـنرب  لاـس ، داـتفه  تصش ،

، برغ نرق  .دوش  یم  يزیر  همانرب  ساسا  نآ  رب  سپـس ، هدـش و  تاراظتنا  داجیا  اـهنآ  نهذ  رد  .دوش  یم  يزاـس  شزرا  تیریدـم و 
نارحب لح  يارب  نونکا  مه  هدومن و  يراج  تسا ، فلتخم  للم  ماوقا و  قطاـنم ، ياـضتقا  هک  یتارییغت  تاـفالتخا و  اـب  ار  اـه  شزرا 

رد ییارگ  مه  کی  داجیا  یگنهرف و  عّونت  لابند  هب  دنتـشاد ، رگید  ياه  گـنهرف  ریقحت  دروخرب و  رد  هک  یتالکـشم  ّتیعورـشم و 
يزیر همانرب  نیا  رد  ار  اه  گـنهرف  عّونت  هکنیا  نیع  رد  دنتـسه و  یبرغ  نیداـینب  ياـه  شزرا  ساـسا  رب  فلتخم  ياـه  گـنهرف  نیب 
برغ نیداینب  ياه  شزرا  روحم  رب  دوش و  لیدـبت  هدرُخ  گنهرف  هب  اـه  گـنهرف  نیا  همه  دـنهاوخ  یم  دـننک ، یم  هظحـالم  دـیدج 

.دوش یهدناماس 

ناسنا تایح  داعبا  همه  رد  ریگارف  هبناـج و  همه  لّوحت  کـی  رظتنم  رگا  ینعی  مینک ، لـمع  هنوگ  نیمه  برغ  لـباقم  رد  دـیاب  زین  اـم 
یگدنز لدم  هب  هدش و  ام  یگدنز  دراو  مارآ  مارآ  ات  مینک  تیریدم  میتسه ، شققحت  رظتنم  هک  ار  ییاه  شزرا  میناوتب  دیاب  میتسه ،

رب ار  ...و  یعامتجا  طیحم  رد  روضح  يراد ، هناخ  لاغتـشا ، تاطابترا ، نکـسم ، كاشوپ ، كاروخ ، يوگلا  ینعی  دـنوش ؛ لیدـبت  اـم 
.میهد لکش  اهشزرا  نآ  ساسا 

راظتنا موهفم  يرگنزاب  ترورض 

ار راظتنا  موهفم  دیاب  مینک ، تیبرت  رظتنم  ناوناب  میهاوخ  یم  ًاعقاو  رگا  نیاربانب 
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.مینک يراج  ناـش  یگدـنز  داـعبا  همه  رد  ار  نیا  دـیلوتزاب و  تسا -  ناوناـب  شود  رب  هک  ییاـه  تیلوئـسم  هنیمز  رد  صوصخ  هب  - 
ياه شزرا  میهافم و  روحم  رب  ون ، زا  دیاب  اهنیا  همه  دوش ، یم  دیلوت  نآ  اب  بسانتم  هک  یعامتجا  ياهراتخاس  میهافم و  اه و  شزرا 
هدش دیلوت  میهافم  نیا  هک  دتفیب  قافتا  یتیریدم  دوش و  دیلوتزاب  دینیبب -  قّقحم  دیهاوخ  یم  ار  نآ  روهظ  هرود  رد  امش  هک  یلصا - 
لماک يزیر  هماـنرب  کـی  نآ  زا  دـعب  عماـج و  شهوژپ  کـی  دـیاب  تلع  نیمه  هب  .دـنوش  ناوناـب  یگدـنز  عون  هب  لیدـبت  مارآ  مارآ 

.تسا ناش  نیب  یقطنم  ّبترت  هکلب  تسین ، یبتُر  دعب  دعب ،»  » نیا زا  روظنم  هتبلا  .دریگ  تروص 

عماج ماظن  نیودت  راظتنا و  گنهرف 

رد دـیاب  همانرب  هب  نآ  لیدـبت  یگدـنز و  گنهرف  دـیلوت  رد  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  دـصقم  هب  ندیـسر  عناـم  نآ  زا  تلفغ  هک  هچنآ 
همانرب و کی  هب  هک  هتینردـم -  ياه  شزرا  نردـم و  گـنهرف  اـب  اـم  ِيریگرد  نادـیم  هک  یتقو  .دوش  يزیر  هماـنرب  نـالک ، ساـیقم 

ول دـشاب و  عماج  ام  هشقن  دـیاب  سپ  تسا ؛ گرزب  ِيریگرد  نادـیم  کی  هدـش -  لیدـبت  یگدـنز  ياه  تحاـس  همه  يارب  گـنهرف 
.دشاب کچوک  لمع ، سایقم 

، هداد رارق  موجه  دـیدهت و  ضرعم  رد  ار  امـش  فلتخم ، يایاوز  زا  نالک و  هشقن  کی  اب  نمـشد  هک  دـیگنجب  ینادـیم  رد  امـش  رگا 
زا یکی  ًاقافتا  .دوب  دهاوخ  دمآراکان  ًاعطق  هبناج ، همه  موجه  هب  هجوت  نودب  علـض ، کی  رگنـس و  کی  حتف  يارب  امـش  يزیر  همانرب 

ياه هصرع  همه  يارب  هنارگنرود و  ریگارف ، عماج ، اهنآ  هشقن  هک  تسا  نیمه  برغ  ِیگنهرف  مجاـهت  اـب  اـم  دروخرب  فعـض  تاـکن 
رد نآ ، اب  ههجاوم  رد  ام  اما  دننک ، تیریدم  یناهج  هعماج  سایقم  رد  ار  هبناج  همه  رادیاپ و  هعسوت  کی  دنهاوخ  یم  تسا و  تایح 

قالخا و رییغت  يارب  یتقو  اهنآ  ًالثم  .مینک  یم  يزیر  همانرب  درُخ ، سایقم 
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لاعف يدنم و  هرهب  عون  يدمآراک و  هزیرغ و  نیا  هب  ار  ناسنا  هاگن  دـنهاوخ  یم  دـننک ، یم  يزیر  همانرب  ناسنا  زئارغ  نیمأت  ِگنهرف 
شا ینابم  مه  ساسا ، نیا  رب  .دنهد  رییغت  دـشاب ، مکاح  هنیمز  نیا  رد  دـیاب  هک  يا  هفطاع  قالخا و  راشقا و  طابترا  عون  شا و  يزاس 

؛ دـننک یم  يراـج  رـشب  یگدـنز  رد  مه  دـعب  هدرک و  لیدـبت  یگنهرف  تـالوصحم  هب  رنه  قیرط  زا  ار  نآ  مه  دـننک و  یم  دـیلوت  ار 
نیا رد  ار  ناسنا  يدـنمزاین  يانعم  دـنهد ؛ یم  رییغت  ار  اهنآ  يزیرغ  یفطاع و  تاطابترا  درم و  نز و  طابترا  موهفم  راـشقا و  طاـبترا 
هداد هداوناخ  لیکشت  هک  ار  يدارفا  همه  ات  دنرب  یم  رتالاب  يزیمآ  هطلاغم  لکش  هب  ار  زاین  ساسحا  سایقم  دننک و  یم  ضوع  هصرع 

ماو اب  میهاوخ  یم  ام  یلو  دـننک ، یم  لمع  روط  نیا  اهنآ  .دـننک  ضوع  ار  هداوناـخ  موهفم  هلیـسو  نیا  هب  هدرک و  نارحب  راـچد  دـنا 
بوخ رایسب  دشاب ، هدش  فیرعت  عماج و  هشقن  کی  نورد  مادقا  نیا  رگا  دوشن ، مادقا  نیا  هکنیا  هن  مینک ! لح  ار  لکشم  نیا  جاودزا 

اب طقف  میناوت  یم  ار  هدمآ  ام  غارـس  هب  مرن  گنج  بلاق  رد  یگنهرف و  موجه  اب  هک  ینمـشد  رطخ  هک  مینک  لایخ  ام  رگا  یلو  تسا ؛
دنک و یم  فیرعت  يژولونکت  لماکت و  عبات  یبسن ، تروص  هب  ار  قالخا  نمـشد ، تسا ! هنانیب  هتوک  یهاگن  مینک ؛ عفر  جاودزا ، ماو 

درُخ يزیر  همانرب  کی  قیرط  زا  ار  نیا  میهاوخ  یم  ام  اما  تسا ، عماج  يزیر  همانرب  کی  اب  اه  شزرا  قالخا و  موهفم  رییغت  لابند  هب 
.مینک لح 

ناوناب تایح  ياـه  هصرع  همه  داـصتقا و  گـنهرف و  هزوح  رد  نآ  مزاول  راـظتنا و  تقیقح  دـیلوتزاب  ار  ناـمدوخ  تیرومأـم  اـم  رگا 
ياه شزرا  ناونع  هب  رظتنم  ناسنا  کـی  لد  رد  دنتـسه و  راـظتنا  رگ  ناـیامن  هک  ار -  ییاـه  شزرا  موهفم و  نیا  میهاوخب  مینادـب و 
ِمدآ کـی  هکنیا  .مینک  يزیر  هماـنرب  شیارب  ناـمدوخ  یـصوصخ  هزوح  رد  طـقف  دـیابن  مینک ، قـقحم  دـنوش -  یم  لاـبند  يروـحم 

يارب دیاب  ام  .تسین  یفاک  میوشب ، یقالخا 
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، گرم ماگنه  ات  تیلوفط  زا  یگدـنز ، ياـه  ناـمز  اـه و  تحاـس  همه  يدرف و  یعاـمتجا و  تاـیح  هصرع  رد  اـه  شزرا  نیا  ققحت 
.مییامن لمع  عماج  هشقن  کی  رد  دیلوتزاب ، نیا  رد  مینک و  يزیر  همانرب  شالت و 

نخس لصاح 

همانرب لئاسم  هیقب  زا  يادج  ار  یعامتجا  روضح  عون  لیصحت و  عون  هداوناخ ، رد  نز  ياه  تیرومأم  راشقا ، طابترا  هلئسم  ناوت  یمن 
نکمم و ساـیقم  رد  دـیاب  ناـشطباور  اـه و  ناـمرآ  یگدـنز و  هب  ناوناـب  هاـگن  عوـن  رییغت  يارب  يزیر  هماـنرب  رد  هـتبلا  .دوـمن  يزیر 

ققحت تمـس  هب  هک  عماج  همانرب  کی  رد  هدش  فیرعت  تامادقا  يرـس  کی  زا  ییاه  هقلح  نورد  دیاب  رما  نیا  .مینک  لمع  یکچوک 
نیا .دراد  يریگیپ  رکفت و  هب  زاین  رما ، نیا  هک  دوش  لابند  دور  یم  ناوناب  یعمج  یـصوصخ و  یگدنز  هزوح  رد  راظتنا  ياه  شزرا 
برغ يایند  اب  ار  ناشدوخ  لئاسم  زا  يرایسب  دیاب  هک  دنتسه  اهنآ  دوخ  ینعی  تشاذگ ؛ ناوناب  دوخ  شود  يور  رب  دیاب  ار  تیرومأم 
ناسنا هب  تسا و  يراد  هیامرـس  گنهرف  رد  اه  ناسنا  یعمج  ّتیوه  تیناسنا و  حور  ندرک  لحنم  ناسنا و  هلاحتـسا  ددـص  رد  هک  - 

 - تسا تورث  عبنم  کی  ناونع  هب  ناسنا  يور  شا  يزیر  همانرب  مامت  دـنک و  یم  هاـگن  تورث  هیامرـس و  دـیلوت  عبنم  کـی  ناونع  هب 
.دننک لح 

میهافم ناشدوخ  دننک ؛ هزرابم  تدش  هب  اهنآ  یعمج  ّتیوه  یگدنز و  رب  برغ  گنهرف  هرطیـس  نیا  اب  دـیاب  هک  دنتـسه  ناوناب  دوخ 
(1) .دننک شالت  یگدنز ، ياه  هصرع  همه  رد  شندش  ییارجا  یتایلمع و  قّقحت و  يارب  دیلوتزاب و  ار 
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تیودهم گنهرف  رد  نز ، ندوب  یعامتجا  نییبت 

(1) تیودهم گنهرف  رد  نز ، ندوب  یعامتجا  نییبت 

هعیلط

، یگدـنز ریـسم  رد  ناشیا  ياه  باختنا  اـه و  شنیزگ  زا  يرایـسب  یهد  تیولوا  لـماع  هکلب  زورما و  ناوناـب  ياـه  هغدـغد  زا  یکی 
هاگیاج هک  هدوب  نآ  راتشون  نیا  زا  فده  .تسا  داهن  نیا  رب  ریثأت  هعماج و  مان  هب  یگرزب  نادیم  رد  نانز  روهظ  روضح و  یگنوگچ 

دروم تیودـهم  مالـسا و  یلاعتم  گنهرف  رظنم  زا  هعماـج  رد  ناوناـب  روضح  هوحن  تیفیک و  زین  نز و  ندوب  یعاـمتجا  زا  دوصقم  و 
دروم ار  نآ  حیحـص  لکـش  سپـس  و  روصت ، یتسرد  هب  ار  عامتجا  اب  دوخ  تبـسن  مالـسا ، دوعوم  رظتنم  نانز  ات  دریگ  رارق  شاـکنک 

یم هئارا  یمارگ  ناگدـنناوخ  هب  لاجم  نیا  رد  هچنآ  .دـنزاس  يراج  شیوخ  یگدـنز  نتم  رد  هداد و  رارق  لـمع  رکف و  رد  قیدـصت 
.تسا عوضوم  نیا  رب  يدمآرد  عورش و  دوش ،

یعامتجا ینید  مالسا ، یعامتجا و  يدوجوم  ناسنا ،

دنا هدرک  یگدنز  یعامتجا  تروص  هب  هشیمه  اه  ناسنا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  يایوگ  ینشور  هب  ناسنا ، دروم  رد  یخیرات  تاعلاطم 
دییأت دروم  هتبلا  مّلـسم و  يرما  ناسنا ، عون  ندوب  یعاـمتجا  نیارباـنب  تسا ؛ هتـشاد  دوجو  ناـسنا  رد  يرطف  تروص  هب  بلطم ، نیا  و 

اب هلأسم  نیا  هب  هیلوا  ياه  ناسنا  اما  .دشاب  یم  نید 
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هدوب هارمه  تثارو  طـیحم و  نوچ  یلماوع  يربـهر  اـب  اـهزاین و  نیمأـت  بلاـق  رد  نآ ، هب  هجوت  هکلب  دـندرک ، یمن  دروخرب  یهاـگآ 
.تسا

ایبنا بناـج  زا  نآرق  یهاوگ  هب  ار  نآ  اـب  هناـهاگآ  دروخرب  هلأـسم و  نیا  هب  نیتسخن  هجوت  نازیملا ، گرزب  رـسفم   6 ییابطابط همالع 
: دیوگ یم  هتسناد و 

، دندومن عامتجا  ظفح  هب  هجوت  لقتـسم ، روط  هب  دنتخاس و  هاگآ  عامتجا  هب  ار  نایمدآ  نشور ] و   ] لیـصفت روط  هب  هک  یناسک  نیلوا 
دوجو اهنآ  ناـیم  رد  يداـضت  و  [ ؛ دـندوب هتـسد  کـی  زاـغآ ] رد   ] مدرم : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  هک  نیا  اـمک  ؛(1)  دندوب ناربمغیپ 

ار ناربمایپ  دنوادخ ، نامز ] نیا  رد  دش ، ادیپ  اهنآ  نایم  رد  ییاهداضت  تافالتخا و  دمآ و  دیدپ  تاقبط  عماوج و  جیردت  هب  .تشادن 
نایم رد  ات  دومن ؛ لزان  اهنآ  اب  درک -  یم  توعد  قح  يوس  هب  هک  ار -  ینامسآ  باتک  دنهد و  میب  تراشب و  ار  مدرم  ات  تخیگنارب ؛

ار باتک  هک  یناسک  زا ] یهورگ   ] اهنت دـندرکن ]؛ فالتخا  نآ  رد  نامیا ، اـب  دارفا   ] .دـنک يرواد  دنتـشاد ، فـالتخا  هچنآ  رد  مدرم ،
.دـندرک فالتخا  نآ  رد  يرگمتـس ، قح و  زا  فارحنا  رطاخ  هب  دوب ، هدیـسر  اهنآ  هب  نشور  ياـه  هناـشن  و  دـندوب ، هتـشاد  تفاـیرد 

یب دارفا  اما   ] .دومن يربهر  شدوخ ، نامرف  هب  دوب ، فالتخا  دروم  هچنآ  ِتقیقح  هب  دـندوب ، هدروآ  ناـمیا  هک  ار  ییاـهنآ  دـنوادخ ، 
(2) «. دنک یم  تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب ، ار  سک  ره  ادخ ، و  .دندنام ] یقاب  فالتخا ، یهارمگ و  رد  نانچمه  نامیا ،
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ص8. مالسا ، رد  یعامتجا  طباور  - 1
اَمَو ِهِیف  ْاوُفَلَتْخا  اَمِیف  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَْحلِاب  َباَتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَزنَأَو  َنیِرِذـنُمَو  َنیِرِّشَبُم  َنیِِّیبَّنلا  ُهللا  َثَعَبَف  ًهَدِـحاَو  ًهَّمُأ  ُساَّنلا  َناَک  - )) 2

يِدْهَی ُهللا  ِِهنْذِِإب َو  ِّقَْحلا  َنِم  ِهِیف  ْاوُفَلَتْخا  اَِمل  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهللا  يَدَهَف  ْمُهَْنَیب  اًیَْغب  ُتاَنِّیَْبلا  ُمُْهتءاَج  اَم  ِدـَْعب  نِم  ُهُوتوُأ  َنیِذَّلا  َّالِإ  ِهِیف  َفَلَتْخا 
(. 213 (، 2) هرقب (؛)) ٍمیِقَتْسُّم ٍطاَرِص  َیلِإ  ءاَشَی  نَم 
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عماوج جـیردت ، هب  تسا و  هدوب  دودـحم  رایـسب  هتـشذگ  نایدا  رد  ناـسنا ، یعاـمتجا  دـُعب  هب  طوبرم  ماـکحا  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
: هک يا  هنوگ  هب  دنتشگ ؛ یم  رت  لماک  دندش ، رتکیدزن  مالسا ، نید  ربمایپ و  نیرخآ  هب  هچره  یناسنا 

.تسا هدـناسر  نکمم  ّدـح  نیرخآ  ات  ماکحا ، نیا  همه  رد  ار  عامتجا  حور  هتخیر و  عاـمتجا  بلاـق  رد  ار  دوخ  ماـکحا  همه  مالـسا ،
هزیکاپ دنمتداعس و  یگدنز  کی  يوس  هب  یناگمه  یعمج و  هتسد  روط  هب  ار  مدرم  دش  یم  لزان  وا  رب  هک  یتایآ  اب  مالـسا ، ياوشیپ 
روتـسد مود ] [ ؛ داـحتا عاـمتجا و  لـصا  هب  توعد  ـالوا ] : ] تسا هدرک  مـالعا  تروـص  ود  هب  ار  دوـخ  توـعد  نآرق ، .دـناوخ  یم  ارف 

يدام و يونعم و  يایازم  عفانم و  تسارح  ظفح و  ریسم  رد  یگتسویپ  مه  هب  داحتا و  قافتا و  يانبم  رب  یمالسا  عامتجا  کی  نتخاس 
(1) .عامتجا نآ  زا  عافد 

تهج یـسدنهم و  حیحـص ، تروص  هب  دـیاب  هک  تسا  یعیبط  یلیم  نانز ، هلمج  زا  ناسنا و  عون  رد  ندوب  یعامتجا  هب  لـیم  نیارباـنب 
.دوش هداد 

ناوناب یعامتجا  روضح  ترورض 

، یمالسا هعماج  هژیو  هب  عماوج و  همه  ياه  ییاسران  ات  میروآ  مهارف  ار  تیرـشب  ملاع  یجنم  روهظ  یناسنا  ياه  هنیمز  میهاوخب  رگا 
نامرآ نیا  تایرورـض  زا  یکی  حـلاص ، يا  هعماج  داجیا  دـبای ، همتاخ  هشیمه  يارب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ماما  طسوت 

حضاو رپ  .دشاب  یم  ناناملسم  همه  فیلکت  نآ ، هب  مامتها  هک  دوش  یم  بوسحم 

22 ص :

ص12-10. مالسا ، رد  یعامتجا  طباور  - 1
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: يربهر مظعم  ماقم  هدومرف  هب  .دوب  دهاوخ  زین  یمالسا -  هعماج  یناسنا  عبانم  نایبرم  ناونع  هب  ناوناب -  لماش  هفیظو ، نیا  هک  تسا 

(1)، ملسمب سیلف  نیملسملا  رومأب  متهیال  حبصا  نم  دیامرف : یم  [ t مرکا لوسر   ] هکنیا

ایند رد  هک  یلئاسم  همه  مالـسا و  ناهج  روما  یمالـسا و  هعماج  ناناملـسم و  روما  هب  تبـسن  دیاب  مه  نانز  تسین ؛ نادرم  صوصخم 
(2) .تسا یمالسا  هفیظو  نوچ  دنیامن ؛ مامتها  دننک و  تیلوئسم  ساسحا  درذگ ، یم 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تجح  ترـضح  مایق  یمدرم  ياه  هنیمز  ندومن  مهارف  يارب  ایوپ  یـشالت  جرف ، راـظتنا  رگا  نیارباـنب 
.دیآ یم  رظن  هب  ریذپان  بانتجا  یترورض  رظتنم ، نز  ندرک  یعامتجا  دشاب ،

اهنآ هب  یلداعت  هجوت  نز و  ندوب  یعامتجا  نکر  هس 

، دوخ زا : دـنترابع  هک  مینک  هجوت  نآ  ناـکرا  اـه و  هفلؤم  هب  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  نز ، ندوب  یعاـمتجا  موهفم  زا  حیحـص  تشادرب 
.ود نیا  نایم  طابترا  يرگید و 

هب دیاب  هک  تسا  يدیلک  هتکن  نیا  هب  هجوت  تسا ، هدـننک  نییعت  رایـسب  ندوب ، یعامتجا  لوبقم  حیحـص و  يانعم  كرد  رد  هک  هچنآ 
، مهم نیا  .دوش  هداد  تدوع  ناشیا  هب  کی  ره  قح  مهـس و  دوش و  هتـسیرگن  لداـعتم  نزاوتم و  تروص  هب  موهفم ، نیا  نکر  هس  ره 

هلوـقم زا  دوـخ  ریـسفت  هدوـب و  اـه  ناـسنا  هب  نآ  شزوـمآ  میهفت و  ددـص  رد  قـح ، نید  ناوـنع  هب  مالـسا  هک  تسا  یتلاـسر  ناـمه 
« ندوب یعامتجا  »

23 ص :

(. ص163 ج2 ، یفاک ، تسین ( ؛ » ناملسم  درامگن ، تمه  ناناملسم  روما  هب  دنک و  حبص  هک  یسک  - » 1
.20/12/75 ناتسزوخ ، نانز  عامتجا  رد  ینارنخس  - 2
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.تسا هدرک  نایب  نآ  هب  هجوت  اب  ار 

« دوخ  » تیروحم اب  ندوب  یعامتجا  بیسآ 

هکنیا ياج  هب  ددرگ و  ضراع  هعماج  رب  مه  درف و  رب  مه  يراب ، نایز  برخم و  راثآ  هک  دوش  یم  ثعاـب  ریخا  هتکن  هب  ندرکن  هجوت 
طلست سح  نآ  لصاح  دوش ، هجوت  نآ  نأش  زا  شیب  دوخ »  » هفلؤم هب  رگا  هنومن  ناونع  هب  .دوش  دساف  دسرب ، حالـص  هب  هلئـسم ، نیا 

ياه ناـمتفگ  رد  هک  يرـالاس -  نز  اـی  مسینیمف »  » موهفم .تسا  شیوخ  عفن  هب  اـهنآ  زا  یـشک  هرهب  روظنم  هب  نارگید  رب  یگریچ  و 
یم قیوشت  رما  نیا  هب  ناـنز ، فنـص  اـی  نز  نآ ، ّیط  هک  تسا  بلطم  نیمه  رد  طارفا  یعون  دروـخ -  یم  مشچ  هب  ریخا  هلاـس  دـنچ 

لامیاپ نادرم  نارگید و  قوقح  رگا  یتح  دـنریگ ؛ تسد  هب  شیوخ  عفانم  هب  ندیـسر  يارب  ار  تردـق  یناسنا ، هعماـج  رد  هک  دـنوش 
(1) .دوش

ینورد لیامت  نیا  دودح  رگا  هک  دومن ؛ هدهاشم  نارتخد  نانز و  ییارآ  دوخ  ییامن و  هولج  رد  ناوت  یم  ار  هلأسم  نیا  زراب  قادصم 
نییعت رد  هکنیا  امک  دوب ؛ دـهاوخ  دایز  رایـسب  هعماـج ، رد  نآ  رگ  ناریو  راـثآ  دوشن ، میـسرت  یبوخ  هب  یعاـمتجا  طـباور  رد  ناوناـب 

بان ياه  هزومآ  هجوت  .ددرگن  بوکرـس  هدـش و  نیمأـت  حیحـص ، تروص  هب  لـیم  نیا  هک  دوش  لـمع  يا  هنوگ  هب  دـیاب  نآ  دودـح 
هدـش نایب  تفع »  » و ایح »  » ناونع تحت  هک  دـشاب  یم  قوف  هلأسم  هب  سدـقم  نید  نیا  عماـج  هاـگن  زا  یکاـح  دـُعب ، ود  ره  هب  مالـسا 

...لَّضفت مهللا  : » میناوخ یم  نینچ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هب  بوـسنم  ياـعد  رد  هک  يا  هنوـگ  هب  تسا ؛
ءاسنلا یلعو 

24 ص :

هدـش رظن  فرـص  نآ  هب  نتخادرپ  زا  ثحب  عوـضوم  هب  هجوـت  اـب  هک  تفگ  ار  بلطم  نیمه  ناوـت  یم  مه  نادرم  دروـم  رد  هـتبلا  - 1
.تسا
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يارب يو ]  ] یلمع یملع و  ندرک  ایهم  زا  دوب  دـهاوخ  ترابع  : » دوخ تیروحم  اب  نز  ندوب  یعاـمتجا  نیارباـنب   (1) «. هّفعلا ءایحلاب و 
(2)« دروآ رد  لرتنک  هب  رت  هدیجنس  رتدیفم و  رتهب ، هچ  ره  ار  نارگید  دناوتب  هکنآ 

.تسین یتفریذپ  مالسا  نییآ  رد  یشرگن ، نینچ  ًاعطق  هک 

« نارگید  » تیروحم اب  ندوب  یعامتجا  بیسآ 

، تروص نیا  رد  هک  ارچ  تسا ؛ عـمج »  » و نارگید »  » هب دـح  زا  شیب  هجوـت  زا  یـشان  نز ، ندوـب  یعاـمتجا  زا  رگید  هابتـشا  تشادرب 
، تلاـح نیا  رد  دوش ، یم  هدرپـس  یـشومارف  هب  هتفرگ و  رارق  عاعـش  تحت  وا  تیـصخش  و  دوخ »  » ینعی ندوب ، یعاـمتجا  رگید  نکر 

هابتـشا هک  دـنچره  نآ -  موسر  گنهرف و  عامتجا و  اب  بسانتم  ار  دوخ  رتشیب ، هچ  ره  دـنک  یم  شالت  هدـش و  طیحم  زا  یعبات  يو ،
عامتجا تمدخ  رد  يرازبا  ناونع  هب  داد و  دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  لقتـسم  تیـصخش  نز ، یتلاح ، نینچ  رد  .دهد  تقباطم  دشاب - 

.تسادـیوه ًـالماک  یبرغ ، عماوج  رد  ناـشیا  روضح  هوحن  یبرغ و  ناـنز  دروم  رد  هک  يرما  تفرگ ، دـهاوخ  رارق  نآ  ناـنارمکح  و 
هب ناوناب  یقطنم ، نینچ  اـب  هنوگ و  نیدـب  وش ؛» تعاـمج  گـنر  مه  اوسر ، يوشن  یهاوخ   » هک تسا  نیا  یناـسک  نینچ  لاـح  ناـبز 

تروص هب  اهنت ، هکلب  دـنراذگب ؛ هعماج  رب  يدـیفم  ریثأت  دـنناوت  یمن  هک  دـش  دـنهاوخ  لیدـبت  هدارا  یب  تیـصخش و  یب  یتادوجوم 
رادشه یلبق  تفآ  دننام  زین  تفآ  نیا  هرابرد  تبیغ  رصع  ینامزلارخآ و  تایاور  رد  هکنیا  امک  دنوش ؛ یم  رثأتم  هعماج  زا  هنالعفنم 

25 ص :

ص349. نیمالا ، دلبلا  - 1
ص91. ناتسبات 74 ، تیبرت ، همانلصف  ندوب ، یعامتجا  موهفم  هرابرد  جیار  هطلاغم  هس  يرقاب ، ورسخ  رتکد  - 2
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.تسا هدش  هداد 

هب يونعم  يدام و  کمک  نارگید و  هب  تبسن  يزوسلد  هجوت و  نمـض  هک  تسا  نآ  هنیمز ، نیا  رد  لداعت  ظفح  يارب  ینآرق  شرگن 
: هک تسا  میرک  نآرق  حیرص  نایب  نیا  دوشن ؛ بلس  يو  زا  ناسنا  لامک  تمارک و  هک  دوب  بقارم  دیاب  اهنآ ،

يا  (1) ؛)) َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَِمب  مُُکئِّبَُنیَف  اًعیِمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِهللا  َیلِإ  ُْمْتیَدَتْها  اَذِإ  َّلَض  نَّم  مُکُّرُضَی  ْمُکَـسُفنَأ َال  ْمُْکیَلَع  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  ))
ینایز امـش  هب  دنا ، هدش  هارمگ  هک  یناسک  یهارمگ  دیا ، هتفای  تیاده  امـش  رگا  دیـشاب ! دوخ  بقارم  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

.دزاس یم  هاگآ  دیدرک ، یم  لمع  هچنآ  زا  ار  امش  و  تسادخ ؛ يوس  هب  امش  همه  تشگزاب  .دناسر  یمن 

ترضح رسمه  یفنم ، دُعب  رد  نآ  قادصم  هکنیا  امک  تسا ؛ نوعرف  رسمه  هیـسآ ، ترـضح  میرک ، نآرق  رد  ینانز  نینچ  زراب  هنومن 
.دشاب یم  مالسلا  هیلع  حون 

« طابترا  » تیروحم اب  ندوب  یعامتجا  بیسآ 

زا ناوناـب  تروص ، نیا  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ طاـبترا »  » نکر هب  دـح  زا  شیب  هجوت  ناـنز ، ندوب  یعاـمتجا  رگید  تفآ  نیموـس 
رد .دـننیب  یم  نارگید  اب  طابترا  رد  ار  دوخ  تیدوجوم  دـننک و  یم  ییاهنت  تشحو و  ساـسحا  نارگید ، اـب  طاـبترا  روضح و  مدـع 
ماد رد  نداـتفا  زا  يریگولج  يارب  .تسا  ندوب » طـبترم   » ياـنعم هب  نتـشاد ، دوجو  و  ندوـب »  » یـصخش نینچ  يارب  ندوـب » ، » تقیقح

: دیاب یهابتشا ، روصت  نینچ 

26 ص :

.105 (، 5) هدئام - 1
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شیادـیپ هک  تسانعم  نیا  هب  ینیوکت  ياکتا  .دـنوش  کیکفت  مه  زا  يدوجو »  » و ینیوکت » ياکتا  ، » يرگید دوخ و  نایم  تبـسن  رد 
يدوجو لالقتـسا  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  اما  دـشاب ؛ هتـشاد  رارق  يرگید  اـب  طاـبترا  رد  درف  هک  تسا  نآ  ورگ  رد  دوخ ،»  » موهفم

رد دوخ »  » موهفم شیادـیپ  اـهنت  هن  دوش ، هتفرگ  رظن  رد  يدوجو  وحن  هب  اـکتا  نیا  هک  یماـگنه  .دـشابن  رارقرب  يرگید  دوخ و  ناـیم 
، ندوب یعامتجا  موهفم  هجو  هس  ره  ظفح  يارب  .دوب  دهاوخ  لیحتسم  طابترا  نیا  رد  دوخ ،»  » تیوه ًالوصا  هکلب  تسا ، طابترا  ورگ 

نیا رد  میزاسن ؛ يدوجو  ياکتا  نیزگیاج  ار  نآ  مینادب و  ینیوکت  ياکتا  هب  دودـحم  مه ، هب  تبـسن  ار  يرگید  دوخ و  ياکتا  دـیاب 
(1) .تفرگ دهاوخن  رب  رد  ار  یمدآ  تقیقح  مامت  يرگید ، اب  طابترا  تروص ،

ات هدش  ثعاب  هتکن  نیمه  .تسا  لاعتم  يادخ  اب  طابترا  شیاین و  اعد و  دوخ ،»  » تیوه هب  هجوت  لضعم و  نیا  عفر  رد  مالـسا  هشیدنا 
رد هچنانچ  دـنزادرپب ؛ ادـخ  اب  تاجانم  هب  ار  دوخ  زور  زا  یتاقوا  نآ ، حالـصا  هعماـج و  اـب  طاـبترا  هحوبحب  رد  یهلا  ياـیلوا  اـیبنا و 

: تسا هدمآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  فیصوت 

هراوس اهزور  دنلوغـشم و  تدابع  هب  ار  بش  مامت  .دنراد  روبنز  يادـص  لثم  ییاه  همزمز  تدابع ، تلاح  رد  دـنباوخ و  یمن  اه  بش 
(2) .دننک یم  هلمح  نمشد  هب 

نز ندوب  یعامتجا  یقطنم  لداعتم و  تروص 

ناوناب ندوب  یعامتجا  هرابرد  هک  یحیحصان  ياه  تشادرب  تافآ و  هب  هجوت  اب 
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ریثأت «، » عمج اب  طابترا  «، » عمج رد  روضح   » هک هدومن  نییبت  ریوصت و  ار  هلئسم  نیا  يا  هنوگ  هب  يودهم  گنهرف  مالـسا و  دش ، رکذ 
«، نارگید  » هلوقم هب  یطارفا  هجوت  هطساو  هب  هک  نانآ  یهاوخدوخ »  » و یگناگیبدوخ » «، » یگتخابدوخ  » زا بیترت  هب  ناوناب ، عمج » رب 

نّیزم یهاوخادخ »  » و یهاگآدوخ »  » و يروابدوخ »  » هب يدیحوت  تیبرت  اب  دوش و  هزنم  كاپ و  دـیآ  یم  دوجو  هب  دوخ »  » و طابترا » »
.ددرگ

ملظ و فاحجا ، دروم  طابترا ،»  » و نارگید » «، » دوخ  » ياه هفلؤم  زا  کی  چیه  هداد  هئارا  یعامتجا  يوناب  زا  مالـسا  هک  يریوصت  رد 
ثیح زا  رظتنم ، يوناب  کی  تروص ، نیا  رد  .تسا  هدـش  داجیا  هللا »  » نداد رارق  روحم  اـب  لداـعت  نیا  هک  ارچ  هدـشن ؛ عقاو  يرهم  یب 

هب دور و  رتارف  يدرف  لایما  هدودحم  زا  شیوخ ، تلزنم  ردق و  تخانش  نمض  هک  دیسر  دهاوخ  یتعـسو  هب  یفطاع  يرکف و  یحور ،
تین هب  ار  روما  نیا  رتمهم ، همه  زا  دنز و  دـنویپ  نآ  اب  ار  دوخ  دـشاب و  یناسنا  عون  هشیدـنا  رد  دوخ ، عفانم  هب  يراصحنا  هجوت  ياج 

تمارک ظـفح  هب  يدرف  لـئاضف  بسک  اـب  هکنیا  نیع  رد  يدرف  نینچ  .دـناسر  ماـجنا  هب  وا  ياـضر  بلج  لاـعتم و  يادـخ  هـب  برقت 
راثیا و اب  لوغـشم و  هدرک ، فیرعت  شیاهدادعتـسا  ساسا  رب  نید  هک  یفیاظو  ماـجنا  هب  زین  عاـمتجا  هزوح  رد  دـشیدنا ، یم  شیوخ 

یلاعت هللا  لجع  يدـهم  ماما  لوح  رگید ، ياه  ناسنا  اب  يراکمه  یلدـمه و  هب  یعامتجا ، قالخا  لئاضف  ریاـس  تقفـش و  ناـسحا و 
.دوش یم  لیان  ناشیا ، تیالو  راس  هیاس  رد  فیرشلا و  هجرف 
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نامرد اه و  بیسآ  نامزلارخآ ، رد  نانز 

(1) نامرد اه و  بیسآ  نامزلارخآ ، رد  نانز 

همدقم

ياه هصرع  رد  یمهم  هاگیاج  شقن و  زا  هداوناخ ، رد  اـه  شزرا  لاـقتنا  لـماع  نیرت  مهم  عاـمتجا و  هرکیپ  زا  یمین  ناونع  هب  ناـنز ،
.دشاب هعماج  تواقش  ای  تداعس  لماع  دناوت  یم  نز  درک ، اعدا  ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  دنرادروخرب ؛ یعامتجا 

یم هدناشک  لاذتبا  هب  نامزلارخآ ، هرود  رد  اهنآ  زا  يرایسب  هنافساتم  اما  دنوش ، یم  بوسحم  عامتجا  رد  تیبرت  ناکرا  زا  یکی  نانز 
: دندومرف دوخ  باحصا  عمج  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مرکا  ربمایپ  يزور  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  .دنوش 

متیأر اذا  فورعملا و  نع  مـتیهن  رکنملاـب و  مـترمأ  لـب  فورعملاـب  اورمأـت  مـل  مکبابـش و  قـسف  مکئاـسن و  تدـسف  اذا  مـکب  فـیک 
قسف و هب  امـش  ناناوج  دـنوش و  دـساف  امـش  ياه  نز  هک  یماگنه  امـش ، لاـح  تسا  هنوگچ  ؛(2)  ًاـفورعم رکنملا  ًارکنم و  فورعملا 
ار رکنم  دیرادنپب و  رکنم  ار  فورعم  دیئامن ؛ فورعم  زا  یهن  رکنم و  هب  رما  فورعم ، هب  رما  ياج  هب  زین  امـش  دـنبای و  شیارگ  روجف 

؟ فورعم

تارطخ هب  هاگآ  هک  تسا  نانز  ًاصوصخ  هعماج ، هب  يرادشه  ثیداحا ، نیا 
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.دننکن شومارف  ار  دوخ  یمالسا  یناسنا و  هفیظو  تلزنم ، هاگ  چیه  دنشاب و  یلامتحا 

روهظ زا  شیپ  یعامتجا  طباور 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  زا  شیپ  ياه  لاس  نیـسپاو  رد  یعاـمتجا  طـباور  هک  دـنا  هداد  شرازگ  اـم  هب  ینید  ثیداـحا 
رب نوزفا  هک  دوب  دـهاوخ  يا  هنوگ  هب  راـگزور ، نآ  رد  طـباور  يوس  تمـس و  .تفرگ  دـنهاوخ  دوـخ  هب  يا  هژیو  لکـش  فیرـشلا ،
هب ار  رـشب  یگدنز  تسا و  راگزاسان  زین  ناسنا  یعامتجا  ییایند و  یگدنز  عفانم  اب  اه ، ناسنا  يورخا  حـلاصم  عفانم و  ندرکن  نیمأت 

، هنیمز نیا  رد  .تشاد  دهاوخن  لابند  هب  يرگید  زیچ  هعماج ، لاوز  یتسین و  ماجنارس ، يرادیاپان و  تسسگ و  زج  هک  درب  یم  ییوس 
: زا دنترابع  هک  دراد  دوجو  نآ ، زا  یشان  ياه  يراجنهان  روهظ و  زا  شیپ  راگزور  رد  یعامتجا  طباور  زا  ییاه  هصخاش 

یترورـض یعامتجا ، نامزاس  ییایوپ  ییایاپ و  يارب  ار  یعامتجا  ماجـسنا  یگتـسب و  مه  ناسانـش ، هعماج  یعامتجا : تسـسگ  فلا )
نایم ییادج  هقرفت و  دوجو  هعماج و  ياضعا  داحآ  یعامتجا و  ياه  هورگ  نیب  تسـسگ  هک  تسا  نشور  .دنا  هتـسناد  ریذـپان  راکنا 

.دروآ یم  مهارف  ار  نآ  لالحمضا  لاوز و  هنیمز  تعرس ، هب  هدناسر و  بیسآ  هعماج  تفرشیپ  يراوتسا و  هب  اهنآ 

هلمج زا  یعامتجا و  ياه  هورگ  نیب  رد  یعامتجا  تسـسگ  دوجو  هب  روهظ ، زا  شیپ  رـصع  زا  دوخ  تاشرازگ  رد  یمالـسا  تاـیاور 
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  نبای  : » متفگ مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  هک  هدرک  لقن  ملـسم  نب  دمحم  لاثم ، يارب  .دننک  یم  ناعذا  نانز ،

هیبش ار  دوخ  نادرم ، هک  یماگنه  : » دومرف ماما  درک »؟ دهاوخ  روهظ  تقو  هچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  امـش  مئاق  ملـس ، هلآ و 
نادرم هک  هاگ  نآ  .دننک  نادرم  هیبش  ار  دوخ  نانز ، نانز و 
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(1) «. دننک افتکا  نانز  هب  نانز  نادرم و  هب 

یخرب هک  تسا  یعامتجا  ياهراجنه  دـعاوق و  تیمکاـح  تحت  ناـسنا ، یعاـمتجا  یگدـنز  یعاـمتجا : ياـه  يور  جـک  عویـش  ب )
تـسد ار  اه  شنک  همه  يراتفر ، دعاوق  نیا  زا  یچیپرـس  هک  تسا  نشور  .دـنک  یم  فیرعت  بسانمان  ار  یخرب  بسانم و  ار  اهراتفر 

.دوش یم  ریبعت  یعامتجا » يور  جک   » هب تلاح  نیا  زا  هک  دنک  یم  یگتخیسگ  مه  زا  جرم و  جره و  شوخ 

هب یعامتجا  ياـه  يور  جـک  رـصع ، نآ  يرـشب  عماوج  رد  هک  دوش  یم  تشادرب  روهظ  زا  شیپ  رـصع  هراـبرد  ینید  ياـه  هزومآ  زا 
رد مدرم  زا  يرایـسب  هک  تسا  ینازیم  هب  راگزور  نآ  رد  اه  يور  جـک  هب  شیارگ  قمع  .تفای  دـهاوخ  شرتسگ  يزیگنا  تهب  هنوگ 

.درک دنهاوخ  یقلت  شزرا  دوخ ، يارب  ار  اه  شزرا  دض  شزرا و  دض  ار  یمالسا  ياه  شزرا  یمالسا ، هعماج 

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا 

ییامن دوخ  دنا و  هنهرب  هک  دنوش  یم  رهاظ  ینانز  تساه ، نامز  نیرتدـب  تمایق و  ییاپرب  هب  کیدزن  هک  ایند  ياه  لاس  نیـسپاو  رد 
رد نانآ  ياج  ماجنارـس ، دـننک و  یم  لالح  ار  مارح  دـنراد ، لیامت  ینار  توهـش  هانگ و  هنتف و  هب  دـنفرحنم ، نید  هار  زا  دـننک ، یم 

(2) .تسا خزود 

طباور رد  يور  جـک  زا  یعون  دوخ ، هک  قالط -  خرن  شیازفا  هداوناخ و  داـهن  ندـش  تسـس  هب  یعاـمتجا ، ياـه  بیـسآ  هنوگ  نیا 
.دش دهاوخ  رجنم  تسا -  یعامتجا 
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: دیوگ یم  هراب  نیا  رد   6 يرهطم دیهش  داتسا  .تسا  نز  تیصخش  هب  عماج  هاگن  مدع  یتالضعم ، نینچ  هدمع  للع  زا  یکی 

هدرپس یـشومارف  هب  وا  ندوب  ناسنا  هک  دوب  تهج  نیا  لولعم  ًابلاغ  نز ، میدـق  ياه  يزور  هیـس  اه و  یتخبدـب  هک  تسا  نیا  تقیقح 
، شتلاـسر شا ، يرطف  یعیبط و  تیعقوم  وا و  ندوب  نز  ًاوهـس  ًادـمع و  هک  تسا  تهج  نآ  زا  وا  دـیدج  ياـه  یتخبدـب  دوب و  هدـش 

(1) .تسا هدش  هدرپس  یشومارف  هب  شا  هژیو  ياه  دادعتسا  شا و  يزیرغ  ياضاقت 

شیارآ و اب  دنا و  هتخانـشن  ار  شیوخ  عیفر  ماقم  الاو و  شزرا  نانز ، زا  يا  هدع  هک  فیح  دـص  اما  تسا ؛ شنیرفآ  فدـص  ِّرُد  نز ،
یم رب  هداد و  يرترب  ار  تیناوـیح  هک  دـنوش  یم  ینازاـب  سوـه  راکـش  شخب ، تذـل  ییـالاک  ناوـنع  هب  دوـخ  هضرع  ییاـمندوخ و 
یم ناما  رد  يریقحت  هدافتـسا و  ءوس  ره  زا  نآ ، هیاس  رد  هک  تسا  یظافح  ّدس و  نوچ  مه  نز ، يارب  یگدیـشوپ  فافع و  .دـننیزگ 

يارب يا  هلیـسو  اهنت  هک  دـنک  لزنت  ینازیم  هب  وا  شزرا  دـشاب و  ناتـسرپ  توهـش  تسد  هچیزاب  نز  دـهاوخ  یمن  مالـسا  نید  .دـنام 
يدرف و ياه  بیـسآ  زا  ار  وا  ِیناسنا  تیـصخش  هدومن و  بجاو  وا  رب  ار  باجح  ور ، نیمه  زا  .دـیآ  باسح  هب  اـه  توهـش  ياـضرا 

.تسا هدرک  ظفح  یعامتجا 

ایند هب  يزرو  عمط 

: تسا لقن  نامزلارخآ  فصو  رد   t مرکا ربمایپ  زا 
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رد ایند  هب  صرح  رطاخ  هب  ناـشنارهوش  اـب  ناـنز  هک  یماـگنه  ؛(1)  ...ایندـلا یلع  ًاصرح  هراجتلا  یف  نهجاوزأ  ءاـسنلا  تکراـش  اذا  »
«. ...دننک تکراشم  تراجت 

نیگنـس و فیاظو  هب  لمع  ياج  هب  ایند  هب  صرح  لیلد  هب  نانز  زا  يا  هدع  .میتسه  ثیدح  نیا  ققحت  دهاش  ینـشور  هب  هزورما  ام  و 
هفیظو نیرت  مهم  هک  یلاح  رد  دنیازفیب ؛ دوخ  يدام  ياه  ییاراد  رب  دننک و  يزودنا  تورث  ات  دـنوش  یم  راک  هب  لوغـشم  دوخ ، مهم 

هب دشاب و  يونعم  يدام و  ییاراد  تورث و  نیرتهب  دناوت  یم  هک  يدنزرف  دنا ؛ هدرپس  یشومارف  تسد  هب  ار  دنزرف  تیبرت  ینعی  دوخ ،
.دروآ ناغمرا  هب  شردام  ردپ و  يارب  ار  يدبا  یتخب  کین  هیراج ، هقدص  کی  ناونع 

سکعرب نادرم و  هب  نانز  هّبشت 

هب ار  ناشدوخ  اه  نز  هک  تسا  نآ  تسا -  هدش  حیرـصت  نآ  هب  ینامزلارخآ  تایاور  رد  هک  یعامتجا -  ياه  بیـسآ  زا  رگید  یکی 
(2) «. لاجرلاب ءاسنلا  ءاسنلاب و  لاجرلا  هبشتی  دنروآ « : یم  رد  نانز  لکش  هب  ار  ناشدوخ  اهدرم  نادرم و  لکش 

برغ و زا  دـیلقت  اـی  نید و  زا  ناـنآ  تشادرب  عون  رد  صاخـشا ، هنوگ  نیا  لکـشم  دـیاش  تسیچ ؟ رد  اـهراتفر  نیا  هشیر  یتـسار  هب 
کین و هکنیا  ول  و  هدنام -  ياج  رب  هتـشذگ  زا  هک  هچ  ره  اب  دیاب  نردم ، رـصع  رد  یگدـنز  يارب  دـندقتعم  هک  تسا  ینارکفنـشور 

.دنشیدنایب نآ ، یتسردان  ای  یتسرد  رد  هکنآ  یب  دننک ، هزرابم  دشاب -  هدیدنسپ 
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یعامتجا طباور  حالصا 

یسک هچ  تسد  هب  هنوگچ و  عقوم ، هچ  تسا ، نکمم  ینوگرگد  رگا  دراد ؟ دوجو  هعماج  حالـصا  لوحت و  ینوگرگد و  ناکما  ایآ 
لماک تروص  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  اب  یعامتجا  طباور  تیعـضو  اـم ، هدـیقع  هب  دـش ؟ دـهاوخ  داـجیا 
ینعی نیداینب ، تاحالـصا  زا  یعامتجا  طـباور  حالـصا  يارب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  .دـش  دـهاوخ  نوگرگد 

یم فارحنا  هب  همه  تسا و  هایـس  تبیغ  نارود  مامت  هک  تسین  نیا  شیانعم  اما  .درک  دـنهاوخ  زاغآ  اه  شیارگ  اه و  شنیب  حالـصا 
هتفای شرورپ  نارود  نیمه  رد  اه  نیا  دنتسه و  نانز  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یلـصا  رای  رفن  زا 313  رفن  .دنور 50 

؟ هنوگچ اما  دنا ، هدرک  هزرابم  اه  يدب  اب  دنا و 

اه شنیب  حالصا 

اب هزراـبم  یعاـمتجا و  طـباور  هب  تسرد  یهد  تـهج  يارب  ور ، نـیا  زا  .دوـش  یم  زاـغآ  یـشیدنا  جـک  رثا  رب  اـه  ناـسنا  يور  جـک 
هک تسا  رطاخ  نیمه  هب  دـیاش  .تسا  هنیزگ  نیرتهب  هشیدـنا ، دَرِخ و  حالـصا  ییایح ، یب  یباجح و  یب  قـالط ، هلمج  زا  یتالکـشم 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

شیوخ تسد  دزیخ ، اپ  هب  ام  مئاق  هک  یناـمز  ؛(1)  مهقالخأ هب  لمکا  مهلوقع و  هب  عمجف  دابعلا  سوئر  یلع  هدـی  عضو  انمئاق  ماـق  اذا 
.دنک یم  لماک  ار  ناشقالخا  عمج و  ار  نانآ  هشیدنا  هنوگ ، نیا  دیشک و  دهاوخ  ناگدنب  رس  رب  ار 

زاس ببس  هک  کین -  ياهراک  دنوادخ و  شتسرپ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  ییورین  مالـسا ، سوماق  رد  لقع  هک  تسا  تهج  نادب  نیا ،
ياه تمعن  زا  يدنم  هرهب 

34 ص :

ص 336. ج52 ، راونالا ، راحب  - 1

رظتنم نانز  ياه  www.Ghaemiyeh.comهتسیاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 113زکرم  هحفص 39 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14404/AKS BARNAMEH/#content_note_34_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) «. نانجلا هب  بُِستکا  نمحرلا و  هب  ِدبُع  ام  ...لقعلا  دناوخ « : یم  ارف  تسا -  یهلا 

، دودز یم  دوـخ  كاردا  مهف و  نامـسآ  زا  ار  هریت  ياـهربا  درک و  یم  هدافتـسا  یتـسرد  هب  دوـخ  ینـالقع  يورین  زا  زورما  ِرـشب  رگا 
متـس و ملظ و  شتآ  زا  نآ  تاجن  هعماج و  کـی  حالـصا  يارب  ور ، نیا  زا  .دروخ  یم  مقر  رگید  يا  هنوگ  هب  شا  یعاـمتجا  طـباور 

نامیا نودب  هک  ارچ  تسا ؛ یساسا  يرورـض و  طرـش  ود  داعم ، ادخ و  هب  نامیا  ياه  هیاپ  تیوقت  اه ، ناسنا  تینالقع  حطـس  ياقترا 
.تفر دهاوخ  نایم  زا  تبقاع  زا  سرت  داعم ، هب  هجوت  نودب  دوش و  یم  هدیچرب  ناسنا  دوجو  زا  تیلوئسم  ساسحا  ادخ ، هب 

اه شیارگ  حالصا 

شیپ نیزاغآ و  هلحرم  ار  نآ  هتـسناد و  اه  ناسنا  ناور  حور و  هیکزت  ار  یهلا  ناربمایپ  یحالـصا  ياـه  هماـنرب  زا  یکی  میرک ، نآرق 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تنـس  هریـس و  هک  تسا  هدمآ  زین  یمالـسا  تایاور  رد  .تسا  هدرک  یفرعم  حالـصا  هنوگ  ره  طرش 

لیاـضف قـالخا و  هب  هجوـت  ناـسنا و  حور  شرورپ  تیبرت و  ور ، نـیا  زا  .دوـب  دـهاوخ   t مظعا لوسر  تنس  هریـس و  نامه  فیرـشلا 
يارب فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  روهظ ، زا  سپ  تسا ،  نآ  زا  سپ  روهظ و  ياـه  هماـنرب  نیرت  یـساسا  زا  يونعم ،
رگید دـناوتب  ات  درک  دـهاوخ  زاـغآ  اـه ) شیارگ  حالـصا   ) ییاـنب ریز  هطقن  نیا  زا  ار  دوخ  شـالت  هعماـج ، مدرم  ياـهراتفر  حالـصا 

زا هک  یناسنا  اریز  دزرو ، یم  مامتها  رما  نیا  هب  دوخ  ناوت  مامت  اب  یعقاو  رظتنم  .دهن  ناینب  ساسا  نیا  رب  ار  دوخ  یحالصا  ياهوگلا 
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لابق رد  يریذپ  تیلوئـسم  يراکادف و  راثیا و  يزرورهم ، یبلط ، قح  تلادع ، شریذـپ  يارب  دـشاب  هتفای  دـشر  یناور  یحور و  دـعب 
ياـه يراـجنهان  تهج ، نیا  زا  دوـش و  یم  ادـیپ  يرتـشیب  تیفرظ  هنیمز  نینچ  مـه  دوـش و  یم  هداـمآ  هعماـج  عاـمتجا و  هداوناـخ و 

.دور یم  نیب  زا  ینورد  تسسگ  یعامتجا و 

رواب هب  داقتعا  لوا ، هلحرم  رد  دوش ، یم  هعماج  صخـش و  ياه  راـتفر  یعاـمتجا و  ياـه  راـتفر  حالـصا  بجوم  هچنآ  هک  نآ  هجیتن 
قالخا دـشاب ، جوا  رد  تینالقع  یتقو  هک  ارچ  تسا ؛ هعماج  رد  تینالقع  شرورپ  مود ، هلحرم  رد  اـهراتفر و  حالـصا  ینید و  ياـه 

اه هزیگنا  يوق ، یناسنا  فطاوع  رادـیاپ ، یعاـمتجا  طـباور  هجیتن ، رد  داد و  دـهاوخ  یهلا  يوب  گـنر و  اـه  شنک  همه  هب  یمالـسا 
.دوب دنهاوخ  داسف  يور و  جک  زا  نوصم  نانز ، هلمج  زا  هعماج و  ییادخ و 
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باجح نیریش  معط 

(1) باجح نیریش  معط 

هراشا

لیدبت هاگآ  یناملسم  هب  کیلوتاک ، یحیسم  کی  زا  شردام ، ياه  ییامنهار  اه و  تبحـص  اب  تساکیرمآ و  ياینرفیلاک  تلایا  لها 
نانز همه  هب  ار  نآ  هک  تسا  هدرک  نایب  نارتخد  تیبرت  باجح و  دروم  رد  ار  یهجوت  لباق  تاکن  ییوگو ، تفگ  رد  وا  .تسا  هدش 

تـساوخرد فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ياه  هتـساوخ  زا  یکی  هک  ارچ  مینک ؛ یم  میدـقت  يودـهم ، نارتخد  و 
«. امرف لّضفت  ار  تفع  ایح و  ام  نانز  رب  اراگدرورپ  : » دهاوخ یم  ادخ  زا  ناشیا  تسا و  یمالسا  هعماج  ناوناب  يارب  فافع  باجح و 

مردام یناهنپ  غیلبت 

رد .دـش  انـشآ  یناریا  مناخ  کی  اب  اکیرما ، رد  یمالـسا  رتافد  زا  یکی  رد  مردام  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  لاس 1979 ، رد 
.دوش ناملسم  دنک و  ضوع  ار  شنید  تفرگ  میمصت  تیاهن ، رد  و  تفر ، یفلتخم  ياهاج  درک ، یلصفم  تاقیقحت  لاس ، کی  لوط 

هب .دـنک  ضوع  ار  شنید  یتحار ، نیا  هب  شرتخد  هک  تشاذـگ  یمن  ًاملـسم  دوب و  یبصعتم  مدآ  مگرزبردام  میدوب و  کیلوتاک  اـم 
هناگی يادخ  شتسرپ  دیحوت و  زا  هتخیرگ  هتـسج و  مه  ام  يارب  وا  هچرگا  .دروآ  یم  اج  هب  ار  شتادابع  یناهنپ  مردام  رطاخ ، نیمه 

ًامیقتسم هاگ  چیه  اما  تفگ ، یم  نخس 
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یگرزب و دنوادخ و  ینابرهم  زا  ًالثم  .درک  یم  ییاه  هراشا  میقتسمریغ  روط  هب  هکلب  درک ؛ یمن  یتبحص  نآ ، هب  شیارگ  مالـسا و  زا 
.تشاد یم  او  لمأت  رکفت و  هب  ار  ام  تفگ و  یم  شفاصوا 

کیلوتاک نید  زا  میوگ ، یم  امـش  هب  یقالخا  ثحابم  ادـخ و  هرابرد  هک  ییاه  فرح  نیا  : » تفگ اـم  هب  يزور  هرخـالاب  هک  نیا  اـت 
، ما هدش  ناملسم  نم  : » تفگ مه  دعب  و  نامسْفَن .» ربارب  رد  هن  ادخ ، ربارب  رد  میلست  میلست ؛ ینعی  مالسا  تسا و  مالسا  نید  زا  تسین ،

«. دینک باختنا  ار  دوخ  نید  هک  دیدازآ  امش  .دیوش  ناملسم  هک  منک  یمن  روبجم  ار  امش  یلو 

زا دـعب  میدرک و  رکف  شیاه  فرح  هب  تشاذـگ ، اهنت  ار  ام  مردام  یتقو  یلو  مینکب ، دـیاب  هچ  میتسناد  یمن  میدوب و  هدـش  جـیگ  اـم 
.میوش ناملسم  مه  ام  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  رگید ، کی  اب  تبحص 

يرطف هداس و  شور  زا  هدافتسا 

نم هن ، : » تفگ میوـشن »؟ ناملـسم  اـم  هک  دـیدوبن  نارگن  دـیدرک ، یفرعم  اـم  هب  ار  مالـسا  هک  عـقوم  نآ  : » مدیـسرپ مرداـم  زا  يزور 
، مدرک يرت  شیب  تاـعلاطم  هک  اهدـعب  مدوب .» هدرک  ار  مزـال  يزاـس  هنیمز  نم  نوچ  دـینک ، یم  باـختنا  ار  مالـسا  هک  مدوب  نئمطم 

ثعاب عامتجا ، طیحم و  یهاگ  یلو  دراد ؛ دوجو  دحاو  يادخ  شتـسرپ  دـیحوت و  هب  شیارگ  اه  ناسنا  همه  ترطف  رد  مدـش  هجوتم 
وا .دسرب  یگدنلاب  هب  دنک و  دشر  ام  ترطف  ات  تخاس  يا  هنیمز  مردام  ور ، نیا  زا  .دوش  هتفرگ  هدـیدان  ینورد  لیم  نیا  هک  دوش  یم 

.دومن انشآ  مالسا  نید  اب  ار  ام  ییابیز  هب  درک و  هدافتسا  يرطف  هداس و  یشور  زا 
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باجح زا  لبق  يایح 

کی نم ، يارب  مگرزبردام  راب  کی  تسه  مدای  .درک  یم  تبحـص  ام  اب  ایح  هرابرد  هشیمه  میدوبن ، ناملـسم  هک  یتقو  یتح  مرداـم 
تشاد رارصا  مگرزبردام  .مدیشوپن  ار  اهنآ  نم  یلو  دوب ، هاتوک  یلیخ  كراولش  پات و  کی  لماش  هک  دیرخ  یناتـسبات  سابل  تسد 

، دـشوپ یم  ار  اـه  نیا  یتقو  مرتخد  ینک ؟ یم  رارـصا  ردـق  نیا  ارچ  رادرب ! تسد  : » تفگ یم  وا  هب  مرداـم  یلو  مشوپب ؛ ار  اـهنآ  هک 
ایح یلو  میتسناد ، یمن  ار  باجح  نامز  نآ  دینک »؟ یم  شروبجم  امـش  ارچ  دهد ، ناشن  ار  شندب  دهاوخ  یمن  .دراد  يدـب  ساسحا 

.میدرک ظفح  مه  ار  ایح  میدرک ، دشر  مک  مک  میتشاد و 

دنتخیر ناهد  بآ  میور 

یتقو مدرک  یم  رکف  .دوب  اـه  سـالک  عورـش  لوا  زور  .مدوب  لاحـشوخ  متفر ، هسردـم  هب  مدرک و  رـس  يرـسور  هک  راـب  نیلوا  يارب 
هب هریخ  هریخ  دندش و  تکاس  نم  ندید  اب  همه  مدش ، سوبوتا  سیورس  راوس  یتقو  اما  دش ؛ دنهاوخ  لاحشوخ  دننیبب ، ارم  مناتـسود 
ای : » تفگ نم  هب  هدـننار  .مدوب  هدـنام  تام  اه  نآ  دروخرب  زا  .مدیـسرت  یلیخ  .دوب  هدـش  مکاـح  یبیجع  توکـس  .دـندرک  هاـگن  نم 

سپ ادرف و  : » متفگ مدوخ  اب  دـعب  یلو  مورب ، منک و  رارف  هک  دیـسر  منهذ  هب  هظحل  کی  .دوب  زاـب  زونه  سوبوتا  ِرد  ورب »! اـی  نیـشنب ،
یلدنـص هب  مناوتب  هک  متـساوخ  کمک  ادخ  زا  مورب .» هسردـم  هب  شـشوپ  نیا  اب  دـیاب  هک  هرخالاب  منک ؟ هچ  ار  دـعب  ياهزور  ادرف و 

يرسپ ناهگان  هک  مدوب  هدیـسرن  یلدنـص  هب  زونه  .دوب  هدش  نیگنـس  یلیخ  میاهاپ  .منیـشنب  مسرب و  دوب -  یلاخ  هک  سوبوتا -  رخآ 
، ندیدنخ هب  دندرک  عورش  همه  هدمآ »! هسردم  هب  هتسب و  هچراپ  شرس  هب  دینک ! هاگن  وا  هب  : » تفگ
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یم هاریب  دـب و  شحف و  متفر ، یم  هار  هک  هسردـم  يورهار  رد  .دـنتخیر  ناـهد  بآ  میور  دـندرک و  ترپ  لاغـشآ  مفرط  هب  مه  دـعب 
.دوب روط  نامه  زور  ره  هسردم ، هب  نم  نتفر  .دندرک  یم  ترپ  کلومرام  لثم  كانسرت  ياهزیچ  ای  لاغشآ  مفرط  هب  مدینش ،

.دنک یمن  اهر  هار  طسو  ار  ام  سپ  هدرک ، تیاده  ار  ام  شدوخ  ادخ  : » تفگ وا  .متساوخ  ییامنهار  وا  زا  مدرک و  تبحـص  مردام  اب 
«. دهد یم  ناشن  ار  تسرد  هار  ام  هب  دراد و  یم  هگن  تالکشم  جوا  رد  ار  ام  ادخ 

يرهطم دیهش  باتک  مردام و 

میوگ یم  باوج  رد  یتشاذگن »؟ رانک  ار  نآ  يوش و  باجح  اب  رفک ، روشک  کی  بلق  رد  هک  دـش  روطچ  : » دنـسرپ یم  نم  زا  همه 
نینچ مه  .دـنامهف  اـم  هب  ار  نآ  هفـسلف  درک و  زاـب  اـم  يارب  ار  باـجح  هلأـسم  قیمع ، يا و  هشیر  یلیخ  مرداـم  هک  دوب  نآ  تلع  هک 

.درک مکمک  منک -  یم  هیصوت  همه  هب  ار  نآ  هک  يرهطم -  دیهش  تیبرت » میلعت و   » باتک

مه یکدوک  نینـس  رد  یتح  .دینک  رکف  ادتبا  يراکره  ماجنا  زا  لبق  ینعی  دینک »! هاگن  ندیرپ  زا  لبق  : » تفگ یم  ام  هب  هشیمه  مردام 
نامیارب ار  نآ  ماجنا  تلع  ادـتبا  تساوخ ، یم  ام  زا  هک  يراک  ره  مه  وا  دوخ  .مینک  رکف  نامیاهراک  هرابرد  هک  دوب  هداد  داـی  اـم  هب 

؟ هن ای  میهدب  ماجنا  ار  راک  نآ  هک  میتفرگ  یم  میمصت  ندرک ، رکف  اب  ام  دعب  داد ، یم  حیضوت 

!؟ دیشک یمن  تلاجخ  امش 

ام هب  وا  .میدـید  ار  برع  ینز  هک  میدوب  هتـسشن  یکراپ  رد  مرهاوخ  رداـم و  اـب  زور  کـی  هچ ! ینعی  ینـس  هعیـش و  میتسناد  یمن  اـم 
ای دیتسه  هعیش  امش  : » تفگ

40 ص :

رظتنم نانز  ياه  www.Ghaemiyeh.comهتسیاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 113زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


دیسرپ هرابود  .میدش  یمن  وا  روظنم  هجوتم  ام  یلو  ینس .» ای  دیشاب  هعیش  ای  دیاب  بخ ، : » تفگ میتسه .» ناملـسم  ام  : » میتفگ ینس »؟
رهظ ادرف  : » تفگ داد و  ام  هب  یسردآ  هچ ، ینعی  ینـس  هعیـش و  میناد  یمن  زونه  ام  دیمهف  یتقو  نز  نآ  .میتشادن  یباوج  مه  زاب  ام  و 

«. داد مهاوخ  حیضوت  ناتیارب  نم  دییایب ، سردآ  نیا  هب 

يارب میـسرپب ؛ یناحور  کی  زا  ار  هلئـسم  نآ  تساوخ  یم  ناـملد  .میتفر  اـج  نآ  هب  رهظ  ادرف  نیارباـنب  دوب ؛ يواـکجنک  مدآ  مرداـم 
اب دید ، ار  ام  یتقو  .درک  زاب  ار  رد  دمآ و  ییومخا  مدآ  .میدز  رد  میتفر و  اجنآ  هب  .دـنداد  ام  هب  ار  ناش  یناحور  سردآ  اهنآ  نیمه ،

، تسا ناذا  کیدزن  نوچ  نمـض  رد  .میراد  هعیـش  ینـس و  هب  عجار  لاؤس  دنچ  : » تفگ مردام  دیهاوخ »؟ یم  هچ  : » تفگ تینابـصع 
هناخ رد  دیاب  نانز  دیشک ؟ یمن  تلاجخ  امش  دوش ! یمن  ریخن ، : » تفگ دروخ و  اج  درم  میناوخب .» زامن  لخاد و  مییایب  دیهدب  هزاجا 

میدیمهف ًادعب  .تسب  ام  يور  هب  مکحم  ار  رد  دعب  و  دنیاین »! نوریب  هناخ  زا  دنناوخب و  زامن  دمک  رد  تسا  رتهب  یتح  دـنناوخب و  زامن 
.میوشن لیامتم  نانآ  تمس  هب  دب ، دروخرب  نیا  اب  ام  هک  دوب  ادخ  تساوخ  .دندوب  یباهو  اهنآ  هک 

داد ناکت  ار  نامبلق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یبرع و نابز  هب  یناوخ  هحون  ندز و  هنیس  لاح  رد  همه  میدید  اج  نآ  .تسا  نایعیش  هینیسح  دنتفگ  یم  هک  ییاج  هب  میتفر  دعب  زور 
، میدش وربور  هنحـص  نیا  اب  یتقو  .دنزیر  یم  کشا  دنیوگ و  یم  ار  مالـسلا » هیلع  نیـسح   » هملک یـصاخ  زوس  اب  دنتـسه و  یـسراف 

یسک رگا  ًالثم  .مینک  یمن  تاساسحا  زاربا  میوش و  یمن  یتاساسحا  دایز  اه  ییاکیرمآ  ام  هک  نیا  اب  میتفرگ ، رارق  ریثأت  تحت  یلیخ 
نامناکیدزن زا 
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زیچ چـیه  ایند  رد  هک  دـننک  یم  غیلبت  ار  گنهرف  نیا  اه  ییاکیرمآ  عقاو  رد  .مینک  یمن  هیرگ  اـی  میوش  یمن  تحاراـن  شیارب  دریمب ،
ییانعم اج  نآ  رد  ًالـصا  يراکادف  راثیا و  سح  .دیهدب  ار  ناتناج  ای  دـینک و  تیذا  نآ  رطاخ  هب  ار  دوخ  دـیهاوخب  هک  درادـن  شزرا 

.دنا هدرک  هفخ  اه  مدآ  نورد  ار  يرطف  سح  نیا  درادن و 

ات هک  یناحور  یتلاح  .دوبن  یندرک  فیـصوت  ًالـصا  هک  دش  داجیا  یـسح  نامنورد  رایتخا  یب  میدش  وربور  هنحـص  نآ  اب  یتقو  یلو 
وا يارب  همه  هک  تسیک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نیا  هک  دـش  داجیا  نامنهذ  رد  مه  تالاؤس  نیا  .میدوب  هدرکن  كرد  ار  نآ  ناـمز  نآ 

سپ مه  دعب  هام  دنچ  .میدرک  تبحص  وا  اب  یلیخ  میدش و  انـشآ  یمناخ  اب  مسارم  نآ  رد  دنا ؟ هدرک  هچ  وا  اب  رگم  دننک ؟ یم  هیرگ 
.میتسه هعیش  هک  میدرک  مالعا  شسرپ ، تاعلاطم و  زا 

میتشادن یناریا  ياه  سابل 

نامیاه سابل  نامدوخ  نیمه ، يارب  میدرک ، یمن  ادیپ  بسانم  باجح  اب  یـسابل  میتشگ  یم  هچ  ره  میدـش ، باجح  اب  هک  ینامز  رد 
يارب میتـفرگ و  یم  وـگلا  اـه  ساـبل  نآ  زا  اـم  دروآ ؛ یم  يرـسور  ساـبل و  ناـمیارب  دـمآ  یم  ناریا  زا  یـسک  رگا  .میتـخود  یم  ار 

.دوب یفاک  نامیارب  دوب ، هدیشوپ  هک  نیمه  یلو  دمآ ، یمن  رد  مه  بوخ  یلیخ  هک  نیا  اب  .میتخود  یم  سابل  نامدوخ 

مدروآ بات  ار  مادم  ياه  تیذا 

دیاش .مدش  یم  تحاران  یلیخ  مدـید ، یم  ار  مناتـسود  دروخرب  یتقو  یلو  مدوب ؛ لاحـشوخ  یلیخ  ندـش ، باجح  اب  يادـتبا  رد  نم 
مدوبن رضاح  لاح ، نیا  اب  .دوبن  هدنهدرازآ  میارب  ردق  نآ  دنتشاد ، ار  دروخرب  نیا  نایفارطا ، اهرت و  گرزب  رگا 
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زا رتالاب  رایـسب  مناتـسود  دزن  نم  هاگیاج  یهاتوک ، یلیخ  هلـصاف  اب  هک  يا  هنوگ  هب  دش ؛ روط  نیمه  مه  ًاقیقد  .منک  كرت  ار  مباجح 
وا : » تفگ یم  درک و  یم  ینابیتشپ  نم  زا  نارگید ، تیذا  لباقم  رد  دوب ، هدرک  هرخسم  ارم  لوا ، زور  هک  يرسپ  نامه  ًالثم  .دش  لبق 

.درکن تیذا  ارم  یسک  رگید  وا ، فرح  اب  دش .» دهاوخن  ضوع  وا  دیرادرب ، وا  رس  زا  تسد  دینکن ، تیذا  ار 

نیغورد هدیقع  يدازآ  اکیرمآ و 

فرح و نایب  تصرف  دـننک و  یمن  لمحت  دـننیبب ، ناشدوخ  هدـیا  گنهرف و  فلاخم  ار  یـسک  رگا  هک  تسا  يروط  اکیرمآ  ياـضف 
يرگید نید  هب  یتقو  یلو  تسا ، بوخ  زیچ  همه  یتسه ، ناشدـعاوق  بوچراـچ  رد  هک  یعقوم  اـت  ینعی  دـنهد ، یمن  وا  هب  لالدتـسا 
تیعقاو تسا و  راعش  دح  رد  طقف  يدازآ ، یسارکومد و  نآ  .دننک  یم  تفلاخم  تدش  هب  دنتـسیا و  یم  تربارب  رد  ًاروف  يور ، یم 

.درادن ینوریب 

داد شمارآ  ام  هب  باجح 

تخـس ًاعقاو  هتبلا  دنـسرت ؛ یم  باجح  زا  هک  مدید  یم  مدرک ، یم  تبحـص  اهنآ  اب  یتقو  دندوب ، هدـش  ناملـسم  هزات  هک  ییاه  مناخ 
ناتدوخ روشک  رد  درک ؛ دـهاوخ  لوغـشم  ار  ناـتنهذ  مادـم  درک ، دـنهاوخ  يراـتفر  هچ  امـش  اـب  مدرم  دوش و  یم  هچ  هک  نیا  .تسا 
تبحـص اهنآ  اب  هک  یتقو  اما  .دوش  مامت  مدرم  ياه  تبحـص  اه و  کلتم  زا  ناتلمحت  ربص و  یتح  تسا  نکمم  دش ؛ دـیهاوخ  بیرغ 

یمن يدرکن ، شا  هبرجت  ات  دیوگ « : یم   e يرهطم دیهش  .دنتـشاد  یبوخ  یلیخ  ساسحا  دندرک ، یم  هبرجت  ار  باجح  میدرک و  یم 
باجح ات  ام  ینک .» شکرد  لماک  یناوت 
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یلو میتشاد ، یـصاخ  شمارآ  دوب و  شخب  تذـل  یلیخ  .میـشاب  هتـشاد  باـجح  زا  یکرد  میتـسناوت  یمن  میدوب ، هدرکن  باـختنا  ار 
.دنک یمن  تینما  ساسحا  مدآ  ًالصا  .مدید  یم  ار  شا  یفنم  هبرض  هعماج ، رد  هچ  هسردم و  رد  هچ  متشادن ، باجح  هک  یتقو 

ار سح  نیا  میدرک ، هبرجت  ار  باجح  یتقو  یلو  دننک ، یـشکدوخ  دنتـساوخ  یم  یگلاس  هدزاود  نامه  رد  هک  ما  هتـشاد  یناتـسود 
یم يدروخ ، یتقو  یلو  تسیچ ، شمعط  یناد  یمن  هک  یتالکـش  لثم  تسا ، هداد  تاجن  اه  نیا  همه  زا  ار  اـم  باـجح ، هک  میتشاد 

شمارآ يونعم و  تذـل  کی  هکلب  تسین ؛ یناـسفن  تذـل  تذـل ، نیا  هتبلا  .يروخب  رت  شیب  يراد  تسود  دراد و  یتذـل  هچ  ییوگ 
.تسا شخب 

! تیذا رطاخ  هب  ترجاهم 

ناملـسم نوچ  یلو  دوب ، یکچوک  رهـش  .میدرک  ترجاهم  يرگید  رهـش  هب  دـندرک ، یم  نامتیذا  یلیخ  مردام  ردـپ و  هداوناخ  نوچ 
تفر و هیملع  هزوح  هب  مرهاوخ  .میدمآ  مق  هب  شدعب  میدنام و  رهـش  نیا  رد  لاس  هدفه  .درک  باختنا  ار  اج  نآ  مردام  تشاد ، دایز 

یم راک  یس » يد  نتگنـشاو   » رد مرـسمه  .متـشگرب  اکیرمآ  هب  مدرک و  جاودزا  دعب  مدناوخ و  لاس  ود  نم  یلو  داد ، لیـصحت  همادا 
، یتشهب دیهش  هاگشناد  رد  وا  .تشگرب  اکیرمآ  هب  شیپ  لاس  کی  مرهاوخ  .میدش  نکاس  دهـشم  رد  میدمآ و  ناریا  هب  هرابود  .درک 

نیمه هب  تسا ؛ گرم  هب  ور  لاوـحا و  ضیرم  هک  تفگ  تفرگ و  ساـمت  مگرزبرداـم  شیپ  لاـس  هس  .تسا  هدـناوخ  قوـقح  دـشرا 
.دنک یم  یگدنز  اکیرمآ  رد  مه  مردارب  .تشگرب  اکیرمآ  هب  مردام  رطاخ 
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دنسرت یم  باجح  زا 

دندید و ار  مالـسا  تردق  نوچ  .بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  ًاصوصخم  دنـسرت ؛ یم  مالـسا  زا  هک  باجح ، زا  طقف  هن  یبرغ  ياهروشک 
مدآ باجح ، هب  دیقم  ياه  مناخ  رگا  هک  نیا  يارب  .دنناد  یم  مالسا  يارب  گرزب  تمالع  کی  ار  باجح  اه  نآ  .دندرک  شا  هبرجت 
دوز یلیخ  دنشاب ، هتشاد  یبوخ  تیصوصخ  هبجحم ، ياه  ملعم  رگا  هک  نیا  ای  دنور و  یم  مالسا  تمس  هب  مدرم  دنـشاب ، یبوخ  ياه 
لثم یملع ، یـشزومآ و  ياه  طیحم  رد  مه  رطاخ  نیمه  هب  .دنوش  یم  مالـسا  هب  اه  نآ  بذج  ثعاب  دنراذگ و  یم  ریثأت  اه  هچب  رد 
یم مالـسا  هب  ناناوج  ناناوجون و  بذـج  يارب  رثؤم  هار  کی  ار  باجح  نوچ  دـنا ؛ هدرک  عونمم  ار  باجح  اه  هاگـشناد  ای  سرادـم 

.دنناد

دوشن هئارا  یبسانم  يوگلا  باجح ، يارب  یتقو 

هک تسا  باـجح  نیا  هک  دـنیب  یم  سوملم  یلیخ  وا  .دـنک  یم  داـجیا  درف  رد  يرت  شیب  تینیع  دوـمن و  باـجح ، راـثآ  جراـخ ، رد 
هرهچ یلو  هدـش ، مهارف  شیارب  یقیمع  یناور  یحور و  شمارآ  دوـش و  بذـج  فلاـخم  سنج  هـب  رت  مـک  هعماـج  رد  هدـش  ثعاـب 
رگا هک  دننک  یم  رکف  ناملسم  ناوناب  یجراخ ، ياهروشک  اکیرمآ و  رد  ًالثم  .تسا  هدش  ضوع  ناملـسمریغ  ياهروشک  رد  باجح 

.دـنراد نت  هب  یبسانمان  گنت و  ساـبل  هک  یلاـح  رد  تسا ؛ یعقاو  باـجح  ناـمه  نیا  تسا و  یفاـک  دـنناشوپب ، ار  دوخ  يوم  ماـمت 
نیا تسا ؛ هدشن  هتفرگ  رظن  رد  باجح  يارب  مه  یـصاخ  همانرب  درادن و  ار  صاخ  يانعم  نآ  باجح  روشک ، زا  جراخ  رد  هنافـسأتم 

.تسا هدشن  هئارا  یبسانم  بوخ و  يوگلا  هکنیا  ای  هتفرگن و  تروص  باجح  هنیمز  رد  یتسرد  یناسر  عالطا  هک  تسا  تهج  نادب 

45 ص :

رظتنم نانز  ياه  www.Ghaemiyeh.comهتسیاب  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 113زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


یباتک رگا  .دوش  یم  ادـیپ  مک  یلیخ  یـسراف ، ریغ  ییاه  نابز  هب  نآ  قیمع  لئاسم  باجح و  هفـسلف  هرابرد  بلطم  تنرتنیا ، رد  نـآلا 
نیدلاو و طقف  اج ، نآ  عقاو ، رد  .دنتـسه  مک  یلیخ  یلو  دنلاعف ، هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  تایرـشن  هتبلا  .تسا  نارگ  یلیخ  دـشاب ، مه 

.دننک فرطرب  ار  ناشتاماهبا  هدرک و  وگزاب  يوق ، ياه  لالدتسا  اب  دوخ ، نادنزرف  يارب  ار  باجح  هلأسم  دیاب  هک  دنتسه  اه  هداوناخ 

دنناد یم  مالسا  دامن  ار  ناریا 

یم قافتا  ناریا  رد  هک  هچ  ره  دـننک  یم  رکف  اهنآ  زا  یلیخ  .دـنناد  یم  مالـسا  داـمن  ار  ناریا  روشک ، زا  جراـخ  ياـه  ناملـسم  نوچ 
، مدوب هلاس  شـش  بالقنا ، نامز  رد  هک  نیا  اب  نم ، دوخ  ًالثم  .دـنا  هداد  رارق  دوخ  لـماک  يوگلا  ار  ناریا  تسا و  مالـسا  نیع  دـتفا ،
ار ناـبلخ  تسد  ماـما ، هک  مراد  رطاـخ  هب  .تسه  مداـی  یبوخ  هب  مدـید -  یم  نویزیولت  زا  هک  ار -  ناریا  هب  ماـما  دورو  هنحـص  یلو 

مدید هک  دوب  نیا  دوب ، بلاج  میارب  هک  يزیچ  .دندش  وربور  مدرم  ریظن  یب  لابقتـسا  اب  دندمآ و  نییاپ  امیپاوه  ياه  هلپ  زا  دـنتفرگ و 
میارب یلیخ  يونعم ، هنحـص  نیا  یلو  مدوب ، کیلوتاک  بهذـم  هب  عقوم  نآ  نم  .دـنا  هدـمآ  ماما  لابقتـسا  هب  رداچ  اب  همه ، اه ، مناـخ 
منهذ رد  زونه  ریوصت  نیا  .دوب و  نیا  نم  تشادرب  متـسناد ؛ یم  اقآ  نیا  هب  مارتحا  تمالع  ار  اه  مناـخ  ندیـشوپ  رداـچ  .دوب  بلاـج 

.تسه

تسا هناسفا  میدرک  یم  رکف 

کی ار  هدیمهف » نیـسح   » دیهـش هیـضق  ًالثم  .دنا  هناسفا  میدرک  یم  رکف  هک  میدینـش  یم  ار  ییایاضق  قارع ، ناریا و  گنج  نامز  رد 
يا هناسفا  تیصخش  کی  زا  راگنا  هک  درک  یم  تبحص  يروط  وا  .درک  فیرعت  ام  يارب  یتیوک  مناخ 
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ار شروصت  یتح  مناوت  یمن  ًالصا  نم  تسا ؟ هدرک  ار  راک  نیا  روط  هچ  رـسپ  نیا  : » تفگ یم  مردارب  هک  تسه  مدای  .دز  یم  فرح 
ياه يراکادف  زا  مرـسمه  میدینـش و  یم  رهـشمرخ  زا  ای  دهدب »!؟ ماجنا  ار  راک  نیا  تسناوت  هک  دوب  یـسک  هچ  رـسپ  نیا  .منکب  مه 

.تفگ یم  نامیارب  شمدرم 

، ندرک ادف  ادخ  رطاخ  هب  ار  ناج  ینعی  يراکادف ، راثیا و  ممهفب  منک و  كرد  ار  تداهـش »  » متـسناوت هک  دوب  يراب  نیلوا  نامز ، نآ 
يراکادف اهنآ  ًالصا  دنکب و  ار  راک  نیا  تسین  رضاح  یسک  ایند  ياجک  چیه  رد  .دوش  ظفح  ناریا  یمالسا  بالقنا  مالـسا و  نید  ات 

ایند نیا  رد  زیچ  چیه  دنیوگ  یم  ام  هب  اجنآ  رد  .دورب  نیب  زا  يراکادف  سح  نیا  هک  دوش  یم  یعـس  اکیرمآ  رد  ًالثم  .دنمهف  یمن  ار 
تذل مدینش ، یم  ار  ایاضق  نیا  یتقو  ییاکیرمآ ، کی  ناونع  هب  نم  یلو  میهدب ، شرطاخ  هب  ار  نامناج  میهاوخب  ام  هک  درادن  شزرا 
یعقاو نید  تسرد و  هار  هک  نیا  هب  میهد و  شیازفا  ار  نامنامیا  ات  درک  یم  کمک  اهراثیا  عیاقو و  لـئاسم و  نیا  ندینـش  .مدرب  یم 

.مینک راختفا  میا ، هدرک  باختنا  ار 

امیس ادص و  نیگنس  تیلوئسم 

ناریا ياه  لاناک  یتقو  یمالساریغ  ياهروشک  ياه  ناملسم  نوچ  دراد ؛ یگرزب  یلیخ  تیلوئسم  هراب  نیا  رد  ناریا ، يامیـس  ادص و 
رـسپ متـشاد ، اـکیرمآ  هب  هک  يرفـس  رد  شیپ  لاـس  راـهچ  ًـالثم  .تسا  تسرد  نآ ، زیچ  همه  هک  دـننک  یم  رکف  دـننک ، یم  هاـگن  ار 

نآ لثم  مهاوخ  یم  تسا ؟ يروط  هچ  اهرسپ  ياهوم  ناریا  رد  ارهز ! هلاخ  : » دیسرپ نم  زا  دوب ، مناتسود  زا  یکی  دنزرف  هک  یناوجون 
«. منک هاتوک  اه 

ادص و هب  يا  هسلج  رد  هدنب  .دراد  دوجو  یصقاون  هنیمز  نیا  رد  هنافسأتم  اما 
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ادص و رد  اه  مناخ  شـشوپ  هوحن  ای  دوش  یم  جـیورت  اه  همانرب  رد  هک  رـسپ  رتخد و  هطبار  ای  جاودزا  زرط  نیا  هک  مدرک  داقتنا  امیس 
هچ دنهدب  صیخـشت  دـنناوتب  ات  دـنناد  یمن  لماک  ار  مالـسا  ماکحا  هک  ناریا  زا  جراخ  ياه  ناملـسم  .تسین  یمالـسا  نادـنچ  امیس ،

دننک یم  روصت  هک  تسا  ناریا  ياه  هناسر  هژیو  هب  اه ، هناسر  زا  دـننک ، یم  تفایرد  هچ  ره  .طـلغ  يزیچ  هچ  تسا و  تسرد  يزیچ 
.تسا مالسا  نیع  نآ ، زیچ  همه 

تیبرت دنمزاین  باجح 

ًالثم دـننک ؛ حرطم  دوخ  ناکدوک  يارب  ار  نآ  یکدوک ، نینـس  زا  دـیاب  اـه  هداوناـخ  هک  تسا  یتیبرت  رما  کـی  باـجح  هک  مدـقتعم 
روبجم ار  وا  ام  یلو  دراد ، ییاه  تیزم  هچ  كاوسم  دـناد  یمن  ادـتبا  زا  هک  هچب  میهد ؟ یم  دای  اـه  هچب  هب  روط  هچ  ار  ندز  كاوسم 

میهد و حیـضوت  ًالماک  شیارب  دـیاب  دـش ، رت  گرزب  یتقو  اـما  .دـنک  تداـع  مک  مک  شدوخ  اـت  دـنزب  كاوسم  ًاـمتح  هک  مینک  یم 
ار هیـضق  نیا  تاعارم  شدوخ  مه ، میـشابن  ام  رگا  هاگ  نآ  .دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  دنک  باختنا  شدوخ  رگید  ات  مینک  شقیوشت 

.مینکب ار  راک  نیمه  دیاب  ام  مه  باجح  هلأسم  يارب  .درک  دهاوخ 

اب ار  ناشکچوک  هچب  رتخد  دـنراد ، رداچ  هک  یناردام  مینیب  یم  هنافـسأتم  اما  .دنتـسه  رثؤم  یلیخ  ناردام  ًاـصوصخم  اـه و  هداوناـخ 
نیا رد  دـشاب .» دازآ  دـیاب  دوـش ، یم  تیذا  اـی  دوـش  یم  شمرگ  هـچب  : » دـیوگ یم  رداـم  دـنروآ ! یم  نوریب  بساـنمان  ياـه  ساـبل 

نامیاه هچب  اب  مینیـشن  یمن  ًالـصا  ام  .دـشاب  هتـشاد  لـماک  باـجح  یگلاـس  ُهن  رد  كدوک  هک  میـشاب  هتـشاد  راـظتنا  دـیابن  تروص ،
وت هب  هعماج  ای  هسردم  یشاب ، باجح  یب  رگا  : » مییوگب هک  نیا  فرـص  .مییوگب  اه  نآ  يارب  باجح  ياه  تیزم  زا  مینک و  تبحص 

باجح اب  دیاب  سپ  یتسه ، یبهذم  داوناخ ه  رد  نوچ   » ای دروآ » دهاوخ  راشف 
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.دنک یمن  لوبق  ار  اه  لالدتسا  نیا  زورما  لسن  .تسین  یفاک  یشاب »

باجح عوضوم  رد  يزیر  همانرب  یگنهامه و  موزل 

ارجا ار  یحرط  شرورپ  شزومآ و  رگا  ًالثم  .دـننک  ارجا  حالـصا و  ار  باجح  حرط  دـننک  یعـس  دـیاب  اـه  هداوناـخ  مه  تلود و  مه 
هک دراد  یحرط  یماـظتنا  يورین  تلود و  رگا  اـی  دراد ؟ يا  هدـیاف  هچ  دنـشابن ، گـنهامه  نآ  اـب  اـه  هداوناـخ  اـی  تلود  یلو  دـنک ،

هدرک یهاتوک  هراب  نیا  رد  هنافسأتم  یلو  میشاب ؛ هتشاد  تدحو  دیاب  ام  دراد ؟ يا  هدیاف  هچ  دنک ، یمن  شتیامح  شرورپ  شزومآ و 
.میا

دیاب یلو  دینکن ، هدافتـسا  مییوگب  زورما  لسن  هب  میناوت  یمن  ام  .مینک  لمع  دیاب  هنوگچ  میناد  یمن  مه  يژولونکت  زا  هدافتـسا  رد  ام 
ار اه  يژولونکت  هنوگ  نیا  زا  هنادازآ  هدافتـسا  ررـض  اکیرمآ ، لثم  نردم  ياهروشک  رد  .میزومایب  اهنآ  هب  ار  حیحـص  دافتـسا ه  زرط 

ياه تیاس  هکلب  دـنوش ؛ دراو  اه  تیاس  همه  هب  دـنناوت  یمن  اه  ناوج  ًـالثم  .دـنا  هدرک  داـجیا  تیدودـحم  نیارباـنب  دـنناد ؛ یم  رتهب 
هدافتسا راد  ثوتولب  ياه  لیابوم  زا  دنراد  هزاجا  دعب ، هب  ینس  کی  زا  لیابوم ، زا  هدافتسا  رد  ای  .دنا  هدش  رتلیف  اه  نآ  يارب  زاجمریغ 

ياهروشک رد  دنیوگ  یم  دنک ، ضارتعا  یسک  مه  رگا  مینک و  یم  هدافتـسا  یتیدودحم  چیه  نودب  هنادازآ و  اج  نیا  ام  یلو  دننک ،
، نردم هتفای  هعسوت  ياهروشک  رد  .دنرادن  یتسرد  عالطا  اج  نآ  زا  هک  یلاح  رد  دینک ؟ یم  دودحم  ار  ام  ارچ  تسه ، يدازآ  یبرغ 
اه نیا  زا  هدافتـسا  يارب  يا  هطباض  همانرب و  چیه  ام  یلو  دنا ؛ هدروخ  ار  شا  هبرـض  نوچ  تسا ، هدش  دودحم  يژولونکت  زا  هدافتـسا 

! میرادن

میدیدن يرگید  زیچ  ییابیز  زج 

منئمطم نم  .ناوخب  ینعی  ارقإ ؛» : » تسا نیا  هدش  لزان  هک   نآرق هملک  نیلوا 
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رد دنک و  یم  باختنا  ار  مالسا  ًاعطق  ددرگب ، یعقاو  نید  لابند  هب  دشاب و  هعلاطم  لها  رگا  ناملسمریغ ، هچ  ناملسم و  هچ  سک ، ره 
« .مدیدن يرگید  زیچ  ییابیز  زج  هب  : » دنتفگ هک  دسر  یم  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  هلمج  نامه  هب  مالسا ،

راچد ایالب  هب  دـنکن و  شیامزآ  ار  ام  ادـخ  تسا  نکمم  روطچ  .دـنک  یمن  شیامزآ  ار  اـم  ادـخ  تسا و  هداـس  زیچ  همه  میوگ  یمن 
ياه یتخـس  تالکـشم و  هب  درک و  شیامزآ  تسا -  ملاع  نانز  نیرتهب  هک  ار -  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  یلاح  رد  دزاـسن ،

هب اه  یگتفـشآ  نیا  رد  دـبای و  یم  ار  تاجن  هار  سک  نآ  یلو  دوش ؛ یمن  تالکـشم  رطخ و  یب  یگدـنز ، سپ  .دومن  ـالتبم  رایـسب 
.ییاکیرمآ مالسا  هن  و  سفن ، مالسا  هن  دورب ، یعقاو  مالسا  تمس  هب  هک  دنیب  یم  ابیز  ار  زیچ  همه  دسر و  یم  شمارآ 
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تسوت رگنس  وت ، باجح 

(1) تسوت رگنس  وت ، باجح 

اب مه  نم  ایادخ  : » مدز یم  فرح  مدوخ  اب  متـشاد  .دوبن  ادهـش  زا  يربخ  اما  تشذـگ ، یم  نامز  .تسـشن  یم  لِگ  هب  یکیناکیم  لیب 
.»؟ میدوب هرهب  یب  نوا  زا  ام  هک  دنتشاد  یچ  اهنیا  ایادخ  میرادن ؟ لد  ادب  مدآ  ام  هگم  يدرک ؟ باختنا  ار  اهنیا  دش  یچ  مدوب ، اهنیا 

.مدرک كاپ  نآ  يور  زا  ار  اه  لِـگ  .شمتـشادرب  مدـیود و  .درک  بلج  ار  مهجوت  گـنر  زمرق  هچراـپ  هکت  کـی  لـیب ، تکاـپ  يوت 
نیا  » هک ارچ  میناشیا  ياه  تیـصو  ادهـش و  مالک  رـضحم  رد  نونکا   (2) «. تداهش ناقـشاع  : » دوب هتـشون  شیور  دوب ؛ ملاؤس  باوج 

(3) «. دنک یم  رادیب  دنازرل و  یم  ار  ناسنا  اه  همان  تیصو 

ظفح مالـسلا  اهیلع  بنیز  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  نوچ  مه  ار  دوخ  دـنا و  هتفرگرب  مکحم  ار  دوخ  رداچ  هک  یلاـح  رد  اـم  نارهاوخ  »
«. دنا هدش  رضاح  هعماج  رد  راد  فده  تروص ] هب   ] ...دننک یم 

( ییاجر یلع  دمحم  دیهش ، روهمج  سیئر  )

«. تسا رت  هدنبوک  نم ، خرس  نوخ  زا  تسا ، هدرک  هطاحا  ار  وت  هک  یهایس  رداچ  ما ! ینید  رهاوخ  يا  وت  «و 

( يدومحم هللادبع  دیهش  )
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وت تسا ؛ وت  رگنس  وت  باجح  «. » دیشُک یم  ناتیاوقت  ناتهایس و  رداچ  اب  ار  نمشد  هک  دییامش  هک  اوقتاب ؛ شاب و  بوجحم  مرهاوخ ! »
«. دنیب یمن  ار  وت  نمشد  ینیب و  یم  ار  نمشد  باجح ، لخاد  زا 

( یفجنآ میحر  دیهش ، رادرس  )

«. تسادخ هار  رد  داهج  نوچ  مه  باجح ، ظفح  »

( ینارفغ میرک  دمحم  دیهش  )

«. شاب لگ  هشیمه  شاب و  هتفهن  .تسا  مک  لگ ، رمع  رگا  تسا  یباجح  یب  زا  مرهاوخ ! »

( ماظن اضر  دیمح  دیهش  )

«. دنشاب ظفاح  ار  مزر  سابل  نیا  باجح ، هک  مهاوخ  یم  منارهاوخ  یمامت  زا  »

 ( نایروفغریم یقت  دمحم  دیس  دیهش  )

«. دشاب باجحاب  دیاب  بیجن ، رتخد  کی  »

( روپ يدهم  قداص  دیهش  )

«. دنز یم  مالسا  نانمشد  نیقفانم و  ناهد  رب  یمکحم  تشم  وت ، باجح  مرهاوخ ! »

( يراگدای مارهب  دیهش  )

«. تسا نم  خرس  نوخ  زا  رت  هدنبوک  وت  باجح  مرهاوخ ...! يا  وت  »

( ناشار گنس  لضفلاوبا  دیهش  )

«. دینک تیاعر  ار ، باجح  ار ، باجح  ار ، باجح  هک  مهد  یم  ناتمسق  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هتسکش  يولهپ  هب 

( یمتسر دیمح  دیهش  )

باجح بجوم  امش  هاگن  ظفح  ییانتعا و  یب  ناملسم ! ردارب  .دش  دهاوخ  ناردارب  هاگن  ظفح  بجوم  امش  باجح  ناملسم ! رهاوخ  »
«. دش دهاوخ  نارهاوخ 

( يدابآ حرف  روپ  رغصا  یلع  دیهش  )
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«. دناشک یم  افص  تیونعم و  يوس  هب  داسف  زا  ار  هعماج  امش ، باجح  مناردام ! منارهاوخ و  امش  »

( نایئاضر یلع  دیهش  )

«. تسا نادیهش  ياهب  نوخ  باجح ، هک  اریز  دننک ؛ ظفح  ار  دوخ  باجح  هک  مدنمشهاوخ  یمارگ  نارهاوخ  زا  »

( یفجن یحور  یلع  دیهش  )

«. مدرک ادیپ  دشر  امش  يراکادف  سفن و  تزع  باجح و  اب  نم  ...مردام  »

( يرگسع اضرمالغ  دیهش  )

«. نم نوخ  یخرس  ات  دسرت  یم  وت  رداچ  یهایس  زا  رامعتسا  زیچ ، ره  زا  لبق  مرهاوخ ! يا  »

( هدازرفعج نسح  دمحم  دیهش  )

(1) «. نک ظفح  تسا -  نم  نوخ  زا  رت  هدنبوک  هک  ار -  تباجح  هنوگ  بنیز  مرهاوخ ! »

( هنازرف یلع  دمحم  دیهش  )
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باجح میرح 

(1) باجح میرح 

رداچ مدرک  یم  یلبنت  اما  دمآ ، یم  مشوخ  شباجح  زا  هکنیا  اب  .دوب  شغ  لغ و  یب  تبحم و  اب  یلیخ  میدوب ؛ هدـش  قیفر  مه  اب  هزات 
.دشاب مرس  يور 

ات ود  .دوب  هدروآ  مه  ابیز  ياه  يدنب  هتـسب  اب  تالکـش  ات  دنچ  شدوخ  هارمه  ام ، هناخ  دوب  هدمآ  ندناوخ  سرد  يارب  هک  زور  کی 
.باقشب طسو  تشاذگ  درک و  زاب  ار  اه  تالکش  زا  یکی  مه  شدوخ  داد ، نم  هب  ار  اهنآ  زا 

غارـس دـنتفر  تسار  کـی  دـش و  ادـیپ  ناـش  هلک  رـس و  محازم ، سگم  اـت  ود  هک  دوب  هتـشذگن  نامدـناوخ  سرد  زا  يا  هظحل  دـنچ 
ات .هشدوخ  ریـصقت  : » تفگ مارآ  یلیخ  رثوک  یلو  مهدب ، يرارف  ار  اه  سگم  مدرک  شالت  نم  .دوب  يدنب  هتـسب  نودـب  هک  یتالکش 

«. دننک یمن  شیاهر  اه  سگم  دناشوپن ، ار  شدوخ 

باجح یلبنت  رطاخ  هب  وت  هک  دنرادن  يراک  اه  سگم  دیوگب : دـهدب و  باجح  سرد  نم  هب  میقتـسم ، ریغ  دـهاوخ  یم  هک  مدـیمهف 
شرهم میـسرب .» نامرهاظ  باجح  هب  یلیخ  دیاب  وت  نم و  سپ  دـننک ؛ یم  هاگن  رهاظ  هب  طقف  تسا و  تمحازم  ناشراک  اهنآ  يرادـن 

.مدوب هدیدن  یگنشق  نیا  هب  رکنم  زا  یهن  لاح  هب  ات  هداتفا ، ملد  رد  لبق  زا  رتشیب 
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شاب ینامسآ  مرتخد !

(1) شاب ینامسآ  مرتخد !

ییانشور ادابم  تا ، هشیدنا  ریظن  یب  ییانـشور  رب  تییابیز و  هوکـش  رب  نک  هاگن  سپ  ...تسا  ملاع  هاگن  نیرت  نشور  ون  هاگن  مرتخد 
مرتخد دوش ! تیموصعم  یکاپ و  زا  یهت  ندـمتم ، رهاـظ  هب  ياـیند  نیا  رد  تدوجو  اداـبم  دورب ! تسد  زا  نردـم  رـصع  رد  تهاـگن 

هک شاب  هاگآ  دوش ! مگ  اه  گنراگنر  نیا  رد  وت  حور  دـیپس  گنر  ادابم  تسا ، هدـنبیرف  ياه  گنر  ياـیند  اـم  ياـیند  شاـب ، رادـیب 
رگنب سپ  .تسب  دهاوخرب  تخر  يراگتسر  دنامب ، ینایرع  نیا  رد  حور  هک  ماگنه  نآ  دشک و  یم  ینایرع  هب  ار  حور  نایرع ، مسج 
دیاب ندـش  حرطم  يارب  ینک  یم  رکف  یهاگ  نکم ! نامدرمان  صیرح  ناگدـید  جرخ  ار  تیاه  ییاـبیز  یناـشوپ ، یم  نت  هب  هچنآ  رب 

هن تسوت ؛ دوجو  نیریز  ياه  هیال  دشخب ، یم  اهب  شزرا و  وت  هب  هچنآ  شاب ، هاگآ  مرتخد  .یشاب  هتـشاد  ییاشامت  هتـسارآ و  يرهاظ 
.وت رهاظ  راکشآ  ياه  هیال 

؛ تسوت بناج  زا  یعقاو  یلامج  ینارون  عولط  رظتنم  درگن و  یم  ار  وت  هظحل  ره  زور و  ره  ادخ  مرتخد !

نآ

؛ يرود هب  یکاپان  هنوگره  زا  هک  ماگنه 

؛ يوش یم  یهت  نیمز  زا  هتفرگ و  رظن  رد  ار  نامسآ  طقف  طقف و  هک  ماگنه  نآ 

؛ ینک یم  ملع  دق  زبس  یتخرد  دننام  یتّفع  یب  راز  هروش  رد  هک  ماگنه  نآ 
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؛ دهد یم  نالوج  ّتینما  تحور  مسج و  رد  هک  ماگنه  نآ 

؛ ینک یم  روانش  نامسآ ، تسد  رود  ات  ار  دوخ  ینامسآ  نامشچ  هدنکفا ، ریز  هب  ار  دوخ  ینیمز  ِنامشچ  هک  ماگنه  نآ 

؛ ینک یم  هبرجت  هشیمه  يارب  ار  نتسیز  داش  هک  ماگنه  نآ 

؛ یلاب یم  دوخ  هب  هتشاد و  هگن  الاب  راختفا  اب  ار  ترس  هک  ماگنه  نآ 

؛ یهد یم  رارق  ینتفایان  تسد  یجنگ  دننام  نارگامغی ، لباقم  رد  ار  دوخ  هک  ماگنه  نآ 

...ینک یم  ساسحا  تدوجو  هّرذ  هّرذ  رد  ار  وا  هدرک و  يزاب  قشع  وا  اب  هناقشاع  هچ  ماگنه  نآ  يرآ !

گنهرف هدـییاز  نم  مرترب ! وت  زا  نم  یتسین ! نم  نأش  رد  وت  دـیوگ « : یم  باجح  ياـبیز  گـنهرف  هب  باـطخ  یباـجح  یب  گـنهرف 
هوشع نم  مشخب ! یم  يدازآ  ناناوج  هب  هدومن و  يرگ  هولج  فلتخم  ياـه  گـنر  اـه و  حرط  رد  ما ! يرکفنـشور  زا  ناـشن  مزورما !

اه بلق  هدنهد  دنویپ  هدرک و  بلج  دوخ  هب  ار  يرایـسب  ياه  هاگن  مناوت  یم  .مهد  یم  هیده  نارتخد  نانز و  هب  ار  ییابر  لد  يرگ و 
»؟ یتسیچ وت  اّما  مشاب ، نابایخ  هچوک و  رد 

یتسه قلاخ  هب  قشع  زا  نم  .مکاپ  تاداقتعا  هدـییاز  نم  دـیوگ « : یم  خـساپ  نینچ  تعاجـش ، راختفا و  اـب  باـجح  ياـبیز  گـنهرف 
.مناکاپان نازاب و  سوه  مشچ  رد  يراخ  نم  .ما  یکاپ  تفارش  زا  ناشن  هتفرگ و  همشچرس 

وچمه یهایـس  رد  نامیا  ناشخرد  ياه  هراتـس  .مهد  یم  هیده  نارتخد  نانز و  هب  يدامتم  ناراگزور  رد  ار  حور  مسج و  تینما  نم 
.دنزاس یم  درخ  ار  نالها  ان  هاگن  دنشخرد و  یم  مبش 
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مراس هیاس  رد  .دنیامن  هبرجت  ار  یقیقح  يدازآ  هدوب و  مکحم  راوتسا و  یعامتجا  طباور  رد  دنناوت  یم  نم  کمک  اب  نارتخد  نانز و 
تفع لگ  نتفر  امغی  هب  ینابایخ و  كاپان  ياه  قشع  ربارب  رد  رادیاپ  يّدس  نم  .دبای  یم  شرورپ  اهبنارگ  يّرد  هکلب  رهاوج ، رویز و 

«. متسه نارگامغی  طسوت 

«. يرتالاب نم  زا  يرآ ! یتسین ؛ نم  نأش  رد  وت  : » تفگ تفر و  ورف  يراب  مرش  هودنا  رد  یباجح  یب  هدیدپ 

.دنرادن نابرهم  يادخ  زا  ریغ  هب  يا  هشوت  تنامشچ  نوچ  ارچ ؟ یناد  یم  .دننک  یم  يدوسح  تنامشچ  هب  منامشچ  اه  تقو  یضعب 

ناتـسد تساه  تدـم  هداتـسیا و  نییاپ  ادـخ  هکنیا  زا  لفاغ  میریگب ؛ ار  یناتـسد  ات  میور ، یم  الاب  یکاپان  نابدرن  زا  اـه  تقو  یهاـگ 
.تسا هدرک  زارد  ام  يوس  هب  ار  شمرگ 

اه تسد  نیرتالاب  و  تنابلرب ، اهدنخبل  نیرت  بوجحم  تنامـشچ ، هقردب  اه  هاگن  نیرت  كاپ  تشوپ ، نت  اه  سابل  نیرتابیز  مراودیما 
.دشاب تنابهگن 

.داد دهاوخوت  هب  ار  اهنآ  بوبحم ، .نابایخ  هچوک و  نازابسوه  نیب  رد  هن  نکوجتسج ، نامسآرد  ار  تیاهوزرآ 

.شاب تباجح  نونمم  هشیمه  سپ  دزاس ؛ یم  ابیز  يدیراورم  فدص ، رد  ندش  ناهنپ 

: تفگ تسیچ ؟ رتاـبیز  وت  زا  مدیـسرپ : وا  زا  مدـید و  ار  كرتخد  .كرتخد  تفگ : تسیچ ؟ رتاـبیز  وت  زا  متفگ : لـگ  هب  مهاـگن  اـب 
! میابیز نآ  راس  هیاس  رد  اهنت  هک  مباجح ،
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ایحاب هچنغ  رگ و  هوشع  لگ 

(1) ایحاب هچنغ  رگ و  هوشع  لگ 

يا و هدـناشوپ  ار  تدوخ  رود  همه  نیا  يوش ؟ یمن  هتـسخ  وـت  تفگ : رخـسمت  تلاـح  اـب  درک و  هچنغ  هب  ور  هوـشع  زاـن و  اـب  لـگ 
ییاـبیز تندرک  وب  اـب  هدافتـسا و  تیئاـبیز  زا  نارگید  یهد  یمن  هزاـجا  نم  لـثم  ارچ  يا ، هدوـمن  یفخم  ار  تیاـبیز  ياـه  گربـلگ 

.دننک ساسحا  رتشیب  ار  یگدنز 

: تفگ مارآ  یلیخ  تخادنا و  لگ  هب  یهاگن  ایح ، بجُح و  اب  هچنغ 

مهد نایاپ  میگدـنز  هب  راک  نیا  اب  هک  تسا  نیا  نم  سرت  اما  تسین ! یفرح  موش ، یم  رتابیز  منک  زاب  ار  میاـهگربلگ  رگا  هک  نیا  رد 
.مهدب تسد  زا  ار  ابیز  غاب  نیا  رد  ندوب  ِتذل  رگید  و 

: تفگ دز و  يدنلب  هدنخ  دوب  هدرک  نایامن  ار  شیاهگربلگ  مامت  رگید  هک  لگ 

؟! هداتفا یقافتا  ما ، هدش  ابیز  همه  نیا  هک  نم  يارب  الاح  ات  رگم  درادن ، سرت 

: داد همادا  درک و  لگ  هب  ور  تشگ ، یم  نابغاب  لابند  شهاگن  اب  هک  هچنغ 

طـسوت یهد  همادا  روط  نیا  رگا  تسا و  هدیـشک  تمحز  تیاـهیئابیز  يارب  یلیخ  ریپ ، ناـبغاب  هک  یناد  یم  مه  تدوـخ  زیزع ، لـگ 
یشاب رت  هدیشوپ  یمک  تسا  رتهب  سپ  يراذگ ؛ یم  نابغاب  لد  هب  ار  هآ  ترـسح و  يوش و  یم  هدیچ  بلط ، تصرف  هزره و  ناناوج 

.یشاب ناما  رد  نارگید  دنزگ  زا  مه  يربب و  هرهب  ندوب ، غاب  رد  تذل  زا  مه  ات 
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هک داد  تنیز  ار  شیاهگربلگ  تسد  اب  درک و  هچنغ  هب  ار  شتـُشپ  ییانتعا  یب  اب  دوب ، هتفرگن  یـسرد  چیه  هچنغ  ياهفرح  زا  هک  لگ 
هقاس رب  رود و  هب  ار  شیاـهگربلگ  دـنک  هولج  رتشیب  هکنیا  يارب  ناوج ، ندـید  ضحم  هب  لـگ  .دـش  ادـیپ  رود ، زا  یناوج  هعفد  کـی 
عطق زا  ار  هچنغ  يدنلب  يادص  دش ، ریگ  لفاغ  دوب ، ناوج  شزاون  تبحم و  رظتنم  هک  لگ  تسـشن ، هچغاب  رانک  ناوج  درک ، نازیوآ 

ره هچنغ  دوب و  ناوج  تسد  رد  کچوک  يا  هقاس  اب  لگ  .دـمآ  یمن  رب  هچنغ  تسد  زا  يراک  رگید ، اـما  داد ، ربخ  شا  هقاـس  ندـش 
شلد هب  ار  ملاع  مغ  هک  دش  هجاوم  يا  هنحـص  اب  دش  رادیب  باوخ  زا  هچنغ  یتقو  حبـص ، ادرف  .درک  یم  هراظن  ار  شندش  رود  هظحل 

.دناشن

یمن شهاگن  مه  سک  چیه  درادن و  یگدنز  يارب  یقمَر  رگید  هداتفا و  هچغاب  نامه  رانک  هدرمژپ ، لگ  هک  دـید  بجعت  لامک  اب  وا 
...شاک يا  .دنک 
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...رَظتنم کی  ...رِظتنم  کی 

(1)( نارظتنم فیاظو  میسرت  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  یگدنز  یهدوگلا  تیفرظ  )

نیزاغآ نخس 

تعدب .دوب  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  كرتشم  درد  یفارخ ، هنالهاج و  راکفا  كرش و 
رما کـی  تب ، هّکم ، ناتـسرپ  تب  يارب  .دـنار  یم  یهارمگ  يوس  هب  هورگ  هورگ  ار  مدرم  دوـب و  هدرک  هناـختب  ار  هبعک  شیرق ، ياـه 

زا ار  یعمج  درخ  تیلهاج ، رـصع  یگنهرف  ياهرواب  یلهاـج و  ياـه  ّتنـس  .تفگ  ارچ  نوچ و  نآ ، هراـبرد  دـیابن  هک  دوب  سدـقم 
.دش یم  هدناوخ  ّتیمح  ّتیبصع ، تعاجش و  يزیرنوخ ، تریغ ؛ یمحر ، یب  هعماج ، نیا  رد  .دوب  هتخاس  دوبان  نورد 

ياهوزرآ ضیرم و  ياه  مدآ  نایم  رد  شهاکناج  تبرغ  جنر  زا  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  هاگزیرگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
، ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  اب  یـشیدنا  مه  ینابزمه و  قیرط  زا  هجیدخ  .دوب  هاتوک  تسپ و  ياه  هشیدنا  هایـس و  کچوک و 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  .دش  یم  رتانشآ  رتراومه و  رت ، نشور  شندومیپ ، اب  هظحل  ره  هک  يریسم  .دوب  هتفای  یگدنز  رد  يا  هزات  ریـسم 
هنوگ هب  دوب ؛ هدش  رتافوکش  هظحل  ره  هداد و  هقاس  ، هدناود هشیر  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  هنیـس  رد  راظتنا ، نیا  دوب و  هداتـسیا  راظتنا  هب 

.دوب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  وا ، رَظتنم  تفای و  یم  روهظ  رظتنم  ار  دوخ  هجیدخ ، هک  يا 
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ياه هیآ  مالـسلا  اهیلع  دـمحم  یگدـنز  نوگانوگ  يایاوز  راتفگ و  راتفر و  وا ، يارب  دوب و  نوزفا  زور  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  رواـب 
.دندش یم  لزان  یلزا ، ریدقت  نامسآ  زا  هک  دوب  دنوادخ 

ره هک  ام  .دراد  ناوارف  ياه  سرد  شدنزرف ، روهظ  نارظتنم  ام  يارب  مالسلا ،  اهیلع  يربک  هجیدخ  مالـسا ، دنمدرخ  يوناب  یناگدنز 
هب یتسیاب  مینز ، یم  دایرف  ءارغلا » هجیدخ  نبا  و   » ناونع اب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هبدن ، ياعد  رد  هعمج  حـبص 
ات میریگدای  گرزب  يوناب  نآ  زا  ار  نداتسیا  راظتنا  هب  مسر  هار و  میبایب و  هار  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  یگدنز  یناغارچ  ناویا 

.میوش ناناج  ناج  اب  رادید  راپسهر 

: زا دنترابع  موش ، یم  روآ  دای  تصرف  نیا  رد  هچ  نآ  .دروآ  ملق  هب  انگنت  نیا  رد  ناوت  یمن  ار  گرزب  يوناب  نآ  لیاضف  حرش 

تریصب . 1

، تشاد شراگزور  هعماج و  دنور  هنامز و  مدرم  جیار  شور  شنیب و  هشیدنا و  زا  توافتم  رایـسب  يا  هشیدـنا  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ 
تریـصب ياه  هیام  وا ، یگدنز  شخب  ماهلا  ياه  بیـشن  زارف و  هب  شرگن  اب  .دوب  شنیب  تریـصب و  وناب ، نیا  درف  هب  رـصحنم  یگژیو 

، یبـلطربارب ییوـج و  تلادـع  نارادـم ، روز  اـب  هبناـج  هـمه  راد و  هـشیر  هزراـبم  ییارگ ، قـح  .تـسا  رگ  هوـلج  ینـشور  هـب  وارفاو 
.تسا گرزب  يوناب  نیا  تریصب  شنیب و  ياه  روحم  هلمج  زا  ییارگدیحوت  ییوجادخ و 

بحاص یتراجت و  ناوراک  رویز و  رز و  هدـنراد  راگتـساوخ  اه  هد  هک  دوب  شنیب  تریـصب و  نیمه  وترپ  رد  زاجح ، دـنمدرخ  يوناـب 
اما درادن ؛ جاودزا  هب  میمـصت  زگره  وا  دنتـشادنپ  همه  هک  درک  لمع  يا  هنوگ  هب  و  تفگ ، هن »  » اهنآ همه  هب  تفریذپن و  ار  تاناکما 

موسر بادآ و  همه  دـش ، انـشآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نوچ  هتـسیاش ، لدـکاپ و  نیما و  یناسنا  اـب  هک  یماـگنه  ومه ،
تفرگ و رخسمت  هب  ار  یفارخ  یلهاج و 
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.داد ار  هیام  نارگ  دوجو  نآ  اب  دنویپ  داهنشیپ  دوخ ،

، دراد هک  یتفگنه  تورث  نایم  رد  تسا  نآ  يوج  تسج و  رد  هچنآ  درک  یم  ساسحا  یلو  تشاد ، زیچ  همه  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ 
وا هب  يدیدج  زیچ  دنناوت  یمن  تشاد -  ار  اهنآ  يود  ره  هجیدخ  هک  ترهش -  تورث و  زج  زین  برع  ناگرزب  زا  کی  چیه  تسین و 

.دننک هئارا 

رب هقالع  نیا  هک  میبای  یم  رد  وا  ياه  هتفگ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  قشع  هقالع و  ناـیرج  زا 
رد مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  .دـشاب  حرطم  يدام  لئاسم  يا  هرذ  هک  نآ  نودـب  تسا ؛ هدوب  یناسنا  كاـپ  ياـه  شزرا  روحم 

هقالع وت  هب  نم  : » دنک یم  نایب  نینچ  ار  دوخ  هقالع  تلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  دوخ  ياه  وگ  تفگ و  نیلوا  زا  یکی 
یم کین  قالخا  ياراد  يروهـشم ؛ يرادـتناما  هب  تا ، هلیبق  دزن  رد  یفیرـش ؛ تموق ، نایم  رد  يدـنواشیوخ ؛ نم  اب  اریز  مدـش ؛ دـنم 

(1) «. یتسه وگتسار  یشاب و 

يریذپ قح  ییوج و  قح  . 2

نآ تافارخ  تافارحنا و  زا  يرود  یتسرپادخ و  .رارطضا  کی  هن  دوب ؛ باختنا  کی  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  مالـسا  نامیا و 
رد اه  لاس  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  تایاور ، یخیرات و  دهاوش  هاوگ  هب  .دوب  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  گرزب  نامرآ  راگزور ،

نوزفا هار ، نیا  رد  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیرخآ  زاس  نوگرگد  تثعب  يوج  تسج و  رد  ون و  يا  هعماج  هشیدنا 
.دومن یم  ینزیار  يدوهی  یحیسم و  ناملاع  اب  هعلاطم ، رب 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  لاعتم و  يادخ  هب  هدنروآ  نامیا  نیتسخن  ار  وا  هک  دوب  يریذپ  قح  ییوج و  قح  تلصخ  نیمه 
.داد رارق  يراکادف  ترجه و  داهج و  زامن و  رد  ماگشیپ  مالسا و  رد  زاتشیپ  نانز و  نایم  زا 
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يارب مزال  یگدامآ  تیارد ، تریـصب و  يوناب  نیا  هک  تسا  نیا  رد  نارگید  رب  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  ترـضح  مالـسا  مهم  زاـیتما 
نیرخآ هشیدنا  رد  اه  تدـم  يو  .دوب  نآ  راظتنا  رد  تشاد و  ار  دـیدج  همانرب  مایپ و  هزات و  مسر  هار و  هب  شیارگ  يریذـپ و  لوحت 

نآ هب  دریگب و  میمـصت  عیرـس  یلیخ  تسناوـت  تفرگ ، رارق  دـیدج  توـعد  ربارب  رد  هک  یماـگنه  مه  لـیلد  نیمه  هـب  دوـب و  ربماـیپ 
«. مدوب یکرابم  دادیور  نینچ  راظتنا  رد  شیپ  اه  تدم  زا  نم  : » هک دنک  مالعا  دروآ و  نامیا  ترضح ،

قح هار  رد  یناشف  ناج  . 3

نید و نیا  راثن  ار  شکاپ  قشع  دروآ ، مالسا  دش و  هارمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هک  زور  نآ  زا  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ 
اب وا  كرتشم  یگدنز  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یگدنز  نارود  نیرت  هدوسآ  .دومن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ 

.دوب مالسلا  اهیلع  هجیدخ 

زامن و رد  دوخ  تاقوا  ندنارذگ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  صاخ  هویـش  اب  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  تفلاخم  مدـع 
يراوشد ترارم و  اب  مأوت  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هزور  دـنچ  ای  ههام  کی  ياه  تبیغ  هب  ناشیا  ضارتعا  مدـع 

.تفای ناوت  یم  راکادف  يرسمه  ناونع  هب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  دوجو  رد  اهنت  هک  تسا  بلاط  ار  يدنلب  حور  دوب ،

ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هلاس  دنچ  هرـصاحم  نایرج  رد  یتسیاب  ار  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  یناشف  ناج  يراکادـف و  جوا 
تیدودحم لومـشم  ًاصخـش  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  هک  نیا  تسا ، هجوت  لباق  هچنآ  .درک  هدـهاشم  بلاط  یبا  بعـش  رد  ناناملـسم ،

رد یگدنز  .دنک  یگدنز  تیودحم  نودب  رگید ، ياج  ره  رد  ای  هکم و  رد  تسناوت  یم  وا  دـش و  یمن  هماندـهع  نیا  زا  یـشان  ياه 
هچ رگا  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  .دوب  هدرک  باـختنا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  وا  اریز  دوب ، وا  باـختنا  بلاـط  یبا  بعش 

، نارگدادبتـسا ندـناشک  تسکـش  هـب  ناناملـسم و  يرادـیاپ  لـماوع  زا  یکی  درک و  يرداـم  مشاـه ، ینب  يارب  یلو  دوـبن ، یمـشاه 
ترضح یشنم  گرزب  یگدنشخب و 
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(1) .درک هنیزه  ار  شیوخ  لاوما  مامت  ناناملسم  تاجن  يارب  هک  دوب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ 

دندرک و یم  دای  دوخ  رادافو  رای  نیا  زا  یبوخ  هب  زین  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  گرم  زا  سپ  اه  لاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
: هک دندرک  یم  ناونع  نارگید  روضح  رد  دنتسیرگ و  یم  وا  دای  هب  اهراب 

هک هاگ  نآ  دومن ، قیدصت  ار  متّوبن  دندوب و  رفاک  مدرم  هک  یماگنه  دروآ ، نامیا  نم  هب  وا  .تسا  هدادن  نم  هب  ار  وا  زا  رتهب  دنوادخ 
(2) .دندرک مورحم  ارم  مدرم  هک  یتقو  تشاذگ  نم  رایتخا  رد  مامت  ار  دوخ  لاوما  دندرک و  بیذکت  ارم  همه 

زا ناخّروم ، زا  یخرب  هک  دوب  هدرک  رارقرب  هناخ  ياضف  رد  یـشمارآ  نانچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يارب  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ 
(3)« تفای یم  شمارآ  هجیدخ  دزن  رد  اهیلا ؛ نکسی  ناک   » ناونع اب  نآ ،

.دنا هدرک  دای 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب ، هدنز  وا  هک  ینامز  ات  دومن و  یگدنز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  رد  لاس  تدم 25 وا 
مدع تشاد و  ار  تیصوصخ  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  نایم  هک  تسوا  اهنت  و  درکن ، باختنا  يرگید  رـسمه  ملس 

یم وا  ناوارف  يونعم  ياه  هبذاج  رگنایب  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  تایح  ناـمز  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ددـجم  جاودزا 
.دشاب

عمج ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامشچ  رد  کشا  دش ، یم  هدرب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  مان  ات  وناب ، نیا  تلحر  زا  دعب  اه  لاس 
يدنفسوگ ترضح ، نآ  هاگ  ره  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  رگید  شرازگ  هب  .درک  یم  دای  یکین  هب  وا  زا  تشگ و  یم 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نآ  بلاج  .دنداتسرف  یم  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ناتـسود  يارب  ار  نآ  زا  يرادقم  دندرک ، یم  ینابرق  ار 
رازم رانک  زا  هک  دندومن  نییعت  يا  هنوگ  هب  ار  تکرح  ریسم  هکم ، حتف  زور  رد  ملس  هلآ و  و 
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نارسمه رگید  ضارتعا  دروم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناصلاخ  تبحم  قشع و  هاگره  .دنیامن  روبع  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ 
هجیدـخ و ؛(1)  ...هجیدـخ لـثم  نیأ  هجیدـخ و  : » دـندومرف یم  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تـفرگ ، یم  رارق  ترـضح  نآ 

»؟ هجیدخ يارب  يدننامه  تساجک 

صالخا . 4

تاجن زاس و  خیرات  ناسنا  نآ  تسد  رد  تسد  دـش ، هارمه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هک  هاگ  نآ  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ 
تیمورحم و جنر و  یتحاران ، سرت و  رازآ ، هجنکش و  عاونا  شیوخ ، تیلوئـسم  راب  ندیـشک  شود  هب  هفیظو و  ماجنا  هار  رد  شخب ،

نییآ ياه  همانرب  طیارـش و  ندینـش  زا  سپ  وا  .تشادـن  يویند  تشاد  مشچ  نیرت  کـچوک  تفریذـپ و  ناـج  هب  ار  يراـتفرگ  رقف و 
نامیا هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  یهاوگ  ُتمَّلَـس .» ُتیـضَر و  ُتقّدص و  ُتنمآ و  : » دومرف هناصلاخ  مالـسا ،
تینما شیاسآ و  رایـسب ، رابتعا  تفگنه ، تورث  وا  هک  نآ  رگید  دـهاش  .تسا  صـالخا  نیا  رب  هاوگ  نیرتهب  وا ، تاروتـسد  قیمع و 

.دشاب یمن  نکمم  نیقی  صالخا و  وترپ  رد  زج  يراکادف ، همه  نیا  داهن و  ادخ  نید  ياپ  ار  شیوخ 

ربص . 5

اه و یتخبدب  لمحت  يانعم  هب  ربص  هک  دنرادنپ  یم  طلغ  هب  یخرب  .تسا  یمدآ  هدنهد  لماکت  زاس و  یگدـنز  تافـص  زا  یکی  ربص 
تامرحم ناهانگ و  كرت  اه ، یتخـس  تالکـشم و  ربارب  رد  يرادـیاپ  ربص ، تسرد  ياـنعم  هک  نآ  لاـح  تسا ؛ يراوخ  هب  نداد  نت 

.تسا لاعتم  دنوادخ  يدونشخ  بسک  تعاطا و  تدابع و  رد  تماقتسا  یهلا ،

تخس ياهدادیور  ربارب  رد  وا  .دوب  ابیکش  هانگ ، كرت  قح و  تعاطا  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ 
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.دیزرو يروبص  داتسیا و  راوتسا  تماق  اب  مالسا ، ردص  نیگمهس  و 

زیگنارب نیسحت  تیریدم  . 6

اهیلع هجیدخ  یـسایس ، یعامتجا و  یگدنز  داعبا  همه  رد  نوئـش و  یهدـناماس  روما و  ریبدـت  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
رب نیـسحت  تیریدـم  وکین و  تیارد  گرزب و  درخ  زا  تسیرگن و  یم  شیوخ  گرزب  رواـشم  نواـعم و  ریزو و  ناونع  هب  ار  مالـسلا 

.تفرگ یم  هرهب  وا  زیگنا 

.دوب یندز  لاثم  يراجت ، يداصتقا - گرزب  تالیکشت  کی  يربهر  رد  وا  تیارد  تیریدم و 

شا یعامتجا  یناسنا و  قوقح  زا  نز »  » لماک تیمورحم  تراسا و  زین  و  میروآ ، رطاخ  هب  ار  برع  ناـهج  راـگزور  نآ  طیارـش  رگا 
ياه تیفرظ  هب  ار  ام  شنم ، كاپ  يوناب  کی  هلیـسو  هب  يدـنمناوت ، يراـجت  ناوراـک  نینچ  هرادا  هاـگ  نآ  میـشاب ، هتـشاد  داـی  هب  ار 

.دزاس یم  نومنهر  يو  یتیریدم 

هناملاظ و بسک  ياج  هب  وا  دوب و  هداد  قوس  لقتـسم  یتراجت  تیریدم و  هب  ار  وا  هک  دوب  يو  هشیدنا  رکف و  ییایوپ  ییوج و  لامک 
تراجت و یگدنزاس و  هار  رد  ار  شیوخ  هیامرـس  دوب ، هدش  نیجع  نامورحم ، نوخ  ندـیکم  يراوخ و  ابر  اب  هک  راگزور  نآ  جـیار 

.تخادنا یم  راک  هب  هنالداع  عورشم و  دوس 

ییاسراپ دهز و  . 7

دهاز .دراد و  یم  زاب  لاعتم  يادـخ  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  يزیچ  ره  هب  یتبغر  یب  يویند و  ياه  هقالع  زا  ندـنک  لد  يانعم  هب  دـهز 
یم فیلکت  هب  اهنت  هتفای و  لاغتشا  رتارف ، یقیاقح  هب  تسا و  هتشذگ  بولطم ، لامک  ناونع  هب  تایدام ، زا  شهجوت  هک  تسا  یـسک 

.دراد نامیا  قح  ياضر  هب  دشیدنا و 
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يا هیاریپ  یب  فلکت و  یب  هداس ، رایسب  یگدنز  دش ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هارمه  هک  نامز  نآ  زا  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ 
.تفرگ شیپ  ار  مسر  هار و  نیا  لد ، میمص  زا  هکلب  هارکا ، يور  زا  هن  وا  .تسیز  یم  راو  دمحم  یترابع ، هب  ای  تفرگ و  شیپ  رد  ار 

هب یگتـسارآ  یـشیدنا و  تسرد  يرگن و  فرژ  تهج  هب  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  هک  دوـب  تـهج  نیدـب  و 
هاگیاپ رد  رون  ماما  نیمراهچ  هک  یبقل  .داد  ناونع  دـنمجرا ، هبترم و  دـنلب  يوناب  ینعی  يربک ؛ هجیدـخ  ، » یناسنا يالاو  ياـه  شزرا 

دای ناونع  نامه  اب  ار  شیالاو  رداـم  درک ، یم  يرگنـشور  شراـختفا ، رپ  راـبت  فیرـش و  بسن  نوماریپ  هک  هاـگ  نآ  يوما ، دادبتـسا 
: دومرف دومن و 

یفطصملا دمحم  نبا  انا  »

ءارهزلا َهمطاف  نبا  انا 

ءاسنلا هدیس  نبا  انا 

« يربکلا هجیدخ  نبا  انا 

نیتسار شیاین  تدابع و  . 8

یبوبر و ماقم  شیاتـس  سفن ، تلیـضف  نیرت  گرزب  .تسوا  ریغ  زا  یـشوپ  مشچ  لاعتم و  يادـخ  تعاط  میظعت و  تداـبع ، تقیقح 
.دوب دهاوخ  یمدآ  راختفا  گرزب و  رایسب  ماقم  دوش ، ماجنا  دوخ  هژیو  طیارش  اب  تدابع  رگا  .تسا  لاعتم  يادخ  تاذ  هب  بّرقت 

مهم همه  زا  صولخ و  رد  تدابع و  ترثک  رد  يو  اریز  تسا ، ریظن  مک  نانز  نایم  رد  ییاسراپ  تدابع و  رد  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ 
.تسا یگدنب  تیدوبع و  ینامرآ  هنومن  هکلب  مالسا و  خیرات  هنومن  مالسا ، لوبق  رد  يزاتشیپ  رد  رت 

: دندومرف ربمایپ 
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؛ تشادن ینازرا  نم  هب  وا  زا  رتهب  یهارمه  رسمه و  زگره  لاعتم ، يادخ  ؛(1)  سانلا رَفَک  َنیح  یب  ْتَنَمآ  دقل  اهنم  ًاریخ  هللا  یَنلَدبَأ  ام 
.دروآ نامیا  نم  هب  وا  دندیزرو ، رفک  نم  هب  همه  هک  راگزور  نآ  رد  هک  ارچ 

هتسجرب و ناسنا  ود  نیا  درواین و  مالسا  یسک  مالـسلا ، اهیلع  هجیدخ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  زج  هب  تثعب ، مّوس  ات  لّوا  لاس  زا 
هداتسیا شیاین  تدابع و  هب  لاعتم  يادخ  ربارب  رد  ناشیدنا ، کیرات  نایارگ و  كرـش  مشچ  زا  رود  ربمایپ و  هارمه  هب  شنم ، گرزب 

.دندرب یم  زاین  یب  نآ  هاگراب  هب  بدا  زاین و  تسد  و 

يریذپ تیالو  . 9

.تشادنپ یم  لاعتم  يادخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یتسود  دادتما  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  یتسود  مالسلا  اهیلع  هجیدخ 

یلع زا  سانـشان  دارفا  شـسرپ  خساپ  رد  وا  ناراکتمدخ  هک  دوب  نشور  نانچ  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  زاجح  دـنمدرخ  يوناب  مامتها 
مـشچ روـن  وا  .تسوا  دزن  رد  همه  زا  رت  بوـبحم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ردارب  ناوـجون ، نیا  : » دـنتفگ مالـسلا  هـیلع 

«. تسا مالسلا  اهیلع  هجیدخ 

لاعتم و يادخ  دومنهر  اب  و  یهلا ، شنم  شنیب و  هب  شا  یگتسارآ  مالسلا و  هیلع  یلع  يالاو  ماقم  تخانـش  اب  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ 
.دومن تعیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیتسار  نیشناج  ناونع  هب  وا  اب  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ 

رورس وت و  يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  : » دندومرف وا  هب  باطخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ 
رب ار  شربمایپ  هاگآ و  يادـخ  و  منک ، یم  تعیب  وا  اب  هداد و  یهاوگ  ار  تقیقح  نیا  : » دومرف تسا ، نم  زا  دـعب  نانآ  ماـما  نینمؤم و 

(2) «. مریگ یم  یهاوگ  هب  تعیب  نیا  باختنا و  نیا  يراوتسا  یتسرد و 
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يودهم ناراتسرپ  يوگلا  يربک  بنیز 

(1) يودهم ناراتسرپ  يوگلا  يربک  بنیز 

.دوشگ ناهج  هب  مشچ  هرونم  هنیدم  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  رتخد  نیلوا  ترجه ، مشش  لاس  یلوالا  يدامج  مجنپ  روهـشم ، لقن  هب  انب 
«. تفرگ مان  دوخ  هب  ردپ ، تنیز  ینعی  بنیز ،  » هک دوب  ردپ  زا  یتافص  هتسیاش  نانچنآ  رتخد ، نیا 

زا ناوت  یم  هدوب و  رادروخرب  ییالاو  تلزنم  نأش و  زا  هک  تیـالو  بتکم  هتفاـی  تیبرت  تسا  ییوناـب  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ترـضح 
ترضح يراتـسرپ  ینعی  ناشیا  یتیـصخش  يایاوز  زا  یکی  اج  نیا  رد  ام  .داد  رارق  هجوت  دروم  ار  ناشیا  تیـصخش  یفلتخم  ییایاوز 

.دومن میهاوخ  یسررب  رتصخم  تروص  هب  دیسر ، روهظ  هب  البرک  هعقاو  رد  هک  ار  مالسلا  اهیلع  بنیز 

نم دزن  مالسلا  اهیلع  بنیز  ما  همع  مدوب و  هنشت  نم  دیسر  تداهـش  هب  مردپ  نآ  يادرف  هک  یبش  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
(2) «. درک يراتسرپ  تروص  نیرتوکین  هب  نم  زا  دوب و 

.تسا وناب  نآ  ماقم  ّولع  رب  دهاش  نیرتهب  شیوخ  نامز  ماما  زا  تروص ، نیرتوکین  هب  مه  نآ  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  يراتـسرپ 
درکلمع رگ  نایب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  زا  یتیاور  هکلب  دوبن ، مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  دروم  رد  اـهنت  يراتـسرپ  نیا 

میسقت اه  هچب  نایم  ار  اذغ  مالسلا ، اهیلع  بنیز  ما  همع  : » دومرف مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هکنانچ  دشاب ، یم  همرکم  يوناب  نیا  ریگارف 
ار یگنسرگ  جنر  دوخ  درک و  یم 
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(1) «. دومن یم  لمحت 

مالـسلا هیلع  داجـس  ماما  زا  هدـش  نامیـشپ  دومن ، ینامیـشپ  راهظا  دوخ  لمع  زا  هناراـک  بیرف  دـیزی  یتقو  هک  تسا  تیاور  نینچمه 
بنیز اب  يراک  ره  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  اما  دزاس ، هدروآرب  ار  اهنآ  وا  ات  دـیامن  وگزاب  دراد  هک  یتجاـح  ره  تساوخ 

(2) «. تسا ناریسا  راسگمغ  نامیتی و  راتسرپ  وا  هک  ارچ  میوگ ، یم  نخس  مالسلا  اهیلع 

مخز ياوادم  هب  اهنت  هن  ناشیا  .تسا  یتفرعم  یملع و  رظن  زا  یتح  بنیز  ترضح  هتسجرب  تیـصخش  تیعماج  رگنایب  قوف ، تایاور 
ار مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تیب  لها  ِیحور  ياه  مخز  هکلب  دنتخادرپ ، یم  یمـسج  ياه 

.دنداد یم  نیکست  تراسا  ریسم  رد 

ناشن شیوخ  زا  يراتـسرپ  يوگلا  دامن و  نیا  هک  دوب  يروما  نیرت  دـمآ  راک  زا  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یغیلبت  تلاسر  لیمکت 
يودهم ناراتسرپ  هک  ارچ  فیرشلا ؛ هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تبیغ  رصع  ناراتسرپ  مامت  يارب  تسا  یـسرد  ًاتقیقح  هک  داد 

.دنیامن ادا  ار  دوخ  ماما  هب  تبسن  شیوخ  تلاسر  يرادم و  تیالو  دیاب  شیوخ  سدقم  هفرح  رب  هوالع  زین 

روهظ رصع  رد  يودهم  ناراتسرپ  هاگیاج 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدش  لقن  رمع  نب  لضفم  زا 

؛(3) یضرملا َنْمَُقی  یحرجلا و  َنیِواُدی  ...ًهأرما  َهرَشَع  َثالث   7 ِمئاقلا َعَم  ُّرِکَی 

هب دومرف : ترضح  دنهاوخ ؟ یم  يراک  هچ  يارب  ار  اهنآ  متفگ  دوب ؛ دنهاوخ  نز  هدزیس   4 دمحم لآ  مئاق  هارمه 
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.تفرگ دنهاوخ  هدهع  هب  ار  نارامیب  یتسرپرس  هتخادرپ و  ناحورجم  ياوادم 

دننک یم  یهارمه  ار  ترـضح  نآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  مایق  ماگنه  نز  دصراهچ  هک  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد 
نارود رد  يراتـسرپ  مهم  هاگیاج  ثیداحا ، نیا  هب  هجوت  اب  .دنتـسه  تیلاعف  لوغـشم  نامرد  تشادـهب و  شخب  رد  اـهنآ  تیرثکا  هک 

اهیلع بنیز  ترـضح  دننامه  هکلب  تسین ، ناحورجم  ياوادم  طقف  نانآ  راک  هک  تسناد  دیاب  هتبلا  .دـیمهف  ناوت  یم  ار  روهظ  رـصع 
هدمع زا  تیالو ، نایک  زا  تسارح  ظفح و  مه  ییارگ و  نامیا  يدرمناوج و  هیحور  تیوقت  يرادـلد و  مه  يراتـسرپ و  مه  مالـسلا 

.ناراتسرپ همه  يارب  لماک  تسا  يا  هوسا  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  تهج  نیا  رد  دوش و  یم  بوسحم  اهنآ  راک  نیرت 
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هنانز سوریو  یتنآ 

(1) هنانز سوریو  یتنآ 

! یناسر زور  هب  تیلباق  اب  دنک ، یم  نوکیف  نک  ار  امش  يداقتعا ، ياه  سوریو  نیرتدیدج  - 

! نامدوخ تیار  یپک  قح  هب  میدز  شتآ  .دینک  ریثکت  دیتساوخ  ردقچ  ره  دیباتشب ، - 

! یمارگ تسود  امش  زا  یتح  دوش ؛ یم  هتفرگ  سپ  هدش  بارخ  ِسنج  - 

ار زیچ  همه  میریگ و  یم  سپ  ام  ناترس ، يادف  درادن ؛ لاکـشا  مه  زاب  دراد ، دوجو  یکینورتکلا  لیاسو  رد  هک  یتیـساسح  مامت  اب  - 
.مینک یم  عورش  رس  زا 

رازاب رد  ار  تالمج  نیا  زا  یخرب  نوچ  هدـنب  اما  دـشابن ، شیب  ییاـیؤر  ینونک ، هنوراو  ياـیند  رد  تـالمج  نیا  امـش ، رظن  هب  دـیاش 
.دوب راودیما  ناوت  یم  سپ  ما ؛ هدید  نامرهش 

ناج هب  فعاضم ، راک  اب  مینک و  تمه  مه  اب  ات  دـتفیب  نامـسوریو  دای  هب  مه  زاب  ناتفیرـش  رطاخ  ات  مدرک  هایـس  یطخ  دـنچ  ضرغلا 
.میتفیب لافدب  لاحلا  مولعم  ياه  سوریو 

رـس یبوخ و  هب  ام  نسکاو  تراک  دوب  بقارم  هک  میتفا  یم  نامردام  نابرهم  ناتـسد  دای  هب  نامنهذ ، هحفـص  هب  مارآ  کیلک  کی  اـب 
هناهب اه  نیا  دـیاش  میوش ! صالخ  لوپمآ  شزوس  درد و  زا  ات  دوش  دـیدپان  تراک  نیا  میدرک  یم  وزرآ  ام  هک  دـنامب  دوشرپ ؛ عقوم 

يونعم يافص  تدابع و  هظحل  هظحل  اب  هک  یناردام  مامت  مینک  شومارف  دیابن  اما  میربن ؛ دای  زا  ار  ردام  زور  هک  نیا  يارب  دشابن  يدب 
و میزادنین ، یگدنز  مطالتم  يوشسابل  رد  هابتشا  هب  ار  نآ  ام  ات  دندز  یتنامض  رهُم  ام  بلق  هحفص  رب  دوخ 

72 ص :

.نایقاحسا داوج  رتکد  - 1
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.دش دهاوخن  كاپ  تساجرب و  اپ  شا  يونعم  درادناتسا  داتفا  قافتا  هثداح  نیا  رگا 

زا فراع  رازه  اهدص  اما  دنـشاب ، هتفرن  نافرع  سالک  هب  مه  يا  هظحل  دـیاش  ادرف ، زورما و  ناردام  نارـسمه و  زورید و  نارتخد  نیا 
(1) .دنناشنب کئالم  لاب  رب  ار  دوخ  روشک  ات  دندش  لیصحتلا  غراف  اهنآ  سالک 

ردـق نآ  اما  دـنا ، هدرواین  نابز  هب  مه  راـب  کـی  یتح  ار  نشیتیدـم  زکرمت و  لوصا  نیقی ، هب  بیرق  لاـمتحا  هب  راوگرزب ، ناوناـب  نیا 
راضحا يارب  اهنآ  .دننک  نید  میدقت  دنهد و  تداهش  لسغ  ار  وا  دوخ ، تسد  اب  ناشدنزرف ، تداهش  غاد  جوا  رد  هک  دنتـشاد  زکرمت 

اـه و گـنهآ  اـه و  ملیف  اـه و  هسوسو  ربارب  رد  هک  دـندوب  هدروآ  رد  تمدـخ  هب  ار  حور  ردـق  اـما آ ن  دنتـشاذگن ، تقو  مه  حاورا 
! تسا هدرک  رنه  یلک  دنکن ، يدرگ  بو  اه ، سوه  يزاجم  ياضف  رد  ات  دنک  راهم  ار  دوخ  حور  رگا  مدآ  ًاعقاو  دنرَپَن ! تالمجت 

تاقالم طابترا  ياعدا  اب  دننک و  باسح  باوخ ، ار  نارگید  هک  دشاب  هدشن  مه  راب  کی  رورپرنه ، دنمرنه و  ياه  مناخ  نیمه  دـیاش 
مه ناش ، یگـشیمه  يرادـم  تیالو  دوخ و  یبالقنا  ياهدایرف  اب  اـما  دـننک ، لوغـشم  دوخ  فاوط  هب  ار  یعمج  تمارک ، فشک و  و 

يرادیب هب  ار  دیدج  یمالسا  ندمت  ققحت  باوخ  مه  دندوبر و  يرامعتسا  يدادبتـسا و  يرنوسامارف و  ياه  هکبـش  رـس  زا  ار  باوخ 
دنتسکش ار  قرـش  برغ و  هلاس  دص  دنچ  يرالاس  نز  یتسینیمف و  ياه  تضهن  مسلط  هک  نآ  زا  رتالاب  یتمارک  هچ  و  دندرک ؛ لدبم 

ياه تیفرظ  يایحا  نآرق و  ندرکزاب  اب  هک  دـنداد  ناشن  دـندوشگ و  ار  ناملـسم  نادرم  یتح  ناـنز و  یگدـنام  بقع  هتـسب  تخب  و 
وا دوخ  لـمع  راـتفر و  ورگ  رد  ناـسنا  لاـف  هک  دنتـسناد  بوخ  دـش و  زاـین  یب  ندز  لأـفت  زا  ناوت  یم  تنـس ، باـتک و  هدـشن  اـیحا 

مه عماوج  نادرم و  نانز و  تشونرس  (2) و  تسا

73 ص :

.ادهش ناگدنمزر و  دروم  رد  ماما  ترضح  تالمج  هب  هراشا  - 1
(. 19 (، 36) سی (؛ )) مکعم مکرئاط  )) و ( 38 (، 74) رثدم (؛ )) هنیهر تبسک  امب  سفن  لک  : )) نآرق تایآ  هب  هراشا  - 2
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(1) .تسین نیا  زا  ریغ 

هدش گنت  سوریو  يارب  ناتلد  امـش  مه  دیاش  .تسا  ضرم  بجوم  تداع  ِكرت  بُخ ، یلو  میدرگنرب ، سوریو  هب  رگید  هک  دش  انب 
دنا و هدروخ  اجک  زا  هک  دنا  هدیمهف  یبوخ  هب  زورما  راکبان ، نانمشد  مینک ! يریخ  رکذ  سوریو ، زا  مه  یمک  لایخ ! یب  سپ  دشاب !

یم شرورپ  دیهـش  دـهاجم و  ملاع و  زور ، همه  زورید و  هک  لضفلابا - » ای   » و نیـسح » ای   » رکذ هک  تسین  یفداصت  دـنا ! هدروخ  رُس 
راوید يور  یُهت  نایم  یحَبَـش  زا  نتـسج  كربت  هب  ای  دوش  یم  هصالخ  تخرد  کی  هب  ییاـه  خـن  ندز  هرگ  رد  یهاـگ  زورما  داد - 

تـضهن درک و  یم  تیبرت  رظتنم  هک  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دای  هک  تسین  یفداصت  .ددرگ  یم  دودحم  یهایس 
هک دتفا  یم  يا  هدز  مّهوت  نانیـشن  تولخ  تسد  هب  یهاگ  هاگ  زورما ، دـیرفآ -  یم  ار  اه  بالقنا  اه و  هضافتنا  هطورـشم و  وکابنت و 

.دننک یم  نهپ  ار  يرورپدیرم  یگدز و  تاقالم  طاسب  دننک و  یم  رود  یبالقنا  مایق و  ره  زا  ار  ناشنادیرم 

ياهزاین ینماان و  يداصتقا و  یلام و  تالکـشم  هدید ، غاد  هدـید و  متـس  هدیـشک و  جـنر  ناوناب  نارتخد و  همه  نآ  ایآ  یلیکوادـخ 
باوخ لاف و  رحِـس و  ماد  هب  رتشیب  یلیخ  دیاب  هک  اه -  یمیدق  يزورما ، هدز  سوریو  ياه  مناخ  قطنم  اب  دنتـشادن ؟ یناور  یحور و 
نیمأت يرگید  هویـش  هب  ار  ناشیاهزاین  هک  دوش  یم  مولعم  دنا -  هداتفین  هک  نیا  زا  و  دـنداتفا ؛ یم  قشم  قشع و  و  هدـشمگ )!( همین  و 

.دنا هدرک 

نارود و ياضتقا  يدُرب و  دای  زا  ار  اه  لسن  فاکـش  : » هک دننزب  بسچرب  دنهاوخ  یم  دوز  اه  یـضعب  نالا  هک  مناد  یم  مناد ، یم  ... 
.دراد همادا  هدنورپ  تاقیقحت  نانچمه  هک  دینکن  تواضق  دوز  ًافطل  یتفرگ ...» هدیدان  ار  نامز  نادنزرف 

هرازه ناسنا  .درادن  هنهک  نردم و  هک  ...و  ندیـسر  شمارآ  هب  ندش و  داش  مه ! ندش ، باریـس  درادن و  دیدج  میدق و  ندش ، هنـشت 
زاب دورب  اضف  هب  هک  مه  دعب  ياه 

74 ص :

(. 11 (، 13) دعر (؛)) مهسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغیال  هللا  نا   )) دننام یتایآ  هب  هراشا  - 1
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دنک یم  راوه  داد و  تسا و  دنلب  شدایرف  مولظم ، سوریو  یتنآ  ار ! یهاگشیامزآ  تادوجوم  هن  میداتـسرف ، ار  ناسنا  دنیوگ  یم  مه 
هک میناد  یم  همه  دنتسرفب ، یحور  هاگلتق  هب  دیدج ، ياه  شور  شیامزآ  هناهب  هب  ار  امش  دیراذگن  نارتخد ! ناردام و  اه ، مناخ  هک 

مدـق يریـسم  رد  رگا  اما  تسا ، بوبحم  اه ، هتـساوخ  هب  ندیـسر  تسا ، بولطم  اـبیز و  یگناـمداش ، يداـش و  تسا ، بوخ  شمارآ 
يالاب ار  امش  هچ !؟ تقونآ  میهدب ، تسد  زا  هشیمه  يارب  ار  يداش  شمارآ و  تصرف  تقوم ، يداش  شمارآ و  کی  اب  هک  میتشاذگ 

كاشاخ سَخ و  زا  هدیـشک  جنر  ایند و  عافترا  ياه  یتخـس  زا  هتخیر  قرع  هدز و  سفن  هتـسخ و  هک ، یلاح  رد  دنرب و  یم  هپت  کی 
کـشخ ناتقرع  مه  هار ، رد  ات  دینک  ترپ  نییاپ  هب  الاب  زا  ار  دوخ  جنر ، زا  تاجن  ییاهر و  يارب  دنیوگ  یم  دـیتسه ، تالکـشم  هوک 

! اورپ یب  عاجش و  دیتسه و  اهر  دیوش ، یم  دازآ  الاح  دیشکب ! قیمع  سفن  مه  دوش و 

کیرات قاتا  رگید  ات  دینک  عطق  ار  قرب  ای  دیشکب  هزایمخ  دیدنخب ؛ سوریو  یتنآ  هب  دیناوت  یم  ینالوط ، هباطخ  نیا  ندناوخ  زا  سپ 
تـشونرس هب  ام  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  یلیخ  نیا ، اما  دـینزب ؛ راز  دـینک و  هیرگ  دـیناوت  یم  دـیناوخب ؛ ار  سوریو  یتنآ  دـیناوتن  دوش و 

هرهچ تسا ، هدـنام  اهنآ  زا  هک  يزیچ  اهنت  ییاـه ، سوریو  نینچ  رد  ندـش  راـتفرگ  اـب  هک  میوش  راـتفرگ  يدودـعم  نادـنچ  هن  دارفا 
یم تمادن  رد  دنزیر و  یم  کشا  تسا و  نییاپ  ناشرـس  دننک و  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  تسا ؛ نویزیولت  هحفـص  رد  اهنآ  یجنرطش 

.دنزوس

75 ص :
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  رد  نانآ  هاگیاج  نانز و  شقن 

(1) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  رد  نانآ  هاگیاج  نانز و  شقن 

.تسا هتفرگن  رارق  تیامح  دروم  نانز  قوقحو  میرح  مالسا  بتکم  دننام  یشیارگ  بتکم و  چیه  رد  تفگ  ناوت  یم  قیقد  شرگن  اب 
نادرم اب  زگره  وا  رادـم  میرح و  اما  دـنک ، یم  شقن  يافیا  فلتخم  داعبا  رد  اـهب  نارگ  یتیـصخش  ناونع  هب  نز  مالـسا  هاگدـید  رد 

، يرادرـسمه وا ، یعامتجا  شقن  يافیا  تلاسر و  تسین ؛ وا  یـسنج  ياه  هبذاج  هاگ  هولج  یمومع ، ياـه  ناـکم  دوش ، یمن  هتخیمآ 
هتفرگ شیپ  رد  ار  میرح »  » موس هار  تیدودـحم ، طیرفت  طالتخا و  ِطارفا  نایم  دـنک ؛ یمن  گنر  مک  ار  دـنزرف  تیبرت  يراد و  هناخ 

.تسا هتسب  رایغا  رب  ار  ذاذتلا  یسنج و  لاذتبا  هنوگ  ره  هار  وا ، تفع  تریغ و  تسا و 

کین نز  هک  يا  هنوگ  هب  دـشخب  یم  یناهج  یتیـصخش  وا  هب  دزاس و  یم  حرطم  يا  هلیبق  یهورگ و  لـیاسم  قوف  ار  نز  میرک  نآرق 
(2) .دیامن یم  یفرعم  وگلا  ناونع  هب  نز -  درم و  زا  معا  نانمؤم -  همه  يارب  ار  نوعرف  رسمه  نوچ  يرادرک 

زین ار  راذـگریثأت  قفوم و  ینانز  شقن  ناـنآ  راـنک  رد  مینک ، یم  هدـهاشم  ار  زاـس  خـیرات  نیرفآ و  شقن  نادرم  رگا  خـیرات  لوط  رد 
.مینک شومارف  دیابن 

.دنا هتشاد  بالقنا  نآ  فادها  دربشیپ  رد  یناوارف  ریثأت  نانز  اه  بالقنا  همه  رد 

76 ص :

.هدید ایند  نسحم  - 1
.11 (، 66) میرحت - 2
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ادـیپ ققحت  نآ  رد  لماک  روط  هب  یهلا  يایلوا  ایبنا و  همه  فادـها  هک  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یناـهج  بـالقنا 
يودـهم همیرک  تلود  ققحت  لطاب و  رب  قح  يزوریپ  رد  يرثؤم  شقن  نانز  دوب و  دـهاوخن  انثتـسم  بلطم  نیا  زا  زین  درک -  دـهاوخ 

.درک دنهاوخ  افیا 

زا هتسد  دنچ  دننک ، یم  حرطم  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  رد  نانز  شقن  روضح و  هک  یتایاور  نایم  رد 
: دنشاب یم  هجوت  لباق  رتشیب  تایاور 

: دشاب یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یلصا  نارای  نیب  رد  نز  روضح 50  رگنایب  هک  یتایاور  . 1

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(1) «. دنتسه نز  هدع  نیا  زا  رفن  هاجنپ  هک  دنیآ ، یم  رفن  هدزیس  دصیس و  مسق  ادخ  هب  »

رب ار  تموکح  راب  ینیگنس  وا  بناج  زا  هک  دنیوا  ناریزو  نانآ  دننک : یم  یفرعم  ترضح  ماکح  نارایتسد و  ار  رفن  تایاور 313  رد 
نید رد  ناـهیقف  ناـمکاح و  نایـضاق ، اـه ، نیرترب  ناـنآ  نیِّدـلا ؛ ِیف  ءاَـهَقُْفلا  ماَّکُْحلا َو  ُهاَـضُْقلا و  ِءاَـبَجُّنلا َو  مُـه  : » دنـشک یم  شود 

(2) «. دنا

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

اب اه  هناخ  رد  نانز  هک  اج  نآ  ات  دـنزومایب ؛ ملع  تمکح و  مدرم  همه  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  تموکح  نامز  رد 
(3) .دننک یم  تواضق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک 

: دننک یم  حرطم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  رد  ار  ینامسآ  نز  روضح 400  هک  یتایاور  . 2

77 ص :

.. ثیدح 87 ص223 ، ج 52 ، راونالاراحب ، - 1
ص37. ج5 ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  - 2

ص239. ینامعن ، هبیغلا ، - 3
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هتـسیاش نیرتهب و  زا  نز  دـصراهچ  درم و  دصتـشه  هارمه  هب  میرم  نب  یـسیع  : » تسا هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا 
(1) «. دمآ دهاوخ  نیمز  يور  دارفا ، نیرت 

: تسا هدش  حرطم  تایاور  زا  یضعب  رد  زین  نانز  تعجر  . 3

: دندومرف رمع  نب  لضفم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هبابح نمیا ، ّما  دیشر ، رتخد  اونق  دومرف : .دیربب  مان  ار  رفن  هدزیس  نآ  متفگ : ...دنتـسه .  نز  هدزیـس  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هارمه 
(2) .هیبّنهج دلاخ  ما  هطشام و  هنایص  هّیفنح ، دیعس  ّما  هیمحا ، دلاخ  ما  هدیبز ، رسای ، رامع  ردام  هیمس  هیبلاو ،

، هنایص دننام  نانآ  زا  یخرب  .دنا  هداد  ناشن  ییاه  یگتسیاش  دوخ  زا  ادخ  نانمشد  اب  داهج  رد  ًاتدمع  یتهج و  رد  مادک  ره  دارفا  نیا 
(3) .دیسر تداهش  هب  زوسناج  یعضو  اب  زین  دوخ  تسا و  هدوب  دیهش  دنچ  ردام 

هدرک عافد  دوخ  هدـیقع  زا  ناج  ياپ  ات  هدرک و  لمحت  ار  اـه  هجنکـش  نیرت  تخـس  دوخ  هدـیقع  زا  عاـفد  هار  رد  هّیمـس  نوچ  یخرب 
(4) .دنا

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  تبحاصم  راختفا  دـنا  هتـشاد  دوخ  دوجو  رد  هک  ییاه  یگتـسیاش  یکاپ و  رطاـخ  هب  زین  یخرب 
ماما تموکح  رد  هک  دـنا  هدرک  تباث  دـنا و  هتفرگ  رارق  ناموصعم : هژیو  تایانع  دروم  دـنراد و  دوخ  همانراک  رد  ار  موصعم : ناماما 

.دنیامن ینیرفآ  شقن  دنناوت  یم  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

، دشاب یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  رد  نانز  روضح  رگ  نایب  هک  یتایاور  هب  هجوت  اب 
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: درک وجتسج  ناوت  یم  ریز  دراوم  رد  ار  نانز  شقن 

خساپ یگنهرف و  ياه  تیلاعف  ماجنا  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تموکح  رد  نانز  هعماج  بناج  زا  یگدنیامن 
(1)، لاجد یناطیش  گنهرف  زا  مدرم  نتشاد  رذحرب  یناسر و  مایپ  يزیر ، همانرب  تیریدم و  ناوناب ، یعرش  لئاسم  هب  ییوگ 

ههبج و هب  تمیزع  يارب  ناگدنمزر  قیوشت  ناگدنمزر ، هب  اذغ  بآ و  تامهم و  ندناسر  نارامیب ، زا  يراتسرپ  اه و  یمخز  ياوادم 
 . ...و ناگدنمزر  هب  ندیشخب  هیحور  دربن و  هنحص  رد  اه  نآ  قیوشت 

ام رـصع  ناوناب  يارب  دـنناوت  یم  نانز  نیا  تسا ، يراتفر  ياـهوگلا  داـجیا  ینیرفآ  شقن  ياـههار  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  اـج  نآ  زا 
ناوناب نیا  زراب  ياه  یگژیو  بسک  اب  دنناوت  یم  سدـقم ؛ عافد  بالقنا و  نارود  ریظن  رظتنم ، ناوناب  .دنـشاب  يراتفر  يوگلا  هوسا و 

.دنیامن کیدزن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارای  هلفاق  هب  ار  دوخ  زارفارس ،

: دننام مینک ؛ یم  دروخرب  يزراب  ياه  یگژیو  مهم و  تاکن  هب  هنومن  ناوناب  نیا  یگدنز  هعلاطم  اب 

، ادخ هار  رد  تماقتـسا  ربص و  یبلط ، تداهـش  يربت ، یلوت و  ادخ ، تجح  هب  تبـسن  تفرعم  یـسانش و  ماما  ادـخ ، هب  قشع  نامیا و 
لالح لئاسم  اب  ییانشآ  یعرش و  ماکحا  نتخومآ  ادخ ، هناصلاخ  یگدنب  تدابع و  نید ، ظفح  يارب  دالوا  لام و  ناج و  زا  نتشذگ 

 . ...و حلاص  نادنزرف  تیبرت  میرک ، نآرق  اب  طابترا  مدرم ، راک  زا  ییاشگ  هرگ  هعفنملا و  ماع  روما  ماجنا  مارح ، و 
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  هنومن ؛ نانز 

(1) فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  هنومن ؛ نانز 

همدقم

عامتجا زا  یمین  نانز ! .تسا  دـنوادخ  یگرزب  ییابیز و  ِرهاظم  زا  یکی  نز  اریز  تسا ، تقلخ  باـتک  زا  ینیرز  گرب  نز ، ِشنیرفآ 
.دنراد هعماج  تفرشیپ  دشر و  رد  یمهم  شقن  دنهد و  یم  لیکشت  ار 

.دیمد اهنآ  رب  دوخ  حور  زا  دومن و  قلخ  هناگادج  ار  درم  نز و  دنوادخ  هدرک ، هراشا  مالسا  نید  هک  روطنامه  تقلخ  ماظن  رد 

: هک دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیعا  نب  هرارز 

(2) «. ...دروآ دیدپ  روهظ  ون  روط  هب  ار  اوح  مدآ ، شنیرفآ  زا  دعب  دنوادخ  » 

یعس و هطـساو  هب  اهناسنا  .دنرادن و  يرگید  رب  يزایتما  مادک  چیه  هدوبن و  درم  نز و  نیب  یقرف  تقلخ ، رظن  زا  دوش  یم  مولعم  سپ 
درم نز و  نایم  یقرف  چـیه  هار  نیا  رد  دنـسرب و  یقالخا  یملع و  ياه  هنیمز  رد  لامک  يالاب  بتارم  هب  دـنناوت  یم  ناشدوخ ، شالت 

.دشاب یمن 

: میناوخ یم  نآرق  رد 

اهنیا دیـسانشب ( ، ار  رگیدـکی  ات  میداد  رارق  اه  هلیبق  اه و  هریت  بلاق  رد  ار  امـش  میدـیرفآ و  نز  درم و  کی  زا  ار  امـش  اـم  مدرم  يا  »
یمارگ تسین ) زایتما  كالم 
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«. ...تسامش نیرتاوقت  اب  دنوادخ  دزن  امش  نیرت 

رکذ فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  رد  نانز  روضح  نییبت  لابند  هب  دیآ ؛ یم  لصف  ود  رد  هک  راتـشون  نیا  رد  ام 
ناونع هب  ام  نانز  یهلا  فطل  هب  ات  روضح  نیا  زا  ییاه  هنومن 

روای رظتنم و  لسن  هدننک  تیبرت  مه  دنزادرپب و  دوخ  يالتعا  هب  مه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  نارظتنم  نارای و 
.دنشاب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

خیرات رذگ  رد  نز  . 1

نانآ اب  دنتـسناد و  یمن  اهناسنا  ءزج  ار  نانز  یهاگ  هک  يروط  هب  دـنا  هتفرگ  رارق  يرایـسب  متـس  ملظ و  دروم  خـیرات ، لوط  رد  نانز 
زاب هکلب  دندرواین ، تسدب  ار  دوخ  شزرا  تیعقوم و  نانز  مه  زاب  ندمت  گنهرف و  روهظ  اب  .دندومن  یم  راتفر  رت  تسپ  سنج  دننام 

.دندوب اه  یبلط  تفعنم  اه و  ییاورماک  يارب  شزرا  یب  ییالاک  نوچمه  دندوب و  مورحم  ناشدوخ  یعامتجا  قوقح  زا  مه 

قح دـندروآ و  تسد  هب  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  تیوه  مالـسا  هیاس  رد  نانآ  دـش و  زاغآ  نانز  يارب  يا  هزات  نارود  مالـسا ، روهظ  اب 
.دندش اراد  ار  دوخ  یناسنا  يادا  تیعقوم و  یعامتجا و  تایح 

نآرق رد  نانز  . 2

نانز زا  یتوافتم  ِدراوم  رد  دـناد ، یمن  نادرم  هب  رـصحنم  ار  یناـسنا  لاـمک  تاـجرد  ندومیپ  یهلا و  ياوقت  هکنیا  زا  يادـج  نآرق ،
: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  ام  دنا و  نموم  نانز  نادرم و  يوگلا  هک  درب  یم  مان  يا  هنومن 

نوعرف رسمه  هیسآ  فلا )

اب درب  یم  رس  هب  ییایند  یگدنز  يدام و  طیارش  نیرتهب  رد  هکنیا  اب  نز  نیا 
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هب تشادن و  رب  دوخ  هدیقع  نامیا و  زا  تسد  اه  هجنکـش  نیرت  تخـس  ریز  رد  ناج  ياپ  ات  دروآ و  نامیا  یـسوم ، ترـضح  توعد 
هک دشاب  یم  ینز  راهچ  هلمج  زا  يو  .دنک  یم  یفرعم  نمؤم  نادرم  نانز و  مامت  يوگلا  ار  وا  دـنوادخ  هک  دیـسر  ییالاب  ماقم  نانچ 

(1) .تساهنآ قاتشم  تشهب 

میرم ترضح  ب )

ياهریبعت نآرق  ياج  ياج  رد  تسا و  هداد  رارق  وناـب  نیا  ماـن  هب  ار  نآرق  زا  يا  هروس  دـنوادخ  هک  سب  نیمه  وناـب  نیا  تلیـضف  رد 
.دزادنا یم  یتفگش  هب  ار  يدرف  ره  هک  تسا  هدمآ  میرم  ترضح  هرابرد  ییابیز 

یسوم ترضح  رهاوخ  ردام و  ج )

رارق دودنا  ریق  يا  هبعجرد  ار  وا  ترـضح  نآ  ردام  هک  يروط  هب  دنتـشاد  یسوم 7  ترـضح  ناج  ظفح  رد  یمهم  شقن  نز  ود  نیا 
شوغآ هب  یـسوم  ترـضح  ندـنادرگزاب  ببـس  هدرک و  بیقعت  نوعرف  خاـک  اـت  ار  وا  شرهاوـخ  دزادـنا و  یم  لـین  دور  رد  هداد و 

.دوش یم  شردام 

نوگانوگ ياه  هصرع  رد  نانز  شقن  . 3

شقن مه  یعامتجا  دعب  رد  هکلب  دـنا ، هدیـسر  لامک  يالاب  تاجرد  هب  يونعم  يدرف و  دـعب  رد  اهنت  هن  نانز  هک  تسا  دـهاش  خـیرات 
.دنتشاد یلاعف 

.دشاب یم  نانز  شقن  روضح و  دهاش  یملع  دربن و  گنج و  نادیم  یسایس ، ياه  هصرع 

یسایس هصرع  رد  فلا )

82 ص :
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، خیرات .تسا  تمیها  زئاح  ریگمـشچ و  ناشدوخ  نامز  رـصع و  رد  ناناملـسم  ياوشیپ  زا  عافد  مالـسا و  ظفح  رد  نمؤم  نانز  شقن 
.مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  يدادعت  هب  ام  هک  دراد  دوخ  رد  نانز  نیا  زا  يدایز  هنومن 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح 

اهنت هن  ترضح  نآ  .تسا  نارگید  قشمرس  ترـضح  نآ  یگدنز  دُعب  ره  هک  تسا  يرایـسب  يدوجو  داعبا  ياراد  یمارگ  يوناب  نیا 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هچنانچ  دندوب ؛ زین  يونعم  يالاب  تاماقم  ياراد  هکلب  هدوب ، تمصع  ماقم  ياراد 

(1) «. تفای ناوت  یمن  ایند  رد  همطاف  زا  رتدباع  » 

يرادمتـسایس مه  دنتـسناد و  یم  رگید  زیچ  ره  زا  رتمهم  ار  هناخ  رگنـس  دندوب و  یبوخ  راد  هناخ  مه  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
مالسلا و هیلع  یلع  يارب  یبوخ  رسمه  هناخ  رد  ترضح  نآ  .دندرک  یم  لمع  هعماج  تحلـصم  نامز و  ياضتقم  هب  هک  دندوب  هاگآ 
رد هچنانچ  دندوب ؛ مالـسا  بتکم  يارب  يراکادـف  عفادـم  لزنم  نوریب  رد  دـندوب و  شیوخ  حـلاص  نادـنزرف  تیبرت  رد  قفوم  يردام 

نامز ماما  تماما و  زا  عافد  ناونع  هب  هکلب  دوب ، ترضح  نآ  رهوش  نینمؤملاریما 7  هکنیا  ناونع  هب  هن  مه  نآ  ربمایپ ، یصو  زا  عافد 

یلع لیاضف  دـندز و  یم  فرح  اهنآ  اب  دـنتفر و  یم  نارجاهم  راصنا و  هناخ  هب  اهبـش  ناشیا  .دـندز  داـیرف  دـندناوخ و  هبطخ  شیوخ 
، لالدتـسا قطنم و  تردق  اب  دـندروآ و  یم  اهنآ  دای  هب  ریدـغ  رد  ار  ربمایپ  ياه  شرافـس  دندرمـش و  یم  یکی  یکی  ار  مالـسلا  هیلع 

تابثا ار  ترضح  نآ  تیناقح 
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.دندیسر تداهش  هب  تماما  تیالو و  زا  عافد  هار  رد  زین  تبقاع  دندرک و  یم 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح 

البرک و هعقاو  رد  ترضح  نآ  بئاصم  .تسا  تماقتسا  ربص و  يوگلا  تفای  شرورپ  يردام  نینچ  ناماد  رد  هک  مه  بنیز  ترضح 
يراکادـف تعاجـش و  رگا  تسین و  هدیـشوپ  یـسک  رب  شنارای  دـیزی و  ییاوسر  يرگاشفا و  رد  ـالبرک  هعقاو  زا  دـعب  وناـب  نآ  شقن 

دندناسر و یم  تداهـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دـندرب و  یم  نیب  زا  ار  البرک  دای  نانمـشد  دوبنمالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح 
.دنام یمن  یقاب  زیزع  مالسا  زا  يرثا 

دوبن بنیز  رگا  درم  یم  البرک 

دوبن بنیز  رگا  درمژپ  یم  هعیش 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح 

نز نیلوا  یـسایس  هصرع  رد  هک  دـنا  هدرب  مان  یتشهب  ینامـسآ و  نز  راهچ  زا  یکی  ناونع  هب  زین  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  زا 
.تسا هتشاد  مالسا  دربشیپ  رد  یمهم  شقن  تسا و  هدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  رگیرای  هنموم و 

ردص يدهلا  تنب 

سپ ناشیا  .دوب  قارع  رد  ناوناب  یمالسا  تکرح  رادمچرپ  يو  .مینک  هراشا  ردص  يدهلا  تنب  هب  ناوت  یم  زین  رضاح  رـصع  نانز  زا 
، تشاد یپ  رد  ار  شردارب  يدازآ  هک  درک  زاغآ  ار  يدیدج  تکرح  هنارگنشور  ینارنخـس  اب  ردص  هللا  تیآ  شردارب  يریگتـسد  زا 

.دندناسر تداهش  هب  ریگتسد و  ار  شردارب  وا و  هام  دنچ  زا  سپ  اما 

یلیمحت گنج  یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  يارب  ناریا  تلم  تازرابم  لوط  رد 
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.دندرک افیا  ار  یمهم  شقن  هک  میتشاد  يرایسب  نانز  ام  زین 

دربن گنج و  نادیم  رد  ب )

نارامیب یتسرپرس  ناحورجم و  ياوادم  هب  دندرک و  یم  تکرش  دربن  هنحص  رد  ربمایپ  هارمه  هب  نانز  زا  يدایز  هدع  مالسا  ردص  رد 
ناگدنمزر هب  تامهم  ندناسر  وراد و  هیهت  ناگدنمزر و  لیاسو  يرادهگن  يزپشآ و  اذغ و  لمح  بآ و  لاقتنا  رد  دـنتخادرپ و  یم 

.دندرک یم  هفیظو  ماجنا  ادهش  ناحورجم و  لاقتناو  هدید  بیسآ  تازیهجت  ریمعت  و 

رد هک  تسا  ینامرهق  نانز  زا  تسا و  دیهـش  ود  ردام  یمارگ  يوناب  نیا  .درب  ماـن  هنیزاـم  بعک  رتخد  هبیـسن  زا  ناوت  یم  هنومن  يارب 
زا سپ  دحا  گنج  رد  وا  .تسا  هتشاد  ناحورجم  ياوادم  يارب  یلاعف  روضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهگنج  زا  یخرب 
هک دندرک  اعد  وا  دروم  رد  زین  لوسر  ترضح  تخادرپ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  عافد  هب  ریشمش  اب  ناناملسم  تسکش 

.دهد رارق  تشهب  لها  زا  ار  وا  ادخ 
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يودهم تموکح  هتسیاش  يوناب  هنایص ،

(1) يودهم تموکح  هتسیاش  يوناب  هنایص ،

( هدش دای  نوعرف » لآ  نمؤم   » ناونع هب  وا  زا  میرک ، نآرق  رد  هک  يدرم   ) لیقزح رـسمه  نوعرف و  رتخد  رگـشیارآ  هطـشام ،» هنایـص  »
(2) .دوب

« هیمطافلا صئاصخ   » باتک رد  .تسا  هدش  هدید  رتمک  خیرات  رد  نآ  ریظن  هک  درک  يراک  لمحت ، ربص و  نامیا و  تابث  رد  وناب ، نیا 
یم تعجر  ایند  هب  ناحورجم ، هجلاعم  يارب  نز  هدزیـس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  هّقح  تلود  رد  هک  هدـش  تیاور 

: مینک یم  هراشا  راوگرزب  يوناب  نیا  یگدنز  زا  يا  هشوگ  هب  اجنیا  رد  .تسا  هطشام  هنایص  اه  نآ  زا  یکی  هک  دننک 

نآ نتـشادرب  ماگنه  دـش و  مخ  داتفا ؛ وا  تسد  زا  هناش  هاـگان  .دوب  نوعرف  رتخد  يوم  ندرک  هناـش  شیارآ و  لوغـشم  هنایـص  يزور 
راگدرورپ هک  میوگ  یم  ار  یـسک  هکلب  ریخ ، : » تفگ هنایـص  ییوگ »؟ یم  ارم  ردپ  ایآ  : » تفگ وا  هب  نوعرف  رتخد  هللا .» مسب  : » تفگ

، وگب : » تفگ مه  هنایـص  تفگ .» مهاوخ  مردـپ  هب  ار  وت  فرح  نیا  ًامتح  : » تفگ نوعرف  رتخد  تسوت .» ردـپ  وت و  راـگدرورپ  نم و 
«. مرادن یسرت  چیه  نم 

ار شنادـنزرف  هنایـص و  اـت  داد  روتـسد  تشگ و  لعتـشم  نوعرف  مشخ  شتآ  .دـناسر  شردـپ  عـالطا  هب  ار  ناـیرج  نیا  نوعرف  رتخد 
ره تسا .» هللا » ، » وت نم و  راگدرورپ  : » تفگ هنایص  تسیک »؟ وت  راگدرورپ  : » تفگ وا  هب  .دننک  رضاح 
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وـت و يرادـنرب ، تسد  تا  هدـیقع  نیا  زا  رگا  : » تـفگ وا  هـب  .تسناوـتن  دـنک ، فرـصنم  هدـیقع  نـیا  زا  ار  وا  تساوـخ  نوـعرف  هـچ 
، ندـنازوس زا  سپ  هـک  مهاوـخ  یم  وـت  زا  طـقف  .تـسین  یکاـب  ارم  نازوـسب ، : » تـفگ هنایـص  منازوـس .» یم  شتآ  رد  ار  تنادـنزرف 

تباجا يراد  ام  رب  هک  یقح  رطاخ  هب  ار  تا  هتـساوخ  نیا  : » تفگ نوعرف  ییامن .» نفد  ار  اـه  نآ  ینک و  عمج  ار  ناـمیاه  ناوختـسا 
«. منک یم 

نز نآ  تخوس و  ًالماک  هک  نآ  ات  دنتخادنا  شتآ  رد  ار  وا  رـسپ  کی  .دنتخورفا  شتآ  نآ  رد  دنتخاس و  سم  زا  يرونت  داد  روتـسد 
نآ رد  .دش  بلقنم  هنایص  لاح  .دیسر  هراوخریـش  لفط  هب  تبون  هک  نیا  ات  دنتخادنا ؛ شتآ  رد  زین  ار  شنادنزرف  هیقب  .درک  یم  هاگن 

رتشیب ماـگ ، کـی  تشهب ، وت و  نیب  یتـسه و  قح  رب  وت  هک  نک  ربـص  رداـم ! يا  : » تفگ دـمآ و  ناـبز  هب  هراوخریـش  كدوک  لاـح ،
«. تسین

.دندنازوس دنتخادنا و  رونت  رد  شردام  اب  ار  لفط  سپ 

دودَو نسُح  سَفَن  کی  ینیبب  رگ 

(1) دوجو ناج و  ینکفا  شتآ  ردنا 

صالخا نیقی و  دید ، ار  هنحص  نیا  نوچ  دنرب و  یم  نامسآ  هب  ار  هنایص  حور  هکئالم ، هک  دید  نوعرف  رسمه  هیـسآ » ، » لاح نآ  رد 
.دش رتدایز  وا  قیدصت  و 

زیچ هچ  نوعرف ! يا  وت  رب  ياو  : » تفگ هیسآ  .داد  ربخ  دوب ، هدرک  هنایـص  اب  هچ  نآ  زا  دش و  دراو  هیـسآ  رب  نوعرف  ماگنه ، نیمه  رد 
، دوب هدـش  ـالتبم  تتـسود  هک  ینونج  هب  مه  وت  دـیاش  : » تفگ نوعرف  هدومن »!؟ روسج  هداد و  تأرج  ـالع  ّلـج و  دـنوادخ  رب  ار  وت 

نایملاع وت و  نم و  راگدرورپ  هک  الع -  ّلج و  دنوادخ  هب  نکیلو  ما ؛ هدشن  التبم  نونج  هب  نم  : » داد خساپ  هیـسآ  يا »! هدـش  راتفرگ 
هناوید ترتخد  : » تفگ وا  هب  درک و  رضاح  ار  هیسآ  ردام  نوعرف ، مدروآ .» نامیا  تسا - 
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«. مناشچب وا  هب  ار  گرم  هک  مروخ  یم  مسق  هنرگ  دوش و  رفاک  مالسلا  هیلع  یسوم  يادخ  هب  وگب  وا  هب  هدش ؛

مالـسلا هیلع  یـسوم  يادـخ  هب  رفُک  رد  ار  شرما  دوش و  هارمه  نوعرف  هتـساوخ  اب  ات  تساوخ  وا  زا  درک و  تولخ  شرتخد  اـب  رداـم 
«. درک مهاوخن  ار  يراک  نینچ  زگره  مسق  ادخ  هب  موش ؟ رفاک  لاعتم  راگدرورپ  هب  ایآ  : » تفگ تفریذپن و  هیسآ  اما  دریذپب ؛

یلعا هب  شحور  ات  دوب  جنر  باذع و  رد  نانچ  مه  هیسآ  دندیـشک و  خیم  راهچ  هب  ار  هیـسآ  ياهاپ  اه و  تسد  ات  داد  روتـسد  نوعرف 
(1) .درک زاورپ  دنوادخ  دزن  نیّیلع و 
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هچنغ کی  لگ ، ود  نز ، هس  همیکح ؛ سگرن ، نسوس ،

(1) هچنغ کی  لگ ، ود  نز ، هس  همیکح ؛ سگرن ، نسوس ،

دنزرف تداهش  زا  سپ  فیفع  اسراپ و  يوناب  نآ  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ردام  هدج ، هب  فورعم  نسوس )  ) هثیدح نسوس 
(2) .دوب نایعیش  ياکتا  هطقن  ماما و  نآ  یصو  دوخ ،

ماما تداهـش  زا  لاس  ود  تشذـگ  اب  هک  دـیآ  یمرب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  رتخد  نوتاخ ؛ همیکح  اب  میهاربا  نب  دـمحا  يوگتفگ  زا 
يدهم ماما  فرط  زاراوگرزب  يوناب  نآ  تقیقح  رد  یلو  تسا ، هدوب  هدج  تسد  هب  اهراک  زا  يرایسب  نانچمه  مالسلا  هیلع  يرکسع 
نابیان ارفُـس و  هک  ینامز  ات  زایتما  نیا  .دـنا  هتخادرپ  یم  روما  قتف  قتر و  هب  ترـضح  نآ  نامرف  هب  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

(3) .دوب یقاب  هدج  يارب  دنتفای , تلزنم  هدش و  هتخانش  نایعیش  نیب  رد  ترضح 

.تسا نوفدم  ارماس  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شیوخ  راوگرزب  دنزرف  رانک  رد  هدج 

دیمان دوخ  بتکم  يانبریز  گنس  ار  وا  حیسم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یبن  ياسیع  یـصو  نوعمـش ،»  » دافحا زا  نامز  ماما  ردام  سگرن 
(4) .دیدرگ بقلم  هرخص  ینعی  سرطپ  هب  لیلد  نیمه  هب  و 
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اهنآ سدقم  جاودزا  مالسلا و  اهیلع  اکیلم  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مزعلولوا ؛ ربمایپ  ود  يایـصوا  نادنزرف  دنویپ  يارجام 
.تسا ناهج  نانز  رورس  دوخ ، هک  تسا  يردام  باختنا  ینامسآ ، سورع  نیا  کش  یب  .تسا  ابیز  بیجع و  رایسب 

دوخ هک  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  رهاوخ  همیکح ، هک  تسا  يدح  هبمالـسلا  اهیلع  نوتاخ  سجرن  ترـضح  تیونعم  تلیـضف و  نازیم 
(1) .دیمان یم  وا  رازگتمدخ  ار  دوخ  شیوخ و  نادناخ  رورس  دمآرس و  ار  وا  تسا , تماما  نادناخ  ردقیلاع  ناوناب  زا 

، شیافواب رـسمه  يارب  ار  شیوخ  نایعیـش  نادـناخ و  دـئادش  بئاصم و  دوخ و  تداهـش  ربخ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هک  ینامز 
.دـنک اعد  ماما  تلحر  زا  لـبق  شگرم  يارب  اـت  تساوخ  ترـضح  زا  ناـبرهم  يوناـب  نآ  دومن ، ناـیب  مالـسلا  اـهیلع  نوتاـخ  سگرن 

هیلع يداه  ماما  دـقرم  رانک  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ردام  رهطم  رکیپ  .درک  باجتـسم  ار  ماـما  ياـعد  دـنوادخ 
دمحم رداـم  ربـق  نیا ، تسا : هدـش  هتـشون  نآ  رب  هک  تسا  یحوـل  ینامـسآ  يوناـب  نیا  رازم  يـالاب  .دـش  هدرپـس  كاـخ  هـب  مالـسلا 

(2) .تسا

همیکح

.تسا رادروخرب  يا  هژیو  يونعم  یملع و  ماقم  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  نادنزرف  نایم  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  رهاوخ 

(3) .تسا هدومن  كرد  ار  موصعم  ماما  راهچ  رضحم  تسا و  موصعم  ماما  همع  رهاوخ و  رتخد ، همیکح 

راوگرزب يوناب  نیا  يوس  زا  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دلوت  دروم  رد  شرازگ  نیرتدنتسم 
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اهیلع سگرن  ترضح  تیبرت  میلعت و  رد  یمهم  شقن  هلیقع ، هیولع  نیا  .تسا  هدوب  ترـضح  دلوت  دهاش  همیکح  تسا و  هدش  دراو 
(1) .دنا هدوب  ناهنپ  وا  لزنم  رد  شردام  نامز و  ماما  هتشادمالسلا و 

.دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  دوخ  هدازردارب  ياپ  نییاپ  رد  تفای و  تافو  لاس 274 ق  رد  نوتاخ  همیکح 
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...مدید نم  هک  هنوگ  نآ  يدهلا ؛ تنب 

(1) ...مدید نم  هک  هنوگ  نآ  يدهلا ؛ تنب 

: هراشا

یناشخرد كانبات و  ياه  یگژیو  هدنرادرب  رد  يدهلا ، تنب  هدیهش  یگدنز  .تسا  ردص  يدهلا  تنب  تداهش  زورلاس  نیدرورف ،  19
دـشر و تریـصب ، اب  هتـسراو و  يردام  دنمـشناد و  ردارب  ود  رـضحم  رد  هک  دوب  لـضاف  یبیدا  ردـقلا و  لـیلج  یملاـع  وا  اریز  تسا ؛

هدکشناد مادک  زا  ، » دیسرپ وا  زا  درک  تاقالم  يو  اب  فرشا  فجن  هب  دوخ  رفس  رد  يرـصم  یطاشلا  تنب  رتکد  یتقو  .تفای  شرورپ 
نیا زا  رتکد  مناخ  متسه !» نام  هناخ  هسردم  لیصحتلا  غراف  نم  : » تفگ حیلم  یمسبت  اب  ردص  يدهلا  تنب  يا »؟ هدش  لیصحتلا  غراف 

یهاگـشناد هسردم و  چیه  رد  هک  دید  یم  ناملـسم  يدنمـشیدنا  ربارب  رد  ار  دوخ  هک  ارچ  دش ؛ هدز  تفگـش  هدـننکریگلفاغ  خـساپ 
هموحرم کیدزن  ناتـسود  نادرگاش و  زا  يوسوملا  یقت  ما  مناخ  تارطاخ  زا  یلامجا  دـیآ ، یم  لـیذ  رد  هچنآ  .دوب  هدـناوخن  سرد 

هلاقم نیا  رد  يوار  هچنآ  دراد و  دوخ  یگدـنز  همانراک  رد  ار  ناشیا  اب  یتسود  ترواـجم و  راـختفا  اـه  لاـس  هک  تسا  يدـهلا  تنب 
.دوش یم  ناتمیدقت  صیخلت  اب  هک  تساه  ینتفگ  تارطاخ و  نآ  زا  یشخب  اهنت  هدروآ ،
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ماگنه دوز  يداهج  تیلاعف  ینید و  هغدغد 

هک يدهلا -  تنب  اما  دنرادن ، هناکدوک  ياه  يزاب  اب  ندش  مرگرـس  زج  یلایخ  رکف و  ًالومعم  نییاپ ، نینـس  رد  اه  هچبرتخد  هکنیا  اب 
رد هک  یئوگ  .درک  یم  يرود  شزرا ، یب  هدوهیب و  کچوک و  ياهراک  هنوگ  نیا  زا  دوب -  یگدنز  رد  هتفکش  هزات  يا  هچنغ  ناسب 

، نییاپ لاس  نس و  نآ  رد  و  شا ، يداهج  تیلاعف  ياه  لاس  نیزاغآ  رد  يو  .دوب  هدـش  ماهلا  وا  هب  شناد  تمکح و  یکدوک ، نامه 
ساسحا هک  دناسر  یم  یناسک  تسد  هب  ار  هیرشن  نیا  وا ، .دوب  یگنهرف  یمالـسا و  نیماضم  اب  يراوید  همانزور  کی  هیهت  راد  هدهع 

ياه هغدغد  داهج و  ملع و  هیاس  رد  هک  يا  هچب  رتخد  ردص ،» هنمآ   » هنوگ نیدب  .دوب  دـهاوخ  يرورـض  دـیفم و  اهنآ  يارب  درک  یم 
ناوت دح  رد  تشادرب و  ار  سدقم  یـشالت  تیلاعف و  تسخن  ياه  ماگ  یگدنز ، هیلوا  ياه  لاس  ناوفنع  رد  دوب ، هتفای  شرورپ  ینید 
هدـئام زا  هدیـشون و  رداـم ، ریـش  قیرط  زا  هدرب و  ثرا  هب  هداوناـخ  زا  ار  نآ  دوب و  وا  هارمه  زاـغآ  زا  هک  یتریـصب  اـب  دوخ ، شـالت  و 

رارق شیوخ  راک  هحولرـس  ار  ادخ  هار  يوس  هب  غیلبت  توعد و  مالـسا ، مچرپ  نتفرگ  تسد  رد  اب  دوب ، هدرک  هیذـغت  ردـص ، نادـناخ 
.داد

خیرات زا  هناهاگآ  كرد 

حوضو هب  ربمایپ ) نییآ  یگدنز و  رد  نز  « ) هتعیرش هتایح و  یف  یبنلا  عم  هأرملا  ، » وا باتک  رد  مالسا  خیرات  لئاسم  یسررب  قیقحت و 
یپ نآ ، هدنناوخ  تسا و  هتـشاد  مالـسا  خیرات  زا  یعیـسو  عالطا  يدـهلا ، تنب  هک  تسا  نآ  رگنایب  باتک ، نیا  بلاطم  .تسا  نایامن 

يرگ و عانقا  یهاگآ و  اب  وا  هک  درب  یم 
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.دهد یم  خساپ  یصصخت  یملع و  قیقد ، یسررب  اب  ربمایپ » نارتخد   » مان هب  یطاشلا  تنب  رتکد  مناخ  باتک  هب  رادتقا ،

قالخ یبیدا 

نیا هک  دوب ، رادروخرب  هدرتسگ ، یلیخت  ریظن و  یب  هنارعاش  حور  راشرـس و  قوذ  زا  تشاد و  ییالاب  یبدا  سح  يدهلا ، تنب  هدیهش 
انشآ يارب  راکهار  نیرتهب  وا ، يزادرپ  ناتساد  هویش  .تسادیوه  یبوخ  هب  وا  دنمفده  یمالسا  ياه  باتک  اه و  هتشون  رد  اه  یگژیو 
دوب مالـسا  نانمـشد  زات  تخات و  هصرع  یبدا ، هصرع  هک  ینامز  عطقم  نآ  رد  صوصخ  هب  دوب ؛ دوخ  ياه  تیلوئـسم  اب  نانز  ندرک 

رد نآ  ریثأت  هصرع و  نیا  تیمها  يدهلا ، تنب  .دندوب  دوخ  دیلپ  فادها  هب  ندیـسر  يارب  نادـیم  نیا  زا  هدافتـسا  ءوس  ددـص  رد  هک 
ناتساد رعش ، بدا ، قیرط  زا  نیفرحنم ، ناگشیپرفک و  هک  دید  یم  دوخ  مشچ  هب  وا  .دوب  هدرک  كرد  یبوخ  هب  ار  مالـسا  هب  تمدخ 

، ذوفن نیا  رثا  رد  هک  دـنا  هدرک  ذوفن  مدرم  یعاـمتجا  یگدـنز  رد  هیاـمورف ، یقـالخا و  ریغ  نیماـضم  زا  وـلمم  اوـتحم و  یب  ِناـمر  و 
يارب باتک  نتفای  لابند  هب  هک  هتـشگرس  ِناوج  ِنارتخد  دنا و  هدش  هیامورف  فیخـس و  اه ، باتک  بلاطم و  هنوگ  نیا  زا  اه  هناخباتک 

زا دـنناوتب  هک  دوبن  يدـح  رد  مه  ناش  ییاناوت  قوذ و  دنتـشادن و  سرتسد  رد  يرگید  زیچ  اه ، باتک  هنوگ  نیا  زج  دـندوب ، هعلاطم 
هدش هتشون  راوشد  يا  هویش  هب  ناملـسم  نادنمـشیدنا  املع و  ياه  باتک  نوچ  دنرب ؛ هرهب  ناملـسم  نادنمـشیدنا  املع و  ياه  باتک 

هک دنمفده ، یمالسا  تایبدا  زا  هدافتسا  ألخ  ینعی  یگنهرف ؛ يرکف و  ألخ  نیا  دیاب  سپ  .دنتشادن  تیباذج  نینـس  نیا  يارب  دندوب و 
رارق یمالسا  نامرآ  تمدخ  رد  ار  ناناوج  دناوتب 
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هتفای شرتسگ  یهارمگ  هک  ییاج  نامه  زا  رگم  دـبای  یمن  شرتسگ  تیادـه ، : » نیدـلا فرـش  همـالع  هدومرف  هب  .دـش  یم  رپ  دـهد ،
«. تسا

یندناوخ ابیز و  يا  هنوگ  هب  درک و  فافش  باذج و  یبولسا  اب  دنمفده  ياه  ناتساد  نتشون  هب  مادقا  يدهلا  تنب  هموحرم  ور  نیا  زا 
هلیـضفلا  » باتک رد  شور  نیا  .دوش  هارمه  وا  اب  رخآ  ات  قوش ، قوذ و  اب  هدـنناوخ  هک  تخادرپ  هعماـج  رد  یقـالخا  لـئاسم  حرط  هب 

اب دـنک و  ذوـفن  نز  نورد  هب  یفطاـع  دـُعب  زا  تسا  هتـسناوت  رثا ، نیا  رد  وا  .تسا  دوهـشم  یبوـخ  هب  تسا ،) زوریپ  تلیـضف  « ) رـصنت
هب یبدا  يابیز  بولسا  اب  يدهلا  تنب  مناخ  .دشخب  ققحت  ار  رظن  دروم  فده  هناهاوخریخ ، هنایارگ و  تلیضف  تاساسحا  نتخیگنارب 

یهاگ ار  اهنآ  ياهررض  اه و  بیسآ  دزادرپ و  یم  هعماج  رد  جیار  طلغ  ياه  تنس  موسر و  بادآ و  یعامتجا و  تاهابتشا  یـسررب 
، وا یناتـساد  ياه  باتک  رد  ار  شور  نیا  هدـنناوخ ، .دـنک  یم  نییبت  راب  مغ  یفطاع و  لکـش  هب  هاگ  یناجیه و  یهاـکف و  لکـش  هب 

ياه ناتـساد  هک  تفگ  دـیاب  هتبلا  .دـبای  یم  هنیع  هب  متـسناد ) یم  شاک  يا  « ) ملعا ُتنکل  ینتیل   » و هدـشمگ ) هلاخ  « ) هعئاضلا هلاخلا  »
مالسا خیرات  زا  حیرص  روط  هب  نآ ، هیلوا  يامن  رد  اه  ناتـساد  نیا  رد  اریز  تشاد ؛ تیباذج  مه  یبهذم  ریغ  نانز  يارب  يدهلا ، تنب 
یگدنز هرمزور  ياه  تیعقاو  هرابرد  دندوب  ییاه  ناتـساد  ًافرـص  هکلب  هدشن ؛ هتفگ  ینخـس  نامیا  اب  نانز  نادرم و  ياوقت  نامیا و  ای 

.دوب هدش  قرغ  اهنآ  رد  هعماج  هک  یئاه  جنر  اه و  یتخس  عناوم ، تالکشم ، یعامتجا و 

ناوناب تیبرت  رب  زکرمت 

فادها وا و  هدرک و  ینارون  ناشخرد ، يدیـشروخ  نوچمه  ار  يدهلا  تنب  دیهـش ، دهاجم  یملع  یگدنز  هک  يرگید  زراب  یگژیو 
هداد ياج  اه  لد  رد  ار  شیالاو 
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، نآ تینارون  اب  تفای و  لماکت  نآ  اب  هک  یملع  دوب ؛ قالخا  ملع  زا  وا  هدرتسگ  تاـعالطا  هدـش ، يدوهـشم  قیمع و  ریثأـت  بجوم  و 
، دـهعتم نمؤم ، نز  کی  ناونع  هب  وا  تشاد و  ییازـسب  تیمها  يو ، تاـیح  رد  یگژیو  نیا  .دـشخب  لـماکت  زین  ار  نارگید  تسناوت 

هدرک مهم  رما  نیا  فقو  ار  دوخ  تشاد و  ملع  نیا  زا  یلماک  یهاگآ  وا  .دوب  یملع  نینچ  دنمزاین  هدنزومآ ، رگ و  تیادـه  زاتـشیپ ،
«. منک لماک  ار  وکین  قالخا  ات  ما  هدش  ثوعبم  نم  قالخالا ؛ مراکم  ممتال  تثعب  امنا  : » دومرف  t ربمایپ هک  هنوگ  نآ  دوب ؛

رارق دوخ  ياه  سوه  هچیزاب  ار  وا  نانمشد ، ناهاوخدب و  هک  ناملسم -  نز  تیصخش  رد  ار  قالخا  هک  دوب  نیا  يدهلا  تنب  هغدغد 
رتشیب اذـل  دـنک ؛ تیوقت  دـندوب -  هدیـشک  هراومهان  هدـیچیپ و  مولعمان و  ياه  ههاریب  يوس  هب  هدرک و  فرحنم  تسار  هار  زا  هداد و 

صالخا تقادص و  لامک  رد  لد و  زا  هدمآرب  شنخس  هک  اجنآ  زا  .دندوب  زکرمتم  عوضوم  نیا  يور  وا ، ياه  ینارنخس  اه و  باتک 
دنک و تیبرت  حوطس ، مامت  رد  ار  ناملـسم  نمؤم و  نانز  زا  یمین  تسناوت  شور  نیا  اب  وا  .دش  یم  زاس  نوگرگد  راذگریثأت و  دوب ،
هدیشخب و تمظع  ردق و  وا  هب  مدرم  دزن  مه  ادخ و  دزن  مه  هک  دوب  ینتورف  عضاوت و  يو ، زراب  ياه  تلصخ  هلمج  زا  .دهد  شرورپ 
رگ يرای  وا ، زیگنارحِـس  ییور  شوخ  .دوب  هدـش  دنتخانـش ، یم  کیدزن  زا  ار  وا  هک  ینانز  ياـه  لد  رد  يو  میظع  تیبوبحم  ثعاـب 

شنادنمتدارا ناراد و  تسود  ياه  لد  بذج و  زین ، ار  دوخ  دـناعم  فلاخم و  نانز  تسناوت  یم  نآ  اب  دوب و  نانمـشد  ربارب  رد  يو 
نامه تبیه ، نیا  .دوب  راقواب  تبیهاب و  باذج ، ییورـشوخ  نیا  زا  يرادروخرب  نیع  رد  وا  .دنک  بلج  نتـشیوخ  يوس  هب  ًادـیدش  ار 

دوخ صلخم  دهاجم و  ناگدنب  هب  ار  نآ  دنوادخ ، هک  دوب  نامیا  تبیه 
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انیف اودَـهاج  َنیذَّلاَو  : )) دـنک تیادـه  قیفوت  ياه  هار  هب  ار  شهار  رد  ِرگداـهج  ناگدـنب  هک  تسا  هدرک  هدـعو  دوخ ، دـشخب و  یم 
(1) ((. انَُلبُس مُهَّنَیِدهََنل 

تالکـشم لح  ددـص  رد  تشاد و  تساخرب  تسـشن و  هعماج ، ياهرـشق  مامت  اـب  وا  هک  دوب  نیا  يدـهلا  تنب  دروم  رد  بیجع  هتکن 
یهارمه داوس  یب  نانز  اب  یهاگ  دش ؛ یم  نیشن  مه  یهاگشناد  نانز  اب  یهاگ  وا  .تسا  راوشد  سب  يراک  رما ، نیا  هک  دوب ؛ ناگمه 

یم سفن  مه  نانزریپ  اب  یهاگ  نارتخد و  اب  یهاگ  ریقف ؛ نانز  اب  رگید  یماگنه  تشاد و  تسلاجم  دنمتورث  نانز  اب  ینامز  درک ، یم 
تحیـصن و تفرعم و  تخانـش و  نانآ  هب  دوخ ، ياه  ییامنهار  تیادـه و  اب  درک و  یم  یهارمه  يا  هقبط  رـشق و  ره  اـب  ًـالک  دـش و 
هک دوب  نیا  راتفر ، نیا  لصاح  .درک  یم  تبحـص  شدوخ  شنیب  لقع و  رکف و  حطـس  هزادنا  هب  سک  ره  اب  وا  .داد  یم  هئارا  هیـصوت 
یم تسود  رایـسب  ار  وا  دندش و  یم  وا  دنمقالع  هتفیـش و  ًادیدش  دنتـشاد -  هک  یعامتجا  هقبط  رکف و  حطـس  هنوگ  ره  اب  نانز -  نآ 

.دنتشاد

نید هغدغد  يدهلا و  تنب 

ماـمت زا  وا  .دوب  نید  هغدـغد  ماـن  هب  سدـقم  يا  هغدـغد  درک ، یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  يدـهلا  تنب  هک  يا  هغدـغد  ینارگن و  اـهنت 
زا ایند ! يا  : » دوب هتفگ  ایند  هب  مالسلا  هیلع  یلع  شدج ، نوچمه  ایوگ  .دوب  هتسش  تسد  ییایند ، یگدنز  ياه  ینارگن  اه و  یتحاران 

يارب هک  يویند -  یگدنز  زا  يدنم  هرهب  جاودزا و  هلئسم  هلمج  زا  يداع  لئاسم  فرـص  ار  دوخ  رکف  هاگ  چیه  ناشیا  وش .» رود  نم 
رامش هب  مهم  یساسا و  لئاسم  اهراک و  وزج  شراید  رهش و  نارتخد 
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رد يا و  هیـشاح  وا  يارب  رگید  لئاسم  دوب و  نید  هدـیقع و  هلئـسم  تیمها ، زئاـح  رما  اـهنت  وا ، یگدـنز  رد  .درک  یمن  دـندمآ -  یم 
.دندوب لوا  هلئسم  تمدخ 

هنادهاز حور 

تربع اه و  هزومآ  يریگارف  ادـخ و  هب  برقت  دـصق  هب  نآ  رد  هک  يا  يرادازع  سلجم  نیرتهب  : » تفگ نم  هب  هموحرم  نآ  زور  کی 
رایـسب یـسلجم  .دوب  هدرک  رازگرب  فجن  ریقف  نانز  زا  یکی  هک  دوب  یـسلجم  مدرک ، تکرـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تضهن  ياه 

نآ رد  نم  : » تفگ یم  يو  دوبن .» يربخ  نآ  رد  زپ ، دم و  هتفیش  شوپ و  کیـش  ینایعا و  دنمتورث و  نانز  زا  هک  شیالآ  یب  هداس و 
هداس ياوه  لاح و  نآ  رد  مدوب و  هدرکن  هبرجت  ار  نآ  ریظن  یسلجم  چیه  رد  نونکات  هک  مدرک  ساسحا  ار  یتیشخ  عوشخ و  سلجم 

زا هموحرم  نآ  متسیرگ .» مالسلا  هیلع  نیسح  تبیصم  يارب  ریظن ، یب  راسکنا  یگتسکش و  لد  زا  یتلاح  اب  شیالآ ، یب  یمیمص و  و 
تشاد یم  ناهنپ  هاگ  ار  بلطم  نیا  هک  دش ؛ یم  رطاخ  هدیجنر  ریگلد و  تدش  هب  نارتخد ، نانز و  زا  یخرب  یئارگ  لمجت  فارسا و 

، یتالمجت ياهراتفر  نینچ  نیا  لئاسم و  هنوگ  نیا  هک  دوب  نیا  زا  وا  يروخلد  .داد  یم  زورب  هنامیکح  لوقعم و  ییاه  هویش  اب  هاگ  و 
هب نتخادرپ  ناشمغ ، ّمه و  هک  دنتـسه  يراکیب  دارفا  نارتخد ، نانز و  هک  دـنک  یم  داـجیا  هسلج  رد  رـضاح  ناـنز  رد  ار  تینهذ  نیا 
ای گنهرف  هشیدـنا و  ملع و  هب  یهجوت  چـیه  تسا و  هریغ  راگن و  شقن و  يزود و  لگ  ساـبل و  لـیبق  زا  يویند ، شزرا  مک  لـئاسم 

.دنرادن تیناسنا  هعماج و  لئاسم 

نطاب يافص 

ربکت یهاوخدوخ ، گنرین ، بیرف ، یگدیچیپ ، عاونا  زا  یلاخ  شکاپ ، لد  تشاد و  توادع  ینمشد و  ضغب ، هنیک ، زا  هزنم  ینطاب  وا 
رد .دوب  اه  ینیبرترب  دوخ  و 
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ار يا  هتساوخ  لاؤس و  ای  دنک و  ییوگدب  یسک  زا  ای  دنکب و  ار  یسک  تبیغ  هک  میدینـشن  وا  زا  هاگچیه  وا ، اب  ترـشاعم  تدم  مامت 
زا شلد  ندوـب  یلاـخ  وا  يایاجــس  قـالخا و  نیرتاـبیز  .دــهد  رارق  رخــسمت  دروـم  درک -  یم  حرطم  شنادرگاــش  زا  یکی  هـک  - 

تمعن لاوز  يوزرآ  نارگید و  هب  تداسح  زا  يا  هناشن  چیه  وا  اب  ما  یهارمه  یکیدزن و  تدم  یط  رد  نم  .دوب  بسانمان  تاساسحا 
بلط ناشیارب  ادـخ  زا  ار  نآ  وزرآ و  ناگمه ، يارب  ار  یکین  تداعـس و  ریخ و  ناشیا  .متفاین  وا  رد  ار  شدوخ  هب  ندیـشیدنا  ناـنآ و 

.درک یم 

بسک رد  یبلطراصحنا  هنوگره  زا  ندوب  اّربم  حور و  یکاپ  .تسا  ناشخرد  هدنز و  هتسویپ  مناج  لد و  رد  وا  يالاو  یمالسا  قالخا 
كاپ ناسنا  نآ  ياه  یگژیو  زا  رترب ، ياه  تلزنم  تازایتما و  هب  نارگید  یبایتسد  زا  يدونـشوخ  تازایتما و  لیاضف و  اه و  تیقفوم 
لادـم دـش و  قارع  رد  ناـنز  يارب  یمالـسا  یگدنـسیون  هصرع  زاـت  هکی  هک  یماـگنه  یتح  هک  دوب ؛ لـالز  شیـالآ و  یب  تشرس و 

هنیمز نیا  رد  ندز  ملق  هب  لیام  هک  یناوناـب  رگید  هب  يرکف  مه  کـمک و  عون  چـیه  هئارا  زا  درک ، دوخ  نآ  زا  ار  نادـیم  نیا  راـختفا 
ار شیاه  هتشون  وا و  دش و  یم  لاحشوخ  رایسب  درک ، یم  ادها  وا  هب  ار  دوخ  هدش  رشتنم  هزات  باتک  یـسک ، رگا  .درکن  غیرد  دندوب ،
هک ینامرآ  ینعی  یمالسا ؛ ینامرآ  ار  نآ  زا  تیامح  وا و  يارب  يزوریپ  کی  ار  نآ  نیسحت ، نمض  درک و  یم  یفرعم  رگید  نانز  هب 

.درک یم  بوسحم  دوب  هدرک  نآ  فرص  ار  دوخ  یناوج  رمع و  مامت 

ياهرهش نایم  يدایز  دمآ  تفر و  يرگنشور -  تیاده و  تیلوئـسم  هلمج  زا  تشاد -  هدهعرب  هک  یگرزب  ياه  تیلوئـسم  هب  انب  وا 
هب قشع  دوب و  تیلوئسم  نیا  هب  قشع  زا  لامالام  وا  بلق  .تشاد  قارع ، یبهذم  ياهرهش  رگید  دادغب و  فجن ،
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تیادـه يارب  هکلب  ینیمز ؛ فادـها  يویند و  ضارغا  يارب  هن  اما  دوب ؛ شوجو  بنج  رد  مئاد  .دـش  یمن  ادـیپ  شلد  رد  يرگید  زیچ 
ذوفن ای  نارگید  نایم  یتشآ  حلـص و  داجیا  اـی  يدـنمزاین  هب  کـمک  اـی  ینید  يا  هلئـسم  عوضوم و  زا  یناـبیتشپ  تیاـمح و  اـی  رـشب ،

.دندوب هدش  يزیر  همانرب  وا  ياه  مادقا  مامت  .هعماج  عماجم  لفاحم و  رد  رادفده 

تمواقم اب  وا  .دروآرد  ياپ  زا  ار  وا  تسناوت  یمن  یگدـنز  ثداوح  ِنافوط  دوب و  تماقتـسا  اب  خـسار و  مواـقم و  ینز  يدـهلا ، تنب 
شـشخرد دوـب و  هدـید  جـنر  هدیـشکدرد و  ناـنز  ریاـس  اـم و  ياـه  مخز  رب  یمهرم  تاـمیالمان ، جـنر و  ياـهزور  رد  شا ، یبـنیز 

.داد یم  نیکست  دیشخب و  یم  مایتلا  ار  ام  ياه  تحارج  ثداوح ، یکیرات  رد  شیاهدنخبل 

هنامیکح ياه  هار  زا  هدافتسا 

تریـصب و زین  دنوادخ  .تفرگ  یم  هرهب  دوخ  یتیبرت  فده  هب  لین  يارب  هنامیکح  ياه  شور  اه و  هار  مامت  زا  يدهلا ، تنب  هدـیهش 
يدایز ياه  هنومن  هراب  نیا  رد  .داد  یم  يرای  مامت ، تردق  اب  شرظن  دروم  فده  ققحت  رد  ار  وا  هک  دوب  هدرک  اطع  وا  هب  ار  يریبدت 

.منک یم  افتکا  دروم  کی  رکذ  هب  نم  هک  دنراد  دوجو 

دیشوک یم  مه  وا  درک و  یم  تاقالم  يدهلا  تنب  اب  اه  تقو  یهاگ  دوب ، هناگیب  مالسا  شور  هار و  اب  هک  رتخد  نایوجـشناد  زا  یکی 
ندیـشوپ ینعی  باجح  زور ، نآ  هعماج  وا و  رظن  زا  اریز  دیزرو ؛ یم  عانتما  وا  اما  دنک ؛ دـعاقتم  باجح  ندیـشوپ  هب  ار  وجـشناد  نآ 

نانمـشد يوس  زا  یگدـنام  بقع  عاـجترا و  هب  ندـش  مهتم  هلمج  زا  تشاد ، یپ  رد  ینیگنـس  تاـعبت  بقاوع و  مه  رداـچ  و  رداـچ ،
یناشوپب و ار  تندب  هک  تسا  نآ  مهم  هتکن  .یشوپب  رداچ  هک  تسین  مهم  : » تفگ یم  وا  هب  يدهلا  تنب  هدیهش  .مالسا 
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هک تفگ  یم  ار  نخـس  نیا  ینامز  رد  يدـهلا  تنب  تسا .» یفاک  وت  يارب  نیا  نک و  عورـش  وتنام  يرـسور و  ندیـشوپ  اـب  اذـل  .سب 
هب وجشناد  رتخد  نآ  يدهلا ، تنب  ياه  يرگنشور  اه و  ییامنهار  اب  .دوبن  هدش  هتخانـش  حرطم و  باجح ، کی  ناونع  هب  وتنام  زونه 

رتهب یلیخ  ینامیا  یحور و  ظاحل  زا  اهدعب  دیزگرب و  ار  رداچ  تفای ، قمع  وا  ناج  رد  نامیا  هکنآ  زا  سپ  دش و  تیاده  تسار  هار 
.دندیشوپ یم  رداچ  لوا  زا  هک  دش  یناسک  زا  رتهب  یتح  هتشذگ و  زا 

یهلا تیشم  ربارب  رد  میلست 

یم لمحت  یگداتـسیا و  روبـص ، یحور  خـسار و  یلد  مواقم و  یبلق  اب  ثداوح ، اه و  جـنر  بئاـصم و  ناـفوط  ربارب  رد  يدـهلا  تنب 
هدارا ربارب  رد  ندـش  میلـست  تساوخ  یم  سک  ره  نیـسای ، لآ  یـضترم  خیـش  یمظعلا  هللا  تیآ  شا ، یئاد  لاحترا  نایرج  رد  .درک 
ناغف هلان و  اهنت  هن  وا  يراز ، نویـش و  رـسارس  ياضف  نآ  رد  .تسیرگن  یم  يدهلا  تنب  هب  دیاب  دـنیبب ، ازع  بحاص  راتفر  رد  ار  ادـخ 

دـننک و رارکت  ار  میظعلا » یلعلا  هللااـب  ـالا  هوق  ـالو  لوحـال   » رکذ هک  دومن  یم  هیـصوت  مه  ناگتـسب  لـیماف و  ناـنز  هب  هک  درک ، یمن 
.تسا شراوگرزب  یئاد  راظتنا  رد  راگدرورپ ، تکرب  ریخ و  تمحر و  هرفس  هک  دنشاب  لاحشوخ 

تاقالم نیرخآ 

هرـصاحم بلاط  یبا  بعـش  رد  هک  ناشدـج -  نوچمه  هک  تفرگ  تروص  نآ  زا  شیپ  يدـهلا ، تنب  هدیهـش  اب  نم  تاقالم  نیرخآ 
هدهع هام ، دنچ  نیا  هلصاف  رد  نم  .تسویپ  عوقو  هب  رگیدمه  زا  ییادج  زا  سپ  هام  دنچ  رادید ، نیا  .دنریگ  رارق  هرصاحم  رد  دش - 

نآ زا  وا  هک  مدوب  يرگید  رهش  رد  یتیرومأم  راد 
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، دیـسر اـم  هب  تشادزاـب  نآ  ناـیرج  رد  يدـهلا  تنب  يریگ  عـضوم  ردـص و  رقابدـمحم  دیـس  تشادزاـب  ربـخ  یتـقو  .تشاد  عـالطا 
هک میدرک  یم  ینیب  شیپ  ام  هتبلا  .مورب  يدهلا  تنب  ندید  هب  ات  مدش  جراخ  رهـش  نآ  زا  دـهاجم  نانز  زا  یکی  قافتا  هب  ناهاگحبص 

هجوتم يدیدهت  رازآ و  تیذا و  دنتـشادنپ -  یم  دوخ  نایک  هیلع  يرطخ  عبنم  ار  ردص  خـماش  تیب  هک  میژر -  ناراکتیانج  يوس  زا 
ایآ : » تفگ ام  هب  ندش  راوس  عقوم  دوب ، ردص  دیهـش  ناراد  تسود  زا  میدوب و  هدرک  هیارک  ار  نآ  هک  ینیـشام  هدننار  یتح  .دوش  ام 

یشورف رابراوخ  ياه  هزاغم  یکی  زا  ًاعیرس  ما ، يربص  یب  رطاخ  هب  فجن ، رهش  هب  ندیـسر  زا  سپ  دیا »؟ هتـشون  ار  نات  همان  تیـصو 
هب نآ  زا  سپ  دش .» دازآ  دیس  هللادمحب  زورید  : » تفگ هنایفخم  سرت و  اب  هزاغم  بحاص  .مدیسرپ  اجنآ  تیعـضو  نیرخآ  زا  رواجم ،

هدیهـش نآ  .تفرگ  تروص  قایتشا  هفطاـع و  تبحم و  زا  رپ  یتاـقالم  دـندوب و  اـجنآ  رد  شرداـم  يدـهلا و  تنب  .میتفر  دیـس  لزنم 
راهظا میارب  ار  نیماضم  نیا  اب  یتارابع  درک و  یم  ینیب  شیپ  دـمآ ، شیپ  اهنآ  يارب  اهدـعب  هک  ار  ییاهارجام  تاـقافتا و  زا  يرایـسب 

ار هرظتنمریغ  قافتا  ِراظتنا  یتسیاب  مینک و  لمحت  میرخب و  ناج  هب  ار  بئاصم  مینک و  مزج  هدـنیآ  يارب  ار  ناممزع  دـیاب  اـم  : » تشاد
«. دنرادرب تسد  ام  رس  زا  اهنیا  منک  یمن  رکف  نم  .میشاب  هتشاد 

لماعت و هنامیرک و  قالخا  اب  وا  .میـسرب  ردـص  دیهـش  تمدـخ  شردام ، يدـهلا و  تنب  قافتا  هب  هک  میدرک  ادـیپ  مه  ار  راـختفا  نیا 
نیرتهب ناونع  هب  رادـید ، نآ  هک  يا  هنوگ  هب  درک ؛ باریـس  ار  ناـمناج  حور و  دومرف ، ناـیب  هک  ینانخـس  اـب  شا و  هدیدنـسپ  مارتحا 

اب ات  تساخرب  ياج  زا  ام  مارتحا  هب  یظفاحادـخ ، عقوم  ام و  دورو  ماـگنه  هب  نینچمه  وا  .تسب  شقن  ناـمنهذ  رد  هرطاـخ  دادـیور و 
بدا
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یگدــنز و رد  وا  شقن  نز و  يارب  وا  هـک  ار  یمیرکت  مارتـحا و  تـیمها  مالــسا و  رد  نز  هاـگیاج  شیـالاو ، صئاـصخ  راــشرس و 
شقن هرابرد  ام  اب  يو  ياه  تبحص  زا  ییاه  تمـسق  رد  مارتحا  میرکت و  نیا  .دراذگب  شیامن  هب  تسا ، لئاق  عامتجا  رد  شهاگیاج 

: تفگ نم  هب  هچنانچ  .دوب  راکشآ  یبوخ  هب  يداهج ، دنور  نیا  رد  نانآ  فیاظو  دادغب و  ياه  توغاط  دض  رب  یقارع  ناملسم  نانز 
«. یسیونب بلطم  قارع  رد  دهعتم  دقتعم و  نانز  هرابرد  هک  دور  یم  راظتنا  وت  زا  »

يرادزار

یم لرتنک  تقد  هب  ار  دوخ  نابز  وا  .دوب  هطوبرم  لئاسم  اه و  تیلاـعف  هب  تبـسن  دـیدش  يرادزار  وا ، هتـسجرب  ياـه  یگژیو  هلمج  زا 
یط رد  .دـیایب  نایم  هب  یتبحـص  دوب ، ردـص  دیـس  شردارب ، ياه  تیلاعف  ای  وا  يداهج  تکرح  نایز  هب  هک  یلئاسم  زا  اداـبم  اـت  درک 

تیاهن رد  یلاعتم ، لیاضف  هسردـم  رد  مالـسا و  ياـه  هزومآ  اـب  هتفاـی  شرورپ  نز  نآ  متـشاد ، ترـشاعم  يدـهلا  تنب  اـب  هک  یتدـم 
دوـخ نیعلا  بصن  ار   (1) (( دیـشاب هدامآ  دینک و  طایتحا  مکرذح ؛ اوذخ   )) هک دـنوادخ  نخـس  نیا  یئوگ  .دوب  يرایـشوه  طایتحا و 

انب اذل  دوش و  یم  دصر  يریگیپ و  ًادیدش  یثعب  سوساج  رصانع  طسوت  شردارب ، هب  طوبرم  رارـسا  هک  تسناد  یم  وا  .دوب  هداد  رارق 
.داد یم  جرخ  هب  ار  يرایشوه  طایتحا و  يرادیاپ و  تماقتسا و  تیاهن  دوخ ، تریصب  تمکح و  هب 

تقو زا  هنیهب  هدافتسا 

.دـش یم  رازگرب  نارهاوخ  زا  یکی  هناخ  رد  راب ، ره  هک  میدرک  یم  اپرب  ار  یتاسلج  ینالوط ، ینامز  لـصاوف  رد  مهم  ياـهراک  يارب 
، هسلج نابزیم  یعیبط ، روط  هب 
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هدننک تکرـش  ناوناب  زا  ییاریذـپ  لیاسو  هسلج ، هب  شهاگن  هقیلـس و  بسح  رب  درک و  یم  ینیب  شیپ  لبق  زا  ار  مزال  ياه  یگدامآ 
.تخاس یم  ایهم  زین  ار 

، شا یگـشیمه  شور  نامه  اب  يدـهلا  تنب  هدیهـش  درک ، یم  ییاریذـپ  نانامهم  زا  تشاد  نابزیم  هک  یماگنه  تاسلج ، زا  یکی  رد 
کیک و چـیودناس و  هیهت  يارب  هک  ار  یتقو  نیا  شاک  يا  : » تفگ درک و  مناخ  نآ  هب  ور  تمیالم ، راـتفگ و  یمرن  مسبت و  اـب  ینعی 

فرص دیفم ، یعوضوم  هیهت  يارب  ار  دوخ  دنمشزرا  تقو  هیقب  یتشاذگ و  یم  تالکش  تبرش و  هیهت  يارب  طقف  يا ، هتـشاذگ  ياچ 
«. دنتشگ یم  زاب  ناشیاه  هناخ  هب  رپ  ياه  تسد  اب  دوشن و  رده  ناشتقو  ات  يدرک  یم  حرطم  نارضاح  يارب  ار  نآ  و 

گرزب و لئاسم  مهم و  ياهراک  اب  ار  دوخ  تقو  دیـشوک  یم  دش و  یم  دیفم  روما  دـنمدوس و  ياهراک  فرـص  وا  تقو  مامت  ًاساسا 
وا .دوب  تفرعم  بسک  هب  یـصاخ  یگتفیـش  اب  هارمه  تقو ، زا  تبظاوم  نیا  هتبلا  دـنک و  رپ  لوقع  ریونت  ملع و  لیـصحت  اب  شزرااب و 

کی تشاذـگ  یمن  تشاد و  یمن  رب  تسد  نتـشون  هعلاـطم و  زا  مه  اـجنآ  رد  تشاد و  دوخ  اـب  رتفد  باـتک و  هناـخزپشآ ، رد  یتح 
تیاده شرتسگ  ملع ، لیـصحت  ادخ ، دای  هناقداص ، تدابع  رد  وا  تیلاعف  تقو و  مامت  تفگ  ناوت  یم  .دور  رده  هب  شتقو  زا  هقیقد 
ندـیرخ ناج  هب  مالک ، کی  رد  ادـخ و  هار  رد  داهج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  ماجنا  يارب  ناوارف  شـالت  تفرعم و  و 

(1) .دزرمایب شیادخ  .دش  یم  فرص  دوب -  مالسا  نامرآ  نامه  هک  سدقم -  ینامرآ  رطاخ  هب  اه  تقتشم  اه و  یتخس  مامت 

104 ص :

هرامش 27. نارای ، دهاش  هلجم  - 1
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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