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تدحو هوسا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

: هدنسیون

يرش داوج  دمحم 

: یپاچ رشان 

یمالسا ياهشهوژپ  داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

تدحو هوسا  نینمؤملا  20ریما 

باتک 20تاصخشم 

نآ همجرت  نینمؤملا و  ریما  باتک  هب  عجار  20ینخس 

مجرتم 29همدقم 

ع)  ) نینمؤملا ریما  باتک  فلؤم  یگدنز  زا  32همش يا 

36راتفگشیپ

توبن نارود  رد  ع )  ) ماما لوا : 40شخب 

لوا 40لصف 

ص)  ) ربمایپ اب  دنویپ  رد  ص )  ) ربمایپ نادناخ  40هاگیاج 

؟ دوب يدنواشیوخ  رطاخ  هب  تشادگرزب  نیا  43ایآ 

دنتسین ص )  ) ربمایپ نادناخ  زا  مشاه  ینب  46مامت 

تساهنآ ماقم  يدنلب  رب  هاوگ  نانآ  یگدنز  48خیرات 

نانآ تلیضف  رب  ص )  ) ربمایپ 49تداهش 

؟ دوبن اهنادناخ  ریاس  رد  نانآ  دننامه  یسک  51ارچ 

اهتشون 56یپ 

مود 58لصف 

؟ دنربمایپ تیب  لها  یناسک  58هچ 

[ تیبلا لها  ] فاصوا رگنایب  60ثیداحا 

؟ تسا ینیقی  نانآ  ياهینتسناد  همه  62هنوگچ 

؟ مینک صخشم  ار  یهورگ  63هنوگچ 

هیمست 64ثیداحا 

موس 67لصف 

یساسا شقن  67ناگدنراد 
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مشاه نادناخ  70شقن 

جرزخ سوا و  لیابق  71شقن 

بلاط 72وبا 

بلاط وبا  75مالسا 

تسین گنهامه  هیآ  لوزن  خیرات  اب  75ثیداحا 

دنبلاط وبا  نویدم  ناناملسم  81مامت 

؟ تسا یکین  زج  یکین  شاداپ  83ایآ 

یلصا شقن  بحاص  83یلع 

هژیو راختفا  85ود 

دوب راوتسا  ریظن  یب  یصالخا  هیاپ  رب  هک  ، هداعلا قوف  86یتعاجش 

دوب هدامآ  اسرف  تقاط  راک  ره  يارب  یکدوک  زاغآ  87زا 

ع)  ) یلع تیبرت  87هاگداز و 

تفای ار  شیاهب  رپ  جنگ  یلع  88رد 

اهتشون 91یپ 

مراهچ 92لصف 

ناملسم 92نیتسخن 

تشذگ هک  یثیدح  ندوب ) ضیفتسم   ) 94ترهش

دوب نادرم  زا  رترب  هک  96یکدوک 

مجنپ 97لصف 

ریزو 97ردارب و 

دراد نابیتشپ  يورین  هب  جایتحا  هزات  97لوصا 

دنمدقم رگید  یخرب  رب  نادنواشیوخ  99یخرب 

ددرگ زوریپ  تلاسر  نیرخآ  100دیاب 

یمالسا نمجنا  101نیتسخن 

دنک یم  طوبرم  هیآ  اب  ار  يرگید  ياهدادیور  هک  102یثیداحا 

نشور 103یضقانت 
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؟ دوب هچ  ربمایپ  105فده 

؟ تسب دوخ  اب  ار  نامیپ  نیا  ربمایپ  106هنوگچ 

دنک یم  يوریپ  یسوم  شور  زا  107ربمایپ 

یگدنزاس يراکادف و  ، 108ترازو

ص)  ) ربمایپ هناخ  رد  تروشم  110هجیتن 

مشش 113لصف 

ص)  ) ربمایپ دامتعا  دروم  راثن و  113ناج 

مهم هلاسم  115نیموس 

؟ درک باختنا  ندش  ادف  يارب  ار  یلع  ربمایپ  117ارچ 

اهتناما يادا  فیلکت  زا  118فده 

دوب هزجعم  کی  دوخ  هک  119يربخ 

یگدنز ات  دوب  رتدنم  هقالع  تداهش  هب  ع )  ) 120یلع

تسا يراکادف  زا  راشرس  یلع  یگدنز  121خیرات 

متفه 123لصف 

یمالسا تلود  داجیا  رد  ع )  ) یلع 123شقن 

نآ فلاخم  يورین  125تلاسر و 

ناناملسم تیفیک  127تیمک و 

متشه 130لصف 

ردب گنج  130رد 

مهن 133لصف 

دحا 133رد 

رازراک نیا  رد  عافد  134رصانع 

نارادمچرپ 135یلع و 

يزوریپ زا  سپ  137تسکش 

؟ دنام رادیاپ  ربمایپ  اب  یسک  138هچ 

ص)  ) ربمایپ اب  یلع  138يرادیاپ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


گنج 141هجیتن 

مهد 143لصف 

بازحا گنج  143رد 

دننک یم  ینکش  نامیپ  هظیرق  144ینب 

دنهد یم  تهج  رییغت  مجاهت  هب  هرصاحم  تلاح  زا  ناتسرپ  146تب 

درک رتیوق  ار  نانآ  هدارا  ادخ  هب  لکوت  هک  دندوب  یناسک  نانمؤم  هلمج  146زا 

دودبع نب  147ورمع 

درب یم  نیب  زا  ار  نآ  دعب  دنک و  یم  لمحت  ار  دیدج  رطخ  148یلع 

مالسا یعافد  148رصانع 

بکرم زا  ندمآ  دورف  سپس  ندیشک و  149هرعن 

[ زئوس لاناک  ] ریخا گنج  قدنخ و  152گنج 

مهدزای 153لصف 

ربیخ 153رد 

دوبن یبهذم  گنج  ربیخ  156گنج 

یمالسا عافد  157رصانع 

یلصا شقن  158بحاص 

ع)  ) یلع هرابرد  ص )  ) ربمایپ 159تداهش 

یعطق لح  هار  163اهنت 

درک زورب  هک  هزجعم يا  163ود 

دنراد یم  تسود  ار  یلع  شربمایپ  165ادخ و 

نایرب غرم  165ثیدح 

مهدزاود 166لصف 

دیامرف یم  نالعا  ناناملسم  هب  یلع  اب  ار  شیردارب  166ربمایپ ،

؟ تسیچ یلع  ربمایپ و  نایم  يردارب  زا  169دوصقم 

نانز يوناب  171رسمه 

تسا هدوتس  ار  شتلیضف  دنوادخ  هک  172هداوناخ يا 
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مهدزیس 175لصف 

ص)  ) ربمایپ اب  هطبار  رد  نآرق  رد  یلع  175هاگیاج 

نومام و  ع )  ) اضر ماما  نایم  يوگتفگ  177ثحب و 

مهدراهچ 180لصف 

ص)  ) ربمایپ زا  سپ  ناناملسم  180رادمامز 

نیلقث ثیدح  تما و  يارب  یهارمگ  زا  181ینمیا 

تسا هدرک  لقن  ماشه  نبا  هک  ار  182یتیاور 

ص)  ) ربمایپ نادناخ  رد  يربهر  هتسیاش  186درف 

رکن د؟ لجسم  ار  یلع ) تفالخ  ، ) راتفگ تحارص  نامه  هب  ، هتشون اب  ص )  ) ربمایپ 186ارچ 

مهدزناپ 186لصف 

دشن ارجا  ص )  ) ربمایپ 186میمصت 

تسا يرورض  مهم  ياهراک  دروم  رد  بوتکم  189همانتیصو 

دشخب یم  ترورض  ار  یبتک  همانتیصو  ، هدنیآ ياهرطخ  هب  تبسن  ص )  ) ربمایپ 190یهاگآ 

دراذگ یم  اج  هب  دوخ  زا  یبتک  همانتیصو  رکب  191وبا 

شردپ اب  رمع  نب  هللا  دبع  191يوگتفگ 

تشاذگ یم  نیشناج  ، درک یم  كرت  ار  هنیدم  تقو  ره  ص )  ) 193ربمایپ

دندش عنام  یلو  دسیونب  یتیصو  تساوخ  193ربمایپ 

دزیگنا یمرب  ار  ییاهشسرپ  بیجع  هثداح  195نیا 

دوبن ربمایپ  تمحز  ندرک  مک  لیلد  هب  تفلاخم  196نیا 

؟ دنک تیصو  زیچ  هچ  هرابرد  تساوخ  یم  200ربمایپ 

دنک نییعت  یماما  تما  يارب  هک  تشاد  دصق  201ربمایپ 

؟ تسیک رظن  دروم  ربهر  202نآ 

؟ دوب یلع  دوصقم  202ایآ 

دهد یم  حیضوت  ار  شتفلاخم  تلع  دوخ  203رمع 

دوش یمن  ربمایپ  اب  تفلاخم  زاوج  ثعاب  لماوع  204نیا 

؟ دناشک ص )  ) ربمایپ اب  تفلاخم  هب  ار  گرزب  یباحص  نیا  یلماع  208هچ 
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؟ تشونن ار  دوخ  تیصو  تفلاخم  دوجو  اب  ص )  ) ربمایپ 214ارچ 

؟ تسا یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاب  ص )  ) ربمایپ تیصو  215هنوگچ 

هلیبق يا یسایس و  ياهفالتخا  لباقم  رد  216هناوتشپ يا 

فلتخم ياهشیارگ  دض  رب  218هناوتشپ يا 

اهتشون 219یپ 

هناگ هس  يافلخ  نارود  رد  یلع ع )  ) ماما مود : 222شخب 

مهدزناش 222لصف 

رکب یبا  222تفالخ 

دنتسین گنهامه  ثیدح  نیا  اب  هک  227یثیداحا 

؟ دهد رارق  دوخ  نیشناج  ار  رکب  وبا  هک  دوب  لیام  ربمایپ  233ایآ 

؟ تسا هدوب  عورشم  ینوناق و  ، تعیب نآ  237ایآ 

تماما 243شیرق و 

اهتشون 251یپ 

مهدفه 253لصف 

تعیب هب  تبسن  ع )  ) یلع 253عضوم 

مهدجه 259لصف 

دهد یم  رارق  دوخ  نیشناج  ار  رمع  ، رکب 259وبا 

مهدزون 264لصف 

رمع دهع  264رد 

یجراخ 264تسایس 

یلخاد 265تسایس 

دوخ هداوناخ  دروم  رد  رمع  265تسایس 

ناناملسم هدوت  دروم  رد  رمع  265تسایس 

باحصا دروم  رد  رمع  265تسایس 

ص)  ) ربمایپ نادناخ  هب  تبسن  رمع  265تسایس 

ع)  ) یلع شناد  هب  تبسن  رمع  268باجعا 
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سابع نبا  اب  رمع  271هرجاشم 

رمع تسایس  فلتخم  275داعبا 

رکب وبا  نامز  رد  رمع  275ذوفن 

ص)  ) ربمایپ نارود  276رد 

مالسا یسایس  هدنیآ  رد  رمع  تسایس  277ریثات 

يررقم تخادرپ  رد  نداد  277يرترب 

زاتمم 279هقبط 

دراپس یم  نادنمزآ  تسد  هب  ار  تردق  ياهنوناک  280رمع 

هیما ینب  281ندرامگ 

رمع راگزور  رد  هیواعم  282روهظ 

دوبن موتحم  تشونرس  ، هیما ینب  283تموکح 

هیما ینب  هرابرد  ص )  ) ربمایپ نانخس  284ینعم 

اهتشون 287یپ 

متسیب 289لصف 

289اروش

؟ دنتشاد یعضوم  هچ  ع )  ) یلع هب  تبسن  ملاس  هدیبع و  296وبا 

؟ تسا یشرق  ریغ  يارب  تفالخ  299ایآ 

تشاد مورحم  باختنا  قح  زا  ار  راصنا  299وا 

اروش ياضعا  300تالیامت 

؟  دنشاب هارمه  ص )  ) ربمایپ ردارب  هورگ  اب  ات  دادن  روتسد  اروش  ياضعا  هب  هفیلخ  301ارچ 

رمع نب  هللا  302دبع 

لتق هب  ، فلاخم 303دیدهت 

نامحرلا دبع  هفیلخ و  305ياهایؤر 

نامحرلا دبع  307طرش 

ع)  ) یلع زا  ییاهر  يارب  دوب  يرازبا  طرش  310نآ 

درک دوش  یم  لالدتسا  نادب  نامحرلا  دبع  دوس  هب  هک  311يزیچ 
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اروش هلاسم  رد  ع )  ) یلع ندوب  316هنومن 

دیدج 322هقبط 

تصرف نیرخآ  نتفر  تسد  323زا 

اهتشون 325یپ 

مکی تسیب و  326لصف 

نامثع دهع  326رد 

تفلاخم رد  329یتسدشیپ 

يوما هشقن  حرط و  334يارجا 

ماش رد  335هیواعم 

رصم رد  حرس  یبا  نب  هللا  336دبع 

هفوک رد  هبقع  نب  337دیلو 

هرصب رد  رماع  نب  هللا  339دبع 

نیخیش شور  342نامثع و 

هفیلخ یلام  تسایس  جیاتن  351زا 

هفیلخ اب  تفلاخم  352يریگجوا 

اروش رگید  وضع  355ود 

نینمؤملا 357ما 

صاع نب  359ورمع 

دنتشادن یتشادمشچ  هک  359یباحصا 

359هراشا

359رذوبا

دوعسم نب  هللا  364دبع 

رسای نب  365رامع 

هنیدم رهش  367جراخ 

هفوک رد  تفلاخم  368عورش 

دنوش یم  دیعبت  370نافلاخم 
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هیواعم 370قطنم 

دندروآ اهنابز  هب  ار  یلع  مان  373مدرم 

تسا هجاوم  نآ  اب  ع )  ) یلع هک  374یلکشم 

دنک لح  ار  لکشم  ات  دریگ  یم  میمصت  ع )  ) 376یلع

دوش یم  قفوم  دنک و  یم  تطاسو  هفیلخ  ناگدننک و  تضهن  نیب  ع )  ) 379یلع

دنک یم  فرصنم  دوخ  میمصت  زا  ار  هفیلخ  380ناورم 

دناباوخ یم  ار  هئطوت  ع )  ) یلع دنک و  یم  هئطوت  نامثع  هیلع  ، 381هحلط

دناسر یم  بآ  ، هرصاحم رد  هفیلخ  رب  383یلع 

دنراذگ یم  اهنت  ار  دوخ  دنواشیوخ  384نایوما 

دندرکن عافد  هفیلخ  زا  هنیدم  384مدرم 

نامثع زا  شنادنزرف  و  ع )  ) یلع 384عافد 

؟ درک نشور  ار  زیچ  هچ  زیگنا  مغ  نایاپ  385نیا 

اهتشون 388یپ 

شیوخ تفالخ  نارود  رد  ماما  موس : 391شخب 

مود تسیب و  391لصف 

ع)  ) ماما اب  تعیب  - 1391

عیرس تفلاخم  - 2400

؟ دندش روبجم  ریبز  هحلط و  ایآ  - 3406

موسو تسیب  411لصف 

هرصب 411گنج 

قفاوت 415ياوتحم 

ع)  ) ماما تکرح  419ریسم 

تشادن ریظن  هتشذگ  رد  هک  420یشیامزآ 

يرعشا یسوم  424وبا 

تشاذگ یمن  قرف  ثیدح  نآرق و  نایم  یسوم  430وبا 

لکشم لح  433دیلک 
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حلص 437ياهشالت 

442گنج

نینمؤملا ما  يربهر  447تحت 

هناگ هس  ناربهر  453تیلوؤسم 

يریگ 462هجیتن 

اهتشون 466یپ 

مراهچ تسیب و  469لصف 

هئطوت 469هناسفا 

لوا 469تمسق 

مود 475تمسق 

؟ تسا هتشاد  دوجو  ییابس  نب  هللا  دبع  481ایآ 

؟ تسا تعجر  هب  لئاق  یسک  488هچ 

ییابس هناسفا  489اشنم 

تسا هدرواین  نایم  هب  ابس  نبا  زا  یمان  493هشیاع 

تسا هدربن  یمان  ابس  نبا  زا  495هیواعم 

اهتشون 497یپ 

مجنپ تسیب و  498لصف 

نیفص 498گنج 

دنک یم  هماقا  ناهرب  هیواعم  لباقم  رد  ع )  ) ماما -1502

مسیلوایکام مسیلآ و  هدیا   - 2505

دماجنا یم  تسکش  هب  حلص  ياهششوک   - 3508

رسای رامع  نداتفا  نیمز  هب  -4510

گرزب هئطوت يا   - 5512

نارواد  - 6517

مشش تسیب و  523لصف 

523جراوخ
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لوا 523تمسق 

مود 530تمسق 

متفه تسیب و  537لصف 

1 537تداهش

؟ درک هیصوت  ع )  ) ماما هب  ار  جراوخ  اب  هزرابم  ص )  ) ربمایپ 537ارچ 

؟ دوب هچ  گنج  نیا  538جیاتن 

دهد یم  رارق  ناشتیلوؤسم  ربارب  رد  ار  دوخ  ناوریپ  ع )  ) 545ماما

لوا 545تمسق 

مود 551تمسق 

اهتشون 558یپ 

متشه تسیب و  559لصف 

ع)  ) ماما یلام  تسایس  نوماریپ  -1559

؟ تشادن مدقم  مهم  رب  ار  مها  ع )  ) ماما ارچ  -2565

مهن تسیب و  570لصف 

؟ دوب بانتجا  لباق  ریغ  نیفص  دربن  ایآ  -1570

دننک یم  داهنشیپ  ع )  ) ماما هب  سابع  نبا  هریغم و  -2574

574حیضوت

تسا نآ  رب  لیلد  دوخ  ص )  ) ربمایپ 579ياهرادشه 

؟ تسا هدوب  ریذپان  بانتجا  يرما  هیما  ینب  تموکح  ایآ   - 3585

اهتشون 588یپ 

ما یس  589لصف 

؟ دوب مکاح  کی  دننامه  تموکح  اب  ع )  ) ماما دروخرب  589ایآ 

؟ درکن تعیب  هب  راداو  ار  باحصا  ع )  ) ماما 591ارچ 

؟ دشن هکم  هب  ریبز  هحلط و  نتفر  عنام  ع )  ) ماما 592ارچ 

؟ درکن لابند  ار  نیفص  دربن  ع )  ) ماما 593ارچ 

؟ درکن تازاجم  ار  ثعشا  هچ  594يارب 
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؟ دوب هتفریذپ  ربج  يور  زا  هک  دش  يدادرارق  دنبیاپ  ع )  ) ماما 596ارچ 

؟ درک نییعت  ینالوط  ار  تیمکح  تدم  ع )  ) ماما 598ارچ 

مکی یس و  602لصف 

؟ تفاین همادا  ع )  ) ماما تموکح  602ارچ 

شیرق 606تداسح 

دنک یم  ظفح  ار  دوخ  هنیک  ذوفن و  607شیرق 

هماسا 608هاپس 

دشن هتشون  هک  609یتیصو 

تفالخ ندش  تسد  هب  609تسد 

ع)  ) یلع هب  تبسن  هفیلخ  ود  611عضوم 

ع)  ) ماما هراتس  لوفا  شیرق و  نوزفازور  611ذوفن 

دتفا یم  اهنابز  زا  ع )  ) ماما 611مان 

تلود هاگتسد  رد  612اهیوما 

يرادناتسا تسپ  رد  هیواعم  613ياقب 

دهد یم  رارق  هیما  ینب  رایتخا  رد  ار  تفالخ  614اروش 

هیما ینب  يورین  یناهگان  نتفر  الاب  زا  تسا  ترابع  لوا  هجیتن  614اما 

نینهآ 616هدرپ 

هعماج تفاب  ندوب  619هلیبق يا 

هزات 619ینامحازم 

تصرف 620نیرخآ 

دش تفالخ  لوبق  هب  راچان  621ماما 

دیآ یم  شوج  هب  اه  622هنیک 

دنتشاذگ اهنت  راوخ و  ار  ع )  ) ماما هک  622یناراکزیهرپ 

شیرق 623ناشکرس 

تفالخ هنشت  625ناراکزیهرپ 

تسا نیسحت  راوازس  هکلب  درادن  شنزرس  ياج  ع )  ) 628ماما
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مراهچ 635شخب 

مود یس و  635لصف 

یمالسا نوناق  رد  تفالخ  - 1635

تسین راگزاس  باختنا  اب  یمالسا  لوصا  تعیبط   - 2644

644هراشا

تسا یحالصا  ینیناوق  یمالسا  647نیناوق 

تسا تما  راظتنا  رد  هک  ییاهرطخ  - 3654

دراد زاین  یعجرم  هب  اهتنس  غیلبت  نآرق و  لیوات  - 4659

لوا 659تمسق 

مود 665تمسق 

اهتشون 671یپ 

موس یس و  673لصف 

...؟ دش ، دوشب دیاب  هچنآ  673ایآ 

تسا ص )  ) ربمایپ ملع  رهش  هزاورد  ع )  ) 674یلع

مراهچ یس و  678لصف 

رادلا موی  یتروشم  678ثیدح 

مجنپ یس و  683لصف 

تلزنم 683ثیدح 

لوا 683تمسق 

مود 690تمسق 

اهتشون 695یپ 

مشش یس و  697لصف 

تلاسر غیلبت  ادا و  697ثیدح 

متفه یس و  705لصف 

نیلقث 705ثیدح 

لوا 705تمسق 
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مود 716تمسق 

درادن تثارو  هب  داقتعا  ، تماما دروم  رد  724هعیش 

تسا رتولج  تماما  ندوب  یثوروم  رب  داقتعا  رد  هعیش  زا  تنس  726لها 

دشاب یهارمگ  لباقم  رد  ینیمضت  دناوت  یمن  ، ییاهنتب هقف  رد  728يربهر 

اهتشون 736یپ 

متشه یس و  737لصف 

تیالو 737ثیدح 

ریدغ ثیدح  746يانعم 

الوم 746یلو و 

750یلوا

غیلبت 753هیآ 

مایپ 754نومضم 

تشادن باتک  لها  هب  یطابترا  چیه  مایپ  757نیا 

؟  تسامش ياوشیپ  ای  نم و  هفیلخ  ای  ، اورنامرف ع )  ) یلع ، دومرفن ص )  ) ربمایپ 764ارچ 

اهتشون 768یپ 

770همتاخ

770هراشا

دنشاب هتشاد  رظن  فالتخا  مه  اب  دنراد  ار  قح  نیا  هک  دنریذپب  ناناملسم  774دیاب 

مینک هعجارم  ص )  ) ربمایپ تنس  ادخ و  باتک  هب  دیاب  ، فالتخا نیا  دروم  777رد 

مهافت 783لوصا 

تشاد یم  تسود  ار  نانآ  ربمایپ  ،و  دندوب یلع  وریپ )  ) هعیش باحصا  زا  785یضعب 

نآ دنسپان  دمآیپ  یباختنا و  تفالخ  ندوب  787ینوناق 

ع)  ) تیب لها  بتکم  زا  يوریپ  790موزل 

؟ دننک یمن  لمع  تیبلا  لها  تایاور  قباطم  نادنمشناد  798ارچ 

رهزالا خیش  801ياوتف 

درادن ترورض  صاخ  یبهذم  زا  804يوریپ 
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ینیمخ ماما  هاگشیپ  هب  806میدقت 

اهتشون 806یپ 

زکرم 810هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


تدحو هوسا  نینمؤملا  ریما 

باتک تاصخشم 

؛  یناسارخ هدازظعاو  دمحم  تدحو / هوسا  نینمؤملا  ریما  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  - 1304 دمحم ، یناسارخ  هداز  ظعاو  هسانـشرس : 
تاغیلبت و تنواعم  یمالـسا  بهاذـم  بیرقت  یناهج  عمجم  نارهت   : ] رـشن تاصخـشم  نیدـلازعم  دیعـسدمحم  شـشوک  تراظن و  اب 
 : تشادداـی .تدـحو  هوسا  نینمؤملا  ریما  دـلج : يور  ناوـنع  تشادداـی :  هنوـمن  306 ص :  يرهاظ :  تاصخـشم  تاراشتنا 1373 .

 - -- 1304 دـمحم ، یناسارخ  هدازظعاو  عوضوم :  .تدـحو  هوسا  نینمؤملا  ریما  دـلج :  يور  ناونع  سیونریز  تروص  هب  هماـنباتک 
هدر تاراشتنا  تاغیلبت و  تنواعم  .یمالـسا  بهاذـم  بیرقت  یناهج  عمجم  هدوزفا :  هسانـش  یمالـسا  تدـحو  عوضوم :  اه  هبحاصم 

297/482 ییوید :  يدنب  هدر  و2پ 9   / BP233/1 هرگنک :  يدنب 

نآ همجرت  نینمؤملا و  ریما  باتک  هب  عجار  ینخس 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ياهلاس ینعی  شیپ  لاس  دودح 25  هب  يرش  داوج  دمحم  خیش  همالع  نینمؤملا  ریما  باتک  دنمشناد  هدنـسیون  اب  بناج  نیا  ییانـشآ 
قایتشا اب.تسا  هدمآ  دهـشم  هب  اکیرما  نکاس  هعیـش  یناحور  ربهر  کی  متفای  عالطا  هک  یماگنه  ، ددرگ یمرب  کی  لهچ و  ای  لهچ 

الصا هک : درک  فیرعت  دوخ  تشذگرـس  زا  ، تصرف نآ  رد.مدرک  رـس  يو  اب  ار  یتاظحل  تاقالم و  شتماقا  لحم  لته  رد  ار  وا  مامت 
گرزب دیتاسا  عجارم و  ياهـسرد  زا  ینایلاس  ،و  هدش راپـسهر  فرـشا  فجن  هب  ملع  لیـصحت  يارب  یناوج  لیاوا  رد.تسا  نانبل  لها 

همالع یناپمک و  هب  فورعم  یناهفـصا  نیـسح  دـمحم  خیـش  ، یقارع نیدـلا  ءایـض  اقآ  ، یناهفـصا نسحلا  وبا  دیـس  : ماظع تایآ  لاثما 
.تسا هتشگرب  دوخ  هاگداز  هب  هاگ  نآ  هتفرگ و  هرهب  مهیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ینیکشم 

يرایـسب دننام  ،و  ینید غیلبت  -و  یمالـسا مولع  ملعت  میلعت و  شور  رد  ، نامز بسانت  هب  لوحت  رظن و  دـیدجت  عون  کی  بلاط  ، زاغآ زا 
دیدج یشور  ون و  یهار  ناهاوخ  ، ناوج بالط  زا 
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ییاـه هلاـقم  نتـشون  هب  تسد  تهج  نیمه  هب.تسا  هدـمآ  یم  باـسح  هـب  اـملع  نارکفنـشور  هـلمج  زا  لاـح  ره  رد  ،و  تـسا هدوـب 
ذوفن ترهـش و  جوا  رد  ماـگنه  نآ  رد  هک  یلماـع  نیدـلا  فرـش  دیـس  دـیقف  همـالع  هجوـت  دروـم  هک  تسا  هدز  یملع  یعاـمتجا و 

.تسا هتفرگ  رارق  هدوب  یناحور 

مسیونب و يزیچ  تفالخ  تماما و  هرابرد  هک  دومرف  یم  هیصوت  نم  هب  هراومه  نیدلا  فرش  دیس  موحرم  : درک یم  راهظا  ، يرش ياقآ 
ریثات تحت  ، ماگنه نآ  رد  يو  ایوگ.مروایب  ملق  هب  ار  نآ  مناوت  یمن  دوشن  مضه  مدوخ  يارب  هلاسم  نیا  هک  یماگنه  ات  : متفگ یم  نم 

،و نارمکح ربهر و  باختنا  رد  مدرم  هک  دنک  یم  باجیا  ام ) رصع  رب  مکاح  حور   ) یـسارکومد يدازآ و  هک  تسا  هدوب  هشیدنا  نیا 
.دشاب یمن  راگزاس  نآ  اب  ، تسا ماما  زا  قلطم  تیعبت  ،و  صن هب  دیقم  هک  عیشت  يانبمو  ، دنشاب دازآ  تموکح  زرط 

هدرکلیـصحت و رـشق  هار  نیا  زا  منک و  لح  رـصع  نیا  دوجوم  ياهـشور  اب  ار  تماما  هلاـسم  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  هراومه  : تفگ یم 
هفالخلا مان  هب  يا  هلاسر  هجیتن  ، دوشگ میور  هب  ار  ثحب  هار  ،و  دز مرکف  هب  يا  هقرج  یهلا  دادما  اب  هک  نیا  ات  ، مزاس عناق  ار  رکفنـشور 

.مداد رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  ار  تماما  هلاسم  ، ناهج رد  ینارمکح  ياهشور  نیرخآ  قبط  مدرک و  ریرحت  یمالسالا  روتسدلا  یف 

ياهماظن ماـسقا  عاونا و  روبزم  هلاـسر  زاـغآ  رد  يو.تفرگ  رارق  بناـج  نیا  هعلاـطم  دروم  دوب و  يو  هارمه  ، تقو ناـمه  هلاـسر  نآ 
رد هدرک و  یفرعم  ار  يروهمج  یـسارکومد و  ياـهمیژر  اـت  هتفرگ  یثوروم  ياـهتموکح  یتنطلـس و  ياـهمیژر  زا  : ناـهج یتموکح 

، تموکح افرص  هکلب  درادن  رارق  یصاخ  بتکم  کلسم و  رب  ، تموکح ساسا  یهاگ  هک  تسا  هدروآ  نومضم  نیا  هب  یبلطم  نمض 
دهعت دوخ  مدرم  ياهاضاقت  اهزاین و  نیمات  هب 
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اب ناونع  ره  هب  تموـکح  سیئر  باـختنا  قـح  یمیژر  نینچ  رد  هک  تسا  یعیبـط  .تسا  تلم  تیاـضر  بلج  یلـصا  فدـه  ،و  دراد
رب تموکح  ساسا  یهاگ  اما.دننک  یم  باختنا  ار  نامه  دننادب  رتبـسانم  نامرآ  نیا  نیمات  يارب  ار  سک  ره  مدرم  ارهق  ،و  تسا مدرم 
اب مدرم  ،و  هدروآ دوـجو  هب  یـصوصخم  بـتکم  صاـخ و  رکف  راذـگناینب  ربـهر و  ار  نآ  ساـسا  هـکلب  ، تـسین ینتبم  مدرم  تساوـخ 

بوچ راهچ  رد  دیاب  هراومه  یتموکح  نینچ  اعبط.دنا  هدش  دنبیاپ  وا  بتکم  هب  هتفریذپ و  ار  وا  رکف  ساسا  اعبط  ، يو يربهر  نتفریذپ 
.دبای همادا  ، ربهر فرط  زا  هدش  نییعت  یشم  طخ  قبط  ،و  بتکم نامه 

هچ دـنهد  صیخـشت  تسرد  دـنناوت  یمن  مدرم  اریز  ، درپس مدرم  تسد  هب  ار  رادـمامز  بصن  نییعت و  رایتخا  ناوت  یمن  ، ضرف نیا  رد 
رد نآ  ندرک  هدایپ  بتکم و  موادت  هدهع  زا  رتهب  ات  ، تسا رتدهعتم  نآ  هب  تبـسن  ،و  رتدنبیاپ نآ  هب  ،و  رتانـشآ بتکم  لوصا  اب  یـسک 

هتـسیاش و شبتکم ، موادت  شهار و  همادا  يارب  هک  ار  یـسک  دوخ  بتکم  راذـگناینب  هک  نیا  رگم  تسین  يا  هراچ  سپ.دـیآرب  لمع 
میلست ، بتکم هب  شیارگ  اب  مدرم  اریز  ، درادن تافانم  یسارکومد  يدازآ و  اب  لمع  نیا  و.دنیزگرب  دوخ  ینیشناج  هب  دناد  یم  راوازس 

بلس دوخ  زا  ار  باختنا  قح  صوصخ  نیا  رد  ،و  دنا هدومن  دهعت  يو  تایرظن  زا  تعاطا  ،و  بتکم سـسؤم  ربهر و  هب  ار  دوخ  ندش 
رگید یتموکح  ياهماظن  اب  ار  نآ  دیابن  ،و  تسا تموکح  زا  عون  نیا  یعیبط  همزال  ، رما نیا.دنا  هدرک  ضیوفت  بتکم  راذـگناینب  هب  و 

يداصتقا ماظن  هفـسلف و  ساسا  رب  يو  هک  دروآ  یم  دهاش  ار  نینل  يربهر  هب  یتسینومک  ماظن  هنومن  باب  زا  ، يرـش ياقآ.مینک  سایق 
.تشادن شیپ  رد  یهار  مه  نیا  زج  ،و  درک باختنا  دوخ  ار  شیوخ  نیشناج  نینل  .درک  رارقرب  هیسور  رد  یصاخ 

ياقآ
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ار ثحب  هتخادرپ و  ، درک انب  یهلا  یحو  ساسا  رب  ص )  ) مرکا لوسر  هک  یمالسا  تموکح  ياهرایعم  فیرعت  حرش و  هب  سپس  يرش 
.دهد یم  همادا  صن ، قیرط  زا  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ  تابثا  ات 

هلمج زا  هتسد و  هتسد  اهینانبل  زا  يرایـسب  ، رـضاح نرق  زاغآ  زا  هک  داد  یم  حرـش  نینچ  ار  اکیرما  هب  شترجاهم  هزیگنا  ، يرـش داتـسا 
هب یناماس  رـس و  هدرک و  رایتخا  یمود  نطو  دوخ  يارب  ترجاهم و  اـکیرما  صوصخب  ناـهج  فلتخم  طاـقن  هب  ، نایعیـش زا  یتیعمج 

هقیلـس اب  هنادازآ  نآ  رد  مناوتب  هک  مدوب  یطیحم  هنـشت  هک  نم  دـندرک و  توعد  نم  زا  « وگاکیـش نایعیـش  دـنا ، هداد  دوخ  ياهتیلاعف 
نایعیش زا  يا  هظحالم  لباق  تعامج  هک  « وگاکیش تلایا  تیار  تید  » رد العف  متفریذپ و  ار  توعد  نیا  ، مزادرپب مالسا  غیلبت  هب  ، مدوخ

مه ناریا  هب  مندمآ.رگید  یهافر  تاسیسات  نآ  هارمه  منک و  انب  يدجسم  مهاوخ  یم  ،و  مرب یم  رس  هب  دنتسه  میقم  اج  نآ  رد  ینانبل 
مدرمـش و تمینغ  ار  تصرف  بناج  نیا  .تسا  یناریا  ناردارب  زا  دادمتـسا  يارب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رهطم  دقرم  ترایز  رب  هوالع 

همامع.دوب بلاج  رازاب  هچوک و  مدرم  نم و  يارب  يو  سابل  ، مدرک مهارف  دهشم  سانـشرس  ياملع  زا  یکی  اب  ار  يو  تاقالم  هلیـسو 
ياج هب  مه  ملاع  نآ  یلدنص  یب  کچوک  قاتا  رد  ، تشاد نت  رب  تاوارک  هارمه  يرمک  راولـش  وناز و  ات  یـشوپور  ، رـس رب  یکچوک 

.تسشن هرجنپ  ولج  هچقاط  رب  ، نیمز

هب ار  ینس  هعیش و  تدحو  حرط  ;و  هدرک تاقالم  رـصانلا  دبع  لامج  اب  رادید و  ره  زا  عماج  رـصم و  زا  البق  شدوخ  راهظا  قبط  يو 
بیرقتلا هعامج  » دتمم ياهشالت  هتبلا  هک  ، دیدرگ تقو  ره  زا  خیـش  توتلـش  فورعم  ياوتف  رودص  ثعاب  ماجنارـس  هک  ، دوب هداد  يو 

مهارف البق  ار  نآ  هنیمز  هیمالسالا  بهاذملا  نیب 
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.دوب هتخاس 

زا سپ  هک  نیا  ات.دیـسر  یم  نم  شوگ  هب  ، مالـسا هب  يو  تامدـخ  يرـش و  داتـسا  ياهـشالت  هاگب  هاـگ  دـعب  هب  ماـگنه  نآ  زا  ، يراـب
ادص و زا  وا  نانخس.درک  ینارنخـس  تکرـش و  یمالـسا  ياه  هرگنک  رد  دمآ و  ناریا  هب  اهراب  ، یمالـسا دنمهوکـش  بالقنا  يزوریپ 

رگید هتخابلد  ناملسم  اهنویلیم  نوچمه  يو  طاشن  رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تسادیپ.دیدرگ  یم  شخپ  یمالـسا  يروهمج  يامیس 
.تسا هداد  رارق  وا  يور  شیپ  یمالسا  ياهتیلاعف  يارب  یعیسو  نادیم  هدوزفا و  ، ناهج رسارس  رد 

هب ،و  دوش انشآ  نآ  هدنسیون  هقیلـس  رکفت و  زرط  اب  لوا  زا  ، باتک نیا  هدنناوخ  هک  دراد  رب  رد  ار  هدیاف  نیا  ینالوط  هبـسن  همدقم  نیا 
،و دـیدج يایند  رد  یگدـنز  لاس  لـهچ  یط  زا  سپ  کـنیا  ، هدیـشیدنا یم  ناـنچ  یناوج  رد  هک  یـسک  دـنادب  ،و  درب یپ  نآ  تیمها 

مالـسلا هیلع  یلع  تیـصخش  لیلحت  هیزجت و  هب  تسد  یگتخپ  يریپ و  نارود  رد  ، يرـشب ياهندـمت  اه و  هشیدـنا  نیرخآ  اب  دروخرب 
شیوخ تقاط  ردق  هب  دوخ و  دید  زا  ار  وا  سک  ره  ،و  دنزجاع دـیاب  هک  نانچ  يو  یفرعم  زا  اهنابز  اهملق و  هک  یتیـصخش  ، تسا هدز 

.دنک یم  وگزاب  ار  وا  لیاضف  سونایقا  زا  يا  هشوگ  دیوگ و  یم  نخس  شا  هرابرد  هتخانش و 

رگ لیلحت  ، خروم ، رعاش بیدا و  ، فراع میکح ، ، ینس هعیش و  ، ناملسم ریغ  ناملسم و  زا  يدایز  ناسک  ، یهانتمان درم  نیا  یلع  هرابرد 
نابز اما  ، دنا هتـسشن  يرواد  هب  هتفگ و  نخـس  بهذم  کلـسم و  ره  لها  ،و  یتیبرت مولع  هب  ملاع  سانـشناور و  رادمتـسایس  ، یعامتجا

: تسا نیا  نایاپ  رد  همه  لاح 

میا هدنام  وت  فصو  لوا  رد  نانچمه  ام  رمع  دیسر  رخآ  هب  تشگ و  مامت  سلجم 

دـشرم و قوشعم و  بوبحم و  وا  دـنناد و  یم  دوـخ  ياوـشیپ  هکلب  دوـخ و  زا  ار  وا  کلـسم  ره  لـها  هک  تسنآ  یلع  ياهیتفگـش  زا 
.تسا همه  يادتقم 

رد هچنآ  ، يراب
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یحرط ،و  هدرک زاس  رگید  ییاون  ، باتک نیا  رد  يرش  داتسا  ياقآ  یلو  ، تسا شزرا  اب  دوخ  ياج  هب  دیا  هدناوخ  ای  هدینـش و  هراب  نیا 
.تسا هدومن  هضرع  شناد  رازاب  هب  هزات  یعاتم  هدنکفا و  رد  ون 

نیا زا  ،و  تسا هدـمآ  هعوـمجم  اـی  هدـنکارپ و  تروـص  هـب  اـهراب  نـیقیرف  بـتک  رد  هـک  تـسا  اـهنامه  يو  ذـخآم  عباـنم و  هـچ  رگ 
حرط و باختنا و  شنیزگ و  رد  يو  دنچ  ره  ، دروخب مشچ  هب  مک  یلیخ  ای  دشابن و  الصا  رـضاح  باتک  رد  يرکب  هلاسم  دیاش  ، تباب

: درک هصالخ  رما  دنچ  رد  ار  باتک  ياهزایتما  ناوت  یم  هتفر  مه  يور  و.تسا  هداد  جرخ  هب  راکتبا  بلاطم  ندرک  هضرع  هوحن 

مالـسلا هیلع  یلع  تیـصخش  اـب  گـنهامه  یپ و  رد  یپ  هتـسویپ و  راوریجنز و  یعیبـط  بیترت  مظن و  اـب  باـتک  لوصف  ثحاـبم و  -1
یم مه  زا  ریجنز  ارهق  هک  ، میروآرد ریجنز  زا  ار  يا  هقلح  هک  تسا  نیا  لثم  میرادرب  نایم  زا  ار  ثحب  کـی  رگا  هک  يروط  هب  ، هدـمآ

زا ار  باتک  هدـنناوخ  هک  هدرک  هیـصوت  ادـیکا  ، باتک زاغآ  رد  ، فلؤم ، تلع نیمه  هب.دـهد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تیـصاخ  ،و  دلـسگ
یـصاخ مظن  زا  ملع  کـی  لـئاسم  نوچمه  یلع  تیـصخش  يرـش  ياـقآ  رظن  هب  اریز.دـنارذگب  رظن  زا  مظنم  روـط  هب  لـیذ  اـت  ردـص 

روظنم رما  نیا  دیاب  امتح  يو  تخانـش  رد  ،و  تسا هدش  هدیچ  مه  يور  باسح  اب  نامتخاس  کی  ياهرجآ  دـننام  ،و  تسا رادروخرب 
.ددرگ

تلع و طباور  هلسلس  دهد و  طبر  مه  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  یگدنز  نارود  ثداوح  دشوک  یم  ، فلؤم هک  تسا  ببـس  نیمه  هب  -2
.دنک لابند  رودقم  دح  ات  ار  یلولعم 

نآ هن  ،و  تسه هک  روط  نامه  یلع ، تیصخش  تفالخ و  نارود  یخیرات  لئاسم  رظن  زا  ار  ناناملسم  فالتخا  قافتا و  طاقن  -3
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همه احیرصت  یهاگ  احیولت و  یلع  نارادفرط  زا  یخرب.دنک  یم  نایب  ، دندنـسپ یم  نوگانوگ  قرف  زا  بصعتم  وردنت و  دارفا  هک  روط 
نینچ هک  یلاـح  رد.دـنهد  یم  میمعت  ار  یبصاـن  هملک  دـننک و  یم  دومناو  ترـضح  نآ  نمـشد  فلاـخم و  ار  هعیـش  ریغ  ناناملـسم 

طاـقن ،و  هدرک هیکت  ترتع  یلع و  اـب  هباحـص  اـفلخ و  دـنویپ  یتسود و  طاـقن  يور  رب  ، فلؤم هتـشاد  هار  هک  اـجنآ  اـت  اذـهل  و.تسین 
.تسا هدرکن  گرزب  دح  زا  شیب  ار  تباقر  فالتخا و 

رد ار  نارگید  ریثات  لاح  نیع  رد  ، دنک یم  دای  تلاسر  نادناخ  یلع و  هب  تبسن  ار  یمالسا  بهاذم  نایاوشیپ  رظن  ، هنیمز نیمه  رد  -4
هاگیاج ،و  مالسا رـشن  ظفح و  رد  ار  وا  صاخ  هاگیاج  اما.دزاس  یمن  رـصحنم  یلع  رد  ار  اهراک  همه  ،و  دریگ یمن  هدیدان  مالـسا  هار 

زا زج  هک  ، دهاشم ریاس  قدنخ و  ، دحا ، ردـب رد  يرادـیاپ  ، ترجه بش  رد  ربمغیپ  رتسب  رد  ندـیباوخ  : دـننام ، ساسح تاظحل  رد  ار  وا 
.دراد رظن  دم  هراومه  دیآ  یمنرب  رگید  سک  زا  یلع 

ثحب دروم  ار  وا  لیاضف  هیلک  هدرک و  دودـحم  وا  تفالخ  ماقم  یـسایس و  هاگیاج  هب  ، زاـغآ زا  یلع  هراـبرد  ار  دوخ  ثحب  ، فلؤم -5
رب ،و  دـنز مد  يو  هداـعلا  قراـخ  لاـمعا  تازجعم و  زا  ، یلع زیمآ  زاـجعا  تیـصخش  زا  زجب  تسا  هتـساوخن  هک  ناـنچمه  ، هدادـن رارق 

.تسا هدنام  دنبیاپ  باتک  رخآ  ات  دوخ  دهعت  نیا  هب  يو.دیامن  یفرعم  رایع  مامت  لماک و  یناسنا  ار  وا  هک  تسنآ 

راعـش ییاـمندوخ و  يراـکایر و  نودـب  ، ناناملـسم تدـحو  ظـفح  هـب  دـهعت  یمالـسا و  توـخا  حور  هـب  مازتـلا  اـب  ، يرـش ياـقآ  -6
نینچمه ،و  یلع يرترب  لضف و  هب  ار  افلخ  فارتعا.دنک  یم  سمل  ار  هغبـص  نیا  دناوخب  ار  باتک  سک  ره  ،و  دیوگ یم  نخـس  ، نداد

.دنک یم  وگزاب  دوش  یم  هدید  رگید  قثوم  عبانم  هغالبلا و  جهن  رد  هک  يا  هنوگب  ، نانآ لامعا  یخرب  زا  ار  یلع  یسانشقح  ریدقت و 
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طابترا وا  دربراک  تقایل و  هب  هک  يدـح  اـت  لاـملا  تیب  میـسقت  رد  ار  مود  هفیلخ  شور  هلمج  زا  اـفلخ  ياهتـسایس  ءوس  تاهابتـشا و 
حیرـص ياهنخـس  اهفارتعا.دزاس و  یم  ناشن  رطاخ  هدرپ  یب  ار  نآ  ءوس  جـیاتن  اما  دـیامن  یم  تحـص  رب  لـمح  رظن  تعـسو  اـب  ، دراد

.تسا هلمج  نآ  زا  ، هفیلخ زا  داقتنا  يارب  يو  هب  نداد  نادیم  سابع و  نبا  اب  هفیلخ 

هک نانچ  تسا  تنس  لها  هیلع  هعیش و  دوس  هب  هچنآ  هب  اهنت  صوصخ  نیا  رد  ،و  هدرب هرهب  تنـس  لها  مهم  عبانم  زا  رودقم  دح  ات  -7
،و يو در  فیعضت و  لقن  نودب  یسک  لوق  زا  ثیدح  لقن  ای  ،و  بلاطم عیطقت  زا.تسا  هدومنن  افتکا  تسا  نافلؤم  زا  يرایـسب  تداع 

یمن هدیـشوپ  نف  لها  رب  مه  ماجنارـس  ،و  دزاس یم  راد  هشدخ  ار  هدنـسیون  فاصنا  صالخا و  تین و  نسح  هک  اهیکریز  لیبق  نیا  زا 
باـختنا رد  هکلب  ، هدرواـین ملق  هب  راـنک  کـی  زا  هدـمآ  اـهباتک  رد  هچ  ره  هک  درک  فارتـعا  دـیاب  یلب.تـسا  هدـیزرو  باـنتجا  ، دـنام
.دشاب هدرک  اهر  هتفگان  ار  ینتفگ  یبلطم  هک  نیا  نودب  تسا  هداد  رارق  صخاش  ار  یلصا  فده  ینیب و  عقاو  ، هقیلس نسح  ، بلطم

قیاقح زا  یخرب  دوش  یم  راچان  دروم  نیا  رد  وا  ، تسا فلؤم  لیلحت  هیزجت و  شور  ، باتک زایتما  نیرت  هتسجرب  بناج  نیا  رظن  هب  -8
عفن هب  دـنچ  ره  ار  دادـیور  کی  نوگانوگ  تالامتحا  ، دـنک فارتعا  دـنروآ  نابز  هب  دنتـسین  لیام  هعیـش  ناگدنـسیون  ـالومعم  هک  ار 

.دزادرپ یم  يرواد  هب  هاگ  نآ  دنک  یم  رکذ  رظن  تعسو  اب  دشاب  فلاخم  فرط 

هک تسا  يربهر  ملع و  تثارو  لیبق  زا  ، تثارو ضرف  رب  دـیوگ  یم  اـما  ، دـناد یمن  تنطلـس  تثارو  لـیبق  زا  ار  یلع  تفـالخ  هلاـسم 
.تسا یهاشنهاش  ماظن  یثوروم و  تنطلس  زجب  يزیچ  املسم  هک  ، تسا هتفگ  یهلا  يایبنا  دروم  رد  نآرق 

ار شنادناخ  هب  تبسن  ربمغیپ  هیصوت 
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هب ، دـکؤم ياهـشرافس  همه  نیا  وا  رظن  هب  هکلب  ، تسا ریاغم  ضیعبت  مدـع  تاواسم و  لصا  اب  اریز  ، دـناد یمن  يدـنواشیوخ  ظاـحل  هب 
.دهد یم  یهاوگ  نآ  هب  خیرات  هک  تسا  اهنآ  تقایل  تلیضف و  ظاحل 

تیـصو زا  رمع  عنم  »و  رادلا موی  ثیدح  نیبرقا ،  راذـنا  » زور رد  هصفح  هشیاع و  روضح  ، تیب لها  صیخـشت  رد  يو  لیلحت  هیزجت و 
ياروش ، شیرق هب  ییاورنامرف  صاصتخا  ثیداحا  ، تیبملا هلیل  ناتساد  ، ربمغیپ یلع و  يردارب  ، ار ربمغیپ  توف  رمع  راکنا  ، ربمغیپ یبتک 

یمالـسا و تفـالخ  هب  طوبرم  ياـهثحب  یلک  روـطب  ،و  نآ جراـخ  هنیدـم و  رد  يو  ناـفلاخم  ، ناـمثع تفـالخ  ، مود هفیلخ  هرفن  شش 
زا ،و  تفای ناوت  یمن  باتک  نیا  ریغ  رد  ، ماکحتـسا نیا  اب  عیدب و  شور  نیا  اب  ، ار لیبق  نیا  زا  یلئاسم  ،و  یلع تفالخ  نارود  ثداوح 

.تسا منتغم  رایسب  ظاحل  نیا 

باتک همجرت 

هکنیا ات  مدوب  هشیدـنا  نیا  رد  اهتدـم  و.تخادـنا  نآ  همجرت  رکف  هب  ار  هدـنب  هک  دوب  باـتک  لـصا  شزرا  هب  طوبرم  دـش  هتفگ  هچنآ 
هدـهع هب  بناـج  نیا  ياـضاقت  هـب  ار  مـهم  راـک  نـیا  یلاـعت  هللا  هدـیا  یئاـطع  ياـقآ  باـنج  دـنمجرا  هدنـسیون  دنمـشناد و  تـسود 

زین هدـنب  تسا و  هدـمآ  رب  مهم  راـک  نیا  هدـهع  زا  یبوـخ  هب  دراد  یملع  بتک  همجرت  راـک  رد  هـک  يا  هقباـس  اـب  هـل  مظعم.دـنتفرگ 
.ما هداد  ار  مزال  ياهرکذت 

عیـسو تاعالطا  هب  ، یـسراف یبرع و  نابز  ود  هب  لماک  ییانـشآ  همجرت و  شور  رد  يداتـسا  زجب  ، تسین ناـسآ  یباـتک  نینچ  همجرت 
مجرتم هک  ، دوش نادرگرب  یسراف  هب  هدوب  فلؤم  دارم  هک  روط  نآ  باتک  تارابع  اهنآ  کمک  هب  ات  ، دراد زاین  مه  یخیرات  یمالک و 

.دراد رایتخا  رد  ار  مزال  رازبا  دشاب و  یم  مه  طرش  نیا  دجاو  مرتحم 

يرگید شزرا  اب  تامدخ  دهاش  ام  هدنیآ  رد  ،و  دشابن ناشیا  یملع  رثا  نیرخآ  راک  نیا  تسا  دیما 
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دهاوخ ام  ناققحم  هب  يا  هزات  حور  ،و  درک دـهاوخ  زاـب  ناریا  رد  ار  دوخ  ياـج  هتخانـشان  باـتک  نیا  متح  روطب.میـشاب  هدوب  يو  زا 
.هللا ءاش  نا.دیشخب 

یسمش نابآ 1365  ربارب 16  يرمق  لوالا 1407  عیبر  خیراتب 4 

یناسارخ هداز  ظعاو  دمحم 

مجرتم همدقم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

تیاهن اب  نامز  رید  زا  نک  تموکح  زادنیب و  فالتخا  یناطیـش  زت  نامه  اب  ، نآرق مالـسا و  هدروخ  مسق  نانمـشد  میناد  یم  هک  نانچ 
مرکا لوسر  ياهدومنهر  نآرق و  ساسا  رب  ناناملـسم  تدحو  نوچ  و  دنا ، هتـشاد  یمالـسا  ياهروشک  عبانم  هب  عمط  مشچ  يدنمزآ 
نتخاس نک  هشیر  یپ  رد  هراومه  ، دندید یم  ، دوخ هنارگرامعتـسا  راکفا  اهیرگدادـیب و  هار  رـس  رب  عنام  اهنت  ار  ع )  ) تیب لها  و  (ص )

و.دندیزرون غیرد  یتیانج  چیه  زا  ، موش فده  نآ  هب  ندیسر  هار  رد  ،و  دنا هدوب  یمالسا  توخا  هتشر  نتـسسگ  مه  زا  تدحو و  نیا 
هک يردقنارگ  ياهنوخ  هچ  ،و  دـندرکن هک  اهتنایخ  هچ  ، یمالـسا هماک  دوخ  نارادـمامز  ياهیبلط  هاج  زا  هدافتـسا  اب  رذـگهر  نیا  رد 

،و دندرک رگیدکی  اب  زیتس  گنج و  هب  یهاگ  نیهوت و  ریقحت و  هب  لوغـشم  ار  نانآ  ، یمالـسا ياههورگ  نایم  هقرفت  داجیا  اب  ! دنتخیرن
زا و.دـنتخادرپ  یمالـسا  ياهروشک  يرکف  یناسنا و  يورین  ندرب  نیب  زا  هب  يداـم و  عباـنم  ياـهتراغ  اـهیرگلواپچ و  هب  هدوسآ  دوخ 

هدوت زا  ، دنا نیتسار  مالـسا  ساسا  عقاو  هب  هک  ار  اهنآ ) زا  یکی  ای  و   ) ترتع نآرق و  مالک  کی  رد  اهینمادـکاپ و  اهیکاپ و  رتالاب  همه 
هملک یلا  اولاعت  باتکلا  لها  ای  لق  : » دیامرف یم  باتک  لها  هب  باطخ  هک  میتسه  ینآرق  مالسا و  وریپ  ام  یفرط  زا.دنتفرگ  ناناملسم 

نامسیر کی  هب  رگید  ریبعت  هب  ای  ، مینک هیکت  كارتشا  هطقن  کی  هب  هک  ، دنک یم  شرافس  ( 1 « ) ...هللا الا  دبعن  الا  مکنیب  اننیب و  ءاوس 
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هقرفت و راـتفرگ  هجیتـن  رد  هدز و  تلفغ  همه  نیا  ، نمـشد همه  نآ  اـب  یمالـسا  هعماـج  ارچ  سپ  میوـش ، هملک  کـی  ،و  مـینز گـنچ 
هیامرـس هار  نیا  رد  هداـتفا و  هراـچ  رکف  هب  نیقیرف  زا  یناگدنـسیون  نادنمـشناد و  ، ریخا نورق  رد  هژیو  هب  خـیرات  لوط  رد  !؟ فـالتخا

لماک تدـحو  ینعی  ، یعطق هجیتن  هب  لوصو  ات  زونه  ، دوش یم  هدـهاشم  هکنانچ  اما  ، دـنا هتفای  تسد  مه  یجیاـتن  هب  هدرک و  يراذـگ 
.تسا يزارد  هار  مالسا  نانمشد  هنتف  عفر  یمالسا و 

ددص رد  هراومه  تسا و  هدوب  لماع  لبج  هقطنم  رد  ینید  ناحلـصم  نیتسخن  زا  - تسا هدمآ  همدقم  رد  هک  يروط  هب  - نتم هدنـسیون 
هدرک یعس  هدز و  باتک  نیا  فیلات  هب  تسد  ، روظنم نیمه  هب  ، تسا هدوب  تدحو  توخا و  هب  نانآ  توعد  یمالسا و  هعماج  حالصا 

.تسا هدیزگرب  يا  هنسح  هوسا  هدرک و  ییاجب  شنیزگ  قح  هب  دهد و  هئارا  یتدحو  يوگلا  ، تسا

هب یحور  اب  لاح  نیع  رد  یکاخ و  ناسنا  کی  ياهیگژیو  ياراد  هک  هتسجرب  ناسنا  کی  ناونع  هب  ار  ع )  ) یلع  ، نینمؤملا ریما  باتک 
.دنک یم  یفرعم  شنیرفآ  تمظع 

فلتخم ياهنابز  هب  یناوارف  ياهباتک  راوگرزب  نآ  تیـالو  تفـالخ و  و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  تیـصخش  هراـبرد  هک  تسا  تسرد 
تفالخ لیلحت  نوماریپ  ، عون نیا  زا  یباتک  اما.دشاب  هدش  هتـشون  باتک  ردق  نیا  یتیـصخش  رتمک  هرابرد  دـیاش  ،و  تسا هدـش  هتـشون 

رتمک هدنب  لقا  ای.تسا ال  هدـش  نیودـت  رتمک  یمالـسا  توخا  تدـحو و  ظفح  نیع  رد  ، تافالتخا هنافرط  یب  یبای  هشیر  یمالـسا و 
.ما هدید 

لیلجت هباحص  یـضعب  زا  راظتنا  دح  زا  شیب  ارچ  هک  دنریگب  هدرخ  باتک  مرتحم  فلؤم  هب  یـضعب  دیاش  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 
فاصنا و ياضتقا  ـالوا  : تفگ دـیاب  دارفا  لـیبق  نیا  خـساپ  رد  .دـنا  هدوبن  تشادـگرزب  همه  نآ  هتـسیاش  هک  یتروص  رد  ، تسا هدرک 

هک تسا  نآ  تلادع 
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گرزب کچوک و  ياهاطخ  لقن  اب  فاصنا و  تیاعر  اب  تسا  دراو  يداقتنا  رگا  دوش و  هدرب  مارتحا  اب  یطیارـش  ره  رد  صاخـشا  مان 
یلع ، نینمؤملا ریما  نداد  رارق  وگلا  اـب  میهاوخ  یمن  اـم  رگم  هک  نیا  رگید.دوش  حرطم  هناـبدؤم  هناـمرتحم و  ، یمالـسا بدا  مکح  هب 
ربارب رد  ار  شیوخ  هک  وا  ؟ مینک يردارب  تفلا و  داجیا  ، تسا توخا  روحم  تدحو و  رادم  وا  قح  هب  هک  - یمالسا تدحو  يارب  (ع )
باطخ دروم  مارتحا  اب  دـمان و  یم  هینک  هب  ار  ع )  ) ماما هک  هاگداد  یـضاق  هب  دـنیب و  یم  ناسکی  يداع  يدرف  اب  دوخ  ناـمز  هاـگداد 

مایتلا يارب  هک  یباتک  ات  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  دیابن  ام  سپ  ( 2  ) دنک یم  ضارتعا  ، دـناوخ یم  مسا  هب  ار  اوعد  فرط  ،و  دـهد یم  رارق 
.دنز نماد  نیرید  تموصخ  شتآ  هب  ای  ،و  دشاب مانشد  نعل و  زا  هدنکآ  تسا  هدش  هتشون  اهنرق  تراسخ  ناربج  اهمخز و 

یئاطع اضر  دمحم.سدقم  دهشم 

دیناوخن نآ  لبق  ام  لصف  زا  شیپ  ار  یلصف  چیه 

زا شیپ  ار  یلصف  چیه  ،و  دنناوخب مه  رس  تشپ  ار  نآ  ياهـشخب  مامت  هک  تسا  نیا  نینمؤملا  ریما  باتک  ناگدنناوخ  زا  نم  ياضاقت 
شزومآ دروم  رد  دـیدج  یـشور  باـتک  نیا  هک  یتسارب.دـنیامرفب  هعلاـطم  ار  نآ  لوـصف  ماـمت  ،و  دـننکن تءارق  نآ  لـبق  اـم  لـصف 

ات مالـسا  شیادیپ  زاغآ  زا  لاس  هس  هاجنپ و  لالخ  رد  هک  تسا  زاتمم  ياهتیـصخش  زا  يدادعت  مالـسا و  خیرات  هتـسجرب  ياهدادیور 
.دنا هدش  رهاظ  خیرات  هنحص  رب  افلخ  رصع  نایاپ 

تلع و طـباور  دوـلوم  اـهنآ  بیترت  مظن و  تاـقوا  رتـشیب  اـیوگ  تسا و  هدـش  تبث  بتک  زا  يدادـعت  رد  هرود  نآ  ياهدادـیور  هتبلا 
.تسا هدوب  قافتا  فداصت و  دولوم  هکلب  هدوبن  یلولعم 

تساهنآ ندرک  صخشم  اهدادیور و  نایم  طباور  فشک  باتک  نیا  ياهفده  نیرتمهم  زا 
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هتـسیاش نیاربانب.دشاب  یم  دوخ  زا  شیپ  دادـیور  هجیتن  يدـعب  دادـیور  اهنآ  يانبم  رب  هک  یتاببـسم  بابـسا و  زا  يا  هلـسلس  نوچمه 
راوشد یسب  نآ  تلع  كرد  زا  شیپ  يدادیور  ره  كرد  هک  اریز  ، دریگ رارق  هعلاطم  دروم  رگیدکی  لابند  هب  اهـشخب  مامت  هک  تسا 

.تسا

يرش داوج  دمحم 

ع)  ) نینمؤملا ریما  باتک  فلؤم  یگدنز  زا  يا  همش 

زاغآ زا  وا  ، تسا قارع  رد  فرـشا  فجن  ینید  هاگـشناد  نالیـصحتلا  غراف  زا  نانبل و  بونج  ناـگداز  زا  يرـش  داوج  دـمحم  داتـسا 
کی ; دروآرب دایرف  هک  یماگنه  وا.تسا  هدـمآ  رامـش  هب  لماع  لبج  رد  ینید  روآون  ناحلـصم  نیتسخن  هلمج  زا  لیـصحت  زا  تغارف 
ياه هزرابم  رد  دورو  اب  يرادـنید  هک  اریز  - دوش دراو  زور  لئاسم  شکمـشک  رد  ،و  ددرگ عاـمتجا  دراو  دـناوت  یم  ینید  تیـصخش 

فده هک  ، درک تکرش  لماع  لبج  ياهرهـش  اهاتـسور و  رد  یگنهرف  تیلاعف  يربهر  رما  رد  زین  دوخ  - درادن تافانم  دیدج  یگدنز 
.دوب نکمم  دح  نیرت  هدرتسگ  رد  يرکف  ینید و  یهاگآ  شرتسگ  هنهک و  میهافم  زا  يرایسب  يزاس  نوگژاو  نآ 

نادنزرف زا  دیدج  ياهلـسن  ندش  لح  رطخ  زا  نخـس  هک  اج  نآ  - هدحتم تالایا  رد  یمالـسا  هعماج  يادـن  هب  ییوگخـساپ  روظنم  هب 
روشک نآ  هب  ون ) يایند   ) ایند هگنی  رد  راوشد  هزراـبم  نیا  تیلوؤسم  لوبق  يارب  -و  تسا ییاـکیرما  طـیحم  رد  ییاـکیرما  ناناملـسم 

.درک رفس 

ار دوخ  تافیلات  نیتسخن  ، راحب ءاروام  رد  فیلکت  نیا  هب  مایق  يراد  هدـهع  اکیرما  رد  برع  ینانبل و  ناناملـسم  توعد  لوبق  زا  شیپ 
بولـسا اب  ، تسا دودـحم  باتک  تاحفـص  هک  نیا  مغر  یلع  ، دوب هدـناسر  پاچ  هب  یمالـسالا  روتـسدلا  یف  هفالخلا  :» مان هب  نانبل  رد 

.تسا هدش  رادروخرب  يدایز  تیمها  زا  ینید  لفاحم  رد  ،و  هدرک یسررب  ار  تفالخ  عوضوم  يا  هزات  یقطنم  یملع و 

قارع و ، دنه ، ناریا رد  هک  یتسارب  : دسیون یم  فلؤم  هب  باطخ  يا  همان  رد  اطغلا  فشاک  لآ  اضر  دمحم  خیش  موحرم 
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یم رپ  ار  رتم  هاجنپ  رد  هاجنپ  تحاسم  هب  یقاطا  دننک  عمج  رگا  هک  ، تسا هدش  هتـشون  باتک  يردق  هب  تفالخ  هرابرد  رگید  ياهاج 
ار نآ  فرـشا  فجن  رد  یملع  ینید و  تاماقم.درادـن  رب  رد  ار  امـش  رـصتخم  باتک  ياوتحم  عومجم  رد  اه  هتـشون  هوبنا  نیاو.دـنک 

سلاـجم ياهـشرازگ  نآ  رد  هک  تسا  هدرک  رـشتنم  يا  هماـن  هژیو  فـجن  پاـچ  يرغلا  هلجم  ،و  دـنا هدرک  یقلت  يرکف  لوـحت  کـی 
نارگـشهوژپ املع و  ناگرزب  زا  يدادعت.تسا  هدروآ  - هدش رازگرب  وا  دوبن  رد  فلؤم و  عالطا  نودب  هک  - ار باتک  نیا  تشادگرزب 

خیش موحرم  میکح و  یقت  دمحم  دیس  ققحم  همالع  زا  ناوت  یم  ، همه شیپاشیپ  رد  هک  ، دندوب هدرک  تکرـش  سلاجم  نیا  رد  فجن 
.درب مان  گرزب  ناگدنسیون  نادنمشناد و  رگید  رشن و  داینب  سیئر  اضر  دمحم 

یـسیلگنا نابز  هب  ار   Inquries About Islam  ] مالسا نوماریپ  رد  ییاهیـسررب  فورعم  باتک  ، هدنـسیون نیا  لاس 1967  رد 
دـیتاسا و اههاگـشناد و  نایوجـشناد  ، ناوج لسن  هژیوب  برغ و  تیحیـسم  هک  تسا  ییاهـشسرپ  يوگخـساپ  باـتک  نیا  ، درک رـشتنم 

.دنزاس یم  حرطم  یمالسا  دیاقع  نوماریپ  ییاپورا  ییاکیرما و  ناققحم 

نارازه اکیرما  یمومع  ياه  هناخباتک  رد.دمآ  رد  عجرم  تروص  هب  ، دوب مالـسا  تخانـش  ناشفده  هک  ییاهییاکیرما  يارب  باتک  نیا 
.تسا دوجوم  باتک  نیا  زا  هخسن 

: تسا ریز  ياهباتک  یسیلگنا  نابز  هب  هدنسیون  تافیلات  هلمج  زا  و 

« ءادهـشلا دیـس  نیـسح  ماما   » Islamic ناملـسم کـی  لـمع   » Teachings The یمالـسا  تاـمیلعت   » Muslim Pratice
نتخاس انشآ  روظنم  هب  ع )  ) نیسح ماما  تداهش  ناتساد  زا  تسا  یلیلحت  هک   Imam Hussein leader of the martyrs

.نادیواج هنانامرهق  هسامح  نیا  اب  اهییاکیرما 

( ( ص  ) دمحم ربمایپ  ردارب   [ ) The brother of the Prophet Mohammad دوخ [ : هزات  هتشون  اهباتک  نیا  هب  فلؤم 
عون رد  تسا و  هدش  رشتنم  نآ  لوا  دلج  هک  هدوزفا  ار 
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نابز ناگدـنناوخ  راب  نیتسخن  يارب  و.تسا  هدـش  هتـشون  یمالـسا  تسایـس  هرابرد  یـسیلگنا  نابز  هب  هک  تسا  یباتک  نیتسخن  دوخ 
میلاعت لوصا  اـب  دـننک و  ادـیپ  یهاـگآ  هدرتسگ  روط  هب  مالـسا  یـسایس  خـیرات  هراـبرد  یمهم  ياـهتیعقاو  زا  دـنا  هتـسناوت  یـسیلگنا 

.دنوش انشآ  ننست  عیشت و  یمالسا  ياهبتکم 

ياهینارنخـس يرازگرب  لماش  ، تسا هدش  میقم  یگـشیمه  تماقا  دـصق  هب  هک  ینامز  زا  هدـحتم  تالایا  دوخ  رد  فلؤم  ياهتیلاعف  اما 
یمالسا یگتفه  همانرب  لاس 1966  رد.تسا  برع  موق  ياهنایرج  مالسا و  نید  اب  اهییاکیرما  ییانـشآ  روظنم  هب  یـسایس  یمالـسا و 

.تشاد همادا  لاس  هدراهچ  تدم  همانرب  نیا  دنداد و  یم  شوگ  نآ  هب  نارگید  ناییاکیرما و  هک  دمآ  دوجو  هب  ویدار  رد 

رد یمالـسا  ياـه  هسـسؤم  نیرتگرزب  زا  هک  تسا  تیورتید  رد  یمالـسا  زکرم  داـجیا  دوش  شومارف  دـیابن  هک  ییاـهتیقفوم  هلمج  زا 
ییاکیرما ناناملسم.تسا  هدشن  هیکت  جراخ  زا  یلام  کمک  عون  چیه  هب  زکرم  نیا  راک  همادا  سیسات و  رد.دیآ  یم  رامش  هب  اکیرما 

نآ رد  یمالسا  فراعم  جیورت  رـشن و  زکرم  کی  داجیا  ناشیا  فده.دندرک  ادها  يرـش  ماما  ياهادن  هب  خساپ  رد  رالد  رازه  اهدص 
.تسا هدوب  ناهج  زا  هقطنم 

ياـه شدرگ  هب  مادـقا  ، اـکیرما رد  يو  یمیاد  تماـقا  مغر  یلع  ، مالـسا هـب  تمدـخ  رد  فـلؤم  تیلاـعف  لـحارم  نیرتـمهم  زا  دـیاش 
یمالسا توعد  شرتسگ  رد  ون  یشور  هک  ; تسا هدوب  ياهلاس 1958 و 1959  رد  ییاقیرفا  نیشنرجاهم  قطانم  رد  یمالسا  یشزومآ 

صخش هک  نیا  نودب  ، دوش یم  بوسحم  مالـسا  هار  رد  يا  هنادنمزوریپ  يادص  رـس و  یب  تمحزرپ  راک  ،و  شا هتـسجرب  ياهوگلا  و 
.دشاب هتشاد  دوخ  يارب  يدام  تشادمشچ  نیرتمک  تسا  يدام  ناوارف  تاناکما  نتشاد  هب  فورعم  هک  قطانم  نآ  رد  فلؤم 

وا ربارب  رد  ، دنرادروخرب اقیرفا  هراق  رد  يدایز  ذوفن  زا  هک  ، رگرامعتسا تاماقم  هک  یتالکشم  مغر  یلع 
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نارجاهم هجوتم  هک  نآ  زا  شیپ  اهنآ  رد  هک  ینارنخـس  ناوت  ،و  يرامعتـسا هطلـس  اب  ییورایور  ربص و  هب  لسوت  اب  دـندرک  یم  داجیا 
طلسم یلاع  یحطس  رد  یسیلگنا  نابز  هب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ، تفگ یم  نخس  میقتـسم  روط  هب  اقیرفا  یلحم  مدرم  ياه  هدوت  اب  دشاب 

شا هزرابم  شالت و  زا  دنتفرگ و  ار  وا  فارطا  هجیتن  رد.دنک  ذوفن  هراق  نیا  رد  یلحم  زرابم  نانکاس  ياهلقع  اهلد و  رد  تسناوت  دوب 
شزومآ يارب  یهار  ات  دهد  هئارا  صولخ  یکاپ و  زا  ییوگلا  دوب  هتفرگ  میمصت  وا.دندرک  ینابیتشپ  ، نید قح و  هملک  يالعا  هار  رد 

کی يدنمناوت  زا  هتـسجرب  يا  هنومن  هک  میمـصت  نیا  اب  ، دوش هدوشگ  میدـق  یلـصا  عبانم  اب  دـنویپ  رد  ون  شور  هب  یمالـسا  تاغیلبت 
.دشاب هدرک  نیمات  رصاعم  ندمت  هشیدنا و  هنارگزواجت  ياهشور  ربارب  رد  مدرم  يرکف  هیذغت  ناملسم و  یناحور 

یکرتشم يرایمه  حور  تسناوت  ناکما  دـح  زا  شیب  وا  اریز  ، دیـسر هجیتن  هب  دوخ  ياهـششوک  رد  دـنوادخ  قیفوت  اب  يو  تقیقح  رد 
خـساپ زا  دـعب  - نوئلا ریـس  تموکح  هک  اج  نآ  ات  دروآ  دوجو  هب  برغ  رد  نکاـس  ياـهبرع  اـهینانبل و  اـقیرفا و  مدرم  تاـقبط  ناـیم 

يارب یناتـسرامیب  ات  ، تفریذـپ نیمز  هعطق  کی  يادـها  دروم  رد  ار  يو  تساوخرد  - لام قافنا  نتخادرپ و  يارب  ، وا يادـن  هب  اهینانبل 
.دنک میدقت  اقیرفا  نانکاس  هب  هیده  ناونع  هب  ،و  دزاسب ناکدوک 

دبع لامج  دیقف  روهمج  سیئر  نامز  رد  يو  یخیرات  شالت  ، دش زادنا  نینط  مالـسا  ناهج  حطـس  رد  هک  وا  ياهتیلاعف  نیرتمهم  زا  و 
نینچ مه  رصانلا و  دبع  روهمج  سیئر  صخش  رد  رولبتم  لاس 1959 م ) قیقد  روط  هب   ) یسایس يربهر  ماقم  تسناوت  هک  ، دوب رصانلا 

دنک عناق  ار  توتلش  دومحم  خیش  موحرم  رهزالا  خیش  رد  مسجم  ینید  يربهر  ماقم 
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خیش اب  نآ  زا  سپ  رصانلا و  دبع  روهمج  سیئر  اب  وا.يرورض  تسا  يرما  ناناملسم  نایم  یبهذم  بصعت  وغل  تبسن  يروف  مادقا  هک 
هب - ناملـسم یماما  بهذـم  يرفعج  هورگ  ینعی  یمالـسا  ياههورگ  نیرتگرزب  زا  یکی  رب  خـیرات  لوط  رد  هک  ار  ییاهمتـس  رهزـالا 

يور هب  هار  نتـسب  رد  یتین  نسح  رگا  هک  نیا  زین  ،و  تشاذـگ نایم  رد  لیـصفت  هب  دوب  هتفر  - نامکاح ياهفارحنا  اهیتسرپاوه و  لـیلد 
خیش هک  دوب  نیا  و.دیآ  دوجو  هب  یحور  تدحو  کی  ، یسایس تدحو  زا  شیپ  دیاب  ریزگان  سپ  ، تسا راک  رد  رامعتـسا ، ياهدنفرت 

و ینـس )  ) یمالـسا هناگراهچ  بهاذـم  نایم  يربارب  ياوتف  ( 3  ) شـالت شـشوک و  نیمه  ياـنبم  رب  لاـس 1959  رد  توتلـش  دومحم 
زا نآ  ریظن  هک  دـش  یلمع  راـکتبا  فطع و  هطقن  اوـتف  نیا  هک  يروـط  هب  ، دوـمرف رداـص  ار  یعیـش )  ) يرفعج ماـما  یمالـسا  بهذـم 

.تشادن هقباس  ، لبق نرق  هدزیس  دودح  زا  ینعی  یمالسا  بهاذم  شیادیپ  يادتبا  زا  ناهج  رسارس  رد  ینس  عجرم  نیرتگرزب 

راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

رظن قافتا  ، دـننآ دـقاف  ناناملـسم  رگید  هک  تسا  ییاهزایتما  ياراد  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ماما  هک  نیا  رد  ناناملـسم 
شور هار و  رب  ،و  تفرگ هدهع  رب  ص )  ) ربمایپ صخش  ار  شیکدوک  نارود  تیبرت  هک  تسا  یـسک  اهنت  ناناملـسم  نایم  رد  وا.دنراد 

.درک باختنا  شیوخ  يردارب  هب  ار  يو  ناگمه  نایم  زا  سپس  و.داد  شرورپ  دوخ 

داهج و رتاناد و  شربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  هب  ص )  ) ربمایپ باحـصا  همه  زا  ع )  ) ماـما هک  دـننآرب  ناـبزکی  یمالـسا  نادنمـشناد 
رد ،و  رتروش رپ  یهلا  دودح  يارجا  رد  و.دوب  رت  غیلب  همه  زا  يرونخـس  زردنا و  دنپ و  رد  ،و  رتشیب همه  زا  قح  هار  رد  يو  يراکادـف 

قح قاقحا  تلادع و  يارجا 
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.دوب رتاسراپ  همه  زا  يویند  یگدنز  يدام و  تاذل  ظاحل  زا  ،و  رتراوتسا

دنوادـخ اریز  ، تسا هداد  رارق  مدرم  يرترب  شزرا و  راـیعم  ار  اـهنآ  ، دـیجم نآرق  رد  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یتافـص  ناـمه  همه  نیا  و 
دنناد یمن  هک  یناسک  اب  دـنناد  یم  هک  یناسک  : تسا هدومرف  نالعا  تحارـص  هب  هداد و  يرترب  دـهاجم  ریغ  نادـعاق  رب  ار  نادـهاجم 

.تسامش نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  : تسا هدومرف  مالعا  اسر  يادص  اب  هک  روط  نامه  ، دنتسین ربارب 

مالـسا رد  - یثـحب وگتفگ و  چـیه  یب  ( - ع  ) ماـما یملع  ینید و  تلزنم  ماـقم و  اریز  ، دـنرادن یفـالتخا  دراوم  نیا  رد  مالـسا  ياـملع 
.تسا مالسا  خیرات  رد  ع )  ) ماما ینید  یسایس ، تیعقوم  اهنت  ، تسا فالتخا  لحم  هچنآ.تسا  نشور 

رد یفرط  زا  اما.تسا  هدمآ  راک  رس  رب  مدرم  هدوت  باختنا  اب  تسا و  نیدشار  يافلخ  زا  یکی  وا  ، دنراد رظن  قافتا  هک  یلاح  رد  نانآ 
.دنتسین هدیقعمه  ، تسا ص )  ) ربمایپ هدیزگرب  هفیلخ  يو  هک  نیا 

دوخ زا  سپ  هفیلخ  ناونع  هب  ار  ع )  ) یلع ص )  ) ربمایپ ، دنتـسین دـقتعم  هک  یناسک  [ شکمـشک فالتخا و  یـساسا  نوناـک  تسا  نیا  ]
تموکح رد  ینیـشناج  تثارو و  هب  داقتعا  نامه  ص )  ) ربمایپ تسد  هب  ع )  ) یلع شنیزگ  هب  داقتعا  هک  دنرواب  نیا  رب  تسا  هدیزگرب 
یثوروم هلاسم  اـب  ص )  ) ربماـیپ شنیزگ  هب  داـقتعا  ، دـنیوگ یم  دـننک و  یم  در  ار  رظن  نیا  ، شنیزگ هب  نـالئاق  هک  یتروص  رد  ، تسا

.تسا بلطم  ود  هکلب  ، تسین یکی  تموکح  تفالخ و  ندوب 

قلطم تلادع  لصا  هب  دنبیاپ  وا  هک  نیا  رد  ، نانآ : دنراد رظن  فالتخا  درمتلود  کی  ناونع  هب  زین  ماما  یـسایس  هاگیاج  رد  روط  نیمه 
عطاق يریگعضوم  نیا  هفسلف  رد  رظن  فالتخا  هکلب  ، دنرادن یفالتخا  تشاد ، مالـسا  نوناق  لماک  يارجا  هب  یناوارف  یگتـسبلد  ،و  دوب

هدیشوپ مشچ  نآ  زا  رگشهوژپ  ناسیون  خیرات  هک  دراد  دوجو  يرگید  هلاسم  اج  نیا  رد  تسا 
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سیـسات رد  يو  ریثاـت  زا  تراـبع  هلاـسم  نیا  ، دـنا هدادـن  رارق  نیتـسار  شهوژپ  عوـضوم  ار  نآ  و  دـنا ، هدـشن  روآداـی  ینـشور  هـب  و 
.تسا یمالسا  تموکح 

نانخــس ، تغـالب شناد ، زا  دــهاوخ  یمن  تـسین و  ع )  ) ماـما یگدــنز  لــصفم  خــیرات  ندرک  هـضرع  ددــص  رد  رــضاح  باــتک 
يونعم دنویپ  مالـسا و  رد  ع )  ) یلع ینید  یـسایس  هاگیاج  رب  باتک  بلاطم  هکلب.دـیوگب  نخـس  شیاهیراوگرزب  ییاسراپ و  ، زیوالد

.دنک یم  هیکت  ، تشاد مالسا  شرتسگ  یمالسا و  تلود  يراذگناینب  رد  هک  یمامتها  و  ص )  ) ربمایپ اب  ترضح  نآ 

نینچمه و.دیوگ  یم  نخس  وا  تسایس  هرابرد  نوگانوگ  تارظن  هرابرد  زین  درمتلودکی و  ،و  هفیلخکی ناونع  هب  وا  زا  باتک  نیا  هتبلا 
هب راوـگرزب  نآ  ندیـسر  لـباقم  رد  یعناـم  تروـص  هب  ، هجیتـن رد  دـیماجنا ، تالکـشم  مکارت  هـب  هـک  دـنک  یم  وـگتفگ  یلماوـع  زا 
زا ینید و  - یسایس ماظن  کی  ناونع  هب  تفالخ  دوخ  زا  باتک  نیا  ماجنارس  و.دمآ  رد  شتفالخ  هرود  رد  راوتسا  اجرب و  اپ  یتموکح 

.دیوگ یم  نخس  تفالخ  عاونا  نایم  رد  یمالسا  تلاسر  تعیبط  اب  راگزاس  تفالخ  عون 

: تسا ریز  ياهشخب  لماش  باتک  نیاربانب 

.توبن نارود  رد  ماما  ( 1)

.هناگ هس  يافلخ  نارود  رد  ماما  ( 2)

.دوخ تفالخ  نارود  رد  ماما  ( 3)

.یمالسا نوناق  رد  تفالخ  ( 4)

.دراد رب  رد  ار  باتک  ثحابم  زا  یخرب  هصالخ  هک  ینایاپ  شخب  و 

هچنآ تسا و  هدوب  ع )  ) ماما یناگدـنز  اب  دروخرب  رد  هک  یخیرات  ياهدادـیور  نایم  طباور  ات  ما  هدرک  یعـس  باتک  نیا  رد  نم  هتبلا 
.مهد حیضوت  دریگ  یمرب  رد  ار  - نیدشار يافلخ  تفال  نایاپ  ات  تلاسر  زاغآ  زا  - لاس هس  هاجنپ و  تدم  هک 

هتـشذگ هجیتن  اهنآ  هدـنیآ  هک  ییاـهتلع  هزیگنا و  هلـسلس  ; دـنک یم  هدـهاشم  راوتـسا  يدـنویپ  اهدادـیور  نآ  ناـیم  هدـنناوخ  یهاـگ 
.تساهنآ

ییاج ات  ما  هدیـشوک  هکلب  ، ما هدرکن  هدنـسب  یخیرات  دامتعا  دروم  عبانم  هب  اهنت  مالـسا  خیرات  زا  ههرب  نآ  ياهدادیور  زا  یـسررب  رد 
هک
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هدمآ اهدادـیور  نآ  نوماریپ  ثیدـح  هدـبز  ياهباتک  زا  يرگید  دادـعت  ]و  تس حاحـص  ] ربتعم ياهباتک  رد  هک  ار  هچنآ  تسا  نکمم 
ات دنزرو  یم  نانیمطا  رتشیب  ثیدـح  هب  یمالـسا  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  هک  نیا  حیـضوت.میازفیب  - خـیرات ياهباتک  بلاطم  هب  - تسا

ع)  ) ماما زا  مهاوخ  یمن  نم.دشاب  هدـمآ  دامتعا  دروم  ياهباتک  رگید  فورعم و  حاحـص  رد  ثیدـح  نیا  هک  یماگنه  هژیوب  ; خـیرات
تسد هب  ار  ییاهزجعم  هجیتن  رد  تسا و  هدرک  ادج  هتسجرب و  نارگید  زا  ار  وا  شراگدرورپ  اب  صاخ  يا  هطبار  هک  یناسنا  نوچمه 

همه اب  هک  يدرف  ناونع  هب  - وا هرابرد  ، مهاوخ یم  هکلب  ، منک وگتفگ  ، تسا هداد  صاصتخا  یتامارک  هب  ار  وا  تسا و  هتخاس  يراج  وا 
لوصا و نآ  اب  تسب و  یم  راک  هب  ار  شیوخ  شـشوک  مامت  سدـقم  یلوصا  هار  رد  دـش و  یم  وربور  طیحم  نامز و  ، تعیبط لماوع 

.میوگب نخس  - درک یم  یگدنز  لوصا  نآ  يارب 

! دشاب هتشاد  ناناملسم  نایم  يردارب  مهافت و  ياه  هیاپ  ماکحتسا  رد  یمهس  باتک  نیا  مراودیما 

لزنم رـس  اـت  ار  ناـنآ  ناـمگ  یب  دنـشاب  يردارب  ناـهاوخ  ناناملـسم  رگا  هک  تسا  يزیچ  وا  همانیگدـنز  نینمؤـملا و  ریما  تیـصخش 
دوـخ يردارب  هب  ار  وا  ص )  ) ربماـیپ هک  یـسک  تیـصخش  هراـبرد  هچنآ  تسا  هتـسیاش.دوب  دـهاوخ  نوـمنهر  یگتـسبمه  تدـحو و 

.دنک یم  تیوقت  ناناملسم  هعماج  نایم  ار  یتسود  يردارب و  حور  هک  دشاب  يزیچ  نامه  میراگن ، یم  ، تسا هدرک  باختنا 

يرشلا داوج  دمحم 

اهتشون یپ 

.نارمع لآ  هروس  هیآ 58  -1

هحفص 112. ، یغالب نیدلا  ردص  فیلات  ، مالسا رد  اضق  تلادع و  -2

.تسا هدش  یخیرات  ياوتف  نیا  ثعاب  هک  تسا  هدوب  یلماوع  زا  یکی  مرتحم  فلؤم  مادقا  دیاش  -3

دمحم خیـش  ياقآ  دیدرگ و  لیکـشت  هیمالـسالا  بهاذملا  نیب  بیرقتلا  راد  مان  هب  یلحم  لاس 1336  دودح  رد  تسا  ملـسم  هچ  نآ 
يدرجورب موحرم  یمظعلا  هللا  هیآ  فرط  زا  هعیش  یگدنیامن  هب  یمق  یقت 
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نیا اـب 1338 ه ق  ربارب  لاس 1959 م  رد  ینالوط  ياهوگتفگ  ثحب و  زا  سپ  دـندوب و  اج  نآ  رد  لاس  دـنچ  تدـم  هب  هرـس  سدـق 
.م.دش ادها  ع )  ) يوضر سدق  ناتسآ  هب  یتافیرشت  یط  نآ  زا  هخسن  کی  ،و  رداص یخیرات  ياوتف 

توبن نارود  رد  ع )  ) ماما لوا : شخب 

لوا لصف 

ص)  ) ربمایپ اب  دنویپ  رد  ص )  ) ربمایپ نادناخ  هاگیاج 

داقتعا رد  مه  دنراد و  رظن  قافتا  نانآ ، تشادگرزب  و  ص )  ) ربمایپ حلاص  نادنزرف  ناشیوخ و  نتشاد  تسود  رب  مه  ناناملـسم  مامت 
یلو درادب  تسود  ار  شربمایپ  ، یناملـسم هک  نآ  نایم  دندقتعم  و.دنتـسیز  یم  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  هک  وا  نادنواشیوخ  تسادـق  هب 

.دراد دوجو  ضقانت  ، دشاب هتشادن  تسود  ار  وا  بوبحم  نادنزرف  ناشیوخ و 

زا هک  یناسک  ناتـسود  اب  یتح  دنتـسج ، یم  برقت  ادـخ  هب  ص )  ) ربمایپ هتـسیاش  ناـشیوخ  یتسود  اـب  هباحـص  ناـگرزب  تقیقح  رد 
سپ دناوخ و  یم  ناراب  زامن  یلاسکشخ  رد  وا  هک  تسا  هاوگ  دوخ  مود  هفیلخ  یگدنز  خیرات.دندوبن  مه  ترضح  نآ  هژیو  نادناخ 
عیفـش وت  دزن  ار  تربمایپ  يومع  :» تفگ یم  درک و  یم  دنلب  تفرگ و  یم  ار  بلطملا  دبع  نب  سابع  تسد  شیاین  ماگنه  هب  يراز  زا 

ار اج  همه  ناراب  ات  دـندرک  شیاین  ردـق  نآ  »و  .ییامرف باریـس  ار  ام  تتمحر  ناراب  اـب  ،و  ییادزب اـم  زا  ار  یلاسکـشخ  اـت  میا  هدروآ 
( . 1  ) دش هدیشوپ  [ اهربا زا  ] اهزور نامسآ  درک و  باریس 

رب ندرک  ترجه  رد  مه  ندروآ و  مالسا  رد  مه  ، زامن رد  رـضاح  باحـصا  زا  يرایـسب  هک  دز  تسد  يراک  نینچ  هب  یماگنه  هفیلخ 
ترجه ، دوب هکم  هار  رد  ص )  ) ربماـیپ هک  یماـگنه  وا.دوب  هکم  حـتف  زا  شیپ  رجاـهم  نیرخآ  ساـبع  هک  اریز.دنتـشاد  یـشیپ  ساـبع 

هک یـسک  و  ص )  ) ربمایپ هژیو  نادناخو  نادنزرف  هرابرد  نیاربانب.تسا  دـحا  دربن  نازرابم  زا  هن  ،و  ردـب نارگراکیپ  زا  هن  سابع  ، درک
زا شیب  ،و  دوب هدروآ  مالسا  نارگید  زا  شیپ 
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؟ دیراد يروصت  هچ  ، دوب نارگید  زا  شیب  ناشیراکادف  دربن و  رتنوزف و  یهاگآ  شناد و  رد  ،و  دوب رتکیدزن  ص )  ) ربمایپ هب  اهنآ  همه 

ص)  ) ربمایپ هب  ، يو نادـنزرف  زا  ع )  ) ناـماما یتسود  اـب  دنتـشاد و  یم  یمارگ  ص )  ) ار ربماـیپ  نادـناخ  ، هناـگراهچ بهاذـم  ناربهر 
ملع بسک  وا  زا  دنتـشاد و  یم  گرزب  ار  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ناشیگرزب  همه  اب  هفینح  وبا  ماـما  کـلام و  ماما.دنتـسج  یم  برقت 

.دندوب وا  شناد  يایرد  شون  هعرج  دندرک و  یم 

و ص )  ) ربمایپ میلاعت  زا  هتـساخرب  ص )  ) ربمایپ هدـنخرف  نادـناخ  ياضعا  لباقم  رد  مالـسا  ناگرزب  يوس  زا  تبثم  يریگعـضوم  نیا 
نداتـسرف دورد  ماگنه  هب  ات  تسا  هداد  روتـسد  ام  هب  ص )  ) ربمایپ هک  ارچ.تسا  هتفرگ  رارق  دیکات  دروم  ،و  تسا دیجم  نآرق  زا  هکلب 

ار نانآ  دـیاب  سپ  تسا  بجاو  ام  رب  يراـک  نینچ  ماـجنا  هک  نونکا.میرواـیب  يو  ، هتـسجخ ماـن  اـب  هارمه  زین  ار  شنادـناخ  ماـن  ، وا هب 
کیدزن یهاگیاج  رد  و  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  یماقم  رد  ار  نانآ  نامیاهلد  رد  ،و  مینک فراعم  بسک  ناـشیا  زا  زین  میرادـب و  تسود 

.میهد ياج  وا  هب 

: تسا هدومرف  شمیکح  باتک  رد  میتسرف و  دورد  شربمایپ  رب  ات  تسا  هدومرف  رما  ام  هب  گرزب  دنوادخ  هتبلا 

صوصخم مالس  دورد و  مه  امـش  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا.دنتـسرف  یم  دورد  ص )  ) ربمایپ رب  شناگتـشرف  دنوادخ و  انامه  »
ترضح نآ  زا  ، ربمایپ رب  نداتسرف  دورد  یگنوگچ  هب  عجار  ناناملسم  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  هیآ 57 ) بازحا  هروس  « ) .دیتسرفب وا  رب 

هجام و نبا  ، يذمرت ، ملسم ، يراخب دنشاب  هدرک  ادا  ار  ینآرق  بجاو  نیا  ات  دنیوگب  ار  يزیچ  هچ  داد  میلعت  نانآ  هب  ترضح.دندیسرپ 
هب دندرک  تساوخرد  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  رگید  یعمج  وا و  هک  دنا  هدرک  لقن  هرجع  نب  بعک  زا  ییاسن 
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نادـناخ دـمحم و  رب  ایادـخ  راب  : دـیئوگب :» دومرف باوج  رد  ص )  ) ربمایپ ، دـنیوگب هچ  وا  هب  نداتـسرف  دورد  ماگنه  هک  دزومایب  ناـنآ 
شنادناخ دمحم و  رب  ! ادنوادخ ، يراوگرزب هدوتـسوت  هک  یتسارب  ، يداتـسرف دورد  میهاربا  نادـناخ  رب  هک  نانچ  تسرف  دورد  دـمحم 

( . 2  ) يراوگرزب هدوتس  وت  انامه  ، يدینادرگ كرابم  میهاربا  نادناخ  رب  هک  نانچ  نادرگ  كرابم 

وا رب  هنوگچ  هک  داد  یم  میلعت  ناگدـننک  تساوخرد  هب  هک  یلاـح  رد  - ربماـیپ هک  تسا  هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  يراـخب 
دورد میهاربا  نادـناخ  رب  هک  ناـنچ  تـسرف  دورد  تا  هداتـسرف  هدـنب و  ص )  ) دـمحم رب  ایادـخ  راـب  : دـییوگب :» دوـمرف ، دنتـسرف دورد 

( . 3  ) يدینادرگ كرابم  میهاربا  نادناخ  رب  هک  نانچ  نادرگ  كرابم  دمحم  نادناخ  رب  دمحم و  رب  و.يداتسرف 

رب هنوگچ  هک  داد  یم  میلعت  وا  هب  هک  یلاح  رد  هدابع  نب  دعس  سلجم  رد  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراصنا  دوعسم  وبا  زا  ملسم 
رب ،و  يداتـسرف دورد  میهاربا  نادناخ  رب  هک  هنوگ  نامه  ، تسرف دورد  دـمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  : دـییوگب :» دومرف ، دتـسرف دورد  وا 

(4  ) يراوگرزب هدوتس  وت  یتسارب  ، يداد تکرب  نایناهج  نایم  رد  میهاربا  نادناخ  رب  هک  نانچ  نادرگ  كرابم  دمحم  لآ  رب  دمحم و 
.

ناـنآ هـب  ار  وا  رب  نداتـسرف  دورد  یگنوـگچ  اـت  دنتــساوخ  ربماـیپ  زا  یناـسک  هـک  تـسا  هدرک  لـقن  قـیرط  ود  هـب  هـحلط  زا  ییاـسن 
نادناخ میهاربا و  رب  هک  نانچ  تسرف  دورد  دمحم  نادناخ  رب  دمحم و  رب  ایادخ  راب  : دییوگب :» دومرف شزومآ  لاح  رد  ربمایپ  ، دزومایب
نادناخ میهاربا و  رب  هک  هنوگ  نامه  هد  تکرب  وا  نادناخ  رب  دمحم و  رب  ،و  يراوگرزب هدوتس  وت  هک  یتسارب  ، يداتسرف دورد  میهاربا 

( . 5  ) يراوگرزب هدوتس و  وت  انامه  يداد  تکرب  میهاربا 

ناناملسم هب  وا  هتسویپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوعسم  نب  هللا  دبع  زا  هجام  نبا 
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رب میهاربا و  رب  هک  ناـنچ  تسرف  دورد  دـمحم  نادـناخ  رب  دـمحم و  رب  ! ادـنوادخ :»... دـنیوگب ربماـیپ  رب  دورد  عقوم  هک  تخومآ  یم 
میهاربا و رب  هک  نانچ  نادرگ  كرابم  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  ! ایادـخ راب.يراوگرزب  هدوتـس  وت  هک  يداتـسرف  دورد  میهاربا  نادـناخ 

( . 6  ) يراوگرزب هدوتس  وت  هک  یتسارب  يدینادرگ  كرابم  میهاربا  نادناخ 

دورد مه  وا  نادناخ  رب  دنتـسرف  یم  دورد  وا  رب  هاگ  ره  ات  تسا  هدرک  رومام  ار  ناناملـسم  ربمایپ  هک  دـنهد  یم  یهاوگ  ثیداحا  نیا 
ای هیموی و  ياهزامن  يادا  ماگنه  هب  يو  رب  نداتـسرف  دورد  نیا  هچ.تسوا  رب  دورد  ممتم  ناـنآ  رب  نداتـسرف  دورد  هک  نیا  ،و  دنتـسرف

ربمایپ دوخ  رب  هک  نانچ  دنا  هداتـسرف  یم  دورد  ربمایپ  نادـناخ  رب  ناش  هیموی  ياهزامن  رد  هتـسویپ  ، ناناملـسم و.دـشاب  زامن  زا  جراخ 
.دنا هداتسرف  یم  دورد 

رد.دنتـسرف یم  دورد  وا  دوخ  رب  هک  نانچ  دنتـسرف  دورد  وا  نادناخ  رب  ات  دـهد  یم  روتـسد  دوخ  ناوریپ  هب  ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه 
هاگنآ هژیوب  ، دیوگ یمن  نخس  اوه  يور  زا  هک  تسا  يربمایپ  وا  هچ  دنک ، یم  رداص  گرزب  يادخ  بناج  زا  ار  روتـسد  نیا  تقیقح 

.دزومآ یم  ار  ناش  ینید  روما  ناناملسم  هب  هک 

ص)  ) دمحم صخش  رب  هک  هنوگ  نامه  دنتـسرف  دورد  دمحم  نادناخ  رب  ات  دننک  یم  رومام  ار  ناناملـسم  شلوسر  ادخ و  هک  ینامز 
نیا هب  .دنتـسرف ) یم  تاولـص  ، نتـشون ای  ندـناوخ و  هبطخ  اـی  نتفگ  نخـس  ماـگنه  هب  ناناملـسم  هک  اـسب  هچ  و  ، ) دنتـسرف یم  دورد 

نیرتکیدزن ربمایپ و  هبتر  زا  دعب  يا  هبتر  رد  تسا و  هدرب  رتالاب  ناناملـسم  همه  ماقم  زا  ار  ناشیا  تلزنم  هدیـشخب و  تفارـش  نادناخ 
.تسا هداد  رارق  ماقم  جرا و  رد  وا  هب  دارفا 

؟ دوب يدنواشیوخ  رطاخ  هب  تشادگرزب  نیا  ایآ 

رد ، تسا ربمایپ  اب  نانآ  يدنواشیوخ  ببس  هب  اهنت  - ناشیا رب  نداتسرف  دورد  اب  - ربمایپ نادناخ  تشادگرزب  هک  دوش  یم  روصت  یهاگ 
یتروص
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يزایتما يا و  هلیبق  يرترب  لصا  کی  نالعا  ، هزادـنا نیا  ات  نانآ  تشادـگرزب  نارگید و  زا  ناـشیازیامت  ، دـشاب رارق  نیا  زا  بلطم  هک 
.دنک یم  ضقن  ار  یمالسا  لوصا  زا  يرامش  دراد و  تافانم  مالسا  حور  اب  هک  دوب  دهاوخ 

دنوادـخ هاگـشیپ  رد  مدرم  مامت  دـیوگ  یم  هک  تسا  یلـصا  ، دوش یم  ضقن  يا  هلیبق  يرترب  اعدا  نیا  ياـنبم  رب  هک  یلوصا  هلمج  زا 
مدرم و نایم  ياه  هلـصاف  ندرب  نیب  زا  یفارـشا و  تموکح  ندرک  دوبان  یمالـسا  تلاسر  ياهفده  نیرتمهم  هلمج  زا  یتسارب  ، دنربارب

درم زا  ار  امش  ام  مدرم  يا  :» دنک یم  مالعا  نینچ  نآرق  و.تسا  هدوب  یتاقبط  ياه  هلـصاف  زا  يراع  هچراپکی و  يا  هعماج  هب  یبایتسد 
ادـخ هاگـشیپ  رد  امـش  نیرتدـنمجرا  هک  یتـسارب  دیـسانشب  ار  رگیدـکی  اـت  میداد  رارق  هلیبـق  هلیبـق  هبعـش و  هبعـش  ،و  میدـیرفآ نز  و 

يا :» دومرف درک و  مالعا  يربارب  زاغآ  زور  ار  هکم  نیکرشم  رب  هبلغ  زور  ربمایپ  هیآ 12 . ) تارجح  هروس  « ) .تسامش نیرتراگزیهرپ 
زا مدآ  مدآ و  زا  مدرم  همه  ، تسا هتفرگ  امـش  زا  ار  ناردـپ  هب  یـشورف  رخف  تیلهاـج و  ناـمز  ینیبدوخ  ، دـنوادخ شیرق ! هلیبـق  هدوت 

( . 7  ) تسامش نیرتراگزیهرپ  ادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  هک  یتسارب   .» تسا كاخ 

هداد ماجنا  - دب هچ  بوخ و  هچ  - وا دنواشیوخ  هک  يراک  رطاخ  هب  ار  شناگدنب  زا  یـسک  هن  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ، لوصا هلمج  زا  و 
مه ،و  دـیزیهرپب ناتراگدرورپ  زا  مدرم  يا  :» دـیامرف یم  مالعا  ریز  حرـش  هب  نآرق  و.دـنک  یم  تازاـجم  هن  دـهد و  یم  شاداـپ  ، تسا
ادخ هدعو  هک  یتسارب  ، دنکن ینابیتشپ  دوخ  ردپ  زا  يدنزرف  چیه  دنکن و  تیامح  ار  دوخ  دـنزرف  يردـپ  چـیه  هک  يزور  زا  دیـسرتب 

چیه :» تسا رگید  هیآ  رد  و  ( . 8 « ) دزاسن رورغم  ادخ  هب  ار  امش  يا  هدنهد  بیرف  دبیرفن و  ار  امش  ایند  یناگدنز  سپ  تسا  قح 
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هچ رگا  دوشن  لـمح  نآ  زا  يزیچ  ، دـشاب نآ  لـمح  راتـساوخ  يراـبنارگ  دـنچ  ره  ، دـشک یمن  شود  هب  ار  يرگید  هاـنگ  راـب  یـسک 
( . 9 « ) ...دشاب دنواشیوخ 

تقاـط و قوف  لـمع  رطاـخ  هب  ار  یـسک  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  ، دراد ضقاـنت  يا  هلیبق  ییوج  يرترب  هشیدـنا  اـب  هک  یلوصا  هلمج  زا 
نیا زا.تسا  يرایتخا  ریغ  يرما  هداوناخ  هب  درف  باستنا.دـهد  یم  شاداپ  هن  دـنک و  یم  تازاجم  هن  ، شراـیتخا ناوت و  دـح  زا  رتـالاب 

رب ، ینیعم هداوناخ  هب  باستنا  رطاخ  هب  ار  سک  چیه  وا  هک  میـشاب  دقتعم  ، دنوادخ تلادع  هب  داقتعا  اب  هک  تسا  حیحـص  یقطنم و  ، ور
هک ارچ  ، دنک یم  یگداتسیا  يا  هلیبق  ای  یموق و  يداژن ، ، يدرف يرترب  عون  ره  لباقم  رد  مالـسا  هک  یتسارب.دهد  یمن  يرترب  نارگید 

.تسا صخش  ناوت  زا  رتارف  لمع  رب  رفیک  ای  شاداپ  هباثم  هب  اه  يرترب  هنوگ  نیا 

لیماف و ، هداوناخ ، تدالو زا  شیپ  ام  زا  کی  چیه.تسین  صخش  نآ  دوخ  هتخاس  صخش  ای  لیماف و  ، هداوناخ کی  هب  صخش  باستنا 
ار یـسک  دنوادخ  هک  دریذپ  یمن  لقع  نیاربانب.میا  هدـمآ  ایند  هب  اهیگتـسباو  نامه  اب  هکلب  ، میا هدرکن  باختنا  ار  دوخ  تیـصخش  ای 
وا و  دنناسکی ، دنوادخ  هاگـشیپ  رد  مدرم  همه  هک  ارچ.درامـشب  راوخ  ای  درادـب و  یمارگ  ینیعم  هداوناخ  هب  شباستنا  ببـس  هب  افرص 
هک تسا  ساسا  نیا  رب.دنهد  یم  ماجنا  دوخ  رایتخا  هب  هک  يدـب  ای  بوخ و  راک  لیلد  هب  رگم  دراذـگ  یمن  ناگدـیرفآ  نایم  يزیامت 
هک - دشاب حیحص  لوصا  نیا  رگا.دهد  یم  يرترب  ار  وا  دوخ  راکدب  راکهنگ و  ناگدنب  هب  تبـسن  دشخب و  یم  تفارـش  ار  راگزیهرپ 

مازلا نارگید و  رب  ناـنآ  نداد  يرترب  و  ص )  ) ربماـیپ نادـناخ  تشادـگرزب  ناـیم  اـهنآ و  نیب  عـمج  سپ  - تـسا حیحـص  دـیدرت  یب 
یضقانت ، دوب دهاوخ  لکشم  ( ، ص  ) ربمایپ هب  ناشباستنا  رطاخ  هب  طقف  مه  نآ  ناشیا  هب  نداتسرف  دورد  رب  ناناملسم 
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.درادن دوجو 

: تسا همدقم  ود  رب  ینتبم  ههبش  نیا  هک  ، میوش یم  روآدای  ضقانت  نیا  ندوب  موهوم  حیضوت  يارب 

یمرب بلطم  نیا  هب  ، وا رب  تاولـص  ماگنه  هب  ناشیا  رب  نداتـسرف  دورد  هب  ناناملـسم  مازلا  اب  ص )  ) دـمحم نادـناخ  تشادـگرزب  ( 1)
نامه زج  تشادگرزب  نیا  يارب  يرگید  لیلد  -و  دنراد وا  هب  باستنا  دنتسه و  ص )  ) دمحم ترـضح  نادنواشیوخ  نانآ  - هک ددرگ 

.درادن دوجو  يدنواشیوخ 

چیه هب  ، ادـخ هاگـشیپ  رد  مدرم  يربارب  - ) دـش هتفگ  البق  هک  يا  هناگ  هس  لوصا  اب  لیلد  نیا  هب  نانآ  تشادـگرزب  هک  نیا  رگید  ( 2)
جراخ وا و  تردق  قوف  هچنآ  هب  تبـسن  ار  یـسک  دوش  یمن  هداد  نادنواشیوخ  زا  يدنواشیوخ  لمع  رطاخ  هب  باقع  باوث و  یـسک 

.دراد تافانم  ( - .دنهد یمن  باقع  باوث و  ، تسه شرایتخا  زا 

چیه يدنواشیوخ  میدقتعم  ام  اریز  تسا ، تحص  زا  رود  هب  لوا  همدقم  اما  ، درادن دوجو  نآ  رد  يدیدرت  تسا و  حیحص  مود  همدقم 
- داژن ره  زا  - دربـب ار  وا  ناـمرف  هک  سک  ره  يارب  ار  تشهب  دـنوادخ  .دراد  یمن  ناـما  رد  یهلا  رفیک  زا  ار  وا  ص )  ) ربماـیپ هـب  سک 
رب لمتـشم  نآرق.دـشاب  ص )  ) ربماـیپ نادـنزرف  زا  هک  دـنچ  ره  ; دـنک یناـمرفان  ار  وا  هک  سک  نآ  ره  يارب  ار  منهج  ،و  تسا هدـیرفآ 
وبا ياهتـسد  داـب  هدـیرب  : » تسا ربماـیپ  يوـمع  وا  هـک  یتروـص  رد  تـسا  هدـش  لزاـن  بـهل  وـبا  شهوـکن  رد  هـک  تـسا  يا  هروـس 
شک مزیه  شرـسمه  ،و  دیآ رد  نازورف  شتآ  رد  يدوزب  دـنکن ، عفد  وا  زا  ار  باذـع  ، تسا هدروآ  تسد  هب  هچنآ  ره  تورث و  ، بهل

( . 10  ) تسامرخ فیل  زا  ینامسیر  شندرگ  هب  هک  یلاح  رد  ، تسا

دنتسین ص )  ) ربمایپ نادناخ  زا  مشاه  ینب  مامت 

یمن ربماـیپ  هب  ناـبوسنم  همه  لـماش  ( « ص  ) دـمحم لآ  هملک  هک  تسا  نـیا  دوـش  هدـیمهف  حـضاو  روـط  هـب  تـسا  مزـال  هـک  يزیچ 
زا ناگیامورف  زین  نایمشاه و  رتشیب  هملک  نآ  ، هچ ، دوش
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هب بستنم  دارفا  زا  يرایـسب  هک  اریز  ، دـش یم  هدرمـش  يا  هلیبق  زیامت  یعون  ، دوب نانچ  رگا.دریگ  یمن  رب  رد  ار  دـمحم  ترـضح  لسن 
رادروخرب زایتما  نیا  زا  یگمه  رگا.دندرکن  تمدـخ  مالـسا  هب  دوب  ربمایپ  تساوخ  هک  هنوگ  نآ  ،و  دنتـشادنرب ماگ  وا  طخ  رد  ، ربمایپ

داقتعا هعماـج و  ندرک  یتاـقبط  هب  توعد  یعون  دوخ  ، دـنوش هتـشاد  گرزب  زین  ناـنآ  ربماـیپ  رب  دورد  ماـگنه  هب  دوب  مزـال  دـندوب و 
مالسا تسا و  ضقانتم  - تساوقت ورگ  رد  يرترب  : دنک یم  نالعا  هک  - ینآرق لصا  اب  بلطم  نیا  و.تسا  يا  هلیبق  ياهزایتما  هب  نتشاد 
ربمایپ نادنواشیوخ  زا  یصخشم  دارفا  ( « ص  ) دمحم لآ  هملک  زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  تقیقح.تسین  ضقانت  راچد  دوخ  يدوخ  هب 
ببـس هب  هن  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناـسک  دارفا  نیا.تسا  هدـیزگرب  ار  ناـنآ  یتلیـضف  ندوب  اراد  لـیلد  هب  دـنوادخ  هک  تسا 
حیحـص هویـش  هب  ناـنآ.تسا  هدـیزگرب  دـنراد ، رارق  تلیـضف  بتارم  نیرتـالاب  رد  ناـشیا  هک  تهج  نآ  زا  هکلب  ، ربماـیپ اـب  ناـشتبارق 

.دندشن ادج  ود  نیا  زا  راتفگ  راتفر و  رد  دندرک و  تعاطا  شربمایپ  هریس  ادخ و  باتک  زا  دندرک و  یگدنز  یمالسا 

.تسا نانآ  يرترب  لیلد  ، نانآ هب  ص )  ) ربمایپ نداد  يرترب 

نادـب تقیقح  رد  میتسرف  دورد  زین  شنادـناخ  رب  میتسرف  یم  دورد  وا  رب  هاگ  ره  ات  دـهد  یم  نامرف  ام  هب  ص )  ) ربماـیپ هک  یماـگنه 
نینچ هتـسیاش  ار  ناـنآ  هک  تسا  یبلطم  نیا.دـهد  یم  ربـخ  اـم  هب  ، تلیـضف لـمع و  ملع و  رظن  زا  نارگید  رب  ناـنآ  يرترب  زا  هلیـسو 
تفار یگتـسیاش  نودب  هدوهیب و  ار  يا  هدنب  هک  تسا  نآ  زا  رتلداع  دنوادخ  هک  یتسارب.دزاس  یم  دننام ، یب  هنادواج و  یتشادگرزب 

.دشخب

صاخـشا تشادـیمارگ  هب  ار  ام  هلـصافالب  تساوقت و  نامه  یگرزب  رایعم  هک  دـیامرف  یم  نالعا  گرزب  دـنوادخ  هک  یماگنه  ، يرآ
میسر یم  هجیتن  نیا  هب  ، دهد یم  روتسد  ینیعم 
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هدـش دای  لوصا  نایم  یـضقانت  هنوگ  چـیه  بیترت  نیا  هب.دـنرترب  رتالاو و  نارگید  زا  - دـنرتراگزیهرپ هک  تهج  نآ  زا  - دارفا نآ  هک 
.مینک یم  دروخرب  یلماک  یگنهامه  هب  هکلب  ، میبای یمن  ( ، ص  ) ربمایپ نادناخ  تشادیمارگ  یمالسا و 

تساهنآ ماقم  يدنلب  رب  هاوگ  نانآ  یگدنز  خیرات 

نینچ راوازـس  ناـنآ  هک  مینک  یم  يریگ  هجیتـن  نـینچ  - ناـشیا رب  نداتـسرف  دورد  لـیلد  هـب  - ربماـیپ نادـناخ  تشادـگرزب  زا  اـم  رگا 
ددص رد  نم  نونکا  مه  هتبلا.دـنک  یم  دـییات  ار  يریگ  هجیتن  نیا  هک  تسا  ناشیا  یگدـنز  خـیرات  تقیقح  رد  ، دنتـسه یتشادـگرزب 

هک مینک  یم  هدنسب  نیا  هب  نونکا  ، ما هتشاذگاو  هدنیآ  لصف  هب  ار  نآ  هکلب  ، منک ثحب  ربمایپ  نادناخ  دارفا  نییعت  هب  عجار  هک  متـسین 
زا نیـسح  نسح و  شدـنزرف  ود  ارهز و  همطاف  شرـسمه  بلاط و  یبا  نب  یلع  هک  نیا  رب  دـنراد  رظن  قاـفتا  ناناملـسم  ماـمت  ، میوگب

تشادیمارگ نیا  هب  ار  ناشیا  یگتسیاش  مه  دنک و  یم  دییات  ار  ام  تشادرب  نیا  زین  نانآ  یگدنز  خیرات  دندمحم و  ترضح  نادناخ 
، مالسا نامرهق  ، نادهاجم رورـس  ، بلاط یبا  نب  یلع  هک  دنبایرد  دنناوت  یم  یناسآ  هب  مالـسا  خیرات  ناگدنناوخ.دناسر  یم  توبث  هب 

هدوب ص )  ) ربماـیپ تاـمیلعت  هب  درف  نیرتعیطم  نآ و  لوصا  نآرق و  هب  درف  نیرتدـنبیاپ  نیرتدـنم و  هقـالع  ، ربماـیپ باحـصا  نیرتاـناد 
.تسا

رد هک  دوب  يدرم  وا  اریز.تسا  هدوب  ریظن  یب  - عـطق روـطب  - تورث تردـق و  ، ماـقم دـننام  یگدـنز  يداـم  ياـه  هبنج  زا  وا  ییاـسراپ 
.داد یمن  هار  دوخ  هب  دیدرت  ، دید یم  يدام  ياهشزرا  اهنآ و  نایم  يدروخرب  هک  اج  ره  ، رترب ياه  هوسا  باختنا 

لقن ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  هک  تسا  ثیدـح  نیا  تحـص  هاوگ  هغالبلا  جـهن  نیماضم  ، تسا روآ  تریح  ، وا شناد  یگدرتسگ  اـفرژ و 
( . 11 « ) دوش دراو  نآ  هزاورد  زا  دیاب  ، دنک رهش  نآ  گنهآ  سک  ره  سپ  ; نآ هزاورد  ع )  ) یلع مملع و  رهش  نم  :» هک دنا  هدرک 

شدنزرف ود  ارهز و  همطاف  ینعی  ص )  ) دمحم نادناخ  زا  رگید  نت  هس  یگدنز  خیرات 
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یگدـنز ياه  هوسا  نانآ  ،و  دنتـشاد رارق  اوقت  بتارم  نیرتـالاب  رد  ، ناـشیا هک  نیا  رب  تسا  ینـشور  لـیلد  دوخ  ( ، ع  ) نیـسح نسح و 
.دندوب یمالسا  حیحص 

نانآ تلیضف  رب  ص )  ) ربمایپ تداهش 

تمظع و بتارم  نیرتالاب  رد  ار  نانآ  هک  ، درادـن دوجو  ناـشیا  هراـبرد  ربماـیپ  ياـهیهاوگ  زا  رتمهم  یلیلد  نت  راـهچ  نیا  تلیـضف  رب 
اب هک  یـسک  ره  اب  :» دومرف نیـسح  نسح و  ، همطاف ، یلع هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ادخ  لوسر  زا  مقرا  نب  دیز.دهد  یم  رارق  تلیـضف 

براحم هک  ره  اب  ربمایپ  هک  تسین  لوقعم  ( . 12  ) مزیتس رد  دشاب  زیتس  رد  امش  اب  هک  ره  اب  محلص و  رد  دشاب  شزاس  حلص و  رد  امش 
ربمایپ.دنشاب ریذپان  ییادج  نآ  زا  قح و  اب  مزالم  نانآ  زا  کی  ره  هک  یتقورگم  دشاب  گنج  رد  تسا  نیسح  نسح و  ، همطاف ، یلع اب 

.دنشاب قح  رب  نانمشد  نآ  هک  یلاح  رد  دنک  ینمشد  نت  راهچ  نیا  نانمشد  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب 

یـسک یلع  زجب  ،و  وا زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  :» دومرف یم  هک  دینـش  ادـخ  لوسر  زا  دوخ  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  هدانج  نب  یـشبح 
( . 13 « ) دنک یمن  ادا  نم  فرط  زا  ار  یقح 

سابع.دـشخب زاـیتما  نارگید  رب  - دوخ اـب  يدـنواشیوخ  رطاـخ  هب  - ار یلع  هک  تسا  هدوبن  نآ  ص )  ) ربماـیپ دوصقم  هک  تسا  یعیبط 
دنتـشاد ص )  ) ربمایپ اب  ار  يدـنواشیوخ  نامه  ، بلاط یبا  نب  رفعج  نانآ  نایم  رد  نایمـشاه و  رگید  ، تسا هدوب  ص )  ) ربماـیپ يومع 

یم ص )  ) ادـخ لوسر  بناج  زا  قح  يادا  هتـسیاش  اهنآ  زا  مادـک  ره  دـیاب  ، دوب زاـیتما  ببـس  يدـنواشیوخ  رگا.تشاد  ع )  ) یلع هک 
ع)  ) یلع هک  نآ  زج  تسین  نآ  و   « .دنک یمن  ادا  ار  یقح  نم  بناج  زا  یسک  ، یلع زج  :» تسا هدومرف  دوخ  وا  هک  یتروص  رد  ، دندوب

ربمایپ يوس  زا  قح  يادا  يارب 
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نب دعـس  هک  تسا  ثیدح  رد.دنا  هدوب  هرهب  یب  اهنآ  زا  ناناملـسم  رگید  هک  هدوب  یعیبط  ياهدادعتـسا  دجاو  ، وا اب  تهباشم  و  (ص )
زا هک  ییوگ  یم  يدرم  هرابرد  ار  فرح  نیا  ایآ  : تفگ وا  هب  - درک یم  شهوکن  ار  ع )  ) یلع ماقم  هیواـعم  هک  یماـگنه  صاـقو  یبا 
یم وا  هب  مدینـش  »و  .تسوا رورـس  یلع  سپ  ، میوا رورـس  نم  هک  ار  یـسک  ره  :» تفگ یم  هـک  ، مدینـش وا  هراـبرد  ص )  ) ادـخ ربماـیپ 

( . 14 « ) دمآ دهاوخن  يربمایپ  چیه  نم  زا  سپ  هک  نیا  زج  ، یسوم هب  تبسن  ینوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبسن  وت  :» دومرف

ناملـسم نز  درم و  ره  رایتخا  بحاص  ار  وا  لوا  ترابع  رد  ، تسا هدادن  رگید  سک  چیه  هب  هک  هدیـشخب  یلع  هب  یتلزنم  ، ادخ لوسر 
ص)  ) ربمایپ ترابع  نیا  تسا و  رتراوازـس  ناشیا  رب  نانمؤم  دوخ  زا  ربمایپ  دیوگ : یم  تحارـص  هب  نآرق  هک  نآ  هچ  تسا  هداد  رارق 

.تساهنآ رایتخا  بحاص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یناسک  مامت  رایتخا  بحاص  وا  سپ  دنک  یم  اطعا  یلع  هب  ار  هاگیاج  نامه 

ادخ ربمایپ  زا  دعب  هبتر  رد  يو  هک  تسا  نینچ  نآ  يانعم  ،و  تسا هداد  رارق  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  ار  یلع  ، مود مالک  رد  و 
رب ، هجیتن رد.دوبن  نوراه  هیاپمه  تلیضف  رد  یسوم  موق  نایم  یسک  دوب و  یـسوم  زا  سپ  هبتر  رد  نوراه  هک  تسا  یهیدب.دراد  رارق 

.تسین راک  رد  یتوبن  ص )  ) دمحم ترضح  زا  سپ  هک  توبن  ماقم  زج  تسا  هدوب  نوراه  ياهماقم  همه  ياراد  یلع  ، نخس نیا  قبط 

یشاب یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبسن  هک  يدنـسپ  یمن  ایآ  :» دومرف یلع  هب  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراخب 
رد تشهب  هـب  دورو  هـتبلا  ( . 16  ) تسا تشهب  ناـنز  يوناـب  همطاـف  : » دوـمرف ادـخ  ربماـیپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يراـخب  زین  و  ( . 15)

یتروص رد  و.تساوقت  يورگ 
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.دوب دهاوخ  مه  نانز  نیرتراکزیهرپ  سپ  ، دشاب تشهب  نانز  يوناب  همطاف  هک 

هک ره  تسا و  هتـشاد  تسود  ارم  درادـب  تسود  ار  نیـسح  نسح و  سک  ره  :» دومرف ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  هریره  وـبا 
لثم ناه  :» دومرف ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  كردتـسم  رد  مکاـح  و  ( . 17  ) تسا هدروآ  مشخ  هب  ارم  ، دروآ مشخ  هـب  ار  ناـنآ 

« دـش قرغ  ، درک فلخت  نآ  زا  هک  ره  تفای و  تاجن  دـش  نآ  راوس  سک  ره  ، تسا حون  یتشک  دـننامه  - امـش نایم  رد  - نم نادـناخ 
( . 18)

تسین نیا  زج  يزیچ  ، نآ ینعم  ;و  ندش قرغ  تلع  ار  ناشیا  تفلاخم  تسا و  هداد  رارق  تاجن  هلیسو  ار  تیب  لها  يوریپ  ادخ  ربمایپ 
.تسوا اب  تفلاخم  ، ناشیا اب  تفلاخم  ،و  وا تعاطا  ، ناشیا تعاطا  سپ  تسوا ، راتفر  راتفگ و  قباطم  ناشیا  راتفر  راتفگ و  هک 

؟ دوبن اهنادناخ  ریاس  رد  نانآ  دننامه  یسک  ارچ 

یمارگ دیوگ  یم  هک  یلـصا  نآ  ربمایپ و  نادـناخ  زایتما  نیب  - یـضقانت چـیه  هک  میدـیمهف  اج  نیا  ات  : دـیوگب هک  دراد  قح  هدـنناوخ 
نیرتالاب رد  ناشیا  هک  تسا  تقیقح  نیا  زا  فشاک  نانآ  زامت  هک  اریز  ، درادـن دوجو  - تساهنآ نیرتراگزیهرپ  ادـخ  دزن  مدرم  نیرت 

شاداپ هن  ناشیا و  يارب  نارگید  لمع  رجا  هن  ، تسا هدوب  یفارـشا  تموکح  زیامت  عون  زا  هن  زیامت  نیا  اذـل  و.دـندوب  اوقت  ياه  هجرد 
تساهنآ تشاد  یمارگ  نیا  .دشاب  ص )  ) ربمایپ اب  يدنواشیوخ  نامه  هک  تسا  هدوب  ناشرایتخا  زا  نوریب  ناوت و  زا  جراخ  هک  یلمع 

.دنا هتفای  ار  نآ  یگتسیاش  ربمایپ  صخش  طخ  رد  تکرح  اب  دوخ و  هدیدنسپ  لامعا  اب  هک 

ربمایپ هداوناخ  نایم  رد  اهنت  ، زاتمم ناراگزیهرپ  نیا  هک  دـمآ  شیپ  هنوگچ  : میـسرپب هک  میراد  ار  قح  نیا  یلو  میدـیمهف  ار  اهنیا  همه 
؟ دندرکن روهظ  برع  ریغ  ياهداژن  رد  ای  برع  ياه  هداوناخ  رگید  رد  دندش و  تفای  (ص )

.تسا هتشادن  یگزات  اهتوبن  خیرات  رد 

نیا رب  ام  خساپ 
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نآرق تداهـش  هب  توبن  خیرات  سکع  هب  هکلب  تسین  يا  هزات  بلطم  اهتوبن  خیرات  رد  تسا  هداتفا  قافتا  هچنآ  هک  تسا  نیا  شـسرپ 
زا سک  چـیه  داد و  رارق  کیرـش  تلاسر  رد  ، هللا میلک  یـسوم  شردارب  اب  ار  نوراه  دـنوادخ  ، تسا اهدادـیور  هنوگ  نیا  زا  راـشرس 

نوراه صخش  یگتسیاش  لیلد  هب  ، مه خماش  ماقم  نیا  هب  یبایتسد  تخاسن  کیرش  وا  اب  تلاسر  رد  ار  نارگید  لیئارـسا و  ینب  مدرم 
ار متـشپ  هلیـسو  نادـب  ، هد رارق  - ار نوراه  مردارب  - يریزو منادـناخ  زا  نم  يارب  :» هللا میلک  شردارب  ياـعد  تباجتـسا  يارب  مه  دوب و 

يا : دومرف.ییانیب ام  لاح  هب  دوخ  وت  هک  مینک  دای  ناوارف  مییوگ و  حـیبست  رتشیب  ار  وت  اـت  نک  زاـبنا  نم  راـک  رد  ار  وا  ،و  نادرگ يوق 
( . 19 « ) دش هداد  وت  هب  یتساوخ  هچنآ  ! یسوم

ار وا  ياعد  دنوادخ  سپ  ، دهد رارق  مدرم  يارب  یناربهر  شنادنزرف  نایم  زا  هک  تساوخ  وا  زا  دـناوخ و  ار  شراگدرورپ  ع )  ) میهاربا
دوخ هب  هک  وا  نادنزرف  زا  يدرف  چیه  هک  نیا  نودب  ، دهد رارق  یناماما  وا  حلاص  نادنزرف  نیب  زا  هک  داد  هدعو  وا  هب  درک و  باجتسم 

نایاپ هب  سپ  ، دومزآ یتاملک  ابار  میهاربا  شراگدرورپ  هک  یماگنه  و  :» دنـسرب ـالاو  ماـقم  نآ  هب  دـنا  هتـشاد  اور  متـس  نارگید  هب  اـی 
« دسر یمن  ناراکمتـس  هب  نم  دهع  : تفگ منادنزرف ؟ زا  :و  تفگ میهاربا  ، مدـینادرگ مدرم  يارب  ماما  ار  وت  نم  : دومرف ، ار اهنآ  دـیناسر 
ار باتک  توبن و  وا  نادـنزرف  نایم  رد  هک  بیترت  نیا  هب  ، تسا هدرک  حیرـصت  میهاربا  ياعد  تباجتـسا  هب  رگید  ياج  نآرق  و  ( . 20)

ایند رد  ار  وا  رجا  میداد و  رارق  ار  باـتک  توـبن و  وا  لـسن  ناـیم  رد  میدرک و  تمحرم  وا  هب  ار  بوـقعی  قاحـسا و  :» تسا هداد  رارق 
رد وا  هک  هتبلا  میداد و 
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( . 21  ) تسا ناگتسیاش  زا  ترخآ 

میهاربا و نادناخ  ، حون ، مدآ دنوادخ  انامه  :» داد يرترب  نایناهج  رب  ار  نانآ  دیزگرب و  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخ  ، دنوادخ و 
( . 22  ) تساناد اونش و  ادخ  ،و  دیزگرب - یضعب رب  ار  یضعب  نادنزرف  - نایناهج رب  ار  نارمع  نادناخ 

ار نآ  ، ناگتشرف دومرف و  باجتسم  ار  وا  ياعد  دنوادخ  ، درک تساوخرد  ار  شنادنزرف  حالص  وا  زا  دناوخ و  ار  شراگدرورپ  ایرکز 
تمحرم كاـپ  يدـنزرف  دوـخ  بناـج  زا  نم  هب  اراـگدرورپ  تـفگ  ، دـناوخ ار  شراـگدرورپ  اـیرکز  اـجنآ  رد  :» دـنداد هدژم  يو  هـب 

وت دنوادخ  : دنداد ادن  - دناوخ یم  زامن  هداتسیا  بارحم  نایم  هک  یلاح  رد  - ار وا  ناگتشرف  سپ  ، ییاعد هدنونـش  وت  هک  یتسردب  ، امرف
زا يربمایپ  تاوهـش و  زا  سفن  هدـنرادزاب  ، رورـس ، ادـخ زا  يا  هملک  هدـننک  قیدـصت  هک  یلاح  رد  دـهد  یم  هدژم  ییحی  دوجو  هب  ار 

ریـسم نیا  رد  نیـشیپ  ياهتوبن  هک  نیا  رب  دـنراد  تلالد  ینـشور  هب  اهنیا  زا  ریغ  يرگید  رامـش  تاـیآ و  نیا  ( . 23  ) تسا ناگتسیاش 
دنا و هتـشاد  دوجو  - دندوب نانآ  دننامه  ناشراتفر  رد  هک  یناسک  - ناشیا نادنواشیوخ  قباس و  ناربمایپ  دالوا  زا  دنا و  هدرک  تکرح 
دنا و هتفای  ار  تلاسر  راب  ندیشک  شود  هب  قاقحتسا  هلیـسو  نادب  دنا و  هدیـسر  اوقت  تاجرد  هب  دنا و  هدرک  تکرح  نانیا  ریـسم  رد 

.تسا هدیزگرب  نایناهج  رگید  رب  ار  نانآ  دنوادخ 

نیا ياهاعد  تباجتـسا  يارب  اـی  : تسا هدـیرفآ  ار  يزاـتمم  دارفا  ناشنادـنزرف  زا  اـی  ناـشیا و  دوخ  زا  دـنوادخ  هک  نآ  بلطم  ریـسفت 
.هللا هملک  يالعا  نید و  رشن  هار  رد  نانآ  شالت  تهج  یشاداپ  ناونع  هب  ای  ناربمایپ و 

یماگنه هکلب  ، دنشاب هتـشاد  دوجو  ناراگزیهرپ  زا  یناگبخن  نینچ  نیا  ، ربمایپ نادناخ  نایم  رد  هک  تسین  یعیبط  ریغ  ، تروص نیا  رد 
ات دنشاب  هتشادن  دوجو  تیاده  ياهصخاش  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  نایم  رد  هک  دوب  دهاوخ  یعیبط  ریغ 
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رگا سپ  ، تسادـخ دزن  ناـنآ  نیرت  بوـبحم  ادـخ و  ناربماـیپ  نیرت  یمارگ  ص )  ) دـمحم ترـضح.دنسرب  اوـقت  بتارم  نیرتـالاب  هب 
هدـیرفآ ار  یناسک  نانآ  حـلاص  نادـنزرف  نایم  رد  هک  بیترت  نیا  هب  تسا  هتـشاد  یمارگ  ار  نارگید  ایرکز و  ، حون ، میهاربا دـنوادخ ،

.دنیزگرب نایناهج  رب  ار  نانآ  دنوادخ  ات  دنا  هتشاد  ار  نآ  قاقحتسا  هک  تسا 

هاگ ره  ؟ دـنیرفایب وا  نادـنزرف  نایم  رد  ار  قیال  ناربهر  ات  درادـن  یمارگ  ار  شنالوسر  نیرتزیزع  ناربمایپ و  متاخ  دـنوادخ  ارچ  سپ 
دمحم ارچ  ، تسا هدرک  وا  تلاسر  کیرـش  ار  شردارب  تسا و  هتـشاد  یمارگ  شنادناخ  زا  يریزو  ندـیزگرب  اب  ار  یـسوم  دـنوادخ 

تهج ره  زا  - تـسین وا  زا  سپ  يربماـیپ  چـیه  هـک  - توـبن زج  اـت  درادـن  یمارگ  شتیب  لـها  ناـیم  زا  يریزو  ندـیزگرب  اـب  ار  (ص )
؟ دشاب یسوم  هب  تبسن  نوراه  نوچمه 

زا دیـشاپ و  یم  نانآ  يور  هب  دوب  هدیـشون  دوخ  هک  یبآ  زا  لاح  نامه  رد  ، درک اـعد  یلع  يارب  همطاـف  فاـفز  بش  رد  ادـخ  ربماـیپ 
( . 24  ) درادهگن نوعلم  ناطیش  رش  زا  ار  ناشنادنزرف  نانآ و  ات  درک  یم  تساوخرد  دنوادخ 

تیب لها  نانیا  اراـگدرورپ  : » دومرف سپـس  تخادـنا  نینـسح  همطاـف و  ، یلع يور  ار  ییاـبع  ربماـیپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مکاـح  و 
تسا هتفرگ  قلعت  دنوادخ  هدارا  اققحم  :» درک لزان  ار  هیآ  نیا  گرزب  دنوادخ  »و  .تسرف دورد  دمحم  نادناخ  دمحم و  رب  سپ  ، دننم

( . 25 « ) دراد كاپ  ، تراهط يالعا  دح  رد  ار  امش  دنک و  فرطرب  ار  يدیلپ  ، هداوناخ امش  زا  ات 

هداد شاداپ  شا  هداوناـخ  هراـبرد  اـعد  تباجتـسا  هب  تلاـسر  ماـجنا  لـباقم  رد  هکنیا  رب  ص )  ) دـمحم ترـضح  تسا  راوازـس  هچ  و 
دـنیزگ و یمرب  دوخ  يردارب  هب  ار  ع )  ) یلع ادـخ  لوسر  مینیب  یم  هک  تسا  لیلد  ناـمه  هب  تسا  یعیبط  يرما  نیا  تقیقح  رد.دوش 

زج یسوم  هب  تبسن  ینوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبسن  وت  :» دیوگ یم  سپس 
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هک دنک  یم  نالعا  بیترت  نیا  هب  - دنا يدیلپ  زا  اربم  هک  - ار شنادناخ  مامت  تلیضف  وا  «. دوب دهاوخن  نم  زا  دعب  يربمایپ  چیه  هک  نیا 
یم دورد  وا  رب  هک  هنوگ  نامه  ات  - دیوگ یمن  نخـس  اوه  يور  زا  زگره  تسا و  قداص  هک  یلاح  رد  - دزاس یم  رومام  ار  ناناملـسم 
مالس دیتسرف و  دورد  وا  رب  ، دیراد نامیا  هک  یناسک  يا  :» هک دنهد  خساپ  ادخ  نامرف  نیا  هب  دنتسرف و  دورد  زین  شنادناخ  رب  دنتـسرف 

« .دیهد صوصخم 

ات هداد  روتسد  شربمایپ  هب  دنوادخ  .تسا  هللا  لوسر  نادناخ  هب  تبحم  ، یمالسا لوصا  هلمج  زا  ; دیوگ یم  تحارص  هب  دوخ  ، نآرق و 
نآ :» دشاب وا  نادناخ  هب  تبسن  ناشیا  یتسود  تبحم و  نامه  ، شاداپ نیا  دهاوخب و  شاداپ  دوخ  تلاسر  ماجنا  ربارب  رد  ناناملسم  زا 
امـش زا  ; وگب ، دنا هدرک  هتـسیاش  ياهراک  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  ، دهد یم  تراشب  ار  شناگدنب  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نامه 

یم یکین  نآ  رب  شیارب  اـم  ، دـنک بـسک  یکین  سک  ره  ،و  نادــنواشیوخ اـب  یتـسود  زج  هـب  ، مهاوـخ یمن  يرجا  تلاـسر  ماـجنا  رب 
( . 26  ) تسا هدنهد  شاداپ  هدنشخب  دنوادخ  انامه  ، مییازفا

هک منادـناخ  نآ  زا  نم  و  :» دوـمرف یلع  نب  نسح  هک  تسا  هدرک  لـقن  ع )  ) نیـسح نب  یلع  زا  دوـخ  دنـس  هـب  كردتـسم  رد  مکاـح 
رد امش  زا  وگب  : تسا هدومرف  شربمایپ  هب  گرزب  دنوادخ  ،و  تسا هدرمـش  بجاو  یناملـسم  ره  رب  ار  نانآ  تدوم  یتسود و  دنوادخ 
یم شیارب  یکین  نآ  رد  اـم  ، دـنک یکین  بـسک  هـک  ره  منادــنواشیوخ و  هـب  تدوـم  رگم  ، مهاوـخ یمن  يدزم  تلاـسر  ماـجنا  ربارب 

( . 27  ) تسا هداوناخ  ام  یتسود  ، یکین بسک  سپ.مییازفا 

زجب دهاوخ  یمن  تلاسر  يارب  يدزم  رجا و  ناشیا  زا  وا  : دـیوگب ناناملـسم  هب  ات  تسا  هدرک  رومام  ار  شربمایپ  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
ربمایپ تبحم  هک  تسین  نینچ  نخس  نیا  و  ( . دنیوا نادناخ  نامه  وا  نادنواشیوخ  و   ) وا نادنواشیوخ  رب  ناشیا  تدوم 
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هدش هدیرفآ  دوخ  نادنواشیوخ  تبحم  رب  یناسنا  ره  هک  نیا  باب  زا  دناد  يرـشب  هزیرغ  يادـن  هب  یخـساپ  شا  هداوناخ  هب  تبـسن  ار 
رد ، دنادرگ دوخ  صاخ  تبح  لومـشم  ار  نانآ  دشخب و  تلیـضف  مدرم  رگید  رب  ار  شنادناخ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  ربمایپ  هچ  ; تسا

هزیگنا نینچ  رگا  ،و  دوب دـهاوخ  یهاوخدوخ  هزیگنا  ، هزیگنا دـشاب ، نینچ  رگا  و.دنـشاب  ناشیا  زا  رتکیدزن  ادـخ  هب  نارگید  هک  یلاح 
ادخ نایم  هچ  ، دهد رارق  شنادناخ  رب  تبحم  ، تلاسر ماجنا  رب  ار  دوخ  رجا  ات  درک  یمن  رومام  ار  وا  دنوادخ  هنیآ  ره  دوب  نایم  رد  يا 

زا ات  داد  یمن  روتـسد  شربمایپ  هب  درک و  یمن  زیامتم  ار  ربمایپ  نادـناخ  دـنوادخ  !و  درادـن دوجو  یتبارق  شناگدـنب  زا  کـی  چـیه  و 
هب برق  بجوـم  ناـنآ  تبحم  دـندوب و  اوـقت  بتارم  نیرتـالاب  رد  ناـشیا  هک  تهج  نآ  زا  رگم  دـبلطب  ار  ناـنآ  هب  تبحم  ناناملـسم 

.تسا قح  يوس  هب  نومنهر  ناشیا  زا  يوریپ  تسادخ و 

اهتشون یپ 

.دنا هدرک  لقن  زین  ناخروم  زا  یهورگ  دعس ج 3 ص 321،و  نبا  يربکلا  تاقبطلا  -» 1

دروم رد   ) مراهچ ءزج  رد  ملـسم  ص 151 و  بازحا ) هروس  ریسفت  رد  - ریسفت باتک  رد   ) دوخ حیحـص  زا  مشـش  ءزج  رد  يراخب  -2
نبا ننس  رد  يذمرت 483، ننس  رد  ثیدح  هرامـش  ، دنا هدرک  تیاور  ار  بلطم  نیا  ص 136  دهشت ) زا  سپ  ربمایپ  رب  نداتـسرف  دورد 

.تسا هدرک  لقن  ار  نآ  دلج 3 ص 48  دوخ  حیحص  رد  ییاسن  و.تسا  هجام 904 

هدرک لـقن  ار  بلطم  نآ  هب  بیرق  ، دیعـس وـبا  زا  دوخ ص 49  حیحـص  زا  موـس  ءزج  رد  یئاـسن  ص 151.و  يراخب ج 6  حیحـص  -3
.تسا

ملسم ج 4 ص 125. حیحص  -4

ییاسن ج 3 ص 48. حیحص  -5

ثیدح 906. هرامش  هجام ج 1 ص 294-293. نبا  ننس  -6

مود ص 412. ءزج  ، ماشه نبا  هریس  -7

(31  ) نامقل هروس  -8
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هیآ 33.

هیآ 19. ( 35  ) رطاف هروس  -9

( . 11  ) دسم هروس  -10

،ج 3،ص 226. كردتسم حیحص  : مکاح -11

ثیدح 145. - هجام نبا  ننس  -12

ثیدح 143. ، دوخ ننس  رد  هجام  نبا  -13

ثیدح 121. ، هجام نبا  ننس  -14

ص 24. ( ، یلع لئاضف  باب   ) يراخب حیحص  زا  مجنپ  ءزج  -15

.ربمایپ ناشیوخ  لیاضف  باب  رد  باتک ص 25  نامه  -16

ثیدح 143. - هجام نبا  ننس  -17

كردتسم ص 151. زا  موس  ءزج.تسا  هدناسر  رذ  یبا  هب  ار  تیاور  دنس  ، مکاح -18

ات 36. هیآ 29  ، هط هروس  -19

هیآ 124. ، هرقب هروس  -20

هیآ 27. توبکنع  هروس  -21

هیآ 34-33. ، نارمع لآ  هروس  -22

هیآ 39-38. ( 3  ) نارمع لآ  -23

یقتم و.تسا  هدروآ  ار  نآ  بقانم  » رد دـمحا  و  دلج 2 ص 180 ) رـصم  داحتا  هناخپاچ   ) يربط بحم  ظفاح  زا  هرـضنلا  ضایر  -» 24
هتفگ هدرک و  تیاور  دوخ ج 9 ص 209  عـمجم  رد  یمثیه  ریرج و  نبا  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  لـقن  لامعلا ج 7 ص 113  زنک  » رد
همه .تسا  هدرک  جارختسا  ار  نآ  دنس  متاح  وبا  : تسا هتفگ  وا  ،و  دنا هدرک  لقن  ص 84 )  ) دوخ قعاوص  رد  رجح  نبا  یناربط و  تسا 

.تسا هدروآ  موس  پاچ  هتسلا ج 2 ص 143  حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  » دوخ باتک  رد  يدابآ  زوریف  ار  اهنیا 

كردتسم ج 3،ص 128. -25
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.دنتسه یندم  ، دعب هیآ  ود  هیآ و  نیا  یلو  تسا  یکم  هروس  هیآ 23  ، يروش هروس  -26

27-ج 3 ص 172.

مود لصف 

؟ دنربمایپ تیب  لها  یناسک  هچ 

نیا ياطعا  هک  میدرک  تباث  میتفگ و  نخس  - ناشیارب نداتسرف  دورد  اب  - نید رد  ربمایپ  نادناخ  ندرک  زاتمم  هب  عجار  شیپ  لصف  رد 
حیضوت.درادن یتافانم  ، تساهنآ نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  مدرم  نیرت  یمارگ  دراد : یم  نالعا  هک  یمالسا  لصا  اب  ، ناشیا هب  الاو  ماقم 

نیا مه  تسا و  ندرمـش  رترب  نینچ  يارب  ناشیا  یگتـسیاش  نانآ و  تلیـضف  زا  فشاک  نادناخ  نیا  هب  دـنوادخ  نداد  يرترب  هک  نیا 
،و تشاد یگنهامه  يریگ  هجیتن  نیا  اب  ناشلامعا  هک  میدید  قحب  و.دنیاوقت  تاجرد  نیرتالاب  رد  نانآ  هک 
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ناگدـنب دوجو  توبن  خـیرات  رد  هک  میدرک  فشک  سپـس  .دـنک  یم  راکـشآ  ار  یگتـسیاش  نیا  ناـنآ  دروـم  رد  ربماـیپ  ياـهتداهش 
تکرح اتـسار  نیمه  رد  نیـشیپ  ياهتوبن  هک  دزاس  یم  هاگآ  ار  ام  نآرق.تسا  هدوبن  يا  هزات  بلطم  ربمایپ  نادناخ  نایم  رد  ردـقیلاع 

هک هاـگنآ  ،و  دیـشخب يرترب  ناـیناهج  رب  ار  ناـنآ  دـیزگرب و  ار  نارمع  نادـناخ  میهاربا و  نادـناخ  ، دـنوادخ هـک  اـج  نآ  ، دـنا هدرک 
تمحرم ینیشناج  ، وا هب  درک و  باجتسم  ار  ایرکز  ياعد  دنوادخ  تخاس و  کیرش  یـسوم  شردارب  تلاسر  رد  ار  نوراه  ، دنوادخ

.دشاب بوقعی  نادناخ  ثراو  وا و  ثراو  ات  دومرف 

بلاط و یبا  نب  یلع  هک  میدش  روآدای  هتبلا  ، میدماین رب  ربمایپ  تیب  لها  رامش  ندرک  دودحم  ددص  رد  اما  میتفگ  نخس  اهنیا  همه  زا 
همه قافتا  رب  راتفگ  نآ  رد  ام  دانتـسا  ، دنتـسه یمارگ  نادناخ  نیا  ياضعا  ع )  ) نیـسح نسح و  شنادـنزرف  ارهز و  همطاف  شرـسمه 
نانآ هک  نیا  رب  يرگید  لیلد  ات  میتشادن  نآ  دـصق  و.دنتـسه  كرابم  هداوناخ  نآ  ياضعا  زا  نت  راهچ  نیا  هک  نیا  رب  دوب  ناناملـسم 

میظنت زا  ام  فده  ،و  میتشادن زین  یفن  ای  تابثا  تروص  هب  هچ  ار  نارگید  مان  ندروآ  دصق  ، هک روطنامه.میروایب  دنربمایپ  نادـناخ  زا 
.میسانش یم  ( « ص  ) دمحم لآ  هملک  زا  ار  رظن  دروم  دارفا  هلیسو  نادب  هک  تسا  ینشور  هشیدنا  رب  نتفای  تسد  نامه  ، لصف نیا 

لآ » رکذ اـهنآ  رد  تـسا و  هدــش  تـیاور  ادــخ  ربماـیپ  زا  هـک  تـسا  یثیداـحا  ناـمه  ، تـسا داـمتعا  هتــسیاش  ، دروـم نـیا  رد  هـچنآ 
زا هک  ار  یحیرص  ياهتیاور.تسا  زیچ  کی  تارابع  نیا  همه  زا  دوصقم  اج  نیا  رد.تسا  هدمآ  « وا ترتع  » ای »و  وا تیب  لها  » ای « دمحم

: درک میسقت  هتسد  ود  هب  ناوت  یم  تسا  هدش  لقن  هراب  نیا  رد  ص )  ) ربمایپ

ام ،و  تسا یمارگ  هداوناخ  نیا  فاصوا  هدنرادرب  رد  هک  یثیداحا  ( 1)
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هک ار  یناـسک  دورو  مه  ،و  دنتـسین فاـصوا  نآ  ياراد  هک  ار  يدارفا  جورخ  « دـمحم لآ  هملک  زا  میناوت  یم  فاـصوا  نآ  هلیـسو  هب 
.میسانشب موهفم  نآ  رد  ، دنفاصوا نآ  هب  فصتم 

تیب لها  » اـی « دـمحم لآ  هرمز  رد  ینیعم  صاخـشا  هک  نیا  رب  دـنراد  تلـالد  ینـشورب  هک  تسا  ییهاوگ  نمـضتم  هک  یثیداـحا  ( 2)
.دنی « وا ترتع  » ای »و  دمحم

[ تیبلا لها  ] فاصوا رگنایب  ثیداحا 

: تسا لیذ  ثیداحا  ، تسا فاصوا  رگنایب  هک  يوبن  حیرص  ياهتیاور  هلمج  زا 

ار اهنآ  رگا  ، متـشاذگ ياج  رب  ار  ییاهزیچ  امـش ، نایم  رد  نم  ! مدرم يا  :» دومرف ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـش  لقن  هللا  دـبع  نب  رباج  زا 
( . 1  ) منادناخ مترتع ، ،و  ادخ باتک  : دش دیهاوخن  هارمگ  زگره  ، دیریذپب

گنچ اهنادـب  رگا  هک  متـشاذگ  ياـج  رب  ییاـهزیچ  امـش  ناـیم  رد  هک  یتـسارب  :» دوـمرف ادـخ  لوـسر  هک  تـسا  مـقرا  نـب  دـیز  زا  و 
زگره ود  نآ  ;و  منادناخ ، مترتع -و  نیمز نامسآ و  نایم  هدش  هدیـشک  هتـشر  - ادخ باتک  : دش دیهاوخن  هارمگ  نم  زا  دعب  زگره  ، دینز

ارم ياج  ود  نآ  هرابرد  هنوگچ  نم  زا  دعب  ، دیـشاب بظاوم  سپ.دندرگ  زاب  نم  يوس  هب  [ رثوک ] ضوح رانک  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا 
( . 2  ) تفرگ دیهاوخ 

هتفای دادتما  هتشر  - ادخ باتک  : مراذگ یم  نیشناج  ود  امـش  نایم  رد  دوخ  زا  سپ  نم  :» تفگ ادخ  ربمایپ  هک  تسا  تباث  نب  دیز  زا  و 
نم يوس  هب  [ رثوک ] ضوح رانک  ات  دندرگن  ادج  زگره  ود  نآ  متیب و  لها  ، مترتع و  ( - نیمز ات  نامسآ  نیب  ام  ای   ) نیمز نامـسآ و  نیب 

( . 3 « ) دندرگ زاب 

نیا زا  هیانک  ] مدرک تباجا  مدـش و  توعد  [ هللا ءاقل  هب  ] نم ایوگ  :» دومرف مخ  ریدـغ  زور  رد  ادـخ  لوسر  هک  تسا  مقرا  نب  دـیز  زا  و 
گرزب و يادخ  باتک  : تسا يرگید  زا  رتگرزب  اهنآ  زا  یکی  - ما هتشاذگ  ردقنارگ  ئـش  ود  امـش  نایم  رد  [ ایند زا  متلحر  زا  سپ  : هک

ارم ياج  اهنآ  هب  تبسن  هنوگچ  هک  دیشاب  بظاوم  سپ.مترتع 
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يادخ هک  یتسارب  :» دومرف دعب  »و  .دندرگ زاب  نم  رب  [ رثوک ] ضوح رانک  ات  دـنوشن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  اهنآ  هچ  ، درک دـیهاوخ  رپ 
نم ار  هک  ره  :» تفگ تفرگ و  ار  یلع  تسد  هاـگ  نآ  « .متـسه ینمؤـم  ره  راـیتخا  بحاـص  نم  و  تسا ، نم  راـیتخا  بحاـص  گرزب 

ار سک  نآ  ره  رادب  نمـشد  درادب و  تسو  ار  وا  سک  ره  رادب  تسود  اراگدرورپ.تسوا  رایتخا  بحاص  [ یلع ] نیا ، مرایتخا بحاص 
( . 4 « ) دنک ینمشد  وا  اب  هک 

هب هک  دنتـسه  یناسک  هب  رـصحنم  ربمایپ  تیب  لـها  هک  نیا  رب  دـنراد  تلـالد  اـهنآ  هباـشم  ثیداـحا  زا  يرایـسب  ثیداـحا و  نیا  هتبلا 
: دنرادروخرب ریز  تافص  زا  یناوارف 

نیا هب  و.تسوا  لسن  نادناخ و  ناگدنام  یقاب  ناگتـشذگ و  زا  وا  نادـنواشیوخ  نیرتکیدزن  ، درم ترتع  ،و  دـنربمایپ ترتع  نانآ  ( 1)
( . 5  ) دنوش یم  جراخ  یمشاه  ریغ  باحصا  ربمایپ و  نارای  نانز و  ، ربمایپ تیب  لها  هدودحم  زا  بیترت 

رد ناراکزیهرپان  هک  یتروص  رد  ، دـنریذپان ییادـج  نآرق  زا  ناشیا  هک  اریز  ، دـنا یگتـسیاش  اوقت و  تاـجرد  نیرتـالاب  رد  ناـنآ  ( 2)
زا یمشاه  ریغ  ناراکهانگ  یلوا  قیرط  هب  مه  دننک و  یم  ینامرفان  ادخ  زا  هک  راکهانگ  نایمـشاه  ور  نآ  زا  و.دننآرق  فالخ  تهج 

.دنوش یم  جراخ  نانیا  رامش 

يدودحم ینید  شنیب  زا  دننادان و  هک  ینایمـشاه  دـنا  ینآرق  نابز  هب  مدرم  نیرتاناد  ینید و  شنیب  زا  تاجرد  نیرتالاب  رد  نانآ  ( 3)
شنیب هک  نآ  نادان و  صخـش  اریز  ، دنتـسین وا  يونعم  نادنزرف  زا  - دنراد ار  ص )  ) ربمایپ يدنواشیوخ  فرـش  دنچ  ره  - دـنرادروخرب

اب وا  راتفر  راتفگ و  رد  تقفاوم  يارب  یتنامـض  هنوگ  چیه  و.تسا  نآرق  اب  تفلاخم  ضرعم  رد  - هتـسنادن ای  هتـسناد  - دراد يدودـحم 
.دش دهاوخ  ادخ  باتک  اب  تفلاخم  هب  رجنم  - یهاگ - وا يوریپ  وا و  لثم  زا  مدرم  تیعبت.درادن  دوجو  نآرق 

نآرق اب  دنناوتب  ات  تسا  يرورض  یضعب  اب  ربمایپ  نادناخ  زا  یضعب  تقفاوم  ( 4)
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رب هورگ  ود  هک  اریز.دـنیاطخ  رب  ، تسا ضقاـنتم  مه  اـب  اـهنآ  ياهـشزومآ  هک  هورگ  ود  نآ  زا  فرط  کـی  نیقی  هب  هچ ، ، دـنوش قفتم 
اب تسا  نکمم  ، دراد ضقانت  ، تسا راب  هک  يروطنامه  اطخ  اریز  ، دـنیاطخ رب  یگمه  هک  اسب  هچ  و.دـنرادن  يداـضت  رگیدـکی  اـب  ، قح

قفاوم نانآ  همه  هک  درادن  ناکما  ، دنشاب ضقانت  رد  مه  اب  نادنمـشناد  زا  یهورگ  تامیلعت  رگا  لاح.دشاب  ضقانتم  مه  رگید  ياطخ 
! دنشاب نآرق  اب 

هب ربمایپ  تیب  لها  هریاد  زا  - نارگید نیعبات و  ، باحـصا ، یمـشاه نادـهتجم  همه  ، تهج نادـب  و.تسا  ینیقی  ناـنآ  ینید  تفرعم  ( 5)
.تسا ینظ  هکلب  ینیقی و  ریغ  دراوم  رتشیب  رد  دهتجم  کی  تفرعم  هک  تسا  نیا  بلطم  رس.دنوش  یم  جراخ  - تقیقح ینعم و  ظاحل 

یهاگ ، دریذپ یم  ار  اهلامتحا  نیرترب  دوخ  نامگ  هب  هک  يدهتجم  اریز  ، دشاب ینیقی  دیاب  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  تفرعم  هک  مینآ  رب  ام 
! دراد تفلاخم  نآرق  اب  وا  رظن  هاگآدوخان 

زا و.شناوریپ  دزن  هن  دراد و  دوجو  نآرق  اب  تقفاوم  يارب  یتنامـض  وا  شیپ  هن  ، دشاب نظ  ساسا  رب  دـهتجم  کی  تفرعم  هک  یتقو  ات 
.دراد دوجو  ضقانت  ناشیارآ  رد  دنراد و  رظن  فالتخا  رگیدکیاب  نادهتجم  مینیب  یم  هک  تسور  نآ 

یم هنرگ  ،و  يداهتجا هن  ینیقی  تس  یتفرعم  ، ربماـیپ نادـناخ  ینید  تفرعم  هک  نیا  رب  دـنراد  تلـالد  حوضوب  تشذـگ  هک  یثیداـحا 
يومع رـسپ  هک  نیا  ماقم و  ولع  دوجو  اب  - سابع نبا  نوچ  ، يدهتجم لیلد  نیمه  هب.دـندوب  یم  ادـج  نآرق  زا  تاقوا  رثکا  رد  تسیاب 

دنا هدوبن  ربمایپ  ناگتـسب  زا  هک  باحـصا  رگید  هب  دسر  هچ  ات  ، تسا جراخ  - انعم بسح  هب  - ربمایپ تیب  لها  هدودحم  زا  - تسا ربمایپ 
قح هب  هچ  - دوخ هناصلاخ  داهتجا  يارب  دـنچ  ره  - نادـهتجم زا  کی  چـیه  سپ.دـنا  هدـشن  لـیان  ساـبع  نبا  ماـقم  نوچ  یماـقم  هب  و 

.دنتسین - یلبق حیرص  تایاور  قبط  رب  - ربمایپ نادناخ  زا  ، دنرجا شاداپ و  ياراد  دننک  اطخ  ای  دنشاب و  هدیسر 

؟ تسا ینیقی  نانآ  ياهینتسناد  همه  هنوگچ 

شسرپ نیا  یهاگ 
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یعرـش و ماکحا  عیمج  نآرق و  تایآ  مامت  رد  ربمایپ  نادـناخ  ياـضعا  يارب  تسا  نکمم  هنوگچ  ; هک دـیآ  یم  شیپ  هدـنناوخ  يارب 
؟ دوش لصاح  ینیقی  تفرعم  ، يوبن ياهتنس 

درگاش هب  هک  تسا  هدوب  ناکما  نیا  ربمایپ  يارب  هتبلا.دراد  ناکما  عطق  روط  هب  ینیقی  تفرعم  رب  ناـنآ  یباـیتسد  ، هک تسا  نیا  خـساپ 
تسا و طوبرم  یمالـسا  شنیب  هب  هک  ار  هچنآ  یمامت  نآرق و  تاـیآ  میهاـفم  ماـمت  - بلاـط یبا  نب  یلع  نوچ  يا  هتـسجرب  كریز و 
نسح و - شرـسپ ود  هب  یلع  هک  تسا  یهیدـب.دهد  میلعت  - دـنک یمن  زواـجت  رازه  دـنچ  زا  ناشدادـعت  هک  ار  یمالـسا  نیناوـق  هـمه 
یلع و هک  دوش  یم  ادـیپ  روصت  نیا  ناکما  ام  يارب  ، هنوگ نیدـب.دهد  یم  میلعت  ، تسا هتخومآ  وا  هب  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  مامت  - نیـسح

.دنا هدیسر  لماک  ینیقی  تفرعم  رب  شدنزرف  ود 

نیما و يدرگاـش  وا  زین  ; دوب وا  اـب  ربماـیپ  تاـفو  زور  اـت  یکدوک  زا  یلع  هچ  ، دراد تقباـطم  ، عقاو اـب  - عـطق روـط  هب  - ضرف نیا  هتبلا 
ناهن راکـشآ و  رد  وا  و.دوب  هارمه  يو  اب  زین  وا  هژیو  ياهتولخ  رد  دـش و  یم  رـضاح  ربمایپ  یمومع  تاسلج  رد  هتـسویپ  ، دوب بقارم 

این و دننامه  ، زین ود  نآ  ،و  دندرک یگدنز  يو  اب  زارد  ياهلاس  - نیـسح نسح و  - شنادـنزرف و.دوب  یمیمـص  لد و  رادـیبادخ  هار  رد 
.دنداد میلعت  ، یلع ربمایپ و  نادنزرف  نیرترب  هب  دنتسناد  یم  ار  هچنآ.دندوب  كاپ  یناتسار  دوخ  ردپ 

؟ مینک صخشم  ار  یهورگ  هنوگچ 

یفرط زا  دـنراد و  ربمایپ  هب  باستنا  ود  ره  هک  دـنراد  دوجو  نادنمـشناد  زا  هورگ  ود  هک  نیا  هب  هجوت  اب  : دـسرپ یم  هدـنناوخ  یهاـگ 
هک دراد  ناکما  ام  يارب  هنوگچ  ، دـنراد رظن  فالتخا  رگید  هورگ  ياـضعا  اـب  دـنقفتم و  ناـشدوخ  اـب  هورگ  ود  زا  کـی  ره  ياـضعا 

؟ تسا هدرک  داشرا  نآ  زا  يوریپ  هب  ربمایپ  هک  تسا  یترتع  نامه  ، هورگ ود  زا  کی  مادک  میهد  صیخشت 

دناوت یم  - یهابتشا نینچ  دماشیپ  تروص  رد  - دوخ هدنناوخ  اما 
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نامه.دـناوخب ار  نآ  ددرگ و  زاـب  - تشذـگ رتشیپ  هک  - مقرا نب  دـیز  ثیدـح  هب  رگید  راـب  کـی  هک  بیترت  نیا  هب  ، دـنک ههبـش  عفر 
دیامرف یم  حیرصت  ترتع  ياضعا  زا  یکی  مان  هب  هک  نآ  ، تسا هدروآ  كردتسملا  » دوخ حیحـص  زا  موس  ءزج  رد  مکاح  هک  یثیدح 

.تسا یلع  ماما  وا  و 

دنچ ره  ، تسین ترتع  زا  تسوا  فلاخم  هک  یهورگ  و.تسا  ترتع  نامه  ، تسا گنهامه  هتـسجرب  درف  نیا  اـب  هک  یقح  هورگ  سپ 
.دنشاب هتشاد  باستنا  ادخ  ربمایپ  هب  نآ  دارفا  همه  هک 

زین ار  هیمست  ثیداحا  - فاصوا رگنایب  ثیداح  نیا  هب  هک  یعقوم  - نآ دننامه  ياه  ههبش  ای  ههبـش  نیا  دش  هتفگ  هچنآ  زا  رظن  فرص 
.دنور یم  نیب  زا  یمامت  هب  ، مییازفیب

هیمست ثیداحا 

صاقو یبا  نب  دعـس  زا  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  : تسا لیذ  ثیداحا  ، هدرک دای  ، مان هب  ربمایپ  هداوناخ  ياضعا  زا  هک  یثیداحا  هلمج  زا 
ناـمنانز و ، ناتنادـنزرف نامنادـنزرف و  اـت  دـییایب  : وـگب سپ  : دـش لزاـن  هیآ  نیا  هک  یماـگنه  و  :»... تفگ وا  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور 

( . 6 « ) دننم نادناخ  نانیا  ایادخ  راب  : دومرف سپ  ، دیبلط ار  نیسح  نسح و  ، همطاف ، یلع ادخ ، ربمایپ  ، ...میناوخب ار...ناتنانز 

لزاـن ص )  ) ربماـیپ رب  هملـس  ما  هناـخ  رد  هیآ  نیا  :» تفگ وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هملـس  یبا  نب  رمع  زا  دوـخ  حیحـص  رد  يذـمرت 
سپ «. .دراد كاپ  لماک  روط  هب  ار  امش  ،و  دنک رود  ار  یکاپان  ( - ص  ) ربمایپ نادناخ  - امش زا  ات  تسا  هتفرگ  قلعت  دنوادخ  هدارا  :» دش

: دومرف سپـس  ، دناشوپ ییابع  اب  دوب  شرـس  تشپ  هک  زین  ار  یلع  دیناشوپ و  اسک  اب  ار  نانآ  ،و  دیبلط ار  نیـسح  نسح و  ، همطاف ، ربمایپ
نم ایآ  هللا  لوسر  ای  : تفگ هملـس  ما.رادب  كاپ  لماک  روط  هب  ار  نانآ  يادزب و  نانآ  زا  ار  يدیلپ  ، سپ دننم  تیب  لها  نانیا  ایادخ  راب 

يوس هب  يور  یتسه و  دوخ  هاگیاج  رب  وت  : دومرف ؟ متسه نانآ  اب  مه 
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تسا هدش  تیاور  ، کلام نب  سنا  ءارمحلا و  یبا  ، راسی نب  لقعم  ، هملس ما  زا  باب  نیمه  رد  :و  دیوگ يذمرت  «. .يراد تداعـس  ریخ و 
( . 7)

لزاـن نـم  هناـخ  رد  هـیآ  نـیا  :» تـفگ وا  هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  ص )  ) ربماـیپ رــسمه  هملــس  ما  زا  دوـخ  دنــسم  رد  دــمحا  ماـما 
نآ رد  ،و  دراد كاـپ  لـماک  روـط  هـب  ار  امــش  دزاـس و  رود  ار  يدـیلپ  هداوناـخ  امــش  زا  اـت  تـسا  هدوـمرف  هدارا  دـنوادخ  : دــیدرگ

نانیا ایادخ ) راب  : ) تفگ سپـس  ، دیناشوپ تشاد  دوخ  يور  هک  ییابع  اب  ار  نانآ  ربمایپ  سپ  ، دندوب نیـسح  نسح و  ، یلع ، همطاف ، هناخ
( . 8 « ) .نادرگ كاپ  الماک  ار  نانآ  نک و  رود  ار  يدیلپ  نانآ  زا  سپ  ، دننم نادناخ 

رب هایـس  يوم  زا  هتفاب  ییابع  هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  ادـخ  ربمایپ  : تفگ وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربمایپ  رـسمه  هشیاـع  زا  ملـسم  و 
ياج ابع  ریز  هب  مه  ار  وا  ، دمآ همطاف  دعب  ،و  درک لخاد  زین  ار  وا  ، دمآ نیسح  دعب  ، درک ابع  لخاد  ار  وا  ، دمآ نسح  سپ  ، دوب وا  شود 

دزاس و رود  ار  يدیلپ  هداوناخ  امش  زا  ات  تسا  هدومرف  هدارا  دنوادخ  :» دومرف هاگ  نآ  ، دناشوپ ابع  اب  مه  ار  وا  دمآ و  یلع  سپـس  ، داد
( . 9 « ) دنادرگ كاپ  الماک  ار  امش 

: میروخ یمرب  ریز  تیاور  ود  هب  نآرق ) ریسفت  رد   ) یطویس روثنملا  رد  رد 

رگم ، دـماین نوریب  زامن  يارب  هاگ  چـیه  مدوب  ربمایپ  بقارم  هنیدـم  رد  هاـم  تشه  تدـم  : دـیوگ یم  ربماـیپ ) باحـصا  زا   ) ءارمحلا وبا 
زا طقف  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ  ! زامن ! زامن :» تفگ یم  داد و  یم  رارق  رد  فرط  ود  ار  شتـسد  ، دمآ یم  یلع  هناخ  رد  هب  لوا  هکنیا 

( . 10 « ) دراد كاپ  مامت  هب  ار  امش  دنک و  رود  ار  يدیلپ  هداوناخ  امش 

عقوم زور  ره  هک  میدید  یم  ار  ادخ  ربمایپ  هام  هن  : تفگ هک  تسا  سابع  نبا  زا  و 
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امـش زا  ات  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ  ، هداوناخ امـش  رب  ادخ  تمحر  دورد و  :» تفگ یم  دـمآ و  یم  بلاط  یبا  نب  یلع  هناخ  رد  زامن 
( . 11 « ) دراد كاپ  الماک  ار  امش  دزاس و  رود  ار  يدیلپ  هداوناخ 

( . 12  ) تفگ یم  ار  هلمج  نآ  موادم  روط  هب  هام  شش  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  و 

ره تیوـضع  هک  ناـنچمه  ، دـنربمایپ نادـناخ  دارفا  زا  يدرف  نت  راـهچ  نیا  زا  کـی  ره  هک  دراد  تلـالد  حوـضوب  ثیداـحا  نیا  هتبلا 
لوق نیا.دناد  یم  یفتنم  - ربمایپ نانز  زا  ای  نایمـشاه و  زا  هچ  ، دندوب تایح  دیق  رد  ربمایپ  نامز  رد  هک  یناسک  زا  - ار يرگید  صخش 

راوگرزب نآ  یناگدنز  نارود  رد  ربمایپ  نادناخ  تیوضع  هک  نیا  رب  دراد  ینشور  تلالد  ، دننم نادناخ  نانیا  ایادخ  راب  ( : ص  ) ربمایپ
رد رـضاح  دارفا  ریاـس  بلاـط و  یبا  نب  رفعج  ، ساـبع شیومع  یتح  - رگید دارفا  همه  ، نیارباـنب.تسا هدوب  نت  راـهچ  نآ  رب  رـصحنم 

.دندوب وا  کیدزن  ناشیوخ  زا  یگمه  هک  دنچ  ره  ، دنجراخ رظن  دروم  ترتع  هریاد  زا  - بلطم نیا  نایب  نامز 

یمن جراـخ  تیب  لـها  هگرج  زا  - دـنا هدـمآ  اـیند  هب  ، ترـضح نآ  تاـفو  زا  سپ  هک  ار  مشاـه  ینب  همه  راـصحنا  نـیا  ، هـمه نـیا  اـب 
دنچ نمض  رد  وا  تایح  زا  سپ  - وا ترتع  هداوناخ و  زا  ییاضعا  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  تسا  هدمآ  لوا  عون  ثیداحا  رد  هچنآ.دنک 
رانک رد  ات  دنوشن  ادج  رگیدکی  زا  شتیب  لها  نآرق و  هک  تسا  هتفگ  تحارـص  هب  ثیداحا  نآ  رد  ربمایپ.دمآ  دنهاوخدوجو  هب  نرق 

.دندرگ زاب  وا  رب  رثوک  ضوح 

ترـضح نآ  رـصعمه  ياضعا  هب  هک  تسا  یبلطم  نیا  ، میـسانشب ، دـنیآ یم  ایند  هب  ربماـیپ  زا  سپ  هک  ار  يدارفا  تیوضع  هنوگچ  اـما 
رگا دیمان و  ترضح  نآ  فلخ  ناوت  یم  ار  نانیا  زا  کی  مادک  هک  نیا  دوش و  یم  طوبرم 
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،و دـنیوا تمکح  ملع و  یتسرد و  اوقت و  رد  وا  ماقم  ولع  یگتـسیاش و  هاوگ  دوخ  مدرم.تسه  زین  وا  ترتع  ياضعا  زا  دوب  وا  فلخ 
.دمان یم  دوخ  هفیلخ  ار  يو  هک  تسا  یسک  نامه  وا  نامز  رد  ترضح  نآ  فلخ 

رد هک  تسا  راوازـس  میتخانـش  ، دـندوب ربمایپ  نامز  رد  هک  ار  یمرتحم  نادـناخ  ياضعا  زین  مالـسا و  رد  ار  تیب  لها  ماقم  هک  نونکا 
هب ار  وا  ربمایپ  هک  تسا  ربمایپ  يومع  رسپ  ع )  ) یلع ماما  ، درف نآ.مییوگب  نخس  هداوناخ  نیا  درف  نیرت  صخاش  زا  هدنیآ  ياه  هحفص 

.تسا هتشاد  یمارگ  ، تشادگرزب بتارم  نیرتالاب 

اهتشون یپ 

.تسا ثیدح 3874  هرامش.تسا  هدروآ  دوخ ج 5 ص 328  حیحص  رد  يذمرت  -1

ثیدح 3876. هرامش  تسا  هدرک  تیاور  دوخ ج 5 ص 329  حیحص  رد  يذمرت  -2

.تسا هدرک  تیاور  حیحص  قیرط  ود  زا  هتبلا.تسا  هدروآ  دوخ ص 181  دنسم  زا  مجنپ  ءزج  رد  دمحا  ماما  -3

.تسا هدروآ  ار  ثیدح  نآ  كردتسم ج 3 ص 109  » دوخ حیحص  رد  مکاح  -4

اهنآ ریغ  ناگتشذگ و  زا  ، وا ناگتسباو  نیرتکیدزن  نینچمه  وا و  لسن  نادنزرف و  - عرسک هب  - ترتع : تسا هدمآ  ناتسبلا  ههکاف  » رد -5
.دنشاب یم 

.دنا هدرک  لقن  ار  نآ  زین  یقهیب  مکاح و  ، يذمرت هتبلا  6-ج 15 ص 176.

( . ثیدح 3875 هرامش   ) 7-ج 5 ص 328

یطویـس ج 5 ص 198 روثنملا  رد  باتک  زا  لقن  هب  نراقم ص 156-155  هقف  لوصا  باتک  رد  میکح  یقت  دیـس  8-ج 6 ص 292 
.دنا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  یقهیب  مکاح و  هک  تسا  هدروآ 

ملسم ج 15 ص 195-192. حیحص  -9

( . میکح ص 155 زا  نراقملا  هقفلا   ) 10 و 11-ج 5 ص 198

.تسا هدرک  لقن  ار  نآ  دوخ ج 3 ص 286  دنسم  رد  دمحا  -12

موس لصف 

یساسا شقن  ناگدنراد 

ینید و ياه  تلاسر  ماجنا  ببس  هب  - اهتما ای  تما  هب  هک  یمهم  ثداوح  هب  هاگ  ره 
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هتسیز یم  نآ  عورش  لحارم  رد  اهدماشیپ و  نآ  زاغآ  نامز  رد  هک  ار  یناسک  نینچمه  ،و  مینکفیب يرظن  ، تسا هدیـسر  - نآ شرتسگ 
دارفا و - دندوب ناشیا  رـصاعم  هک  یناسک  هوبنا  هب  نآ  هیلوا  ياهینوگرگد  اه و  هدیدپ  نآ  هک  میبای  یم  رد  ، میهد رارق  هجوت  دروم  ، دنا
ای ،و  رادمتـسایس درف  ای  ناگرزاب و  ، رگراک ، زرواشک نآ  ای  زابرـس  نیا  دوجو  ، لاثم روط  هب.درادـن  یطابترا  - کـچوک ياـههورگ  اـی 

رایـسب دراوم  رد  زج  - تشاد ناکما  سپ.تسا  هتـشادن  اهینوگرگد ، مهم و  ياهدـماشیپ  نآ  رد  یفنم  ای  تبثم  يرثا  چـیه  ، اهنآ مدـع 
یشقن ،و  دنک رپ  ار  وا  ياج  يرگید  ناسنا  هک  بیترت  نیا  هب.دشابن  اهدماشیپ  نآ  ندمآ  دیدپ  رد  يدرف  چیه  دوجو  هب  يزاین  - كدنا

.دوش راد  هدهع  وا  زیچان  شقن  دننامه 

هک یناسک  هوبنا  هب  تسا و  تما  نآ  دارفا  مامت  هب  طوبرم  رتشیب  دـهد  یم  ماجنا  مهم  لـمع  کـی  ناونع  هب  اـه  تما  زا  یتما  ار  هچنآ 
ینارگراک لثم  نانآ  ، هجیتن رد.درادـن  یطابترا  - زیچان یلومعم  ياهتکرح  اب  کچوک  ياههورگ  دارفا و  زا  - دـنهد یم  تما  لیکـشت 

زا کی  ره  ياج  تسا  نکمم  اما  ، دنراد انب  نآ  ندرب  الاب  رد  يرثا  نانآ  زا  مادک  ره  ; دننک یم  يراکمه  ییانب  نتخاس  رد  هک  دنتسه 
ار يدارفا  یخرب  اهتیعمج و  یـضعب  دروم ، نآ  زا  اهنت.دریگ  هدـهع  رب  ار  هفیظو  نامه  ات  درک  ضوع  وا  نوچ  يرگید  درف  اب  ار  ناـنآ 
ار راک  نآ  دنا  هتـساوخن  نارگید  ای  و   ) تسا راوشد  اهنآ  هب  مادقا  نارگید  يارب  هک  دننک  یم  ییاهتکرح  هب  مادقا  ای  هدرک و  مایق  هک 

راوشد ندرک  نانآ  نیزگیاج  ار  نارگید  و.دوب  زاین  یب  ناشیازا  ناوت  یمن  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نانآ  .دوش  یم  انثتـسم  دـننکب )!
.دراد ناشیا  اب  مکحتسم  يدنویپ  مهم  ياهدادیور  هک  دننانآ  ،و  تسا

ماجنا يزیچان  تاکرح  هک  ار  یناسک  زا  يدرف  ره  دوجو  هک  میراد  ار  قح  نیا  ام  نیاربانب 
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هک دنچ  ره  ، میروآ باسح  هب  یفداصت  یقافتا و  گرزب  ياهدـماشیپ  هب  تبـسن  دنتـسه ) یتما  ره  زا  هوبنا  یتیرثکا  نانآ  و   ) دـنا هداد 
دوجو هک  مییوگ  یم  ،و  دنروآ دوجو  هب  ار  وا  ات  تسا  مه  رس  تش  یپایپ و  للع  بابسا و  هلـسلس  کی  هجیتن  یملع  رظن  زا  يدرف  ره 

ای ،و  دوجو اب  - دوب نکمم  دـماشیپ  نآ  اریز  ، تسا یقافتا  یفداصت و  ییاـهن  دـماشیپ  نآ  هب  تبـسن  کـچوک  هورگ  نآ  اـی  مدآ و  نیا 
يرگید هلیبق  ای  لیماف و  ار  هلیبق  اـی  لـیماف و  نیا  ياـج  يرگید و  درف  ار  درف  نیا  ياـج  دوب  نکمم  هچ.دـبای  ققحت  - وا دوجو  نودـب 

هک تسا  نیا  نم  دوصقم  هک  ، مهد حیـضوت  هدـنناوخ  يارب  ، ملیاـم .دوـش  هلیبـق  نآ  درف و  نآ  شقن  دـننام  یـشقن  راد  هدـهع  دریگب و 
دوجو هب  یهاگ  و.دوش  یم  طوبرم  هعومجم  هب  رتشیب  ،و  درادـن طابترا  کچوک  هورگ  ای  ، درف چـیه  هب  ییاهنت  هب  ، گرزب ياهدـماشیپ 

.دنشاب هتشاد  يدج  صخشم  شقن  هک  اجنآ  دوش  یم  طوبرم  کچوک  ياههورگ  دارفا و  یضعب 

اب تبثم  راوتـسا و  يدـنویپ  ، مالـسا هک  میباـی  یم  رد  مینکفیب  ص )  ) ربماـیپ ناـمز  رد  نآ  شرتـسگ  مالـسا و  شیادـیپ  هـب  يرظن  رگا 
یسک وا  هچ  ، مینک تبحص  یمارگ  ربمایپ  صخش  اب  مالسا  هطبار  زا  ام  هک  درادن  یترورض.تسا  هتـشاد  اههورگ  دارفا و  زا  يدودعم 
هدـشن هجاوم  اهنآ  اب  يدـحا  هک  هدـش  وربور  ییاهیراوشد  اـب  تسا و  هدوب  تلاـسر  لـماح  هدرک و  تفاـیرد  ار  یهلا  یحو  هک  تسا 

اجک دـناد  یم  بوـخ  دـنوادخ  ;و  تسا هدرک  یحو  تفاـیرد  هتـسیاش  ار  وا  شا  هتـسجرب  فاـصوا  هک  تسا  یناـسنا  اـهنت  وا  .تـسا 
.دهد رارق  ار  دوخ  تلاسر 

نآ رد  - ار مالـسا  ماود  ام  تسا  هتـسباو  - ترـضح نآ  تایح  نامز  لوط  رد  مه  زاغآ و  رد  مه  - مرکا ربمایپ  صخـش  هب  مالـسا  نوچ 
اب دنویپ  رد  - نامز زا  ههرب 
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ار اهیراکادـف  نیرتگرزب  وا  زا  عافد  هار  رد  هتفرگ و  هدـهع  رب  ار  ص )  ) ربمایپ یگدـنز  زا  ینابهگن  هک  میباـی  یم  کـچوک  هورگ  هس 
.تسا هداد  ماجنا 

مشاه نادناخ  شقن 

نآ هویم  نیرتدنمـشزرا  ربمایپ  هک  یتکرب  اب  تخرد  نآ  بلطملا ) ونب  نآ  هارمه  و   ) تسا مشاـه  هلیبق  اـههورگ  نیا  زا  هورگ  نیتسخن 
رد هکم  لیابق  زا  کی  چیه  هک  درک  يراکادف  يا  هزادنا  هب  ، وا فیرـش  دوجو  ینابهگن  ربمایپ و  زا  تیامح  هار  رد  هک  يا  هلیبق  ، تسا

تکرب اب  هورگ  نیا  اهنت.دادن  ناشن  دوخ  زا  يراکادف  نانچ  نآ  ، دـنارذگ - ترجه زاغآ  ات  تثعب  ماگنه  زا  - ربمایپ هک  ییاهلاس  لالخ 
يراکمه نآ  اب  تفارـش  نیا  رد  هک  تساوخن  يرگید  هلیبق  چـیه  و.دـش  فرـشم  ص )  ) ربمایپ زا  عافد  فرـش  هب  اهلاس  نآ  لالخ  رد 

ص)  ) ربمایپ دنریگب و  هنامصخ  یعضوم  وا  هلیبق  شتلاسر و  ربمایپ و  هب  تبـسن  هک  دنتفرگ  میمـصت  یکم  ياه  هلیبق  رگید  هکلب  ، دنک
میناوت یم  ور  نیا  زا  .داد  یم  رارق  دیدهت  ضرعم  رد  ار  نانآ  هتسویپ  هک  دنهد  رارق  یتارطخ  هرـصاحم  رد  ار  شا  هداوناخ  ياضعا  و 

ياههورگ نوچمه  اه  هلیبق  نآ  هک  اریز  ، تسا هدوب  یفداصت  یقاـفتا و  ، تلاـسر ماود  هب  تبـسن  یکم  ياـه  هلیبق  هیقب  دوجو  مییوگب 
.دندرکن تلاسر  ماقم  هب  یکمک  هنوگچیه  رگید 

يراکادـف وا  تلاـسر  هار  رد  دـندروآ و  ناـمیا  ص )  ) ربماـیپ هب  اـه  هلیبق  نیا  زا  یـضعب  هب  بوسنم  دارفا  هک  درادـن  نتفگ  هب  يزاـین 
وا هب  تبسن  دنتشاد  اهنآ  هب  باستنا  دارفا  نآ  هک  ییاههورگ  اما.دوب  يرگید  درف  ره  راک  دننام  تهج  نیا  رد  ناشیا  راک  یلو  دندرک 

مییوگ یم  ببـس  نآ  هب.دنداد  رارق  رازآ  تیذا و  دروم  ، دندرکن يوریپ  نانآ  دنـسپان  شور  زا  هک  ار  يدارفا  دـنتفرگ و  یفنم  عضوم 
ههرب نآ  رد  تلاسر  همادا  هب  تبسن  رگید  ياههورگ  نوچمه  لیابق  نیا  دوجو  هک 
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ییاــه هلیبــق  رگا  اریز  ، تـشاد یفنم  رثا  یتــح  اــه  هلیبــق  نآ  دوــجو  ، يرآ.تـسا هدوــب  تــبثم  رثا  نودــب  یفداــصت و  ، ناــمز زا 
تارطخ يرایسب  زا  ، شتلاسر و  ص )  ) ربمایپ نامگ  یب  ، دنتشادن دوجو  ، هکم لها  نمشد  لیابق  ریاس  احمج و  ، هرهز ، موزخم ، هیما : نوچ

.دندنام یم  رانک  رب  رود و 

: دهد یم  رکذت  نینچ  هیواعم  هب  ، باطخ يا  همان  رد  یلع  ماما 

لامعا ام  هرابرد  اهییاوران  دنروآ و  مهارف  ام  يارب  ییاههودنا  دننک و  عطق  ار  ام  هشیر  دنـشکب و  ار  ام  ربمایپ  دنتـساوخ  ام  هلیبق  سپ  »
ریزگان [ بلاط وبا  بعـش  ] تخـس یهوک  يوس  هب  نتفر  هب  ار  ام  ،و  دندرامگ ام  رب  ار  فوخ  سرت و  دـنتفرگ و  ام  زا  ار  شیاسآ.دـننک 

زا ار  نانمشد  تسد  میزاس و  رود  شربمایپ  زا  ار  رارشا  رـش  ام  ات  تساوخ  ادخ  سپ  ، دنتخورفا ام  ربارب  رد  ار  گنج  شتآ  ،و  دنتخاس
سابع لثم  ] يدـنواشیوخ رطاخ  هب  ام  رفاک  درک و  یم  تیامح  ص )  ) ربماـیپ زا  شاداـپ  دـیما  هب  اـم  ناـمیا  اـب  درف.مینک  عطق  وا  میرح 

لیلد هب  - میتـشاد اـم  هک  ار  یمیب  سرت و  نآ  دوـب  هدروآ  مالـسا  شیرق  زا  هـک  یـسک  نآ  ،و  درک یم  کـمک  ( [ ص  ) ربماـیپ يوـمع 
ناما رد  ندـش  هتـشک  زا  مه  ،و  تشادـن ار  میب  سرت و  نآ  - شا هلیبق  ینابیتشپ  تیامح و  ببـس  هب  ای  دوب و  هتـسب  نانآ  اب  هک  یناـمیپ 

زا ار  شنارای  نانآ  هلیـسو  هب  ات  داتـسرف  یم  ولج  ار  دوخ  نادناخ  ادخ  لوسر  ، دـندنام یم  رد  مدرم  دـش و  یم  تخـس  راک  نوچ.دوب 
( . 1 « ) ...دنک ظفح  اهریشمش  اه و  هزین  ترارح 

جرزخ سوا و  لیابق  شقن 

راـختفا هب  هک  هنوگ  ناـمه  .دـندش  لـیان  وا  دوجو  زا  يرادـساپ  و  ص )  ) ربماـیپ زا  تیاـمح  راـختفا  هب  مشاـه  ینب  هک  دوب  هنوـگ  نیا 
.دنتفای صاصتخا  يدنواشیوخ 

هلیبق ود  زا  دنترابع  دراد  يدیدش  طابترا  اهنآ  اب  دعب  هلحرم  رد  مالسا  يرادیاپ  هک  يرگید  هورگ  ود  اما 
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هب دـنتفای و  صاصتخا  ، ترجه زا  سپ  وا  تلاسر  ماقم  ربماـیپ و  زا  عاـفد  راـختفا  هب  یکم  ریغ  برع  لـیابق  نیب  زا  هک  جرزخ  سوا و 
یم تکرش  ، دنشاب میهـس  گرزب  راختفا  نیا  رد  نانآ  اب  دنتـساوخ  یم  لیابق  ریاس  رگا  و.دندز  تسد  هار  نآ  رد  يراکادف  نیرتگرزب 
دوخ يارب  ، وا هب  کمک  اب  راختفا  بسک  ياج  هب  ار  ربمایپ  اب  هزرابم  گنن  هکلب  دندشن  راک  نیا  هب  قفوم  اهنت  هن  اهنآ  نکیل  ،و  دـندرک

.دندرک رایتخا 

رما کی  زا  رتمک  هرود  نیا  رد  لیابق  هیقب  دوجو  دـنک و  یم  ادـیپ  طاـبترا  نینچ  نیا  هلیبق  هس  نیا  اـب  نآ  تفرـشیپ  تلاـسر و  موادـت 
.دندوب زیمآ  هرطاخم  دنتشاد و  یفنم  رثا  وا  تلاسر  و  ص )  ) ربمایپ يارباریز  ، تسا مالسا  هب  تبسن  یقافتا  یفداصت و 

هک دـنک  یم  صخـشم  ار  درف  ود  ام  يارب  مالـسا  خـیرات  ، دنتـشاد تلاسر  ماقم  اب  یمکحم  طابترا  ناـنچ  هورگ  هس  نیا  هک  یماـگنه 
.دوب يرورض  مزال و  ، ترضح نآ  ياقب  اب  تلاسر  رارمتسا  ربمایپ و  تمالس  يارب  موش  هرود  نآ  رد  نانآ  دوجو 

بلاط وبا 

یم ترـضح  نآ  تثعب  زا  سپ  وا  هدـمع  عفادـم  وا و  یکدوک  راـگزور  تسرپرـس  ربماـیپ و  يوـمع  بلاـط  وـبا  ، درم ود  نآ  زا  یکی 
رارمتـسا یلـصا  لماع  شیرق  ياهدـیدهت  لباقم  رد  وا  زا  شعافد  و  ( - ص  ) ربمایپ - شردارب رـسپ  زا  درمدار  نیا  تیامح  هتبلا.دـشاب 

نازورف ربمایپ  دض  رب  هتـسویپ  لاس  نیدنچ  لوط  رد  شیرق  لیابق  مشخ  شتآ.دوب  راوگرزب  نآ  تلاسر  ماود  و  ص )  ) ربمایپ یگدـنز 
خیـش ، بلاـط وـبا  رگا  - اـهنآ يارب  راـک  نیا  ماـجنا  دـنزیرب و  ماـگنهبان  اـی  ور  رد  ور  ار  ترـضح  نآ  نوـخ  هک  دنتـساوخ  یم  دوـب و 

فارطا رد  ریذپان  ذوفن  راوتسا و  يراصح  ، شیوخ ناج  نانآ و  دوجو  زا  دنک و  يربهر  ار  نایمشاه  هک  دوبن  [ زاجح سیئر  ] احطب
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.دوب ناسآ  رایسب  - دزاسب ص )  ) ربمایپ

اوران زا  ار  شردارب  رـسپ  ات  دـنداد  ییاهن  راطخا  بلاط  وبا  هب  شیرق  لـیابق  هنوگچ  هک  دـنناد  یم  یمالـسا  خـیرات  ناگدـنناوخ  هتبلا 
هزرابم ،و  درب دنهاوخ  شروی  وا  هب  هنرگ  دراد و  زاب  ، ناشراکفا نتسناد  هنادرخبان  ناشنایادخ و  ندناوخ  دنسپان  ناشناردپ و  هب  نتفگ 

.دورب نیب  زا  دوش و  دوبان  هورگ  ود  زا  یکی  ات  درک  دنهاوخ 

ص)  ) ربمایپ هلمج  زا  شا  هداوناخ  وا و  يدوبان  هب  يدوزب  شیرق  یبلط  هزرابم  شریذپ  هک  دوبن  يدـیدرت  بلاط  وبا  نهذ  رد  هچ  رگا 
هک مه  ییاهرطخ  زا  هکلب  دنک  يراددوخ  تلاسر  غیلبت  زا  وا  ات  تخاسن  دراو  شردارب  رـسپ  رب  يراشف  چیه  اهنت  هن  ، دیماجنا دـهاوخ 

نم و هب  ! ردارب رـسپ  يا  :» تفگ نینچ  وا  هب  کمک  يارب  يا  همدقم  چیه  نودـب  دـعب  ،و  درک وگتفگ  وا  اب  ، دوب هتخاس  وا  هجوتم  شیرق 
!«. نکم هجوتم  نم  رب  مشاب  هتشادن  ار  نآ  لمحت  بات  هک  ار  يراک  نک و  محر  تدوخ  هب 

شیومع هب  ، داد در  باوج  تساوخرد  نیا  هب  - راتفگ دح  زا  رتالاب  ناشیا و  دیدهت  هب  نانکازهتسا  ، هناعطاق ( - ص  ) ربمایپ هک  یماگنه 
ات درک  دهاوخن  كرت  ار  تلاسر  نآ  زگره  ،و  دنک ضوع  ، نامسآ نیمز و  توکلم  اب  یتح  ار  شتلاسر  تسین  رضاح  هک  درک  نالعا 
ماگ ربمایپ  هارمه  هب  هار  نایاپ  ات  هک  نیا  رد  [ بلاط وبا  ] احطب خیـش  ، دوش كاله  هار  نیا  رد  ای  دـنادرگ و  زوریپ  ار  وا  ادـخ  اـی  هک  نیا 

مردارب رـسپ  : تفگ دز و  ادـص  ار  وا  بلاط  وبا  ، دـنادرگرب ور  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  زا  دـعب.درادن  هار  دوخ  هب  دـیدرت  يا  هظحل  ، درادرب
يارب زگره  ار  وـت  مسق  ادـخب  ، وـگب يراد  تسود  هچنآ  !و  ورب ردارب  رـسپ  :» تـفگ يو  هـب  دـمآ  وا  بناـج  هـب  ربماـیپ  نوـچ  سپ  !، اـیب

( . 2 « ) .درک مهاوخن  اهر  ، يزیچ

بلاط وبا 
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ار وا  اهرطخ  زگره  ،و  داتـسیا اج  رب  اپ  یهوک  نوچ  و.درـشف  ياپ  ، دوب هتـسب  ص )  ) ربمایپ اب  ، دوخ ناج  ياـپ  اـت  هک  مهم  ناـمیپ  نیا  رب 
ص)  ) ربمایپ يور  ار  يدنفسوگ  هبمکش  ، هکم مدرم  زا  یقش  يدرف.دناسرتن  ار  وا  رش  ياهورین  درکن و  مرن  ار  وا  تالکـشم  ،و  دنازغلن
تفرگ و تسد  هب  ار  شا  هدازردارب  تسد  دوب  هدرک  دنلب  ار  شریـشمش  هک  یلاح  رد  بلاط  وبا  ، تخادـنا - دوب هدجـس  لاح  رد  هک  -
ار ربماـیپ  هب  ضرعت  دـصق  ،و  دـندوب هتـسشن  مارحلا  دجـسم  نوریب  هک  یناـسک  زا  یعمج  هک  لاـح  ناـمه  رد  و.تفر  اـهنآ  بناـج  هب 

یب مریشمش  اب  دوش  دنلب  اج  زا  امش  زا  يدرف  رگا  دراد  نامیا  وا  هب  ص )  ) دمحم هک  نآ  هب  مسق  :» تفگ نانآ  هب  ، دندید ار  وا  ، دنتـشاد
! درک یم  نوگژاو  نانآ  تروص  رس و  يور  ار  يا  هبمکش  هک  یلاح  رد  تشذگ  اج  نآ  زا  »و  درک مهاوخ  تازاجم  ار  وا  ناما 

هرـصاحم ] نتـشادهگن هنـسرگ  حالـس  هب  نانآ  ربارب  رد  گنج  ياج  هب  دـندش و  مسقمه  وا  لیماف  بلاـط و  وبا  دـض  رب  شیرق  لـیابق 
رد رگید  فرط  زا  ، درک دـنهاوخ  هزرابم  - دـیآ شیپ  يا  هلتاقم  رگا  - هدـنیآ رد  نایمـشاه  هک  نیا  هب  ملع  اب.دـندش  لسوتم  [ يداـصتقا
لاس هس  ات  هک  دندروآ  دوجو  هب  اهنآ  يارب  یعامتجا  يداصتقا و  تیدودحم  سپ.درب  یم  الاب  ار  شیرق  هیحور  اهنآ  نتـشاذگ  انگنت 

دـش و فورعم  بلاط  وبا  بعـش  هب  اهدـعب  هک  دـننیزگ  تماقا  یهوک  ناـیم  رد  اـت  دـندش  روبجم  تدـم  نآ  رد  ناـنآ  تشاد و  همادا 
.دوش هتساک  ناش  یگنسرگ  تدش  زا  ات  دنروخب  ناتخرد  گرب  زا  دندش  یم  روبجم  یهاگ  تدم  نآ  لوط  رد  نایمشاه 

اهلاس نآ  لوط  رد  بلاط  وبا.دنک  ظفح  رطخ  زا  ار  ربمایپ  یگدنز  هک  دوب  نیا  ریپ  نامرهق  نآ  تمه  دراوم  نآ  مامت  رد 
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یناهگان هلمح  رطخ  عنام  ار  وا  ات  دیناباوخ  یم  ربمایپ  رتسب  رد  ار  یلع  شرـسپ  صاخ  روط  هب  دوخ و  نادناخ  زا  یـضعب  تاقوا  رتشیب 
.دهد رارق  شنازیزع  نیرتزیزع  هب 

بلاط وبا  مالسا 

یم تیاور  درم و  كرـش  لاح  رد  بلاط  وبا  هک  دنا  هتـشون  ناشیاهباتک  رد  ناثدحم  ناراگن و  خیرات  زا  يرامـش  هک  نیا  ، بیاجع زا 
نیا زا  سپ  - دنشاب نادنواشیوخ  زا  دنچ  ره  - ناکرـشم يارب  هک  دنرادن  قح  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  ربمایپ و  :» هیآ نیا  هک  دننک 

شزرمآ بلط  وا  يارب  تساوخ  ربمایپ  هک  اریز  ، تسا هدـش  لزان  بلاط  وبا  هرابرد  « .دـنهاوخب شزرمآ  دنتـسه  یمنهج  دـش  تباث  هک 
.درک یهن  نآ  زا  دنوادخ  دنک و 

رب ناشنانامیپمه  نایوما و  هک  تسا  ییاه  هلمح  زا  ییزج  تسا و  یلعج  ، تسا هدـش  تیاور  دروم  نیا  رد  هک  یثیداحا  نم  هدـیقع  هب 
نایفـس وبا  ، دـننک تباث  مدرم  هدوت  يارب  هک  دوب  نآ  ثیداحا  نیا  هدرپ  تشپ  رد  ناشدـصق  هتبلا  دـنا و  هتخاس  هجوتم  ( ، ع  ) یلع ماما 

! تفر ایند  زا  كرشم  بلاط  وبا  درم و  ناملسم  نایفس  وبا  هک  اریز  ، تسا یلع  ردپ  بلاط  وبا  زا  رتهب  هیواعم  ردپ 

تسین گنهامه  هیآ  لوزن  خیرات  اب  ثیداحا 

اهنآ ندوب  یلعج  رب  لیلد  هک  ار  ییاه  هبنج  هک  نیا  نودب  ، دـنا هدرک  هجوت  لوعجم  ياهتیاور  نآ  هب  ناخروم  ناثدـحم و  زا  یهورگ 
دوخ همیرک  هیآ  لوزن  خیرات  هک  تسا  یعقوم  نیا  و.دنشاب  هتشاد  ار  اهنآ  یسررب  دصق  هک  نیا  نودب  دنهد و  رارق  هجوت  دروم  تسا 

هیآ ود  زج  هب  - شتایآ مامتاب  هروس  نآ  تسا و  تءارب  هروس  زا  یئزج  ، هیآ نآ  ، تسا هدـشن  لزاـن  بلاـط  وبا  هراـبرد  هک  تسا  هاوگ 
زا دـعب  مهن  لاس  رد  هروس  نیا  هک  تسا  نیا  تقیقح.تسا  هرامش 114  هیآ  ، روکذم هیآ  تسا و  یندم  ( - هرامش 129 و 130  ) رخآ

هداتـسرف جـح  روما  سیئر  ناونع  هب  ار  وا  هک  یلاس  - لاس نامه  جـح  مایا  رد  هک  داد  روتـسد  رکب  وبا  هب  ربماـیپ  ،و  دـش لزاـن  ترجه 
.دناوخب دنلب  يادص  اب  ار  هروس  نآ  زا  لوا  ءزج  - دوب

نآ زا  سپ  و 
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یسک هک  تخاس  رومام  ار  وا  دش و  لزان  ص )  ) ربمایپ رب  یحو  هک  اریز  ، تفرگ رکب  وبا  زا  ار  تایآ  نآ  یلع  ،و  داتسرف ار  یلع  ربمایپ 
یم نخـس  دوب  هداتفا  قافتا  كوبت  گنج  رد  هک  یثداوح  زا  هروس.شنادـناخ  زا  يدرم  اـی  يو و  دوخ  زج  دـنک  غـالبا  ار  نآ  دـیابن 

.تسا هدوب  يرجه  مهن  لاس  بجر  رد  كوبت  گنج  دیوگ و 

وبا لماش  دـناوت  یمن  هیآ  زگره  دـشاب  هدـش  لزان  ترجه  زا  دـعب  مهن  لاس  رد  تسا  هیآ  نیا  رب  لمتـشم  هک  يا  هروس  هاـگ  ره  سپ 
عقوم ، لومعم قباطم  ، تیم يارب  شزرمآ  بلط  و.تسا  هتفگ  تایح  دوردب  - ترجه زا  شیپ  لاس  ود  لقادح  - هکم رد  هک  دوش  بلاط 

دنا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  ربمایپ و  :» تسا یلاعت  يادخ  لوق  ، بلطم نیا  رب  لیلد.دشاب  یم  شندرک  نفد  زا  شیپ  وا و  رب  زامن  يادا 
هدرازگ یمن  زامن  ییاهنتب  ، تسا هدـش  لزاـن  دروم  نآ  رد  هیآ  هک  يا  هثداـح  رد  ربماـیپ  هک  دـناسر  یم  هیآ  نیا  «، ...دـنا هتـشادن  قح 

.دنا هدوب  ترضح  نآ  اب  تعامج  زامن  رد  نانمؤم  زا  یهورگ  هکلب  ، تسا

نآ زامن  ، درک هماـقا  یتیم  رب  ص )  ) ربماـیپ هک  يزاـمن  نیلوا  دوب و  هدـشن  ررقم  ترجه  زا  شیپ  تیم  زاـمن  هک  تسا  نیا  بلطم  عقاو 
زا يدرف  رب  ربماـیپ  هک  نیا  زا  سپ  ، روـبزم هیآ  هک  تسا  نیا  رت  تسرد  .دوـب  هنیدـم  رد  يراـصنا  رورعم  نـب  ءارب  هزاـنج  رب  ترـضح 
دبع قفانم ، نآ  هک  تسا  نیا  حیحص  لوق  و.تسا  هدش  لزان  ، درازگ زامن  دوب  كرشم  نطاب  رد  درک و  یم  مالـسا  راهظا  هک  نیقفانم 

وا و هرابرد.دوب  صخـشم  ، مالـسا و  ص )  ) ربمایپ هب  تبـسن  هنیک  قافن و  رد  ،و  تشذـگرد لاـس  ناـمه  هک  دوب  لولـس  نب  یبا  نب  هللا 
.دوب هدش  لزان  البق  نوقفانملا  هروس  شناوریپ 

زا  ) ناشیاهباتک رد  هک  یناخروم  ناثدحم و  رگا  و 
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نینچراچد زگره  دندیشیدنا  یم  میلس  قطنم  اب  یکدنا  ، دنا هدرک  تبث  ار  بلاط  وبا  كرش  ياوران  تمهت  تین ) نسح  تلفغ و  يور 
.دندش یمن  يراکشآ  یخیرات  هابتشا 

اب اهتب  تیهولا  هب  بلاط  وبا  نامیا  هک  یتروص  رد  ، تسا هدوب  دقتعم  اهتب  ییادخ  هب  وا  هک  نیا  ینعی  بلاط  وبا  ندوب  كرـشم  هب  لوق 
تدابع هب  ، دوخ ینامـسآ  تلاسر  ساسا  رب  ،و  داد یم  ربخ  یحو  هار  زا  ادـخ و  فرط  زا  هک  ص )  ) دـمحم ییوگتـسار  هب  يو  داقتعا 

هدرک تفاـیرد  گرزب  يادـخ  بناـج  زا  لـیئربج و  زا  ار  نآ  هک  یلاـح  رد  ، تشادـن شزاـس  درک  یم  توعد  ، اـناوت ياـتکی  يادـخ 
دشاب دقتعم  هک  یتقو  وا  سپ.تساتکی  راگدیرفآ  راکنا  بجوم  اهنآ  تیهولا  شریذپ  اهتب و  تدابع  هک  تسا  نآ  رگنایب  رما  نیا.دوب 

زا دیوگ  یم  هچ  ره  ص )  ) دمحم تسا  دقتعم  هک  نیا  ای  دیوگ و  یم  ، قح ریغ  ، دمعب ص )  ) دمحم هک  دراد  داقتعا  ای  ، اهتب ییادـخ  هب 
یم ار  اهنآ  ایوگ  هک  يروط  هب  دـنیوگ  یم  نخـس  یلایخ  ياـهزیچ  زا  هک  یناگدـش  هسوسو  شور  هب  ،و  تسا نایذـه  لاـیخ و  يور 

ماجنا دمحم  هار  رد  ار  اهیراکادف  همه  نآ  لاح  نامه  رد  تسا و  هدوب  نمؤم  اهتب  ییادخ  هب  كرـشم و  بلاط  وبا  مییوگب  رگا  ! دـننیب
دمحم هک  دشاب  دـقتعم  وا  هچ  ، مینک ضرف  نانادان  نیرت  نادان  ناگناوید و  رامـش  رد  ار  بلاط  وبا  صخـش  میریزگان  سپ  ، تسا هداد 

تسا هدوب  لقاع  كرـشم و  بلاط  وبا  رگا.تسا  هتفرگ  رارق  هسوسو  دروم  وا  هک  دشاب  دقتعم  ای  تسا و  هتفگ  یم  قحان  نخـس  دمعب 
يارب مه  شتوعد  هجیتن  - تسادیپ هک  نانچ  - هدید یم  لاح  نیا  اب  ،و  تسا هتفگ  یم  قح  ریغ  نخس  دمعب  دمحم  هک  نیا  هب  دقتعم  و 

تدش هب  هک  دوب  مزال  لقادح  ، دروآ یم  راب  هب  گرم  ،و  يدوبان ، یناریو ، یگنسرگ اهلاس  شا  هلیبق  يارب  مه  وا و 
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ار وا  صخـش  هکم  مدرم  هدنیآ  رد  اریز  دـشاب  وا  رب  درف  نیرتریگ  تخـس  دزاس و  فقوتم  ار  وا  دـناوت  یم  ات  دـنک و  يریگولج  وا  زا 
.تسناد دنهاوخ  شا  هدازردارب  ناهانگ  همه  لوؤسم 

يروط نامه  ، شتوعد هک  دید  یم  تسا و  هدش  هسوسو  شا  هدازردارب  هک  دوب  نیا  هب  دقتعم  لقاع و  كرشم  يدرف  بلاط  وبا  رگا  و 
نالعا هعماج  هب  دنک و  شینادـنز  دریگب و  تخـس  وا  رب  هک  دوب  یم  مزال  ، تخاس دـهاوخ  دوبان  ار  شنادـناخ  وا و  ، تسا حـضاو  هک 

.تسین يو  ياه  هتفگ  لوؤسم  وا  تسوگ و  هوای  وا  هک  دنک 

وا و ریگنماد  هدـنیآ  رد  هچنآ  هب  انتعا  نودـب  راک  نایاپ  ات  دز و  هرگ  شا  هدازردارب  تشونرـس  اب  ار  دوخ  تشونرـس  بلاـط  وبا  اـما  و 
دوخ درگادرگ  ، اهیراتفرگ اهرطخ و  ، هدازردارب زا  تیامح  ببـس  هب  هک  ، دید یم  وا  لاح  نامه  رد  ، دوب هارمه  وا  اب  ، دوش یم  شا  هلیبق 
کی دـمآ  شیپ  شنادـناخ  وا و  يارب  هچنآ  مغر  یلع  بلاـط  وبا  هک  ، درادـن داـی  هب  مالـسا  خـیرات  .تسا  هتفرگ  ارف  ار  شا  هلیبق  وا و 

چیه هک  درک  يا  هلماعم  وا  اب  درک و  وا  يادف  ار  شا  هداوناخ  دوخ و  ناج  هکلب  ، دشاب هتفگ  شا  هدازردارب  هب  اوران  ای  تشرد و  هملک 
وت زگره  دنگوس  ادخ  هب  سپ  ! وگب یهاوخ  یم  هچنآ  ! ورب مردارب  رـسپ  : تفگ وا  هب  دوب و  هدرکن  شدنزرف  نیرتزیزع  اب  ینابرهم  ردـپ 
نآ ات  ص )  ) دمحم ترضح  هب  راشرس  ینامیا  اب  تسا  يدرم  ای  ، یلامعا نینچ  اب  بلاط  وبا  .درک  مهاوخن  كرت  زیچ  چیه  ببس  هب  ار 
هب کمک  رد  دـنوادخ  يدونـشوخ  زا  هچنآ  اب  دـناوت  یمن  - دـشاب گرزب  هزادـنا  ره  - ایند نیا  رد  ررـض  نایز و  ، دراد رواب  هک  ییاـج 

يدرم هب  کـمک  هار  رد  ار  اـهنایز  اهیتخـس و  هک  ناداـن  تخـس  تسا  يا  هناوـید  اـی  ،و  دـنک يربارب  ، دروآ یم  تسد  هـب  وا  تلاـسر 
مایق هک  - تسردان
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لاـس هدزاـی  توـعد  نیا  لوـط  رد  بلاـط  وبا.دـنک  یم  لـمحت  - تسین يراگتـسر  زا  يدـیما  روـن  نآ  رد  هک  تسا  هدرک  یتوـعد  هب 
.دش یم  هدوزفا  تالکشم  هوبنا  رب  تشذگ  یم  نآ  رب  هچ  ره  هک  تسا  هدرک  یگدنز 

دعاوق نیرت  هداس  تسا  هدوب  هناوید  نامرهق  اناد و  رایـشوه  ، راوگرزب بلاـط  وبا  هک  دـیوگ  یمن  یلقاـع  چـیه  ، زگره هک  تسا  یعیبط 
گرزب نانمؤم  هک  تسا  هاوگ  خیرات.مالـسا  هب  نامیا  زا  هداعلا  قوف  يا  هجرد  اـب  دوب  يدرم  وا  مییوگب  هک  دراد  یم  او  ار  اـم  یقطنم 

رد درکن و  رارف  بلاط  وبا  یلو  ، دـندرک یم  رارف  ، تفاـی یم  تدـش  يریگرد  دـمآ و  یم  شیپ  یتخـس  هثداـح  هک  یعقوم  هباحـص  زا 
.دماین رد  ياپ  زا  لاس  هدزای  لوط 

يزور هک  ، دنا هدرک  لقن  ع )  ) یلع زا  نانآ  ،و  شناردپ زا  وا  و  ( ، ع  ) قداص ماما  زا  هک  مینک  یم  كرد  ار  یتیاور  یتسرد  ام  اجنیا  زا 
رد وت  نینمؤملا  ریما  يا  :» تفگ دش و  دنلب  يدرم  سپ  ، دندوب هدمآ  درگ  شفارطا  مدرم  دوب و  هتسشن  هفوک  رهش  رد  ، طایح نحص  رد 

! شاـب شوماـخ  :» تفگ وا  هب  ماـما  سپ  « .تسا هدرک  اـجنآ  دراو  ، شتآ رد  باذـع  يارب  دـنوادخ  ار  تردـپ  وت و  هک  یتـسه  یماـقم 
يور ناراکهنگ  مامت  زا  مردپ  رگا  دنگوس ، تسا  هدرک  توبن  هب  ثوعبم  یتسارب  ار  دمحم  هک  ییادخ  هب  ، دنکشب ار  تناهد  دنوادخ 

( . 3 « ) .دوب دهاوخ  اریذپ  ار  وا  تعافش  دنوادخ  ، دنک تعافش  نیمز 

اب ینامیا  زا  هدنکآ  مالـسا  هب  تبـسن  وا.دنا  هدرک  تابثا  ناخروم  ناثدحم و  نیا  هک  دوب  يزیچ  نآ  فالخ  رب  بلاط  وبا  ، تقیقح رد 
ياهیگنـسرگ اـب  هن  ،و  دـش یم  لزلزتم  ، یلاوتم ياهدـیدهت  اـب  هن  هک  یناـمیا  ، دوب رادـیاپ  اـههوک  هزادـنا  هب  ،و  دوب قیمع  ییاـه  هشیر 

نامیا نیا  نتـشاد  یفخم  زا  وا  فده.درک  تمحرم  شاداپ  وا  هب  رابود  دـنوادخ  تشاد و  ناهنپ  ار  خـسار  نامیا  نآ  وا  هتبلا.ینالوط 
زا يرادساپ  خسار 
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نامگ یب  - دوب بلطم  نادنزرف  مشاه و  هلیبق  سیئر  هک  یلاح  رد  - دوب هدرک  راهظا  مالسا  هب  ار  دوخ  رواب  رگا  هک  ، دوب ربمایپ  یگدنز 
هناحلـسم راجفنا  هب  رجنم  هک  دنک  عطق  شیرق  مدرم  اب  اجنآ  ات  ار  دنویپ  نیا  ، تساوخ یمن  وا  و.دـش  یم  عطق  شیرق  وا و  نایم  دـنویپ 

نادرم هک  يراصح  رد  هلیـسو  نادب  دنک و  ادیپ  دروخرب  شا  هلیبق  وا و  یگدنز  اب  هک  يدح  هب  ، دوش گنج  نکفا  ییادج  نادـیم  رد 
.دسرب وا  هب  [ شیرق مدرم  ] تسد ات  دروآ  دوجو  هب  یفاکش  دنا  هدرک  داجیا  ص )  ) دمحم نوماریپ  یمشاه 

راب دـنچ  تشاد  لد  رد  ار  هچنآ  ،و  درکن يراددوخ  اهراب  نآ  زاربا  زا  ، تشاد یم  ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  بلاط  وبا  هک  نیا  دوجو  اب  اـما 
: تسا ریز  رعش  يو  راعشا  هلمج  زا.دروآ  نابز  هب  ، رثن هنوگ  هب  راب  دنچ  رعش و  تروص  هب 

ات تفای و  دنهاوخن  تسد  وت  هب  زگره  شیرق  هک  دنگوس  ادـخ  هب.تسا  ملاع  ياهنییآ  نیرتهب  زا  دـمحم  شیک  هک  مدـیمهف  یتسارب  »
( . 4 « ) .تشاد مهاوخن  رب  وت  يرای  زا  تسد  مباوخب  كاخ  رتسب  رد  هک  يزور  نآ 

تسا رتسگداد  دیشر و  ابیکش و  ; تسا هتشادن  هدوهیب  نانخس  دصق  هتفگن و  غورد  ام  هب  ام  رسپ  دنا  هتسناد  هک  اقح  :» شرگید رعـش  و 
ناـمیتی و رواـی  هک  وا  رطاـخ  هب  اـهربا  هک  يدیفـسور  ، تسین لـفاغ  وا  زا  يا  هظحل  دراد و  یم  تسود  ار  ادـخ  ، تـسین زغم  کبـس  و 

قح هک  ار  وا  نید  تسا و  هدرک  کمکار  وا  ، دوخ يرای  اب  نایناهج  راگدـیرفآ.دزاس  یم  باریـس  ار  نیمز  ، تسا ناـنز  هویب  هاـگهانپ 
( . 5 « ) .تسا هدینادرگ  راوتسا  تسین  لطاب  تسا و 

هدش نامیپمه  نانآ  يداصتقا  هرـصاحم  مشاه و  هلیبق  زا  ییادج  هب  ، نآ رد  هتـشون و  يا  همان  نامیپ  شیرق  ، تفای یهاگآ  هک  یماگنه 
: دورس نینچ  دنا 

هب نم  فرط  زا  ناه  »
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يربمایپ یـسوم  دننام  ار  دمحم  ام  هک  دیناد  یمن  ایآ  ، دـییوگب بعک ، ینب  هلیبق  زا  ییول  هریت  زا  اصخ  يول و  نادـناخ  ; نانامیپمه نآ 
تبحم ادخ  هک  یـسک  هب  دیابن  تسا و  یتبحم  وا  هب  ار  ادخ  ناگدنب  تسا و  هدمآ  نیـشیپ  ینامـسآ  ياهباتک  رد  شمان  هک  میناد  یم 

يرتش دازون  نوچ  يزور  تسا  ناهنپ  امش  ینامسآ  باتک  رد  شمان  هک  یسک  نآ  یتسارب  ،و  دروخ فسات  تسا  هداهن  اهلد  رد  ار  وا 
( . 6 « ) دش دهاوخ  کیدزن  امش  هب 

اریز منک  یم  شرافس  امش  هب  دمحم  هرابرد  نم  هک  دینادب  :» گرم هناتسآ  رد  شناسک  هب  وا  تیصو  زا  یتمـسق  ; رثن هب  وا  نانخـس  اما 
نآ اهلد  هک  تسا  هدروآ  ینییآ  ، ما هدرک  شرافس  اهنآ  هب  ار  امش  هک  تسا  یتالامک  همه  دجاو  برع و  يوگتـسار  شیرق و  نیما  وا 
وا زا  یسک  ،و  دش تیاده  رگم  تفرن  ار  وا  هار  یسک  دنگوس  ادخ  هب  ،... تسا هدرک  شراکنا  تتامش  سرت  زا  اهنابز  یلو  هتفریذپ  ار 
وا زا  ار  راگزور  ثداوح  متـشاد و  یم  زاب  وا  زا  ار  دیادش  داد  یم  متلهم  لجا  هاگ  ره  ، تفای تسد  یتخبـشوخ  هب  رگم  ، درکن يوریپ 

يرای...دیوش یم  تیاده  راگتـسر و  دینک  قیدصت  ار  وا  دییوگ و  کیبل  دمحم  يادن  هب  مشاه  ینب  هدوت  يا  امـش  و   ،» مدش یم  عنام 
( . 7  ) تسا تسار  هار  هب  امش  يامنهار  وا  هک  ار  دمحم  دینک 

دنبلاط وبا  نویدم  ناناملسم  مامت 

ناشمالـسا رد  یگمه  دمآ  دنهاوخ  هدـنیآ  رد  هک  یناسک  ناگتـشذگ و  رـضاح و  لسن  زا  ناناملـسم  مامت  مییوگب  رگا  تسین  هفازگ 
نیا ات  تسا  راوگرزب  نآ  تایح  رارمتـسا  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  یگدنز  جیاتن  هلمج  زا  یمالـسا  تلاسر  ياقب  اریز  ، دنبلاط وبا  نویدـم 

نتخیر شیرق و  نایم  دوب  یگرزب  دس  ، ربمایپ زا  بلاط  وبا  تیامح  و.درک  لماک  ار  شنید  دنوادخ  هک 
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زا یکی  ، متـشاد ناـیب  یمالـسا  ياـملع  زا  یهورگ  روضح  رد  یمالـسا  هلاـسم  کـی  هب  خـساپ  رد  ار  نخـس  نیا  ( . ص  ) ربماـیپ نوـخ 
: درک حرطم  ار  ریز  شسرپ  نارضاح 

بلاط و وبا  نودـب  نآ  ياقبا  رـشن و  رب  رداق  ، دوش رـشتنم  دـنامب و  یقاـب  یمالـسا  تلاـسر  اـت  تسا  هدومرف  هدارا  هک  ییادـخ  ناـمه 
خـساپ نینچ  نم  ؟و  میتسه بلاط  وبا  نویدـم  شیوخ  مالـسا  رد  ام  همه  هک  ییوگ  یم  روطچ  وت  سپ.تسه  زین  ربمایپ  زا  وا  تیامح 

: مداد

نامیا هک  نانچ  ، دـبای راشتنا  دـنامب و  مالـسا  هک  نیا  هب  تسا  هتفرگ  قلعت  دـنوادخ  هدارا  میراد  لماک  نامیا  ناناملـسم  همه  لـثم  اـم 
ادخ هک  میراد  نامیا  و.دوش  یم  سپ  ! وشب : دیوگب ،و  دـنک هدارا  ار  يزیچ  هاگ  ره  وا  هک  نیا  تساناوت و  يراک  ره  رب  دـنوادخ  میراد 

تینادـحو ادـخ و  هب  نمؤم  یعقاو  ناملـسم  ار  مدآ  نادـنزرف  همه  هک  تسا  رداق  هکلب  تساناوت  ص )  ) ربمایپ تایح  ظفح  رب  اـهنت  هن 
هدوب دمحم  نمشد  هک  ار  شیرق  لیابق  مامت  هک  تسا  هدوب  رداق  وا  هتبلا  دهد و  رارق  ینامسآ  نیناوق  مامت  رادربنامرف  وا  زج  زور  ،و  وا

ار دـمحم  هک  نیا  نودـب  دـهد  رارق  دوخ  رما  عـیطم  ار  مدرم  همه  هک  تسا  هدوـب  رداـق  هکلب  ، دـهد رارق  راوـگرزب  نآ  رما  عـیطم  ، دـنا
.دنیرفایب

یمیقتـسم تلاخد  تسا و  هدادن  رارق  نمؤم  ار  مدرم  همه  تسا و  هدرکن  ار  اهراک  نآ  ادخ  هک  میناد  یم  اهنیا  همه  هب  نامیا  اب  ام  اما 
رایتخا ار  تلالض  ای  تیاده  ، دوخ ات  تسا  هتـشاذگ  دازآ  ار  نانآ  هکلب  تس  هدرکن  ، دهد رییغت  ار  نانآ  دیاقع  هشیدنا و  هک  نیا  يارب 

هکلب دنک ، نییعت  ، دوخ میقتـسم  تلاخد  زاجعا و  اب  ار  ملاع  ثداوح  ریـسم  هک  تسا  هتـساوخن  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم.دـننک 
رد نایرج  ات  هدرک  هدارا 
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تسا و هداتـسرف  ص )  ) دـمحم مانب  يرـشب  رب  ار  یحو  هک  تسا  نیمه  يارب.دـشاب  یعیبط  بابـسا  يداع و  لیاسو  قباـطم  دروم  نیا 
دوخ رایتخا  هب  شیرق  و.دنشابن  روبجم  تیصعم  ای  تعاطا  رد  شیرق  هک  تسا  هتـساوخ  و.تسا  هداد  شرتسگ  وا  هلیـسو  هب  ار  مالـسا 

هک يدارفا  تاناکما و  مامت  اب  - ار ربمایپ  زا  عافد  وا و  تلاسر  هب  نامیا  بلاط  وبا  ،و  دیزگرب ار  وا  اب  هزرابم  و  ص )  ) دمحم اب  ینمـشد 
نآ توعد  رارمتـسا  ربمایپ و  تایح  ظفح  لماوع  زا  یکی  ص )  ) ربمایپ زا  وا  عاـفد  بلاـط و  وبا  تیاـمح.تسا  هدرک  راـیتخا  - تشاد

.تسب ورف  مشچ  ناهج  نیا  زا  بلاط  وبا  هک  نیا  ات  دوب  ترضح 

؟ تسا یکین  زج  یکین  شاداپ  ایآ 

شقح ص )  ) ربمایپ یگدنز  زا  يرادساپ  لاس  هدزای  لباقم  رد  هک  بلاط  وبا  نوچ  يدرم  هب  نداد  كرـش  تبـسن  میوگب  مهاوخ  یم 
عون نیرتگرزب  طسوت  یکین  عون  نیرتگرزب  هب  نداد  شاداپ  ،و  تساـهیرهم یب  عون  نیرتدـب  زا  ، تسا تباـث  ناناملـسم  همه  ندرگ  رب 
ماود هک  ص )  ) ربمایپ ناوریپ  زا  گرزب  درم  ود  زا  یکی  ، نامرهق بلاـط  وبا  تسا  لـالج  تمظع و  اـب  راوگرزب و  ردـقچ.تسا  يدـب 

یقافتا یفداصت و  مالسا  ياقب  دروم  رد  نت  ود  نآ  دوجو  ،و  تسا هتشاد  يراوتـسا  هطبار  نانآ  شـشوک  اب  ،و  ود نآ  دوجو  اب  مالـسا 
.تسا هدوبن 

یلصا شقن  بحاص  یلع 

سپ هک  تسا  یلع  بلاط  وبا  رسپ  تشاد  وا  دوجو  هب  لماک  یگتسباو  ص )  ) ربمایپ نارود  رد  مالـسا  ياقب  هک  یتیـصخش  نیمود  اما 
.رت هدرتسگ  یحطس  رد  نکیل  دش و  گرزب  يالاو  ناسنا  نآ  ینابهگن  راد  هدهع  شنامرهق  ردپ  تافو  زا 

ياج هک  دندرک  ییاهکمک  مالسا  ربمایپ  هب  دندرک و  مایق  مالـسا  هار  رد  دایز  یـششوک  اب  ص )  ) ربمایپ یمارگ  باحـصا  زا  يرایـسب 
زا رگید  هباحـص  زا  يدادـعت  ،و  نامثع رمع و  ، رکب وبا  : هناگ هس  يافلخ  زا  اج  نیا  رد  تسا  یفاک.تسا  يروآداـی  روخ  رد  ساـپس و 

، دوعـسم نب  هللا  دبع  ، دوسا نب  دادقم  ، صاقو یبا  نب  دعـس  ، حارج نب  هدـیبع  وبا  ، فوع نب  نامحرلا  دـبع  ، هحلط ، ریبز : دـننام - هکم لها 
مان - دعـس نب  سیق  ، هحلط وبا  ، يراصنا بویا  وبا  ، ذاعم نب  دعـس  ، هدابع نب  دعـس  ، هناجد یبا  دننام  - هنیدـم نادـهاجم  رـسای و  نب  رامع 
لام اب  ادخ  هار  رد  نانآ  همه  هک  رگید  رفن  اهدص  یسراف و  ناملـس  ، رذ یبا  دننام ، هنیدم  هکم و  زا  ریغ  ياهرهـش  مدرمزا  زین  میربب و 

( . 8  ) دندرک داهج  اهنآ  يود  ره  اب  ای  ناشناج و  و 

دندز تسد  نآ  هب  مهیلع  هللا  ناوضر  باحصا  نیا  هک  ییاهتکرح  توبن و  نارود  ثداوح  هب  هاگ  ره 
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.دهد ماجنا  ار  تکرح  نامه  ات  ، میهد رارق  يرگید  ياج  هب  ار  نانآ  زا  يدرف  ره  ، دراد ناکما  هک  مینیب  یم  مینکفیب  یهاگن 

رمع و ، رکب وبا  ، تشاد ناـکما  ،و  دـهد ماـجنا  ار  وا  لـمع  دـننامه  ،و  دریگ رارق  رکب  وبا  ياـج  هب  رمع  هک  دوـب  نکمم  [ لاـثم روـط  هب  ]
سیق شرـسپ  اب  ای  ذاعم  نب  دعـس  اب  ار  هدابع  نب  دعـس  هک  دوب  نکمم  و.درک  اج  هب  اج  ریبز  هحلط و  ، حارج نب  هدـیبع  وبا  اب  ار  نامثع 

رظن زا  نانیا  ریثات  سپ.تشاذگ  رذوبا  ياج  هب  ار  دوسا  نب  دادقم  ای  رـسای و  نب  رامع  ای  ، ناملـس ای  درک و  ضوع  هدابع  نب  دعـس  نب 
یب ، دوب ادـخ  ربمایپ  هارمه  رکب  وبا  ياـج  هب  ، راـغ رد  رمع  رگا.تسا  مه  هب  کـیدزن  یلو  تسین  مه  دـننام  دـنچ  ره  تیمها  هزادـنا و 

.دهدب تسد  زا  يزیچ  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  نودب  دش  یم  راد  هدهع  ار  شقن  نامه  نامگ 

ناوت یمن  ار  سک  چیه  و.دـهد  ماجنا  تسناوت  یمن  وا  زج  یـسک  درک  افیا  ربمایپ  تایح  ینابهگن  رد  یلع  هک  ار  یـشقن  اهنیا  همه  اب 
یلو ، دوش راد  هدهع  ، دنتـشاد ربمایپ  نامز  رد  هباحـص  زا  کی  ره  هک  ار  یـشقن  عون  ره  تشاد  ناکما  یلع  يارب  ، درک یلع  نیزگیاج 

.دوش ع )  ) یلع تیلوؤسم  نوچ  یتیلوؤسم  راد  هدهع  هک  دوبن  يرگید  یباحص  چیه  ناکما  رد 

هک دوبن  ناسآ  رگید  یباحـص  ره  ای  رمع و  ای  ، رکب یبا  يارب  اما  ، دـنک یهارمه  راغ  رد  ار  ص )  ) ربمایپ هک  دوب  ناـسآ  ع )  ) یلع يارب 
شیرق مجاـهت  اـب  ییوراـیور  يارب  هداـمآ  ار  دوـخ  و  ص )  ) ربماـیپ يادـف  ار  شناـج  ،و  دـباوخب ص )  ) ربماـیپ رتـسب  رد  ترجه  بـش 

رفن نارازه  هکلب  اهدص  نانآ  میمصت  يار و  رد  دندش و  نآ  ماجنا  راد  هدهع  روالد  نادرم  زا  رفن  هد  هک  يراظتنا  دروم  مجاهت  ، دنک
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.دندوب هدش  مسقمه  هکم  مدرم  زا 

هب شیرق  زا  یمین  دودـح  گـنج  نآ  رداریز  ، دـشاب ردـب  گـنج  رد  یلع  شقن  راد  هدـهع  هک  دوبن  باحـصا  زا  یـسکچیه  ناوت  رد 
اب ار  یمالـسا  کـچوک  شترا  هفک  وا  ، تشاد رارق  وزارت  هـفک  کـی  رد  مالـسا  تشونرـس  هـک  یلاـح  رد  ،و  دـندش هتـشک  وا  تـسد 

.تخاس رتنیگنس  دوخ  يدرف  ششوک 

یم الاب  هوک  زا  ، دنتـشاذگ رارف  هب  ور  باحـصا  هک  هاـگ  نآ  ، دوش راد  هدـهع  دـحا  رد  ار  یلع  شقن  هک  دوبن  یباحـص  چـیه  ناوت  رد 
ات ، دنتـشاذگ اهنت  ار  وا  ، دز یم  گـناب  ناـنآ  هب  رـس  تشپ  زا  ص )  ) ربماـیپ هک  لاـح  ناـمه  رد  ، دـندرک یمن  هجوت  یـسک  هب  دـنتفر و 

ربمایپ يوجتسج  رد  هک  نمشد  نایرکشل  اب  هک  دوب  یلع.دنامن  وا  اب  یلع  زج  یسک  و  دوش ، وربور  ناکرشم  زا  رفن  نارازه  اب  ییاهنتب 
ناشربمایپ زا  عافد  يارب  باحـصا  زا  يدادـعت  هک  نیا  ات  درک  تشگزاب  هب  روبجم  ار  اهنآ  درک و  هلباقم  ، يرگید زا  سپ  یکی  ، دـندوب

- خیرات ریسم  هک  دوبن  دیعب  ، دیسر یم  ربمایپ  هب  ناکرـشم  تسد  درک و  یم  رارف  ، نارگید هارمه  هب  مه  ع )  ) یلع رگا.دنتـشگرب  (ص )
.دش یم  نوگرگد  یلکب  - داد یمن  تاجن  هکلهم  زا  هداعلا  قراخ  يا  هزجعم  اب  ار  شربمایپ  مالسا و  ، دنوادخ رگا 

نیا زا  راوگرزب  ربمایپ  تلحر  ات  دش و  عورش  ترجه  بش  زا  هک  - یلع داهج  هک  دهد  یم  ناشن  ینـشور  هب  هچنآ  زا  یکدنا  دوب  نیا 
مالـسا نانمـشد  رگید  ناکرـشم و  بیـصن  ار  تمیزه  وا  ، دوب يزوریپ  هب  مالـسا  ياهورین  یبایتسد  یلـصا  لـماع  - تفاـی همادا  ، ملاـع

.تشاد هرصاحم  رد  ار  وا  فیرش  یناگدنز  هک  دوب  ییاهرطخ  ربارب  رد  ص )  ) ربمایپ ظفاحم  هرز  وا  ، درک

هژیو راختفا  ود 

: دوب رادروخرب  ریز  راختفا  ود  زا  ع )  ) یلع اهنت  ص )  ) ربمایپ ناوریپ  نایم  رد  ، نامز نآ  رد  هک  تسا  نیا  ام  دوصقم 

ربمایپ یگدنز  هک  مالسا  رارمتسا  ( 1)
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.تسوا ياه  هزرابم  یلع و  نوهرم  دوب  نآ  هب  هتسباو  نامز  زا  ههرب  نآ  رد  وا  يزوریپ  و  (ص )

زوریپ یماظن  ياوق  رظن  زا  مالسا  نانمشد  رگا.وا  دوجو  هب  یمالسا  تلود  يرادیاپ  یگتـسباو  زا  تسا  ترابع  ، راختفا نیمود  اما  ( 2)
رد یلع  ياه  هزرابم  نوچ  دریگب و  اپ  یمالـسا  تلود  دوبن  نکمم  دـندیدرگ ، یم  اپ  ون  يورین  نآ  ندرک  دوبان  هب  رداق  دـندش و  یم 

نیا قح  سپ  ، تشاد راکـشآ  يریثات  ، داتفا قافتا  شنانمـشد  ربمایپ و  نایم  هک  یگنج  ياهنادیم  رد  دیدج  يورین  هفک  ندرک  نیگنس 
نب رمع  تسا  هتفگ  یتـسرد  نخـس  هچ  و.مینادـب  یمالـسا  تموـکح  ییاـپ  رب  یـساسا  لـماوع  زا  یکی  ار  وا  ياـه  هزراـبم  هک  تسا 
رگا دـنگوس  ادـخ  هب  :» تفگ درک و  وا  هب  ور  رمع  ; درک یهاوـخدوخ  هب  مهتم  ار  یلع  يدرم  هک  اـج  نآ  ، شتفـالخ ماـیا  رد  باـطخ 

( . 9 « ) دش یمن  راوتسا  مالسا  ساسا  ، دوبن وا  ریشمش 

دوب راوتسا  ریظن  یب  یصالخا  هیاپ  رب  هک  ، هداعلا قوف  یتعاجش 

یم نـشور  ار  یلــصا  تالکــشم  هـک  قـیمع  شنیب  ریظن و  یب  صــالخا  اــب  رگا  یلع  هداــعلا  قوـف  ینامــسج  يورین  تعاــجش و 
دوخ دوجو  هب  ار  یمالـسا  تموکح  دشر  دشاب و  مالـسا  ماود  و  ص )  ) ربمایپ يارب  یظفاحم  هرز  ، تشادن ناکما  ، دوبن هارمه  ، تخاس

.دزاس هتسباو 

اذل ،و  دوب یلاخ  وا  هب  صالخا  ای  قح و  تخان  زا  ناشتسد  یلو  دندوب  رادروخرب  يدایز  تعاجش  ورین و  زا  هک  يدنمورین  نادرم  اسب 
مامت دندنام و  دوخ  یتسرپدوخ  رد  ای  ،و  دـندرک فرـص  ، قح اب  هزرابم  لطاب و  ترـصن  هار  رد  دوب  هدـش  هداد  نانآ  هب  هک  ار  ییورین 

.دندرب راک  هب  شزرا  یب  یعوضوم  ای  زیچان و  یتمظع  هار  رد  ار  دوخ  ششوک 

ملع و :» دـیوگ یم  تسا و  هدرک  فیـصوت  ار  دارفا  لیبق  نیا  شتاـملک  یـضعب  رد  دوخ  هک  تسا  ریظن  مک  دارفا  نآ  زا  ع )  ) یلع اـما 
شنیب اب  شناد 
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یم راوشد  تخـس و  ، هدرورپ زان  صاخـشا  ار  هچنآ  ، دـنرادروخرب نیقی  نامیا و  حور  زا  ،و  تسا هدروآ  ور  ناـنآ  هب  اـج  کـی  یعقاو 
رد ییاهندب  اب  ، دنراد سنا  نآ  اب  ،و  دـنا هتفرگ  وخ  دـننک  یم  يرود  نآ  زا  نانادان  هچنآ  اب  ،و  دـنناد یم  ناسآ  لهـس و  نانآ  ، دـنرمش

ناگدننک توعد  ادخ و  ناگدنیامن  نیمز  يور  رد  نانآ  ، تسا هتـسباو  دنلب  رایـسب  ياج  هب  اهنآ  ياهحور  هک  دننک  یم  یگدـنز  ایند 
( . 10 « ) دنیادخ نید  يوس  هب  مدرم 

دوب هدامآ  اسرف  تقاط  راک  ره  يارب  یکدوک  زاغآ  زا 

زا وا  هک  تسا  نیا  يارب  تسا  غولب  دـح  هب  شندیـسر  ماگنه  زا  یلع  داهج  نوهرم  یمالـسا  تموکح  تفرـشیپ  مالـسا و  ياقب  رگا 
ربمایپ دوجو  اب  شدوجو  یگتـسبمه  راختفا  هب  هک  تسا  یـسک  اهنت  وا  یتسارب.تسا  هدوب  هدامآ  يراختفا  نانچ  يارب  یکدوک  زاـغآ 

وا كانبات  تشرـس  كاپ و  دیـشر و  لقع  ،و  درک دوخ  بوذجم  ار  وا  دوب و  ربمایپ  هجوت  دروم  شیکدوک  رد  اریز  ، دمآ لیان  ، یمارگ
.دومرف راشرس  شیکاپ  تمکح و  ، نامیا ، ملع راس  همشچ  زا  ار  وا  ،و  درک یلاعت  قح  تاذ  هجوتم  ار 

ع)  ) یلع تیبرت  هاگداز و 

سکعنم ار  توبن  راونا  هک  ، دوب فاص  يا  هنییآ  نوچ  وا  ، دیـسر لامک  دح  هب  شتافـص  تفای و  دشر  گرزب  یبرم  نآ  دزن  ع )  ) یلع
.درک یم 

یناسنا نیتسخن  یلع  سپ  ، دییاز هبعک  رد  ار  یلع  ( - دـناوخ یم  دوخ  مود  ردام  ار  وا  ربمایپ  هک  ، ) بلاط وبا  رـسمه  - دـسا تنب  همطاف 
.دوب ترجه  زا  شیپ  لاس  هس  تسیب و  ربمایپ و  دلوت  زا  سپ  لاس  یس  یلع  دلوت  لاس.تسا  هدمآ  ایندب  هبعک  رد  هک  تسا 

ادخ و ریـش  وا  هچ  دوب  قفاوم  دوخ  يامـسم  اب  مان  ود  ره  درک و  يراذگمان  یلع  ار  وا  شردپ  ،و  دیمان دسا  ای  ، هردیح ار  یلع  شردام 
.تشاد ربمایپ  زا  سپ  ار  هبترم  نیرتالاب  مدرم  نیب  رد  دوب و  ادخ  لوسر  ریش 

هب ربمایپ  تشادـن  ار  شا  هداوناخ  ياضعا  دادـعت  اب  بساـنتم  یگدـنز  هرادا  ناوت  بلاـط  وبا.تفرگ  ارف  ار  هکم  مدرم  ، یتخـس یطحق 
نانآ داهنـشیپ  زین  بلاط  وبا.دنریگب  ار  شنادنزرف  زا  نت  ود  دننک و  کبـس  ار  بلاط  وبا  یگدنز  راب  ات  درک  داهنـشیپ  سابع  شیومع 

( . 11  ) دنام شتثعب  زور  ات  ربمایپ  اب  یلع  و.ار  یلع  ص )  ) ربمایپ تفرگ و  ار  رفعج  ، سابع.تفریذپ ار 

وبا هک  ار  هچنآ  دنتسناوت  یم.دندوب  رادزیچ  ود  ره  سابع  ربمایپ و  هتبلا 
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تـساوخ ربمایپ  یلو  ، دننامب یقاب  دوخ  ردام  ردپ و  اب  رفعج  یلع و  دنهدب و  وا  هب  تشاد  زاین  یکاروخ  زا  یتخـس  لاس  نآ  رد  بلاط 
یحور ياذـغ  اـب  ار  وا  یناوارف  هب  اـت  تفرگ  ار  یلع  ،و  درک هدافتـسا  یلاسکـشخ  تـصرف  زا  نیاربانب.دنـشاب  ناـنیا  دزن  ردارب  ود  نآ 

.دزاس شا  هدامآ  ، دوب وا  راظتنا  رد  هک  یمهم  هدنیآ  يارب  ،و  دنک تیبرت  ، یمسج ياذغ  هارمه  هب  ، دوخ

تفای ار  شیاهب  رپ  جنگ  یلع  رد 

یم ادـخ  رون  هب  ربمایپ  هک  ارچ  .دـهد  ماجنا  ار  يراک  نینچ  تساوخ  یم  - هن ای  دوب  هدیـسر  یلاسکـشخ  نیا  هچ  ( - ص  ) ربمایپ اـیوگ 
ربمایپ.دناسرب لامک  هب  دنک و  جارختـسا  ار  جنگ  نآ  هک  تساوخ  ،و  تسا هتفهن  اهب  رپ  یجنگ  یلع  دوجو  رد  هک  دید  سپ  ، تسیرگن

اما دنفلتخم و  ناتخرد  زا  نامدرم  ! یلع ای  : دومرف وا  هب  يزور.تسا  هدوبن  یفداصت  وا  هب  یلع  یگتـسبلد  هک  دـهد  یم  ربخ  ام  هب  دوخ 
گرب و رپ  يامرخ  ناتخرد  تشک و  اهروگنا ، زا  ییاهناتسوب  و  :» درک تءارق  ار  هیآ  نیا  ادخ  ربمایپ  سپـس  ، میتخرد کی  زا  وت  نم و 

( . 12 « ) دنوش یم  باریس  بآ  کی  زا  گرب  یب 

ره دج  تسوا و  يومع  رـسپ  دنواشیوخ و  یلع  هک  تسین  نیا  دـنتخرد  کی  زا  یلع  وا و  هک  نیا  زا  ربمایپ  دوصقم  هک  تسا  یعیبط 
هک دوـبن  هدـنبیز  تسناد و  یم  ار  نیا  تخانـش  یم  ار  ود  نآ  هک  یـسک  ره  و  ع )  ) یلع هک  تسا  حـضاو  رپ  ، تسا بـلطملا  دـبع  ود 

بلطملا دبع  هرجـش  زا  ییاهنت  هب  یلع  ، هک نیا  رب  هوالع  ، دنک نایب  ار  يراکـشآ  رما  نینچ  مدرم  هب  ای  یلع  هب  یثیدح  ناونع  هب  ربمایپ 
نانآ تبـسن.دنتسه  یلع  ناردارب  لیقع  رفعج و  دندوب و  بلطملا  دبع  نارـسپ  ود  هزمح  سابع و  ، دـهد صاصتخا  ار  وا  ربمایپ  ات  دوبن 

تهج ره  زا  ص )  ) ربمایپ هب 
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.تسا ص )  ) ربمایپ اب  یلع  تبسن  دننام 

تالامک تافص و  رظن  زا  ربمایپ  دوجو  هب  دارفا  نیرتکیدزن  وا  دنـسنج و  کی  زا  ربمایپ  ناج  اب  یلع  ناج  هک  تسا  نیا  ربمایپ  دوصقم 
یبلطم نامه  نیا.دنا  هتفای  دـشر  هشیر  کی  زا  هک  تسا  هتـسویپ  مه  هب  تخرد  ود  هطبار  دـننام  ربمایپ  اب  یلع  یحور  طابترا  ،و  تسا

هخاش هب  تبـسن  تخرد  کی  هخاش  نوچمه  ادـخ  ربمایپ  هب  تبـسن  نم  و  :» دـیوگ یم  هک  اج  نآ  ، دـنک یم  داـی  نآ  زا  یلع  هک  تسا 
یلیخ وا  هک  یلاـح  رد  دنابـسچ  یم  دوـخ  هنیـس  هب  ار  یلع  ربماـیپ  هک  تسا  نـشور  ( 13  ) تسا وزاـب  هب  تبـسن  عارذ  دـننام  رگید و 
ردق امش  و  :» دیوگ یم  هراب  نآ  رد  دوخ  یلع.شدنزرف  هب  يردپ  تبحم  زا  شیپ  یتح  ، تشاد یم  تسود  رایسب  ار  وا  دوب و  کچوک 
دوخ رانک  رد  ارم  یکدوک  نامز  دیناد  یم  صوصخم  مارتحا  دنلب و  ماقم  ، کیدزن يدنواشیوخ  ببس  هب  ادخ  لوسر  زا  ارم  تلزنم  و 

زا تشاد و  یم  دوخ  مسج  اب  سامت  رد  ارم  تفرگ و  یم  دوخ  شوغآ  رد  شرتسب  رد  ،و  دینابـسچ یم  شا  هنیـس  هب  ، داد یم  شرورپ 
( . 14 « ) ...داهن یم  نم  ناهد  رد  دوخ  هدیوج  كاروخ  زا  درک و  یم  وبشوخ  ارم  ششوخ  يوب 

تـسا هدوب  ادخ  لوسر  اب.دیورب  لماک  روط  هب  شیاهنادند  ای  دروآ و  رد  نادـند  هک  نیا  زا  شیپ  یلع  هک  دراد  تلالد  يرخآ  هلمج 
.دوجب وا  يارب  ار  اذغ  ربمایپ  هک  دوبن  یجایتحا  هن  رگا 

یعامتجا زا  ،- تشذـگ یم  ربمایپ  فارطا  رد  هچنآ  مغر  یلع  ییوگ  هک  درک  یم  یگدـنز  يروط  توبن  نارود  زا  شیب  ادـخ  ربمایپ 
دیـشیدنا یم  يزیچ  هب.دوب  هاگآ  ، دوخ سفن  هب  - تامرحم ندرمـش  حابم  ،و  تافارخ سیدـقت  ، اهتب شتـسرپ  ، دوب تلاهج  رد  قرغ  هک 

دوب و رود  هب  نانآ  ياهتلاذر  اهیتسپ و  زا  شکاپ  تشرس  دیسر و  یمن  نانآ  لقع  هک 
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نوچ وا  ، دینش یم  دید و  یم  وا  ، دندینش یمن  دندید و  یمن  مدرم  هک  ار  هچنآ  داد  یم  دنویپ  شراگدرورپ  هب  ار  وا  شـصالخا  هتـشر 
.دوب هدرک  هطاحا  ار  نآ  ینادان  شحوتزا و  یطیحم  هک  دوب  گنهرف  تمکح و  ، شناد زا  يا  هریزج 

یم نخس  ام  يارب  ، شیوخ یحور  یقالخا و  تافص  لماکت  رد  نآ  رثا  و  ( ، ص  ) ادخ لوسر  تسد  هب  شتیبرت  زا  دوخ  ع )  ) یلع ماما 
زا ار  دوخ  ناگتـشرف  زا  هتـشرف  نیرتگرزب  دنوادخ  تفاین و  نم  رادرک  رد  ییاطخ  راتفگ و  رد  یغورد  ادخ  ربمایپ  :» دـیوگ یم  ، دـنار

هدیدنسپ تافص  يراوگرزب و  هار  هب  زور  بش و  ار  وا  ات  تخاس  ترضح  نآ  نیشنمه  دوب  هدش  هتفرگ  ریـش  زا  ربمایپ  هک  ینامز  نآ 
یمرب یمچرپ  زور  ره  دوخ  تافص  زا  وا  متفر و  یم  هار  - شردام لابند  هب  رتش  هچب  نتفر  هار  دننام  - وا یپ  رد  نم  و.دهد  ریـس  ناهج 

وا مدید و  یم  ار  وا  طقف  نم  ، دومرف یم  تماقا  ارح  هوک  رد  ار  یتدم  هلاس  همه  و  داد ، یم  ار  نآ  زا  يوریپ  روتـسد  نم  هب  تشارفا و 
نیموس نم  دوب و  هتفاین  هار  هجیدخ  و  ص )  ) ادخ لوسر  هناخ  زج  يا  هناخ  چـیه  هب  مالـسا  نامز  نآ  رد  ; دـید یمن  ار  یـسک  نم  زج 

( . 15  ) مدرک یم  مامشتسا  ار  تلاسر  توبن و  يوب  مدید و  یم  ار  تلاسر  یحو و  رون  ، مدوب ، درف

یم دینـش و  یم  هک  دیـسر  يا  هجرد  هب  ، دوب هداد  قوس  نآ  هب  شربمایپ  تیبرت  هک  دوخ  یحور  جارعم  رد  ع )  ) یلع هک  تسا  حضاو 
رد ربمایپ  هک  دنک  یم  يروآدای  ، دوخ نیشیپ  نخس  هلابند  رد  ماما.دید  یم  دینش و  یم  شتثعب  ماگنه  هب  ربمایپ  دوخ  هک  ار  هچنآ  دید 
یم مونـش و  یم  نم  هک  ار  هچنآ  يونـش  یم  وت  یتسارب  :»... دومرف وا  هب  دوب  هداتفا  قافتا  شتثعب  لوا  ياهزور  رد  هک  يدماشیپ  دروم 

ینیب
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( . 16  ) یتسه یکین  ریخ و  رب  وت  ینم و  ریزو  نکیل  یتسین و  ربمایپ  وت  هک  نیا  زج  منیب  یم  نم  هک  ار  هچنآ 

سپ.تشذـگ یمن  شرمع  زا  لاـس  هدزاـی  زا  شیب  هک  دوـمیپ  دوـخ  یحور  لـماکت  ریـس  رد  ار  تفاـسم  نیا  هک  یلاـح  رد  ع )  ) یلع
وا ، دوش هدوزفا  زین  ص )  ) ربماـیپ توبن  هب  ناـمیا  رد  تقبـس  راـختفا  ، ربماـیپ دوجو  اـب  شدوجو  یگتـسویپ  راـختفا  هب  هک  دوـب  یعیبـط 

.دیوگ کیبل  ار  ربمایپ  توعد  نانمؤم  همه  زا  شیپ  دشاب و  ناملسم  درم  نیتسخن 

اهتشون یپ 

هغالبلا ج 3 ص 9. جهن  -1

ماشه ج 1 ص 266. نبا  زا  هیوبنلا  هریسلا  -2

یسربط ج 1 ص 341. جاجتحا  -3

.دلاخ دمحم  دلاخ  داتسا  زا  یلع  باحر  یف  -» 4

ماشه ج 1 ص 280-279. نبا  زا  هیوبنلا  هریسلا  -5

یسربط ج 1 ص 346. جاجتحا  رب  یناسارخ  رقاب  دمحم  دیس  تاقیلعت  -6

.دلاخ دمحم  دلاخ  زا  ، یلع باحر  یف  -7

هدیـشک فارحنا  هب  هاج  بح  رطاخ  هب  ،و  دـندروخ ار  ایند  عماطم  بیرف  ، ربمایپ تلحر  زا  سپ  ناـگرزب  نیا  زا  یـضعب  فسـالا  عم  -8
.م.دندوب هدرواین  مالسا  لوا  زا  شاک  يا  هک  دندش 

دیدحلا ج 3 ص 115. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -9

هغالبلا ج 4 ص 38-37. جهن  -10

ص 246 شیوخ ج 1  هریـس  رد  ماـشه  نبا  هدرک و  لـقن  دـهاجم  زا  دوخ  دنـس  هب  ص 576 ) ج 3   ) دوخ كردتـسم  رد  مکاـح  -11
.تسا هدرک  تیاور 

كردتسم ج 2 ص 241. -12

هغالبلا ج 3 ص 73. جهن  -13

ص 157. هعصاق ) هبطخ   ) هغالبلا ج 2 جهن  -14

هغالبلا ج 2 ص 157. جهن  -15
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هغالبلا ج 2 ص 158-157. جهن  -16

مراهچ لصف 

ناملسم نیتسخن 

زواجت لاس  هد  زا  وا  رمع  هک  نیا  اب  ،و  تفرگ ماوق  ادخ  لوسر  یگدنز  رد  شیگتخیمآ  وا و  هشیدـنا  يدـنمناوت  ، یلع تشرـس  یکاپ 
يریگ هجیتن  دهد و  لیکشت  یقطنم  سایق  ، دشیدنیب میکح  دارفا  نوچمه  هک  دندرک  مهارف  شیارب  ار  ناکما  نیا  ، همه اهنیا  ، درک یمن 
قلطم تیرثکا.تسا  هدوب  هدیسرن  يا  هجیتن  نانچ  هب  شیرق  نارـس  اهتیـصخش و  زا  کی  چیه  هک  ، دسرب یقطنم  هجیتن  یعون  هب  دنک و 

رب ار  نامناردپ  ام  : دنتفگ یم  هک  یلاح  رد  دندرک و  يراددوخ  دننک ، زاب  قیاقح  يور  هب  ار  ناشنامشچ  هک  نیا  زا  هکم  هعماج  مدرم 
.دنتسب ربمایپ  يادن  رب  ار  ناشیاهشوگ  ، لاس هدزیس  تدم  ، مینانآ راثآ  وریپ  قح  هب  میتفای و  یشور 

نیتسخن ، ناکاین ناردپ و  شور  هار و  زا  يوریپ  هتسویپ  هک  یتسارب 
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لوصا شریذپ  یبرغ و  دنمـشیدنا  ناداتـسا  نایم  تسا  هدوب  یلیاح  ، هراومه ناردپ  هقیرط  رب  يراشفاپ  دوب ، نایدا  رییغت  هیلع  نیمـضت 
.درک يریگ  هجیتن  نادرم  دازآ  دننامه  ،و  دیشیدنا رکف  دازآ  دارفا  نوچمه  ، دوب ناوجون  زونه  هک  یلاح  رد  ( ، ع  ) یلع اما  ،و  یمالسا

سپ ، دندرک مامت  ار  ناشزامن  ات  داتـسیا  سپ  دوب  هدیدن  هظحل  نآ  ات  هک  دنراد  یم  اپب  يزامن  هجیدخ  دـمحم و  دـید  ، دـش دراو  یلع 
هدومرف ثوعبم  يربمایپ  هب  ارم  هک  میدرک  یم  هدجس  ار  ییادخ  : » داد باوج  ص )  ) ربمایپ ؟ دیدرک یم  هدجس  یسک  هچ  يارب  : دیسرپ

 . مناوخب وا  يوس  هب  ار  مدرم  ات  تسا  هتخاس  رومام  و 

دش دوخ  یب  دوخ  زا  یلع  درک  توالت  وا  رب  یتایآ  دیجم  نآرق  زا  ،و  درک توعد  مالـسا  هب  داقتعا  شریذپ و  هب  ار  یلع  ص )  ) ربمایپ
رد ار  بش  نآ  یلع.دـنک  تروشم  شردـپ  اب  ات  تساوخ  تلهم  شیومع  رـسپ  زا  یلو  تفرگ  ارف  ار  شلقع  رـسارس  تایآ  ییاـبیز  و 

نالعا - شردپ اب  تروشم  هب  زاین  ساسحا  نودب  - ار دیدج  نید  هب  دوخ  نامیا  ادخ  ربمایپ  روضح  رد  دـعب  زور  درب و  رـس  هب  هشیدـنا 
ار ادـخ  ات  تسین  وا  تروشم  هب  يزاین  ارم  ، سپ ، دـنک تروشم  بلاط  وبا  اب  هک  نیا  نودـب  تسا  هدـیرفآ  ارم  دـنوادخ  :» تفگ ،و  درک

( . 1  ) منک تدابع 

قح و هب  تبـسن  تیمیمـص  ناـمیا و  قمع  ، يار هشیدـنا و  رد  لالقتـسا  : زا درادرب  رد  يداـیز  موهفم  یلو  ، تسا هاـتوک  رایـسب  ینخس 
.تسین یلیماف  يدنواشیوخ و  فطاوع  زا  رثاتم  ییوگ و  ضقانت  هب  هتخیمآ  هک  یقطنم 

ترورـض هک  دـنک  یم  كرد  وا  اما.دـنک  تروـشم  شردـپ  اـب  تسا  مزـال  دـنزرف  رب  هک  دـناد  یم  دراد و  یم  تسود  ار  شردـپ  وا 
یعقوم اما.دشاب  یمهبم  رما  هک  تسا  مزال  ییاج  رد  تروشم  تسا  يدودح  ياراد  هکلب  ، تسین طرـش  دیق و  نودب  ردـپ  اب  تروشم 

هک
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هداتـسرف دـمحم  هک  دـیدرگ  نشور  ، حبـص ندـش  نشور  زا  شیپ  یلع  يارب  هک  اـقح.تسا  هدوـهیب  تروـشم  تسا  نـشور  تـقیقح 
.دهد خساپ  ادن  نآ  هب  گنرد  یب  هک  تسا  بجاو  یلع  رب  ،و  تسا هدرک  تفایرد  ار  شراگدرورپ  يادن  وا  تسادخ و 

هچنآ هب  بلاط  وبا  ایآ  ; دوب دـهاوخ  هچ  دـیدج  تلاسر  هب  تبـسن  شردـپ  عضوم  تسناد  یمن  یلع  ، هزات یلیخ  ، تسا يا  هزاـت  بلطم 
ار ردپ  اهنت  هن  سپ.دـندرک  یم  ادـیپ  هدـیقع  رد  قفاوت  رـسپ  ردـپ و  هلیـسو  نادـب  دروآ  یم  نامیا  ، دوب هدروآ  نامیا  شلاسدرخ  رـسپ 

دیدرت بلاط  وبا  هکنیا  ای  ،و  تسا هتفرگ  یـشیپ  وا  زا  قح  شریذپ  هب  شرـسپ  هک  دش  دهاوخ  لاحـشوخ  هکلب  تخاس  دهاوخن  هدرزآ 
بلاط و وبا  هدننیرفآ.دنامب  بقع  شراگدرورپ  يادن  هب  نتفگ  خـساپ  رد  هک  درادـن  قح  زگره  یلع  ، تروص نآ  رد  ، تشاد دـهاوخ 

.بلاط وبا  ات  تسا  تعاطا  هب  رتراوازس  شرسپ 

تشذگ هک  یثیدح  ندوب ) ضیفتسم   ) ترهش

یبا نب  یلع  هک  تسا  هدرک  لقن  ماشه  نبا.تسا  هدوب  ناملسم  ، نیتسخن ع )  ) یلع هک  ، تسا هدیسر  رتاوت  دح  هب  یتح  هدش و  روهـشم 
هدروآ ادـخ  بناج  زا  ار  هچنآ  ،و  دـناوخ زامن  وا  اب  ،و  دروآ ناـمیا  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هب  هک  دوب  نادرم  ناـیم  زا  درم  نیتسخن  بلاـط 

( . 2  ) دوب هلاس  هد  يرسپ  زور  نآ  هک  یلاح  رد  ، درک قیدصت  ، دوب

یم زاـمن  ود  نآ  اـج  نآ  رد  دـش ، یم  هارمه  وا  اـب  ناـهنپ  زین  یلع  تفر و  یم  نوریب  هـکم  رهـش  زا  زاـمن  ماـگنه  ص )  ) ادـخ ربماـیپ 
هب هبنـشود  زور  ص )  ) ربماـیپ :» تفگ وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  کـلام  نب  سنا  زا  مکاح.دنتـشگ  یم  زاـب  ماـگنه  بـش  دـندناوخ و 
رد مکاــح  و  ( 4  ) دوـخ ننـس  رد  هجاـم  نـب  دـمحم  ظـفاح  و  ( . 3 « ) دروآ مالـسا  هبنــش  هـس  زور  ع )  ) یلع دـش و  ثوـعبم  يربماـیپ 

هدنب نم  :» تفگ یلع  هک  دنا  هدرک  تیاور  ( 5  ) شکردتسم
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لاس تفه  نم.وگغورد  صخـش  رگم  تفگ  دهاوخن  یـسک  نم  زا  سپ  ار  نخـس  نیا  ، ربکا قیدـص  منم  میوا و  لوسر  ردارب  ادـخ و 
 . مدرازگ زامن  مدرم  زا  شیپ 

درف نیتسخن  ]و  رثوک ] ضوح رب  هدـنوش  دراو  درف  نیتسخن  :» دومرف ادـخ  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  یـسراف  ناملـس  زا  مکاح  زین  و 
( . 6  ) تسا بلاط  یبا  نب  یلع  : امش زا  ناملسم 

يدنسپ یمن  ایآ  :» دومرف همطاف  شرتخد  هب  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  ، راسی نب  لقعم  زا  دوخ  دنس  هب  لبنح  نب  دمحا  ماما  و 
زا یکدنا  ( 7 ( »؟ تساهنآ نیرترابدرب  نیرتاناد و  ، تسا هدروآ  مالـسا  همه  زا  شیپ  هک  متما  نایم  زا  یـسک  اـب  منک  جـیوزت  ار  وت  هک 

زامن وا  اب  تسا و  هدروآ  ناـمیا  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هب  هک  تسا  هدوب  نادرم  زا  درف  نیتسخن  ع )  ) یلع ، دـنرادن لوبق  هک  دنتـسه  دارفا 
رد ، دنا هدروآ  نامیا  وا  زا  سپ  هک  هباحص  ریاس  مالسا  اب  ع )  ) یلع مالسا  هسیاقم  اب  هک  دنتسه  یناسک  اج  نیا  رد  یلو  ، تسا هدرازگ 

،و تسا هدوب  شرمع  زا  لاس  نیمهد  رد  ندروآ  مالـسا  ماگنه  هب  ع )  ) یلع : دنیوگ یم  نانیا  ، دنراد ثحب  ترـضح  نآ  مالـسا  شزرا 
رود نتـشیوخ  زا  ، دوـخ هب  طوـبرم  روـما  رد  ،و  دـشیدنیب نادرم  دـننام  هک  دور  یمن  راـظتنا  یلاـس  نس و  نینچ  رد  كدوـک  کـی  زا 

ص)  ) ربماـیپ زا  يوریپ  هزیگنا  هـب  ار  مالــسا  نـس  نآ  رد  ع )  ) یلع هـک  تـسا  نآ  رت  تسرد.دــهد  ناـشن  ینیب  کـیراب  یــشیدنا و 
.دوب وا  هداوناخ  ياضعا  زا  يوضع  و  ص )  ) ربمایپ هدناوخ  رسپ  يو  تقیقح  رد  هک  ارچ  ، دریذپب

نامز رد  هن  یکدوک و  نارود  رد  هن  ع )  ) یلع یلو.مینادـب  یلومعم  یکدوک  ار  ع )  ) یلع ام  هک  تسا  تسرد  یتروص  رد  فرح  نیا 
نیا رب  هراشا  دهاوش  یمامت.دوبن  یلومعم  يدرف  شیدرم 
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دنچ ره  ، دـنراد يرترب  یلومعم  نادرم  رب  قیاقح  كرد  رد  ،و  دـنیامیپ یم  لاـمک  هار  تعرـسب  هک  تسا  یغباون  هلمج  زا  وا  هک  دراد 
.دنشاب هدوب  نآ  زا  شیپ  ای  غولب و  نارود  رد  هک 

زا شردپ  اب  تروشم  يارب  ، درک یم  ادـیپ  شیارگ  ، يا هدـیقع  شریذـپ  هب  ص )  ) ربمایپ يوریپ  هزیگنا  اب  هک  دوب  یـسک  ع )  ) یلع رگا 
ص)  ) ربمایپ یقالخا  ياهـشزومآ  يریگارف  يارب  ع )  ) یلع ،و  دوب وا  ملعم  یبرم و  ص )  ) ربمایپ هچ  ، تساوخ یمن  تلهم  ص )  ) ربمایپ

روتـسد وا  هب  ]و  داد یم  هئارا  هتـسجرب  ییوگلا  ] تشارفا یم  رب  یمچرپ  دوخ  قـالخا  زا  زور  ره  ص )  ) ربماـیپ اریز  ، تشادـن يدـیدرت 
یلع.درک یم  يوریپ  ص )  ) ربمایپ زا  ، شردام زا  رتش  هچب  يور  هلابند  دـننامه  ، تسا هتفگ  وا  دوخ  هک  نانچ  ع )  ) یلع.داد یم  يوریپ 

تلهم ، دـش هـضرع  وا  رب  دـیدج  ینید  هـک  یماـگنه  اـما  ، تساوـخن تـلهم  یقـالخا  تاـمیلعت  نآ  زا  کـی  چـیه  زا  يوریپ  يارب  (ع )
نشور شیارب  قح  ، ندیشیدنا زا  سپ  هک  یماگنه  ،و  درب رس  هب  هشیدنا  رد  ار  بش  نآ  رـسارس  وا  دنک  تروشم  شردپ  اب  ات  تساوخ 
مالـسا دمآ و  ص )  ) ربمایپ تمدخ  ع )  ) یلع.دباتـشب ص )  ) ربمایپ توعد  تباجا  هب  دنکن و  تروشم  شردـپ  اب  تفرگ  میمـصت  ، دـش

نخـس نانچ  زین  گرزب  نادرم  هکلب  ، یلومعم ناکدوک  اهنت  هن  زگره  هک  تفگ  نخـس  يا  هنامیکح  نانخـس  اب  درک و  نالعا  ار  دوخ 
.دنا هتفگن 

دوب نادرم  زا  رترب  هک  یکدوک 

خیرات رد  ام  و.تسا  هدرواین  رامـش  هب  یلومعم  یکدوک  ار  وا  ربماـیپ  هک  تسا  نآ  لـیلد  دوخ  ، یلع صخـش  زا  ص )  ) ربماـیپ توعد 
دومرف یم  توعد  ار  نانز  نادرم و  ص )  ) ربمایپ ، يرآ.دشاب هدرک  توعد  مالسا  هب  ار  لافطا  زا  یـسک  ص )  ) ربمایپ هک  میرادن  غارس 

یلع .دنهد  زیمت  لطاب  قح و  نایم  دنتسناوت  یمن  ییاهنت  هب  لافطا  هک  اریز  ، دروآ یم  باسح  هب  نانآ  عبت  هب  ار  نانآ  لافطا  و 
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ص)  ) ربمایپ يرآ.دوب  هلاس  هد  وا  هک  یلاح  رد  دناوخ  ارف  مالسا  هب  ار  يو  تخاس و  زاتمم  ار  ع )  ) یلع ص )  ) ربمایپ ، بلطم نیا  مغر 
مالـسا هب  ار  وا  ، دـناوخب مالـسا  هب  ار  نادرم  زا  يدـحا  هک  نیا  زا  شیپ  هکلب  ناکدوک و  ریاـس  ناـیم  زا  تشاد و  یمارگ  ار  ع )  ) یلع

.درک توعد 

شزاس وا  هشیدـنا  یتسرد  ربمایپ و  تمکح  هب  ام  داقتعا  اب  شیناوجون  رطاـخب  یلع  مالـسا  تیمها  رد  دـیدرت  هک  میوگب  مهاوخ  یم 
اب یلع  هب  تبـسن  ربمایپ  رظن  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  درک  میهاوخ  تبحـص  نآ  هب  عجار  هدنیآ  لصف  رد  هک  یمالـسا  مهم  هعقاو.درادن 

.تسین قفاوم  نارگلادج  نیا  شرگن 

هب ار  دوخ  ای  دنا و  هدرک  شومارف  دنهد ، هولج  زیچان  شیناوجون  رطاخ  هب  ار  یلع  مالـسا  تیمها  دـنراد  دـصق  هک  وا  لاثما  ظحاج و 
رما وا  زا  تعاـطا  هب  لزنم  رد  عاـمتجا  زور  ار  گرزب  نادرم  تسا و  هداد  رارق  دوـخ  ریزو  ار  يو  ربماـیپ  هـک  دـنا  هدز  يراکـشومارف 

.تشذگ یمن  لاس  هدزیس  زا  شیب  شرمع  زا  هک  یتروص  رد  ، تسا هدرک 

اهتشون یپ 

لکیه ص 138. نیسح  دمحم  رتکد  زا  : دمحم تایح  -1

هیوبنلا ج 1 ص 245. هریسلا  -2

كردتسم ج 3 ص 112. -3

( . ثیدح 120 هرامش   ) 4-ج 1 ص 44

5-ج 3 ص 112.

كردتسم ج 3 ص 136. -6

دنسم ج 5 ص 26. -7

مجنپ لصف 

ریزو ردارب و 

اریز ، تسا هدنام  یقاب  ناهنپ  ییارجام  تروص  هب  تلاسر  هدرکن و  ینلع  ار  دوخ  توعد  ربمایپ  ; تسا هتشذگ  لاس  هس  توبن  زاغآ  زا 
نآ ندرمش  دودرم  رد  يراشفاپ  دندوبن و  اریذپ  هک  دوب  يزیچ  هب  تبسن  هکم  مدرم  مامت  لابق  رد  يریگ  ههبج  ینعم  هب  توعد  نالعا 

.دندرک یم  هزرابم  نآ  اب  ناج  ياپ  ات  دنتشاد و 

دراد نابیتشپ  يورین  هب  جایتحا  هزات  لوصا 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


دـض رب  هجنکـش  هلیـسو  هنوگ  ره  ندرب  راک  هب  رد  ، هدـنیآ رد  ، اـهنآ رـس  تشپ  برع  ياـه  هدوت  هکم و  لـیابق  هک  تسناد  یم  ربماـیپ 
دوخ و نید  زا  ات  تساوخ  دهاوخ  اهنآ  زا  درک و  دهاوخ  يراشف  اپ  تلاسر  شرتسگ  رب  وا  اریز  ، داد دنهاوخن  هار  دوخ  هب  يدیدرت  ، وا

شیپ ، کـش یب  ، دراد هک  یمیظع  ياـهرطخ  مغر  یلع  ،و  تسا باـنتجا  لـباق  ریغ  يریگ  ههبج  نیا.دـنرادرب  تـسد  ناشناردـپ  نـید 
مه نآ  دنامب  یقاب  ناهن  يزار  ناهنپ و  یناتـساد  ناونع  هب  هک  تسا  هدشن  لزان  ص )  ) دمحم رب  تلاسر  روتـسد  هک  ارچ.دمآ  دهاوخ 

رگم ، تسین رـسیم  زگره  نآ  و.تسا  هدش  لزان  نانآ  یگدنز  شور  دیاقع و  نتخاس  نوگرگد  تیرـشب و  حالـصا  يارب  هک  یتلاسر 
رب يدـنوادخ  هدارا  لاح  نیع  رد  دزاس  انـشآ  تلاسر  ياوتحم  اب  ،و  دـهد میب  اراکـشآ  ،و  دـناوخ ارف  دـنلب  کـناب  اـب  ار  ناـنآ  هک  نیا 

.تسا هتفرگ  قلعت  تلاسر  راب  لماح  تلاسر و  يزوریپ 

هب دراد  دروخرب  مدرم  ياـه  هدوـت  ياـه  هتـساوخاب  هک  اـپ ) وـن  يرکف  بتکم  ره  يارب  اـی   ) دـیدج ینید  تلاـسر  کـی  هک  نیا  يارب 
ات دور ) یم  دـیدج  نید  هب  شیارگ  راظتنا  اـهنآ  زا  هک  یناـسک  و   ) تلاـسر نارـشان  ناـبحاص و  هک  تسا  مزـال  ، دـبای تسد  يزوریپ 

شریذپ نیا  هک  یعقوم  - ار هزات  لوصا  شریذپ  رب  تارج  یلومعم  دارفا  هتبلا.دنشاب  رادروخرب  راتفر  راتفگ و  رد  يدازآ  زا  يا  هزادنا 
صوصخب ، دننک یمن  ادیپ  - دهد رارق  هجنکش  هنیک و  ، مشخ ضرعم  رد  ار  اهنآ 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب نامرفان  نوناق  لباقم  رد  داقتعا و  یب  يدرف  يدازآ  هب  عامتجا  هک  هاگ  نآ 

تارج زا  دارفا  رتـشیب.دوش  یم  لـسوتم  هجنکـش  روز و  هب  دـیدج  نیناوق  اـب  دروخرب  رد  - دوخ يدوخ  هب  - عون نیا  زا  یعاـمتجا  هتبلا 
ياهنامرآ هار  رد  یناج  یلام و  ياهنایز  لمحت  يارب  یگدامآ  ،و  دنتـسین رادروخرب  اه  هدوت  هدارا  لـباقم  رد  یگداتـسیا  يارب  یفاـک 

راتفگ و يدازآ  زا  يدح  ات  - مک تسد  - توعد بحاص  یتسیاب  ، عون نیا  زا  یتوعد  يزوریپ  يارب  هک  تسا  ظاحل  نادـب.دنرادن  الاو 
.دشاب رادروخرب  راتفر 

دنت تارکومد و  ریغ  عاـمتجا  هک  اـج  نآ  زا  دوش و  یناـبیتشپ  یـسک  فرط  زا  هک  یماـگنه  رگم  دـنک  یمن  ادـیپ  قـقحت  يدازآ  نیا 
هک یناسک  دوخ و  يدازآ  زا  تیامح  هار  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  صالخا  اب  دـنمورین و  یناراـی  دـیاب  توعد  بحاـص  ریزگاـن  ، تسوخ
اب تنوشخ  نداد  خـساپ  یگدامآ  تلاـسر  لـماح  صخـش  رطاـخ  هب  لقادـح  اـی  دـنراد و  ار  دـیدج  لوصا  نآ  هب  نتـسویپ  هب  لـیامت 

يراکادـف لوـصا  نآ  هار  رد  هـک  صـالخا  اـب  دارفا  زا  یتـشم  هـن  دـمآ و  مـهارف  يداـیز  عـمج  هـن  رگا  و.دنـشاب  هتـشاد  ار  تنوـشخ 
نواعم و ، ریزو دنک و  مکحم  ار  وا  تشپ  ات  تلاسر ، بحاص  دننامه  یـصالخا  تارج و  ورین و  اب  دوش  ادیپ  يدرف  دیاب  لقادح  ، دننک

.دشاب اهرطخ  يوگخساپ  وا  هارمه  هب  دنک و  کبس  ار  وا  نیگنس  تالکشم  ات  دشاب  وا  ظفاحم  رپس 

دنمدقم رگید  یخرب  رب  نادنواشیوخ  یخرب 

هک دور  یم  راـظتنا  نادـنواشیوخ  زا  هـک  ارچ.دــشاب  تلاـسر  بحاـص  نادــنواشیوخ  زا  یکی  رظن  دروـم  يوزاـب  نآ  هـک  رتـهب  هـچ 
وا هب  شراـگدرورپ  دـش و  لزاـن  تلاـسر  یـسوم  رب  هک  یعقوم  دـنک  یم  وگزاـبام  يارب  نآرق.دنـشاب  وا  هب  تبـسن  دارفا  نیرتناـبرهم 

نوعرف و يوس  هب  شنتفر  اب  هک  دیمهف  یسوم  «، .تسا هدرک  نایغط  وا  هک  ورب  نوعرف  يوس  :» تفگ
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اهرطخ اب  ییورایور  يارب  هک  یلاح  رد.دش  دهاوخ  وربور  ، تسا هقباس  یب  وا  يارب  هک  یمهم  ياهرطخ  اب  نامیا  هب  وا  ندرک  توعد 
ات تساوخ  دوخ  راگدرورپ  زا.تشادـن  شیوخ  موق  صالخا  اب  دارفا  زا  يدایز  هدـع  بذـج  رد  دـیما  ، دوخ يوس  هب  تیامح  بلج  و 

: دنادرگ مکحم  شنادناخ  زا  يریزو  هلیسو  هب  ار  وا  تشپ 

زا يریزو  میارب  ،و  دـنمهفب ار  منخـس  ات  ياشگب  منابز  زا  هرگ  نک و  ناسآ  ارم  راک  ،و  نادرگ هداشگ  ار  ما  هنیـس  اراـگدرورپ  : تفگ »
( . 1 « ) امرف راوتسا  وا  هلیسو  هب  ار  متشپ  - ار نوراه  مردارب  - هد رارق  منادناخ 

ددرگ زوریپ  تلاسر  نیرخآ  دیاب 

اجنآ زا.دنامب  دبا  ات  ددرگ و  زوریپ  دیاب  هک  تسا  ینعم  نادب  نیا.تسا  ینامـسآ  ياهتلاسر  نایاپ  شتلاسر  تسا و  ایبنا  متاخ  دمحم 
مالـسا هب  توعد  يارب  ات  درکن  رومام  ار  شربمایپ  ، دـهد یم  ماجنا  ناش  یعیبط  لیاسو  اب  ار  اـهراک  همه  لومعم  قباـطم  دـنوادخ  هک 

هدارا دنوادخ  هکلب  ; نآ يزوریپ  هب  ات  ، ددرگ رجنم  تلاسر  تسکـش  هب  دوب  نکمم  راک  نیا  هک  اریز  ، دوش وربور  مدرم  همه  اب  هرابکی 
توعد ات  داد  ناـمرف  شربماـیپ  هب  توبن  زاـغآ  زا  لاـس  هس  تشذـگ  زا  سپ  ، هجیتن رد.دریگ  ماـجنا  جـیردتب  توعد  اـت  تسا  هدومرف 

: دنک زاغآ  شیوخ  ناگتسباو  نیرتکیدزن  زا  ار  شیوخ 

وگب سپ  ، دـندرک ینامرفان  وت  زا  رگا  ،و  شاب نتورف  ، دـندش وت  وریپ  نانمؤم  زا  هک  یناـسک  يارب  ،و  هد میب  ار  تناـشیوخ  نیرتکیدزن  »
( . 2  ) مرازیب دیهد  یم  ماجنا  هک  یلمع  زا  نم 

رد هک  اسب  هچ.دوب  دنهاوخ  نارگید  زا  رترازآ  مک  ، دننکن تباجا  ار  وا  توعد  هچ  رگا  - لاح ره  هب  - شنادنواشیوخ نیرتکیدزن  ، سپ
دوش و وربور  اهیتخـس  اب  وا  هارمه  هب  ددرگ و  وا  ریزو  ، دوش ادیپ  يراکادف  يارب  هدامآ  ، ناوارف یـصالخا  اب  دـنمورین  يدرف  نانآ  نایم 

کی نداد  نامزاس  رد  درادهگن و  رایسب  ياهرطخ  زا  ار  وا  هک  دشاب  يرپس 
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.دوش وا  روای  تلود  تما و 

یمالسا نمجنا  نیتسخن 

نآ رد  هک  يا  همیلو  هب  - دندوب رفن  یـس  ای  لهچ  زور  نآ  هک  - ار بلطملا  دبع  نادـنزرف  ادـخ  لوسر  ، دـش لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه 
تصرف هک  یماگنه.دندش  باریس  ریـس و  ات  دندیماشآ  دندروخ و  كدنا ، نآ  زا  سپ  ، درک توعد  ، دوب ریـش  يرادقم  کمن و  یمک 

زا یناوج  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  ! بلطملا دبع  نادنزرف  يا  :» دومرف درک و  نخس  هب  عورـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  ، دیـسر ارف  نتفگ  نخس 
يارب ترخآ  ایند و  ریخ  نم  هک  یتسارب  .دشاب  هدروآ  ، ما هدروآ  امـش  يارب  نم  هچنآ  زا  رتهب  شنادناخ  يارب  هک  مرادـن  غارـس  برع 

.ما هدروآ  امش 

ات دـنک  یم  تنواعم  رما  نیا  رب  ارم  امـش  زا  کی  مادـک  سپ  ، منک توعد  وا  يوس  هب  ار  امـش  ات  تسا  هتخاس  روماـم  ارم  مراـگدرورپ 
هلاس هدزیس  زور  نآ   ) بلاط یبا  نب  یلع  زج  هب  دندرک  يراددوخ  موق  نآ  همه  سپ  ؟ دشاب امش  نایم  رد  نم  نیشناج  یـصو و  ، ردارب

.دوب مهاوخ  وت  روای  نم  ادخ ! ربمایپ  يا  : تفگ هک  دوب )

.درک رارکت  ار  دوخ  نیتسخن  نخس  یلع  یلو  دندرک  يراددوخ  نانآ  ، درک رارکت  اهنآ  رب  ار  شتوعد  ربمایپ  هرابود 

نایم رد  نم  نیـشناج  یـصو و  ردارب ، نیا  :» دومرف دوب  نارـضاح  اب  شنخـس  يور  هک  یلاح  رد.تفرگ  ار  یلع  يوزاـب  ، ربماـیپ سپس 
ار وت  : دنتفگ بلاط  وبا  هب  ، دندیدنخ یم  هک  یلاح  رد  دنتـساخرب و  هدع  نآ  سپ  «. دیـشاب وا  عیطم  ،و  وا نامرف  هب  شوگ  سپ  ، تسامش

( . 3  ) یشاب وا  عیطم  يونشب و  ار  ترسپ  روتسد  هک  درک  رما 

لاؤس بلطملا  دبع  نادنزرف  زا  ص )  ) ربمایپ ، هیآ نیا  لوزن  عقوم  هک  تسا  هدرک  تیاور  یلع  زا  دوخ  دنـسم  رد  لبنح  نب  دـمحا  ماما 
دشاب و تشهب  رد  نم  اب  ات  دریگ  هدهع  هب  ار  میاهدهعت  نید و  ، نم فرط  زا  هک  تسیک  : درک
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(4 ! ) نم : تفگ وا  هب  هک  یلع  زج  دادن  خساپ  وا  هب  نانآ  زا  یسک  سپ  ؟ ددرگ منادناخ  نیب  رد  منیشناج 

دنک یم  طوبرم  هیآ  اب  ار  يرگید  ياهدادیور  هک  یثیداحا 

هثداح ناثدحم  رگید  ملـسم و  یلو.دـنا  هدرکن  لقن  ار  مهم  هثداح  نیا  - ناثدـحم ناخروم و  زا  يرایـسب  فالخ  رب  - ملـسم يراخب و 
داتسیا و افص  هوک  يالاب  ص )  ) ربمایپ هک  دنا  هدرک  تیاور  نانیا  .دنا  هدرک  لقن  - تسا هداتفا  قافتا  هعقاو  نیا  زا  دعب  هک  - ار يرگید 

کیدزن ناگتـسب  نداد  میب  هیآ  هراـبرد  ار  يرخآ  دادـیور  تیاور.دـناوخ  ارف  ندروآ  ناـمیا  هب  ار  ناـنآ  دز و  ادـص  ار  شیرق  لـیابق 
.دنا هدروآ  شیوخ 

شیرق ادخ  ربمایپ  ! ار دوخ  رتکیدزن  ناشیوخ  هد  میب  و  :» دـش لزان  هیآ  نیا  نوچ  :» تفگ وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هریره  وبا  زا  ملـسم 
شتآ زا  ار  دوخ  يؤل  نب  بعک  نادـنزرف  يا  : تفگ درک و  اهنآ  هب  ور  صوصخ  مومع و  روط  هب  سپ.دـندش  عمج  اـهنآ  ،و  دـیبلط ار 

يا .دیهد  تاجن  شتآ  زا  ار  دوخ  ناج  ! فانم دبع  نادنزرف  يا.دیناهرب  شتآ  زا  ار  نتشیوخ  ! بعک نب  هرم  نادنزرف  يا.دیهد  تاجن 
چیه کلام  ادخ  بناج  زا  نم  هک  اریز  هد ، تاجن  شتآ  زا  ار  دوخ  مه  وت  ! همطاف يا  ! دیهد تاجن  شتآ  زا  ار  نتشیوخ  ! مشاه نارـسپ 

هک نآ  تفگـش  و  ( . 5  ) منک یم  ادا  یبوخ  هب  ار  نآ  قح  هک  مراد  يدـنواشیوخ  هطبار  امـش  اـب  هک  نیا  زج  ، متـسین امـش  يارب  يزیچ 
نادنزرف نامه  ترـضح  نآ  نادنواشیوخ  نیرتکیدزن  و   ) دنک یم  شنادـنواشیوخ  نیرتکیدزن  نداد  میب  هب  رومام  ار  ربمایپ  ، دـنوادخ

ناشیوخ زا  نانآ  هک  یتروص  رد  دـنک  یم  عورـش  بعک  نب  هرم  نادـنزرف  يؤل و  نب  بعک  نادـنزرف  زا  ربماـیپ  سپ  دـنبلطملا ) دـبع 
ار همطاف  شرتخد  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رت  تفگش  ؟و  دشاب هدرک  زواجت  ادخ  نامرف  زا  ربمایپ  تسا  نکمم  ایآ  ، سپ.دنرود

دنز یم  ادص 
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هک نیا  دوجو  اب  ،و  وا هناخ  رد  تسا  یلاسدرخ  لفط  زونه  وا  هک  یلاح  رد.دـهد  تاجن  شتآ  زا  ار  دوخ  ات  ، دـنک یم  توعد  ار  وا  و 
زا سپ  لاس  کی  هک  دنا  هدرک  تیاور  نایوار  زا  یضعب   . فالتخا نایوار  ، وناب نآ  تدالو  خیرات  رد.تسا  ناملسم  نانز  نیرتکاپ  وا 

تـسا لوقعم  ایآ  ، سپ.تسا هدش  دلوتم  ثعبم  زا  شیپ  لاس  جنپ  هک  دننک  یم  تیاور  تاور  رتشیب  و  ( . 7  ) تسا هدمآ  ایند  هب  ثعبم 
،و دزاس یم  بطاخم  ار  ناکرشم  رگید  هرم و  ینب  بعک و  ینب  هک  يروط  نامه  ، دهد رارق  بطاخم  ار  دوخ  كاپ  كدوک  ربمایپ  هک 

ادخ ربمایپ  ، دش لزان  نیبرقالا  کتریشع  رذنا  هیآ و  نوچ  :» تفگ وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  ملـسم  هک  نیا  نآ  زا  رت  بیجع 
بناج زا  امش  يارب  نم  ، بلطملا دبع  نادنزرف  يا  ، بلطملا دبع  رتخد  هیفص  يا  ، دمحم رتخد  همطاف  يا  : تفگ داتسیا و  افص  يالاب  رب 

« .دیهاوخب مدوخ  لام  زا  دیهاوخ  یم  هچ  ره  نم  زا  ، متسین يزیچ  کلام  ادخ 

نشور یضقانت 

نآ زا  لبق  ثیداحا  هک  یلاح  رد  دراد  هجوت  بلطملا  دـبع  نادـناخ  هب  اهنت  اریز  ، تسین راگزاس  لـبق  ثیداـحا  اـب  ثیدـح  نیا  اـعطق 
هک - ار همطاف  شلاسدرخ  كدوک  ربمایپ  هک  تسا  نیا  رد  ثیدح  یتفگـش  ، تسا ربمایپ  کیدزن  نادنواشیوخ  زا  ریغ  هب  هجوتم  رتشیب 
وا هک  یلاح  رد  ، دهد یم  رارق  بطاخم  ار  وا  افص  هوک  يالاب  زا  ،و  دهد یم  رارق  بطاخم  - تسا هدیسرن  یعرش  فیلکت  دح  هب  زونه 

نمـضتم بلطملا  دـبع  دـالوا  رگید  همطاـف و  هب  باـطخ  هک  تسا  یلاـح  ردزین  نآ  !و  تسا هدوـب  ربماـیپ  هناـخ  ناـیم  رد  تـقو  هـمه 
.تسین - دهد نامرف  مالسا  هب  نامیا  ای  اهتب و  تدابع  كرت  هب  ار  ناشیا  نآ  رد  هک  - یتلاسر

اب ربمایپ  نوچ  ، تسا هدوب  هدماین  ایند  هب  هثداح  نیا  عقوم  زونه  هشیاع  هک  نیا  رب  هوالع 
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تدالو هک  تسا  نیا  بلطم  نآ  ینعم  ( . 8  ) تشاذگ یم  رس  تشپ  ار  شرمع  لاس  نیمهن  وا  هک  یلاح  رد  درک  یسورع  هنیدم  رد  وا 
متفه لاس  رد  ای  ربیخ و  رد  ار  ربمایپ  وا  هک  اریز  دوبن  هثداح  دوهـش  زا  زین  هریره  وبا.تسا  هدوب  ثعبم  زا  دعب  لاس  جـنپ  دودـح  رد  وا 

یبا رتخد  هشیاع  : دـیوگ یم  هک  تسا  يرـشخمز  نخـس  اهنآ  همه  زا  رت  بیجع  و  ( ! 9  ) تسا هدـید  ربیخ  زا  تشگزاب  ماگنه  يرجه 
ایند هب  راذنا  زور  هشیاع  هک  یلاح  رد   ) داد رارق  باطخ  دروم  ار  نانآ  ، راذنا زور  ربمایپ  هک  دندوب  یناسک  اب  رمع  رتخد  هصفح  رکب و 

( . 10 !!( ) تسا هدوب  هدماین 

لوزن هثداح  ود  یعیبط  لاور  زا  [ يراخب ملـسم و  ] خیـش ود  هک  نیا  نایوار و  رب  بلطم  ندـش  هبتـشم  رب  تسا  ینـشور  لیلد  نیا  اعطق 
حیحـص بلطم  زا  حاحـص  بتک  هک  اسب  هچ.دنا  هدـنام  لفاغ  ، تسا هداد  ماجنا  رما  لوزن  زا  دـعب  ربمایپ  ار  هچ  نآ  راذـنا و  هب  روتـسد 

!! دنا هدرک  تلفغ 

،و دهد میب  ار  شنادـنواشیوخ  نیرتکیدزن  ات  تسا  هتخاس  رومام  ار  شربمایپ  دـنوادخ  هک  دراد  تلالد  اراکـشآ  ، هیآ نیا  ، تقیقح رد 
وا هب  ادخ  هک  ار  هچنآ  زج  ، هک تسا  دیعب  ص )  ) ربمایپ زا.هکم  لیابق  هیقب  هن  دندوب  بلطملا  دبع  نادـنزرف  نامه  شرتکیدزن  ناشیوخ 

ار بلطملا  دبع  نادنزرف  ص )  ) ربمایپ هک  ، دنا هدرک  تیاور  ناثدحم  زا  يرایـسب  ناخروم و  هچنآ  ، سپ.دـهد ماجنا  تسا  هداد  نامرف 
راک رد  وا  اب  دنورگب و  وا  تلاسر  هب  ات  تساوخ  دندوب  وا  کیدزن  ناگتـسب  نادـنواشیوخ و  زا  هک  نانآ  زا  ،و  درک عمج  يا  همیلو  رب 

گنهاـمه مجـسنم و  مهم  ثداوح  تعیبـطو  قطنم  اـب  هک  تسا  یبـلطم  ، دـننک يراـکمه  تسا ، هتفرگ  هدـهع  رب  هک  يریطخ  مهم و 
دوخ نادناخ  زا  ربمایپ  تنواعم  هب  دنرتراوازس  یناسک  هچ.تسا 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تساهنآ راظتنا  رد  ربمایپ  هک  ییاهرطخ  اب  ندش  وربور  رد  وا 

نیرتکیدزن ینعی  شنادـناخ  لیماف و  کمک  هب  دـهاوخ  یم  ربماـیپ  ، تسا یعیبط  يرما  دـشاب  یجیردـت  دـیاب  مالـسا  هب  توعد  هکنیا 
رد دـنک  ناـشیاهتب  كرت  دوخ و  دـیاقع  رییغت  هب  توعد  ار  برع  لـیابق  هیقب  نارگید و  هک  نیا  زا  شیپ  دوـش  نئمطم  ، دوـخ هب  مدرم 

.دش دنهاوخ  وربور  وا  اب  ینمشد  تنوشخ و  تیاهن  رد  هدنیآ  رد  نانآ  هک  یلاح 

؟ دوب هچ  ربمایپ  فده 

رد شفده  نیرتمهم  ، درک توعد  مالـسا  هب  ار  شنادناخ  ياضعا  هک  یماگنه  ادخ  لوسر  هک  دـنک  یم  تلالد  ثیدـح  نیا  نیقی  هب 
دجاو مالـسا  شریذپ  هتبلا.دـهد  يرای  مالـسا  شرتسگ  رب  ار  وا  ات  دـنک  ادـیپ  ار  یـصخش  اهنآ  نایم  هک  دوب  نیا  نانآ  هب  دوخ  راتفگ 

هار رد  تساراد  هک  ار  يزیچ  نیرت  هیاـمنارگ  هک  دـشاب  یـسک  وا  هب  ناگدـنورگ  نیب  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رتـمهم  یلو  ، تسا تیمها 
فرص ناشنید  هار  رد  ار  اهزیچ  نیرتشزرا  مک  هک  یناسک  اسب  يا  ، دوجوم ناملـسم  اهنویلیم  زا  زورما  و.دنک  فرـص  مالـسا  يزوریپ 

! دننک یمن 

هک تشاد  یـصخش  هب  جایتحا  دـنروآ  نامیا  مالـسا  هب  ات  تشاد  یناـسک  هب  زاـین  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  تیعقوم  نآ  رد  ص )  ) ربماـیپ
دبع نارسپ  زا  نت  لهچ  رگا.دشاب  بسانتم  ترـضح  نآ  يرادیاپ  صالخا و  و  ص )  ) ربمایپ تارج  اب  شیتخـسرس  صالخا و  ، تارج
ندش رو  هلعش  ماگنه  دندوب  یلومعم  دارفا  نانآ  رگا  یلو.دنشاب  دیفم  رایسب  دنتسناوت  یم  مالـسا  يارب  دندوب  هدروآ  مالـسا  بلطملا 

رد دنوادخ  هک  ارچ  ، دنتـشادن ار  هکم  زا  جراخ  نت  رازه  اههد  یکم و  درف  نارازه  اب  ندش  وربور  ناوت  - دوب یمتح  هک  - گنج شتآ 
لباقم رد  دیاب  اهلاس  یکدنا  زجب  ، نانآ همه  ،و  درک یم  اهتلم  رگید  بارعا و  مامت  زا  توعد  هب  رومام  ار  ربمایپ  کیدزن  هدنیآ 
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.دندرک یم  یگداتسیا  یتخس  رس  اب  ورین و  مامت  اب  توعد  نآ 

هیحور و هک  یلومعم  ریغ  درف  کی  یلو  دـنرادن  ار  نیگمـشخ  درف  نارازه  اـب  ندـش  وربور  تردـق  یلومعم  دارفا  زا  نت  لـهچ  ، يرآ
زا.دوش يورایور  دش  دـهاوخ  وربور  هدـنیآ  رد  ص )  ) ربمایپ هچنآ  اب  دـناوت  یم  تسا  گنهامه  ربمایپ  فاصوا  هیحور و  اب  شتافص 

: دـیوگ یم  نخـس  ترابع  نیا  اب  ینالوط  همدـقم  کی  زا  سپ  یلـصا  فدـه  نیا  زا  نانآ  هب  باـطخ  رد  ربماـیپ  هک  مینیب  یم  ور  نیا 
.»؟ دشاب امش  نایم  رد  نم  نیشناج  یصو و  ، ردارب ات  دنک  یم  کمک  رما  نیا  رب  ارم  امش  زا  کی  مادک  سپ  »

؟ تسب دوخ  اب  ار  نامیپ  نیا  ربمایپ  هنوگچ 

اب ص )  ) ادخ لوسر  هنوگچ  هک  دوش  یم  یتفگـش  راچد  ، مهم یلو  ، هاتوک تاملک  نیا  ندناوخ  عقوم  - زیچ ره  زا  شیپ  - ناسنا یهاگ 
بطاخم زا  سپ  هک  دینک  روصت  ؟ دهد رارق  دوخ  نیشناج  یصو و  ، ردارب ار  وا  ات  دنک  يرای  ار  يو  درف  نآ  هک  ددنب  یم  نامیپ  يدرف 

هک مینک  یم  روصت  یهاگ  ؟ دنک یم  هچ  وا  الاح  ، دنا هداد  کمک  هدعو  وا  هب  دنا و  هدروآ  مالـسا  ناشتیرثکا  ای  همه  ، نانآ نداد  رارق 
يزیچ نانچ  رگا  !و  دـنوش ربمایپ  يایـصوا  اهنآ  همه  هک  تسا  راوشد  ام  يارب  روصت  نیا  یلو  ، دـنوش وا  ردارب  نانآ  همه  تسا  نکمم 

.دنشاب يو  نیشناج  نانآ  همه  دوبن  نکمم  هجو  چیه  هب  ، اما ، دوب یم  نکمم  مه 

نآ رد  اهنآ  همه  دـنچ  ره  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  ربماـیپ.ددرگ  یم  نشور  شیارب  بلطم  خـساپ  لـیلحت  لـمات و  یمک  زا  سپ  اـما 
کمک نیا  اریز  ، دراذگ دنهاوخن  ندرگ  تسا  نآ  ناهاوخ  وا  هک  يراکمه  نامیپ  نآ  نتسب  رب  نانآ  تیرثکا  ، دنروآ مالـسا  تیعقوم 

رگا هک  درک  دنهاوخ  روصت  اهنآ.تسا  هقباس  یب  یگنج  شتآ  ندرک  شوماخ  يارب  مادقا  یبرع و  هعماج  مامت  اب  هزرابم  ینعم  هب  اه 
دتفیب قافتا  يزیچ  نینچ 
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رد.تسا يداع  ریغ  يدرف  رظن  دروم  ریزو  هک  تسناد  یم  ربمایپ.دـش  دـهاوخ  رجنم  ناـشیا  یلاـم  یناـج و  ناـیز  ناـنآ و  يدوباـن  هب 
.دندوب یلومعم  دارفا  نانآ  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  یلاح 

هک دوبن  یـسک  نانآ  نیب  رد  ، دـنک یم  تلالد  تشاد  راظتنا  ص )  ) ربمایپ هچنآ  یتسرد  رب  حوضو  هب  داتفا  قاـفتا  هسلج  نآ  رد  هچنآ 
وا هک  درک  تباث  ، دـندمآ هثداح  نیا  لابند  هب  هک  ییاهلاس  اهزور و  هک  رفن  کیرگم  ددـنبب  يراـکمه  ناـمیپ  ربماـیپ  اـب  دـنک  تارج 

.تسا ریظن  یب  يدرف  ، صالخا تارج و  رد  تسا  يداع  ریغ  یصخش 

وا نیشناج  یصو و  ، ردارب ات  تسا  هداد  هدعو  دنک  کمک  وا  هب  هک  یسک  هب  ادخ  ربمایپ  ارچ  دسرپب  هک  دراد  ار  قح  نیا  یـسک  ره  و 
؟ دشاب مدرم  نایم  رد 

دنک یم  يوریپ  یسوم  شور  زا  ربمایپ 

شیارب اـت  تساوـخ  شراـگدرورپ  زا  یـسوم  ! دـنک يوریپ  یـسوم  زا  اـت  تسا  هتـساوخ  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  تسا  نشور  هچنآ  هتبلا 
تساوخرد دنک و  یم  عمج  ار  شنادنواشیوخ  نیرتکیدزن  هک  تسا  ص )  ) دمحم نیا  کنیا  دهد و  رارق  شدوخ  نادناخ  زا  يریزو 

ربماـیپ.تسا هدوب  - نوراـه شردارب  - وا دوخ  نادـناخ  زا  مه  یـسوم  ریزو  هک  یلاـح  رد  دـنک  یم  ناـنآ  ناـیم  زا  دوـخ  يارب  يریزو 
زا يریزو  هک  تسا  هتـساوخ  یـسوم  زا  يوریپ  هب  و.دوب  هنمآ  هللا و  دبع  دنزرف  اهنت  وا  نوچ  تشادن  يردارب  چیه  ص )  ) دمحم ، ادـخ

.تسا هنوگ  نیمه  زین  تفالخ  هلاسم  دنیزگرب  - دشاب شردارب  هک  - شنادناخ

يو نیشناج  ردارب و  ، نوراه ، دوب بیاغ  شموق  نایم  زا  بش  لهچ  تفر و  هوک  هب  شراگدرورپ  رادید  يارب  ع )  ) یسوم هک  یماگنه 
: دنک یم  نالعا  ریز  حرش  هب  نآرق.دیدرگ 

،و تفای نایاپ  - بش لهچ  - شراـگدرورپ ررقم  تقو  سپ.بش  هد  اـب  ار  نآ  میدرک  لـماک  میداد و  هدـعو  بش  یـس  ار  یـسوم  اـم  »
تفگ نوراه  شردارب  هب  یسوم 
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ع)  ) یلع هب  دعب  اهلاس  ص )  ) ادخ ربمایپ  هچنآ  ( . 11  ) نکم يوریپ  ار  ناراکهبت  هار  ،و  نک حالصا  شاب و  منیشناج  نم ، موق  نایم  رد 
دییات دروم  ار  نمجنا  ثیدح  یتسرد  نینچمه  نآ و  یتسرد  تشادرب و  نیا  ، تسا قافتا  دروم  ناناملـسم  دزن  نآ  یتسرد  هک  دومرف 

: تسا نیا  هتفگ  نآ.دهد  یم  رارق  دیکات  و 

دوجو يربماـیپ  نم  زا  سپ  هک  نیا  زج  ، یـشاب ع )  ) یـسوم هب  تبـسن  نوراـه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  هک  یتسین  یـضار  اـیآ  ! یلع اـی  »
.»؟ تشاد دهاوخن 

زا تسا  تراـبع  هک  تاـهج  هیقب  رد  ع )  ) یلع هک  تـسا  نآ  رب  لـیلد  دوـخ  ، توـبن يانثتـسا  هـب  یلع  هـب  نوراـه  تـلزنم  نداد  هـتبلا 
.دننک یم  بیقعت  ار  فده  کی  ود  ره  ،و  گنهامه ینعم  رد  ثیدح  ود  سپ.تسا  نوراه  لثم  ، تفالخ يردارب و  ، ترازو

یلع هب  نوراه  ياهماقم  رب  هوالع  ص )  ) ربمایپ هک  هدوب  یماقم  یلو  ، تسا هدوبن  نوراـه  ياـه  هبتر  زا  يا  هبتر  هچ  رگا  تیاـصو  اـما 
.تسا هدرک  تمحرم 

یگدنزاس يراکادف و  ، ترازو

دوخ ، ترازو هک  نیا  اب  دهد  یم  شاداپ  تفالخ  تیاصو و  ، يردارب اب  ، دوخ يارب  ار  یلع  ترازو  ربمایپ  ارچ  : دیوگ یم  یسک  یهاگ 
تیاـصو و ، يردارب ،و  تسا يراکادـف  راـثیا و  یعوـن  یلع  بناـج  زا  ترازو  اـی  تنواـعم  هک  تسا  نیا  خـساپ  ؟ تسا شاداـپ  ناـمه 

بلطم ندـش  نـشور  يارب.تـسا  يراکادـف  نآ  راـثیا و  نآ  لـباقم  رد  وا  يارب  یـشاداپ  ادـخ و  ربماـیپ  فرط  زا  یــششخب  تفـالخ 
: تسا عون  ود  ترازو  هک  منک  یم  يروآدای 

راد هدهع  ای  تلود و  سیئر  تروشم  فرط  ریزو  ; ترازو عون  نیا  رد.تسا  هدش  اپ  رب  هک  یتلود  روما  ریبدـت  هب  طوبرم  ترازو  ( 1)
.تسا تلم  ای  سلجم و  ، تلود سیئر  روتسد  هب  روشک  تموکح 

دوجو هک  یتـلود  ندروآ  دوـجو  هب  رد  تسا  شیوـخ  سیئر  رواـی  ، ریزو اـج  نآ  رد  ; نتخاـس داـجیا و  ، يراذـگناینب رد  ترازو  ( 2)
مدرم هک  يدیدج  نید  سیسات  ای  تسا  هتشادن 
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لمحت ار  اهیتخـس  همه  دوخ  سیئر  هارمه  هب  اهنت  هن  هک  تسا  نیا  ترازو  عون  نیا  رد  ریزو  یلـصا  راک  دنا ، هتـشادن  نآ  اب  ییانـشآ 
رـضاح هک  اج  نآ  ات  دوش  یم  وا  تظافح  رپس  هکلب  ، دوش یم  وربور  ، تسا هجاوم  اهنآ  اب  شـسیئر  هک  ییاهرطخ  مامت  اـب  دـنک و  یم 

.دنک ادف  وا  هار  رد  ار  دوخ  ناج  تسا 

هب هک  ییالاو  ماقم  ببس  هب  ، تسوا زا  یلیلجت  شریزو و  هب  تبسن  تلود  سیئر  فرط  زا  یـشیاشخب  ، تقیقح رد  لوا  عون  زا  ترازو 
.تسا هدرک  تمحرم  وا 

یعوـن نآ  اریز  : تسین سیئر  بناـج  زا  اـطع  ، تسا ریزو  فرط  زا  راـثیا  تشذـگ و  هـک  يا  هزادـنا  نآ  هـب  ، مود عوـن  ترازو  رد  اـما 
ییاهنت هب  ای  لوا  عون  ریزو.دهد  یم  ماجنا  ، وا فده  هب  یبایتسد  يارب  دوخ و  سیئر  هار  رد  هتـسویپ  ریزو  هک  تسا  گرزب  يراکادف 

، مود عون  زا  ریزو  نیگنـس  هفیظو  اـما.دریگ  یم  هدـهع  هب  اـکرتشم  ار  دوجوم  هتفاـی  رارقتـسا  تلود  روما  ریبدـت  اـی  دـنک و  یم  هرادا 
دوخ سیئر  اب  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و.تسا  هتـشادن  دوجو  البق  هک  ینید  شرتسگ  رد  اـی  تسا و  دـیدج  تلود  داـجیا  رد  تکرش 

.دنزجاع اهنآ  لمحت  ندش و  هجاوم  زا  تیرشب  مامت  هک  تساریذپ  ار  یتالکشم  اهرطخ و 

دوجو یمالسا  تلود  اج  نآ  رد  .تسا  مود  عون  زا  هک  لوا  عون  زا  هن  دنک  یم  تساوخرد  دوخ  نادناخ  نایم  زا  ربمایپ  هک  ار  يریزو 
لوسر هتشادن و  دوجو  یمالسا  یتیعمج  زگره  اج  نآ.دشاب  دنمزاین  یـسک  اب  تروشم  هب  نآ  هرادا  رد  ص )  ) ربمایپ ات  تسا  هتـشادن 

قیرط رد  اـی  توعد و  رـشن  تیفیک  رد  اـت  دـشاب  یـسک  هب  دـنمزاین  هک  يوبن ) تلود  ییاـپرب  زا  سپ  یتح   ) دوبن هلحرم  نآ  رد  ادـخ 
يو اب  نآ  سیسات 
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هک یفاصوا  اب  دنک  یلجت  تسناوت  یم  یتیـصخش  رد  ورین  نآ  ،و  دنک ینابیتشپ  وا  زا  هک  تشاد  ییورین  هب  زاین  طقف  وا.دنک  تروشم 
هدیـسر شربمایپ  ادخ و  زا  يرادربنامرف  صالخا و  ، يراوگرزب ، يراکادـف ، ینامرهق ياه  هجرد  نیرتالاب  هب  دوشن و  تفای  نارگید  رد 

.دشاب

تسا مزال  دوش  وا  نیزگیاج  وا  ندوبن  رد  ات  دوش  وا  نیشناج  ادخ و  لوسر  ردارب  هک  دنک  ادیپ  یگتسیاش  یـسک  نینچ  هک  نیا  يارب 
هاج و ، اوه زا  ندوب  رود  تمکح و  ، ملع رد  يدایز  دح  ات  ، دشاب وا  يامن  مامت  هنییآ  و  ص )  ) ربمایپ تیـصخش  دادتما  شتیـصخش  هک 

.دشاب گرزب  ربمایپ  زا  یکچوک  ریوصت  رگید  ریبعت  هب  دشاب و  وا  ریظن  ، لام

دوخ وا  هچ  دـنک  ییامنهار  تسرد  یهار  هب  ار  وا  ات  دـنک  تروشم  یـسک  اب  يا  هیرظن  هرابرد  ات  تشادـن  يزاـین  ص )  ) ربماـیپ يرآ 
روای و رای و  ، شیوخ يراکادف  ،و  يروالد ، راک اب  هک  تشاد  راکددـم  يریزو  هب  زاین  وا  اما.دوب  امکح  نیرتمیکح  نایاناد و  نیرتاناد 
زا سپ  هک  هاگ  نآ  درک و  باجیا  هاگره  هک  دشاب  نآ  روخ  رد  ،و  دنیبب یناف  ص )  ) ربمایپ صخـش  رد  ار  شیوخ  دشاب و  وا  راکددم 

.دشاب وا  يامن  مامت  هنیئآ  ، دنیشنب تموکح  یسرک  رب  يو 

ص)  ) ربمایپ هناخ  رد  تروشم  هجیتن 

اپ رب  دوخ  هناخ  رد  نامیپ  نتـسب  يارب  بلطملا  دبع  نادنزرف  زا  توعد  اب  ص )  ) ربمایپ هک  یتروشم  نمجنا  دننامه  خیرات  هک  یتسارب 
تلاـسر لـماح  - مظعا ربماـیپ  ناـیم  یناـمیپ  ، تسا هدـیدن  دوخ  هب  ار  نآ  زا  رتدنمـشزرا  رتمهم و  هجیتـن  رظن  زا  ،و  درادـن داـی  هب  درک 

: دوب زیچ  ود  نامیپ  نآ  ساسا.تشادن  شیب  لاس  هدزیس  زور  نآ  هک  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  شریزو ، نایم  -و  ینامسآ

.دشاب وا  ریزو  شریطخ  هفیظو  ماجنا  رد  ات  ، تسب ص )  ) ربمایپ يارب  شناج  تمیق  هب  ع )  ) یلع هک  يدهعت  ( 1)

(2)
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یلع ندرگ  يور  شفیرـش  تسد  هک  یلاح  رد  ،و  دروآ نابز  هب  نمجنا  رد  نارـضاح  ربارب  رد  اراکـشآ  ص )  ) ربمایپ هک  يوبن  هدعو 
«. دیشاب وا  عیطم  نامرف و  هب  شوگ  سپ  تسامش  نایم  رد  منیشناج  نم و  یصو  ،و  نم ردارب  نیا  :» دومرف دوب 

لمع دوخ  دـهعت  هب  یلع  تسخن  اـت  دـشن  رظتنم  شا  هدـعو  ياـفیا  يارب  ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  نآ  هجوت  روخ  رد  بلاـطم  هلمج  زا 
رارکت نـالعا و  دوخ  یتروـشم  نمجنا  رد  وا  ، دروآ رد  ارجا  هب  شریزو  يارب  يروـف  یـشاداپ  تروـص  هب  ار  دوـخ  هدـعو  هکلب  ، دـنک

رب یلع  هک  ار  يا  هملک  تسناد  یم  هک  دوب  ببس  نیدب  نآ  و.تسا  هدیزگرب  دوخ  نیشناج  یصو و  ، ردارب ناونع  هب  ار  یلع  هک  ، درک
ضقانت عون  ره  زا  رود  ریذـپان و  ییادـج  تسا و  یکی  تقیقح  رد  شرادرک  راتفگ و  تسا و  هتفریذـپ  ینعم  مامت  هب  دروآ  یم  نابز 

هدهع رب  ص )  ) ربمایپ ربارب  رد  ار  نآ  ماجنا  هک  يراک  تمظع  یگرزب و  زا  تقیقح  هب  هک  دیوگ  یم  نخس  یلاح  رد  ع )  ) یلع.تسا
تمظع تسا و  یلومعم  ریغ  مهم و  يراک  نآ  هک  تسا  هتـسناد  یم  هتبلا.تسا  هاگآ  دشاب  ریطخ  راک  نآ  رد  وا  ریزو  ات  تسا  هتفرگ 
داقتعا رب  نآ  نتخاس  راداو  شیگدنز و  شور  ، قالخا ، هعماج دیاقع  رییغت  هب  هچ.تسا  لاحم  زا  یعون  ییوگ  هک  تسا  يدـح  هب  نآ 

نآ تسناد  یم  یلع  هک  دوب  تهج  نادـب  و.دـنک  یم  دروخرب  تسین ، راگزاس  هعماج  نآ  تعیبط  اب  هک  ینامـسآ  یناـبم  لوصا و  هب 
هبلغ اهورین  نآ  همه  رب  دیاب  دسرب  یعطق  يزوریپ  هب  هکنیا  يارب  دوب  دهاوخ  ضراعم  عامتجا  ياهورین  مامت  اب  هدنیآ  رد  مهم  فدـه 

ات دهن  ناینب  تسا  هدش  لزان  یحو  اب  هک  يدیدج  لوصا  ساسا  رب  یتلود  دنک و 
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.دنک تیامح  لوصا  نآ  هب  نادقتعم  يدازآ  زا  لوصا و  نیا  زا  تلود  نآ 

ربمایپ میمـصت  يورین  هک  دش  دـهاوخ  ریذـپ  - ماجنا هاگ  نآ  ، دوب دـهاوخن  نآ  لماک  ماجنا  رب  رداق  تما  یمامت  هک  ریطخ  فدـه  نیا 
يور رد  ور  فده  نآ  هار  رـس  هک  ییاهرطخ  یمامت  اب  وا  هلباقم  ترـضح و  نآ  تدضاعم  ربمایپ و  هب  یلع  يرای  دـهعت  زین  و  (ص )

.دنوش عمج  مه  اب  ، دریگ رارق  ربمایپ 

یم راظتنا  هک  نانچ  ، دـنک مادـقا  دوخ  دـهعت  ماجنا  هب  یلع  هک  دوب  نیا  راظتنا  هتبلا  دـش  هاگآ  نامیپ  نیا  دـقع  زا  نمجنا  هک  یماگنه 
غالبا ، تسا هدرک  نالعا  نمجنا  زور  رد  ع )  ) یلع هرابرد  شنادنواشیوخ  هب  هک  ار  هچنآ  ناناملـسم  همه  هب  هدنیآ  رد  زین  ربمایپ  تفر 

زا سپ  ربمایپ  هنوگچ  درک و  ارجا  دوب  هتـسب  ربمایپ  اب  هک  ار  يدهعت  یلع  هنوگچ  هک  دید  میهاوخ  هدـنیآ  ياه  هحفـص  رد  ام.دـیامرف 
.دومرف نالعا  ، ناناملسم هب  دوب  هدرک  زاربا  بلطملا  دبع  نادنزرف  زا  درم  یس  يارب  هک  ار  هچنآ  تلود  دشر  زاغآ 

هـسلج نآ  زا  دـعب  اـهلاس  اـت  اـما.داد  رارق  ربماـیپ  راـیتخا  رد  ار  دوخ  ناـج  ، دروآ ناـبز  هب  ار  دوـخ  دـهعت  هک  یناـمز  نآ  زا  یلع  هتبلا 
ظفح راد  هدهع  ، دـنمورین هدـنز و  تدـم  نآ  مامت  رد  یلع  ردـپ  اریز  درکن  ادـیپ  يزاین  یلع  لعفلاب  کمک  هب  ص )  ) ربمایپ یتروشم 

.درک یمن  دیدهت  ار  ربمایپ  یمهبم  رطخ  دوب و  هدشن  هداد  نارگمتس  ناملاظ و  اب  گنج  هزاجا  نانمؤم  هب  دوب و  ربمایپ  تایح 

نارـس دوب  هتفای  لاقتنا  شراگدرورپ  تمحر  راوج  هب  بلاـط  وبا  ، دـش کـیدزن  ، لزنم نمجنا  خـیرات  زا  سپ  لاـس  هد  رطخ  هظحل  اـما 
همتاخ ص )  ) ربمایپ یگدنز  هب  هنابش  هک  دنتفرگ  میمصت  دندرک و  روش  هودنلا  راد  رد  هکم  ناکرشم 
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.دوب ص )  ) ربمایپ رادتناما  ینابرق و  یلع  دوب و  يراکادف  بش  ، بش نآ  ، دیبلط شدهعت  يارجا  زاغآ  يارب  ار  شریزو  ربمایپ.دنهد 

اهتشون یپ 

هیآ 31-25. ، هط هروس  -1

هیآ 216-214. ، ارعش هروس  -2

لامعلا زنک  رد  يدنه  یقتم   ) .دنا هدرک  لقن   ، لیالدـلا » رد یقهیب  میعن و  وبا  ، هیودرم نبا  ، متاح یبا  نبا  ، قحـسا نبا  ار  ثیدـح  نیا  -3
هدرک تیاور  ناخروم  زا  يا  هدع  ار  روکذم  هثداح  تسا و  دیدج 286  پاچ  رد  ثیدح  هرامش  تسا و  هدرک  لقن  ج 15-ص 100 

رد ادفلا  وبا  لماکلا ج 2 ص 21 و  باتک  رد  ریثا  نبا  لسرلا ج 2 ص 216، كولملا و  ممالا و  خـیرات  » دوخ باتک  رد  يربط  .دـنا )
رد نیدلا  فرش  دیـس  ، ) دنک یم  دای  تس  هدروآ  مالـسا  هک  یـسک  نیتسخن  زا  هک  اج  نآ  هدروآ ص 216  دوخ  خـیرات  زا  لوا  ءزج 

( . .دنا هدرک  لقن  ار  نآ  ریدغلا ج 2 ص 280-279  باتک  رد  ینیما  خیش  دوخ ص 110 و  تاعجارملا  باتک 

لامعلا ج 15 ص 113 و زنک   ) یسدقم ءایض  يواحطلا.تسا و  هتشاذگ  هحـص  هدرک و  تیاور  ار  نآ  ریرج  نبا  4-ج 1 ص 111 و 
.دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  .تسا ) زنکلا 323  رد  ثیدح  هرامش 

5-ج 3 ص 80-79.

.دمآ ایند  هب  شردپ  دلوت  لاس  نیمکی  لهچ و  رد  همطاف  هک  تسا  هتفگ  كردتسملا ج 3 ص 161  رد  مکاح  -6

ملسم ج 3 ص 80-79. حیحص  -7

دعس ج 8 ص 59. نبا  تاقبط  -8

تاقبط ج 4 ص 327. -9

هیبلحلا ج 1 ص 321. هریسلا  -10

هیآ 142. فارعا  هروس  -11

مشش لصف 

ص)  ) ربمایپ دامتعا  دروم  راثن و  ناج 

يارب ار  ربمایپ  ات  دنتفای  تارج  هک  دش  دایز  يدح  هب  اج  نآ  رد  ناناملـسم  رامـش  ، درک شرتسگ  هب  عورـش  هنیدـم )  ) برثی رد  مالـسا 
ربمایپ ،و  دننک توعد  ، دوخ دنزرف  نز و  زا  عافد  دننام  وا  زا  تیامح  رب  ندش  مسق  مه  دوخ و  دزن  ندروآ 
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.دریذپب ار  نانآ  توعد 

دمحم نتشک  هک  دندوب  دقتعم  نانآ  اریز  تفرگ  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ص )  ) ربمایپ یگدنز  ،و  دندش هاگآ  رما  نآ  زا  كرـشم  لیابق 
رد تسرپ  تب  نارس  هنوگچ  هک  دنناد  یم  مالـسا  خیرات  ناگدنناوخ  .دوشب  مالـسا  شرتسگ  عنام  دناوت  یم  هک  تسا  يا  هلیـسو  اهنت 
يا هلیبق  ره  زا  : دیـسر دـنهاوخ  دوخ  فدـه  هب  نآ  اب  يدوزب  دنتـشاد  نیقی  هک  دـندرک  قافتا  يروط  ناهن  رد  دـندرک و  نمجنا  هکم 

هلیـسو نادب.دنـشاب  هدرک  تکرـش  وا  لتق  رد  یگمه  ات  ، دـننک هلمح  ص )  ) ربماـیپ هب  مه  اـب  نیعم  یبش  رد  یگمه  ،و  کـباچ یناوج 
هب تسناوـت  دـهاوخن  مشاـه  هلیبـق  هجیتـن  رد.دـش  یم  میـسقت  دـندوب  وا  نمـشد  هک  هـکم  لـیابق  یگمه  نـیب  ، ربماـیپ لـتق  تیلوؤـسم 
زا جورخ  هب  رومام  وا  دش و  هتشادرب  هدرپ  زار  نآ  زا  ربمایپ  رب  یحو  هلیسو  هب.دش  دهاوخ  یـضار  اهبنوخ  هب  ،و  دزیخرب وا  یهاوخنوخ 

رطخ اب  ییورایور  ینعم  هب  دنتـشاد  رظن  ریز  ار  وا  تاکرح  نانآ  هک  یلاح  رد  ترـضح  نآ  جورخ  اما.دـش  هنیدـم  هب  ترجه  هکم و 
رد تسناوت  یمن  یسک  هک  دوب  یلکش  هب  هکم  ياه  هناخ.دنتشاد  دوخ  رظن  ریز  ار  ترضح  نآ  زور  هنابـش  ناکرـشم  هتبلا.تسا  هدوب 
وا زا  یلاخ  ار  رتسب  هاگ  ره  دننک و  هرصاحم  ار  شا  هناخ  بش  نآ  رد  نامیپمه  دارفا  هک  تشاد  ار  راظتنا  نیا  ربمایپ.دوش  یفخم  اهنآ 

دشاب رپ  ربمایپ  رتسب  هک  تسا  مزال.دنریگ  یم  وا  رب  ار  هار  رسو  دهد  تاجن  ار  دوخ  ات  تسا  هتفر  نوریب  وا  هک  تسناد  دنهاوخ  دننیبب 
وا رب  موجه  اریز  دشاب  گرم  هدامآ  دیاب  ، دنک یم  رپ  ار  ربمایپ  رتسب  بش  نآ  رد  هک  یـسک  اما.دـننک  نانیمطا  هناخ  رد  شندـنام  هب  ات 

ربمایپ رتسب  رد  ، تکاله بش  رد  یسک  هچ  دوب  دهاوخ  یعطق 
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؟ تسا هداد  يرای  هدعو  هک  یسک  زجب  ، دیباوخ دهاوخ  (ص )

،و درواین يرذع  اهنت  هن  ع )  ) یلع دباوخب  شرتسب  رد  ات  درک  رومام  ار  وا  تخاس و  هاگآ  میمـصت  نآ  زا  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  ربمایپ 
ماجنارس : دیشیدنا زیچ  کی  هرابرد  اهنت  وا  هکلب.دادن  هار  دوخ  هب  راک  نآ  ماجنارس  هب  تبسن  يرکف  چیه  هکلب  ، درکن دیدرت  يا  هظحل 

هدجـس لاح  هب  ، داد وا  هب  تبثم  باوج  ادـخ  ربمایپ  هک  یعقوم  ؟و  ادـخ لوسر  ای  دـینام  یم  ملاس  امـش  اـیآ  تفگ  ، سپ ( . ص  ) ربماـیپ
رومام زین  يرگید  مهم  راـک  هب  ار  وا  ادـخ  ربماـیپ.درازگ  یم  رکـش  شربماـیپ  یتمالـس  يارب  ار  ادـخ  هک  یلاـح  رد  داـتفا  نیمز  يور 

.دندوب هدراذگ  ص )  ) ربمایپ دزن  هکم  مدرم  هک  دوب  ییاهتناما  يادا  نآ  ،و  تخاس

مهم هلاسم  نیموس 

رد هکم  زا  شجورخ  زا  لبق  بش  نآ  رد  هک  درک  رومام  زین  یموس  مهم  هلاسم  ماجنا  هب  ار  یلع  ربمایپ  هک  دننک  یم  تیاور  ناثدـحم 
رب ندـیباوخ  بش   ) ار وا  ربمایپ  : دومرف یلع  هک  تسا  هدرک  تیاور  یحیحـص  دنـس  هب  مکاح  : دـشاب وا  رواـی  هارمه و  راـک  نآ  ماـجنا 
رد وا  نکیل  دور و  هبعک  ماب  يالاب  ات  تفر  الاب  یلع  هناش  ود  يور  ص )  ) ربمایپ.دنکـشب ار  شیرق  گرزب  تب  اـت  درب  هبعک  هب  شارف )
وا ،و  دور الاب  ترـضح  نآ  ياه  هناش  يور  ات  داد  روتـسد  يو  هب  دمآ و  نییاپ  وا  ياه  هناش  يور  زا  سپ  درک  هدهاشم  یفعـض  یلع 

تب تفر و  هبعک  ماب  يالاب  یلع.دسر  یم  دـسرب  نامـسآ  هب  دـهاوخب  رگا  هک  درک  روصت  یلع  هک  درک  دـنلب  ار  وا  نانچ  ربمایپ.تفر 
وا هب  ربمایپ  تفای  تسد  تب  هب  یلع  هک  یماگنه.دـنک  اـج  زا  دوب  هدـش  بوکخیم  خـیم  دـنچ  هلیـسو  هب  دوب و  سم  زا  هک  ار  گرزب 

دیبوک نیمز  هب  سپ  ! شبوکب : تفگ
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( . 1  ) دمآ دورف  سپس  تسکش  ار  نآ  و 

زا سپ  یلع  ربمایپ و  دشاب و  هتفای  ققحت  دننک  هرصاحم  ار  ربمایپ  لزنم  اروش  دارفا  هک  نیا  زا  شیپ  مهم  راک  نیا  هک  تسا  لوبق  لباق 
یلع.دنشاب هدرک  هرصاحم  ار  شلزنم  نانمشد  دشاب و  هتفر  نوریب  نآ  زا  دعب  ربمایپ  هک  نیا  دنـشاب و  هتـشگرب  هناخ  هب  راک  نیا  ماجنا 
.دوب ربمایپ  دزن  هکم  مدرم  زا  هک  ییاهتناما  يادا  و  ص )  ) ربمایپ رتسب  رد  ندیباوخ  : دهد ماجنا  ار  گرزب  مهم و  راک  ود  ات  دنام 

ربمایپ ! باوخم ترتسب  رب  بشما  تفگ : وا  هب  دـش و  لزان  ربمایپ  رب  لـیئربج  هک  تسا  هدرک  تیاور  لـماکلا  » دوخ خـیرات  رد  ریثا  نبا 
سپ زاب  شتباین  هب  دوب  وا  دزن  هک  ار  ییاه  هدرپس  اهتناما و  مامت  هک  داد  روتـسد  وا  هب  دـباوخب و  وا  رتسب  رب  هک  تخاس  رومام  ار  یلع 

.دیسر دهاوخن  يدنزگ  وا  هب  زگره  هک  داد  ربخ  هتبلا  ،و  دهد

یم ار  سی  هروـس  لـیاوا  هـک  یلاــح  رد  تـفر  نوریب  دیــشاپ و  ناــنآ  رــس  رب  تـفرگ و  رب  كاــخ  یتـشم  هاــگ  نآ  ص )  ) ربماــیپ
.دندیدن ار  وا  نانمشد  ، دناوخ

اب دوب  وا  يور  صوصخم  زادـناور  هچراپ  هک  یلاح  رد  دوب  هدـیباوخ  رتسب  رد  هک  دـندید  یم  ار  یلع  ،و  دـندرک یم  هاـگن  ناکرـشم 
دمحم : دندیـسرپ و.دنتخانـش  ار  وا  ، تساـخرب رتـسب  زا  یلع.دـندنام  رظتنم  حبــص  اـت  ناـنآ  تـسا  هدـیباوخ  دـمحم  دـنتفگ  یم  دوـخ 
دجـسم هب  دـندز و  ار  وا  سپ.تسا  هتفر  نوریب  مه  وا  ، دـیا هدرک  هناـخ  زا  نتفر  نوریب  روماـم  ار  وا  امـش.مناد  یمن  : تفگ ؟ تساـجک
ترجه هب  رومام  ار  وا  داد و  تاجن  نانآ  رکم  زا  ار  شربمایپ  دنوادخ.دنتخاس  شیاهر  سپـس  دندرک و  شا  ینادنز  یتعاس  دندرب و 

،و درک مادقا  ص )  ) ربمایپ ياهتناما  يادا  هب  یلع  درک و 
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( . 2  ) داد ماجنا  دوب  هدش  رومام  ار  هچنآ 

قافتا ترجه  دادیور  تروص  نیا  هب  دندش و  ناهنپ  اج  نآ  رد  ،و  دندیـسر روث  راغ  هب  ات  ، دش راپـسهر  رکب  وبا  هارمه  هب  ص )  ) ربمایپ
.درک هزات  ینارود  دراو  ار  ناناملسم  مالسا و  هک  داتفا 

.میشیدنیب تس  هدش  لوکوم  وا  هب  هک  يا  هلاسم  تمظع  یلع و  هاگیاج  هنیمز  رد  ،و  مینک فقوت  یکدنا  دیاب 

نانآ نایم  رد  و.دیـسر  یم  رفن  اهدص  هب  - هکم رد  ربمایپ  تماقا  تدم  نایاپ  ینعی  هثداح  نیا  نامز  ات  - هکم رد  ناناملـسم  رامـش  هتبلا 
هب - تفرگ ترجاهم  هب  میمـصت  ترـضح  نآ  هک  نیا  زا  دـعب  - ربمایپ هزاجا  اب  ناـنآ  نیرتشیب  ،و  دـندوب فورعم  هباحـص  زا  یناـگرزب 

برثی مدرم  اب  ، ترـضح نآ  ندش  مسقمه  زا  هکم  مدرم  هک  یتقو  نآ  زا  - دوخ هب  ار  رطخ  ندش  کیدزن  ربمایپ.دندرک  ترجه  هنیدم 
یقاب ندـش  ادـف  يارب  ای  دوخ و  زا  عافد  يارب  تساوخ  یم  هک  ار  ناـنآ  زا  دادـعت  ره  هک  تشاد  ناـکما  تسناد و  یم  - دـندش هاـگآ 

.تشاذگن یقاب  رطخ  اب  ندش  وربور  يارب  ار  نانآ  زا  یسک  درکن و  ار  راک  نآ  ربمایپ  اهنیا  همه  اب.دراذگ 

؟ درک باختنا  ندش  ادف  يارب  ار  یلع  ربمایپ  ارچ 

ناوارف روطب  درک  یم  مایق  مهم  راک  نیا  هب  هک  سک  نآ  دوب  هتـسیاش  اریز  ، درکن باـختنا  ار  وا  زج  دـیزگرب و  ار  یلع  مهم  نیا  يارب 
: دشاب رادروخرب  ریز  ياهیگژیو  زا 

.دشاب دوخ  هب  شتبحم  زا  رتشیب  وا  نید  و  ص )  ) ربمایپ ، ادخ هب  وا  تبحم  ( 1)

.دنک لابقتسا  ار  تداهش  يدونشخ  اب  ادخ  هار  رد  هک  دشاب  يا  هیحور  ياراد  ( 2)

رب بش  نآ  هک  یـسک  هتبلا.دننکن  بوعرم  ار  وا  - نمـشد ینوزف  وا و  يروای  یب  ییاهنت و  مغر  یلع  - نانمـشد هک  دشاب  يروالد  ( 3)
رگا ،و  دش دهاوخ  وربور  هکم  نادنمروز  زا  ناوج  هد  اب  مک  تسد  یناهگان  روطب  اهنت و  ، دباوخ یم  ربمایپ  رتسب 
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يو هب  یگمه  دیاش  نانآ و  زا  نت  اهدـص  دـش و  دـهاوخ  وا  هجوتم  هکم  مدرم  مشخ  مامت  هک  تسا  یعیبط  ، دوش زوریپ  اهنآ  ربارب  رد 
.تسا هدش  ناشراک  رد  نانآ  يزوریپ  عنام  ص )  ) ربمایپ رتسب  رد  دوخ  ندیباوخ  اب  هک  تسا  یسک  وا  اریز  دنوش ، رو  هلمح 

یتسارب و.دزاسن  هاگآ  ص )  ) ربمایپ ناکم  اج و  زا  ار  نانمشد  ، دنیب هجنکش  هچ  ره  ،و  دنکن راکشآ  ار  يزار  چیه  هک  دشاب  يدرم  ( 4)
هجنکش ، دنتفای وا  رتسب  رد  هک  ار  یسک  ره  ص )  ) ربمایپ ياج  هب  دنتفرگ  میمصت  ناش  هئطوت  ندنام  هجیتن  یب  زا  سپ  ، شیرق ناکرشم 

.دهد ناشن  نانآ  هب  ار  ص )  ) ربمایپ هاگیاج  ات  دنهد  رازآ  و 

فوخ و نودب  - نئمطم مارآ و  و  دریگ ، هدهع  هب  ار  يا  هفیظو  نینچ  هتـسناوت  یم  ع )  ) یلع زج  یـسک  مینک  روصت  تسا  راوشد  هتبلا 
نیا زا  شیپ  لاـس  هد   ) یلع هک  میمهف  یم  ار  تنواـعم  اـی  ترازو و  ياـنعم  اـم  هک  تساـج  نیا  رد.دـنکب  راـک  نآ  هب  مادـقا  - یـسرت

.تسب ار  نآ  نامیپ  ربمایپ  هب  تبسن  دوخ  ناج  تمیق  هب  دادیور )

اهتناما يادا  فیلکت  زا  فده 

زا تباین  هب  اهنآ  نابحاص  هب  مدرم  ياه  هدرپس  اهتناما و  يادا  يارب  ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربماـیپ روتـسد  هک  دـینک  یم  هظحـالم  ، یتسارب
ربمایپ يارب  اریز.دراد  هراشا  ص )  ) ربمایپ ینیشناج  تیاصو و  دروم  رد  یلع  هب  تبـسن  ص )  ) ادخ لوسر  نامیپ  ماجنا  هب  اراکـشآ  ، وا

زا يدرف  هک  نیا  اـی  دـنک و  راـک  نیا  هب  راداو  ار  - ساـبع شدـنمتورث  يوـمع  نوـچمه  - يرگید صخـش  هـک  تـشاد  ناـکما  (ص )
رد راظتنا  دروم  فیلکت  و.دراذگ  یقاب  اهتناما ، تخادرپ  مهم  هلاسم  هب  مادقا  روظنم  هب  دندرک ) ترجاهم  وا  هزاجا  اب  هک   ) ار باحصا 

یلع هک  اریز  دوب  یلع  زا  شیب  هباحص ، زا  کی  ره  هب  ربمایپ  بناج  زا  تناما  يادا  دروم 
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دیدرت لباق  ادـج  گرزب  رطخ  نآ  زا  سپ  شندـنام  هدـنز  و...تفرگ  یم  رارق  دـیدش  يرطخ  ضرعم  رد  ربمایپ  رتسب  رد  ندـیباوخ  اب 
هک اریز  دوب  رت  یقطنم  ، ناشنابحاص هب  اهتناما  ندـناسر  هب  ناـنآ  فیلکت  دـندوبن و  رطخ  ضرعم  رد  باحـصا  هیقب  هک  یلاـح  رد.دوب 

درکن و باختنا  مهم  راک  نیا  يارب  ار  نانآ  زا  یـسک  ربمایپ  نکیل  ،و  دوب راظتنا  لباق  تداع  ياـضتقم  هب  اـهنآ  زا  مادـک  ره  یتمـالس 
.درک باختنا  ار  وا  ، دوب هدرک  هرصاحم  ار  یلع  هک  ییاهرطخ  مغر  یلع 

دوب هزجعم  کی  دوخ  هک  يربخ 

نامه.تسوا دـننامه  ربمایپ و  نیزگیاج  هک  تسا  یـسک  اهنت  یلع  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  اه  هدرپس  نداد  سپ  زاب  يارب  یلع  باختنا 
درک یحو  دـمحم  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  رهاظ  حوضو  هب  هچنآ  اسآ ، هزجعم  تسا  يربخ  دوخ  باـختنا  نیا  هک  يروط 

هب ار  اـهتناما  دـناوتب  هک  دوـب  دـهاوخ  یتـیعقوم  رد  تالکـشم  عـفر  زا  سپ  وا  تشذـگ و  دـهاوخ  تمالـس  هب  تالکـشم  زا  یلع  هک 
اهتناما نآ  يادا  يارب  ار  يرگید  هک  دوب  مزال  وا  رب  تشادن  نیقی  یلع  ندـنام  تمالـس  هب  ص )  ) ربمایپ رگا.دـنادرگ  زاب  ناشنابحاص 
ندناسر يارب  ار  اههار  نیرت  نئمطم  ات  ، دـنک یم  مزلم  ار  رادـتناما  تناما ، يادا  بوجو  ،و  تسا بجاو  تناما  يادا  اریز  ، دـنک نییعت 

یم شندـنام  ملاس  راظتنا  هک  ار  یـسک  مهم  راک  نآ  يارب  ات  ، تسا هدوب  ربمایپ  هدـهع  رب  ، سپ.دـنک باختنا  ناشنابحاص  هب  اه  هدرپس 
.دوش هتشک  تسا  نکمم  هک  یسک  هن  دنک  باختنا  ، تفر

زا وا و  هب  ربمایپ  نداد  ربخ  قیرط  زا  نیقی  نیا  و.تسا  هتـشاد  نیقی  شیوخ  ندـنام  ملاـس  هب  یلع  هک  دـنک  یم  رکف  هدـنناوخ  یهاـگ 
هتـشاد بش  نآ  رد  یلع  ندـشن  هتـشک  هب  ص )  ) ربماـیپ ناـنیمطا  رب  تلـالد  هدـمآ و  تسد  هب  اـهتناما  تخادرپ  هب  شنتخاـس  فلکم 

نایرج رگا.تسا 
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دهاوخن یگرزب  يراکادـف  ص )  ) ربماـیپ رتسب  رد  ندـیباوخ  اریز  ، دـهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  تیمها  ، هثداـح سپ  دـشاب  لاونم  نیا  رب 
دنچ ره  ، دیـسر دهاوخن  يدـنزگ  وا  هب  تسا و  ظوفحم  ادـخ  تیانع  تحت  هک  نیا  هب  دراد  نیقی  هدـیباوخ  صخـش  هک  یماگنه  ، دوب

.دشاب ناوارف  اهرطخ 

یگدنز ات  دوب  رتدنم  هقالع  تداهش  هب  ع )  ) یلع

یب دیدرت و  نودب  ار  ربمایپ  رتسب  رد  ندیباوخ  وا  هک  نیا  زا  سپ  درک  اهتناما  يادا  هب  رومام  ار  یلع  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
ات دوش  هتـشک  ای  دنامب  هدنز  هک  دوب  ناسکی  وا  يارب  تقیقح  رد  تفریذپ  داتفا ، دـهاوخ  قافتا  شیارب  تیبملا  هلیل  رد  هچنآ  هب  هجوت 

راتـساوخ دـشاب  تایح  بلاط  هچنآ  زا  شیب  هک  تسا  يدرم  نامه  یلع  دـشاب  رارقرب  ربماـیپ  یناـبهگن  ناـمه  ینعی  فدـه  هک  یتقو 
یمرد یماگنه  ار  نآ  تسین و  يراگتـسر  نآ  زا  رتالاب  هک  دـید  یم  ییراگتـسر  تمینغ و  ار  ادـخ  هار  رد  تداهـش  و.دوب  تداـهش 
مدرم ایآ  :» یلاعت يادـخ  لوق  هب  عجار  ص )  ) ربمایپ زا  هک  اج  نآ  میناوخب  تس  هدـش  هتـشون  هغالبلا  جـهن  رد  هک  ار  یبلطم  هک  میباـی 
نمض ، دیسرپ » ؟ تفرگ دنهاوخن  رارق  شیامزآ  دروم  دش و  دنهاوخ  اهر  میا  هدروآ  نامیا  دنیوگب  هک  نیا  فرص  هب  هک  دنا  هتـشادنپ 

هب ناناملـسم  زا  یهورگ  هک  یماگنه  ، دـحا گنج  زور  رد  ایآ  ادـخ  لوسر  يا  : متفگ :» تسا هدـش  روآدای  ار  اریز  تاملک  شراـتفگ 
دعب هک  ار  وت  داب  تراشب  : يدومرفن نم  هب  دوب  نارگ  نم  رب  مندشن  هتشک  مدش و  مورحم  تداهش  زا  نم  اما  ، دندیـسر تداهـش  هجرد 
ادخ ربمایپ  يا  متفگ  درک ؟ یهاوخ  ربص  هنوگچ  ، تداهـش ماگنه  ، تسا تسار  یتفگ  هچنآ  : دومرف نم  هب  ؟ دـش یهاوخ  هتـشک  نیا  زا 

( . 3  ) تسا يرازگساپس  هدژم و  ياج  هکلب  تسین  ربص  دراوم  زا  دروم  نیا 

هب يدوزب  هک  دوب  هداد  ربخ  ربمایپ  هب  دنوادخ  هتبلا 
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یم رب  تهاـگ  هدـعو  هـب  ار  وـت  درک  یحو  وـت  رب  ار  نآرق  هـک  ییادــخ  هـتبلا  :» هـیآ نـیا  لوزن  لـیلد  هـب.ددرگ  یم  زاـب  هـکم  يوـس 
.درک یم  تکرح  هنیدم  هب  دوخ  ترجاهم  ریسم  رد  ربمایپ  هک  دوب  یلاح  رد  هیآ  لوزن  « ...دنادرگ

رب دوب  وا  يارب  يا  هدعو  ، ددرگ یم  زاب  هکم  هب  يزوریپ  اب  کیدزن  هدنیآ  رد  هک  شربمایپ  هب  ادخ  بناج  زا  دوب  يا  هدـعو  ، یحو نیا 
هار رد  وا  داهج  ربمایپ و  شـشوک  تمظع  زا  یهلا  هدـعو  نیا  نکیل  تفر و  دـهاوخن  اـیند  زا  هکم  هب  تشگزاـب  زا  شیپ  يو  هک  نیا 

شیوخ تلاسر  ماجنا  هار  رد  ، دوب هدرکن  تفایرد  شراـگدرورپ  بناـج  زا  ار  هدـعو  نیا  وا  هچ  رگ  اریز  ، دـهاک یمن  يزیچ  تلاـسر 
لاوـنم نیا  رب  زین  یلع  دروـم  رد  ناـیرج  دـهدب  تیمها  ، دیـسر دـهاوخ  وا  هب  هار  نیا  رد  هچنآ  هـب  هـک  نـیا  نودـب  درک  یم  تـکرح 

هلاسم ماجنا  يارب  هدامآ  وا  هچ  دهاک  یمن  شیراکادف  تمظع  زا  دـناسرب  ار  اهتناما  هک  یتقو  ات  شندـنام  هدـنز  هب  یلع  یهاگآ  ، دوب
.درک یم  تفایرد  تداهش  هدژم  ای  دش و  یمن  هداد  يزوریپ  تراشب  هچ  رگا  دوب  يراکادف  مهم 

تسا يراکادف  زا  راشرس  یلع  یگدنز  خیرات 

ربمایپ هک  دیوگ  یمن  ام  هب  خیرات  .دنک  یم  تباث  ار  يریگ  هجیتن  نیا  ینـشورب  ، دادیور نیا  زا  سپ  ياهلاس  رد  یلع  یناگدنز  خیرات 
اب یلع  هک  دش  یمن  نآ  زا  عنام  بلطم  نیا  نکیل  و.دـیآ  یم  نوریب  ملاس  دـحا  هکرعمزا  وا  هک  داد  ربخ  دـحا  گنج  زا  شیپ  یلع  هب 

نآ.دوش وربور  يرگید  زا  سپ  یکی  مجاهم  كرشم  نایرکشل  زا  یهورگ  اب  ،و  دنک تظفاحم  وا  زا  شناج  اب  دنامب و  راوتـسا  ربمایپ 
.دنزب ار  ناشنانامرهق  ياهرس  شریشمش  اب  هتفر و  ورف  اهنآ  نایم  رد  ، دنتشاذگ رارف  هب  ور  ص )  ) ربمایپ نارای  همه  هک  هاگ 

ار یمهم  رما  ود  ترجه  ماگنه  هب  یلع  هک  اقح 
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ار ادـخ  ربمایپ  درک و  افو  ادـخ  لوسر  اـب  يراـکمه  ناـمیپ  هب  وا  هک  یتسارب  ، داد ماـجنا  هجو  نیرتهب  هب  دوب  هدـش  لوکوم  يو  هب  هک 
سپ.تخادرپ - دوب هتـساوخ  ادـخ  هک  نانچ  - یهلا تلاسر  هفیظو  ماـجنا  هب  دـش و  راپـسهر  شترجه  هاـگلزنم  يوس  وا  داد و  تاـجن 

کی ناونع  هب  ات  وا  زا  دـنک  تباین  هک  تساوخ  وا  زا  ربمایپ.تسا  هدوب  دوخ  عون  رد  يریظن  یب  يراکادـف  ادـخ  ربماـیپ  هب  یلع  يراـی 
رگا هک  هنوگ  نادـب  دـنادرگ  زاب  شنابحاص  هب  ار  اهتناما  نآ  زین  وا  سپ  ، دوش مهم  راک  نیا  راد  هدـهع  اهتناما  هدـننک  تخادرپ  بیاـن 
زور نیدنچ  ، دش هنیدم  راپـسهر  ، دـناسر ماجنا  هب  ار  مهم  رما  ود  ره  هک  نیا  زا  سپ  و.درک  یم  لمع  ، دوب زین  ص )  ) ادـخ لوسر  دوخ 
دوب شرظتنم  ربمایپ  اج  نآ  رد.دیـسر  هنیدم  زا  رود  لیم  دنچ  ، ابق لحم  هب  ماجنارـس  ،و  درک مرو  شیاهاپ  هک  يدح  هب  تفر  هار  هدایپ 

.دشاب وا  هارمه  ، اهتناما نداد  سپ  رد  شا  هدنیامن  ییادف و  هک  دوش  هنیدم  دراو  یلاح  رد  هک  نیا  يارب 

نایم رد  هنامرتحم و  وا  داد و  تاجن  دندوب  هدیزرو  رکم  وا  هب  تبـسن  هک  شیرق  زا  یناسک  رکم  دـیک و  زا  ار  شربمایپ  دـنوادخ  هتبلا 
تحار باوخ  ص )  ) دمحم بناج  زا  ،و  دندید یمن  تمالـس  رد  زوریپ و  ار  دوخ  شیرق  اما.دش  هنیدم  دراو  تمالـس  هب  ، دنچ ینارای 

نآ نامز  تشذـگ  اب  هک  دندیـسرت  یم  دـندید و  یم  يدـج  رطخ  رد  ار  [ هکم ] نآ تردـق  زکرم  دوخ و  نید  ، وا دوجو  اـب  و.دنتـشادن 
! ددرگ زاب  هکم  هب  دشاب  هدشن  هدید  هتشذگ  رد  شدننام  هک  يرگشل  اب  ماجنارس  دبایب و  يرتشیب  تردق  ناوت و  ترضح 

نیا نوچ  شیرق.درک  رتنشخ  وا  اب  زیتس  رد  رتصیرح و  وا  لتق  رب  ار  شیرق  ص )  ) ربمایپ تاجن  يرآ 
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ياهنادیم هب  ار  ناشنارای  دوخ و  ، دننک لعتشم  ار  ینالوط  یگنج  شتآ  هدنیآ  رد  دیاب  سپ  دنا  هدش  ماکان  فده  هب  ندیسر  رد  هبترم 
هب ربمایپ  دـض  رب  تسرپ  تب  ریغ  تسرپ و  تب  ياه  هلیبق  هیقب  رد  ذوفن  يارب  ار  دوخ  تاناکما  مامتو  دـنزاس  دراو  رازراک  نوگاـنوگ 

هدیـسرن نآ  هب  یناهگان  موجه  اب  هک  دوخ  فادـها  زا  یخرب  هب  دـنناوتب  ترـضح  نآ  اب  گنج  ییورردور و  اب  دـیاش  اـت.دریگ  راـک 
.دنبای تسد  دندوب 

کمک و ینعی  - لزنم ياروش  بش  رد  ربمایپ  تنواعم  هب  وا  دهعت  يافیا  زا  هتـسجرب  يا  هنومن  ار  ترجه  بش  رد  یلع  يراکادف  رگا 
لوصا نآ  يزوریپ  ندـش  یعطق  ماـگنه  اـت  ترجه  یپ  رد  هک  یثداوح  درک  روـصت  تسا  نکمم  سپ  ، میروآ رامـش  هب  - وا تنواـعم 

.دیازفا یم  يراکمه  نیا  مجح  رادقم  رب  لاسب  لاس  ، دیآ یم  شیپ  ینامسآ 

،و دندش یم  دنم  هرهب  ناشیدازآ  زا  دازآ و  سرت  دیق  زا  نآ  لوصا  هب  نادقتعم  هک  یتقو  رگم  دوش  رـشتنم  مالـسا  هک  تشادـن  ناکما 
راوتـسا تسناوت  یمن  رظن  دروم  تلود  نیا  ياه  هیاپ  ،و  دوش اپ  رب  لوصا  نیا  ساسا  رب  دـنمورین  یتلود  هک  یتقو  زج  دوبن  نکمم  نآ 

اهنت دراوم ، نیا  مامت  رد  یلع  هک  دید  میهاوخ  هدنیآ  تاحفص  رد  ام  و.دنورب  نیب  زا  رورش  هدننک  دیدهت  ياوق  هک  یتقو  رگم  ددرگ 
.تسا راکددم 

اهتشون یپ 

كردتسملا ج 3 ص 5. -1

.توریب یبرعلا  باتکلا  راد  2-ج 2 ص 72،

،ج 2 ص 5. هغالبلا جهن  -3

متفه لصف 

یمالسا تلود  داجیا  رد  ع )  ) یلع شقن 

تشونرس نییعت  قح 

.دراد زین  ار  تموکح  نتشاد  اپب  تلود و  يراذگناینب  قح  سپ  ، دشاب هتشاد  ار  دوخ  تشونرس  نییعت  قح  یتلم  رگا 

هب يدحاو  يورین  - دنـشاب هدرکن  اپب  یلقتـسم  یعرـش  ياهتموکح  اه  هدوت  هک  یتروص  رد  - اه هدوت  زا  هک  دراد  قح  زین  یتلود  نینچ 
درادن قح  ییورین  چیه.دنک  یم  تیبثت  نییعت و  اهتما  نیناوق  ، دنتسه یعیبط  یقوقح  هک  ار  قوقح  نیا.دروآ  دوجو 
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.دزادنا هلصاف  شموسر  بادآ و  نایم  تما و  ای  هعماج و  کی  نایم 

یقح تلود  داجیا  اهنت  هن  تسا و  هدوب  تموکح  نتـشاد  اپ  رب  تلود و  داجیا  قح  زین  ربماـیپ  ناـمز  برع  تما  يارب  ، تروص نیا  رد 
دقاف هماهت  دـجن و  ، زاجح رد  ، برع ياه  هدوت.دـهد  ناماس  رـس و  ار  یبرع  ناماسبان  عاضوا  هک  دوب  مزـال  هکلب  ، دوب برع  تما  يارب 
ناما رد  نآ  هیاس  رد  مدرم  سومان  لام و  ناج و  دوش و  یگزره  عناـم  اـت  تشادـن  دوجو  ییورین  اـجنآ  رد.دـندوب  یتموکح  عون  ره 

اهنآ زا  يا  هتـسد  ره  درک و  یم  زواجت  یـضعب  رب  یـضعب  دندوب و  زیتس  رد  رگیدکی  اب  هک  تشاد  دوجو  هلیبق  نیدـنچ  اج  نآ.دـشاب 
هب نانآ  زا  مادک  چیه  دـندرک و  یم  روصت  یعیبط  يرما  ار  جرم  جره و  نیا  نانآ.درمـش  یم  لالح  ار  نارگید  سومان  لام و  ناج و 
رد نآ  نتخاس  یلمع  يارب  يا  هلیسو  چیه  درک  یم  يرکف  هراب  نآ  رد  مه  یـسک  رگا  ،و  دندیـشیدنا یمن  مه  ینوگرگد  نینچ  موزل 

.تشادن رایتخا 

هلمج زا  و.دنتـشادن  یتیمکاـح  قح  هنوگچیهو  دـندوب  هناـگیب  ياوق  هطلـس  ریز  قارع  هیروس و  ، نمی رد  برع  رگید  ياـه  هدوـت  اـما 
- ینید شیارگ  عون  ره  زا  رظن  فرص  - یبرع ياه  هدوت  رگید  اب  ، نانآ نتخاس  دحتم  نامکاح و  تسد  زا  اهنآ  يزاس  دازآ  اهترورض 

.تشادن دوجو  ، دنک مایق  قح  نیا  تیعورشم  ربارب  دشخب و  ققحت  ترورض  نیا  هب  هک  یسک  اجنآ  رد  نکیل  و.دوب 

جره زا  ، دندوب یتیمها  ياراد  هک  ار  يرگید  ياهتیعمج  برع و  ياه  هدوت  هک  دوب  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  يدـنوادخ  تیانع  هک  یتسارب 
متاـخ ناوـنع  هب  ار  دـمحم  دـنوادخ  سپ  ، دـشخب تاـجن  ، ینید جرم  جره و  ناـنآ  زا  رتـمهم  یـسایس و  یقـالخا و  ، یعاـمتجا جرم  و 

نایم رد  تکرح  نیا  زاغآ  هطقن  هک  دوب  هتساوخ  دنوادخ.داتسرف  نایناهج  ربهر  ناربمایپ و 
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تلاسر راب  لمح  يارب  اهتما  نیرت  هتـسیاش  مه  دیاش  تسا  هدوب  لوحت  نآ  هب  اهتما  همه  زا  رتدنمزاین  تما  نآ  دیاش.دشاب  یبرع  تما 
.دش یم  تیاده  تلاسر  نآ  رون  هب  زین  دوخ  هک  یتروص  رد  تسا  هدوب  نارگید  بناج  هب 

نآ فلاخم  يورین  تلاسر و 

ماـمت باـتک  لـها  تسرپ و  تب  زا  یبرع  كرتـشم  ياـهورین  هک  یلاـح  رد  دومرف  ار  یتـلود  سیـسات  تلاـسر و  غـالبا  هدارا  ربماـیپ 
وا هب  نانآ  ، دنراد زاب  دوخ  فده  هب  ندیسر  زا  ار  ترضح  نآ  ات  ، دندرک فرـص  ار  دوخ  ناوت  همه  دندرب و  راک  هب  ار  دوخ  شـشوک 

ردور شریذپ  اب  زج  - الاو فده  نآ  هب  ندیـسر  ناکما  هجو  چیه  هب  تفر و  یمن  نآ  رد  حلـص  دـیما  چـیه  هک  دـنداد  یگنج  نالعا 
هتبلا.دوبن نکمم  - اهنادب کلهم  تسکـش  ندرک  دراو  گنج و  ياهنادیم  رد  نانآ  اب  ندـش  وربور  كرـشم و  داسف و  ياهورین  ییور 

خیرات رد  دیدج  عون  زا  یتلود  تساوخ  یم  وا  هک  صوصخب  دهد ، تسکـش  ار  فلاخم  ياهورین  ات  تشاد  ار  قح  نیا  ص )  ) دمحم
یم وا.دوب  هدرکن  ار  شرکف  وا  زا  شیپ  سک  چـیه  هک  دزاس  راوتـسا  ییاـه  هیاـپ  رب  ار  تلود  نآ  تساوخ  یم  وا.دـنک  اـپب  تیناـسنا 

هدننک میلست  ییورین  ینعی  ، دوب هتخانش  نآ  زا  شیپ  يرـشب  ناهج  هک  دشاب  ییاهتموکح  ریاس  نوچمه  تلود  نیا  تموکح  تساوخ 
تموکح اهنت  وا.دـنیبب  نانآ  زا  رتالاب  ار  دوخ  و.دـنکراتفر  یکماک  دوخ  هب  نانآ  اب  دـنک و  تموکح  تدایـس و  نانآ  رب  ات  تلم  دارفا 

ببـس هب  دـنمروز  نآ  رد  ،و  دنـشاب ردارب  هـکلب  ربارب  نآ  رد  موـکحم  مکاـح و  هـک  یتـموکح  ( ، 1  ) تساوـــخ یم  ار  مدرم  رب  مدرم 
هب ار  مدرم  اـت  دـهاوخ  یم  یتـموکح  ص )  ) ربماـیپ.دوشن عـقاو  موـلظم  شیناوتاـن  يارب  ناوتاـن  دریگن و  رارق  هجوـت  دروـم  شیاـناوت 

نآ مدرم  ، دزاس هجوتم  ناهج  راگدیرفآ 
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.دنسرب تداعس  هب  نآ  هیاس  رد  دننک و  يوریپ  نآ  نیناوق  زا  ، دننادب دوخ  یعقاو  مکاح  ار 

هب ناـمیا  اـب  شتلم  یگتخیمآ  زا  هکلب  ، دـشاب هدـش  لـیمحت  روز  تردـق و  اـب  هک  تسین  یتـموکح  تموکح  نآ  ، اـهیگژیو همه  اـب  و 
.درب یم  الاب  تیناسنا  ماقم  نیرتیلاع  ات  ار  دوخ  دارفا  هک  دریگ  یم  همشچرس  الاو  لوصا  زا  يا  هعومجم 

ص)  ) ربمایپ دنتساوخ  یمن  اهنت  هن  باتک  لها  ای  تسرپ و  تب  هچ  ، یبرع قطانم  رگید  هکم و  راکهبت  كرشم و  ياهورین  اهنیا  همه  اب 
ماجنا زا  یتح  دـنراد و  زاب  نآ  زا  ار  شناوریپ  وا و  دـندمآرب  ددـص  رد  اهـشور  نیرت  تخـس  اب  هکلب  ، دـنک داـجیا  یتموکح  تلود و 

.دندوبن لئاق  تایح  قح  اتکی  يادخ  هب  نامیا  تلع  هب  شنارای  و  ص )  ) ربمایپ يارب  نانآ  ، دنوش عنام  ناش  ینید  ریاعش 

ترـضح و نآ  نوخ  نتخیر  دصق  نانآ  ، دـندرک نوریب  ناشیاهییاراد  نایم  اه و  هناخ  زا  ار  شنارای  و  ص )  ) دـمحم ، راکهبت ياهورین 
یتلود داجیا  زا  يریگولج  هب  دودـحم  ار  دوخ  شـشوک  دـندز و  یمن  تسد  اهترارـش  نآ  همه  هب  ، اهنآ رگا  یتح.دنتـشاد  ار  شنارای 

زاجم ص )  ) ربمایپ يارب  ناشندرک  دوبان  نانآ و  اب  راکیپ  زاب  دنک  ینابیتشپ  ناناوتان  زا  دراد و  اپ  رب  ار  قح  یتسیاب  یم  هک  دندرک  یم 
;و دوب هعماج  تینما  يدوبان  ناوتان و  مدرم  رب  متـس  رارمتـسا  يانعم  هب  يدـنمورین  ییاناوت و  لاح  رد  اهنآ  ندـنام  یقاـب  هک  ارچ  ، دوب

.دوشن فارتعا  شیئاتکی  هب  دریگن و  رارق  شتسرپ  دروم  دنوادخ  هک  دوب  نآ  موهفم  هب  اهنیا  همه  زا  رتالاب 

راوگرزب ربمایپ  هک  دندوب  هنومن  یتلود  سیسات  یعقاو  نافلاخم  ، دوخ یبلط  جرم  جره و  يریگتخـس و  همه  اب  راکهبت  ياهورین  يرآ 
نیا هک  دـش  ردـقم  هنوگ  نیدـب.دوبن  رـسیم  نافلاخم  نتخاس  دوبان  نودـب  یتموکح  نینچ  ققحت  و.تشاد  ار  نآ  داـجیا  دـصق  (ص )

تلود
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ناوریپ هک  یلاح  رد.دوب  تلود  نیا  يروراب  دـشر و  ياهزور  تقیقح  رد  هک  دـنارذگب  هزرابم  ياهنادـیم  رد  ار  ییاهزور  ینامـسآ 
نآ رد  راکهبت  يورین  هک  دوب  نآ  ردـقم  رگا.دـندرک  یم  لابقتـسا  راـکهبت  ياـهورین  اـب  ییورردور  زا  وا  زا  يوریپ  هب  ، ترـضح نآ 

.دش یمن  اپ  رب  ، دنریگ رارق  شمچرپ  ریز  اه ، هدوت  اهتلم و  تسیاب  یم  هک  یمالسا  تلود  ، دنوش زوریپ  اهگنج 

ناناملسم تیفیک  تیمک و 

دندرک و یم  تمواقم  ناشیا  لباقم  رد  هک  فلاخم  برع  ياهورین  اب  هسیاقم  رد  ص )  ) ربمایپ ترجه  زاغآ  رد  ناناملسم  رامـش  هتبلا 
یمالسا تلود  ییاپ  رب  مالـسا و  يزوریپ.دندوب  زیچان  یتیلقا  ، دندرک یم  يراکمه  شیاهفده  و  ص )  ) ربمایپ نیب  هلـصاف  داجیا  يارب 

: قیرط ود  زا  یکی  هب  رگم  تشادن  ناکما 

چیه تساناوت و  يراک  ره  رب  دـنوادخ  ،و  دـنک دوبان  ار  رـش  ياهورین  يا  هزجعم  هلیـسو  هب  ات  دـشاب  هتـشاد  تلاـخد  یهلا  يورین  ( 1)
یهیدـب نکیل  و.دریگ  یم  ماجنا  سپ  ! وشب دـیوگ  یم  اهنت  ، دریگ قلعت  يرما  رب  وا  هدارا  هاـگ  ره  ، دـنک ناوتاـن  ار  وا  دـناوت  یمن  سک 

لماوع هلیـسو  هب  ار  اهراک  همه  ات  تسا  هدومرف  هدارا  گرزب  يادـخ  هک  ارچ.تسا  هدادـن  يور  يا  هزجعم  نینچ  اـجنیا  رد  هک  تسا 
زگره نومزآ  نیا  ،و  دـنادرگ صلاخ  ار  اهنآ  دـهد و  رارق  شیامزآ  دروم  ار  ریخ  ياـهورین  اـت  تسا  هدرک  هدارا  دـنک و  ارجا  یعیبط 

رد تسا  هدـش  هداد  اهنآ  هب  هک  یناوت  ورین و  مامت  اب  ،و  دـنزادرپب دوخ  تیروما  ماجنا  هب  اـهورین  نآ  هک  یماـگنه  رگم  تسین  نکمم 
.دنزیخرب داهج  هب  ادخ  هار 

رادروـخرب تـیمک  رد  يرترب  زا  شنانمـشد  هـک  هـچنآ  رب  اـت  ، دوـب یم  یلاـع  دـیاب  - يدـج روـط  هـب  - زیچاـن تـیلقا  نآ  تـیفیک  ( 2)
.داتفا قافتا  هک  دوب  يزیچ  نامه  نیا  و.دش  یم  زوریپ  ، دندوب

درف اهنت  ، دروخ یم  مشچ  هب  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ( ، ص  ) راوگرزب ربمایپ  زا  سپ  اج  نیا  رد 
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.درادن غارس  اه  هزرابم  خیرات  رد  ار  وا  دننامه  تیناسنا  هک  يا  هتسجرب 

ار بلطملا ) دبع  نادنزرف  زا   ) دوخ نادـنواشیوخ  نیرتکیدزن  ص )  ) ادـخ ربمایپ  تلاسر  زاغآ  زا  سپ  لاس  هس  هک  میوش  یم  روآدای 
یـصو و ، ردارب ات  دـننک  یم  يراـی  ار  وا  دراد  هک  یمهم  فدـه  رد  ناـشیا  زا  کـی  مادـک  هک  دیـسرپ  ناـنآ  زا  درک و  عمج  هکم  رد 
رد زور  نآ  بلاـط  وبا  رـسپ  هتبلا  « .موش یم  وت  ریزو  نم  ! هللا لوسر  اـی  :» درک ضرع  ع )  ) یلع سپ.ددرگ  ناـشیا  ناـیم  رد  وا  نیـشناج 

لاـمک و نآ  یگژیو  ،و  دیـسر لاـمک  نس  هب  اـج  نآ  رد  ،و  درب رـس  هب  هکم  رد  لاـس  هد  نآ  زا  سپ  ،و  دوـب غوـلب  دـح  زا  رتـمک  ینس 
دیدـپ یمالـسا  يزاـبناج  خـیرات  رد  ار  هنومن  نیرتـالاو  ،و  دـیباوخ ص )  ) ربماـیپ رتـسب  رد  هک  هاـگ  نآ  - ترجه بش  رد  شیگنادرم 

.دش رادومن  - دروآ

،و دنتساخرب شیوخ  سدقم  ياهیدازآ  ادخ و  نید  زا  عافد  هب  ناناملـسم  همه  و  ص )  ) ربمایپ دییارگ و  يراوشد  هب  راک  هک  یماگنه 
روصت.دش اهینامرهق  رگزاغآ  ، لامک دح  رد  یگنادرم  نیا  ، دشاب اهناسنا  تیاده  لعـشم  لماح  هک  دـنهن  ناینب  یتلود  ات  دـندش  نآ  رب 

نابز رب  نادـنواشیوخ  عامتجا  زور  یلع  هک  ار  یترازو  هملک  نآ  هک  تشاد  ار  راـظتنا  نیا  ص )  ) گرزب ربماـیپ  زج  یـسک  منک  یمن 
ياـهتیقفوم همه  هک  دوب  یناـسنا  اـهنت  ربماـیپ  هتبلا.دـشاب  اـهینامرهق  زا  زیربل  دـح  نآ  رد  اوتحم و  رپ  ردـق  نآ  شیعقاو  ینعم  هب  دروآ 

.تشاد راظتنا  ار  یلع  هدنیآ 

هک حرط  نیا  يرجم  - بلاـط وـبا  رـسپ  - شریزو هدوـب و  تلود  نآ  سیـسات  هشقن  حرط و  رکتبم  سدـنهم  ، گرزب ربماـیپ  هک  یتـسارب 
ترـضح نآ  اب  ،و  دوب ربمایپ  رادـمچرپ  گنج  ياهنادـیم  مامت  رد  وا  نینچمه  و.دـشاب  یم  ، درک میـسرت  ار  نآ  راب  نیلوا  ص )  ) ربمایپ

ربمایپ ( . 2  ) تشاد روضح 
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لمح يزور  چـیه  ار  ربمایپ  مچرپ  داد و  یمن  رارق  وا  رب  ریما  ار  یـسک  داد و  یم  یهدـنامرف  ، دوب رـضاح  هک  یگنج  ره  رب  ار  وا  ادـخ 
هکلب دـننک  عاـفد  وا  زا  شنازابرـس  هـک  دوـبن  یهدـنامرف  وا.دوـب  ریظن  یب  شیهدـنامرف  تشگزاـب و  يزوریپ  اـب  هـک  نـیا  رگم  ، درکن

یم مرگتشپ  وا  ياهیروالد  ببـس  هب  نازابرـس  هک  يدراوم  رایـسب  هچ  دش و  یم  هنحـص  دراو  شنازابرـس  زا  شیپ  هک  دوب  یهدنامرف 
ص)  ) ربمایپ شیپاشیپ  اهنت  وا  دـندرک و  رارف  گنج  رد  ناگدـننک  تکرـش  نیرتشیب  ینالوط  یتدـم  هک  داـتفا  قاـفتا  اـسب  هچ.دـندش 

.تخاس رپ  ار  يرارف  ياهورین  ياج  ،و  درک عافد  ربمایپ  زا  دوخ  ینامرهق  اب  داتسیا و 

يربهر ، دوب هتفر  وا  روتـسد  هب  ربمایپ و  بایغ  رد  هک  ار  ییاهگنج  ماـمت  دوب و  رـضاح  گـنج  نادـیم  هدـجیه  رد  ص )  ) ربماـیپ اـب  وا 
هکلب ، منک زواجت  ، وا یعافد  ياهـشزرا  همه  زا  نتفگ  نخـس  اب  باتک  نیا  بوچ  راهچ  زا  ات  مهد  یمن  ار  هزاجا  نیا  دوخ  هب  نم.درک 

هب هک  دنتـسه  ییاهگنج  نامه  اهنیا.منک  یم  هدنـسب  ربیخ  قدنخ و  ، دحا ، ردب : گنج راهچ  رد  وا  مهـس  تکرـش و  زا  یلمجم  رکذ  هب 
.تسا هتشاد  یگتسب  اهنآ  جیاتن  هب  مالسا  هدنیآ  و.دنوش  یم  بوسحم  ربمایپ  نامز  رد  زاس  تشونرس  ياهگنج  قح 

اهتشون یپ 

( . م  ) دشاب هداد  ار  مدرم  هب  تموکح  هزاجا  وا  هب  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  ادخ و  نآ  زا  مالسا  رد  تموکح  -1

رد ردـب و  زور  رد  ص )  ) ربمایپ مچرپ  بحاص  بلاط  یبا  نب  یلع  ، تسا هدرک  تیاور  هداتق  هک  تسا  هدـمآ  دعـس  نبا  تاقبط  رد  -2
( . ج 3-ص 25  ) .دوب دربن  راکیپ و  ره 

! نزب ار  تفرح  يدازآ  وت  : تفگ وا  هب  دیعـس  ؟ دوب هللا  لوـسر  مچرپ  بحاـص  یـسک  هچ  : دیـسرپ ریبـج  نب  دیعـس  زا  راـنید  نب  کـلام 
جاجح نامز  رد  دیعس  )

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


لمح ، یسبع هریسم  نبا  ، هار نیب  رد  ار  ربمایپ  مچرپ  ، مهد یم  ار  وت  باوج  نم  : تفگ يو  هب  ینهج  دبعم  سپ  دیسرت ) یم  وا  زا  دوب و 
.دوب گنج  ياهنادیم  همه  رد  ص )  ) ربمایپ مچرپ  لماح  وا  ، تفرگ یم  ار  نآ  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  راکیپ  عقوم  درک و  یم 

متشه لصف 

ردب گنج  رد 

هب دـیدج  نید  ناوریپ  يورین  راب  نیتسخن  هک  دوب  گنج  نیا  رد  ، تسا ناناملـسم  زاس  تشونرـس  ياهگنج  نیرتگرزب  زا  ردـب  گنج 
راک هنیآ  ره  - دوب راک  يادتبا  رد  یمالـسا  تردق  هک  نیا  هب  هجوت  اب  - دندش یم  زوریپ  ناکرـشم  دربن  نیا  رد  رگا.دـمآ  رد  شیامزآ 

یتسارب .دنک  كرد  ار  نآ  جیاتن  تیمها  نازیم  تسناوت  یمن  ص )  ) ربمایپ صخـش  زج  سک  چیه.دوب  هدش  مامت  نآ  نیناوق  مالـسا و 
يرازب دوـب و  هداتــسیا  هـک  اـج  نآ  : دـیناوخب گـنج  عورــش  زا  شیپ  شیاـعد  رد  ار  ترــضح  نآ  ساـسحا  قـمع  دــیناوت  یم  هـک 

ار وت  - ربمایپ بیذـکت  دـصق  شیوخ  رورغ  ربک و  همه  اـب  شیرق  مدرم  کـنیا  ! ایادـخ راـب  :» تفگ یم  دـناوخ و  یم  ار  شراـگدرورپ 
رد ار  وت  یـسک  رگید  ، دنوش كاله  زورما  ناملـسم  هورگ  نیا  رگا  اراگدرورپ  راب  ! ناسرب ار  نانآ  تکاله  هماگنه  ! ایادخ راب  ، دـنراد

( . 1 « ) درک دهاوخن  شتسرپ  نیمز  يور 

دوخ اب   ) دهاجم هدراهچ  دصیـس و  زا  شیب  نامیا  يورین  ،و  دیـسر یم  وجگنج  هاجنپ  دصهن و  هب  كرـش  ياهورین  هک  گنج  نیا  رد 
: دندوب یعافد  طخ  هس  هلزنم  هب  هس  نآ  هک  دوب  یکتم  رصنع  هس  رب  مالسا  زا  عافد  ، دوبن دوب ) نانآ  نیب  رد  هک  ربمایپ 

ترـضح نآ  دوخ  هک  يدربن  نادیم  ره  رد  ردـب و  گنج  رد  یتسارب  هک  ، وا ریظن  یب  يرادـیاپ  الاو و  يربهر  ربمایپ و  تیـصخش  ( 1)
.دوب هاگهانپ  نیرخآ  ناناملسم  مالسا و  يارب  ، تشاد روضح 

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  نانآ  سار  رد  و  ربمایپ ) نادنواشیوخ  ای   ) یمشاه نادرم  ( 2)
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ضرع لوط و  رد  نازات  هکی  نایم  رد  ،و  دمآ نوریب  نآ  زا  هزاوآ  ترهش و  اب  دش و  هنحص  دراو  گنج  نیا  رد  مانمگ  سانـشان و  هک 
.دش دزنابز  ینامرهق  هب  ناتسبرع  هریزج  هبش 

هک دندید  یم  ییراگتسر  ار  تداهش  نانآ  زا  یضعب  و.دوب  يراکادف  نامیا و  زا  راشرس  ناشیاهلد  هک  ربمایپ  نارای  زا  نت  اهدص  ( 3)
.دوب ناسکی  يزوریپ  اب  ماوت  یگدنز  اب 

رارق ص )  ) راوگرزب ربمایپ  رـس  تش  هک  دـندوب  یمیخـض  راوید  یعافد و  طـخ  نیتسخن  مالـسا و  نایرکـشل  ، تکرب اـب  باحـصا  نیا 
.رو هلمح  مه  دندوب و  عفادم  مه  نانآ.تشاد 

تـساوخرد ناـشیا  زا  ناناملـسم  رگید  زا  شیب  ص )  ) ربماـیپ هک  دـندوب  یناـسک  ناـمه  ص )  ) ربماـیپ نادـنواشیوخ  نیرتـکیدزن  اـما 
تابرـض نتخاس  دراو  نمـشد و  ياهفـص  رد  فاکـش  داجیا  اب  دنداتـسیا و  یم  مدقم ) طخ  ای   ) رکـشل شیپ  نانآ.درک  یم  يراکادف 
دنتـسج یم  تکرـش  گنج  رد  نادـهاجم  همه  ، دـش یم  عورـش  یمومع  هلمح  هک  هاگ  نآ  و.دـندرک  یم  زاب  وا  يارب  ار  هار  ، هدنـشک

ربمایپ ياهگنج  رگید  رد  ردب و  گنج  رد  نانیا.دندوب  دارفا  همه  نیرت  شک  نمشد  نیرت و  ممصم  ، نیرتزرابم ( ، ص  ) ربمایپ نادناخ 
وا اب  ص )  ) دمحم نادـناخ  ، دـندش یم  بولغم  تایلمع  رد  اهگنج  یـضعب  رد  مالـسا  نایرکـشل  هک  یماگنه.دـندوب  نینچ  زین  (ص )

.دندرک یم  ناربج  ار  وا  رکشل  یعافد  ياهدوبمک  دوخ  ینامرهق  اب  دندنام و  یم  مدق  تباث 

هک دنتساوخ  ربمایپ  زا  دندش و  رهاظ  نادیم  رد  ، هبیش شردارب  دیلو و  شرسپ  يوما و  هعیبر  نب  هبتع  هک  ماگنه  نآ.دش  عورـش  هزرابم 
يارب ار  ناشناج  هک  دـندوب  هداتـسیا  هباحـص  زا  نت  اهدـص  ربمایپ  لباقم  رد  یتسارب  ، دـنک نادـیم  دراو  نانآ  اب  هزرابم  يارب  ینایاتمه 
تسا نیگنس  گنج  نادیم  راب  یتسارب.دنک  زاغآ  دوخ  نادناخ  زا  ار  يراکادف  هک  دید  تحلصم  وا  نکیل  و.دندرک  یمن  غیرد  ربمایپ 

تسا رت  هتسیاش  و 
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تمظع اب  راک  نیا  يارب  ار  ثراح  نب  هدیبع  هزمح و  یلع  تهج  نادب.دنک  لمح  دوخ  نادـناخ  شود  رب  تسخن  ار  نیگنـس  راب  هک 
هبیـش شنمـشد  لباقم  رد  ار  هدـیبع  هاگ  نآ  دـندروآ و  رد  ياـپ  زا  ار  ود  نآ  ،و  هبتع هب  هزمح  دادـن و  لاـجم  دـیلو  هب  ، یلع.تساوخ

زا يدایز  نوخ  هدش و  عطق  شیاپ  قاس  اریز  ، دوب گنج  نادیم  نیا  دیهش  نیتسخن  یمـشاه  هدیبع.دنتـشک  زین  ار  وا  دندرک و  کمک 
.دوب هتفر  وا 

ار لوسر  ادخ و  دندمآ و  نوریب  دنلبرـس  شیامزآ  زا  نانآ  دندش  گنج  ریگرد  باحـصا  زا  نت  اهدص  ، دش عورـش  هلمح  هک  یعقوم 
.دندوب نمشد  ربارب  رد  ناسک  نیرت  هدنگنج  نیرت و  ممصم  ، نیرتدهاجم ربمایپ  نادناخ.دندرک  یضار 

شریشمش یلع  ، يریگرد ماگنه  دش ، وربور  وا  اب  نایفـس  وبا  رـسپ  هلظنح.دش  رادیدپ  یلع  ياهینامرهق  هک  دوب  گنج  هنحـص  نیا  رد 
زین ار  وا  ، دش رو  هلمح  وا  بناج  هب  دیعـس  نب  صاع.تخاس  نیمز  رب  شقن  ار  وا  دنکفا و  نوریب  هقدح  زا  ارـشنامشچ  تخاون  وا  رب  ار 

نامیتسرپ ادخ  رطاخ  هب  ام  اب  رگید  نیا  زا  سپ  :» تفگ یم  هک  یلاح  رد  درک  هلاوح  وا  رب  يا  هزین  ، دـید ار  يدـع  نب  همیعط  تشک و 
تخیر و ناکرـشم  تروص  فرط  هب  -و  دوب هتفاـی  تدـش  گـنج  هک  یلاـح  رد  - تشادرب كاـخ  یتـشم  ربماـیپ  !«، دـیگنج یهاوـخن 
رد ،و  دنتفر تمیزه  هب  ناکرشم  !«. امرف راوتساان  ار  ناشیاهمدق  ناسرتب و  ار  نانآ  ياهلد  ایادخ  راب  ! داب نوگرگد  امـش  ياهور  :» دومرف

هتـشک دندوب و  نت  داتفه  ناکرـشم  ناریـسا.دنتفرگ  یم  ریـسا  هتـشک و  نانآ  زا  هتـسویپ  ناناملـسم.دنتشادن  هجوت  يزیچ  هب  رارف  لاح 
.دنا هدش  ییاسانش  رفن  هاجنپ  دودح  طقف  نانآ  زا  تسا و  هدشن  هتخانش  نانآ  همه  مان.رفن  داتفه  مه  ناشیاه 

ع)  ) یلع ای  دندش و  هتشک  ع )  ) یلع تسد  هب  هک  یناکرشم  دسیون  یم  خیرات 
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( . 3  ) دنا هدوب  نت  ود  تسیب و  ای  و  ( ، 2  ) تسیب تشاد  تکرش  اهنآ  لتق  رد 

یم نآ  زا  نانمـشد  هـک  دـمآ  دوـجو  هـب  ییورین  ناناملـسم  زا  ،و  تـشگ راوتــسا  یمالــسا  تـلود  ناـکرا  هـک  دوـب  گـنج  نـیا  رد 
- داب دونشخ  نانآ  زا  يادخ  ( - ص  ) ربمایپ باحصا  زا  نت  اهدص  ، دندرک زاب  یصوصخم  باسح  نآ  يور  هریزج  هبـش  رد  ، دندیـسرت

هداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  مزر  تردـق  زا  دـصرد  لهچ  ییاهنت  هب  یلع.دـندوب  هتفرگ  هدـهع  رب  ار  گنج  تردـق  زا  دـصرد  تصش 
هک یلاح  رد.دوب  - شییاهن هجیتن  هب  گنج  نیا  ندـیناسر  رد  - مهم لـماع  اـهنت  یلع  ناوت  تردـق و  مییوگب  هک  تسا  نیا  قح  و.دوب 

.درک یمن  يرییغت  گنج  نیا  لاور  ، مینک فذح  ییاهنت  هب  ار  رگید  یباحص  درف  ره  تردق  دوخ  هبساحم  رد  ام  رگا 

اهتشون یپ 

ماشه ج 2 ص 627-621. نبا  هریس  -1

ماشه ج 1 ص 713-708. نبا  هریس  -2

( . دروفسکا هناخپاچ   ) يدقاو ج 1 ص 152 زا  يزاغملا  باتک  -3

مهن لصف 

دحا رد 

هک یتاناکما  اب  هتبلا.تشادـن  ار  نآ  راظتنا  زگره  هک  تفر  نوریب  يا  هدـننکدیماان  هجیتن  ناـنچ  نآ  اـب  ردـب  گـنج  نادـیم  زا  شیرق 
ار یگنج  گرب  زاـس و  نـیرت  ینغ  کـمک و  نیرتـناوارف  ، دارفا نیرتـشیب  شیرق  هچ.درمـش  یم  ناـسآ  ار  ناناملـسم  يدوباـن  تـشاد 
، تشاذگ ياج  رب  ریسا  داتفه  دوخ  ذوفن  اب  ياهتیـصخش  زا  ،و  هتـشک داتفه  دوخ  نارـس  زا  هزورکی  دربن  نادیم  رد  همه  نیا  اب  ، تشاد
ار نآ  تساوخ  یمن  شیرق  درک ، یمن  باسح  اهنآ  يور  چـیه  هک  یهورگ  تسد  هب  مه  نآ  دوب  گرزب  تمیزه  نیا  ، همه زا  رتـالاب 

نایز گنج  نآ  رد  زگره  هک  دوب  دقتعم  اما  دوب  هدـش  نایز  لمحتم  گنج  نیا  رد  هک  نیا  اب.دریذـپب  ییاهن  تسکـش  کی  ناونع  هب 
شیرق.دشاب هقباس  یب  ناناملسم  يارب  هک  دنک  هدامآ  تامهم  رفن و  يا  هزادنا  هب  دیاب  ،و  تسا هدرکن 
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اب نآ  ندرب  نیب  زا  تسکـش و  گنن  هکل  نتـسش  هب  هک  يا  هقالع  اب  تشاد و  دوخ  دارفا  ياه  هنیـس  رد  هک  یمـشخ  نازورف  شتآ  اـب 
هب.دوزفا یم  شا  هداعلا  قوف  يدام  ياهورین  هب  ار  یمهم  ياهب  رپ  يورین  ، درک یم  ساسحا  دوخ  رد  ، شیاه هتشک  نوخ  ماقتنا  نتفرگ 

رازه زا  رتمک  ردب  رد  ناشیا  نایوجگنج  رامش.دش  ماقتنا  گنج  نادیم  راپسهر  دروآ و  تسد  هب  ار  مزال  یگدامآ  شیرق  بیترت  نیا 
ناوراک لاوما  ، گنج نیا  رد  ار  شیرق  گرب  زاس.دش و  یم  رازه  هس  رب  غلاب  - لقادح ،- ماقتنا گنج  نادـیم  رد  ناشیا  دادـعت  اما  ، دوب

ماقتنا گنج  يارب  دنتـشاد  ناکما  رد  هچنآ  نانآ  و.دـندوب  هدوبر  ، ردـب گنج  زا  شیپ  دـمحم  [ ناوریپ ] زا هک  درک  یم  نیمات  یتراـجت 
نید و ، ناناملـسمات دنداتفا  هار  هنیدم  فرط  هب  هکم  نیگمـشخ  مدرم  هوبنا  ردب  گنج  زا  دعب  لاس  هک  دوب  نینچ  نیا  و.دندرک  هدامآ 

! دنروآ رد  ياپ  زا  ار  ناشربمایپ 

هک دوب  یگنج  نادیم  نامه  اجنآ  دیسر  - تشاد هلـصاف  هنیدم  زا  لیم  جنپ  دودح  هک  - دحا هقطنم  هب  دوب  هنیدم  یهار  هک  هکم  شترا 
.تفر یم  شراظتنا 

هوک ود  هنایم  دـیلو ) نب  دـلاخ  یگدرکرـس  هب   ) ار نازادـناریت  زا  نت  هاجنپ.دومرف  یم  راکیپ  هدامآ  اج  نآ  رد  ار  نانمؤم  ص )  ) ربمایپ
كرت يور  چیه  هب  ار  دوخ  هاگیاج  ،و  دننک تبقارم  ناکرشم  رکشل  ناراوس  لباقم  رد  ار  ناناملسم  رس  تشپ  زا  داد  روتسد  ،و  درامگ
هنیدم لخاد  ات  دنهد و  تمیزه  ار  ناناملسم  ناکرشم  هچ  دننک و  بیقعت  هکم  ات  دنهد و  تسکش  ار  ناکرشم  ناناملـسم ، هچ  ، دننکن

.دننک لابند 

رازراک نیا  رد  عافد  رصانع 

(1 : ) درک ءافیا  ردـب  گنج  رد  ار  دوخ  شقن  هک  دوب  يرـصنع  هس  نامه  یمالـسا  عافد  يورین  زاس  تشونرـس  گنج  نیمود  نیا  رد 
شساسا هک  یمالسا  شترا  ( 3  ) .ناشینامرهق وا و  نادناخ  ( 2  ) .وا يرادیاپ  و  ص )  ) ربمایپ هنومن  ، یهدنامرف
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.دوب يزابناج  هب  هقالع  نامیا و  زا  ولمم  نانآ  زا  يرایسب  ياهلد  هک  دش  یم  لیکشت  یباحص  رفن  دصتفه  دودح  زا 

یلاح رد  دیبلط  یم  هزرابم  هب  ار  ناناملسم  ناکرشم ، رادمچرپ  يردبع  هحلط  یبا  نب  هحلط.دش  زاغآ  ردب  گنج  دننامه  دحا  گنج 
»؟ تسه يزرابم  ایآ  :» تفگ یم  هک 

هنایم رد  ود  نآ  هک  یماگنه.تفر  شیپ  وا  فرط  هب  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع.تسا  ردب  گنج  نادیم  يوگخـساپ  نامه  هدنهد  خساپ 
هتـشک يارب  مه  ناناملـسم  تفگ  ریبکت  دش و  لاحـشوخ  ربمایپ.تفاکـش  ار  شقرف  یتبرـض  نتخاون  اب  ، یلع ، دـندش وربور  رکـشل  ود 

شتروع ،و  داتفا ورف  سپ  دش  عطق  هحلط  قاس  تسا  هدمآ  یتیاور  رد.دوب  شیرق  نالوارقـشیپ  رکـشلرس  وا  هچ  ، دنتفگ ریبکت  وا  ندش 
تشاذگاو و شیوخ  لاح  هب  هکلب  ، درکن هرـسکی  ار  وا  راک  یلع  هک  نیا  اب  ، درک دای  [ يدنواشیوخ ] محر ناونع  ار  یلع  دـش و  فشک 

یم دـیبلط و  یم  زرابم  دـمآ و  رد  شود  رب  یمچرپ  اب  هحلط  یبا  نب  دعـس  وبا.دـش  كـاله  تبرـض  کـی  ناـمه  رثا  رد  هحلط  نکیل 
یم غورد  تال  هب  دـنگوس  ; خزود رد  ام  ياه  هتـشک  دنتـشهب و  لها  امـش  ناگتـشک  دـینک  یم  روصت  امـش  ! دـمحم نارای  يا  :» تفگ

مدقـشیپ نم  اب  هزرابم  يارب  امـش  زا  يدرف  هک  دیاب  ،و  دوش نم  نادیم  دراو  امـش  زا  یکی  دیدقتعم  نادب  یتسارب  امـش  رگا  ،و  دیرادنپ
[. دمآ رد  اپ  زا  تبرض  کی  اب  ] دشن رتشیب  هحلط  شردارب  زا  مه  دعس  وبا  بیصن  ، دش وربور  وا  اب  یلع  مه  راب  نیا  « .دوش

مالغ ضراق و  نب  جیرـش  لیبحرـش و  نب  هاطرا  نایم  نآ  زا  یلع  دندرک و  لمح  ار  مچرپ  يرگید  زا  سپ  یکی  رادلا  دـبع  نادـنزرف 
.درک نیمز  شقن  ار  باوص  اهنآ 

نارادمچرپ یلع و 

نب مصاع  ریت  تباصا  اب  دنکفا و  نیمز  رب  ار  هحلط  نب  نامثع  شریشمش  اب  هزمح  هک  دننک  یم  تیاور  ناخروم 
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،و درک نیمز  رب  شقن  ریـشمش  اب  ار  بالک  ناشیا  ردارب  ریبز  و.دـندمآ  رد  اپ  زا  ثراح  عفاـسم و  ; هحلط نارـسپ  ، لـتق عضوم  هب  تباـث 
.تشک هللا ، دیبع  نب  هحلط  ار  ناشرگید  ردارب  سالج 

دنا هدرک  تیاور  ص ) )  ) ربمایپ باحصا  زا   ) عفار یبا  زا  يربط  نیدلا  بحم  یناربط و  ، ریثا نبا  ، يربط ریرج  نبا  هچنآ  اهنیا  رب  هوالع 
یلع هک  نیمه  :» تسا هدـمآ  نینچ  نیدـلا  بحم  ، هرظنلا ضایر  رد.دروآ  رد  اپ  زا  ار  نارادـمچرپ  ماـمت  یلع  هک  دراد  نیا  رب  تلـالد 

زا نم  تسا و  نم  زا  وا  هتبلا  : تفگ ربمایپ.يربارب  ینعم  تسا  نیا  ص )  ) هللا لوسر  ای  : تفگ لیئربج  ، تشک ار  نارادـمچرپ  دـحا  زور 
(1 « ) .امش زا  نم  :و  تفگ لیئربج.وا 

نانآ رب  نارس  لتق  زا  سپ  ناناملـسم  .درک  لزلزتم  ار  ناکرـشم  ياهلد  راوتـسا و  ار  ناناملـسم  هدارا  نارادمچرپ  تکاله  هک  یتسارب 
ناناملسم هک  نیا  زج.دش  فیعضت  نمشد  فوفص  دندوب و  نارگید  هناجد و  وبا  ، هزمح ، یلع ، ناناملـسم شیپاشیپ  رد.دنتفرگ  تخس 

یلاح رد  - یـشبح یـشحو.دوب  ادخ  لوسر  يومع  ادخ و  ریـش  هزمح  نآ  :و  دنداد تسد  زا  ار  ریظن  یب  ینامرهق  گنج  نیا  يانثا  رد 
هب ناکرـشم  اـهنیا  همه  اـب.تشک  ار  وا  دـنکفا و  وا  يوسب  ار  شا  هبرح  - دروآ یم  رد  اـپ  زا  نارب  يریـشمش  نوـچ  ار  مدرم  هزمح  هک 

نیا نودب  دنتـشاد  یمرب  دنتفای  یم  داوم  یگنج و  لیاسو  زا  هچنآ  دندش و  نانآ  هاگرکـشل  دراو  ناناملـسم  دنتفای و  تمیزه  یتخس 
.دزیخرب عافد  هب  یسک  نآ  لخاد  هاگرکشل و  زا  هک 

رکـشل هلابند  زا  ات  دوب  هداد  رارق  هوک  هرد  رد  ار  نانآ  ربمایپ  هک  يدارفا  ناـمه  ، درک هسوسو  راـچد  ار  زادـناریت  هاـجنپ  نآ  ، هرظنم نیا 
ناگدننک عمج  هب.دـندرک  كرت  ار  دوخ  هاگیاج  نانیا  رتشیب.دـننک  عافد  كرـشم  ناراوس  ربارب  رد  نانآ  زا  دـننک و  ینابیتشپ  مالـسا 

نیا هتسدرس  هک  نیا  مغر  یلع.دنتسویپ  میانغ 
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یهار نازادـناریت  ، دـش روآدای  نانآ  هب  ، دـننک كرت  ار  دوخ  ياج  ادابم  دومرف  یم  دـیکات  هک  ار  ربمایپ  نامرف  ، ریبج نب  هللا  دـبع  ، هدـع
یتقو دـلاخ  هک  - دـندوبن نت  هد  زا  شیب  هک  - رفن دـنچ  رگم  ، دـندرکن تعاطا  ار  ربمایپ  نامرف  مادـکچیه  و.دـندش  میاـنغ  يروآ  عمج 

.تشک ار  همه  تخات و  نانآ  رب  شناراوس  اب  دش  اهنآ  كدنا  دادعت  هجوتم 

يزوریپ زا  سپ  تسکش 

رب راـک  هنوگ  نیدـب  و.دـندش  گـنج  دراو  هراـبود  ، دـندید موجه  راـکیپ و  لاـح  رد  ار  ناـشناراوس  هک  هدروـخ  تسکـش  ناکرـشم 
لوغشم هرابود  ، دوب هتخیر  مه  رد  ناشراک  دندوب و  هدز  تهب  ناناملسم.دش  تخس  دندوب  میانغ  يروآ  عمج  مرگرـس  هک  ناناملـسم 

نیا هب  ،و  دندش هتـشک  ناشدوخ  ریـشمش  هب  نانآ  زا  يدادعت  هک  يدـحب  ، دـنگنج یم  یـسک  هچ  اب  دنتـسناد  یمن  یلو  دـندش  گنج 
یم ارف  ههبج  هب  تشگزاب  يارب  ار  اهنآ  رـس  تشپ  زا  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دنتـشاذگ  رارف  هب  اپ  دندروخ و  تسکـش  ناناملـسم  بیترت 

.دناوخ

: دیوگ یم  نخس  ام  يارب  كانتشحو  تاعاس  نآ  رد  ناناملسم  عضو  زا  نآرق 

دیدش و تسس  هک  نیا  ات  دیتشک  یم  ار  نمـشد  تعرـس  هب  وا  نذا  هب  هک  دینادرگ  تسار  امـش  اب  ار  شا  هدعو  دنوادخ  هک  یتسارب  »
ایند و بلاط  امش  زا  یـضعب.دیدرک  ینامرفان  ، داد ناشن  امـش  رب  ار  امـش  هتـساوخ  هک  نیا  زا  سپ  دیدش و  ریگرد  مه  اب  دوخ  راک  رد 

نانمؤم رب  دنوادخ  ،و  دـیتفرگ رارقوفع  دروم  هتبلا  ار  امـش  دـیامزایب  ات  دـینادرگزاب  ناشیا  زا  ار  امـش  سپـس  .دـیترخآ  بلاط  یـضعب 
یم ادص  ار  امش  لابند  زا  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دیدرک  یمن  هجوت  یـسک  هب  دیداد و  یم  همادا  دوخ  رارف  هب  هک  یماگنه.تسا  نابرهم 

هدش دراو  امش  رب  هچنآ  زا  هن  دیوش و  نیگهودنا  دیا  هداد  تسد  زا  هچنآ  رب  هن  ات  داد  ازج  هودنا  هب  ار  امش  هودنا  لباقم  رد  سپ  دز 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


( . 2 « ) .تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  رب  ادخ  و.تسا 

؟ دنام رادیاپ  ربمایپ  اب  یسک  هچ 

ظفح یهاوخ ) دوخ  زا   ) ار ناشیا  دنوادخ  هک  یناسک  زجب  ، دهد تاجن  ار  شیوخ  ناج  هک  دوب  نیا  نانآ  زا  مادک  ره  فده  یتسارب 
تفه هک  دنیوگ  یم  دنلئاق  يرتشیب  دادعت  هب  هک  یناسک.دـندشن  فطل  نیا  لومـشم  نانآ  زا  یکدـنا  زجب  هک  یتروص  رد  ، دوب هدرک 

و حارج ، هدیبع  وبا  ریبز و  ، هللا دیبع  نب  هحلط  ، صاقو یبا  نب  دعـس  ، فوع نب  نامحرلا  دـبع  ، رکب وبا  ع )  ) یلع : دـندوب نارجاهم  زا  رفن 
دعس و   ) ریضح نب  دعسا  ، ذاعم نب  دعس  فینح ، نب  لهس  ، همص نب  ثراح  ، تباث نب  مصاع  ، هناجد وبا  ، رذنم نب  بابح  : راصنا زا  نت  هن 

( . 3  ) هملسم نب  دمحم  و  هدابع ) نب 

ص)  ) ربمایپ اب  یلع  يرادیاپ 

لوط رد  هک  دوب  يزرابم  اـهنت  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  دوش  یم  هتـسناد  تسا  هدرک  تیاور  كردتـسم  هحیحـص  رد  مکاـح  هچنآ  زا 
هک دنتـسه  یناسک  نیتسخن  تقیقح  رد  ، دنا هدرب  مان  مدقتباث  دارفا  هرمز  رد  هک  ار  يدارفا  رگید  ،و  دنام رادـیاپ  ص )  ) ربمایپ اب  گنج 

.دنتشگ زاب  وا  يوس  هب  ص )  ) ربمایپ زا  نتفرگ  هرانک  زا  سپ 

: تفگ سابع  نبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مکاح 

و.درازگ زامن  ادخ  لوسر  اب  هک  تسا  مجع  برعزا و  درف  نیتسخن  وا  : تسین اهنآ  دـجاو  یـسک  هک  تسا  یگژیو  راهچ  ياراد  یلع  »
زور ربماــیپ  اــب  هـک  تـسا  یــسک  ،و  دوــب وا  تـسد  هـب  گرزب  ياــه  یــشکرکشل  ماــمت  رد  ربماــیپ  مـچرپ  هـک  تــسا  یــسک  وا 

( . 4 « ) .درک شربق  دراو  داد و  لسغ  ار  ربمایپ  هک  تسا  یسک  وا  ،و  درک یگداتسیا  [ دحا ] سارهم

: تفگ صاقو  یبا  نب  دعس  هک  تسا  هدرک  تیاور  مکاح 

وا هب  دادـقم  سپـس...منک  یم  عافد  مدوخ  زا  متفگ  متفر و  يرانک  هب  ، دـنتفرگ ربمایپ  زا  يا  هلـصاف  ناـنچ  نآ  دـحا  زور  مدرم  نوچ  »
رود ربمایپ  زا  دحا  زور  مدرم  نوچ  :» دیوگ رکب  ابا  و  ( . 5 « ) ...تسا ربمایپ  نیا  ، دعس يا  : تفگ
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وا زا  حارج  هدـیبع  وبا  هک  دـنک  یم  يروآدای  ثیدـح  نیا  رد  و...متـشگ  زاب  ادـخ  لوسر  بناج  هب  هک  مدوب  یـسک  لوا  نم  ، دـندش
: تسا هتفگ  دحا  گنج  هب  عجار  ریبز  و  ( 6 « ) .درک يوریپ 

ار دـمحم  ! ناـه : درک یم  داـیرف  یـسک  دـندمآ و  رد  اـم  بیقعت  رد  اـهنآ  ،و  دنتـشاذگ یلاـخ  نمـشد  ناراوس  يارب  ار  اـم  رـس  تشپ  »
( . 7 « ) ...دندیروش ام  رب  نمشد  هورگ  میتفر و  تمیزه  هب  ام  سپ  ، دنتشک

تیاور صاقو  یبا  نب  دعـس  زا.درک  دیدش  يراکیپ  ییاهنت  هب  و.دنام  راوتـسا  - دندیـسر وا  هب  ناکرـشم  هک  نیا  زا  سپ  - ربمایپ هتبلا  و 
دعس هک  يدح  هب  دندمآ  وا  هب  ور  ناکرـشم  سپ  ، تسیک وا  هک  تخانـشن  دوب  هدناشوپ  ار  شا  هرهچ  ، دید ار  يدرم  وا  هک  تسا  هدش 
بقع هب  اهنآ  ،و  دیـشاپ نانآ  ياهتروص  فرط  هب  درک و  كاـخ  زا  رپ  ار  شتـسد  درم  نآ  سپ  ، دـندرک ریگتـسد  ار  وا  هک  درب  ناـمگ 

شنامک هز  دـش و  مامت  شیاهریت  ات  درک  باترپ  تشاد  دوخ  شکرت  رد  ریت  هچنآ  وا  و.تسادـخ  ربمایپ  وا  مدـید  هاگان...دنتـشگزاب 
.دیرب

دهاوخب ادخ  رگا  هکلب  : تفگ وا  باوج  رد  ادخ  ربمایپ  سپ  ، تشک دهاوخ  ار  وا  هدـنیآ  رد  هک  دوب  هتفگ  ربمایپ  هب  البق  فلخ  نب  یبا 
ربماـیپ هب  هلمح  دـصق  ، دـندش رود  ربماـیپ  زا  ناناملـسم  نوچ  ،و  دوب رـضاح  دـحا  گـنج  رد  صخـش  نیا  و.تشک  مهاوخ  ار  وـت  نم 

اب درک ، باترپ  وا  يوس  هب  يا  هزین  دوخ  سپس  ، درک عنم  ار  نانآ  ربمایپ  ، دنریگب ار  وا  يولج  دنتساوخ  ربمایپ  باحصا  زا  یـضعب  ، درک
هتفگ نم  هب  هکم  رد  وا  هک  اریز  ...تشک  ارم  دـمحم  دـنگوس  ادـخ  هب  :» تفگ فـلخ  نب  یبا  یلو  ، دیـسر یمن  رظن  هب  رثؤـم  هک  نـیا 

هتشک ارم  دوب  هتخادنا  ناهد  بآ  نم  رب  رگا  یتح  مسق  ادخ  هب.مشک  یم  ار  وت  نم  : دوب
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.تفر نیب  زا  هکم  هب  تشگزاب  عقوم  ات  تشذگن  يزیچ  سپ  « .دوب

سپ ، نک هلمح  نانآ  هب  : تفگ یلع  هب  دید و  ار  ناکرـشم  زا  یهورگ  ادـخ  ربمایپ  : تفگ وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  عفار  یبا  زا  يربط 
ار وا  دـصق  هک  دـید  ار  يرگید  هورگ  سپـس  ، تـشک ار  یحمج  هللا  دـبع  نـب  ورمع  تخاـس و  هدـنکارپ  ار  ناـنآ  درک و  هـلمح  یلع 

نادنزرف زا  یکی  - کلام نب  هبیـش  ،و  درک قرفتم  ار  اهنآ  تیعمج  درب و  هلمح  یلع  سپ  ! نک هلمح  نانآ  رب  : تفگ یلع  هب  سپ.دنراد 
نب نایفـس  رـسپ  راهچ  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  دنتـشاد  ار  ربماـیپ  هب  هلمح  دـصق  هناـنک  هلیبق  زا  وجگنج  یهورگ.تشک  ار  - يؤل نب  رماـع 

صالخ نمشد  شترا  زا  هتسد  نیا  رش  زا  ارم  : دومرف یلع  هب  ص )  ) ربمایپ سپ  ، دندوب بارغ  ءارمحلا و  وبا  ، ءاشعـشلا وبا  ، دلاخ : فیوع
دز ار  نانآ  شریـشمش  اب  ردق  نآ  ،و  دوب هدایپ  یلع  دـندوب و  ، راوس هاجنپ  هب  کیدزن  نانآ  هک  یلاح  رد  درب  هلمح  اهنآ  رب  یلع  !و  نک
ره هک  نیا  ات  دش  رارکت  راب  نیدنچ  راک  نآ  ، درب هلمح  اهنآ  رب  زاب  ، دنتفرگ ار  وا  رود  هرابود  اما  ، دـندش هدـنکارپ  ربمایپ  نوماریپ  زا  ات 

: تفگ دعس  نب  لهس  هک  تسا  هدمآ  ملسم  حیحص  رد  ( 8  ) ...تشک ار  رفن  هد  نآ  مامت  فیوع و  نب  نایفس  رسپ  راهچ 

و.دوب هتـسکش  مه  رد  شرـس  يور  دوخ  هالک  هتـسکش و  شیـسرک  ياهنادند  زا  یکی  دوب و  هدـش  حورجم  تروص  هیحان  زا  ربمایپ  »
یم بآ  سارهم ) ماـن  هب  دـحا  رد  یلادوگ  بآ  زا   ) شرپـس اـب  بلاـط  یبا  نب  یلع  تسـش  یم  ار  اـهنوخ  ادـخ  لوسر  رتـخد  همطاـف 

رتسکاخ ات  دنازوس  تفرگ و  ار  ریـصح  هعطق  ، درادن يا  هدیاف  دـنک  دایز  ار  نوخ  هک  نیا  زج  بآ  هک  دـید  همطاف  نوچ  ، سپ ، تخیر
دش و
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(9 « ) .دمآ دنب  نوخ  ات  دنابسچ  مخز  يور  دعب 

گنج هجیتن 

: تسین لکشم  دایز  ریز  جیاتن  ندروآ  تسد  هب  هدنناوخ  يارب 

گرم و گنج  مالـسا  يارب  گنج  نیا  هک  یتسارب.دوب  ناناملـسم  خیرات  رد  زاس  تشونرـس  ياهگنج  نیرتگرزب  زا  دحا  گنج  ( 1)
.دوش رجنم  مالسا  يدوبان  هب  گنج  نیا  دوب  کیدزن.تسا  هدوب  یگدنز 

مه رد  ناناملـسم و  هیحور  ندرب  الاب  رد  یمهم  رثا  ، دروآ رد  ياپ  زا  ار  ناراد  هیالط  گنج  زاـغآ  رد  هک  یـسک  نآ  تقیقح  رد  ( 2)
زا اهگنج  رد  نارادمچرپ  ، نامز نآ  رد  اریز.دندوب  ناناملـسم  ربارب  راهچ  نانآ  هک  نیا  مغر  یلع  ، تشاد ناکرـشم  باصعا  نتـسکش 

خیرات.تشاذگ یم  رکشل  يور  یفرگش  ریثات  رکشل  یهدنامرف  نداتفا  كاخ  هب.دندمآ  یم  باسح  هب  رکـشل  نارـس  نایوجگنج  رظن 
: تفگ رادلا  دبع  نارسپ  هب  نایفس  وبا  هک  تسا  رکذتم 

زا یکی  هک  درک  یم  اضتقا  نایکم  تنـس  هک  اریز   ) دیرت هتـسیاش  ام  زا  يرادمچرپ  هب  امـش  هک  میناد  یم  ام  ! رادلا دـبع  نادـنزرف  يا  »
مچرپ هیحان  زا  یموق  ره  يزوریپ  ،و  میدروخ تسکـش  يرادمچرپ  هیحان  زا  ردب  زور  ام  و  ( . دشاب مچرپ  لماح  رادـلا  دـبع  نادـنزرف 
نارسپ  « .دیراذگاو ام  هب  ار  نآ  ای  دیـشوکب و  نآ  ظفح  رد  دیـشاب و  رادمچرپ  نانچمه  امـش  سپ  تسا  رادمچرپ ] يرادیاپ  ] شیوخ

امـش مچرپ  اب  دـیاب  يرگید  مچرپ  : تفگ نایفـس  وبا  ؟ میراذـگ یم  نیمز  ار  ناـمیاهمچرپ  اـم  : دـنتفگ دـندش و  هتفـشآ  رب  رادـلا  دـبع 
زگره نآ  زجو  ، درک دهاوخن  لمح  رادلا  دـبع  نادـنزرف  زا  زج  يدرم  زین  ار  مچرپ  نآ  یلب  : دـنتفگ نایفـس  وبا  باوج  رد  نانآ.دـشاب 

راب هد  ، نآ طوقـس  اب  ناشیاهلد  دندید و  طوقـس  لاح  رد  ار  ناشمچرپ  هبترم  هد  گنج  زاغآ  رد  هکم  لها  ( . 10  ) تسین ریذپ  ناکما 
هلمح هک  دوب  یسک  یلع.دندید  بلاغ  ییورین  لباقم  رد  ار  دوخ  تهج  نآ  زا  تخیر و  ورف 
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هلحرم رد  هکم  رکـشل  ندروخ  تسک  لیلد  نامه  تشاد و  مجاهت  نیا  رد  یگرزب  مهـس  ای  ،و  دوب راد  هدـهع  ییاـهنتب  ار  اـهمچرپ  رب 
.دوب گنج  لوا 

یقاب ربمایپ  باحصا  زا  نت  هدزیـس  یلع و  زج  یـسک  ربمایپ  زا  عافد  يارب  ، دنتفر تمیزه  هب  ناناملـسم  مود  هلحرم  رد  هک  یعقوم  ( 3)
ياـه هظحل  نیا  رد  یلع  عاـفد  هک  تسا  نشور  هتبلا.دنتـشگزاب  ربماـیپ  بناـج  هب  هک  دـندوب  یناـسک  نیتسخن  ناـمه  ناـنآ  و.دـنامن 

.دوب ناشیا  عافد  زا  رتنوزفا  ربارب  نیدنچ  كانرطخ 

ار وا  دصق  نمشد  رکشل  زا  یعمج  دید  یم  هاگ  ره  تفرگ و  رارق  ناکرشم  ياهـشروی  فده  شباحـصا  تمیزه  زا  سپ  ربمایپ  هتبلا 
مامت لباقم  رد  ربمایپ  زا  هک  دوبن  ناکما  نیا  رگید  رفن  هدراهچ  نآ  يارب  ، دوبن یلع  رگا  ! نک هلمح  ناـنآ  رب  : تفگ یم  یلع  هب  دـنراد 

زا عاـفد  هدـمع  شخب  راـختفا  ، زاـس تشونرـس  گـنج  نیا  رد  یلع  میتفگ  رگا  هک  تسا  نیمه  يارب  .دـننک  عاـفد  تسرپ  تب  شترا 
اطخ هب  ینخـس  تسا  هدرک  بسک  تشادـن ، ار  اهنآ  اب  هلباقم  ناوت  رگید  درف  چـیه  هک  ییاهورین  لباقم  رد  ار  تلاسر  ماـقم  ربماـیپ و 

.میا هتفگن 

رد نانامرهق و  زا  یعمج  رگا  - ار اه  هیاپ  نیا  دوب  کیدزن  دـحا  گـنج  ، دوب درک  راوتـسا  ار  یمالـسا  تلود  ناـکرا  ردـب  گـنج  رگا 
.دنک يدوبان  شوختسد  - دندوبن یلع  نانآ  سار 

داتفه گنج  نآ  رد  ناناملـسم  تفای و  تمیزه  ص )  ) ربمایپ رکـشل  تفای و  همتاـخ  اـهنآ  دوس  هب  دـحا  گـنج  هک  دـندید  ناکرـشم 
فده نوچ  ، دوبن نشور  نانآ  يزوریپ  اهنیا  همه  اب.دوب  ادخ  ریش  ربمایپ و  يومع  هزمح  نوچ  ینامرهق  اهنآ  نایم  رد  هک  دنداد  هتشک 
ریزگان نانآ  تهجنادـب  ، تفر یمرامـش  هب  ناشیا  لـباقم  رد  یمهم  رطخ  ،و  دوب هدـنز  زونه  ص )  ) دـمحم دوب و  دـمحم  اـهنآ  یلـصا 

هرابود ،و  دننز تسد  يرگید  زاس  تشونرس  گنج  هب  ات  دندوب 
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موس لاس  رد  دـحا  گنج  هتبلا.دنـشخب  ققحت  ، دوب هتفاـین  ققحت  اـهگنج  زا  کـی  چـیه  رد  هک  ار  ییاهفدـه  ، نآ رد  دوخ  تکرـش  اـب 
ار نکمم  يورین  نیرتگرزب  ناکرـشم  نآ  رد  هک  تفرگ  رد  یموس  زاس  تشونرـس  گنج  خـیرات  نیا  زا  سپ  لاـس  ود  دوب و  يرجه 

.دوب بازحا  گنج  ای  قدنخ و  گنج  نآ  دنشخب و  ققحت  ار  ناش  ییاهن  ياهفده  ات  دندرک  جیسب 

اهتشون یپ 

.تسا لوقنم  رد ج 2 ص 217  نآ  دننام  هتس  حاحص  زا  هسمخلا  لئاضف  رد  ثیدح 364 و  هرامش  لامعلا ج 15 ص 126  زنک  -1

هیآ 152-151. ، نارمع لآ  -2

( . تسا هدرک  لقن  هغالبلا ص 388  جهن  حرش  زا  موس  دلج  رد  ار  نآ  دیدحلا  یبا  نبا   ) يزاغم باتک  رد  يدقاو  -3

كردتـسم ج 3 ص رد  مکاح  ار  ثیدـح  نیا.تشاد  دوجو  سارهم  مانب  يا  هکرب  هک  ییاج  تسا  دـحا  زور  نامه  سارهملا  موی  -4
.تسا هدرک  تیاور   111

.ریبز ثیدح  مود ص 78  ءزج  ، ماشه نبا  هریس  ات 28- موس ص 26  ءزج  ، كردتسم -5

ار ریبز  ثیدح  دوخ ص 78  هریـس  زا  مود  ءزج  رد  ماشه  نبا  و.تسا  كردتـسم ص 26،27،28  موس  ءزج  رد  ثیداحا  نیا  6 و 7-
.تسا هدرک  تیاور 

رد بیبح  نب  دمحم  زا  بلعث و  مالغ  يوحن  دـهاز  رمع و  یبا  زا  ار  بلطم  نآ  ،ج 3 ص 372، دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -8
.تسا هدرک  لقن  دوخ  یلاما 

ات 85. ،ج 3،ص 80  هغالبلا جهن  حرش  -9

ماشه ج 2 ص 67. نبا  هریس  -10

مهد لصف 

بازحا گنج  رد 

ياه هلیبق  ، دوب وا  نید  و  ص )  ) دمحم راک  ندرک  هرسکی  نآ  دوب و  زیچ  کی  ورگ  رد  - نایفـس وبا  اهنآ  سار  رد  -و  هکم لیابق  تینما 
ار دـمحم  دـندوب و  تسرپ  تب  ناشیا  دـننامه  زین  نانآ  اریز  ، دنتـشاد تکراشم  تینما  نیا  رد  نانآ  اب  هک  دـندوب  هکم  جراخ  يرگید 

كانرطخ ناشنید  يارب 
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تشاد و دوجو  يا  هدنکارپ  ياهدروخرب  دوب ، هدش  يرپس  ترجه  زا  هک  یلاس  جـنپ  لالخ  رد  ناناملـسم  نانآ و  نیب  رد.دـندید  یم 
،و ناناملـسم نایم.دنتـشاد  یتحاران  هنیک و  هکم  لیابق  لـثم  زین  اـهنآ  هجیتن  رد.دـندوب  هتفاـی  هبلغ  ناناملـسم  اـهدروخرب  نآ  ماـمت  رد 
هب تبسن  ناشتوادع  راهظا  ربمایپ و  هب  تبسن  نانآ  ینکش  نامیپ  اهنآ  همه  اشنم  دش  یم  داجیا  ییاهدروخرب  هنیدم  رواجم  ياهیدوهی 

نارگید ریظن و  ینب  نایدوهی  ص )  ) ربمایپ.دندوب تینما  رد  اهنامیپ  نآ  نتسناد  هجوم  هیاس  رد  ناشیا  هک  نیا  اب  ، تسا هدوب  ناناملـسم 
.دوب هدرک  دیعبت  ناشیاهنیمزرس  زا  ار 

ات ، دـندش هکم  یهار  ص )  ) ربمایپ اب  راکیپ  روحم  رب  برع  ندروآ  درگ  گنهآ  گنج و  هدژم  اب  دوهی  زا  یهورگ  يرجه  مجنپ  لاس 
تقفاوم لمات  نودب  اذل  ، دنتـشادن دـننک  گنج  هب  راداو  ار  نانآ  هک  یناسک  هب  يزاین  چـیه  شیرق.دـنوش  لیان  دوخ  موش  دـصاقم  هب 

نانآ هب  زین  هریغ  نافطغ و  ياه  هلیبق  ، دندوب هدمآ  هنیدم  زا  هک  ینایدوهی  کیرحت  هب  دنتخاس و  هدامآ  هدـنمزر  رازه  راهچ  دـندرک و 
.دیسر رفن  رازه  هد  دودح  هب  ناتسرپ  تب  شترا  رامش  ، هجیتن رد  ، دنتسویپ

هک داد  رظن  یسراف  ناملس.درک  تروشم  دوخ  باحصااب  ربمایپ.دیسر  ربمایپ  هب  ، هنیدم هب  ندیـسر  زا  لبق  زور  دنچ  نانآ  عامتجا  ربخ 
نت رازه  هس  دودح  هک   ) ار ناناملسم  ربمایپ.دزادنا  هلصاف  هنیدم  هب  نانآ  ندیـسر  نامجاهم و  نیب  ات  دوش  رفح  هنیدم  فارطا  یقدنخ 

هدهاشم ار  قدنخ  نمـشد ، رکـشل  هوبنا  هک  یعقوم.دش  هدـنک  زور  شـش  لالخ  رد  قدـنخ  ، درک داهنـشیپ  نیا  يارجا  رومام  دـندوب )
رد يراصح  ، هنیدم هب  دورو  ياج  هب  ریزگان  سپ  ، دنوش هنیدم  دراو  تسناوت  دنهاوخن  هک  دندرک  ادیپ  نیقی  ،و  دندش ریگلفاغ  ، دندرک

.دنتخیر یپ  نآ  فارطا 

دننک یم  ینکش  نامیپ  هظیرق  ینب 

رد ادتبا  زا  نانیا  هتبلا  ، تسویپ ناشیا  هب  هظیرق  ینب  دوهی  هنیدم  هقطنم  هب  نانآ  ندیسر  زا  سپ 
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هب ، دوخ ینکـش  نامیپ  اـب  ناـنآ  .دوب  ناناملـسم  يارب  یکاـنرطخ  دـماشیپ  ناـنآ  ینکـش  ناـمیپ  نیا  دـندوب و  ربماـیپ  اـب  حلـص  ناـمیپ 
نایم.دـنیازفیب يدـیدج  یعافد  طخ  ، دوخ یعافد  طوطخ  هب  ات  دـندش  نآ  رب  ناناملـسم  راـچانب  دـندوزفا  نمـشد  کـمک  ،و  تیعمج

یم فوـخ  داـجیا  هـتفر  هـتفر  ناـنآ  لد  رد  دـنداد و  یم  اـهنآ  هـب  يراوگاـن  ياـهربخ  هـک  دــندوب  ناـقفانم  زا  يدادــعت  ناناملــسم 
سرت زا  هیقب  - دندوبن دایز  هتبلا  هک  - دوب هدرک  ظفح  ار  نانآ  ادخ  هک  یناسک  زجب  دوب و  هتفرگ  ارف  دیدش  یسرت  ار  ناناملـسم.دندرک 

: دنک یم  لقن  دندرب  یم  رس  هب  نامز  زا  ههرب  نآ  رد  ناناملسم  هک  یناور  تالاح  زا  نآرق.دوب  هدیسر  بل  هب  ناشیاهناج 

اه هرجنح  هب  اهلد  نارگن و  اهمـشچ  هک  یماگنه  دـندمآ و  امـش  فرط  هب  امـش  ياپ  نییاپ  زا  رـس و  يالاب  زا  نانمـشد  هک  یماـگنه  »
ناقفانم هک  یماگنه  و.دندیزرل  دوخ  هب  تدشب  دندش و  شیامزآ  نانمؤم  هک  دوب  اج  نآ  ، دیدرب یم  دب  نامگ  ادـخ  هب  دوب و  هدیـسر 
یهورگ هک  یماگنه  و.دندادن  ام  هب  هناراکبیرف  هدعو  زج  شربمایپ  ادـخ و  : دـنتفگ یم  دوب  قافن  يرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  و 

زا دنتـساوخ  یم  هزاجا  نانآ  زا  یعمج  !و  دـیدرگ زاب  سپ  تسین  امـش  يارب  تماقا  ياج  رگید  ! هنیدـم مدرم  يا  : دـنتفگ یم  ناـنآ  زا 
( . 1 « ) .دنتشادن گنج  زا  رارفزج  يدصق  نانآ  ، دوبن نماان  هک  یلاح  رد  ، تسا نماان  ام  ياه  هناخ  : دنتفگ یم  ]و  دندرگرب ات  ] ربمایپ

دنا هدرک  هرصاحم  ار  هنیدم  نانآ  دندرک  یم  هدهاشم  دوخ  سرتسد  رد  ار  يزوریپ  دوب و  الاب  ناکرـشم  یحور  عضو  نانآ  فالخ  رب 
الاب ناش  هیحور  دـش و  دایز  يزوریپ  هب  ناشنانیمطا  یعقوم  صوصخب  .درادـن  ار  نآ  زا  ندـش  نوریب  تارج  هنیدـم  لـها  زا  یـسک  و 

هرصاحم تلاح  زا  ار  نایکم  دندش و  تسدمه  اهنآ  اب  يدح  ات  هظیرق  ینب  هک  تفر 
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.دنداد رارق  ور  رد  ور  مجاهت  عضو  رد  دندرک و  جراخ  ندرک 

دنهد یم  تهج  رییغت  مجاهت  هب  هرصاحم  تلاح  زا  ناتسرپ  تب 

قدـنخ رد  ضرع  مک  ییاـج  نتفاـی  ددـص  رد  ، نارگید لـهج و  یبا  نب  همرکع  ، باـطخ نب  رارـض  وا  هارمه  هـب  دودـبع و  نـب  ورمع 
نانآ رگا  هک  تفر  یم  راظتنا.دنریگ  رارق  كاخ  کی  رد  ناناملسم  اب  هجیتن  رد.دننک  در  لحم  نآ  زا  ار  نانآ  ناشیاهبـسا  ات  دندمآرب 
فرط ود  نیب  رگا  - مجاهم رکـشل  ماـمت  هک  تشاد  ناکما.دـننک  روبع  قدـنخ  زا  زین  ناکرـشم  رگید  دـنوش  قفوم  یخاتـسگ  نیا  رد 

زا ناکرـشم  روبع  زا  شیپ  هک  یلاح  رد.دننک  روبع  قدنخ  زا  - دندز یم  انهپ  مک  ياج  نامه  هزادنا  هب  دنچ  ره  كاخ  زا  یلپ  قدنخ 
نمشد روبع  زا  سپ  ار  نانآ  یحور  عضو  میناوت  یم  تلوهس  هب  ، دوب هدیسر  بل  هب  ناشیاهناج  هتفرگ و  ارف  سرت  ار  ناناملسم  قدنخ 

.دننک نییعت  نآ  رب  يدح  دنتسناوت  یمن  هک  دوب  يا  هزات  يدج  رطخ  نآ  و  مینک ، روصت  ، قدنخ زا 

درک رتیوق  ار  نانآ  هدارا  ادخ  هب  لکوت  هک  دندوب  یناسک  نانمؤم  هلمج  زا 

دوب نامیا  زا  رپ  ناشبلق  هک  دندوب  یناسک  نانآ  نایم  رد  ، دوب هدرک  رپ  ار  ناناملسم  زا  یهوبنا  تیرثکا  ياهلد  سرت  هک  نیا  مغر  یلع 
- دوب هداد  شنید  ناروای  هب  شربمایپ  ادخ و  هک  يزوریپ  هدعو  تلع  هب  - رطخ تمظع  هکلب  دندرکن  ادـیپ  یبارطـضا  لزلزت و  چـیه  و 

نانمؤم نیا  هیحور  زا  نآرق.دـندرک  هدامآ  نآ  ندرب  نیب  زا  رطخ و  نآ  يریگـشیپ  يراکادـف و  يارب  ار  دوخ  ،و  دوزفا ناـنآ  ناـمیارب 
: دیوگ یم  نخس  ام  يارب 

تـسار شلوسر  ادخ و  ،و  دـندوب هداد  هدـعو  ام  هب  شربمایپ  ادـخ و  هچنآ  تسا  نیا  : دـنتفگ ، دـندید ار  اههورگ  نآ  نانمؤم  نوچ  «و 
افو دـندوب  هتـسب  ادـخ  اـب  هک  یناـمیپ  هب  دنتـسه  ینادرم  ناـنمؤم  هلمج  زا.دـشن  هدوزفا  يزیچ  ناـنآ  مالـسا  ناـمیا و  رب  زج  دـنتفگ و 

ینوگرگد چیه  دننایاپ و  راظتنا  رد  یضعب  دندیناسر و  نایاپ  هب  ار  شتلهم  نانآ  زا  یضعب  سپ  ، دندرک
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اههد تسا  نکمم.دیوگ  یمن  ام  هب  يزیچ  ، دوزفا ناشنامیا  رب  رطخ  تدش  هک  ینانمؤم  رامش  هب  عجار  نآرق  ( 2 « ) .دشن ادیپ  نانآ  رد 
هک يا  هلحرم  هب  ،و  دـنام یم  یقاب  یناسفن  تلاح  کی  اهنت  تروص  هب  نامیا  ماـسقا  زا  یـضعب  هک  نیا  اب.دنـشاب  یمک  دارفا  اـی  نت و 

ار شبحاص  هک  تسا  شخبتایح  لاعف و  نانچ  نامیا  ماسقا  زا  یـضعب.دسر  یمن  دـنزب  رـس  دارفا  زا  يرثؤم  يزابناج  هدـنزاس و  راـک 
خاک نآ  هناریو  رب  دیآ و  بلاغ  دوخ  سفن  رب  دور و  الاب  نآ  زا  رتالاب  لامک و  دح  رـس  ات  دوش و  هجاوم  اهرطخ  اب  ات  دـنک  یم  راداو 

ار نانآ  زا  نت  کی  خـیرات  اـما  تسا ، هتخانـشان  ، ناملـسم رازه  هس  نیب  ناـنمؤم  زا  هورگ  نیا  دادـعت  دـنچ  ره.دـنک  اـنب  ار  شتداـعس 
کیدزن هک  اـهرطخ  دـح  نیرتـالاب  اـت  هک  دوـب  یهورگ  نآ  شیپاـشیپ  ، بازحا گـنج  نادـیم  رد  نت  کـی  تسا  هتـشاذگن  لوـهجم 

یبا نب  یلع  زج  یـسک  ، نت کی  نآ  زا  نم  روظنم  ، دـنتفر شیپ  ، دـنک عمق  علق و  ار  یمالـسا  دـیدج  تلود  داینب  شکلهم  دابدـنت  ، دوب
.تسین ع )  ) بلاط

دودبع نب  ورمع 

ریگمشچ يا  هنوگ  هب  قدنخ  گنج  رد.دوب  برع  ناراوس  نیرت  هتسجرب  زا  ورمع.دنتـشذگ  قدنخ  زا  شناهارمه  دودبع و  نب  ورمع 
وا ، سپ.تسوا ریظن  مک  تارج  لیلد  دوخ  ناراوس  زا  یمک  دادـعت  اب  وا  روبع.دـننیبب  ار  وا  تعاجـش  ماقم  مدرم  اـت  دوب  هتفاـی  روضح 

رارق نیمز  کی  رب  نانآ  اب  هک  یلاـحرد  ، تشاد ار  ناناملـسم  هب  ور  رد  ور  هلمح  دـصق  هک  تسا  وجگنج ) نارازه  ناـیم  زا   ) درف اـهنت 
يوریپ وا  زا  هک  دنتـشاد  وزرآ  ناتـسرپ  تب  رکـشل  زا  رفن  نارازه  ای  اهدص  هک  دـیریگب  رظن  رد.دـیبلط  هزرابم  هب  ار  نانآ  همه  تشاد 

دنک یم  تارج  وا  هک  نیا  سپ.دنرذگب  قدنخ  زا  دننک و 
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.تسوا هداعلا  قوف  تعاجش  رب  لیلد  دوخ  ، درذگ یم  قدنخ  زا  درف  نیتسخن  ناونع  هب 

درب یم  نیب  زا  ار  نآ  دعب  دنک و  یم  لمحت  ار  دیدج  رطخ  یلع 

یم مسجم  ار  هرظتنم  ریغ  كانتـشحو و  يدماشیپ  ،و  دـیدج يرطخ  ناناملـسم  يارب  ، قدـنخ زا  شناهارمه  ورمع و  نتـشذگ  یتسارب 
دماشیپ نیا  نکیل  ،و  دنوش قحلم  ورمع  هب  اهرازه  اهدـص و  دوش و  زاب  - لماک روط  هب  - هنیدـم هب  دورو  برد  هک  دوب  کیدزن  و.درک 

ع)  ) یلع هک  اج  نآ  ، دیوگ یم  نخس  ام  يارب  وا  عیرس  خساپ  و  ع )  ) یلع نهذ  روضح  زا  خیرات  اریز  ، درکن ریگلفاغ  ار  یلع  یناهگان 
فرط هب  تعرسب  نانمؤم  زا  یعمج  سار  رد  یلع  .دباتش  یم  نآ  نتشادرب  نایم  زا  ، هاگ نآ  شتدش و  ماگنه  هب  رطخ  يریگشیپ  يارب 

هک دوش  یناسک  روبع  عنام  ات  داتـسیا  نمـشد  يولج  اج  نآ  رد.دوب  هدرک  داجیا  مالـسا  یعافد  طخ  رد  ورمع  هک  تفر  يا  هنخر  نآ 
نایم زا  راک  هب  تس  درک ، فقوتم  دـح  نیا  رد  ار  دـیدج  رطخ  هک  نیا  زا  سپ  وا  ( . 3  ) دندوب هدرک  ورمع  هب  نتـسویپ  هدامآ  ار  دوخ 

.دش رطخ  نیا  یعطق  نتشادرب 

نامه تسرد  مالـسا  یعافد  ياهرـصنع  ، دـندوب هدـشن  وربور  نآ  زا  شیپ  هک  دـندش  وربور  يرطخ  اـب  ناناملـسم  هک  گـنج  نیا  رد 
،و وا يالاو  يربهر  ( ، ص  ) ربمایپ يرادـیاپ.دندوب  هدرک  اـفیا  دـحا  ردـب و  گـنج  ود  رد  ار  دوخ  شقن  هک  دوب  يا  هناـگ  هس  رـصانع 

.مالسا شترا  یلع و  ینامرهق 

مالسا یعافد  رصانع 

فارطا رد  قدنخ  رفح  داهنشیپ  ربمایپ  هب  هکدوب  یسراف  ناملس  شقن  نآ  و.دش  هفاضا  رـصانع  نیا  هب  یمراهچ  رـصنع  گنج  نیا  رد 
زا رتمک  - دراد هجوت  هدنناوخ  هک  هنوگ  نامه  - دحا گنج  رد  مالسا  شترا  شقن.داد  نمـشد  ياه  هلمح  زا  نآ  تظافح  يارب  هنیدم 
هک دوـب  نآ  تلع.دوـب  دـحا  گـنج  رد  يو  شقن  زا  رتـمک  اـسب  هچ  ، قدـنخ گـنج  رد  نآ  شقن  اـما.دوب  ردـب  گـنج  رد  نآ  شقن 

وربور نمشد  اب  زگره  قدنخ  گنج  رد  ناناملسم 
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.دنداتسیا قدنخ  تشپ  نمشد  ندیسر  زا  دعب  ،و  دندنک هنیدم  فارطا  رد  ار  قدنخ  نمشد ، ندیسر  زا  شیپ  نانآ  نکیل  دندشن و 

یگنج ریبدت  ، يربهر ربمایپ و  يرادیاپ  نآ  زا  رتمهم  دنتشاد و  نیشیپ  گنج  ود  رد  هک  دوب  یشقن  نامه  ناش  شقن  لوا  رصنع  ود  اما 
شقن اما.تسا  هتـشاد  مهم  تامیمـصت  نیا  تسرد  ماجنا  رد  يدایز  تیمها  اهنیا  همه.قدنخ  رفح  داجیا  رد  دوب  وا  عیرـس  روتـسد  و 

.تسا هتسجرب  راکشآ و  یمالسا  عافد  خیرات  رد  گنج  نیا  رد  یلع 

بکرم زا  ندمآ  دورف  سپس  ندیشک و  هرعن 

نیا ات  ، دادن خساپ  یسک  ! تسه يزرابم  ایآ  : تفگ یم  هک  یلاح  رد  ، دروآرد نالوج  هب  ناناملسم  يوربور  یلحم  رد  ار  شبسا  ، ورمع
زا یسک  نوچ  و  »؟ دنک هزرابم  نم  اب  هک  تسین  یـسک  ایآ  تفرگ  میادص  مدش و  هتـسخ  ندیبلط  زرابم  ندز و  داد  زا  نم  :» تفگ هک 

نتـسویپ عناـم  هک  ار  دوخ  عضوم  تقوم  روط  هب  اـت  تفرگ  میمـصت  ریزگاـن  یلع  سپ  ، دادـن هزراـبم  يارب  ار  ورمع  باوج  ناناملـسم 
هدـهع هب  ار  مهم  راک  نآ  اـت  دـندوب  وا  هارمه  هک  یناـسک  داـمتعا  هب  درک  ار  راـک  نیا  وا  هتبلا.دـنک  كرت  ، دوب ورمع  هب  رفاـک  رکـشل 

.دزاس رثا  یب  ، دوب هدرک  فقوتم  دودحم و  هک  ار  دیدج  رطخ  ات  تسناد  یم  دوخ  هفیظو  وا.دنریگ 

ادخ هب  ؟ ما هداز  ردارب  ارچ  وت  : » تفگ اوتحم  یب  یترابع  اب  ورمع  ،و  درک بکرم  زا  ندمآ  دورف  هب  توعد  ار  ورمع  دـمآ و  شیپ  یلع 
!« مشکب ار  وت  مراد  تسود  نم  مسق  ادخ  هب  یلو  :» تفگ یلع  سپ  !« مشکب ار  وت  مرادن  تسود  نم  دنگوس 

قدـنخ دراو  هکنیا  ات  دـندنام  نادرگرـس  بازحا  رکـشل  ، دروآرد ياپ  زا  ار  وا  یلع  دـنتخادرپ و  دروخ  دز و  هب  هدایپ  ود  ره  هاـگ  نآ 
( . 4  ) دنتشادن هجوت  زیچ  چیه  هب  هک  یلاح  رد  دنداهن  رارف  هب  اپ  ، دندش

هک یعقوم  یلع 
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رارف دندوب  ورمع  هارمه  هک  ینانآ.دوب  دیدج  رطخ  نایاپ  وا  لتق  هچ  ، دش دنلب  ناناملسم  ریبکت  يادص  ،و  تفگ ریبکت  ، تشک ار  ورمع 
یم نیمز  شقن  ، قدنخ رگید  تمـس  هب  ندیـسر  زا  شیپ  اریز  ، دنتفاین تاجن  اهنآ  رتشیب  اما.دندوب  ناشدوخ  تاجن  ددص  رد  دندرک و 

.دندش

یگنج رد  تسا  هتشاد  توبن  مالسا و  زا  عافد  رد  یلع  هک  ار  یمهـس  ، عوضوم کی  ناونع  هب  ات  مینک  لمات  یکدنا  هک  تسا  هتـسیاش 
.مینک یسررب  دوب  هدیسر  دوخ  جوا  هب  رطخ  مالسا  يارب  هک 

اهدص و لباقم  رد  دوبن  نکمم  دوب  عاجش  هچ  ره  ورمع  سپ.دندوب  زجاع  ورمع  نتشک  زا  ناناملـسم  مامت  مییوگب  هک  تسین  یقطنم 
گنن.تسا نکمم  رفن  ود  نایم  اهنت  هزرابم  دـیبلط و  یم  زراـبم  ورمع  .تسین  نیا  هلاـسم  نکیل  و.دـنک  تمواـقم  ناملـسم  نارازه  اـی 

يو اب  اهنآ  زا  مادـک  ره  ات  دـناوخ  یم  هزرابم  هب  ار  ناناملـسم  همه  وا  هتبلا.دور  نوریب  درم  کی  زا  شیب  درم  کی  هلباقم  هب  هک  تسا 
يورین ماـمت  ورمع  مییوگب  هک  تسین  یقطنم  تفاتـشن  وا  بناـج  هب  یـسک  یلع  زج  دـندرک و  يراددوخ  یگمه  سپ  ، دـننک هزراـبم 

هیکت بلطم  ود  يور  هک  تسا  یقطنم  یلو  ، دـش بازحا  یماـمت  نتفر  تمیزه  هب  ثعاـب  وا  ندـش  هتـشک  دوـب و  ناتـسرپ  تب  شترا 
: مینک

هب نارگید  نتـسویپ  زا  يریگوـلج  دوـب و  هدرک  داـجیا  شناـهارمه  ورمع و  روـبع  هـک  يا  هـنخر  نتــسب  هـب  ع )  ) یلع نـتخادرپ  ( 1)
عمج دوب  هدـنام  زاب  هنخر  نآ  رگا  میجنـسب  هک  تسام  رب  ، تخاـس دودـحم  شناراـی  ورمع و  هب  ار  نآ  ،و  درک فقوتم  ار  رطخ  ، ورمع

کمک قدـنخ  فرط  ود  نایم  یلپ  ندرک  اپ  رـس  هب  نانآ  روبع  دـندوب و  هدرک  يورـشیپ  هنیدـم  فرط  هب  كرـشم  ناراوس  زا  يریثک 
.دندرک یم  روبع  رکشل  همه  دوب و  هدرک 

کی سپ 
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روضح ، باصعا هب  طلـست  اب  ار  دـیدج  رطخ  یلع  نوچ  دادـن  خر  قافتا  نیا.دوش  هدنـشک  يرطخ  بجوم  دوب  نکمم  تلفغ  تعاـس 
.تفگ خساپ  يدوزب  ، اهرطخ زا  ندیسرتن  نهذ و 

ورمع هک  ار  يزیچ  هک  نیا  ،و  دنتسین قدنخ  زا  روبع  هب  رداق  هرابود  نانآ  هک  درک  تباث  ناتسرپ  تب  رکشل  هب  ورمع  ندش  هتشک  ( 2)
هب ای  : تفرگ رارق  رما  ود  زا  یکی  لباقم  رد  ناتـسرپ  تب  رکـشل  تهج  نیدـب.تسا  نکمم  ریغ  يرگید  يارب  دـشاب  زجاع  شماجنا  زا 

هرصاحم يریگیپ  .دننک  روبع  قدنخ  زا  هزرابم  يارب  هاوخان  هاوخ و  ای  دنوش و  میلست  ناناملسم  ات  هرـصاحم  يریگیپ  ای  نداتفا  كاخ 
.دوب نکمم  ریغ  ناتسرپ  تب  شترا  يارب  عون  نیا  زا 

ییداع ریغ  دنت  داب  اهنیا  رب  هوالع  .تشادن  شنارتش  اهبـسا و  ، ناگدنمزر يارب  مزال  یکاروخ  داوم  ،و  دوبن یماظن  شترا  کی  نآ  هچ 
اب ناتـسرپ  تب  نایم  گنج  رد  دابدـنت  نیا  و.دـنک  یم  اج  زا  ار  ناـشاه  همیخ  درب و  یم  ار  ناـشیاهگید  هک  تفرگ  ندـیزو  ناـنآ  رب 

.دش گنج  نیا  رد  ناشیا  يراکمه  رتشیب  هچ  ره  يراوشد  ثعاب  هک  تشاد  هقباس  - دوهی - ناشنانامیپمه

ناشناراوس روبع  ندوب  نکممان  وا و  ندش  هتـشک  ورمع و  میمـصت  يداینب  یب  زا  سپ  - ناتـسرپ تب  شترا  شیپاشیپ  ، تروص نیا  رد 
.دندرک ار  راک  نیمه  هک  ، نداتفا كاخ  رب  مه  نآ  ، دوب یقاب  لح  هار  کی  اهنت  - قدنخ رگید  فرط  هب 

زا شیپ  اهنآ  رتشیب  تکاله  شناهارمه و  رارف  ورمع و  ندـش  هتـشک  هک  نیا  نآ  :و  مینک شومارف  ار  یمهم  رما  اـم  هک  تسین  راوازس 
تیوـقت - دوـب هدرم  اـهنآ  زا  يرایـسب  هیحور  هک  نـیا  زا  سپ  - يداـیز دـح  اـت  ار  ناناملـسم  هـیحور  قدـنخ  رگید  فرط  هـب  ندیـسر 

داهج ياهدمایپ  زا  اهنیا  همه  هک  میتسناد  نوچ.تشگزاب  اهنآ  هب  يزوریپ  دیما  یتح  ندنام و  هدنز  گنج و  همادا  دـیما  یتسارب.درک 
یلع
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: دومرف ربمایپ  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدرک  تیاور  كردتسم  رد  مکاح  هک  میمهف  یم  ار  یثیدح  ینعم  ، تسا

( . 5 « ) .تمایق زور  ات  نم  تما  لامعا  مامت  زا  تسارتالاب  قدنخ  زور  رد  دودبع  نب  ورمع  اب  بلاط  یبا  نب  یلع  هزرابم  نیا  شزرا  »

[ زئوس لاناک  ] ریخا گنج  قدنخ و  گنج 

خلت ياه  هچایرد  هقطنم  رد  زئوس  لاناک  زا  دوب  اهیلیئارـسا  روبع  هیبش  بازحا  گنج  زور  رد  قدنخ  زا  دودبع  رـسپ  روبع  هک  یتسارب 
- دندش یم  قفوم  قدـنخ  یلخاد  فرط  رد  ناشاهاپ  ياج  ندرک  مکحم  رد  شنارای  ورمع و  رگا  لاس 1973; لوا  نیرشت  گنج  رد 

بناج هب  ناتـسرپ  تب  شترا  مامت  - دندش قفوم  لاناک  یبرغ  تمـسق  يور  ناشیاپ  در  ندرک  مکحم  رد  اهیلیئارـسا  هک  يروط  نامه 
گنج رد  ناناملـسم.دوب  رتـمهم  زئوـس  لاـناک  زا  اهیلیئارـسا  رذـگ  رطخ  زا  ورمع  روـبع  زا  یـشان  رطخ  دـندوب و  هدرک  روـبع  هنیدـم 

.دندوب هرهب  یب  دوب  اهیرصم  رایتخا  رد  هک  برع  ریغ  برع و  ياهنامیپمه  اهکمک و  زا  ، بازحا

ناتـسرپ تب  رطخ  عفر  هک  اریز  .دراد  دوجو  یمهم  ياهقرف  ود  نآ  نایم  هک  میبای  یم  رد  ، دـیدج میدـق و  گنج  ود  نیب  هباشت  نیا  اب 
اهیرصم ششوک  هجیتن  لیئارسا  رطخ  عفر  هک  نیا  اب.دوب  وا  نهذ  روضح  تعرـس و  درف و  کی  يروالد  هجیتن  اهنت  بازحا  گنج  رد 

مه هب  تشپ  رطخ  نیا  عفر  يارب  اهنآ  همه  هک  اج  نآ  ات  ، دوب یجراخ  یلخاد و  لـماوع  زا  يرامـش  مدرم و  هدوت  ، رکـشل ، تموکح زا 
( . 6  ) دنداد

وربور نیگمهـس  يرطخ  اب  ورمع  هطـساو  هب  ناهج  رد  دننام  یب  یمالـسا  هتـسه  نآ  هک  دوب  نیا  ، داد يور  بازحا  گنج  رد  هچنآ  و 
.درک عفد  شلمع  تعرس  نهذ و  روضح  دوخ و  هداعلا  قوف  يروالد  اب  یلع  ار  رطخ  نآ.دش 

اهتشون یپ 

هیآ 13-10. ، بازحا هروس  -1

هیآ 23. بازحا  هروس  -2

ماشه ج 2 ص نبا  هریس  -3
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ماشه ج 2. نبا  هریس  -4

كردتسم ج 3-ص 32. -5

هب اهدعب  دـندش  هدـنار  نوریب  رد  زا  اهیلیئارـسا  ناناملـسم  يزابناج  يراکادـف و  اب  رـصانلا ) دـبع  لامج  نامز   ) زور نآ  رگا  يرآ  -6
.م ! دنتشگرب هچیرد  زا  كرابم  ینسح  تاداس و  نوچ  نئاخ  ینامکاح  هلیسو 

مهدزای لصف 

ربیخ رد 

نید و ( ، ص  ) ربماـیپ اـب  ینمـشد  هب  راداو  دـندوب ) برع  داژن  زا  برع و  هک   ) ار زاـجح  دوهی  اـت  تسا  هتـشادن  دوجو  یهجوـم  لـیلد 
دـسیون یم  يا  هماندهع  مرکا  لوسر  هک  مینیب  یم  ص )  ) ربمایپ ترجه  زاغآ  رد  یمالـسا  تلود  رجف  عولط  زاغآ  رد.دـنک  شناوریپ 

اطعا ناناملـسم  قوقح  دننامه  یقوقح  مه  دوهی  لیابق  هب  دـنک و  یم  میظنت  نآ  رد  ار  هنیدـم  فارطا  هنیدـم و  میقم  لیابق  طباور  هک 
: تسا هدمآ  هماندهع  نآ  رد.دنک  یم 

و...دـنوش عقاو  هنامـصخ  راتفر  دروم  دـیابن  تسین و  اور  اهنآ  رب  یمتـس  ، دنتـسه يربارب  يرایمه و  قح  ياراد  ام  ناوریپ  نایدوهی و  »
وریپ زین  ناناملـسم  ،و  دنتـسه دوخ  نید  وریپ  ، ناشدوخ ناشناگدرب و  دوهی ، همه  دنتما  کی  مالـسا  هب  ناگدنورگ  اب  فوع  ینب  دوهی 
ینب دوهی  ، ثراـح ینب  دوهی.تسا  هتخاـسن  كـاله  ار  دوخ  زج  وا  هک  دوـش  یهاـنگ  اـی  یملظ و  بکترم  هک  یـسک  رگم.دوـخ  نید 

ار فوـع  ینب  دوـهی  قوـقح  ناـمه  تـسرد  زین  هیطـشلا  ینب  هـنفج و  ، هـبلعث ینب  دوـهی  ، سوـالا ینب  دوـهی  ، مـشج ینب  دوـهی  ، هدـعاس
اب هک  یـسک  ربارب  رد  ناشیا  ناـیم  و.دـنراد  هدـهع  رب  ار  دوخ  جراـخم  زین  ناناملـسم  تسا و  راد  هدـهع  ار  دوخ  هنیزه  دوهی...دـنراد 

زواـجت و هن  تسا  مکاـح  رگیدـکی  هب  یکین  تیمیمـص و  یتسود و  ناـنآ  ناـیم  ،و  دوب دـهاوخ  يراـیمه  دـگنجب  هتـشون  نیا  ناوریپ 
(1 « ) ...هانگ

رد تیناسنا  هک  رـشب  قوقح  نالعا  رد  تسا  يا  هیمالعا  اهنت  تسا و  نایدا  يدازآ  خیرات  رد  دوخ  عون  نیرتهب  زا  قحب  هماندـهع  نیا 
لوط
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هک یتموکح  هنوگ  ره  هیاس  رد  ، دوخ خیرات  لوط  رد  دوهی  ، منک یمن  روصت  .تسا  هدیدن  ار  نآ  ریظن  هتـشذگ  وا  رب  هک  نرق  نیدـنچ 
.دنشاب هتفای  تسد  ینامیپ  نانچ  هب  !- رضاح نرق  رد  زج  ،- دندرک یم  یگدنز 

يالاو تیصخش  اب  دنیآ و  رد  ص )  ) دمحم مچرپ  ریز  دننکب و  ینادردق  تیاهن  ربمایپ  يراوگرزب  نیا  زا  ، تفر یم  راظتنا  هک  یتسارب 
هدرمـش مرتحم  ار  یـسوم  ترـضح  تلاسر  ،و  دـهد یم  تراشب  نادـب  دوهی  نییآ  هک  ینید  دروم  رد  هژیوب.دـننک  راتفر  هنامیمـص  وا 

نیرتگرزب هدرک و  ار  دییات  تیاهن  هکلب  ، دهاک یمن  نآ  ماقم  زا  يزیچ  دـناد و  یم  ربتعم  سدـقم و  ینامـسآ  یمایپ  ناونع  هب  تسا و 
.تسا نآ  لمکم  ممتم و 

تراشب نادب  تاروت  هک  دنتفگ  یم  نخـس  راظتنا  دروم  ربمایپ  زا  دوخ  تسرپ  تب  ياه  هیاسمه  اب  ادتبا  رد  هک  دندوب  نایدوهی  نیمه 
و.دنـشاب وا  ناوریپ  زا  ات  دـندرک  یم  هدامآ  ار  دوخ  دـندرک و  یم  دـیدهت  ترـضح  نآ  روهظ  یکیدزن  هب  ار  ناـنآ  و  ( 2  ) تسا هداد 

وا هب  تبـسن  ار  زیچ  همه  ، داد ناـشن  ربماـیپ  نآ  رد  دـنوادخ  دنتـساوخ  یم  هک  ار  هچنآ  ،و  دـش رهاـظ  دوعوم  ربماـیپ  هک  یعقوم  نکیل 
.دنتسکش دندوب  هتسب  وا  اب  هک  ار  ینامیپ  عون  ره  دنتساخرب و  ینمشد  هب  وا  تلادع  يراوگرزب و  لباقم  رد  دندرک و  شومارف 

يا هنامصخ  عضوم  شناوریپ  حیسم و  ترضح  هب  تبسن  ناشیا  دننامه  زین  وا  ، دنتشاد عقوت  ترـضح  نآ  زا  نانآ  هک  دسر  یم  رظن  هب 
رـس ترـضح  نآ  اب  ، دـنک یم  نالعا  ار  شرداـم  ینمادـکاپ  حیـسم و  تقادـص  تلیـضف و  نآرق  هک  دـندید  نوچ  یلو  ، دـشاب هتـشاد 

یلام ییوجدوس  هتسناد و  مارح  ار  ابر  مالسا  هچ  ، دندوب یضاران  يرگید  ظاحل  هب  مالـسا  زا  نانآ  مه  دیاش  و.دنتـشاذگ  يراگزاسان 
ار اهنآ  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  رد  و.تسا  هدرک  يریگولج  مالسا  رازاب  رب  ار  ناراوخابر  هرطیس  و 
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هبـش یگدنز  رد  ، يدرف يدازآ  متـسیس  نانآ  دیاش.دنروخ  یم  ربارب  نیدنچ  ار  ابر  هتـسویپ  نانآ  هچ.دنک  یم  تحاران  دـناسرت و  یم 
هورگ دـض  رب  ار  یهورگ  دـننک و  کیرحت  ار  لیابق  تابـصعت  دنتـسناوت  یم  هک  ، دـندید یم  دوخ  يارب  يزبسرـس  هاگارچ  ار  هریزج 

.درک یم  داجیا  هلصاف  یتاناکما  نینچ  اهنآ و  نایم  نیعم  ماظن  اب  دنمورین  یتلود  دوجو  هک  یتروص  رد  ; دنناروشب رگید 

رد قرغ  ، برع هدوت  هک  نیا  ات  ددـنویپب  ناتـسرپ  تب  رکـشل  هب  دوخ  ياوق  مامت  اـب  هک  تفرگ  میمـصت  هریزج  هبـش  دوهی  ، لاـح ره  هب 
رب نیمزرـس  نآ  نانکاس  زا  يدرف  چیه  دروخب و  ار  فیعـض  ، يوق هک  نانچمه  ، دنامب دوخ  ینوناق  یب  يدـیماان و  ، رقف ، تلاهج نافوط 

تبسن دوخ  یعیبط  قح  يارب  هعماج  دنتساوخ  یمن  ناتسرپ  تب  مه  نایدوهی و  هک  یتسارب.دشاب  هتشادن  تینما  شـسومان  ناج و  ، لام
رگید للم  هعماج و  نآ  دنک و  رارقرب  اه  هدوت  نایم  رد  ار  تلادع  دزاس و  دـحتم  ار  هدـنکارپ  ياه  هدوت  هک  دـنک  مایق  یتلود  هماقا  هب 

رطخ هک  مییوگب  رگا.تسین  شتـسرپ  راوازـس  وا  زج  یـسک  تسا و  کیرـش  یب  هک  يراگدـیرفآ  ، دزاس ناهج  راگدـیرفآ  هجوتم  ار 
تسرد ینخس  ، تسا هدوبن  ناتسرپ  تب  تیعمج  ینوزف  همه  اب  تسرپ  تب  لیابق  رطخ  زا  رتمک  یمالسا  تلود  يارب  هریزج  هبش  دوهی 

هنیدم گنج  يارب  نافطغ  هکم و  ناتـسرپ  تب  دزن  هک  دندوب  دوهی  زا  گنج  هب  ناگدننک  توعد  هک  دراد  دای  هب  هدـنناوخ.میا  هتفگ 
گنج دنداد و  رارق  ناناملـسم  يورردور  دـندرک و  مهارف  ار  تقو  نآ  ات  دـمآراک  يورین  نیرتگرزب  يرجه  مجنپ  لاس  رد  دـنتفر و 

هریاد تسا و  هتفرگ  توـق  ناتـسرپ  تب  رطخ  دـندید  گـنج  نآ  رد  هظیرق  ینب  دوـهی  هک  یماـگنه  و.دـندروآ  دوـجو  هـب  ار  بازحا 
نانمشد هب  دنتسکش و  ربمایپ  اب  ار  دوخ  نامیپ  دندرمش و  تمینغ  ار  هدنیآ  تصرف  تسا  هدش  مکحتسم  مالسا  نوماریپ  رد  شروضح 
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خیب زا  ار  رطخ  هشیر  ات  دنتسویپ  نمشد  هب  رازبا  تارفن و  اب  ، دوب وربور  اهنآ  اب  ص )  ) ربمایپ هک  یطیارش  نیرتراوشد  رد  دنتسویپ و  وا 
.دنزاس دوبان  دننکرب و 

هب راداو  ار  نانآ  درک و  تخـس  یتازاجم  ار  هظیرق  ینب  - اهنآ رطخ  نتفر  نیب  زا  بازحا و  ندـش  هدـنکارپ  زا  سپ  ( - ص  ) ربماـیپ هتبلا 
دودح هنیدم  زا  هک  - نآ ژد  نیدـنچ  ربیخ و  رد  هک  دوهی  هدـمع  تیعمج  نکیل  و.درک  ناشتـشز  راک  یلام  یناج و  تمارغ  تخادرپ 
يارب یبسانم  تقو  کنیا.دندوب  هدـنام  یقاب  یمالـسا  تلود  يارب  ینایامن  رطخ  تروص  هب  دـندوب  میقم  - تشاد هلـصاف  لیم  داتـشه 
نامیپ کی  نتـسب  زا  دـعب  هکم  ناتـسرپ  تب  رـش  زا  ص )  ) ربمایپ هک  ارچ.دوب  هدیـسر  ارف  ربیخ  مدرم  تکوش  نتـسکش  مهرد  گنهآ 

.تسا هتفای  ینمیا  هلاس  هد  حلص 

بناج هب  سپس  دنام  هنیدم  رد  زور  هدزناپ  دودح  رد  ، تشگزاب درک ) دقعنم  ار  تقوم  یحلص  نامیپ  هک  ییاج  نآ   ) هیبیدح زا  ربمایپ 
يدارفا نامه  نانآ  ، دندرک یم  یهارمه  ار  ترـضح  نآ  مظنم  يورین  رفن  دصـشش  رازه و  هک  یلاح  رد  دش  راپـسهر  ربیخ  ياه  هعلق 

.دمآ دورف  ربیخ  ياهژد  فارطا  رد  ماگنه  بش  ، هار زور  هس  زا  سپ  ربمایپ  ، دندوب هارمه  يو  اب  هیبیدح  زور  هک  دندوب 

تخـس دـندید  ار  مالـسا  رکـشل  یتقو  یلو  دـندش  نوریب  دوخ  عرازم  هب  نتفر  دـصق  هب  نادادـماب  دوخ  تداع  هب  انب  اه  هعلق  ناـنکاس 
.دنتشگزاب شیوخ  ياهژد  هب  سپس  !«، رکشل اب  دمحم  :» دنتفگ دندیسرت و 

دوبن یبهذم  گنج  ربیخ  گنج 

مالـسا نید  شریذپ  هب  ربیخ  لها  ندرک  روبجم  فدـه  هک  انعم  نیا  هب  دوبن  یبهذـم  گنج  کی  گنج  نیا  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال 
ربمایپ هک  ار  يا  هماندهع  هک  میدید  و.درکن  دوخ  نییآ  رییغت  هب  روبجم  ار  باتک  لها  زا  يدرف  چیه  ربمایپ  هک  نیا  هچ  ، دشاب
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نامیپ نآ  نومـضم  هب  نانآ  هک  نیا  رب  طورـشم  ، دوب اـهنآ  یندـم  قوقح  دوهی و  ینید  يدازآ  نمـضتم  تشون  يرجه  لوا  لاـس  رد 
يدازآ يارب  مه  یمالـسا و  تلود  يارب  دندشن و  نآ  طیارـش  زا  یطرـش  چیه  هب  مزتلم  نایدوهی  نکیل  ،و  دـندنام یم  دـنبیاپ  هنالداع 

.دناشنب ناشدوخ  ياج  ار  اهنآ  هک  دش  مزال  ربمایپ  رب  سپ.دندمآ  رد  گرزب  يرطخ  تروص  هب  ناناملسم  یعامتجا  ینید و 

یمالسا عافد  رصانع 

: دوب رصنع  هس  دش  رکذالبق  هک  یگنج  هس  رد  یمالسا  عافد  هدمع  رصانع  هک  دراد  دای  هب  یمارگ  هدنناوخ 

تـسادق هک  یتیـصخش  درک و  یم  ذوفن  اـهلد  قـمع  رد  شناـمرف  هک  وا  ریظن  یب  يرادـیاپ  همه  اـب  ص )  ) ربماـیپ يـالاو  يربـهر  ( 1)
.دوب بجاو  يزابرس  ره  رب  شیربنامرف 

( . ص  ) ربمایپ نادناخ  يروالد  ( 2)

.دوب دایز  ریگارف  روط  هب  ناشدادعت  هک  یصالخا  اب  نانمؤم  زا  نت  اهدص  دوجو  ( 3)

زا دحا  گنج  رد  ار  هزمح  شیومع  دعب  ،و  ردب گنج  رد  ار  ثراح  نب  هدـیبع  ، شنادـناخ ياضعا  زا  ربمایپ  هک  دراد  هجوت  هدـنناوخ 
.داد تسد 

یلع - تسا هتفرگ  دحا  زور  ار  هزمح  ردب و  زور  ار  هدیبع  هک  نیا  زا  سپ  - هک تساوخ  ادخ  زا  قدنخ  زور  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن 
.درادهگن وا  يارب  ار 

رد يو.دـش  هدومزآ  دـیوگ  یم  نخـس  اهنآ  زا  خـیرات  هک  ینونف  مامت  هب  اهنآ  رد  تشاد و  تکرـش  الاب  گـنج  هس  ره  رد  یلع  هتبلا 
،و نایاپ مه  هنایم و  مه  ، دوب گنج  لوا  مه  وا  سپ.دوب  دهاجم  نیرت  مدـقتباث  رو و  هلمح  نیتسخن  زاس  تشونرـس  ياهگنج  نآ  مامت 

يرثا گنج  ياه  هلعش  بناج  هب  شنتفاتـش  يرادیاپ و  ،و  تشاد گنج  دنور  رب  راکـشآ  يریثات  یگنج  ره  رد  شیاه  هلمح  نیتسخن 
.تشاذگ یم  راکیپ  بیهل  ندش  شوماخ  نتفرگ و  نایاپ  تعرس  رد  سوملم 

رو هلمح  نیتسخن  تسناوتن  یلع  نکیل  و 
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راکشآ گنج  دنور  رب  تبیغ  نیا  رثا  یلو.دوب  يرامیب  لیلد  هب  یلع  تبیغ  هتبلا.دوب  بیاغ  زاغآ  رد  وا  هک  ارچ  ، دشاب ربیخ  گنج  رد 
اهیزادناریت و .دش  ینالوط  يا  هجیتن  هنوگ  ره  نودب  هرـصاحم  نیا  دوب و  هدرک  مهارف  يا  هرـصاحم  ربیخ  لها  يارب  ص )  ) ربمایپ.دوب

يدحب دوب  شهاک  هب  ور  ناناملسم  هقوذآ.تشادن  رب  رد  يزایتما  هنوگ  چیه  ناناملـسم  يارب  هورگ  ود  نایم  رد  هزور  ره  ياه  هلمح 
.دندش یلها  نارخ  تشوگ  ندروخ  هب  راچان  ناناملسم.دوش  مامت  دوب  کیدزن  هک 

گنج دـندش و  نوریب  وا  فرط  هب  نایدوهی.درک  يربهر  معان  هعلق  بناج  هب  ار  رکـشل  وا  داد و  رکب  یبا  هب  ار  مچرپ  ربماـیپ  رخآ  رد 
زین وا  درپس  رمع  هب  ار  رکـشل  یهدنامرف  مود  زور  رد.دـیبرچ  یم  نایدوهی  هفک  هکلب  دـندشن  زوریپ  ناناملـسم  تفرگ و  رد  نانآ  نیب 
یم یتخس  هب  ییاذغ  ياهکمک  دش  ینالوط  هرصاحم  : دید گرزب  یلکـشم  لباقم  رد  ار  دوخ  ربمایپ  تشادن  رکب  وبا  زا  يرتشیب  هرهب 

.تسا هدشن  مالسا  رکشل  بیصن  مه  يزوریپ  دسر و 

فعـض و یعون  دوخ  هک  ددرگرب  هنیدم  هب  درادرب و  ربیخ  ياهژد  زا  ار  هرـصاحم  ای  ؟ دـهد همادا  ار  هرـصاحم  هجیتن  نودـب  ربمایپ  ایآ 
؟ تسا سرت 

یلصا شقن  بحاص 

لباقم رد  ار  وا  تسا  هداتفا  قافتا  هچنآ  ربیخ  گنج  رد  لاح  ، تشاد دیدرت  یلبق  ياهگنج  رد  یلع  راکیپ  رثا  تابثا  رد  هدـنناوخ  رگا 
.درادن هیجوت  ریسفت و  هب  يزاین  چیه  هک  دهد  یم  رارق  سمل  لباق  یتقیقح 

روط هب  ار  لکـشم  تفرگ  میمـصت  سپ  ، دـش تحاران  تشگزاب  شمچرپ  زور  ود  رد  یپاـیپ  راـب  ود  هک  نیا  زا  ص )  ) ربماـیپ یتسارب 
ود ره.دـنیوگب  نخـس  دوخ  حیحـص  ود  رد  ارجام  زا  ات  دـیهاوخب  ملـسم  يراخب و  ینعی  دنمـشناد  ود  زا  تسا  رتهب  ، دـنک لح  يداینب 

نب لهس  هک  دنا  هدرک  تیاور 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 158 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هتفگ  راوگرزب ) یباحص   ) دعس

ع)  ) یلع هرابرد  ص )  ) ربمایپ تداهش 

ادـخ و دراد و  یم  تسود  ار  شربماـیپ  دـنوادخ و  هک  داد  مهاوخ  يدرم  هب  ار  مچرپ  نیا  : دوـمرف ربـیخ  زور  رد  ص )  ) ادـخ لوـسر  »
یم تبحـص  مه  اب  هنیمز  نیا  رد  ار  بش  نآ  مدرم  سپ.دیاشگ  یم  وا  تسد  هب  ار  ژد  نیا  دـنوادخ  ،و  دـنراد یم  تسود  ار  وا  ربمایپ 

ره دندش و  عمج  ربمایپ  درگ  مدرم  دش  حبـص  نوچ  ؟و  داد دهاوخ  یـسک  هچ  هب  ار  مچرپ  ص )  ) ربمایپ دندیـسرپ  یم  مه  زا  دندرک و 
جنر مشچ  درد  زا  وا  هللا  لوسر  ای  دنتفگ  تساجک ؟ بلاط  یبا  نب  یلع  : دومرف ربمایپ  ، دوش هداد  وا  هب  مچرپ  هک  دندوب  راودیما  مادـک 

هب تفای  افـش  وا  درک و  اعد  دـیلام و  شنامـشچ  هب  ناـهد  بآ  ربماـیپ  ، دـندروآ ار  یلع  سپ.دـیایب  دـیتسرفب  ار  یـسک  : دومرف.درب یم 
.تسا هتشادن  يدرد  الصا  ییوگ  هک  يروط 

زا شیپ  : دوـمرف ربماـیپ  ، دـنوش ناملـسم  اـم  لـثم  اـت  مگنجب  اـهنآ  اـب  اـیآ  ، هللا لوـسر  اـی  درک  ضرع  یلع  ،و  داد یلع  هب  ار  مچرپ  سپ 
دنگوس ادخ  هب.زاس  هاگآ  ناشیا  رب  دنوادخ  قح  زا  ار  نانآ  نک و  توعد  مالـسا  هب  ار  اهنآ  دعب  تسرفب و  نانآ  دزن  یکیپ  ندـیگنج 

قافنا ادخ  هار  رد  ار  اهنآ  وت  دنشاب و  وت  لام  هک  ییوم  خرس  نارتش  زا  تسا  رتهب  دنک  تیاده  وت  هلیسو  هب  ار  يدرف  دنوادخ  هاگ  ره 
( . 3  ) ینک

رکـشل شیپاشیپ  وا  ، دوش تاعارم  اهگنج  رد  یتسیاب  هک  یتاررقم  لوصا و  فالخ  رب.دنک  یم  يربهر  ار  رکـشل  تسد  هب  مچرپ  یلع 
و.تشاد یمرب  ماگ  تعرسب  دز و  یم  سفن  هک  یلاح  رد  دش  نوریب  مچرپ  اب  وا  دنگوس  ادخ  هب  :» دیوگ یم  عوکا  نب  هملـس.دور  یم 

زا یلت  رد  ژد  نآ  ریز  رد  ار  شمچرپ  هکنیا  ات  مدرک  یم  تکرح  وا  یپ  رد  نم 
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دیرترب امـش  : تفگ يدوهی  ، بلاط یبا  نب  یلع  منم  تفگ  ؟ یتسیک وت  تفگ  تفای ، عـالطا  ژد  نآ  يـالاب  زا  ییدوهی  ، درب ورف  اـهگنس 
« درک حتف  ار  ژد  نآ  يو  تسد  هب  دنوادخ  هک  نیا  ات  تشگنرب  یلع  دیوگ  یم  هملـس  ! تسا هدشن  لزان  یـسوم  هب  یحو  ناونع  هب  اما 

( . 4)

دراو وا  رب  یتبرـض  یلع  ، سپ دمآ  یلع  بناج  هب  دـیبلط  یم  زرابم  دـناوخ و  یم  زجر  هک  یلاح  رد  يدوهی  بحرم  : دـیوگ یم  هملس 
وا هک  تسا  هدـش  لـقن  هللا  لوسر  مداـخ  عفار  یبا  زا  ( 5  ) دـش هعلق  حـتف  ثعاب  دروآ و  رد  اـپ  زا  ار  وا  تفاکـش و  ار  وا  رـس  هک  درک 

: تفگ

هعلق کـیدزن  هب  هک  یتـقو  میتـفر  نوریب  - تشاد لیـسگ  دوخ  مچرپ  اـب  ار  وا  ادـخ  لوـسر  هک  یعقوـم  - بلاـط یبا  نب  یلع  هارمه  هب 
داتفا شتسد  زا  یلع  رپس  درک  هلاوح  وا  رب  یتبرض  دوهی  زا  يدرم  ، تخادرپ گنج  هب  نانآ  اب  یلع  ، دنتفاتش نوریب  هعلق  نآ  لها  ، دیسر
ناـیاپ گـنج  اـت  دوـب  يو  تسد  رد  رد  نآ  ، درب راـک  هب  دوـخ  رپـس  ياـج  هب  ار  نآ  درب و  دوـب  ژد  کـیدزن  هک  يرد  هـب  تـسد  وا  و 

( . 6  ) میتسناوتن مینک  ور  نآ  هب  ور  نیا  زا  ار  رد  نآ  هک  میدرک  یعس  مدوب  اهنآ  نیمتشه  مه  نم  هک  رفن  تفه.تفرگ 

ندـش هتـشک  لابند  هب  ، غاد گـنج  نآ  زا  سپ  ناـیدوهی  ، دوب هیبش  يدابدـنت  هب  زیچ  ره  زا  شیب  هعلق  ناـیدوهی  رب  یلع  شروی  یتسارب 
.دنتسب ار  نآ  میخض  برد  دندرب و  هانپ  دوخ  هعلق  هب  هک  دیشکن  یلوط  ، بحرم ینعی  ، دوهی ناولهپ 

رد ور  گنج  رد  ناشیا  هک  ارچ  دنشیدنیب  دوخ  زا  عافد  يارب  يا  هراچ  ، نآ ياهبرد  نتـسب  هعلق و  هب  دورو  اب  نایدوهی  هک  دوب  یعیبط 
مه راک  نآ  نکیل  ،و  دندروخ تسکش  ور 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


هب قفوم  هنوگچ  یلع.دـندرک  حـتف  ار  نآ  دـندش و  نانآ  هعلق  هب  دورو  هب  قفوم  شنایرکـشل  یلع و  هک  نآ  هچ  ، دـشن نانآ  زاس  هراچ 
نآ دـندش و  دراو  هعلق  لخاد  هب  راوید  زا  وا  هارمه  هب  شنایرکـشل  ای  تفر و  الاب  راوید  زا  اهنت  وا  اـیآ  ؟ دـش میظع  برد  نآ  ندوشگ 
زا یـسک  هک  دنا  هدشن  رکذتم  ، مراد عالطا  نم  هک  اج  نآ  ات  ، ناثدحم ناخروم و  یلو  دراد  ناکما  نیا  ؟ دندرک زاب  لخاد  زا  ار  برد 
زا ار  هعلق  رد  تسا  هتـسناوت  يداع  ریغ  یتردـق  اب  یلع  هک  نیا  ای.دـشاب  هدـش  ژد  دراو  راوید  زا  نتفر  الاب  اب  گنج  نآ  رد  ناناملـسم 

هزجعم زور  نامه  رد  هچ.تسا  ریذپ  ناکما  يدج  روط  هب  زین  نآ  ؟ دننک یم  وگزاب  ام  يارب  تایاور  زا  یضعب  هک  نانچ  دنک  رب  ياج 
نآ رد  هک  تسا  هدوب  يرگید  هزجعم  برد  نآ  ندـنک  دـیاش  ،و  تفای ققحت  ربمایپ  كرابم  ناـهد  بآ  اـب  ع )  ) یلع نامـشچ  ياـفش 
رپس ار  نآ  ، داتفا تسد  زا  ع )  ) یلع رپس  هک  یماگنه  عفار  وبا  هتفگ  هب  هک  دشاب  نامه  برد  نیا  اسب  يا  و.تسا  هتسویپ  عوقو  هب  زور 

.داد رارق 

ور گنج  رد  ، نیتسخن تسکش  زا  سپ  دوبن  نکمم  رگید.دوب  هدش  مامت  نانآ  یعافد  ناوت  دش  نایدوهی  هعلق  دراو  یلع  هک  یماگنه 
! دوب هتسویپن  شلوا  هب  رکشل  رخآ  زونه  هک  یلاح  رد  ، دش حتف  ناناملسم  تسد  هب  ژد  نآ  هتبلا.دندنبب  یفرط  ، یمود يور  رد 

هقطنم مامت  دوب  کیدزن  هک  يروط  هب  دـندرک  طوقـس  معان  ژد  طوقـس  زا  سپ  نآ و  لابند  هب  ربیخ  ياه  هعلق  رگید  ، هعلق نآ  زا  سپ 
.دوش یمالسا  تلود  نآ  زا  ربیخ 

: دسرب ریز  جیاتن  هب  گنج  نیا  ياهدادیور  زا  هک  تسا  ناسآ  هدنناوخ  يارب 

ربیخ گنج  هک  یتسارب  ( 1)
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گنج رد  ناناملسم.دنتشادن  یبوخ  عضو  ناناملسم  هتشذگ  گنج  ود  رد  گنج  نیا  زا  شیپ  ، دوب تشونرـس  گنج  ناناملـسم  يارب 
هدرک رپ  ار  همه  لد  سرت.دندوب  عفادم  بازحا  گنج  رد.دندرک  رارف  راکیپ  هنحص  زا  اهنآ  همه  یکدنا  زج  دنتفر و  تمیزه  هب  دحا 

هب ناشیاهناج  دمآ و  ناشیاپ  نییاپ  رس و  يالاب  زا  نمشد  هک  ماگنه  نآ  دوب ) هتشادرب  نانآ  زا  ار  سرت  دنوادخ  هک  یناسک  زجب   ) دوب
اهنآ يوس  هب  ناشیاهقدنخ  زا  روبع  ای  نانآ و  اب  ندش  وربور  تارج  ناناملسم  هک  تفرگ  نایاپ  یطیارش  رد  گنج  دوب و  هدیسر  بل 

.دنتشادن ار 

دنوش زوریپ  نمشد  رب  دنتسناوتن  رگا  ،و  دوب رتمک  نانآ  زا  رامش  رظن  زا  هک  دندش  وربور  ینمـشد  اب  ناناملـسم  گنج  نیموس  نیا  رد 
ناناملـسم هب  یپ  رد  یپ  ، دنتفای تارج  يدوزب  ،و  دندوب یقاب  دوخ  یتسرپ  تب  نییآ  رب  زونه  ، برع ناوارف  لیابق  هک  دوب  ببـس  نیا  هب 

یم ناناملــسم  هـب  مجاـهت  دـصق  هـک  يرگید  يورین  ره  يارب  ،و  دـنداتفا یم  هدـنیآ  ياـه  هـلمح  رکف  هـب  ربـیخ  مدرم.دــنرب  شروـی 
تسد زا  ار  سفن  هب  دامتعا  دندش  یم  زجاع  ربیخ  مدرم  تکوش  نتـسکش  مهرد  زا  ناناملـسم  رگا.دندش  یم  دنمورین  ینابیتشپ  ، درک

یم زوریپ  ناناملسم  رگا.دندید  یم  دوخ  زا  رود  رایسب  هلصاف  رد  ار  هریزج  هبش  رد  نمشد  دایز  تیعمج  رب  يزوریپ  نآ  ،و  دنداد یم 
نانآ ،و  هدش یم  ناشیا  هیحور  نتفر  الاب  بجوم  يزوریپ  نآ  هک  ارچ  دش  یم  سکع  رب  راک  ، دندوشگ یم  ار  نانمشد  ياهژد  ، دندش

.دناسرت یم  نانآ  مجاهت  زا  ار  برع  ياه  هلیبق  رگید  درک و  یم  رطاخ  هدوسآ  هدنیآ  یناهگان  رطخ  زا  ار 

هدش بایمک  ییاذغ  داوم  ياهکمک  دوب و  هدیـشک  لوط  هرـصاحم  هک  نآ  هچ  ، دوبن لاحـشوخ  گنج  لاور  زا  ربمایپ  هک  یتسارب  ( 2)
یلها نارخ  ياهتشوگ  گنج  نیا  رد  نانیا  هک  نیا  بلطم  نیا  لیلد.دوب 
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هب راچان  کیدزن  يا  هدنیآ  رد  ناناملـسم  ، دنتفای یمن  نمـشد  رب  يزوریپ  ناکما  دوب و  هدیـشک  لوط  يرتشیب  تدـم  رگا.دـندروخ  ار 
ربیخ ياهژد  هب  ، رمع دعب  ،و  رکب وبا  یهدنامرف  اب  یپایپ  زور  ود  رد  ناناملـسم  تهج  نیمه  هب.دـندش  یم  رـصح  عفر  ینیـشن و  بقع 

لباقم رد  ناناملـسم  هک  دید  ص )  ) ربمایپ ،و  دندنام ناوتان  مجاهت  ود  رد  اهژد  نآ  زا  مادک  ره  حتف  زا  ناناملـسم  نوچ  .دندرب  موجه 
.دمآرب یعطق  لح  هار  ددص  رد  ، دنا هتفرگ  رارق  یگرزب  لکشم 

یعطق لح  هار  اهنت 

مـسجم ، یلع ، یعطق لح  هار  اهنت  ربمایپ  رظن  رد  نوچ.دوب  مالـسا  رکـشل  يارب  ع )  ) یلع یهدـنامرف  گنج  نیا  رد  یعطق  لح  هار  اهنت 
دوـب و مـشچ  درد  یلع  هـک  نآ  هـچ  ، دـنزب تـسد  مـهم  راـک  نآ  هـب  دـناوتب  یلع  اـت  دـش  يا  هزجعم  زورب  زا  ریزگاـن  ربماـیپ  ، دـش یم 
ار وا  شکراـبم  ناـهد  بآ  اـب  ربماـیپ  اذـل  ،و  تفاـی یم  دوبهب  شنامـشچ  هک  نیا  رگم  ، دزادرپب مهم  راـک  نآ  هب  تسناوت  یمن  ، زگره

یمن مهم  راک  نیا  هب  فلکم  وا  تفرگ  یم  ار  یلع  ياج  هک  دوب  یـسک  ناناملـسم  نایم  رگا.تفاـی  افـش  وا  نامـشچ  درک و  هجلاـعم 
یـسک دوب و  مهم  يراک  نآ  یلو  ، تشادن یلاکـشا  دش  یمن  هزرابم  دراو  گنج  نآ  رد  رگا  دوب و  يداع  ریغ  یعـضو  رد  یلع  ، دـش

.دوش زوریپ  نآ  رب  دنک و  هلباقم  رطخ  اب  دناوتب  هک  دوبن  یلع  زج 

درک زورب  هک  يا  هزجعم  ود 

هب ترـضح  نآ  نداد  ربخ  ربمایپ و  تلاسر  نامه  مود  هزجعم.دوب  هزجعم  ود  زا  یکی  ادـخ  لوسر  ناهد  بآ  اب  یلع  نامـشچ  يافش 
تسد هب  ار  حتف  هک  نیا  رگم  ، ددرگ یمنرب  تفرگ  دهاوخ  هدهع  هب  ار  گنج  یهدنامرف  موس  زور  رد  هک  درم  نآ  هک  دوب  ناناملـسم 

حتف یلع  تسد  هب  ار  هعلق  نآ  دنوادخ  هک  دوش  هاگآ  دناوت  یم  رـشب  کی  ناونع  هب  دمحم  هنوگچ  .دـنک  ناناملـسم  بیـصن  شیوخ 
مرکا ربمایپ  نکیل  و.دوش  هزرابم  يریگیپ  زا  عنام  هک  درادرب  يراک  مخز  ای  دوش و  هتـشک  یلع  هک  تسه  لاـمتحا  نیا  ؟ درک دـهاوخ 

یلع يارب  هدنیآ  رد  هک  دناد  یم  دنوادخ  دیوگ و  یم  نخـس  یهلا  یحو  يور  زا  وا  هچ  تفگن  سفن  ياوه  يور  زا  ار  تاملک  نیا 
.دنک حتف  ار  هعلق  وا  تسد  هب  ادخ  ات  ددرگ  یمنرب  وا  هک  نیا  داتفا و  دهاوخ  یقافتا  هچ 

یلع تبیغ  ماگنه  هک  دوب  نینچ  نیا  و 
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تابثا ار  یبلطم  اراکـشآ  رما  نیا.دوب  يزوریپ  حتف و  دیلک  درم ) هکی  نآ   ) یلع روضح  و.دندنام  زجاع  ربیخ  حـتف  زا  شترا  مامت  (ع )
.دوب یمالسا  تلود  داجیاو  ص )  ) ربمایپ طخ  يرجم  یلع  هک  تسا  نیا  نآ  - میتفگ نخس  نآ  هب  عجار  البق  - دنک یم 

دوـخ رب  دراد  قـح  دـشاب  یلع  لـثم  هک  یـسک  اـقح  : هک تفگ  تسار  درک  مهتم  ربـکت  هب  ار  ع )  ) یلع هـک  یـصخش  خـساپ  رد  ، رمع
هقباس اب  تما و  نیا  درف  نیرترواد  وا  هتشذگ  نیا  زا.دش  یمن  راوتسا  مالسا  هیاپ  هنیآ  ره  دوبن  یلع  ریشمش  رگا  دنگوس  ادخ  هب  » دلابب

ینابیتشپ هدعو  هک  درک  مکحم  یلع  شیومع  رسپ  هلیسو  هب  ار  شگرزب  ربمایپ  تشپ  دنوادخ  هتبلا  ( . 7  ) تساهنآ نیرتفیرش  نیرت و 
.تسا خیرات  هنومن  اهنت  ص )  ) ربمایپ زا  وا  ینابیتشپ  سپ.دوب  هداد  ترجه  زا  شیپ  لاسهد  ار  وا  گرزب  فده  هار  رد 

هطبار کی  ربمایپ  اـب  یلع  طاـبترا  سپ  ، داد یمن  ماـجنا  داد  ماـجنا  هچنآ  زج  دوب  هدادـن  مه  ار  لزنم ) نمجنا  زور   ) لوق نآ  یلع  رگا 
ناتخرد زا  مدرم  ! یلع اـی  :» دومرف هک  تشذـگ  موس ) لـصف  رد   ) یلع هب  ربماـیپ  نخـس.تشادن  یناـمیپ  اـی  لوق  هب  يزاـین  ، دوب یعیبط 

«. ...میتخرد کی  زا  وت  نم و  دنفلتخم و 

نآ تمظع  مغر  یلع  - دوب هداد  هدـعو  ، دوـخ هدـننک  يراـی  هب  ص )  ) ربماـیپ هک  ییاـهماقم  هب  اـت  درواـین  ناـبز  هب  ار  هدـعو  نآ  یلع 
هک یتسارب.تسا  هدش  هدیرفآ  نآ  يارب  هک  تسا  یفده  نامه  ربمایپ  هب  يروای  هک  دید  یم  نوچ  داد  ار  لوق  نآ  هکلب  ، دسرب - اهماقم

ياهتنم داد و  دـهاوخ  ود  نآ  ياـضر  يارب  ار  شیتسه  ماـمت  دـشاب  ناـنچ  سک  ره.دوب  هدرک  رپ  شربماـیپ  ادـخ و  هب  قشع  ار  وا  لد 
.دید دهاوخ  نآ  ماجنا  رد  ار  شیبایماک  یتخبشوخ و 

هک هاگ  نآ 
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نآ يارب  دـنوادخ  زگره.درک  یم  رداص  نامرف  ادـخ  بناـج  زا  درک  یم  اـطع  ار  تفـالخ  تیاـصو و  ، يردارب بتارم  یلع  هب  ربماـیپ 
.دیزگ یمنرب  ار  قیال  يدرف  زج  ، بتارم

رایتخا وا  زج  يا  هفیلخ  نیـشناج و  ردارب ، دوخ  يارب  ربمایپ  ، تشادـن یلع  يراکادـف  داهج و  هب  زاین  تلاسر  گرزب  هلاـسم  رگا  یتح 
نیرت هقباـس  اـب  ناناملـسم و  نیرتدنمـشناد  ومه  دوب و  ربماـیپ  هب  مدرم  نیرت  هیبـش  يوخ  قلخ و  تهج  زا  یلع  هک  نآ  هچ  ، درک یمن 
.دمآ یم  رامش  هب  شلوسر  ادخدزن و  ناشیا  نیرتبوبحم  ببس  نامه  هب  دوب و  یهلا  رماوا  هب  تبسن  نانآ  نیرتعیطم  مالسا و  هب  نانآ 

دنراد یم  تسود  ار  یلع  شربمایپ  ادخ و 

نیا :» دومرف ربـیخ  زور  ربماـیپ  هک  سب  نیمه  یلع  هب  تبـسن  شلوسر  ادـخ و  تبحم  زین  شلوسر و  ادـخ و  هب  تبـسن  یلع  تبحم  رب 
و.دراد یم  تسود  ار  شربمایپ  ادـخ و  وا  ، دـیاشگ یم  وا  تسد  هب  ار  ژد  نیا  دـنوادخ  هک  داد  مهاوخ  یـسک  تسد  هب  ادرف  ار  مچرپ 

« ...دنراد یم  تسود  ار  وا  مه  شربمایپ  ادخ و 

نایرب غرم  ثیدح 

سپ ، دروخب ات  دـندروآ  ربماـیپ  يارب  یناـیرب  غرم  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ( 9  ) شکردتـسم رد  مکاح  و  ( 8  ) دوخ حیحـص  رد  يذمرت 
لیم وا  هارمه  هب  دـمآ و  یلع  سپ  « .دـنک لوانت  ار  غرم  نیا  نم  اب  اـت  ناـسرب  ار  دوخ  هاگـشیپ  رد  قلخ  نیرتبوبحم  : ایادـخ راـب  :» تفگ

.درک

ار اهماقم  نآ  ربمایپ  هک  مینیب  یم  - وا راکیپ  تنواـعم و  هب  تلاـسر  زاـین  زا  رظن  فرـص  - دوب اـهماقم  نآ  هتـسیاش  درف  اـهنت  یلع  نوچ 
.دنک یم  اطعا  يو  هب  - دنک زاغآ  ار  راکیپ  يراکادف و  هب  دوخ  دهعت  يافیا  یلع  هک  نیا  زا  شیپ 

نادناخ ياضعا  زا  همه  دندوب و  درم  لهچ  ای  یـس  اهنت  دادـیور  نادـهاش  ، دـنک یم  ضیوفت  ار  اهماقم  نآ  هک  یماگنه  ربمایپ  هوالعب 
.دنک نالعا  ، بسانم یتصرف  نتفای  ماگنه  هب  ناناملسم  رگید  هب  ار  بلطم  نآ  ربمایپ  هک  دوب  یعیبط.ربمایپ 

اب ار  شیوخ  يردارب  ات  درک  عورـش  ترجه  زا  دعب  یکدـنا  راوگرزب  نآ  ، سپ.دـنک نالعا  ار  نآ  جـیردتب  هک  دـید  تحلـصم  ربمایپ 
.دناسرب مومع  عالطا  هب  ع )  ) یلع

.تفگ میهاوخ  نخس  نآ  هب  عجار  هدنیآ  ياه  هحفص  رد  هک  یبلطم  تسا  نیا 

اهتشون یپ 

،ص 222. لکیه نیسح  دمحم  هتشون  ، دمحم تایح  -1

ردپ قاحسا  ردارب  برع  ردپ  لیعامـسا  نوچ   ) برع ، ناشناردارب نایم  زا  يربمایپ  اهیلیئارـسا )  ) نانآ يارب  :» لصف 18 هینثت  رفس  رد  -2
یم رارق  وا  ناهد  رد  ار  منخس  ،و  مزیگنا یم  رب  تسا ) يا  هزات  تعیرش  بحاص  وا  هک  نیا  رد  یـسوم  لثم   ) وت دننام  تساهیلیئارـسا )

دوخ شیپ  زا  سپ   ) مهد
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نادب وا  منک  یم  هیـصوت  نم  هچنآ  هب  سپ  نآرق ) زایتما  تسا  نیا  و.دروآ  یم  نابز  هب  ار  ادـخ  تاملک  نیع  هکلب  دـیوگ  یمن  نخس 
.منک یم  هذخاؤم  نم  ، دروآ یم  نابز  هب  نم  مان  هب  ربمایپ  هک  ار  ینخس  ، دهدن شوگ  ارم  نخس  هک  یناسنا  ره  دنک و  یم  هیصوت 

ملسم ج 15 ص 179-178. حیحص  يراخب ج 5 ص 171 و  حیحص  -3

،ج 2 ص 335. ماشه نبا  هریس  -4

مکاح ج 3 ص 29-28. كردتسم  -5

،ج 2 ص 335. ماشه نبا  هریس  -6

هغالبلا ج 3 ص 179. جهن  حرش  -7

( . ثیدح 3805  ) 8-ج 5 ص 300

9-ج 3 ص 131-130.

مهدزاود لصف 

دیامرف یم  نالعا  ناناملسم  هب  یلع  اب  ار  شیردارب  ربمایپ ،

ام.تسا هتشاد  دوجو  هک  تسا  يا  هنومن  اهنت  يرشب  خیرات  رد  تلود  نیا  دشر  درک و  ومن  هب  عورش  ترجه  زاغآ  زا  یمالسا  تلود 
نامیا ، وا تلادع  راگدیرفآ و  تینادحو  هب  نامیا  زا  هتفرگ  تاشن  يردارب ، ساسا  رب  هک  میرادن  غارس  ار  یتلود  چیه  مالـسا  زا  شیپ 
زاـیتما عوـن  ره  نـالطب  اوـقت و  هـب  زج  يرگید  رب  سک  چــیه  نتــشادن  يرترب  ادــخ و  هاگــشیپ  رد  مدرم  هـمه  يربارب  ، ازج زور  هـب 

غارس ار  یتلود  چیه  مالسا  زا  شیپ  زین  و.دشاب  هدش  اپ  رب  - تسین اریذپ  ار  نآ  یهلا  تلادع  تنس  هک  - يا هلیبق  ای  یموق و  ، یگداوناخ
.دشاب هتسجرب  لوصا  ینابم و  نیا  هب  نامیا  اب  مدرم  زا  یکرتشم  هعومجم  هجوت  هجیتن  نآ  شیادیپ  هک  ، میرادن

هک تساوخ  ربمایپ  یلو.دنام  یم  یقاب  درجم  هشیدنا  کی  تروص  هب  ، تشادـن ینیع  هنومن  رگا  ، ریگارف يردارب  نیا  ، هک نیا  رب  افاضم 
راوتسا شناوریپ  زا  نت  ود  رب  اهنآ  زا  مادک  ره  ماوق  هک  دهدب  یصوصخ  ياهیردارب  لکش  رد  سوسحم  يا  هنومن  ناناملسم  مومع  هب 

رفن ود  نآ  زا  کی  ره  ، سپ.دننک یم  زاغآ  یلمع  تروص  هب  توخا  عون  نآ  رد  ادـخ  يارب  ار  دوخ  يردارب  هدـناوخ  ردارب  ود.دـشاب 
نادب
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.دومرف نالعا  داجیا و  ترجه  زا  سپ  ربمایپ  ار  هژیو  ياهیردارب  نیا.شیردام  ردپ و  ردارب  اب  هک  دنک  یم  راتفر  يرگید  اب  هنوگ 

تفرگ میمـصت  ص )  ) ربمایپ ، ددرگ یمرب  ترجه  زا  لبق  لاس  هد  هب  شندـمآ  دوجو  هب  خـیرات  هک  دوب  ییردارب  ، اهیردارب نآ  نایم  زا 
هک دوب  یتوخا  ناـمه  نآ.دـنک  یموـمع  نـالعا  زین  ناناملـسم  هب  دوـب  هدرک  نـالعا  نویمـشاه  هب  هکم  رد  هک  نیا  زا  سپ  ار  نآ  هک 

.درک داجیا  یلع  دوخ و  نیب  لزنم  نمجنا  زور  رد  ص )  ) ربمایپ

نب ناـبتع  رمع و  نـیب  ، دـیز نـب  هجراـخ  رکب و  یبا  نـیب  ، رمع رکب و  وـبا  نـیب  ، ترجه زا  سپ  ربماـیپ  :» تـسا هدـمآ  یبـلح  هریــس  رد 
نب نامحرلا  دبع  نیب  ذاعم و  نب  دعـس  هدـیبع و  وبا  نیب  ، هثراح نب  دـیز  ریـضح و  نب  دیـسا  نیب  ، لالب یمعثخ و  میور  یبا  نیب  ، کلام

یلع و سپ  ! تسا نم  ردارب  نیا  [: تفگ [و  تفرگ ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  تسد  سپـس  ، تسب توـخا  دـقع...عیبر  نب  دعـس  اـب  فوـع 
(1 « ) ...دندوب ردارب  ود  هللا  لوسر 

توخا دقع  راصنا  نارجاهم و  زا  دوخ  باحـصا  نیب  ص )  ) ادـخ لوسر  :» دـنک یم  لقن  ار  لیذ  بلطم  ، هیوبنلا هریـسلا  رد  ماشه  نبا  و 
نم ردارب  نیا  : تفگ تفرگ و  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  تسد  ، سپـس دـیوش ! هدـناوخ  ردارب  رفن  ود  رفن  ود  ادـخ  يارب  : تـفگ ،و  تـسب

وا تمظع  هب  ادخ  ناگدنب  زا  یسک  هک  - نایناهج راگدرورپ  هداتـسرف  ناراگزیهرپ و  ياوشیپ  نالوسر و  دیـس  ادخ  لوسر  ، سپ ! تسا
.تسا ردارب  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  - تسین وا  دننامه  و 

قیدص رکب  وبا.دنردارب  ادخ  لوسر  مداخ  هثراح  نب  دیز  اب  هللا  لوسر  يومع  ادخ و  لوسر  ریش  ادخ و  ریـش  بلطملا  دبع  نب  هزمح  »
باطخ و نب  رمع  ، دنردارب جرزخ  هلیبق  زا  ثراحلب  ردارب  ریهز  نب  هجراخ  هفاحق و  یبا  دنزرف 
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( . 2 « ) ...دنشاب یم  ، ردارب جرزخ  هلیبق  زا  فوع  نب  رمع  نب  فوع  نب  ملاس  ینب  ردارب  کلام  نب  نابتع 

: دشاب هتشاد  یپ  رد  هجیتن  ود  تسا  نکمم  عون  نیا  زا  يردارب  هتبلا 

زا رفن  ود  هک  نیا  لثم  درادن  دوجو  ینوخمه  تبارق  چیه  هک  ییاج.ینوخمه  ياج  هب  ادـخ  هب  یکیدزن  كالم  ندرک  نیزگیاج  ( 1)
تبارق عون  نیا  رد.دـشاب  ینوخمه  هلزنم  هب  مالـسا  نید  هب  نانآ  ناـمیا  ادـبم و  هب  برق  هک  دنـشاب  هلیبق  ود  رهـش و  ود  زا  اـی  هلیبق  ود 

نیا شیادیپ  هک  نانچ.دزاس  یم  هدامآ  ادبم  نیا  هب  تمدخ  هار  رد  يراکمه  يارب  ار  ادخ  هار  رد  ردارب  ود  هک  تسا  هتفهن  يا  هزیگنا 
يزیچ شرگید  دنواشیوخ  اب  ود  نآ  زا  یکی  نایم  هچ  رگا  - يرگید هب  تبـسن  ار  ردارب  ود  زا  کی  ره  یتیبرت  یحور و  تبارق  زا  عون 

.دراد رانکرب  - دوش یتوادع  ای  مهافتءوس و  هب  رجنم  هک 

کی ره  یتسارب.ددرگ  یم  رگید  هلیبق  دارفا  اب  ناشیا  زا  کی  ره  یتسود  ثعاب  ، هلیبق ود  زا  صخـش  ود  ناـیم  يردارب  ، نیا زا  هتـشذگ 
تسود ار  وا  هک  دنراد  یبسن  ناشیوخ  نانآ  زا  مادک  ره.دراد  یم  تسود  دیدج  یمالـسا  توخا  هزیگنا  اب  ار  يرگید  ، رفن ود  نآ  زا 

نیا نایم.دنک  یم  يراکادف  ناشیا  يارب  زین  وا  دنک و  یم  يراکادـف  وا  هب  تبـسن  نانآ  ، دراد یم  تسود  ار  نانآ  زین  وا  دـنراد و  یم 
یحور يردارب  ، بیترت نیا  هب.دوش  یم  داجیا  مکحم  يدنویپ  يدوزب  دراد  یحور  هطبار  ناشدنواشیوخ  اب  هک  یسک  نادنواشیوخ و 

.ددرگ یم  یحور  تبارق  يارب  کمک  ینوخ  يدنواشیوخ  هکنانچمه.دریگ  یم  رارق  یبسن  يدنواشیوخ  فیدر  رد 

زا يردارب  نیا  هک  نآ  هژیوب  ، دراد صخـش  ود  نیب  یحور  هباشت  زا  تیاـکح  هک  تسا  یتیـصوصخ  يردارب  عون  نیا  رد  یتسارب  ( 2)
باحصا هب  درف  نیرتانشآ  ینعی  ص )  ) ادخ لوسر  بناج 
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( - ص  ) ربماـیپ هزادـنا  هب  - دوخ یحور  ياهتهابـش  هب  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  زا  يرفن  ود  چـیه  هک  نآ  هچ  ، دـشاب هدـش  نییعت  دوـخ ،
هب نانآ  صالخا  هزادـنا  هب  - ناناملـسم مالـسا و  عفن  هب  ود  نآ  هب  کمک  يارب  یلماع  يردارب  هک  تسا  هلیـسو  نادـب.درادن  تخانش 

.دشاب یم  - یمالسا لوصا 

؟ تسیچ یلع  ربمایپ و  نایم  يردارب  زا  دوصقم 

نیب ام  يردارب  هک  مینیب  یم  میهد  رارق  هجوت  دروم  - ترجه زا  دـعب  ترجه و  زا  شیپ  - ار یلع  ادـخ و  لوسر  نایم  يردارب  هاـگ  ره 
ربمایپ هک  نآ  هچ.دنک  یمن  بیقعت  ، تسا رهـش  ود  زا  ای  رهـش و  کی  زا  هلیبق  ود  ندش  کیدزن  زا  ترابع  هک  ار  فده  نیلوا  ، ود نآ 
يارب هزیگنا  هک  میریگ  یم  هجیتن  هلیـسو  نادـب.دندوب  لوا  هجرد  زا  ومع  رـسپ  ود  هکلب  ، هلیبق ود  زا  هن  دـندوب و  رهـش  ود  زا  هن  یلع  و 

هک ینامیپ  يارب  تسا  يدـیکات  تیبثت و  ، توخا نامه  دوخ  لاح  نیع  رد.تسا  نانآ  یحور  هباشت  ناـمه  یلع  ربماـیپ و  نیب  يردارب 
نانآ زا  دروآ و  درگار  دوخ  کیدزن  ناگتـسب  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دوب  يزور  نآ  ، دوب هتـسب  ترجه  زا  شیپ  لاس  هد  یلع  اب  ربمایپ 
اهنت یلع.دوب  دـهاوخ  نانآ  نایم  رد  وا  نیـشناج  یـصو و  ، ردارب هک  داد  هدـعو  هدـننک  کمک  صخـش  هب  درک و  کمک  تساوخرد 

« .دوب مهاوخ  وت  راکددم  نم  هللا  لوسر  ای  :» تفگ ربمایپ  هب  هک  دوب  يدرف 

ملع ، يوخ قلخ و  رظن  زا  وا  هب  مدرم  همه  زا  ، دنک یم  باختنا  دوخ  يارب  ربمایپ  هک  يردارب  دراد  راظتنا  ربمایپ  هک  میوگب  مهاوخ  یم 
يا هدرکن  رایتخا  باختنا و  وت  هک  تسا  يردارب  ، دیا هدمآ  ایند  هب  ردام  ردپ و  کی  زا  هک  وت  ردارب  یتسارب.دـشاب  رت  هیبش  صالخا  و 

اهنت هن  وا  وت و  نیب  یهاگ.تسا  هدش  دلوتم  وت  ردارب  ناونع  هب  هکلب  يا  هدیزگنرب  دوخ  يردارب  يارب  و 
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دوخ يردارب  هب  ار  وا  هک  اسب  يا  یـشاب  ریخم  وا  هراب  رد  وت  رگا.درادـن  دوجو  مه  یتقادـص  تیمیمـص و  هکلب  تسین  یحور  توخا 
! ینکن باختنا 

هک یحلاص  راکزیهرپ  دارفا  دندایز  هچ  تسا و  هتخاس  مزلم  ینادان  درف  يردارب  هب  ار  وا  ، يدنواشیوخ هک  ییاناد  دـنمدرخ  رایـسب  هچ 
تخبـشوخ و ینامز  ردام  ردپ و  کی  زا  ردارب  ود.تسا  هدرک  راکدـب  تخبدـب و  یـصخش  يردارب  هب  روبجم  ار  نانآ  يدـنواشیوخ 

.دنشاب نوگمه  قالخا  شنیب و  رظن  زا  ، هتشاد یحور  هباشت  هک  دنوش  یم  بایماک 

نیرت هیبش  یناور  رظن  زا  تاقوا  رتشیب  ینک  یم  باختنا  - یگنادرم لقع و  يریذـپ  لکـش  نارود  رد  - دوخ يارب  وت  هک  ار  يردارب  اما 
ربماـیپ ادـخ و  هداتـسرف  ، دـنک یم  باـختنا  ردارب  ، دوخ يارب  هک  یـسک  نآ  هاـگ  ره.تسا  وت  هب  درف  نیرتکیدزن  ، دادعتـسا تهج  زا  و 

رظن زا  وا  هب  مدرم  نیرت  هیبـش  وا  ردارب  کـش  نودـب.تسا  یمتح  يرما  شردارب  وا و  ناـیم  ینوگمه  نیا  هک  تسین  يدـیدرت  ، دـشاب
نیا هتبلا.تسا  رتاوـتم  يربـخ  نیا  تسا و  یـصخشم  رما  خـیرات  رد  یلع  اـب  ربماـیپ  يردارب.دوـب  دـهاوخ  صـالخا  شناد و  ، تلـصخ

هدروآ ادـخ  ربمایپ  زا  حیحـص  قیرط  ود  هب  دوخ  كردتـسم  رد  مکاح.تشاد  ار  دوخ  صاـخ  تیمها  اـنعم و  ربماـیپ  بلق  رد  يردارب 
لزنم زا  - دیشخرد یم  شا  هرهچ  هک  یلاح  رد  - يزور ادخ  ربمایپ  ( 3 !« ) ینم ردارب  ترخآ  اـیند و  رد  وت  :» دومرف یلع  هب  وا  هک  تسا 

: دومرف ربمایپ  ، دیسرپ ار  تلع  فوع  نب  نامحرلا  دبع  ، دش نوریب 

همطاـف رـسمه  ار  یلع  ادـخ  هک  نیا  رب  ینبم  تسا  هدیـسر  مرتـخد  میوـمع و  رـسپ  ردارب و  هراـبرد  يا  هدژم  مراـگدرورپ  بناـج  زا  »
(4  ) ینم قیفر  هارمه و  ، ردارب تشهب  رد  وت  :» دومرف یلع  هب  ربمایپ.تسا  هدینادرگ 

رارق بطاخم  ، دوب هثراح  نب  دیز  رفعج و  شردارب  وا و  هب  طوبرم  هک  يدروم  رد  ار  یلع  يزور  ربمایپ 
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(5 !« ) ...ینم هارمه  ردارب و  یلع  ای  وت  اما  و  :»... دومرف ، هداد

ارم ینک و  یم  لمع  نم  هدـعو  هب  ینک و  یم  ادا  ار  مضرق  ، ینم ریزو  ردارب و  وت  :» تفگ وا  هب  هتـسب و  يدـهع  یلع  اـب  ربماـیپ  يزور 
(6 « ) ...يزاس یم  همذلا  ئیرب 

وا : تفگ یخوش ) هب   ) نمیا ما  !« بلطب نم  دزن  ار  یلع  مردارب  :» دومرف نمیا  ما  هب  ادـخ  ربمایپ  ، دـش رازگرب  یلع  اب  همطاف  فاـفز  نوچ 
دـیبلط و وا  دزن  ار  یلع  ، سپ ! نمیا ما  يا  يرآ  : دومرف ربماـیپ  ؟ يروآ یم  رد  وا  جاودزا  هب  ار ) ترتخد   ) لاـح نیع  رد  تسوت و  ردارب 

( . 7 « ) ...دمآ وا 

نانز يوناب  رسمه 

هب ار  وا  ، دوزفا نآ  رب  زین  يرگید  ریظن  یب  راـختفا  هـکلب  ، درکن هدنــسب  وا  اـب  شیردارب  نـالعا  دـح  رد  یلع  تشادــیمارگ  رد  ربماـیپ 
اب نانز  يوناب  ای   ) تشهب لها  نانز  يوناب  هک  نیا  رب  داد  یهاوگ  وا  هرابرد  هک  ار  ارهز  همطاف  شرتخد  درک و  باختنا  دوخ  يداـماد 

هدروآ مشخ  هب  ارم  ، دروآ مشخ  هب  ار  وا  هک  ره  ، تسا نم  نت  هراـپ  همطاـف  :» تفگ وا  هراـبرد  و  ( . 8  ) داد رارق  وا  رـسمه  تسا  نامیا )
هدیدن رت  هیبش  ص )  ) ادخ لوسر  هب  همطاف  زا  ار  یسک  ، نایب مالک و  رظن  زا  :» تسا هتفگ  وا  هرابرد  نینمؤملا  ما  هشیاع  و  ( . 9 « ) .تسا

یم تفرگ و  یم  ار  وا  تسد  تساـخ و  یمرب  اـج  زا  وا  مارتـحا  هب  تفگ و  یم  دـمآ  شوخ  ، دـش یم  دراو  ربماـیپ  رب  هاـگره  وا  ،و  ما
( . 10 « ) دناشن یم  دوخ  ياج  رد  دیسوب و 

( . 11 « ) ار شردپ  رگم  ما  هدیدن  وا  زا  رتوگتسار  ار  یسک  :» تفگ یم  ، درک یم  دای  ربمایپ  رتخد  همطاف  زا  هاگ  ره  هشیاع 

یم داد و  یم  در  باوج  نانآ  هب  ص )  ) ربماـیپ دـندوب  ناـنز  يوناـب  اـب  جاودزا  راتـساوخ  ، باحـصا زا  يا  هتـسجرب  ياهتیـصخش  هتبلا 
فرح نیا  زا  وا  دوصقم  میادخ و  نامرف  رظتنم  هراب  نیا  رد  نم  :» تفگ
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.تسادخ بناج  زا  يروتسد  رظتنم  يو  جاودزا  هرابرد  هک  دوب  نیا 

يرجه لوا  لاـس  رد  ، سپ ! « يا هتـسیاش  يدـمآ و  شوخ  :» تفگ وا  هب  ربماـیپ  ، درک ار  وا  اـب  يرـسمه  تساوـخرد  یلع  هک  یماـگنه 
.درک فافز  وا  اب  يرجه  مود  لاس  رد  ردب  گنج  زا  سپ  ، یلع.دروآ رد  وا  يرسمه  هب  ار  شرتخد 

هک دوب  تما  نیا  یتمیق  رد  ود  اـه  هرمث  نیا  هلمج  زا.دـشاب  هتـشاد  يریظن  یب  ياـه  هرمث  هک  دوب  نآ  جاودزا  نیا  ردـقم  هک  یتـسارب 
نسح تسا و  تشهب  لها  نانز  يوناب  همطاف  هک  دهد  یم  هدژم  هدمآ ، نامسآ  زا  يا  هتشرف  هک  دومرف  ناشردام  اهنآ و  هرابرد  ربمایپ 

( . 12  ) دنتشهب لها  ناناوج  رورس  ود  نیسح  و 

ربمایپ و نادناخ  ، هداوناخ نیا  هناگ  راهچ  ياضعا  ،و  تفرگ لکـش  ، مالـسا خـیرات  رد  اه  هداوناخ  نیرتفیرـش  راوگرزب  ود  نآ  دـلوت  اب 
نامه نادناخ  نیا.دنتسرف  دورد  زین  نانآ  رب  وا  رب  نداتسرف  تاولـص  ماگنه  ات  درک  رومام  ار  ناناملـسم  ربمایپ  هک  دندیدرگ  وا  ترتع 

زا ینمیا  بجوم  اهنآ  يوریپ  هک  دنلقثود  زا  یکی  نانآ  اریز  تسا  هتشاداو  نآ  ياضعا  يوریپ  هب  ار  ناناملـسم  ص )  ) ربمایپ هک  تسا 
.تسا یهارمگ 

تسا هدوتس  ار  شتلیضف  دنوادخ  هک  يا  هداوناخ 

نادـناخ و نیا  تمظع  رب  لیلد  تسا ، هتفگن  یحو  نابز  یهلا و  نامرف  هب  زج  ینخـس  چـیه  وا  هداوناـخ  یلع و  هراـبرد  ص )  ) ربماـیپ
زا اه  هیآ  نیا  رد  ،و  تسا هداتـسرف  ورف  ناشیا  هراـبرد  یپاـیپ  هیآ  هدـجیه  دـنوادخ  هک  سب  نیمه  مالـسا  رد  ناـنآ  هتـسجرب  هاـگیاج 

.تسا هتفگ  نخس  تشهب  رد  ناشیا  هبترم  هداوناخ و  نیا  یتسود  ادخ  يراکادف و 

رد یجنلبش  و  ( 13  ) نآرقلا بیارغ  رد  يروباشین  نیدلا  ماظن  ، فاشک رد  يرـشخمز  ، ریبک ریـسفت  رد  يزار  ماما  ، طیـسبلا رد  يدحاو 
دندرک رذن  همطاف  یلع و  ، دندش ضیرم  نیسح  نسح و  هک  دنا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  ( 14  ) راصبالا رون 
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زا دروم  نآ  رد  هضف  ناشزینک  نیسح و  ، نسح سپ  ، دنریگب هزور  ادخ  زا  يرازگـساپس  ناونع  هب  زور  هس  دنبای  افـش  ناشنادنزرف  رگا 
.دندرک يوریپ  نانآ 

وج نان  يرادـقم  زج  زور  هس  نآ  مامت  رد  هداوناخ  نیا  دزن.دـنتفرگ  هزور  یپایپ  زور  هس  هداوناـخ  ياـضعا  دـنتفای و  افـش  دـنزرف  ود 
هضف شدنزرف و  ود  رسمه  ،و  داد وا  هب  ار  دوخ  كاروخ  یلع  ، تساوخ ماعط  دمآ و  يدنمتسم  ، راطفا ماگنهب  لوا  زور.تشادن  دوجو 

موس زور  رد.دـنداد  وا  هب  دوب  ناشیا  دزن  هچنآ  ، دـیبلط ییاذـغ  دـمآ و  یمیتی  راطفا  ماگنه  هب  مود  زور  رد.دـندرک  ار  راـک  ناـمه  زین 
هرابرد ار  یتا  له  هروس  دـنوادخ  سپ ، ، دـنداد ماجنا  ار  مود  لوا و  زور  راک  نامه  هداوناـخ  نآ  تساوخ و  ییاذـغ  ،و  دـمآ يریـسا 

: تسا هدمآ  ریز  هفیرش  تایآ  نآ  رد  هک  درک  لزان  نانآ 

صاخ یعون  هب  دنـشون  یم  نآ  زا  ادـخ  ناگدـنب  هک  يا  همـشچ.دشاب  یتشهب  روفاـک  اـب  هتخیمآ  رد  هک  دـنماشایب  یماـج  زا  ناـکین  »
رب ار  دوـخ  ماـعط  ادـخ  یتـسود  يارب  و.تـسا  ریگارف  شبیــسآ  هـک  يزور  زا  دنــسرت  یم  دـننک و  یم  رذـن  هـب  ياـفو.دراد  ناـیرج 
زا اـم  یتسارب.میهاوخ  یمن  امـش  زا  یـساپس  شاداـپ و  ، مینک یم  ماـعطا  ار  امـش  ادـخ  يارب  طقف.دـنناروخ  یم  ریـساو  میتـی  ، دنمتـسم

بیسآ زا  ار  نانآ  دنوادخ  سپ.دشاب  یتخـس  لامک  رد  دوش و  هدیـشک  مهرد  اه  هرهچ  هک  میـسرت  یم  يزور  هرابرد  نامراگدرورپ 
« ...دهد رارق  ریرح  تشهب و  ار  نانآ  شاداپ  دندرک  ربص  هک  نآ  لیلد  هب  و.دـنک  رـضاح  ار  اهنآ  نامداش  هزات و  درادـهگن و  زور  نآ 

(15)

ناشکاروخ یـسک  هچ  يارب  ، دنیوگب هداوناخ  نیا  ياضعا  هک  هدـماین  یتیاور  چـیه  رد  هک  تسا  نیا  تسا  رکذ  لباق  هک  ییاهزیچ  زا 
شاداپ و مینک و  یم  ماعطا  ار  امش  ادخ  يارب  اهنت  :» دنداد نانیا  هب  ار 
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هچنآ دنوادخ  ، سپ دنتفگن  ناشنابز  هب  دنتشاد و  ناهنپ  ار  نآ  دوخ  كاپ  ياهلد  رد  ناشیا  هک  یتسارب   . میهاوخ یمن  امش  زا  یـساپس 
نینچ ناناملـسم  زا  کی  چـیه  هرابرد  ، تسا ینآرق  یهاوگ  اهنت  نیا.دومرف  راکـشآ  دوخ ، باتک  رد  دـندوب  هتـشاد  ناهنپ  نانآ  هک  ار 

هک میتسناد  یمن  ام.دوب  ریظن  یب  خـیرات  رد  هداوناخ  نیا  يراکادـف  هک  نیا  يارب  رگم  دـشن  ماجنا  راک  نیا.تسا  هدـشن  لزاـن  ییحو 
نادنمزاین هب  ادخ  ياضر  يارب  یپایپ  زور  هس  ار  دوخ  يرورـض  ياذغ  دنتـشاد و  اور  دوخ  ناج  رب  ار  يراثیا  نینچ  هداوناخ  نیا  مامت 

نادـنزرف - هلهابم هیآ  تداهـش  هب  - شدـنزرف ود  ربماـیپ و  نت  هراـپ  شرـسمه  و  ص )  ) ربماـیپ ردارب  یلع  هک  نآ  هچ  ؟ هن ارچ  و.دـنداد 
.دنربمایپ

اب هک  تخاس  رومام  ار  وا  همیرک  هیآ  رد  دـنوادخ  هک  يزور  - ادـخ ربمایپ  هک  دنتـسه  یناسک  ناـمه  راوگرزب  هداوناـخ  نیا  ياـضعا 
دنلب ، ربمایپ زا  سپ  نانآ  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  ناـشیا  ندرب  هارمهب  نیا  درب و  هارمه  دوخ  اـب  ار  ناـنآ  - دـنک هلهاـبم  نارجن  ياراـصن 

بوچراـهچ زا  یلع  ربماـیپ و  ناـیم  هقـالع  هک  تسا  بلطم  نیا  رگناـیب  - یـصوصخ روطب  - یلع ندرب  ،و  دنناناملـسم همه  زا  رت  هبترم 
هلزنم هب  ربمایپ  هب  تبسن  یلع  هک  دید  میهاوخ  هدنیآ  ياه  هحفـص  رد.تسا  هدیـسر  یگناگی  داحتا و  هجرد  هب  ، هدرک زواجت  يردارب 

.تسوا ناج 

اهتشون یپ 

1-ج 2 ص 97.

2-ج 1 ص 505.

.تسا هدرک  تیاور  دلج 5  دوخ  حیحص  رد  يذمرت  3-ج 3 ص 14 و 

هسمخلا ج 1 ص 114 لئاضف  دوخ  باتک  رد  يدابآزوریف   ) ربلا ج 2 ص 460 دبع  نبا  ، باعیتسا دادغب ج 12 ص 268 و  خیرات  -4
( .تسا هدرک  لقن  ار  نآ 

دعس ج 8 ص 114. نبا  تاقبط  -5

لامعلا ج 6-ص 155. زنک  -6

مکاح ج 3 ص 159. زا  نیحیحص  كردتسم  -7

رد ار  نآ  يراخب  -8

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 174 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدرک  تیاور  ، توبن ياهتمالع  باب  رد  تقلخ  زاغآ  باتک  رد  هشیاع  زا  شدنس  اب  دوخ  حیحص 

.همطاف تبقنم  ربمایپ و  يدنواشیوخ  بقانم  باب  رد.باتک  نامه  -9

.تسا هدرک  تیاور  كردتسم ج 3-ص 154  رد  مکاح  -10

كردتسم ص 160. -11

.تسا هدرک  تیاور  دوخ ج 2 ص 306  حیحص  رد  ار  نآ  يذمرت  -12

يربط ج 29 ص 113-112. ریسفت  رب  هیشاح  -13

14-ص 102.

ياه 13-5. هیآ  ( 76  ) رهد هروس  -15

مهدزیس لصف 

ص)  ) ربمایپ اب  هطبار  رد  نآرق  رد  یلع  هاگیاج 

ص)  ) ربمایپ زا  مالـسا  هب  عجار  ات  دندمآ  هنیدم  هب  نمی  نارجن  ياراصن  زا  یگدنیامن  هب  یهورگ  ، ربمایپ ترجه  زا  سپ  مهن  لاس  رد 
وگتفگ نیا  رد  ربمایپ  هک  دـش  ییوگتفگ  ثحب و  ربمایپ  اب  نانآ  ناـیم  و.دـنزادرپ  جاـجتحا  هب  نید  هراـبرد  وا  اـب  دـننکب و  ییاـهلاؤس 

تامیلعت هب  تبـسن  دوخ  یفنم  عضوم  رد  ناـنآ  نکیل  و.درک  ناـیب  وا  تاـمیلعت  حیـسم و  ترـضح  هب  تبـسن  ار  مالـسا  تبثم  عضوم 
هورگ ود  ندرک  نیرفن  هلهابم  .تخاـس  ناـنآ  اـب  هلهاـبم  هب  روماـم  ار  ربماـیپ  دـش و  لزاـن  یحو  هاـگ  نآ.دـندرک  يراـشفاپ  یمالـسا 

وت اب  نایرج  ندـش  نشور  زا  سپ  سک  ره  :» دـنک لزان  ار  شباذـع  تسا  لـطاب  هک  نآ  رب  دـنوادخ  هلیـسو  نادـب  اـت  تسا  مصاـختم 
ناـیوگغورد راـثن  ار  ادـخ  تنعل  مینک و  يراز  هبـال و  ، میروآ درگ  ار  دوخ  ناـکیدزن  ناـنز و  نادـنزرف و  دـییایب  وگب.دـنک  هلداـجم 

( . 1  ) مینادرگ

رد يروباـشین.درک  توـعد  هلهاـبم  هـب  ار  یحیــسم  هورگ  نآ  دــش و  تـمحز  راـچد  تـشاد  هـک  یتیروماـم  لـیلد  هـب  ص )  ) ربماـیپ
تـسا هدرک  رومام  ارم  دـنوادخ  : دومرف نانآ  هب  ربمایپ  :» تسا هدرک  لقن  ار  ریز  بلطم  ، دوخ ناقرفلا  بئاـجع  نآرقلا و  بئارغ  : ریـسفت

یم تروشم  مه  اب  دوخ  راک  هرابرد  میدرگ و  یم  زاب  ام  ! مساقلا وبا  يا  دـنتفگ  ، منک هلهابم  امـش  اب  دـیدشن  ناـهرب  ياریذـپ  رگا  هک 
نوچ و.مییآ  یم  وت  دزن  هب  هاگ  نآ  ، مینک
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ادخ هب  : تفگوا ؟ تسیچ وت  رظن  ! حیسملا دبع  يا  : دنتفگ دوب  ریبدت  اب  نادراک و  يدرم  هک  یگدنیامن  تایه  مود  صخش  هب  دنتشگزاب 
ناتبحاص هرابرد  ار  عطاق  نخـس  یتسارب  و.ادـخ  بناج  زا  هداتـسرف  تسا  يربمایپ  دـمحم  هک  دـیتسناد  امـش  اراصن  تیعمج  يا  مسق 

نایم زا  نانآ  کچوک  گرزب و  هک  نآ  رگم  درکن  هلهابم  يربماـیپ  اـب  یموق  زگره  ، دـنگوس ادـخ  هب  و.درک  ناـیب  امـش  يارب  حیـسم 
دیزرو و يراشفاپ  دوخ  نید  رب  دیتسیاب و  دوخ  عضوم  رد  ، دیرادن شوخ  رگا  ! دیوش یم  هراچیب  دینکب  ار  راک  نیا  رگا  امـش  و.دـنتفر 

.دیدرگ زاب  دوخ  ياهرهش  هب  دیراذگاو و  دوخ  لاح  هب  ار  درم  نیا 

رب هایس  يوم  زا  ییابع  هک  یلاح  رد  تسا  هدمآ  نوریب  هلهابم  يارب  وا  دندید  ، دمآ ص )  ) ربمایپ روضح  هب  نایحیسم  یگدنیامن  تایه 
یم تکرح  وا  یپ  رد  ع )  ) همطاـف تشاد و  تسد  رد  ار  ع )  ) نسح تسد  دوب و  ترـضح  نآ  شوـغآ  رد  ع )  ) نیـسح ; تشاد شود 

نیمآ امــش  مدرک  اـعد  نـم  تـقو  ره  تـفگ  یم  اــهنآ  هـب  ص )  ) ربماــیپ ،و  درک یم  تـکرح  همطاــف  رــس  تـش  زین  ع )  ) یلع ، درک
زا دنرادرب و  اعد  هب  تسد  رگا  هک  منیب  یم  ار  ییاه  هرهچ  نم  ! اراصن هورگ  يا  : تفگ درک و  ناهارمه  هب  ور  نارجن  فقـسا.دییوگب 
زور ات  نیمز  يور  رب  دیوش و  یم  كاله  هک  دینکم  هلهابم  وا  اب  سپ  ! دـنک دـهاوخ  اروف  ، دـنکب اج  زا  ار  هوک  هک  دـنهاوخب  دـنوادخ 

هلهابم وت  اب  هک  تسا  نیا  ام  میمـصت  ! مساقلا وبا  يا  : دـنتفگ دـندرک و  ربمایپ  هب  ور  ، سپـس.دنام دـهاوخن  یقاب  یحیـسم  کـی  تماـیق 
( . 2 « ) ...مینکن

هب هلهابم  ناتـساد  رد  ار  نیـسح  نسح و  همطاف ، ، یلع ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  قیرط  نیدـنچ  زا  دوخ  ریـسفت  رد  يربط 
( . 3  ) دوب هدروآ  دوخ  هارمه 

دعس زا  ملسم  حیحص  رد  و 
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ص)  ) ادـخ ربماـیپ  مـیروآ  درگ  ار  دوـخ...و  نادـنزرف  دـییایب  :» دـش لزاـن  هـیآ  نـیا  نوـچ  هـک  تـسا  هدـش  تـیاور  صاـقو  یبا  نـب 
تایه هب  ات  دوب  هدرک  رومام  ار  شربماـیپ  دـنوادخ  ( . 4 « ) دـننم تیب  لها  نانیا  اهلراب  تفگ : دـیبلط و  ار  نیـسح  نسح و  ، همطاف ، یلع
رـضاح ار  نینـسح  ربمایپ  نامرف  نیا  تعاطا  يارب  « ...میروآ درگ  ار  دوخ  ناکیدزن  نانز و  ، نادنزرف دیئایب  :» دیوگب نارجن  یگدـنیامن 
لوسر تیب  لها  زا  نانز  نیرت  هتسجرب  وا  هک  تساوخ  روضح  هب  ار  همطاف  ; دندوب وا  نادنزرف  تقیقح  رد  وا و  رتخد  نارـسپ  هک  درک 

؟ وا نانز  زا  هن  تسا و  ربمایپ  نارسپ  زا  هن  هک  دوب  هدروآ  ار  یلع  نانآ  هارمه  هب  ارچ  نکیل  و.دوب 

نیا رب  لیلد  یلع  ندرب  هک  یتسارب  .دشاب  « انسفنا لاعتم  يادخ  هدومرف  رد  لخاد  هک  نیا  رگم  ، تسین ییاج  هکرابم  هیآ  رد  یلع  يارب 
وا تقیقح  رد  ، سپ دروآ  یم  باسح  هب  نینچ  ار  وا  ادـخ  ربمایپ  رگا  دروآ و  یم  باسح  هب  دوخ  هلزنم  هب  ار  وا  ادـخ  ربمایپ  هک  تسا 

و.میوا زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  : دومرف یم  احیرـص  یفلتخم  دراوم  رد  ادـخ  ربمایپ.تسا  هتـسناد  زاـتمم  ناناملـسم  همه  ناـیم  رد  ار 
بناج زا  یسک  وا و  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  :» دومرف یم  هک  دینـش  ادخ  ربمایپ  زا  دوخ  وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هدانج  نب  یـشبح 

( . 5 « ) .یلع زجب  دهد  یمن  ماجنا  ار  يراک  نم 

نومام و  ع )  ) اضر ماما  نایم  يوگتفگ  ثحب و 

تماما رب  یلیلد  هچ  :» تفگ ع )  ) اـضر ماـما  هب  نوماـم...داتفا  قاـفتا  نوماـم  و  ع )  ) اـضرلا یلع  ماـما  نیب  هک  ییوگتفگ  تساـبیز  هچ 
.تسا مکسفنا  انسفنا و  و  :» یلاعت يادخ  لوق  شتماما  رب  لیلد  : داد باوج  ماما  »؟ دراد دوجو  تدج 

هب وا  نداد  رارق  ، هلهابم ناتساد  رد  ع )  ) یلع ندرب  هارمه  هک  تسا  نیا  ع )  ) اضر ترضح  دوصقم 
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نوماـم هاـگ  نآ.تسا  ناناملـسم  ياوـشیپ  يو  هک  تـسا  نآ  ندوـب  ص )  ) ربماـیپ دوـخ  هـلزنم  هـب  تـسا و  ص )  ) ربماـیپ دوـخ  هـلزنم 
نیا [ نآ زا  سپ  ] رگا يرآ  : دومرف باوج  رد  ع )  ) ماما [ دوب تسار  امـش  فرح  ] دوبن مکءاسن  انءاسن و  و  :» یلاعت يادخ  لوق  رگا  : تفگ

.دوب یمن  مکءانبا  انءانبا و  «و  ادخ نخس 

دزن رد  صخش  نامه  تسا  نکمم  دشاب و  یلع  اب  ناسمه  تلیضف  رد  یسک  ناناملسم  نایم  دراد  ناکما  هک  تسا  نیا  نومام  روظنم 
هارمه هب  ، دـنیب یم  دوخ  دـننامه  هک  ار  یـصاخشا  همه  تسا  هتـساوخن  ربمایپ  نکیل  و.دـشاب  هدوب  ص )  ) ربماـیپ سفن  هلزنم  هب  ربماـیپ 
ماـمت تسا  هتـسیاش  هک  تسا  « اـنءاسن هملک  بلطم  نیا  رب  یلیلد  و.تسا  یلع  وا  تسا و  هدرک  راـضحا  ار  ناـنآ  زا  یکی  هـکلب  ، دروآ
تهج زا  هک  ار  نانآ  زا  یکی  ص )  ) ربمایپ نکیل  ،و  مینادـب نآ  لومـشم  ار  يرـسمه  تبـسن و  تهج  زا  ص )  ) ربمایپ هب  بستنم  ناـنز 

.دنراد ترضح  نآ  هب  باستنا  هک  ینانز  زا  يا  هنومن  ناونع  هب  دوب  ع )  ) همطاف وا  ،و  درک راضحا  دراد  وا  هب  باستنا  تبسن 

ربمایپ هک  نانچ  درب  یم  هارمه  ع )  ) همطاف اب  زین  ار  نانآ  دندوب  همطاف  اب  ربارب  رگید  نانز  رگا  هک  داد  باوج  وا  هب  ع )  ) اضر ترـضح 
راـضحا نادـنزرف  هنومن  ناونع  هب  اـهنت  ار  اـهنآ  زا  یکی.دـنربارب  ود  نآ  نوـچ  دوـمرف  راـضحا  مه  اـب  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  ( ، (ص

هب دوـخ  دـننامه  ار  وا  ربماـیپ  هک  تسا  يدرم  اـهنت  ع )  ) یلع هک  تـسا  نـیا  رب  لـیلد  ع )  ) یلع ندرب  هارمه  لـیلد  نـیمه  هـب  ،و  درکن
.دروآ یم  باسح 

باوج.دیـسرپ دوخ  رظن  رد  مدرم  همه  نایم  زا  نادرم  نیرت  بوبحم  هب  عجار  ص )  ) ربمایپ زا  صاع  نب  ورمع  هک  تسا  هدـش  تیاور 
رکب وبا  زا  دعب  : دیسرپ هرابود.رکب  وبا  : داد
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یـسک زا  درم  نیا  :» دومرف هدرک  نارـضاح  هب  یهاگن  ص )  ) ربمایپ ؟ اجک یلع  هاـگیاج  : تفگ صاـع  نبا  سپ.رمع  دومرف : ؟ یـسک هچ 
( . 6  ) تسا نم  دوخ  هک  دسرپ  یم 

ترجه زا  سپ  بلطم  نیا  نالعا  دومرف و  نالعا  تما  هب  یلع  اب  ار  دوخ  يردارب  گرزب  ربمایپ  هک  تخاس  نشور  هتـشذگ  تاحفص 
نآ ، دوب هدرک  لمع  یلع  اب  دوخ  هدـعو  هب  نآ  زا  شیپ  ربمایپ  هکلب  دوب ، هداد  هدـعو  ترجه  زا  شیپ  ربمایپ  هک  دوبن  يا  هدـعو  ماجنا 

دهاوخ نالعا  ناناملـسم  هب  هدنیآ  رد  ار  يردارب  نیا  هک  دادن  هدعو  وا  هب  هک  یلاح  رد  ، تسب توخا  دقع  وا  اب  رادلا  موی  رد  هک  هاگ 
.درک

زا ،و  دراد ار  ریظن  یب  تشادـگرزب  نیا  قاقحتـسا  یلع  دـید  یم  وا  اریز  ، داد ماـجنا  ور  رد  ور  ینلع و  ار  راـک  نآ  ص )  ) ربماـیپ هـتبلا 
زا سپ  هک  تسا  یتیاده  صخاش  رب  دومنهر  دزاس و  یم  هدامآ  یلع  يرادمامز  يربهر و  يارب  هدـنیآ  رد  ار  تما  نالعا  نیا  ، یفرط

.تشاد دهاوخ  زاین  نادب  تما  ص )  ) ربمایپ

ترورـض زین  تسا و  هدرک  اـطعا  ار  دوخ  توخا  ماـقم  یلع  هب  وا  هک  دزاـس  نشور  تما  يارب  ص )  ) ربماـیپ هک  دوب  هدیدنـسپ  نوـچ 
هتشاد نالعا  لیماف  ياضعا  روضح  رد  زین  رادلا  موی  رد  هک  ار  تفالخ  تیاصو و  ماقم  ود  یلع  هب  هک  دنک  نایب  تما  يارب  ات  تشاد 
ینما ياج  هک  تسا  نیا  تسا  نآ  دنمزاین  تلاسر  هب  نامیا  زا  سپ  تما  هک  يزیچ  نیرتگرزب  هک  یتسارب  .تسا  هدرک  تمحرم  ، دوب

،و دشاب نآ  يافـص  تلاسر و  رارمتـسا  نماض  هک  تسا  نامه  هتـسیاش  يربهر.دربب  هانپ  نآ  هب  ربمایپ  زا  دعب  ات  دـنک  ادـیپ  دوخ  يارب 
.درادهگن ناما  رد  یهارمگ  زا  هدنیآ  نورق  لوط  رد  ار  تما 

نآ نالعا  يارب  ص )  ) ربمایپ و 
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ار یلع  تیـالو  رازگجح  درف  نارازه  روضح  رد  سپ.درک  باـختنا  عادولا  هجح  رد  ار  يزور  ترجه  زا  سپ  مهد  لاـس  رد  تما  هب 
تیاـصو نمـضتم  ینیـشناج و  ینعم  هب  ص )  ) ربماـیپ فرط  زا  یناـمیپ  قبط  ربماـیپ  زا  دـعب  ناناملـسم  روما  رب  تیـالو.دومرف  نـالعا 

.تسوا نیشناج  ومه  ، دوش راد  هدهع  ار  ناناملسم  روما  ات  ددنبب  نامیپ  هک  ره  اب  ص )  ) ربمایپ.تسا

اهتشون یپ 

هیآ 62. ( 3  ) نارمع لآ  هروس  -1

.میناوخ یم  تسا  هدش  پاچ  يربط ج 3 ص 193-192  ریسفت  هیشاح  رد  هک  يروباشین  ریسفت  رد  ار  بلاطم  نیا  -2

ج 15 ص 176. ( 2  ) نیلالج ریسفت  رد  نینچمه  3-ج 3 ص 192-193 و 

4-ج 15 ص 176.

ثیدح 143. ، هجام نبا  ننس  -5

.تسا هدرک  لقن  ثیدح 361 ) هرامش  ،ج 15 ص 125، لامعلا زنک   ) راجن نبا  ار  تیاور  نیا  -6

مهدراهچ لصف 

ص)  ) ربمایپ زا  سپ  ناناملسم  رادمامز 

یکاح ، دراد دوجو  صخشم  هتسجرب و  دادیور  ود  نکیل  تسا و  يدایز  ياهدادیور  رب  لمتشم  ص )  ) مرکا ربمایپ  یگدنز  رخآ  لاس 
.تفگ دهاوخ  کیبل  ار  قح  توعد  يدوزب  وا  تسا و  هدش  کیدزن  شلجا  دوب  هتفایرد  ص )  ) ربمایپ هک  نآ  زا 

رد مه  اهنآ  تسا  لیام  داد و  دـهاوخ  ماجنا  ار  جـح  هضیرف  یکیدزن  هدـنیآ  رد  هک  درک  نالعا  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  مدرم  هب  ربمایپ 
رد دسرت  یم  هک  ارچ  ، دنک شرافـس  دوخ  ناوریپ  هب  ، تسا مزال  هچنآ  دزومایب و  نانآ  هب  ار  جح  کسانم  ات  دنـشاب  وا  هارمه  جح  مایا 

دروم رد  ار  نانآ  ربماـیپ  دـندش و  هارمه  ادـخ  ربماـیپ  اـب  جاـجح  زا  رفن  رازه  اـههد.ار  وا  مدرم  هن  دـنیبب و  ار  مدرم  وا  هن  هدـنیآ  لاـس 
روتـسد هچنآ  دـندرک و  یم  تیعبت  ترـضح  نآ  زا  زین  نانآ  درک و  یم  ییامنهار  ندرک  ینابرق  اهفقوم و  ، یعـس ، زاـمن ، فاوط ، مارحا

زاغآ رد  دناوخ و  هبطخ  نانآ  يارب  تافرع  رد  وا.دنداد  یم  ماجنا  داد  یم 
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: دومرف راگدرورپ  يانث  دمح و  زا  سپ  اریز  ، تخاس هاگآ  شلجا  ندش  کیدزن  زا  ار  مدرم  نخس 

«. ...منکن تاقالم  ار  امش  زگره  اج  نیا  رد  لاسما  زا  سپ  دیاش  مناد  یمن  نم  اریز  ، دیونشب ارم  نخس  ! مدرم يا  »

: دومرف تفگ و  نخس  اهنآ  اب  ناشیاهلام  اهنوخ و  تمرح  هب  عجار  سپس 

يدوزب امش  -و  دینک تاقالم  ناتیادخ  اب  هک  یتقو  ات  ، تسا مارح  امش  رب  هام  نیا  زور و  نیا  تمرح  نوچمه  ناتلام  ناج و  ! مدرم يا  »
( . 1  ) مدومن غالبا  ار  یهلا  مایپ  : درک دیهاوخ  تاقالم  ار  ناتراگدرورپ 

نوخ ياعدا  عون  ره  يراوخابر و  عون  ره  ، دومرف یم  نالعا  هک  یلاح  رد  ، تشاد تناما  يادا  رب  يدایز  دـیکات  دوخ  هبطخ  رد  ربماـیپ 
.درک يروآدای  ار  یمالسا  توخا  نانز و  قوقح  تساغلم و  ساسا و  یب  هدوب  تیلهاج  نامز  رد  هک 

نیلقث ثیدح  تما و  يارب  یهارمگ  زا  ینمیا 

اهمغ ، اهیراتفرگ زا  کیدزن  هدنیآ  رد  هچنآ  رب  مدرم  نیرت  هاگآ  تسا و  هدوب  شتما  هدـنیآ  هب  درف  نیرتدـنم  هقالع  ص )  ) مرکا ربمایپ 
يارب نازورف  یلعـشم  هک  نآ  یب  دـنک  كرت  ار  تما  ادابم.دـش  دـهاوخ  تما  نیا  تدـحو  توخا و  ، تناید رب  دراو  هک  ییاهرطخ  و 

.دنک تیادـه  ، دروآ دـهاوخ  يور  تما  هب  یحو  عاطقنا  وا و  گرم  اب  هک  ییاهدـماشیپ  ربارب  رد  ار  ناشیا  ات  ، دـشاب هدرک  نییعت  نانآ 
.ددرگ نانآ  تیاده  نماض  - وا زا  تعاطا  تروص  رد  - یهارمگ لباقم  رد  نآ  هب  لسوت  اب  هک  درک  یفرعم  تما  هب  ار  يزیچ  نیاربانب 

هک تسا  هتفگ  يذمرت  دوخ  و  ، ) تسا هدرک  تیاور  دناسر  یم  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  هب  هک  يدنـس  اب  ، دوخ حیحـص  رد  يذـمرت 
ربمایپ :» تفگ وا  هک  تسا ) یکی  رباج  تیاور  اب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ، دیـسا نب  هفیذـح  مقرا و  نب  دـیز  دیعـس و  وبا  رذوبا و  زا  وا 

رتش رب  مدید  هفرع  زور  جح  رفس  رد  ار  ص )  ) ادخ
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: دومرف یم  هک  مدینش  دناوخ و  یم  هبطخ  دوب و  راوس  يوصق 

ادـخ و باـتک  : دـش دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـینزب  گـنچ  نآ  هـب  رگا  ، مداد رارق  ار  يزیچ ) اـی   ) یـسک امـش  ناـیم  رد  نـم  ! مدرم يا  »
«. ار متیب  لها  ، مترتع

- دنریگب ار  نآ  رگا  - هلیـسو نادب  هک  تسا  هتـشاذگ  اج  هب  ار  يزیچ  نانآ  يارب  هک  تسا  هدرک  نالعا  شتما  هب  ربمایپ  ، تاملک نیا  اب 
هتفای شراـگن  نآرق  رد  هک  دـنوادخ  یحو  یکی  تسا  هدـمآ  مهارف  قفتم  رـصنع  ود  زا  تنامـض  نیا  ،و  دنـشاب ناـما  رد  یهارمگ  زا 

.تسا نانآ  دزن  ص )  ) مرکا ربمایپ  ياهتنس  هب  هطاحا  نآرق و  لیوات  ملع  هک  یناگدیزگرب  ینعی  ، ربمایپ ترتع  یمود  تسا و 

تسا هدرک  لقن  ماشه  نبا  هک  ار  یتیاور 

هدرک لـقن  هباحـص  زا  رفن  تسیب  دودـح  هک  ار  ربماـیپ  نانخـس  نیا  ناناملـسم  هدوـت  هک  تسا  نیا  ، نتفگ روـخ  رد  بلاـطم  هـلمج  زا 
يا هبطخ  رد  ص )  ) ربمایپ ; تسا هدرک  لقن  هیوبنلا  هریسلا  رد  ماشه  نبا  هک  تسا  نامه  تسا  فورعم  نانآ  نایم  هچنآ.دنناد  یمن  ، دنا

یمن هارمگ  زگره  ، دیوش لسوتم  نآ  هب  رگا  هک  مدراذـگ  اج  هب  ار  يزیچ  امـش  نایم  رد  هک  یتسارب  :» تفگ دومرف ، داریا  هفرع  رد  هک 
«. ادخ ربمایپ  تنس  تسا و  راکشآ  يرما  هک  ادخ  باتک  : دیوش

.دراد دوجو  یتافانم  ثیدح  ود  نیب  هک  دننک  یم  روصت  دنرامش و  یم  دیعب  ار  لوا  ثیدح  هماع  زا  يرایسب  و 

نآ هرابرد  ربمایپ  صخش  هب  ار  شدنس  ماشه  نبا  تسا و  لسرم  ثیدح  تنـس  باتک و  هب  ندز  گنچ  ثیدح  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
زور هبطخ  يارب  دوخ  تیاور  رد  ملـسم  يراخب و  هک  صوصخب  ، تسین دامتعا  هتـسیاش  تهج  نادـب  و.تسا  هدـشن  روآداـی  ثیدـح 

.دنا هدرک  افتکا  هللا  باتک  رکذ  هب  هکلب  دنا  هدرکن  رکذ  ار  هیبن  هنس  هملک و  ص )  ) ربمایپ هفرع 

ادخ باتک  هک  نآ  هچ  ، تسا یتوافت  ادخ  باتک  تنس و  نیب  اج  نیا  رد  نآ  زا  هتشذگ 
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رد اهتنـس  هک  یلاح  رد.تسا  هدش  تیبثت  ربمایپ  دوخ  راگزور  رد  دنراد و  رظن  قافتا  نآ  هرابرد  همه  تسا و  فورعم  ناناملـسم  دزن 
يدـیدش فالتخا  هراب  نآ  رد  ثیداحا  هکلب  تسین  ناناملـسم  قاـفتا  دروم  هدـش  هتـشون  اهدـعب  هچنآ  هدـشن و  هتـشون  ربماـیپ  ناـمز 

، دنا هدید  حیحـص  ار  هچنآ  دنا و  هتـسناد  طقاس  رابتعا  هجرد  زا  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  راچانب  یمالـسا  نادنمـشناد  هک  يدح  هب  ، دـنراد
زا يرایسب  رد.تسا  هتفرگن  رارق  ناناملسم  همه  قافتا  دروم  ، تسا هدیسر  حیحـص  نانآ  رظن  هب  هچنآ  لاح  نیع  رد.دنا  هدرک  باختنا 

نامحرلا دبع  زا  حاحص  بتک  زا  یضعب  رد  هک  مینک  یم  يروآدای  ، لاثم ناونع  هب  ، مینیب یم  راکشآ  ضراعت  ، حاحـص بتک  ثیداحا 
وا هلیـسو  هب  هد و  رارق  هدش  تیاده  ، هدننک تیاده  ار  وا  ! ایادـخ راب  :» دومرف هیواعم  هب  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدـش  لقن  هریمع  یبا  نب 

رامع يا  ار  وت  داب  تراشب  :» تسا هدش  تیاور  زین  رسای  نب  رامع  هب  ص )  ) ربمایپ هدومرف  حاحص  نامه  رد  و   . نک تیاده  ار  نارگید 
هورگ نآ  سار  رد  هیواعم  هک  یتروص  رد  ، دوب هیواعم  هتسد  راد و  تشک  ار  رامع  هک  یهورگ  و   . تشک دهاوخ  رگمتس  هورگ  ار  وت 

؟ دنوش یم  تیاده  وا  هلیسو  هب  مدرم  هنوگچ  ،و  دشاب هدش  تیاده  رگتیاده و  دناوت  یم  هنوگچ  سپ  تسا  هدوب  رگمتس 

هک يراتفر  راتفگ و  مامت  هیبن  هنـس  و  :» وا هتفگ  قباطم  هک  تسا  مزال  ، دشاب هتـشاد  یحیحـص  يانعم  ماشه  نبا  تیاور  هک  نیا  يارب  و 
رد ار  ام  اهنآ  هب  لسوت  هک  نیا  ،و  تسا هدز  رـس  ص )  ) ربمایپ زا  اهنآ  هک  مینک  ادیپ  ملع  میـسانشب و  ، تسا هدرک  زورب  ص )  ) ربمایپ زا 
ربخ ثیداحا  نیا  هدمع  تمـسق  اما  ، هدیـسر رتاوت  دـح  هب  نیقی  روط  هب  ننـس  نیا  زا  یکدـنا  هتبلا  دـنک  یم  Ř � یهارمگ  ربارب 

ینیقی ملع  دنتسه و  دحاو 
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ام ، ضراعت دوجو  لیلد  هب  ، هجیتن رد.دنراد  ضراعت  رگیدکی  اب  ثیداحا  نیا  زا  يرایـسب.درادن  دوجو  ص )  ) ربمایپ زا  اهنآ  رودـص  هب 
.مینک ادیپ  ملع  ص )  ) ربمایپ لاعفا  لاوقا و  زا  شخب  نآ  هب  میناوت  یمن 

هب نآ  يور  زا  اـت  میـسانشب  ناـنیمطا  دروـم  یعبنم  زا  ار  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  هار  نآ  ،و  دراد دوـجو  لوـقعم  یهار  اـج  نـیا  رد  هـتبلا 
زین هباحـص  زا  رفن  تسیب  زا  شیب  تسا و  هدرک  تیاور  يذـمرت  هک  ثیدـح  نیتسخن.میربب  یپ  ص )  ) ربمایپ رادرک  راتفگ و  تقیقح 

ياهتنـس باتک و  اب  هک  تسا  ربمایپ  ترتع  نامه  ردصم  نآ  ، دـنک یم  انـشآ  یعبنم  ردـصم و  نینچ  اب  ار  ام  دـنا  هدرک  تیاور  ار  نآ 
یقاب یکـش  ام  يارب  و.دراد  تقباطم  تقفاوم و  تنـس  ثیدـح  اب  ترتع  ثیدـح  ، بیترت نیا  هب.دنیانـشآ  لماک  روط  هب  ص )  ) ربمایپ
دروم هک  یتروص  رد  - تسا ( - ص  ) ربمایپ ياه  تنـس  نآرق و  مولع  زا  - ملع رهـش  هزاورد  ع )  ) یلع دزن  هچنآ  هک  نیا  رد  دـنام  یمن 

عون ره  زا  ناناملسم  نتشادهگن  رود  هب  راد  هدهع  ، دوش کمک  ترـضح  نآ  یملع  ياه  هتخودنا  رـشن  رب  دریگ و  رارق  لمع  هجوت و 
ام يارب  حـضاو  روط  هب  لاـس  نآ  رد  ربماـیپ  یگدـنز  نارود  ياهدادـیور  زا  صخـشم  دادـیور  نیمود  نآ  رب  هوـالع.تسا  یهارمگ 

یلع هژیوب  ، وا ترتع  هک  یتسارب.دربب  نیب  زا  تناما  نیا  دروم  رد  ار  یلاکشا  عون  ره  تسا  هتـساوخ  ص )  ) ربمایپ هک  دزاس  یم  نشور 
زا تشگزاب  ماگنه  مخ  ریدـغ  لحم  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  فقوت  هتـسجرب  دادـیور  نیمود  اما.دـنتناما  نآ  زا  یـشخب  بلاـط ، یبا  نب 

بلاـط یبا  نب  یلع  هک.دـنک  نـالعا  ، دنتـشگ یمرب  ترـضح  نآ  هارمه  هب  هک  جاـجح  زا  درف  نارازه  لـباقم  رد  اـت  دوب  عادولا  هجح 
.تسا نامیا  اب  نز  درم و  ره  تسرپرس 

دوخ دنس  هب  مکاح 
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رد درک و  تعجارم  عادولا  هجح  زا  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  یتقو  :» تفگ وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مقرا  نب  دیز  زا  وا  لیفطلا و  یبا  زا 
کیبل ار  قح  توعد  يدوزب  ایوگ  : دومرف ، هاگ نآ.دـش  هدامآ  هک  داد  ار  یگرزب  ياهنابیاس  هیهت  روتـسد  ، دـمآ دورف  مخ  ریدـغ  لحم 

سپ ، مترتع ادـخ و  باتک  : تسا يرگید  زا  رتگرزب  یکی  هک  مراذـگ  یم  اـج  هب  ار  ردـقنارگ  ئـش  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  .میوگ  یم 
رانک اـت  دـنوشن  ادـج  مه  زا  زگره  ود  نآ  هک  نآ  هچ  ، دوب دـیهاوخ  نم  يارب  ینانیـشناج  هنوگچ  اـهنآ  هب  تبـسن  هک  دیـشاب  بظاوم 

ینمؤم ره  راـیتخا  بحاـص  نم  تسا و  نم  راـیتخا  بحاـص  گرزب  دـنوادخ  دومرف : سپـس.دندرگ  زاـب  نم  يوس  هب  رثوـک  ضوـح 
تـسود ایادـخ ! راب.تسوا  تسرپرـس  یلع  نیا  سپ  ، میوا تسرپرـس  نم  سک  ره  : دومرف تفرگ و  ار  ع )  ) یلع تسد  دـعب  ،و  متـسه

( . 2 !« ) درادب نمشد  ار  وا  سک  ره  رادب  نمشد  ،و  درادب تسود  ار  وا  هک  ره  رادب 

هب ناـکم  نیا  رد  ، دـندوب مه  هب  طوبرم  هتـسویپ و  نینچمه  مهم و  اـعقاو  هس  ره  هک  ار  عوضوم  هس  اـت  دوب  هدومرف  هدارا  ص )  ) ربماـیپ
: دنک نالعا  ناناملسم 

اب نتفگ  نخس  لاح  نامه  رد  ایوگ  تفگ و  یم  نخس  نامدرم  اب.تشاد  ایند  نیا  زا  ار  دوخ  کیدزن  تلحر  راظتنا  راوگرزب  نآ  ( 1)
 . ما هتفگ  کیبل  قح  توعد  هب  نم  دنا و  هدیبلط  ارم  ایوگ  :[» دومرف یم  ،] دینش یم  ار  شراگدرورپ  يادن  مدرم 

تسا و هدوب  مدرم  تیاده  یگدنز  نیا  رد  شمه  مامت  هدش و  هدـیزگرب  توبن  هب  نایناهج  يارب  تمحر  ناونع  هب  ترـضح  نآ  ( 2)
ات دراذگ  ياج  هب  ، دوخ زا  سپ  یتیاده  هلیـسو  شناوریپ  يارب  هک  تسا  نآ  زا  ریزگان  - دور یم  شراگدرورپ  يوس  هک  یلاح  رد  - وا

زا سپ  - ار نانآ  دشاب و  اهنآ  هار  رگنشور 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 185 

http://www.ghaemiyeh.com


ادـخ و باـتک  هک  دوـمرف  نـالعا  ناـشیا  هـب  تـهج  نادـب.دنک  تیادـه  تـسار  هار  هـب  - راوـگرزب نآ  تـلحر  هجیتـن  رد  ، یحو عـطق 
شیوخ تکرح  همادا  دوخ  يارب  ، دننز گنچ  ود  نآ  هب  نانآ  هک  یتروص  رد  تسا و  هتـشاذگ  اج  هب  نانآ  يارب  ار  شتیب  لها  ، ترتع

.دنا هدرک  نیمضت  کیدزن  رود و  هدنیآ  رد  نشور  یهار  رد  ار 

ص)  ) ربمایپ نادناخ  رد  يربهر  هتسیاش  درف 

يارب ناش  یگتسیاش  اهنادب و  يدنبیاپ  رد  مه  ربمایپ و  ياهتنس  نآرق و  تخانـش  تفرعم و  رد  ربمایپ  کیدزن  نادنواشیوخ  نوچ  ( 3)
نایم زا  يرادـمامز  نیا  يارب  ار  اهیگتـسیاش  همه  هک  يدرم  اهنت  هک  دـناسر  تما  عالطا  هب  ص )  ) ربمایپ ، دـندوبن ناسکی  تما  يربهر 
سپ .تسا  هداد  رارق  دوـخ  لیدـب  ریظن و  نیزگیاـج و  ار  وا  هلیـسو  نادـب  و.تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  ، دراد وا  ناـشیوخ  نیرتـکیدزن 

یناسک مامت  تسرپرس  یلع  تسوا و  دوخ  زا  نمؤم  ره  هب  فرصت  هب  یلوا  نمؤم و  ره  تسرپرـس  ربمایپ  ربمایپ و  تسرپرـس  دنوادخ 
.تسا نانآ  تسرپرس  ربمایپ  هک  تسا 

رکن د؟ لجسم  ار  یلع ) تفالخ  ، ) راتفگ تحارص  نامه  هب  ، هتشون اب  ص )  ) ربمایپ ارچ 

رد مدرم  هک  تسناد  یم  يرگید  ناسنا  ره  زا  شیپ  دوخ  ،و  دومرف نـالعا  مدرم  يارب  ار  رما  نآ  مخ  ریدـغ  رد  ص )  ) ربماـیپ هاـگ  نآ 
نالعا یظفل  تروص  هب  هک  ینامیپ  صوصخ  رد  هک  تفر  یم  راظتنا  سپ  ، دنتـسین ناـسمه  يارمه و  دنونـش  یم  هچنآ  مهف  ظـفح و 

نآ نکیل  ،و  دراذگن یقاب  وج  هناهب  دارفا  يارب  يا  هناهب  هنوگ  چیه  دنک و  مامت  نانآ  رب  ار  تجح  ات  ، دنک میظنت  يا  هتـشون  ، دوب هدرک 
يرگید ای  یلع  هلیسو  نادب  ات  دشاب  هدرک  رهم  ار  نآ  شفیرش  رهم  هب  دشاب و  هتـشون  ربمایپ  هک  يا  هماندهع  زا  خیرات  ،و  درکن ار  راک 

مهم شـسرپ  نیا  خساپ  ؟ تسیچ رما  نیا  تلع.دیوگ  یمن  ام  هب  يزیچ  دشاب ، هدرک  باختنا  شدوخ  زا  دـعب  تما  يربهر  ناونع  هب  ار 
.تفای میهاوخ  هدنیآ  ياه  هحفص  رد  ار 

اهتشون یپ 

ماشه ج 2 ص 6. نبا  هیوبنلا  هریسلا  -1

كردتسم ج 3 ص 109. -2

مهدزناپ لصف 

دشن ارجا  ص )  ) ربمایپ میمصت 

هروس رد.تشاذگن  یقاب  دوخ  زا  یبوتکم  همانتیصو  ص )  ) ربمایپ ، دنک یم  تیـصو  هب  رومام  ار  یناملـسم  ره  نآرق  هک  نیا  مغر  یلع 
: میناوخ یم  هرقب 

ردپ و يارب  ، تسا هدش  ررقم  ریخ ، هب  تیـصو  ، دـشاب هتـشاذگ  یقاب  دوخ  زا  یلام  رگا  دـسر  ارف  گرم  ار  امـش  زا  يدرف  هک  هاگ  نآ  »
( . 1  ) ناراگزیهرپ هدهع  رب  تسا  یقح  ، ناشیوخ ردام و 
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بجاو ضرف و  دراذگ  اج  هب  شگرم  زا  سپ  ار  یلام  هک  یـسک  ره  رب  ار  تیـصو  دـنوادخ  هک  دـنک  یم  حیرـصت  ینـشورب  هیآ  نیا 
.ناراگزیهرپ رب  بجاو  تسا  یقح  تیصو  نیا  تسا و  هدرک 

تابجاو لوزن  زا  شیپ  نادنواشیوخ  نیدلاو و  يارب  تیصو  روتسد  هک  دیآ  یمرب  نینچ  ص )  ) ربمایپ زا  هدیـسر  ترابع  زا  هک  نآ  اب 
يدنبیاپ زا  هکرابم  هیآ  نیا  ، هوالعب.تسا هدوب  بجاو  هراومه  نآ  زا  شیپ  ای  گرم و  ماگنه  رد  تیـصو  بوجو  اما  ، تسا هدوب  ثرا 

،و دیوگ یم  نخس  تیصو  هب 
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هتساوخ ناناملـسم  زا  ص )  ) ربمایپ اما.دیوگ  یمن  يزیچ  یظفل  تیـصو  هب  يافتکا  ای  هتـشون و  تروص  هب  تیـصو  موزل  زا  هیآ  نکیل 
: تسا هدمآ  نینچ  ملسم  حیحص  رد.دنسیونب  ار  تیصو  ات  تسا 

یم تیـصو  هک  يزیچ  هب  تبـسن  ناملـسم  صخـش  :» دومرف هک  دینـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  شردپ  زا  ملاس 
ملسم حیحص  رد  و  ( . 2 « ) دشاب يو  دوخ  دزن  رد  هتـشون و  شا  همانتیـصو  رگم  ، درادن یقح  - دباوخب بش  هس  هک  یتروص  رد  ،- دـنک

شا هرابرد  ،و  تسوا هب  قلعتم  هک  يزیچ  هب  تبسن  ناملـسم  صخـش  :» دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  رمع  نبا  زا  زین 
( . 3 « ) دشاب وا  دوخ  دزن  رد  هتشون  تروص  هب  شا  همانتیصو  رگم  ، درادن یقح  - دباوخب بش  ود  هک  یلاح  رد  - دنک یم  تیصو 

ار بلطم  نآ  ربمایپ  مدینـش  هک  یناـمز  نآ  زا  - تشذـگن نم  رب  یبش  چـیه  ، تفگ رمع  نب  هللا  دـبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  زین  ملـسم 
( . 4  ) دوب نم  دزن  ما  همانتیصو  هک  نیا  رگم  - تفگ

لباق.تشاد يررقم  تقو  دوخ  راگدرورپ  اب  هک  نیا  يارب  تخادـنا  یم  ریخات  ، اهلاس اـههام و  ، اهبـش ار  شتیـصو  ربماـیپ  هک  اـسب  هچ 
نادـب و.دریم  یمن  وا  - دـنادرگ لـماک  ار  دوـخ  نید  ادـخ  هک  نیا  زا  شیپ  - هک تسناد  یم  یحو  هار  زا  ربماـیپ  هک  تسا  نـیا  رتـلوبق 

امـش يارب  ار  ناتنید  زورما  :» دـنک یم  تفایرد  ادـخ  بناج  زا  ار  ریز  هیآ  عادولا  هجح  رد  هک  یماـگنه  مینیب  یم  اـم  هک  تسا  تهج 
درک ساسحا  ار  شلجا  ندش  کیدزن  « .مدیدنسپ امش  يارب  تناید  ناونع  هب  ار  مالسا  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  متخاس و  لماک 

رد ربمایپ  مینیب  یم  هک  تسا  نیمه  يارب  و.یبتک  تیصو  مه  دعب  دنک و  یظفل  تیـصو  هک  تسا  هدیـسر  ارف  نآ  تقو  هک  تفایرد  و 
ریدغ لحم  رد  ار  نایجاح  هنیدم ، هب  هکم  زا  تشگزاب  هار 
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هتفگ کـیبل  ،و  ما هدـش  توعد  هللا  ءاـقل  هب  ییوگ  :» دـیامرف یم  هلمج  زا  دـهد و  یم  رارق  بطاـخم  ار  ناـنآ  دـنک و  یم  فقوتم  مخ 
یکی : مراذگ یم  اهبنارگ  زیچ  ود  امش  نایم  رد  ، دیـشاب هاگآ  [ مور یم  امـش  نایم  زا  يدوز  نیمه  هب  تسا و  هدیـسر  ارف  ملجا  ایوگ  ] ما

ات دنوش  یمن  ادج  زگره  ود  نآ  درک و  دیهاوخ  راتفر  اهنآ  هب  تبسن  نم  زا  سپ  هنوگچ  هک  دیشاب  بظاوم  سپ  ، مترتع رگید  نآرق و 
دعب منمؤم و  ره  تسرپرـس  نم  تسا و  نم  رایتخا  بحاص  ادخ  انامه  :» تفگ سپـس  «. دـنوش هدـنادرگ  زاب  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک 

تسو ار  وا  سک  ره  رادب  تسود  ! ایادخ راب.تسوا  تسرپرس  یلع  نیا  سپ  متسرپرس  نم  ار  سک  ره  : تفگو تفرگ  ار  یلع  تسد 
(5 !« ) درادب نمشد  ار  وا  هک  ره  رادب  نمشد  درادب و 

تسا يرورض  مهم  ياهراک  دروم  رد  بوتکم  همانتیصو 

صخش هب  تبـسن  نامیپ  نوچمه  یمهم  راک  رد  هژیوب  ، دراد ترورـض  یبتک  همانتیـصو  نکیل  ،و  تسا دنمـشزرا  یظفل  تیـصو  هتبلا 
همانتیـصو ياج  لیبق  نیا  زا  یمهم  راک  رد  ینابز  مـالعا  هک  یتسارب  .دوش  ربماـیپ  زا  دـعب  تما  رادـمامز  ربماـیپ و  نیـشناج  اـت  ینیعم 

ای دننک و  راکنا  ای  ، دنهد رییغت  ای  دننک و  مک  ای  دایز  يزیچ  تسا  نکمم  دیوگ  یم  نابز  هب  هک  یبلطم  نآ  رب  هچ.دریگ  یمن  ار  یبتک 
تفر یم  راظتنا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .تسا  یبتک  همانتیصو  نامه  تسا  لکشم  شلیدبت  رییغت و  هک  نآ  اما  دنراپسب  یـشومارف  هب 

.دراذگ ياج  هب  ، تما يارب  ، دنک روهمم  شفیرش  رهم  اب  ، دسیونب يا  همانتیصو  ربمایپ 

هدومرف تیـصو  راتفگ  اب  ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  زا  يوریپ  هب  تبـسن  ص )  ) ربماـیپ هک  : دـنیوگ یم  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  هتبلا 
تعاطا ادـخ و  زا  يرادربنامرف  هب  ار  ناـنمؤم  نآرق  اریز  تسین  تسرد  هدـیقع  نیا  نکیل  و.تسا  سب  ار  ربماـیپ  تیـصو  نیا  ،و  تسا

نامیا هک  یناسک  يا  :» دنک یم  رما  ربمایپ 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


یهن ار  امـش  هچنآ  زا  دـینک و  لمع  تسا  هدروآ  امـش  يارب  ربماـیپ  هچنآ  هب  ( ،» 6 !« ) دینک تعاطا  ص )  ) ربمایپ ادـخ و  زا  ! دـیا هدروآ 
( . 7 !« ) دینک يراددوخ  هدرک 

زگره سپ  ، دراد تحارـــص  شربماــیپ  ياهتنـــس  دوــخ و  تاـــمیلعت  زا  يوریپ  موزل  ترورـــض و  رد  نآرق  دوــخ  هکیتروــص  رد 
هوالعب.تسین نآرق  زا  رت  شخب  رثا  رتاسر و  زگره  ربمایپ  نخـس  دوب و  دهاوخن  یـصاخ  تیـصو  ، ود نآ  زا  يوریپ  هب  [ ربمایپ ] تیـصو

قیرط زا  تیـصو  هلیـسو  هب  زج  ار  نآ  هب  لـمع  ترورـض  ترـضح  نآ  ناوریپ  هک  دـشاب  دـیاب  يزیچ  ص )  ) ربماـیپ تیـصو  ياوتحم 
ییاغ فده  ساسا و  هکلب  حـضاو و  يرما  ناناملـسم  همه  يارب  شربمایپ  ادـخ و  تعاطا  ترورـض  هک  یتروص  رد  ، دـننادن يرگید 

.تسا مالسا 

هب رومام  ار  شتما  هک  يزیچ  هب  لمع  ندرک و  تیصو  هنیمز  رد  نآرق  روتسد  ماجنا  هب  تبسن  یـسک  ره  زا  ص )  ) ربمایپ صخـش  هتبلا 
.تسا رتراوازس  دنک  یم  نآ  ماجنا 

دشخب یم  ترورض  ار  یبتک  همانتیصو  ، هدنیآ ياهرطخ  هب  تبسن  ص )  ) ربمایپ یهاگآ 

لوؤسم هک  نیا  لیلد  هب  دسیونب  يا  همانتیـصو  هک  دشاب  مزال  بجاو و  یگرزب  ای  کچوک  ناملـسم  ره  رمع و  نب  هللا  دبع  رب  هاگ  ره 
هب تبـسن  وا  اریز  ، تسرتراوازـس همانتیـصو  نتـشون  هب  شتما  مامت  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  ، سپ ، تسا یکچوک  هلئاع  اـی  یلاـم  كدـنا 

.تسا لوؤسم  یمالسا  تما  ياهلسن  مامت  تشونرس 

راوگرزب نآ  نامز  رد  هک  یناملـسم  اهنویلیم  لباقم  رد  - تسا هداتفا  ترـضح  نآ  ندرگ  هب  هک  ار  یتیلوؤسم  تیمها  هک  یماگنه  اما 
ریغ يرما  هک  مینک  یم  ادیپ  نیقی  ، میریگب رظن  رد  - دنیآ یم  ایند  هب  وا  زا  دعب  فلتخم ) ياهلـسن  زا   ) هک یناملـسم  اهدرایلم  ،و  دـندوب

ار نانآ  يرادمامز  هک  دنک  داشرا  يربهر  يوس  هب  ار  تما  نآ  رد  دـسیونب و  يا  همانتیـصو  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  نآ  زا  عنام  يداع 
نآ مالسا  هک  یتسارب.دریگ  هدهع  رب  يو  زا  دعب 
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دیدـهت ار  مالـسا  هک  ییاهرطخ  دوب و  هتفرن  ورف  برع  عامتجا  كاخ  قامعا  هب  تخرد  نآ  ياه  هشیر  هک  دوب  يا  هزات  لاهن  اـهزور 
تخادنا تمحز  هب  دایز  ار  ناناملسم  هک  ییاهگنج  تناید و  زا  برعلا  هریزج  لیابق  هدمع  نتـشگرب  زا  ناگمه.دوب  ناوارف  درک  یم 

.تخانش یم  یسک  ره  زا  شیب  ار  اهرطخ  نآ  ص )  ) ربمایپ صخش.دنهاگآ 

وا هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  ص )  ) ادخ ربمایپ  رازگتمدـخ  ( 8  ) هبهیوم یبا  هک  تسا  هدمآ  كردتسم  حیحـص  رد 
: دومرف

یماگنه.متفر وا  تمدخ  رد  نم  درب و  فیرشت  راوگرزب  نآ.منک  شزرمآ  بلط  عیقب  لها  يارب  هک  مرومام  ادخ  فرط  زا  نم  انامه  »
نآ رد  هک  یتلاح.دیا  هتفرگ  رارق  اهکاخ  ریز  هک  یناسک  يا  امش  رب  مالـس  : دومرف ، داتـسیا عیقب  لها  لباقم  رد  داهن و  عیقب  هب  ماگ  هک 
ياه هراپ  دننام  اه  هنتف.دمآ  یم  اراوگ  امش  رب  - تسا هداد  تاجن  یعضو  هچ  زا  ار  امـش  دنوادخ  دیتسناد  یم  هک  یتروص  رد  - دیتسه

( . 9  ) تسا هتسویپ  رگیدکی  هب  هدروآ و  يور  کیرات  بش 

دراذگ یم  اج  هب  دوخ  زا  یبتک  همانتیصو  رکب  وبا 

زا رکب  وبا.دشاب  رتمک  ، رکب وبا  ، دوخ یباحص  زا  نآ  تشونرس  هب  مامتها  تما و  تحلـصم  هب  ص )  ) ربمایپ هقالع  هک  دریذپ  یمن  لقع 
هک نآ  دوجو  اـب  ;و  دـیزگرب یمالـسا  ربـهر  ناونع  هب  ار  وا  دراـمگ و  ناناملـسم  رب  دوخ  نیـشناج  ار  يدرم  هک  نیا  رگم  تفرن  اـیند 

هدیـسر یلخاد  تابث  هب  يدایز  هزادـنا  ات  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  مالـسا  زا  تشگرب  ياهرطخ  رکب  وبا  يربهر  ناـمز  رد  ناناملـسم 
لمهم ، يربهر نودب  ناناملسم  نتشاذگاو  هک  تسناد  یم  نوچ  داد  ماجنا  ار  راک  نیا  وا.درک  نییعت  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  رمع  ، دندوب

.تسا ناوارف  ياهرطخ  ضرعم  رد  نآ  نداد  رارق  ،و  تما روما  ندراذگ 

شردپ اب  رمع  نب  هللا  دبع  يوگتفگ 

ار شردـپ  وا  هک  دـنا  هدرک  لـقن.تفگ  شردـپ  هب  - رمع ندروـخ  تبرـض  ماـگنه  - رمع نب  هللا  دـبع  هک  یبـلطم  نآ  تساـج  هب  هـچ 
: داد يور  ریز  يوگتفگ  ود  نآ  نایم  دهدب  رارق  شیوخ  نیشناج  دوخ  زا  دعب  ار  یصخش  هک  درک  تحیصن 

.دوب بوخ  يدرک  یم  نییعت  نیشناج  رگا  : هللا دبع 

؟ ار یسک  هچ  : رمع

نیمز یتسرپرـس  هب  ار  یـسک  [ يدوب ] رگا نک  ضرف.یتسین  نانآ  راگدرورپ  وت  هک  نآ  هچ  ، يرب یم  راک  هب  ار  دوخ  یعـس  وت  : هللا دبع 
؟ ددرگرب نیمز  هب  ات  يرامگب  ار  یسک  وا  ياج  هب  یتشادن  تسود  ایآ  يدوب  هداتسرف  ، دوخ

.ارچ : رمع

وا ات  ینک  نییعت  وا  ياج  هب  ار  يدرم  هک  یتشادن  تسود  ایآ  يدرامگ  یم  تنادنفسوگ  ینابـش  هب  ار  یـسک  رگا  نک  ضرف  : هللا دبع 
(10 ( ؟ ددرگرب
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ار رفن  شـش  وا.درک  تیـصو  هفیلخ  نییعت  هیبـش  يزیچ  هب  یلو  دز  زابرـس  دوـخ  ینیـشناج  هب  نیعم  درف  کـی  نییعت  زا  وا  هک  نـیا  اـب 
رگا ،و  تیرثکا يار  زا  ، لصاح یتیرثکا  رگا  داد  روتسد  نانآ  هب  و.درک  اطع  ار  دوخ  نیب  زا  يا  هفیلخ  باختنا  قح  نانآ  هب  دیزگرب و 

نب نامحرلا  دبع  هورگ  زا  دماین  تسد  هب  تیرثکا 
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.دننک يوریپ  ، فوع

يربهر هفیلخ  باختنا  هب  ار  اهنآ  نشور  یلیخ  هک  داد  ناشن  یهار  نانآ  يارب  هکلب  ، تشاذـگناو لامها  هب  ار  ناناملـسم  رما  رمع  سپ 
.درک یم 

تشاذگ یم  نیشناج  ، درک یم  كرت  ار  هنیدم  تقو  ره  ص )  ) ربمایپ

یم رهـش  نآ  رد  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  شباحـصا  زا  يدرم  ، تفگ یم  كرت  يزور  دنچ  یتح  هتفه و  دنچ  ار  هنیدـم  هک  یتقو  ربمایپ 
نبا ، درق يذ  نایحل و  ینب  ، هظیرق ینب  ياهگنج  مایا  رد  ، هطفرع نبا  لدـنجلا  همود  زور  ، هبابل وبا  ، ردـب گنج  هب  تمیزع  ماگنه.درامگ 
وبا هکم  حـتف  زور  ، طبـضع نبا  اـضق  هرمع  تدـم  ، هلیمن ، ربیخ زور  ، رذ یبا  قلطـصملا  ینب  زور.درک  نییعت  دوخ  ياـج  هب  ار  موتکم  ما 

( . 11  ) داد رارق  دوخ  نیشناج  ار  يراصنا  هناجد  وبا  عادولا  هجح  رد  بلاط و  یبا  نب  یلع  كوبت  گنج  رد  ، مهر

زکرم رد  دوخ  يارب  ینیـشناج  زور ، دـنچ  اـی  هتفه  دـنچ  تدـم  هب  هنیدـم  زا  ندـش  رود  ماـگنه  هک  دوب  نآ  ص )  ) ربماـیپ شور  رگا 
دناد یم  هک  یلاح  رد  - دوش ادج  هشیمه  يارب  شتما  زا  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  كانتـشحو  بیاجع  زا  نیاربانب  ، دـنک نییعت  تموکح 
دوخ ینیـشناج  هب  ار  یـسک  نآ  رد  هک  ، دراذگ اج  هب  دوخ  زا  یبوتکم  همان  نامیپ  هکنیا  نودب  - دـنک یم  دـیدهت  ار  وا  ییاهرطخ  هچ 

! دشاب هدرک  نییعت  اهنآ  يارب 

.ددرگ یم  ناسنا  یتفگش  تریح و  بجوم  ربمایپ  زا  بوتکم  يا  همانتیصو  نتشادن  دوجو  يرآ 

دندش عنام  یلو  دسیونب  یتیصو  تساوخ  ربمایپ 

يا همانتیصو  تسا  هتـساوخ  ربمایپ  هک  دزاس  یم  نشور  ام  يارب  ( ، ص  ) ربمایپ یگدنز  رخآ  ياهزور  ثداوح  هب  یهاگن  اهنیا  همه  اب 
: تسا هدرک  تیاور  سابع  نبا  هک  میبای  یم  ار  ریز  تیاور  يراخب  حیحص  رد  ام.تسا  هتسناوتن  یلو  ، دسیونب

نآ زا  سپ  هک  مسیونب  يزیچ  امـش  يارب  ات  دـیروایب  میارب  يا  همان  ، دومرف ، تفای تدـش  ص )  ) ربمایپ یتحاران  يرامیب و  هک  یماگنه 
رـس و داتفا و  فالتخا  ، سپ.تسا سب  ار  ام  تسام و  دزن  رد  ادـخ  باـتک  ، تسا هدرک  هبلغ  ربماـیپ  رب  درد  : تفگ رمع.دـیوشن  هارمگ 

رد دش  نوریب  سابع  نبا  ، سپس دینک  عازن  هک  تسین  راوازس  نم  شیپ  ، دیزیخرب نم  دزن  زا  : دومرف ربمایپ.دش  دایز  ادص 
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دـسیونب تساوخ  یم  هک  يا  همان  و  ص )  ) ربماـیپ ناـیم  هک  دیـسر  دوخ  جوا  هب  یماـگنه  تبیـصم  هک  یتسارب  :» تفگ یم  هک  یلاـح 
( . 12 « ) دش داجیا  هلصاف 

یکاندرد زور  هچ  هبنـش  جـنپ  زور  :» تفگ یم  ساـبع  نبا  هک  : دـیوگ ریبج  نب  دیعـس  هک  تسا  هدرک  لـقن  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  و 
شیپ هچ  هبنـش  جـنپ  زور  ! ساـبع رـسپ  يا  : متفگ.درک رت  ار  اـه  هزیر  گنـس  شمـشچ  کـشا  هـک  يدـحب  درک  هـیرگ  ، سپـس »!؟ دوـب

نم زا  دـعب  ات  مسیونب  يا  همان  امـش  يارب  دـیروایب  يذـغاک  : دومرف تفای  تدـش  ادـخ  ص )  ) ربمایپ يرامیب  هک  یماگنه  : تفگ ؟ دـمآ
هدش هچ  : دنتفگ و  دننک ، عازن  مه  اب  هک  دوبن  هتـسیاش  ربمایپ  دزن  هک  یلاح  رد  ، دنتـساخرب عازن  هب  رگیدکی  اب  نانآ  اما  .دـیوشن  هارمگ 

! وا زا  دیسرپب  ؟ دیوگ یم  نایذه  ایآ  ؟ ار ربمایپ 

ناکرشم : منک یم  هیصوت  زیچ  هس  هب  ار  امش.تسا  رتهب  هدنیآ ) رد  امـش  لاح  زا   ) هک متـسه  یلاح  رد  نم  ، ارم دیراذگاو  : دومرف ربمایپ 
نبا : دیوگ یم  ریبج  نب  دیعس.دیراد  لیسگ  ، متشاد یم  لیسگ  نم  هک  یـشور  هب  ار  یگدنیامن  هورگ.دینک  نوریب  برعلا  هریزج  زا  ار 

( . 13  ) ما هدرک  شومارف  ار  نآ  نم  تفگ  ای  درک و  يراددوخ  ، یموس بلطم  نتفگ  زا  سابع 

: تفگ سابع  نبا  هک  تسا  هدش  تیاور  هبتع  نب  هللا  دبع  نب  هللا  دیبع  زا 

ص)  ) ربماــیپ ، سپ .دــندوب  باــطخ  نـب  رمع  هـلمج  زا  ینادرم  هناــخ  نآ  رد  ، دوــب راــضتحا  لاــح  رد  ادــخ  ربماــیپ  هــک  یتــقو  »
امـش !و  تسا هدرک  هبلغ  ادـخ  ربمایپ  رب  يرامیب  : تفگ وا  سپ.دـیوشن  هارمگ  نآ  زا  سپ  ات  مسیونب  يا  همان  امـش  يارب  ، دـییایب ; دومرف
دنتفگ یم  یـضعب  ، دنتخادرپ رگیدکی  اب  تموصخ  هب  داتفا و  فالتخا  هناخ  لها  نایم  سپ.تسا ، سب  ار  ام  ادخ  باتک.دـیراد  نآرق 

! دندز یم  ار  رمع  فرح  نامه  رگید  یضعب  و.دیوشن  هارمگ  وا  زا  سپ  زگره  هک  دسیونب  يا  همان  امش  يارب  ادخ  لوسر  ات  دیباتشب 

ربمایپ دزن  فالتخا  هدوهیب و  نخس  نوچ  سپ 
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هک دـش  هاـگ  نآ  تبیـصم  نیرتـگرزب  ; تبیـصم یتـسارب  :» تفگ یم  ساـبع  نبا  هک  دوب  نیا  ! دـیزیخرب : دومرف ادـخ  لوسر  ، دـش داـیز 
(14 « ) دش عنام  تخادنا و  هلصاف  ، دسیونب نانآ  يارب  تساوخ  یم  هک  يا  همان  نآ  ادخ و  لوسر  نایم  نانآ  يادص  رـس و  فالتخا و 

.

نآ رثا  رد  هک  ییرامیب  نآ  - دـش رامیب  ادـخ  ربمایپ  نوچ  :» تفگ يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  هک  تسا  هدرک  لقن  تاقبط  رد  دعـس  نبا 
هب تبـسن  ار  رگیدـکی  ترـضح ) نآ  زا  دـعب   ) هن دـنوش و  هارمگ  هن  هک  دـسیونب  يزیچ  شتما  يارب  ات  دـیبلط  يذـغاک  - تفای تاـفو 

« درک نوریب  ار  وا  ربمایپ  ، تفگ ینخـس  رمع  تفرگ و  رد  هرجاشم  دش و  لدب  در و  ینانخـس  هناخ  رد  نارـضاح  نایم  ، دنهد یهارمگ 
( . 15)

نانز ام و  نیب  ،و  میدوب ربماـیپ  دزن  اـم  :» تفگ رمع  هک  تسا  هدرک  لـقن  باـطخ  نب  رمع  لوق  زا  ، شردـپ زا  وا  ،و  ملـسا نب  دـیز  زا  و 
يزیچ ات  دـیروایب  میارب  یتاود  ذـغاک و  دـیهد و  لسغ  بآ  کشم  تفه  اب  ارم  : دومرف ادـخ  ربماـیپ  ، سپ.دوب هتخیوآ  يا  هدرپ  ربماـیپ 

نم ، سپ دیوگ ): یم  رمع   ) .دینک رـضاح  دراد  زاین  ربمایپ  هچنآ  : دـنتفگ اهنز.دـیوشن  هارمگ  نآ  زا  سپ  زگره  هک  مسیونب  امـش  يارب 
دـیزیر و یم  کشا  دـیراشف و  یم  ار  ناتیاهمـشچ  دوش  راـمیب  وا  هک  یتقو.دـیتسه  وا  نارـسمه  امـش  هک  دیـشاب  تکاـس  امـش  : متفگ

( . 16 « ) دنرتهب امش  زا  نانآ  دومرف  ربمایپ  هاگ  نآ.دیبسچ  یم  شندرگ  هب  تسا  ملاس  هک  یماگنه 

دزیگنا یمرب  ار  ییاهشسرپ  بیجع  هثداح  نیا 

؟ درک تفلاخم  ربمایپ  اب  همانتیصو  نتشون  رد  رمع  ارچ  ( 1)

؟ دنک تیصو  تساوخ  یم  زیچ  هچ  هب  ص )  ) ربمایپ ( 2)

؟ دادن ماجنا  تساوخ  یم  هچنآ  رمع  تفلاخم  مغر  یلع  ادخ  ربمایپ  ارچ  ( 3)

؟ تسا یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاب  تما  يارب  ص )  ) ربمایپ تیصو  هنوگچ  ( 4)

توعد نآ  اب  تفلاخم  هب  ، رمع ار  هچنآ  هک  دنهد  یم  باوج  هنوگ  نیا  هب  لوا  لاؤس  هب  ثیدح  ياملع  زا  یضعب 
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دوب ربمایپ  رتشیب  جنر  هیام  تعاس  نآ  رد  ندرک  تیـصو.تخوسوا  لاح  هب  شلد  ، دوب راضتحا  لاح  رد  ربمایپ  نوچ  هک  دوب  نیا  درک 
! دزادنین تمحز  هب  ار  دوخ  دایز  ربمایپ  هک  تساوخ  رمع  و 

.تسا لکشم  اعقاو  هیجوت  نیا  نتفریذپ 

دوبن ربمایپ  تمحز  ندرک  مک  لیلد  هب  تفلاخم  نیا 

نتشون زا  کچوک  ای  ، دشاب گرزب  ماقم  ياراد  هچ  - دراد رارق  توم  ضرعم  رد  هک  - ار يرگید  ناملـسم  تسا  زاجم  یناملـسم  اجک 
ات تسا  هدش  هتساوخ  یناملسم  ره  زا  تسا و  ینید  فیاظو  زا  یکی  ندرک  تیـصو  دناد  یم  هک  نآ  لاح  ؟و  دراد زاب  شا  همانتیـصو 

ص)  ) ربماـیپ ، تشذــگ دوـب  هدرک  لـقن  رمع  دــنزرف  هللا  دــبع  هـک  یتـیاور  رتشیپ.دزاـس  هداـمآ  ، شگرم ندیــسر  ارف  زا  شیب  ار  نآ 
رد هتـشون و  تسا  وا  هب  قلعتم  هچنآ  دروم  رد  ار  شا  همانتیـصو  هک  نآ  رگم  دباوخب  ار  بش  ود  ، درادن قح  ناملـسم  صخـش  :» دومرف

فیلکت ماـجنا  رد  ار  شناملـسم  ردارب  اـت  تسا  بجاو  ، رمع نوچمه  مالـسا  ناـگرزب  رب  هژیوب  یناملـسم  ره  رب  هتبلا  « .دـشاب شراـنک 
یم ربارب  ود  ص )  ) ربمایپ تیـصو  لباقم  رد  رمع  هفیظو  اجنیا  رد.دراد  زاب  لمع  نآ  هب  مادقا  زا  ار  وا  هک  نآ  هن  ، دـنک کمک  شینید 

: دوش

يرای کمک و  تیاهن  ات  ، تسا بجاو  رمع  رب  سپ  ، تسا نانآ  ربمایپ  ناناملسم و  رورـس  وا  هکلب  تسین  ناملـسم  کی  اهنت  ربمایپ  هچ 
شا همان  تیـصو  نتـشون  هب  مادـقا  رد  ربماـیپ  هب  اـت  تسا  بجاو  رمع  رب.دـنکب  ترـضح  نآ  هب  ص )  ) ربماـیپ فیلکت  ماـجنا  يارب  ار 

قداـص دـیوگ  یم  هچنآ  رد  هراوـمه  ربماـیپ  ،و  تسا یهارمگ  زا  تما  ظـفح  هلیـسو  شتیـصو  : دـیوگ یم  ربماـیپ  اریز  ، دـنک کـمک 
هب دنم  هقالع  هتـسجرب  ناملـسم  کی  نوچمه  ات  تسا  بجاو  رمع  رب  سپ  ، یهارمگ لباقم  رد  تسا  يا  هناوتـشپ  شتیـصو  رگا.تسا 

هب یبایتسد  رب  دنک و  لابقتسا  تسا ، هدومرف  هدارا  ص )  ) ربمایپ هچنآ  زا  تما  نیا  حلاصم 
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- تسا نیا  زا  رتمهم  تما  نیا  يارب  زیچ  هچ.دشاب  نامداش  تیاهن  یب  تس  مزال  يرورـض و  ناناملـسم  هدنیآ  يارب  هک  ینیمـضت  نیا 
یـسرتسد يا  هتـشون  رب  تما  نیا  هک  - دوش یم  عطق  ینامـسآ  یحو  ییادج  نیا  اب  تسا و  ییادج  هناتـسآ  رد  شربمایپ  هک  یلاح  رد 

!؟ دنک يرادهگن  ینالوط  هدنیآ  رد  بوشآ  یهارمگ و  زا  اروا  دشاب و  وا  هار  رگنشور  هک  دشاب  هتشاد 

نانآ هب  ربمایپ.دننک  تعاطا  ار  ربمایپ  رما  هظحل  نآ  رد  هک  دوب  مزال  بجاو و  ، دندوب رضاح  سلجم  نآ  رد  هک  یناسک  همه  رمع و  رب 
یم رکذت  ار  نآ  دیجم  نآرق.تسا  بجاو  ربمایپ  نامرف  تعاطا  دسیونب و  نآ  يور  ار  شا  همانتیـصو  ات  دنروایب  يذغاک  هک  درک  رما 

زا سرت  ربماـیپ و  رب  يزوسلد  لـیلد  هب  رمع  هنوگچ  59:4« ...دیـشاب ربمایپ  ادخ و  نامرف  عیطم  ، دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  :» دـهد
رتگرزب رتشیب و  جنر  بجوم  راوگرزب  نآ  اب  يو  تفلاخم  هک  یتروص  رد  ، دنک یم  تفلاخم  ترضح  نآ  اب  ، وا تقشم  جنر و  يدایز 

ماجنا هب  نانآ  درک و  یم  رما  طاشن  ییاناوت و  ياهزور  رد  ، شنارای هب  ربمایپ  ؟ دش یم  ماجنا  دیاب  دوب و  هتساوخ  هک  دوب  يزیچ  نآ  زا 
ترـضح نآ  نونکا  ناه.دوب ، یم  ناشیا  ياهناج  اهلام و  دروم  رد  ترـضح  نآ  روتـسد  رگا  یتح  ، دـندیزرو یم  تردابم  وا  ناـمرف 

وا لمع  نیا  هک  درادن  يدیدرت  !!! دـنرب یمن  ار  وا  نامرف  یلو  تساهزیچ ) نیرتشزرا  مک  نآ  و   ) دـهاوخ یم  نانآ  زا  یتاود  ذـغاک و 
نم دزن  زا  :» هک دشاب  یمن  ناشیدب  وا  هتفگ  زا  رتالاب  یلیلد  ترضح  نآ  یتحاران  رب  دزاس و  یم  نیگمغ  اقیمع  ، هدناجنر یتخـس  هب  ار 

«. .دنرتهب امش  زا  نانز )  ) نانآ هک  اقح  :» رمع هب  وا  راتفگ  »و  دیزیخرب

مایق زا  شیپ  ار  ربمایپ  تعاس  نآ  رد  زیچ  چیه  ،و  دندوب هتساک  وا  یتحاران  زا  ، دندیزرو یم  تردابم  دوب  هتساوخ  هچنآ  هب  نانآ  رگا 
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.درک یمن  رورسم  ، یهارمگ ربارب  رد  شتما  نتشاد  نوصم  بجاو و  رما  هب  ترضح  نآ 

نامیپ لاح  نیع  رد  ، دوب امغا  لاـح  رد  هک  نیا  اـب  ، دـشن عنم  ، داد یم  ناـج  هک  یماـگنه  هب  شا  همانتیـصو  نتـشون  زا  ، رکب وبا  یتسارب 
هب - زور نآ  رد  ناناملـسم  زا  يدرف  رگا  ، دوب یلدگنـس  اطخ و  ردـقچ.درک ، یم  هتکید  ناـمثع  هب  ، دوخ تفـالخ  هب  ار  رمع  ینیـشناج 

ماگنه هب  هک  - ار نامثع  ، رمع منک  یمن  روصت.دش  یم  رکب  وبا  تیـصو  عنام  - تسا نداد  ناج  لاح  رد  وا  هک  وا  تمحز  ینوزف  لیلد 
! دشاب هدرک  تمالم  - درک يرای  وا  هب  گرم  رتسب  رد  رکب  وبا  همانتیصو  شراگن 

هچنآ هب  تبسن  ، ناناملسم يارب  يا  همانتیـصو  نتـشون  زا  دوب  هتـشادرب  يا  هدنـشک  مخز  هدروخ و  تبرـض  هک  یلاح  رد  رمع  صخش 
رابفـسا تلاح  نیا  رد  وا  یتسارب.دـشن  عنم  - شا هظحل  هب  هظحل  یـشوهیب  دایز و  يزیرنوخ  درد و  تدـش  مغر  یلع  - دوب هدرک  هدارا 

يار زا  ، دشاب هتشاد  دوجو  یتیرثکا  رگا  هک  بیترت  نیا  هب.دننک  باختنا  يا  هفیلخ  دوخ  نیب  زا  هباحص  زا  رفن  شش  هک  درک  تیـصو 
يوریپ وا  تیـصو  زا  مه  ناناملـسم  .دـننک  تعباـتم  فوع  نب  ناـمحرلا  دـبع  هورگ  زا  دـشاب  ربارب  ءارآ  رگا  دـننک و  يوریپ  تیرثکا 

هک نیا  اب.دوبن  یهارمگ  زا  تما  ظفح  ثعاب  همانتیـصو  نآ  هک  نیا  مغر  یلع  ، دندرک لمع  لیـصفتب  وا  همانتیـصو  مامت  هب  دـندرک و 
لتق دش و  رجنم  وا  لتق  هب  ماجنارس  شا  هدارا  فعض  نامه  هک  درک  يربهر  هدارا  مک  حول و  هداس  يا  هفیلخ  شنیزگ  هب  ار  اهنآ  يو 

.دروآ راب  هب  ناناملسم  هدوت  يارب  رامشیب  ییاه  هنتف  اهتبیصم و  زین  وا 

ترضح نآ  نداتفین  تمحز  هب  یگتـسبلد  هقالع و  ربمایپ و  درد  جنر و  شهاک  تلع  هب  ، رمع تفلاخم  هزیگنا  ، تسا دیعب  ، همه نیا  اب 
: درک هیجوت  ریز  شور  ود  زا  یکی  هب  ار  تفلاخم  نیا  تسا  نکمم  ، نیاربانب.دشاب هدوب  تیصو  شراگن  اب 

نکمم
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بت ریثات  تحت  ربمایپ  تقیقح  رد  ، تسا هتشادنپ  وا  هک  اسب  هچ.تفگ  یم  هک  تسا  هدوب  نامه  شدوصقم  گرزب  یباحص  نیا  تسا 
تـسا هدوب  هدرک  شومارف  رمع  هک  تسا  نیا  يروصت  نینچ  يانعم  ، تسا ینعم  یب  هدرکن و  هدارا  دیوگ  یم  هچنآ  دنز و  یم  فرح 
يورین شربماـیپ  زا  زگره  دـنوادخ  هک  یتـسارب  دـیوگ و  یمن  نخـس  اوه  يور  زا  وا  تسا و  ییوگ  هدوهیب  زا  هزنم  ص )  ) ربماـیپ هک 

.دنک یمن  بلس  ار  ندیشیدنا  تسرد 

يداح يونعم  روما  اهزور  نآ  رد  دوخ  وا  - دسر یم  رظن  هب  هک  نانچ  - اریز دشاب  هدرک  شومارف  ار  اهنآ  همه  رمع  تسا  نکمم  ! يرآ
هار ود  ره  هک  یفرط  ود  نیب  - دوـخ ياهیریگعـضوم  رد  ناـمز  زا  ههرب  نآ  رد  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  رب  لـیلد.دریگ  یم  هدـیدان  ار 

اهتنم ات  پچ  هجرد  نیرخآ  زا  ، هجیتن رد.تسا  نادرگرس  ددرم و  - دندوب هدش  راچد  ییوگ  ضقانت  تیاهن  هب  هتفرگ  شیپ  ار  فارحنا 
نتفگ نایذـه  نوچمه  ربمایپ  هک  تشادـنپ  یم  - ربمایپ يراـمیب  ماـیا  رد  - وا هک  لاـح  ناـمه  رد.دـهد  یم  هدـیقع  رییغت  تسار  هجرد 

هک دراذگ  یم  ورف  یتلاح  هب  ار  دوخ  يایبنا  متاخ  دنوادخ  هک  تشادنپ  یم  نینچ  شرکف  رد  دیوگ و  یم  نایذه  ، بت هب  التبم  يدرف 
دمحم هک  دنک  راهظا  مدرم  هب  ات  دـنک  یم  یگداتـسیا  وا  ( - ص  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  - ناهگان ،و  تسین يربمایپ  چـیه  لاح  بسانم 

: دیوگ یم  دنک و  یم  دای  دنگوس  ترابع  نیا  هب  یهگناو  تسا  هدرمن 

دننک روصت  هک  ار  یمدرم  ياهاپ  اهتـسد و  دیاب  سپ  ، تشگرب یـسوم  هک  نانچ  ، ددرگ یمرب  - عطق روط  هب  - ادخ ربمایپ  ، مسق ادـخ  هب  »
یم اور  ص )  ) ربمایپ رب  ار  رکفت  يورین  نادقف  هک  رظن  نیا  زا  زور  جنپ  هلصاف  رد  وا  بیترت  نیا  هب  ( 17 « ) .درک عطق  ، تسا هدرم  ربمایپ 

ود زا  سپ.داد  تهج  رییغت  ، درامش یمن  زیاج  ادخ  لوسر  يارب  ار  گرم  هک  يار  نیا  هب  ، دراد
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- دوش یلع  هناخ  دراو  روز  هب  دوخ  هورگ  اب  دریگ  یم  میمـصت  دیارگ و  یم  يرگید  فلاخم  هدیقع  هب  هک  مینیب  یم  ار  وا  زور  هس  ای 
و ( . 18  ) دنک راداو  رکب  یبا  اب  تعی  رب  ار  وا  ات  - تسا هناخ  نآ  نایم  رد  ترضح  نآ  نت  هراپ  ارهز  ربمایپ و  رتخد  همطاف  هک  یلاح  رد 
ام هک  تسین  یکانبات  هرهچ  نآ  تسا و  هتـشاد  یعیبط  ریغ  عضو  اهزور  نآ  رد  گرزب  یباحـص  نیا  هک  دزاس  یم  نشور  بلطم  نیا 

تـساوخ یم  ربمایپ  هک  ار  یتیـصو  ياوتحم  یبوخب  وا  هک  تسا  نیا  ، وا يریگعـضوم  يارب  رگید  هیجوت  اما.میـسانش  یم  ، رمع ماـن  هب 
،و درک تفلاخم  نآ  نتشون  اب  نیاربانب  ، دوب دهاوخن  تما ، تحلصم  هب  نآ  ياوتحم  هک  داد  رظن  دوخ  داهتجا  هب  تسناد و  یم  ، دسیونب

زیچ هچ  هرابرد  تساوخ  یم  ربمایپ  : میبای یم  مود  لاؤس  هب  خساپ  هب  تقد  هجوت و  رد  ار  رمع  عضوم  هیجوت  ریـسفت و  تروص  نیا  رد 
؟ دنک تیصو 

؟ دنک تیصو  زیچ  هچ  هرابرد  تساوخ  یم  ربمایپ 

یعرش ماکحا  تالیصفت  دوخ و  ياهتنـس  نآرد  هک  دنک  فیلات  یباتک  تسا  هتـساوخ  یم  تعاس  نآ  رد  ربمایپ  هک  منک  یمن  روصت 
يور رب  شرمع  تاعاس  یهاتوک  هب  ربمایپ  یتسارب.دسیونب  ار  مالسا  تعیرش  یمومع  طوطخ  ناناملسم  يارب  ای  ،و  دناجنگب نآ  رد  ار 

تعیرـش يارب  ییلک  طوطخ  ، تعاس نآ  رد  ادـخ  لوسر  رگا.دـش  دـهاوخ  حور  ضبق  يدوزب  هک  تسناد  یم  دوب و  هاگآ  نیمز  نیا 
تسا و دوجوم  ادخ  باتک  رد  یلک  طوطخ  هک  اریز  ، دشاب یهارمگ  زا  ناناملسم  تاجن  هلیـسو  ، تسناوت یمن  هتـشون  نآ  تشون  یم 

.دننک یم  وگتفگ  لادج و  ثحب و  یلک  طوطخ  نآ  لیصفت  رد  دنا و  هتشاد  راک  رس و  اهنآ  اب  ناناملسم  هراومه 

ار یلک  طوطخ  هتشونن و  ار  دوخ  ياهتنس  تدم  نیا  رد  ،و  تسا هدرک  یگدنز  لاس  هس  تسیب و  شتوبن  عورش  زا  سپ  ادخ  ربمایپ 
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رداص ار  اهنآ  نتشون  روتسد  - تسا هدوب  میلعت  غیلبت و  تاونس  ، ینالوط ياهلاس  نآ  هک  نیا  مغر  یلع  هدرکن و- میسرت  تعیرش  يارب 
هدرکن ار  راـک  نآ  هک  تسا  هدوـب  یتحلـصم  يارب  نیقیب.تسا  هدوـب  طاـشن  یتسردـنت و  جوا  رد  يو  هک  یتروـص  رد  ، تـسا هدرکن 

هدوب هدادـن  ماجنا  لاس  هس  تسیب و  لالخ  رد  هک  ار  يزیچ  - هاتوک هظحل  نآ  رد  دـهاوخب  هک  تسا  قطنم  لـقع و  زا  رود  سپ  ، تسا
.دهد ماجنا  - تسا

اب ،و  تسا هدرک  رما  اهنآ  هب  تبسن  نآرق  اریز  ، دنک شرافس  تنس  نآرق و  زا  يوریپ  هب  ار  ناناملـسم  هک  دوبن  نیا  راوگرزب  نآ  فده 
هک یتروص  رد  دوش  یم  یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاب  ربمایپ  تنس  زا  يوریپ  هنوگچ.دنا  هدنامن  ناما  رد  یهارمگ  زا  ناناملـسم  همه  نیا 

مدرم ات  تسا  هدرکن  نییعت  ار  یعجرم  ، ربمایپ ناناملـسم ) هماع  هدـیقع  قبط  رب   ) ،و دـنراد فالتخا  اهنآ  رد  مدرم  تسا و  هتـشونان  نآ 
: نآ رب  هوالع  ؟و  دننک ذخا  وا  زا  ار  تنس 

نداد هزاـجا  هب  هن  دـنک و  شرافـس  برعلا  هریزج  زا  ناکرـشم  جارخا  هب  بوـتکم ) يا  همانتیـصو  رد   ) تـسا هتـساوخ  یم  هـن  ربماـیپ 
لقن سابع  نبا  زا  دوخ  ثیدـح  رد  ریبج  نب  دیعـس  هک  یعوضوم  ود  نامه   ) تسا هداد  یم  هزاـجا  دوخ  وا  هک  روط  نآ  ، ناگدـنیامن
نایم هب  ینخـس  نآ  زا  ساـبع  نبا  هک  یموس  عوضوم  دـیاش.دشاب  یمن  یهارمگ  زا  ینمیا  هلیـسو  عوضوم  ود  نیا  اریز  ( ، تسا هدرک 

.تسا هتشاد  ار  نآ  نتشون  دصق  ربمایپ  هک  تسا  نامه  تسا  هدرک  شومارف  ار  نآ  دیعس  ای  هدرواین و 

دنک نییعت  یماما  تما  يارب  هک  تشاد  دصق  ربمایپ 

یم دوخ  دوب و  ترـضح  نآ  دوخ  هدـیزگرب  هک  دزاس  انـشآ  يرادـمامز  اـب  ار  ناناملـسم  هک  دوب  نیا  دوب  هدومرف  هدارا  ربماـیپ  هچنآ 
ادخ و هب  تبسن  درف  نیرتصلاخ  یهلا و  عیارش  هب  تسوا  ناوریپ  زا  درف  نیرتاناد  وا  هک  تسناد 
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نانآ يارب  يرادـمامز  تما و  يارب  عجرم  اهیگژیو  نیا  اب.تسا  یمالـسا  نیگنـس  ياـهراب  لـمحت  رب  درف  نیرتدـنمورین  ،و  ادـخ نید 
.دش دهاوخ  جرم  جره و  یهارمگ و  زا  نانآ  ینمیا  ثعاب  ،و  درک دهاوخ  يربهر  تسار  هار  هب  ار  نانآ  هک  دوب  دهاوخ 

؟ تسیک رظن  دروم  ربهر  نآ 

یتیصو نتـشون  اب  رمع  ، دوب ود  نآ  زا  مادک  ره  رگا  [ ربمایپ روظنم  ،] رمع هن  تسا  رکب  وبا  هن  ص )  ) ربمایپ رظن  دروم  ربهر  هک  تسادیپ 
یم ام  هک  نآ  هچ.دوب  يو  دزن  اهزیچ  نیرتبوبحم  نآ  اریز  ، درک یمن  تفلاخم  ، تفرگ یم  نامیپ  ، درف نآ  هب  تبـسن  نآ  رد  ربماـیپ  هک 
ادـخ ربمایپ  هارمه  راغ  رد  وا  هک  نیا  ،و  دـنک یم  لالدتـسا  ، تفـالخ هب  رکب  وبا  یگتـسیاش  رب  - ادـخ لوسر  تلحر  زا  سپ  ، رمع مینیب 

ص)  ) ربمایپ رگا  و.دوبن  ناناملـسم  تماما  رب  رداق  دوخ  هک  هاگ  نآ  ، درک زاـمن  ندـناوخ  روماـم  ار  وا  ربماـیپ  هک  نیا  اـی  ،و  تسا هدوب 
هب رکب  وبا  یگتسیاش  هرابرد  رمع  هک  ، دوبن يزاین  مه  تشادن و  لالدتسا  عون  نیا  هب  يزاین  رمع  ، دوب هتفرگ  رکب  وبا  هب  تبـسن  ینامیپ 

.دوب لادج  زا  عنام  دوخ  ، همانتیصو هکلب  ، دزادرپب لادج  هب  راصنا  اب  تفالخ 

؟ دوب یلع  دوصقم  ایآ 

رمع نهذ  رد  هتسویپ  تسا  ناناملـسم  تسرپرـس  یلع  درک  نالعا  ، ناناملـسم هب  هک  یماگنه  مخ  ریدغ  زور  رد  ربمایپ  عضوم  یتسارب 
شدای یبوخب  رمع  ، دـنوشن هارمگ  نآ  زا  سپ  ات  دـسیونب  یبلطم  ناناملـسم  يارب  دراد  دـصق  تفگ  ربمایپ  هک  یماـگنه  و.دوب  مسجم 

صاخ يا  هنوگ  هب  یلع  هرابرد  ماع و  تروص  هب  شنادناخ  هرابرد  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  ینانخـس  نامه  هنیعب  نانخـس  نیا  هک  دمآ 
.تسا هتفگ  یم 

: تسا هدومرف  ار  تسا ) هدرک  تیاور  ار  نآ  مقرا  نب  دیز   ) لیذ ثیدح  ربمایپ 

نامسیر ، ادخ باتک.دش  دیهاوخن  هارمگ  نم  زا  سپ  زگره  دییوج  لسوت  نآ  هب  رگا  هک  متشاذگ  اج  هب  ار  يزیچ  امـش  نایم  رد  نم  »
يوس رثوک  ضوح  رانک  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  زگره  ود  نیا  یتسارب  و.متیب  لها  ، نم ترتع  نیمز و  نامسآ و  نایم  هدش  هدیـشک 

( . 19 « ) دوب دیهاوخ  نم  يارب  ینیشناج  هنوگچ  ود  نآ  هرابرد  دیشاب  بظاوم  سپ ، ، دندرگزاب نم 

ع)  ) یلع زا  و 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 202 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف مخ  ریدغ  زور  رد  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدش  لقن 

متشاذگ ياج  رب  يزیچ  امش  نایم  رد.تسوا  تسرپرـس  الوم و  یلع )  ) نیا سپ  تسوا  تسرپرـس  شربمایپ  ادخ و  هک  ار  یـسک  ره  »
رـس ادخ و  تسد  رد  نآ  رـس  کی  هک  ینامـسیر )  ) ادـخ باتک  دـش : دـیهاوخن  هارمگ  نآ  زا  سپ  زگره  دـینز  گنچ  نادـب  رگا  هک 

( . 20  ) نم تیب  لها  ،و  تسامش ياهتسد  رد  شرگید 

: دومرف ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  تباث  نب  دیز  زا  و 

راتفر ود  نآ  هرابرد  نم  زا  سپ  هنوگچ  دیـشاب  بقارم  سپ  ، منادناخ یلاعت و  يادـخ  باتک  : مهن یم  نیـشناج  ود  امـش  نایم  رد  نم  »
لقن هللا  دـبع  نب  رباج  زا  و  ( 21 « ) دندرگزاب نم  يوس  ضوح  رانک  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدـکی  زا  زگره  ود  نآ  اریز  ، درک دـیهاوخ 

: دومرف ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش 

نادناخ ادـخ و  باتک  دـیوش  یمن  هارمگ  زگرهدـیوش  لسوتم  نادـب  هک  مادام  ، مداهن اج  رب  امـش  نایم  ار  يزیچ  نم  انامه  ! مدرم يا  »
( . 22 « ) .متیب لها  ، نم

هب شیرامیب  رتسب  رد  ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه  دوب  زادـنا  نینط  رمع  ياهـشوگ  رد  هتـسویپ  اـهنآ  ناوارف  ریاـظن  ربماـیپ و  نانخـس  نیا 
ار ربمایپ  دوصقم  دوخ  يرایـشوه  اب  رمع  ، دـنوشن هارمگ  نآ  زا  سپ  ات  دـسیونب  يزیچ  نانآ  يارب  داد  روتـسد  ذـغاک  تاود و  راضحا 

.درک تفلاخم  هب  عورش  ، سپ ، دزاس شیوخ  نیشناج  ار  یلع  دهاوخ  یم  وا  هک  : درک كرد 

دهد یم  حیضوت  ار  شتفلاخم  تلع  دوخ  رمع 

هب ، سابع نبا  اب  ییوگتفگ  نمـض  شتفـالخ  ناـمز  رد  يو  دوخ  ار  ع )  ) یلع دروم  رد  ص )  ) ربماـیپ تیـصو  اـب  ، رمع تفلاـخم  تلع 
: تسا هدش  روآدای  ریز  حرش 

؟ یتفگ كرت  یلاح  هچ  رد  ار  تیومع  رسپ  : رمع

رفعج هللا  دبع  ، هفیلخ دوصقم  هک  درک  نامگ   ) درک یم  يزاب  شیاهلاس  نسمه و  اب  هک  مدش  ادج  وا  زا  یتلاح  رد  : سابع نبا 
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( . تسا

( . تسا بلاط  یبا  نب  یلع   ) هداوناخ امش  گرزب  مدوصقم  هکلب  ، تسین وا  مدوصقم  : رمع

.دناوخ یم  نآرق  و...درک  یم  يرایبآ  ار  امرخ  ناتخرد  لطس  اب  هک  یلاح  رد  ار  وا  متفگ  كرت  : سابع نبا 

؟ تسا یقاب  وا  نطاب  رد  تفالخ  هب  هقالع  زا  يزیچ  ایآ.ینک  نامتک  رگا  تندرگ  هب  مدآ  کی  نوخ  : رمع

.يرآ : سابع نبا 

؟ تسا هدرک  نییعت  ار  وا  ص )  ) ربمایپ هک  دراد  نامگ  وا  ایآ  : رمع

هلیـسو هب  تفالخ  هب  وا  ندـش  نییعت  هرابرد  ، ) مدیـسرپ دراد  اعدا  وا  هچنآ  هب  عجار  مردـپ  زا  : منک یم  هفاـضا  نم  يرآ و  : ساـبع نبا 
هدوب یلع  هرابرد  ص )  ) ادـخ ربمایپ  بناـج  زا  ـالاو  شیاتـس  یعون  راـتفگ  نآ  : رمع تسا  هتفگ  تسار  : تفگ وا  ص ) )  ) ادـخ ربماـیپ 

نکمم هک  یتروص  رد  ات  درک  یم  هبرجت  ربمایپ  هتبلا.دزاس  یمن  فرطرب  ار  یلاکـشا  چیه  دـنک و  یمن  تباث  ار  ییاعدـم  چـیه  ، تسا
يزوسلد و باب  زا  نم  اما.دـنک  نییعت  مان  هب  ار  وا  تساوخ  شیرامیب  ماگنه  رد  وا  هک  یتسارب.دـنک  بوصنم  تفالخ  هب  ار  وا  دـشاب 

رگا و.دندش  یمن  قفتم  یلع  تفالخ  رب  زگره  شیرق  هبعک )  ) انب نیا  راگدرورپ  هب  مسق  ، هن.مدرک يریگولج  راک  نآ  زا  مالـسا  ظفح 
تسناد ص )  ) ربمایپ ، سپ.دندرک یم  تفلاخم  وا  اب  بناج  همه  زا  برع  هدوت  هنیآ  ره  درک  یم  بوصنم  تیالو  هب  ار  وا  ص )  ) ربمایپ

( . 23  ) تسا هداد  خر  هچنآ  دییات  زج  تساوخن  ادخ  ،و  درک يراددوخ  ، مهاگآ تسوا  لد  رد  هچنآ  زا  نم  هک 

مالسا هب  تبسن  شطایتحا  يزوسلد و  نامه  ، دش ع )  ) یلع هب  عجار  همانتیـصو  نتـشون  اب  ، رمع تفلاخم  هزیگنا  هچنآ  ، تروص نیا  رد 
هدهع وا  رگا  ، دیـشک دـهاوخن  یلوط  درک و  دـنهاوخن  عامتجا  ع )  ) یلع تفالخ  رب  شیرق  هک  نیا  رب  وا  داقتعا  نینچمه  تسا و  هدوب 

.درک دنهاوخ  تفلاخم  وا  اب  بناج  همه  زا  دوش  تفالخ  راد 

دوش یمن  ربمایپ  اب  تفلاخم  زاوج  ثعاب  لماوع  نیا 

تیصخش ام  هک  نیا  اب 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 204 

http://www.ghaemiyeh.com


وا رظن  هدـیقع و  نیا  هب  تبـسن  ات  میهد  یم  هزاـجا  دوخ  هب  یلو  میراد  یم  گرزب  ، ار شیخیراـت  ياـهتیعطاق  تلادـع و  ، هریـس رمع و 
ياطخ هک  تسا  نیا  رتهب.دـنک  تفلاخم  ص )  ) ربمایپ هدارا  تساوخ و  اب  ات  تسا  هداد  هزاجا  دوخ  هب  وا  هک  نیا  لیلد  هب  ، مینک داـقتنا 

( . 24  ) تسا روجام  مه  اطخ  تروص  رد  شبحاص  هک  دشاب  يداهتجا  عون  نآ  زا  دنچ  ره  ، مینک ناونع  شداهتجا  رد  ار  وا 

ندــش راد  هدــهع  تروــص  رد  ار  یلع  اــب  ناــمیپ  ، یحاوــن ماــمت  برع  مدرم  هــک  دــش  یم  ینیب  شیپ  : تــسا هدــش  روآداــی  وا 
دنم هقالع  وا  هب  دنتـشاد و  یم  تسود  ار  یلع  نانآ  همه  دـندوب و  برع  زا  مه  راصنا  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزال.دننکـشب  ، تفـالخ

هب خیرات.دنداد  یمن  حیجرت  یلع  رب  ار  یـسک  هنیآ  ره  ، دش یم  هضرع  نانآ  رب  یلع  تفالخ  رکف  رکب  وبا  اب  تعیب  زا  شیپ  رگا  ، دندوب
رد نیا  دندرگرب و  ع )  ) یلع يوس  هب  ، دوب کیدزن  ، دوب هتفای  نایاپ  رکب  وبا  اب  تعیب  هک  نیا  زا  سپ  یتح  نانآ  هک  دـنک  یم  وگزاب  ام 
یم ار  يدـهع  ناـنچ  ربماـیپ  رگا  ، دوـب هتـشاذگن  یقاـب  دوـخ  زا  سپ  ، یلع يارب  بوـتکم  يا  هماندـهع  ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  یلاـح 

دوب و هتـشذگ  ربمایپ  تافو  زا  لاس  جنپ  تسیب و  دودـح  هک  نیا  اب  - دـش تعی  یلع  اب  هک  اهدـعب  ؟و  دـش یم  هچ  نانآ  عضوم  ، تشون
وا رـس  تش  راـصنا  ماـمت  هک  میدـید  - دـندوب هدرک  شومارف  وا  هراـبرد  ار  ربماـیپ  حیرـص  تاـنایب  و  ع )  ) یلع ياـهزایتما  مدرم  رثـکا 

هنیدـم و زا  جراخ  برع  هیقب  رگید  فرط  زا  دندیـسرن  تسد  کی  ناتـشگنا  دادـعت  هب  دـندرک  تفلاـخم  وا  اـب  هک  یناسک.دنداتـسیا 
.دندرک تفلاخم  وا  اب  یگمه  - دندرک یم  دییات  الماک  ار  رکب  وبا  شیرق  هک  نیا  اب  - هکم

دهع ضقن  رکب  وبا  اب  یحاون  فارطا و  مامت  بارعا  هک  نیا  مغر  یلع 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 205 

http://www.ghaemiyeh.com


رکب وبا  اب  تعی  هک  نیا  رد  - ار رمع  هدیقع  اهنیا  زا  مادک  چیه  ، تفرگ ینابرق  رازه  نارازه  مالسا ) زا  دادترا   ) هدر ياهگنج  دندرک و 
یم ینیب  شیپ  وا  هک  نیا  لـیلد  هب  ، دوب تسرداـن  یلع  يارب  همانتیـصو  نتـشون  رمع  رظن  رد  ارچ  ، سپ.دادـن رییغت  - تسا هدوـب  تسرد 

برع لیابق  هک  اسب  يا  ، تسا هدوب  هدـشن  باسح  ییوگـشیپ  کی  نیا  هک  نآ  لاح  ؟و  دننکـش یم  یلع  اب  ار  دوخ  نامیپ  بارعا  ، درک
.رکب وبا  ات  دندوب  رت  میلست  وا ) یصو  ربمایپ و  يومع  رسپ  ناونع  هب   ) یلع هب  تبسن 

تعیب وا  اـب  تبغر  لـیم و  اـب  - ماـش زج  هب  - یمالـسا ياهرهـش  همه  ، دیـسر تفـالخ  هب  یلع  ، هناـگ هـس  ياـفلخ  زا  سپ  هـک  یماـگنه 
ندرک تعیب  زا  ماش  مدرم  هن  ،و  دندرک یم  ینکش  نامیپ  - وا اب  تعیب  زا  سپ  - هرـصب مدرم  هن  دوبن  شیرق  نارـس  کیرحت  رگا  ، دندرک

.دندیزرو یم  يراددوخ  ، وا اب 

اریز ؟ دوب هچ  نآ  نایز  ررـض و  یلو  ، دـشاب تسرد  دـیاش  ، دـندرک یمن  عامتجا  یلع  تفالخ  روحم  رب  شیرق  هک  ، رمع راتفگ  نیا  اـما 
وا اـب  لاـس  کـی  تسیب و  دـندش و  عـمتجم  وا  اـب  تفلاـخم  هـب  هـکلب  دـندرکن  عاـمتجا  زین  ربماـیپ  صخـش  تلاـسر  روـحم  رب  شیرق 

یترورض ایآ  تروص  نیا  رد  سپ.دندش  لمحتم  ار  کلهم  یتسکش  هک  نیا  زا  سپ  رگم  دندشن  یمالـسا  هعماج  لخاد  ،و  دندیگنج
ص)  ) ربمایپ صخـش  هب  تبـسن  شیرق  عضوم  رگا  و  !!؟ میرامـش لـطاب  وغل و  ار  نآ  دنداتـسیا  توبن  لـباقم  رد  شیرق  نوچ  هک  دراد 

رما نآ  یتسردان  رب  لیلد  ار  شتفلاخم  رما و  نآ  یتسرد  هناشن  يرما  رب  ار  نآ  تقفاوم  هک  تسا  زیاج  هنوگچ  ، سپ ، تسا هدوب  نینچ 
؟ میروآ باسح  هب 

رب هن  مینادـب  رما  نآ  یتسرد  رب  لیلد  يرما  اب  ار  اـهنآ  تفلاـخم  هک  دـشاب  نآ  حیحـص  ، شیرق راـت  هریت و  هتـشذگ  هب  هجوت  اـب  دـیاش 
.نآ یتسردان 

شیرق زا  تبحص  ماگنه  هک  مینک  شومارف  دیابن  ، نآ رب  هوالع 
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نب نامحرلا  دبع  ، ریبز ، هحلط ، نامثع ، هدـیبع وبا  ، رمع ، رکب وبا  ، یلع ، نوچ ییاهتیـصخش  یفرط  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  تلحر  اب  نامزمه 
فرط زا  ، دـندوب شیرق  ناذـفنتم  ناگتـسجرب و  زا  ، دـندوب رـضاح  ردـب  گـنج  رد  هک  ناـیکم  رگید  صاـقو و  یبا  نـب  دعـس  ، فوـع
هتخانش زونه  زین  هیواعم  لاثما.دوب  هداهن  يدوبان  هب  ور  ای  ، هتفر نیب  زا  ، ناشیا رب  مالـسا  هبلغ  لیلد  هب  ، وا لاثما  نایفـس و  وبا  ذوفن  ، رگید

.دوب هدوشگن  ناهد  زونه  ناشییاورمکح  توهش  وید  و.دندوبن  هدش 

هک يا  هباحص  ناگرزب  زا  زین  ،و  دندوب شیرق  نایم  رد  ذوفن  نابحاص  ، زور نآ  رد  ، ردب گنج  رد  هدننک  تکرش  نایکم  هک  یلاح  رد 
عاـمتجا یلع  درگ  رب  ، تشوـن یم  يا  همانتیـصو  ربماـیپ  رگا  هـک  تـفر  یم  راـظتنا  ، دـندوب فورعم  مالـسا  هـب  تبــسن  تیمیمــص  هـب 

؟ دندش یمن  يارمه  یلع  تفالخ  رب  شیرق  درک  یم  تیصو  مه  ربمایپ  رگا  هک  تسا  هتشاد  داقتعا  رمع  هنوگچ  ، سپ.دننک

راوگوس ار  نانآ  يو  اریز  ، دنتشاد یم  ناهنپ  دوخ  لد  رد  ار  یلع  هنیک  هراومه  هکم  لیابق  زا  یـضعب  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا  هتبلا 
لتق هب  ار  نانآ  مالـسا  اب  گنج  و  ص )  ) ربمایپ اب  نانآ  تموصخ  مایا  رد  ع )  ) یلع هک  ناـشناسک  زا  يداـیز  دارفا  گوس  ، دوب هتخاـس 
سح تدـش  زا  رگا  ، دوب ینیب  شیپ  لباق  یلع  نوماریپ  شیرق  مدرم  زا  هباحـص  ناـگرزب  ندـمآ  درگ  همه ، نیا  اـب  یلو  ، دوب هدـناسر 

یبلطم نامه  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب.دندش  یم  عمج  وا  مچرپ  ریز  یگمه  ، دش یم  هتـساک  اهنآ  هنیک  نالوتقم و  يایلوا  ییوجماقتنا 
.دوب هدرک  ینیب  شیپ  ار  نآ  ربمایپ  هک  تسا 

وبا رـسپ  ( ، ع  ) یلع.دوب هتخاس  راوگوس  تخ  ار  وا  ع )  ) یلع هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  نایفـس  وبا  هک  مینک  شومارف  یتسیابن  دـنچ  ره 
دزن نایفس  وبا  هک  دیوگ  یم  ام  هب  خیرات  ، همه نیا  اب  دوب و  هتشک  ، دیلو شرسپ  هارمه  هب  ار  هبتع  شنزردپ  ،و  ومع رـسپ  ، هلظنح نایفس 

یلع
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یم تفـالخ  رما  رب  مادـقا  ماـیق و  هب  راداو  ار  وا  ، رکب وـبا  يارب  تعیب  تیبـثت  زا  سپ  یتـح  درک و  هضرع  وا  هـب  ار  دوـخ  تـعیب  دـمآ ،
ای نیا  ، تروص ره  رد.تشاد  ار  عضوم  نیمه  زین  ، دوب هیما  ینب  زا  يدرف  نایفـس  وبا  نوچمه  هک  صاع  نب  دیعـس  نب  دـلاخ  تخاس و 

یـسک وا  هچ  ، تسا هدوب  رتانـشآ  مدرم  هدوت  شیرق و  اب  وا  زا  ادـخ  ربماـیپ  هک  تشاد  یم  هجوت  یتسیاـب  یم  رمع  ، دـنک یمن  قرف  ، نآ
ربارب رد  هکلب  ، تسا هدوبن  هجوتم  ، رمع هب  ، برع شیرق و  ياهگنج.دـید  ، دـنیبب ، برع مدرم  شیرق و  زا  تسیاـب  یم  ار  هچنآ  هک  تسا 

زا شیرق  برع و  مدرم  هب  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  مه  دـشاب و  هتـشاد  دای  هب  ار  نآ  ، رمع هک  ، دوب رتراوازـس  ، سپ ، تسا هدوب  ص )  ) ربمایپ
مالسا و حلاصم  هب  وا  هزادنا  ره  هک  دشاب  هتشاد  دای  هب  تسیاب  یم  و.تسا  هدوب  رت  هاگآ  وا  دوخ  زا  رمع  لاح  هب  رتانـشآ و  اهنآ  دوخ 

دوب هدومرف  هدارا  ربمایپ  رگا.دوب  رتدنم  هقالع  يرگید  ناملـسم  ره  زا  وا و  زا  ص )  ) ربمایپ کش  یب  ، دشاب هدوب  دنم  هقالع  ناناملـسم 
اهنت یلع  هک  تسا  نیا  ربماـیپ  لـمع  نآ  ینعم  ، دریگب ناـمیپ  یلع  تفـالخ  رب  ، برع مدرم  شیرق و  عـضو  زا  شیهاـگآ  همه  اـب  هـک 

رب ار  نآ  يزوریپ  درب و  یم  شیپ  هب  ار  مالسا  ، دزاس یم  دحتم  ار  ناناملسم  برع و  مدرم  هک  تسوا  يربهر  تسا و  درد  نیا  يوراد 
.دنک یم  نیمضت  نایدا  همه 

؟ دناشک ص )  ) ربمایپ اب  تفلاخم  هب  ار  گرزب  یباحص  نیا  یلماع  هچ 

نیا اب  ، تشاد نیقی  دوخ  نامیا  یتسرد  رب  هک  رمع  یتسار  : دسرب هدنناوخ  نهذ  هب  ییاج  هب  لوبق و  لباق  لاؤس  نینچ  هک  تسا  یعیبط 
نتـشون عنام  دـنک و  تفلاخم  ربمایپ  اب  اـت  ، داد هزاـجا  دوخ  هب  هنوگچ  دوب ، ادـخ  ربماـیپ  ادـخ و  زا  تعاـطا  هب  فورعم  وا  هک  یگژیو 

؟ ) 25  ) دوش ترضح  نآ  همانتیصو 

نیا تسا  نکمم 
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ربمایپ بوتکم  نخـس  تسا  هدوب  دـقتعم  هک  تسا  هداد  ار  همانتیـصو  نتـشون  اب  تفلاخم  هزاجا  دوخ  هب  لیلد  نیا  هب  گرزب  یباـحص 
تسین و روآ  مازلا  تسا  هدشن  هتشون  هک  یتقو  ات  اما.دننک  تعاطا  تقفاوم و  دیاب  تسا و  روآ  مازلا  ناناملـسم  همه  وا و  يارب  (ص )

روآ مازلا  يوبن  ياهتنس  زا  کی  چیه  دیابن  ، دشاب تسرد  هدیقع  نیا  رگا.دسرن  باجیا  مازلا و  دح  هب  ات  دش  نتـشون  عنام  ظاحل  نادب 
.تسا هدشن  هتشون  راوگرزب  نآ  نامز  رد  ربمایپ  ياهتنس  زا  کی  چیه  هک  نآ  هچ  دشاب 

زا  ) نانآ زا  یعمج.دننک  داهتجا  دنهد و  رظن  ییایند  روما  رد  هک  دنراد  ار  قح  نیا  ، دندوب دقتعم  باحصا  هک  تسا  نیا  لوقعم  لیلد 
ات داد  هزاجا  دوخ  هب  رمع  ور  نیا  زا  ، ینید روما  زا  هن  تسا  ناناملسم  يایند  هب  طوبرم  روما  زا  تفالخ  هک  دنتشاد  هدیقع  رمع ) هلمج 

.دریگ رارق  ربمایپ  هدارا  هتساوخ و  اب  فلاخم  عضوم  رد 

انب دوب  هدش  هعجارم  وا  هب  هک  زین  يرگید  دراوم  رد  هکلب  ، درک یم  تفلاخم  ربمایپ  رظن  اب  دروم  نیا  رد  رمع  هک  دوبن  راب  نیتسخن  نیا 
ربمایپ هک  یحلص  طیارـش  هب  تبـسن  يو  هک  نیا  رب  دنراد  عامجا  ناخروم  ، دوب هدرک  راهظا  ار  شیوخ  تقفاوم  مدع  ، شدوخ رارقا  هب 

.تخادرپ هلداجم  هب  ترضح  نآ  اب  ، درک دقعنم  هیبیدح  زور  رد  (ص )

،و هدش ناملسم  هک  ار  یناکرشم  مامت  ادخ ، لوسر  هک  دوب  نیا  هکم ) ناکرشم  ادخ و  ربمایپ  نیب   ) هیبیدح زور  حلص  طیارش  هلمج  زا 
هب هتفگ  مالـسا  كرت  هک  ار  یناسک  تسین  مزال  هکم  مدرم  یلو  دنادرگرب  هکم  لها  هب  تسا  هدـمآ  هنیدـم  هب  شیایلوا  هزاجا  نودـب 

ص)  ) ربمایپ نکیل  ،و  ناناملسم هب  دوب  یملظ  ، رهاظ تروص  هب  بلطم  نیا.دننادرگرب  ربمایپ  هب  دنا  هتشگرب  هکم  لها  دزن 
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لاح هب  يدوس  ، ناناملـسم نایم  ربج  روز و  اب  شندنادرگزاب  ، ددرگرب رفک  هب  دـنک و  اهر  ار  مالـسا  هک  یـسک  اریز  ، دوب شیدـنا  رود 
: تسا هدرک  لقن  ار  ریز  ناتساد  دوخ  هریس  رد  ماشه  نبا  تسا  زاین  یب  ینامدرم  نینچ  زا  مالسا  ، تشاد دهاوخن  نانآ 

...دش دنلب  اج  زا  باطخ  نب  رمع  ، دوبن نایم  رد  ، هتشون کی  زج  يزیچ  تفای و  هلصیف  راک  یتقو  »

: تفگ دمآ و  ربمایپ  دزن  سپس 

؟ یتسین ادخ  لوسر  وت  رگم  ! ادخ ربمایپ  يا  -

.ارچ : ربمایپ

؟ میتسین ناملسم  ام  رگم  : رمع

.ارچ : ربمایپ

؟ دنتسین كرشم  نانآ  رگم  : رمع

.ارچ : ربمایپ

؟ میریذپب دوخ  نید  رد  ار  يدهعت  ارچ  ، سپ : رمع

«. .دراذگ یمن  او  ارم  زگره  وا  مهد و  یمن  ماجنا  ار  وا  رما  فالخ  زگره.میوا  هداتسرف  ادخ و  هدنب  نم  :» ربمایپ

یم هزور  ، مداد یم  هقدــص  هتــسویپ  ، مدوـب هـتفگ  هـک  ینخــس  سرت  زا  ، مدرک ار  راـک  نآ  هـک  يزور  نآ  زا  : تـفگ یم  اــهراب  ، رمع
( ! 26  ) دشاب ریخ  هک  مدش  راودیما  هک  نیا  ات  ، مدرک یم  دازآ  هدرب  مدرازگ و  یم  زامن  ، متفرگ

روتسد ، دندوب مه  رمع  رکب و  وبا  اهنآ  نایم  رد  هک  نآ  اب  ، درک راصنا  نارجاهم و  هدنامرف  ار  هثراح  نب  دیز  نب  هماسا  هللا  لوسر  نوچ 
کچوـک لاـسدرخ و  ار  وا  دـنتفرگ و  هدرخ  وا  یهدـنامرف  هـب  تبــسن  باحــصا  ، دـنورب مور  نیمزرــس  هـب  دوـخ  رکــشل  اـب  اـت  داد 

هماسا رکشل  هب  ! مدرم يا  :» تفگ نینچ  ینانخس  نمض  ، تفر ربنم  يالاب  دش و  نوریب  هناخ  زا  دوب  رامیب  هک  ص )  ) ربمایپ ، سپ.دندرمش
رد.دیدوب هتفگ  شردپ  یهدنامرف  دروم  رد  البق  هک  ار  ییاهفرح  نامه  دیتفگوا  یهدنامرف  هرابرد  ، دـنگوس مدوخ  ناج  هب.دـیدنویپب 

( . 27 « ) دوب بصنم  نآ  هتسیاش  شردپ  هک  يروط  نامه.تسا  یهدنامرف  قیال  قحب  وا  هک  یلاح 

مادقا ، دندوب هماسا  یهدنامرف  تحت  هک  ربمایپ  باحصا  یلو  ، درک رداص  ار  رکـشل  هب  نتـسویپ  روتـسد  ربمایپ  ، هماسا شترا  دادیور  رد 
: تفگ دمآ و  نوریب  - دوب هتسب  شرس  رب  یلامتسد  دوب  ضیرم  هک  یلاح  رد  - ادخ لوسر  دندرکن و 

يا »
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مدرم هک  یلاح  رد  درک  فقوت  ، هماسا و  ( . دـندشن لیـسگ  باحـصا  نکیل  درک و  رارکت  هبترم  هس  ! ) دـیدنویپب هماـسا  رکـشل  هب  ! مدرم
( . 28 « ) .دش دهاوخ  هچ  ادخ  لوسر  هرابرد  ادخ  مکح  هک  دندیشک  یم  راظتنا 

تافو زا  سپ  یتح  تسب  وا  يارب  ار  مچرپ  دوخ  كرابم  تسد  هب  ،و  درک رکـشل  هدنامرف  ار  هماسا  ربمایپ  هک  نیا  مغر  یلع  ، باحـصا
دـنک و لزع  ار  هماسا  تشاد  اضاقت  راصنا  لوق  زا  ،و  دـمآ رکب  وبا  دزن  باطخ  نب  رمع.دـنتفرگ  هماـسا  لزع  رب  میمـصت  ص )  ) ربماـیپ
هب تردام  :» تفگ یم  هک  یلاح  رد  تفرگ  ار  رمع  شیر  دش و  دـنلب  ناهگان  رکب  وبا  نکیل  درامگب و  وا  ياج  هب  ار  يرگید  صخش 
( . 29 ( »؟ مزاس رانک  رب  ار  وا  ینک  یم  رومام  ارم  وت  ، تسا هدرامگ  ار  وا  ادخ  لوسر  ! باطخ رسپ  يا  ، دوش دنزرف  یب  دنیشنب و  تیازع 

یم نانآ  تسایند و  روما  زا  يرما  ادخ  ربمایپ  زا  سپ  ناناملسم  یهدنامرف  هک  دوب  هتفرگ  اج  نانچ  نانآ  رتشیب  نهذ  رد  یتسارب  ، يرآ
،و دشاب هدوب  فلاخم  ، تسا هدرک  شرافس  هدید و  تحلـصم  ربمایپ  هچنآ  اب  دنچ  ره  ، دننک باختنا  شیوخ  يارب  اورنامرف  اسار  دنناوت 

! اطخ هب  ای  دنشاب  هدرک  داهتجا  باوص  هب  هچ  ، دنراد ار  دوخ  رجا  هک  ارچ  دننک  لمع  دوخ  يار  هب  دنناوت  یم 

درف دیاب  سپ  تسا  هتـشک  ار  نانآ  لیابق  دارفااریز  ، دنتـسین یلع  يرادـمامز  هب  لیام  شیرق  هک  دـندرک  یم  ینیب  شیپ  نوچ  یفرط  زا 
! دشاب هدوب  ع )  ) یلع يرادمامز  راتساوخ  ص )  ) ربمایپ هک  دنچ  ره  دوش  رادمامز  تسا  هکم  مدرم  دییات  دروم  هک  يرگید 

دنام و یم  ربمایپ  نادناخ  نایم  رد  تفالخ  ، دنک تیصو  یلع  تفالخ  هب  تبسن  ربمایپ  رگا  دنتـشاد  داقتعا  نایکم  هک  دسر  یم  رظن  هب 
نیسح نسح و  : شدنزرف ود  ، دش ادخ  لوسر  هفیلخ  یلع  رگا.دسر  یمن  شیرق  نادناخ  دارفا  رگید  هب 
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- هباحص زا  کی  چیه  يارب  یتصرف  رگید  دوب و  دنهاوخ  وا  زا  سپ  نانیشناج  دنتشهب ) لها  ناناوج  رتهم  ص )  ) ربمایپ یهاوگ  هب  هک  )
.دنسرب تفالخ  بصنم  هب  ات  دنام  دهاوخن  یقاب  - دنشاب ردق  تلالج  ياراد  هک  مه  ردق  ره 

يور هب  تفالخ  رد  دنهاوخ  یمن  دنراد و  هقالع  ترهش  تسایر و  هب  زین  نانآ  ، مدرم رگید  دننام  دنتـسه  یناسک  زین  هباحـص  عقاو  هب 
یلع تفالخ  هب  تبسن  دوخ  تیصو  اب  ص )  ) ربمایپ ،و  دنامب زاب  رد  نیا  رگا  !و  دشاب زاب  زین  اهنآ  يور  هب  ، دنلیام هکلب  ، دوش هتـسب  نانآ 

یم يرای  ار  نانآ  هکم  رد  شیرق  نادـناخ  هک  اریز  ، دـننادرگب تسد  هب  تسد  ار  تفـالخ  ماـقم  هک  دوب  دـهاوخ  لهـس  ، ددـنبن ار  نآ 
.ار یلع  هن  و  دننک ،

هچ ، دوب دهاوخ  تفالخ  هب  ندیسر  دیما  رگید  لیابق  يارب  ، دشاب ربمایپ  نادناخ  زج  يا  هلیبق  زا  ربمایپ  زا  سپ  هفیلخ  نیتسخن  رگا  لاح 
رتهب يدع  هلیبق  هن  تسا و  يدع  زا  رتهب  میت  هلیبق  هن.درادن  يرترب  لیابق  رگید  رب  اهنآ  زا  مادـک  چـیه  دـنربارب و  مه  اب  لیابق  نآ  همه 
دراد تلالد  هک  تسا  هدرک  لقن  ، هداتفا قافتا  ، سابع نبا  -و  شتفالخ مایا  رد  - رمع نایم  هک  ار  ییوگتفگ  هرجاـشم و  ریثا  نبا.هیما  زا 

: دنا هدوب  يا  هشیدنا  نینچ  ياراد  ناگمه  شیرق  مدرم  رمع و  هک  نیا  رب 

؟ دندش مورحم  تفالخ  زا  ص )  ) دمحم زا  سپ  مشاه ) ینب   ) وت موق  هک  دش  ثعاب  زیچ  هچ  یناد  یم  ایآ  ! سابع رسپ  يا  : رمع

.دنک یم  هاگآ  ارم  دناد و  یم  نینمؤملا  ریما  ، ما هتسناد  یمن  رگا  : سابع نبا 

نیاربانب ، دینک تاهابم  دوخ  موق  رب  امـش  ، هجیتن رد  دوش و  عمج  [ مشاه دالوا  ] امـش رد  تفالخ  توبن و  هک  دـندوبن  یـضار  مدرم  : رمع
.دش قفوم  زوریپ و  راک  نیا  رد  ،و  درک رایتخا  دوخ  يارب  ار  تفالخ  شیرق 

يراد یم  رانک  رب  دوخ  مشخ  زا  ارم  یهد و  یم  نم  هب  نتفگ  نخس  هزاجا  رگا  ! نانمؤم ریما  يا  : سابع نبا 
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! منزب ار  مفرح 

! وگب : رمع

ار نآ  شیرق  اـعقاو  رگا  اریز  ، تسین تسرد  ، دـش قفوم  درک و  ار  راـک  نیا  شیرق  : ییوگ یم  هکنیا  ! نینمؤملا ریما  يا  اـما  : ساـبع نبا 
تداـسح داریا و  لـباق  ، نیا و.دوب  یم  رتکیدزن  باوص  هب  رت و  تسرد  هتبلا  دوب  هتـساوخ  دـنوادخ  هک  دـندرک  یم  راـیتخا  دوخ  يارب 

نآ گرزب  دنوادخ  دشاب  ام  نآ  زا  بصنم ) ود  ره   ) تفالخ توبن و  هک  دنتساوخن  دندش و  عنام  شیرق  هک  امـش  راتفگ  نیا  اما.دوبن 
دوب هدرک  لزان  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  ناشیا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  :» تسا هدومرف  نینچ  هدرک و  یفرعم  دنـسپان  تفـص  نیا  هب  ار  موق 

« .دش دوبان  رثا و  یب  ناشلامعا  هجیتن  رد  دندیدنسپن 

يراد نم  دزن  هک  یتیعقوم  زا  اهنآ  نتفگ  اب  مهاوخ  یمن  هک  ، ما هدینـش  وت  زا  ییاهزیچ  دـنگوس  ادـخ  هب  : سابع رـسپ  يا  ! تاـهیه : رمع
.دوش هتساک 

تسردان رگا  ددرگ و  لزلزتم  امـش  دزن  نم  تیعقوم  هک  تسین  راوازـس  سپ  دشاب  قح  رگا  ؟ نانمؤم ریما  يا  دنتـسیچ  اهنآ  : سابع نبا 
.ینک رود  تدوخ  زا  ارم  نوچمه  تسردان  لطاب و  يدرف  یتسیاب  تسا 

.دنتفرگ ام  زا  روج  ملظ و  هب  ،و  دسح يور  زا  ار  تفالخ  ییوگ  یم  وت  هک  دنداد  عالطا  نم  هب  : رمع

هتفگ اما  و.تسا  نشور  یبوخب  هاگآان  هاـگآ و  ره  يارب  هک  ، ملظ يور  زا  : امـش هتفگ  نیا  دروم  رد  اـما  نینمؤملا  ریما  يا  : ساـبع نبا 
.میدسح ياراد  زین  وا  نادنزرف  ام  درک و  تداسح  مدآ  یتسارب  ، دسح يور  زا  : دیتفگ هک  امش 

.تسا هنوگرگد  رادیاپ  يدسح  زا  امش  ياهلد  مسق  ادخ  هب  ! مشاه ینب  يا  ! تاهیه ! تاهیه : رمع

تـسا هدرک  اربم  هنیک  دـسح و  زا  هتخاس  رود  ار  نانآ  زا  يدـیلپ  دـنوادخ  هک  ار  یمدرم  ياهلد  ! نک ربص  نانمؤم  ریما  يا  : ساـبع نبا 
.تسا مشاه  ینب  ياهلد  خنس  زا  ص )  ) ادخربمایپ لد  هک  نآ  هچ  ! نکم فیصوت  نینچ  نیا 

! سابع رسپ  يا  نم  زا  وش  رود  : رمع

نبا

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 213 

http://www.ghaemiyeh.com


:( تفگ دیشک و  تلاجخ  نم  زا  وا  ، مورب متساخرب  هک  نیمه   ) موش یم  رود  : سابع

تـسوت يدونـشوخ  ثعاـب  ار  هچنآ  مراد  ار  وت  قح  تیاـعر  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ! شاـب دوخ  عقوم  بظاوم  ! ساـبع رـسپ  يا  : رمع
! مراد تسود 

هدرک یکین  راک  ، درک ار  قح  نیا  تیاعر  سک  ره  ، سپ.مراد قح  یناملسم  ره  رب  وت و  رب  نم  هک  یتسارب  ! نانمؤم ریما  يا  :» سابع نبا 
زا هک  شیرق  هلیبق  ، تسا روآ  تفگـش  هک  یتسارب  ( . 30 « ) ...تسا هداد  تسد  زا  ار  دوـخ  تصرف  سپ  ، تفرگ هدـیدان  هک  ره  تسا و 

ياهاپ ریز  نیمز  يور  دـش و  ناوتان  هک  نیا  ات  داد  همادا  اهنآ  اب  ار  دوخ  زیتس  دوب و  زیتس  رد  اهنآ  اـب  مالـسا  توبن و  شیادـیپ  زاـغآ 
دزمان ره  هتفگ  ینیگنـس  ثعاـب  نآ  ندرک  دـییات  دـنک و  یم  نییعت  ار  یمالـسا  تما  تشونرـس  ، نونکا ، درک طوقـس  مالـسا  توبن و 
قطنم ، لاح نیع  رد  اـما  تسا  روآ  تفگـش  یـسب  نیا  هتبلا  ! دـشاب ادـخ  لوسر  يدزماـن  فـالخ  رب  وا  هک  دـنچ  ره  ، ددرگ یم  يربهر 

.تسا نینچ  اهدادیور 

نیا رتهب  شیرق  هلیبق  يارب  ای  هباحـص و  ناگرزب  ای  تما  يارب  هک  دـید  نآ  رد  ار  تحلـصم  ، دـهتجم کـی  ناونع  هب  ، رمع ، تقیقح رد 
.درک يربهر  ار  تفلاخم  نیا  تساخرب و  تفلاخم  هب  نیاربانب  دسیونن ، يزیچ  دنک  یم  باختنا  هک  یسک  هب  عجار  ربمایپ  هک  تسا 

؟ تشونن ار  همانتیصو  ، رمع تفلاخم  مغر  یلع  ، ربمایپ ارچ  : دوش یم  حرطم  یموس  لاؤس  اجنیا  رد 

؟ تشونن ار  دوخ  تیصو  تفلاخم  دوجو  اب  ص )  ) ربمایپ ارچ 

نیا ینمیا  ثعاب  همانتیصو  نآ  هک  دوب  نیا  دسیونب  تساوخ  یم  ربمایپ  هک  یتیـصو  زا  ضرغ  اریز  ، تسا حضاو  لاؤس  نیا  خساپ  هتبلا 
رد يرایشوه و  تحـص و  لامک  رد  ، همانتیـصو هدنـسیون  هک  یتقو  رگم  دش ، یمن  نکمم  زگره  يزیچ  نانچ.دشاب  یهارمگ  زا  تما 

کش دیدرت و  رد  دراد  تحارص  تفلاخم  نیا  کبس  نکیل  و.تسیچ  هتفگ  نآ  زا  شفده  دیوگ و  یم  هچ  دنادب  ، دشاب يرادیب  لاح 
يدنمشوه و رد  نتشاد 
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[. هللااب ذوعن  ( ] ص  ) ربمایپ لقع  یتسرد 

: تسا هتفگ  رمع  هک  ینخس  یتسارب 

« .دیوش ایوج  وا  زا  !!؟ تسا هتفگ  نایذه  ایآ  ، دوب هچ  ربمایپ  عضو  «» .تسا هدرک  هبلغ  ربمایپ  رب  درد  انامه  »

و ]![ تسا هدوـب  فدـه  یب  ینعم و  یب  تسا  هتفگ  یم  هچنآ  هک  دـنک  یم  رگ  هوـلج  نینچ  ار  ربماـیپ  هک  تسا  یتاـملک  اـهنیا  همه  و 
رمع عطق  روطب.دنک  یم  داجیا  نارگید  ناهذا  رد  ار  یلدود  کش و  ص )  ) ربمایپ هشیدنا  یتسرد  ندوب و  شوهب  دروم  رد  مک  تسد 

نوماریپ رد  دیدرت  کش و  رب  دوش  ریاد  رما  هک  یتروص  رد  و.تسا  هدوب  کیرش  همانتیصو  نتـشون  اب  تفلاخم  رد  نارـضاح  رگید  اب 
در و ناکما  هاگ  ره.دوب  دهاوخ  هدوهیب  لطاب و  تیصو  دروم  املسم  ، دنک یم  الما  ترضح  نآ  هک  ار  هچنآ  ربمایپ و  تاملک  تحص 
وا هشیدـنا  تحـص  در  ترـضح  نآ  تافو  زا  سپ  دـشاب  هتـشاد  دوجو  راوگرزب  نآ  تایح  نامز  رد  ربمایپ  یـشیدنا  تسرد  رب  داریا 

هدش هتـشون  ، فده نآ  روظنم  هب  هک  ار  یفده  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  يانعم  یتیـصو  نانچ  بیترت ، نیا  هب.دوب  دـهاوخ  رتناسآ 
.دزاس یمن  هدروآ  رب  ، تسا

: تفگ وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعس 

هارمگ نآ  زا  دـعب  زگره  هک  مسیونب  امـش  يارب  یبوتکم  اـت  دـیروایب  يذـغاک  ملق و  : دومرف هک  دوب  هتفاـی  تدـش  ربماـیپ  يراـمیب  »...
هب ، سپ : دیوگ یم  سابع  نبا  ! دیوگ یم  نایذه  ادخ  ربمایپ  هک  یتسارب  تفگ : دوب  ترـضح  نآ  دزن  هک  يدارفا  زا  یکی  ، سپ.دـیوشن

تیـصو هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ  دوصقم  و  »...؟ اهفرح نیا  زا  دعب  : دومرف ؟ دیتساوخ هک  ار  هچ  نآ  مینکن  رـضاح  ایآ  : دش هتفگ  ربمایپ 
.تشاد دهاوخن  يا  هدیاف  زگره  - دنیوگب دنتساوخ  هچنآ  دنتفگ  هک  نیا  زا  دعب  - وا

؟ تسا یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاب  ص )  ) ربمایپ تیصو  هنوگچ 

ربمایپ املسم  : میوگ یم  ؟ تسا یهارمگ  زا  ینمیا  بجوم  ص )  ) ربمایپ تیصو  هنوگچ  : لاؤس نیرخآ  مراهچ و  شسرپ  هب  خساپ  يارب 
هچنآ هب  (ص )
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یم تلالض  زا  دوخ  تما  ینمیا  مسر  هار و  ص )  ) ربمایپ ار  هچنآ  دنک  اعدا  درادن  قح  یسک  تسا و  رتاناد  نارگید  زا  تسا  هتساوخ 
.ددرگ یم  نشور  راکشآ و  ، دیآ یم  ریز  رد  هچنآ  زا  اهنیا  رب  هوالع.تسا  هتسناد  یم  زین  وا  دناد 

يا هلیبق  یسایس و  ياهفالتخا  لباقم  رد  يا  هناوتشپ 

نآ هشیدنا  تحـص  و  ص )  ) ربمایپ يدنمـشوه  رد  هک  نآ  یب  ، دوب هدرب  مان  یبتک  يا  همانتیـصو  رد  ار  ینیعم  صخـش  ربمایپ  رگا  ( 1)
یم زاـب  دوـخ  تدـحو  ندز  مه  رب  ییادـج و  زا  ار  تما  ، دـننک داـجیا  يدـیدرت  کـش و  همانتیـصو  نآ  نتـشون  ماـگنه  هب  ، راوـگرزب

صخـش يرادـمامز  هب  ناناملـسم  امتح  دوب  هدرب  مان  یبتک  يا  همانتیـصو  رد  ار  يرگید  ای  رکب و  وبا  اـی  یلع  ، ربماـیپ رگا  ، سپ.تشاد
هدـییاز ننـست  عیـشت و  تقیقح ، رد.تشاد  یمن  دوـجو  يا  هعیـش  ینـس و  ناناملـسم  هعماـج  رد  رگید  دـندش و  یم  میلـست  هدربماـن ،

؟ یلع ای  رکب  وبا  ، تسادخ ربمایپ  زا  سپ  یعرش  هفیلخ  یسک  هچ  هک  تسا  بلطم  نیا  نوماریپ  ناناملسم  فالتخا 

.دوب یمن  یفالتخا  نینچ  لاجم  ، دوب هدرک  رکذ  ، مان هب  ار  يرگید  ای  تیصخش و  ود  نیا  زا  مادک  ره  ربمایپ  رگا  سپ 

گنج دمآ و  یمن  دوجو  هب  جراوخ  هشیدنا  عطق  روط  هب  ، دوب هدرب  مان  ، داد یم  رارق  نیشناج  هک  ار  یسک  همانتیصو  نآ  رد  ربمایپ  رگا 
.داتفا یمن  قافتا  ، دیماجنا جراوخ  هشیدنا  هب  هک  نیفص 

ربمایپ فرط  زا  هک  دوب  یسک  نامه  یلع  رگا.دوب  نامثع  یهاوخنوخ  يوعد  هجیتن  ، هرصب گنج  ، نآ زا  شیپ  نیفص و  گنج  یتسارب 
هدنز شتداهش  زا  سپ  ات  یلع  دوب و  هتفر  ایند  زا  دسرب  تفالخ  هک  نیا  زا  شیپ  نامثع  هنیآره  دوب  هدش  نییعت  یبتک  تیـصو  قباطم 

ات دش  یمن  وا  نیشناج  دیزی  شقساف  رسپ  دیـسر و  یمن  تموکح  هب  هیواعم  ، دوب هدش  نییعت  هک  دوب  یـسک  نامه  یلع  رگا.دنام  یم 
،و درامشب لالح  البرک  رد  ار  ربمایپ  نادنزرف  نوخ  نتخیر 
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.دمآ یمن  شیپ  ، ناناملسم نایم  رد  اهگنج  اه و  هنتف  رگید  زین  داتفا و  یمن  قافتا  یگنج  هیما  ینب  ریبز و  نب  هللا  دبع  نایم  هنیآ  ره 

مالـسا خیرات  هرهچ  ، تشاد دوجو  يا  همانتیـصو  نانچ  رگا.تسا  ربمایپ  زا  ، یبتک يا  همانتیـصو  ندوبن  هجیتن  رد  اهدادیور  نیا  یمامت 
میوگب مهاوخ  یم.تشادن  میناوخ  یم  زورما  هچنآ  هب  یتهابـش  هنوگ  چیه  هک  میدـناوخ  یم  مالـسا  زا  یخیرات  ام  دـش و  یم  ضوع 

ره تما و  نیا  تدـحو  ندیـشاپ  مه  زا  لوؤـسم  - شتیـصو نتـشون  دروـم  رد  ربماـیپ  اـب  شتفلاـخم  لـیلد  هب  - ار مود  هفیلخ  نـم  هـک 
و.تشادن بیغ  ملع  دوب و  ناسنا  کی  رـشب و  کی  رمع  اریز  ( . 31  ) زگره زگره.مناد و  یمن  داتفا  قافتا  نآ  لابند  هب  هک  يدادـیور 

.دسرب ، دوب نآ  نتسبآ  هدنیآ  هک  ار  هچنآ  هدنیآ و  ياهدادیور  تیعقاو  هب  ات  دوبن  يرگید  ناسنا  چیه  وا و  ناوت  رد  زین 

ياـیند روـما  زا  يرما  هک  دوـب  هدرک  روـصت  ادـخ  ربماـیپ  زا  سپ  تفـالخ  هنیمز  رد  رمع  هچنآ  هراـبرد  هک  تسا  ناناملـسم  قـح  نیا 
هب هک  تشاد  داقتعا  ، رمع و.دننک  یـسررب  قیقحت و  - یمالـسا هعماج  حلاصم  ياضتقم  هب  - نانآ يورخا  روما  زا  هن  تسا و  ناناملـسم 

رگا.دـننک قیقحت  یـسررب و  دوخ  هک  دـنامب  زاب  باحـصا  يور  هب  رد  نآ  ات  دوشن  يراج  یبلطم  تفالخ  هرابرد  ص )  ) ربماـیپ ناـبز 
درم و چیه  :» دیوگ یم  نینچ  نیا  دیجم  نآرق.دوب  هدـش  هتـسب  رظن  راهظا  قیقحت و  باب  رگید  ، دوب هدرک  مکح  ، تفالخ هرابرد  ربمایپ 
ادـخ و زا  سک  ره.دنـشاب  هتـشاد  ار  دوخ  راک  راـیتخا  دـنا  هدرک  مکح  شربماـیپ  ادـخ و  هک  يدروم  رد  دـنناوت  یمن  یناـمیا  اـب  نز 

( . 32 « ) .تسا هدش  راکشآ  یهارمگ  راچد  ، دنکن تعاطا  شربمایپ 

رون هب  هک  دوب  ربمایپ  و.شدوخ  يوس  زا  هن  یحو و  هلیسوب  هتبلا  ، دوب ربمایپ  دنیبب  ار  هدنیآ  تسناوت  یم  هک  يدرف  اهنت 
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بـش ياه  هراپ  نوچمه  - اه هنتف  هنیآ  ره  دنامب  یقاب  یبتک  يا  همانتیـصو  نودب  تما  رگا  هک  نیا  ،و  دید یم  ار  تما  نیا  هدنیآ  ادـخ 
هک تساوخ  یمارگ  نآ  ( : تسا هدرک  تیاور  هبهیوم  وبا  ، ترـضح نآ  مداخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  ، ) دروآ یم  ور  ، وا رب  - راـت

: دومرف دراد و  رذح  رب  ، درذگ یم  تما  نیا  تدحو  رب  هک  ییاه  هنتف  زا  ار  تما 

«. دیوشن هارمگ  زگره  نآ  زا  سپ  هک  مسیونب  ار  يزیچ  امش  يارب  ات  دیروایب  يذغاک  ملق و  »

فلتخم ياهشیارگ  دض  رب  يا  هناوتشپ 

رد ینیمـضت  اهنت  هن  ، درک یم  صخـشم  تما ، نیا  يربهر  يارب  دوخ  زا  سپ  یبتک  يا  همانتیـصو  رد  ار  یـسک  ص )  ) ربماـیپ رگا  ( 2)
.دوب زین  یمالسا  فلتخم  ياهشیارگ  دض  رب  يا  هناوتشپ  هکلب  ، دوب يا  هلیبق  یسایس و  تافالتخا  ربارب 

ربمایپ ترتع  نآرق و  يوریپ  هک  دوب  هدومرف  نالعا  اـهنآ  رد  ص )  ) ربماـیپ هک  میدرک  هضرع  هدـنناوخ  رب  ار  ثیداـحا  زا  يدادـعت  اـم 
.دنوش یمن  ادج  رگیدکی  زا  تمایق  زور  ات  ترتع  نآرق و  ،و  تسا یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاب 

نیا ، دـش یم  ص )  ) ربمایپ ننـس  لـقن  نآرق و  ریـسفت  رد  عجرم  نیتسخن  هک  یتروص  رد  ، هرهاـط ترتع  نیا  سار  رد  یلع  هک  یتسارب 
.دوب تنس  باتک و  هب  هباحص  نیرتاناد  ارچ  نوچ و  یب  وا  هچ  ، تخاس یم  یلمع  مسجم و  ار  تنامض 

نیدنچ رد.دندرک  یم  هعجارم  وا  هب  هتسویپ  - دیسر یمن  نانآ  ملع  هک  یلئاسم  رد  - دوخ یملع  ماقم  تعفر  همه  اب  نیتسخن  هفیلخ  ود 
« .دوب هدش  كاله  رمع  ، دوبن یلع  رگا  :» تفگ رمع  دروم 

: دومرف یلع  هک  تسا  هدرک  لقن  دعس  نبا 

یتسارب.تسا هدش  لزان  یسک ) هچ  دروم  ردو   ) اجک رد  هچ و  هرابرد  متـسناد  یم  نم  هکنیا  رگم  دشن  لزان  يا  هیآ  ، دنگوس ادخ  هب  »
( . 33 « ) .تسا هدومرف  تمحرم  وگخساپ  هداشگ و  سب  ینابز  هاگآ و  رایسب  یبلق  نم  هب  مراگدیرفآ  هک 

شیپ وت  هک  تسا  هدش  روطچ  : دنتفگ یلع  هب 
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ره ،و  تخاس یم  هاگآ  ارم  ، مدرک یم  یلاؤس  ربمایپ  زا  هاگ  ره  نم  :» تفگ باوج  رد  ؟ ینک یم  لقن  ثیدح  ربمایپ  باحـصا  رگید  زا 
یلاؤس ادـخ  ربمایپ  زا  نم  هاگره  :» تسا هدرک  تیاور  یلع  زا  مکاح  ( . 34 « ) .درک یم  نخـس  زاغآ  یمارگ  نآ  ، مدش یم  تکاس  هاگ 

هدرک لقن  بیسم  نب  دیعـس  زا  ( 35 « ) درک یم  نخـس  هب  زاغآ  دوخ  وا  مدـش  یم  تکاـس  رگا  درک و  یم  تمحرم  باوج  مدرک  یم 
( . 36 « ) .دیهدب تسد  زا  ارم  هک  نیا  زا  شیپ  ، دیسرپب نم  زا  : تفگ یمن  - بلاط یبا  نب  یلع  زجب  - سک چیه  :» تفگ هک  دنا 

نآ دراو  دهاوخب  سک  ره  سپ  نآ ، هزاورد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  :» تسا هدومرف  شا  هرابرد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  یـسک  وا 
( . 37 « ) .دوش دراو  برد  نآ  زا  دیاب  دوش  رهش 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  هملس  ما  زا 

( . 38 « ) .دندرگ زاب  نم  يوس  رثوک  ضوح  رانک  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  زگره  ، تسا یلع  اب  نآرق  نآرق و  اب  یلع  »

مامت رد  مدرم  دـش و  یم  هتخانـش  ربمایپ  ياهتنـس  هنیآ  ره  ، دوب هتفرگ  تسد  هب  ار  روما  ماـمز  ص )  ) ربماـیپ زا  سپ  ، یلع رگا  نیارباـنب 
اب ، دنک تیصو  یلع  [ تفالخ ] هب تبسن  تساوخ  یم  هک  یماگنه  نآ  ربمایپ  هک  یتسارب.دنتشاد  یم  رظن  قافتا  وا  يار  هب  یهقف  لئاسم 

نادناخ ياضعا  رگید  یلع.تسا و  یهارمگ  لباقم  رد  مسجم  یتنامـض  ناناملـسم  يارب  تقیقح  رد  وا  هک  دـید  یم  يدـنوادخ  رون 
.دندوب ناناملسم  يارب  شخب  تدحو  ییورین  - دش یم  هدرپس  نانآ  تسد  هب  روما  مامز  هک  یتروص  رد  - ربمایپ

اهتشون یپ 

هیآ 180. ، هرقب هروس  -1

ص 75-74. هیصولا ) باتک   ) 2-ج 11

.تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  دوخ ج 4 ص 3  حیحص  رد  يراخب  و  ( . هیصولا باتک   ) 3-ج 11

.هحفص نامه  كردم و  نامه  -4

مکاح ج 3 ص 109. كردتسم  -5

هیآ 59. ( 4  ) ءاسن هروس  -6

هیآ 7. ( 59  ) رشح هروس  -7

هشیاع راکتمدخ  هریرب  ای  عفار  وبا  ، یضعب -8
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تفرگ و ار  یلع  تسد  ، درک يرامیب  ساسحا  ربمایپ  هک  يزور  دندقتعم  هعیـش  ناخروم  یلو  ( . تاقبط ج 2 ص 204  ) دنا هتشون  ار 
اـیند و ياـهجنگ  دـیلک  : تفگ درک و  یلع  هب  ور  دـعب...درک  تکرح  عـیقب  ناتـسربق  يوـس  هب  دـندوب  ناـنآ  لاـبند  هب  هک  یهورگ  اـب 
تیدبا ج 2 غورف   ) ما هداد  حـیجرت  ار  تشهب  هب  دورو  راگدرورپ و  تاقالم  نم...دـنا  هتـشاد  هضرع  نم  هب  ار  نآ  رد  دـتمم  یگدـنز 

.م ص 852 )

باتک رد  دعـس  نب  دمحم  و.تسا  هدرک  تیاور  دوخ ج 2 ص 643  هریـس  رد  ماشه  نبا  ار  اـهترابع  نیا  هب  بیرق  9-ج 3 ص 56.و 
.تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  تاقبط ج 2 ص 204 

.تسا هدرک  لقن  دوخ ج 12 ص 206  حیحص  رد  ملسم  ار  نآ  هب  بیرق  دعس ج 3 ص 343.و  نبا  تاقبط  -10

یم نییعت  دوخ  ياجب  هنیدم  رد  شتبیغ  تدم  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  ار  یسک  مان  يا  هوزغ  ره  رد  هک  اج  نآ   ) ماشه نبا  هریس  -11
( .تسا هدرک  لقن  ، درک

.تسا هدرک  تیاور  - نم دزن  زا  دیزیخرب  - ضیرم لوق  باب  رد  ار  نآ  و  ملع ) تباتک  باب  رد   ) 12-ج 1 ص 39

رد دـمحا  ماما  ار  نآ  لثم  و  تسا ، هدـش  لـقن  روط  نیمه  تاقبط ج 3 ص 342  رد  ص 89. تیـصو ) باتک  رخاوا  رد   ) 13-ج 11
.تسا هدرک  تیاور  دوخ ج 1 ص 222  دنسم 

.تسا هدمآ  نآ  لثم  دمحا ج 1 ص 336  ماما  دنسم  رد  تاقبط ج 2 ص 242.و  رد  زین  ملسم ج 11 ص 95.و  حیحص  -14

دزن دندرک  هرجاشم  : هتفگ وا  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدش  لقن  بلطم  نیا  لثم  رباج  زا  دلج  نیمه  رد ص 244  15-ج 2 ص 243 و 
وا ربمایپ  وا و 
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.درک نوریب  ثنؤم ) ریمض   ) ار

هک دوب  ربمایپ  رسمه  بنیز  ( . تسا هدرک  لقن  تاقبط ج 2 ص 245-244  رد  هک   ) سابع نبا  تیاور  رد  16-ج 2 ص 243-244.و 
«. ...دیزیخرب دومرف  سپ  دیدرک  ادص  رس و  امش  درک و  یم  تیصو  امش  يارب  ربمایپ  هک  دیدینشن  ایآ  :» تفگ

ناف لسرلا ا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  الا  دـمحم  ام  هیآ و  رکب  وبا  رد ص 7 )  ) يراخب لقن  هب  انب  ،ج 2 ص 655. ماشه نبا  هریس  -17
.م.تشادرب تسد  دوخ  يوعد  زا  هیآ  ندینش  اب  وا  دناوخ و  وا  رب  ار  مکباقعا  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام 

ج.دوصقملا 1،ص 190 و ج 4 ص 171. دبع  حاتفلا  دبع  داتسا  زا  - بلاط یبا  نب  یلع  ماما  -18

( . لوا پاچ  هرامش 874  ثیدح  لامعلا ج 1  زنک   ) تسا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  يذمرت  -19

هرامـش ثیدح  ص 123  ،ج 15 ، لاـمعلا زنک   ) دـنا هدرک  لـقن  دوـخ  یلاـما  رد  یلماـحم  مصاـع و  نبا  ، ریرج نبا  ، هیوـهار نـبا  -20
( . مود پاچ  ،356

،ج 5 ص 181. تسا هدرک  لقن  ، تسا هتسناد  حیحص  ار  ود  ره  هک  قیرط  ود  هب  دوخ  دنسم  رد  ار  نآ  دمحا  ماما  -21

.تسا هدرک  لقن  ،ج 5 ص 328  دوخ حیحص  رد  ، يذمرت -22

، تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  ، دادغب خیرات  ، دوخ باتک  رد  ، رهاط یبا  نب  دمحا  و.دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  23-ج 3 ص 97 
( . نیدلا ص 278 فرش  تاعجارملا  )

هن رگا  تسا  تاـشامم  باـب  زا  ...ا  هملـس  فـلؤم  باـنج  زاـس  هـنیمز  یتامدـقم و  نانخـس  زا  يرایـسب  هـکلب  ، روطـس نـیا  ماـمت  -24
دوجو یناوارف  صوصن  هکلب  ، صن اجنیا  رد  دـنناد و  یمن  زیاج  اهقف  مومع  ار  صن  لباقم  رد  داهتجا  اریز  ، تسین داـهتجا  ياـج  ، اـجنیا

[م] .دراد

.م.منک یم  بلج  یقرواپ ص 190  هب  ار  مرتحم  ناگدنناوخ  رظن  -25

ار نآ  دننام  دوخ ج 12 ص 141  حیحص  رد  ملسم  26-ج 2 ص 216-217.و 
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.تسا هدرک  لقن 

دعس ج 2 ص 249. نبا  يربکلا  تاقبط  -27

.يربکلا تاقبط  -28

دنا هدرک  لـقن  دوخ  خـیرات  لاـس 12  ثداوـح  رد  ریرج  نبا  دوـخ و  هریـس  رد  ینـالحد  ص 336، دوـخ ج 3  هریـس  رد  یبـلح  -29
( . نیدلا ص 255 فرش  تاعجارم  )

لماکلا ج 3 ص 31. -30

.تسا هتشون  ار  بلطم  نیا  ، تارظن هوبنا  ربارب  رد  رظن  کی  ناونع  هب  ، مرتحم فلؤم  -31

هیآ 36. ( 33  ) بازحا هروس  -32

لامعلا ج 15 ص 113. زنک  33 و 34-

كردتسملا ج 3 ص 125. -35

لامعلا ج 15 ص 113. زنک  -36

مکاح ج 3 ص 162. كردتسملا  -37

كردتسملا ج 3 ص 124. -38

هناگ هس  يافلخ  نارود  رد  یلع ع )  ) ماما مود : شخب 

مهدزناش لصف 

رکب یبا  تفالخ 

دالوا هب  هک  دوب  یتبیـصم  نیرترابنایز  ربمایپ  گرم.تفگ  تایح  دوردب  ص )  ) دمحم ترـضح  ادخ  ربمایپ  دـش و  يراج  ادـخ  مکح 
.دش دراو  مدآ 

لها زا  ینامـسآ  یحو.دوب  هدشن  هدـیرب  وا  زا  شیپ  ناربمایپ  زا  کی  چـیه  گرم  اب  هک  دـش  هدـیرب  يا  هتـشر  راوگرزب  نآ  نادـقف  اب 
.دمآ دهاوخن  يربمایپ  وا  زا  سپ  زگره  تسا و  ناربمایپ  متاخ  وا  هک  اریز  ، دش عطق  نیمز 

ربمایپ گرم  ندرک  رواب  هباحص  ناگرزب  زا  یخرب  يارب  هک  يدحب  ، دمآ دورف  ناناملسم  رب  يا  هقعاص  نوچ  ص )  ) ادخ ربمایپ  نادقف 
: تفگ داتسیا و  مدرم  لباقم  دجسم  رد  رمع.دومن  یم  راوشد 
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هتفر شراگدرورپ  دزن  هب  وا.تسا  هدرمن  ربمایپ  هک  یلاح  رد.تسا  هتفای  تافو  ادـخ  ربماـیپ  هک  دـنرب  یم  ناـمگ  ناـقفانم  زا  يدارفا  »
دنتفگ هک  نیا  زا  دـعب  - سپـس.دوب بیاغ  بش  لهچ  دوخ  موق  نایم  زا  ع ) )  ) یـسوم  ) وا هچ.تفر  نارمع  نب  یـسوم  هک  نانچ  تسا 

دیاب سپ  ددرگ  یم  زاب  - تشگزاب یـسوم  هک  نانچمه  - ادـخ لوسر  هنیآ  ره  دـنگوس  ادـخ  هب.تشگزاب  نانآ  بناـج  هب  - تسا هدرم 
هدینـش ار  رمع  نانخـس  هـک  رکب  وـبا  ( . 1 « ) دوـش هدـیرب  تسا  هدرم  ادـخ  ربماـیپ  هک  دـنرب  یم  ناـمگ  هـک  یناـسک  ياـهاپ  اهتـسد و 

عمج ار  شساوح  ، دوب
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ادخ سک  ره  تسا و  هتفگ  تایح  دوردب  دمحم  ، تسا هدیتسرپ  یم  ار  دـمحم  سک  ره  هک  یتسارب  ! مدرم يا  :» تفگ داتـسیا و  ، هدرک
وا زا  شیپ  تسین و  ربمایپ  کی  زج  دمحم  : درک توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  ، سپس.دریم یمن  تسا و  هدنز  دنوادخ  هتبلا  دتسرپ ، یم  ار 

شا هتـشذگ  هب  سک  ره  ؟و  دیدرگ یم  زاب  دوخ ) تیلهاج  هب   ) بقع هب  امـش  دوش  هتـشک  ای  دریمب  وا  رگا  سپ.دنا  هدوب  ، یناربمایپ زین 
(2-3) داد دهاوخ  ار  نارازگساپس  شاداپ  دنوادخ  يدوزبو  دسر  یمن  دنوادخ  هب  ینایز  زگره  ددرگ  زاب 

.داتفا نیمز  رب  درک و  ادیپ  نیقی  ربمایپ  گرم  هب  رمع  ، هاگ نآ 

ربمایپ گرم  هک  یتسارب.تشاذگن  ریثات  تیب  لها  ریاس  و  ع )  ) یلع هزادنا  هب  ، یـسک چـیه  رب  ادـخ  ربمایپ  گرم  هعجاف  ، اهنیا رب  هوالع 
سب نیمه  ص )  ) ربمایپ نادـناخ  رب  تبیـصم  نیا  ریثات  هزادـنا  نییعت  يارب.درک  لوغـشم  دوخ  هب  ، دوب یتسه  ملاع  رد  هچنآ  زا  ار  اهنآ 

هک داد  ربخ  وا  هب  دوخ  گرم  زا  راب  کی  ، تفگ نخـس  یناهنپ  ارهز  ترـضح  اب  شیرامیب  لاح  رد  هبترم  ود  ربمایپ  میوش  رکذتم  هک 
يدوزب دیمهف  اریز  دیدنخ  وا  تسویپ و  دهاوخ  يو  هب  هک  تسوا  نادناخ  زا  درف  نیتسخن  وا  هک  داد  عالطا  وا  هب  دعب  درک و  هیرگ  وا 
ندیـشچ هدامآ  ار  شفیرـش  تایح  هک  یلاح  رد  دینارذگ  ربمایپ  اب  ار  يزارد  ياهلاس  ، همطاف رـسمه  یلع.دـش  دـهاوخ  قحلم  يو  هب 

.دوب هدرک  ص )  ) ربمایپ زا  تظافح  هار  رد  گرم 

وا يادـف  ار  دوـخ  ناـج  دـناوتب  هـک  نـیا  نودـب.دوب  هتفاـی  ناـیاپ  دوـب  شدوـخ  یگدــنز  زا  رتزیزع  وا  دزن  هـک  یگدــنز  نآ  کـنیا 
.شدوخ گرم  ات  ، دوب رتراوشد  یسب  یلع  رب  ص )  ) ربمایپ گرم  هک  یتسارب.دزاس 

یلاح رد  - یسایس راک  یسایس و  هشیدنا  زا  ار  راصنا  نارجاهم و  زا  باحصا  رگید  ، گرزب دادیور  نآ  ، همه نیا  اب 
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دشن یتیصو  نتشون  هب  رداق  ربمایپ  هک  میدش  رکذتم  هتشذگ ، ياه  هحفص  رد.تشادن  زاب  - دوب هدشن  هدرپس  كاخ  هب  ربمایپ  زونه  هک 
- ادخ ربمایپ  اب  دروم  نآرد.دوش  یهارمگ  زا  تما  ینمیا  ثعاب  وا  يرادمامز  هک  دنک  صخـشم  ار  يدرم  تفالخ  تیـصو  نآ  رد  ات 

يراک مکحم  رثا  هدـیاف و  ندرب  نیب  زا  راد  هدـهع  دوخ  یگژیو  اب  تفلاخم  نیا  و.دـش  تفلاخم  - دوب يراـمیب  رتسب  رب  هک  یلاـح  رد 
.دوب ربمایپ  هنارکتبم 

عـضوم رد  هک  يزیچ  نیرتـهب  یلع ، هراـبرد  ، فـلتخم ياهتبـسانم  هب  ربماـیپ  حیرـص  تاـیاور  رگید  ریدـغ و  حیرـص  ثیدـح  هراـبرد 
یلیلد رگنشور  ای  لادج و  زا  عنام  هک  يزیچ  حیرص  ثیداحا  نیا  رد  باحصا  هک  تسا  نیا  ، تفگ دوش  یم  اهنآ  هب  تبسن  باحـصا 

! دندرکن هدهاشم  دشاب 

رـس رب  ار  دوخ  تباقر  شکمـشک و  نارجاهم  راصنا و  ، تفگ دـیاب  سپ  ، دـشاب نارجاهم  روهمج  لوبق  لـباق  يار  ناـمه  نیا  هاـگ  ره 
زا شتفالخ  رخآ  ياهلاس  رد  رمع.دنا  هدوب  هدـیناسر  ماجنا  هب  هدرک و  زاغآ  ص )  ) ربمایپ يراپـسکاخ  زا  شیپ  ناناملـسم  يرادـمامز 

هداد ربخ  ناشیا  هب  یـسک  تفای  تافو  ص )  ) ربمایپ هک  يزور  : تسا هدرک  لـقن  وا.تسا  هتفگ  نخـس  داـتفا  قاـفتا  زور  نآ  رد  هچنآ 
عمج هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  اهنآ  ناگرزب  دـنا و  هتـساخرب  تفلاخم  هب  نارجاهم  اب  هدابع  نب  دعـس  تسایر  هب  راـصنا  هک  تسا  هدوب 

يراددوخ اهنآ  نارادـفرط  ماوع و  نب  ریبز  بلاط و  یبا  نب  یلع  ،و  دـننک باـختنا  دوخ  ناـیم  زا  يا  هفیلخ  دـنهاوخ  یم  دـنا و  هدـش 
.دنا هدش  عمج  رکب  وبا  درگ  هب  نارجاهم  ، رگید فرط  زا  دنا و  هدرک 

نیا برع  هعماج  : تفگ راصنا  هب  رکب  وبا.دندز  مه  رب  ار  راصنا  هشقن  دـنتفر و  هفیقـس  عامتجا  هب  حارج  نب  هدـیبع  وبا  رمع و  ، رکب وبا 
زا برع  دارفا  نیرتلدتعم  نانآ  هچ  دناد  یمن  بسانم  زگره  شیرق  زا  هفیاط  نیا  يارب  زج  ار  [ تفالخ ] رما
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دیلیام اهنآ  زا  مادک  ره  اب  ، سپ.ما هدیدنسپ  امش  يارب  ار  هدیبع ) وبا  رمع و   ) درم ود  نیا  زا  یکی  نم.دنتسه  هداوناخ  تبـسن و  تهج 
الاب اهادص  رـس و  دش و  دایز  هرجاشم  دشاب  نارجاهم  زا  يریما  راصنا و  زا  يریما  هک  دندرک  داهنـشیپ  راصنا  زا  یـضعب  .دـینک  تعیب 

تعیب يو  اـب  رمع  درک و  زارد  ار  شتـسد  رکب  وبا  نک ! زارد  ار  تتـسد  ! رکب وبا  يا  : تفگ رکب  یبا  هب  فـالتخا  سرت  زا  رمع.تفرگ 
نب دعـس  رگم  ، دندرک تعیب  رکب  وبا  اب  یگمه  رـضاح  راصنا  سپـس  درک و  تعیب  وا  اب  دوب  رـضاح  نیرجاهم  زا  هک  ره  هاگ  نآ.درک 

رد رمع  ، تفرگ ماجنا  یمومع  تعیب  ، دناوخ هبطخ  دجسم  رد  نارضاح  يارب  ، رکب وبا  روضح  رد  ، رمع هک  نیا  زا  سپ  ، مود زور.هدابع 
: تفگ دوخ  هبطخ 

- دندوب راغ  رد  هک  یماگنه  نت  ود  نآ  زا  مود  رفن  - ادخ لوسر  رای  ، امش نیرتهب  هک  يدرف  رب  ار  امـش  روما  ، دنوادخ هک  یتسارب  و  »...
هدومرف ادـخ  ربمایپ  هک  درک  تیاور  هفیقـس  زور  رکب  وبا  هک  دـننک  یم  لقن  و  ( . 4 « ) دینک تعیب  وا  اب  دـیزیخرب و  نیاربانب  ، درک قفتم 

: تسا

( . 5 « ) دنشیرق زا  ناماما  »

.دروآ یم  یپ  رد  يدایز  ياهلاؤس  تسا  هداتفا  قافتا  هچنآ  یتسارب 

؟ تسا هداد  رارق  دوخ  نیشناج  ار  وا  ربمایپ  هک  دش  یعدم  رکب  وبا  ایآ  ( 1)

؟ دوب رکب  وبا  نداد  رارق  نیشناج  هب  لیام  ربمایپ  ایآ  ( 2)

؟ دوب عورشم  ینوناق و  مالسا  هاگدید  زا  تعیب  نیا  ایآ  ( 3)

؟ دوب هچ  راتفگ  نآ  زا  شفده  ؟و  دنشیرق زا  نایاوشیپ  ناماما و  هک  دوب  هتفگ  ربمایپ  ایآ  ( 4)

هک یباحـصا  زا.تسا  هداد  رارق  دوخ  هفیلخ  ار  وا  ربمایپ  هک  دوبن  یعدـم  رکب  وبا  اریز  ، دـهد یم  یفنم  باوج  لوا  شـسرپ  هب  خـیرات 
شالت نآ  تیقفوم  يارب  دندروآ و  مهارف  ار  رکب  یبا  تعیب 
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البق هک  نانچ  - رکب وبا  لیلد  اهنت  تسا  هدوب  هدرک  تیـصو  رکب  یبا  تفالخ  هب  تبـسن  ربمایپ  هک  دنا  هدرکن  اعدا  کی  چـیه  دـندرک ،
اریز ، دسانـش یمن  شیرق  زا  هفیاط  نیا  زج  يدـحا  يارب  ار  تفـالخ  رما  برع  هدوت  هک  دوب  نیا  - راـصنا ربارب  ، عاـمتجا نآ  رد  - میتفگ

شیوخ ینیشناج  يارب  رکب  یبا  نییعت  هب  تبسن  ار  دوخ  لیامت  ربمایپ  رگا.دنا  هداوناخ  داژن و  ثیح  زا  برع  نادناخ  نیرتلدتعم  نانیا 
نآ هب  - دـنک لالدتـسا  شیرق  هلیبق  داژن  ولع  هب  هکنیا  ياج  هب  - راـصنا لـباقم  رد  دوخ  جاـجتحا  رد  رکب  وبا  هنیآ  ره  دوب  هدرک  راـهظا 

.درک یم  هراشا  بلطم 

وبا ربمایپ  هک  نیا  رب  اهنآ  هک  تسا  نیا  فرح  نآ  ینعم.دادن  رارق  نیشناج  ار  یسک  ربمایپ  هک  نیا  رب  دنراد  عامجا  ینـس  نادنمـشناد 
ربمایپ هک  نیا  ياعدا  ، هنیدـم لها  رـصاعم  یباهو  نادنمـشناد  زا  يدرف  زا  ، يرآ.دـنراد قافتا  ، تسا هدادـن  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  رکب 

وبا زا  ریغ  نانمؤم ، ادخ و  :» هک ص )  ) ربمایپ زا  یتیاور  هب  اعدا  نیا  يارب  وا  تسا و  هدش  لقن  ، داد رارق  دوخ  نیشناج  ار  رکب  وبا  (ص )
( . 6  ) تسا رتاوتم  ثیدح  نیا  هک  تسا  یعدم  وا  تسا و  هدرک  دانتسا  « دندنسپ یمن  ار  رکب 

نم هب  ادـخ  ربمایپ  :» تفگ هشیاع  هک  تسا  هدرک  لقن  هورع  زا  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  هک  تسا  یثیدـح  نامه  هیلا  راـشم  ثیدـح  و 
دـنک و وزرآ  يدـنموزرآ  هک  مسرت  یم  نیا  زا  نم  اریز  ، مسیونب يذـغاک  اـت  ناوخب  نم  دزن  ار  تردارب  رکب و  وبا  تردـپ  هک  دومرف 

( . 7 « ) دندنسپ یمن  ار  رکب  وبا  زج  نانمؤم  ادخ و  هک  یتروص  رد.مرتراوازس  نم  دیوگب 

( . 8 « ) ...منک تیصو  مروآ و  ور  شرسپ  رکب و  وبا  هب  هک  ما  هتفرگ  میمصت  نم  :» تسا يراخب  تیاور  رد  و 

دنتسین گنهامه  ثیدح  نیا  اب  هک  یثیداحا 

رب یهاگآ  تعسو  مدع  لیلد  ثیدح  نیا  هب  لالدتسا 
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دراد تفلاخم  تافانم و  دنا  هدرک  لقن  هشیاع  صخش  زا  [ يراخب ، ملسم ] حاحص هک  یثیدح  هس  اب  روکذم  ثیدح  اریز.تسا  ثیداحا 
زا دعب  يرتش  دنفسوگ و  رانید ، ، مهرد ( ، ص  ) ادخ ربمایپ  :» تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  هشیاع  زا  وا  قورـسم و  ات  دوخ  قیرط  هب  ملـسم 

( . 9 « ) درکن تیصو  زیچ  چیه  هب  تبسن  زین  تشاذگن و  اج  هب  دوخ 

- تسوا رتخد  هک  نیا  اب  - هشیاع هک  دوبن  حیحص  ، دوب هداد  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  وا  دوب و  هدرک  تیـصو  رکب  وبا  هب  عجار  ربمایپ  رگا 
سب يراک  هب  تبـسن  هنیآ  ره  دوب  هدرک  تیـصو  رکب  وبا  هب  عجار  ربمایپ  رگا  هک  اریز  « درکن تیـصو  زیچ  چـیه  هب  تبـسن  و  :» دـیوگب

.تسا هدوب  هتخادرپ  تیصو  هب  ، مهم

هچ : تفگ هشیاع  ، تسا ربمایپ  یـصو  یلع  هک  دـندرک  لقن  هشیاـع  دزن  :» تفگ وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  دـیزی  نب  دوسا  زا  زین  ملـسم 
رد تساوخ و  یتشط  هک  دوب  مرانک  رد  : تفگ ای  ،و  مدوب هداد  هیکت  ما  هنیـس  هب  ار  وا  نم  اریز  ؟ داد رارق  دوخ  یـصو  ار  وا  ربمایپ  تقو 

نیا و  ( 10 ( »؟ درک تیـصو  یلع  هب  عـجار  تقو  هچ  سپ.تسا  هدرم  وا  هـک  مدـیمهفن  ، دـش لـیام  هدـیمخ و  فرط  کـی  هـب  مراـنک 
ثیدح ود  ره  رد  هشیاع  اریز  دنک  یم  ریـسفت  درکن ) تیـصو  زیچ  چیه  هب  : تفگ ثیدح  نآ  رد  هشیاع  هک   ) ار یلبق  ثیدح  ، ثیدح
یتیصو هک  تسا  نآ  رب  یلیلد  دوخ  نیا  ،و  دنک یفن  - تسا هدرک  تیـصو  یلع  هب  تبـسن  ص )  ) ربمایپ هک  - ار بلطم  نیا  دهاوخ  یم 

هدرک تیـصو  یلع  هب  تبـسن  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدوب  نیا  هدیدرگ  یم  اهنابز  رب  هچنآ  هدوب و  هداتفین  اهنابز  رب  رکب  وبا  هب  تبـسن 
.تسا هدرک  یم  یفن  تدشب  ار  نآ  هشیاع  تهج  نیا  زا  و.تسا 

هب هنیآ  ره  تسا  هدرک  تیصو  رکب  وبا  هب  تبسن  ص )  ) ربمایپ هک  تسناد  یم  هشیاع  رگا 
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قیرط هب  زین  ملـسم  .یلع  هب  عجار  هن  تسا  هدوب  وا  ردپ  هب  تبـسن  تیـصو  تفگ  یم  ، تسا ربمایپ  یـصو  یلع  دنتفگ  یم  هک  یناسک 
: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  هکیلم  وبا  زا  دوخ 

یم رارق  دوـخ  نیــشناج  ار  یــسک  هـچ  - درک یم  نـییعت  ینیــشناج  ربماـیپ  رگا  :- مدیــسرپ وا  زا  هـک  یلاـح  رد  مدینــش  هشیاــع  زا  »
یـسک هچ  رمع  زا  سپ  : دـنتفگ وا  هب  سپـس.ار  رمع  تفگ : ؟ ار یـسک  هچ  رکب  وبا  زا  سپ  : دـش هتفگ  وا  هب  سپ.ار  رکب  وبا  : تفگ ؟ داد

( . 11 « ) دش متخ  شنخس  اج  نیا  هب  هاگ  نآ  و.حارج  نب  هدیبع  وبا  : تفگ وا  ؟ ار

ادخ ربمایپ  رگا  : دیـسرپ هک  یـسک  هتفگ  هب  هشیاع  هنیآ  ره  ، دندنـسپ یمن  ار  رکب  وبا  زج  نانمؤم  ادـخ و  :و  دوب هتفگ  ص )  ) ربمایپ رگا 
هب ار  رکب  وبا  هک  داد  یم  باوج  وا  هب  ،و  درک یم  ضارتـعا  ، دوب هدرک  باـختنا  ینیـشناج  هب  ار  یـسک  هچ  ، دوب هدرک  نییعت  ینیـشناج 
هـس ره  رد  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال.تسین  ضرف  کـی  اـهنت  تسا و  هتفرگ  ماـجنا  ینیـشناج  نیا  تسا و  هدرک  نـییعت  ینیـشناج 
رترب یلع  زا  ، هدیبع وبا  : دیوگب هک  تسا  هتساوخ  ثیدح  نیرخآ  رد  اریز  ، تسا حضاو  یلع  هب  [ هشیاع ] نینمؤملا ما  هجوت  ، ریخا ثیدح 

ناناملسم اریز  ، دنا هتفگن  ناناملسم  زا  مادک  چیه  ار  نخـس  نیا.تسا  هدوب  مدقم  یلع  رب  ص )  ) ربمایپ دزن  رت و  هتـسیاش  تفالخ  هب  و 
.تسا هدوب  رت  هتسیاش  تفالخ  هب  رتبوبحم و  ادخ  لوسر  دزن  رترب و  هدیبع  وبا  زا  یلع ، هک  نیا  رب  دنراد  عامجا 

فرح نیا  رگا  اریز  ، تشادن تلالد  چیه  هک  ، درک يزیچ  هب  لالدتسا  یلع  هب  عجار  تیصو  مدع  هب  تبـسن  هشیاع  ، نیـشیپ ثیدح  رد 
هدوب هدرکن  تیـصو  یلع  هب  تبـسن  تعاس  نآ  رد  دوب و  هداد  هیکت  وا  هنیـس  هب  هک  یلاـح  رد  تفر  اـیند  زا  ربماـیپ  هک  دـشاب  تسرد 

عجار تعاس  نآ  زا  شیپ  هک  ار  بلطم  نیا  ، تسا
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هب مکاح.دراد  ضقانت  هشیاع  ياعدا  اب  هک  تسا  هدرک  لـقن  یتیاور  هملـس  ما  هک  نیا  اب.دـنک  یمن  یفن  دـشاب  هدرک  تیـصو  یلع  هب 
تسوا هب  مدنگوس  هک  یسک  نآ  هب  :» تفگ هملس  ما  هک  تسا  هدرک  تیاور  ، دنا هتسناد  حیحص  ار  نآ  یبهذ ) مه  و   ) دوخ هک  يدنس 
ترـضح نآ  هک  یلاح  رد  میدرک  تدایع  ار  ادـخ  ربمایپ  یهاگحبـص.دوب  رتشیب  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هب  مدرم  همه  زا  یلع  دـهع  برق 

یلع هک  نآ  زا  سپ  : تفگ هملس  ما  ؟ دیا هداتسرف  یتجاح  یپ  رد  ار  وا  امـش  ایوگ  : درک ضرع  همطاف  سپ  ؟ دمآ یلع  : تفگ یم  ررکم 
رتکیدزن هناخ  رد  هب  همه  زا  نم  میتسـشن و  رد  مد  ، میدـش جراخ  هناخ  زا  ام  ، سپ ، دراد يراک  وا  اب  ربماـیپ  هک  مدرک  ناـمگ  نم  ، دـمآ

تفر ایند  زا  ربماـیپ  هک  دوب  زور  ناـمه.درک  یم  اوجن  تفگ و  یم  لد  زار  وا  اـب  تخاـس و  کـیدزن  یلع  هب  ار  دوخ  هللا  لوسر.مدوب 
هک دـهد  یم  هزاجا  - رظن بحاص  کی  ناونع  هب  - شدوخ هب  هشیاع )  ) نینمؤملا ما  ( . 12 « ) دوب مدرم  همه  زا  رتدـهعلا  بیرق  یلع  سپ 

ناتـساد.تسا هتـشادن  دوجو  یثیدح  نانچ  هک  یلاح  رد  ، دنک نایب  ثیدح  ناونع  هب  دـنیبب  یتحلـصم  تمدـخ  رد  ار  ینخـس  هاگ  ره 
و هشیاع )  ) وا هک  هاگ  نآ  تسا ، هدمآ  میرحت ) هروس  رد   ) نآرق رد  فورعم و  یمالـسا  خیرات  رد  تخرد ) هریـش  رفغم  عمج   ) ریفاغم
وا زا  تخرد ) هریـش   ) ریفاغم يوب  هک  دـنتفگ  وا  هب  دـندرک و  رظن  راهظا  ربماـیپ  هب  تبـسنود  ره  ، مود هفیلخ  رتخد  هصفح  نینمؤملا  ما 

.تسا هدوبن  تسار  نآ  هک  یتروص  رد  دننک  یم  مامشتسا 

زا یکی   ) شحج تنب  بنیز  دزن  ادـخ  ربمایپ  :» تفگ وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هشیاع  زا  ریمع  نب  دـیبع  زا  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب 
سپ.دنام یم  وا  دزن  دیشون و  یم  لسع  ربمایپ ) نانز 
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ریفاغم يوب  نم  يا  هدروخ  تخرد  هریـش  : دـیوگب وا  هب  دـش  دراو  وا  رب  ربمایپ  هک  ام  زا  مادـک  ره  هک  میدـش  گنهامه  هصفح  اـب  نم 
یمن هراـبود  زگره  ،و  ما هدیـشون  لـسع  شحج  رتـخد  بنیز  دزن  نم  هکلب  ، هن : تفگ ربماـیپ.منک  یم  مامـشتسا  وت  زا  تخرد ) هریـش  )

( . 13 !! ) ییوگب یسک  هب  دیابن  وت  مروخن و  هک  مدروخ  مسق  نم  ،و  مروخ

ربمایپ هب  دـنوادخ  تسا و  هتفگ  نارگید  هب.دوب  هدرک  شنتـشاد  یفخم  هب  رومام  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  هشیاـع )  ) وا هک  دـسر  یم  رظن  هب 
هروس نآ  رد.تسا  هدـش  لزاـن  میرحت  هروس  ، هجیتن رد  تسا و  هدرک  نیگمـشخ  ار  ترـضح  نآ  لـمع  نیا  تسا و  هداد  ربـخ  ار  نآ 

: میناوخ یم  ار  ریز  تایآ 

نارگید عـالطا  هب  ار  نآ  ربماـیپ ) رـسمه   ) وا نوـچ  سپ  ، تفگ یناـهنپ  شنارـسمه  زا  یـضعب  هـب  ار  ینخـس  ربماـیپ  هـک  یماـگنه  «و 
هجوتم ار ) شرـسمه   ) ار وا  نوچ  سپ  ، درک ضارعا  یـضعب  زا  درک و  نایب  ار  يرادـقم  ، داد ربخ  نآ  زا  شربمایپ  هب  دـنوادخ  ، دـناسر

سپ دینک  هبوت  ادخ  دزن  امش  رگا.داد  ربخ  ارم  هاگآ  ياناد  دنوادخ  : دومرف ؟ داد ربخ  وت  هب  ار  نیا  یسک  هچ  : تفگ ربمایپ  هب  وا.تخاس 
زا سپ  ناگتـشرف  هتـسیاش و  نانمؤم  لیئربج و  تسوا و  رای  دنوادخ  سپ  دینک  تشپ  وا  هب  رگا  ،و  تسا هدرک  ادـیپ  لیم  امـش  ياهلد 

( . 14 « ) دنیوا نابیتشپ  ادخ 

یم مدرک  ربـص  لاـس  کـی  : » تفگ یم  هک  مدینـش  ساـبع  نبا  زا  : تفگ وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  نینح  نـب  دـیبع  زا  يراـخب  زین  و 
هب نم  دش و  نوریب  جح  دـصق  هب  هک  نیا  ات  مسرپب  متـسناوتن  وا  تبیه  زا  مسرپب  هفیرـش  هیآ  هب  عجار  باطخ  نب  رمع  زا  هک  متـساوخ 

تخرد تمس  هب  تجاح  ياضق  يارب  وا.میدوب  هار  نیب  رد  متعجارم  ماگنه  متفر و  وا  هارمه 
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ربمایپ نارسمه  زا  نز  ود  مادک  نینمؤملا  ریما  يا  : متفگ ، مدش راپسهر  وا  اب  سپـس  دش  غراف  ات  مدنام  وا  رظتنم  : تفگ ، تشگرب یکارا 
( . 15 « ) ...هشیاع هصفح و  : تفگ وا  ؟ دندیروش وا  رب 

رمع روهـشم  راـتفگ  رد  ، دـبلط یم  هدـیزگنرب  دوـخ  ینیـشناج  هب  ار  رکب  وـبا  ص )  ) ربماـیپ هک  نـیا  رب  يرتـشیب  لـیلد  یـسک  هاـگ  ره 
زیچ ره  زا  شیب  هک  تسا  يا  هتکن  ، تشاد هگن  نآ  رـش  زا  ار  اـم  دـنوادخ  ، دوب یناـهگان  يدادـیور  رکب  وبا  اـب  تعیب  هک  یتـسارب  : هک

.دزاس یم  نشور  ار  بلطم 

نم هب  :»... تفگ يا  هبطخ  نمـض  رد  شتفالخ  ياـهلاس  نیرخآ  رد  رمع  هک  دـنا  هدرک  تیاور  ( 18  ) شیوخ دنـسم  رد  دمحا  ماما  و 
- دیوگ یم  هک  یـسک  دیابن  سپ.منک  یم  تعیب  ینالف  اب  دریمب  رمع  رگا  دنگوس  ادخ  هب  : تفگ یم  امـش  زا  یـسک  هک  دنداد  عالطا 

.دروخب لوگ  - دش مامت  دوب و  یقافتا  رکب  وبا  اب  تعیب 

رکب وبا  لثم  یـسک  امـش  ناـیم  رد  یلو  تشاد  نوصم  نآ  رـش  زا  ار  اـم  دـنوادخ  نکیل  تسا و  هدوب  روط  ناـمه  یتسارب  هک  دـینادب 
« ...دشاب مدرم  صاخ  هجوت  دروم  هک  درادن  دوجو 

تیـصو رکب  وبا  تفالخ  هب  تبـسن  ربمایپ  رگا.دریگ  ماجنا  ریبدـت  نودـب  یناـهگان و  ماکحتـسا و  یب  هک  تسا  يرما  زا  تراـبع  هتلف  »
رما تعاطا  هکلب  ، دوبن [ یناهگان يرما  ،] هتلف وا  اب  تعیب  ، دوب هتـشاد  مالعا  وا  نداد  رارق  هفیلخ  هب  تبـسن  ار  دوخ  لیامت  اـی  دوب و  هدرک 

هفیلخ هتـشذگ  نآ  زا.تسا  يراک  مکحم  ریبدت و  عاونا  نیرتهب  هک  دوب  شلوسر  ادـخ و  بناج  زا  ریبدـت  يور  زا  شربمایپ و  ادـخ و 
تیاور ( 21  ) شا هریس  رد  ماشه  نبا  حیحـص و  رد  ، ملـسم.تسا هدرک  نشور  الماک  ، دروخ تبرـض  هک  یماگنه  ار  عوضوم  نیا  مود 

ار یسک  هک  نیا  دروم  رد  تسا  هدرک  تحیصن  ار  شردپ  يو  هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب  هللا  دبع  هک  دنا  هدرک 
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هدرکن نییعت  نیـشناج  ربماـیپ  اریز  منک  یمن  نییعت  نیـشناج  نم  :» تسا هتفگ  باوـج  رد  وا  ،و  دـنک نیعم  ینیـشناج  هـب  دوـخ  زا  سپ 
 . تسا هدرک  نییعت  نیشناج  رکب  وبا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  منک  نییعت  ینیشناج  رگا  ،و  تسا

باوج وا  ؟ ینک یمن  نییعت  نیشناج  ایآ  : دنتفگ رمع  هب  :» تفگ وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نب  هللا  دبع  زا  دوخ  حیحـص  رد  يراخب 
هک تسا  لـیلد  نیا  هب  ، منکن رگا  و.درک  نییعت  نیـشناج  رکب ) وـبا  ، ) نم زا  رتـهب  هک  تسا  تهج  نیا  هب  منک  نییعت  نیـشناج  رگا  : داد

( . 22 « ) ...درکن نییعت  نیشناج  ص )  ) ادخ ربمایپ  ، نم زا  رتهب 

؟ دهد رارق  دوخ  نیشناج  ار  رکب  وبا  هک  دوب  لیام  ربمایپ  ایآ 

ياهزور نیـسپاو  ياهدادـیور  هک  یتسارب  ؟ داد یم  ناـشن  تبغر  رکب  وبا  نداد  رارق  نیـشناج  هب  ربماـیپ  اـیآ  : مود شـسرپ  خـساپ  اـما 
چیه.تسا هتـشادن  دوجو  ، رکب وبا  تفـالخ  ص )  ) ربماـیپ نهذ  رد  عطق  روط  هب  هک  نیا  رب  تسا  ینـشور  لـیلد  دوـخ  ربماـیپ  یگدـنز 

.تسین هماسا  شیج  زا  رتالاب  بلطم  نیا  رب  یلیلد 

نیطسلف كاخ  رد  مور  نیمزرس  اقلب و  زرم  هب  ار  رکـشل  نآ  ات  درک  رومام  ار  وا  تخاس و  يرکـشل  ریما  ار  دیز  نب  هماسا  ادخ  لوسر 
هب هماسا  شیج  دروم  رد  خیرات  زا  هچنآ  و  ( . 23  ) دندش جراخ  هماسا  هارمه  یگمه  نارجاهم  نیتسخن  دندش و  هدامآ  مدرم  سپ  ، دربب

: زا تسا  ترابعدیآ  یم  تسد 

.دندوب هماسا  شیج  رد  لخاد  یگمه  نارجاهم  نیتسخن  زا  نارگید  رمع و  ، رکب وبا  ( 1)

.تسا هدوبن  شیج  نآ  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  ( 2)

- دوب رثؤم  ریگرد و  نادهاجم  همه  زا  شیب  ع )  ) یلع اهنآ  رد  هک  - گرزب ياهگنج  هجیتن  رد  مالسا  هک  نآ  زا  سپ  هک  تسا  نشور 
هب ار  ناناملـسم  هک  زور  نآ  و.دـنک  تکرـش  داـهج  نآ  رد  ع )  ) یلع ، تساوخ یمن  ص )  ) ربماـیپ ، دوب هتفاـی  شرتسگ  هریزج  هبـش  رد 

دیز یتسرپرس 
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هارمه هک  دومرفن  رما  ، مک تسد  ای  ، دادـن هزاجا  وا  هب  ، تشاد لیـسگ  هتوم  گنج  هب  مور  ياـهزرم  يوس  هب  هماـسا ) ردـپ   ) هثراـح نب 
هارمه ات  دادن  هزاجا  یلع  هب  ص )  ) ربمایپ زین  و.دندش  هتـشک  هحاور  نب  هللا  دبع  بلاط و  یبا  نب  رفعج  ، دـیز ، گنج نآ  رد.دورب  نانآ 

.داد رارق  دوخ  ياج  هب  هنیدم  رد  ار  وا  هکلب  دورب  كوبت  هب  يو 

نادـب دـهد و  رارق  هزات  ياهرطخ  ضرعم  رد  ار  وا  تایح  هک  ، درک یمن  باجیا  یترورـض  ،و  دوب هدـش  راوتـسا  مالـسا  ياه  هیاپ  هتبلا 
رد ربمایپ.هماسا  اب  هن  ، دوب یم  يو  اـب  نآ  یتسرپرـس  نیقیب  ، دوب رکـشل  نآ  نیب  رد  یلع  رگا.داتـسرفن  هماـسا  شیج  هارمه  ار  وا  تهج 

هدوب رادمچرپ  یلع  درک  یم  يربهر  ربمایپ  صخش  هک  ییاهگنج  مامت  رد  هکلب  ، دادن رارق  یلع  هدنامرف  ار  یـسک  یگنج  نادیم  چیه 
ص)  ) ربمایپ هک  دنناد  یم  خیرات  زا  ناهاگآ.دوب  هدنامرف  نیرتالاب  وا  ، داتسرف یم  ار  یلع  هک  يرکـشل  ره  اب  ص )  ) ربمایپ ( . 24  ) تسا

تکرش هب  رداق  دوب و  مشچ  درد  یلع  هک  نیا  لیلدب  ، درک نییعت  رکشل  یتسرپرس  هب  یپایپ  زور  ود  ار  رمع  رکب و  وبا  ، ربیخ گنج  رد 
هیقب درمریپ و  ود  نآ.دـش  هدـنامرف  وا  ، تفای دوبهب  شنامـشچ  ربمایپ  بناج  زا  يا  هزجعم  رثا  رد  موس  زور  رد  نوچ  دوبن و  گنج  رد 

.دنتفرگ رارق  وا  یهدنامرف  ریز  ، باحصا

یتقو ربمایپ  ، درکن تکرح  ، دنام هنیدم  رهش  یکیدزنرد  رکشل  نآ  و.دش  ضیرم  - تخادرپ ار  هماسا  مچرپ  هک  نیا  زا  سپ  - ربمایپ ( 3)
هب هماسا  رکـشل  هب  هک  دهد  روتـسد  مدرم  هب  ات  ، دش راپـسهر  دجـسم  تمـس  هب  يرامیب  تلاح  اب  رابود  ، دید ار  رکـشل  يراک  هحماسم 

( . 25  ) دومرف رارکت  راب  هس  هباطخ  کی  رد  ار  رکشل  هب  نتسویپ  روتسد  نیا.دننک  باتش  راک  نیا  رد  ،و  دندنویپ

زا ربمایپ  هک  دوب  یلاح  رد  اهنیا  همه 
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- شیرامیب زا  شیپ  بش  کی  عیقب  ناتـسربق  لها  يارب  ترفغم  بلط  دروم  رد  - هبهیوم وبا  زا  یثیدـح  رد.دوب  هاـگآ  شلجا  یکیدزن 
: دومرف ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور 

مراگدرورپ و ياقل  ،و  نآ نایم  ارم  دـنداد و  نم  هب  تشهب  زا  سپ  ار  ایند  رد  یگنادواـج  اـیند و  نیازخ  ياهدـیلک  ! هبهیوم وبا  يا  »...
تـشهب دعب  ار و  نآ  رد  یگنادواج  ایند و  نیازخ  ياهدیلک  ، تسخن تیادف ، هب  مردام  ردپ و  : تفگ هبهیوم  وبا.دـنتخاس  ریخم  تشهب 

يارب يرامیب  لاـح  رد  ، هک یماـگنه  ( 26 « ) .مدرک راـیتخا  ار  تشهب  مراـگدرورپ و  ياـقل  نم  ! هبهیوم وبا  يا  ! هن : دوـمرف وا.دـیریگب  ار 
: داد نایاپ  ، نخس نیا  اب  هماسا  شیج  هب  نتسویپ  هب  ار  دوخ  رارصا  ، تفرگ رارق  ربنم  يالاب  رب  هبطخ  ندناوخ 

دزن هک  ار  هچنآ  وا  تخاـس و  ریخم  ، تـسوا دزن  هـچنآ  ناـیم  ترخآ و  اـیند و  نـیب  ار  شناگدـنب  زا  يا  هدـنب  دـنوادخ  هـک  یتـسارب  »
( . 27 « ) درک رایتخا  ، تسادخ

: تسا هدرک  تیاور  دعس  نبا 

دادماب نوچ.تفرگ  درد  رـس  درک و  بت  ،و  دش لاحدب  ربمایپ  ، دیـسر هبنـشراهچ  زور  نوچ  و...داد  رارق  هدنامرف  ار  هماسا  ادخ  ربمایپ  »
داد و یملسا  دیرب  هب  ار  نآ  تفر و  نوریب  هدش  هتسب  مچرپ  اب  هماسا  .تسب  یمچرپ  هماسا  يارب  شیوخ  تسد  اب  دیـسر  ارف  هبنـشجنپ 

رکب وبا  نانآ  نایم  رد.تفگ  کیبل  هکنیا  رگم  ، دنامن یقاب  راصنا  نارجاهم و  نیتسخن  ياهتیصخش  زا  یسک.دز  ودرا  فرج  لحم  رد 
( . 28 « ) دندوب صاقو  یبا  نب  دعسو  حارج  نب  هدیبع  وبا  ، باطخ نب  رمع  ، قیدص

: تفگ ، همطاف شرتخد  هب  ، تفر ایند  زا  يرامیب  نامه  اب  دوب و  رامیب  هک  یلاح  رد  ص )  ) ربمایپ

نم :و  تفگ وا  هب  سپـس  تسا  هدرک  هضرع  ار  نآ  هبترم  ود  لاسما  یلو  درک  یم  هضرع  ار  نآرق  هبترم  ود  ای  کی  لاس  ره  لـیئربج  »
ياوقت همطاف ! يا  ، سپ.تسا هدش  کیدزن  ملجا  هک  منیب  یم  نینچ 
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وا هک  تسا  هدرک  لـقن  هشیاـع  زا  دوخ  دنـس  هب  يراـخب  ( 29 « ) ...مدوب وـت  يارب  یبوـخ  فلـس  نم  شاـب و  راـبدرب  نک و  هشیپ  یهلا 
: تفگ

دز و ادص  ار  وا  سپـس  ، تسیرگ وا  هک  تفگ  يزار  وا  اب  سپ  ، دیبلط ار  مالـس  اهیلع  همطاف  ، تفر ایند  زا  نآ  اب  هک  یـضرم  رد  ربمایپ  »
شیرامیب نامه  اب  هک  تفگ  نم  هب  هنایفخم  ربمایپ  : تفگ میدیـسرپ  يو  زا  اهنآ  هب  عجار  هک  دـعب.دیدنخ  وا  هک  تفگ  یناـهنپ  يزیچ 

اذل دور ، یم  وا  یپ  رد  هک  میوا  نادناخ  زا  درف  نیتسخن  نم  هک  داد  ربخ  یمارآ  هب  سپس  ; مدرک هیرگ  نم  ور  نآ  زا  ، دور یم  ایند  زا 
( . 30  ) مدیدنخ

هماسا شیج  اـب  نتفر  نوریب  لومـشم  ار  وا  ، دـهد رارق  دوخ  نیـشناج  ار  رکب  وبا  هک  تساوخ  یم  ص )  ) ربماـیپ رگا  یعـضو  نینچ  رد 
نیطـسلف نیمزرـس  هب  هک  تشاد  تقو  رتشیب  ای  هام  ود  هب  زاـین  هماـسا  شترا.تخاـس  یمن  نتفر  رد  لـیجعت  هب  روماـم  زین  درک و  یمن 

دورب ایند  زا  ، ربمایپ ، رکـشل تکرح  زا  سپ  زور  دنچ  ای  کی  هک  تشاد  ناکما.ددرگرب  هنیدم  هب  هرابود  دگنجب و  اج  نآ  رد  دـسرب و 
.تفگ دهاوخ  تایح  دوردب  دوز  یلیخ  هدنیآ  رد  هک  تسناد  یم  ربمایپ  و 

زین نیطسلف  زا  رکـشل  اب  رکب  وبا  تشگزاب  زا  سپ  زگره  دوب و  هدرکن  تیـصو  وا  تفالخ  هب  تبـسن  رکـشل  نتفر  زا  شیپ  ربمایپ  ، سپ
اریز ، دومرف یمن  تیـصو  وا  تفالخ  هب  تبـسن  زگره  مه  وا  تبیغ  لاح  رد.تفای  یمن  هدـنز  ار  ربمایپ  هک  نآ  هچ  ، درک یمن  تیـصو 

زا هک  یتروص  رد  ، دراذگب یقاب  هفیلخ  نودب  رتشیب  ای  هام  ود  رب  غلاب  یتدم  دوخ  گرم  زا  سپ  ار  هنیدـم  ربمایپ  ، تسا لوقعم  ریغ  هک 
رکب وبا  هتشذگ  نیا  زا.تسا  هاگآ  دنک  یم  دیدهت  ار  مالسا  هنیدم و  هک  ییاهرطخ 
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نانچ رد  مه  نآ  گنج  نادیم  رد  هفیلخ  ندـش  هتـشک.دوش  هتـشک  گنج  نآ  رد  هک  تشاد  دوجو  سرت  نیا  دوب  رکـشل  نآ  رد  رگا 
.دش یم  ناناملسم  مالسا و  يارب  جیاتن  نیرتدب  هب  رجنم  يراوشد  عضو 

و.تفرگ یمن  رظن  رد  هاپـس  نآ  هارمه  هب  نتفر  يارب  ار  وا  هـنیآ  ره  دـنک  تیـصو  وا  هـب  تبـسن  هـک  تـشاد  دـصق  ص )  ) ربماـیپ رگا 
تلاـح اـب  راـب  نیدـنچ  هک  دوب  ربماـیپ  تساوخ  فـالخ  رب  هنیدـم  رد  - رکـشل تیعمج  زا  نارگید  رکب و  وبا  - ندـنام ، عـقاو رد  ، نکیل

کی زا  شیب  ربنم  رب  يا  هبطخ  تروص  هب  ار  دوخ  تساوخ  نیا  ربمایپ  !« هماسا رکـشل  يوس  هب  دیباتـشب  :» دومرف نالعا  ار  نآ  شیرامیب 
شماـقم و یگرزب  فـالخ  رب  رکب  وبا  هک  نیا  رب  تسا  یعطق  ینیع  لـیلد  نیا  هتبلا  دوـمرف  رارکت  زین  گرم  رتـسب  رد  دوـمرف و  هبترم 

.دوبن تفالخ  يارب  ترضح  نآ  رظن  دروم  ، وا هب  تبسن  ربمایپ  تبحم 

؟ تسا هدوب  عورشم  ینوناق و  ، تعیب نآ  ایآ 

هدوب ناناملسم  قح  نیا  هک  تسین  يدیدرت  : میوگ یم  ؟ تسا هدوب  ینوناق  ، مالسا هاگدید  زا  تعیب  نآ  ایآ  : موس شسرپ  هب  خساپ  يارب 
تاحیرصت رد  ناناملـسم  ، درک یمن  هدافتـسا  - یظفل ای  یبتک  تروص  هب  - يرگید صخـش  عفن  هب  دوخ  تارایتخا  زا  ربمایپ  رگا  ، تسا

ای رکب و  وبا  اب  ، دندید یمن  ، تفالخ يارب  ار  یلع )  ) راوگرزب نآ  باختنا  حضاو  روط  هب  رگید  ياهتبـسانم  رد  ریدـغ و  زور  رد  ربمایپ 
ناسنا ، سپ يا  هطباض  ینیب و  شیپ  هنوگ  چیه  نودب  ! دوب یقافتا  تعیب  نآ  هک  دنچ  ره  ، دش روط  نیمه  و.دننک  تعیب  يرگید  درف  ره 

دنچ ره  ، دنک باختنا  يربهر  هب  - دهد صیخشت  يربهر  تیحالص  یباختنا  دزمان  رد  هک  یتروص  رد  - دهاوخب ار  یسک  ره  دراد  قح 
یم شبختنم  درف  وا و  نایم  ینامیپ  بجوم  باختنا  نیا  دوخ  و.دـشاب  هدـشن  ینیب  شیپ  هرظتنم و  ریغ  يرما  لـیلد  هب  باـختنا  نآ  هک 

ود نآ  زا  کی  ره  دیاب  هک  ددرگ 
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رد و.دنـشاب  عورـشم  ینوناـق و  ، طورـش نآ  رگا  هتبلا  ، دـشاب راداـفو  - تسا هتفرگ  ماـجنا  تعیب  هک  طورـش  نآ  هب  - يرگید لـباقم  رد 
رد - وا زا  هدـننک  تعیب  دـنک و  لمع  ص )  ) ربمایپ تنـس  ادـخ و  باتک  هب  هدـنوش  باـختنا  هک  دـشاب  نیا  رب  ینتبم  تعیب  هک  یتروص 

.تسارجالا مزال  فرط  ود  ره  يارب  دوب و  دهاوخ  حیحص  تعیب  نیا  ، درب نامرف  - تسا لوسر  ادخ و  تعاطا  هچنآ 

هبنج ود  شتیعورـشم  مغر  یلع  دـشاب ، هتفای  نایاپ  هنیدـم  نکاس  هباحـص  ای  هباحـص و  تیرثکا  بناج  زا  هچ  رگا  تعیب  نیا  نکیل  و 
: دراد یفنم 

راـکهنگ دـننز  زاـب  رـس  تعیب  زا  هک  هباحـص  زا  هتـسد  نآ  نیاربانب.دـنک  یمن  روـبجم  تیرثـکا  زا  يوریپ  هب  ار  تیلقا  تعیب  نـیا  ( 1)
دنوادخ هک  تسا  یعیبط  قوقح  ياراد  یناسنا  ره  اریز  ، دنشابن ناگدننک  باختنا  هلمج  زا  ات  تسا  یقاب  نانآ  يارب  قح  نیا  ،و  دنتسین

.تسا یسایس  يدازآ  یعیبط  قوقح  نآ  زا  یکی.تسا  هتشاد  ینازرا  وا  رب  یناسنا  ره  ای  ناملسم و  ره  دننامب 

هک يزیچ  هب  ناسنا  هک  تسین  اور.وا  دوخ  رایتخا  ضیوفت  ای  هزاجا و  اب  رگم  ، دـنک دودـحم  ار  یـسک  يدازآ  درادـن  قح  سک  چـیه 
هب راداو  ار  یـسک  تسین  زیاج  و.دوش  روبجم  - تسا هدرمـشن  مزال  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  يدویق  هب  يدـنب  ياـپ  لـیبق  زا  - تسین لـیام 

.دوش هدرپس  يو  تسد  هب  تموکح  تشونرس  دهاوخ  یمن  وا  هک  درک  یصخش  اب  تعیب 

قح مه  تیلقا  هک  هنوگ  نیمه  .ددـنویپب  نآ  هب  باـختنا  رما  رد  اـت  دـنک  راداو  ار  تیلقا  درادـن  قح  ، تیرثکا ربهر  اـی  تیرثکا و  ، سپ
رب ینبم  - ینمض ای  یهافش و  تقفاوم  هک  مادام  ، دوش عنام  تلود  نوؤش  يارجا  رد  شقح  يافیا  زا  دتـسیاب و  تیرثکا  هار  رـس  درادن 

مه عون  نیا  زا  ینمض  قافتا  نانچ  رگا  یتح.دراد  دوجو  - دنراد هدهع  هب  ار  روشک  تموکح  تیرثکا  هک  نیا 
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يارجا جرم و  جره و  زا  يریگولج  روظنم  هب  دراد  دوجو  روشک  تموکح  نتفرگ  تسد  هب  قح  تیرثکا  يارب  دـشاب ، هتـشادن  دوجو 
دنک تموکح  تیرثـکا  رب  ، تیلقا تسین  زیاـج  هک  یناـمز  رد  روشک  رب  تموکح  زا  تیرثـکا  يراددوخ  هک  ارچ  ; يرارطـضا ماـکحا 

ناسنا قح  تیرثکا  يار  اب  تفلاـخم  رگا.دـهاوخ  یمن  ار  نآ  زگره  مالـسا  هک  تسا  يزیچ  نیا  ددرگ و  یم  روشک  یناریو  هب  رجنم 
هک مینیب  یم  ، تهج نادـب.تسا  هدرک  زواـجت  وا  قح  هب  ، دـنک روبجم  دوخ  اـب  تقفاوـم  هب  ار  وا  تیرثـکا  هک  یتروـص  رد  سپ  ، تسا

يروتسد يو  تفالخ  نوچ  ، تسا ملظ  Ș تفالخ  هتـسیاش  رکب  وبا  هک  دنچ  ره  - رکب وبا  اب  تعیب  رب  ماوع  نب  ریبز  نتخاس  روبجم 
ادـخ و فلاـخم.درک  يراددوخ  ، تعیب زا  بلاـط  یبا  نب  یلع  زا  يوریپ  هب  هک  یماـگنه  ریبز.تسا  هدوبن  شلوسر  ادـخ و  بناـج  زا 
هب وا  ندرک  روبجم  سپ.دشابن  دادرارق  نآ  فرط  ات  ، دهد یم  قح  ریبز  هب  هک  تسا  يدادرارق  تعیب  نیاربانب  .تسا  هدوبن  ادخ  لوسر 

.تسوا يدازآ  قح  هب  زواجت  ، تعیب نآ  رد  دورو 

تداهـش هب  وا  هک  یتروص  رد  دوب ، تعیب  نآ  رد  دورو  هب  یلع  دوخ  نتخاـس  روبجم  رب  دـیدج  تموکح  میمـصت  ، نآ زا  رت  هناـملاظ 
تیرثکا هب  نتـسویپ  تعیب و  زا  هک  دراد  قح  تیلقا  تروص  نیا  رد  ، سپ.تسا نامیا  اب  نز  درم و  ره  رایتخا  بحاص  رورـس و  ربمایپ 

همه رد  هک  تسا  يزیچ  نیا  و.دـنک  يراددوخ  - تسا هدـشن  هدیـشیدنا  تموکح  فارحنا  يارب  يا  هراچ  هک  یتقو  اـت  - هدـننک تعیب 
يادیدناک هک  دنوش  یم  ادیپ  رفن  نویلیم  اههد  اهنویلیم و  تما  کی  نایم  رد  هک  اج  نآ  ، دوش یم  ارجا  یسارکومد  ياراد  ياهروشک 

ار هدـنزاب  يادـیدناک  نارگباختنا  هک  دوش  یمن  ادـیپ  تلادـع  هب  دـقتعم  درف  چـیه.دننک  یم  باختنا  ار  ادـصمه  تیرثکا  اب  فلاـخم 
کی ياهتموکح  نایم  رد  یتح.دنک  هدنرب  يادیدناک  ناگدننک  باختنا  هب  نتسویپ  هب  روبجم 
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ای تبثم  يار  ضراعم  نودـب  دـحاو  بزح  ياهدزمان  هب  ات  دـنهد  یم  باختنا  هزاجا  نارگباختنا  هب  دوش و  یم  ارجا  تاـباختنا  ، یبزح
.دنهد عضوم  رییغت  يرآ  هب  ات  دننک  یمن  روبجم  ; هن : دنا هتفگ  هک  ار  یناسک.دنهدب  یفنم 

هب زواـجت  ناـنآ و  رب  ملظ  ، تسا هدـشن  بجاو  اـهنآ  رب  هک  يزیچ  هب  مدرم  ندرک  راداو  سپ.تلادـع  نید  ، مالـسا عـضوم  تـسا  نـیا 
.دراد یمن  تسود  ار  نارگزواجت  ناراکمتس و  دنوادخ  ،و  تساهنآ يدازآ 

يدادرارق هک  نآ  مغر  یلع  دـننکن و  تکرـش  نآ  رد  هک  دنتـشاد  قـح  ، دـندوب تعیب  نیا  رـصاعم  هـک  باحـصا  زا  یناـسک  ، نیارباـنب
یناملسم سپ.دنراد  ار  قوقح  نامه  یلوا  قیرط  هب  ، دندوبن نآ  رـصاعم  هک  مه  یناسک.دنرامـشن  حیحـص  ار  نآ  دشاب  هدوب  عورـشم 

هتفرگن و رارق  دوخ  ياج  رد  ندوب  عورـشم  دوجو  اب  ، تعیب نآ  هک  دوش  دـقتعم  رگا  تسا  هدـمآ  اـیند  هب  تعیب  نیا  ناـمز  زا  دـعب  هک 
عـضوم دیایب و  ایند  هب  اهدـعب  یـسک  هک  هنوگ  نامه.تسا  هدـشن  یهانگ  بکترم  ، تسا هدوبن  تما  روما  هرادا  يارب  يا  هنومن  شور 

.تسا هدرکن  یهانگ  ، دنک یقلت  هنامیکح  حیحص و  ار  نآ  دنک و  ذاختا  نآ  هب  تبسن  یتبثم 

دندرک و يراددوخ  - دوب تیاده  ربهر  وا  هک  یلاح  رد  ( - ع  ) یلع اب  تعیب  زا  دیز  نب  هماسا  صاقو و  یبا  نب  دعـس  ، رمع نب  هللا  دـبع 
دوب دـقتعم  هک  دـنچ  ره  ، درمـش مرتـحم  ار  ناـنآ  يدازآ  هکلب  ، تشادـنپ هن  قساـف  يدارفا  درکن و  تعیب  هب  روبجم  ار  ناـنآ  ع )  ) ماـما

.تساطخ ناشیا  يریگعضوم 

تبسن نانآ  یفنم  ای  تبثم  يریگعضوم  لیلد  هب  ار  رگید  یضعب  ناناملـسم  زا  یخرب  ندرمـش  راکهنگ  هک  دوش  یم  مولعم  اج  نیا  زا 
.ادخ بضغ  مشخ و  دروم  تسا  یطیرفت  طارفا و  ای  تعیرش و  فالخ  رب  ، تعیب نیا  هب 

یمالسا نوناق  کی  ار  هفیلخ  راتفگ  رادرک و  تعیب  نیا  هک  تسا  نآ  ، عورشم تعیب  نیا  رگید  یفنم  تهج  اما  ( 2)
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لمع هتفگ و  دننام  وا  راتفر  راتفگ و  - ربمایپ روتسد  هجیتن  هن  - تسا مدرم  باختنا  هجیتن  وا  يرادمامز  هک  یتقو  ات  ، نیاربانب.دزاس یمن 
.دنام یم  یقاب  اطخ  باوص و  ضرعم  رد  باحصا  رگید 

یقاب نانچمه  شباختنا  زا  دعب  تسا و  هدوب  اطخ  باوص و  ضرعم  رد  رگید  یباحص  ره  لثم  شباختنا  زا  شیپ  یـسک  نینچ  یتسارب 
رگید زا  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هن  دیازفا و  یم  يزیچ  وا  ملع  رب  هن  ، دهد یمن  رییغت  ار  وا  تیصخش  زا  يزیچ  باختنا  نیا  ، سپ.دنام یم 
يزیچ نیرتالاب  هتبلا.دـنادرگ  یمن  باوص  هب  نورقم  ار  وا  شراتفگ  لامعا و  مامت  زگره  درب و  یم  شرتالاب  دوخ  حطـسمه  ناـنمؤم 

فلاخم رظن  وا  اب  دـهد  یم  قح  نادـهتجم  رگید  هب  هک  دـشاب  نادـهتجم  هلمج  زا  يدـهتجم  هک  تسا  نیا  دور  یم  عقوت  وا  يارب  هک 
هک یـسک  يارب  دـنک و  يوریپ  وا  زا  ریغ  يرگید  دـهتجم  زا  هک  تسا  لـئاق  ار  قح  نیا  دـهتجم  ریغ  نمؤم  ره  يارب  ،و  دنـشاب هتـشاد 

ار قح  نیا  مدرم  زا  سک  چـیه.دنک  يوریپ  وا  ياطخ  زا  - دـننیب هب  وا  شور  رد  ییاطخ  هک  یتروص  رد  - تسین زیاج  تسوا  زا  رتاناد 
هک تسا  يزیچ  نتسناد  بجاو  لمع  نیا  اریز  .دنک  مزلم  ، عون نیا  زا  يا  هتـسیاش  هفیلخ  شور  قباطم  راتفر  هبار  ناناملـسم  هک  درادن 

یعورشم تعیب  يارب  یفنم  هبنج  ود  نیا  هتبلا.تسین  نید  زا  هک  نید  رد  تسا  يزیچ  ندرک  دراو  ،و  دناد یمن  بجاو  ار  نآ  دنوادخ 
.درادن دوجو  دبای  یم  ققحت  ربمایپ  روتسد  هب  هک  یتفالخ  رد  تسا  ، هدش تعیب  رگتعیب و  نایم  دادرارق  فرص  هک 

قح ار  یـسک  چـیه  ، تسا بجاو  يرما  ناملـسم  نز  درم و  ره  يارب  دریگ  یم  ماجنا  ربماـیپ  روتـسد  هب  هک  هاـگ  نآ  تفـالخ  یتسارب 
رتراوازس ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبسن  - نآر تداهش  هب  ( - ص  ) ربمایپ اریز  ، تسین نآ  رد  هلداجم 
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.تسا ذفان  ناشررض  عفن و  هب  نانآ و  هرابرد  شمکح  و.تسا 

ادـخ و هک  ره  ،و  درادـن دوخ  رما  هب  تبـسن  يرایتخا  ینامیا  اـب  درم  نز و  چـیه  ، دـننک مکح  ار  يرما  شلوسر  ادـخ و  هک  هاـگ  نآ  »
هدرک نییعت  ص )  ) ربماـیپ هـک  دـننک  یم  تـعیب  یـسک  اـب  هـک  یناـنآ  ( 31  ) تسا هدـش  هارمگ  اراکـشآ  ، دـنک یناـمرفان  ار  شلوـسر 

یم نـالعا  نآرق  ،و  تسا هدرک  تعیب  ادـخ  اـب  دـنک  تـعیب  ربماـیپ  اـب  هـک  ره  و.دـنا  هدرک  تـعیب  ص )  ) ربماـیپ دوـخ  اـب  اـیوگ  ، تـسا
سک ره  سپ  تسا ، ناشیا  تسد  يالاب  ادـخ  تسد  ، دـننک یم  تعیب  ادـخ  اب  هک  اقح  دـننک  یم  تعیب  وت  اـب  هک  ناـنآ  یتسارب  :» دراد
میظع يرجا  دنوادخ  يدوزب.دنک  افو  تسا  هتسب  ادخ  اب  هک  يدهع  هب  هک  یسک  دنکش و  یم  دوخ  نایز  هب  هک  یتسارب  ، دنکش نامیپ 

( . 32 « ) دهد یم  وا  هب 

ص)  ) ربمایپ تسادق  زا  هک  تسا  یتسادق  ياراد  وا  بناج  زا  يروتـسد  اب  ربمایپ  هدـش  نییعت  نیـشناج  هک  تسا  نیا  نخـس  نآ  ینعم 
يراددوخ تسا  هتشادزاب  هچنآ  زا  دننک و  تعاطا  ار  وا  رما  ات  تسا  مزال  هدنیآ  ياهلسن  رصاعم و  ناناملسم  رب  دریگ و  یم  همشچرس 

مک ای  دایز  ار  يزیچ  ات  دور  یمن  عقوت  وا  زا  تسین و  ربمایپ  وا  هک  نیا  زج.تسا  ص )  ) ربمایپ یگتـسیاش  دننام  وا  یگتـسیاش  ، دـنزرو
لـالح تماـیق  زور  اـت  وا  لـالح  و  درادـن ، دوـجو  يربماـیپ  ص )  ) دـمحم زا  سپ  اریز  ، دــهدب يرییغت  عرــش  ماـکحا  رد  اـی  دــنک و 

درف نیرتهاگآ  نآ و  لیوات  نآرق و  ملع  هب  مدرم  نیرتملاـع  وا  هک  تسا  نیا  ضرف  تسا و  ربماـیپ  رگناـیامن  هفیلخ  نیا  ، یتسارب.تسا
هچنآ و.مارح  ، دناد یم  مارح  ار  هچنآ  تسا و  لالح  ، دنک یم  نالعا  لالح  وا  هک  ار  هچنآ  ، سپ.تسا ص )  ) دـمحم مارح  لالح و  هب 

چیه و.تسا  بجاو  ، دنک یم  نالعا  بجاو  ار 
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.تسا بجاو  وا  زا  تعاطا  ربمایپ  روتسد  هب  تسا و  نانآ  زا  رترب  رتاناد و  وا  اریز  دنک  تفلاخم  وا  اب  درادن  قح  ناناملسم  زا  یسک 

تماما شیرق و 

هیـصوت و هب  ای  تثارو و  هب  هک  نیا  ای  دـشاب  یباختنا  تفالخ  هک  تسا  هدوب  نیا  فدـه  ایآ  ؟ دنـشیرق زا  ناربهر  هک  تفگ  ربمایپ  ایآ 
زا ، تسا هدش  رکذ  اهباتک  رگید  حاحص و  بتک  رد  هک  تسا  هدیـسر  ثیداحا  زا  يرامـش  دروم  نیا  رد  هتبلا  ؟ ربمایپ بناج  زا  ینامرف 

: تسا ریز  تایاور  : هلمج نآ 

ناـنآ و ناملـسم  عباـت  ناشناملـسم  دنـشیرق  عباـت  مدرم  :» دوـمرف هک  تسا  هدرک  لـقن  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  زا  وا  ،و  هریره وـبا  زا  ملـسم 
و ( 34 « ) دنشیرق عبات  يدب  یبوخ و  رد  نامدرم  :» هدرک لقن  ص )  ) ربمایپ زا  وا  هللا و  دبع  نب  رباج  زا  و  ( 33 « ) اهنآ رفاک  عبات  ناشرفاک 
[ يربهر ] رما نیا  ، دنـشاب یقاب  نت  ود  مدرم  نایم  رد  هک  یماـگنه  اـت  :» دومرف هک  تسا  هدرک  لـقن  ص )  ) ربماـیپ زا  وا  هللا و  دـبع  زا  زین 

( . 35  ) تسا یقاب  شیرق  رد  هتسویپ 

هفیلخ شیرق  زا  نت  هدزاود  امش  رب  ای  زیخاتـسر و  زور  ات  ، تسا رادیاپ  نید  نیا  هراومه  ( :» ص  ) ادخ ربمایپ  زا  وا  هرمـس و  نب  رباج  زا 
( . 36 « ) دش دنهاوخ 

ناشیا زا  هک  مادام  ، دوب دـهاوخ  شیرق  رد  [ يربهر ] رما نیا  هتـسویپ  :» دومرف ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  رمع  نبا  زا  يراخب  و 
( . 37 « ) دننامب نت  ود 

هملک : تفگ سپ  « .دنشاب یم  ریما  هدزاود  : » دومرف یمربمایپ  مدینش  : تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  هرمس  نب  رباج  زا  دوخ  دنـس  هب  يراخب 
( . 38 « ) دنشیرق زا  نانآ  همه  : » دومرف ترضح  نآ  هک  تفگ  مردپ  ، مدینشن نم  رگید  يا 

دنهاوخ اورنامرف  هدزاود  نم  زا  سپ  :» تسا هتفگ  وا  هک  نیا  زج  ، تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  دننامه  يذمرت  و 
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وا هک  تسا  هدرک  لـقن  قورـسم  زا  دوـخ  دنـس  هب  مکاـح  ( 39 « ) دنـشیرق زا  ناـنآ  همه  : دومرف ربماـیپ  هک  تسا  هتفگ  رباـج  ردـپ.دوب 
دنچ هک  دیدیـسرپ  ادـخ  ربمایپ  زا  ایآ  ! ناـمحرلا دـبع  وبا  يا  : تفگ وا  ، درک یلاؤس  وا  زا  يدرم  میدوب  هتـسشن  هللا  دـبع  دزن  اـم  :» تفگ

عوضوم نیا  هب  عجار  نم  زا  ما  هدمآ  قارع  هب  هک  ینامز  زا  نیا  زا  شیپ  یـسک  : تفگ هللا  دبع  ؟ دننک یم  تموکح  تما  نیا  رب  هفیلخ 
( . 40  ) لیئارسا ینب  يابقن  دادعت  هب  نت  هدزاود  : دومرف ترضح  نآ  میدیسرپ و  : تفگ.تسا هدیسرپن 

شیرق : دوـمرف ربـمغیپ  هک  مدـیمهف  بوـخ  نم  يدوـب  هتـسشن  وـت  ! دعـس يا  :» تفگ وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  رکب  وـبا  زا  دـمحا  ماـما 
( . 41 « ) ...دنشیرق نادب  وریپ  ناشنادب  نابوخ و  وریپ  مدرم  نیرتهب  ، دنتموکح نیا  نایاورنامرف 

یمن میـسقت  رفاک  ناملـسم و  هورگ  ود  هب  تفالخ  ماگنه  هب  شیرق  اریز  ، تسین تفالخ  هرود  ، لوا ثیدـح  دوصقم  هک  تسا  حـضاو 
نیا ،و  دـندوب كرـشم  شیرق  تیرثکا  هک  تسا  هتفاـی  رودـص  یماـیا  رد  ثیدـح  ارهاظ.دنتـشاد  مالـسا  هب  رارقا  یگمه  هکلب  ، دـندش

اب شیرق  هک  یماگنه  برع  ياـه  هلیبق  رتشیب  اریز.دـیوگ  یم  نخـس  مالـسا  رد  شیرق  عضوم  زا  برع  لـیابق  يریذـپ  رثا  زا  ثیدـح 
ادخ نید  دراو  هتسد  هتسد  مه  برع  مدرم  دروآ  مالسا  شیرق  هک  هاگ  نآ  دنتشاد و  یمالسا  دض  عضوم  دوب  گنج  لاح  رد  مالـسا 

يرما زا  هکلب  ، تسا هدوبن  ناناملسم  هب  ینامرف  رودص  ای  یعرـش و  مکح  کی  غالبا  لاح  رد  ثیدح  نیا  رد  ص )  ) ربمایپ ، سپ.دندش
.اهنآ يریگعضوم  زا  لیابق  هیقب  يریذپ  ریثات  شیرق و  ذوفن  زا  تسا  ترابع  نآ  هک  دیوگ  یم  نخس  هداتفا  قافتا  هک 

عـضو زا  ثیدح  نیا  هکلب  ، دیوگ یمن  نخـس  دراد  تفالخ  یگتـسیاش  هک  یـسک  زا  تفالخ و  زا  لوا  ثیدح  لثم  زین  مود  ثیدـح 
اریز ، دهد یم  ربخ  زور  نآ  دوجوم 
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.تشاد لیابق  هیقب  يور  يدایز  ریثات  شیرق 

زا یضعب.دنتسه  توافتم  نیماضم  ياراد  یـضقانت  چیه  نودب  هک  ، دنیوگ یم  نخـس  تفالخ  زا  اراکـشآ  هدنامیقاب  ثیدح  شـش  اما 
یـضعب ،و  دنام یم  یقاب  شیرق  رد  دبا  ات  تفالخ  هک  دنک  یم  هفاضا  یـضعب  ،و  تسا شیرق  رد  تفالخ  هک  دـنک  یم  يروآدای  اهنآ 

.دنشیرق زا  دیوگب  هک  نیا  نودب  تسا  نت  هدزاود  افلخ ، ددع  هک  دیازفا  یم  اهنآ  زا 

يرگید رد  دنام و  دهاوخ  شیرق  رد  هراومه  تفالخ  هک  تسا  رکذتم  اهنآ  زا  یکی  رد  هک  ، رمع نب  هللا  دبع  ثیدح  ود  نایم  هاگ  ره 
دنک یم  ریسفت  ار  يرگید  نانآ  زا  یکی  هک  مینیب  یم.دنلیئارسا  ینب  يابقن  دادعت  هب  ،و  رفن هدزاود  افلخ  دادعت  هک  دوش  یم  يروآدای 

تروص زا  هک  دـنراد  ار  نیا  تیحالـص  دـنراد و  تقباطم  ، دوب ثیداحا  نیرتعماج  نیرتدودـحم و  هک  هرمـس  نب  رباج  ثیدـح  اـب  و 
.دندرگ يدیق  هب  دیقم  ، هدمآ رد  قالطا 

هک نیا  تسات و  هدزاود  افلخ  ددـع  تسین و  شیرق  هلیبق  ریغ  يارب  تفالخ  هک  دـنیوگ  یم  نیا  زا  نخـس  هدـش  دای  ثیداحا  ، نیاربانب
.دنام دهاوخ  شیرق  رد  ، دنامب یقاب  نت ) ود  شیرق  زا  ای  و   ) شیرق زا  نت  ود  مدرم  نایم  رد  هک  یتقو  ات  تفالخ 

.تسیچ ثیداحا  نیا  زا  ص )  ) ربمایپ دوصقم  میبایرد  ات  مینک  يریگیپ  هک  تسام  هدهع  رب  سپ  ، تسا نیا  ثیداحا  ياوتحم  رگا 

: تسا ریذپ  ناکما  ریز  تروص  راهچ  زا  یکی  هب  يوبن  ثیداحا  نیا  ریسفت 

نآ هب  يو  زا  سپ  تسا  مزال  هک  تفالخ  هرابرد  ناش  هفیظو  هب  نانآ  نتخاـس  انـشآ  ناناملـسم و  نداد  شزومآ  لاـح  رد  ربماـیپ  ( 1)
دهاوخ یقاـب  شیرق  رد  تماـیق  زور  اـت  هراومه و  تفـالخ  هک  نیا  زا  تسا و  هتفگ  یم  نخـس  هدـنیآ  زا  هکلب  ، تسا هدوبن  ، دـنزادرپب

دنتسه نیمز  يور  مدرم  هک  یتقو  ات  تفالخ  هک  نیا  زا  دهد  یم  ربخ  ترضح  نآ  ، سپ.دنام

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 245 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنشاب یم  نت  هدزاود  افلخ  دوب و  دهاوخ  شیرق  زا  هفیلخ  ،و  دوش یمن  عطق 

برع شیرق و  زا  ینامثع  يافلخ  دـننام  افلخ  زا  یعمج  یفرط  زا  تفاین و  همادا  دـش و  عطقنم  تفالخ  اریز  ، تسین حیحـص  نیا  اـعبط 
.دندوبن

تسا هدیسر  ییاورنامرف  هب  هک  دشاب  یسک  ره  هفیلخ  ظفل  زا  دوصقم  رگا  - نت هدزاود  هب  افلخ  ددع  نتخاس  دودحم  هک  نآ  رب  هوالع 
دنـشاب رظن  دروم  مه  نارگید  ای  دـشاب و  نیدـشار  يافلخ  اهنت  دوصقم  رگا  ،و  تسین حیحـص  - تسا هدرک  تموکح  مالـسا  ماـن  هب  و 

نیدنچ و هب  نت  هدزاود  زا  افلخ  رامش  ، دوش همیمض  نانآ  هب  نیدشار  يافلخ  ریغ  رگا  دیـسرن و  نت  هدزاود  هب  نیدشار  يافلخ  دادعت 
.دریگ یم  ینوزف  ربارب  دنچ 

چیه دنشاب و  شیرق  زا  دیاب  شنانیشناج  هک  دیوگ  یم  شتما  هب  وا  سپ  ، تسا هدوب  ینید  روتسد  غالبا  شزومآ و  لاح  رد  ربمایپ  ( 2)
اب هک  دنتـسه  نانآ  هچ  ، دنربمایپ رود  کیدزن و  ناشیوخ  زا  نانآ  اریز  ، شیرق مدرم  رگم  تسین  تفالخ  بصنم  لاغـشا  راوازـس  سک 

ناملـسم ره  ،و  دوب دهاوخ  تفالخ  يارب  هتـسیاش  یـشرق  ناملـسم  ره  ، نیاربانب.دندنویپ یم  کلام  نب  رهف  ناشرتگرزب  ياین  هب  ربمایپ 
هب وا  زا  رتکیدزن  يا  هبتر  رد  شیرق  مدرم  هک  نیا  ای  تسین و  ربمایپ  نادنواشیوخ  زا  وا  نوچ  ، دوب دهاوخن  تفالخ  هتسیاش  یشرق  ریغ 

، تموکح رد  تثارو  تسا و  یثوروم  یمالـسا  تموکح  هک  میا  هدش  دقتعم  ، عقاو رد  ، میریذـپب ار  ریـسفت  نیا  هاگ  ره.دنتـسه  ربمایپ 
یم دنا  هدش  بعشنم  کلام  نب  رهف  زا  هک  شیرق  ياهلسن  همه  لماش  تسا و  هدرتسگ  هکلب  تسین  ربمایپ  کیدزن  نادناخ  هب  رصحنم 

.دوش

زا ناناملـسم  همه  اریز  ! دنا هدش  ، دندنـسپ یمن  ربمایپ  نادناخ  ناوریپ  رب  هچنآ  زا  رتدب  يا  هدـیقع  راچد  دوخ  ، ناناملـسم هدوت  نیاربانب 
دودحم دننیب  یم  هک  نیا  لیلد  هب  دنراد  تهارک  ربمایپ  نادناخ  رد  تفالخ  راصحنا  هب  هدیقع 
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هدوت هاگ  ره  ، سپ.تسوا یبسن  نادـنواشیوخ  هب  ص )  ) ربماـیپ بناـج  زا  تموکح  تثار  هب  داـقتعا  رب  ینتبم  اهنادـب  تموکح  ندرک 
هب تقیقح  رد  سپ  تسا ، ربمایپ  رود  ای  کیدزن و  ناشیوخ  زا  نوچ  ، تسا تفالخ  هتـسیاش  یناملـسم  یـشرق  ره  دـیوگب  ناناملـسم ،

تثارو هب  هدـیقع  راـتفگ و  زا  هتفگ  نیا  دـشاب و  رود  هک  دـنچ  ره  تسا  هدـش  تفـالخ  رد  تثارو  هب  لـیاق  ینوـخمه  تـبارق  لـیلد 
رود ناشیوخ  تثارو  هک  تسا  یتانـسحم  ياراد  هصاخ  هماع و  رظن  رد  ناکیدزن  ندرب  ثرا  اریز  ، تسا رتدـب  کـیدزن  نادـنواشیوخ 
ثرا زا  عناـم  نادـنواشیوخ  نیرتکیدزن  ، سپ دـشاب  يدـنواشیوخ  قیرط  زا  یثوروم  یمالـسا  تموکح  رگا  ، یفرط زا.تسا  نآ  دـقاف 

.تسا رترود  نانآ  زا  ناشیدنواشیوخ  هک  دوب  دنهاوخ  یناسک  ندرب 

هب تفالخ  يارب  هتسیاش  درف  ره  هفیلخ  زا  دوصقم  رگا  هچ  ، دوب دهاوخن  هجوم  نت  هدزاود  هب  افلخ  دادعت  ندرک  رـصحنم  داقتعا  نیا  اب 
هدیـسر تموکح  هب  تفالخ  مان  هب  هک  تسا  يدارفا  دوصقم  رگا  ،و  دیـسر دهاوخ  نارازه  هب  نانآ  رامـش  ، دشاب يدنواشیوخ  هطـساو 

.دوش یم  رتدایز  یلیخ  مقر  نیا  زا  نانآ  رامش  نیدشار  ریغ  اب  دنسر و  یمن  نت  هدزاود  هب  نیدشار  يافلخ  سپ  ، دنا

هدارا وا  دوب و  ینید  روتـسد  غالبا  شزومآ و  رودـص  لاح  رد  دومرف  یم  نایب  ار  حیرـص  تایاور  نیا  هک  یماگنه  ص )  ) ربماـیپ ( 3)
نادـنواشیوخ هک  نیا  رطاـخ  هب  هن  ، دـنتفالخ بصنم  يراد  هدـهع  قح  ياراد  هک  دنـشیرق  مدرم  اـهنت  ، دـنک غـالبا  تما  هب  دوـب  هدرک 

يارب اهنت  ار  قح  نیا  تهج  نادب.تسا  هداد  يرترب  - دنـشیرق هلیبق  زا  نوچ  - نارگید رب  ار  شیرق  دـنوادخ  هکنیا  يارب  هکلب  ، دـنربمایپ
: میا هدش  دقتعم  رگیدکی  ضیقن  رما  ود  هب  میریذپب  ار  ریسفت  نیا  ام  هاگ  ره.نارگید  يارب  هن  تسا  هداد  رارق  ناشیا 

افلخ ات  تسا  هدومرف  رما  هک  تسوا  ، دبای یم  ققحت  دنوادخ  نییعت  اب  اهنت  ،و  تسین ناناملسم  رایتخا  رد  تفالخ  فلا ) )

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 247 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنشابن هچ  دنشاب  یضار  مدرم  هچ  دنشاب  شیرق  زا 

رد شیرق  هلیبق  ياضعا  يرترب  لیلد  هب  مه  نآ  ، دـنک یم  توعد  شیرق  یفارـشا  تموکح  يا و  هلیبق  هطلـس  هب  نامیا  هب  مالـسا  (ب )
شناد رتشیب و  ریبدـت  رتمکحم و  تناید  ياراد  نانآ  هب  تبـسن  هک  دنتـشاد  دوجو  شیرق  زا  ریغ  نیدـتم  دارفا  رفن  اـهنویلیم  هک  یلاـح 

! دندوب رتناوارف 

يرادـمامز يارب  دـنوادخ  متح  روط  هب  ددرگ  نییعت  ادـخ  بناج  زا  هاـگ  ره  تفـالخ  اریز  ، دراد ضقاـنت  عوضوم  ود  نیا  مییوگ  یم 
هک ار  نایفـس  وبا  دـنوادخ  هک  تسین  هنالقاع  ، سپ.ار نانآ  نیرت  تیحالـص  مک  هن  ، دـنک یم  باختنا  ار  ناـنآ  نیرت  هتـسیاش  ناـنمؤم 

ادـخ هار  رد  هک  رـسای  نب  رامع  نوچ  يدرم  رب  تسا  هدروآ  مالـسا  هارکا  يور  زا  سپـس  هدـیگنج و  مالـسا  اـب  لاـس  کـی  تسیب و 
هک تسا  هدرکن  نالعا  نآرق  ، یفرط زا.دهد  يرترب  ، تسا هداد  تراشب  تشهب  هب  ار  شردام  ردـپ و  وا و  ادـخ  لوسر  هدـید و  یتخس 
نآ ربماـیپ  تسامـش و  نیرتراـکزیهرپ  ادـخ  دزن  امـش  نیرت  یمارگ  : » تسا هدومرف  هکلب  ، دنـشیرق مدرم  ادـخ  دزن  مدرم  نیرت  یمارگ 

تیعمج يا  :» دومرف داتـسیا و  ، داد یم  رارق  بطاـخم  ار  شیرق  مدرم  يدرف  ره  زا  شیب  هک  یلاـح  رد  هکم  حـتف  زور  هک  تسا  یـسک 
ار هیآ  نیا  ، سپـس « .كاخ زا  مدآ  دنمدآ و  زا  مدرم  همه.تسا  هتـشادرب  امـش  زا  ار  ناردپ  رب  ندیلاب  تیلهاج و  رورغ  دنوادخ  ! شیرق
هک یتسرد  هب.دیسانشب  ار  رگیدکی  ات  میداد  رارق  هلیبق  هلیبق  هتسد و  هتسد  میدیرفآ و  ینز  درم و  زا  ار  امش  ام  ! مدرم يا  :» درک توالت 

( . 42  ) تسامش نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ 

هب ربمایپ  تنس  زا  هچنآ  اب  ادخ و  باتک  اب  ، دنـشیرق زا  نانآ  هک  نیا  زج  - یلیلد چیه  نودب  - نارگید رب  شیرق  مدرم  نداد  يرترب  سپ 
تفلاخم ، تسا هدیسر  ام  هب  راتفر  راتفگ و  تروص 
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.تسا دراو  لماک  روط  هب  ریسفت  نیمه  رد  میتفگ  افلخ  راصحنا  دروم  رد  هچنآ  .دراد 

يارب دـنوادخ  ، دـیامرفب شتما  هب  هتـساوخ  یم  هدوـب و  یعرـش  روتـسد  غـالبا  میلعت و  رودـص  لاـح  رد  شتاـنایب  نـیا  رد  ربماـیپ  ( 4)
باستنا ای  ص )  ) ربمایپ اب  يدنواشیوخ  لیلد  هب  هن  ار  نانآ  دنـشاب و  هفیلخ  ات  تسا  هدرک  باختنا  ار  يدارفا  شیرق  هلیبق  زا  ناناملـسم 

هک ار  يدارفا.تسا  نت  هدزاود  هدـیزگرب  دارفا  نیا  رامـش  تسا و  هدـیزگرب  ناناملـسم  رگید  رب  ناش  يرترب  ببـس  هب  هکلب  ، شیرق هب 
تـصرف نانآ  هب  ای  دـنناسرب و  تموکح  هب  دـننیزگرب و  ار  نانآ  مدرم  هچ  دـنا  یعرـش  ياـفلخ  ناـمه  تسا  هدرک  باـختنا  دـنوادخ 

.دنهدن ار  تموکح  هب  ندیسر 

مزال هکلب  ، تسا هتـشاذگناو  ناناملـسم  هب  قلطم  روطب  ار  تفالخ  رما  دـنوادخ  هک  دراد  تلـالد  نیا  رب  اراکـشآ  هدـش  داـی  ثیداـحا 
لیلد نیا  هب  رما  نآ  هک  تسین  لوبق  لباق  سپ  تسا  نیمه  ادـخ  رما  دروم  اهنت  هاگ  ره.دنـشاب  شیرق  زا  ناشیا  ياـفلخ  تسا  هتـسناد 

اریز.دنرترب - دنشیرق هلیبق  زا  نوچ  - ناناملـسم ریاس  زا  شیرق  مدرم  هک  لیلد  نآ  هب  هن  دنربمایپ و  نادنواشیوخ  شیرق  مدرم  هک  دشاب 
یم گرزب  ار  اوقت  لها  اوقت و  دنک و  یم  توعد  يربارب  هب  هک  تسا  یمالسا  زا  رود  هب  نآ  تسا و  یفارشا  تموکح  هب  توعد  نیا 
رـس دنروآ  مالـسا  هک  نیا  زا  شیپ  شیرق  مدرم  رتشیب  هک  تسا  هاوگ  مالـسا  خـیرات.دنک  یم  ریقحت  ار  نایـصاع  ناقـساف و  درامش و 

رتفیعـض نارگید  زا  تناید  رد  ، دـندروآ مالـسا  هکنیا  زا  سپ  نانآ  رتشیب  دـندوب و  وا  نید  ربماـیپ و  اـب  گـنج  رد  مدرم  نیرت  تخس 
.دندوب

هب هن  ار  دـمحم  ادـخ  ; شیرق زا  تسا  ربمایپ  دوخ  ندوب  لثم  ; شیرق زا  افلخ  ندوب  مییوگب  هک  نیا  زج  دـنام  یمن  يزیچ  ام  يارب  ، سپ
لیلد
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نوـچ هکلب  ; هکم مدرم  زا  اـی  بلطملا و  دـبع  نادـنزرف  زا  اـی  تسا  مشاـه  ینب  زا  هک  نیا  يارب  هن  دـیزگرب و  تسا  شیرق  زا  هک  نیا 
بلطملا دــبع  نادــنزرف  شیرق و  زا  اــفداصت  نـیمز  يور  مدرم  نیرتـهب  نـیا  هتبلا.دوـمرف  باــختنا  ، دوـب نـیمز  يور  مدرم  نیرتــهب 

دننیمز يور  مدرم  نیرتـهب  هک  لـیلد  نیا  هـب  ، دـیوگ یم  نخـس  ناـنآ  زا  ربماـیپ  هـک  ار  هناـگ  هدزاود  ياـفلخ  دـنوادخ  نینچمه.دوـب 
.دنشیرق زا  افداصت  نانآ  هتبلا.تسا  هدیزگرب 

ره ، مییوگب هک  تسا  یقطنم  و.دهد  یمن  قفو  يرگید  بهذم  چیه  اب  دراد و  قفاوت  یماما  هدزاود  هعیش  بهذم  اب  ، یقطنم ریسفت  نیا 
هب ندیـسر  لاجم  ناناملـسم  دـنچ  ره  تساوشیپ  هفیلخ و  ومه  دـشاب  مدرم  ياوشیپ  هفیلخ و  ات  دومرف  باختنا  ار  يدرف  دـنوادخ  هاگ 

رگا تسا  ربمایپ  وا  دنیزگرب  ار  يربمایپ  دنوادخ  رگا  هک  نانچ  ، دنورگن وا  ییاوشیپ  تماما و  هب  رگا  یتح  دنهدن و  وا  هب  ار  تموکح 
.دنرواین نامیا  وا  توبن  هب  دننکن و  تعاطا  وا  زا  مدرم  هچ 

شیرق زا  ار  افلخ  شنیزگ  هلاسم  ناناملـسم  هب  هک  نیا  دنـشاب و  شیرق  زا  افلخ  اـت  دـنادب  مزـال  ادـخ  هک  نیا  نیب  میوگب  مهاوخ  یم 
زج مدرم  اریز  ، تسین تفالخ  يارب  وا  یگتـسیاش  زا  فشاک  دننک  باختنا  ار  یـصخش  مدرم  رگا  ، سپ.منیب یم  ضقانت  دنک  راذـگاو 

.دنرادن یهاگآ  صاخشا  رهاوظ  هب 

یهاـگ یتـح.دریگ  یم  رارق  بختنم  صخـش  رادـفرط  نادـنمتردق  ذوفنیذ و  صاخـشا  ریثاـت  تحت  تیرثـکا  باـختنا  تاـقوا  رتـشیب 
.دیآ یم  رد  بآ  زا  ناشروصت  فالخ  رب  دعب  دننک و  یم  شباختنا  دنهد و  یم  یگتسیاش  لامتحا  يدرف  هب  تبسن  ناگتسیاش 

ار ناناملسم  يربهر  مدرم  نیرتهب  هک  نیا  يارب  رگم  تسا  هدرکن  رما  وا  ، دنـشاب شیرق  زا  افلخ  ات  تسا  هدومرف  رما  دنوادخ  رگا  ، سپ
يرادمامز ات  دوب  هدراذگاو  نانآ  دوخ  هب  ار  رما  هاگ  ره.دنوش  راد  هدهع 
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تـسادخ اهنت  دنربخ و  یب  صاخـشا  نطاب  زا  مدرم  اریز  ، دوب هدرپس  فداصت  تسد  هب  ار  تفالخ  تشونرـس  ، دننک باختنا  شیرق  زا 
.تسا هاگآ  نادب  هک 

ات تسا  هدـینادرگ  بجاو  ناـنآ  رب  هکلب  هدرکن  راذـگاو  مدرم  هب  قـلطم  يا  هنوـگ  هب  ار  تفـالخ  رما  دـنوادخ  هاـگ  ره  ، هنوـگ نیدـب 
مدرم نیب  دوخ و  نیب  ار  باختنا  رما  دشاب و  لماک  ، نانآ يارب  دـنوادخ  شنیزگ  تسا  نیا  عقوت  ، دنـشاب صاخ  یهورگ  زا  ناشیافلخ 

باختنا درف  يارب  ار  هلیبق  دنوادخ  هک  نیا  رب  دنک  یم  مکح  قطنم.دننک  باختنا  ار  درف  مدرم  دـنیزگرب و  ار  هلیبق  وا  ات  دـنکن  میـسقت 
ای مشاه و  رطاخ  هب  ار  دـمحم  هن  دـیزگرب  ص )  ) دـمحم يارب  ار  شیرق  مشاـه و  دـنوادخ  هک  یتسارب.هلیبق  يارب  ار  درف  هن  دـنک  یم 

هفیلخ ات  تسا  هدرک  نییعت  هدـیزگرب و  ناشیاهیگژیو  اب  ار  تیـصخش  هدزاود  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  بلطم  نآ  زا  دوصقم  ،و  شیرق
باختنا هب  ار  اهتیـصخش  نآ  شنیزگ  تساوخ  یم  رگا  هچ  ، درکن راذگاو  تما  باختنا  هب  ار  اهتیـصخش  نیا  تفالخ  دنوادخ  ، دنـشاب

ار تما  هک  یـسک  اریز  دراد  يرتمک  تیمها  درف ، شنیزگ  زا  هلیبق  باختنا  اریز  ، تشاذگ یماو  تما  هب  زین  ار  هلیبق  باختنا  ، دراذگاو
هب ار  تما  ، دوخ صخـش  تلیـضف  تیافک و  اب  هک  تسوا  تسا و  هتـسارآ  لیاضف  هب  هک  تسا  یمکاـح  دـنک  یم  يربهر  ریخ  هار  هب 

.شدوخ هلیبق  تلیضف  اب  هن  تسا  نومنهر  حالص 

اهتشون یپ 

ماشه ج 2 ص 655. نبا  ، هیوبنلا هریسلا  -1

ماشه ج 2 ص 656. نبا  زا  هیوبن  هریس  -2

هیآ 144. ، نارمع لآ  هروس  -3

ماشه ص 660-659. نبا  ، هیوبنلا هریسلا  -4

نیسح ج 1 ص 35. هط  رتکد  زا  يربکلا  هنتفلا  -5

.هینغم داوج  دمحم  خیش  زا  هیباهولا  یه  هذه  -6

7-ج 15 ص 155.

.تسا هدرک  لقن  ار  نآ  ملسم ج 15 ص 155  حیحص  حرش  رد  يوون  -8

ملسم حیحص  -9
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ص 89. هیصولا ) باتک   ) ج 11

ص 89. هیصولا ) باتک   ) ملسم ج 11 حیحص  -10

( . هیصولا باتک   ) ملسم ج 11 حیحص  -11

كردتسملا ج 3 ص 139. -12

ص 194. میرحت ) هروس  ریسفت  رد  « ) ریسفتلا باتک  13-ج 6«

هیآ 4-3. ( 66  ) میرحت هروس  -14

يراخب ج 6 ص 195. حیحص  -15

16-ج 8 ص 210.

17-ج 2 ص 258.

18-ج 1 ص 58.

.بلطم نیا  هب  بیرق  19-ج 12 ص 206 

20-ج 3 ص 342.

21-ج 2 ص 353.

22-ج 9 ص 100.

لقن ینالجد  هریـس  یبلح و  هریـس  دوخ و  خـیرات  رد  يربط  لـماکلا و  رد  ریثا  نبا  ار  بلطم  نیا  ماشه ج 2 ص 642. نبا  هریـس  -23
تاقبط ج 2 ص 190. رد  دعس  نبا  و  نیدلا ص 251 ) فرش  تاعجارملا   ) دنا هدرک 

كردتسملا ج 3 ص 1. تاقبطلا ج 3 ص 25 و  -24

تاقبطلا ج 2 ص 249. -25

ماشه ج 2 ص 642. نبا  هریس  -26

ماشه ص 649. نبا  هریس  -27
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ذخام ص 649. نامه  -28

ملسم ج 16 ص 6. حیحص  -29

يراخب ج 6 ص 12. حیحص  -30

هیآ 36. ( 33  ) بازحا هروس  -31

هیآ 10. ( 48  ) حتف هروس  -32

.تسا هدش  رکذ  ص 202-200  هرامالا ) باتک   ) ملسم ج 13 حیحص  رد  هناگراهچ  ثیداحا  نیا  33،34،35 و 36-

ج 9 ص 78. ماکحالا ) باتک   ) يراخب حیحص  -37

باتک ص 101. نامه  -38

( . تسا هدرک  لقن  ص....ج 23  هسمخلا  لئاضف  باتک  رد  ار  نآ  يدابآزوریف   ) يذمرت ج 2 ص 35 ننس  -39

ملسم ج 4 ص 501. يراخب و  حیحص  كردتسم  -40

دنسملا ج 1 ص 5. -41

ماشه ج 2 ص 412. نبا  هریس  -42

مهدفه لصف 

تعیب هب  تبسن  ع )  ) یلع عضوم 

رکب وبا  تعیب  زا  سپ  هک  يدادـترا  ياهگنج  دـیوگ  یم  هک  متـسین ) هیرظن  نآ  یفن  اـی  تاـبثا  ددـص  رد   ) تسه يا  هیرظن  اـجنیا  رد 
: تسا تلع  ود  هب  نآ  داتفا و  یمن  قافتا  ، دوب هفیلخ  ادخ  ربمایپ  زا  دعب  بلاط  یبا  نب  یلع  رگا  ، داتفا قافتا 

تسا نیا  تلع  نیلوا 
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دقتعم ار  لیابق ) زا  یضعب  لقادح  ای   ) برع لیابق  ، اهرهش اهاتسور و  مدرم  زا  رازگجح  نارازه  لباقم  ریدغ  زور  رد  ربمایپ  عضوم  هک 
.تسا هدرک  راذگاو  یلع  هب  ار  تما  يربهر  ربمایپ  هک  تخاس 

تـسا هتـسیاش  هک  دوب  [ ناکاین زا  ] ناشیاهتنـس اب  قفاوم  هک  دندید  ار  يزیچ  ربمایپ  تسد  هب  یلع  هب  يربهر  يراذگاو  رد  نانآ  دـیاش 
درک و رییغت  ربماـیپ  تاـفو  زا  سپ  يرادـمامز  نیا  دـندید  نوـچ  ناـنآ.درب  ثرا  هب  ار  يربـهر  ص )  ) ربماـیپ دـنواشیوخ  نیرتـکیدزن 

هشیدنا نیا  اب  ، دندش مالسا  رکنم  یضعب  دندرک و  يراددوخ  تاکز  تخادرپ  زا  ، هجیتن رد.دومن  انشآان  یضعب  يارب  دیدج  تموکح 
نیا زین  نانآ  ، سپ دنتـسین  يدج  دوخ  يرادنید  رد  باحـصا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـننکن  تعاطا  وا  زا  ربمایپ  باحـصا  هاگ  ره  هک 

.دندرگرب دوخ  تیلهاج  هب  هک  دنراد  ار  قح 

یـسک دادـترا  زا  ات  دوب  یفاک  وا  یگنج  هزاوآ  ، دوب ص )  ) ربمایپ زا  سپ  يربهر  راد  هدـهع  ع )  ) یلع رگا  هک  تسا  نیا  لـیلد  نیمود 
هک یلاح  رد  ، دوب نانامرهق  همه  دزنابز  بلاط  وبا  دـنزرف  ياهینامرهق  ناتـساد  اریز  ، دـنک يریگولج  ، تشاد ار  نآ  هسوسو  دوخ  اب  هک 

نیرق اهگنج  مامت  رد  يزوریپ  هک  دنتسناد  یم  هتـشذگ  لاس  هد  لوط  رد  دنتـشاد و  عالطا  اهینامرهق  نآ  زا  اهاتـسور  اهرهـش و  مدرم 
.دنوش وربور  وا  اب  رابنایز  یگنج  رد  تهج  یب  ارچ  سپ  ، تسوا

اریز ، دش ع )  ) یلع هب  تبـسن  تفالخ  رما  رد  ییادج  لماع  کی  دادترا  ياهگنج  هک  یتسارب  ، تسردان ای  دشاب  تسرد  هیرظن  نیا  هچ 
زا عاـفد  رد  ، نادـترم ربارب  رد  یمالـسا  ههبج  هک  نیا  اـت  ، دـنک تـعیب  يو  اـب  يراددوـخ و  رکب  وـبا  اـب  دروـخرب  زا  اـت  تـشاداو  ار  وا 

رطخ ضرعم  رد  مالسا  ساسا  هک  ریطخ  عضو  نآ  رد  هک  دوب  نآ  زا  رتگرزب  رتاسراپ و  بلاط  وبا  دنزرف.دوشن  ناوتان  ، دوخ
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.دهدب رکب  وبا  اب  تفلاخم  همادا  هزاجا  دوخ  هب  دوب 

،و دـنک يرادـیاپ  تعیب  اب  دوخ  تفلاخم  رد  رکب  وبا  تایح  تدـم  مامت  دوب  نکمم  درک و  يراددوخ  تعیب  زا  یهام  دـنچ  یلع  هتبلا 
.تفر یم  راظتنا  مه  نامه  دوبن  برع  لیابق  دادترا  رگا  اسب  هچ 

: درک هصالخ  ریز  حرش  هب  رکب  وبا  اب  تعیب  هب  تبسن  ار  ماما  عضو  تسا  نکمم 

هب نامدرم  رگید  زا  وا  نوچ  اـهنت  هن.تسوا  ماـقم  وا و  قح  تفـالخ  هکلب  ، تسا رتراوازـس  تفـالخ  هب  رکب  وبا  زا  هک  دـید  یم  وا  ( 1)
هفیلخ ;و  دنک یم  قوقح  يادا  ربمایپ  بناج  زا  هک  تسا  یسک  وا و  ملع  نزخم  ربمایپ و  هدیزگرب  وا  نوچ  هکلب  ، تسا رتکیدزن  ربمایپ 

.تسا تما  عجرم  ص )  ) ربمایپ ياهتنس  نآرق و  لیوات  رد  ربمایپ 

اب سپ  مرت  هتسیاش  امـش  زا  رما  نیا  هب  نم  :» دومرف وا  هب  ع )  ) یلع ، دنک تعیب  وا  اب  ات  تساوخ  ع )  ) یلع زا  رکب  وبا  هک  تسا  هدش  لقن 
« .دینک تعیب  نم  اب  هک  دزس  رتشیب  ار  امش  منک و  یمن  تعیب  امش 

دومناو راصنا  يارب  امـش  نکیل  و  :» دومرف باوج  رد  یلع  ؟ تسا هدوب  مدرم  تیاضر  نودـب  نم  تعیب  ایآ  : تفگ رکب  وبا  هک  یماـگنه 
تسا و هدرک  تمحرم  امش  هب  ار  يرادمامز  ، سپ تسا  هدوب  امـش  زا  ص )  ) دمحم نوچ  ، دیرتراوازـس تفالخ  هب  نانآ  زا  هک  دیدرک 

« .دیدرک لالدتسا  راصنا  يارب  امش  دوخ  هک  هنوگ  نامه  رگم  مرادن  لالدتسا  هب  يزاین  امش  ربارب  رد  نم 

رما ظفاح  ، وا رـس  مرحم  وا و  نادـناخ  ام  ، میرتراوازـسادخ ربمایپ  هب  تامم  تایح و  ناـمز  رد  اـم  :» دومرف شنخـس  همادا  رد  ع )  ) یلع
فطل لومشم  ار  هک  نآ  درک  هسیاقم  ناوت  یمن  دمحم  لآ  اب  ار  تما  نیا  زا  یسک  چیه...مییوا  تموکح  ثراو  وا و  ملع  هنیجنگ  ، وا

تسناد یکی  نانآ  اب  دوش  یمن  تسا  هتفرگ  رارق  ناشیا 
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( . 1)

: تسا نیا  ، هدومرف نایب  وگتفگ  نیا  لالخ  رد  ع )  ) یلع هک  یبلاطم  هلمج  زا 

قیدصت ار  وا  ،و  دروآ نامیا  وا  هب  هک  یسک  نیتسخن.مظعا  قوراف  ربکا و  قیدص  منم  ، میوا ملع  وا و  زار  رادتناما  ریزو و  ، یـصو نم  »
سپ...اهراک ماجنارس  هب  امش  نیرتهاگآ  تنس و  باتک و  هب  امش  نیرتانشآ  ناکرشم و  اب  هزرابم  شیامزآ  رد  امـش  نیرتهب  منم.درک 

راصنا هک  ار  یقح  نآ  تفالخ  دروم  رد  ام  هب  تبـسن...دینک  راتفر  فاصنا  هب  ام  اب  ؟ دـینک یم  هعزانم  نم  اب  تفالخ  رما  رد  هچ  يارب 
( . 2 « ) دیسانشب زین  امش  ، دنتخانش امش  يارب 

همه - میدـش روآدای  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  ( - ص  ) ربماـیپ حیرـص  تاـنایب  ، تسج یم  دوخ  ياـعدا  نیا  رب  ع )  ) یلع هک  یناـهرب  ره 
یلع :» دومرف یم  وا  هرابرد  ص )  ) ربمایپ هک  سب  نیمه  ار  ع )  ) یلع.دنک یم  دییات  - تفالخ هب  یگتـسیاش  قوقح و  زا  - ار وا  ياهاعدا 

یسوم هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  دوخ  هب  تبـسن  ار  وا  یلع و  زج  دنک  یمن  نید  يادا  نم  بناج  زا  یـسک  ،و  وا زا  نم  تسا و  نم  زا 
.دهد یم  رارق 

يو ربمایپ  هک  تشاد  هدیقع  ع )  ) یلع.تسین روآ  مازلا  ناگدننک  تکرـش  يارب  تسا  هدـمآ  شیپ  هک  یتعیب  دـید  یم  وا  یتسارب  ( 2)
صخـش تسین  زاـجم  تما  ، سپ.تسا روآ  مازلا  تما  يارب  ربماـیپ  باـختنا  تسا و  هداد  رارق  تما  روـما  تسرپرـس  ، دوـخ زا  سپ  ار 

زا سپ  - هک دهاوخب  نانآ  زا  دبلطب و  يرای  راصنا  زا  ات  داد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  تشادن  يداقتعا  نانچ  ماما  رگا.دـنیزگرب  ار  يرگید 
وبا دـنزرف  تسا و  بجاو  نآ  هب  ياـفو  هک  تسا  يدادرارق  ، دـشاب تسرد  رگا  تعیب  اریز  ، دـننک ضوع  ار  دوخ  عضوم  - ندرک تعیب 

هناـخ رد  هب  ارهز  شرـسمه  هارمه  ع )  ) یلع.دـناوخ ارف  دـنیب ، یم  حیحـص  هک  يدـهع  نتـسکش  هب  ار  مدرم  هـک  دوـبن  یـسک  بلاـط 
اب ع )  ) ارهز ترضح  ،و  تفر یم  ، راصنا
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.دننک رظن  دیدجت  دوخ  عضوم  رد  ات  تساوخ  یم  نانآ  زا  سامتلا 

يدرک و یم  راوس  یغالا  رب  ار  ترـسمه  هنابـش  هک  يراد  دای  هب  ار  زورید  :» تسا هدوب  هتـشون  ماما  هب  شیاه  همان  زا  یکی  رد  ، هیواعم
ردب و لها  زا  سک  چیه  - دمآ لمع  هب  تعیب  قیدـص  رکب  وبا  اب  هک  يزور  - دوب نیـسح  نسح و  تنادـنزرف  ياهتـسد  رد  تتـسد  ود 

وبا  ) ادخ لوسر  رای  هیلع  نانآ  زا  یتفر و  نانآ  دزن  تنادنزرف  اب  يدـناوخ و  ارف  دوخ  يوس  هب  رگم  ، یتشاذـگناو ار  مالـسا  هب  نیقباس 
( . 3 ( »...؟ يدیبلط يرای  رکب )

.دزورفارب گنج  شتآ  تفالخ  هب  ندیسر  هار  رد  تساوخ  یمن  یلع  ( 3)

هک دنچ  ره  ، تسا هدوبن  روز  هلیـسو  هب  قح  نآ  نتفرگ  زاب  ددص  رد  ، تسا هدـش  عیاض  شقح  ، دوب دـقتعم  هک  نآ  دوجو  اب  ( ، ع  ) یلع
تفلاـخم نـیا  اـب  دـندوب و  هدـمآ  درگ  وا  ربارب  رد  - ناـنآ زا  یمک  زج  - هـکم مدرم  اریز  ، درب یمن  نادــب  زین  یهار  تساوـخ  یم  رگا 

یلو ، دـندوب رتـکیدزن  وا  هب  راـصنا  هتبلا.دـنریگب  ار  دوخ  ناـشیوخ  نادـنزرف و  ، ناردارب ، ناردـپ نوـخ  ماـقتنا  اـت  دـندوب  نآ  راتـساوخ 
مزـال دوخ  رب  ار  نآ  ياـفو  دـنداهن و  رکب  وبا  ناـمیپ  هب  رـس  راـصنا  ، اـهنیا همه  اب.دنتـشادن  ار  وا  يربـهر  هار  رد  يراکادـف  یگداـمآ 

نب ریبز  بزاع و  نب  ءارب  ، رامع ، دادقم ، رذوبا ، یـسراف ناملـس  : دننام دـندوب  يدارفا  گرزب  هباحـص  زا  یلع  نارادـفرط  ، يرآ.دنتـسناد
یمن هچنآ  رب  ربـص  هـک  دـید  یلع  هجیتـن  رد.دـناسر  يراـی  دنتـساوخ  یم  هـچنآ  رد  ار  ناـنآ  اـت  دنتـشادن  یناوـت  باـت و  ناـنیا.ماوع 

.تسا هدنام  هدوشگ  وا  ربارب  رد  هک  تسا  یهار  اهنت  ، تساوخ

ار تفلاخم  نیا  همادا  ناـکما  وا  دـنک و  يرادـیاپ  رکب  وبا  تاـیح  تدـم  رد  دوخ  یفنم  هزراـبم  رد  ع )  ) یلع اـت  دوب  نیا  لوقعم  هتبلا 
رب راداو  ار  وا  تسناوتن  یسک  داد و  همادا  دوخ  تفلاخم  هب  هدابع  نب  دعس.تشاد 
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یم ادـج  نارگید  عـضوم  زا  ار  یلع  عـضوم  هک  دوـب  يرما  ، تشذـگ هک  ناـنچ  برع  لـیابق  دادـترا  نکیل  و.دـنک  رکب  وـبا  اـب  تعیب 
.تفالخ هب  هن  دوب و  مالسا  هب  وا  دیدش  هقالع  نآ  هزیگنا  ،و  یهاوخدوخ زا  یهت  دز  تسد  یتفلاخم  هب  یلع  ، نیاربانب.درک

ياهرطخ هک  یماگنه  هب  ، ییزج روما  هب  نتخادرپ  هک  دید  یم  ع )  ) یلع ، دش یم  دیدهت  هدش  ادیپ  هزات  دادـترا  اب  مالـسا  هک  یماگنه 
.هدوهیب تسا  يراک  ، تسا هتفرگرب  رد  ار  مالسا  ییزج  یلک و 

: تسا هدرک  تیاور  يرذالب  ار  ریز  بلطم 

هک مه  وت  ،و  دزیخ یمنرب  نمشد  نیا  اب  هزرابم  هب  یـسک  ! ومع رـسپ  يا  تفگ  و.تفر  یلع  دزن  نامثع  ، دندش دترم  برع  مدرم  نوچ  »
ره هتخادنا و  رگیدکی  ندرگ  هب  تسد  دش  دـنلب  اج  زا  رکب  وبا  تفر  رکب  وبا  شیپ  یلع  هک  نیا  ات  دوب  وا  اب  هتـسویپ.ینک  یمن  تعیب 

دنتسب و رمک  راکیپ  هب  مدرم  دندش و  نامداش  ناناملـسم  هجیتن  رد  درک و  تعیب  رکب  وبا  اب  ع )  ) یلع و.دنتـسیرگ  يرگید  يارب  مادک 
هتشون روشک  نآ  مدرم  يارب  ، رصم رادناتسا  تمـس  هب  شنداتـسرف  ماگنه  هب  ، رتشا کلام  هب  هک  يا  همان  رد  ( 4 « ) .دش لیسگ  اهرکشل 

: میناوخ یم  ، تسا هدمآ  همان  نیا  رد  هک  یبلاطم  هلمج  زا.دیوگ  یم  نخس  اهزور  نآ  رد  دوخ  عضوم  زا  تسا 

یم ص )  ) دـمحم نـید  يدوباـن  ثعاـب  هـک  مدـید  مالـسا  زا  ار  مدرم  تـشگرب  هـکنیا  اـت  رکب ) وـبا  اـب  تـعیب  زا   ) مدرک يراددوـخ  »
رتگرزب نم  يارب  نآ  تبیـصم  هک  منک  هدـهاشم  نآ  رد  هنخر  اـی  یناریو  منکن  يراـی  ار  ناناملـسم  مالـسا و  رگا  هک  مدیـسرت.ددرگ 

نوچ ای  تسا و  رادیاپان  بارـس  يرادیاپان  نوچمه  هک  تسا  یکدنا  ناراگزور  عاتم  نآ  هک  امـش  رب  تیالو  نداد  تسد  زا  ات  دشاب 
وحم لطاب  هک  نیا  ات  مدرک  یگداتسیا  ثداوح  نآ  رد  ، سپ.دوش هدنکارپ  ربا 
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( . 5  ) تفرگ اپ  تفای و  شمارآ  نید  دش و  دوبان  و 

اهتشون یپ 

دوصقملا ج 1 ص 117. دبع  حاتفلا  دبع  داتسا  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  -1

یسربط ج 1 ص 95. جاجتحا  -2

دیدحلا ج 1 ص 131. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -3

( . تسا هدرک  لقن  ار  نآ  ابس ص 74-73  نب  هللا  دبع  دوخ  باتک  رد  يرکسع  یضترم  دیس   ) فارشالا ج 1 ص 587 باسنا  -4

هغالبلا ج 3 ص 119-118. جهن  -5

مهدجه لصف 

دهد یم  رارق  دوخ  نیشناج  ار  رمع  ، رکب وبا 

هتفرگ ماجنا  زیچ  هس  نیا  شتفالخ  راگزور  رد  هک  سب  نامه  ار  وا.تفای  نایاپ  میظع  ياـهراک  زا  رپ  يدرم  یگدـنز  درم و  رکب  وبا 
: دشاب

مالسا ناماد  هب  ار  یشروش  برع  لیابق  دناشن و  ورف  یبوخب  دندرک  يراددوخ  تاکز  تخادرپ  زا  هک  ار  نانآ  نادترم و  شروش  ( 1)
.وا يارب  وا و  تمدخ  رد  دندش  یشترا  دندوب  هدیروش  وا  رب  هک  ینایشروش  نآ  هجیتن  رد.دنادرگرب 

.دش يروآدرگ  صقن  نودب  لماک و  روطب  نآرق  ،و  درک رداص  ار  نآرق  تایآ  اه و  هروس  يروآ  عمج  روتسد  ( 2)

مور شترا  ،و  قارع رد  سراف  شترا  اب  مالـسا  نایرگـشل  یلو  ، دوب هدرم  وا  ، دناسر یبرع  هریزج  هبـش  ياهزرم  تشپ  ات  ار  مالـسا  ( 3)
.دندوب وربور  هیروس  رد 

نینچ تشاد  قح  وا  اهنت  هن  و  دهد ، رارق  یصو  دوخ  زا  دعب  ار  یسک  تساوخ  تفرگ  رارق  گرم  هناتـسآ  رد  لوا  هفیلخ  هک  یماگنه 
ار نآ  يرادمامز  تشونرس  هک  دوبن  هتـسیاش  دوب و  اپ  ون  تلود  لوؤسم  وا  اریز.دوب  بجاو  مزال و  وا  رب  نآ  ماجنا  هکلب  ، دنکب يراک 
رد تفالخ  هک  دش  هتفگ  البق.دهد  رارق  نیشناج  ار  یلع  ، رکب وبا  هک  دوب  نیا  عقوت  دروم  هکلب  لوقعم  هتبلا.دراپسب  فداصت  تسد  هب 

یلبق میمصت  نودب  تعرس و  اب  تعیب  اریز  ، تشذگ یلع  رانک  زا  لوا  رود 
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رد راـصنا  عاـمتجا  دادرارق  هجیتن  تعیب  نآ  اریز  ، دناتـس ار  وا  يدزماـن  اـی  يار  تفرگ و  تروص  یلع  روضح  نودـب  ،و  تفاـی ماـجنا 
هک دوب  یقطنم  ، يرآ.دوب ص )  ) ربمایپ يراپـسکاخ  مسارم  راـتفرگ  نوچ  تشادـن  ناـکما  ع )  ) یلع روضح  و.دوب  هدـعاس  ینب  هفیقس 
رد ریظن  یب  هزرابم  ، مالـسا رد  يزاتـشیپ  دـننام  تشاد  نارگید  رب  وا  هک  ییاهزایتما  رطاخ  هب  مه  نآ  ، درذـگن یلع  زا  تفالخ  راب  نیا 

يارب ع )  ) یلع شنیزگ  رب  تلـالد  هک  ربماـیپ  رامـش  یب  نشور و  تاـنایب  لـیلد  هب  زین  ناـیاپ و  یب  ملع  ، دـننام یب  تفارـش  ادـخ ، هار 
لیام هک  ار  یـسک  ره  دـناوت  یم  هفیلخ  تسین و  یناهگان  ، رـضاح نایرج  هتـشذگ  اـهنیا  همه  زا  ، تشاد ربماـیپ  تسد  هب  تما  يربهر 

: تفرگن ماجنا  تلع  ود  هب  لقادح  دشن و  راک  نیا  هک  یتروص  رد  ، دنک نییعت  تسا 

مینک یم  هابتشا  یتسارب.دوب  هدروآ  مهارف  ار  يذوفن  اب  یفارشا  تموکح  ای  هقبط  شیرق  ( . ع  ) یلع هب  تبـسن  شیرق  یفنم  عضوم  ( 1)
رانک زا  لوا  رود  رد  تفالخ  دش  ثعاب  هک  دوب  یتلع  نیرتگرزب  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  راصنا  یناهگان  عامتجا  هک  مینک  روصت  رگا 

...دوب ع )  ) یلع زا  شیرق  يدونشخان  ببس  نیرتگرزب  ، تقیقح رد  هک  یتروص  رد  درذگب  یلع 

ربماـیپ اـب  هـک  دوـب  يا  هژیو  تـبارق  يو و  ياـهزایتما  ، هـلمج نآ  زا  : دوـب هـتفرگ  عـضوم  ترـضح  نآ  دـض  رب  لـیلد  دـنچ  هـب  شیرق 
رگید يور  هب  تفالخ  رد  دوب و  هتفرن  نوریب  ربمایپ  هناخ  زا  يرادمامز  تقیقح  رد  ، دش یم  تفالخ  راد  هدـهع  یلع  رگا  ، سپ.تشاد

عمج مشاـه  ینب  عـفن  هـب  تفـالخ  اـب  توـبن  هـک  تساوـخ  یمن  نوـچ  داتـسیا  ع )  ) یلع ربارب  رد  شیرق.دـش  یم  هتــسب  شیرق  مدرم 
لیاـبق رگید  زا  هن  تسا و  ناـنآ  ناـیم  زا  ربماـیپ  ارچ  هک  دـندوب  هدـیگنج  مشاـه  ینب  رب  دـسح  لـیلد  هب  ربماـیپ  اـب  شیرق  لـیابق.دوش 

شیرق هک  تفر  یم  راظتنا  ، تروص نیا  رد.برع 
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نایمـشاه يارب  تفالخ  توبن و  زکرمت  ینعم  هب  وا  تفالخ  اریز  ، دـنک هزرابم  دراد  هک  یناوت  مامت  اب  ع )  ) یلع ینیـشناج  هشیدـنا  اـب 
.دوب

راب نیا  نامز  تشذـگ  اب  هک  دوب  عقوتم  دـیاب  ، سپ تخاـس  مورحم  ، لوا رود  رد  تفـالخ  زا  ار  ع )  ) یلع شیرق  رکفت  زرط  نیا  نوچ 
دایز ریگمـشچ  يا  هنوگ  هب  هکلب  دـشن  مک  رکب  وبا  تفـالخ  ماـیا  رد  شیرق  ذوفن  هک  نیا  لـیلد  هب.دوش  رترود  تفـالخ  زا  ع )  ) یلع

هک - نایفس وبا  نوچ  - شیرق زا  یناسک.درک  نییعت  شیرق  زا  ار  رکـشل  ناهدنامرف  گرزب  ناریزو و  وا  ، دش شیرق  زا  هفیلخ  نوچ.دش 
عـضو هب  الماک  دوب ) هتفر  نوریب  فانم  دبع  ینب  تسد  زا  تفالخ  هک  لیلد  نیا  هب   ) دندوب یـضاران  رکب  وبا  تفالخ  زا  راک  زاغآ  رد 

.تفر یم  ینوزف  هب  ور  ، دیدج تموکح  رد  [ هیواعم ] شرسپ ذوفن  وا و  دوخ  ذوفن  اریزدندش  یضار  دوجوم 

نانچ رگا  و.دزاس  وا  يربهر  هب  مزلم  ار  ناناملـسم  هک  دـید  یمن  ار  يزیچ  ع )  ) یلع هب  عجار  ربمایپ  تاحیرـصت  نایم  رد  رکب  وبا  ( 2)
رایتخا نیا  دوخ  يارب  ، دوبن یحیرصت  نانچ  هب  دقتعم  نوچ  رکب  وبا.دشاب  هفیلخ  نیتسخن  هک  داد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  ، دوب هدید  يزیچ 
فلاخم ع )  ) یلع هک  دـنک  باختنا  ار  یلع  ارچ  اما  ، دـنیزگرب ار  هباحـص  ياه  هبخن  زا  يرگید  صخـش  اـی  ع )  ) یلع اـت  دـش  لـئاق  ار 

شالت شـشوک و  يو  اـب  تعیب  يارب  هک  دوب  يدرف  نیرترثؤم  نیرتگرزب و  هک  دـنکن  باـختنا  ار  باـطخ  نب  رمع  تسوا و  تفـالخ 
.يربهر ياهیگتسیاش  زا  يرایسب  ياراد  هدوب و  شتفالخ  مایا  رد  وا  تسار  يوزاب  يو و  تعیب  ینوناق  قفاوم  هک  وا  ؟ درک

رما رد  رکب  وبا  هک  دوب  نآ  رکب  وبا  اب  هحلاصم  ماگنه  هب  یلع  ياه  هوکش  هلمج  زا  هک  تسا  نیا  رکذ  هتسیاش  بلاطم  زا 
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زین رکذ  لباق  بلاطم  هلمج  زا.دـش  کشا  زا  رپ  شنامـشچ  دینـش ، ار  هلمج  نآ  یلع  زا  رکب  وبا  هک  یماگنه.درک  هبلغ  وا  رب  تفـالخ 
درک یم  راداو  ع )  ) یلع يوس  هب  رکب  وبا  زا  ندـنادرگ  ور  هب  ار  راصنا  وا  ،و  دـش كانبـضغ  رکب  وبا  زا  ع )  ) ارهز همطاف  هک  تسا  نآ 

( . تشذگ تشون  وا  هب  ماما  تفالخ  مایا  رد  هیواعم  هک  يا  همان  رد  - نآ لقن  (و 

رد يا  هعرزم   ) كدـف زا  ار  وا  رکب  وـبا  هک  دوـب  نیا  تفـالخ ) رما  رب  هوـالع   ) رکب وـبا  رب  ع )  ) ارهز ترـضح  مشخ  لـماوع  هلمج  زا 
هدرب ثرا  هب  ادـخ  لوسر  زا  ار  نآ  اریز  ، دوب راتـساوخ  ار  نآ  رارـصا  هب  ع )  ) ارهز ترـضح  هک  نآ  دوجو  اـب  ، درک عـنم  ربـیخ ) هقطنم 

هدوـمرف وا  هچ  درک  لـقن  ربماـیپ  زا  هک  دوـب  یتـیاور  لـیلد  هـب  تـفرگ  ترـضح  نآ  تـسد  زا  ار  كدـف  رکب  وـبا  هـک  نـیا  هتبلا.دوـب 
وبا اب  شگرم  ماگنه  ات  دـش و  كانبـضغ  ارهز  ترـضح  هک  تفای  همادا  اج  نآ  هب  ات  عوضوم  نیا  «. دـنراذگ یمن  ثرا  ناربمایپ  :» دوب

تسا نم  نت  هراپ  همطاف  :» دوب هدومرف  ص )  ) ربمایپ اریز  ، داد یم  یناوارف  تیمها  ع )  ) ارهز تیاضر  هب  رکب  وبا  ( . 1  ) تفگن نخس  رکب 
تبقنم ربمایپ و  ناشیوخ  بقانم  فاصوا و  باب  رد  يراخب  ار  تیاور  نیا  « ) .تسا هدرک  نیگمشخ  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  سک  ره 

يدونـشخ ثعاـب  هک  يزیچ  قـقحت  يارب  هتـسیاش  هفیلخ  هک  تفر  یم  راـظتنا  ، اـهنیا همه  زا  هتـشذگ  ( . تسا هدرک  تـیاور  ع )  ) ارهز
- وا هچ  ، تسا ربمایپ  يدونـشخ  وا  يدونـشخ  اریز  درک ، یم  شالت  - یلعا توکلم  هب  وا  نتـسویپ  زا  سپ  هچ  رگا  - دش یم  ع )  ) همطاف

ع)  ) یلع نداد  رارق  هفیلخ  اب  - تسناوت یم  رکب  وبا  هک  تسین  يدیدرت  و.تسوا  نت  هراپ  - تسا هدومرف  احیرص  ربمایپ  هک  نانچ 
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.دزاس دونشخ  ار  شرتخد  و  ص )  ) ربمایپ -

نوچ - دنتـشاد لیامت  یلع  هب  هک  هباحـص  زا  ناگرزب  نایمـشاه و  یلع و  اب  هکلب  ، درکن ار  اهراک  نیا  زا  مادک  چـیه  اهنت  هن  هفیلخ  اما 
نایم زا  ، رتشیب ای  رفن و  ود  زا  رفن  کی  هب  تبسن  ات  تساوخن  باحصا  زا  و.درکن  مه  تروشم  تفالخ  رما  رد  - نارگید رذ و  وبا  ، رامع
فرط هک  مه  یناـسک  مامت.دـندید  یم  هتـسیاش  ار  رمع  هک  تخادرپ  تروشم  هب  يدارفا  اـب  اـهنت  وا.دـننک  رظن  راـهظا  ، هتـسیاش دارفا 

.دندوب رمع  ناراداوه  زا  دنتفرگ  رارق  تروشم 

تدـم رد  رمع  ،و  دوب رمع  نویدـم  شتفالخ  تیبثت  رد  شتعیب و  هلاسم  رد  رکب  وبا  هتبلا  ! مینکن وگزاـب  تسه  هکناـنچ  ار  تیعقاو  ارچ 
یمیمـص تسود  هب  ار  شیاضیب  دـی  اـت  تساوخ  ، دوب راداـفو  شیوخ  ناتـسود  هب  هک  ، رکب وبا.دوب  وا  تسار  يوزاـب  رکب  وبا  تفـالخ 

.میهاکب مود  هفیلخ  یگتسیاش  زا  ای  لوا و  هفیلخ  صالخا  زا  يزیچ  هک  نیا  نودب  - مییوگ یم  ار  بلاطم  نیا  ام.دهد  شیوخ 

الما يو  هک  ار  هچنآ  ، سپ ، دـسیونب دوب ، هدرک  ـالما  دوخ  هک  ار  یتیـصو  ناـفع  نب  ناـمثع  اـت  داد  روتـسد  ، گرم رتسب  رد  لوا  هفیلخ 
ماـن هک  نیا  زا  شیپ  - دـش شوـه  یب  هفیلخ  « امـش رب  مداد  رارق  هفیلخ  نم  :» هک دیـسر  هلمج  نیا  هب  هک  یماـگنه  تشوـن و  دوـب  هدرک 

زا يا  هملک  نآ  زا  شیپ  نامثع  هک  یلاح  رد  ، دناوخب ار  هتـشون  درک  تساوخرد  ، دمآ شوه  هب  هک  یماگنه  -و  دنک رکذ  ار  نیـشناج 
دیدج هفیلخ  هک  تسا  یعیبط.دش  رورسم  هلیسو  نادب  هفیلخ  و.درک  رکذ  ار  رمع  مان  وا  هتبلا.دوب  هدوزفا  ، هفیلخ تاملک  هب  دوخ  شیپ 

ار نامه  ریظن  یـشاداپ  دوخ  تفالخ  نایاپ  رد  درک و  ظفح  نامثع  يارب  ار  ءاضیب  دـی  نیا  دـش و  رتنامداش  نامثع  لمع  نیا  زا  رمع ) )
.داد وا  هب  شیوخ  بناج  زا 

اهتشون یپ 

حیحص رد  يراخب  -1
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.دنا هدرک  تیاور  یف ء ص 77  مکح  باب  رد  شیوخ ج 12  حیحص  رد  ملسم  دوخ ج 5 ص 178 و 

مهدزون لصف 

رمع دهع  رد 

.تسافلخ زا  درف  نیرترثؤم  ، نآ ياهدادیور  مالسا و  ناهج  تسایس  ، نداد تهج  رد  مود  هفیلخ 

روطق یباتک  هب  میـسیونب  يزیچ  وا  ياهتیقفوم  هب  عجار  میهاوخب  هاگ  ره.گرزب  ثداوح  مهم و  ياهراک  زا  تسا  رپ  وا  تفالخ  ماـیا 
هب - لومعم قبط  - درمتلود کـی  تسایـس  رگا  هک  تفگ  ناوت  یم  هزادـنا  نیمه  ، مینک رازگرب  راـصتخا  هب  میلیاـم  نوچ  و.میراد  زاـین 

لباق زین  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  هب  هک  نیا  رب  هوالع  ، تسا هدوب  ود  نیا  عماج  ، رمع تسایس  ، ددرگ میسقت  یجراخ  یلخاد و  تسایس 
مه دعب  ام  رد  هتشاد و  ذوفن  هتشذگ  هب  تبسن  هکلب  هدوبن  شتفالخ  نامز  هب  رـصحنم  رمع  تسایـس  رثا  هک  ینعم  نیا  هب  ، تسا میـسقت 

.تسا هداهن  هدرتسگ  يرثا 

یجراخ تسایس 

ناملسم ریغ  ناملسم و  ناخروم  مشچ  هنیمز ، نیا  رد  شیاهیزوریپ  تسا و  هدوب  قفوم  يدایز  دح  ات  یجراخ  تسایس  رد  مود  هفیلخ 
حتف ار  قارع  ياهناتـسهوک  اهیدابآ و  مامت  دندیگنج و  اهیناریا  اب  رمع  تفالخ  مایا  رد  یمالـسا  ياهـشترا  هوبنا  ، تسا هدرک  هریخ  ار 

و.دنتـساخرب راکیپ  هب  مور  تلود  اب  مالـسا  رگید  ياهـشترا.دندرک  ریخـست  ناجیابرذآ  زاوها و  ياهتمـسق  مامت  اب  ار  ناریا  دندرک و 
.دندرک حتف  ار  رصم  هیروس و 

.دهد تسکش  ار  رصع  نآرد  دوجوم  ياهیروطارپما  نیرتگرزب  تسناوت  ، رمع يربهر  هب  ، نینچمه یمالسا  شترا 

ناملـسم ریغ  ناـنکاس  هب  تبـسن  رمع  تسایـس.دوب  رتمهم  یـسب  يداـم  يزوریپ  لاـبند  هب  یحور  يزوریپ  هک  تسین  نتفگ  هب  يزاـین 
اور متـس  رگید  ناـیدا  ناوریپ  زا  کـی  چـیه  هب  تموکح  رد  و.دوب  دارفا  يارب  هیزج  نیمز و  يارب  تاـیلام  عـضو  ، هدـش حـتف  یـضارا 
درف کی  شرسپ  هک  - رـصم رد  شرادناتـسا  - صاع نب  ورمع  هب  ار  وا  هتفگ  خیرات.درک  ظفح  ار  ناشیاهیدازآ  قوقح و  هکلب  تشادن 

دازآ ار  نانآ  ناشناردام  هک  یلاح  رد  ، دیا هتخاس  دوخ  هدرب  ار  مدرم  تقو  هچ  زا  :» دنک یم  لقن  ، دوب هدز  کتک  ار  یطبق 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 264 

http://www.ghaemiyeh.com


»؟ دنا هدییاز 

یلخاد تسایس 

راصتخا روط  هب  میهاوخب  رگا.تسا  هدوبن  شا  یجراخ  تسایـس  زا  رتمک  اه  هنحـص  رتشیب  رد  هفیلخ  تیقفوم  زین  یلخاد  تسایـس  رد 
،و ناناملسم هدوت  هب  تبسن  نینچمه  ، دوخ ناگتسب  صاوخ و  دروم  رد  وا ، تسایس  هب  هلمج  زا  دیاب  ، مینک هراشا  وا  یلخاد  تسایس  هب 

.مینک دای  ص )  ) ربمایپ نادناخ  هب  هقالع  زین  و  ص )  ) ربمایپ نارای  اب  وا  يارادم 

دوخ هداوناخ  دروم  رد  رمع  تسایس 

ریزارـس تلود  هنازخ  هب  مهرد  نویلیم  اهدـص  یتسارب.دوب  هنومن  یتسایـس  يدایز  دـح  ات  شا  هداوناخ  دوخ و  دروم  رد  ، رمع تسایس 
نآ زا  تیاکح  شراتفگ  نیا  دـندرک و  یم  یگدـنز  ارقف  نوچمه  شا  هلیاع  دوخ و  لاح  نیا  اـب  دوب  قلطم  ياورناـمرف  وا  دـش و  یم 

رادقم هب  مدوب  دنمزاین  رگا  مدرک و  يراددوخ  ، مدوب زاین  یب  رگا.مناد  یم  میتی  لام  یلو  نوچ  ادخ  لام  هب  تبـسن  ار  دوخ  نم  :» دراد
«. .مدرک هدافتسا  مزال 

ناناملسم هدوت  دروم  رد  رمع  تسایس 

نازابرـس و هـب  یفاـک  قاـفنا  مدرم و  يارب  هاـفر  داـجیا  ، يریگتخـس ، تلادـع تفـص  اـب  شتــسایس  ، ناناملــسم هدوـت  هـب  تبــسن  اـما 
.دوب هارمه  نارگید  هنیدم و  نانکاس  ناشیاهداوناخ و 

باحصا دروم  رد  رمع  تسایس 

نیا اب  ،و  درک صخشم  داهج  رد  تکرش  مالسا و  رد  نانآ  هقباس  يانبم  رب  ار  باحـصا  زا  کی  ره  هاگیاج  وا  ، باحـصا هب  تبـسن  اما 
ادابم هک  نآ  میب  زا  ، دننیزگ تماقا  هنیدم  ریغ  رد  ات  دادن  هزاجا  ناشیا  هب  تخاس و  دودحم  ار  رجاهم  باحصا  يدازآ  زا  یشخب  لاح 

دنهد و، شرتسگ  ار  دوخ  ذوفن  دنیازفیب و  ناشنارای  رامش  هب  دننک و  يرادرب  هرهب  دوخ  دنمشزرا  هتشذگ  زا  ای  ،و  دنوش تورث  هتفیرف 
.تسا ساره  میب و  نآ  هناشن  راتفگ  نیا.تسا  عافد  یب  فرط  ره  زا  هک  یتلود  تدحو  ربارب  رد  دنوش  يرطخ  ، هجیتن رد 

« .دننکن طوقس  منهج  شتآ  رد  ات  متفرگ  ار  لاوما  سبح  ولج  مدرشف و  ار  شیرق  مدرم  يولگ  مداتسیا و  ، دازآ یتلم  ربارب  رد  نم  »

.دندنام هنیدم  رد  يو  رظن  ریز  شتفالخ  تدم  رد  ردقیلاع  باحصا  ، هنوگ نیدب 

ص)  ) ربمایپ نادناخ  هب  تبسن  رمع  تسایس 

ناوـنع هب  ار  نایمـشاه  زا  يدرف  چـیه  وا.طاـیتحا  سرت و  تشادـگرزب و  ، تبحم زا  دوـب  یبـیکرت  تیب  لـها  هب  تبـسن  شتـسایس  اـما 
لوط رد  هدـش  عورـش  ص )  ) ربماـیپ تلحر  زا  سپ  هک  وا  و  ع )  ) یلع ناـیم  دوجوم  يرهم  یب  یلو  ، درکن نییعت  رادـنامرف  رادناتـسا و 

رمع.دیـسر توبث  هب  یتسود  نیا  لیالد  رمع  تفالخ  نایلاس  لوط  رد  دش و  لدبم  یتسود  هب  ، دوب هتفای  همادا  رکب  وبا  تفالخ  نارود 
هب.دروآ یم  تسد  هب  ار  تالکـشم  لـح  راوتـسا و  يار  ع )  ) یلع زا  درک و  یم  هعجارم  یلع  هب  اـهیراتفرگ  تالکـشم و  رد  هتـسویپ 
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هیحور تیوقت  روظنم  هب  اصخش  ات  تفرگ  میمصت  وا.دنا  هدرک  جیـسب  ار  ناناملـسم  شترا  ربارب  نیدنچ  نایناریا  هک  دیـسر  ربخ  ، رمع
دومرف و یهن  ار  وا  ماـما  ، درک تروشم  هراـب  نآ  رد  ماـما  اـب  رمع  هک  یماـگنه  دـنک  تکرـش  ناـیناریا  اـب  گـنج  رد  یمالـسا  شترا 

یتانایب یط  ار  يو  هنامیمص 
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.مینک یم  لقن  ریز  رد  لماک  روط  هب  - اهنامز همه  رد  نآ  تقادص  اوتحم و  یگنادواج  رطاخ  هب  - ام هک  دومرف  تحیصن 

تسادخ و نید  ، نید نیا.تسا  هدوبن  رکـشل  یمک  یهوبنا و  هب  نید  نیا  نتـشاذگ  راوخ  ندرک و  يرای  ( :» 1  ) تفگ وا  هـب  ع )  ) یلع
هک تسا  هدیـسر  يا  هبترم  هب  هک  نیا  ات  ، تسا هدرک  جیـسب  هدامآ و  ار  نآ  وا  هک  تسادخ  رکـشل  ، تسا هدومرف  ینابیتشپ  ار  نآ  ادخ 

هدعو هدننک  افو  دـنوادخ  و  ( ، 2  ) میتسه یهلا  هدعو  رظتنم  ام  دیـشخرد و  یم  دـیاب  هک  روط  نآ  تسا  هدیـشخرد  دیـسر و  یم  دـیاب 
رادمامز عضو  [ .دومرف زاربا  نینچ  گنج  هب  نتفر  زا  هفیلخ  یهن  دروم  رد  ار  دوخ  رظن  سپس  ] .تسا شیوخ  هاپس  هدننک  يرای  دوخ و 

مه زا  اه  هرهم  دوش  هراپ  هتـشر  رگا  سپ  ، ددـنویپ یم  مه  هب  ، هدرک عمج  ار  اهنآ  هک  تساه  هرهم  هتـشر  دـننام  تکلمم  ربهر  ینید و 
تهج هب  تسا و  دایز  مالـسا  هب  ناـمیا  رطاـخ  هب  نکیل  تسا و  كدـنا  برع  زورما  هچ  رگا  ، دـنیاین درگ  اـهنآ  همه  زگره  ،و  دنـشاپب

ار نانآ  نادرگب و  برع  مدرم  هلیسو  هب  ار  گنج  يایسآ  گنـس  نامب و  تباث  ایـسآ  بطق  نوچ  وت  ، سپ.زوریپ دوخ  داحتا  عامتجا و 
یم ار  وت  اب  نامیپ  دهع و  ، فارطا زا  برع  يوش  نوریب  نیمزرس  نیا  زا  وت  رگا  اریز  ، زرو يراددوخ  نتفر  زا  نک و  گنج  هلعش  دراو 
نتفر زا  وت  دزن  يا  هتشاذگ  رس  تشپ  هک  ییاهزرم  تسارح  ظفح و  هک  دسر  یم  ییاج  هب  راک  دنک و  یم  اپب  ترارش  داسف و  دنکش 

.ددرگ یم  رتمهم  گنج  هب 

هدوسآ دـیرادرب  ناـیم  زا  ار  وا  هک  یتروص  رد  تسا  برع  ياوشیپ  نیا  : تفگ دـنهاوخ  دـننیبب  ار  وـت  ناـیناریا  رگا  [ دوزفا هاـگ  نآ  [و 
وت و رب  ار  ناشیا  صرح  رکفت  نیا  دش  دیهاوخ 
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روآداـی ناناملـسم  اـب  گـنج  هب  ناـیناریا  ندـمآ  هب  عجار  هچنآ  اـما.تخاس  دـهاوخ  رتشیب  رتدـیدش و  وت  يدوباـن  هب  ار  ناـش  هقـالع 
يدایز هب  عجار.ددنـسپ  یمن  هچنآ  عفد  هب  تسا  رتاناوت  وا  دراد و  تهارک  وت  زا  رتشیب  ناشیا  ندـمآ  زا  گرزب  دـنوادخ  سپ  ، يدـش

دربن هب  تسد  دـنوادخ  يرای  کمک و  هب  هکلب  میدرک  یمن  گنج  رکـشل  ترثک  اب  ( [ ص  ) ربمایپ نامز  ] نیا زا  شیپ  ام  ناـنآ  تارفن 
( . 3  ) میدز یم 

ع)  ) یلع شناد  هب  تبسن  رمع  باجعا 

یتسیابن ، دجـسم رد  یلع  روضح  اب  :» تسا نآ  رب  لـیلد  يو  نخـس  نیا  ،و  دوب باـجعا  رد  ع )  ) یلع شناد  تهاـقف و  زا  تخـس  رمع 
وا.دـنادرگ یمرب  باوص  هار  هب  ار  وا  ع )  ) یلع هک  دـش  یم  ییاههابتـشا  راـچد  یهقف  لـئاسم  رد  هفیلخ  هراوـمه  « .دـهدب اوـتف  یـسک 

هک تالکـشم  زا  يدراوم  رد  ع )  ) یلع ملع  هب  شمربم  زاـین  زا  دوخ  رمع  « .دـش یم  كـاله  رمع  ، دوبن یلع  رگا  :» تفگ راـب  نیدـنچ 
« .دیاشگن ار  نآ  یلع ع )  ) نسحلا وبا  هک  دنامن  میارب  یلکشم  :» تسا هتشادرب  هدرپ  ترابع  نیا  اب  هدمآ  شیپ 

هک نیا  لیلد  هب  - ار يو  مدرم  تشاد  رـسمه  وا  هک  نیا  اب  ، دـندروآ رمع  دزن  ار  ینز  هک  تسا  نیا  دوش  یم  لقن  هک  یبلاـطم  هلمج  زا 
.دندوب هدرک  انز  هب  مهتم  - دوب هدییاز  ههامشش  دنزرف 

ار وت  ، دـنک ثحب  وت  اـب  ادـخ  باـتک  اـب  نز  نآ  رگا  ! ناـنمؤم ریما  يا  :» دومرف وا  هب  ع )  ) یلع دـننک و  راسگنـس  ار  وا  داد  روتـسد  رمع 
هدومرف گرزب  يادخ  زین  و  ( 4  ) تسا هام  یس  وا  نداد  ریش  يرادراب و  تدم  :»... دیامرف یم  لاعتم  يادخ  اریز  ، درک دهاوخ  موکحم 

هام شش  يرادراب  هرود  ( 5 « ) ...دهد لماک  ریش  دهاوخب  هک  یسک  يارب  ، دنهد یم  ریـش  لماک  لاس  ود  ار  ناشنادنزرف  ناردام  :» تسا
.درک دازآ  ار  نز  نآ  رمع  ، هاگ نآ.تسا 

تلالد ع )  ) یلع هب  تبسن  هفیلخ  باجعا  تدش  رب  هک  یلئاسم  هلمج  زا 
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اج زا  ع )  ) یلع نوـچ  ،و  دــندوب مدرم  زا  يدارفا  وا  دزن  دوـب و  هتــسشن  دجــسم  رد  يو  اـب  ع )  ) یلع راـب  کـی  هـک  تـسا  نـیا  دراد 
یلع دننام  :» تفگ درم  نآ  هب  رمع  سپس  ، داد يدنسپدوخ  ربکت و  تبسن  وا  هب  درک و  وا  هرابرد  تبحص  هب  عورش  یصخش  ، تساخرب

نیرتاناد وا  نآ  رب  هوالع  دش و  یمن  اپب  مالـسا  دومع  هنیآ  ره  دوبن  وا  ریـشمش  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  ، دزرو ربکت  هک  دراد  قح  یـسک 
ار وا  نانمؤم  ریما  يا  ارچ  سپ  : تفگ رمع  هب  درم  نآ  هاگ  نآ  « .تسا نانآ  نیرتفیرـش  نیرت و  هقباس  اب  تساـضق  رما  رد  تما  نیا  درف 

یم تسود  یلیخ  ار  بلطملا  دـبع  نادـنزرف  دوـب و  لاـس  نس و  مک  ناوـج و  نوـچ  :» تـفگ رمع  ؟ ) شتفـالخ قـح  زا   ) يدـش عناـم 
 . میتشادن شوخ  ار  وا  ، تشاد

هقف رد  وا  تارظن  هیلک  زا  اـی  تخادرپ و  یم  تروـشم  هب  ع )  ) یلع ترـضح  اـب  اـهراک  ماـمت  رد  هشیمه  رمع  هک  تسین  نیا  دوـصقم 
راوگرزب ربمایپ  رظن  فـالخ  رب  يرظن  وا  هک  داـتفا  یم  قاـفتا  یهاـگ.دوب  لقتـسم  دوخ  هدـیقع  رد  تخـس  رمع  اریز  ، درک یم  يوریپ 

ات تسا  هدرمـش  بجاو  ، تسین مه  هکم  یموب  مدرم  زا  تسا و  هدرکن  یناـبرق  دوخ  جـح  رد  هک  یـسک  هب  ص )  ) ربماـیپ.تشاد (ص )
وا هب  نز  سپس.دیآ  نوریب  دوخ  مارحا  زا  هورم  افص و  نایم  یعس  ادخ و  هناخ  فاوط  زا  سپ  هک  بیترت  نیا  هب  ، دهد ماجنا  عتمت  جح 

.ددرگ مرحم  جح  يارب  تافرع  هب  نتفر  زا  شیپ  هرابود  هک  نیا  ات  دوش  یم  لالح 

عتمت و جـح  ] هعتم ود  ره  عنام  هک  تفرگ  قلعت  نیا  رب  شیار  رمع  نکیل  ،و  درمـش لـالح  ینیعم  تدـم  هب  ار  ناـنز  هعتم  ص )  ) ربماـیپ
ینز ، دودحم یتدم  يارب  هک  ار  يدرم  دوش و  [ نانز هعتم 
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لقن ار  ریز  تیاور  هرـضن  وبا  زا  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم  دنک و  راسگنـس ) - مجر  ) تازاجم عون  نیرت  تخـس  هب  تسا  هدرک  هعتم  ار 
: تسا هدرک 

وا ، مدرک لـقن  يراــصنا )  ) هللا دــبع  نـب  رباــج  يارب  ار  ناــیرج  ، درک یم  یهن  نآ  زا  ریبز  نـبا  درک و  یم  هـعتم  هـب  رما  ساــبع  نـبا 
شربمایپ يارب  دـنوادخ  : تفگ دیـسر  تفالخ  هب  رمع  نوچ  میدرک  هعتم  ادـخ  ربمایپ  اـب  دـمآ و  شیپ  نم  يارب  عوضوم  نیمه  : تفگ

.دوب هتفرگ  قلعت  وا  تیشم  هک  نآ  لیلد  هب  ، درک یم  لالح  ، دهد رارق  لالح  ، تساوخ هچنآ 

هب - تسا هدرک  رما  ار  امـش  هک  نانچ  نآ  - ادخ يارب  ار  هرمع  جح و  ، سپ.تسا هدـش  لزان  دوخ  بسانم  هاگیاج  هب  نآرق  هک  یتسارب 
اب هک  ار  يدرم  زگره  ،» سپ.دـینک يراددوخ  نانز  حاکن  زا  و  هفرع ) هب  نتفر  زا  شیپ  مارحا  زا  ندـمآ  نوریب  نودـب   ) دـیناسرب ناـیاپ 

( . 6  ) منک نارابگنس  گنس  اب  ار  وا  رگم  ، دنرواین دشاب  هدرک  حاکن  ینیعم  تدمات  ینز 

هب نانز  حاکن  ربمایپ  هک  نیا  رب  دراد  تلالد.درک  یم  لالح  ، تساوخ یم  ص )  ) شربمایپ هک  ار  هچنآ  ، دـنوادخ هک  : هفیلخ نخـس  نیا 
ار نآ  ، هعتم ندرمـش  لالح  زا  سپ  ص )  ) ربمایپ رگا.تسا  هدرکن  مارح  ار  نآ  مه  دـعب  تسا و  هدرمـش  لالح  ار  هعتم )  ) نیعم تدـم 

تـسا نیا  لیلد  «، دـینک يراددوخ  نانز  نیا  حاکن  زا  :» وا هتفگ  نیا.دـش  یم  روآدای  باحـصا  هب  ار  نآ  میرحت  هفیلخ  ، درک یم  مارح 
رگا.دننک يراددوخ  هعتم  زا  ناشیا  هک  داد  یمن  روتـسد  هنرگ  دنا و  هدرک  یم  هعتم  هتـسویپ  ناناملـسم  باحـصا و  ، رمع دهع  رد  هک 

ربمایپ نامز  رد  هکلب  دنتشاد  یمن  نآ  اب  راک  رـس و  باحـصا  هنیآ  ره  ، درک یم  میرحت  هرابود  ، نآ نتـسناد  لالح  زا  دعب  ص )  ) ربمایپ
ار هعتم  بکترم  ای  دهد و  يراددوخ  روتسد  نانآ  هب  دوخ  نامز  رد  رمع  تشادن  يزاین  دندوب و  هدرک  يراددوخ  نآ  زا 
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: دومرف نالعا  عادولا  هجح  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  عتمت  جح  هرابرد  و.دنک  - گنس باترپ  اب  نتشک  - مجر هب  دیدهت 

یم رارق  هرمع  ار  نآ  مدرک و  یمن  یناــبرق  ، مدــید راــک  ناــیاپ  رد  هـک  ار  هـچنآ  مدرک  یم  ینیب  شیپ  ار  راــک  ناــیرج  نــم  رگا  »
نب هقارـس  سپ.دهد  رارق  هرمع  ار  نآ  دیایب و  نوریب  دوخ  مارحا  زا  دـیاب  درادـن  هارمه  هب  ینابرق  امـش  زا  مادـک  ره  نونکا  ، سپ.مداد

رگیدـکی رد  ار  شناتـشگنا  ص )  ) ادـخ ربمایپ  ؟ هشیمه ای  لاسما  طقف  هللا  لوسر  اـی  درک  ضرع  تساـخرب و  اـج  زا  مشج  نب  کـلام 
( . 7 « ) اهنامز همه  يارب  هکلب  هن  ( . درک رارکت  ار  ترابع  نیا  رابود   ) تسا جح  رد  لخاد  نینچ  نیا  ، هرمع دومرف : ،و  درک

تدـم هب  جاودزا  زاوج  عتمت و  جـح  هب  ص )  ) ربماـیپ روتـسد  فـالخ  رب  شداـهتجا  رد  يوردـنت  هفیلخ و  يار  دادبتـسا  هنوگ  نیدـب 
دادبتـسا نینچ  اـب  یـسک  زا.دـناشک  ، نیعم تدـم  هب  ناـنز  هعتم  بکترم  لـتق  زاوـج  ،و  عـتمت جـح  زا  یهن  هـب  ار  وا  ( ، هـعتم  ) دودـحم

ره رد  ، اـهنیا هـمه  اب.دریذـپب  ار  وا  تارظن  هـمه  اـی  دـنک و  تروـشم  یلع  اـب  تالکـشم  ماـمت  رد  هـک  تـفر  یمن  راـظتنا  زگره  ، يار
.دید یم  هباحص  نیرت  قیال  نیرتدنمشناد و  ار  یلع  ، دوخ تالکشم  لح  تروشم و  يارب  رمع ، ، لاح

یلع رتخد  ، موثلک ما  اب  رمع   ) دـش ود  نآ  نایم  تلـصو  هب  رجنم  هک  اج  نآ  اـت  مود  هفیلخ  و  ع )  ) ماـما ناـیم  بوخ  طـباور  مغر  یلع 
نخـس ، تسا هداد  يور  رکب  وبا  تفالخ  راگزور  رد  ، صخـش ود  نیا  نایم  هک  هزادنا  نادب  يا  هرجاشم  چیه  زا  خیرات  ( ، درک جاودزا 
هداتفا قافتا  ار  هچنآ  اهوگتفگ  نیا  رتشیب  رد  هفیلخ  و.دنک  یم  تبحـص  سابع  نبا  اب  راب  نیدنچ  دروم  نیا  رد  رمع  ، يرآ.دیوگ یمن 

! دنیب یم  باوص  هب  نورقم  دوب 

سابع نبا  اب  رمع  هرجاشم 

نیا ام  : ) تفگ سابع  نبا  هب  يزور 
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عمج امـش  رد  ود  ره  تفـالخ  توـبن و  هک  تساوـخ  یمن  شیرق  نوـچ  ( » میا هدروآ  مهدزناـپ  لـصف  رد  ، دـیآ یم  ار  هچنآ  بلطم و 
راک دـنام و  تباث  دوخ  باختنا  رد  دـیزگرب و  نانآ  ناـیم  زا  درک و  رظن  دوخ  هلیبق  دارفا  هب  دـناشک و  دوخ  تمـس  هب  ار  مدرم  ، دـشاب

ار یموق  دـنوادخ  ( ، ددرگ عمج  تفالخ  اب  توبن   ) تساوخن شیرق  یتفگ  هک  نیا  اما  :» تفگ وا  باوج  رد  ساـبع  نبا  « .درک یتسرد 
: تسا هدومرف  هدرک و  فیصوت  دراد  شوخان  هک 

دوخ يارب  شیرق  : یتفگ هک  نیا  اما  «. دـش هاـبت  ناـشلامعا  ، دنتـشادن شوخ  دوب  هدومرف  ررقم  دـنوادخ  هک  ار  يروتـسد  ناـشیا  نوچ  »
دوخ يارب  زین  شیرق  ، دیزگرب هفیلخ  شیرق  يارب  دنوادخ  هک  یماگنه  رگا.دـش  قفوم  ،و  درک اجب  تسرد و  يراک  دـیزگرب و  هفیلخ 

( . 8 « ) ...دوب یم  نانآ  اب  قح  ، تداسح ارچ و  نوچ و  یب  ، هتبلا درک  یم  باختنا  ار  هفیلخ  نامه 

: تفگ سابع  نبا  هب  رمع  يرگید  هرجاشم  رد 

چیه درادن و  ار  نآ  اب  هلباقم  يارای  یلیلد  چیه  هک  دراد  یلع ) ناش  رد  یلاع  حیادم   ) يدـنلب نانخـس  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  یتسارب  »
نآ عنام  مالـسا  هب  هقالع  تبحم و  لیلد  هب  نم  یلو  ، دـنک ناـیب  ماـن  هب  اـت  تساوخ  شیراـمیب  رتسب  رد  وا...تسین  اریذـپ  ار  يا  هناـهب 

مامت زا  ، تفرگ یم  هدهع  رب  ار ) تفالخ   ) ار نآ  رگا  و.دمآ  یمن  وا  درگ  شیرق  زگره  هبعک )  ) انب نیا  راگدرورپ  هب  دنگوس  ، هن ! مدـش
( . 9 « ) ...دندیروش یم  وا  رب  برع  ، فارطا

نیا یتسارب  ! سابع رـسپ  يا  :» تفگ وا  هب  رمع  هک  ، تسا هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  هک  تسا  هدـش  لـقن  بیبح  نب  دـمحم  رفعج  وبا  زا 
درم نآ  : تفگ سابع  نبا.تسا  هدرک  روجنر  اـیر  يور  زا  ار  دوخ  هک  يدـحب  تسا  هتخادـنا  تمحز  هب  تداـبع  هار  رد  ار  دوخ  درم 

( ( ع  ) یلع ینعی   ) تیومع رسپ  نیا  : داد باوج  رمع  ؟ تسیک
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نیا : متفگ.دـنک یم  حرطم  مدرم  نایم  ار  نتـشیوخ  تفالخ  يارب.تفگ  رمع  ؟ تسیچ يراک  اـیر  زا  وا  فدـه  ! ناـنمؤم ریما  يا  متفگ 
هدز راـنک  وا  دوـب و  هدرک  حرطم  تفـالخ  يارب  ار  وا  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هـک  یتروـص  رد  دروـخ ؟ یم  وا  درد  هـچ  هـب  ندرک  حرطم 

هک يا  هتـسنادن  اـیآ  تسا  هدـش  يدرم  لـماک  نونکا  دنتـسناد و  کـچوک  ار  وا  ینـس  رظن  زا  برع  مدرم  دوب و  ناوج  وا  : تفگ.دـش
زا ، هشیمه تیارد  لقع و  لها  اما  ، نانمؤم ریما  يا  متفگ : ؟ یگلاس لهچ  زا  سپ  رگم  تسا  هدرکن  ثوعبم  ار  يربماـیپ  چـیه  دـنوادخ 
یم دوـخ  قـح  زا  عوـنمم  هدـیرب و  ، مورحم لاـح  نیع  رد  لـماک و  ار  وا  تسا  هدـنکفا  ار  مالـسا  وـترپ  دـنوادخ  هک  يزور  نیتـسخن 

دهاوخ شیاپ  دعب  و.دیـسر  دـهاوخ  تفالخ  هب  دـمآ  تفر و  شکمـشک و  زا  سپ  وا  هک  شاب  هاگآ  نادـب و  : تفگ هاگ  نآ.دنتـسناد 
انیب صخش  يارب  نادادماب  نوچ  سپـس  .دوب  یهاوخ  نآ  دهاش  هتبلا  ، سابع رـسپ  يا  وت  و.تفای  دهاوخن  تسد  شیوزرآ  هب  دیزرل و 

( . 10 « ) ...دیسر یهاوخ  ، دندرک عنم  تفالخ  زا  ار  وا  هک  نیتسخن  نارجاهم  رظن  یتسرد  هب  ،و  ددرگ یم  نشور 

مه اب  هنیدم  ياهناتسلخن  زا  یناتسلخن  لخاد  هک  یلاح  رد  - دهد یم  ربخ  لد  قمع  زا  ییوگ  هک  - يرگید يوگ  تفگ و  رد  ، هاگ نآ 
وا هب  ار  شقح  ، نیاربانب ! نینمؤملا ریما  ای  : داد باوج  سابع  نبا  « .منیب یم  مولظم  ار  یلع )  ) تقیفر :» تفگ سابع  نبا  هب  ، دندز یم  مدق 

رمع هب  : دـیوگ یم  ساـبع  نبا.داتـسیا  دـعب  تفر و  وـلج  همهمه  لاـح  رد  يا  هظحل  دـنک و  وا  تـسد  زا  ار  شتـسد  سپ.دـینادرگرب 
عنم شیوخ  قح  زا  ار  وا  شنتسناد  لاس  نس و  مک  لیلد  هب  زج  مدرم  منک  یمنروصت  ! سابع رـسپ  : تفگ درک و  نم  هب  ور  وا  ، مدیـسر

دنداد روتسد  وا  هب  هک  یماگنه  ، شلوسر ادخ و  ، مسق ادخ  هب  متفگ.دنشاب  هدرک 
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لاـس نس و  مک  ار  وا  ، دریگب دـنک ) مـالعا  جـح  رد  اـت  درب  یم  هارمه  هب  ار  نآ  هک  یماـگنه  ، رکب وبا   ) وت قیفر  زا  ار  تئارب  هروـس  اـت 
( . 11  ) متشگرب مه  نم  تفر و  تعرس  اب  دنادرگرب و  نم  زا  ار  شتروص  هاگ ، نآ  ، رمع.دنتسنادن

یم امـش  دـیاش  :»... تسا هتفگ  نینچ  وا  هب  ،و  تسا هداد  ناشن  يرتشیب  سرت  تفالخ  هرابرد  ، سابع نبا  اـب  يرگید  يوگتفگ  رد  رمع 
هاگشیپ رد  هک  دمآ  شیپ  يراک  نکیل  تشادن و  یفده  نانچ  وا  هک  دینادب.دز  سپ  ار  امش  هک  تسا  یسک  نیلوا  رکب  وبا  هک  دییوگ 

وا رگا  .تشاذـگ  یم  يا  هرهب  تفالخ  رما  زا  امـش  يارب  ، تشاد یمن  رظن  نم  هب  رکب  وبا  رگا.دوبن  رت  هنالقاع  داد  ماـجنا  هچنآ  زا  يو 
یم باصق  هب  رن  واگ  هک  دنرگن  یم  هنوگنامه  امش  هب  ناشیا  اریز  دیدوبن  یتشآ  رد  شیرق )  ) دوخ موق  اب  امـش  دوب  هدرک  ار  راک  نیا 

( . 12 « ) درگن

وا رظن  دروم  ای  ربمایپ  یباختنا  یلع  هک  دنک  یم  رارقا  تحارـصب  ای  ینمـض و  روطب  هک  منیب  یم  ار  مود  هفیلخ  اهوگتفگ  نیا  مامت  رد 
یم رب  شیرق  يارب  ار  تفـالخ  دـنوادخ  هک  یماـگنه  رگا  :» تفگ هک  دـنک  یمن  ضارتـعا  ساـبع  نبا  نخـس  نـیا  رب  وا.تـسا  هدوـب 
نبا هتفگ  نیا  زین  »و  .دوب یم  شیرق  تسد  رد  قح  ، تداـسح ارچ و  نوچ و  یب  ، هتبلا ، دـندوب هدرک  باـختنا  دوـخ  يارب  شیرق  ، دـیزگ

« .منیب یم  مولظم  ار  وت  قیفر  : » تفگ دوخ  رمع  « .دنتفرگ وا  زا  ار  نآ  یلو  ، درک تفالخ  دزمان  ار  وا  ادخ  لوسر  :» تفگ هک  ار  سابع 

ریغ عضوم  ، دننیزگنرب تفالخ  هب  ار  ع )  ) یلع هباحـص  ات  دش  نآ  زا  عنام  هچنآ  ; دـیوگ یم  هفیلخ  هک  منیب  یم  اهوگتفگ  نیا  مامت  رد 
هدوب و یلع  هرابرد  شیرق  هدیقع  هب  لیامتم  ، رمع دوخ  هک  دوش  یم  مولعم  حوضوب  لاح  نامه  رد.دوب  یلع  هب  تبسن  شیرق  هناتسود 

نآ
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دوب و دـنبیاپ  باختنا  نیا  هب  درک و  باـختنا  هفیلخ  دوخ  يارب  شیرق  هک  تسا  هدوب  دـقتعم  و.تسا  هتـسناد  یم  باوص  هب  نورقم  ار 
.داد ماجنا  یتسرد  راک 

رمع تسایس  فلتخم  داعبا 

طخ هک  میدـش  روآداـی  ـالبق.دوب  ادـج  رود و  شیرق  شنیب  رکفت و  هوـحن  زا  ، اهدرواتـسد اهـشور و  رظن  زا  مود  هفیلخ  عـضوم  هـتبلا 
هب هکلب  دوش  یمن  دودحم  وا  تموکح  مایا  هب  يو  تسایس  ریثات  اریز  ، تسا زیامتم  اهتلود  نارس  زا  يرایسب  تسایـس  زا  رمع  یـسایس 
یم هرگ  یمالسا  ناهج  تسایس  هدنیآ  اب  ماگنه  رید  ات  وا  تسایـس  هک  اج  نآ  ات  ، دوش یم  هدیـشک  زین  نآ  زا  سپ  ،و  تفالخ زا  شیپ 

.دروخ

رکب وبا  نامز  رد  رمع  ذوفن 

لاعف لماع  رگـشالت و  نیرتشیب  رکب و  وبا  اب  تعیب  راذگنوناق  وا.دبای  یم  دادـتما  وا  يرادـمامز  نارود  زا  شیپ  ات  رمع  تسایـس  ریثات 
یم ناشن  رکب  وبا  تفالخ  راگزور  هب  اهراک  شدرگ  رد  ار  رمع  ذوفن  هنماد  یبوخب  ، ریز دادیور.تسا  رامش  هب  نآ  ندیسر  رمث  هب  رد 

: دنتفگ دندمآ و  رکب  وبا  دزن  سباح  نب  عرقا  نصح و  نب  هنییع.دهد 

مینک و مخش  دیاش  ؟ مینک میسقت  هک  دییامرف  یم  هزاجا  ، يدوس هن  دراد و  یفلع  هن  ، میراد يراز  هروش  نیمز  ! ادخ ربمایپ  نیشناج  يا  »
امـش رظن  : تفگ دندوب  شفارطا  رد  هک  یناناملـسم  هب  رکب  وبا.دـنک  ام  دـیاع  نآ  زا  یتعفنم  دـنوادخ  نیا  زا  دـعب  تسا  دـیما  ، میراکب

.تفرگ دهاش  زین  ار  يدارفا  تشون و  ناشیارب  ار  نیمز  نآ  دنس  هفیلخ  ، سپ.درادن یلاکشا  : دنتفگ نانآ  ؟ تسیچ

نغور ار  يرتش  دراد  رمع  هک  دـندید  نانآ.دـنک  یهاوگ  ار  هتـشون  زین  وا  ات  دـنتفر  يو  دزن  رفن  ود  نآ  ، دوبن رـضاح  اـج  نآ  رد  رمع 
وت ایآ.ینک  یهاوگ  ار  نآ  زین  وت  ات  میا  هدمآ  تسا و  هتـشون  ام  يارب  ار  ذغاک  نیا  ادـخ  لوسر  هفیلخ  : دـنتفگ وا  هب  ، دـلام یم  نارطق 

دیلیام رگا  دیناوخب و  ار  نآ  دیهاوخ  یم  رگا  ؟ دـینیب یم  ارم  هک  لاح  نیا  اب  ایآ  : تفگ وا  ؟ میناوخب وت  يارب  ای  یناوخ  یم  ار  نآ  دوخ 
ار ذغاک  ، دینش ار  نآ  ياوتحم  نوچ  رمع.میناوخ  یم  سپ  : دنتفگ.موش غراف  ات  دیتسیاب 
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هک یتسارب  : تفگ ناـشیا  هب  رمع.دـنتفگ  ازـسان  وا  هب  دـندش و  نیگمـشخود  نآ.درب  نیب  زا  درک و  هلاـچم  ار  نآ  تفرگ و  ناـشیا  زا 
هتـشاد زیزع  ار  مالــسا  دـنوادخ  هـک  یلاـح  رد  ، تـسا هدوـب  راوـخ  زورنآ  مالــسا  درک و  یم  ییوـجلد  امــش  زا  ص )  ) ادـخ لوـسر 

رکب وبا  دزن  نیگمشخ  رفن  ود  نآ  سپ.داد  دهاوخن  یلوصحم  امش  هب  ادخ  دیراکب ، رگا.دیهد  ماجنا  دیراد  یشالت  ره  دیورب.تسا و 
رمع ، تساوخ یم  رگا  وا  هتبلا  : داد خساپ  رکب  وبا  ؟ رمع ای  يرادمامز  وت  ایآ  میناد  یمن  مسق  ادخ  هب  : دنتفگ دندرک و  يو  هب  ور.دـنتفر 

وت نآ  زا  اهنت  ، يا هدرک  میسقت  درم  ود  نیا  نایم  هک  ار  ینیمز  نیا  ! وگب نم  هب  : تفگ داتـسیا و  رکب  وبا  لباقم  رد  دیـسر و  نیگمـشخ 
ود نیا  هب  ار  نآ  هک  دـش  هچ  ، سپ : تفگ رمع.تسا  ناناملـسم  همه  نآ  زا  هتبلا  : داد باوـج  رکب  وـبا  ؟ ناناملـسم همه  نآ  زا  اـی  تسا 

رمع.دـندید تحلـصم  ناـنچ  ناـنآ  مدرک  تروـشم  دـندوب  مراـنک  هک  يدارفا  اـب  : تفگ رکب  وـبا  ؟ ناناملـسم همه  هب  هـن  ، يداد يرفن 
نیا رب  وت  ، مدوب هتفگ  وت  هب  هک  نم  :» تفگ رکب  وبا  ؟ دندش یضار  دنتفرگ و  رارق  تروشم  فرط  ، تیرثکا ای  ناناملـسم  همه  ایآ  : تفگ
یم رکب  وبا  زا  رمع  ارچ  مینک  كرد  هک  تسا  راوـشد  اـم  يارب   . يدرک روـبجم  ارم  وـت  نکیل  يرتدـنمورین و  نم  زا  تفـالخ )  ) راـک

اب تعیب  عوضوم  رد  یلو  ، دنک تروشم  ناناملـسم  همه  اب  دیور  یمن  نآ  رد  زیچ  چـیه  هک  راز  هروش  ینیمز  میـسقت  يارب  ات  تساوخ 
ناناملـسم هلاـسم  نیرتـمهم  تفـالخ  هک  یتروص  رد  ، شدوخ زا  هن  ،و  درک ناناملـسم  همه  اـب  تروشم  تساوـخرد  وا  زا  هن  ، رکب وـبا 

( . 13  ) تسا رکب  وبا  تفالخ  مایا  رد  رمع  روآ  تریح  ذوفن  رب  لیلد  ناتساد  نیا  لاح  ره  هب  !؟ تسا

ص)  ) ربمایپ نارود  رد 

تفالخ نارود  هب  دودحم  رمع  یسایس  طخ  ریثات 
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ربمایپ هنوگچ  هک  دـنناد  یم  [ تس حاحـص  بتک  ] حاحـص ناگدـنناوخ.دش  یم  هدیـشک  ص )  ) مرکا لوسر  مایا  اـت  هکلب  ، دوبن رکب  وبا 
تفلاخم تدـشب  رمع  اما  ، دوشن هارمگ  راوگرزب  نآ  زا  سپ  تما  زگره  ات  دـسیونب  يا  همانتیـصو  تساوخ  يراـمیب  ماـگنه  هب  (ص )

ریسم هک  ص )  ) ربمایپ بناج  زا  یشخب  نانیمطا  هلیـسو  زا  ار  ناناملـسم  راک  نیا  اب  ،و  تسا هدرک  هبلغ  ربمایپ  رب  يرامیب  تفگ  درک و 
.تخاس مورحم  دوب  یهارمگ  زا  نانآ  ینمیا  رازبا  درک و  یم  نشور  ار  نانآ  هدنیآ  ینالوط 

مالسا یسایس  هدنیآ  رد  رمع  تسایس  ریثات 

هک يا  هقباس  یب  ياهمیمـصت  رد  ینـشورب  ناوت  یم  ، يو تفالخ  زا  سپ  مالـسا  یـسایس  هدنیآ  هیجوت  رد  ار  رمع  یـسایس  طخ  ریثات 
جیاـتن وا  زا  سپ  ثداوـح  ناـیرج  رد  ادـج  تشاد و  رب  رد  یحلاـصم  تما  يارب  اهمیمـصت  نیا  وا  رظن  هب.دـید  مشچ  هـب  ، درک ذاـختا 

.دروآ راب  هب  زین  یگرزب 

يررقم تخادرپ  رد  نداد  يرترب 

یضعب داد  روتسد  درک  یم  میسقت  ناناملسم  نایم  ناسکی  ار  يررقم  هک  ص )  ) ربمایپ فالخ  رب  هک  دوب  نیا  رمع  ياهتسایس  ، هلمج زا 
تخادرپ رد  ار  مدرم  ، رمع اـما.درک  لـمع  هنوـگ  ناـمه  زین  رکب  وبا.دــنبای  يرترب  يررقم  تفاـیرد  رد  رگید  یخرب  رب  ناناملــسم  زا 

: تفگ ار  دوخ  فورعم  نخس  ، دندیسرپ ار  نآ  تلع  هک  یماگنه  ،و  درک میسقت  هقبط  دنچ  هب  لاملا  تیب  زا  يررقم 

هتخادرپ دربـن  هـب  ادـخ  ص )  ) ربماـیپ هارمه  هـک  مـهد  یمن  رارق  یـسک  نآ  دـننام  تـسا  هـتفر  ربماـیپ  گـنج  هـب  هـک  ار  یـسک  نـم  »
رازه جـنپ  هنایلاس  ناشیا  زا  درف  ره  يارب  ،و  درک عورـش  ، دـندوب هدرک  تکرـش  ردـب  گنج  رد  هک  يراصنا  نارجاهم و  زا  ، سپ « .تسا
ررقم رازه  ود  ردب  گنج  نازرابم  نادنزرف  يارب  ،و  رازه راهچ  ، دندوب رـضاح  ، دحا گنج  رد  هک  یناسک  يارب  وا.تشاد  ررقم  مهرد 
يارب زین  ،و  درک قحلم  ناشردـپ  هب  يررقم  رد  ص )  ) ربمایپ اب  يدـنواشیوخ  رطاخ  هب  ار  ناشیا  هک  ع )  ) نیـسح نسح و  زجب  ، تخاـس

.درک نییعت  مهرد  رازه  هدزاود  ص )  ) ربمایپ نارسمه  زا  مادک  ره  يارب  و.تخاس  رارقرب  يررقم  ربمایپ  يومع  سابع 

نآ.درک نـییعت  يررقم  ، رازه ود  ، رازهود هـکم  حـتف  ناـمز  ناگدـنروآ  مالــسا  يارب  ،و  رازه هـس  هـکم  حـتف  زا  شیپ  نارجاـهم  يارب 
یعون زین  مدرم  هدنامیقاب  يارب  ، سپس وا.درک  نییعت  یغلبم  ناشداهج  نآرق و  تئارق  تیفیک  عضو و  هب  تبـسن  مدرم  رگید  يارب  ، هاگ

تسیب مادک  ره  ، دندوب هدمآ  هنیدم  هب  نانآ  هارمه  هک  یناناملسم  يارب  : درک نییعت  يررقم 
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رود ، مهرد دصیـس  ات  ود  نایم  هک  تخاس  نیعم  ییاهیررقم  قارع  ماش و  رد  ( 14  ) سیق نمی و  لها  يارب  درک و  هفاضا  ، رانید جـنپ  و 
( . 15  ) داد یمن  رتمک  مهرد  دصیس  زا  ار  یسک  ،و  دز یم 

ناـشیوخ هـب  يررقم  تـخادرپ  يارب  ، وا رظن  زا.تشادـن  ریخ  زج  یفدـه  مالـسا  رد  نازاتــشیپ  نادـهاجم و  نداد  حـیجرت  رد  هـفیلخ 
اریز دـهدب  ، داد یم  هچنآ  زا  شیب  نانآ  هب  اـت  تسا  هدوب  هتـسیاش  تسا و  هتـشاد  دوجو  یهجوم  لـیلد  ، نارگید مهـس  زا  شیب  ، ربماـیپ

بجاو ناشیارب  ار  میانغ  سمخ  مشش  کی  لقادح  نآرق  رد  هتخاس و  مارح  ناشیارب  ار  تاقدص  دنوادخ  هک  دنا  ینادنواشیوخ  نانآ 
.تسا هدرک 

هار رد  ناگدـنامرد و  ، ناـمیتی نادـنواشیوخ ، يارب  ربماـیپ و  ادـخ و  نآ  زا  دـیا  هتفرگ  تمینغ  هب  هـک  یلاوـما  سمخ  هـک  دـینادب  «و 
و.دیراد نامیا  ، میدرک لزان  ، دندیـسر مه  هب  هورگ  ود  نآ  هک  يزور  رد  ناقرفلا  موی  نام  هدنب  رب  هچنآ  ادخ و  هب  رگا  ، تسا ناگدنام 

( . 16  ) تساناوت يزیچ  ره  رب  دنوادخ 

دندروآ و مالـسا  هکم  حتف  زا  شیپ  هک  یناسک  رب  ، دحا نادهاجم  دحا و  نادهاجم  رب  ردب  نادـهاجم  نداد  يرترب  یعرـش  هیجوت  اما 
مالـسا هکم  حـتف  زور  هک  یناسک  نداد  ناحجر  دـندش و  ناملـسم  رهـش ، نآ  حـتف  زور  هک  یناسک  رب  ، هکم حـتف  زا  شیپ  ناناملـسم 

ناـیم ار  يررقم  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  نیا  هژیوـب  ; راوـشد سب  تسا  يراـک  ، دـندش ناملـسم  حـتف  زا  سپ  هک  یناـسک  رب  دـندروآ 
.تسا هدرک  یم  میسقت  ناسکی  ناناملسم 

دربـن هـب  ادـخ  ربماـیپ  شوداـشود  هـک  یناـسک  نوـچمه  دــندیگنج  ربماـیپ  اـب  هـک  ار  یناـسک  نـم  هـک  هـفیلخ  راـتفگ  نـیا  یتـسارب 
اریگ و هنارعاش و  یباطخ و  يا  هلمج  ، دشاب تلزنم  ماقم و  رد  زایتما  يرترب ، زا  روظنم  هک  یماگنه   ، مهد یمن  رارق  ناسکی  ، دنتخادرپ

باحصا نایم  دوخ  ییاراد  زا  هفیلخ  رگا  یتح.دوب  دهاوخ  تسرد 
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ناناملـسم همه  هک  تسا  یلام  زا  نانآ  نایم  زایتما  نیا  هک  یماـگنه  اـما  ، دوب یحیحـص  لـمع  ، حـیجرت نیا  دـیدرت  یب  ، داد یم  يرترب 
ندیشخب تقیق  رد  ، نداد يرترب  نیا  ( ، تسا نآ  رب  هاوگ  ص )  ) ربمایپ تخاونکی  میـسقت  هک  تسا  يزیچ  نیا  و   ) دننآ کلام  ناسکی 

یمن مورحم  ار  ناـنآ  ادـخ  لوـسر  ، دنتــشاد ار  ینوزف  نـیا  یگتــسیاش  ناـشیا  رگا.تـسا  نادـهاجم  نیتـسخن  هـب  نارگید  ییاراد  زا 
ناناملـسم رگید  هب  ار  نآ  هـک  نآ  هـن  ، درک یم  تـمحرم  ناـنآ  دوـخ  هـب  تسیاـب  یم  ربماـیپ  دنتـشاد  یقح  نـینچ  رگا  اریز  ، تخاـس

نیا رد.تسا  هدرک  یم  میـسقت  ناناملـسم  هدوت  نایم  تسا  هدوب  نیـشیپ  نادـهاجم  قح  هک  ار  یفاضا  رادـقم  ربماـیپ  هک  ارچ  ، دزادرپب
ای تسا و  هتـشاد  مورحم  تسا  هدوب  نانآ  قح  هک  هدایز  رادقم  نآ  زا  ار  نادهاجم  نیتسخن  ص )  ) ربمایپ هک  مییوگب  دـیاب  ای  ، تروص
ار هتفگ  مادک.تسا  هدرک  مورحم  داد  یم  يدایز  نیشیپ  نادهاجم  هب  هک  یلام  نآ  رد  ناشقح  زا  ار  ناناملسم  هدوت  رمع  هک  مییوگب 

!!؟ مینک رایتخا 

زاتمم هقبط 

فـالتخا شیادـیپ  هب  رجنم  اـهزایتما  نیا  کـش  یب  ، میـشوپب مشچ  ، يررقم تخادرپ  زاـیتما  ندوب  یعرـش  زا  ، ینوناـق هاگدـید  زا  رگا 
ربارب نیدـنچ  هجیتن  رد  دـندش  رادروخرب  زاـیتما  نآ  زا  ناناملـسم  زا  یتـیلقا  اریز  ، دـش دـهاوخ  ناناملـسم  ناـیم  رد  يا  هزاـت  یتاـقبط 

دوس دندرب و  راک  هب  كالما  دیرخ  يرگادوس و  رد  ار  يررقم  تخادرپ  ینوزفا  نآ  دندش و  اراد  ار  ناش  هداوناخ  جراخم  يدنمزاین 
یم ناشدیاع  نآ  زا  رتمک  ای  زاین و  عفر  هزادنا  هب  طقف  ناناملـسم  رتشیب  اما.دـندش  نالک  ییاهتورث  بحاص  نامز  لوط  رد  دنتـسج و 
يا هقبط  دنمتورث و  رادلوپ و  يا  هقبط  هب  دش  میـسقت  اهزایتما  نیا  هجیتن  رد  ، یمالـسا هعماج.دنتـشادن  ندـش  دـنمتورث  ناکما  دـش و 
هب يدیما  هک  دیدرگ  یمورحم  هقبط  ماجنارس  دش  یم  شیاهیدنمزاین  فرص  تشاد  هچنآ  اهنت  ، هافر زا  يرادروخرب  نودب  هک  رگید 
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رادیدپ مود  هفیلخ  مایا  رد  عیزوت  هوحن  نیا  هجیتن  هک  نیا  اب.تشادن  شیوخ  كاشوپ  كاروخ و  يرورـض  رادـقم  نامه  هب  ندیـسر 
.داد ناشن  ار  دوخ  هرهچ  ورین  مامت  اب  نامثع  تفالخ  دهع  رد  یتاقبطداضت  یلو  ، دش

: تفگ شتفالخ  مایا  رخاوا  رد  وا.دید  شیوخ  نامشچ  اب  ار  یتاقبط  میسقت  نیا  دسافم  زا  ییاه  هشوگ  مود  هفیلخ  هتبلا 

سپ نادنمزاین  هب  متفرگ و  یم  ار  ، نادـنمتورث ياهتورث  يدایز  هنیآ  ره  مدرک  یم  ینیب  شیپ  هتـشذگ  رد  ار  هدـنیآ  راک  نایرج  رگا  »
.دهد ماجنا  ار  راک  نآ  ات  دادن  تلهم  ار  رمع  ، راگزور ، یلو ( 17 « ) .مداد یم 

يررقم تفایرد  رد  يرترب  نآ  دیاب  هک  دوب  دقتعم  داد و  همادا  اهزایتما  نیا  زا  يرادروخرب  هب  زاتمم  هقبط  ، هک نآ  رتمهم  همه  اهنیا  زا 
عضو نامه  دننام  دنادرگرب و  نانآ  هب  ار  نامورحم  قوقح  ات  تساوخ  دیسر و  تموکح  هب  ع )  ) یلع هک  یماگنه.دشاب  هتـشاد  همادا 

شیوخ ياهزایتما  ظفح  يارب  تساخرب و  تفلاخم  هب  وا  ربارب  رد  زاتمم  هقبط  نیمه  ، دهد ربارب  یمهـس  یبیـصن و  مدرم  هب  توبن  مایا 
رادروخرب اهزایتما  نیا  زا  هک  دوب  لاس  تسیب  زا  شیب  نانآ  ؟ دوشن لسوتم  هک  ارچ  ،و  دـش لـسوتم  وا  نتـشک  تهج  يا  هلیـسو  ره  هب 

نوریب نانآ  تسد  زا  ار  اهزایتما  نیا  تساوخ  یم  بلاـط  وبا  رـسپ  ارچ.دنتـسناد  یم  دوخ  یعیبط  قوقح  زا  یقح  ار  نآ  دـندش و  یم 
؟ دروآ

دراپس یم  نادنمزآ  تسد  هب  ار  تردق  ياهنوناک  رمع 

ياـج رب  یکاـنرطخ  راــثآ  ، وا تفــالخ  نارود  ندــش  يرپـس  زا  سپ  هـک  درک  مادــقا  نادــب  مود  هـفیلخ  هـک  ییارجا  ياــهراک  زا 
.دندوب فورعم  تناید  فعض  یسایس و  يدنمزآ  هب  هک  دوب  اهراک  هب  شیرق  زا  يدارفا  ندرامگ.تشاذگ 

مدرم نیرتدب  زا  ص )  ) ربمایپ هب  تبـسن  رازآ  ینمـشد و  رد  ندش  ناملـسم  زا  شیپ  ورمع.درک  رـصم  یلاو  ار  صاع  نب  ورمع  هفیلخ 
زا سپ  هک  دوب  هکم 
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مالـسا زا  شیپ  ومه.دبرچ  یم  شناوریپ  و  ص )  ) ربمایپ هفک  هک  تفایرد  یکریز  اب  هک  نیا  رگم  ، دـشن ناملـسم  وا.دروآ  مالـسا  همه 
تایبا فورح  رامـش  هب  ات  تساوخ  شراگدرورپ  زا  مه  ص )  ) ربماـیپ.دوب هدرک  وجه  ار  ص )  ) ربماـیپ رعـش  تیب  داـتفه  اـب  شندروآ 
نارود بوشآ  نارـس  هلمج  زا  وا  اریز  ، دش رهاظ  اهدعب  مالـسا  هب  تبـسن  ورمع  گنرین.دتـسرف  نیرفن  وا  يارب  ، صاع ورمع  ياهرعش 

تیادـه ماما  اب  هک  دوب  ینارگمتـس  هورگ  زا  درم  نیمود  ، نامثع لتق  زا  سپ  ، هاـگ نآ.دوب  وا  هیلع  نارگـشروش  نیرتدـنت  زا  ناـمثع و 
.تساخرب هزرابم  هب  ور  رد  ور  نیفص  گنج  رد  ( ، ع  ) یلع

هیما ینب  ندرامگ 

ياج هب  ار  نایفس  وبا  رسپ  هیواعم  شردارب  تشذگرد  دیزی  نوچ  درامگ و  نآ  یلاوح  ماش و  رب  ار  نایفـس  وبا  رـسپ  دیزی  ، مود هفیلخ 
هب ( . 18  ) دش ندرا  ماش و  رادناتسا  هیواعم  ، هاگ نآ.دش  هدوزفا  هیواعم  ییاورنامرف  ورملق  هب  زین  ندرا  هقطنم  ، نآ زا  سپ.درک  نییعت  وا 

رمع هک  ، دوب هدیسر  يا  هزادنا  هب  هیواعم  رادتقا  ، رمع مایا  رد.درک  دشر  هب  عورـش  یماظن  یـسایس و  رظن  زا  هیواعم  تردق  ، بیترت نیا 
مه هب  دـیریگب و  هلـصاف  مه  زا  دـینک و  تداسح  مه  هب  تبـسن  رگا  :»... تفگ نینچ  ، سابع نبا  تیاور  هب  ، ندروخ تبرـض  ماگنه  هب 

( . 19 « ) دش دهاوخ  هریچ  امش  رب  رما  نیا  رد  نایفس  یبا  نب  هیواعم  ، دیزیخرب زیتس  هب  رگیدکی  اب  دینک و  تشپ 

نادراک قیال و  يدارفا  ناشیا  نایم  رد  هک  نیا  اب  تشامگن  یمالـسا  ياهنیمزرـس  زا  کی  چیه  رب  ار  نایمـشاه  زا  مادـک  چـیه  هفیلخ 
یمن رارق  ییاـج  یلاو  شیئاـناوت  مـلع و  دوـجو  اـب  ار  ساـبع  نـبا  ارچ  دندیــسرپ  رمع  زا  يزور.دنتــشاد  دوـجو  ساـبع  نـبا  دــننام 

يارب سابع  نبا  ادابم  دسرت  یم  هک  درک  راهظا  و.تشادرب  هدرپ  سابع  نبا  نداد  رارق  یلاو  دروم  رد  دوخ  سرت  زا  ، رمع.دهد
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زا ص )  ) ربمایپ ناشیوخ  يارب  نآرق  رد  دنوادخ  ار  هچنآ  یمامت  ای  يرادـقم و  - لاملا تیب  زا  ات  دـنادب  حابم  شنادـنواشیوخ  ای  دوخ 
هراپ رادناتسا  ای  رادنامرف  ار  نایمـشاه  تسا  هدیـسرت  یم  هفیلخ  هک  تسا  نآ  بلطم  موهفم.درادرب  - تسا هدرک  بجاو  میانغ  سمخ 
نانآ تیالو  ولج  ور  نآ  زا  دوب و  كانمیب  هنیدم  نوریب  رد  نارجاهم  نیتسخن  تماقا  زا  نینچمه  رمع.دنک  یمالـسا  ياهرهـش  زا  يا 

يدـنواشیوخ ببـس  هب  ، دنـسانشب ار  مشاه  ینب  اهرهـش  رد  مدرم  رگا.دریگن  اپ  ناشیا  ذوفن  دوشن و  دایز  ناشروای  راـی و  اـت  تفرگ  ار 
.تفاتش دنهاوخ  نانآ  يوس  هب  ( ، ص  ) ربمایپ اب  نانآ 

فعـض زا  وا  نوچ  ، دـهدن رارق  ییاـج  یلاو  زین  ار  ناـیوما  هک  تفر  یم  عـقوت  وا  زا  درکن و  رادـنامرف  اـی  رادناتـسا  ار  نایمـشاه  ، رمع
.دوب هاگآ  ترضح  نآ  تلاسر  و  ص )  ) ربمایپ لباقم  رد  ناشکیرات  هتشذگ  ناشیا و  تناید 

رمع راگزور  رد  هیواعم  روهظ 

رانک رب  ار  وا  شنوزفا  زور  تردـق  شیازفا  يداـم و  ياهیگتـسبلد  يدـنمزآ و  زا  یهاـگآ  همه  اـب  درک و  ماـش  یلاو  رمع  ار  هیواـعم 
باجعا هب  ار  هفیلخ  ، مور نیمزرـس  هیاسمه  ياـهزرم  ظـفح  روما و  ینوگرگد  رد  هیواـعم  يدـنمناوت  هک  دـسر  یم  رظن  هب.تخاـسن 

ناناملـسم و يزوریپ  ، دـنراد ناوت  تردـق و  ناناملـسم  ات  هک  تشاد  داقتعا  نامز  نامه  رد  رمع  صخـش  ، اـهنیا همه  اـب.دوب  هتـشاداو 
يورین اب  هن  دـهد  یم  يرای  مالـسا  يورین  اب  ار  ناناملـسم  دـنوادخ  هتبلا.درادـن  یـصاخشا  اـی  صخـش و  هب  یگتـسب  ناـنآ  تفرـشیپ 

- دوب هتفرگ  ار  اج  همه  شا  هزاوآ  هک  نآ  اب  - هیروس ههبج  رد  رکـشل  یهدـنامرف  زا  ار  دـیلو  نب  دـلاخ  ، رمع ، لیلد نیمه  هب.صاخـشا 
ار نانآ  - دیلو رسپ  یهدنامرف  هب  زاین  نودب  - ادخ هک  دننادب  ناناملسم  ات  تشامگ  وا  ياج  هب  ار  ، حارج نب  هدیبع  وبا  ،و  تخاس رانکرب 

.داد دهاوخ  يرای 

هیواعم ياهتعاطا  هب  هفیلخ  ایوگ 
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هیواعم اریز  ، تسا ناما  رد  يو  رطخ  زا  لاح  نیع  رد.دنک  هدافتـسا  وا  ریبدت  یکریز و  زا  ات  تساوخ  نیاربانب  ، تشاد نانیمطا  ، دوخ زا 
اب تفلاخم  تارج  ار  ناناملسم  زا  کی  چیه  و.تشاد  یکانسرت  تهبا و  اب  تیـصخش  هفیلخ.دنک  یم  ارجا  ار  شیاهنامرف  گنرد  یب 

رمع هک  یلاـح  رد.دوب  هدرک  شومارف  ناناملـسم  هدـنیآ  يارب  ار  هیما  ینب  رطخ  ، هیواـعم ياـهیربنامرف  ندـید  اـب  ، هفیلخ دـیاش.دوبن  وا 
هدینـش ص )  ) ادـخ لوسر  زا  هک  تفگ  سابع  نبا  هب  رمع  يزور.دوب  هدینـش  نامدود  نیا  زا  ندـنام  رذـح  رب  هراـبرد  ص )  ) ربماـیپزا

: دومرف یم  هک  تسا 

هرابرد و.اهنومیم  نتسج  دننام  دنتسج  یم  نآ ، زارف  رب  هک  مدید  ایؤر  ملاع  رد  ار  نانآ  نم  ،و  تفر دنهاوخ  الاب  نم  ربنم  رب  هیما  ینب  »
( . 20 « ) ...میدادن رارق  نآرق  رد  ، هنوعلم يا  هرجش  مدرم و  يارب  ینومزآ  زج  میدنایامن  وت  هب  هک  ار  یباوخ  و  :» تسا هدش  لزان  نانآ 

یفنم باوج  هریغم  ؟ داد يور  يا  هعجاـف  هچ  هک  يدـید  تنیب  جـک  مشچ  نیا  اـب  اـیآ  ! هریغم يا  : تفگ هبعـش  نب  هریغم  هب  رمع  يزور 
سپـس ، تسا جک  وت  مشچ  نیا  هک  نانچ  دننک  یم  فرحنم  جـک و  ار  مالـسا  ، هیما ینب  ، دـنگوس ادـخ  هب  ! ناه : تفگ رمع  ، هاگ نآ.داد 

( . 21 « ) ...دیآ یم  اجک  زا  دور و  یم  اجک  هب  دنادن  هک  دنزاس  انیبان  اجنآ  ات  ار  نآ 

دوبن موتحم  تشونرس  ، هیما ینب  تموکح 

تموکح هب  نایوما  ندیسر  هک  نیا  هب  ددرگ  دقتعم  يو  هک  دوب  هدش  بجوم  ، دوب هدینش  ربمایپ  زا  هیما  ینب  هرابرد  هفیلخ  هچنآ  دیاش 
هب لاح  ره  هب  ناشیا  اریز  ، دـننارب تموکح  یتسیاب  نانآ  و.دـنک  تکرح  ریـسم  نیا  رد  دـیاب  ، سپ.تسا تشگرب  لـباق  ریغ  یتشونرس 

! تسا هداد  اضق  هب  نت  ، تقیقح رد  وا ، ،و  دیسر دنهاوخ  تموکح 

هب راداو  ار  وا  هک  تسا  هدوب  یلماع  اهنت  تسا  تشگرب  لباق  ریغ  یتشونرس  ، تموکح هب  هیما  ینب  ندیسر  هک  نیا  هب  يو  نامیا  دیاش 
نخس نیا  نتفگ 
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هب یتـالوحت  زا  سپ  ع ) )  ) یلع  ) وا هک  نادـب  :» میدروآ ود  نیا  يوـگ  تفگ و  نمـض  رد  رتـشیب  هک  تسا  هدوـب  هدرک  ساـبع  نبا  هب 
یهاوخ دهاش  رظان و  هللا  دبع  يا  وت  و.دیـسر  دهاوخن  دوخ  فده  هب  دزغل و  یم  نآ  رد  شمدـق  سپـس.تفای  دـهاوخ  تس  تفالخ 
تفـالخ زا  ار  یلع  هـک  ، نارجاـهم نیتـسخن  هدـیقع  یتـسرد  هـب  وـت  ،و  دوـش یم  نـشور  هاـگآ  صخــش  يارب  تـقیقح  ، دــعب و.دوـب 

« .دیسر یهاوخ  ، دنتشادزاب

يا هقطنم  ياورنامرف  نانآ  درف  نیرت  كریز  هدش و  تلود  ناکرا  زا  یمهم  ءزج  هک  نیا  زا  سپ  - تموکح هب  هیما  ینب  ندیـسر  ، يرآ
یتالکـشم نیرتگرزب  زا  یکی  وا  لاثما  هیواعم و  دوجو  هک  تفر  یم  راظتنا.دوب  راظتنا  دروم  لوبق و  لباق  يرما  - دوب هدـش  تیمها  رپ 

رـس رب  تالکـشم  نوزفا و  زور  عناوم  ، عقاو رد.دوش  وربور  نآ  اب  ، دسرب تموکح  هب  هک  یتروص  رد  ع )  ) یلع تسا  نکمم  هک  دشاب 
ار ع )  ) یلع يزوریپ  هک  ، تفای همادا  اج  نآ  ات  رمع  تفالخ  زا  سپ  نوزفا  زور  عناوم  تالکشم و  نامه.دوب  مکارتم  راوگرزب  نآ  هار 

.تخاس نکمم  ریغ  مارآ  تموکح  کی  هب  ندیسر  رد 

طاـبترا تموـکح  هب  راوـگرزب  نآ  ندیـسر  زا  شیپ  ياهدادـیور  هب  هکلب  ، دوـبن ع )  ) یلع فعـض  ، یمارآاـن نآ  تـلع  ، اـهنیا هـمه  اـب 
وا هدارا  هب  ناسنا و  رایتخا  رد  اهنآ  زا  يریگولج  هک  ، دوب یثداوح  هکلب  ، دوبن یمتح  یتشونرـس  اهدادیور  نآ  ندمآ  دـیدپ  اما  ، تشاد

یمن هیواعم  ، تخاس یمن  اقبا  ار  وا  درک و  یمن  رادناتـسا  ار  هیواعم  ، رمع رگا  ، سپ.رییغت لـباق  ریغ  ینامـسآ  ياـضق  هب  طوبرم  هن  دوب 
.دیآ رد  ع )  ) یلع تموکح  هار  رس  رب  یلکشم  تروصب  تسناوت 

هیما ینب  هرابرد  ص )  ) ربمایپ نانخس  ینعم 

تـسردان دـب و  ، دـنزیخ تسج و  رد  شربـنم  زارف  رب  ناـگنیزوب  نوچ  هک  هدـید  باوخ  رد  ار  ناـیوما  : دوب هتفگ  هک  ربماـیپ  نخـس  زا 
ندیسر هطرو و  نینچ  هب  نداتفا  زا  ار  تما  هک  دوب  نیا  راوگرزب  نآ  دوصقم.دش  تشادرب 
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ص)  ) ربماـیپ ربـنم  هب  هیما  ینب  تسد  هک  دریگ  شیپ  ار  یهار  تـما  هـک  نـیا  اـت  ، دراد رذـحرب  هداد و  رادـشه  ، ماـقم نـیا  هـب  ناـیوما 
.دناسر ص )  ) ربمایپ ربنم  هب  ار  ناشیا  هک  تفرگ  شیپ  ار  یهار  تما  ، یلو.دسرن

راکیپ نیقرام  نیطـساق و  ، نیثکان اب  ع )  ) یلع هک  داد  ربخ  وا.دش  دهاوخ  هتـشک  ع )  ) نیـسح شدـنزرف  هک  دوب  هداد  ربخ  ص )  ) ربمایپ
دهاوخ ع )  ) یلع اب  وا  هک  داد  ربخ  ریبز  هب.دز  دـهاوخ  گـنرین  وا  هب  تما  نیا  هک  داد  عـالطا  ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربماـیپ.درک دـهاوخ 

هدـش فرحنم  تسار  هار  زا  هک  ، هشیاـع نینمؤـملا  ما  هـب  ( 22  ) باوـح ناگـس  هک  داد  ربـخ  تسا و  ملاـظ  وا  لاـح  نآ  رد  ودـیگنج 
.تشک دنهاوخ  ار  رسای  رامع  ، شتما زا  راکمتس  یهورگ  هک  دناسر  ناناملسم  عالطا  هب  وا.درک  دنهاوخ  سراپ  ، تسا

هدارا تسا و  تشگرب  لباق  ریغ  ینامسآ  مکح  نیا  هک  دیوگب  ناناملسم  هب  ات  ، دادن نآ  يارب  ار  اهربخ  نیا  زا  کی  چیه  ص )  ) ربمایپ
نیثکان و نارگبوشآ و  ، نالتاق ، ناراکهنگ زا  مادـک  چـیه  هنرگ  ،و  دـنکب یتلاخد  هنوگ  چـیه  نآ  عفد  ای  بلج  رد  دـناوت  یمن  یناسنا 
وا شعوقو  راظتنا  هک  - یمهم ياهدادیور  نیا  دیوگب  هک  دوب  نیا  ص )  ) ربمایپ دوصقم  هتبلا.دنتشادن  تمالم  ياج  نیقرام  نیطساق و 

.دمآ دهاوخ  شیپ  شتما  زا  یهورگ  ای  صاخشا و  تسردان  شنیزگ  هجیتن  رد  - تسا هتخاس  نیگهودنا  ار 

صخش هک  دوب  یبیبط  عضوم  ، تفر یم  شعوقو  راظتنا  هک  يراوگان  ياهدادیور  نآ  زا  تما  هب  نداد  عالطا  رد  ص )  ) ربمایپ عضوم 
ییاهیرامیب هب  ، درواـین مهارف  ، دـنک یم  نییعت  وا  يارب  کـشزپ  هک  ار  يریگـشیپ  هلیـسو  رگا  هک  دـهد  یم  زیهرپ  میب و  ار  يا  هینب  مک 

مکح وا  يرامیب  دوش  ضیرم  ببس  نادب  دشاب و  هدرکن  هدافتسا  يریگشیپ  هلیسو  نآ  زا  ضیرم  رگا  ، سپ .دش  دهاوخ  راچد 
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.تسوا دوخ  دب  شنیزگ  لمع و  هجیتن  رد  هکلب  ، تسا هدوبن  یمتح  ياضق  یعطق و 

هلیـسو ناشیا  يارب  تسا و  هتخاس  هاگآ  راظتنا  دروم  شرتسگ و  لاح  رد  ياهدادـیور  نآ  زا  ار  شتما  ص )  ) ربمایپ هک  مینیب  یم  زاـب 
نآرق و زا  يوریپ  تسا  هدومرف  ناشیا  هب  تسا و  هدرک  یفرعم  - دـشاب لوسر  ترتع  ادـخ و  باتک  زا  يوریپ  نامه  هک  - ار يریگـشیپ 

نآ هب  تما  نکیل  و.تساـهیهارمگ  عاونا  زا  تما  يرادـهگن  بجوم  هکلب  ، اـهبوشآ اهدادـیور و  نآ  زا  ینمیا  هلیـسو  اـهنت  هن  ترتـع 
دـصقم هک  دـنچ  ره   ) ار وا  هک  تفرگ  شیپ  رد  يرگید  هار  تخادـنا و  شوگ  تشپ  ار  نآ  درکن و  هجوت  نآ  داعبا  يدـج و  نانخس 

.دناشک شا  هدرتسگ  دسافم  اهدادیور و  نآ  اب  دروخرب  هب  تسا ) هدوبن  نآ  امنهار 

یم هک  اـج  نآ  ، تسا هداـتفا  اـطخ  هب  ، دـش هراـشا  نادـب  هک  ساـبع  نبا  اـب  شیوـگتفگ  نمـض  مود  هفیلخ  هک  مینیب  یم  ، هنوـگ نیدـب 
هب دـیزغل و  دـهاوخ  شیاهماگ  ، هاگ نآ  تفرگ و  دـهاوخ  تس  هب  ار  تفالخ  ماـمز  اهـشکمشک  نآ  زا  سپ  یلع  هک  یتسارب  :» دـیوگ
عنم تفالخ  زا  ار  يو  هک  ینارجاـهم  نیتسخن  رظن  تحـص  هب  وت  دوش و  یم  نشور  زیچ  همه  یهگناو...دیـسر  دـهاوخن  دوخ  فدـه 

زا یکاح  هکلب  ، نیتسخن نارجاهم  رظن  تحـص  زا  فشاـک  هن  داـتفا  قاـفتا  یلع  يارب  هچنآ  ، تقیقح رد  ، سپ «. دیـسر یهاوخ  ، دـندرک
دـش یمن  مکارتم  ترـضح  نآ  تفالخ  قفا  رد  اهربا  هوبنا  ، دندنادرگ یمنرب  ع )  ) یلع زا  ار  تفالخ  ناشیا  رگا  اریز  ، دوب نانآ  ياطخ 

.درک یمن  دس  ار  شهار  اهدرد  اهیراوشد و  زا  یهوبنا  و 

قوف تبیه  ناوارف و  ذوفن  ، مود هفیلخ  هک  یتروص  رد  - دـندنادرگرب وا  زا  ار  تفالخ  ، تبون ود  هک  نیا  زا  سپ  یتح  - دوب نکمم  هتبلا 
وا اب  یتسود  یلع و  تمس  هب  شیرق  هیجوت  قیوشت و  رد  ار  دوخ  هداعلا 
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.دوش راگزاس  یلع  اب  تفالخ  رما  ، درب یم  راک  هب 

دوجو هب  يررقم  تفایرد  رد  ندیـشخب  زایتما  هجیتن  رد  هک  مدرم  زا  هقبط  هس  نآ  رگا  ، دوش راگزاس  یلع  اب  تفالخ  دوب  نکمم  ، يرآ
.دوب هدماین  دوجو  هب  ، مدرم رگید  رب  شیرق  نداد  يرترب  رد  يور  هدایز  زین  تموکح و  رد  هیما  ینب  نتخاس  دراو  ;و  دوب هدمآ 

ییاروش درک و  یم  تیـصو  ، تفالخ هنیمز  رد  ع )  ) یلع عفن  هب  دوخ  تشذگرد  ماگنه  هب  رمع  رگا  ، اهدادیور نیا  همه  زا  سپ  یتح 
راگزاس ع )  ) یلع اب  تفالخ  رما  هک  دوب  نکمم  مه  زاب  ، دوب هدـش  هداد  بیترت  هک  یلکـش  هب  هن  ، یلو دوب  ییاروش  اـی  دوبن و  راـک  رد 

نامثع ندش  هتـشک  هک  ییاهبوشآ  اه و  هنتف  همه  زا  دوب و  هدش  حالـصا  ناناملـسم  راک  ، دش یم  راگزاس  یلع  اب  تفالخ  رگا  دـیآ و 
.دندوب هدنام  رانک  رب  ، داد قوس  اهنآ  بناج  هب  ار  ناناملسم 

اهتشون یپ 

يارب رمع  نوچ  تسا  هدوب  هیسداق  گنج  دروم  رد  هک  دندقتعم  یضعب  : دنراد رظن  فالتخا  ، نانخـس نیا  داریا  خیرات  رد  ناخروم  -1
اب هفیلخ  فرط  زا  رفن  رازه  تفه  اـب  صاـقو  یبا  نب  دعـس  ،و  دومرف یهن  نتفر  زا  ار  وا  ع )  ) ماـما ، درک تروشم  گـنج  هب  دوخ  نتفر 

وربور ، دوب هدز  ودرا  هفوک  یکیدزن  هیسداق  لحم  رد  ناریا  هاشداپ  درگ  دزی  فرط  زا  یگرزب  رکشل  اب  هک  ناریا  رادرس  دازخرف  متسر 
گنج هب  طوبرم  : دنا هتفگ  یضعب  .تفر  تمیزه  هب  ناریا  رکشل  دیـسر و  لتق  هب  دازخرف  متـسر  زوریپ و  مالـسا  رکـشل  ، ماجنارـس.دش
گنج نیا  رد  ، داتـسرف ناریا  گـنج  هب  رفن  رازه  یـس  زا  شیب  اـب  ار  نرقم  نب  ناـمعن  هفیلخ  ع )  ) ماـما تروـشم  اـب  هک  تسا  دـنواهن 

.م.دنتفگ حوتفلا  حتف  ناناملسم  ار  گنج  نیا  ، درک رارف  درگدزی  دش و  هتشک  ناریا  رالاسهپس  نازوریف 

نآرق هروس 24  زا  هیآ 55  هب  دراد  هراشا  -2
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.م  ..« .تاحلاصلا اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذلا  هللا  دعو  :» دیجم

هحفص 30-29. ، مود دلج  هغالبلا  جهن  -3

هیآ 15. فاقحا  هروس  -4

هیآ 233. هرقب  هروس  -5

،ج 8 ص 169. ملسم حیحص  -6

يراخب ج 8 ص 179-178. حیحص  -7

ریثا ج 3،ص 31. نبا  لماک  -8

دیدحلا ج 3 ص 97. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -9

دیدحلا ج 3 ص 115. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -10

دیدحلا ج 3 ص 105 و ص 94. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  11 و 12-

.تسا هدرک  لقن  هغالبلا ج 3 ص 108  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ار  ثحب  نیا  -13

( . م  ) .تسا فورعم  شدیراورم  دیص  هک  سراف  جیلخ  رد  يا  هریزج  مان  -14

،ج 3 ص 297-296. دعس نبا  زا  يربکلا  تاقبط  -15

هیآ 41. ( 8  ) لافنا هروس  -16

نیسح ج 1 ص 108. هط  ، يربکلا هنتفلا  -17

نیسح ج 1 ص 118. هط  يربکلا  هنتفلا  -18

.تسا هدروآ  ظحاج  هینامثع  باتک  زا  لقن  هب  هغالبلا ج 1 ص 62  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  -19

ریـسفت رد  يزار  ماـما  ار  اـهنآ  هک  تسا  يداـیز  تاـیاور  دروـم  نـیا  رد  ص 376.و  ،ج 2  دـیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  -20
.تسا هدرک  لقن  لیئارسا ) ینب  هروس   ) هنوعلم هرجش  ینعم  حرش  رد  شگرزب 

.ردصم نامه  -21
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تسا یهاچ  عضوم  ای )  ) .درک لزنم  اج  نآ  رد  دمآ  هرصب  هب  لمج  گنج  رد  یتقو  هشیاع  هک  هکم  هرـصب و  نایم  یلزنم  باوح  -» 22
.م هلمهم ص 289. ءاح  لصف  برعلا ج 1  ناسل  دندرک  سراپ  وا  هب  هرصب  زا  نینمؤملا  ما  تعجارم  تقو  شیاهگس  هک 

متسیب لصف 

اروش

ناگتسجرب زا  یکی  یگدنز  ، وا لتق  اب  و  ( ، 1  ) دش رورت  ص )  ) مرکا ربمایپ  دجـسم  رد  شراگدرورپ  شیاین  زامن و  ماگنه  مود  هفیلخ 
ضوع ار  خیرات  ریسم  هک  دوب  یثداوح  زا  رپ  ، درک یمن  زواجت  لاس  هد  زا  رمع  تموکح  مایا  هک  نیا  اب.تفرگ  نایاپ  خیرات 
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هب ، ار دوخ  تموکح  تحت  تما  نیا  هک  نیا  رگم  ، تفرن ایند  زا  وا.دریذپ  نایاپ  يو  ذوفن  هک  نیا  نودـب  تفای  نایاپ  وا  یگدـنز.درک 
تیصو نآ  هب  عجار  گرم  رتسب  رد  يو  هک  دوب  ییاروش  نامه  ثداوح  نآ  دیلک  دوب و  یگرزب  ثداوح  نتـسبآ  هک  درپس  يا  هدنیآ 

.درک

هدرکن نییعت  نیشناج  وت  هک  دنراد  نامگ  مدرم  :»... تفگ شردپ  هب  رمع  نب  هللا  دبع  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم 
اج دوخ  لاح  هب  ار  نادنفـسوگ  نارتش و  هک  یلاح  رد  دـمآ  یم  وت  دزن  هک  یتشاد  ینارچ  دنفـسوگ  ای  ینارچ و  رتش  رگا  یتسارب.يا 

دبع .تسا .» رتمهم  مدرم  تیلوؤسم  ینابش و  اریز  ، دشاب یم  راکهبت  تسا و  هدرک  لامها  وا  یتفگ  یم  يداد و  یم  رظن  ، دوب هتـشاذگ 
نییعت نیشناج  رگا  : تفگ درک و  نم  هب  ور  دعب  تخادنا و  نییاپ  ار  شرس  يا  هظحل  ، تفرگ رارق  وا  هجوت  دروم  منخس  : دیوگ یم  هللا 

هتبلا ( 2  ) ...درک نییعت  نیشناج  رکب  وبا  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  منک  نییعت  نیشناج  رگا  و.درکن  نییعت  نیـشناج  مه  ص )  ) ربمایپ منکن 
رمع هب  هک  دـنا  هدرک  لقن  دوخ  خـیرات  رد  يربط  ،و  لماکلا رد  ریثا  نبا.درک  يراددوخ  ینیعم  صخـش  نییعت  زا  راک  زاغآ  رد  ، هفیلخ

نییعت ینیشناج  هب  دوب  هدنز  هدیبع  وبا  رگا  :» تفگ باوج  رد  وا  دوب و  بوخ  يدرک  یم  نییعت  ینیشناج  رگا  ! نینمؤملا ریما  ای  : دنتفگ
وبا مـالغ  ملاـس  رگا  « .تسا تما  نیا  نیما  وا  هک  مدینـش  تربـمغیپ  زا  [ متفگ یم  ] درک یم  لاؤس  نم  زا  مراـگدرورپ  رگا  ،و  مدرک یم 

انامه :» دومرف یم  هک  مدینـش  تربمایپ  زا  : مداد یم  باوج  مراگدرورپ  هذخاؤم  باوج  رد  مداد و  یم  رارق  نیـشناج  ، دوب هدنز  هفیذح 
هنوگچ : تفگ ،و  دز زاب  رس  تدش  هب  هللا  دبع  شرسپ  نداد  رارق  نیـشناج  زا  وا  «. دراد یم  تسود  یتخـس  هب  ار  گرزب  دنوادخ  ، ملاس

زجاع شنز  قالط  زا  هک  مهد  رارق  هفیلخ  ار  يدرم 
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»...؟ دناد یمن  حیحص  ار  شرسمه  قالط  :» تفگ ای  ؟و  تسا

ات مدرک  عمج  ار  مساوح  امـش  اب  يوگ  تفگ و  زا  سپ  :» تفگ باوج  رد  ، دوب بوخ  يدوب  هدرک  یتیـصو  رگا  : دـنتفگ وا  هب  مود  راب 
یلع فرط  هب  و   ) دشاب قح  يوس  هب  امـش  ندنار  هب  درف  نیرت  هتـسیاش  هک  منک  نییعت  امـش  يرایتخا  بحاص  هب  ار  يدرم  منک و  رکف 

یم ار  هدیـسر  هزات و  هویم  عون  ره  دـش و  تشهب  دراو  هک  مدـید  ار  يدرم  لاح  نآ  رد  ، سپ.تفرگ ارم  یـشوه  یب  تلا  درک ) هراشا 
رد هن  هک  متـساوخن  نم  ، سپ.تسا طلـسم  دوخ  نامرف  رب  دنوادخ  هک  متـسناد  ، دـهن یم  شدوخ  ریز  دنابـسچ و  یم  دوخ  هب  دـنیچ و 

هدومرف ناشیا  هرابرد  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  یهورگ  نیا  هب  هجوت  داب  امـش  رب  .منک  لیمحت  ار  يا  هفیلخ  مگرم  زا  سپ  هن  یگدـنز و 
نایم زا  دیاب  ، سپ .هللا  دیبع  نب  هحلط  ماوع و  نب  ریبز  ، دعـس ، نامحرلا دبع  ، نامثع ، یلع : زا دـنترابع  ناشیا  ،و  تشهب لها  دـننانآ  : تسا

شیراـی یبوـخ  هـب  دـننادب و  وـکین  ار  وا  يرازگراـک  دـیاب  دـندرک  باـختنا  یتسرپرـس  یماـگنه  دـننک و  باـختنا  ار  يدرم  ناـشیا 
نم : تفگ وا  باوج  رد  ع )  ) یلع.دوشن اروش  لخاد  ناشیا  اب  ات  درک  هراشا  ع )  ) یلع هب  سابع  ، دـندش نوریب  يو  دزن  زا  نوچ  «. دـنهد

ناشیا يارب  هفیلخ  ناتساد ! دوب  نیا.ینیبب  یهاوخ  یمن  هک  دید  یهاوخ  نآ  ، تروص نیا  رد  : تفگ سابع.منک  تفلاخم  مهاوخ  یمن 
زور رد.دـننیزگرب  ، دـنک یم  زارحا  ، وا گرم  زا  سپ  هک  یبـصنم  يارب  ار  دوـخ  زا  يدرف  هلیـسو  نادـب  اـت  درکن  نـییعت  یـشور  هار و 

درک و باـطخ  ، رفن شـش  نآ  زا  رـضاح  دارفا  هـب  ! دـش یم  باـختنا  ، وا زا  سپ  هـفیلخ  ، نآ اـب  هـک  درک  نـیعم  ار  یــشور  هـفیلخ  ، مود
نیا رگم  ، دیاین مراهچ  زور  ،و  دسرب مدرم  هب  شوخ  ربخ  دیاب  ،و  دینک تروشم  مه  اب  زور  هس  ، متفر ایند  زا  هک  یتقو  :» تفگ
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نآ  ) هحلط یلو.درادن  يار  قح  هنوگ  چیه  وا  یلو  دوش  یم  رضاح  هسلج  رد  تروشم  يارب  رمع  نب  هللا  دبع.دیشاب  هتـشاد  يریما  هک 
تروشم راک  هن  رگا  دیهد و  شرارق  راک  نایرج  رد  دمآ  زور  هس  نیا  رد  رگا  ، سپ.تسامش کیرـش  نداد  يار  رد  دوب ) بیاغ  زور 
تـسرپر نامثع  رگا.دـسرب  تیالو  ماقم  هب  - ناـمثع اـی  یلع  - درم ود  نیا  زا  یکی  زج  یـسک  منک  یمن  روصت  یلو...دـینک  رازگرب  ار 

او تسرد  هار  هب  ار  ناشیا  هک  نیا  هب  تسا  رت  هتـسیاش  وا  یلو  تسا  عبط  خوش  وا  ، دـسرب تیالو  هب  یلع  رگا  وخمرن و  يدرم  وا  دوش 
« ...دراد

دنتـسیاب هدامآ  اروش  ياضعا  رـس  يور  ، هتخآ حالـس  اب  ات  دـنک  باختنا  راصنا  زا  درم  هاجنپ  ات  داد  روتـسد  يراصنا  هحلط  وبا  هب  ، رمع
دنداد و يار  کی  ، رفن جـنپ  رگا  ، سپ :» تفگ وا  هب  هفیلخ.دـننک  دوخ  نایم  زا  يدرف  شنیزگ  هب  راداو  ار  ناشیا  ، هفیلخ نفد  زا  سپ  ، ات
نک و عطق  ار  ود  ره  رـس  ، دندرک تفلاخم  نت  ود  دندش و  يارمه  ، رفن راهچ  رگا  ،و  نزب ریـشمش  اب  ار  شرـس  ، درکن تقفاوم  رفن  کی 

نت رمع  نب  هللا  دـبع  مکح  هـب  رگا.دـننک  راـتفر  رمع  نـب  هللا  دـبع  يرواد  هـب  یتسیاـب  ، دـنداد يار  یکی  هـب  يرفن  هـس  هتـسد  ره  رگا 
- دندنادرگ ور  سک  نآ  هرابرد  مدرم  يار  زا  رگا  - ار هیقب  دیـشاب و  هارمه  تسا  فوع  نب  نامحرلا  دبع  هک  یهورگ  اب  امـش  ، دندادن

«. دینزب ندرگ 

لاـح هب  ار  ناناملـسم  نزب و  ار  رفن  شـش  ره  ندرگ  دندیـسرن  قـفاوت  هب  تـفرگ و  ناـیاپ  زور  هـس  رگا  :» تـفگ وا  ، رگید یتـیاور  هـب 
لقن.تفرگ رد  عازن  هرجاشم و  دندرک و  عامتجا  اروش  ياضعا  هفیلخ ، نفد  زا  سپ  «. دننک باختنا  يا  هفیلخ  دوخ  ات  راذگب  ناشدوخ 

و ع )  ) یلع عفن  هب  ریبز  تفر و  رانک  نامثع  عفن  هب  ، هحلط هک  دننک  یم 
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دبع هک  تسا  یهیدـب  ، تسردان ای  دـشاب و  تسرد  تیاور  نیا  هچ  .تشذـگ  دوخ  قح  زا  نامحرلا  دـبع  عفن  هب  صاقو  یبا  نب  دـعس 
نامثع ای  یلع  ، رفن ود  زا  یکی  هب  ار  باختنا  قح  هک  بیترت  نیا  هب  ، دـنک جراخ  نایرج  زا  ار  دوخ  اـت  ، تسا هتـشاد  میمـصت  ناـمحرلا 

ارچ.دریگب يدهعت  وا  زا  هک  نیا  زا  سپ  رگم  ، درک یمن  راذگاو  یلع  هب  اما.درک  راذگاو  نامثع  هب  يدـیدرت  چـیه  نودـب  وا  دـهدب و 
نیا يو  هب  شیداهنـشیپ  ناـمیپ.دوب  - طـیعم وبا  نب  هبقع  رتخد  موثلک  ما  - شیرداـم رهاوخ  رهوش  ناـمثع و  داـماد  ناـمحرلا  دـبع  هک 

یتسرپرـس هناهاوخریخ  ار  تما  دـهدن و  حـیجرت  يرگید  هب  ار  دـنواشیوخ  دـنکن و  يوریپ  سفن  ياوه  زا  دـشاب و  قح  وریپ  هک  : دوب
.دنک

نم :» تفگ وا  هب  نامحرلا  دبع.دریگب  تعی  دوخ  عفن  هب  ات  درک  داهنـشیپ  دندوب ) هرهز  ینب  هلیبق  زا  ود  ره  هک   ) نامحرلا دبع  هب  دـعس 
رتش ، هایگ زا  رپ  ، زبس رـس  تسا  یغاب  ، مدید باوخ  رد  یبش  اریز  ، تفر مهاوخ  رانک  ، مه لوبق  تروص  رد  مرادـن و  تسود  ار  تفالخ 

ناـهایگ نآ  زا  زیچ  چـیه  هب  تشذـگ  يریت  نوچمه  مراـنک  زا  ، مدوـب هدـیدن  ار  وا  زا  رتاـبیز  زور  نآ  اـت  هک  دـش  غاـب  نآ  دراو  يرن 
جراـخ غاـب  زا  اـت  تفرگ  ار  وا  یپ  دـش و  دراو  وا  لاـبند  هب  يرتـش  هک  دوب  هتفرن  نوریب  زونه  یلو  تشذـگ  غاـب  زا  اـت  درکن  یهجوت 

رتش ، سپـس.تفر یم  لوا  رتش  ود  یپ  رد  دش و  یم  هدیـشک  نیمز  هب  شراهم  هک  یلاح  رد  دش  دراو  یگرزب  رایـسب  رتش  ، هاگ نآ.دش 
یمن یـسک  یتسارب  ! موش یمن  یمراهچ  نآ  نم  دنگوس  ادخب  ، هن.درک ندیوج  ندـیرچ و  هب  عورـش  غاب  رد  دـش و  غاب  دراو  یمراهچ 

«. دنشاب یضار  وا  زا  مدرم  هک  دوش  رکب  وبا  رمع و  نیشناج  دناوت 

اب نامحرلا  دبع 
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رگید نامثع و  هب  شیرق  هلیبق  مومع  لیم  هک  تسا  یعیبط  درک و  تروشم  ، دوش تفالخ  راد  هدهع  دیاب  هک  یسک  هرابرد  شناتـسود 
دیـسر ارف  هک  موس  زور  ، درک داهنـشیپ  نامثع  هب  رگید  راب  و  ع )  ) یلع هب  راب  کی.دوب  ع )  ) یلع هب  لیامتم  یباحـص  ناگرزب  زا  مدرم 

دبع ، دش رپ  دجـسم  هک  ییاج  ات  دندرک  عامتجا  دجـسم  رد  نادادماب  مدرم.دنک  هرـسکی  ار  راک  ات  دوب  هتفرگ  میمـصت  نامحرلا  دـبع 
نم هب  ار  ناـترظن  ، دـندرگرب ناشرهـش  هـب  اهرهـش  مدرم  هـک  دـنراد  رظن  قاـفتا  هـمه  ! مدرم يا  :» تـفگ درک و  مدرم  هـب  ور  ناـمحرلا 
مه دوسا  نب  دادـقم.نک  تعیب  ع )  ) یلع اب  دنـشاب  هتـشادن  فـالتخا  ناناملـسم  هک  یهاوخ  یم  رگا  : تفگ رـسای  نب  راـمع  «. دـییوگب

میدرک تعاطا  میدینـش و  : مییوگ یم  ام  همه  ینک  تعیب  یلع  اب  وت  رگا  ، دیوگ یم  تسار  رامع  :» تفگ دز و  ار  فرح  نامه  هرابود 
یفـالتخا شیرق  یهاوـخ  یم  وـت  رگا  :» تفگ حرـس  یبا  نب  هللا  دـبع.دندرک  در  ار  گرزب  یباحـص  ود  نیا  فرح  شیرق  زا  نـت  ود  .

اب رگا  ، یتـفگ تسار  :» تفگ درک و  رارکت  ار  وا  فرح  زین  یموزخم  هعیبر  یبا  نب  هللا  دـبع  و   . نـک تـعیب  ناـمثع  اـب  دنـشاب  هتـشادن 
ار ناناملسم  یک  زا  وت  :» تفگ وا  هب  رامع.دز  يدنخبل  حرس  یبا  نبا  ، هاگ نآ  میدینش  لد  ناج و  هب  : تفگ میهاوخ  ینک  تعیب  نامثع 

حاـبم ار  وا  نوـخ  ربماـیپ  دــش و  دــترم  دــعب  دوـب و  هدروآ  مالــسا  ص )  ) ربماــیپ ناــمز  رد  حرــس  یبا  نـبا  .»؟ ینک یم  تحیــصن 
هب ار  ام  دـنوادخ  ! مدرم يا  :» تفگ ، داد رارق  بطاخم  ار  ناگمه  هک  یلاح  رد  رامع.دـنتخادرپ  وگتفگ  هب  ناـیوما  اـب  نایمـشاه.درمش 
یم زاـب  دوـخ  ص )  ) ربماـیپ تیب  لـها  زا  ار  تفـالخ  ارچ  ، سپ دوـمرف  نامدـنمجرا  دوـخ  نید  اـب  تـشاد و  یمارگ  شربماـیپ  هلیـسو 

وا باوج  رد  موزخم  ینب  هلیبق  زا  يدرم  »؟ دینادرگ
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؟ دنیزگرب يرادمامز  شیوخ  يارب  دهاوخ  یم  هک  راک  هچ  شیرق  هب  ارت.يداهن  نوریب  تمیل  زا  ار  اپ  ! هیمس رسپ  يا  :» تفگ

!«. نک هرسکی  ار  راک  ، دنروشب مدرم  هک  نیا  زا  شیپ  ! نامحرلا دبع  يا  :» تفگ نامحرلا  دبع  شیومع  رسپ  هب  صاقو  یبا  نب  دعس 

داهن وا  ياپ  شیپ  يا  هزات  طرش  تشاد و  هضرع  وا  رب  ار  تفالخ  هک  یلاح  رد  دیبلط و  ار  ع )  ) یلع ، نامحرلا دبع  هک  دوب  اج  نیا  رد 
وا باوج  رد  ع )  ) یلع »؟ ینک یم  راتفر  نیخیش  شور  ادخ و  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  هب  ایآ  ادخ  قاثیم  دهع و  داب  وت  رب  :» تفگ و 

یلع.ددنبب نامیپ  نیخیش  هویـش  راتفر و  يانبم  رب  ات  دشن  رـضاح  وا  یلو  ، دنک یم  لمع  شربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  ربارب  هک  : تفگ
 . منک راتفر  مناوت  دح  رد  دوخ و  ملع  هب  هک  مراودیما  :» يرگید تیاور  رد  و   . منک یم  داهتجا  مدوخ  رظن  ربارب  نم  یلو  :» تفگ (ع )

زاـب وا  هب  ، دوب هتفگ  ع )  ) یلع هب  هک  ار  هچنآ  دز  ادـص  ار  ناـمثع  ، ناـمحرلا Ș ،ع تفریذـپن ار  نامحرلا  دـبع  طرـش  ع )  ) یلع نوچ  و 
هضرع نامثع ) یلع و   ) ود نآ  رب  ار  نامیپ  نآ  راب  هس  نامحرلا  دبع  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و  !« يرآ :» تفگ نامثع.تفگ 

دنلب دجـسم  فقـس  فرط  هب  ار  شرـس  نامحرلا  دبع  ، هاگ نآ  يرآ  » داد یم  خساپ  نامثع  یلو  درک  یم  در  ع )  ) یلع راب  هس  ره.درک 
نامثع اب  ،و  متشاذگ نامثع  هدهع  هب  متـشاد  هدهع  رب  هک  ار  يا  هفیظو  نآ  نم  ! ایادخ راب  ! شاب هاوگ  ونـشب و  ! ایادخ راب  :» تفگ درک و 

.درک تعیب 

: درک ضارتعا  دوخ  هتفگ  نیا  اب  ، داد يور  هچنآ  رب  ع )  ) یلع

رد ادخ  زا  تسا و  هدیدنـسپ  ربص  هک  منک  یم  ربص  نم  ، سپ.دـیدش دـحتم  تیب ) لها   ) ام هیلع  امـش  هک  تسین  يزور  نیتسخن  نیا  »
مسق ادخ  هب   . مبلط یم  يرای  ، دیآ یم  شیپ  هچنآ 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 295 

http://www.ghaemiyeh.com


و «. دراد يدیدج  هدارا  زور  ره  دنوادخ  یلو.دهد  سپ  زاب  وت  هب  ار  نآ  هک  دیما  نیا  هب  رگم  يدناشنن  تفالخ  دنـسم  رب  ار  نامثع  وت 
نایز هب  یهار  :» تفگ وا  هب  نامحرلا  دبع  ( . 3 « ) دیاسب مشنم  رطع  رفن  ود  امـش  نایم  دنوادخ  :» دومرف نامثع  نامحرلا و  دبع  هب  سپس 
رداص ار  اروش  فلاخم  لتق  روتـسد  ، هتـشذگرد هفیلخ  هک  درک  یم  يروآدای  وا  هب  راتفگ  نیا  اب  هک  یلاح  رد  ( 4  ) نیزگم دوخ  ناج 

.تفر نوریب  دجسم  زا  «، دیسر دهاوخ  نایاپ  هب  همان  نیا  :» تفگ یم  هک  یلاح  رد  تعیب  زا  سپ  ( ، ع  ) یلع تسا و  هدرک 

یناسک زا  وا  هک  یتروص  رد  یتشاذـگاو  ار  وا  وت  مسق  ادـخ  هب  ! نامحرلا دـبع  يا  ناه  :» تفگ درک و  نامحرلا  دـبع  هب  ور  رامع  اـما 
اب هچنآ  دننام  هب  مسق  ادخ  هب  :» تفگ تفرگ و  ار  رامع  نخس  هتشر  دادقم  «. دنرگداد تقیقح  هب  دننک و  یم  يرواد  قح  هب  هک  تسا 

هچ.دنتــشاذگاو ار  يدرم  هـچ  یتــسارب  شیرق  زا  اتفگــش  ، ما هدــیدن  زگره  ، دــش ماــجنا  ص )  ) ربماــیپ زا  سپ  نادــناخ  نـیا  دارفا 
ور نامحرلا  دبع  ! « مدرک یم  ادیپ  یناروای  شاک  يا.ما  هدیدن  وا  زا  رتراگزیهرپ  رتاناد و  ، رترگداد ، يرواد ماگنه  هب  ار  یسک  ؟ میوگب
هک یـسک  : داد خساپ  نینچ  وا  هب  ، دادقم « .دـنروشب وت  رب  مدرم  هک  مسرت  یم  نیا  زا  نم  ! سرتب ادـخ  زا  ! دادـقم يا  :» تفگ درک و  وا  هب 

ياهدادیور اب  راصتخا  هب  هک  نونکا  ( . 5  ) دهد حـیجرت  تقیقح  رب  ار  شـسفن  ياوه  هک  تسا  يدرف  دراد  یم  او  بوشآ  هب  ار  مدرم 
دمآ تسد  هب  نآ  زا  هک  ار  یجیاتن  اهنامرآ و  ، اهفدـه میـشوکب  میهد و  رارق  تقد  دروم  ار  اهنآ  ات  تسا  هتـسیاش  میدـش ، انـشآ  اروش 

.دید دهاوخ  تسا  هدش  تبث  هدنیآ  تاحفص  رد  هک  ار  بلاج  بلاطم  زا  يرادقم  ، یمارگ هدنناوخ.میبایرد 

؟ دنتشاد یعضوم  هچ  ع )  ) یلع هب  تبسن  ملاس  هدیبع و  وبا 

بلطم نیا  زا  هفیلخ  ( 1)
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هدرپ ، درک یم  نـییعت  ار  رفن  ود  نـیا  زا  یکی  دـیدرت  یب  دـندوب  هدـنز  هفیذـح  وـبا  مـالغ  ملاـس  اـی  حارج و  نـب  هدــیبع  وـبا  رگا  هـک 
یم هک  دوـب  هدینـش  ربماـیپ  زا  زین   . تسا تما  نیا  نیما  هدـیبع  وـبا  :» تفگ یم  هک  دوـب  هدینـش  ص )  ) ربماـیپ زا  وا  هـک  اریز  ، تـشادرب

هدینـش یبلاطم  ع )  ) یلع هرابرد  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  اراکـشآ  راب  اههد  ، رمع هک  نآ  اب  تسادخ  هب  درف  نیرتدـنم  هقالع  ملاس  :» دومرف
.دز زاب  رس  تفالخ  هب  وا  نییعت  زا  ، دوب هدینشن  ار  نآ  دننام  يرگید  یباحص  چیه  هرابرد  هک  ، دوب

زا نم  تسا و  نم  زا  یلع  :» دوب هتفگ  ص )  ) ربمایپ نامه  ، تسا تما  نیا  نیما  وا  هک  دوب  هدومرف  هدـیبع  وبا  هراـبرد  ص )  ) ربماـیپ رگا 
زا سپ  ات  درکن  فظوم  ار  رگید  یباحـص  چیه  هدیبع و  وبا  ص )  ) ربمایپ و  «. دنکن نید  يادا  ع )  ) یلع زج  یـسک  نم  يوس  زا  میلع و 

ع)  ) یلع.دومرف اهتناما  يادا  هب  فظوم  تسناد و  راک  نیا  رب  نیما  ار  یلع  طقف  ، دـنک در  هکم  لها  هب  ار  اهتناما  راوگرزب  نآ  ترجه 
ترـضح نآ  هیدـف  ار  شناج  ،و  دـیباوخ ربماـیپ  رتسب  رب  لاـح  نیع  رد  ، درک یم  ساـسحا  ار  اـهرطخ  نیرتگرزب  هک  يزور  ناـنچ  رد 

هقالع ملاس  هک  یتسارب  :» تسا هدومرف  ص )  ) ربمایپ رگا.دـید  یمن  هتـسیاش  دوخ  ياج  هب  ار  یـسک  ص )  ) ربماـیپ ، فصو نیا  اـب.درک 
هب ارم  دـنوادخ  هک  : دومرف راوگرزب  نآ  اما.دراد  یم  تسود  ار  ملاس  دـنوادخ  هک  تسا  هدومرفن  وا  یلو   . تسادـخ هب  درف  نیرتدـنم 

راهچ نآ  زا  یکی  یلع  هک  دـش  روآدای  و.دراد  یم  تسود  ار  نانآ  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  تسا و  هدرک  رومام  نت  راهچ  یتسود 
نآ زا  یلو  دوب  هدینشن  ربمایپ  زا  ار  بلطم  نیا  مود  هفیلخ  رگا.درک  رارکت  راب  هس  ار  فرح  نیا  وا.تسا  نت 
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حتف زا  رمع  دـعب  رکب و  وبا  يرالاسهپـس  اـب  مالـسا  رکـشل  هک  یلاـح  رد  - ربیخ زور  هک  دوب  هدینـش  ار  نیا  زا  رتـالاب  یبـلطم  راوگرزب 
ياهژد

نوراه هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  هک  یهاوخ  یمن  وت  ایآ  ! یلع يا  » .تسا هدومرف  ار  نآ  زا  رتـالاب  ینخـس  ع )  ) یلع هراـبرد  ص )  ) ربماـیپ
ره :» دومرف رفن  نارازه  ربارب  رد  ریدغ  زور  ص )  ) ربمایپ »؟ دمآ دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  توافت  نیا  اب  ، یشاب یـسوم  هب  تبـسن 

، رادب نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ره  رادـب  تسود  ! ایادـخ راب.تسوا  رایتخا  بحاص  یلع  نیا  ، مدوب رایتخا  بحاص  نم  ار  سک 
رارق نیـشناج  ار  وا  هـک  نـیا  زا  هـفیلخ  ( ، ع  ) یلع هراـبرد  ص )  ) ربماـیپ ياـهیهاوگ  هـمه  نـیا  دوـجو  اـب  !« دراد نمـشد  ار  وا  هـک  ره 

یم تیـصو  رفن  ود  نآ  زا  یکی  هب  تبـسن  ات  دـندوب  هدـنز  ملاس  اـی  هدـیبع و  وبا  شاـک  يا  هک  تشاد  وزرآ  درک و  يراددوخ  ، دـهد
.دوب هدینش  ص )  ) ربمایپ زا  يا  هلمج  مادک  ره  هرابرد  هک  نیا  يارب  ؟ ارچ.درک

هب ، هدـیبع وبا  هرابرد  ص )  ) ربمایپ زا  یهاوگ  نینچ  رودـص  رد  ار  ام  ، قطنم ، دوش یم  كرد  یهاوگ  دوخ  زا  هک  نانچ  هتـشذگ  نیا  زا 
هدیبع وبا  نوچ  ، تسا تما  نیا  نیما  هدیبع  وبا  دشاب  هدومرف  ص )  ) ربمایپ میوش  دـقتعم  هک  تسا  راوشد  یـسب  اریز.دراد  یم  او  کش 

ص)  ) ربمایپ اـی  و.دـشاب  هتفگ  یخوش  يور  زا  ار  یتراـبع  نینچ  ص )  ) ربماـیپ اـسب  هچ.دوبن  رمع  اـی  رکب و  وبا  و  ع )  ) یلع زا  رت  نیما 
رد رمع  ، سپ ( . دندوب ص )  ) ربمایپ هباحـص  نایم  رد  هک  ینیما  دارفا  هچ  و   ) تسا تما  نیا  نیما  دارفا  هلمج  زا  هدیبع  وبا  : تسا هدومرف 

هیرگ تلع  هب  تیم  تسا  هدومرف  ربمایپ  هک  درک  تیاور  دوب و  هدینـش  دـب  يزور  رمع  هک  ناـنچ  ، تسا هدرک  هابتـشا  تراـبع  ندـینش 
باذع شنادناخ 
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باذع دنوادخ  :» تسا هدومرف  ص )  ) ربمایپ هک  تفگ  درک و  ضارتعا  وا  رب  - دوخ حیحص  رد  ملسم  لقن  قباطم  - هشیاع سپ.دوش  یم 
داهـشتسا « دشک یمن  شود  هب  ار  يرگید  هانگ  راب  یـسک  چـیه  هفیرـش  هیآ  هب  و  «، دـنک یم  دایز  شا  هداوناخ  هیرگ  ببـس  هب  ار  رفاک 

هن وگغورد و  هن  ات  دینک  لقن  نم  زا  امش  تفگ  وا  دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  هللا  دبع  شرسپ  رمع و  هک  دنتفگ  هشیاع  هب  هک  یماگنه.درک 
( . 6  ) دنک یم  اطخ  ییاونش  یهاگ  نکیل  ،و  دیشاب هدش  بیذکت 

؟ تسا یشرق  ریغ  يارب  تفالخ  ایآ 

شیرق صوصخم  تفالخ  بصنم  وا  رظن  هب  اریز  ، دراد یم  او  یتفگـش  هب  ار  اـم  هک  تسا  يرگید  بلطم  مود  هفیلخ  نانخـس  رد  ( 2)
نییعت يارب  ار  دوخ  یگدامآ  ، رمع همه  نیا  اب.دش  یم  راهظا  رکب  وبا  تفالخ  نارود  رد  ،و  وا دوخ  دـهع  رد  اسب  هچ  نخـس  نیا.تسا 

یکدوک رد  ار  ملاس  ، تشادن برع  اب  یتبـسن  ،و  دوبن شیرق  زا  ملاس  هک  یلاح  رد  ، تشاد زاربا  زین  هفیذح ، وبا  مالغ  ، ملاس يرادمامز 
هب ار  هفیذـح  وبا  تمدـخ  وا  هاگ  نآ  دـش و  دازآ  ، دوب هدـش  وا  کلام  هک  راـصنا  زا  ینز  تسد  هب  دـندوب و  هدروآ  سراـف  رختـسا  زا 

یگدامآ هفیلخ  ، اهنیا همه  مغر  یلع  ( . 7  ) تفای ترهش  هفیذح  وبا  يالوم  ملاس  مان  هب  تسناد  یمن  ار  شردپ  مان  نوچ.تفرگ  هدهع 
رد دیزرو  يراددوخ  دنک  نییعت  یتسرپرـس  هب  ار  یلع  هک  نیا  زا  یلو  تشاد  زاربا  ناناملـسم  يرادـمامز  هب  يو  نییعت  يارب  ار  دوخ 

.دومرف باختنا  يردارب  هب  ناناملسم  همه  نایم  زا  ار  وا  ربمایپ  هک  یسک  ،و  دوب ص )  ) ربمایپ يومع  رسپ  ع )  ) یلع هک  یلاح 

تشاد مورحم  باختنا  قح  زا  ار  راصنا  وا 

و.داد ار  هفیلخ  باختنا  قح  نینچ  مه  تفالخ و  هب  ندیسر  قح  ناشیا  هب  اهنت  ،و  درک باختنا  ار  شیرق  زا  رفن  شـش  مود  هفیلخ  ( 3)
تفلاخم قح  تما  ، رگید نخـس  هب  ، دـنهد ماجنا  دـنهد  یم  روتـسد  ناشیا  هچنآ  دـندرگب و  نانآ  درگ  ات  تخاـس  روبجم  ار  تما  هیقب 

.دوب شیرق  زا  یکی  مه  وا  هک  ، رمع هللا  دبع  ، درک عمج  نآ  دراو  رواشم  ناونع  اب  ار  یمتفه  صخش  وا.تشادن  ار  اروش  ياضعا 

زا هفیلخ  یتسیاب  یم  رگا  .درکن و  اروش  دراو  رواشم  ناونع  هب  - لقادـح - ای هدـننک و  باـختنا  ناونع  هب  ار  راـصنا  زا  کـی  چـیه  رمع 
يارب رگا  ،و  شیرق مدرم  هفیلخ  اهنت  هن  تسا  ناناملسم  همه  هفیلخ  وا  ، هنوگ نیدب  ، دشاب شیرق 
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هتـسناد کیرـش  ندرک  باـختنا  رد  - مک تسد  - ناناملـسم رگید  اـب  ار  ناـنآ  مالـسا  ارچ  سپ  ، تسا هدوبن  تفـالخ  رد  یقح  راـصنا 
یم یلع  هفک  دش  یم  ادیپ  یـسرتسد  نانآ  زا  یناسک  هب  رگا  ،و  دندوب ع )  ) یلع هب  لیامتم  شیرق  فالخ  رب  راصنا  ، اهنیا همه  اب  ؟ تسا

.تساوخ یمن  زگره  هفیلخ  هک  دوب  يزیچ  نامه  نیا  ;و  دیبرچ

اروش ياضعا  تالیامت 

تهج فلاخم  یتهج  زا  دوب  هدرک  رایتخا  دیدج  تفالخ  ياروش  ياضعا  شنیزگ  يارب  ، گرم هناتـسآ  رد  هفیلخ  هک  ار  یتیفیک  ( 4)
و.دوب هاگآ  نادـب  بوخ  ، هفیلخ هک  دنتـشاد  یتالیامت  اضعا  نآ  .درک  وضع  شـش  هب  رـصحنم  ار  اروش  وا.تفرگ  یم  ماـهلا  ع )  ) یلع

دعـس.دوب شرهاوخ  رهوش  يو و  داماد  نامحرلا  دـبع  دوب و  تفالخ  ناهاوخ  ناـمثع.دوش  یمن  هفیلخ  ع )  ) یلع زگره  هک  دوب  ادـیپ 
رکب وبا  اب  هک  ینامز  زا  میت  هلیبق  مشاه و  ینب  نایم  نوچ  ، تشادن یتبارق  ع )  ) یلع اب  هللا  دیبع  نب  هحلط  نامحرلا و  دـبع  يومع  رـسپ 

.دندوب یلع  فلاخم  تیرثکا  هنوگ  نیدب.تشادن  دوجو  یمرگ  هطبار  دندرک  تعیب 

یم ، هفیلخ شنیزگ  یگنوـگچ  يارب  ار  مزـال  ياهـشزومآ  رفن  شـش  نآ  هـب  ، گرم هناتـسآ  رد  هـفیلخ  ، دینـش هـک  یماـگنه  ع )  ) یلع
رد نم  رگا  :» دومرف - رمع هناخ  زا  جورخ  زا  سپ  - دـندوب شهارمه  هک  مشاه  ینبزا  یناسک  هب  وا.تفایرد  ار  بلطم  گنرد  یب  ، دـهد
ام زا  تفـالخ  :» تفگ ساـبع  شیومع  هب  و  «، .دیـسر دـیهاوخن  تراـما  هب  زگره  امـش  ، مشاـب شیرق )  ) امـش هلیبـق  ربناـمرف  امـش  ناـیم 

يرگید صخـش  هب  رگید  نت  ود  يدرف و  هب  رفن  ود  رگا.دیـشاب  تیرثکا  اب  تفگ  تخاس و  نم  ياـتمه  ار  ناـمثع  رمع )  ) ...تشگرب
زا ، دنک یمن  تفلاخم  نامحرلا ) دبع   ) شیومع رسپ  اب  هک  دعس  تسا ، نانآ  اب  نامحرلا  دبع  هک  دیـشاب  یناسک  اب  سپ  ، دندش یـضار 

ار يرگید  ، رفن ود  نآ  زا  یکی  ، هجیتن رد.دنرادن  يرظن  فالتخا  مه  اب  تسا و  نامثع  داماد  نامحرلا  دبع  یفرط 
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( . 8 « ) درادن نم  لاح  هب  يدوس  دنشاب  نم  اب  مه  رگید  رفن  ود  رگا  ،و  درامگ یم  تفالخ  هب 

: تسا هدومرف  هیقشقش ) هب  فورعم   ) دوخ هبطخ  رد  وا  تسا  هتفگ  نخس  ، دوخ تفالخ  مایا  رد  اهراب  عوضوم  نیا  زا  ماما 

یم هانپ  ایادـخ  ، سپ ، تشادـنپ نانآ  زا  یکی  ارم  هک  داد  رارق  یتعامج  نایم  ار  تفـالخ  رما  ، دومیپ ار  دوخ  هار  مه  رمع  هک  نیا  اـت  »...
هک ییاج  ات  دنتـشاد  اور  دیدرت  نم  هب  تبـسن  دنتـسناد و  يواسم  لوا  هفیلخ  اب  ارم  هنوگچ  ، دش لیکـشت  هک  ییاروش  نیا  زا  وت  هب  مرب 

يرگید ،و  دسح يور  زا  يدرم  هک  نیا  ات  ، مدرک يوریپ  نانآ  زا  بیشن  زارف و  رد  نم  نکیل  !و  ما هتفرگ  رارق  دارفا  نیا  رانک  رد  زورما 
ار اروش  ياضعا  رامش  ، هفیلخ رگا  ( 9  « ) ...رگید رفن  ود  نینچمه  ،و  دندرک ضارعا  نم  زا  نامثع  اب  يدـنواشیوخ  يداماد و  لیلد  هب 

یلع ندیسر  يارب  هار  هنیآ  ره  ، دوزفا یم  ، دنتشاد لیامت  ع )  ) یلع هب  هک  یناسک  زا  رفن  هس  ای  ود  ، نت شـش  نآ  هب  داد و  یم  شرتسگ 
.دوب یم  زاب  تفالخ  هب  (ع )

؟  دنشاب هارمه  ص )  ) ربمایپ ردارب  هورگ  اب  ات  دادن  روتسد  اروش  ياضعا  هب  هفیلخ  ارچ 

هب ار  مدرم  دـناوت  یم  هک  تسا  يدرف  نیرت  هتـسیاش  یلع  : تفگ تشادرب و  دوـخ  هدـیقع  نیا  يور  زا  هدرپ  - هنامیمـص - اـهراب ، هفیلخ
هارمه یهورگ  اب  اـت  دزاـس  روماـم  ار  اروش  ياـضعا  ، فـالتخا تروص  رد  هک  دوب  نیا  درخ  لـقع و  ياضتقا.دـهد  قوس  قح  بناـج 

هدومرف ص )  ) ربمایپ.دوش یمن  ادـج  زگره  نآرق  زا  تسا و  قح  اـب  یلع  ( ، ص  ) ربماـیپ تداهـش  هب  هچ  ، تساـهنآ اـب  یلع  هک  دنـشاب 
گرزب ع )  ) یلع.دـندرگ زاـب  وا  يوس  ضوح  راـنک  رد  اـت  دـنوشن  ادـج  مه  زا  زگره  ، راوـگرزب نآ  ترتـع  ادـخ و  باـتک  هک  تسا 

هک یهورگ  اب  - اه همغن  ارآ و  يواست  فالتخا و  تروص  رد  - درک رومام  ار  اروش  ياضعا  هفیلخ  نکیل  و.تسا  ص )  ) ربمایپ نادناخ 
دبع
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.دندادن نت  ، دوخ فالتخا  عفر  رد  رمع  نب  هللا  دبع  يرواد  هب  رگا  مه  نآ  ، دنشاب هارمه  تساهنآ  نایم  رد  نامحرلا 

رمع نب  هللا  دبع 

شردـپ.دراد دوجو  ضقانت  یعون  اروش  هب  شندرک  دراو  دروم  رد  هک  مینیب  یم  ار  راـکزیهرپ  ياوقت  اـب  رمع  نب  هللا  دـبع  نیمه  ( 5)
هتفگ اـی  تسا و  ناوتاـن  شنز  قـالط  زا  هک  دـهد  رارق  هفیلخ  ار  يدرم  هنوـگچ  :» تـسا هـتفگ  - میتـفگ رتـشیپ  هـک  ناـنچ  - وا هراـبرد 

تشونرس هک  یتفالخ  رما  رد  ات  تسین  هتسیاش  تسا  ناوتان  نینچ  نیا  هک  یسک  « .دیآ یمنرب  یبوخب  شرسمه  قالط  هدهع  زا  :» تسا
یم اروش  دراو  رواد  رواشم و  ناونع  هب  ار  وا  رمع  شردپ  ، اهنیا همه  اب  یلو  دریگ  رارق  تروشم  فرط  ، تسا هتـسباو  نادـب  ناناملـسم 

.دنک

ناهج مامت  دیـسر و  لتق  هب  نامثع  هک  نیا  زا  سپ  وا  هتبلا.دـش  راکـشآ  ع )  ) یلع زا  وا  هلـصاف  هللا و  دـبع  رظن  فعـض  ، اـهلاس زا  سپ 
تسیک و یلع  تسناد  یم  هک  نآ  اـب  وا.درک  يراددوـخ  ع )  ) یلع اـب  تعیب  زا  دـندرک  تعیب  ع )  ) یلع اـب  - ماـش مدرم  زج  هب  - مالـسا

ظفح ار  دوخ  عضوم  - تشاد همادا  لاس  جـنپ  دودـح  هک  ع )  ) یلع تفالخ  تدـم  مامت  رد  - تسا هتفگ  هچ  شا  هرابرد  ص )  ) ربماـیپ
دیزی نامز  رد  :» تسا هدروآ  ار  ریز  بلطم  دوخ  حیحص  رد  ملـسم  ! دنک تعیب  هیواعم  نب  دیزی  اب  ات  دش  یـضار  درم  نیمه  یلو  .درک 
قافتا ( 10  ) هرح ناتـساد  هک  هاـگ  نآ  دوب ) هتـسناد  حاـبم  - ینعم ماـمت  هب  - ار لوسرلا  هنیدـم  دـیزی  رگـشل  هک  یماـگنه   ) هیواـعم نب 

.دیراذگب ییاکتم  رمع ) نب  هللا  دبع   ) نامحرلا دبع  وبا  يارب  : تفگ عیطم  نب  هللا  دبع.دمآ  عیطم  نب  هللا  دبع  دزن  رمع  نب  هللا  دبع  ، داتفا
هک یـسک  : دومرف یم  هک  مدینـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا.منک  لقن  یثیدح  وت  يارب  ات  ما  هدـمآ  ، ما هدـماین  نتـسشن  يارب  وت  دزن  : تفگ وا 

یسک تعاط  تمدخ و  عنام 
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شندرگ رد  یتعیب  هک  یلاح  رد  - سک ره  درک و  دـهاوخ  تاقالم  ار  وا  ، درادـن ادـخ  ربارب  رد  یتجح  هک  یلاح  رد  ، تمایق زور  ، دوش
( . 11  ) تسا هدرم  تیلهاج  گرم  نوچ  ، دریمب - دشابن

درمـش و حابم  ار  هنیدـم  زیچ  همه  هک  یـسک  و  ع )  ) نیـسح ماما  لتاق   ) دـیزی تعیب  شندرگ  رد  اـت  دیـسرت  یم  هللا  دـبع  ، هنوگ نیدـب 
يراددوخ ص )  ) ربمایپ هدیزگرب  ردارب و  اب  تعیب  زا  رگا  هک  دیـسرتن  وا  یلو  ، دریمن تیلهاج  گرم  هب  ،و  دـشابن تسا ) ، هبعک رگناریو 

.دریمب تیلهاج  گرم  هب  ، دنک

یلو ، دریگب - طرش دیق و  یب  - ار تعیب  هملک  هک  دشاب  یحطس  ربمایپ  نانخس  كرد  رد  اج  نآ  ات  یباحـص  نیا  هک  ، تسا بجعت  ياج 
نیا اب  دـشاب و  نمؤم  ازج  زور  ادـخ و  هب  هک  دـید  یهاوخن  ار  یموق  زگره  : » تسا هدومرف  هک.دـنک  شومارف  ار  یلاـعت  يادـخ  هتفگ 

( . 12 « ) ...درادب تسود  تسا  زیتس  رد  شلوسر  ادخ و  اب  هک  ار  یسک  لاح 

( . ع  ) یلع يارب  دوب  یتالکشم  ثعاب  ،و  نامثع هب  دوب  یتمدخ  ، اروش رد  ، رمع نب  هللا  دبع  نتخاس  دراو  ، تقیقح رد  ، لاح ره  هب 

لتق هب  ، فلاخم دیدهت 

ای فلاخم و  لـتق  روتـسد  ، تسا دزناـبز  ص )  ) ادـخ لوسر  ادـخ و  زا  شتعاـطا  هک  گرزب  یباحـص  ، رمع ، منکن رواـب  نم  دـیاش  ( 6)
تفلاخم نامحرلا  دـبع  هورگ  اب  ، ارآ يواست  ماگنه  هک  دـنک  یـسک  لتق  هب  رما  هاگ  نآ  و.دـشاب  هدرک  رداص  ار  تیرثکا  اب  ناـفلاخم 

يرفن شش  ياضعا  هک  تسا  هداد  تداهش  ص )  ) ربمایپ هک  دوب  هتفگ  رمع  هتبلا.تسا  كانتشحو  رایسب  يراک  نیا  هک  یتسارب  ! دزرو
یم باـختنا  رگید  هورگ  هک  یـسک  اـب  تعیب  زا  شیراددوخ  لـیلد  هب  فلاـخم  نتـشک  هک  داد  رظن  لاـح  نیا  اـب  وا.دنتـشهب  لـها  زا 
لتق روتـسد  یتح  ! دنکن توعد  مه  ، مکح نآ  زا  یچیپرـس  هب  ای  مایق و  هب  ار  مدرم  ، فلاخم صخـش  نآ  هک  دنچ  ره  ، تسا زیاج  ، دـنک

رد هک  ار  یناسک  همه 
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: دیوگ یم  نآرق  هک  یلاح  رد  تسا  هفیلخ  رظن  نیا.درک  رداص  ، دننکن ادیپ  رظن  قافتا  يرما  رب  زور  هس  هلصاف 

رودـب ، شتمحر زا  دریگ و  مـشخ  وا  رب  دـنوادخ  ، تـسا مـنهج  رد  ندوـب  هنادواـج  شرفیک  ، دـشکب دــمع  هـب  ار  ینمؤـم  سک  ره  «و 
( . 13 « ) دزاس ایهم  شیارب  گرزب  یباذع  ، دراد

هک دـنچ  ره  ، دوش هتـشک  ، دزرو يراددوخ  تعیب  زا  دـنک و  تفلاخم  تیرثکا  اـب  ع )  ) یلع رگا  هک  دوب  نیا  اروش  ياهـشزومآ  همزـال 
دراد و تسود  ار  وا  هک  ره  رادـب  تسود  ! ایادـخ :» تسا هدومرف  وا  هراـبرد  ص )  ) ربماـیپ هچ  رگا  تسا و  ینمؤم  ره  راـیتخا  بحاـص 
، سپ ، تسادخ نمشد  دنک  ینمشد  ع )  ) یلع اب  سک  ره  هک  دیامرف  یم  نینچ  ربمایپ  یتقو  ! «. درادب نمشد  ار  وا  هک  ره  رادب  نمـشد 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  دشکب  ار  وا  هک  یسک  عضو 

اب تفلاخم  ای  وا و  اب  تفلاخم  تروص  رد  - ار ص )  ) ربمایپ نادناخ  گرزب  هباحـص و  ناگرزب  ات  دهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  رمع  هنوگچ 
يزور دوخ  رمع.تشکن  ار  نانآ  وا  دندرک و  یم  تفلاخم  ص )  ) راوگرزب ربمایپ  اب  ناناملـسم  هک  یتروص  رد  ؟ دشکب - نامحرلا دبع 
روتـسد ص )  ) ربمایپ یلو  ، درک تفلاخم  ربمایپ  اب  ، دـنوشن هارمگ  وا  زا  سپ  ات  دـسیونب  دوخ  تما  يارب  يا  هتـشون  تساوخ  ربماـیپ  هک 

رمع رظن  دیاش  !؟ تسا هدوب  ص )  ) ربمایپ رما  زا  رتسدقم  رتگرزب و  نامحرلا  دـبع  يار  رمع و  رما  ایآ.دادـن  ار  وا  تازاجم  ای  نتـشک و 
.دهد ماجنا  دناد  یم  حالص  هک  ار  يراک  ره  ات  تسا  هداد  وا  هب  قلطم  تارایتخا  شتفالخ  زاغآ  رد  وا  اب  ناناملسم  تعیب  هک  دوب  نیا 

نانآ دنک و  دودحم  ار  نانآ  ياهیدازآ  دـنک و  باختنا  ناشیا  فرط  زا  هک  دـهدب  ار  قح  نیا  هفیلخ  هب  ناناملـسم  تعیب  هک  ضرف  رب 
نتشک قح  هفیلخ  هب  یلو  ، دزاس مورحم  دوخ  قوقح  زا  ار 
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ناناملـسم تسا  نکمم  هنوگچ  دهد  یمن  - يو اب  يرکف  تفلاخم  درجم  هب  - دنا هدش  هداد  تشهب  هب  تراشب  هک  ار  یباحـص  ناگرزب 
؟ دوش یم  بوسحم  ناشیا  قوقح  زا  هن  تسوا و  قح  هن  هک  دنراذگاو  ار  يرما  هفیلخ  هب 

تعیب.دنناسرب لتق  هب  تسا  هتـسناد  مارح  ار  وا  لتق  دنوادخ  هک  ار  يدرف  ، دنرادن قح  یعمج  هتـسد  هچ  ییاهنتب و  هچ  ، ناناملـسم سپ 
نتشک شربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  ( . ص  ) ربمایپ تنس  ادخ و  باتک  هب  راتفر  هب  تسا  طورشم  هکلب  ، تسین طرـش  دیق و  یب  ، تفالخ

.دنناد یم  مارح  ار  نمؤم  دارفا 

نامحرلا دبع  هفیلخ و  ياهایؤر 

تسا و هدش  یغاب  دراو  يدرم  هک  دنیب  یم  ایؤر  رد  - یـشوهیب لاح  رد  - رمع هک  تسا  زیگنا  تفگـش  يدادیور  نیا  هک  یتسارب  ( 7)
رد - نامحرلا دبع.دهد  یم  رارق  دوخ  ریز  رد  دروآ و  یم  درگ  دوخ  دزن  ار  اهنآ  دـنک و  یم  هدیـسر  هزات و  هویم  ره  ندـیچ  هب  عورش 
هک دوش  یم  نآ  دراو  يرن  رتش.دنک  یم  هدهاشم  ار  یفلع  رپ  زبس  رس  غاب  باوخ  رد  - دراد ار  تفالخ  تشونرس  تیب  دصق  هک  یلاح 

رتـش ود  وا  رـس  تشپ  دوش و  لـیامتم  يزیچ  هب  هک  نیا  نودـب  دـنک  یم  روـبع  يریت  نوـچ  وا  راـنک  زا  تسا و  هدـیدن  نآ  زا  رتاـبیز 
ندـیرچ و هب  غاب  نایم  هک  دوش  یم  دراو  یمراـهچ  رتش  ، ود نآ  لاـبند  هب  دـنروخب و  غاـب  زا  يزیچ  هک  نیا  نودـب  دـننک  یم  تکرح 

.دوش یم  لوغشم  ندرک  راوخشن 

ره يو  ،و  درک دهاوخن  يراددوخ  ناناملسم  لاوما  رد  فارسا  زا  ، هدنیآ هفیلخ  هک  دنتسناد  دوخ  باوخ  زا  ایؤر  هدننیب  ود  زا  کی  ره 
دهاوـخ راوخــشن  دــیرچ و  دــهاوخ  داــتفا و  دــهاوخ  ورف  لاــملا ) تـیب   ) نآ رد  ،و  دــیچ دــهاوخ  ار  هدیــسر  هزاــت و  رت و  هوــیم 

نیا هب  تبسن  يراگنا  لهـس  هحماسم و  دماشیپ  هب  تبـسن  مه  يرادشه  ، دوخ يایؤر  رد  ایؤر  ناگدننیب  نآ  هک  دوبراوازـس  ، سپ.درک
هدهاشم نایرج 
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ناناملـسم لاوما  رد  فارـسا  زا  دور  یم  نامگ  هک  یـسک  ات  دنرب  راک  هب  ار  مزال  ياهطایتحا  ات  تسا  نانآ  هفیظو  هک  دـننیبب  ،و  دـننک
تفـالخ يارب  ار  یـصخش  اـیؤر  ناگدـننیب  زا  مادـک  ره  ، درک یم  اـضتقا  قطنم  ،و  دـباین تسد  تفـالخ  بصنم  هب  ، دـنکن يراددوـخ 

نیا زا  يدرف  شنیزگ.تساـسراپ  يداـم  لـئاسم  رد  دـنک و  یمن  فارــسا  ناناملــسم  لاوـما  رد  سک  نآ  دــناد  یم  هـک  دــنیزگرب 
یم ار  غاب  مامت  دنیچ و  یم  ار  هدیسر  هزات و  هویم  هک  ار  یسک  ندیسر  تفالخ  هب  ولج  تسناوت  یم  هک  دوب  یطایتحا  نیرتالاب  ، تسد

بجوم ،و  دش فارسا  زا  راددوخ  ياسراپ  صخش  ندرک  رود  ثعاب  هک  دنتفرگ  شیپ  ار  ینایرج  ایؤر  ناگدننیب  نکیل  و.دریگب  ، دعلب
.تسا روخ  رپ  نیچ و  هویم  تفر  یم  راظتنا  هک  دسرب  تفال  هب  یسک  ات  دش 

هب ار  ناـشیا  ، دوش راد  هدـهع  ار  ناناملـسم  روما  ماـمز  یلع  رگا  هک  : تفگ اـهراب  تشاد و  راـهظا  یلع  هراـبرد  ار  دوخ  رظن  ، رمع هتبلا 
یم ایوگ  تفگ  نامثع  هب  رمع  هک  دنک  یم  تیاکح  خیرات  و.درک  دـهاوخ  تیادـه  تسار  هار  هب  ای  داد و  دـهاوخ  قوس  قح  بناج 

هدرک راوس  برع  ندرگ  هب  ار  طیعم  یبا  ینب  نایوما و  وت  مدرک و  اورنامرف  ریما و  ناـنآ  هقـالع  رطاـخ  هب  شیرق  رب  ار  وت  نم  هک  منیب 
رد ار  وت  ، هدرک هلمح  وت  هب  برع  ناگرگ  زا  يا  هتسد  ، هجیتن رد  ، يا هدراذگ  زاب  ناناملـسم  یـضارا  لاوما و  رد  ار  ناشیا  تسد  يا و 

« ...دیرد دنهاوخ  یتخسب  ترتسب 

دباع اسراپ و  يدرف  هک  درک  یم  تابثا  ، تخانش یم  ار  وا  هک  یسک  ره  يارب  نیخیش  نارود  رد  ربمایپ و  راگزور  رد  ع )  ) یلع شور 
،و دـندوب هتخادرپ  یبایماک  لام و  بسک  هب  هباحـص  ناگرزب  زا  یخرب  هک  یلاح  رد  ، تسین لـیاق  یـشزرا  يداـم  روما  يارب  هک  تسا 

اهدص هب  نانآ  زا  یضعب  تورث 
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یگدـنز تاحوتف  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  ع )  ) یلع اما.دوب  فوع  نب  نامحرلا  دـبع  نانآ  زا  یکی.دوب  هدیـسر  اهنویلیم  هب  اـی  رازه و 
هن وا.شیاـسآ  هاـفر و  اـت  دوب  رتکیدزن  تشیعم  قیـض  یتخـسب و  هک  تشاد  ار  یگدـنز  ناـمه  زین  مالـسا  تاـحوتف  زا  سپ  ، درک یم 
زا دـناخرچ و  یم  ار  شا  هداوناخ  درک و  یم  یگدـنز  ، هدرکافتکا لاملا  تیب  يررقم  هب  اـهنت  وا.یتسد  هداـشگ  هن  درک و  يرگادوس 

( . 14  ) دوزفین نآ  رب  يزیچ  رگید  ،و  درک يرادیرخ  عبنی  » رد ینیمز  نآ  دازام 

زج - یـسک يو  زا  سپ  زگره  تشادنپ  یم  هناقداص  هک  يدرم  ود   ) تسا نینچ  ، درم ود  نآ  هرابرد  گرم  هناتـسآ  رد  هفیلخ  رظن  رگا 
لمح ع )  ) یلع نداد  رارق  نیـشناج  رب  طایتحا  ربانب  ار  دوخ  يایؤر  هک  دوب  راوازـس  دیـسر ) دـهاوخن  تفالخ  هب  - رفن ود  نآ  زا  یکی 
لهـس لاـمتحا  وا  هب  تبـسن  هک  یـسک  رب  ، عطق روطب  ع )  ) یلع هفک  هک  داد  یم  لیکـشت  یتروـص  هب  ار  اروـش  لقادـح  اـی  ،و  درک یم 

زا يو  بانتجا  نتشیوخ و  هب  تبسن  یلع  يریگتخس  دروم  رد  ، فوع نب  نامحرلا  دبع.دبرچب  ، تفر یم  ناناملـسم  لاوما  رد  يراگنا 
درف زا  ار  تفالخ  هک  دنتفرگ  یتامیمـصت  دـندرکن و  كرد  ار  رادـشه  ، اهایؤر نابحاص.دوبن  عالطا  یب  ، ناناملـسم لاوما  رد  فارـسا 

شـشوک هزیگنا  رادـشه  نآ  هک  نیا  ياج  هب  سپ.درک  نیمـضت  راگنا  لهـس  يدرف  يارب  ار  نآ  یباـیتسد  تخاـس و  رود  راـگزیهرپ 
.تخاس ناسآ  ار  رطخ  هب  یبایتسد  ، دوش رطخ  زا  يرود  هب  اهایؤر  ناگدننیب 

نامحرلا دبع  طرش 

یطرـش ، دنک لمع  نیخیـش  شور  قباطم  دیدج  هفیلخ  هک  درک  هضرع  نامثع  یلع و  هب  دوخ  تعیب  رد  نامحرلا  دبع  هک  یطرـش  ( 8)
هاگ ره.دـنک  راتفر  شربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  ربارب  هک  دوب  مزال  يا  هفیلخ  ره  رب.تشادـن  یهجوم  لیلد  هنوگ  چـیه  دوب و  دـیاز 

مالسا نیناوق  هب  دیدج  هفیلخ 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 307 

http://www.ghaemiyeh.com


مارح شیارب  وا  زا  يوریپ  ، دـنک هدـهاشم  ییاـطخ  دوخ  زا  شیپ  هفیلخ  شور  رد  تسا و  هدوـب  وا  زا  شیپ  هک  دـشاب  یـسک  زا  رتاـناد 
ادخ باتک  هتبلا.تسا  هدش  بکترم  یگرزب  ياطخ  دهد  رارق  شربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  ربارب  رد  ار  نیخیش  راتفر  رگا.دوب  دهاوخ 
مزال بجاو و  ص )  ) ربمایپ تامیلعت  ادخ و  باتک  زا  يوریپ  نیاربانب  دنک و  یمن  اطخ  غیلبت  رد  ص )  ) ادخ لوسر  تسین و  ریذپ  اطخ 

باتک و رانک  رد  ناشیا  شور  نداد  رارق  اهنت  هن  سپ  ، دنتـسه اطخ  باکترا  ضرعم  رد  هدبز  ناناملـسمریاس  دـننام  نیخیـش  اما.تسا 
.دشاب نید  رد  يراذگتعدب  دیاش  هکلب  تسین  ینتفریذپ  هجوم و  يراک  تنس 

دوب و یمن  ربارب  هدش  لزان  یحو  يانبم  رب  ادـخ  لوسر  بناج  زا  ینامیپ  يانبم  رب  تفالخ  رگا  هک  میدـش  روآدای  مهدزناش  لصف  رد 
اب.دـشاب عورـشم  ینوناق و  دوب  نکمم  ، تفرگ یم  رارق  هباحـص  دـننام  یتلیـضف  اب  تیلقا  شنیزگ  اب  ای  مدرم و  هدوت  باختنا  تسد  هب 

: هلمج نآ  زا  تسین  یفنم  ياه  هبنج  یضعب  زا  یلاخ  شتیعورشم  مغر  یلع  ، اهنیا همه 

رگید دـننام  ندـش  باختنا  زا  شیپ  وا  ، اریز ددرگ  یمن  سدـقم  ، یعرـش نیناوق  تروص  هب  ، هدـش باختنا  هفیلخ  راـتفگ  راـتفر و  هتبلا 
اریز ، تـسا یقاـب  عـضو  ناـمه  هـب  زین  باـختنا  زا  سپ  تـسا و  هدوـب  اـطخ  شزغل و  ضرعم  رد  شراـتفر  راـتفگ و  ، كاـپ ناناملـسم 

، دشاب رادروخرب  يدودحم  شنیب  زا  رگا  دزاس و  یمن  اناد  ملاع و  ار  وا  ، دشاب هاگآان  رگا  دنک و  یمن  ضوع  ار  وا  تیصخش  ، باختنا
نادـهتجم رگید  نوچ  يدـهتجم  هک  تسا  نیا  دور  یم  راظتنا  يا  هفیلخ  نینچ  يارب  هک  يزیچ  تیاهن  دـنک و  یمن  لـماک  ار  وا  ملع 

زا ریغ  يرگید  دهتجم  زا  ات  تسا  زیاج  زین  نادهتجمان  يارب  .دنک  تقفاوم  يو  اب  يرگید  دهتجم  هک  تسین  مزال  سپ.دشاب 
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.دننک دیلقت  وا 

هک نیا  حیـضوت  ، تسا رانک  رب  یفنم  هبنج  نیا  زا  دـیآ  مهارف  ادـخ  لوسر  ادـخ و  نییعت  اب  هک  یتفالخ  میدـش  روآدای  لـصف  نیا  رد 
صخـش نآ  زا  ات  تسا  بجاو  ناناملـسم  مامت  رب  دنک  یم  شرافـس  یحو ، دانتـسا  هب  ، ینیعم صخـش  تفالخ  هب  تبـسن  ربمایپ  یتقو 

.دوب دهاوخ  ص )  ) ربمایپ صخش  اب  تفلاخم  يو  اب  ناشیا  تفلاخم  اریز  ، دننک يوریپ  راتفر ، راتفگ و  رد  ، شرافس دروم 

تفالخ ،و  باحـصا باختنا  اب  لوا  هفیلخ  تفالخ  اریز  ، دندیـسرن تفالخ  هب  شربمایپ  ادـخ و  بناج  زا  یناـمیپ  هیـصوت و  اـب  نیخیش 
هک دنـشاب  یمن  نیا  زا  رتارف  هفیلخ  ود  نآ  ، سپ.دـش ماجنا  ، مدرم تعیب  اب  زین  هدوب و  یباختنا  دوخ  هک  لوا  هفیلخ  نییعت  اب  مود  هفیلخ 

ناشیا شور  زا  ات  تسین  بجاو  ود  نآ  زا  سپ  هفیلخ  رب  ، نیاربانب.دراد هار  نانآ  رظن  رد  اطخ  مه  باوص و  ناـکما  مه  هک  دـندهتجم 
هفیلخ اب  مود  هفیلخ  دوخ  هتـشذگ  نیا  زا.تسا  نانآ  زا  رتاناد  هک  دـشاب  بلاط  یبا  نب  یلع  دـننام  يدرف  رگا  صوصخب  ، دـنک يوریپ 
لاوما میـسقت  ماظن  رد  هلمج  زا  يدراوم  رد  درکن و  يوریپ  وا  زا  شراتفر  شور و  مامت  رد  تشادـن و  رظن  قافتا  لیاسم  همه  رد  لوا 

داهج هقباس و  يانبم  رب  ، رمع ،و  درک یم  میـسقت  ناـسکی  ار  لاوما  نآ  ربماـیپ  زا  يوریپ  هب  رکب  وبا  اریز  ، دوب فلاـخم  وا  اـب  ناناملـسم 
زا سپ  هفیلخ  يارب  ، تشاد فالتخا  ضقانت و  مه  اب  هفیلخ  ود  نآ  شور  هک  یلاح  رد  سپ.دـش  یم  لـئاق  زاـیتما  ناـنآ  ناـیم  ناـشیا 

.دنک راتفر  ود  نآ  شور  ربارب  ، دوب لاحم  - تساوخ یم  مه  رگا  - ناشیا

يزیچ نتخاس  دراو  تعیرش و  رد  یبلط  هدایز  ، دنک راتفر  نیخیـش  شور  هب  ات  دهاوخ  یم  دیدج  هفیلخ  زا  نامحرلا  دبع  هک  نیا  ، سپ
نیا ، همه نیا  اب.تسا  هدوبن  نید  زا  هک  تسا  نید  رد 
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یلو درک  هیصوت  مود  هفیلخ  هب  لوا  هفیلخ  هک  یتسارب.دوب  رتغاد  شآ  زا  هساک  نامحرلا  دبع  هک  اتفگـش.دوب  نکمم  ریغ  یتساوخرد 
رما مود  هفیلخ  هک  یماگنه.درکن  یطرش  شربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  هب  لمع  زا  شیب  وا  اب  دنک و  راتفر  وا  شور  هب  ات  دشن  روآدای 

.دنک راتفر  رکب  وبا  شور  ای  وا و  شور  هب  ات  درکن  طرش  يدعب  هفیلخ  هب  داد  بیترت  ار  اروش 

ع)  ) یلع زا  ییاهر  يارب  دوب  يرازبا  طرش  نآ 

طورـش زا  دنک  یم  هک  یطرـش  دنادن  هک  دشاب  هداس  هزادنا  نیا  ات  ، دوب هتـسجرب  باحـصا  زا  هک  فوع  رـسپ  متـسین  دقتعم  هک  نیا  اب 
نیا وا  ، تقیقح رد.دش  یمن  لیاق  وا  يارب  یمهم  تیحالـص  نینچ  گرم  هناتـسآ  رد  هفیلخ  دوب  هداس  دح  نیا  ات  وا  رگا  ، تسین زاجم 

مدـقم یلع  رب  ار  نامثع  يا  هناـهب  چـیه  نودـب  اـت  دوب  راوشد  وا  يارب  اریز  ، درک حرطم  ع )  ) یلع زا  ییاـهر  يارب  ار  زاـجم  ریغ  طرش 
زا يدحا  هن  دوب و  اهنآ  دجاو  نامثع  هن  هک  یلاح  رد  دوب  ص )  ) ربمایپ اب  يدـنواشیوخ  داهج و  ، شناد ، هقباس ياراد  ع )  ) یلع.درادـب
دـض عضوم  رد  ، هجوم یلیلد  نودب  ، خـیرات مه  باحـصا و  ربارب  رد  ار  وا  ، تشاد مدـقم  ع )  ) یلع رب  ار  نامثع  ، هک نیا  ، سپ.باحـصا

هک نآ  اب  ، تشاد هضرع  ع )  ) یلع هب  ار  طرـش  نآ  ، نامثع زا  شیپ  ،و  دیـشیدنا هراچ  نامحرلا  دبع  هنوگ  نیدـب.داد  یم  رارق  ع )  ) یلع
رد دناسر  تفالخ  هب  ار  نامثع  هلیـسو ، نادب  ، و.درک دهاوخ  لوبق  نامثع  یلو  تفریذـپ  دـهاوخن  ار  طرـش  نیا  ع )  ) یلع تسناد  یم 

كزان رایـسب  هدرپ  نآ  یلو.درک  یم  ناهنپ  نآ  اب  ار  دوخ  فدـه  هک  تشاد  رایتخا  رد  يا  هناهب  یلیلد و  شراک  نیا  يارب  هک  یلاـح 
يدرکن رادمامز  ار  وا  ! دنگوس ادخ  هب  :» تفگ درک و  مهتم  ار  نامحرلا  دبع  ع )  ) یلع دوز  یلیخ.دوب 
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هب ار  نآ  هک  دیما  نیا  هب  رگم 

درک دوش  یم  لالدتسا  نادب  نامحرلا  دبع  دوس  هب  هک  يزیچ 

.دوش لالدتسا  تسا  هدش  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  هک  یثیدح  ود  هب  ، درب راکب  تعیب  رد  فوع  نب  نامحرلا  دبع  هک  یطرش  يارب  اسب  هچ 

مـشچ اـب  !« دـینک ادـتقا  - رمع رکب و  وبا  - دـننم زا  سپ  هک  یناـسک  هب  :» دومرف ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  نیا  ثیدـح  ود  نآ  زا  یکی  ( 1)
رب تلـالد  ، ثیدـح هک  نیا  ، یکی ، متـسین دـقتعم  ثیدـح  نیا  یتسرد  هب  ، لـیلد دـنچ  هب  ، ثیدـح نیا  دنـس  رد  يریگ  هدرخ  زا  یـشوپ 

يراخب ، گرزب نادنمشناد  هک  ار  یتیاور  هک  یتروص  رد.دراد  ( ، ص  ) ربمایپ هلیسو  هب  رمع ) رکب و  وبا   ) نیخیش نتفرگ  رارق  نیـشناج 
هک تسا  تهج  نآ  هب  منکن  نییعت  نیشناج  نم  رگا  :» تفگ ، رمع تیاور  نآ  ربارب  میدروآ  دنا  هدرک  لقن  رمع  زا  حیحص  رد  ، ملسم و 
هب ار  ود  نیا  زا  مادـک  چـیه  ص )  ) ربمایپ هک  دـنگنهامه  ناناملـسم  همه  رمع  رکب و  وبا  نامز  زا  « .درکن نییعت  نیـشناج  ص )  ) ربماـیپ

.درکن نییعت  تفالخ 

وبا اـب  تعیب  هب  ناناملـسم  توـعد  ماـگنه  ، هفیقـس زور  رد  رمع  ، دوـب هدرک  ناـیب  ، تسا هدـمآ  ثیدـح  رد  ار  هـچنآ  ص )  ) ربماـیپ رگا 
هب رکب  وـبا  یگتــسیاش  تاـبثا  يارب  رمع  ، دوـب هـتفگ  تـسا  ثیدـح  نـیا  رد  هـچنآ  ص )  ) ربماـیپ رگا.درک  یم  لالدتــسا  نادـب  ، رکب

رومام ار  وا  ربمایپ  هک  نیا  ای  ،و  تسا هدوب  راغ  رد  ص )  ) ربمایپ هارمه  رکب  وبا  هک  دـنک  لالدتـسا  نیا  هب  اـت  تشادـن  يزاـین  ، تفـالخ
یم زامن  ناناملسم  اب  ص )  ) ربمایپ ندوبن  رد  زین  نارگید  رذوبا و  هفیذح و  وبا  مداخ  ملاس  اریز  ، دناوخب زامن  ناناملـسم  اب  تسا  هدرک 
نیا ای  درادن و  نامیا  شیرق  زا  هریت  نیا  هب  زج  برع  دیوگب  هک  نیا  ياج  هب  رکب  وبا  صخـش  دوب  تسرد  ثیدح  نآ  رگا.دـندناوخ 

نادب راصنا  ربارب  رد  هفیقس  زور  «، دنرما نیا  رایتخا  نابحاص  شیرق  :» تسا هدومرف  ص )  ) ربمایپ هک 
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رمع ای  هدیبع و  وبا  اب  تعیب  هب  توعد  ار  ناناملـسم  هفیقـس  زور  رد  رکب  وبا  ، دوب حیحـص  ثیدح  نیا  رگا.درک  یم  لالدتـسا  ثیدح 
هدـمآ ثیدـح  رد  ییاهنت  هب  نانآ  يود  ره  مان  هک  اریز  ، دـنک توعد  رمع  اب  تعیب  ای  دوخ و  اـب  تعیب  هب  تسیاـب  یم  هکلب  ، درک یمن 

.تسا

رد دوخ  طرـش  هضرع  ماگنه  هب  فوع  نب  نامحرلا  دبع  نامگ  یب  ، دوب یم  ص )  ) ربمایپ هتفگ  تسا  هدمآ  ثیدـح  نیا  رد  هچنآ  رگا 
.درک یم  لالدتسا  ثیدح  نادب  نیخیش ) شور  هب  راتفر   ) طرش نآ  یتسرد  نداد  ناشن  يارب  ع )  ) یلع اب  تعیب 

ربمایپ روتسد  هب  نیخیش  هویش  ربارب  راتفر  درک و  یمن  يراددوخ  طرـش  نآ  لوبق  زا  ع )  ) یلع کش  یب  ، دوب حیحـص  ثیدح  نیا  رگا 
هدوب ص )  ) ربماـیپ ننـس  اـه و  هتفگ  هب  مدرم  نیرتاـناد  ادـخ و  لوسر  ادـخ و  هب  تبـسن  درف  نیرتـعیطم  یلع  ،و  دوب یم  بجاو  (ص )

.تسا

وا و قح  تفالخ  هک  دـش  یمن  یعدـم  ناـمگ  یب  درک و  یمن  يراددوخ  رکب  وبا  اـب  تعیب  زا  یلع  ، دوب یم  تسرد  ثیدـح  نیا  رگا 
- درک یچیپرـس  يو  اب  تعیب  زا  یلع  هک  يزور  - رکب وبا  هنیآ  ره  ، دوب یم  حیحـص  ثیدـح  نآ  رگا.تسا  ص )  ) ربماـیپ نادـناخ  قح 

یلع هب  رکب  وبا  نکیل  و.دننک  تعیب  هب  روبجم  ار  ع )  ) یلع.شتسود وا و  ات  دش  یمن  ادیپ  يزاین  تسج و  یم  لالدتـسا  ثیدح  نادب 
دوش روآدای  تسیاب  یم  رکب  وبا  ، دوب هدرک  نایب  ار  ثیدـح  ياوتحم  ص )  ) ربماـیپ رگا.دـنا  هدرک  باـختنا  ار  وا  مدرم  هک  تفگ  (ع )

.تسا هدرک  باختنا  ار  وا  ص )  ) ربمایپ هک 

ات دنتشادن  رظن  قافتا  زیچ  همه  رد  نیخیـش  اریز  ، دنک یم  رما  ضیقن  دض و  لامعا  ماجنا  هب  ار  ناناملـسم  ثیدح  نیا  ، هتـشذگ نیا  زا 
ره رمع  هک  یلاح  رد  درک  ص )  ) ربمایپ زا  يوریپ  هعتم  دقع  عتمت و  جح  رد  رکب  وبا.دـنک  يوریپ  ود  نآ  زا  دـناوتب  ناملـسم  درف  کی 

يود
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: دوـب هتفگ  هـک  مـیدروآ  دوـب  هدرک  لـقن  رمع  زا  دوـخ  حیحـص  رد  ملـسم  هـک  ار  یتـیاور  شیپ  لـصف  رد  .تخاـس  عوـنمم  ار  اـهنآ 
بسانم ياههاگیاج  رد  نآرق  هتبلا  .درمش  یم  لالح  تساوخ  یم  هک  یبیترت  ره  هب  تساوخ و  یم  ار  هچنآ  شربمایپ  يارب  ، دنوادخ »
جاودزا دینک  یعطق  و.دینک  مامت  - تسا هدرک  رما  امـش  هب  دنوادخ  هک  نانچ  - يادخ يارب  ار  هرمع  جح و  ، سپ.تسا هدش  لزان  دوخ 

« درک مهاوخ  راسگنـس  ار  وا  گنـس  اب  هک  نیا  رگم  ، داد دهاوخن  ماجنا  نیعم  تدم  ات  ار  ینز  اب  حاکن  يدرم  زگره  ، سپ.ار نانز  نیا 
( . 15)

یتروص رد  ، دنموصعم اطخ  زا  راتفر  راتفگ و  رد  نیخیش  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  کش  یب  ، دشاب حیحص  ثیدح  نیا  رگا  ، نآ رب  هوالع 
.دندرک یم  اطخ  زین  ود  نآ  ( ، ص  ) ربمایپ هتسیاش  باحصا  رگید  دننام  هکلب  ، دنا هدوبن  نانچ  تسا  یهیدب  اهنت  هن  هک 

ره  . تسا هداد  رارق  رمع  بلق  نابز و  رب  ار  قح  دنوادخ  :» دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ربمایپ  زا  هک  تسا  یثیدـح  رگید  ثیدـح  اما 
ادـتقا يو  هب  وا  زا  سپ  يافلخ  هک  دوب  یم  راوازـس  ، سپ ، دوب هداد  رارق  رمع  نابز  رب  ( - ص  ) ربماـیپ یهاوگ  هب  - ار قح  دـنوادخ  هاـگ 

هک دنک  طرـش  - دشاب سک  ره  - موس هفیلخ  اب  فوع  نب  نامحرلا  دـبع  ات  درادـن  دوجو  یهجوم  لیلد  چـیه  ، تروص نیا  رد  ،و  دـننک
.دنک راتفر  مود  هفیلخ  شور  هب  یتسیاب 

هدوــب هتــشاد  زاربا  یبئاــص  رظن  دروــم  نآ  رد  رمع  هـک  تـسا  هدوــمرف  يدادــیور  رد  ار  نخــس  نـیا  ص )  ) ربماــیپ هـک  اــسب  يا 
هدـنار - هژیو دادـیور  نآ  رد  رظن  نیا  راـهظا  رد  - رمع بلق  ناـبز و  رب  ار  قـح  دـنوادخ  هـک  تـسا  هدوـمرف  ص )  ) ربماـیپ ، سپ.تـسا

.تسا قح  دیوگب  رمع  هچ  ره  هک  دیوگب  ناناملسم  هب  تسا  هتساوخ  ص )  ) ربمایپ مییوگب  هک  تسین  یقطنم.تسا 

بوسنم هملک  نیا  رگا 
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ره رد  ، دوب دهاوخ  اطخ  زا  رمع  تمـصع  رب  ص )  ) ادخ لوسر  يوس  زا  یهاوگ  هنیآ  ره  ، دوش ینعم  ظفل  رهاظ  قباطم  ص )  ) ربمایپ هب 
یتح ناناملـسم  همه  هک  یتروص  رد  ، ییایند روما  رد  هچ  دشاب و  ینید  روما  رد  هچ  درادـب  راهظا  هک  يرظن  ره  دـیوگب و  هک  ینخس 

زا موصعم  ینید  روما  غیلبت  رد  طـقف  ص )  ) ربماـیپ هک  دـندقتعم  دـنرادن و  یتـشادرب  هدـیقع و  نینچ  ص )  ) ربماـیپ صخـش  دروـم  رد 
نآ زا  ، تـسا هـتفگ  قـح  اـب  راـگزاسان  ینخـس  دروـم  دـنچ  رد  رمع  هـک  تـسا  یخیراـت  تایهیدـب  زا  نـیا  یتـسارب  ( . 16  ) تساـطخ
رمع زور  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  دوخ  هریـس  رد  ماشه  نبا.درک  راـکنا  - ناـهج دوردـب  ماـگنه  هب  - ار ص )  ) ربماـیپ ندرم  ، رمع : هلمج

یسوم هک  نانچ  ، ددرگ یمرب  ربمایپ  هک  دنگوس  ادخ  هب.تسا  هدرم  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دننک  یم  نامگ  ناقفانم  زا  یهورگ  :» تفگ
( . 17  ) دوش هدیرب  تسا  هدرم  ص )  ) ادخ لوسر  دنرب  یم  نامگ  هک  یناسک  ياپ  تسد.دیاب و  تروص  نآ  رد  ، تشگرب

اب نتفگ  نخـس  لوغـشم  رمع  دید  ، دـش نوریب  هناخ  زا  زور  نآ  رکب  وبا  هک  تسا  هدرک  لقن  دوخ  حیحـص  زا  مشـش  دـلج  رد  يراخب 
هب ور  رکب  وبا  ، دندمآ وا  فرط  هب  دندرک و  كرت  ار  رمع  مدرم  سپ.درک ، يراددوخ  نتـسشن  زا  رمع  ! نیـشنب ، رمع : تفگ ، تسا مدرم 
یم ار  ادخ  هک  ره  تسا و  هتفگ  تایح  دوردب  دمحم  سپ  ، دیتسرپ یم  ار  ص )  ) دمحم امش  زا  سک  ره  ، دعب اما  :» تفگ درک و  مدرم 

وا زا  شیپ  هک  ادخ  لوسر  زج  تسین  یـسک  ، دمحم : تسا هدومرف  دیجم  نآرق  رد  دـنوادخ.دریم  یمن  تسا و  هدـنز  دـنوادخ  ، دتـسرپ
توـالت ار  هیآ.مدینـش  رکب  وـبا  زا  هک  نیا  رگم  ، متـسناد یمن  ار  نآ  مسق  ادـخ  هب  : تفگ ، نآ زا  سپ  ، رمع «. دـنا هتـشذگرد  یناربماـیپ 

توالت ندینش  ماگنه  هب  ، هک نیا  ات  ، درواین بات  میاهاپ  هک  نانچ  مداتسیا  ، هاگ نآ  ، درک
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 . مداتفا نیمز  يور  تسا ، هتفر  ایند  زا  ربمایپ  هک  هفیرش  هیآ 

یم راوگرزب  نآ.درک  تفلاـخم  ص )  ) ربماـیپ اـب  هک  دوب  اـج  نآ  تسا  هدوب  قح  فـالخ  رب  رمع  راـتفگ  هک  يرگید  دراوـم  هلمج  زا 
اب دروآ و  مشخ  هب  ار  ص )  ) ربماـیپ ، راـک نآ  اـب  رمع  دـندرگن  هارمگ  شتلحر  زا  سپ  اـت  دـسیونب  شتما  يارب  ار  يا  هتـشون  تساوخ 

نـشور ار  تما  هدـنیآ  هار  هلیـسو  نادـب  اـت  تساوـخ  یم  ص )  ) ربماـیپ هک  نـئمطم  رازبا  نآ  هـب  ندیـسر  زا  ار  تـما  ، دوـخ تفلاـخم 
: دنا هدرک  لقن  دوخ  حاحصرد  يراخب  ملسم و  : گرزب ملاع  ود  ار  تفلاخم  نیا.درک  مورحم  ، دزاس

: تسا هدرک  لقن  ار  ریز  تیاور  سابع  نبا  زا  يراخب 

هارمگ نآ  زا  سپ  هک  مسیوـنب  يزیچ  امـش  يارب  اـت  دـیروایب  نـم  يارب  يذـغاک  : دوـمرف ، تفاـی تدـش  ص )  ) ربماـیپ يراـمیب  نوـچ  »
نایم ، هاگ نآ  تسا  سب  ار  ام  هک  میراد  ار  ادخ  باتک  !( ، دیوگ یم  هچ  دناد  یمن   ) تسا هدرک  هبلغ  ربمایپ  رب  درد  : تفگ رمع.دیوشن 
.دـینک عازن  نم  شیپ  تسین  راوازـس  دـیزیخرب و  نم  رانک  زا  : تفگ ص )  ) ربماـیپ ، دـش داـیز  ادـص  رـس و  داـتفا و  فـالتخا  ناـیفارطا 
لوسر نایم  هک  دوب  نآ  تبیـصم  نیرتگرزب  هک  یتسارب  : تفگ یم  هک  یلاح  رد  دـش  نوریب  ص )  ) ربماـیپ هناـخ  زا  ساـبع  نبا  ، سپس

( . 18 « ) دش داجیا  هلصاف  عنام و  شا  هتشون  و  ص )  ) ادخ

عنام شتیصو  نتـشون  زا  ار  ص )  ) ربمایپ اریز  ، تسا هداتفا  رود  رایـسب  تقیقح  زا  هدرک و  اطخ  هثداح  نیا  رد  رمع  هک  تسین  يدیدرت 
زا ! دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  :» دیامرف یم  دنوادخ  هک  یلاح  رد.درک  مهتم  ار  راوگرزب  نآ  هشیدنا  درک و  تفلاخم  وا  اب  دـش و 
هک یناسک  يا  :» دیامرف یم  دنوادخ  هک  یتروص  رد  ، درک دـنلب  ار  شیادـص  ص )  ) ربمایپ روضح  رد  وا  « ...دـینک تعاطا  ص )  ) ربمایپ

يادص زا  رتدنلب  ار  ناتیادص  ! دیا هدروآ  نامیا 
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دوب وا  اب  هک  ره  وا و  هب  ربمایپ  هک  سب  نیمه  ، تخاس نیگمشخ  ار  ص )  ) ربمایپ يو  هک  نیا  رب  لیلد  ( 19 « ) ...دیرواین رب  ص )  ) ربمایپ
رب دنراد  عامجا  ناخروم  ، دوب هیبیدح  حلـص  زور  ، داتفا رود  قح  زا  رمع  هک  يدراوم  هلمج  زا.دنور  نوریب  شا  هناخ  زا  ات  داد  روتـسد 
یم ، دادـیور نآ  زا  سپ  ، رمع.درک ضارتعا  شیرق  ناکرـشم  وا و  نایم  حلـص  هدـهاعم  هب  تخادرپ و  لادـج  هب  ربمایپ  اب  رمع  هک  نیا 

مدرک و زور  نآ  هک  يراک  يارب  مدرک  یم  دازآ  هدرب  مدـناوخ و  یم  زامن  متفرگ و  یم  هزور  مداد و  یم  هقدـص  نم  هراومه  :» تفگ
( . 20  ) مدز زور  نآ  هک  یفرح  سرت  زا 

ار شیراددوخ  وا.داـتفا  رود  قح  زا  ، میهد یمرارق  یـسررب  دروم  ار  نآ  نونکا  مه  هک  اروش  ناـیرج  رد  يو  هک  نیا  ، دراوـم هلمج  زا 
یبوخب رمع  هک  یتروص  رد  ، تشاد زاربا  ، تفالخ هب  ناـمثع  ندیـسر  يارب  اروش  هب  نداد  طـخ  و  ع )  ) یلع تفـالخ  نییعت  هب  تبـسن 

یم ینیب  شیپ  هکلب  ، تشاد زاربا  گرم  زا  شیپ  دوـخ  رمع.تسناد  یم  ، طـیعم یبا  ینب  ناـیوما و  هـب  تبـس  ار  ناـمثع  دـیدش  هقـالع 
هب هک  دـش  یثداوح  هب  رجنم  تفـالخ  هب  ناـمثع  نتفاـی  تسد.دـنک  راوس  برع  مدرم  ندرگ  هب  ار  ناـنیا  ناـمثع  دـسرت  یم  هک  ، درک

.دیماجنا ناناملسم  يارب  يدایز  ياهیراتفرگ 

يو هب  تعیب  حرط  ماـگنه  هب  ع )  ) یلع هب  فوع  نب  ناـمحرلا  دـبع  يداهنـشیپ  طرـش  يارب  زین  یهجوم  لـیلد  چـیه  اـم  ، هنوـگ نیدـب 
.تسا هدوب  ع )  ) یلع ندز  رانک  يارب  يا  هلیسو  اهنت  ، طرش نآ  ، ام دید  زا.میرادن 

اروش هلاسم  رد  ع )  ) یلع ندوب  هنومن 

هب نامیا  هدارا و  تحـص  تمظع و  تهج  زا  وا  تساـه  هنومن  هنومن  تقیقح  رد  اروش  ياـنگنت  لـالخ  رد  ع )  ) یلع دروخرب  اـما  ( 9)
يا هرهب  ات  دید  یمن  ار  شزرا  نآ  ، دش یم  هضرع  وا  رب  هک  مالـسا  ناهج  رب  تموکح  رد  يو.تسا  ریظن  یب  تیناسنا  خیرات  رد  ، ادبم

دشاب
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.دوخ نایز  هب  ناناملسم و  دوس  هب 

.دوش رود  یلاعت  قح  زا  ییوم  هزادنا  هب  هک  دوب  نآ  شریذپ  نیا  ياضتقا  اریز  ، تفریذپن ار  هدنبیرف  عاتم  نآ  ع )  ) یلع

رب يارب  دوب  يا  هلیـسو  هک  ، فده هن  وا  رظن  رد  تفالخ  هک  یلاح  رد  ، دوش رود  زیچان  رادقم  نآ  هب  یتح  دوخ  ادـبم  زا  ع )  ) یلع ارچ 
.دوب هدرک  فرص  نآ  يارب  ار  شیوخ  یگدنز  ص )  ) دمحم يادن  ندینش  نامز  زا  لاس  اههد  هک  یلوصا  يارجا  قح و  نتشاد  اپ 

باحصا زا  يرگید  درف  اب  ، شنایاپ یب  شناد  اب  ادخ  هار  رد  شراکیپ  مالـسا و  رد  يزاتـشیپ  همه  اب  هک  دوب  روآ  جنر  شیارب  یتسارب 
نآ زا  هکلب  ، دوب هدرک  راد  هشدخ  ار  وا  یگرزب  لالج و  هک  دوبن  نآ  رطاخ  هب  ، رما نیا  زا  وا  یگدرزآ.دوش  هتسیرگن  وسکی  ناسکی و 

راوگرزب ربمایپ.دوبن  مالـسا  ناهج  تحلـصم  هب  هک  دش  یم  یثداوح  نیزاغآ  هطقن  ، كاپ باحـصا  نیا  اب  وا  نتـسناد  ناسکی  هک  دوب 
اروش ياهیریگ  میمصت  شکاشک  رد  راب  ود  ع )  ) یلع هک  تسا  نآ  روآدای  خیرات.دوب  هتشاد  رذح  رب  ثداوح  نآ  زا  ار  شتما  (ص )

هک نیا  زا  سپ  ( ، ع  ) یلع هک  تسا  هدرک  لقن  يربط.دناوخ  یم  يا  هتشون  يور  زا  وا  هک  ییوگ  ، تفگ نخس  اهدادیور  نآ  هب  عجار 
ناه : » دومرف سابع  شیومع  هب  ، تخاس نشور  دوش  باختنا  نآ  اب  دیدج  هفیلخ  تساوخ  یم  هک  ار  یهار  گرم ، هناتـسآ  رد  هفیلخ 

تدای هب  دنامب  هدـنز  رگا  ، دـمآ دـهاوخ  دوجو  هب  يراوگان  ياهدـماشیپ  اهتعدـب و  دـش و  دـهاوخ  رادـمامز  نامثع  يدوزب  مناد  یم 
رد ارم  مشاب  هدـنز  نم  رگا.درک  دـنهاوخ  تسد  هب  تسد  دوخ  نایم  ار  تموکح  نایوما  ، دریمب ای  دوش و  هتـشک  رگا  دروآ و  مهاوخ 

: دومرف - دندوب روش  لوغشم  هک  - اروش ياضعا  هب  وا.تشادنپ  دنهاوخ  نایضاران  عضوم 

دمحم هک  يدنوادخ  رب  ساپس  »
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هلیـسو تمکح و  ناک  ربمایپ و  نآ  تیب  لها  ام  درک  ثوعبم  ام  يوس  هب  تلاسر  ناونع  هب  دـیزگرب و  يربمایپ  هب  ام  نایم  زا  ار  (ص )
رگا میریگ و  یم  ار  نآ  ، دوش هداد  ام  هب  رگا  هک  میتسه  یقح  بحاص  ام  ،» میتاجن بلاط  ره  ییاـهر  هزیگنا  نیمز و  لـها  يارب  ینمیا 

ار نآ  ام  تسا  هتـسب  ام  اب  ینامیپ  ص )  ) ادخ ربمایپ  رگا.دشاب  زارد  یتدم  يارب  دنچ  ره  مینک  یم  لمحت  ار  اهیتخـس  ، دـنراد زاب  ام  زا 
دنویپ قح و  توعد  هب  نم  زا  شیپ  یسک  زگره  میراشف  یم  ياپ  نآ  رب  ، میا هدنز  ات  تسا  هداد  يروتـسد  ام  هب  رگا  ،و  مینک یم  ارجا 

ارف شوـگ  مناـهرب  تـجح و  هـب  دیونـشب و  ار  منخـس.درادن  دوـجو  - یهلا ناوـت  ورین و  زج  - یناوـت ورین و  چـیه.تسا  هتفاتـشن  مـحر 
اهنامیپ دـهع و  ،و  هدیـشک فـالغ  زا  نآ  هراـبرد  اهریـشمش  هک  دـینیبب  یلاـح  رد  ار  تفـالخ  ، نمجنا نیا  زا  دـعب  تسا  نکمم  ! دـیهد

«. دیوش نادان  مدرم  وریپ  یهارمگ و  نایاوشیپ  امش  زا  یضعب  دنامن و  امش  يارب  یعامتجا  هک  يدحب  دوش  هتسکش 

ناناملسم هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یثداوح  نامثع.تسویپ  عوقو  هب  دوب  هتشاد  نایب  اراکـشآ  ، راتفگ ود  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  مامت  اهدعب 
ص)  ) ربمایپ هک  دندوب  يدارفا  نامه  نانیا.دـندرک  تسد  هب  تسد  دوخ  نایم  ار  مدرم  رب  تنطلـس  هیما  ینب  دـندوب و  یـضاران  تخس 

دنواشیوخ رگا.دنور  یم  الاب  شربنم  رب  ناگنیزوب  دننام  نانآ  هک  دوب  هدید  ایؤر  ملاع  رد  اریز  دوب  هتـشاد  رذح  رب  ناشیا  زا  ار  شتما 
اهدـعب.تفای ققحت  زین  وا  راـتفگ  نیمود  .دنـسرب  ماـقم  نآ  هب  ناـشیا  دوبن  نکمم  ، دوـب هدیـسرن  تفـالخ  هب  - ناـمثع - ناـیوما حـلاص 
ياهگنج هب  وا  لتق  دش و  هتشک  نامثع.تفرگ  نایاپ  ناناملسم  نایم  رد  یلخاد  تینما  راگزور  دش و  هدیشک  فالغ  زا  اهریشمش 
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،و دنتـسکش ار  نامثع  اب  تعیب  نآ  زا  شیپ  و، ع )  ) یلع اب  تعیب  ، هنوگ نیدب.دش  هتـسکش  اهنامیپ  دهع و  ،و  دش رجنم  يا  هدـننک  دوبان 
.دندیدرگ نادان  مدرم  ناوریپ  بوشآ و  ناربهر  [ ریبز هحلط و  دننام  ] اروش رد  رضاح  ياضعا  زا  یخرب 

نآ ياضعا  اب  نتـسشن  اروش و  نیا  هب  ندش  دراو  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  دوب  یلماع  هدرتسگ  ياه  هنتف  نیا  هب  راوگرزب  نآ  هجوت  هتبلا 
اب قح  هک  یتروص  رد  ، درکن لمع  ، دوشن اروش  دراو  ناشیا  اب  ات  درک  یم  تحیـصن  ار  وا  هک  ساـبع  شیومع  داهنـشیپ  هب  وا.تشاداو 

شیالاو هاگیاج  ماقم و  زا  یـشوپ  مشچ  ینعم  هب  ، اضعا رگید  اـب  شندـش  هتـسیرگن  ناـسکی  ، هک نآ  اـب  تسیاـب ، یم  دوب و  ع )  ) یلع
.دهدن نت  نادب  ، دوب

اروش دراو  ناشیا  اب  رگا  اریز  دوب ، ریزگان  نآ  زا  هک  دـید  یم  ادـخ  هار  رد  يراکادـف  یعون  اروش  هب  ار  نانآ  اـب  نتفر  ( ، ع  ) یلع هتبلا 
اب روضح  زا  ع )  ) یلع رگا  ، هنوگ نیدـب.دوب  هداد  ناشیا  تسد  هب  يا  هناهب  تفالخ  هب  شندرکن  باختنا  دروم  رد  هنیآ  ره  ، دوب هدـشن 

،و دـننک یقلت  ندـش  هفیلخ  هب  شلیامت  مدـع  ، ار وا  عانتما  اـت  دنتـشاد  ار  قح  نیا  اروش  ياـضعا  درک ، یم  يراددوخ  اروش  رد  ناـشیا 
هک دوب  ناکما  نیا  خیرات  يارب.دیدرگ  یمن  مورحم  تفالخ  زا  ، دـش یم  رـضاح  ع )  ) یلع رگا  دـیوگب  هک  تشاد  ار  قح  نیا  خـیرات 
رش زا  ناناملسم  ،و  دش یم  هفیلخ  کش  یب  ، تفای یم  روضح  رگا  تسا و  هدرک  یهاتوک  دوخ  تیلوؤسم  لمحت  رد  ع )  ) یلع دیوگب 
رد ، تفای یمن  روضح  اروش  رد  یلع  رگا  هتـشذگ  نیا  زا.دندنام  یم  نوصم  ، دندش التبم  نادـب  اروش  زا  سپ  ياهلاس  هک  ییاهدـمایپ 

تکرـش دـنداد  ماـجنا  هک  یلمع  تیلوؤسم  لوبق  رد  ناـشیا  اـب  دوـب و  هدرک  کـمک  ، دـندرک هک  يراـک  رد  ، اـضعا رگید  هب  ، تقیقح
يدرف باختنا  هب  ناشیا  عیجشت  هلزنم  هب  يو  ندشن  رضاح  اریز  ، تشاد
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هب تفالخ  هب  تبـسن  ار  دوخ  قح  دوش و  رـضاح  اروش  رد  اـت  دوب  ینید  هضیرف  کـی  ، ترـضح نآ  يارب  تقیقح  رد  ، يرآ.دوب رگید 
راتـساوخ هک  یـسک  ره  يارب  نیمز و  مدرم  يارب  ناما  هلیـسوو  دـنا  تمکح  ناک  ع )  ) تیب لها  هک  نیا  رگید  دـنک  يروآدای  ناشیا 

ربمایپ ترتع  ادـخ و  باتک  يوریپ  ، درک مالعا  ناناملـسم  هب  هک  تسا  يربمایپ  نانخـس  نیماضم  اـه  نیا.دـنتاجن  هزیگنا  ، تسا تاـجن 
تاـجن دـش  یتشک  نآ  راوس  سک  ره  ، دـنحون یتـشک  ناـسب  وا  تیب  لـها  هک  نیا  مه  تسا و  یهارمگ  زا  تما  ینمیا  هلیـسو  (ص )

ناشیا تسا و  تیب  لها  قح  تفالخ  هک  دوش  روآداـی  ناـشیا  هب  تسیاـب  یم  ع )  ) یلع.دـش قرغ  دـنادرگ  ور  نآ  زا  هک  ره  تفاـی و 
اما دنراپسب  وا  تیب  لها  هب  ار  يربهر  ات  تسا  هدرک  تیـصو  تما  هب  ص )  ) ربمایپ.دنگنجب وا  رطاخ  هب  دنـشکب و  ریـشمش  زگره  دیابن 

.دنوش لسوتم  ربج  روز و  هب  ، تما تسد  هب  ، ناشیا هب  يربهر  نیا  ندرپس  لیلد  هب  ات  تسا  هدرکن  تیصو  شتیب  لها  هب 

رد ، ادخ ربمایپ  ایآ  ادخ  هب  ار  امش  : » درک يروآدای  ناشیا  هب  وا  ، تفگ اهنیا  زا  شیب  اروش  ياضعا  هب  ع )  ) یلع هک  تسا  رکذتم  خیرات 
وا هرابرد  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدوب  نم  زج  یسک  امش  نایم  رد  ایآ  - ریخ دنتفگ : »؟ داد رارق  دوخ  ردارب  ، نم زج  ار  یـسک  امـش  نایم 

تسا نم  زج  یسک  امـش  نایم  رد  ایآ.ریخ  : دنتفگ نانآ  ؟ تسوا رایتخا  بحاص  یلع  نیا  سپ  ، مرایتخا بحاص  نم  ار  سک  ره  : دومرف
يربمایپ نم  زا  سپ  هک  نیا  زج  یـسوم  هب  تبـسن  یتسه  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  وت  : دومرف شا  هراـبرد  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هک 

بناج زا  یسک  دومرف  ص )  ) ادخ ربمایپ  دش و  هدرپس  وا  رب  تئارب  هروس  هک  تسه  یسک  امش  نایم  رد  ایآ.ریخ  : دنتفگ ؟ درادن دوجو 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 320 

http://www.ghaemiyeh.com


ص)  ) ادخ ربمایپ  باحصا  هک  دیناد  یمن  ایآ.ریخ  : دنتفگ ؟ مدوخ هلزنم  هب  اما  نم  ریغ  يدرم  ای  مدوخ و  زج  دنک  یمن  تناما  يادا  نم 
( . 21  ) یلب : دنتفگ ... ؟ مدرکن رارف  زگره  نم  دندرک و  رارف  ربمایپ  زا  ، دروم نیدنچ  رد  ، مزر يانگنت  رد 

.تشادن یگنهامه  دنتسناد  یم  هچ  نآ  اب  ناشفطاوع  نکیل  دنتسناد و  یم  ار  همه  زین  نانآ  تفگ و  اهنیا  زا  شیب  اهنیا و 

مییوگب رت  حیحص  ای   ) دید یم  دوخ  تریصباب  وا  هک  یقیرط  رد  ندش  هجاوم  زا  ار  اروش  لها  ات  درک  ششوک  ع )  ) ماما يدح  ات  ( 9)
هدنیآ رب  ات  دمآ  وا.دراد  زاب  ، داد دهاوخ  قوس  بوشآ  بناج  هب  ار  ناناملسم  هک  تشاد ) ص )  ) ربمایپ قیرط  زا  هک  یهاگآ  هلیـسو  هب 
كرد ار  يریطخ  عقوم  نانچ  هک  حطـس  نآ  ات  نتفرگ  جوا  ناکما  ار  ناگدنونـش  نکیل  و.دنک  تموکح  زارد  یتدم  يارب  ناناملـسم 

راگزاس ناشیا  صاخ  تالیامت  اب  شیرق و  تالیامت  اب  ع )  ) یلع هب  تفالخ  میلـست  هک  تشاد  هدـیقع  ناـنآ  زا  مادـک  ره.دوبن  دـننک 
تفالخ تشگزاب.دوب  هدـنیآ  رد  تفالخ  هب  یبایتسد  رد  ناشیا  ياهنامرآ  يدوبان  ینعم  هب  تفـالخ  هب  ع )  ) یلع ندیـسر  اریز  ، تسین
ناـشیا يارب  نآرق  هک  یتراـهط  دـننام و  یب  يراوگرزب  لـیلد  هب  دوـب  ناـشیا  ناـیم  رد  نآ  ياـقب  ینعم  هب  ص )  ) ربماـیپ تیب  لـها  هب 

یم ناسآ  ار  نآ  هب  یبایتسد  ، وا گرم  زا  سپ  ناـمثع ، هب  تفـالخ  نداد  اـب  هک  دـید  یم  ناـمحرلا  دـبع  ، یفرط زا.تسا  هداد  یهاوگ 
،و درم نامثع  زا  شیپ  نامحرلا  دبع  نکیل  و.دوب  لاسنهک  زور  نآ  رد  نامثع  اریز  تشاد  ار  نامثع  زا  سپ  ندنام  راظتنا  دوخ  وا.دنک 
هک دوب  نیا  تقیقح  نآ  دوب و  ربخ  یب  ناـهنپان  یتـقیقح  زا  روهـشم  یباحـص  نیا  یتسار.دیـسر  یمن  تفـالخ  هب  دوب  هدـنز  مه  رگا 

ره زا  شیپ  ، هیواعم ات  دوب  یبسانم  هنیمز  ، نامثع تفالخ 
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.دنک ادیپ  یسرتسد  نآ  هب  يرگید  سک 

چیه باکترا  زا  - تسا هدومرف  ع )  ) یلع ناش  رد  ص )  ) ربمایپ هک  هچنآ  مامت  مغر  یلع  - اروش ياـضعا  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح 
.دندرک یمن  يراددوخ  تفالخ  و  ع )  ) یلع نیب  نتخادنا  هلصاف  رد  یفالخ 

رد دنلب  ماقم  ردق و  تلالج  همه  اب  هک  ، دندوب هدید  ار  رمع  رکب و  وبا  هک  یلاح  رد  ، دـننک بانتجا  هانگ  باکترا  زا  دروم  نآ  رد  ارچ 
هار نامه  رب  شیرق  هورگ  زا  هباحص  هیقب  هک  دوب  یعیبط  دندرکن  فالخ  زا  بانتجا  دروم  نآ  رد  ، هتفرگ یشیپ  یلع  رب  ، اوقت تناید و 

ندنادرگ زاب  سپ  ، دوب هرظتنم  ریغ  رما  کی  ع )  ) یلع زا  ص )  ) ربمایپ تافو  زا  سپ  تفالخ  ندنادرگ  زاب  رگا.دـننک  تکرح  شور  و 
لمع ، تفالخ هب  ناـمثع  ندـناسر  رد  رمع ، ، گرزب یباحـص.تفر  یم  رامـش  هب  راـظتنا  زا  رود  زین  هفیلخ  ود  زا  دـعب  ع )  ) یلع هب  نآ 

هتبلا.تشاد دوخ  دزن  نامثع  زا  هک  دـید  یم  ار  یناسحا  نداد  سپ  زاب  يرادافو و  لـمع  نآ  رد  اـسب  هچ  و.دـید  یمن  يروآ  تفگش 
رکذ زا  شیپ  - رکب وبا  هک  یماگنه.دوب  تفالخ  هب  رمع  نییعت  هرابرد  رکب  وبا  همانتیـصو  هدنـسیون  نامثع  هک  دراد  رطاخ  هب  هدـنناوخ 

.درک هفاضا  ار  رمع  مان  ، يرادفرط يارب  ، ددرگنرب یشوه  یب  تلاح  زا  هفیلخ  هک  دیسرت  نامثع  دش و  شوه  یب  - رمع مان 

دیدج هقبط 

تیب زا  يررقم  رد  هک  يا  هقبط  تیفارـشا  شیرق و  تیفارـشا  هلمج  زا  يدیدج  تاقبط  دشر  رب  اروش  زا  شیپ  ياهدادیور  رگا  ( 10)
اروش ياضعا  هقبط  نامه  هک  درک  هفاضا  يدـیدج  هقبط  زین  اروش  ، درک کمک  هیما ، ینب  تیفارـشا  ییادـیپ  دـش و  هداد  يرترب  لاملا 

یم دوخ  رد  تفالخ  يارب  یناوارف  ياهیگتسیاش  ناشیا  زا  مادک  ره  دندش و  باحصا  نیرت  هتـسجرب  ، اروش ياضعا  هک  یتسارب.دشاب 
ییاهیگتسیاش نینچ  دزمان  ار  نانآ  ، هفیلخ نیرترثؤم  نیرتذوفن و  اب  ، رمع ؟ دننیبن ارچ  و.دندید 
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رب نآ  یفنم  ریثات  مهم و  رطخ  اهدـعب  هک  دوب  هدـش  رو  هلعـش  نانچ  ایند  عماطم  شتآ  اروش  ياـضعا  نیا  زا  یـضعب  لد  رد.دوب  هدرک 
.تخادنا هیاس  یمالسا  ناهج  هدنیآ 

تصرف نیرخآ  نتفر  تسد  زا 

ره نآ  اب  دـش  یم  هک  یتصرف  درب  نیب  زا  ، تشاد دوجو  دـیقف  هفیلخ  ناناملـسم و  يارب  هک  ار  یناـمز  تصرف  ، اروش تقیقح  رد  ( 11)
هب ار  رد  ،و  دزاس رود  ، رامش یب  ياهیراتفرگ  اهیتخبدب و  نآ  زا  ار  مالسا  ناهج  دوش و  حالصا  ، تسا دوبهب  هتسیاش  هک  عاضوا  زا  هچ 

.ددنبب ، دریگب ناناملسم  زا  ینابرق  رازه  اهدص  ات  تفر  یم  دوب و  مجاهت  هدامآ  هک  ییاه  هنتف  يور 

تفالخ دیآ و  یم  رامش  هب  خیرات  تاحفـص  نیرت  هتـسجرب  زا  هک  درک  ییاهراک  دوخ  يارب  مه  تما و  يارب  هتـشذگرد  هفیلخ  هتبلا 
یقرت ریـسم  رد  ، تفاتـش یم  راوگرزب  ص )  ) ربمایپ تنـس  نآرق و  سومان  بناج  هب  هک  یلاح  رد  ، لوا هفیلخ  نارود  رد  ،و  وا نامز  رد 

فارحنا هب  هاگ  نآ  دبای و  همادا  لاس  هدزاود  ردـتقم  یتموکح  هک  دوبن  نیا  اهنت  یمالـسا  تلاسر  فدـه  نکیل  و.درک  تکرح  دوخ 
ءوس يدازآ  نآ  زا  يوق  هن  هک  یعقاو  یـسارکمد  یقیقح و  يردارب  ، تلادع نآ  زا  دـنوش  رود  ناناملـسم  هک  اج  نآ  ات  دوش  هدیـشک 

.دوش رادروخرب  يرتشیب  زایتما  زا  شیدنواشیوخ  لیلد  هب  یشیوخ  هن  دوش و  هدز  رانک  شیناوتان  رطاخ  هب  ، ناوتان هن  ; دنک هدافتسا 

هتسجرب یشور  هار و  افلخ  نیا  رفن  ود  ره  داد و  تهج  رییغت  ، رمع هب  رگید  راب  رکب و  وبا  هب  ع )  ) یلع زا  راب  کی  تفالخ  ، تقیقح رد 
زونه اریز.دوب  هدشن  رید  مه  زاب  ، دوب هدش  هدرپس  ع )  ) یلع هب  مه  رمع  زا  سپ  تفالخ  رگا.دنتـشاد  يدایز  هتـسیاش  لامعا  دنتـشاد و 

رارق شیایند  شیپاشیپ  شنید  زونه  ،و  دوب رارقرب  ادخ  نید  يانبم  رب  مالسا  تما  يردارب  تینما و 
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تاحفـص هب  درادـهگن و  دوخ  حیحـص  هار  رد  ار  تما  هک  تشاد  ار  ناـکما  نیا  دوخ  مهم  ياـهیگژیو  اهیگتـسیاش و  اـب  یلع.تشاد 
رد ار  اهنآ  ددـنبب و  ار  بوشآ  هنتف و  ياهرد  ات  دوب  ناکما  نیا  ع )  ) یلع يارب.دـیازفیب  يرتشیب  ناشخرد  ياهگرب  شتمظع  اب  خـیرات 

.دنک هفخ  هفطن 

يارب يدـج  يرطخ  ات  دـندوب  هتفرگن  ناوت  ورین و  هزادـنا  نآ  نانآ  نکیل  ،و  درک دـشر  هب  عورـش  رمع  تفالخ  ماـیا  رد  ناـیوما  ذوفن 
هدیـسر تفالخ  هب  ع )  ) یلع ، رمع زا  سپ  رگا  هک  تسین  يدیدرت  .دوب  هدـشن  تلود  رد  تلود  زونه  هیواعم.دـنوش  بوسحم  تفالخ 

اج نآ  زا  ار  ناـمدود  نیا  ، هشیر تسناوت  یم  یبوخ  هب  ، دـبای شرتـسگ  ماـش  نیمزرـس  رـسارس  هب  ناـیوما  ذوـفن  هک  نآ  زا  شیپ  ، دوـب
.دنکرب

هدننک دیدهت  يرطخ  نامز  نآ  رد  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  - لاملا تیب  زا  يررقم  رد  زایتما  هجیتن  رد  - مود هفیلخ  دـهع  رد  هک  هقبط  نیا 
نیـشیپ نارجاهم  رگید  دننام  مه  رفن  ود  نیا  ، اروش زا  شیپ  اریز  ، دوب هتفاین  دشر  دح  نیا  هب  ات  تفالخ  هب  ریبز  هحلط و  يدـنمزآ.دوبن 

اروش تیوضع  ماقم  هب  ناشندناسر  نانآ و  هب  رمع  نداد  زایتما  زا  سپ  ناشیا  عمط  شتآ.دیسر  یم  نت  اههد  هب  ناشدادعت  هک  دندوب 
شتآ وا  زا  دعب  دننک و  هزرابم  شتفالخ  مایا  رد  نامثع  اب  هک  دنتـشادن  ار  نآ  يارای  مدمه  ود  نیا  دوبن  اروش  رگا  ، سپ.دش رو  هلعش 

.تفرگ ناناملسم  زا  ینابرق  نارازه  هک  دنزورفا  رب  ع )  ) یلع لباقم  رد  ار  یگنج 

ربمایپ بلق  دوب و  هدـنادرگزاب  ناشدوخ  هب  ار  ص )  ) ربمایپ تیب  لـها  قح  هنیآ  ره  ، دوب هدرپس  ع )  ) یلع هب  ار  تفـالخ  ، رمع رگا  ، يرآ
ریگارف و یتوخا  مارآ و  يداحتا  ناناملسم  يارب  ینالوط و  رمع  یمالسا  یقرتم  تفالخ  يارب  دوب و  هدرک  داش  ار 
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هک دوـب  نآ  بجوـم  رمع  تیارد.دوـب  هدرک  نیماـت  ار  يرطخ  یب  ملاـس و  یگدـنز  ص )  ) ربماـیپ نادـناخ  يارب  نـینچمه  ماود و  اـب 
درک و هبلغ  يو  تیارد  رب  گرزب  یباحص  نیا  - ندوب یشرق  - يا هلیبق  بصعت  هنافساتم  اما.دنشاب  هتشاد  یعقوت  نینچ  وا  زا  ناناملسم 

.دمآ دوجو  هب  رابمغ  ياروش  نآ  ، هجیتن رد 

اهتشون یپ 

طسوت ، دوب هتخاس  ؤلؤل  وبا  هب  فورعم  یناریا  نازمره  ، وا روتسد  هب  هک  یبایسآ  دیدزاب  ماگنه  هب  هفیلخ  هک  تسا  نیا  روهـشم  هتبلا  -1
.م.دش رورت  يو 

2-ج 12 ص 206.

یم رطعم  وا  رطع  اب  ار  دوخ  یتقو  مدرم  .دوب  هکم  رد  شورف  رطع  ینز  مان  مشنم.تسا  راوشد  نآ  ندـییاس  هک  تسا  يرطع  مشنم  -3
.م ( . دجنملا  ) مشنم رطع  زا  رتموش  دنتفگ  یم  و.دش  لثملا  برض  ترارش  رد  اذل  ، تفرگ یم  تدش  نانآ  نایم  گنج  دندرک 

.م.فسوی هروس  هیآ 19  زا  یتمسق  -4

لماکلا ص 63-65 ج 1 رد ص 32-35 ج 3  ریثا  نبا  لقن  قباطم  ، میدرک لقن  اج  نیا  رد  اروش  هب  طوبرم  ياهوگتفگ  زا  هچ  نآ  -5
.تسا يربط  زا  لقن  هب  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

6-ج 6 ص 232-230.

،ج 1 ص 37. يربکلا هنتفلا  -7

.ریثا نبا  لماک  8-ج 3 ص 33 

هبطخ 3. هغالبلا ج 1  جهن  -9

درک هلمح  هنیدم  هب  يرکشل  اب  هبقع  نب  ملسم  ، دیزی گرم  زا  شیپ  هام  ود  دودح  لاس 63 ه  رد  ع )  ) نیسح ماما  تداهش  زا  سپ  -10
ار هاـنگ  یب  مدرم  زا  رفن  نارازه  دـیگنج و  دـندوب  هدـمآ  عاـفد  يارب  هک  هنیدـم  مدرم  اـب  هنیدـم  یکیدزن  رد  هرح  ماـن  هب  یلحم  رد  و 

.م.تخادرپ ربمایپ  هضور  دجسم و  هب  یتمرح  یب  مدرم و  سیماون  کته  لاوما و  تراغ  هب  سپس  تشک و 

،ج 12 ص 240. ملسم حیحص  -11

( . 58  ) هلداجم هروس  هیآ 22  -12

هیآ 93. ( ، 4  ) ءاسن هروس  -13

يربکلا ج 1 هنتفلا  -14
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ص 154.

ملسم ج 8 ص 169. حیحص  -15

هک نانچ   ) هیماما هعیش  هنرگ  ،و  تسا هتشاد  ناناملسم  تیرثکا  هدیقع  هب  رظن  ص )  ) ربمایپ تمـصع  دروم  رد  مرتحم  فلؤم  ایوگ  -16
هریغـص و ناهانگ  همه  زا  ع )  ) ءایبنا مامت  تمـصع  بوجو  رب  لئاق  دیامرف ) یم  دارملا  فشک  رد ص 218-217  همحر  یلح  همـالع 

.م.دنناد یمن  زیاج  ربمایپ  رب  ار  وهس  یتح  دنا و  هریبک 

ماشه ج 2 ص 655. نبا  هریس  -17

يراخب ج 1 ص 39. حیحص  -18

هیآ 2. تارجح  هروس  -19

ماشه ج 2 ص 216. نبا  هریس  -20

.تسا هدرک  لقن  ار  بلاطم  نیا  جاجتحا ج 1 ص 198-196  رد  زین  یسربط  دیدحلا ج 2 ص 61 و  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -21

مکی تسیب و  لصف 

نامثع دهع  رد 

رتمک یمالسا  هنیشیپ  ندوب و  یباحص  رظن  زا  نامثع.دش  یهتنم  ، نامثع تفالخ  هب  ینعی  تفر  یم  راظتنا  هک  يا  هجیتن  نامه  هب  اروش 
تسادیپ.دوب ناگدنروآ  مالسا  نیتسخن  زا  مراهچ  هتسد  رفن  هد  هلمج  زا  ،و  ناناملسم نیلوا  زا  وا  ، دوبن رمع  رکب و  وبا  ینعی  نیخیش  زا 

نیخیـش رب  وا  .دوبن  تخـس  رـس  تلاـسر  ربارب  رد  ، شندروآ مالـسا  زا  شیپ  ، رمع هزادـنا  هب  ،و  دوـب هدروآ  مالـسا  رمع  زا  شیپ  وا  هک 
دبع مان  هب  دمآ  ایند  هب  يدنزرف  شیارب  وا  زا  ،و  درک جاودزا  ص )  ) ربمایپ رتخد  هیقر  اب.دش  ص )  ) ربمایپ داماد  راب  ود  ; تشاد يزایتما 

هب ار  موـثلک  ما  ، شرتـخد نیمود  ص )  ) ربماـیپ.دوب هتـشذگرد  وا  تاـفو  زا  شیپ  زین  شرداـم.تفر  اـیند  زا  یگلاـس  شـش  رد  هک  هللا 
.تسبورف ناهج  زا  هدید  ، شردپ راگزور  رد  دربن و  رس  هب  وا  اب  يدایز  تدم  موثلک  ما  ، دروآ رد  يو  يرسمه 

گنج زا  ص )  ) ربمایپ تعجارم  زا  شیپ  هیقر.دوب  هدنام  هنیدم  رد  هیقر  شرامیب  رـسمه  رانک  تشادن و  روضح  ردب  گنج  رد  نامثع 
مالسا ياهگنج  رگید  دحا و  گنج  رد  نامثع.تشذگ  رد 
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نایاپ ات  درک و  رارف  ص )  ) ربمایپ باحـصا  تیرثکا  اب  دحا  گنج  رد.تشادـن  ینادـنچ  تیافک  مزر  ياهنادـیم  رد  وا.تشاد  روضح 
اناـمه :» دـیامرف یم  نینچ  نآرق  داد و  رارق  وفع  دروـم  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  دوـب  یناـسک  هلمج  زا  وا.تشگنرب  رـس  تشپ  هب  گـنج 

نانآ ناطیش  هک  دوب  ناشلامعا  زا  یضعب  لیلد  هب  اهنت  ، دندرک ناناملسم  تیعمج  هب  تشپ  رکشل  ود  دروخرب  زور  هک  امـش  زا  یناسک 
( . 1  ) تسا رابدرب  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  یتسارب.دادرارق  وفع  دروم  ار  ناشیا  دنوادخ  هتبلا  ، دنازغل ار 

تکرـش وا.دـنداد  یم  هقدـص  رایـسب  هک  دوب  یناسک  زا  ادـخ و  هار  رد  ناشخب  لام  زا  نکیل  ،و  دوبن تخـسرس  نایوجگنج  زا  نامثع 
هار رد  ات  دروآ  ص )  ) ربمایپ تمدخ  رانید  رازه  يو  هک  دننک  یم  لقن  .تشاد  كوبت ) شترا   ) هرـسعلا شیج  يزاس  هدامآ  رد  یلاعف 

.تسا هتشاد  نیا  زا  ریغ  يرگید  ناوارف  تاقدص  .دنک و  فرص  رکشل  نآ  زیهجت 

.دوب هفیلخ  لاس  هدزاود  کیدزن  ،و  دیسر تفالخ  هب  یگلاس  داتفه  رد  .م )  644  ) يرجه لاس 23  رخاوا  رد  ، نامثع

اریز ، تفای همادا  دوخ  تدش  نامه  اب  یمالـسا  داهج  تشذگ و  تلوهـس  هب  اهراک  همه  نامثع  تفالخ  نارود  زا  لوا  همین  لالخ  رد 
نامثع راگزور  رد  ناریا  يروطارپما  راک  يایاقب  و.دـندوب  گنج  لاـح  رد  یقرـش  مور  ناریا و  يروطارپما  ود  اـب  هراومه  ناناملـسم 
يرطخ هب  موس  هفیلخ.دش  مالسا  تردق  میلـست  اقیرفا  لامـش  تفای و  شرتسگ  برغ  فرط  زا  یمالـسا  روشک  تحاسم.دش  هرـسکی 
شترا رب  هک  دروآ  دوجو  هب  هنارتیدم  رد  ییایرد  هنیفس  هتشر  کی  وا.داد  نایاپ  دوب  هدرک  ساسحا  ییایرد  گنج  لباقم  رد  رمع  هک 

.داد صاصتخا  دوخ  هب  ار  هنارتیدم  رد  تدایس  هجیتن  رد  و.تشاد  يرترب  اه  یمور  ییایرد 

ثداوح نامثع  تفالخ  نارود  زا  مود  همین  رد  اما 
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نیتسخن دوخ  هفیلخ  دیماجنا و  هدننک  هابت  هدنـشک و  يراجفنا  هب  هک  تفای  تدش  اج  نآ  ات  یتاقبط  شکمـشک  داتفا و  قافتا  يدایز 
نآ ياه  هشیر  دوجو  اریز  ، دوبن نامز  نامه  دولوم  ، موس هفیلخ  تفالخ  نارود  زا  مود  همین  ياهدادـیور  ، اهنیا همه  اب.دـش  نآ  ینابرق 

.دوش یم  طوبرم  نآ  زا  شیپ  هب  ای  يو  تفالخ  زاغآ  هب 

فلاخم و دعب  ود  ياراد  نامثع  تیصخش  هک  تسا  نیا  تقیقح.تسا  هدوبن  رادروخرب  نیخیش  ییاسراپ  میمصت و  ، تیارد زا  ، نامثع
ربمایپ يداماد  راختفا  زین.دوب  ص )  ) ربمایپ یباحص  يزارد  تدم  تشاد و  ار  يروآ  مالـسا  رد  يزاتـشیپ  ماقم  یتهج  زا.دوب  ضقانتم 

هلیبق ياضعا  تشاد و  يدنواشیوخ  نایوما  اب  ، ومه ، رگید فرط  زا  ،و، دوب هدرک  وکین  ياهراک  رایـسب  ادـخ  هار  رد  تشاد و  ار  (ص )
.تشاد یم  تسود  تدشب  ( - ص  ) ربمایپ مالسا و  لباقم  رد  ناشیا  هایس  هتشذگ  مغر  یلع  - ار دوخ 

روبع يارب  دشاب  یلپ  تسناوت  یم  هک  دـندید  وا  رد  یناهنپ  یگدامآ  شنیب  لها  ، يو تیـصخش  رد  ، دـعب ود  نیا  یگتخیمآ  ببـس  هب 
ناگدرب هک  یگرابمتـس  دادبتـسا و  نارود  هب  ( ، ص  ) دـمحم باحـصا  زا  دارفا  نیتسخن  يرادـمامز  اب  دوخ  یقرتم  نارود  زا  تفالخ 

.دننارب نامرف  ناشنادنزرف  هیما و  ینب  هدش  دازآ 

دیقف هفیلخ  هک  نیا  زا  سپ  - رمع هناخ  زا  ع )  ) یلع هک  یماگنه  ، دراد رطاخ  هب  ، سابع شیومع  هب  ار  ع )  ) یلع ماما  شیامرف  هدـنناوخ 
تفالخ مامز  يدوزب  ناشیا  هک  مناد  یم  یبوخب  نم  ! نادـب :» دومرف سابع  هب  ، دـمآ نوریب  - دوب هداد  اروش  هرابرد  ار  مزال  ياهـشزومآ 
دنهاوخ تس  هب  تسد  دوخ  ناـیم  ار  تفـالخ  هیما  ینب  ، دریمب دوخ  لـجا  هب  اـی  دوش و  هتـشک  وا  رگا  و...درپس  دـنهاوخ  ناـمثع  هب  ار 

« .دندنسپ یمن  هک  تفای  دنهاوخ  یعضوم  رد  ارم  ، مشاب هدنز  نم  رگا  دنادرگ و 

رانک رب  ناکاپ  نیا  ( ، ص  ) ربمایپ تیب  لها  تسد  رد  تفالخ  دیدنسپ  یمن  هک  شیرق  نآ  ! اتفگش
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هناهاگآان ، دنامب رارقرب  - ناشریظن یب  تفار  تلیـضف و  تلع  هب  - نانآ نایم  رد  تفالخ  ادابم  هک  نآ  سرت  زا  مه  نآ  دشاب  ، يدـیلپ زا 
ترهش ربمایپ  نید  و  ص )  ) ربمایپ هب  تبسن  توادع  هب  ناشیا  هک  ، ددرگ تیبثت  شیرق  زا  يا  هلیبق  رد  ات  ، دندناشک یهار  هب  ار  تفالخ 

.دنتشاد

تفلاخم رد  یتسدشیپ 

یگتسیاش و هب  هک  نآ  اب  ، دندوب هباحص  ناگرزب  زا  ود  ره  هک  ار  دوسا  نب  دادقم  ،و  رسای نب  رامع  هک  دوب  یلماوع  زا  یکی  نیا  دیاش 
.تشاداو يو  تفالخ  زا  رفنت  زاربا  وا و  اب  تفلاخم  رد  یتسدشیپ  هب  ، دندوب هاگآ  نامثع  يراگزیهرپ 

يدوبان ربخ  هک  یـسک  يا  : » دز یم  دایرف  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  هناخ  زا  رامع  ، دش تعیب  نامثع  اب  هک  یماگنه  دـیوگ  یم  خـیرات 
ینارای رگا  مسق  ادـخ  هب  ناه.دـش  رادـیدپ  رکنم  ،و  درم فورعم  هک  یتسارب  ! هد ربخ  ار  مالـسا  يدوباـن  زیخرب و  ! يا هدروآ  ار  مالـسا 

یلع ماما  «. دوب مهاوخ  نم  سک  نیمود  کش  یب  دـنک  هزرابم  ناشیا  اب  رفن  کی  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب.مدـیگنج  یم  ناشیا  اب  متـشاد 
مهد ناشن  يزیچ  امـش  هب  مهاوخ  یمن  .منیب  یمن  ینارای  نانآ  ربارب  رد  نم  مسق  ادـخ  هب  [ رامع هینک  ] ناـظقیلا وبا  يا  : دومرف وا  هب  (ع )

تاقالم ، ار نامثع  تعیب  هدننک  میظنت  ، فوع نب  نامحرلا  دبع  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  زور  نآ  يادرف  دادقم.تسین  ناتناوت  دـح  رد  هک 
دـصق رگا  و  داد ، دهاوخ  وت  هب  ترخآ  ایند و  رجا  دنوادخ  ، سپ دوب  ادخ  رطاخ  يارب  يداد  ماجنا  هک  یلمع  رگا  تفگ : وا  هب  درک و 

رد دادـقم  ! هدارف شوگ  ! دزرمایب تیادـخ  هد  ارف  شوگ  : تفگ يو  هب  نامحرلا  دـبع.دوزفا  دـهاوخ  تتورث  هب  دـنوادخ  ، یتشاد ار  ایند 
.تفر دیشک و  وا  تسد  زا  ار  شتسد  مهد و  یمن  شوگ  مسق  ادخ  هب  ! هن : تفگ باوج 

نونک ات  مسق  ادخ  هب  :» تفگ وا  هب  دادقم  ، دندرک لدب  در و  ینانخس  مه  اب  ود  نآ  رگید  راب 
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دادـقم »؟ دادـقم يا  راک  هچ  ناـنآ  اـب  ار  وت  :» تفگ باوج  رد  ناـمحرلا  دـبع  «. .ما هدـیدن  ، دـمآ هناـخ  نیا  لـها  رـس  رب  هچنآ  دـننامه 
نانآ رخافت  شیرق و  زا  نم  هک  یتسارب.مراد  یم  تسود  ص )  ) ادخ ربمایپ  یتسود  رطاخ  هب  ار  ناشیا  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  :» تفگ

دبع !«. متفگـش رد  تخـس  وا  نادـناخ  زا  ص )  ) ربمایپ تردـق  نتفرگ  سپـس  و  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تفارـش  راـبتعا  هب  مدرم  هب  تبـسن 
رمآ نادرم  هلمج  زا  هک  ار  يدرم  وت  دنگوس  ادخ  هب  :» تفگ دادقم.مدیـشوک  امـش  يارب  ناج  ياپ  ات  نم  مسق  ادخ  هب  : تفگ نامحرلا 

دننام ناشیا  اب  متـشاد  ینارواـی  شیرق  لـباقم  رد  رگا  مسق  ادـخ  هب  ناه.یتشاذـگ  راـنک  ، دـیزرو یم  تلادـع  قحب  دوب و  فورعم  هب 
اریز دنونـشب  ار  فرح  نیا  مدرم  ادابم  ! دنیـشنب تیازع  هب  تردام  : تفگ وا  باوج  رد  نامحرلا  دبع   . مدیگنج یم  دحا  ردـب و  گنج 

زیگنا هنتف  دـنک  توـعد  رما  ناـیلاو  قـح و  لـها  قـح و  هب  هک  یـسک  :» تفگ دادـقم.يزیگنارب  هقرفت  بوـشآ و  هنتف و  مسرت  یم  نم 
(2 « ) ...درادب مدقم  تقیقح  قح و  رب  ار  سفن  ياوه  درب و  ورف  لطاب  رد  ار  مدرم  هک  تسا  نکفا  هقرفت  زیگنا و  هنتف  سک  نآ.تسین 

.دندوبن يدام  یفده  یپ  رد  ، دنداد یم  ماجنا  دنتفگ و  یم  هچنآ  رد  و.دنتشادن  یسایس  ضرغ  گرزب  یباحص  ود  نیا  زا  مادک  چیه 

.تسا هدوتس  یکاپ  هب  ص )  ) ربمایپ - دوسا نب  دادقم  رسای و  نب  رامع  - ار رفن  ود  ره 

ربخ نم  هب  تسا و  هدومرف  نت  راهچ  یتسود  هب  رومام  ارم  دنوادخ  :» دومرف ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدرک  لقن  دوخ  ننـس  رد  هجام  نبا 
نیا هبترم  هس   ) تسا ناشیا  زا  ع )  ) یلع :» دومرف ؟ دـنناسک هچ  ناـنیا  هللا ! لوسر  اـی  : دـنتفگ « .دراد یم  تسود  ار  ناـشیا  هک  تسا  هداد 

(3 « ) دادقم ناملس و  رذوبا  ( ، درک رارکت  ار  ترابع 
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تـسا هدش  هداد  هدبز  مدمه  تفه  يربمایپ  ره  هب  : دومرف راوگرزب  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ص )  ) ربمایپ زا  دوخ  ننـس  رد  يذمرت  .
( . 4 « ) درمش رب  ار  دادقم  رامع و  هلمج  زا.نت  هدراهچ  نم  هب  و 

(5  ) هزیکاـپ كاـپ  يا  يدـمآ  شوخ.دـیهد  هزاـجا  وا  هب  :» دومرف ، تساوخ یم  دورو  هزاـجا  رـسای  نب  راـمع  هک  یعقوم  ص )  ) ربماـیپ
( . 6 « ) درک باختنا  ار  اهنآ  نیرتهب  هک  نیا  رگم  ، دشن ریخم  راک  ود  نایم  رامع  :» دومرف ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدرک  تیاور  هشیاع  .

لقن يراخب  و  ( . 7  ) تشک دـهاوخ  راکمتـس  هورگ  ار  وت  هک  مهد  یم  تراشب  ! رامع يا  :» دومرف رامع  هب  ص )  ) ربمایپ هک  دـنا  هدروآ 
هک یـسک  امـش  ناـیم  رد  تسین  اـیآ  :» تفگ تسا ) راـمع  درم  نآ  زا  شدوـصقم   ) هفوـک لـها  زا  يدرم  هب  ادرد  وـبا  هک  تسا  هدرک 

كدنا یتیعمج  هب  دوسا  نب  دادـقم  رـسای و  نب  رامع  هتبلا  ( 8 ( ؟» دشاب هتـشاد  نوصم  ناطیـش  رـش  زا  ار  وا  شربمایپ  نابز  رب  دنوادخ 
مالسا نید  هب  تبسن  اهنآ  تیمیمص  و  ص )  ) ربمایپ هب  ناشیا  یگتسبلد  هرابرد  ،و  دندوب بان  یمالـسا  هقباس  ياراد  هک  دنتـشاد  دنویپ 

زا مک  دادـعت  نیا.دـندوب  فورعم  ناـهج  نیا  ياهیدـنمزآ  زا  زیهرپ  ییاـسراپ و  دـهز و  هـب  نانآ.تشادـن  هار  يدـیدرت  هنوـگ  چـیه 
ربمایپ اریز  ، دوب ص )  ) ربمایپ نادناخ  قح  تفالخ  ناشیا  رظن  زا.تسین  وا  قح  هک  تسا  يزیچ  یعدم  شیرق  هک  دندید  یم  باحـصا 

قح ار  تفالخ  ناشیا.دوب  هدرمـش  ناما  رد  یهارمگ  زا  ار  نآرق  ناوریپ  ناـشیا و  ناوریپ  هداد و  رارق  ناـشیا  ناـیم  ار  تفـالخ  (ص )
ترتع نوچ  ، هجیتن رد.دوب  شتما  ترتع و  نایم  زا  ص )  ) ربمایپ هدـیزگرب  يو  هک  لـیلد  نیا  هب  دنتـسناد  یم  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع 

نآ زا  هن  ، تسا شیرق  رد  تفالخ  ، تسا شیرق  زا  ص )  ) ربمایپ
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.تساراد ار  یتلیضف  دوخ  شیرق  هک  ور 

هدــنیامن دنیــشن و  یم  ص )  ) ربماـیپ ياـج  هـب  هـک  تـسا  يدرم  هـفیلخ  ،و  تـسا ینید  زکرم  کـی  يزیچ  ره  زا  شیپ  تفـالخ  هـتبلا 
نانآ هتشذگ.دوب  رتفیعض  همه  زا  ناشیا  نامیا  دیاش  هکلب  ، دندوبن ناناملـسم  نیرت  نیدتم  ، تیعمج يدایز  همه  اب  شیرق  مدرم.تسوا 
دراو هزات  هک  دوب  دـیدج  يا  هقبط  هب  توعد  ، تسا نانآ  قح  تفالخ  هک  نیا  رب  ناشیا  ياعدا  ، سپ ، تسا نیا  رب  هاوگ  ص )  ) ربمایپ اب 

نآ.دیشوک نآ  ندرک  نک  هشیر  هار  رد  تسج و  یم  يرود  نآ  زا  ص )  ) ربمایپ هک  یلهاج  تیبصع  هب  توعد  زین  ،و  دوب هدش  مالسا 
ار ناکاین  هب  راختفا  تیلهاج و  رورغ  امـش  زا  دنوادخ  ! شیرق هدوت  يا  :» دومرف - هکم مدرم  هب  باطخ  - هکم حتف  زور  هک  دوب  راوگرزب 

 .« ..تسا هتشادرب 

نانآ.دـندش عقاو  بولغم  ناـنآ  دیـسر ، تفـالخ  هب  رکب  وبا  هک  يزور  نکیل  ،و  دنتـشاد يا  هدـیقع  نینچ  راوگرزب  باحـصا  نآ  هتبلا 
نانآ هب  يا  هریجنز  ياههاگداد  ، دیـسر ارف  ، رمع تفـالخ  .ددرگ  یم  زاـب  ع )  ) یلع هب  رکب  وبا  زا  سپ  تفـالخ  هک  دـندرک  یم  روصت 

زا سپ  ع )  ) یلع هک  دنتـشاد  وزرآ  ناشیا  ، همه نیا  اب  نکیل  و.دنزادرپب  هدیقع  زاربا  هب  ای  دننک و  دنلب  ار  ناشیادص  ات  داد  یمن  لاجم 
.دوب نانآ  نامرآ  نتخیر  مهرب  نآ  هجیتن  دش و  ادیپ  اروش  ناهگان.دوش  تفالخ  راد  هدهع  وا 

توعد ص )  ) ربمایپ تیب  لها  هب  ار  مدرم  ، دریگ ماجنا  موس  هفیلخ  اب  تعیب  راک  هک  نیا  زا  شیپ  دندنام و  رادـیاپ  دادـقم  رامع و  هتبلا 
هقبط هک  دندید  یم  دندوب و  بقارم  یباحـص  ود  نیا.دونـشن  یـسک  ار  نانآ  يادص  ات  دندرک  یم  همهمه  شیرق  نکیل  دندرک و  یم 

ار هفیلخ  باختنا  ، نآ رب  هوالع  ، تسوا قح  ، اهنت تفالخ  هک  دراد  اعدا  هک  تسا  هتفای  شرتسگ  كانـسرت  هزادنا  نیا  ات  شیرق  ییارگ 
هک دناد  یم  دوخ  هژیو  قوقح  زا  یقح  زین 
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روظنم یقح  ، درمـش لالح  ار  وا  نوخ  ص )  ) ربمایپ هک  حرـس  یبا  نب  هللا  دـبع  يارب  عقاو ، رد.درادـن  ار  نآ  رد  تکرـش  قح  يرگید 
یبا نب  هللا  دبع  ! تفالخ فیلکت  نییعت  رد  تکرـش  قح  ینعی  درادـن  دوجو  ( ، ص  ) ربمایپ بیبح  ، رـسای نب  رامع  يارب  هک  تسا  هدـش 

: دیوگ یم  نینچ  ، رامع هب  یموزخم  هعیبر 

هدرکن وگزاب  خیرات  »؟ دنک یم  نییعت  اورنامرف  دوخ  يارب  شیرق  هک  نیا  هب  راک  هچ  ار  وت  ، يدرک زواجت  دوخ  دح  زا  ! هیمـس رـسپ  يا  »
.دشاب هدرک  حیبقت  ار  هعیبر  نبا  نخس  نیا  نارجاهم  زا  یسک  هک  تسا 

هفیلخ نییعت  رد  دـننک و  یم  هدافتـسا  ءوس  ، دوخ ییاعدا  قوقح  مان  هب  هزادـنا  نیا  ات  شیرق  هک  دـندرک  یم  هظحـالم  رکفمه  ود  نیا 
ناوریپ مالـسا و  تحلـصم  شیرق  رگا.دنراذگ  یم  ناناملـسم  مالـسا و  حلاصم  ياپ  هب  دـنریگ و  یم  رظن  رد  ار  دوخ  یـصخش  عفانم 

هب تبس  نوراه  هلزنم  هب  ربمایپ  هب  تبـسن  هک  یـسک  ناناملـسم و  نیرتاناد  نادهاجم و  نیرتگرزب  زا  دیابن  درک  یم  تیاعر  ار  مالـسا 
هباحص ود  نیا.دیسر  یمن  وا  ياپ  هب  ییاسراپ  هدارا و  مزع و  ، شنیب ، داهج رد  هک  ، دننک ور  یصخش  هب  ،و  دننادرگرب يور  ، دوب یسوم 

ره - دوب ص )  ) ربمایپ هدیزگرب  ع )  ) یلع هک  نیا  مغر  یلع  ،- شیرق هک  درک  تباث  ینشورب  اروش  ياهدادیور  هک  دندوب  رظان  هتسجرب 
یبوـخ و اـهنت  هن  ص )  ) ربماـیپ نادـناخ  زا  شیرق  ندـنادرگ  يور  هک  دـندید  ود  نآ.دـهد  یم  حـیجرت  وا  رب  ار  هـکم  لـها  یباـحص 
ص)  ) ربماـیپ صخـش  هب  ندرک  تشپ  میقتـسم  ریغ  اـسب  هـچ  ،و  تـسوا هتـساوخ  فلاـخم  هـکلب  ، تـسین ص )  ) ربماـیپ هـب  يراـکوکین 
زا رود  ، نادـب ار  ع )  ) یلع زیمآ  تملاسم  لوصو  ، تسا هتفرگ  شیپ  رد  تفالخ  هک  ار  يا  هزات  هار  هک  دـش  نشور  ود  نآ  يارب  ، تسا

هک دوب  هدش  تباث  زین  ع )  ) یلع دوخ  يارب  ، نیا.داد دهاوخ  رارق  ناکما  دح 
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يا هلیبق  یموق و  تعاطا  امش  نایم  رد  رگا  :» دومرف نایمـشاه  هب  - دش میـسرت  اروش  طخ  هک  يزور  - رمع هناخ  زا  ندمآ  نوریب  ماگنه 
«. ...دیسر دیهاوخن  تراما  هب  زگره  ، دوش رارقرب 

دارفا رگید  رد  ، تسا هدیـسر  نآ  هب  نامثع  هک  یتفالخ  ماقم  ، دـندید یم  دوب  هدـیقع  مه  ود  نآ  اب  هک  یـسک  ره  دادـقم و  ، رامع رگا 
هب رس  ،و  دندرک یمن  یبات  یب  یمارآان و  نادنچ  ، تفای دهاوخ  همادا  - راکوکین ناعبات  و  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  - وا دننامه  هتـسیاش 
هب يدوزب  تفالخ  هک  دنتشاد  نیقی  ناشیا  نکیل  ،و  دنداد یمن  جرخ  هب  تدش  دوخ  تفلاخم  رد  لقادح  ای  ،و  دنتشاد یمنرب  تفلاخم 

.دنتشاد ترهش  ییامن  ناملسم  تناید و  فعض  هب  هک  داتفا  دهاوخ  هیما  ینب  نامدود  زا  يرگمتس  ناشابوا  تسد 

ار دوخ  هرطیس  یگریچ  طلـست و  يور  زا  ات  دراد  اپ  رب  ، دنمروز یتلود  ات  تسا  هدرکن  لزان  نامـسآ  زا  ار  دوخ  مایپ  ،و  تلاسر ، مالـسا
رظن رد  ، تـلود و.تـسا  هدوـب  ، قـح قاـقحا  تلادـع و  شرتـسگ  یناـسنا و  تیادــه  مالــسا  تلاـسر  هکلب.دــنارتسگب  مدرم  رــس  رب 
نیا اـب  ییوراـیور  يارب  دوـش  يا  هلیـسو  تلود  رگا  سپ.اهفدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  تسا  يا  هلیـسو  هـکلب  ، تـسین فدـه  ، مالـسا

.تفرگ دهاوخ  رارق  یمالسا  تلاسر  مالسا و  اب  زیتس  هاگیاج  رد  ، اهفده

يوما هشقن  حرط و  يارجا 

.دش رادیدپ  راکشآ و  تعرسب  هدنیآ  ياه  هناشن  ، دندوب هدزن  یتسردان  سدح  ص )  ) دمحم هبخن  باحصا  نیا 

ینب هب  ور  دوب ) هداد  تسد  زا  ار  شنامـشچ  ماگنه  نآ  رد   ) نایفـس وبا.دـندرک  عامتجا  وا  هناخ  رد  هیما  ینب  ، ناـمثع اـب  تعیب  زا  سپ 
مـشاه ینب  تسد  زا  ییوگ  نوچ  ار  تفالخ  ! هیما نادـنزرف  يا  : » تفگ ! هن : دـنتفگ ؟ تسامـش ناـیم  يا  هناـگیب  اـیآ  : تفگ درک و  هیما 

زیخاتسر و هن  تسا و  راک  رد  یمنهج  تشهب و  هن  یباسح و  هن  ، یباذع هن  ، دروخ یم  دنگوس  وا  هب  نایفـس  وبا  هک  نآ  هب  مسق.دییابرب 
يراددوخ ثعاب  هفیلخ  عنم  نکیل  ،و  تشادزاب اهفرح  نیا  نتفگ  زا  ار  وا  موس  هفیلخ  ( . 9  ) یتمایق
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شلد هدقع  ات  دناسرب  ادهشلا  دیس  و  ص )  ) ربمایپ يومع  ، هزمح ربق  هب  ار  وا  ات  داتفا  هار  يدرم  هارمه  نایفس  وبا  هاگنآ.دشن  نایفس  وبا 
تـسد هب  ریـشمش  برـض  اـب  هک  یتـموکح  ! هراـمع وبا  يا  :» تفگ درک و  هزمح  هب  ور  ، داتـسیا ربـق  راـنک  هک  یماگنه.دـنک  یلاـخ  ار 

( . 10  ) دز دگل  هزمح  ربق  هب  هاگ  نآ   . تسا هدش  ام  نامالغ  تسد  هچیزاب  زورما  ، میدروآ

هن  ) دندرک هزرابم  دندیشک و  ریـشمش  تموک  تنطلـس و  يارب  ، وا نادناخ  و  ص )  ) دمحم اب  هیما  ینب  هک  دوب  نیا  نایفـس  وبا  دوصقم 
قیاـقح رگناـیب  رگا  نانخـس  نیا.دـنمورحم  نآ  زا  ص )  ) دـمحم لآ  تسا و  هیما  ینب  تـسد  رد  تموـکح  نآ  کـنیا  و  نـید ) يارب 

زا هیما  نادـناخ  ياضعا.دیـشوپ  دوخ  هب  لمع  هماج  اـه  هتفگ  نیا  هک  تشذـگن  نادـنچ.دناسر  یمن  ار  يداـیز  موهفم  ، دوبن ینـشور 
رـصنع ود  رب  ، نامثع تفالخ  ياهلاس  لـالخ  رد  ،و  دـندرک يرادرب  هرهب  هیما  ینب  هب  شداـیز  هقـالع  حول و  هداـس  هفیلخ  یبلق  شوخ 

.تلود هنازخ  لاوما  یمالسا و  ياهرهش  رب  تموکح  : دنتفای طلست  وا  تلود  دنمورین 

لـالخ رد  مهم  یحاون  نیا  تموکح  .دوـب  زکرمتم  ، رـصم قارع و  ، هیروـس : هیحاـن هس  رد  نآ  هیامرـس  یمالـسا و  تلود  تردـق  هنزو 
.داتفا هیما  ینب  تسد  هب  نامثع  تفالخ  لوا  ياهلاس 

ماش رد  هیواعم 

دعـس نب  رمع  ، رمع.دـش ماـش  همیمـض  زین  ندرا  دـعب  ،و  درک نییعت  ماـش  يرادـنامرف  هب  ار  هیواـعم  رمع  هک  میتفگ  مهدزون  لـصف  رد 
ماقم رد  رفن  ود  نیا  یلو  ، تفر ایند  زا  رمع  ، دوب هدرک  نیطسلف  یلاو  ار  همقلع  نب  نامحرلا  دبع  ،و  نیرسنق صمح و  یلاو  ار  يراصنا 

افعتسا دش و  ضیرم  دعس  نب  رمع  ( . 11  ) دوزفا هیواعم  ورملق  هب  مه  ار  نیطسلف  ، نامثع ، درم هک  همقلع  نب  نامحرلا  دبع.دندنام  دوخ 
هیواعم ورملق  همیمض  زین  ار  نیرسنق  صمح و  هاگنآ  هفیلخ  ، تشگرب هنیدم  هب  درک و 
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مان هب  ار  نآ  زورما  هک  دش  ینیمزرس  مامت  رب  مکاح  ، نامثع شیومع  رسپ  تفالخ  لوا  لاس  ود  لالخ  رد  ، هیواعم ، هنوگ نیدب.تخاس 
.میسانش یم  گرزب  هیروس 

رارق رمع  دـیدش  تـبقارم  تـحت  دوـب و  دودـحم  يا  هـقطنم  رد  نـکیل  داـهن و  شرتـسگ  هـب  ور  رمع  تفـالخ  ماـیا  رد  هیواـعم  ذوـفن 
چیه هک  دـش  طرـش  دـیق و  یب  يذوفن  ياراد  دـش و  ربارب  دـنچ  شدـنواشیوخ  تفالخ  لاس  ود  لالخ  رد  وا  ذوفن  ورملق  یلو  ، تشاد

هیواـعم دـش و  یمالـسا  تـلود  رامـش  رد  لقتـسم  یتـلود  ماـش  هـک  دوـب  هتـشذگن  یلاـس  دـنچ.دش  یمن  وا  راـک  رد  یتـبقارم  هنوـگ 
دودـح تساوخ  یم  هک  یگنج  نادـیم  ره  رد  هک  تفای  ار  ناکما  نیا  لاس  دـنچ  لالخ  رد  !و  دـیدرگ یمالـسا  مکاح  نیرتکاـنرطخ 

.دوبن رترادنید  نایفس  وبا  شردپ  زا  هیواعم  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال.دنک  دراو  زابرس  رازه  دص  کی 

رصم رد  حرس  یبا  نب  هللا  دبع 

رانک رب  ار  وا  نامثع  ، شیرادـنامرف هلاس  ود  نارود  نایاپ  زا  شیپ  اما  ، دوب رـصم  یلاو  صاع  نب  ورمع  ، تفر ایند  زا  رمع  هک  یماـگنه 
همادا نامثع  تفـالخ  هک  یتقو  اـت  ، درک نییعت  اـج  نآ  يرادناتـسا  هب  ار  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللا  دـبع  دوخ  یعاـضر  ردارب  درک و 

یم هرخسم  ار  نآرق  دش و  دترم  دعب  دروآ و  مالسا  ربمایپ  نامز  رد  دعـس  نیا  هک  میرذگب.داد  همادا  رـصم  تموکح  هب  زین  وا  ، تشاد
نیمه هک  تسا  هدرک  لقن  ماشه  نبا.درک  مهاوخ  لزاـن  مه  نم  تسا  هدرک  لزاـن  ادـخ  هک  ار  هچنآ  دـننام  يدوزب  تفگ  یم  درک و 

ص)  ) ربمایپ هک  یماگنه.تشگزاب  شیرق  نایم  هب  دش و  كرـشم  هرابود  ، دوب ص )  ) ربمایپ یحو  بتاک  دوب و  هدروآ  مالـسا  هللا  دبع 
نب نامثع  هب  هللا  دبع  ، دنناسرب لتق  هب  دننک و  ادیپ  ، دوب مه  هبعک  هدرپ  ریز  رگا  - ار هللا  دبع  داد  روتسد  درک  حتف  ار  هکم 
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هکم لها  مدرم و  هدوت  زا  ص )  ) ربماـیپ هک  نیا  زا  سپ  ،و  درک یفخم  ار  هللا  دـبع  وا  دـش و  هدـنهانپ  دوب  وا  یعاـضر  ردارب  هک  ناـفع 
دزن زا  نامثع  هک  یتقو   . يرآ :» دومرف ینالوط  توکس  زا  سپ  ص )  ) ربمایپ ، تساوخ ناما  شیارب  دروآ و  ربمایپ  دزن  ار  وا  ، دش هدوسآ 

وا ندرگ  دوش و  دنلب  امش  زا  یکی  ات  مدرک  رایتخا  توکس  نم  : دومرف دندوب  شفارطا  رد  هک  یباحصا  هب  ادخ  لوسر  ، تشگرب ربمایپ 
لتق هب  هراشا  ربمایپ  هاـگ  چـیه  : » دومرف ص )  ) ربماـیپ ؟ دـیدومرفن هراـشا  نم  هب  ارچ  هللا  لوسر  اـی  درک  ضرع  راـصنا  زا  یکی.دـنزب  ار 

( . 12 « ) دنک یمن  یسک 

دوب و هفوک  یلاو  یفقث  هبعـش  نب  هریغم  ، تفر ایند  زا  رمع  هک  یماـگنه  ، هرـصب يرگید  هفوک و  یکی  : تشاد مهم  رهـش  ود  قارع  اـما 
تفالخ هب  نامثع  هک  یماگنه.تشاد  ار  تمس  نآ  ، داد رارق  اروش  وضع  ار  وا  رمع  هک  یـسک  نامه  صاقو  یبا  نب  دعـس  وا  زا  شیپ 

زا شیب  گرزب  یباحص  نیا  دعس  دنادرگرب و  دوخ  ماقم  هب  هرابود  ار  دعس  ، رمع هیصوت  ماجنا  باب  زا  درک و  رانک  رب  ار  هریغم  دیـسر 
یبا نب  هبقع  نب  دیلو  ، شردپ يومع  رسپ  يردام و  ردارب  وا  ياج  هب  تخاس و  رانک  رب  ار  وا  نامثع  هک  دنامن  تموکح  رد  لاس  کی 

.درک نییعت  ار  يوما  طیعم 

هفوک رد  هبقع  نب  دیلو 

یتقو ; داتسرف قلطصملا  ینب  هلیبق  نایم  هب  تاقدص  يروآ  عمج  روظنم  هب  ار  وا  ص )  ) ربمایپ دروآ و  مالـسا  هیبیدح  لاس  زا  سپ  دیلو 
نانآ زا  ، دش هاگآ  ناشیا  ندمآ  هراوس  زا  وا  نوچ  دننک و  لابقتـسا  وا  زا  ات  دندش  اهبکرم  رب  راوس  ، دنتفای عالطا  دیلو  ندـمآ  زا  مدرم 

تشگرب و ربمغیپ  دزن  ، اج نآ  مدرم  ندید  زا  شیپ  دیسرت و 
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قلطـصم ینب  ، دندش ناشیا  اب  هزرابم  هدامآ  دیلو  هتفگ  دامتعا  هب  ناناملـسم  .دنـشکب  ار  وا  دنا  هتـساوخ  یم  نانآ  هک  دناسر  ضرع  هب 
ای نتـشک و  يارب  هن  دـندوب  هدـش  نوریب  دـیلو  مارتحا  يارب  ناـشیا  هک  دـندرک  ضرع  شترـضح  هب  دـندمآ و  ص )  ) ربماـیپ تمدـخ 
هب درک  یهن  وا  دننام  دیلو و  هتفگ  هب  دامتعا  زا  ار  نانمؤم  ،و  دش لزان  یحو  قلطـصم  ینب  دیلو و  دروم  رد  ،و  وا ندـمآ  زا  يریگولج 

: میناوخ یم  ار  لاعتم  يادخ  هدومرف  ( 49  ) تارجح هروس  رد  ، ام.دیزرو دامتعا  قساف  هتفگ  هب  دیابن  تسا و  قساف  وا  هک  لیلد  نیا 

هلمح هانگ  یب  یهورگ  هب  هتـسنادن  ادابم  ات  دـینک  قیقحت  ، دروآ ربخ  امـش  يارب  یقـساف  رگا  ! دـیا هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  ناـه  »
وا نامرف  زا  دیاب  تسامـش  نایم  رد  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  دـینادب  دـیوش و  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  دـیتفای  عالطا  هک  هاگ  نآ  دـینک و 

هقالع دروم  ار  نامیا  دنوادخ  نکیل  دییآ و  یم  گنت  هب  امـش  دوخ  ، دنک يوریپ  امـش  زا  روما  زا  يرایـسب  رد  وا  رگا  دـینک و  تعاطا 
تیادـه دـننانمؤم  ناـمه  و.داد  رارق  امـش  ترفن  دروـم  ار  نایـصع  قـسف و  ، رفک دیـشخب و  تنیز  نادـب  ار  ناـتیاهلد  داد و  رارق  اـمش 

( . 13  ) ناگدننک

هدنام هفوک  رد  لاس  جنپ  شیرادناتـسا  نامز  رد  وا.دشاب  هتخاس  يرپس  تیلهاج  نامه  رد  ار  شرمع  هیقب  دـیلو  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
دیلو عضو  نیا.دـش  وا  لزع  هب  روبجم  هفیلخ  دروخ و  دـح  دـیلو  ، هاگ نآ.دـنداد  تداهـش  وا  یـشون  هداب  هب  مدرم  زا  يا  هتـسد  دوب و 
دعـس ياج  هب  وا  هک  یماگنه.دش  لزان  نآرق  هیآ  وا  قسف  هرابرد  هک  هاگ  نآ  صوصخب  ، دنامب هدیـشوپ  ناناملـسم  زا  هک  دوبن  يزیچ 

: تفگ وا  هب  دعس  ، دمآ صاقو  یبا  نب 

ام ای  ، يا هدش  لقاع  ام  زا  سپ  وت  ایآ  »
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وبا يا  شاـبم  لدـگنت  لوـلم و  :» تـفگ باوـج  رد  دـیلو  [. يا هدــمآ  نـم  ياـج  هـب  وـت  هـک  [؟ مـیا هدــش  ناداـن  قـمحا و  وـت  زا  سپ 
هورگ دنروخ و  یم  راهن  ناونع  هب  ار  نآ  یهورگ  هک  تسا  يرادکلم  تکلمم و  نیا.تسا  هداتفین  قافتا  اهنیا  زا  مادک  - چیه ! قاحسا

هک منیب  یم  روط  نیا  نم  :» تفگ دعـس  [. ایند تموکح  تسایر و  ندش  تسدب  تسد  زا  هیانک  «.] دننک یم  لیم  ماش  تروص  هب  رگید 
ای يا  هدـش  هتـسیاش  ام  زا  سپ  وت  هک  مناد  یمن  نم  : تفگ دـیلو  هب  زین  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  «. دـیا هدرک  دوخ  نآ  زا  ار  تموکح  امش 

؟ ) 14 [ ) يوش نانآ  هدنامرف  دیاب  وت  هک  ] دنا هدش  داسف  راچد  مدرم 

تشادن او  هشیدنا  نیدب  ار  هفیلخ  شراک ، ییاوسر  ندروخ و  یعرـش  دح  تلع  هب  ، دیلو لزع  هب  هفیلخ  ندش  ریزگان  ، هتـشذگ نیا  زا 
دیلو ياج  هب  ، هک دوب  یم  قح  تسا و  اههابتشا  نیرتگرزب  زا  ، گرزب یباحص  ، صاقو نب  دعـس  ياج  هب  دیلو  نیا  نداد  رارق  یلاو  هک 

یم نییعت  ، دـندوب رادروخرب  ینید  ترهـش  زا  هک  ، ار دوعـسم  نب  هللا  دـبع  ای  رـسای و  رامع  نوچ  يرگید  یباحـص  ای  دعـس و  دـننامه 
يرادناتـسا هب  ار  صاع  نب  دیعـس  ینعی  ، يوما نادـناخ  زا  يرگید  سک  هکلب  ، درکن ار  اـهراک  نیا  زا  کـی  چـیه  هفیلخ  اـهنت  هن.درک 

هفوک مدرم  يارب  وا  تیالو.دوب  هیما  ینب  ياهناوج  زا  یناوج  یلو  تشادن ، دیلو  نوچ  يدـب  هقباس  دیعـس  نیا  هچ  رگا.داتـسرف  هفوک 
ییاورنامرف راگزور  رد  راوگان  ياهدادـیور  لیـس.دادن  یناماس  رـس و  ار  رهـش  نآ  ناشیرپ  عضو  دوبن و  دامتعا  ناـنیمطا و  روآ  ماـیپ 

.دید میهاوخ  ار  دیعس 

هرصب رد  رماع  نب  هللا  دبع 

ای هس  زین  نامثع  تفالخ  مایا  رد  .دوب  اج  نآ  رادناتسا  يرعشا  یسوم  وبا  ، تفر ایند  زا  رمع  هک  یماگنه  ; قارع رگید  رهـش  ، هرـصب اما 
دندمآ هفیلخ  دزن  هفوک  مدرم  زا  یعمج  يزور  هک  نیا  ات  ، درک تموکح  اج  نآ  رد  لاس  جنپ 
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هب ار  وا  البق  ، رمع.دمآ یمن  رامش  هب  باحصا  نابوخ  زا  یسوم  وبا.دندرک  تیاکش  ناناملسم  لاوما  زا  یـسوم  وبا  هدافتـسا  ءوس  زا  و 
وا مود  هفیلخ  هک  اجنآ  زا  ، دننادرگرب لاملا  تیب  هب  ار  شلاوما  رب  دازام  داد  روتـسد.دوب  هدرک  مهتم  ناناملـسم  باسح  زا  ییوجدوس 

هرـصب مدرم  تیاکـش  دروم  رد  هک  تفر  یم  راظتنا  نیا  موس  هفیلخ  زا.دـینادرگرب  راک  رـس  ار  وا  هرابود  ، تشاد یم  تسود  داـیز  ار 
نیا زا  کی  چـیه  موس  هفیلخ  نکیل  و.دتـسرفب  هرـصب  هب  ار  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  زا  يرتهب  درف  یـسوم  وبا  ياـج  هب  دـنک و  قیقحت 

نب هللا  دبع  مان  هب  ار  هیما  ینب  ناناوج  زا  یناوج  یـسوم  وبا  يرانکرب  زا  سپ  ، درک لزع  ار  وا  ، نایکاش فرح  هب  اهنت  و.درکن  ار  اهراک 
.درک هرصب  رادناتسا  رماع 

مادک چیه  هک  دمآ  رد  یتروص  هب  نامثع  تفالخ  ياهلاس  نیتسخن  لالخ  رد  رـصم  قارع و  ، ماش ; گرزب هیحان  هس  ره  ، بیترت نیا  هب 
همه هیما و  ینب  زا  نارادناتـسا  مامت.دنـشاب  هدوب  رادروخرب  مالـسا  رد  يا  هقباس  زا  ای  ربمایپ و  تبحاـصم  زا  هک  تشادـن  يرادناتـسا 

هک دوب  یسک  نانآ  نایم  رد.دندوب  ناشیا  نادنزرف  ای  ]و  دندوب هتفرگ  رارق  وفع  دروم  يوحن  هب  هکم  حتف  رد  هک  یناسک  ] اقلط زا  نانآ 
لباق تسناوت  یم  همه  اهنیا  ، دوب هدرمش  حابم  ار  وا  نوخ  نتخیر  ص )  ) ربمایپ هک  دوب  یسک  زین  و.دش  لزان  نآرق  هیآ  وا  قسف  هرابرد 
ربمایپ صلاخ  باحـصا  تروشم  اب  قباطم  دوب  هتـسشن  ص )  ) ربمایپ هاگیاج  رب  هنیدـم  رد  هک  يا  هفیلخ  هک  یتروص  رد  ، دـشاب لمحت 

اه نیا  زا  مادـک  چـیه  نکیل  و.درک  یم  لمع  ، دوب يو  ياوقت  و  ص )  ) ربمایپ اب  تبحاصم  وا و  هقباس  زا  مهلم  هچنآ  قباطم  ای  و  (ص )
زا يرگید  صخش  هفیلخ  ریزو  رواشم.دماین و  رد  لمع  هب 
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ار هنیدم  هب  ندمآ  درک و  درط  ار  وا  شیوخ  هب  تبسن  تیذا  یکاپان و  تلع  هب  ص )  ) ربمایپ هک  دش  مکح  دنزرف  ناورم  مان  هب  نایوما 
لمع رد  دوب و  هفیلخ  ، مان هب  اـهنت  ناـمثع  هک  درک  تباـث  يدـعب  ثداوح.دوبن  رتهب  مکح  شردـپ  زا  دوخ  ناورم.تخاـس  مارح  وا  رب 

.درک یم  تفالخ  ناورم 

- دیایب ایند  هب  لوایکام  هک  نیا  زا  شیپ  - رکفت زرط  یقالخا و  رظن  زا  هک  داتفا  هیما  ینب  زا  یناناوج  تسد  هب  مالسا  تردق  ، ناس نیدب 
رد.دـندرک یمن  یهاـتوک  ، شیوـخ فدـه  هب  ندیـسر  هار  رد  يا  هلیـسو  عوـن  چـیه  ندرب  راـک  هـب  زا  دـندوب و  ( 15  ) لوایکام ، دوخ

.دیدرگ يوما  تنطلس  کی  انعم ، مامت  هب  ، تفالخ ، تقیقح

اـضتقا شیوخ  نادناخ  رد  نآ  يرادهگن  یمالـسا و  تردق  رب  الیتسا  ینعی  ناشفده  هب  هیما  ینب  ندیـسر  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 
نایوما هک  دنیوگب  نانآ  هب  دنهد و  شرتسگ  ار  شیرق  عفن  هب  تاغیلبت  ، دندوب ناشیا  تموکح  تحت  هک  یمدرم  نایم  رد  هک  درک  یم 

نانآ دنراد و  زاب  شوماخ  راد  هقباس  باحصا  تلیضف و  نابحاص  لیاضف  يروآدای  زا  ار  ناشیا  ناکما  دح  رس  ات  دنـشیرق و  نارورس 
هاگن رود  رتشیب  هچ  ره  ، راوگرزب نآ  ياهزایتما  یلع و  دای  زا  صوصخب  و  ص )  ) ربمایپ اب  ناـشتبارق  تلیـضف و  تیب و  لـها  داـی  زا  ار 
ربمایپ اب  يدنواشیوخ  زا  مد  ، داد یم  لیکـشت  ار  تیرثکا  هک  ، هعماج نادان  هدوت  دزن  دـیاش  و.دـندرک  یم  ییاهراک  نینچ  نانآ.دـنراد 

! دنتشاد یم  رذح  رب  شتیب  لها  ترضح و  نآ  اب  ینمشد  زا  ار  نانآ  ،و  دندز یم  (ص )

هب دنریگب  قوقح  یگمه  هک  دراد  دوجو  هراوس  درم  رازه  دص  ماش  رد  :» تفگ وا  هب  دید و  ار  رسای  نب  رامع  ، هیواعم هنیدم  رد  يزور 
دنسانش و یم  ار  یلع  هن  ، دنرادروخرب یهباشم  قوقح  زا  هک  اهنآ  نارکون  نادنزرف و  هوالع 
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بدنج ( . 16 ( « ) ص  ) ربمایپ اب  ار  وا  تبحاصم  ریبز و  هن  مالـسا و  رد  ار  وا  هقباس  هن  رامع و  هن  ( ، ص  ) ربمایپ اب  ار  وا  يدنواشیوخ  هن 
هفوـک یلاو  هبقع  نب  دـیلو  هـب  ار  ناتـساد.دیوگب  نخـس  هفوـک  مدرم  يارب  ع )  ) یلع تلیـضف  هـب  عـجار  تساوـخ  يدزا  هللا  دـبع  نـب 
( . 17  ) دندش هطساو  شرکفمه  ناتسود  زا  یضعب  هک  نیا  ات  درکن  دازآ  ار  وا  دنزادنا و  نادنز  هب  ار  وا  ات  داد  روتسد  دیلو.دنتفگ 

نامکاح نایاورنامرف و  هک  ؟ دوشن ارچ  و.شیرق  زا  رتالاب  يا  هقبط  هیما  ینب  ،و  دـش زاتمم  یلاع و  يا  هقبط  یمالـسا  هعماـج  رد  شیرق 
.تشاد یگتسبلد  نانآ  هب  تخس  مه  هفیلخ  ،و  دوب نانآ  زا  ناناملسم  هفیلخ  دندوب و  مالسا  ناهج 

نیخیش شور  نامثع و 

اروش يارجام  نایاپ  تسا  رتهب  مینک ، وگتفگ  موس  هفیلخ  تفـالخ  نارود  رد  هیما  ینب  ذوفن  نوزفا  زور  تدـش  هراـبرد  میهاوخب  رگا 
ود ره  رب  هتبلا.درک  هضرع  نافع  نب  نامثع  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  رب  ار  تعیب  فوع  نب  نامحرلا  دبع  هک  اج  نآ  ، میروآ دای  هب  ار 

هریـس قبط  رب  لمع  ( 2 ( . ) ص  ) ادـخ ربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  هب  لـمع  ( 1 : ) درک هضرع  ار  تعیب  طرـش  ود  هـب  طورـشم  صخش 
تفـالخ ماـقم  زیاـح  ، درک لوـبق  ار  طرـش  ود  ره  نوـچ  ناـمثع  و.تفریذـپن  ار  مود  طرـش  نوـچ  دـش  تفـالخ  هدـنزاب  یلع.نیخیش 

زا درک  لمع  تسرد  وا  رگا  مه  ناناملسم  دنک و  لمع  طرـش  ود  نآ  هب  وا  هک  ، دش دقعنم  هیاپ  نیا  رب  ناناملـسم  وا و  نایم  تعیب.دش 
؟ هن ای  درک  لمع  دوب  هداد  هدعو  هچنآ  هب  نامثع  هک  مینیبب  دیاب  نونکا.دنزرون  غیرد  وا  تعاطا 

ناناملسم ياهرهش  زا  يرهش  رادنامرف  ار  دوخ  نادنواشیوخ  زا  یسک  نیخیش  زا  مادک  چیه 
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هدوب نیخیش  شور  اب  تفلاخم  راک  نیا  ایآ.داد  رارق  گرزب  ياهرهـش  همه  یلاو  ار  هیما  نادناخ  ، دوخ نادنواشیوخ  نامثع  اما.درکن 
هیواعم مه  رمع  هک  درک  یم  لالدتـسا  روظنم  نیا  يارب  وا.تشادن  لوبق  تفلاخم  کی  ناونع  هب  ار  لمع  نیا  موس  هفیلخ  ؟ هن ای  تسا 
باختنا ص )  ) ربمایپ زاتمم  باحصا  نایمزا  ار  شیوخ  نارازگراک  درک و  یلاو  ار  هبعش  نب  هریغم  صاع و  نب  ورمع  دننام  ، وا لاثما  و 
الامتحا و.تشامگ  هریزج  مامت  نیمزرس  تاقدص  يروآدرگ  هب  ار  هبقع  نب  دیلو  ، رمع ، دیوگب هک  تشاد  ار  قح  نیا  هفیلخ  زین.درکن 

رارق یلاو  رمع  هک  ار  يدارفا  یلو  ، تشاد ار  فرح  نیا  نتفگ  قح  موـس  هفیلخ  هتبلا  دراـمگ  وا  اـب  يراـکمه  هب  زین  ار  حرـس  یبا  نبا 
مه يزیچ  ، دوب هداد  ماجنا  رمع  هچنآ  رب  ،و  درامگ راک  هب  ار  شنادنواشیوخ  ، نامثع هک  یتروص  رد  ، دندوبن يو  ناشیوخ  زا  دوب  هداد 
رد نانآ  ذوفن  تحت  مالـسا  ناهج  هک  يدـحب  تفرگ  شیپ  رد  طارفا  هار  ناشیا  هب  تموکح  تاراـیتخا  يراذـگاو  رد  هک  ارچ.دوزفا 

.دمآ

اریز تسا  هدرکن  تفلاخم  نیخیـش  هریـس  اب  یلو  دـنک  یم  طارفا  دوخ  ناشیوخ  نداد  رارق  مکاح  اب  نامثع  هک  تفگ  ناوت  یم  ، يرآ
رد نامثع  تیوضع  تدم و  لوط  مکح  هب  ذوفن  نآ  هک  دوب  یعیبط  .درک  دـشر  دـش و  عورـش  رمع  نامز  رد  يدـح  ات  هیما  ینب  ذوفن 

دایز یمالـسا  تلود  رد  هیما  ینب  ذوفن  تساوخ  یم  رمع  رگا.دـنک  ادـیپ  يدوعـص  ریـس  نامثع  تفـالخ  نارود  رد  هیما  ینب  نادـناخ 
ناـمثع تفـالخ  هب  رجنم  هـک  درک  یم  حرط  یلکـش  هـب  ار  اروـش  تـشاد و  یم  هـگن  رود  تردـق  زکارم  زا  ار  هـیما  ینب  دـیاب  دوـشن 

نامثع تسایـس  مییوگب  تسا  نکمم  ، يرآ.دوب هاگآ  هیما  ینب  طیعم و  یبا  نادـناخ  هب  نامثع  دـیدش  هقالع  زا  یبوخب  هک  ارچ  ، دوشن
نییعت رد 
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هریـس اـب  ناـمثع  یلاـم  تسایـس  هک  تـسا  نـیا  تـسا  حـضاو  هـک  هـچنآ  نـکیل  و.دوـب  گـنهامه  دوـخ  فلـس  تسایـس  اـب  مکاـح 
.تشادن یگنهامه  ، نیخیش

هداوناخ.دوب هارمه  یناوارف  یتخـس  تنوشخ و  اب  هک  دندرب  رـس  هب  یگدنز  زا  یعون  رد  نیخیـش  هک  تسا  مالـسا  خیرات  تایهیدب  زا 
نادـناخ زا  ، دـنهد ماجنا  ار  يراک  تساوخ  یم  مدرم  زا  هک  یتقو  رمع  ، دـندرک یگدـنز  هنوگ  نامه  نانآ  هیاـس  رد  زین  ناـشیا  ياـه 

هفیلخ اما.دـندرک  یم  راـتفر  هویـش  ناـمه  هب  زین  ناـنآ  دنـشاب و  ناـمدرم  رگید  يوگلا  يو  رما  تعاـطا  رد  تشاد  عقوت  زین  شدوـخ 
یم فرـص  شا  هداوناخ  دوخ و  يارب  هچنآ  زا  شیب  تورث  لام و  زا  شنادـنواشیوخ  رب  درک و  یم  یگدـنز  یـشوخ  هافر و  اـب  ، موس

هک یتروص  رد  ، دـش یم  لئاق  ضیعبت  نـالک  ياهـششخب  اـب  ناناملـسم  ریاـس  دوخ و  نادـنواشیوخ  ناـیم  وا  ، تشاد یم  ینازرا  ، درک
.دنتشاد یگتسبلد  رتمک  مالسا  هب  دندوب و  هدرک  كرد  رتمک  ار  ربمایپ  تبحاصم  دندوب و  ناناملسم  رگید  زا  رتنیئاپ  تناید  رد  ناشیا 

نیا زا  سپ  صاعلا  یبا  نب  مکح  - شیومع هب  نامثع  هک  دـنک  یم  لـقن  -ج 4 ص 28 )- فارـشالا باسنا   ) دوخ باتک  رد  يرذالب 
رد هک  دوب  یـسک  مکح )  ) صخـش نیا  هک  یتروص  رد.داد  رالد ) رازه  دصیـس  دودح   ) مهرد رازه  دصیـس  دروآ  هنیدم  هب  ار  وا  هک 

يراکایر زج  شندروآ  مالسا  و.دروآ  مالسا  دمآ و  هنیدم  هب  هکم  حتف  زا  سپ  مکح.درزآ  یم  رایـسب  ار  ص )  ) ربمایپ تیلهاج  نامز 
هرخـسم يور  زا  ار  راوگرزب  نآ  تاـکرح  درزآ و  یم  ار  ادـخ  لوسر  هتـسویپ  هک  دوب  وا.دوبن  ، دوـخ ناـج  ظـفح  يارب  ییورود و  و 

زا كانمـشخ  دید و  ار  وا  ربمایپ.تشاد  فارـشا  مکح  رب  دوب و  هتـسشن  دوخ  ياهقاتا  زا  یکی  رد  ص )  ) ربمایپ يزور.درک  یم  دیلقت 
ار وا  نوچ  دمآ و  نوریب  شقاتا 
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نوریب هنیدم  زا  شا  هداوناخ  اب  ار  وا  هاگ  نآ  ؟» دنک يرای  هدش  نیرفن  هغابروق  نیا  ربارب  رد  ارم  هک  تسین  یـسک  ایآ  :» دومرف تخانش 
ددـجم تماقا  هزاجا.درک  دـیعبت  فئاط  هب  ار  ناشیا  همه  دـنوش و  نکاـس  اـج  کـی  رد  نم  اـب  دـیابن  شنادـنزرف  وا و  :» دومرف درک و 

، اریز ، دوب نیخیـش  هریـس  و  ص )  ) ربمایپ اـب  تفلاـخم  ییاـهنت  هب  - تخاـس دـیعبت  ار  وا  ص )  ) ربماـیپ هک  نیا  زا  سپ  - هنیدـم رد  ، مکح
.دندرکن ار  راک  نیا  نامثع  تطاسو  دوجو  اب  نیخیش 

اقیرفا لامـش  رد  ار  نآ  هللا  دـبع  هک  ار  گنج  نیتسخن  میانغ  مجنپ  کی  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللا  دـبع  شیعاضر  ردارب  هب  ناـمثع 
( رالد نویلیم  جنپ  دودح  رب  غلاب   ) دیرخ رانید  رازه  دصناپ  هب  مکح  نب  ناورم  ار  مود  گنج  میانغ  سمخ.دیـشخب  ، دوب هدرک  يربهر 

( . 18  ) دیشخب وا  هب  ار  نالک  غلبم  نیا  مامت  هفیلخ  و 

هب داد  نامرف  و.داد  مهرد  رازه  دص  یس  - دوب هدمآ  نامثع  ندید  هب  یهورگ  سار  رد  هک  - يوما دیسا  نب  هللا  دبع  نب  دلاخ  هب  هفیلخ 
لیلد هب  - مقرا نب  هللا  دـبع  - لاملا تیب  راد  هنیزخ  هک  یتقو  ، دوش تخادر  مهرد ، رازه  دـص  کی  غلبم  هورگ  نآ  ياضعا  زا  کـی  ره 

رد هللا  دـبع  یتسین .  شیب  يراد  هنیزخ  وت  ؟ اهراک نیا  هب  هچ  ار  وت  :» تفگ يو  هب  هفیلخ  ، درک يراددوخ  نآ  تخادرپ  زا  غلبم  يداـیز 
ار دوخ  نم  ، تسامـش نامالغ  زا  یکی  امـش  یـصخش  راد  هنیزخ  هکلب  ، منیب یمن  امـش  صخـش  راد  هنیزخ  ار  دوخ  نم  :» تفگ باوج 
ص)  ) ربماـیپ ربـنم  هـب  شلغـش  زا  يافعتـسا  ناوـنع  هـب  دروآ و  ار  لاـملا  تـیب  ياهدـیلک  هاـگ  نآ  مـناد و  یم  ناناملـسم  راد  هـنیزخ 

دهز و لیلد  هب  وا  ، دنهدب وا  هب  مهرد  رازه  دصیس  داد  روتسد  موس  هفیلخ  مقرا  نب  هللا  دبع  يافعتسا  زا  سپ.تخیوآ 
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شیرق زا  ینادرم  جاودزا  هب  ار  شنارتخد  زا  نت  راهچ  ای  هس  ،و  داد مهرد  رازه  دـص  صاـع  نبا  دیعـس  هب  هفیلخ.درکن  لوبق  شزیهرپ 
اطع مهرد  رازه  دصیس  ، مکح نب  ثراح  ، شیومع رـسپ  هب  موس  هفیلخ.درک  تمحرم  رانید  رازه  دص  نانآ  زا  کی  ره  هب  دروآ و  رد 

( . 19  ) دیشخب وا  هب  ار  همه  ، دروآ ار  تاقدص  هک  یماگنه  و.درک  هعاضق  هلیبق  هناور  تایلام  يروآدرگ  يارب  ار  وا  درک و 

دنتفر تمیزه  هب  نینح  رد  ناناملسم  هک  یماگنه  ،و  دروآ مالسا  ( 20  ) هکم رد  هک  ، نایوما گرزب  ، نایفس وبا  هک  مینک  شومارف  دیابن 
دز و دـگل  اب  - نامثع اب  تعیب  زا  سپ  - ار هزمح  ربق  هک  تسا  یـسک  وا  دراد .» همادا  ایرد  لـحاس  اـت  ناـشیا  رارف  :» تفگ داد و  مانـشد 
زا مه  درمریپ  نیا   . تسا هدـش  اـم  ناـمالغ  تسد  هچیزاـب  نونکا  ، میدیـشک ریـشمش  ، شیارب هک  یتـموکح  نآ  ! هراـمع وبا  يا  :» تفگ

هیما ینب  هب  ار  یگرزب  ياهـشخب  ، یمومع یـضارا  زا  هفیلخ.داد  مهرد  رازه  تسیود  وا  هب  هفیلخ.دوـب  رادروـخرب  ناـمثع  ياهـششخب 
یـضارا هلمج  زا  كدف  اریز  دوب  ص )  ) ربمایپ صاخ  کلم  ، كدـف نیمز  داد  شنادـنواشیوخ  هب  هک  یـضارا  هلمج  زا.داد  صاصتخا 

یم نآ  ثراو  ص )  ) ادـخ لوسر  رتخد  ع )  ) ارهز همطاف  هک  ، دوب یثرالا  مهـس  و.دوب  هدـشن  هتفرگ  داهج  گـنج و  هلیـسو  هب  هک  دوب 
هقدص دنام  زاب  ام  زا  هچنآ.میراذـگ  یمن  ثرا  هب  يزیچ  ناربمایپ  هورگ  ام  :» تسا هدومرف  هک  درک  لقن  ربمایپ  زا  ، یتیاور رکب  وبا.دـش 
هدرک تیاور.ددرگ  كدف  ثراو  ع )  ) همطاف هک  تشاذگن  رکب  وبا  «، .دننک هدافتـسا  دـنناوت  یم  لام  نآ  زا  ربمایپ  نادـناخ  طقف  : تسا

ربمایپ.دشن عناق  دوب  هدروآ  همطاف  هک  ینادهاش  هب  لوا  هفیلخ.تسا  هدیـشخبوا  هب  ار  كدف  ص )  ) ربمایپ هک  درک  اعدا  همطاف  هک  دـنا 
ینب نالاسدرخ  هب  كدف  لام  زا  درک و  یم  قافنا  ، كدف زا  (ص )
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یم راـتفر  رمع  مـه  دـعب  رکب و  وـبا  بـیترت  نـیمه  هـب.درک  یم  مـهارف  ار  ناـشدرم  نز و  جاودزا  هلیـسو  داد و  یم  يرمتـسم  مشاـه 
.دیشخب ناورم  هب  ار  كدف  دیسر  نامثع  هب  تفالخ  نوچ.دندرک 

نآ كرت  اـم  هک  دـشخب  یم  ار  يزیچ  ، دـندوب ادـخ  لوسر  دورطم  ، ود ره  شردـپ  دوـخ و  هک  ، ناورم هب  ناـمثع  هک  نیا  اهیتفگـش  زا 
.دشاب یم  شتیب  لها  هب  نآ  دمآرد  فرص  يارب  ای  شرتخد و  يارب  ترضح 

میهاوخ یمن  زین  و.تسادخ  اب  وا  راک.میهد  مکح  وا  نایز  دوس و  هب  ای  مینک و  همکاحم  ار  هفیلخ  میهاوخ  یمن  بلطم  نیا  ندروآ  اب 
هچ ره  ناناملسم  لاوما  زا  دراد  قح  هک  دوب  دقتعم  وا.درکن  لمع  نیخیش  هریس  هب  ناناملـسم  لاوما  هب  تبـسن  نامثع  اهنت  هک  مییوگب 

فرـصت لـخد و  ناناملـسم  لاوما  رد  دـهاوخ  یم  هک  هنوـگ  ره  دراد  قـح  تسا و  ناناملـسم  ياوـشیپ  وا  .دـنک  قاـفنا  دـهاوخ  یم 
هب رمع  نارازگراک  زا  یسک  رگا.دراد  راکشآ  یتوافت  ، دیشک یم  باسح  یتخسب  شنارازگراک  زا  هک  ، رمع شور  اب  ، هویـش نیا.دنک 

تیب هب  ار  اـهنآ  لاوما  دازاـم  ؟و  يا هدروآ  اـجک  زا  : دیـسرپ یم  وا  زا  ،و  تفرگ یم  رارق  هذـخاؤم  دروم  ، درک یم  یتـشادرب  دوخ  دوس 
.دنادرگ یمرب  لاملا 

رمع.درب یم  رس  هب  هافر  رد  يو  هک  دنداد  ربخ  هفیلخ  هب  ، تشامگ نیرحب  يرادنامرف  هب  ار  - فورعم یباحـص  - هریره وبا  مود  هفیلخ  »
نونکا ؟ دوبن تیاپ  هب  شفک  يدوب و  هنهرب  اپ  مدرک  نیرحب  لـماع  ار  وت  هک  یتقو  تسا  هتفر  تداـی  رگم  : تفگ درک و  راـضحا  ار  وا 

اهنآ متشاد و  بسا  دنچ  نم  : تفگ باوج  رد  هریره  وبا.يا  هدیرخ  رانید  دصـشش  رازه و  هب  بسا  نیدنچ  هک  دنا  هداد  عالطا  نم  هب 
یمن ار  راک  نآ  تفگ  وا  هب  هریره  وبا  یتقو  مراد  یم  هاگن  ار  تا  هنیزه  قوقح و  ای  رواـیب و  ار  هفاـضا  اـی  : تفگ رمع.دـندش  رادراـب 

وا باوج  رد  هفیلخ  ، ینکب یناوت 
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تشپ هب  ردق  نآ  تفر و  هریره  وبا  فرط  هب  هنایزات  اب  رمع  ، هاگ نآ.مرازآ  یم  [ هنایزات برـض  هب  ] ار تتـشپ  ، مسق ادخ  هب  ، يرآ : تفگ
ادخ باسح  هب  : تفگ هفیلخ  هب  ، درک رضاح  ار  لاوما  نآ  هریره  وبا  نوچ  ! نک رـضاح  ار  لاوما  : تفگ دعب  ،و  دش يراج  نوخ  ات  دز  وا 
یم دوـخ  لـیم  اـب  يدوـب و  هدروآ  تـسد  هـب  لــالح  هار  زا  هـک  دوـب  یتروـص  رد  نآ  : تـفگ باوـج  رد  رمع.نـک  طبــض  ار  اــهنآ 

همامی ( ، تسا يا  هیحان  رهش و  مان   ) رجه لاوما  هک  تشادن  راظتنا  وت  زا  ینز ) مان  هماما ، رغـصم   ) همیما دنگوس  ادخ  هب  ! ناه.یتخادرپ
دیما ینارچ  رخ  زا  شیب  وـت  هراـبرد  ینک و  يروآ  عـمج  - ناناملـسم ادـخ و  يارب  هن  -و  تدوـخ يارب  ار  نـیرحب  هیحاـن  نـیرترود  و 

( . 21  ) تشادن

ساسحا مه  یلکـشم  چـیه  دیـشخب و  یم  اهنویلیم  رازه و  اهدـص  شنادـنواشیوخ  هب  هک  - نامثع شور  اجک و  یلام  قیقد  شور  نیا 
نانآ هک  نیا  لیلد  هب  اهنت  دیسر  یم  زین  دارفا  رگید  هب  وا  يایاطع  ، دوبن شنادنواشیوخ  هب  رصحنم  هفیلخ  ياهششخب  ؟ اجک - درک یمن 

یم شـشخب  يدارفا  هب  ای  ،و  دمآ لیان  هفیلخ  يایاطع  زا  مهرد  رازه  دـص  هب  هک  يراصنا  تباث  نب  دـیز  دـننام  ، دـندوب يو  رادتـسود 
نب هحلط  هب  مهرد و  رازه  دصـشش  ریبز  هب  ، هنومن يارب  دشاب ، ناما  رد  ناشیا  بضغ  مشخ و  زا  دـنک و  بلج  ار  نانآ  تبحم  ات  درک 

( . 22  ) دندوب هتفای  تیوضع  ، دناسر تفالخ  ماقم  هب  ار  نامثع  هک  ییاروش  رد  ود  ره  نیا.داد  مهرد  رازه  تسیود  هللا  دیبع 

لام دایز و  كالما  هک  دندوب  گرزب  نارادنیمز  نادـنمتورث و  زا  دوخ  و.دنتـشادن  لام  نآ  هب  يزاین  یباحـص  ود  نیا  زا  مادـک  چـیه 
تیب لها  هک  تسا  نیا  هظحالم  لباق  بلاطم  زا.دندوب  يرایسب  لوقنم  ریغ  لوقنم و  لاوما  ياراد  ود  ره  نیا.دنتشاد  ناوارف  هراجتلا 
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مجنپ کی  ناشیا  يارب  ، راوگرزب ربمایپ  اب  يدنواشیوخ  رطاخ  هب  ، نآرق هک  نیا  اب  ، دندوبن رادروخرب  هفیلخ  ياهـششخب  زا  ص )  ) ربمایپ
.تسا هتسناد  بجاو  لقادح )  ) ار یگنج  میانغ  زا 

فرـصت لـخد و  هب  یلکـشم  چـیه  نودـب  ناناملـسم  لاوـما  رد  دـننک و  ادـتقا  وا  هـب  مـه  هـفیلخ  نارازگراـک  هـک  دوـب  یعیبـط  هـتبلا 
نب هللا  دبع  ، دمآ رس  ماو  تدم  نوچ.تفرگ  یماو  لاملا  تیب  زا  ، هفوک يرادناتسا  ماگنه  هب  ، هبقع نب  دیلو  هک  دنا  هدرک  لقن.دنزادرپ 

شیوخ ماو  تخادرپ  زاب  زا  دیلو.تشاد  هدهع  رب  ار  لاملا  تیب  تیلوؤسم  زونه  دوعـسم  نبا.درک  ار  نآ  تخادرپ  زاب  هبلاطم  دوعـسم 
دوعـسم نبا  هب  هفیلخ  هاگ  نآ  درب ، تیاکـش  هفیلخ  هب  وا  ، درک يراشفاپ  دـیلو  لباقم  رد  دوعـسم  نبا  هک  یماگنه.درک  یم  يراددوخ 

: تشون

وا ضرعتم  تـسا  هدرک  تفاـیرد  لاـملا  تـیب  زا  دــیلو  هـچنآ  دروـم  رد  يرادــن  قـح  ، سپ ، یتـسین شیب  يراد  هـنازخ  اـم  يارب  وـت  »
تخادـنا هفیلخ  ولج  افعتـسا  ناونع  هب  ار  لاملا  تیب  ياهدـیلک  درک و  تحاران  ار  دوعـسم  نبا  ، هفیلخ يریگعـضوم  نیا  هتبلا  « ...يوش

( . 23)

یم مزال  دوب و  هدرک  تفایرد  لاملا  تیب  زا  وا  هک  یلام  هبلاطم  دروم  رد  ، داتـسیا یم  دـیلو  يور  رد  ور  هک  دوب  یـسک  ، هفوک رد  رگا 
ماو هب  لاملا  تیب  زا  دـیلو  هک  دـنک  یلام  هبلاطم  زا  يراددوخ  هب  راداو  ار  دوعـسم  نبا  ، هفیلخ اـت  ، دوش شرازگ  هفیلخ  هب  ناـیرج  ، دـش

ياهرـصیق دننام  وا.دوب  قلطم  ياورنامرف  اج  نآ  رد  هیواعم.تسا  هدوب  هفوک  اب  توافتم  يرگید و  روج  ماش  رد  ناتـساد  ، تسا هتفرگ 
لخد و ماـش  لاوما  رد  ، شیوخ یـصخش  ییاراد  ناونع  هب  ، دـشاب وا  راـک  دـهاش  رظاـن و  یـسک  هک  نآ  یب  درک و  یم  یگدـنز  مور 

يدونشوخ نارای و  شیازفا  اهلد و  ندیرخ  يارب  ، تشاد رایتخا  رد  ناناملسم  ياهییاراد  زا  هچنآ  هیواعم  هک  یتسارب.درک  یم  فرصت 
تمدخ هب  ، ذوفن نابحاص  لیابق و  ياسؤر 
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وا هب  مه  راـگزور  دریگ و  تسد  هب  ار  مالـسا  تنطلـس  ناـمثع  زا  سپ  اـت  درک  یم  هداـمآ  ار  دوخ  وا  هک  دوبن  يدـیدرت  و.دوب  هتفرگ 
.دنک ادیپ  ار  راک  نیا  یگدامآ  ات  داد  تلهم 

یهاوخدوخ و هتبلا.دوب  ندـش  هداـمآ  لاـح  رد  ، دوخ رظن  دروم  ياهفدـه  هب  یباـیتسد  يارب  رمع  ناـمز  ناـمه  زا  هیواـعم  ، تقیقح رد 
،و دـش هفیلخ  مشخ  بجوم  يو  لمع  نآ  دـش و  نشور  ، دوب هتفر  هیروس  ههبج  هب  هفیلخ  هک  یعقوم  - رمع صخـش  يارب  وا  یجرخلو 

وبا ، هفیلخ هک  نیا  بیاجع  زا.تخاس  عناق  دوخ  شور  هار و  یتسرد  هب  تسا  مور  روشک  هیاـسمه  هک  لـیلد  نیا  هب  ار  هفیلخ  وا  نکیل 
هدیـسرپ هیواعم  زا  رمع  يزور  هک  تسا  هدرکن  لقن  خـیرات  یلو  ، دـهد یم  رارق  هذـخاؤم  دروم  رانید  دصـشش  رازه و  يارب  ار  هریره 

لیخ رب  ندوزفا  اهلد و  ندیرخ  هار  رد  ار  ناناملـسم  لاوما  هک  دوبن  يرادناتـسا  اهنت  هیواعم  ؟ يدروآ اجک  زا  ار  تورث  همه  نیا  : دشاب
هار و نامه  ربارب  ، ناشنارگ داقتنا  ناـسرزاب و  یمک  تردـق و  دـح  رد  ، زین ناـمثع  نارادـنامرف  رگید  .درب  یم  راـک  هب  شیوخ  ناراـی 

فدـه کی  هب  دـنچ  یناروای  ناتـسود و  ندرک  اپ  تسد و  یـشخب و  متاح  اب  اـت  دندیـشوک  یم  ناـنآ  همه.دـندرک  یم  راـتفر  شور 
هب لسن  تکلمم  نآ  تنطلس  هک  ، دوب يوما  تکلمم  هب  مالسا  ناهج  رییغت  يدادبتسا و  تنطلس  هب  تفالخ  لیدبت  فده  نآ  ،و  دنسرب

.دنامب یقاب  ناشیارب  لسن 

زا ، تشاد یپ  رد  دـنچ  یجیاـتن  دـندرک  یم  تکرح  شور  نآ  ربارب  وا  ناـیاورنامرف  هفیلخ و  هک  يا  هناـبلط  هاـفر  یلاـم  تسایـس  نیا 
: هلمج

شنارادـنامرف هفیلخ و  شیاـشخب  زا  هک  دـنم  هرهب  صاخـشا  ياـهتورث  هک  دوب  یعیبـط  : یمالـسا هعماـج  رد  راد  هیامرـس  هقبط  دـشر 
ندروآ تسد  هب  هار  رد  ار  لاوما  نیا  دبای و  شیازفا  زورب  زور  دندش  یم  رادروخرب 
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رادروخرب يرتشیب  شـشخب  زا  رمع  مایا  رد  هک  دندوب  باحـصا  زا  يرامـش.دنرب  راک  هب  تراجت  کلم و  دیرخ  زا  رمتـسم  ییاهدوس 
هک یماگنه.دنک  دـشر  اهتورث  نیا  نامز  تشذـگ  اب  تفر  یم  راظتنا  نیا.دـندش  راد  هیامرـس  ، دوخ یتفایرد  ینوزف  نیا  اب  هک  ، دـندوب

يارب يدیدج  ياهرد  ، تخاس فرط  رب  ، دوب هدـش  لیاق  هنیدـم  جراخ  رد  باحـصا  نآ  تماقا  دروم  رد  رمع  هک  ار  یتیعونمم  ، نامثع
يرادــیرخ رگید  یحاوـن  قارع و  رد  رگید  ياـهزیچ  ،و  اـهغاب اـه و  هناـخ  نانآ.دــنیازفیب  ناـشتورث  رب  اـت  درک  زاـب  ناشنادــنمتورث 

نایزاجح يارب  یتالیهست  ات  تفرگ  میمصت  سپـس  دیـشخب  ار  زاجح  جراخ  زاجح و  یمومع  ياهلویت  زا  يدادعت  هفیلخ  هتبلا.دندرک 
قارع رد  ار  ناشرگید  كالما  دارفا  نیا  هک  بیترت  نیا  هب  ; دوش لیاق  زاجح  هب  ناشیاهتورث  ندـنادرگ  زاـب  يارب  قارع ، جراـخ  میقم 
نوزفا هوبنا و  ناـشتورث  داـیز و  ناـنآ  ياهدتـس  داد و  هنوگ  نیا  ( . 24  ) دـنرخب نمی  زاجح و  رد  یکالما  اـهنآ  ياـج  هب  دنـشورفب و 
نویلیم لهچ  دودح  ریبز  تورث.دندوب  مهرد  اهنویلیم  کلام  هک  دـندش  ادـیپ  یناسک  نارگید  و  ص )  ) ربمایپ باحـصا  نایم  رد.دـش 

دوب مهرد  نویلیم  یس  دودح  رد  یغلبم  فوع  نب  نامحرلا  دبع  تورث  و  ( 26  ) نویلیم یس  رب  غلاب  هللا  دیبع  نب  هحلط  تورث  و  ( 25)
( . 27)

هب ار  اقیرفا  میانغ  سمخ  هک  یتقو  دروآ ، تسد  هب  مهرد  نویلیم  جـنپ  لداعم  یغلبم  زور  کـی  رد  مکح  نب  ناورم  هک  میتفگ  رتشیپ 
.دیشخب يو  هب  ار  غلبم  نآ  مامت  موس  هفیلخ  سپس  دیرخ و  رانید  نویلیم  مین 

هفیلخ یلام  تسایس  جیاتن  زا 

یموـمع و لاوـما  رد  شنارادــنامرف  هـفیلخ و  تواخــس.دنتخادرپ  یم  هـیزج  هـک  دوـب  یبوـلغم  ياـهتلم  رب  يداـصتقا  راـشف  شیازفا 
( جارخ  ) اهنیمز زا  هدش  هتفرگ  ياهتایلام  هک  تشاد  تورث  زا  یلیس  هب  جایتحا  ، دارفا هب  ناشیا  ياهششخب 
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تسا هتخانـشان  تهج  نیا  زا  يرایـسب  لئاسم  ، دبای شیازفا  اهتایلام  نیا  هک  نیا  رگم  ، داد یمن  فافک  ار  نآ  هنارـس ) تایلام   ) دارفا و 
همه اب.دیــسر  یم  یــسک  شوـگ  هـب  ناـشدایرف  هـن  دنتــشاد و  یــسایس  روـما  رد  تلاـخد  هـن  ناــمز  نآ  رد  بوـلغم  ياــهتلم  اریز 

هدریـش نارتـش  ! ورمع يا  :» تفگ صاـع  نبا  هب  هفیلخ.دراد  یم  رب  هدرپ  نآ  زا  يا  هشوگ  زا  صاـع  نب  ورمع  هفیلخ و  يوگتفگ  ، اـهنیا
نیا هفیلخ  دوصقم  ( . 28  ) یتشک ار  اهنآ  راوخریـش  ياـه  هچب  وت  ،و  يرآ :» تفگ وا  باوج  رد  ورمع  « .دـنداد یناوارف  ریـش  وت  زا  سپ 

زا ورمع  دـصق  و.تسا  هدـش  داـیز  ، رـصم تموکح  زا  ورمع  لزع  زا  سپ  دـمآ  یم  وا  يارب  رـصم  ياـهجارخ  زا  هک  یلاوما  هک  تسا 
مدرم رب  هیزج  زا  يرتشیب  رادـقم  نییعت  هجیتن  دـمآ  یم  يو  بناـج  هب  اهرهـش  نآ  زا  هک  یلاوما  شیازفا  هک  دوب  نیا  داد ، هک  یباوج 

.تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  اهرهش  یناریو  لمع  نآ  و.تساهرهش  نآ 

هفیلخ اب  تفلاخم  يریگجوا 

زا تیـصخش  ود  تفلاخم  نانامرهق  دش و  عورـش  نامثع  تفالخ  زاغآ  اب  هک  میدـش  روآدای  ار  يا  هیلوا  تفلاخم  نیا  زا  رتشیپ  یمک 
دوـسا نب  دادـقم  رـسای و  نب  راـمع  نت  ود  نآ.دنتـشادن  یلاـم  عـمط  اـی  یـسایس و  فدـه  هنوـگ  چـیه  هـک  دـندوب  هتـسجرب  هباـحص 

يور راظتنا  هک  یثداوح  زا  يا  هراپ  دنتـشادن و  یناروای  هک  اریز  دوب  مارآ  نامثع  تفالخ  ياهلاس  نیتسخن  رد  نانآ  تفلاخم.دـندوب 
نافلاخم رامـش  ینوزف  هب  رجنم  امیقتـسم  یپ  رد  یپ  ثداوح.داتفا  قاـفتا  نیتسخن  ياـهلاس  نآ  زا  سپ  دنتـشاد  هدـنیآ  رد  ار  شنداد 

دنتشاد یسایس  هزیگنا  هک  دندوب  ینارگید  دندرک و  یم  تفلاخم  ینید  هزیگنا  نتشاد  اب  هک  دندوب  یناسک  نافلاخم  نیا  هلمج  زا.دش 
.هزیگنا ود  ره  اب  رگید  یهورگ  و 

ابیرقت اروش  تعیب  تسرپرس  فوع  نب  نامحرلا  دبع  : نامحرلا دبع  تفلاخم 
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شور هار و  فلاخم  هک  دور  یهار  هب  ناـمثع  ینعی  يو  هدـیزگرب  هک  دوب  دنـسپان  تشز و  وا  يارب  اریز  ، دوب هیلوا  ناـفلاخم  هلمج  زا 
يدـیدرت.دندوب هدرک  تعیب  ناـمثع  اـب  نیخیـش  شور  زا  يوریپ  طرـش  هب  ناناملـسم  همه  وا و  هک  نیا  زا  سپ  مه  نآ  دـشاب  نیخیش 

راوس رد  تلود و  لاوما  رد  موس  هفیلخ  تسایـس  لوؤـسم  ار  وا  دـندرک و  شاـخرپ  ناـمحرلا  دـبع  هب  هباحـص  زا  يدادـعت  هک  تسین 
راد هدـهع  ع )  ) یلع رگا  هک  یتروص  رد  ، دنتـسناد ، تفالخ ماقم  زا  ع )  ) یلع نتخاس  رود  ناملـسم و  مدرم  ندرگ  هب  هیما  ینب  ندرک 

يارب هفیظو و  کی  يادا  ناونع  هب  نامحرلا  دبع  هک  دوب  یعیبط.درک  یم  تیادـه  نشور  یهار  هب  ار  ناناملـسم  هنیآ  ره  دوب  تفالخ 
.دنک ضارتعا  نامثع  هب  ، دوخ تیلوؤسم  عفر 

یکی دیسر  نامحرلا  دبع  شوگ  هب  هیضق  نوچ.دیشخب  ، دوب يو  يومع  هک  تاضق  زا  یکی  هب  تاکز  نارتش  زا  نامثع  هک  دنیوگ  یم 
درک و رایتخا  توکس  نامثع  دندرک و  میسقت  مدرم  نایم  دنتفرگ و  سپ  زاب  ار  رتش  نآ  ات  داتسرف  دیبلط و  ار  ص )  ) ربمایپ باحصا  زا 

.دوب هفیلخ  تردق  لباقم  رد  یخاتسگ  نیتسخن  نیا.تفرگن  هدرخ  وا  رب 

درک و چوک  هنیدـم  زا  دـشن و  قفوم  اما  دـنادرگرب  نیخیـش  شور  هب  ار  شباختنا  دروم  صخـش  هک  تساوخ  یم  نامحرلا  دـبع  هتبلا 
هک دنا  هدرک  لقن.تفای  تافو  نامثع  زا  شیپ  لاس  هس  نامحرلا  دبع  .دیـسر  ارف  شلجا  هک  نیا  ات  ، درکن تبحـص  هفیلخ  اب  هاگ  چـیه 

تازاـجم هذـخاؤم و  ار  يو  ، دـنرادرب شروش  هب  رـس  مدرم  ماـمت  هک  نآ  زا  شیپ  اـت  درک  یم  عیجـشت  ار  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  يو 
ریگرب و دوخ  ریشمش  یتساوخ  رگا  تفگ  ع )  ) یلع ماما  هب  راب  کی  وا  هک  دنا  هدرک  تیاور  یتح.دننک 
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.دهدن تبثم  خساپ  یتساوخرد  نینچ  هب  ع )  ) ماما هک  دوب  یعیبط  ( . 29  ) میگنجب وا  اب  ات  مراد  یمرب  ار  مریشمش  مه  نم 

ياهزور لالخ  رد  هک  تخادنا  یم  یباوخ  دای  هب  ار  وا  دـیدرت  یب  ، دوب هدـنام  یقاب  نامحرلا  دـبع  هرطاخ  رد  اروش  ياهدادـیور  رگا 
نآ.دوب هدـیدن  ار  وا  زا  رتهب  هک  دـش  اج  نآ  دراو  يرن  رتش  ، دـید ار  هایگ  زا  رپ  زبس  رـس  یغاب  باوخ  رد  هک  هاگ  نآ  دوب  هدـید  اروش 

ياج رد  اپ  هک  دـندش  غاب  دراو  رگید  رتش  ود  وا  یپ  رد.درک  یط  ار  غاب  مامت  ات  درکن  لیم  يزیچ  فرط  هب  ، تشذـگ يریت  نوچ  رتش 
زور نآ.ندیعلب  ندیرچ و  هب  غاب  نایم  داتفا  دـمآ و  یمراهچ  رتش  نآ  زا  سپ.دـندرکن  لیامت  راهظا  يزیچ  هب  ،و  دـندراذگ یلوا  ياپ 

ود و  ص )  ) ربمایپ هار  زا  کیدزن  هدنیآ  رد  هک  تسا  موس  هفیلخ  نامه  رتش  نیمراهچ  هک  درک  ریبعت  نیا  هب  ار  شباوخ  نامحرلا  دبع 
رگا .دوشب  مراهچ  رتش  نآ  ادابم  ، ددنـسپ یمن  دوخ  رب  ار  تفالخ  هک  دوب  هتفگ  نامحرلا  دبع  زور  نآ.دش  دهاوخ  فرحنم  وا  هباحص 

یم وا.تسا  هدرکن  شوگ  دوب  اـیؤر  نآ  رد  هک  يرطخ  گـنز  اهرادـشه و  هب  هک  دـش  یم  هجوتم  ، دـمآ یم  شرطاـخ  هب  باوخ  نآ 
رما یلو  ار  ع )  ) یلع نامحرلا  دبع  رگا.دـهناو  ، دـیزگرب تفالخ  هب  هک  ار  یـسک  دـنک و  باختنا  درک  اهر  ار  غاب  هک  یـسک  تسناوت 
دبع باوخ  هباـشت  تفگـش  ياـهزیچ  زا  و.دـندنام  یم  نوصم  ثداوـح  نآ  یماـمت  زا  ناناملـسم  ناـمگ  یب  دوـب  هداد  رارق  تفـالخ 

تسا هدرک  هدهاشم  ار  يدرم  یشوه  یب  لاح  رد  هک  تفگ  دوب  گرم  رتسب  رد  هک  یماگنه  ، مود هفیلخ.دوب  رمع  يایؤر  اب  نامحرلا 
هدیسر هویم  عون  همه  ندیچ  هب  عورش  دش و  یغاب  دراو  هک 
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تهابـش مه  اـب  درم  ود  نیا  ياـیؤر  هک  هنوـگ  ناـمه  ، داد یم  رارق  شدوـخ  ریز  دنابـسچ و  یم  دوـخ  هب  ار  اـهنآ  درک و  هزاـت  رت و  و 
.دیعلب یم  رتش  نوچ  دیچ و  یم  هک  دندرک  باختنا  ار  یسک  اهنآ  يود  ره  اریز  ، تسا مه  هیبش  زین  ود  نآ  لمع.دراد 

هـشیر هیما  ینب  نایم  رد  تفالخ  ، دومیپ نامثع  هک  یهار  اب  هک  دروآ  لقع  رـس  هب  ار  وا  نامثع  رطاخ  هب  نامحرلا  دبع  ترجاهم  دیاش 
هب ، وا تسد  هب  شندش  باختنا  شاداپ  هب  شیوخ  گرم  زا  سپ  ، ار تفالخ  نامثع  هک  دوب  راودیما  وا  نایم  نآ  رد  دـیناود و  دـهاوخ 

زاـب وت  هب  ار  تفـالخ  هک  نیا  رگم  ، يدـناسرن تفـالخ  هب  ار  ناـمثع  وت  مسق  ادـخ  هب  :» دوب هتفگ  وا  هب  مه  ع )  ) یلع.دـنادرگ زاـب  يو 
.دش باجتسم  هتبلا  ع )  ) یلع ياعد  و  تخادنا ) دهاوخ  هلصاف  امش  نایم   ) دناشفا دهاوخ  موش  رطع  امش  نایم  دنوادخ  « ...دنادرگ

اروش رگید  وضع  ود 

زا هتبلا.ریبز  هحلط و  زا  دندوب  ترابع  نت  ود  نآ  دنتسویپ  نامثع  اب  تفلاخم  ههبج  هب  ص )  ) ربمایپ هتـسجرب  باحـصا  زا  رگید  نت  ود 
هب ار  ناناملـسم  لاوـما  هفیلخ  هک  نیا  ببـس  هب  نت  ود  نآ  هک  منک  یمن  روـصت.تشاد  يرتـمک  تنوـشخ  ، ریبز تفلاـخم  نـت  ود  نآ 
ریبز مهس  .دندوب  هدش  دنم  هرهب  هفیلخ  نایاش  فاطلا  زا  ود  نآ  زا  کی  ره  اریز  ، دنشاب هدرک  تفلاخم  يو  اب  دیـشخب  یم  شناشیوخ 

ارچ دننادب  مارح  شنادنواشیوخ  هب  ار  هفیلخ  ياهششخب  هک  دنتشادن  يراک  ود  نآ  و.دوب  رازه  تسیود  هحلط  مهس  رازه و  دصـشش 
تفالخ هب  نامثع  زا  سپ  دـندوب  راودـیما  درم  ود  نآ  زا  مادـک  ره  منک  یم  رکف  .دنتـسناد  یم  لالح  دوخ  يارب  ار  اهـششخب  نآ  هک 

رد باحصا  نایم  ، داد رارق  اروش  ياضعا  ار  نانآ  رمع  هک  نیا  زا  سپ  ، ود نآ.دنسرب 
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هدرک حرطم  تفالخ  يارب  ار  ناـنآ  هفیلخ  هک  دوب  ینعم  نیا  هب  اروش  رد  ود  نآ  تیوضع  .دـندمآ  یم  باـسح  هب  هاـگیاج  نیرتـالاب 
نت ود  نآ  زا  مادک  ره  اریز ، دش  هدوزفا  ناناملسم  زا  يرایسب  دزن  دوخ و  دزن  رد  نانآ  تیمها  رب  نالک  ياهتورث  بسک  اب  هتبلا.تسا 

.تشاد هفوک  رد  ینارای  ریبز  ،و  هرصب رد  ینانابیتشپ  هحلط.دندوب  ، مهرد نویلیم  اههد  کلام 

هفیلخ هک  درک  یم  وزرآ  کی  ره  دـندرک و  یم  يدـنم  هقالع  هناصلاخ و  یتسود  زاربا  ناوارف  روطب  نامثع  هب  تبـسن  اـهنآ  يود  ره 
هب ار  ود  نآ  هک  دوب  راک  رد  یلماع  هچ  ، سپ.دسر تفالخ  هب  مارآ  هداس و  یـشور  هب  وا  و.دراذگاو  يو  هب  ار  تفالخ  گرم  زا  سپ 
هب ندیـسر  رد  نانآ  يوزرآ  نامرآ و  نتفر  داب  رب  ناشیا  تفلاخم  تلع  ، نم رظن  هب  ؟ تشاداو يو  هیلع  کیرحت  نامثع و  اب  تفلاـخم 

نیرتدـنمورین ار  نادـناخ  نیا  یمالـسا  روشک  رـسارس  رب  هیما  ینب  طلـست  تردـق و  ناوت و  ، ورین اریز  ، دوـب ناـمثع  يوـس  زا  تفـالخ 
هب نامثع  تفالخ  تدـم  هچ  ره.دوش  جراخ  هیما  ینب  تسد  زا  تفالخ  دراذـگب  هک  دوبن  یـسک  هیواعم.داد  رارق  تفـالخ  ناـمحازم 

هیواعم اـب  ناورم و  رظن  اـب  هفیلخ  هک  دـش  نشور  حوضو  هب  یباحـص  ود  نیا  يارب.دـش  یم  رتنوزفا  هیواـعم  تردـق  دیـشک  یم  ازارد 
ماوت راتفر  زا.درک  دنهاوخن  يرگید  هیصوت  زگره  ، هیما ینب  زا  يدرف  ینیـشناج  تساوخرد  زج  مه  رفن  ود  نیا  دزرو و  یمن  تفلاخم 

هحلط و هک  دوب  نیا.دوب  رادیدپ  هیواعم  هب  نامثع  زا  نآ  لاقتنا  هیما و  ینب  رد  تفالخ  ياقب  دـییات  شنارادـنامرف  هفیلخ و  توکـس  اب 
ناشیا رد  تفالخ  ات  ، دیـشوک ص )  ) ربمایپ تیب  لها  زا  تفالخ  نتخاس  رود  رد  شیرق.دـندرک  ینلع  نامثع  اب  ار  دوخ  تفلاخم  ریبز 

زا شیرق  لیابق  ریاس  هجیتن  رد  ، دریگن اپ 
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رد.تسا هداتفا  ورف  ، درک یم  رارف  هچنآ  زا  رتدب  یبادرگ  رد  هک  دید  یم  شـشوک  همه  نآ  زا  سپ  شیرق  نونکا.دننامب  هرهب  یب  نآ 
لها اهنت  هن  نانآ  هک  یتروص  رد  ، دنامب رارقرب  ناشیا  نایم  رد  تسا  نکمم  نونکا  مه  ،و  دیـسر هیما  ینب  هب  تفالخ  هک  دید  ، تقیقح

.دنتیب لها  نانمشد  هکلب  ، دنتسین ص )  ) ربمایپ تیب 

نینمؤملا ما 

هراومه هشیاع.درک  يوریپ  وا  زا  زین  - هصفح - رگید نینمؤملا  ما  ،و  تسویپ فلاخم  ههبج  هب  ( - ص  ) ربمایپ رسمه  - هشیاع ، نینمؤملا ما 
ربمایپ ياه  هماج  زا  يا  هماج  یهاگ  هشیاع  اسب  هچ.تسا  هدیزرو  تفلاخم  ص )  ) ادخ ربمایپ  تنس  اب  هک  درک  یم  شاخرپ  نامثع  هب 

هـشیاع.تسا هدرک  هنهک  ار  ادخ  ربمایپ  تنـس  نامثع  نکل  تسا و  هدشن  هنهک  ربمایپ  هماج  زونه  : تفگ یم  داد و  یم  ناشن  ار  (ص )
( . 31  ) تسا هدش  رفاک  وا  هک  دیشکب  ار  ( 30  ) لثعن : » تفگ یم  هشیاع  هک  دننک  یم  لقن  ناخروم.دیمان  یم  لثعن )  ) ار نامثع 

هک یتروص  رد  درک  تفلاخم  ع )  ) یلع اب  اهدعب  ومه  اریز  ، ینید هن  دوب  یسایس  لماع  کی  هفیلخ  اب  وا  تفلاخم  هزیگنا  نم  هدیقع  هب 
ربمایپ ردارب  اب  شتفلاخم  رد  هشیاع.دوب  مالسا  هب  ناملسم  درف  نیرتدنم  هقالع  و  ص )  ) ربمایپ تنس  وریپ  رتشیب  مدرم  همه  زا  ع )  ) یلع
کتک ار  باحـصا  زا  یـضعب  وا  هک  دوب  دح  نیا  رد  نامثع  هب  يو  ضارتعا  اریز  ، نامثع اب  تفلاخم  ات  دوب  رتنـشخ  ع ] )  ) یلع ( ] (ص

یهارمه هب  هشیاع  اهدـعب  اهنیا  همه  اب.تسا  هدرک  فرـصت  لخد و  ص )  ) ربماـیپ تنـس  فـالخ  رب  ناناملـسم  لاوما  رد  ،و  تسا هدز 
ادخ دزن  ناناملسم  نتشک.دیسر  ناملسم  نارازه  هب  شناینابرق  هک  دنتفرگ  هدهع  رب  هرـصب  رد  ار  يرکـشل  هلمح  يربهر  ریبز  هحلط و 

نامه نامثع  اب  نینمؤملا  ما  تفلاخم  هزیگنا  هک  مراد  داقتعا  نم  تسا  نانآ  لام  نتفرگ  ای  ندز و  زا  رتمهم 
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دوش لقتنم  یمیت  هللا  دیبع  نب  هحلط  شیومع  رـسپ  هب  تفالخ  هک  دوب  لیام  وا  اریز  تسا  هدوب  هفیلخ  اب  ریبز  هحلط و  تفلاخم  هزیگنا 
.تسا ءامسا  شرهاوخ  رهوش  هک  دبای  لاقتنا  ریبز  هب  دماین  رد  تسرد  هحلط  تفالخ  رگا  و 

نبا هب  هشیاع  هک  تسا  هدرک  لقن  يربط  دش  یم  رتنامداش  نینمؤملا  ما  ، دـش یم  رتشیب  هفیلخ  اب  تفلاخم  ههبج  رد  هحلط  ذوفن  هچ  ره 
مدرم نایم  ار  هحلط  هک  ادابم  يرادروخرب  يروآ  نابز  تیارد و  لقع و  زا  وت  نوچ  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  :» تفگ سابع 

زا ناشیا  .تسا و  هتشگ  لعتـشم  وا  يارب  هنتف  ياهـشتآ  تسا و  هدش  زاب  نامثع  هرابرد  مدرم  نامـشچ  هک  اریز  يراذگب ، لیلذ  اهنت و 
- دـنا هداد  عالطا  نم  هب  هک  هنوگ  نآ  - هحلط و.دـنا  هدـمآ  تسا  هتفرگ  رارق  يداـح  عضو  رد  نونکا  مه  هک  یمهم  رما  يارب  اـهرهش 

رـسپ طخ  رد  - دـهاوخب ادـخ  رگا  - وا هک  مرب  یم  نامگ  نم.تسا  هتفرگ  ار  اـهنآ  ياهدـیلک  تسا و  هدراـمگ  اـه  هنازخ  رب  ار  يدارفا 
، درب دـنهاوخن  هانپ  مدرم  ، دـتفیب یقاـفتا  درم  نآ  يارب  رگا  رداـم  يا  : تفگ وا  باوج  رد  ساـبع  نبا   « .دـنک تکرح  رکب  وبا  شیومع 

یم رکف  نم  ( . 32  ) منک لدج  ثحب و  وت  اب  مهاوخ  یمن  نم  سابع  رسپ  يا  نک  سب  : تفگ نینمؤملا  ما  ( . یلع ع  ) ام يارمه  هب  رگم 
یم شرتـسگ  اهنادـب  ، رمع نداد  نادـیم  اـب  ناـیوما  ذوـفن  هچ  ره  هک  دـید  یم  تسیرگن و  یم  ریبز  هحلط و  ياهمـشچ  اـب  وا  هک  منک 

نودـب يراک  چـیه  هفیلخ  هک  دـید  یم  اراکـشآ  وا  ، تقیقح رد.دوش  یم  رتفیعـض  تفالخ  هب  ود  نآ  زا  کی  ره  یبایتسد  دـیما  ، دـبای
هشیاع.داد دنهاوخن  ار  يوما  ریغ  ندش  نیشناج  داهنـشیپ  نامثع  هب  زگره  زین  رفن  ود  نیا  دهد و  یمن  ماجنا  هیواعم  ناورم و  تروشم 

نادب ، زین
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وا راک  یتسیاب  ، دـهدب دوخ  زا  سپ  يوما  هفیلخ  هب  ار  روما  مامز  نامثع  هک  نیا  زا  شیپ  هک  تشاد  داقتعا  ، ریبز هحلط و  دـننام  تهج 
کمک نایوما و  دییات  یعون  نامثع  لباقم  رد  توکس  هک  دوب  دقتعم  ریبز ) هحلط و   ) یباحص ود  نیا  دننامه  هشیاع.درک ، هرسکی  ار 

.دوب دهاوخ  شیوخ  نایم  ، نآ ندرک  تسد  هب  تسد  تفالخ و  ندروآ  گنچ  هب  رد  ناشیا  هب 

صاع نب  ورمع 

هن ،و  اروش ياضعا  زا  هن  دوب و  مالسا  رد  ناقباس  زا  هن  نوچ.دیزرو  یمن  عمط  تفالخ  رد  هک  تشاد  دوجو  يرگید  یسایس  فلاخم 
رد.دوب صاع  نب  ورمع  صخش  نآ.دنتـشاد  مشچ  ، ماقم نیرتیلاع  هب  هک  دهد  رارق  یناسک  فیدر  رد  ار  وا  ات  يذوفن  یتردق و  ياراد 
.تشاد ار  دوخ  ماقم  رد  ندنام  يوزرآ  دوب و  رصم  یلاو  رمع  نامز  رد  وا  اریز  ، دوب دوخ  یصخش  عفن  هزیگنا  هب  وا  تفلاخم  ، تقیقح

دبع وا  ياج  هب  تخاس و  رانک  رب  ار  وا  نامثع  نکیل  ،و  دوب وا  دـیدش  هقالع  دروم  ، دوب هتـشاذگ  یقاب  دوخ  ماقم  رد  ار  وا  ناـمثع  رگا 
.دروشب نامثع  رب  ات  دوب  یتصرف  رظتنم  تشگزاب و  هنیدم  هب  صاع  ورمع.درک  نییعت  ار  حرس  یبا  نب  دعس  نب  هللا 

هیلع مدرم  ندـناروش  رد  ار  دوخ  یکریز  شوه و  مامت  وا.دوب  هفیلخ  هیلع  ناـکرحم  نیرتگرزب  زا  وا  ، دیـسر ارف  تصرف  هک  یماـگنه 
.تسویپ نامثع  ناهاوخنوخ  هب  ، داد ار  رصم  يرادناتسا  هدعو  وا  هب  هیواعم  دش و  هتشک  نامثع  هک  نیمه.درب  راک  هب  نامثع 

دنتشادن یتشادمشچ  هک  یباحصا 

هراشا

تدــش دوــخ  تفلاــخم  رب  یــسایس  هزیگنا  لــیلد  هـب  دــندرک و  یم  تفلاــخم  ناــمثع  اــب  هــک  دــندوب  شیرق  زا  یباحــصا  رگا 
ییایند ینامرآ  هک  نیا  نودب  ، دش دنلب  نامثع  تسایس  اب  ناشتفلاخم  يادص  دندوبن  شیرق  زا  هک  مه  يراکوکین  باحصا  ، دندیـشخب

.دنشاب هتشاد 

رذوبا

نب دیز  هب  ،و  دیشخب تساوخ  هچ  ره  ناورم  هب  نامثع  هک  یتقو  دنا  هدرک  لقن.دوب  يرافغ  رذوبا  فورعم  یباحـص  ، دارفا نآ  زا  یکی 
یباذع هب  ار  نارفاک  : درک نخس  نیا  نتفگ  هب  عورش  رذوبا  ، داد مهرد  رازه  دص  یـس  مکح  نب  ثراح  هب  مهرد و  رازه  دصکی  تباث 

هب ادـخ  هار  رد  دـننک و  یم  هتخودـنا  ار  هرقن  الط و  هک  یناسک  و  :» درک یم  توالت  ار  لاـعتم  يادـخ  لوق  هدـب و  رادـشه  كاـندرد 
زاب نانخـس  نآ  نتفگ  زا  ار  وا  داتـسرف و  ماغیپ  وا  يارب  ناـمثع  ( 33 « ) .هد تراشب  كاندرد  یباذع  هب  ار  نانآ  دـنناسر  یمن  فرـصم 
یم زاب  ، تسا هدرک  كرت  ار  ادـخ  رما  هک  یـسک  زا  ییوجبیع  نآرق و  ندـناوخ  زا  ارم  اـیآ  ! ناـمثع يا  : تفگ باوج  رد  رذوبا.تشاد 

اب ار  ادـخ  هک  نیا  زا  نم  يارب  تسا  رتـهب  رت و  بوـبحم  مزاـس  دونـشوخ  ناـمثع  مشخ  اـب  ار  ادـخ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  ، سپ ؟ يراد
ناسآ نارگ  داقتنا  ریاس  رذوبا و  لکشم  لح  نامثع  يارب  هتبلا.تخاس  نیگمـشخ  ار  نامثع  نخـس  نیا.مروآ  مشخ  هب  وا  يدونـشوخ 

یلو ، دریگن هدرخ  وت  هب  یـسک  ات  نک  راـتفر  هفیلخ  ود  شور  هب  : تفگ وا  هب  يزور  اریز  ، دوب هدرک  ییاـمنهار  ار  وا  رذوبا  دوخ  دوب و 
هب.دـنک هراچ  وا  تازاجم  اب  ناضرتعم  زا  یکی  ناونع  هب  ار  رذوبا  لکـشم  تفرگ  میمـصت  نیمه ، يارب  و.دیدنـسپن  ار  رظن  نیا  هفیلخ 

تالکــشم ، لـمع تدــش  هار  زا  صـالخا  اـب  يدرف  داـقتنا  هلاـسم  ندرک  هراـچ  هـک  دوـب  هدرکن  باـسح  هـفیلخ  هـک  دــسر  یم  رظن 
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يارب يرتکانرطخ 
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تردق بحاص  ناشیا  اریز  ، دنک تازاجم  دـندوب  شیرق  زا  هک  ار  دوخ  نافلاخم  هک  دوب  راوشد  هفیلخ  يارب.تشاد  دـهاوخ  یپ  رد  وا 
تورث لام و  راصنا و  ناوعا و  ياراد  ،و  تردـق بحاـص  يدارفا  ، دوخ نشور  یمالـسا  هقباـس  دوجو  اـب  ، وا لاـثما  رذوبا و  اما.دـندوب 
رایتخا ار  زاجح  زا  دـیعبت  تازاجم  رذوبا  يارب.تشادـن  یبسانت  نانآ  لمع  اب  هک  درک  نییعت  یتازاـجم  کـی  ره  يارب  هفیلخ.دـندوبن 

نیا زا  رذوبا  هک  یتروص  رد.دـننک  داسف  نیمز  رد  دـنگنجب و  لوسر  ادـخ و  اـب  هک  تسا  یناـسک  يارب  نآرق  رد  تازاـجم  نیا.درک 
رما حالصا و  هب  هقالع  ببـس  هب  هکلب  ، دوبن ضارتعا  سفن  رطاخ  هب  اهنآ  ضارتعا  هک  دوب  یحلـصم  حلاص و  دارفا  زا  هکلب  ، دوبن هتـسد 

ناقفانم زا  یکی.دوب  هدناوخن  ارف  مایق  هب  ار  نارگید  هدرکن و  ادـخ  ینامرفان  ، رذوبا.دـنتخادرپ یم  داقتنا  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
رب ياو  : دوـمرف وا  هب  هکلب  درکن  تازاـجم  دـیعبت و  ار  وا  ربماـیپ  نک .! تیاـعر  ار  تلادـع  : تفگ وا  هـب  درک و  داـقتنا  ص )  ) ربماـیپ زا 
نم رگا  دینک و  تعاطا  نم  زا  منک  تعاطا  ادخ  زا  ات  : تفگ یم  رکب  وبا  ؟ دنک یم  تلادع  یـسک  هچ  سپ  ، منکن تلادـع  نم  رگا  ! وت

.دیزاس مراومه  تسار و  ، دیدید یجک  نم  رد  هاگ  ره  : تفگ یم  رمع.تسین  اور  امش  رب  نم  تعاطا  ، هاگ نآ  ، مدرک ادخ  ینامرفان 

هرطیـس ریز  ات  درک  دیعبت  ماش  هب  ار  وا  و.تفرگ  رذوبا  دیعبت  هب  میمـصت  وا  ، دـنک ذاختا  نانیا  عضوم  دـننام  یعـضوم  تساوخن  نامثع 
هیواعم و یهاوخدوخ  رد  رذوبا  ، اما.دوب هدـش  تلود  رد  یتلود  وا  تموکح  هک  دـشاب  هیواـعم  ینعی  يوما  ناـیاورنامرف  نیرتدـنمورین 

گناـب هیواـعم  زا  داـقتنا  رد  ، سپ.درک هدـهاشم  ، دوـب هدـید  هنیدـم  رد  هچنآ  زا  رتـگرزب  ناناملـسم  لاوـما  شاـپو  تـخیر  فارـسا و 
هب رذوبا  ، تخاس ار  دوخ  ءارضخلا )  ) زبس خاک  هیواعم  یتقو.تشادرب 
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هیواعم خاک  ولج  وا.تسا  فارـسا  ، تسوت دوخ  لام  زا  رگا  تسا و  تنایخ  هک  تسادـخ  لام  زا  خاـک  نیا  رگا  ! هیواـعم يا  : تفگ وا 
یمن لمع  نادب  دوخ  اما  دننک  یم  فورعم  هب  رما  هک  ار  یناسک  نک  تنعل  ! ایادـخ راب  :»... تفگ یم  دروآ و  یم  رب  دایرف  ،و  دـمآ یم 

«. ...دنوش یم  نآ  بکترم  دوخ  یلو  دننک  یم  رکنم  زا  یهن  هک  ار  یناسک  نک  تنعل  ! ایادخ.دننک

هنیدم هب  ، هنامحر یب  الماک  یلکـش  هب  یتخـس و  اب  ار  رذوبا.دننادرگرب  هنیدـم  هب  ار  رذوبا  ات  داد  روتـسد  هیواعم  ياضاقت  هب  انب  هفیلخ 
رذوبا.دـننک نوریب  هنیدـم  زا  ار  وا  اـت  داد  روتـسد  ، دـید دوخ  یـسایس  عضوم  رد  ار  رذوـبا  يراـشفاپ  هفیلخ  هک  یماگنه.دـندنادرگرب 

هب هک  داد  نامرف  هفیلخ  تفاین  هزاجا  اما  ، دورب هکم ) هب  یتیاور  هب  انب  و   ) رـصم ای  قارع و  هب  اـی  ددرگرب و  ماـش  هب  اـت  درک  تساوخرد 
اب هن  هک  ، درک نالعا  مدرم  هب  نامثع.يرذگب  يرادن  قح  رتفرط  نآ  هذبر  زا  ! نک مگ  ار  تدوخ  : تفگ نینچ  وا  هب  دورب و  دجن  نابایب 

تبحـص وا  اـب  مدرم  دراذـگن  اـت  دوب  وا  هارمه  هب  ناورم  دـش  نوریب  رذوبا  یتـقو  .دـننک  یظفاحادـخ  يو  اـب  هن  دـننزب و  فرح  رذوبا 
نب راــمع  لــیقع و  شردارب  و  ع )  ) نیــسح نــسح و  شنادــنزرف  یلع و  ماــما  رگم  ، تــفرن نوریب  وا  اــب  عادو  يارب  یـــسک.دننک 
یپ رد  ناـمثع  یلع و  ناـیم  ار  يدـنت  دروخرب  تسناوت  یمن  دوب  هدیـشک  رذوـبا  رود  هفیلخ  هک  یعاـمتجا  راوـید  نیا  نتـسکش.رسای 

: دومرف درک  یم  یظفاحادخ  رذوبا  اب  هک  یلاح  رد  ع )  ) ماما.دشاب هتشادن 

وت زا  نانآ  سرت  هک  یتسارب  شاب ! راودـیما  يدرک  بضغ  وا  يارب  هک  یـسک  هب  ، یتفرگ مشخ  ناـنآ  هب  ادـخ  رطاـخ  هب  وت  ! رذوبا يا  »
ار هچنآ  راذگب  ، سپ.دنناسر يدنزگ  تنید  هب  ادابم  دوب  نیا  نانآ  زا  وت  سرت  ،و  دوب ناشیایند  يارب 
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دنجاتحم ردـقچ  ! وش رود  ، يدیـسرت یم  نانآ  زا  هچ  نآ  رطاخ  هب  زین  وت.دـنامب  ناشتـسد  رد  دنتـشاد  سرت  نآ  يارب  وت  زا  ناـشیا  هک 
نادنچ هن  يادرف  رد.دندرک  یم  عنم  نآ  زا  ار  وت  نانآ  هچنآ  زا  وت  يزاین  یب  ردقچ  ;و  یتشاد یم  زاب  نآ  زا  ار  نانآ  وت  هچنآ  هب  نانآ 

يا هدنب  رب  اهنیمز  اهنامـسآ و  مامت  هار  رگا  ;و  هدیزرو دـسح  رتشیب  یـسک  هچ  تسا و  هدرب  دوس  یـسک  هچ  هک  تسناد  یهاوخ  رود 
دیابن.دوشگ دهاوخ  یهاگ  زیرگ  شیارب  نامـسآ  نیمز و  زا  دنوادخ  هنیآ  ره  - دشاب اوقت  اب  سرت و  ادخ  سکنآ  -و  دشاب هدـش  هتـسب 

یم تسود  ار  وت  هنیآ  ره  یتفریذـپ  یم  ار  ناشیا  يایند  وت  رگا  لـطاب  زج  ار  وت  دزادـنا  تشحو  هب  دـیابن  قح و  اـب  رگم  يریگب  سنا 
( . 34  ) يدوب ناما  رد  هنیآ  ره  يدیرب  یم  نانآ  زا  رگا  و.دنتشاد 

تبرغ و رد  یگدنز  رذوبا  هک  تسین  تسرد  لامتحا  نیا  یلو  ، تفر هذـبر  هب  دوخ  لیم  هب  رذوبا  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  یـضعب  رد 
رذوبا تسخن  هک  تسا  نیا  تسا  ریذپان  دـیدرت  هچ  نآ  ، لاح ره  هب  دـنیزگرب  ناناملـسم  ياهرهـش  زا  يرهـش  رد  تماقا  رب  ار  ییاهنت 

.دش هدنادرگ  زاب  هنیدم  هب  سپس  دیدرگ و  دیعبت  ماش  هب  شرظن  لیم و  نودب 

.تفگ ناهج  دوردب  ات  درک  یگدنز  يریذپان  لمحت  يانگنت  رقف و  رد  دیزگ و  تماقا  هذبر  رد  رذوبا 

هذـبر رد  ، دـندرک یمن  روبع  اج  نآ  زا  ، رتشا کلام  هلمج  زا  ،و  هفوک لها  زا  یناوراـک  اـب  دوعـسم  نب  هللا  دـبع  رگا  درم  هک  یماـگنه 
.دوش وا  نفد  مسارم  راد  هدهع  ات  دوبن  یسک 

هک یـسک.دمآ  نارگ  رایـسب  ناناملـسم  رب  ، گرزب یباحـص  نآ  دـیعبت.دوب  نامثع  يوس  زا  گرزب  یهابتـشا  رذوبا  دـیعبت  هک  یتسارب 
هار زا  ار  وا  يرگتمالم  چیه  تمالم 
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تسا هدنکفین  هیاس  یسک  رس  رب  دوبک  نامـسآ  :» دومرف يو  هرابرد  تشاد و  یم  تسود  رایـسب  ار  وا  ص )  ) ربمایپ تشادن و  زاب  ادخ 
رذوبا يارب  هک  يدماشیپ  لباقم  رد  هتسیاش  ناناملـسم  « .دشاب رذوبا  زا  رتوگتـسار  هک  ار  یـسک  تسا  هدیـشکن  دوخ  تشپ  رب  نیمز  و 

هک یناسک  - تسا هدنکآ  قح  هب  صالخا  زا  ناشیاهلد  هک  تقادـص  قح و  هار  نادیهـش  ربارب  رد  هک  دـنراد  ار  یـساسحا  نامه  درک 
.دنا هدیرخ  ناج  هب  هار  نیا  رد  ار  بیاصم  نیرت  تخس 

دوعسم نب  هللا  دبع 

هلیبق زا  هن  هک  یـسک  ، دوب دوعـسم  نب  هللا  دبع  ، دنداد رـس  ار  وا  اب  تفلاخم  هفیلخ و  زا  داقتنا  دایرف  هک  يا  هتـسجرب  باحـصا  هلمج  زا 
وا هـب  ناـمثع  هـک  یماـگنه  دوـب و  هفوـک  رد  لاـملا  تـیب  تسرپرـس  وا  هـک  میتـفگ  رتـشیپ.تشاد  یـسایس  ناـمرآ  هـن  دوـب و  شیرق 
رهق مشخ و  اـب  « .يرادـن ، تسا هدرک  لاـملا  تیب  زا  هک  یتشادرب  دروم  رد  دـیلو  هب  ضارتعا  قح  ییاـم  راد  هنازخ  طـقف  وت  :»... تشون
نخس نیرت  تسار  انامه  :» تفگ یم  اراکـشآ  هفیلخ  هب  ضارتعا  ناونع  هب  دوخ  یگتفه  هبطخ  رد  يو  هک  دننک  یم  لقن.درک  افعتـسا 
هقباس یب  رما  ره  و.درادن  هقباس  نید  رد  هک  تسا  يروما  ، روما نیرتدب  تسا و  ص )  ) دمحم تیادـه  ، تیادـه نیرتهب  ادـخ و  باتک 

« .تسا شتآ  رد  یهارمگ  ره  تسا و  یهارمگ  یتعدب  ره  ،و  تسا تعدب  نید  رد 

هللا دـبع  هک  نیمه.درک  راضحا  هنیدـم  هب  ار  وا  ، تشون يو  هب  ، هفیلخ هرابرد  ار  هللا  دـبع  ياـه  هتفگ  ، دـیلو هک  نیا  زا  سپ  ، هفیلخ هتبلا 
يور هک  نآ  ، دـش دراو  امـش  رب  يدـب  کـچوک  روناـج  ! نونکا : » تفگ نارـضاح  هب  باـطخ  ناـمثع  ، دـش ص )  ) ربماـیپ دجـسم  دراو 

ادخ ربمایپ  یهارمه  نم.متـسین  نینچ  نم  :» تفگ باوج  رد  دوعـسم  نبا  «. دنک یم  راردا  دنک و  یم  راوخـشن  ، دور یم  هار  شکاروخ 
سپ  . نینح زور  قدنخ و  زور  ، ناوضر تعیب  زور  ، دحا زور  ، ردب زور  رد  متسه  (ص )
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هب هللا  دبع  ، دیشک دجـسم  رد  ات  ار  هللا  دبع  مه  وا  ،و  دنزادنا نوریب  دجـسم  زا  روز  هب  ار  هللا  دبع  ات  داد  روتـسد  شراکتمدخ  هب  نامثع 
لاس هس  اـی  ود  ، دادـیور نآ  زا  سپ  هللا  دـبع.درک  عطق  ار  وا  يررقم  ناـمثع  ، نآ زا  سپ.تسکـش  شیاـه  هدـند  زا  یکی  ، دروخ نیمز 

هک درک  تیـصو  تفر  ایند  زا  دوعـسم  هللا  دبع  هک  یماگنه.داد  همادا  نامثع  اب  دوخ  تفلاخم  هب  تدم  نآ  مامت  رد  هک  درک  یگدنز 
زامن زا  سپ  ار  هللا  دـبع  مه  رامع  ، درک تیـصو  رامع  هب  شنفد  نفک و  مسارم  زامن و  هراـبرد  و.دـناوخن  زاـمن  شا  هزاـنج  رب  ناـمثع 

.درپس كاخ  هب  هفیلخ  هزاجا  نودب 

رسای نب  رامع 

هب یلع  زا  ، تفالخ ندـنادرگ  زاب  رطاخ  هب  - شیرق اب  هزرابم  هب  ار  مدرم  درک و  مایق  نامثع  اب  تفلاـخم  هب  نارگید  زا  شیپ  هک  یـسک 
ياهتـسد زا  ، لـپ نآ  يور  زا  تفـالخ  هک  درک  یم  هدـهاشم  ار  یلپ  ناـمثع  تیـصخش  رد  اریز  ، دوب رـسای  راـمع  ، دـناوخ ارف  - هیواـعم

یناکین رامع و  يارب  هک  ، داد يور  یپایپ  یثداوح.درک  یم  رذگ  هیما  نامدود  زا  ناگدش  دازآ  يوس  هب  ص )  ) ربمایپ میدق  باحـصا 
.دناسر تابثا  هب  ار  ناشنامگ  سدح و  یتسرد  وا  دننام 

یناسک زا  رسای  رسپ.دوزفا  رامع  تفلاخم  تدش  رب  داد  ماجنا  دوعـسم  نب  هللا  دبع  رذوبا و  هب  تبـسن  نامثع  هک  يراتفر  دیدرت  نودب 
تخـسرس زا  هک   ) وا تفلاخم  تدـش.دنک  رایتخا  توکـس  ، دـنیبب ص )  ) ربمایپ تنـس  ای  ادـخ و  باتک  فالخ  رب  يزیچ  رگا  هک  دوبن 

.دوبن یندش  بوکرس  ، تخس يرفیک  اب  زج  دوب ) نافلاخم  نیتسخن  نیرت و 

دیدهت دیعبت  هب  مه  ار  ع )  ) یلع نامثع.درک  تفلاخموا  اب  ع )  ) یلع.دنک دیعبت  رذوبا  دـننام  ار  رامع  ات  تفرگ  میمـصت  يزور  نامثع 
نآ یتساوخ  رگا  :» دومرف دناوخ  یم  هزرابم  هب  ار  وا  هک  یلاح  رد  ع )  ) یلع.درک
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نآ رد  مدرم  ، دوب هداد  رارق  شنانز  زا  یکی  رویز  ار  نآ  ناـمثع  هک  تشاد  دوجو  لاـملا  تیب  رد  اـهبنارگ  يرهوگ  « .ریگب ار  میمـصت 
ام دـیاب  :» تفگ ندـناوخ  هبطخ  لاح  رد  نامثع  يزور.دروآ  مشخ  هب  ار  هفیلخ  هک  نیا  ات  دـش  داـیز  اـهفرح  دـندز و  یم  فرح  هراـب 
وت ولج  تروص ، نیا  رد  :» تفگ وا  لباقم  رد  ع )  ) یلع « .دشاب مدرم  تساوخ  فالخ  رب  هک  دنچ  ره  میروآرب  لاوما  نیا  زا  ار  نامزاین 

نیتسخن ناونع  هب  نم  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  :» تفگ زین  رامع  « .دنکفا دنهاوخ  هلـصاف  لاملا  تیب  وت و  نایم  تفرگ و  دـنهاوخ  ار 
دنتفرگ و ار  وا  سپ  !« شدیریگب ؟ تسا هدرک  خاتسگ  ار  وت  یلع  ایآ  توترف  ریپ  يا  :» تفگ وا  هب  نامثع  ، سپ « .موش یم  دیعبت  فلاخم 
زا شبرغم  رـصع و  رهظ و  زاـمن  هک  دوب  شوـه  یب  ناـنچمه  ،و  تفر شوـه  زا  هک  دز  ار  وا  يردـق  هب  هفیلخ  دـندروآ ، ناـمثع  شیپ 

ادـخ هار  رد  هک  تسین  راـب  نیلوا  نیا  هک  ار  ادـخ  ساپـس  :» تفگ دـناوخ و  زاـمن  تفرگ و  وـضو  دـمآ  شوـه  هب  نوـچ.تفر  تسد 
( . 35  ) میدش هجنکش 

همان نآ  رد  ار  شیاهتعدب  دنتـشون و  نامثع  هب  يا  همان  رامع ) دادقم و  ، ریبز ، هحلط ، هلمج زا   ) باحـصا زا  یهورگ  هک  دـنا  هدرک  لقن 
همان رامع  ، هاگ نآ.دیروش  دنهاوخ  وا  رب  دراذگن  رانک  ار  اهنآ  رگا  هک  دندرک  نالعا  وا  هب  ، دـنداد تنایخ  تبـسن  وا  هب  دندرمـش و  رب 

یم مدقـشیپ  نم  هیلع  ناـنآ  ناـیم  رد  وـت  اـیآ  : تفگ درک و  راـمع  هب  ور  دـناوخ  ار  هماـن  ردـص  ناـمثع  هک  نـیمه.درب  ناـمثع  دزن  ار 
هب : تفگ باوج  رد  رامع  ! هیمـس دنزرف  يا  ییوگ  یم  غورد  : تفگ نامثع.وت  هب  تبـسن  منانآ  نیرت  هاوخ  ریخ  نم  تفگ  رامع  ؟ يوش

ياپ تسد و  ات  داد  روتسد  دوخ  نامالغ  هب  نامثع  ، سپس.مرسای هیمس و  دنزرف  نم  دنگوس  ادخ 
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یناوتان و تلع  هب  ،و  دـش قتف  هب  يو  يالتبا  بجوم  هک  دز  وا  هضیب  ود  هب  دـگل  اب  دوب  شیاپ  هب  شفک  هک  یلاح  رد  دـنتفرگ و  ار  وا 
( . 36  ) داتفا شوه  یب  ، یگدروخلاس

رد هک  یناشخرد  هقباس  لیلد  هب  ،و  دروآ یمربدایرف  همه  زا  شیب  درک و  یم  تفلاخم  نامثع  اب  سک  همه  زا  شیب  رامع  ، لاـح ره  هب 
لقن ار  اـهنآ  زا  یــضعب  لـصف  نـیا  زاـغآ  رد  ،و  دوـب هـتفگ  وا  هراـبرد  ص )  ) ربماـیپ هـک  ینانخــس  رطاـخ  هـب  مـه  ،و  تـشاد مالــسا 

.دوب نیگنس  نامثع  يارب  وا  تفلاخم  ، میدرک

شیازفا مایا  رد  وا  زا  يرتشیب  زیچ  خـیرات  تشذـگ و  نامثع  اب  يو  تفلاخم  رگید و  راوگرزب  یباحـص  ، دوسا نب  دادـقم  لاـح  حرش 
.تسا هدرکن  لقن  نافلاخم  رامش 

هنیدم رهش  جراخ 

هک تساوخ  ص )  ) راوگرزب ربمایپ  .دندوب  اهبرع  ریاس  رب  يرترب  یعدـم  ادـخ  هناخ  اب  ناشترواجم  مکح  هب  تیلهاج  نامز  رد  شیرق 
زا مالـسا  هچنآ  اب  ، رکفت زرط  نآ  اریز  ، دـنک كاپ  یتاقبط  رکفت  تاـفارخ  زا  اـمومع  ار  برع  هعماـج  اـصوصخم و  شیرق  رکفت  زرط 

اناـمه شیرق ! هدوـت  يا  :» دوـمرف داتـسیا و  عـمج  روـضح  رد  هکم  حـتف  زور  ص )  ) ربماـیپ.دوبن راـگزاس  تـفگ  يردارب ي  يربارب و 
اب « ...اوقت هب  رگم  تسین  یتلیـضف  مجع  رب  ار  برع.تسا  هتـشادرب  امـش  زا  ار  ناکاین  هب  راختفا  تیلهاج و  نامز  یهاوخدوخ  دنوادخ 

لاعفنا باوخ و  دوکر و  لاح  رد  هشیدنا  نیا  و.دنکرب  نب  خیب و  زا  ار  یتاقبط  هشیدـنا  ات  درکن  ، رمع ردـق  نآ  ص )  ) ربمایپ ، اهنیا همه 
.دنام یقاب 

زایتما رکف  ، هجیتن رد  ، تخاس زکرمتم  يرادـمامز  يارب  شیرق  تیولوا  يانبم  رب  راصنا  اب  ار  شلدـج  ثحب و  دـمآ و  رکب  وبا  تفالخ 
يدحب موس  هفیلخ  نامز  رد  و.تفای  دشر  مود  هفیلخ  دهع  رد  تشگزاب و  شا  هیلوا  عضو  هب  دوخ  دوکر  تلاح  زا  یتاقبط 
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، تقیقح رد  ، لمع نیا.درمش  بارعا  رگید  زا  رترب  ار  دوخ  تدشب  تسناد و  دوخ  نآ  زا  ار  مالـسا  ناهج  مامت  شیرق  هک  تفرگ  الاب 
ندیشخب و تزع  شفده  هک  ینید  ; تسا يردارب  يربارب و  نید  مالسا  دنتشاد  داقتعا  هک  یناسک  لباقم  رد  یشنکاو  زج  دوبن  يزیچ 

ریغ ناملسم  نادرم  دازآ  هتبلا.رگید  ناملسم  اهنویلیم  ياهب  هب  كدنا  هورگ  کی  هب  نداد  تزع  هن  تسا  ناناملـسم  همه  تشادیمارگ 
هفیلخ راگزور  رد  هک  یتروص  رد  ! دندوب جـنر  رد  ، دـهد یم  ماجنا  نید  مان  هب  ار  دوخ  يرترب  ياعدا  مامت  شیرق  هک  نیا  زا  ، یـشیرق

.دندوب رت  تسس  ، ناناملسم همه  زا  تناید  رظن  زا  ، لاح نامه  رد  یلو  ، دندش شیرق  گرزبو  رتهم  ، نایوما ، موس

هفوک رد  تفلاخم  عورش 

یم لقن  ناسیون  خـیرات.دندوب  هفوک  میقم  نمی و  مدرم  زا  رتشیب  هک  دـش  ادـیپ  یلیابق  نایم  رد  هنیدـم  جراخ  زا  تفلاخم  هقرج  زاـغآ 
رد دش ) ، هفوک یلاو  طیعم  یبا  نبا  هبقع  نب  دیلو  ینیشناج  هب  هک  یسک  نآ   ) دوب صاع  نب  دیعس  نامز  رد  تفلاخم  عورـش  هک  دننک 

.دنراد رظن  فالتخا  ، نایرج لیصفت  رد  ناخروم.دمآ  شیپ  وا  روضح  رد  یلاو و  تماقا  لحم  رد  هک  ینایرج 

ناـیم هـب  شیاـهغاب )  ) هفوـک یحاوـن  زا  نخـس  ، دیعــس سلجم  رد  هفوـک  ناـگرزب  ناـیراق و  زا  یعمج  هـک  تـسا  هدـمآ  یتـیاور  رد 
يارب هک  یتسارب  دنشاب و  ریما  نآ  زا  اهنآ  هک  مدوب  لیام  نم  هتبلا  : تفگ يدسا  سینخ  نب  نامحرلا  دبع  وا  ینابرهـش  سیئر.دندروآ 

دیعـس.دوب دـهاوخ  ناوتان  نآ  ماجنا  زا  ، دـشاب هتـشاد  مه  یلیم  نانچ  وا  رگا  مسق  ادـخ  هب  : تفگ رتشا  کـلام  ، هاـگ نآ.دوب  رتهب  اـمش 
هک ار  هچنآ  اـم و  ياـه  هزین  رـس  زکارم  وت  اـیآ  : تفگ وا  هب  رتـشا.تسا  شیرق  نآ  زا  هفوک  فارطا  ياـهغاب  : تفگ دـش و  نیگمـشخ 

نارگید ؟ یناد یم  تدوخ  لیماف  دوخ و  غاب  تسا  هداد  رارق  ام  مومع  کلم  دنوادخ 
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یتـشرد اـهنآ  اـب  ؟و  دـینز یم  فرح  ، ریما فرح  لـباقم  رد  دـینک  یم  تارج  روـطچ  : تفگ يدـسا  ناـمحرلا  دـبع.دندز  فرح  مـه 
هک يدحب  دندرک  بوک  دگل  ار  وا  تخـس  دندیروش و  وا  رب.دنک  رارف  امـش  تسد  زا  ادابم  ؟ تسیک درم  نیا  : تفگ رتشا  ، سپـس.درک

ریما هب  دـمآ و  شوه  هب  دندیـشاپ  شیور  هب  بآ  هک  نآ  زا  سپ.دندیـشک  وـس  کـی  هب  دـنتفرگ و  شیاـپ  زا  دـعب  داـتفا و  شوـه  یب 
نوریب دوخ  هاگتماقا  زا  ار  همه  ،] دنامن نم  شیپ  یسک  ، بش : تفگ دیعس.دناسر  لتق  هب  ارم  يدوب  هدرک  نییعت  وت  هک  ار  یـسک  : تفگ

( . 37 [ ) درک

هک مه  یسک  ره  : تفگ دیعـس  دنتفگ ، نخـس  هللا  دیبع  نب  هحلط  تواخـس  زا  دیعـس  سلجم  رد  مدرم  هک  : دیوگ یم  يرگید  تیاور 
امـش يارب  ، متـشاد یم  نم  تشاد  هحلط  هچنآ  رگا.تشاد  دهاوخ  یگدنـشخب  یگتـسیاش  دـشاب  هتـشاد  ار  وا  كالما  هحلط و  تورث 

ياهناتـسوب اـهغاب و  زا  هچنآ   ) دور هنارک  نیا  هک  متـشاد  تسود  : تفگ يدـسا  ناوجون  نآ  سپ  .مدرک  یم  مهارف  یـشوخ  یگدـنز 
یم رد  اپ  زا  ار  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب.دنکـشب  ار  تناهد  ادخ  : دـنتفگ اهنآ.دـشاب  وت  لام  دوب ) يرـسک  ناهاشداپ  نآ  زا  تارف  لحاس 

جراخ رد  ام  كالما  اـت  دـنک  یم  وزرآ  وا  رخآ  : دـنتفگ.دیریگن هدرخ  وا  رب  تسا  ناوجون  وا  : تفگ ناـنآ  باوج  رد  شردـپ  ، میروآ
ود ره  ات  دندز  کتک  ار  اهنآ  يود  ره  ; دنک عافد  وا  زا  تساوخ  شردـپ  دـندرک  هلمح  ناوجون  نآ  هب  سپ  ؟ دـشاب دیعـس  نآ  زا  رهش 

يروآدای تیاور  ود  ره  ، لاح ره  هب.دنادرگرب  ار  ناشیا  دیعـس  دندرک و  هرـصاحم  ار  خاک  دنتفای و  عالطا  دسا  ینب.دنداتفا  شوه  یب 
دوب نیا.دندوشگ  هفیلخ  دیعـس و  زا  داقتنا  هب  نابز  دنتفرگ و  هلـصاف  هفوک  ریما  زا  دـندوب  وا  اب  هک  يدارفا  رگید  رتشا و  هک  دـننک  یم 

.هفوک رد  تفلاخم  زاغآ  رس 

ای دشاب  تسرد  تیاور  نیا  هچ 
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اهیرگلواپچ و هدرتسگ و  ياهاعدا  ناشیا و  ناـگرزب  شیرق و  زا  ، مدرم ، ناـمز زا  ههرب  نآ  رد  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  ناتـساد  نیا  ، نآ
.دندوب تحاران  تخس  ناناملسم  لاوما  رب  ناشیاهیزارد  تسد 

دیدرت نودب  تسین  تلع  نیتسخن  ای  لیلد و  اهنت  اما  تسا  تفلاخم  زورب  هدمع  تلع  دنچ  ره  نایرج  نیا  هک  مراد  داقتعا  نم  ، هوالعب
ندش زاب  لیالد  هلمج  زا  ، درک یم  داقتنا  شنارادناتسا  نامثع و  تسایس  زا  اهنآ  رد  هک  ییاهینارنخـس  دوعـسم و  نب  هللا  دبع  تفلاخم 

لیاسو هلمج  زا  زین  داتفا  قاـفتا  دـلب  یفن  دـیعبت و  زا  رذوبا  يارب  هچنآ.دوب  مکاـح  تالیکـشت  بیاـعم  هب  هفوک  مدرم  شوگ  مشچ و 
نیا نفد  راد  هدـهع  هک  دـندوب  دوعـسم  نبا  ناوراک  رد  نارگید  رتشا و  کلام  هک  تشذـگ  شیپ  رد.دوب  تفلاخم  رکف  يریگ  لکش 

هب هک  ، دمآ شیپ  ، دنتخانـش یم  ار  وا  الماک  هفوک  مدرم  هک  یگرزب  یباحـص  نامه  ، دوعـسم نبا  يارب  هچنآ  و.دـندش  مولظم  یباحص 
تبـسن نامثع  تراسج.دوب  تفلاخم  يارب  يرگید  تلع  ، دش هتخادنا  نوریب  هب  دجـسم  زا  دروخ و  کتک  هنیدـم  هب  تشگزاب  ماگنه 

تلعدنتخانش یم  یتسرد  ییاسراپ و  ، یکین يوگلا  ناونع  هب  ار  وا  هفوک  مدرم  دوب و  هفوک  یلاو  ، رمع نامز  رد  هک  رـسای  نب  رامع  هب 
دوب ینیب  شیپ  لباق  يدـمایپ  ، تشاد هارمه  هب  ار  هفوک  حـلاص  دارفا  تفلاخم  يریگجوا  اـه  نیا  همه.دوب  تفلاـخم  نیا  يارب  يرگید 

.داد تسد  یتصرف  نینچ  دیعس  نایرج  رد  هک  نیا  ات  ، تفر یم  نآ  زورب  روهظ و  راظتنا  یتصرف  ره  رد  هک 

دنوش یم  دیعبت  نافلاخم 

تازاجم عون  کی  یگدنز  لحم  زا  دیعبت.دوب  هتفرگ  ماجنا  هنیدم  رد  رذوبا  هب  تبسن  هک  دش  حرطم  وحن  نامه  هب  هفوک  رد  تفلاخم 
تـسد هب  نانآ  زا  ات  دندش  یم  راپـسهر  ماش  بناج  هب  یـسایس  ناگدش  دیعبت.دمآ  رامـش  هب  مکاح  هاگتـسد  نافلاخم  يارب  يدـیلقت 

.دوش هتفرگ  ماقتنا  - تموکح درم  نیرتدنمورین  - هیواعم

هیواعم قطنم 

نانآ عمج  يارب  درک و  تبحـص  ناشیا  اب  اهراب  درک و  تاقالم  نانآ  اب  هیواعم  دنتفرگ و  لزنم  میرم  هسینک  لحم  رد  ناگدـش  دـیعبت 
شیرق تلیـضف  هرابرد  وا.دوب  مالـسا  تیلهاج و  خـیرات  رد  شیرق  تلیـضف  زا  ترابع  شینارنخـس  عوضوم  تخادرپ و  ینارنخـس  هب 

تسا و هدرک  ینابیتشپ  هراومه  شیرق  زا  دنوادخ  اما  دـنا  هدـش  راتفرگ  یتبیـصم  هب  دوخ  خـیرات  رد  يا  هفیاط  ره  هک  درک  لالدتـسا 
،و تسا هدرک  راذگاو  شیرق  هب  ص )  ) ربمایپ باحـصا  نایم  زا  ار  تفالخ  دـنوادخ  ، تسا هدرک  ظفح  دوخ  تیامح  تحت  رد  ارناشیا 

رفاک هک  نیا  اب  تیلهاج  نامز  رد  ار  شیرق  دـنوادخ  : تفگ نانآ  هب  هیواعم  .تسا  هدـیدن  تفالخ  هتـسیاش  ناـنآ  زج  ار  یـسک  چـیه 
دنتـسناد یم  شیرق  : تفگ نانآ  هب  راب  کی  وا  ؟ دنکن يرادهگن  دنتـسه  وا  نید  وریپ  هک  الاح  تسا  نکمم  ایآ  درک  یم  ظفح  دـندوب 

،و هدرک باختنا  ار  ربمایپ  نوچ  ، دادن رارق  ربمایپ  ار  وا  دنوادخ  دنچ  ره  ، تساهنآ نیرت  یمارگ  دنزرف  اهنآ و  نیرتزیزع  ، نایفس وبا  هک 
.دوب هدازن  ، درخ یب  يدنزرف  دوب  مدرم  همه  ردپ  نایفس  وبا  رگا  منک  یم  روصت  نم  هک  یتسارب.تسا  هتشاد  یمارگ 

دنوادخ هک  تسا  یـسک  وا  ، نایفـس وبا  زا  تسارتهب  مدآ )  ) مدرم ردـپ  هک  اریز  ، یتفگ غورد  : تفگ وا  باوج  رد  ناحوص  نب  هصعص 
نادـنزرف نایم  رد  اما  ، دـننک هدجـس  ار  وا  اـت  ، داد ناـمرف  ناگتـشرف  هب  هدـیمد و  دوخ  حور  زا  وا  رد  هدـیرفآ و  دوخ  تردـق  تسد  هب 

وگ و هوای  ، راک دب  راک و  وکین  ، مدآ
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.دراد دوجو  رایشوه 

هب.تسا هدوب  مدرم  نیرتهب  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  سپ  نایفس  وبا  شردپ  تفگ  یم  وا.دوب  هدننک  هارمگ  یسب  ، هیواعم قطنم  ، ناس نیدب 
رمع رکب و  وبا  نوچ  یناسک  نانآ  نایم  رد  هک  ، هدوب ص )  ) ربمایپ باحصا  همه  زا  رتهب  و  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  زا  رتهب  وا  بیترت  نیا 
مدرم زا  نانآ  دننامه  وا و  نادنزرف  نایفـس و  وبا  تشادیمارگ  ، شیرق زا  دنوادخ  تیامح  هک  دوب  هدرک  شومارف  هیواعم  هتبلا  !! دـندوب

دوب میهاربا  ، ادخ ربمایپ  ياعد  تباجتسا  زین  -و  میهاربا دنزرف  نیرتهب  - راوگرزب ربمایپ  مارحلا و  هللا  تیب  تشادگرزب  هکلب  ، دوبن شیرق 
: دنک یم  لقن  نینچ  ار  نآ  دیجم  نآرق  هک 

زا - ازج زور  ادـخ و  هب  ناگدـنروآ  ناـمیا  - ار نآ  لـها  هد و  رارق  نمیا  رهـش  ار  اـج  نیا  ! اراـگدرورپ : تفگ میهاربا  هـک  یماـگنه  «و 
یماجنارــس شتآ و  هجنکــش  اـب  ار  وا  هاـگ  نآ  مـهد و  یکدــنا  هرهب.دوـش  رفاـک  هـک  ار  یــسک  : تـفگ.نک دــنم  هرهب  نآ  تارمث 

( . 38 !« ) مزاس هدنامرد  ، راوگان

هب هچ  - ناشیا زا  نارگمتـس  و.تسا  ررقم  دنوادخ  فرط  زا  اهنت  ، شیرق هلمج  زا  ، میهاربا نادـنزرف  رد  تماما  هک  تسناد  یمن  هیواعم 
: میناوخ یم  نینچ  نآرق  رد  ام  و.دنسر  یمن  ماقم  نیا  هب  زگره  - نارگید هب  هچ  دننک و  متس  دوخ 

:و درک ضرع  میهاربا  ، مداد رارق  نامدرم  ياوشیپ  ار  وت  ; دومرف نایاپ  رد  سپ  ، دومزآ ینانخس  اب  ار  میهاربا  ، راگدرورپ هک  یماگنه  «و 
( . 39 « ) دسر یمن  ناراکمتس  هب  نم  دهع  : داد باوج  ؟ یهد یم  رارق  زین  منادنزرف  زا 

رس زا  ار  ناشتفلاخم  هرابود  دنتـشگزاب و  هفوک  هب  نانآ  هک  نیا  ات  درک  زاب  يدیعبت  عمج  نیا  يارب  ار  هار  هیواعم  ، دنک یم  لقن  خیرات 
هیواعم هب  تبسن  صخش  نیا.دندوب  دیلو  نب  دلاخ  نب  نامحرلا  دبع  هرطیس  رظن و  ریز  اج  نآ  ، دندش دیعبت  صمح  هب  مود  راب.دنتفرگ 

تفر و هفیلخ  دزن  رتشا  کلام.دندرک  تمادن  راهظا  اج  نآ  رد.دوب  رتوختشرد  رت و  تخس  ناشیا  زا 
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تفرگ و جوا  تفلاخم  هک  یتقو  ات  ، درک باختنا  ار  صمح  هب  تشگزاب  مه  وا  ، دورب تسا  لیام  هک  اج  ره  ات  داد  هزاـجا  وا  هب  هفیلخ 
هب صاع  نب  دیعـس  دورو  عنام  اج  نآ  رد  ات  تخاس  یعرج  ماـن  هب  یلحم  هناور  ار  یهورگ  سیق  نب  دـیزی  اـب  ، هاـگ نآ  تفر  هفوک  هب 

نامثع زا  مدرم.تشگرب  هنیدـم  هب  دیعـس  راچان.تشگ  یمرب  شتیرومام  لحم  هب  هفیلخ  رادـید  زا  سپ  دیعـس  اریز  دـنوش  هفوک  رهش 
هک مینک  یم  كرد  یماگنه  ار  اهیدـعبت  نیا  يراتفرگ  تدـش  ام.درک  نینچ  وا  دـهد و  رارق  هفوک  یلاو  ار  یـسوم  وبا  هک  دنتـساوخ 
یم خــیبوت  ار  ناــفلاخم  هماــن  نآ  رد  تـسا و  هداتــسرف  هفوـک  مدرم  يارب  هـفیلخ  هـک  يا  هماــن  خــساپ  رد  ار  رتــشا  کــلام  هماــن 

: موس هفیلخ  هب  کلام  همان  خساپ  کنیا  : میناوخب ، دنک

: تسا هتخادنا  رس  تشپ  ار  نآرق  مکح  هک  یسک  ربمایپ و  شور  هار و  زا  فرحنم  ، راک اطخ  ، راتفرگ هفیلخ  هب  ثراح  نب  کلام  زا  »

تعاطا وت  زا  ام  ات  رادزاب  نانآ  دـیعبت  حـلاص و  دارفا  هب  تبـسن  متـس  روج و  زا  ار  تنارازگراک  دوخ.میدـناوخ و  ار  وت  همان  ، دـعب اما 
نامه تسا و  هدرک  هراچیب  ار  وت  هک  تسا  وت  روصت  اهنت  نیا  هک  یتروص  رد  ، میتشاد اور  متـس  دوخ  رب  ام  هک  يدرک  نامگ  وت.مینک 

دنوادخ زا  ینک و  هبوت  يرادرب و  تسد  هک  میراد  تسود  اما  و.دهد  یم  هولج  قح  ار  لطاب  تلادـع و  ار  متـس  وت  رظن  رد  هک  تسا 
رب ناناوج  نداد  تسایر  ،و  نامراید رهـش و  زا  ام  ندـنار  نوریب  ،و  ام ناگتـسیاش  نتخاس  دـیعبت  ام و  ناکین  دروم  رد  تیاـنج  هراـبرد 

ود نآ  هب  ام  هک  یهد  رارق  ام  رب  مکاح  ار  هفیذح  -و  يرعشا یسوم  وبا  - سیق نب  هللا  دبع  زین  و.یهاوخب  شزرمآ  ، ام
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.میتسه یضار  رفن 

مالـسلا و.هللا  ءاش  نا  ! راد زاب  ام  زا  ، دناوخ یم  ارف  ودب  ار  وت  ، سفن شهاوخ  هک  ار  تا  هداوناخ  دارفا  زا  یـسک  ره  تدیعـس و  دـیلو و 
مه رـصم  رد  تفلاخم  تدش  ، دندش ادـیپ  هفیلخ  تسایـس  زا  یـضاران  يدایز  هدـع  اج  نآ  رد  دیـشک  هرـصب  هب  تفلاخم  هنماد  ( . 40)

هفیلخ رب  ار  مدرم  زا  یهورگ  دـنتفر و  رـصم  هب  هفیذـح  وبا  نب  دـمحم  رکب و  وبا  نبا  دـمحم  هک  دـننک  یم  لـقن.دوبن  هفوک  زا  رتـمک 
رفن ود  نآ  هک  دوبن  مزال  ، درک یم  متـس  مدرم  هب  دنار و  یم  نامرف  رـصم  رد  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللا  دبع  هک  یلاح  رد.دندناروش 

هب ار  وا  ، هنیدم زا  شنایکاش  زا  یکی  تعجارم  زا  سپ  ، هللا دبع  هک  دـنا  هدرک  لقن.دـنروایب  ناهرب  لیلد و  جراخ  زا  اج  نآ  مدرم  يارب 
.دناسر لتق 

ناهاوخ رگا  :» دنتـشون دندوب  رانک  هشوگ و  رد  هک  یمدرم  هب  - هباحـص ریغ  هباحـص و  زا  - هنیدم مدرم  زا  یهورگ  هک  تسا  هدش  لقن 
مدرم ياهلد  ، هجیتن رد  !« دـیراد اـپب  ار  نآ  امـش  ، سپ.تسا هدرک  هاـبت  ار  دـمحم  نید  امـش  هفیلخ  اریز  ، دیباتـشب نآ  يوس  هب  دـیداهج 

.دش كوکشم  هفیلخ  هب  تبسن 

دندروآ اهنابز  هب  ار  یلع  مان  مدرم 

دنروآ دای  هب  وا  هب  تبـسن  ار  شیرق  عضوم  دنتفیب ، بلاط  یبا  نب  یلع  دای  هب  ، شیرق ریغ  مدرم  اهدادیور  نیا  ربارب  رد  هک  دوب  یعیبط 
نیرتگرزب راتفرگ  ار  مالـسا  تما  ،و  دندش بکترم  نامثع  هب  یلع  زا  تفالخ  ندنادرگرب  اب  اروش  باحـصا  هک  يا  هدنـشک  هابتـشا  و 

مود هفیلخ  زا  سپ  ع )  ) یلع رگا  هک  دوب  نشور  تریـصب  نابحاص  يارب  هتبلا.دوب  هدش  هجاوم  نآ  اب  نامز  نآ  ات  هک  دندرک  یلکـشم 
تسا یتالکشم  لح  هار  اهنت  ع )  ) یلع تفالخ  هک  دندرک  یم  رکف  نانآ.دش  یمن  هجاوم  یلکشم  نانچ  اب  تما  نیا  ، دش یم  رما  یلو 

.تساهنآ ریگرد  تما  نیا  هک 

رب دایز  یلع  مان 
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وا زا  تهج  نیدب.دید  یم  دوخ  يارب  يا  هدنیازف  درد  جنر و  هنیدم  رد  شروضح  و  ع )  ) یلع دوجو  رد  نامثع  ، دوب هداتفا  مدرم  نابز 
ات تساوخ  یم  وا  زا  دش  یم  دایز  اهیراتفرگ  هاگ  ره  یلو  ، دورب مدرم  ياه  هرطاخ  زا  ات  دیوگ  كرت  ار  هنیدم  یتدم  يارب  ات  تساوخ 
ات دوب  هتساوخ  ع )  ) یلع زا  هتشون  نآ  رد  هک  دمآ  یلع  دزن  وا  بناج  زا  يا  همان  اب  سابع  نبا  يزور.ددرگ  زاب  مدرم  يریگولج  يارب 

: دومرف وا  هب  ع )  ) یلع.دننک دای  وا  زا  رتمک  مدرم  ات  دوش  جراخ  تشاد  عبنی  رد  هک  یکلم  هب  هنیدم  زا 

مورب و یه  ، دـشک یم  بآ  لطـس  اـب  هک  دـهد  رارق  یـشک  بآ  رتـش  لـثم  ارم  هک  نیا  رگم  درادـن  يدـصق  ناـمثع  ! ساـبع رـسپ  يا  »
يدحب مسق  ادخ  هب  ، مور نوریب  ات  دتسرف  یم  وا  نونکا  مه.مدرگرب  ات  داتسرف  دعب  موش و  جراخ  رهش  زا  هک  داتـسرف  نم  دزن.مدرگرب 

( . 41  ) مشاب هدش  هانگ  بکترم  مدیسرت  هک  مدرک  عافد  وا  زا  نم 

تسا هجاوم  نآ  اب  ع )  ) یلع هک  یلکشم 

یتسارب.دوب هجاوم  اهنآ  اب  دوخ  تموکح  رد  نامثع  هک  یتالکشم  زا  رتالاب  دوب  یلکشم  راچد  نامثع  دروم  رد  ع )  ) یلع تقیقح  رد 
يوما و نانکراک  نتخاس  رانک  رب  هناراکفارـسا و  یلاـم  تسایـس  رییغت  اـب  ار  دوخ  تالکـشم  ماـمت  هک  تشاد  ار  ناـکما  نیا  ناـمثع 

اما .دـندش  یم  یـضار  وا  زا  دـش و  یم  بلج  وا  هب  مدرم  نانیمطا  تهج  رییغت  نیا  اب.دـنک  لح  ، مکح نب  ناورم  تسد  ندرک  هاـتوک 
دید یم  دوخ  قیمع  شنیب  اب  یبوخب  وا.تشادن  رایتخا  رد  نامثع  دروم  رد  تما  لکشم  دوخ و  لکـشم  يارب  یلح  هار  چیه  ع )  ) یلع

رد نامثع  دنک و  یم  تیبثت  ، دمآ دهاوخ  شیپ  نامثع  يارب  هک  ار  هچنآ  زارد  یتدم  ات  شراک  ماجنارس  تما و  نیا  هدنیآ  هک 
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هک دنتـسه  یهورگ  اهیوما  و.درادن  نایوما  هلیـسو  هب  مالـسا  تردق  نتفرگ  تسد  هب  زج  یماجنارـس  هک  تسا  هدـش  راتفرگ  یتسایس 
ع)  ) یلع.دنتفرگ رارق  راشف  تحت  هک  نآ  زا  سپ  رگم  ، دندشن مالسا  رد  لخاد  دنا و  هدیزرون  صالخا  نید  هب  تبسن  زور  کی  یتح 
ات دیلام  كاخ  هب  ار  ناشغامد  تشاداو و  مالـسا  هب  ار  ناشیا  هک  دوب  یـسک  دوخ  وا.تخانـش  یم  یبوخب  ار  نانآ  گرزب  کچوک و 
ار ادخ  لام  دننک  ادیپ  تردق  ناشیا  رگا  هک  تسناد  یم  وا.دـندوبن  یـضار  لد  هب  هک  یلاح  رد  دـندش ، مالـسا  نید  هب  دراو  هک  نیا 
رد رگا  سپ.درک  دـنهاوخ  دـساف  ار  ادـخ  نید  تخاس و  دـنهاوخ  هدرب  ار  ادـخ  ناگدـنب  درک و  دـنهاوخ  تسد  هب  تسد  دوخ  نایم 

؟ دمآ دهاوخ  شیپ  هچ  دنشاب  هدیدن  ار  نآ  دننامزگره  ناناملسم  هک  اج  نآ  ات  ، دوش بالقنا  هچراپکی  اهرهش 

لوا هار  ود.یساسا  یعطق و  حالـصا  ای  تفالخ و  زا  افعتـسا  ای  ، دوخ تفالخ  تسایـس و  هب  ندیبسچ  : دوب هار  هس  نامثع  ربارب  رد  هتبلا 
دنـسپان تشز و  يا  هثداح  وا  لتق  دش و  دـهاوخ  هتـشک  ، دـنک يراشف  اپ  دوخ  تسایـس  رب  رگا  اریز  ، راظتنا لباق  ریغ  یموس  دوب و  دـب 

، دوخ نادـنواشیوخ  تسد  هب  ناـمثع  یهاوخنوخ  هناـهب  هب  دـنناوت  یم  ، دـنراد هک  يراـک  سک و  تردـق و  اـب  هیما  ینب.دوب  دـهاوخ 
رارق یمالسا  تموکح  تردق و  هب  یبایتسد  يارب  ینابدرن  ار  نآ  دنناشکب و  گنج  شتآ  نتخاس  رو  هلعـش  هب  ار  هتـسیاش  ناناملـسم 

.دنهد

دنهاوخن تکاس  هیما  ینب  دننک  باختنا  ار  یـسک  وا  ياج  هب  مدرم  دـنک و  افعتـسا  دوش و  تفالخ  زا  يافعتـسا  هب  روبجم  نامثع  رگا 
روـبجم تسا و  ینوناـق  یعرـش و  هفیلخ  ناـمثع  هک  دـننک  نـالعا  دوـب  نکمم  - راـک سک و  مه  دـنراد و  لوـپ  مه  ناـنآ  اریز  دـنام 

شنتخاس
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لاح زا  رتناسآ  قیرط  نآ  زا  هکلب  دنـسرب و  دـنهاوخب  هچنآ  هب  هلیـسو  نادـب  ،و  درب یمن  نیب  زا  ار  وا  تفالخ  ندوب  ینوناـق  ، افعتـسا هب 
.دنبای تسد  نامثع  ندش  هتشک 

یلام تسایس  تساوخ  یم  هفیلخ  رگا  يرآ.تشادن  دوجو  ، دورب حالصا  دیما  نآ  زا  هک  يا  هناشن  ، نامثع شور  هار و  رد  ; حالصا اما 
يورین نانچ  زا  وا  دندش و  یم  گنتلد  وا  میمـصت  زا  شنادنواشیوخ  دـنک ، رانک  رب  ار  دوخ  ناشیوخ  زا  رارـشا  دـهد و  رییغت  ار  دوخ 

.درادهگن ناما  رد  نانآ  يراذگ  ریثات  زا  ار  شا  هشیدنا  ات  دوبن  رادروخرب  يراوتسا  مزع  هدارا و 

يارب ار  دوـخ  شـشوک  ، رگید لـح  هار  ود  دـسافم  زا  باـنتجا  رطاـخ  هب  وا  نکیل  تسناد و  یم  ار  اـهنآ  ماـمت  ع )  ) یلع هـک  یتـسارب 
هب ، دـندوب هنیدـم  میقم  هک  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  زا  یعمج  هک  دـننک  یم  لـقن  ناـخروم.تشاد  لوذـبم  موـس  لـح  هار  هـب  ندیـسر 

هرصاحم ار  نامثع  ، يرایـسب مدرم.تسام  شیپ  اج  نیا  داهج  اریز  ، دنیایب هنیدم  هب  ات  دنتـشون  دنتـشاد ، تماقا  اهزرم  رد  هک  یباحـصا 
ات دوبن  - تباث نب  ناسح  کلام و  نب  بعک  ، يدعاس دیسا  وبا  ، تباث نب  دیز  زج  هب  - هباحص زا  یـسک  دندش و  کیدزن  وا  هب  دندرک و 
نب یلع  اب  دندرک و  عامتجا  باحـصا  ( . دندوب رادروخرب  هفیلخ  ياهـششخب  زا  هک  دـندوب  یناسک  مه  دارفا  نیا   ) دـنک عافد  هفیلخ  زا 

.دوش هطساو  نامثع  نانآ و  نایم  ات  دندرک  تبحص  ع )  ) بلاط یبا 

دنک لح  ار  لکشم  ات  دریگ  یم  میمصت  ع )  ) یلع

دنا و هدـمآ  نم  شیپ  مدرم  :» دوب نیا  تفگ  وا  هب  هک  یبلاطم  هلمج  زا  درک و  تبحـص  وا  اب  تفر و  هفیلخ  دزن  يرگیجنایم  يارب  یلع 
هک میامنب  ار  یهار  ای  ؟ یناد یمن  وت  هک  میوگب  يزیچ  ایآ.میوگب  هچ  وت  هب  مناد  یمن  مسق  ادخ  هب.دـندرک  تبحـص  نم  اب  وت  هرابرد 

وت هب  ام  زا  شیپ  هک  نآ  ؟ یسانش یمن  وت 
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وبا ] هفاحق وبا  رسپ  هن.يدش  لئان  وا  يداماد  هب  مه  يدوب و  ادخ  لوسر  یباحص  وت  دشاب  هدیـشوپ  وت  زا  ات  تسین  يزیچ  دشاب  هدیـسر 
ربمایپ هب  يدنواشیوخ  رد  وت  هتبلا.ریخ  راک  ماجنا  هب  وت  زا  رت  هتسیاش  [ رمع ] باطخ رسپ  هن  ،و  دوب وت  زا  رتراوازـس  قح  هب  لمع  رد  [ رکب
تقبـس وـت  هب  زیچ  چـیه  رد  دـنا و  هدیـسرن  نادـب  ود  نآ  هک  يراد  ار  یماـقم  ندوـب  ادـخ  ربماـیپ  داـماد  تـهج  زا.يرتـکیدزن  (ص )

تسا نادان  هک  نآ  دنک و  یمن  هجوت  تسانیبان  هک  یـسک  نآ  دنگوس  ادخ  هب  ! ...شیدنیب تدوخ  هرابرد  ! ار ادخ  ار  ادخ  ، سپ.دنرادن
.تساپ رب  ییامنهار  تهج  نید  ياه  هناشن.تسا  نشور  یبوخب  تسار  هار  هتبلا.دریگ  یمن  ارف 

یم تیادـه  ار  نارگید  تسوج و  تیادـه  دوخ  هک  تسا  یلداـع  ربهر  ادـخ  دزن  رد  ادـخ  ناگدـنب  نیرترب  هک  یناد  یم  ! ناـمثع يا 
ربهر ادـخ  قلخ  نیرتدـب  هک  یتسارب  و...دزاس  یم  دوبان  ار  نید  رد  كورتم  تعدـب  دراد و  یم  اپ  هب  دراد  ملع  هک  ار  یتنـس  ،و  دـنک

دـناریمب و ار  راکـشآ  تنـس  یـسک  ناـنچ  ، سپ.دـنوش یم  هارمگ  وا  هلیـسو  هب  زین  نارگید  تسا و  هارمگ  دوخ  هک  تسا  يراـکمتس 
ار راکمتـس  ربـهر  تماـیق  زور  دومرف : یم  هک  مدینـش  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  زا  نم  انامه.دـنک  اـیحا  تسا  هدوب  كورتـم  هک  ار  یتعدـب 

منهج رد  ،و  دنزادنا خزود  رد  هرسکی  ار  وا  هاگ  نآ  ، دریذپب ار  وا  رذع  هک  یسک  هن  تسوا و  اب  يروای  رای و  هن  هک  یلاح  رد  دنروایب 
.دنک طوقس  منهج  يافرژ  رد  سپس  ددرگ ، یم  ایسآ  هک  نانچ  ددرگ  یم 

ار وت  مراد  یم  رذح  رب  و.تسا  كاندرد  رایسب  وا  باذع  هک  شیاهباذع  مشخ و  زا  مناسرت  یم  مناسرت و  یم  ادخ  زا  ار  وت  نم  انامه 
هتشک تما  نیا  ناربهر  زا  یکی  : دنیوگ یم  اریز  ، یشاب هدوب  تما  نیا  لوتقم  ربهر  ادابم  هک 
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دنوش و هتسد  هتـسد  ،و  ددرگ هبتـشم  نانآ  رب  تما  نیا  ياهراک  .دنام  دهاوخ  زاب  تمایق  زورات  راتـشک  تشک و  باب  ، هجیتن رد  دش و 
« .دوش هبتشم  طولخم و  لطاب  قح و  دنروشب و  مه  هب  جاوما  نوچ  دننیبن و  ار  قح  ، لطاب هبلغ  تهج  هب 

رـس رب  ، ما هدرامگ  راک  هب  نم  هک  یناسک  دننامه  يدارفا  مه  رمع  هک  تفگ  ع )  ) یلع هب  ،و  تخاسن دونـشوخ  ار  نامثع  ، یلع نانخس 
رگا.دنکن فالخ  راک  ات  داهن  یم  وا  رـس  رب  اپ  درامگ  یم  راک  هب  ار  یـصخش  هک  یتقو  رمع  : تفگ وا  خـساپ  رد  ع )  ) یلع.دروآ راک 

يداد ناشن  فعـض  وت  هک  یتروص  رد  ، درک یم  يریگیپ  ییاهن  هلحرم  ات  دعب  درک و  یم  بلج  ار  وا  ، دز یم  یفرح  وا  هرابرد  یـسک 
تبـسن هک  مدوـخ  ناـج  هب  : تفگ خـساپ  رد  یلع.دنتـسه  زین  وـت  ناـشیوخ  ناـشیا  : تـفگ ناـمثع.يدرک  یهارمه  ار  تنادـنواشیوخ 

تدـم مامت  ، رمع هک  یناد  یم  ایآ  : تفگ ، هاـگ نآ  ناـمثع  .دـنراد  يرترب  ناـنآ  رب  نارگید  اـما  تسا  کـیدزن  نم  اـب  ناـنآ  یـشیوخ 
شیب هیواعم  هک  یناد  یم  مه  وت  ایآ  ادخ  هب  ار  وت  : تفگ ع )  ) یلع.مدرک تیبثت  ار  وا  مه  نم  ؟و  هدوب هدرک  یلاو  ار  هیواعم  شتفالخ 
اهراک هب  وت  رما  تروشم و  نودب  نونکا  هیواعم  یلو  :» تفگ ع )  ) یلع سپس.يرآ  : تفگ نامثع  ؟ دیـسرت یم  وا  زا  ، رمع مالغ  « افری » زا

ینک یمن  وا  هب  یـضارتعا  هنوگ  چـیه  يوش و  یم  هاـگآ  مه  وـت  .تسا  هداد  روتـسد  نینچ  ناـمثع  دـیوگ  یم  مدرم  هب  ،و  دزادرپ یم 
( . 42)

زا شیب  - تسوا قح  تفالخ  تسا  دقتعم  وا  هک  اریز  - دشاب هفیلخ  هب  تبـسن  مدرم  نیرتفلاخم  دیاب  هک  یـسک  مینیب  یم  بیترت  نیا  هب 
ربنم هب  ، دـش كانمیب  ع )  ) یلع راتفگ  زا  ، نامثع ، اهنیا همه  اـب.تسوا  حالـص  ریخ و  بلاـط  همه  زا  شیب  دـنک و  یم  ظـفح  ار  وا  همه 

زج.درک تازاجم  هب  دیدهت  ار  نافلاخم  نآ  رد  هک  درک  ینیشتآ  ینارنخس  تفر و 
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.دش هدوزفا  تفلاخم  تدش  رب  ، هجیتن رد.دوب  ناورم  شتروشم  فرط  نوچ  ، دنکب تسناوت  یمن  يراک  مه  نآ 

زا ییاههورگ.دیـسر  دوخ  راظتنا  دروم  جیاتن  هب  دنداتـسرف  فارطا  هب  هک  هنیدـم  نکاس  فلاخم  باحـصا  ياه  همان  هک  تسا  نشور 
دیدهت ار  وا  نانآ  دهد و  افعتسا  دوخ  ای  دنک و  لزع  ار  شنارادنامرف  ات  دنتساوخ  یم  هفیلخ  زا  یگمه  و.دندمآ  هرصب  هفوک و  ، رـصم

دمآ و ع )  ) یلع دزن  ، دید ار  عضو  نآ  هفیلخ  هک  یماگنه.دش  دهاوخ  هتـشک  - دنک در  ار  لح  هار  ود  ره  هک  یتروص  رد  - دـندرک یم 
رب : تفگ وا  هب  ؟ منک در  ار  نانآ  ییانبم  هچ  رب  : تفگ وا  هب  ع )  ) یلع ، سپـس.دنادرگ زاب  ار  ناـنآ  ،و  دورب ناـشیا  دزن  اـت  تساوخ  وا  زا 

شیب حالصا  دروم  رد  هک  دش  روآدای  ع )  ) یلع هاگ  نآ.مهد  ماجنا  ار  نامه  ، ینادب حالص  ،و  ینک داهنـشیپ  وت  هچ  ره  هک  نیا  يانبم 
فرط زا  ، روما حالـصا  هب  تبـسن  هک  ار  ینامیپ  ره  ،و  تسا هداد  حالـصا  هدـعو  اهراب  مه  وا  تسا و  هدرک  تبحـص  وا  اب  راب  کی  زا 

اب نم  تفگ  ع )  ) یلع هب  نامثع  .دنا  هدش  یم  عنام  نآ  يارجا  زا  ار  وا  دعـس  نب  هللا  دـبع  رماع و  نبا  ، هیواعم ، ناورم ، تسا هتـسب  دوخ 
.منک یم  تعاطا  وت  زا  درک و  مهاوخ  تفلاخم  نانآ 

دوش یم  قفوم  دنک و  یم  تطاسو  هفیلخ  ناگدننک و  تضهن  نیب  ع )  ) یلع

هتـساوخ هب  هک  داد  هدعو  هفیلخ  فرط  زا  نانآ  هب  درک و  تبحـص  رـصم  مدرم  اب.دـنداتفا  هار  راصنا  شیرق و  زا  رفن  یـس  اب  ع )  ) یلع
دورب دجسم  هب  هفیلخ  ات  درک  داهنـشیپ  ، تشگرب هفیلخ  دزن  ع )  ) یلع هک  یماگنه.دنتفریذپ  وا  زا  نایرـصم.دناشوپب  لمع  هماج  ناشیا 

: تفگ درک و  لمع  ع )  ) یلع داهنشیپ  هب  مه  هفیلخ.دهدب  حالصا  دهعت  مدرم  روضح  رد  و 

نوچمه.مدرگ یمرب  وا  يوس  هب  مبلط و  یم  شزرمآ  ما  هدرک  هچنآ  زا  دنوادخ  زا.تسا  ریذپ  هظعوم  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  »
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زاربا نم  هراـبرد  ار  دوخ  تارظن  دـنیایب و  امـش  ناـگرزب  ، مدـمآ ریز  هب  ربنم  زا  هک  یماـگنه.ددرگ  یمرب  دـنک و  یم  يراددوخ  ینم 
تل يراوخ و  هب  نت  ،و  درک مهاوخ  راتفر  یگدنب  تنـس  هب  نم  ، دننادرگرب یگدـنب  هب  ارم  قحب  رگا  هنیآ  ره  مسق  ادـخ  هب  ، سپ ، دـننک

منک و یم  رانک  رب  ار  وا  نارادفرط  ناورم و  دـنگوس  ادـخ  هب.درادـن  دوجو  وا  يوس  هب  زج  یهار  ادـخ  فرط  زا.داد  مهاوخ  یگدـنب 
مدرم درک و  هیرگ  زین  هفیلخ  دش و  رت  ناششیر  هک  يدح  هب  دنتسیرگ  دندرک و  تقر  مدرم  « .مراذگ یم  دازآ  نانآ  هب  تبـسن  ار  امش 

.دندرک ریخ  يوزرآ 

دنک یم  فرصنم  دوخ  میمصت  زا  ار  هفیلخ  ناورم 

هب ناورم.دـنادرگرب  شلوا  عضوم  هب  درک و  فرـصنم  دوخ  هدـیقع  زا  ار  وا  تشگرب  لزنم  هب  ناـمثع  هک  نیمه  ، دوب نیمک  رد  ناورم 
داد و مانـشد  ناشیا  هب  درک  تبحـص  نانآ  اب  هفیلخ  ناـبز  زا  هزاـجا و  اـب  دـمآ و  نوریب  ، دـندوب حالـصا  رظتنم  هک  ییاـههورگ  يوس 

رارق هلمح  دروم  ار  ام  امش  رگا  مسق  ادخ  هب.دیوش  نوریب  ام  نایم  زا  ؟ دینک نوریب  ام  تسد  زا  ار  تموکح  ات  دیا  هدمآ  امش  :»... تفگ
ع)  ) یلع هب  هیضق  نوچ   « ...دش دهاوخن  امش  یلاحـشوخ  بجوم  هک  داتفا  دهاوخ  قافتا  امـش  يارب  يراک  ام  بناج  زا  هنیآ  ره  دیهد 

رگا نم  و.يا  هتشاذگ  ورف  ارم  قح  يدنواشیوخ و  ارم و  دیوگ  یم  نم  هب  منیشنب  ما  هناخ  رد  نم  رگا  ، ادخ ناگدنب  يا  :» دومرف دیسر 
ره ندوب ، ص )  ) ربمایپ یباحـص  یلاسنهک و  دوجو  اب  ار  وا  ناورم  و.دریگ  یم  رارق  وا  هچیزاب  ناورم و  شیپ  دیآ  یم  منز  یم  یفرح 

: تفگ وا  هب  تفر و  نامثع  دزن  مشخ  تلاح  اب  ، سپس ، یلع.دناشک یم  دوخ  لابند  هب  دهاوخ  یم  هک  اج 

وت ندرک  فرحنم  ياهب  هب  تسا  یضار  وت  زا  وا  یلو  يدونشوخان  ناورم  زا  وت  هک  تسین  نینچ  ایآ  »
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رد هن  ، ناورم هک  مسق  ادـخ  هب  دـشک ؟ یم  ار  وا  دـهاوخ  یم  هک  اج  ره  شبحاـص  هک  مار  رتش  نوچمه  تلقع  ریـسم  زا  نید و  هار  زا 
زا رگید  نم.دربب  الاب  هب  هک  نآ  هن  دروآ و  یم  ریز  هب  ار  وت  هک  منیب  یم  مسق  ادـخ  هب.شدوخ  هرابرد  هن  تسا و  يار  بحاص  شنید 

( . 43  ) يدراذگ تلوق  يور  اپ  يدرب و  ار  تیوربآ  دوخ  وت  ، مدرگ یمن  زاب  اج  نیا  هب  وت  تالکشم  يارب  سپ  نیا 

.درک يراددوخ  شنانمشد  نامثع و  نایم  تطاسو  زا  ع )  ) یلع ، دروم نیا  زا  سپ 

دناباوخ یم  ار  هئطوت  ع )  ) یلع دنک و  یم  هئطوت  نامثع  هیلع  ، هحلط

متسه و يداماد  يدنواشیوخ و  مالـسا ، ، يردارب قح  ياراد  نم  : تفگ وا  هب  ، دمآ هحلط  دزن  دوب  روصحم  هک  یلاح  رد  ، نامثع يزور 
نب هحلط   ) میت ینب  ردارب  هک  دوب  گنن  فانم  دبع  نارسپ  يارب  ، مدوب تیلها  نامز  رد  ،و  متـشادن مه  ار  قوقح  نیا  زا  مادک  چیه  رگا 

هدرک داجیا  نامثع  يارب  هک  يا  هرـصاحم  رد  ار  نانآ  دوب و  هدرک  ینابیتشپ  نایـشروش  زا  هحلط.درادرب  اهنآ  راک  زا  تسد  هللا ) دـیبع 
هب ع )  ) یلع.دوب هتفرگ  تروص  هحلط  قیوشت  يراگن و  همان  یپ  رد  هنیدم  هب  نایـشروش  ندمآ  دیاش.دوب  هداد  رارق  دییات  دروم  دندوب 
ایآ ! نسحلا وـبا  يا  : داد باوـج  هحلط  ؟ يا هدرک  ریگرد  ار  دوـخ  هک  تسا  يراـک  هچ  نیا  ! هحلط يا  : دوـمرف وا  هب  تفر و  هحلط  لزنم 

تیب يوس  هب  تشگزاب و  ع )  ) یلع ، هاگ نآ  ؟ تسا هتـشذگ  راک  زا  راک  تسا و  هدرک  زواجت  دوخ  ییاهن  دـح  زا  رـش  هک  نیا  زا  سپ 
هک نانچ  ، دنتفر هحلط  شیپ  زا  مدرم  .داد  مدرم  هب  تسکـش و  ار  لاملا  تیب  رد  ، دندرکن ادیپ  ار  اهدیلک  ! دینک زاب  : تفگ دـمآ و  لاملا 

وا هب  دش و  دراو  وا  رب  دمآ و  نامثع  دزن  هحلط  دش  لاحشوخ  لمع  نیا  زا  نامثع.دنام  اهنت  وا 
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وت دـنگوس  ادـخ  هب  : تفگ نامثع.دریگ  ماجنا  راک  نآ  تساوخن  دـنوادخ  اما  منکب  يراـک  متـشاد  دـصق  نم  ! نینمؤملا ریما  اـی  : تفگ
( . 44  ) ادخ اب  تباسح.يدمآ  اج  نیا  يدروخ  تسکش  نوچ.يا  هدماین  ینامیشپ  راهظا  هبوت و  يارب 

رد سابع  نبا  ندش  هداتسرف  زا  شیپ  ناتـساد  نیا  و   ) مدش دراو  وا  رب  نامثع  هرـصاحم  عقوم  :» تفگ هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا 
يا هدع  ؟ دیتسه هچ  رظتنم  : دنتفگ یم  یـضعب  ! هدب شوگ.رد  يالاب  زا  تفگ  تفرگ و  ارم  تسد  سپ  دوب  جح  ریما  ناونع  هب  لاس  نآ 

وا ( ؟ تساجک سیدع  نبا  : تفگ درک و  روبع  هحلط  هاگان  میدوب  هداتـسیا  ام  هک  نیب  نآ  رد.دـیایب  وا  دـیاش  دـینک ، هاگن  : دـنتفگ یم 
هب تشگرب و  سیدع  نبا  ، هاگ نآ  .دـندرک  اوجن  مه  اب  ود  نآ  تساخرب و  اج  زا  سیدـع  نبا  دوب ) رـصم  نایـشروش  ناربهر  زا  یکی 

تسا يروتسد  نیا  : تفگ نم  هب  سپس  نامثع.دیآ  نوریب  وا  شیپ  زا  هن  دورب و  نامثع  دزن  هب  یـسک  هن  ، دیـشاب بقارم  : تفگ شنارای 
هدناروش نم  رب  ار  نانآ  تسا و  هدرک  راداو  ار  مدرم  نیا  وا  اریز  ! نک صالخ  هحلط  رش  زا  ارم  ایادخ  راب.تسا  هدرک  رداص  هحلط  هک 

اما موش  جراخ  متـساوخ  : تفگ سابع  نبا  .دوش  هتخیر  شدوخ  نوخ  دسرن و  شفده  هب  وا  مراودـیما  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب.تسا 
یم ; ریبز اـما  ( . 45  ) مدـش نوریب  نم  دـندوشگ و  نـم  رب  ار  هار  اـت  داد  روتـسد  ناـنآ  هـب  رکب  یبا  نـب  دـمحم  هـک  نـیا  اـت  دنتـشاذگن 

.دوب رضاح  وا  لتق  نایرج  رد  : دنا هتفگ  مه  یضعب  دوب و  هتفر  نوریب  هنیدم  زا  نامثع  لتق  زا  شیپ  ، دنیوگ

يزور ، سابع نبا  هب  وا  نخـس  درک و  یم  کیرحت  نامثع  هیلع  ار  مدرم  جـح  ماجنا  نیح  رد  دوب و  هتفر  هکم  هب  لاس  نآ  هشیاع  اما  و 
البق ، دندوب جح  رد  ود  ره  هک 
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اهنت راوـخ و  مدرم  شیپ  ار  هحلط  اداـبم  ، مهد یم  مسق  تسا  هداد  يروآ  ناـبز  مـهف و  لـقع و  وـت  هـب  هـک  ، ادـخ هـب  ار  وـت  :» تشذـگ
«. ...يراذگب

دناسر یم  بآ  ، هرصاحم رد  هفیلخ  رب  یلع 

،و مربب ناـمثع  لزنم  هب  بآ  شکبآ  نارتـش  اـب  مهاوخ  یم  نم  : دومرف هحلط  هب  ع )  ) یلع ، دنتـسب ناـمثع  يور  رب  ار  بآ  هک  یماـگنه 
هب ،و  دناسرب بآ  نامثع  هب  تشاد  دصق  مه  رگید  راب  کی.دـندش  نامثع  لزنم  دراو  شکبآ  نارتش  هک  نیا  ات  دوب  نیگمـشخ  تخس 

عطق درم  نیا  زا  ار  اذـغ  بآ.نارفاک و  راک  هن  تسا و  نامیا  اب  دارفا  راک  هیبش  هن  دـینک  یم  امـش  هک  يراـک  تفگ : نینچ  نایـشروش 
زا مه  ام  مسق  ادخ  هب  هن  : دـنتفگ باوج  رد.دوش  یم  هداد  اذـغ  بآ و  ، دـنیآ یم  رد  تراسا  هب  هک  سراف  مور و  مدرم  هب  اریز.دـینکن 

.میتسین لاحشوخ  راک  نیا 

رییغت هب  ار  وا  ای  دنتـشاد  دـصق  نایـشروش  تفای و  همادا  زور  لهچ  دودـح  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  هفیلخ  نوماریپ  رد  هک  يراـصح  هتبلا 
هدیناشوپ نم  نت  رب  دنوادخ  هک  ار  ینهاریپ  :» تفگ درک و  در  ار  افعتسا  عطاق  روط  هب  وا  دننک  افعتـسا  هب  روبجم  ای  دنراداو و  تسایس 

يا هماج  تفالخ  تفگ  هک  درک  هابتـشا  شا  هتفگ  رد  وا  نکیل  ،و  درکن افعتـسا  نامثع  هک  دوب  بوخ  « .مروآ یمن  نوریب  منت  زا  تسا 
ص)  ) ربمایپ ادـخ و  روتـسد  هب  شتفالخ  دوب و  هدـناشوپن  يو  مادـنارب  ار  هماج  نآ  ادـخ.تسا  هدـناشوپ  وا  نت  رب  دـنوادخ  هک  تسا 

هفیلخ : وگب یهاوخ  رگا  ای  ، دندوب شیرق  وا  لابند  هب  دوب و  فوع  نب  نامحرلا  دبع  ، دناشوپ وا  نت  رب  ار  تفالخ  هماج  هک  یـسک.دوبن 
مامت.دنـشکب ار  وا  دنتـساوخ  یمن  نینچمه  ،و  دـهد افعتـسا  ات  دنتـساوخ  یمن  وا  زا  راک  لوا  رد  نایـشروش  هک  دـسر  یم  رظن  هب.مود 

دوب نیا  يو  دروم  رد  نانآ  فده 
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نیا ناشیا  هب  اهراب  وا.دـننک  ، دوخ زا  ناورم  ندرک  رود  نارادـنامرف و  نتخاس  راـنکرب  دوخ و  یلاـم  تسایـس  رییغت  هب  راداو  ار  وا  هک 
هب نایشروش  هجیتن ، رد  درک و  يراددوخ  وا  یلو  ، دهد افعتسا  ات  دنتساوخ  وا  زا  نایـشروش  ، سپـس.درکن لمع  نآ  هب  اما  داد  ار  هدعو 

.دندییارگ تنوشخ 

دنراذگ یم  اهنت  ار  دوخ  دنواشیوخ  نایوما 

يراـی هب  ورین  زابرـس و  لیـسگ  هب  يوما  ناـیاورنامرف  ریاـس  هیواـعم و  ، ناـمثع کـمک  تساوخرد  دوجو  اـب  هک  دوب  نیا  كانتـشحو 
هرـصاحم رد  هفیلخ  هک  یلاح  رد  دـنیوگ.دندزن  تسد  ناـمجاهم  زا  يریگولج  هرـصاحم و  نتـسکش  يارب  - هفیلخ - دوخ دـنواشیوخ 

شیپ ات  دوب  هداد  روتسد  نآ  هدنامرف  هب  هیواعم  اریز  ، دشن هنیدم  دراو  رکـشل  نآ  اما  ، داتـسرف هنیدم  کیدزن  ات  ار  يرکـشل  هیواعم  ، دوب
یمن بیاـغ  ار  هچ  نآ  : ییوگب دـیابن  : دوـب هتفگ  رکـشل  نآ  هدـنامرف  هب  هیواـعم  دـنیوگ  یم.دـنهدن  ماـجنا  يراـک  ناـمرف  ندیـسر  زا 

.رضاح نم  یبیاغ و  وت  دنیب و  یم  رضاح  ، دنیب

دندرکن عافد  هفیلخ  زا  هنیدم  مدرم 

هک دسر  یم  رظن  هب.دندادن  ماجنا  یتکرح  هنوگ  چـیه  ، دـندوب نایـشروش  ربارب  دـنچ  هک  هنیدـم  مدرم  هک  نیا  رگید  هجوت  لباق  هلاسم 
مدرم رب  ، هیما ینب  هرطیـس  یلو  ، دـندوب وا  رمع  لوط  ناهاوخ  دـنچ  ره  دـندوب و  هدـش  رود  نامثع  زا  نایوما ) زج  هب   ) یـشرق نارجاهم 
دروـم رد  نینچ  نیا  هنیدـم  رد  شیرق  مدرم  تیرثکا.دنتـساوخ  یمن  ناـنآ  تسد  رد  ار  مالـسا  ناـهج  تردـق  نـتفرگ  رارق  شیرق و 

.دنتشاد یم  وگتفگ  مه  اب  ، ریبزو هحلط  ، هشیاع زا  دوب  هدمآ  مهارف  هک  يرفن  هس  بزح  اب  دوخ  مهافت 

لیابق نیرترود  ، هدرک هغلابم  شیرق  هرابرد  وا  اریز  ، دـندوب هداد  نامثع  نامرف  هب  نت  یتیاضران  اب  ناشدارفا  عطاـق  تیرثکا  ; راـصنا اـما 
رادروخرب ، دیسر یم  نارگید  هب  نامثع  بناج  زا  هک  یلاوما  زا  راصنا  .دوب و  هدرک  راوس  مدرم  ندرگ  هب  ار  [ هیما ینب  ] مالسا زا  شیرق 

ص)  ) ربمایپ تنس  نآرق و  طخ  رد  تکرح  هب  رتدنم  هقالع  رترادنید و  شیرق  مدرم  زا  دوخ  تعیبط  هب  راصنا  هک  یتروص  رد.دندوبن 
.دنتفرگن وا  زا  ار  یمیالمان  رش و  چیه  ولج  هتخاس و  نوبز  ار  نامثع  هنیدم  نانکاس  ، بیترت نیا  هب.دندوب 

نامثع زا  شنادنزرف  و  ع )  ) یلع عافد 

رتدـنم هقـالع  سک  همه  زا  وا  تاـجن  هب  ،و  رتدونـشخان ناـمثع  لـتق  هب  هنیدـم  مدرم  همه  زا  ع )  ) یلع ماـما  هک  تسا  نیا  بلطم  عقاو 
ود دـنک و  عافد  يو  زا  هحلـسا  يورین  اب  تفرگ  میمـصت  هکلب  ، درکن افتکا  نابز  هب  ای  تبحم و  زاربا  اب  عاـفد  هب  ناـمثع  دروم  رد.دوب 

ار شنادنزرف  یلع.داد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  يو  زا  عافد  هار  رد  ، دندوب شنامـشچ  زا  رتزیزع  وا  دزن  هک  ار  نیـسح  نسح و  شدنزرف 
رد هباحـص  نادنزرف  رگید  اب  نانآ  .دنتـسیاب  شا  هناخ  هناتـسآ  رد  يو  زا  تیامح  يارب  ات  داد  روتـسد  ناشیا  هب  داتـسرف و  نامثع  دزن 

زا ار  نایشروش  دندوب و  هفیلخ  هناخ 
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مه دسر و  یم  نامثع  زا  عافد  يارب  اهرهش  نازابرس  زا  ییاهکمک  هک  دنتفای  عالطا  نایشروش  نکیل  دندش و  یم  عنام  لزنم  هب  دورو 
دراو وا  رب  هناخ  رد  زا  دنتـسناوت  یمن  نوچ  .دـندید و  لح  هار  اهنت  ار  نامثع  نتـشک  ناـنآ  زا  یـضعب.تسا  هنیدـم  هار  نیب  رد  نونکا 

.دندشن وا  هجوتم  لزنم  دارفا  هک  يا  هنوگ  هب  ، دنتشک ار  وا  دنتفر و  الاب  هناخ  راوید  زا  دنوش 

يریگشیپ هار  رد  يو  شالت  همه  داد و  يور  ، درب راک  هب  ار  ششوک  تیاهن  نآ  زا  يریگولج  يارب  ع )  ) یلع هک  يزیچ  ناس  نیدب  و 
.دنام هجیتن  یب  نآ  زا 

ریذپان بانتجا  يدادیور  نآ.دوب  ناناملـسم  مالـسا و  هدـنیآ  يارب  نیگنـس  ياهدـمایپ  اب  ، عیجف ، تشز ، دنـسپان يراک  هفیلخ  لتق  هتبلا 
يرانکرب هب  تسد  ،و  تخادرپ یم  دسافم  حالصا  هب  درک و  یم  هجوت  بلاط  وبا  رسپ  تحیـصن  هب  لوتقم  هفیلخ  هک  یتروص  رد  ، دوبن

یم يراذگ  هیاپ  دوخ  حلاص  فلس  ود  تسایـس  اب  ناسمه  ناناملـسم  لاوما  دروم  رد  ار  دوخ  تسایـس.دز  یم  شراکتـشز  ناکیدزن 
یعقاو و ياورنامرف  ، درک نوریب  هنیدم  زا  ار  وا  ربمایپ  هک  یـسک  مکح  نب  ناورم  ، تشادن دوخ  زا  يرایتخا  چـیه  نامثع  نکیل  و.درک 

.درک یمن  در  ار  وا  تارظن  زا  کی  چیه  هفیلخ  هک  دوب  يرواشم 

ییاناوت دنک  لزع  ار  وا  تساوخ  یم  هفیلخ  مه  رگا  - دوب هدش  هفیلخ  زا  رتدنمورین  هیواعم  هک  نیا  زا  سپ  - مراد دـیدرت  رایـسب  ، هوالعب
ار وا  هفیلخ  ، تروص نیا  رد  ایآ  ، تفر یمن  رانک  وا  !و  تسا رانک  رب  هک  تفگ  یم  وا  هب  نامثع  هک  دـینک  ضرف.تشاد  یم  ار  وا  لزع 

؟ دنک يریگ  هرانک  هب  روبجم  ار  وا  ات  تشاد  ار  نآ  تردق  موس  هفیلخ  ایآ  ؟ درک یم  يرانکرب  هب  روبجم 

؟ درک نشور  ار  زیچ  هچ  زیگنا  مغ  نایاپ  نیا 

يروآداـی ار  لـیذ  بلاـطم  هـک  نـیا  زج  ، مییوـگ یم  نخـس  نآ  زیگنا  مـغ  ناـیاپ  ناـمثع و  ناـمز  ياهدادـیور  زا  اـم  هـک  یلاـح  رد 
يرگید نخس  ، مینک
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.مییوگب میناوت  یمن 

نآ.دـنک یم  دـییات  میا  هتفگ  نخـس  اهراب  نآ  هب  عجار  باـتک  نیا  رد  اـم  هک  ار  یبلطم  یتسرد  ، نآ تاـنایرج  همه  اـب  ، تفـالخ هتبلا 
ربمایپ شرافـس  قباطم  هک  نیا  رگم  ، دـش یمن  تسرد  ص )  ) ربمایپ تافو  زا  سپ  مالـسا  ناـهج  يربهر  ناـیرج  هک  تسا  نیا  بلطم 

رتانشآ و دوخ  نارای  تیب و  لها  هب  دش و  یم  دییات  ماهلا  یحو و  هلیـسو  هب  راوگرزب  نآ  اریز  تفرگ ، یم  ماجنا  وا  شنیزگ  و  (ص )
همه هک  دراذـگاو  یباختنا  فداصت  تسد  هب  ار  يربهر  نیا  نایرج  هک  دوبن  اور.دوب  رتدـنم  هقـالع  شتما  تحلـصم  هب  مدرم  همه  زا 
مدرم دننامه  یفارـشا  هقبط  ای  و  ص )  ) ربمایپ باحـصا  دـننام  زاتمم  هقبط  ياضعا  ای  ، دنـشاب هتـشاد  تکرـش  نانآ  رتشیب  ای  ناناملـسم 
تسا هدیـسر  تفالخ  هب  ینییعت  ای  یباختنا و  تروص  هب  هک  ار  يا  هفیلخ  شنیزگ  هک  دوبن  تسرد  زین  و.دننک  تلاخد  نآ  رد  شیرق 

.درپس فداصت  تسد  هب  ، تسا هدوب  اروش  ياضعا  دننام  يدارفا  شنیزگ  هب  ای  و 

تـسا يرطخ  ، دـیآ یم  رد  راک  زا  تسردان  ینامز  ،و  تسرد یهاگ  هک  دارفا  ای  درف و  کـی  شنیزگ  اـی  مدرم و  باـختنا  ناـمگ  یب 
نامه.دشاب یم  یقرت  دـشر و  لاح  رد  هتـسویپ  تسا و  نایناهج  همه  يارب  دوخ و  يارب  ینامـسآ  یمایپ  لماح  هک  یتما  هدـنیآ  يارب 

درادن و ار  دوخ  تلاسر  راب  لمح  يارب  یگتسیاش  هک  دوش  یم  یفیعـض  يربهر  هب  تما  ندیـسر  ثعاب  تسردان  شنیزگ  باختنا و 
.دزاس یم  فرحنم  ، تسا هدرک  میسرت  شیارب  تلاسر  بحاص  هک  یهار  زا  ار  نآ  تلاسر  تما و  هک  يربهر  نآ  هب  لوصو  ای 

ناـخروم و ناناملـسم و  هک  دـش  ثعاـب  ، دـناسر تفـالخ  هب  ار  رمع  رکب و  وـبا  هک  ینییعت  باـختنا و  ناـیرج  ود  يزوریپ  ناـمگ  یب 
ياهتیقفوم ، يرآ.دننک شومارف  تشاد  یپ  رد  موس  هفیلخ  باختنا  هک  ار  یکانلوه  تسکش  یمالسا  نادنمشناد 
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ارغ يادـص  اب  هک  دـنرگنب  نامثع  نامز  ياهدادـیور  هب  دنتـسناوت  یمن  نانآ  ،و  دوب هدرک  هریخ  ار  ناناملـسم  مشچ  نادراک  هفیلخ  ود 
روخ رد  ، دراد رارق  دوخ  شبنج  زاغآ  رد  یفرط  زا  ،و  تسا هنایارگ  حالـصا  تلاسر  ياراد  هک  یتما  يارب  باختنا  هک  دـنز  یم  دایرف 

.دناشک یم  تسکش  فارحنا و  هب  ار  تلاسر  نیا  باختنا  شور  اریز.تسین  هتسیاش  و 

تما هک  دوبن  نیا  اهنت  یمالـسا  تلاسر  فده  هک  دوب  نیا  نآ  ،و  دندرک شومارف  ار  حـضاو  رایـسب  یعوضوم  ناناملـسم  هک  یتسارب 
یلیخ تلاسر  فده  ، يرآ.دنک تکرح  یمالـسا  نیناوق  تیاده و  قباطم  - مود لوا و  هفیلخ  تفالخ  تدم  نامه  - لاس هدزاود  طقف 

دوخ هنیآ  ره  دندوب  هداد  ارف  شوگ  مخ  ریدغ  زور  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  يادـن  هب  ناناملـسم  رگا  .دوب  اهنیا  زا  رتاسر  رتالاب و  رترب و 
.تفای یم  لوحت  مالسا  ناهج  هب  ایند  مامت  هک  اسب  هچ  ؟ دناد یم  یسک  هچ.تشاد  یم  همادا  لاس  اهدص 

نشور و تفالخ  يارب  يو  نییعت  هب  تبسن  ع )  ) یلع هرابرد  ص )  ) ربمایپ حیرص  تارابع  دنتـشاد  داقتعا  باحـصا  زا  یعمج  هچ  رگا 
زا سپ  ع )  ) یلع هک  نیا  هب  ترضح  نآ  لیامت  تفالخ و  هب  ع )  ) یلع نییعت  رد  ص )  ) ربمایپ تارابع  دیدرت  یب  یلو  ، تسین راکـشآ 

ار راک  نآ  رگا.دریگ  ماهلا  تفالخ  دروم  رد  ص )  ) ربمایپ سدـقم  لیامت  نیا  زا  اـت  دوب  تما  رب.تسا  نشور  دـشاب  تما  نیا  ربهر  وا 
یم ، دـندوب نامثع  نانمـشد  نیرتذوفن  اب  هک  ، هشیاع ریبز و  ، هحلط هتبلا.دوب  هداد  تاجن  کلهم  ياهیراتفرگ  زا  ار  نتـشیوخ  دوب  هدرک 

هک دندوب  دقتعم  دهد و  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  هیما  ینب  زا  يدرف  دوخ  زا  سپ  ، دـنامب یقاب  دوخ  تردـق  رد  نامثع  رگا  هک  دندیـسرت 
یلع هک  دندرک  یمن  روصت  چیه  نانآ.دش  دهاوخ  وا  ياج  هب  رفن  ود  نیا  زا  یکی  ینیزگیاج  ثعاب  ، نامثع ندش  هتشک 
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.درک یمن  باختنا  ار  ع )  ) یلع هک  مه  شیرق  دنتشاد و  نانیمطا  شیرق  يدنمورین  هب  نانآ  اریز  ، دوب دهاوخ  هفیلخ  وا  زا  سپ  (ع )

فرح داد و  دهاوخ  تسد  زا  یتدم  يارب  ار  دوخ  تردق  شیرق  نامثع  لتق  زا  سپ  هک  ، دننک ینیب  شیپ  دنتسناوت  یمن  نانآ  نکیل  و 
.دوب دهاوخ  شیرق  ریغ  نآ  زا  ، دنک یم  نییعت  نامز  زا  ههرب  نآ  رد  ار  تفالخ  تشونرس  هک  يرخآ 

اهتشون یپ 

( . 3  ) نارمع لآ  هروس  هیآ 155  -1

.تسا هدرک  لقن  ار  هرواحم  نیا  یبعش  زا  هغالبلا ص 412-411  جهن  حرش  رد ج 2  دیدحلا  یبا  نبا  -2

( . ثیدح 149 هرامش   ) 3-ج 1 ص 53

( . ثیدح 3877 هرامش   ) 4-ج 5 ص 329

باتک ص 333-332. نامه  -5،6،7

يراخب ص 32. حیحص  8-ج 5 

دیدحلا ج 2 ص 411. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -9

،ج 1 ص 287. دوصقملا دبع  حاتفلا  دبع  هتشون  بلاط  یبا  نب  یلع  ، ماما -10

ریثا ج 3 ص 57. نبا  لماک  -11

هیوبنلا ج 2 ص 409. هریسلا  -12

،ج 2 ص 296. هیوبنلا هریسلا  -13

ریثا ج 3 ص 40. نبا  لماک  -14

ریغ ياهـشور  مسیلواـیکم.درک  ادـج  قـالخا  زا  ار  تسایـس  ( 1527-1469  ) یئاـیلاتیا رکفتم  رادمتـسایس و  یلواـیکام  وـلوکین  -15
گنهرف » ...دسارهب ترارـش  زا  دیابن  دنامب  دهاوخب  رادمامز  رگا  تسا  دـقتعم  ، درامـش یم  زاجم  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  ار  یقالخا 

.م ص 152.  ، يروشآ شویراد  یسایس 

دوصقملا ج 2 ص 120. دبع  حاتفلا  دبع  فیلات  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  -16

دیدحلا ج 2 ص 412. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -17
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ریثا ج 3 ص 44. نبا  لماکلا  -18

يربکلا ج 1 ص 193. هنتفلا  -19

 . هکم م حتف  ماگنه  هب  -20

،ج 3 ص 104. دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -21

يربکلا ج 1 ص 77. هنتفلا  -22

.سدق پاچ  يرذالب ج 4 ص 31  فارشالا  باسنا  -23

ریثا ج 3 ص 52. نبا  لماکلا  -24

دعس ج 3 ص 110. نبا  تاقبطلا  -25

نامه -26
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ص.عبنم 222.

ص.عبنم 136. نامه  -27

يربکلا ج 1. هنتفلا  -28

ریثا ج 3 ص 82. نبا  لماکلا  -29

.دجنملا...راتفک ، فرخ ریپ  : لثعن -30

ریثا ج 3 ص 102. نبا  لماکلا  لاس 36 ص 3112، ياهدادیور  رد  يربط  خیرات  -31

.تسا هدرک  لقن  ار  وگتفگ  نیا  هغالبلا ج 2 ص 506  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  -32

هیآ 34. هبوت  هروس  -33

هغالبلا ج 2 ص 13-12. جهن  -34

يرذالب ص 48. فارشالا  باسنا  -35

هغالبلا ج 2 ص 239. جهن  حرش  -36

فارشالا ج 4 ص 42. باسنا  -37

هیآ 126. ( 2  ) هرقب هروس  -38

هیآ 124. ( 2  ) هرقب هروس  -39

رد ص 83. ،ج 3،ص 73 و  ریثا نبا  لماکلا  -40

هغالبلا ج 2 ص 233. جهن  -41

ریثا ج 3،ص 77. نبا  لماکلا  -42

ص 82-81. یبرعلا ) بتکلا  راد  پاچ   ) ریثا نبا  لماکلا  -43

ریثا ص 84. نبا  لماکلا  -44

ریثا ص 37. نبا  لماکلا  -45
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شیوخ تفالخ  نارود  رد  ماما  موس : شخب 

مود تسیب و  لصف 

ع)  ) ماما اب  تعیب  - 1

.درک نت  هب  ار  تفالخ  يادر  یفاضا  ، مورحم ناسنا  نآ  یهگناو 

.تفرگ ندیشوج  ترفن  هنیک و  ياهگید  سپس 

ناـهد فارطا  هب  ناـبز  ندـش ) ریـس  تخرد و  نآ  گرب  زا  ندروخ  زا  سپ   ) ناوهآ نآ  -و  درک طوقـس  دیـسوپ و  تخرد  نآ  هشیر 
.تفرگ الاب  اه  هنیک  شتآ  دایز  ترارح  ،و  دندنادرگ

دـصقم تمـس  هب  مامت ) يدازآ  اب   ) راهم نودب  يراوگرزب و  اب  ار  نانآ  ، دـندوب هدرپس  وا  هب  ار  تفالخ  رتش  مامز  رگا  هک  یتروص  رد 
.درب یم 

.تفرگ یم  مارآ  راوتسا ، یهاگلزنم  رد  هنیآ  ره  ، دوب هدز  وناز  وا  تمظع  اب  هاگشیپ  رد  راک  زاغآ  زا  تفالخ  رتش  رگا 

تفالخ هب  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  تشادـن  ناکما  هجو  چـیه  هب  دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  نامثع  لتق  زا  سپ  شیرق  رگا 
یب ، ددرگ تما  رما  راد  هدـهع  ع )  ) یلع ، ناـمثع زا  سپ  تسا  نکمم  هک  دـندرک  یم  ینیب  شیپ  ناـشنارای  ریبز و  هحلط و  رگا.دـسرب 

ود نیا  زا  مادک  ره  هتبلا.دنتخاس  یمن  وا  لتق  هب  راداو  ار  نارگید  ،و  دندرک یمن  تفلاخم  نامثع  اب  کش 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 391 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ع )  ) یلع .دندوب  رتصیرح  تفالخ  هب  وا  زا  تهج  ره  زا  شیرق  اریز  ع )  ) یلع يارب  هن  دشاب  وا  نآ  زا  تفالخ  هک  دنتشاد  وزرآ  رفن 
زگره منک  تعاطا  امش  موق  زا  امش  نایم  رد  نم  رگا  :» دومرف - درک رداص  اروش  لیکـشت  نامرف  مود  هفیلخ  هک  يزور  نآ  - مشاه ینب 
شیرق يربهر  تسد  زا  تموکح  یتدـم  ، نامثع لتق  زا  سپ  هک  دوب  نیا  داتفا  قاـفتا  هچنآ  نکیل  و  ( . 1 « ) دیسر دیهاوخن  تفالخ  هب 

ماـیق هب  راداو  هک  دوب  يدارفا  تسد  هب  نآ  يربـهر  هک  اـج  نآ  زا...دـنک  هچ  تسناد  یمن  دـش و  رود  تفـالخ  زا  شیرق.دـش  نوریب 
زا دارفا  نآ  هاتوک  تدم  نآ  رد.دندوبن  شیرق  مدرم  زا  دندرک  اپ  هب  ار  تضهن  هک  یناسک  اریز  دندوب  يوما  ریغ  اهنآ  دـندوب و  هدرک 

ار تفالخ  هک  یعقوم  شیرق  هک  داد  ناشن  مدرم  هب  موس  هفیلخ  شور  ، دیدرت نودب  ، دوب نآ  دقاف  شیرق  هک  دـندوب  رادروخرب  يذوفن 
دروم درف  هب  نآ  يراذگاو  تفالخ و  هیجوت  رد  ، راصنا هک  دوبن  یکـش.دش  یگرزب  هابتـشا  بکترم  ، دـنادرگرب نامثع  هب  ع )  ) یلع زا 

اب راـب  نیا  هک  دوب  نیا  دـمآ  شیپ  هچنآ  بیترت  نیا  هب.دـندوب  هتفاـی  ناـنآ  دادبتـسا  شیرق و  ذوفن  زا  ییاـهر  يارب  یتـصرف  دوخ  رظن 
( - ع  ) یلع اب  دـنتفرگ و  تسد  هب  ار  رما  مامز  ص )  ) ربمایپ نادـناخ  ، هجیتن رد  و.دـندرکن  تعاـطا  شیرق  زا  ص )  ) دـمحم لآ  دوجو 

تفالخ هرابرد  شیرق  لیم  و  ع )  ) یلع لیامت  رتشیپ  هک  نیا  ریظن  یب  بیاجع  زا.دـمآ  لمع  هب  تعیب  ( - ص  ) ربماـیپ ناـمدود  گرزب 
يو اب  دمآ  لمع  هب  تعیب  نامثع  اب  سپس  رمع  اب  دعب  رکب و  وبا  اب  هک  اهزور  نآ  ، دوب لیام  ع )  ) یلع دوب  هدرک  دروخرب  مه  اب  راب  هس 

راب ره  شیرق.دش  یم  تعیب 
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لیامت دش  هضرع  ع )  ) یلع رب  تعیب  هک  یماگنه  ، نامثع لتق  زا  سپ  ، نکیل و.دنادرگ  یمرب  يو  زا  ار  تفالخ  داتسیا و  یم  وا  هار  رس 
وا هب  تفالخ  هک  دـندوب  لیام  ع )  ) یلع هب  تبـسن  تداسح  لـیلد  هب  شیرق  ناربهر.درکن  ادـیپ  دروخرب  شیرق  هقـالع  لـیم و  اـب  يو 
اب تفـالخ  رد  هـک  درک  یم  ینیب  شیپ  وا  هـک  اریز  ، دوـش لوـحم  يرگید  هـب  وا  زا  تفـالخ  هـک  تـشاد  تـسود  ع )  ) یلع و.دــسرن 

.دوب دهاوخن  نآ  رب  هبلغ  هب  رداق  مه  وا  نوچ  يا  هنومن  ناسنا  هک  دوش  یم  هجاوم  یتالکشم 

ع)  ) یلع دزن  دندش و  عمج  - دـندوب نانآ  نایم  مه  ریبز  هحلط و  هک  یلاح  رد  - راصنا رجاهم و  هباحـص  هک  تسا  هدرک  تیاور  يربط 
یـسک ره  ، نیاربانب ; مرادن امـش  تراما  هب  يزاین  نم  : دومرف باوج  رد  وا  و.میتسه  ییاوشیپ  زا  ریزگان  ام  انامه  : دنتفگ وا  هب  دـندمآ و 

وا هب  دـنتفر و  دـندمآ و  وا  دزن  راـب  نیدـنچ  و.مینک  یمن  باـختنا  ار  وت  ریغ  اـم  : دـنتفگ نانآ.میـضار  نم  دـینک  باـختنا  امـش  هک  ار 
نیا : دومرف باوج  رد  وا.میرادن  غارس  ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  وت  زا  رت  کیدزن  رت و  هقباس  اب  رتراوازـس و  راک  نیدب  ار  یـسک  ام  : دنتفگ
یمن رب  تسد  ام  : دـنتفگ نانآ  ماجنارـس.مشاب  اورنامرف  ریما و  هک  نیا  زا  تسا  رتهب  مشاب  رواشم  رواـی و  رگا  نم  اریز  ، دـینکن ار  راـک 

.مینک تعیب  وت  اب  ات  میراد 

مدرم دـندوب  هدرک  مایق  هک  یناسک  سپـس.دندنام  اوشیپ  نودـب  زور  جـنپ  ، ناـمثع لـتق  زا  سپ  ، مدرم هک  تسا  هدرک  لـقن  زاـب  يربط 
تما رب  امـش  روتـسد  دینک و  یم  يزیر  یپ  ار  يربهر  هک  دییامـش  دیتسه و  اروش  لها  امـش  : دنتفگ نانآ  هب  دندرک و  عمج  ار  هنیدـم 

هب ام  ( ; ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  : دنتفگ یگلمج.مییامش  وریپ  ام  دینک و  نییعت  تفالخ  هب  ار  ناترظن  دروم  درم  امش  ، سپ.تساور
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دـندمآ و ع )  ) یلع دزن  مدرم  ، سپ .دـنوش  غراف  تروشم  راک  زا  اـت  دـنداد  تلهم  ناـنآ  هب  زور  ود  ناگدـننک  ماـیق.میتسه  یـضار  وا 
هچ ام  رس  رب  اهرهش  همه  نیب  زا  تسا و  هدش  دراو  مالسا  هب  یتبیـصم  هچ  هک  ینیب  یم  وت  هتبلا.مینک  یم  تعیب  وت  اب  ام  : دندرک ضرع 
هک میور  یم  ینایرج  لابقتسا  هب  ام  اریز  ، دییآرب يرگید  يوجتسج  رد  دیراذگاو و  مدوخ  لاح  هب  ارم  : » دومرف ع )  ) یلع.تسا هدمآ 
هب ار  وت  : دـنتفگ باوـج  رد  ناـنآ  «. دـنام یمن  راوتـسا  وا  رب  اـه  هشیدـنا  تسین و  نئمطم  وا  هب  اـهلد  ، تسا گـنراگنر  نوـگ و  هنوـگ 

یمن ادـــخ  زا  اــیآ  ؟ ینک یمن  هظحــالم  ار  بوــشآ  نــیا  اـــیآ  ؟ يرگن یمن  ار  مالـــسا  اـــیآ  ؟ ینیب یمن  ار  اـــم  عــضو  ایآ.ادـــخ 
یهاگآ هک  ما  هدش  بکترم  ار  يزیچ  ، مداد تبثم  خـساپ  امـش  هب  رگا  نم  هک  دـینادب  یلو.متفریذـپ  ار  امـش  داهنـشیپ  :» دومرف ؟ یـسرت

هب تبـس  مدرف  نیرت  عیطم  نیرتاونـش و  نم  هک  دینادب.میامـش  دننام  يدرف  مه  نم  هک  یتسارب  سپ  دیراذگاو ، ارم  امـش  رگا  ،و  مراد
نوچ - ...دنتـشاذگ ار  ادرف  رارق  دـندش و  هدـنکارپ  میمـصت  نامه  اب  نانآ  ، هاگ نآ  «. دیراپـسب وا  تسد  هب  ار  دوخ  رما  مامز  هک  یـسک 
نیا ! عیضو فیرـش و  زا  مدرم  يا  :» تفگ تفر و  ربنم  يالاب  دمآ و  ع )  ) یلع دندش و  رـضاح  دجـسم  رد  مدرم  ، دش هعمج  زور  حبص 
نیا يور  تقفاوم  اب  زورید.دیزاس  رومام  ار  وا  امش  هک  نیا  رگم  ، درادن ار  نآ  رد  تلاخد  قح  یـسک  چیه  تسامـش ، هب  طوبرم  راک 

ینامیپ يور  ام  : دنتفگ  . متسین تحاران  كانمشخ و  یسک  زا  هن  رگا  ، متسه امـش  اب  نم  ، دیلیام رگا  نونکا  ،و  میدش ادج  مه  زا  بلطم 
یم هفوک  مدرم.درک  تعیب  وا  اـب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  هحلط  : دـنیوگ.دندرک تعیب  يو  اـب  مدرم  ، هاـگ نآ  ، میتـسه میداد  زورید  هک 

(2  ) دوب رتشا  کلام  ، درک تعیب  يو  اب  هک  یسک  لوا  دنتفگ 
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رد تفـالخ  اریز  ، دوش راذـگاو  يرگید  هب  هک  درک  یم  وزرآ  شیوـخ  نورد  رد  یلو  ، تفریذـپ یلیم  یب  يور  زا  ار  تعیب  ماـما  هتبلا 
نآ هب  تما  ندیسر  توبن و  ناوریپ  نیب  رد  يردارب  رـشن  مدرم و  نایم  تلادع  شرتسگ  يارب  دوب  يا  هلیـسو  هکلب  ، دوبن فده  وا  رظن 
نیا هب  ندیـسر  هک  دوب  نآ  رب  رعـشم  اه  هناشن  همه  ، اهنیا همه  اب  دـشاب  شیامنهار  ص )  ) ربماـیپ ياهتنـس  نآرق و  نیناوق  هک  یگدـنز 

نآ رابهودـنا  ماـجرف  و.دوب  هتـسسگ  مه  زا  موس  هفیلخ  نارود  رد  یمالـسا  تما  تدـحو  هک  یتسارب.تسا  هدـش  نکمم  ریغ  ، اهفدـه
داسف و ندیچرب  تلادـع و  ، تاواسم هب  توعد  هک  ع )  ) یلع شور  دوبن و  فالتخا  شتآ  ندـش  رو  هلعـش  تما و  ییادـج  زج  يزیچ 

هداعلا قوف  ذوفن  زا  هک  دوش  وربور  يرـصانع  بناج  زا  اهتفلاخم  نیرتدـیدش  اب  هک  نیا  زج  تشادـن  ناکما  درک ، یم  یتاقبط  زاـیتما 
.دنرادرب تسد  دندوب  هدروآ  تسد  هب  هک  ییاهزایتما  زا  دنتساوخ  یمن  دندوب و  رادروخرب  يا 

( - ص  ) ربمایپ نادناخ  رد  تفالخ  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  دوب  هتخادنا  هلـصاف  تفالخ  و  ع )  ) یلع نایم  لاس  جـنپ  تسیب و  هک  شیرق 
عمج - دوب هداد  تسد  زا  ار  شنزاوت  ، نامثع ندـش  هتـشک  اب  هک  - ار شیوخ  يورین  يدوزب  ، دوش رقتـسم  - شیرق ياه  هداوناخ  نیرتهب 

.دوش رو  هلمح  يو  هب  ع )  ) یلع تفالخ  ندرب  نیب  زا  دیما  هب  ات  ، دنک یم  يروآ 

تورث هب  ، ناوارف لاوما  بسک  اب  هک  دوب  شوخلد  دوب  رادروخرب  لاملا  تیب  رتشیب  يررقم  زا  مود  هفیلخ  ناـمز  زاـغآ  زا  هک  يا  هقبط 
میـسقت يواسم  روطب  ص )  ) ربمایپ نامز  دننام  دیاب  لام  تسا  دقتعم  هک  ( ، ع  ) یلع لباقم  رد  کیدزن  يا  هدـنیآ  رد  ، دـیازفا یم  دوخ 

.داتسیا دهاوخ  ، دوش

نامثع نامز  رد  هک  یناسک  تسا و  هدیسر  رازه  اههد  نارازه و  هب  شنارادناتسا  نامثع و  ياهششخب  زا  اهنآ  هرهب  هک  یناسک  نآ 
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- یلع يور  رد  ور  هدنیآ  رد  ، دنا هدرک  بسک  يدایز  ذوفن  ،و  هدش زاین  یب  هک  دنا  هدش  رادروخرب  یمومع  نیمز  کلم و  زا  ردـق  نآ 
هک اروش  وضع  ود  ریبز  هحلط.داتـسیا و  دـنهاوخ  - تسا تما  کـلم  هب  لاـملا و  تیب  هب  لاوـما  نآ  همه  ندـنادرگ  زاـب  هب  دـقتعم  هک 
اب کیدزن  هدنیآ  رد  ، دـندناروش نامثع  رب  - تفالخ هب  ندیـسر  عمط  هب  - ار ناناملـسم  هک  يرفن  ود  نامه  دـندیدج  يا  هقبط  هدـنیامن 
زا مادـک  ره  تورث  و.دـندوب  رادروخرب  يدایز  تردـق  زا  رفن  ود  نآ  .درک  دـنهاوخ  ار  ع )  ) یلع هب  هلمح  گنهآ  شیوخ  ناوت  مامت 

هدـمآ درگ  ناشیا  دزن  هفوک  هرـصب و  رد  راصنا  زا  يرایـسب.دندوب  ناشنابیتشپ  شیرق  لـیابق  دوب و  مهرد  نویلیم  اـههد  رب  غلاـب  ناـنآ 
مهارف رطاخ  هب  - ار ناناملـسم  هک  دوب  نانآ  نابیتشپ  لوبقم  مالک  هدرتسگ و  ذوفن  بحاص  ، هشیاع نینمؤملا  ما  ، همه زا  رتالاب  دـندوب و 

.دناروش نامثع  رب  - ریبز شرهاوخ  رهوش  ای  هحلط و  شیومع  رسپ  تفالخ  ندروآ 

( هیواعم ، ) نانآ زا  یکی  ،و  دوب نوزفا  زور  وا  نامز  رد  ناشذوفن  هک  دـندوب  - لوتقم هفیلخ  نادـناخ  - هیما ینب  نانآ  همه  زا  رتکاـنرطخ 
نوچ یب  نانآ  مامت  هک  دروآ  درگ  گنج  نادیم  رد  ار  درم  رازه  دص  تسناوت  یم  دوب و  هدش  یمالـسا  تلود  رد  درف  نیرتدـنمورین 

.دننک ارجا  ار  وا  یهن  رما و  و  دنشاب ، وا  نامرف  هب  شوگ  ارچ  و 

تیعمج ترثک  رثا  رد.دوب  برع  هعماـج  رد  يا  هلیبق  حور  دوب  ناـنآ  ماکحتـسا  ذوفن و  شرتسگ  ناـیوما و  رطخ  ینوزف  ثعاـب  هچنآ 
یم زاـب  يراـک  زا  وا  روتـسد  هب  دـندرک و  یم  ارجا  ار  ناشـسیئر  ناـمرف  هـک  دوـب  ناـشیا  ناـیم  رد  يا  هلیبـق  ره  ياـضعا  زا  هـیما  ینب 
هک دوب  یم  ناراکوکین  زا  هلیبق  گرزب  هک  یتروص  رد  هیحور  نیا.دوب  یم  یهارمگ  تلالض و  رب  سیئر  نآ  هک  دنچ  ره  ، دنداتسیا

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 396 

http://www.ghaemiyeh.com


یعقوم نکیل  دنتـسه و  هدوب و  ناکین  زا  ، لیابق ناگرزب  زا  یکدـنا  هک  یتروص  رد  ، تشاد یبوخ  هجیتن  ، دروخ یمن  ار  تایدام  بیرف 
رب هک  یمکاـح  يارب.دوب  دـهاوخ  اـهنایز  نیرتگرزب  شا  هجیتن  دـنیبب ، دوخ  نید  رب  مدـقم  ار  دوخ  ياـیند  هنادـنمزآ  هلیبق  گرزب  هک 

تیاضر بلج  اب  ، دشاب دایز  هلیبق  نآ  دارفا  دادـعت  دـنچ  ره  ، هلیبق کی  ، تبحم ندروآ  تسد  هب  دـنک ، یم  تموکح  هعماج  تشونرس 
یم بوـخ  ار  اــهلد  ندــیرخ  نـف  نایوما.دــنک  یمن  دــساف  ار  اــهلد  لوــپ  لــثم  زیچ  چــیه.تسا  یناــسآ  راــک  ، هلیبــق نآ  سیئر 
هار رد  هک  ییاهلوپ  اب  ،و  دـندرک مهارف  يدایز  نارای  هنوگ ، نیدـب  ، دـندوب نایوما  زا  یمالـسا  گرزب  ياهرهـش  نایاورنامرف.دنتـسناد 

.دندروآ تسد  هب  ار  لیابق  نآزا  يرایسب  تبحم  دندرک ، فرص  لیابق  ياسؤر  ياضر  بلج 

دنبیاپ دوخ  تدحو  هب  تما  هک  ینامز  رد  تسناوت  یم  هک  دش  هدنادرگرب  ص )  ) ربمایپ هدیزگرب  ردارب و  زا  تفالخ  هاگ  نآ  یتسارب 
رگیدکی لباقم  رد  تما  هک  دش  هدرپس  یلع  هب  یماگنه  تفالخ  اما.دـنک  يربهر  ار  نآ  تشاد  یم  مدـقم  ایند  رب  ار  دوخ  نید  ،و  دوب

یلع ع )  ) یلع.دیکچ یم  نوخ  تفالخ  ناتـسپ  زا  ،و  دندز یم  يدرم  زا  مد  ، تما نایم  رد  رورـش  رـصانع  دندوب و  هدـش  هتـسد  هتـسد 
وا لباقم  رد  هک  يرورش  فلاخم و  رـصانع  ،و  تفرگ دهاوخن  اپ  ماجنارـس  وا  يارب  زگره  راک  نیا  تسناد  یم  نطاب  رد  هک  نیا  مغر 

یتسارب و.دنک  یلاخ  هناش  تیلوؤسم  راب  ریز  زا  هک  دوبن  راوازس  اما.دنرتیوق  بتارم  هب  دنیوا  نابیتشپ  هک  یبوخ  رصانع  زا  ، دنتـسیا یم 
هـشیپ متـس  يدادبتـسا و  یتموکح  هب  ار  تفالخ  ،و  تفرگ دـنهاوخ  تسد  هب  ار  مالـسا  تردـق  هدـنیآ  رد  ناـیوما  هک  تسناد  یم  وا 

هک يربخ  هلیـسو  هب  مه  دوب و  هتفای  خوسر  تما  نیا  رکیپ  رد  هک  يداسف  زا  دوخ  یهاگآ  مکح  هب  ار  اهنیا  همه.درک  دنهاوخ  لیدبت 
ص)  ) ربمایپ
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.تسناد یم  ، دوب هداد  وا  هب 

میمصت يرادیاپ و  هکلب  ، دنک هیجوت  ار  دوخ  ینیـشن  بقع  ات  دوبن  يو  ناوت  بات و  فعـض  زا  داتفا  دهاوخ  قافتا  هچنآ  هب  وا  یهاگآ 
ملاظ لباقم  رد  نداتسیا  هب  دنم  هقالع  ، دننک يرای  ار  قح  هک  یناروای  نتفای  زا  سپ  - تشاد هدهع  هب  هک  یتخس  هفیظو  ماجنا  رد  ار  وا 

يالیتسا اما.تشاد  مالسا  تردق  رب  ار  نایوما  يالیتسا  راظتنا  وا  هتبلا.درک  یم  رتشیب  - دنـشاب داسف  زا  یمالـسا  عامتجا  ندرک  كاپ  و 
شیپ نانچ  هکلب  ، دـشاب هتـشادن  نآ  رد  یتلاخد  یناسنا  هدارا  اـت  دوبن  ینامـسآ  یعطق  مکح  یهلا و  ياـضق  کـی  ناـنآ  راـظتنا  دروم 

نیا زا  سپ  ، مه یلع  رگا.دوب  ملظ  لباقم  رد  نداتـسیا  قح و  هماقا  هار  رد  دوخ  هفیظو  ماجنا  زا  ناناملـسم  ینیـشن  بقع  هجیتن  يدمآ 
رد هیما  ینب  هب  هنیآ  ره  دیـشک ، یم  راـنک  ار  دوخ  ، دنتـشاد ینازرا  وا  هب  ار  دوخ  يراـی  کـمک و  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  نیرتـهب  هک 
هب بجاو و  کی  هب  مادقا  مایق و  نوچمه  تسیاب  یم  وا  سپ.دوب  هدش  نانآ  هانگ  رد  کیرـش  دوب و  هدرک  يرای  ناشیاهفده  ندیـسر 

ناناملـسم زا  درک و  دهاوخ  يرای  ار  قح  مه  وا  ، دنک يرای  ار  وا  تما  رگا.دـنک  مادـقا  تفالخ  رما  هب  ، تما يارب  تجح  مامتا  ناونع 
اهنت ار  وا  تـما  رگا  .تـسا  هدرک  عاـفد  دوـب  تلاـسر  بحاـص  یتـما  ناوـنع  هـب  ، ناـنآ هدـنیآ  نـید و  هجوـتم  هـک  يرطخ  لـباقم  رد 

راظتنا نودب  هک  دوب  یناربمایپ  راک  وا  راک.تسا  هتخاس  دونـشخ  ار  شنادجو  مه  شراگدرورپ و  مه  ،و  هدرک هفیظو  ماجنا  ، دنراذگب
.تشادن هقباس  مدرم  يارب  هک  دندرک  یم  هزرابم  ییاوق  اب  نانآ  اریز  ، دندش یم  هنحص  دراو  مدرم  يوس  زا  کمک 

مه وا  دنتخاس ، بجاو  وا  رب  ار  تعیب  شریذپ  دنداد و  رارق  دوخ  تیلوؤسم  ربارب  رد  ار  وا  ناناملسم  نوچ 
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هدنیآ رد  هک  داد  رادشه  ار  شتعیب  هب  نادنم  هقالع  وا  هک  یتسارب.دهد  رارق  ناشدوخ  تیلوؤسم  لباقم  رد  ار  ناناملـسم  هک  تساوخ 
نوخ و زج  نانآ  يور  شیپ  رد.تساوخ  یم  ینیگنـس  ناینابرق  هک  دـنریگ  یم  رارق  رگناریو  ییاه  هنتف  لباقم  رد  رود  نادـنچ  هن  يا 

بناج هب  نانآ  : دومرف یلع  هک  دوب  لیلد  نیا  هب.دنـسانشب  ، دنور یم  نآ  بناج  هب  هک  ار  يزیچ  دـیاب  نانآ.درادـن  دوجو  يزیچ  کشا 
وا.ددرگ یمن  راوتـسا  نآ  رب  لوقع  هشیدنا و  دـنبای و  یمن  نانیمطا  نآ  رب  اهلد  ، دراد یفلتخم  ياهگنر  اهتهج و  هک  دـنور  یم  يراک 

هک دـننادب  ، دـنهد یم  همادا  نارگید  لبق  زا  دوخ  يزودـنا  تورث  هب  هک  یناسک  یباستکا و  ياهزایتما  نابحاص  اـت  تساوخ  نینچمه 
هک یتروص  رد  نارگتمالم  تمالم  نارگـشنزرس و  شنزرـس  هب  دـنادرگ و  یمرب  ص )  ) ربمایپ شور  تنـس و  هب  ار  مدرم  يدوزب  يو 

رارق هدـش  ماجنا  يراک  ربارب  رد  ناـنآ  هلیـسو  هب  هک  نآ  زا  سپ  هک  دوب  نیا.داد  دـهاوخن  شوگ  دـشاب  قح  فلاـخم  ناـنآ  هتـساوخ 
: دومرف تفرگ 

« ...مهاگآ نآ  ماجرف  زا  هک  متفرگ  هدهع  هب  ار  يراک  ، مداد امش  هب  هک  یتبثم  خساپ  اب  نم  هک  دینادب  اما  ، مداد تبثم  باوج  امش  هب  »

شیپ دوب  ناشراظتنا  رد  هک  ار  يزیچ  نانآ  هک  یلاح  رد  دندش  مدقشیپ  ماما  اب  تعیب  رد  ، ناعبات و  ( ، ص  ) ربمایپ باحصا  نیرتهب  هتبلا 
مامت هک  دوب  یمومع  تعیب  کی  وا  اب  تعیب.دندرک  راوگرزب  نآ  اب  تعیب  هب  مادـقا  ، يریظن یب  یـسامح  لکـش  هب  دـندرک و  یم  ینیب 
ياهلد تورث  ماقم و  هب  هقالع  تسایـس و  ، تشاد نایرج  ناشندـب  ياهگر  مامت  رد  دوب و  هدرک  رپ  ار  نانآ  ياهلد  نامیا  هک  یناـسک 

بیبح ردارب و  ، ناشربمایپ زا  سپ  مدرم  نیرتهب  اب  هک  دندوب  دـقتعم  نانیا.دـندرک  تکرـش  تعیب  نآ  رد  ، دوب هدرکن  دـساف  ار  ناشکاپ 
هب مدرم  همه  زا  هک  یسکو  ، وا
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ص)  ) ادخ ربمایپ  هک   ) نیتداهـشلا وذ  تباث  نب  همیزخ.دننک  یم  تعیب  ، تما نایم  زا  شا  هدیزگرب  تسا و  هاگآ  ص )  ) ربمایپ تلاسر 
تعیب تاساسحا.داتـسیا  ص )  ) ربمایپ ربنم  لباقم  دجـسم  نایم  رد  ، تعیب زا  سپ  تفریذـپ ) لداع  ود  تداهـش  ياج  هب  ار  وا  تداـهش 

: تشاد نایب  نینچ  ار  ناگدننک 

انامه.دـنک یم  تیاـفک  ، میـسرت یم  هک  ییاـه  هـنتف  نآ  ربارب  رد  ، ار اـم  ع )  ) نـسحلا وـبا  سپ  مـیدرک  تـعیب  ع )  ) یلع اـب  اـم  نوـچ  »
وا رد  اهنت  ناشیا  رد  دوجوم  ياهیکین  مامت.دوش  مادنا  رغال  صخـش  نآ  دروآمه  تسناوت  دهاوخن  ، دـتفا قافتا  يزور  هاگ  ره  ، شیرق

یـسایس و عمط  هک  ار  یناسک  ، اسآ لیـس  ، یتسرپ نطو  جوم  اما  « .درادـن دوجو  ناشیا  رد  ، تسوا رد  هک  اه  یکین  همه  اما  ، تسا عمج 
ناشتسد زا  رایتخا  مامز  هاتوک  تدم  نآ  رد  .درب  دوخ  اب  ار  نارگید  شیرق و  زایتما  بحاص  تاقبط  ياضعا  هلمج  زا  دنتشاد و  يدام 

زین نانآ.دوب  هتفرگ  نانآ  زا  ار  ناـشیاوق  يروآ  عمج  يارب  ندرک  رکف  تصرف  نآ  ياهدـمایپ  ناـمثع و  ندـش  هتـشک  هدـش و  جراـخ 
هحلط و یتح  .دوب  ماـما ) هب  تبـسن  درف  نیرت  نمـشد   ) مکح نب  ناورم  ناگدـننک  تعیب  هلمج  زا  ، دـندرک تعیب  مدرم  رگید  نوچمه 

.دندرک تعیب  یلع  اب  ، دندوب هتسب  عمط  تفالخ  هب  ، نامثع زا  سپ  مادک  ره  هک  ، ریبز

عیرس تفلاخم  - 2

اب يو  هکلب  ، تشادـن زاب  دوخ  فدـه  زا  ار  هشیاع  نینمؤملا  ما  ینعی  ، دوب عاـطم  شناـمرف  هک  يذـفنتم  هیـشرق  اـهنت  هن  اهدادـیور  اـما 
اب ، دینـش ار  تعیب  ربخ  هک  يا  هظحل  نامه  رد  ار  دوخ  تفلاـخم  وا.داد  یم  ماـجنا  تساوخ  یم  هچ  ره  عمج  يرطاـخ  نهذ و  روضح 

.درک نالعا  ، ماما

هفیلخ هک  یلاح  رد  ،و  دوب نامثع  هرـصاحم  لماوع  هلمج  زا  وا  کیرحت.دوب  نامثع  هیلع  كرحم  نیرت  تخـسرس  هشیاـع  هک  یتسارب 
هدرک لقن  دوخ  خیرات  رد  يرذالب  .درک  یم  توعد  وا  لتق  هب  ار  مدرم  هتسویپ  ، دوب هرصاحم  رد 
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یم هک  ، هشیاع دزن  هب  هفیلخ  روتسد  هب  دیـسا  نب  باتع  نب  نامحرلا  دبع  مکح و  نب  ناورم  نامثع  راک  ندش  تخـس  ماگنه  هب  ; تسا
باوج رد  وا.دنک  يراتفرگ  عفر  درم  نیا  زا  وت  هلیـسو  هب  دنوادخ  دـیاش  ینامب  وت  رگا  : دـنتفگ وا  هب  دـندمآ و  ، دور جـح  هب  تساوخ 

یم ناورم  دنتساخرب و  اج  زا  شیهارمه  ناورم.منام و  یمن  هک  مسق  ادخ  هب  ، تسا مندرگ  هب  بجاو  جح  متکرح و  هناتسآ  رد  : تفگ
وا هک  متشاد  تسود  ! ناورم يا  :» تفگ هشیاع  ، سپس.تفرگ ارف  ار  جلف  صاخـشا  یتح  شتآ  هلعـش  دز  شتآ  ار  اهرهـش  ، سیق : تفگ

 . منکفا ایرد  هب  ات  مدرک  یم  لمح  ار  وا  متشاد  تردق  نم  دوب و  نم  نس  دودح  ینس  رد 

دروخرب هشیاع  هب  هار  لوط  ياههاگلزنم  زا  یلزنم  رد  - دوب هدرک  جـح  روما  تسرپرـس  ار  وا  نامثع  هک  یلاح  رد  - سابع نب  هللا  دـبع 
درم نیا  زا  ار  مدرم  وت  دیاب  سپ  ، تسا هتشاد  ینازرا  ، نایب شنیب و  ، لقع وت  هب  دنوادخ  انامه  ! سابع رـسپ  يا  :» تفگ وا  هب  هشیاع.درک 

رد هشیاع.درک  رییغت  ناهگان  ( ، ع  ) یلع اب  تعیب  نامثع و  لتق  ربخ  ندینـش  زا  سپ  ، هشیاع عضوم  ( 3 « ) .يزاس رود  رگمتس  هاوخدوخ 
هچ : دیـسرپ وا  زا.درک  تاـقالم  ، دوـب شیاـه  ییاد  زا  یکی  هـک  ار  هملــس  یبا  نـب  دـیبع  - جـح زا  تشگزاـب  ماـگنه  هـب  - رهــش نوریب 

نآ.دــندرک تـعیب  یلع  اــب  هـمه  : تـفگ ؟ دــندرک هـچ  سپــس  : دیــسرپ.دندنام رفن  تـشه  دنتــشک و  ار  ناــمثع  : داد باوـج  ؟ ربــخ
تشگرب و هکم  هب  ، سپس !« دینادرگرب ارم.تفرگ  یمن  نایاپ  وت  تسود  دوس  هب  تفالخ  تخیر و  یم  ورف  نامـسآ  شاک  :» تفگ ، هاگ
هب ؟ هچ يارب  : تفگ يو  هب  دیبع.درک  مهاوخ  هبلاطم  ار  شنوخ  ، دنگوس ادخ  هب.دـش  هتـشک  هنامولظم  نامثع  مسق  ادـخ  هب  :» تفگ یم 

رفاک هک  ، دیـشکب ار  قمحا  ریپ  نیا  : یتفگ یم  هک  يدوب  وت  یتسار.يدناشک  هاگترپ  هبل  هب  ار  وا  هک  يدوب  یـسک  نیتسخن  وت  هک  ادخ 
دنا هداد  هبوت  ار  وا  تسخن  ، نانآ : تفگ باوج  رد  هشیاع.تسا  هدش 
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رد نینچ  نیا  ( 4 « ) .تسا نم  لوا  فرح  زا  رتهب  نم  رخآ  نخـس  یلو  دندز  فرح  مه  نانآ  ،و  ما هدز  یفرح  نم.دنا  هتـشک  سپـس  و 
رییغت نامثع  نوخ  هدننک  هبلاطم  درف  نیتسخن  هب  نامثع  لتق  هب  هدننک  کیرحت  درف  نیرت  تخسرس  تلاح  زا  نینمؤملا  ما  تعاس  کی 

.تشادن یناهرب  لیلد و  دروم  ود  زا  کی  چیه  رد  داد و  عضوم 

هب - دوب هدرک  شومارف  دوخ  وا.درک  نامثع  نوخ  هبلاطم  هب  راداو  ار  مدرم  داتـسیا و  ندناوخ  هبطخ  هب  احطب  رد  تفر و  هکم  هب  هشیاع 
کیرش نیتسخن  دوخ  وا  ، دننک شومارف  هک  دوب  هتشاداو  مه  ار  شناگدنونش  - تشاد هک  یماقم  مکح  هب  شمالک  ذوفن  عضو و  لیلد 

.تسا هدوب  نامثع  لتق  رد 

يارب هک  تسا  هتخاـس  لـطاب  ار  تیلهاـج  ناـمز  بادآ  اهتنـس و  مالـسا  هـک  دوـب  هدرب  مدرم  رطاـخ  زا  دوـب و  هدرک  شوـمارف  هشیاـع 
اهنت هکلب  ، تسا هدوبن  مدرم  فیاظو  هلمج  زا  ص )  ) ربمایپ نامز  زا  دودـح  هماقا  یفرط  زا.دـش  یم  اپ  رب  نینوخ  ياهگنج  ییوجماقتنا 

.تسا هتفر  یم  رامش  هب  ماما  ربمایپ و  فیاظو  زا 

ناشیاه هناخ  رد  ات  تسا  هداد  روتـسد  ص )  ) ربمایپ نانز  همه  وا و  هب  دـنوادخ  هک  دوب  هدرب  مه  مدرم  داـی  زا  دوب و  هدرک  شومارف  وا 
( . 5  ) دنزاسن رهاظ  نادرم  راظنا  رد  نیتسخن  تیلهاج  نامز  دننام  ار  دوخ  تنیز  دننامب و 

لیابق ینعی  هکم  مدرم  اب  هک  دوب  ومه  .دوب  لوا  هفیلخ  رتخد  ،و  رتروهشم ص )  ) ربمایپ نارسمه  همه  زا  وا  هجیدخ  زا  سپ  هک  یتسارب 
نانآ هشیاـع و  دزن  یلع.تفگ  یم  نخـس  ، دـندوب میهـس  ع )  ) یلع هب  تبـس  یتیاـضران  رد  توبن  لوا  ياـهزور  زا  يو  اـب  هک  شیرق 

رود يارب  ار  دوخ  يورین  مامت  لاس  جنپ  تسیب و  لوط  رد  هک  دندوب  نانآ.تشادن  ندش ، هفیلخ  زج  یهانگ 
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تـسد زا  ار  لمع  راکتبا  نامثع  لتق  اب  شیرق  هک  دیـسر  تفالخ  هب  یماگنه  ع )  ) یلع هتبلا.دندوب  هدرب  راک  هب  تفالخ  زا  وا  نتخاس 
زا وا  اب  نانمؤم  تعیب  زا  سپ  ار  ع )  ) یلع تفالخ  ات  دـنک  يروآ  عمج  ون  زا  ار  شیرق  ياوق  دراد  دـصق  نینمؤملا  ما  کـنیا.دوب  هداد 

نارکفمه و هورگ  يارب  اج  نیرت  نما  ، درمـش یمن  زیاـج  ار  لـمع  تدـش  اـج  نآ  رد  ع )  ) یلع هک  یـسدقم  رهـش  هکم.درادرب  ناـیم 
ریما اـب  تفلاـخم  یناـمرفان و  مچرپ  ،و  هتفرگ رارق  ناـنآ  شیپاـشیپ  هشیاـع  هک  نیا  زا  سپ  - یتسیاـب زین  ناـنآ  سپ.دوب  نارگ  هسیـسد 

.دنوش عمج  اج  نآ  رد  - تسا هتشارفارب  ار  نینمؤملا 

لوا نم  : تفگ وا  ، دوب هکم  رد  ناـمثع  رادـنامرف  ، یمرـضح رماـع  نب  هللا  دـبع  ، تفگ خـساپ  نینمؤملا  ما  يادـن  هب  هک  یـسک  نیتسخن 
رگیدکی یپ  رد  دندوب  هنیدم  رد  هک  یناسک  مامت  ، دـندش هاگآ  نینمؤملا  ما  عضوم  زا  هیما  ینب.منامثع  نوخ  بلاط  هک  متـسه  یـسک 

هنیدم زا  ندش  نوریب  يارب  و.دـندنویپب  نینمؤملا  ما  هب  دـنتفرگ  میمـصت  دـعب  دـندرک و  فقوت  یمک  ، ریبز هحلط.دـندش و  هکم  یهار 
رد ات  تسا  یلع  تفالخ  ياغلا  شفده  مامت  هک  ، دندنویپن هشیاع  هاگودرا  هب  ود  نیا  ارچ  دـنراد و  هرمع  دـصق  هک  دـندروآ  يا  هناهب 

.دوب نیمه  شفده  ، درک یم  کیرحت  نامثع  هیلع  هشیاع  هک  مه  البق  ؟ دنیشنب وا  ياج  هب  ود  نآ  زا  یکی  ، هجیتن

يزیچ هیما  ینب  يورین  هراومه  نامثع  زا  سپ  هک  دهد  یم  ناشن  ام  هب  هکم  رد  ناشیوگتفگ  نارگ و  هسیـسد  هورگ  نیا  ندمآ  مهارف 
چیه هکم  رد.دوب  یمرـضح  هللا  دبع  ، هکم قباس  لماع  ، نانآ شیپاشیپ  رد  دندوب و  نانآ  اب  هکم  لها.دش  یم  باسح  نآ  يور  هک  دوب 

نیا زا  شیپ  - نمی رد  نامثع  یلبق  لماع  دوب ) هینم  رسپ  هک   ) هیما نب  یلعی  و.دشن  ادیپ  نانآ  اب  یفلاخم  درف 
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يارب هیما  رـسپ  نیمه  .درب  تراغ  هب  ، دوب شرایتخا  رد  لاملا  تیب  لاوما  زا  هچنآ  - دـسرب نمی  هب  ماـما  لـماع  ، ساـبع نب  هللا  دـیبع  هک 
دبع.درک یم  نیمات  ار  ناهاوخنوخ  هتساوخ  زا  یمهم  تمسق  هک  دوب  یغلبم  نیا.دروآ  رتش  دصشش  مهرد و  رازه  دصشش  نایـشروش 

دنتـسه و يدایز  نادرم  هرـصب  رد  هک  دـناسر  نانآ  عـالطا  هب  دروآ و  یناوارف  لاـم  ، دوب هرـصب  رد  ناـمثع  رادـنامرف  هک  رماـع  نب  هللا 
ندرک یـضار  اب  لیابق  یتسود  ندروآ  تسد  هب  هتبلا.دـنراد  يدایز  دارفا  لوتقم  هفیلخ  نارادـنامرف  زا  مادـک  ره  هک  تسین  يدـیدرت 

.دندوب هدش  قفوم  هدرک و  لابند  هیما ، ینب  تموکح  ناکرا  تیبثت  روظنم  هب  ناشیا  هک  دوب  یشور  ناشنارس 

هک دش  نشور  ناشیارب  ، دندرک تروشم  مه  اب  ، دنورب رهش  مادک  هب  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  هک  نیا  دروم  رد  ، هورگ نآ  هک  یماگنه 
اج نآ  اریز  ، دنرادن اج  نآ  هب  نتفر  هب  يزاین  ، هنوگ نیدـب.تسا  هدوب  هیواعم  ینعی  يوما  مکاح  هضبق  رد  هتـسویپ  ، عومجم رد  ، هیروس
نآ هب  ، هرصب رد  ع )  ) ماما لماع  ندوب  مغر  یلع  دنتفرگ  میمـصت  ، ماجنارـس.دتسیا یم  ، یکرحم هب  جایتحا  نودب  دیدج  هفیلخ  رباربرد 
هب نینمؤملا  ما  قطنم  هک  دندوب  راودیما.دندرک  باختنا  يوما  ناگدرپسرس  زا  يدایز  دادعت  دوجو  لیلد  هب  ار  هرصب  نانآ.دنورب  رهش 

.دنک کمک  ع )  ) ماما هیلع  هرصب  مدرم  رثکا  شروش 

تفالخ ندرب  نیب  زا.دنا  هدـش  دـحتم  ناشکرتشم  نمـشد  ، ماما هیلع  ، ریبز هحلط و  ، هشیاع : دوخ زورید  نانمـشد  اب  هیما  ینب  زورما  هتبلا 
مه اـب  ، دـش یم  حرطم  ، كرتشم نمـشد  رب  ناـشیا  يزوریپ  لاـبند  هب  هک  مود  فدـه  دروم  رد  اـما.دوب  ناـنآ  فدـه  نیلوا  ع )  ) ماـما

، دنتـساوخ یم  نایوما.دـننک  عازن  مه  اـب  دروم  نآ  رد  لوا  فدـه  هب  ندیـسر  زا  شیپ  هک  دوـب  هدـنامن  يزیچ.دنتـشاد  رظن  فـالتخا 
ناشیا اب  دروم  نآ  رد  ریبز  هحلط و  ، هشیاع هک  یتروص  رد  ، ددرگ زاب  نانآ  هب  تفالخ 
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هحلط و تسد  زا  هک  ندوب دنم  هقالع  ، دـنوش صالخ  ع )  ) ماما زا  ات  دنتـشاد  یم  تسود  هیما  ینب  هک  يروط  نامه  .دـندوب  فلاخم 
تیاهن لیذ  دادـیور.دندوب  ناـنآ  ربارب  رد  يرطخ  ناـمثع و  لـتق  کیرـش  هیما  ینب  رظن  رد  هشیاـع  نت و  ود  نآ.دـنوش  دازآ  زین  ریبز 

.دزاس یم  نشور  ام  يارب  فده  رد  ار  هورگ  ود  نیا  رظن  فالتخا  هجرد 

هب ار  دوخ  تکرح  ، هورگ نآ  هک  یلاـح  رد  ، دـمآ شناـسک  مکح و  نب  ناورم  دزن  هفوک ) رد  ناـمثع  قبـسا  لـماع   ) صاـع نب  دـیعس 
رد ریبز ) هحلط و  ، هشیاع ینعی   ) ریپ رتش  دنچ  هب  ار  ناتنوخ  دیور و  یم  اجک  هب  امـش  : تفگ ناشیا  هب.دـندوب  هدرک  زاغآ  هرـصب  فرط 

نالتاق همه  دیاش  میور  یم  ام  : دـنتفگ باوج  رد  نانآ.دـیدرگرب  ناتیاه  هناخ  هب  دیـشکب و  ار  نانآ  ؟ دـیراذگ یم  او  دوخ  رـس  تشپ 
یـسک هچ  هب  ار  تفالخ  رما  دـیدش  یم  قفوم  امـش  رگا  : تفگ ناـنآ  هب  درک و  اـهر  ار  ریبز  هحلط و  ، دیعـس ، سپـس.میشکب ار  ناـمثع 

دیعــس.دندرک یم  لوـبق  مدرم  هـک  ار  اـم  زا  مادـک  ره  ، ناـمرفن ود  زا  یکی  يارب  : دـنتفگ.دییوگب تـسار  نـمب  ؟ دـیدرک یم  راذـگاو 
نادرمریپ ات  ام  : دـنتفگ ؟ دـیدش یم  نوریب  نامثع  نوخ  بلط  يارب  امـش  مه  زاب  دـندرک ، یم  هفیلخ  ار  نامثع  رـسپ  مدرم  دـیاش  : تفگ

فانم دبع  نادنزرف  تسد  زا  تفالخ  ندروآ  نوریب  زج  : تفگ دیعـس.مینک  یمن  راذـگاو  میتی  ياه  هچب  هب  ار  تفالخ  دنـشاب  رجاهم 
ناورم و اـما  درک  هـلجع  راـک  رد  دیعـس  هتبلا.دنتـشگرب  دیـسا  نـب  دـلاخ  نـب  هللا  دـبع  نـینچمه  دیعـس و  ، هاـگنآ.منیب یمن  یـششوک 

تفالخ ياغلا  روظنم  هب  ماما  لباقم  رد  شروش  دصق  نانآ  ، تقیقح رد.دننک  لمع  هنوگچ  ناشفده  يارب  هک  دنتسناد  یم  شناهارمه 
ار [ ریبز هحلط و  ] رفن ود  نآ  دنروخب ، تسکش  هچ  دنوش و  زوریپ  ناشنایرکشل  هچ  ، دنتشاد دصق  نانآ.دنتشاد  ار  نآ  فیعضت  ای  يو و 

.دنشکب یناهگان 

دصق ناشیا  اریز  ، دندوب رتکریز  ریبز  هحلط و  ، هشیاع زا  هیما  ینب 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 405 

http://www.ghaemiyeh.com


رد.دننک فرصم  دننک  یم  جرخ  هک  یلوپ  دننام  ار  نانآ  دندوب  هدامآ  دنریگب و  راک  هب  دوخ  فده  هب  ندیسر  يارب  ار  نانآ  دنتـشاد 
ریبز رگا.دناسر  لتق  هب  ار  هحلط  هک  تسا  یسک  ناورم  هک  دید  دهاوخ  هدنناوخ.دنراد  یتشونرس  هچ  دنتسناد  یمن  نانآ  هک  یتروص 

.دش یمن  صالخ  نایوما  گنچ  زا  دوب  هدنام  هکرعم  رد  مه 

هکلب ، دندوب هدرک  تعیب  يو  اب  مدرم  ریاس  دـننام  اهنت  هن  رفن  ود  نآ.دنتـشادن  ع )  ) ماما هیلع  مایق  رد  یهجوم  لیلد  چـیه  ریبز  هحلط و 
زا دـنتفگ  فازگ  هب  هار  لوط  رد  دـندرک  تکرح  هک  یماـگنه  رفن  ود  ره  نکیل  ،و  درک تعیب  یلع  اـب  هک  دوب  يدرف  نیتـسخن  هحلط 

.دنا هدرک  تعیب  یلع  اب  رابجا  يور 

؟ دندش روبجم  ریبز  هحلط و  ایآ  - 3

ار قـح  هار  زا  فرحنم  قـح و  هک  دوـبن  یـسک  یلع  درکن و  تعیب  هب  روـبجم  ار  ریبز  هـحلط و  ع )  ) ماـما هـک  تـسا  نـیا  نـم  داـقتعا 
دنیزگرب و تموکح  هب  دنک  هدارا  هک  ار  یسک  ره  دریگ و  راک  هب  ار  دوخ  یسایس  يدازآ  ات  تسا  يدرف  ره  ملسم  قح  نیا  ، دسانـشن

تیرثکا هک  ار  یمکاح  يور  رد  ور  نداتـسیا  تموکح و  ندز  مه  رب  دصق  سک  نآ  هک  یطرـش  هب  ، دنک يراددوخ  وا  باختنا  زا  ای 
وا هن  ،» ربج روز و  هب  ، هن : تفگ یسک  رگا  ات  دنتشادن  یقح  نینچ  يرگید  صخش  چیه  هن  مکاح و  هن.دشاب  هتـشادن  ، دننک یم  باختنا 

هدید ، دننک رکب  وبا  اب  تعیب  هب  راداو  روز  هب  ار  وا  دنتـشاد  دصق  هک  ار  یماگنه  یتخـس  یتحاران و  دوخ  ماما.دنک  لیدـبت  يرآ  هب  ار 
قح هب  هک  دید  یم  دراوم  نیا  همه  رد  وا  ! دـنکب یمادـقا  شدوخ  ررـض  هب  ادابم  دـندرک  شدـیدهت  هک  نامثع  اب  تعیب  زور  زین  ،و  دوب

راظتنا ع )  ) ماما زا  ، تروص نیا  رد.دوش  یم  زواجت  يو  یعیبط 
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نییعت تما  يربهر  هب  ار  وا  ص )  ) هللا لوسر  هک  دوب  دـقتعم  وا  هتبلا.درک  یم  داـقتنا  نآ  زا  دوخ  هک  دـنز  تسد  يراـک  هب  تفر  یمن 
يارب يا  هلـسو  ناونع  هب  تنوشخ  دربراک  زا  ، اهنیا همه  اب.دـنزرو  تفلاـخم  ص )  ) ربماـیپ ناـمیپ  اـب  تسیاـب  یمن  تما  تسا و  هدرک 

- دـنک یم  رپ  هداـیپ  هراوـس و  زا  رکب  وـبا  هیلع  ار  هنیدـم  هک  تشاد  هضرع  وا  رب  نایفـس  وـبا  هک  يزور  نآ  رد  - تفـالخ هـب  ندیـسر 
.درک يراددوخ 

هجوتم يرطخ  نم  بناج  زا  مسق  ادخ  هب  : تفگ ماما  هب  درک و  يراددوخ  تعیب  زا  اروش ) ياضعا  زا  یکی   ) صاقو یبا  نب  دعـس  هتبلا 
تلزنم ماـقم و  رد  هک  یتروص  رد  ، دـشن تعیب  هب  راداو  مه  رمع  نب  هللا  دـبع.تخاسن  تعیب  هب  روـبجم  ار  وا  مه  ع )  ) ماـما.تسین وـت 

ماما هاگ ، نآ.دز  زابرـس  دـنک  یفرعم  ینماض  هک  نیا  زا  وا  یلو  ، دنتـساوخ ینماـض  رمع  هللا  دـبع  زا  هتبلا  .دوبن  ریبز  هحلط و  زا  رتمک 
یلع دصق.ما  هدادن  صیخـشت  وخدـب  یگرزب  یکدوک و  رد  ![ رمع هللا  دـبع  يا  ] ار وت  نم  ، میوا نماض  نم  ! دـیراذگاو ار  وا  : دومرف (ع )

تمرح ندز  مه  رب  دـصق  ، هدـنیآ رد  ، تعیب زا  هدـننک  يراددوخ  هک  نیا  هب  نانیمطا  زج  ، دوبن يزیچ  ، نماـض نییعت  تساوخرد  زا  (ع )
.تخاسن روبجم  ار  وا  ع )  ) ماما دز و  زاب  رس  ماما  اب  تعیب  زا  هثراح  نب  دیز  نب  هماسا.دنکن  تموکح  راک  رد  ار  هفیلخ 

نب دمحم  ، دـلخم نب  هملـسم  ، رعاش تبا  نب  ناسح  تباث و  نب  دـیز  هلمج  زا  ، دـندرک يراددوخ  ع )  ) ماما اب  تعیب  زا  راصنا  زا  یعمج 
يروآ عمج  يدصتم  ار  وا  نامثع  هک  کلام  نب  بعک  هرجع و  نب  بعک  دش ، ) هیواعم  ناروای  زا  اهدعب  هک   ) ریشب نب  نامعن  ، هملـسم

نامثع نارادفرط  همه  نانیا.درک  راذگاو  شدوخ  هب  دوب  هدرک  تفایرد  وا  هچنآ  دوب و  هتخاس  هنیزم  هلیبق  تاقدص 
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تعیب زا  رگا  - ریبز هحلط و  اب  هک  دوبن  یـسک  ماما.درکن  دوخ  اـب  تعیب  هب  روبجم  ار  ناـنآ  ماـما  ، اـهنیا همه  اب.دـندوب  ماـما  فلاـخم  و 
ره زا  ، دندرکن تعیب  رگا  هک  دوب  نیا  دوب  راظتنا  لباق  يو  زا  هک  يزیچ  نیرتشیب.دشاب  هتشاد  ییانثتسا  يراتفر  - دندرک یم  يراددوخ 

هدـش دای  هباحـص  ود  يور  ناشناربهر  ای  نارگ و  تضهن  هک  دوبن  دـیعب.دننکن  وا  لباقم  رد  شروش  دـصق  ات  دـهاوخب  ینماض  مادـک 
ماما هب  هک  نیا  زا  ار  یباحص  ود  نآ  تسناوت  یمن  دوب  دیدش  هچ  ره  نانیا  راشف  نکیل  ،و  دننک تعیب  ماما  اب  ات  دندرک  یم  دراو  راشف 
نوچ ، دش یمن  هتفریذپ  ناش  تعیب  هنیآ  ره  : دندوب هتفگ  وا  هب  يزیچ  نانچ  رگا.دراد  زاب  ، مینک تعیب  وت  اب  ات  میدوب  روبجم  ام  : دـنیوگب

.تسین تسرد  روبجم  صخش  تعیب  هک  تسناد  یم  رتهب  همه  زا  ماما 

هقالع : دشاب هتشاد  شیوخ  رد  هتـسجرب  یگژیو  ود  یتسیاب  یم  ، دراداو تفالخ  هب  دوخ  باختنا  هب  ار  مدرم  هک  یماما  ، نیا زا  هتـشذگ 
نادـب هک  يدایز  تورث  ای  ،و  دزاس راچان  راداو و  دوخ  شنیزگ  هب  ار  مدرم  نآ  اب  ات  ، یماـظن يورین  تموکح و  هب  ندیـسر  هب  دـیدش 
دزمان ار  دوخ  هن  تشاد و  تموکح  هب  تبغر  دوخ  هن  ام  ماما  هک  یتروص  رد.دـهد  بیرف  ، نافلاخم رب  راشف  يارب  ار  اـه  هدوت  ، هلیـسو
ملـسم یفیلکت  تروص  هب  هک  یتقو  رگم  ، تفریذـپن ار  تعیب  وا.دزاس  رود  دوخ  زا  ار  تفالخ  ات  دیـشوک  یم  هکلب.دوب  هدرک  تفالخ 

.دوبن زین  ، دنک فلاخم  دارفا  ای  اه و  هدوت  رب  راشف  رب  رداق  ار  وا  هک  یلام  ای  یماظن و  يورین  ياراد  وا.دش  وا  يارب 

ینتفریذپ اما  ; دـنک تعیب  هب  راداو  ار  فلاخم  يدرف  ، دـنا هدرک  تعیب  وا  اب  تیرثکا  هک  يا  هفیلخ  میریذـپب  تسا  نکمم  ، نآ رب  هوالع 
ناگدننک تعیب  نیتسخن  دریگب  میمصت  ، تیلقا هن  دنا و  هدرک  تعیب  وا  اب  یتیرثکا  هن  زونه  هک  تفالخ  يادیدناک  درف  ، تسین
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زا هحلط  هک  دوش  یم  روآدای  ، دـندرک تعیب  رابجا  يور  زا  ریبز  هحلط و  ، دـیوگ یم  ام  هب  هک  یتیاور  .دزاـس  تعیب  هب  روبجم  ار  دوخ 
دب لاـف  هب  ار  هحلط  تعیب  ، دوـبن دنـسرخ  هحلط  تعیب  زا  هک  نارـضاح  زا  يدرم  تسا و  هدوـب  ع )  ) ماـما اـب  ناگدـننک  تعیب  نیتـسخن 
زا هحلط  ناتـشگنا  اریز   ) دوب جـلف  تسد  ، درک تعیب  یلع  اب  هک  یتسد  نیلوا  نوچ  ، دیـسر دـهاوخن  نایاپ  هب  راک  نیا  : تفگ تفرگ و 

( . دوب جلف  ، دحا گنج  نامز 

هنیدـم زا  ماما  جورخ  هرـصب و  بناـج  هب  اـهنآ  نتفر  زا  سپ  هک  يا  هماـن  رد  ار  یباحـص  ود  نآ  ياهرادـنپ  یتسرداـن  ع )  ) ماـما هتبلا 
: تسا هتفگ  همان  نآ  رد  وا.تشاذگن  یقاب  وج  هناهب  يارب  يا  هناهب  ياج  دایز و  فرح  يارب  ییاج  چیه  تخاس و  نشور  ، داتسرف

تعیب تساوخرد  اهنآ  هک  نیا  ات  دننک  تعیب  نم  اب  هک  متساوخن  مدرم  زا  نم  هک  - دینک یم  نامتک  دنچ  ره  - دیناد یم  امـش  ، دعب اما  »
ود امـش.دندرک  زارد  نم  فرط  هب  تعیب  تسد  ناشیا  هک  نیا  ات  مدرکن  زارد  ناـنآ  فرط  هب  تسد  تعیب  يارب  نم  ،و  دـندرک نم  اـب 
هب هن  دوب و  متردق  روز و  لیلد  هب  هن  نم  اب  مدرم  تعیب  دیدرک و  تعیب  نم  اب  دـیدمآ و  نم  فرط  هب  هک  دـیدوب  یناسک  هلمج  زا  رفن 
یب اب  رگا  دینک و  هبوت  ادخ  دزن  ،و  دیدرگرب تس  دوز  ات  دـیا  هدرک  تعیب  رایتخا  يور  زا  نم  اب  امـش  رگا  سپ  میئاراد  تورث و  ببس 

« .دیا هدوشگ  دوخ  تساوخزاب  هب  یهار  نم  يارب  ، ینامرفان نتشاد  ناهنپ  تعاطا و  هب  رهاظت  لیلد  هب  ، دیا هدرک  تعیب  یلیم 

ای ،و  دـننک مالعا  مدرم  هب  ، دـندوب هدرک  تعیب  ماـما  اـب  نارگید  اـی  ناـمثع و  ناـهاوخنوخ  راـشف  ریز  رگا  رفن  ود  نآ  تسیاـب  یم  هتبلا 
هنیدم زا  هک  نیا  زا  شیپ  ،و  نآ زا  سپ  ای  تعیب و  ماگنه  لقادح 
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ییاعدا نینچ  دـندنام و  هنیدـم  رد  اـههام  ود  نآ  اما.دـنا  هدرک  تعیب  وا  اـب  راـبجا  يور  زا  هک  دـنناسرب  ماـما  عـالطا  هب  دـنوش  نوریب 
عناـم بلطم  نیا  زاربا  يارب.دـنا  هدرک  تعیب  تبغر  لـیم و  يور  زا  هک  دوب  نیا  رب  لـیلد  تدـم  نآ  لوط  رد  ناـنآ  توکـس.دندرکن 

رد ریبز  هحلط و  راکمه  هک  صاقو  یبا  نب  دعـس  هک  تسا  خـیرات  راکـشآ  بلاـطم  زا  هک  یتسار  هب.تشادـن  دوجو  زین  هیقت  سرت و 
دوخ تفلاخم  رفیک  سرت و  تلع  هب  دندز و  زابرـس  ماما  اب  تعیب  زا  ، دندوب نارجاهم  زا  ود  ره  هک  رمع  هللا  دبع  ،و  دوب اروش  تیوضع 
ماما رظن  دروم  بلطم  نامه  نیا  دندوب و  هللا  دـبع  دعـس و  زا  رترفن  هلیبق و  رپ  رتدـنمتورث و  ریبز  هحلط و  هک  نآ  اب  ، دنتـشادن ناهنپ  ار 

: تسا هدومرف  هک  اج  نآ  ، تسا

تعیب راب  ریز  ،و  دیدوبن رتراوازـس  نارجاهم  زا  نم  اب  تعیب  هرابرد  یلیم  یب  راهظا  سرت و  هیقت و  هب  امـش  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  »
« .دوب نآ  نتفریذپ  زا  دعب  ینکش  نامیپ  زا  رت  ناسآ  ، دیوشب نآ  دراو  هک  نیا  زا  شیپ  امش  نتفرن 

هک یتروص  رد  دندوزفا  ماما  هب  مه  ار  نامثع  لتق  ماهتا  هکلب  ، دندرکن افتکا  تعیب  رد  رابجا  ياعدا  هب  اهنت  رفن  ود  نیا  ، هتشذگ نیا  زا 
زا رت  تخـسرس  نارجاهم  همه  زا  ماما.دندوب  نامثع  نتـشک  هرـصاحم و  نارگـشالت  لتق و  هب  هدـننک  کیرحت  ناربهر  هشیاع  دوخ و 

ناـیاپ هـب  ریز  تاـملک  اـب  ار  شا  هماـن  ماـما  هـک  دوـب  ناـمه  يارب.دنتــسناد  یم  ار  نآ  ـالماک  هنیدـم  مدرم  ،و  درک یم  عاـفد  ناـمثع 
امـش زا  مه  نم و  زا  مه  هک  دنتـسه  هنیدـم  مدرم  زا  یناسک  امـش  نم و  نایم.ما  هتـشک  ار  نامثع  نم  هک  دـیراد  نامگ  امـش  :» دـناسر

هب تسیاب  یم  ام  زا  مادک  ره  یهگناو.دنا  هتفرگ  هرانک 
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زا شیپ  - تسا گنن  امـش  هلاسم  نیرتگرزب  نونکا  اریز  - دـیدرگرب دوخ  میمـصت  زا  ! نادرمریپ يا  ، سپ.دور راب  ریز  دوخ  مرج  هزادـنا 
( . 6  ) مالسلا دیایب و  امش  غارس  هب  مه  اب  باذع  شتآ  ایند و  گنن  هک  نآ 

روبجم دوخ  تعیب  هب  ار  يدرف  هک  دوبن  یسک  یلع.میبای  یم  تسردان  ، تعیب هب  ار  ریبز  هحلط و  نتخاس  روبجم  تیاور  ، بیترت نیا  هب 
مایق ات  دـنا  هتخاس  ار  تعیب  هب  رابجا  ناتـساد  ریبز  هحلط و  هک  مینک  یم  هظحالم.دوبن  مدرم  یباختنا  هفیلخ  تروص  نآ  رد  هچ  ، دزاس
دناد یم  لالح  دوخ  ياهنامرآ  هار  رد  ار  ناملـسم  نارازه  نوخ  نتخیر  یلع و  لـتق  هک  یـسک  زا.دـننک  هیجوت  ماـما  لـباقم  ار  دوخ 

.دنک هشیپ  اوقت  هار  نیرد  دنیزگ و  يرود  تعیب  رد  رابجا  ناتساد  لعج  زا  ات  تشاد  راظتنا  دیابن 

اهتشون یپ 

ریثا ج 3 ص 33. نبا  لماکلا  -1

لاس 35 ص 3066-ص 3077. ثداوح  رد  ، يربط خیرات  -2

.باتک نیمه  مراهچ  تمسق  زا  لوا  شخب  -3

دلج 3 ص 106. ، ریثا نبا  لماکلا )  ) خیرات -4

.م.بازحا هکرابم  هروس  زا  هیآ 33  نومضم  -5

،ج 3 ص 112-111. هغالبلا جهن  -6

موسو تسیب  لصف 

هرصب گنج 

ردارب اب  هک  نآ  زا  سپ  دـش و  يرپس  ، دوب هداد  تسد  زا  ار  رما  ماـمز  لـمع و  راـکتبا  هدـش و  لـفاغ  دوخ  راـک  زا  شیرق  هک  ینارود 
نآ همه  درک و  عمج  ار  شیاهورین  ; تفرگ ار  دوخ  میمـصت  هاگ ، نآ.دـش  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  دـمآ  لـمع  هب  تعیب  ص )  ) ربماـیپ
نآ هک  دنچ  ره  ، دورب نیب  زا  شتفالخ  دیاب  دـشاب و  هدوسآ  دوخ  تفالخ  رد  یلع  دـیابن  هک  نیا  رب  دـندرک  مزج  ار  دوخ  مزع  اهورین 

.دریذپ ناکما  هک  يا  هلیسو  ره  هب  ،و  دوش مامت  ناناملسم  نوخ  تمیق  هب  لمع 

ربـهر ( ، ع  ) یلع اــب  هزراــبم  رد  ، دــنارورپ یمن  لد  رد  يریخ  يرگید  يارب  ناــنآ  زا  مادــک  چــیه  هـک  شیرق  بازحا  زا  بزح  ود 
زا یکی.دندش  دحتم  ، تیاده
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هک ریبز  هحلط و  ( ، ص  ) ربمایپ نانز  نیرتروهـشم  ، هشیاع : دـندوب ینید  هاـگیاپ  ياراد  هک  دـندرک  یم  يربهر  نت  هس  ار  بزح  ود  نآ 
دوب يوما  بزح  ، مود بزح  .دندوب  یمارگ  لوسر  یباحص  دنتشاد و  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  هزرابم  اب  ماؤت  هتشذگ  مالسا و  رد  هقباس 

اب ناشتوادـع  تدـم  لوط  تناید و  فعـض  هب  ، رامـش تشگنا  ینت  زجب  ، نایوما رگید  وا.تشاد و  هدـهع  رب  ار  نآ  يربهر  هیواعم  هک 
راهظا زا  ص )  ) ربمایپ یگدـنز  رخآ  لاس  ود  رد  زج  ،و  تفرگ یم  ارف  ار  ربمایپ  رمع  رتشیب  نانآ  ینمـشد.دندوب  فورعم  ص )  ) ربماـیپ

.دندرک یمن  ناهنپ  ار  نآ  دنتشادن و  ابا  وا  اب  ینمشد 

ار ینامرفان  مچرپ  بزح  ود  ره.دوب  رگید  بزح  زا  رتکانرطخ  ، يدام ناوت  زا  شیرادروخرب  لـیلد  هب  بزح  نیا  ، تهج نآ  مغر  یلع 
بیرف ار  هاگآان  ناملسم  نارازه  ، نآ اب  ات  دندوب  هداد  رارق  راعش  ار  نامثع  یهاوخنوخ  بزحود  ره  ،و  دندوب هتشارفارب  هفیلخ  ربارب  رد 

.دنهد

هفوک رادناتـسا  ماما  يوس  زا  ماـگنه  نآ  رد  وا  اـت  دوب  هتـساوخ  راـگزور  تسد  هک  دوب  هتـسویپ  بزح  ود  نیا  هب  یناـهنپ  یـسوم  وبا 
.دنک ینایاش  کمک  ، ماما اب  فلاخم  بزح  ود  نیا  هب  ، دوخ صاخ  شور  اب  تسناوت  یم  وا  ، ناس نیدب.دشاب 

ینامرفان و هار  هیواعم  هک  یماگنه  .دـندوب  رتوردـنت  تنوشخ  ینمـشد و  رد  ، نارگید زا  یـشرق  لوا  بزح  ناربهر  هک  نیا  رب  هوـالع 
- رما یلو  ياج  هب  دندوب و  هتفرگ  دوخ  رایتخا  هب  ار  نوناق  هناگ  هس  ناربهر  هتبلا.دنتفرگ  شیپ  رد  موجه  هویـش  ، دوب هدرک  ذاختا  عافد 
هن نانآ  هک  یتروص  رد  ، دـنوش رو  هطوغ  ناناملـسم  نوخ  رد  اـت  دـنتفر  یم  و.دنتـسناد  یم  تما  راـیتخا  بحاـص  ار  دوخ  ( - ع  ) یلع
رفن جـنپ  ای  راهچ  زا  نانآ  دادـعت  دـنک و  یم  رکذ  ار  نامثع  نالتاق  مان  خـیرات.دندوب  تما  رایتخا  بحاـص  هن  لوتقم و  هفیلخ  ياـیلوا 

رتشیب
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لتق هب  ار  يو  هک  تسا  یـسک  ناـمه  یبـیجت  رـشب  نـب  هناـنک  هـک  دـنا  هـتفگ  یـضعب  ،و  هریثـق یقفاـغ و  ، نارمح نـب  نادوـس  : تـسین
ناـمه رد  ناـشیا  زا  نت  هس  هک  تسا  رکذـتم  خـیرات.دز  هزین  اـب  ار  وا  هک  دوب  یناـسک  زا  قـمحلا  نب  رمع  هک  دـننک  یم  لقن.دـیناسر 

زج هفیلخ  ناگدنـشک  ، سپ.هریثق نارمح و  نب  نادوس  یبیجت ، رـشب  نب  هنانک  : زا دندوب  دنترابع  نانآ  ، دندش هتـشک  نامثع  لتق  تعاس 
تساوخرد يارب  رـصم  هفوک و  ، هرـصب زا  هک  ار  یناسک  همه  هکلب  ، دنتفرن رفن  ود  نآ  لابند  هناگ  هس  ناربهر  اما  دندنامن  یقاب  رفن  ود 

نتـشک يارب  نابلط  حالـصا  نیا  رتشیب  هک  یتروص  رد  ، دندروآ باسح  هب  وا  لتق  کیرـش  ار  همه  ، دنتـشاد روضح  هفیلخ  زا  حالـصا 
راوید يور  زا  هک  دندوب  ییاهنامه  دنتشک  ار  وا  هک  یناسک  .دندوب  هدمآ  وا  شیپ  حالصا  تساوخرد  يارب  هکلب  دندوب  هدماین  هفیلخ 
هرظتنم ریغ  ، دندوب هدرک  هرـصاحم  ار  وا  هک  یناسک  رتشیب  يارب  نامثع  لتق  دیاش.دندوبن  شیب  دنچ  ینت  اهنآ  دندش و  دراو  وا  هناخ  هب 

هک لیلد  نیا  هب  اهنت  ، دندرک دادملق  وا  لتق  کیرش  ، دندوب رضاح  هرصاحم  نامز  رد  هک  ار  یناسک  همه  هناگ  هس  ناربهر  نکیل  ،و  دوب
دنتفر یم  ع )  ) ماما دزن  هناگ  هس  ناربهر  نیا  دوخ  دیاب  ، دشاب تسرد  یقطنم  نینچ  رگا  تسا  هدرک  کمک  هفیلخ  لتق  هب  ناشروضح 

.دندوب نامثع  لتق  كرحم  نیرتگرزب  رفن  هس  نآ  اریز  ، دنک يراج  دح  ناشیا  دوخ  هرابرد  ات  دنتساوخ  یموا  زا  و 

دـندرک و یم  افتکا  دـندوب  هدرک  هرـصاحم  ار  نامثع  هک  یناسک  نتـشک  هب  ، ناـمثع یهاوخنوخ  رد  هناـگ  هس  ناربهر  نیا  شاـک  يا 
زا تعاطا  هب  هک  ار  یناـسک  ماـمت  ، نت هس  نآ  - تسا نشور  هچنآ  ربارب  - نکیل ،و  دـش یمن  رتشیب  نت  تسیود  رازه و  زا  ناـنآ  دادـعت 

کیرش ار  همه  ، دندنام یقاب  ماما 
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یناسک زا  نانآ  یتسدمه  اب  دندناروش  ماما  رب  ار  اج  نآ  نانکاس  زا  رفن  نارازه  دنتفر و  هرصب  هب  نانآ.دندروآ  باسح  هب  نامثع  لتق 
رد رضاح  دارفا  هک  یتروص  رد  ، دندرک راتـشک  ، دنتفای تسد  مادک  ره  هب  دندوب ، هدنام  یقاب  ماما  زا  تعاطا  رب  ، هفوک هرـصب و  رد  هک 

.دنتشادن هفیلخ  لتق  رد  میقتسم  تکرش  مادک  چیه  دندوبن و  رتشیب  نت  تسیود  زا  هرصب  مدرم  زا  نامثع  هرصاحم 

هنوگچ هن  رگا  ! سب دوب و  ع )  ) ماما تفالخ  ندرب  نیب  زا  شفده  هکلب  ، دوبن نامثع  نالتاق  نتـشک  اهنت  یـشرق  تیلهاج  گنج  فده 
؟ دنشاب وا  ناهاوخنوخ  ، دندوب هتشاداو  نامثع  نتشک  هب  ار  رگید  دارفا  دوخ  هک  یلاح  رد  نانیا  هک  تسا  روصت  لباق 

دودح نانآ  نایم  رد  ،و  درک یم  یهارمه  ار  نانآ  رفن  رازه  هس  دودح  هک  یلاح  رد  ، دندش راپـسهر  هرـصب  فرط  هب  هناگ  هس  ناربهر 
زا شیپ  - هک یلاوـما  همه  اـب  رماـع  نب  هللا  دـبع  و  هینم )  ) هیما نب  یلعی  دـننام  ناـمثع  لوزعم  نانکراک.دـندوب  هـکم  مدرم  زا  رفن  رازه 

.دنتفاتش ، نانآ يرای  هب  ، دندوب هدرک  لواپچ  ، لاملا تیب  زا  - ناشماقم زا  يرانکرب 

زا تفایرد  ، باوحلا ءام  : دنتفگ دیسرپ  اج  نآ  مان  زا  نینمؤملا  ما  ، دندرک سراپ  اج  نآ  ياهگس  دیـسر  دوب  بآ  هک  ییاج  هب  ناوراک 
ریبز نکیل  !و  دینادرگرب ، دینادرگ زاب  ارم  : تفگ تسا  هتفای  ققحت  دوب  هداد  ص )  ) راوگرزب ربمایپ  هک  يربخ  تسا و  هدش  فرحنم  هار 

ای تسین و  باوحلا  ءام  اج  نآ  هک  دندرک  دومناو  اهنآ  ، دندرک هبتـشم  وا  رب  ار  رما  - نیغورد نادهاش  راضحا  اب  - هللا دبع  شرـسپ  ای  و 
حرط هک  تفر  یهار  هب  ، سپ دـینک ! هلجع  دیباتـشب  ، دروآ موـجه  امـش  رب  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  نیا  زا  شیپ  ، دـنتفگ وا  هب  هـک  نـیا 

یلع وا  اریز  ، دورب هار  نآ  زا  هک  دوبن  وا  ناش  رد.دوب  هدش  يزیر 
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نینمؤملا ما.دنک  هزرابم  ، دنرادن گنج  رس  وا  اب  هک  یناسک  اب  ات  تسین  یسک  ع )  ) یلع هک  تسناد  یمو  تخانش  یم  ار  وا  تسادق  و 
ریخ هن  دندوب و  ع )  ) یلع هاوخ  ریخ  هن  هک  دندوب  هدروآ  ار  نانآ  یمدرم  هک  دنک  رواب  ار  يدوهش  تداهـش  هک  دوب  نآ  زا  رترایـشوه 

ص)  ) ربماـیپ ياوآ.دـنک  یم  هیجوت  ار  هلیـسو  هنوگ  ره  ناـشرظن  رد  فدـه  هک  دـنا  یهورگ  ناـنیا  هک  تسناد  یم  وا.مالـسا  هاوـخ 
: درک یم  ادص  شیاهشوگ  رد  هتسویپ 

یم مگ  ار  هار  سپس  دننک و  یم  سراپ  وا  رب  باوح  ياهگس  دیزارد و  مد  يرتش  هدنراد  نانز  امش  زا  کی  مادک  متسناد  یم  شاک  »
« .مراد یم  رذح  رب  ار  وت  یتسارب  نم  ! ءاریمح يا  ...؟ دنک

لوا هفیلخ  ، شردـپ و  ص )  ) ربمایپ هب  تبـسن  هک  یهاگیاپ  دوخ و  نایب  اـب  ص )  ) ربماـیپ رـسمه  دیـسر و  هرـصب  هب  ناوراـک  ، ماـجنارس
هب مه  اب  هورگ  ود  دندش و  هتسد  ود  ع )  ) ماما رادنامرف  فینح  نب  نامثع  هب  تبسن  هرصب  مدرم.دروآ  درگ  ار  نت  رازه  نارازه  ، تشاد
نآ فینح  رسپ  هک  يدجسم  هب  ناربهر  نآ  هک  تشذگن  يدنچ.دندرک  ادیپ  رظن  قافتا  تقوم  یحلص  اب  سپـس  دنتـساخرب و  هزرابم 

یسک نییعت  نانآ و  رس  ندیرب  شنارادساپ و  زا  رفن  هد  يریگتسد  يزامنـشیپ و  زا  وا  يرانکرب  اب  دندرب و  موجه  دناوخ  یم  زامن  اج 
مه رب  ار  تقوم  سب  شتآ  ، دنفسوگ ناسب  نانآ  نتـشک  نافلاخم و  رـس  هب  ریـشمش  نتخاون  لاملا و  تیب  هب  نتفای  تسد  وا و  ياج  هب 

.دندوب ماما  اب  تعیب  هب  نارادافو  هکلب  ، دندوبن نامثع  نالتاق  ، نانآ نافلاخم  هک  یلاح  رد  .دندز 

قفاوت ياوتحم 

هتـسب ، رگید فرط  زا  ، ریبز هحلط و  ،و  یفرط زا  ، فینح نب  نامثع  نایم  هک  یحلـص  قفاوت  هک  تسا  هدرک  لـقن  دوخ  خـیرات  رد  يربط 
هرصب زا  يدصاق  هک  دوب  بلطم  نیا  نمضتم  تحارصب  ، دش
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ره ؟ رابجا هجیتن  رد  ای  تسا و  هدوب  رایتخا  يور  زا  ع )  ) یلع ابریبز  هحلط و  تعیب  ایآ  هک  دسرپب  اج  نآ  مدرم  زا  ات  دنتـسرفب  هنیدم  هب 
هب فینح  نبا  دش و  دهاوخ  اهنآ  لام  هرـصب  تموکح  ، دنا هدرک  تعیب  رابجا  يور  زا  رفن  ود  نآ  هک  دـنداد  یهاوگ  هنیدـم  لها  هاگ 

فینح نبا  تسد  هرـصب  نامرف  ، دندوب هدرک  تعیب  هدارا  لیم و  يور  زا  رگا  ،و  تفر دهاوخ  رانک  اج  نآ  تموکح  زا  نت  ود  نآ  عفن 
رگا ،و  تـسا ناـشیا  قـح  نآ  ،و  دـننام یم  یلع  ناـمرف  تـحت  هرـصب  رد  دنتـساوخ  رگا  ریبز  هـحلط و  ، تروـص نآ  رد.دـنام  دـهاوخ 

.دوش زوریپ  هک  دوب  دنهاوخ  یهورگ  نآ  نابیتشپ  نانمؤم.دنسرب  دوخ  دوصقم  هب  ات  دنور  یم  نوریب  ، دنتساوخن

یباحص ود  نآ  تعیب  هب  عجار  هنیدم  مدرم  زا  وا  هک  یماگنه.دوب  هرصب  یـضاق  روس  نب  بعک  هنیدم  مدرم  يارب  هورگ  ود  نآ  دصاق 
نب لهس  ، هاگ نآ.دندش  تعیب  هب  روبجم  ود  نآ  : تفگ باوج  رد  هک  هثراح  نب  دیز  نب  هماسا  زج  ، دادن باوج  يو  هب  یـسک  دیـسرپ 

يرای ار  هماسا  ع )  ) ماما نافلاخم  زا  يا  هدع  ، دـندرک هلمح  ، دـیز نب  هماسا  هب  مدرم  و  هرـصب ) مکاح  فینح  نب  نامثع  ردارب   ) فینح
.دندرب شلزنم  هب  - دنیبب یتحاران  هک  نیا  نودب  - ار هماسا  دنداد و  تداهش  وا  هارمه  هب  دندرک و 

یناوتان تبسن  وا  هب  تشون و  فینح  نب  نامثع  هب  يا  همان  ، تفای عالطا  هنیدم  نایرج  زا  هک  یماگنه  ع )  ) ماما هک  تسا  هتشون  يربط 
یم رگا  ، سپ ، دـندیدرگ تلیـضف  یگناگی و  هب  راداو  هکلب  ، دـندشن هقرفت  هب  روبجم  نانآ  مسق  ادـخ  هب  :» دـیامرف یم  هماـن  نآ  رد  ، داد

.مینک یم  ربدت  لمات و  ناشیا  ام و  ، دنتـسه نآ  ریغ  راتـساوخ  رگا  درادـن و  دوجو  نانآ  يارب  يا  هناهب  دـننک ، رانک  رب  ار  وت  دـنهاوخ 
نب نامثع  هب  ماما  همان  «
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هک دنداتسرف  فینح  نب  نامثع  دزن  یسک  ریبز  هحلط.دناسر و  عالطا  هب  دوب  هدینش  هنیدم  رد  هچنآ  ، دمآ مه  روس  نبا  دیسر و  فینح 
ناـمیپ نآ  رب  اـم  هچنآ  زا  ریغ  تسا  يرگید  رما  نیا  : تفگ درک و  لالدتـسا  ع )  ) ماـما هماـن  هب  ناـمثع  نـکیل  و.دـش  نوریب  اـم  دزن  زا 

رقم روز  هب  دندرک و  هلمح  نامثع  هب  هاگ  نآ  دـندرب و  موجه  دجـسم  هب  هنابـش  ناشناوریپ  ریبز و  هحلط و  هک  دوب  نآ  لابند  هب.میتسب 
هیفصت ، راتشک نآ  زا  دوصقم   ) دندز راتشک  هب  تسد  نآ  یپ  رد  دندروآ و  رد  فرصت  هب  ار  لاملا  تیب  هرـصب و  رهـش  وا و  تموکح 

وا هجنکش  هب  یلو  ، دنـشکب ار  وا  دنتـساوخ  یم  دندرک و  نوریب  دنتفرگ  ریـسا  هک  نیازا  سپ  ار  فینح  نب  نامثع  و  دوب ) ناشنافلاخم 
.دندنک ار  ششیر  ياهوم  دنتخادرپ و 

قح نیا  ام.تسا  هدرک  هیکت  ، هحلط دمحم و  زا  لقن  هب  رمع  نب  فیس  تیاور  هب  تسا  هدرک  لقن  هیـضق  نیا  هب  عجار  هچنآ  رد  يربط 
مـسق ادـخ  هب  : تسا هدومرف  ع )  ) ماـما هک  نیا  ، مینادـب تیعقاو  زا  رود  تسا  هداد  تبـسن  ماـما  هب  تیاور  نیا  هک  ار  هچنآ  اـت  میراد  ار 

هک میداد  حیضوت  هتشذگ  لصف  رد  ام.دریگب  تعیب  روز  هب  هک  دوبن  یسک  ماما...دندش  راداو  عامتجا  هب  یلو  ، دندشن هقرفت  رب  روبجم 
فیعض ار  وا  لاجر  ياملع  هک  يرمع  نب  فیـس  هک  سب  نیمه  تیاور  نیا  در  يارب.تسا  تسردان  هدوهیب و  تعیب  رب  رابجا  ياعدا 

لقن ار  تیاور  نآ  ، دنا هدرک  مهتم  هقدنز  هب  ار  وا  یخرب  یتح  دنا و  هدرک  بوسحم  ثیدـح  ناگدـننک  لعج  هلمج  زا  ،و  دـنا هدرمش 
.داد میهاوخ  حیضوت  ار  نآ  هدنیآ  لصف  رد  ام.دنک  یم 

نانآ يارب  هک  يزیچ  تیاهن  ، سپ ، دنشاب هدش  ماما  اب  تعیب  رب  روبجم  یباحص  ود  نآ  هک  مریگ 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 417 

http://www.ghaemiyeh.com


ات دنرادن  یقح  نینچ  یمالـسا  میلاعت  رد  هک  یتروص  رد  ، دننکن تعاطا  ، تساوخ يرای  ناشیا  زا  ع )  ) ماما رگا  هک  دوب  نیا  دوب  زیاج 
ار یمومع  تعیب  هن  تعیب  رب  درم  ود  نیا  نتخاس  راداو.دنزیخرب  تفلاخم  هب  تموکح  رما  رد  ، هباحـص زا  عطاق  تیرثکا  تعیب  زا  سپ 

دنا هدرک  لقن  ناخروم.دنک  تعیب  رکب  وبا  اب  ات  دندرک  روبجم  ار  ریبز  ، نآ زا  شیپ  و.ار  ماما  تفالخ  ندوب  یعرـش  هن  دنک و  یم  وغل 
هب روبجم  ار  یلع  دنتـساوخ  یم  هک  یناـمجاهم  ربارب  رد  - ار دوـخ  ریـشمش  هک  یلاـح  رد  تفر  نوریب  یلع  هناـخ  زا  زور  نآ  ریبز  هک 
درک تعیب  وا  دندرب و  رکب  وبا  دزن  ناشک  ناشک  ار  وا  دندز و  گنس  هب  دنتفرگ و  شتسد  زا  ار  ریشمش  سپ  ، دوب هدیشک  - دننک تعیب 
نب رمع  تداهـش  هب   ) دوـب ریبدـت  تروـشم و  نودـب  یقاـفتا و  هک  نیا  مغر  یلع  ، تعیب هب  يو  راـبجا  نیا.دوـب  روـبجم  هک  یلاـح  رد 

دـیآ و دورف  اـج  نآ  رد  ،و  دورب هکم  هب  - لاـثم روط  هب  - هک دوب  زیاـج  ریبز  يارب  زور  نآ  اـیآ.درکن  وغل  ار  رکب  وبا  اـب  تعیب  باـطخ )
رگا و.تسا  هدوب  زیاج  شیارب  لمع  نآ  هک  درک  یم  ییاعدا  نینچ  ریبز  هک  منک  یمن  روصت  ؟ دـنک نوریب  اج  نآ  زا  ار  رکب  وبا  لماع 

وا دـنتخادرپ و  یم  گنج  هب  وا  اب  دوب  هدرک  ار  راک  نآ  رگا  درک و  یمن  دـییات  ار  وا  هباحـص  زا  یـسک  داد  یم  ماجنا  ار  يراک  نانچ 
هزرابم ماما  اب  ات  دـشاب  زیاج  ، دنـشاب تعیب  هب  روبجم  هک  یتروص  رد  ، هحلط وا و  يارب  ارچ  سپ  ، دوب هتخادـنا  فاکـش  ناناملـسم  نایم 

اب فینح  نب  نامثع  رگا  سپ  ؟ دـنهدب تعاطا  لوق  وا  هب  اج  نآ  مدرم  ات  دـننک  لاغـشا  ار  يرهـش  ،و  دـننار نوریب  ار  وا  لماع  دـننک و 
رایتخا هب  نانآ 
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تناما رد  تنایخ  راک  نیا  رد  ناشیا  اـب  يو  داـحتا  نوچ  ، دوب هدـیدرگ  یگرزب  هابتـشا  بکترم  ، دوب هدـش  تسدـمه  رما  نیا  رد  دوخ 
تسا يزیچ  نآ  ،و  تسا هتفرگ  تروص  تما  تدحو  ندیشاپ  مه  زا  يارب  قفاوت  نیا.دوب  هدرپس  يو  هب  ار  نآ  ماما  هک  دوب  یتموکح 

.دنتسین یضار  نآ  هب  شلوسر  ادخ و  هک 

ات دـش  یمن  نینمؤملا  ما  هباحـص و  ود  يارب  زاوج  لـیلد  قفاوت  نآ  مه  زاـب  ، دوب هدرک  قفاوت  عوضوم  نآ  يور  فینح  رـسپ  هک  مریگ 
هاگ ره.دوب  کلهم  هریبک  ناهانگ  زا  یکی  باکترا  نمـضتم  هک  دوب  يدساف  دادرارق  نآ  اریز  ، دننک لمع  قافتا  نآ  نومـضم  قباطم 
اریز ، دوـب هدرک  بجاو  يرما  هب  ماـیق  تقیقح  رد  ، تسکـش یم  ار  قـفاوت  ناـمیپ  درک  تمـالم  ار  وا  ماـما  هک  نیا  زا  سپ  فـینح  نبا 

مالسا نید  رد  یهجوم  لیلد  همانتقفاوم  يارجا  رب  یباحص  ود  نآ  يراشفاپ  درک و  یمن  زیوجت  مالسا  تعیرش  ار  قفاوت  نآ  نومـضم 
.تشادن

ار يراک  نانچ  ماجنا  قح  مه  زاب  دوش ، هفیلخ  ود  نآ  زا  یکی  ات  دننک  تماقا  هرصب  رد  هک  دندوب  هتفرگ  میمصت  یباحص  ود  نآ  رگا 
.دنتشادن

: دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  دوخ  حیحص  رد  ملسم 

( . 1 « ) دیشکب ار  اهنآ  نیمود  ، دوش تعیب  هفیلخ  ود  اب  هاگ  ره  »

گرم هب  ، دریمب سپـس  دوش و  ادـج  هعماج  زا  دـنز و  زاب  رـس  هفیلخ  نامرف  زا  سک  ره  :» تسا هدرک  لقن  ار  ص )  ) وا نخـس  ملـسم  و 
(2 « ) ...تسا هدرم  تیلهاج 

ع)  ) ماما تکرح  ریسم 

هدرک نالعا  ار  ماـما  زا  ناـمثع  یهاوخنوخو  دوخ  یناـمرفان  هک  ار  هیواـعم  اـت  تخادرپ  يرکـشل  ندرک  هداـمآ  هب  ع )  ) نینمؤملا ریما 
وا هب  قارع  بناج  هب  ار  ناشناوریپ  هناگ و  هس  ناربهر  نتفر  ربخ  هک  یعقوم  - نکیل و.دناشنب  دوخ  ياج  هب  ، دوب
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نافلاخم نیا  لکـشم  لح  هب  دـید  مزال  زیچ  ره  زا  شیپ  وا  ، دزادـنیب ریخات  هب  ار  هیواعم  ندـناشن  ورف  عوضوم  تفرگ  میمـصت  ، دـنداد
هیواعم یگریچ  تیعقوم  رد  - هناگ هس  ناربهر  رگا  ، تشاد رارق  تیمها  لوا  هجرد  رد  یمالسا  ياهنیمزرس  نیب  رد  قارع  اریز  ، دزادرپب

زا مالـسا  ناهج  رد  ار  یماظن  يدام و  ، یحور ياهورین  نیرتشیب  ع )  ) ماما هنیآ  ره  ، دـنتفای یم  تسد  نیمزرـس  نآ  رب  - ماش رـسارس  رب 
.دوب هداد  تسد 

وا غارـس  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  يا  هداعلا  قوف  تالکـشم  ربارب  رد  ماما  ناوت  يروـالد و  يوق و  هدارا  زا  يزیچ  ناـیلاس  هلـصاف 
يو نانمشد  هنتف  هدنناشن  ورف  اهیراتفرگ و  هدننک  فرطرب  تسار و  يوزاب  وا  ( ، ص  ) ربمایپ مایا  رد  هک  یتسارب.دوب  هتـساکن  دمآ  یم 

ات تشگ  یم  زاب  دنتـشاد  غارـس  وا  رد  مدرم  هک  ییاهورین  ناوت و  مامت  اب  ، ینیـشن هناخ  لاس  جنپ  تسیب و  زا  سپ  ، ماما نونکا  مه.دوب 
رد هک  دوب  ییاوق  ربارب  اـههد  هک  دـش  یم  وربور  ییاـهورین  اـب  وا  اریز  ، دزادرپب ، رت هدرتسگ  يا  هنهپ  رد  راـب  نیا  ، تالکـشم هلباـقم  هب 

.دوب هدش  هجاوم  اهنآ  اب  ص )  ) ربمایپ نامز 

تشادن ریظن  هتشذگ  رد  هک  یشیامزآ 

ياه هولج  لطاب.دوب  رتمک  نانآ  رامش  اهتقو  رتشیب  اریز  ، دش یم  راوشد  قح  ناوریپ  رب  راک  هراومه  ،و  دوب لطاب  قح و  نایم  ، يریگرد
هب نامیا  زا  شناوریپ  يورین  تسا و  كدـنا  قح  ياه  هولج  اـما.دوش  یم  شناوریپ  دـیاع  تعرـسب  هک  دراد  يدـیاوف  جـیاتن و  ینآ و 

.دریگ یم  همشچرس  ، يراکادف يارب  دوخ  يزاس  هدامآ  ازج و  زور  ادخ و 

لطاب قح و  نیب  زیمت  و.دوش  مهرب  مهرد و  اهراک  هک  دوش  یم  نوزفا  یماگنه  دـنهجاوم  اهنآ  اب  قح  ناوریپ  هک  یتالکـشم  نکیل  و 
.ددرگ راوشد  ، دنکاپ یتین  ياراد  هک  یناسک  یتح  مدرم  هدوت  يارب 

رادفرط تسا  نکمم  دوش  نشور  نانآ  يارب  تقیقح  رگا  هک  دهد  یم  تسد  زا  ار  ینامدرم  ، قح هک  تسا  یعضو  نینچ  رد 
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دوز حول  هداس  نامدرم.دنوش  نآ  فلاخم  ، دراد ناکما  دنـسانشب  ار  لطاب  رگا  هک  دروآ  یم  گنچ  هب  ار  يدارفا  ، لطاب و.دـندرگ  نآ 
لکـشم دناوت  یم  لطاب  دوش و  یم  هتـساک  قح  نارای  رامـش  زا  فرط  نآ  هب  لیم  هجیتن  رد  دـنوش و  یم  هدیـشک  فرط  کی  هب  ، رواب

.دنک لح  یناسآ  هب  ار  اهنآ  اب  ییوربور 

خیرات رد  هک  دوب  يراب  نیلوا  نیا  هتبلا.داتفا  قافتا  درک  یم  يربهر  ار  نآ  ع )  ) ماما هک  یقح  يودرا  يارب  هک  دوب  يزیچ  ناـمه  نیا 
قافتا ماما  زا  لبق  هناگ  هس  يافلخ  زا  کی  چـیه  دـهع  رد  هن  و  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  هن  نآ  ریظن  هک  دـمآ  شیپ  يا  هثداـح  یمالـسا 

.دوب هداتفین 

وا اریز  ، دوب راکشآ  لماک  روط  هب  شنانمشد  وا و  نایم  فالتخا  نکیل  دوب و  هدش  وربور  يدایز  نانمـشد  اب  ص )  ) ربمایپ هک  یتسارب 
وا تلاسر  اراکشآ  هک  دندوب  ینارفاک  ناکرشم و  شنانمـشد  ، یفرط زا  دندوب و  وا  تلاسر  هب  نمؤم  مه  شناوریپ  دوب و  ص )  ) ربمایپ

.ددرگ هبتشم  شناوریپ  رب  لطاب  قح و  زیمت  دروم  رد  رما  تشادن  ناکما  ، سپ.دندرک یم  راکنا  ار 

هبتشم يارب  یلاجم  چیه  اجنآ  رد  سپ.دنتشاد ، ینلع  مالـسا  زا  ار  دوخ  دادترا  هک  دوب  هجاوم  ییاهورین  اب  شتفالخ  زاغآ  رد  رکب  وبا 
هجاوم يرگید  ياهورین  اب  ، مالسا دنمورین  نایرگشل  هارمه  هب  لوا  هفیلخ  دش ، مامت  هدر  ياهگنج  هک  یعقوم.دوبن  لطاب  زا  قح  ندش 
نیدب زین  نامثع  رمع و  نامز  رد  راک.دندوب  هدرک  نالعا  زاربا و  نآ  تلاسر  اب  ار  دوخ  ینمشد  هکلب  ، دنتشادن لوبق  ار  مالـسا  هک  دش 

.زور بش و  ییادج  دننام  ، دوب ادج  مه  زا  لطاب  قح و  ، دوب لاونم 

مالسا ص )  ) ربمایپ هب  نامیا  راهظا  دنتشاد و  لوبق  ار  مالسا  هک  دوش  وربور  ییاهورین  اب  ، تسیاب یم  ع )  ) یلع اما 
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مامت هک  دندرک  یم  یهدنامرف  ربهر  هس  نآ  ار  شیاهرکشل  زا  یکی  دنداد و  یم  تاکز  دندناوخ و  یم  زامن  ، دندرک یم  وا  باتک  و 
.دندوب هاگآ  ، مالسا نیناوق  هار  رد  ناشتازرابم  راوگرزب و  نآ  اب  ناشیا  تبحاصم  لوط  و  ص )  ) ربمایپ هب  نانآ  یکیدزن  زا  ناناملسم 

هس ناربهر  هقباس.دوب  راوشد  ، لطاب قح و  رکـشل  نایم  زیمت  ، صاوخ زا  هجوت  لباق  يدادعت  هکلب  ، ناناملـسم هدوت  يارب  ، بیترت نیا  هب 
یلاح رد  دنتساخرب  لادج  هزرابم و  هب  نآ  اب  دنداتسیا و  قح  لباقم  ، هجیتن رد  درک و  بذجدوخ  يوس  هب  ار  مدرم  زا  رازه  اههد  هناگ 

.تسا لطاب  رب  وا  دنقح و  رب  نانآ  دندرک  یم  روصت  هک 

ما ریبز و  ، هحلط نوچ  یناسک  اب  ندـش  هجاوم  کش  یب  دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  رما  مامز  هلـصافالب  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  ع )  ) یلع رگا 
زونه ، مالـسا هیلوا  هرود  نآ  رد  مدرم  اریز  ( ، ص  ) ربمایپ تافو  زا  سپ  لاس  جنپ  تسیب و  نانآ  اب  ندش  وربور  ات  دوب  رتناسآ  نینمؤملا 

دای هب  ار  وا  هرابرد  ص )  ) ربمایپ ياسر  نانخـس  و  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هب  تبـسن  وا  هاگیاج  میظع و  تادـهاجم  و  ع )  ) یلع ياـهزایتما 
تسا و هدوب  نیـشن  هناخ  تدـم  نیا  رد  ع )  ) یلع هک  یلاح  رد  دوب  هتـشذگ  ص )  ) ربمایپ تاـفو  زا  مین  ههد و  ود  نونکا  اـما  ، دنتـشاد

.دندوب هتفای  يرتشیب  ترهش  ناناملسم  دزن  ، دنتشادن یتلیضف  چیه  هک  یناسک  و.دندوب  هدرک  شومارف  ار  اهنآ  همه  مدرم 

رهش ود  نآ  رد  یتراجت  كالما و  ریبز  هحلط و  اریز  ع )  ) یلع ات  دنتشاد  يرتشیب  تخانـش  ریبز  هحلط و  زا  هفوک  هرـصب و  مدرم  دیاش 
هدرک شوـمارف  ، دوـب هدوـمرف  وا  هب  ع )  ) یلع اـب  وا  ناـیم  هدـنیآ  دادـیور  هب  عـجار  ص )  ) ربماـیپ هک  ار  هچنآ  ریبز  دوـخ  یتح.دنتـشاد 

ربمایپ هک  دوب  هدرک  شومارف  ، یتسارب.دوب
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ام يارب  ار  ماما  نخـس  اهنیا  همه.تسا  راکمتـس  وا  هب  تبـسن  هک  یلاح  رد  درک  دـهاوخ  راکیپ  یلع  اـب  هدـنیآ  رد  : دومرف وا  هب  (ص )
ياه هنوگ  هب  هک  میور  یم  يرما  لابقتـسا  هب  ام  انامه  سپ  :»... دومرف دـننک  تعیب  وا  اب  هک  نیا  زا  شیپ  مدرم  هب  هک  دـنک  یم  ریـسفت 

«. دنام یمن  راوتسا  نآ  رب  اه  هشیدنا  دریگ و  یمن  مارآ  نآ  هب  اهلد  .تسا  یفلتخم 

ماما ، ور نآ  زا.دننک  هلباقم  نآ  اب  شیاهورین  همه  و  ع )  ) ماما دوخ  هک  تسا  مزال  ، دشاب هتشاد  كانرطخ  داعبا  همه  نیا  یلکشم  یتقو 
دنادرگ زاب  ار  نانآ  دیاش.دوش  وربور  دندوب  قارع  یهار  هک  ، نمشد نایرگـشل  اب  ات  تفر  نوریب  دندرب  یم  ار  وا  نامرف  هک  یناسک  اب 

.دنک داجیا  عنام  ، دنراد هک  یفده  نانآ و  نایم  ای  و 

ع)  ) ماما ، همه نیا  اب.دنا  هدش  ناور  هرصب  بناج  هب  دنا و  هتشگرب  اج  نآ  زا  ناشیا  هک  تفایرد  ، دیـسر هذبر  هب  ع )  ) یلع هک  یماگنه 
.دننکاس اج  نآ  رد  برع  ياهتیصخش  هک  ، هفوک هب  ناش  نتفر  ات  تسا  رتررض  مک  هرصب  هب  نانآ  نتفر  هک  درک  هظحالم 

روظنم هب  ات  تساوخ  مدرم  زا  همان  نآ  رد  تشون و  هفوک  مدرم  هب  يا  همان  سپـس  درک و  فقوت  اـج  نآ  رد  تفر و  « راـق يذ  » اـت ماـما 
فینح نب  نامثع  دندوب و  هتفای  طلست  هرصب  هب  هناگ  هس  ناربهر  نکیل  و.دنباتـشب  وا  رادید  هب  قح  يرای  رـش و  عفر  هعماج و  حالـصا 

اب ارم  ! ناـنمؤم ریما  يا  : درک ضرع  وا  هـب  درک و  تاـقالم  دوـب  راـق  يذ  رد  هـک  یماـگنه  ار  ع )  ) ماـما نامثع.دـندوب ، هدرک  نوریب  ار 
درم ود  نم  زا  شیپ.يدیـسر  یکین  رجا و  هب  وت  :» دومرف وا  هب  ماما.مدمآ  امـش  تمدـخ  نساحم  نودـب  يداتـسرف و  هرـصب  هب  نساحم 

دندرک و لمع  باتک  هب  دندش و  مدرم  تسرپرس 
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تعیب مه  ریبز  هحلط و  دندرک و  تعیب  نم  اب  یهگناو  ، دندرک دنتفگ و  [ دنتـساوخ هچ  نآ  ] سپ ، دش نانآ  تسرپرـس  موس  رفن  هاگ  نآ 
ناشتفلاخم رمع و  رکب و  وبا  زا  رفن  ود  نآ  تعاطا  ، تسا بجعت  ياج  ، دندناروش نم  رب  ار  مدرم  دنتـسکش و  ار  تعیب  سپـس  ، دندرک

هک ار  هچنآ  ياشگب  ! ایادـخ راـب.مدوبن  رتجرا  مک  ناگتـشذگ  نآ  زا  مادـک  چـیه  زا  ، نم هک  دنتـسناد  یم  ود  نآ  مسق  ادـخ  هب.نم  اـب 
!« امنب نانآ  هب  ار  ناشلمع  دب  هجیتن  ،و  دنا هدیبات  دوخ  نطاب  رد  هک  ار  هچنآ  نادرگم  راوتسا  دنا و  هتسب  ناشیا 

يرعشا یسوم  وبا 

،و تشون هفوک  لها  ناگرزب  هب  يا  هماـن  درک و  يزاـب  یمهم  شقن  ، دـنتفای طلـست  هرـصب  هب  شنایرکـشل  هک  نیا  زا  سپ  ، نینمؤملا ما 
هک دوب  یعیبط.تشاد  او  ع )  ) ماما ندرک  راوخ  نامثع و  یهاوخنوخ  هب  ار  ناشیا  تخاس و  علطم  ، هرـصب هب  شبزح  طلـست  زا  ار  نانآ 

یماظن کمک  زا  هفوک  مدرم  يریگولج  هار  رد  ار  دوخ  ذوفن  هک  دهاوخب  وا  زا  دسیونب و  همان  هفوک  رد  ع )  ) ماما لماع  یـسوم  وبا  هب 
نارادتـسود زا  هن  وا  اریز  دنک  راک  نادب  راداو  ار  وا  ات  تشادن  یـسک  هب  زاین  یـسوم  وبا  هک  یلاح  رد.ددـنب  راک  هب  ، نینمؤملا ریما  هب 

ینـشور رثا  هفوـک  لـها  هب  نینمؤـملا  ما  ياـه  هماـن  هتبلا.دـشاب  هتـشاد  ار  يو  اـب  يرادـیاپ  یگداـمآ  هـک  یناـسک  زا  هـن  دوـب و  ماـما 
وا يراوخ  راتـساوخ  رگید  هدـع  دـندرک و  یم  توعد  نینمؤملا  ریما  شریذـپ  هب  ار  مدرم  یـضعب  دـش  رادـیدپ  رظن  فـالتخا.تشاد 
یم رذـح  رب  ماما  هب  کمک  يارب  گـنج  هنحـص  رد  ندـش  دراو  زا  ار  مدرم  درک و  یم  ینارنخـس  یپاـیپ  يرعـشا  یـسوم  وبا.دـندوب 

دهاوخ يا  هنتف  هدنیآ  رد  انامه  :» دومرف یم  هک  تسا  هدینش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  هک  ، درک یم  تیاور  نانآ  يارب  وا  ، تشاد
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بناج هب  هدنور  زا  رتهب  هدـننک  تلاخد  و.دـنک  تلاخد  مایق و  هک  یـسک  زا  دوب  دـهاوخ  رتهب  هنتف  نآ  رد  فرط  یب  صخـش  هک  دوب 
دیزاس و ادج  ار  اه  هزینرـس  دینک و  فالغ  ار  اهریـشمش  :» تفگ یم  ناشیا  هب  سپـس  « .دوب دهاوخ  هراوس  زرابم  زا  رتهب  هدـنور  هنتف و 

« .دزیخرب نایم  زا  هنتف  نیا  دوش و  راومه  راک  نیا  هک  نیا  ات  دیهد  هانپ  ار  هراچ  یب  هدیدمتس و  دیربب و  ار  اههز 

هک یماگنه.دزیخرب  نآ  اب  هلباقم  هب  دننک  یم  لقن  هک  ییورین  اب  تسناوت  یمن  ع )  ) ماما دـندرک  یم  تعاطا  یـسوم  وبا  زا  مدرم  رگا 
ناربهر زا  ات  تسا  هدـشن  تیاور  یـسوم  وبا  زا  هک  نآ  روآ  تفگـش  .دوبن  وا  هارمه  کچوک  شترا  کی  زج  دیـسر  « راق يذ  هب  ماما 

، هرـصب زا  ع )  ) ماما رادنامرف  نتخادنا  نوریب  بوشآ و  نآ  رد  ، مدرم يرابجا  ندناشک  ،و  هرـصب رهـش  هب  ناشموجه  رطاخ  هب  هناگ  هس 
ماما زا  تموکح  بصغ  هب  ار  ناملسم  مدرم  هک  تشاد  هدیقع  وا.دنتـشاد  مدرم  هک  تشاد  ار  داقتعا  نامه  وا  ایوگ.دشاب  هدرک  داقتنا 

.دنک راداو  وا  ینکش  تعیب  هب  و 

ار نآ  يرگید  سک  چـیه  تسا و  هاگآ  ثیدـح  نآ  زا  وا  اهنت  ییوگ  هک  درک  یم  لقن  ار  هنتف  ثیدـح  ، نانچ یـسوم  وبا  هک  اـتفگش 
ات دـنوش  یم  هتـشاذگاو  دوخ  لاح  هب  هک  دـنا  هدرک  روصت  مدرم  اـیآ  :» دـیامرف یم  نـالعا  ار  ثیدـح  نآ  نآرق  هک  نیا  اب.دـناد  یمن 
هک یتسارب  سپ  ، میا هدومزآ  دـندوب  ناشیا  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  ام  هتبلا.دـنوشن  هدومزآ  هک  یلاح  رد  میا  هدروآ  نامیا  اـم  دـنیوگب 

( . 3 « ) .دسانش یم  اققحم  ار  نایوگغورد  مه  تسا و  هاگآ  دنتفگ  تسار  هک  یناسک  تقادص  هب  دنوادخ 

كرد هب  رداق  هک  تسا  هدرک  لقن  ربمایپ  زا  ار  یثیدح  یسوم  وبا  هک  دسر  یم  رظن  هب 
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ربماـیپ هتفگ  ینعم  سپ  ، دوـب هدروآ  ناـبز  هب  تسا  هدرک  لـقن  یـسوم  وـبا  هک  ار  هچنآ  ص )  ) ربماـیپ رگا  اریز  ، تسا هدوـبن  نآ  ینعم 
دننک بوکرـس  ار  توعد  نآ  نابحاص  ات  تسا  بجاو  مدرم  رب  هک  نیا  درک و  دـنهاوخ  لطاب  هب  توعد  يدوز  هب  هک  دوب  نیا  (ص )
يارب يرطخ  تروـص  هب  توـعد  ناـبحاص  هک  یماـگنه  ، ناـنمؤم هک  دوـبن  نیا  ص )  ) ربماـیپ دوصقم.دـنکن  يراـی  ار  ناـنآ  یـسک  و 
بناج زا  ثیدح  نآ  هنرگ  ،و  دننکن تمواقم  ناشربارب  رد  دننک  یم  ناناملسم  نوخ  نتخیر  هب  مادقا  ،و  دنیآ یم  رد  یمالسا  تدحو 

هب ، ناناملـسم راک  يراذـگاو  یعون  نینچ  مه  ،و  دوب هنتف  لها  لـمع  دـییات  و  ص )  ) ربماـیپ بناـج  زا  توعد  عون  کـی  ص )  ) ربماـیپ
نخـس ، تسیاـب یم  هک  هنوگ  نآ  ، یـسوم وبا  رگا.تسا  هدوب  ، ناـشیا يارب  یناـکما  نینچ  ندـمآ  مهارف  نتفرگ و  توـق  زا  سپ  ، ناـنآ

دـنا و هدرک  بصغ  ار  ع )  ) ماما تموکح  دـنا و  هدـش  هرـصب  دراو  هک  يدارفا  تفای  یم  رد  هنیآ  ره  ، درک یم  كرد  ار  ص )  ) ربماـیپ
دنا هتفای  ناکما  نانآ  هک  یماگنه.درک  ینابیتشپ  ناشیا  زا  دـیابن  هک  دنتـسه  ینارگبوشآ  ، دـنا هدـنار  نوریب  اج  نآ  زا  ار  شرادـنامرف 

رب نایـشروش  لطاب و  هب  توعد  نابحاص  نانیا  سپ  ، دـننک هزرابم  نانآ  اب  ، تسا مزال  ناناملـسم  رب  دـننک  قافن  داجیا  ناناملـسم  نایم 
دوب هدینـش  درک  لقن  هک  ار  یثیدح  یـسوم  وبا.درک  یم  تموکح  وا  مان  هب  هفوک  رد  یـسوم  وبا  هک  ، دـنا یعرـش  ینوناق و  ماما  دـض 

شومارف ، دنک متـس  رگید  ناملـسم  هورگ  رب  هک  دنک  یم  یناملـسم  هورگ  اب  هزرابم  موزل  رب  حیرـصت  هک  اج  نآ  ار  نآرق  نخـس  یلو 
: دوب هدرک 

اب امش  سپ  درک  متس  يرگید  رب  نانآ  زا  یکی  رگا  دینک و  حالـصا  ناشیا  نایم  سپ  ، دننک رازراک  مه  اب  نانمؤم  زا  هورگ  ود  رگا  «و 
متس هک  یهورگ  نآ 
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هک دینک  تلادع  تیاعر  دیهد و  حلص  تلادع  هب  نانآ  نایم  رد  درک  عوجر  رگا  سپ  .ددرگ  زاب  ادخ  رما  هب  ات  دینک  هزرابم  دنک  یم 
بجاو وا  رب  ار  ماما  تعاطا  هک  دوب  هدرک  شومارف  زین  ار  رگید  هیآ  یـسوم  وبا  ( 4 « ) .دراد یم  تسود  ار  ناگدننک  تلادع  دنوادخ 

.دنک یم  ماما  دییات  هب  مزلم  ار  يو  درامش و  یم 

يدروم رد  رگا  ،و  دـینک تعاطا  ار  ناتدوخزا  رما  نابحاص  ادـخ و  ربماـیپ  ناـمرف  ادـخ و  ناـمرف  ! دـیا هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  »
نیرتوکین رتهب و  نآ  هک  دیراد  نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  امـش  رگا  دـینادرگ  زاب  ادـخ  لوسر  ادـخ و  هب  ار  نآ  سپ  دـیتشاد  فالتخا 

ینامرفان هب  رما  یلو  نآ  هک  هاگ  نآ  ات  - نانمؤم زا  رما  یلو  تعاـطا  هب  ار  رگید  ناملـسم  ره  یـسوم و  وبا  هیآ  نیا  ( 5 « ) .تسا لیوات 
ربمایپ تنـس  ادخ و  باتک  هب  دراد  دوجو  فالتخا  هک  يدروم  رد  دنک  یم  رما  هیآ  نیمه.دهد  یم  نامرف  - تسا هدادن  روتـسد  ادـخ 

یم رما  ادخ  تعاطا  هب  هکلب  ، هدرکن رداص  يروتـسد  ادخ  ینامرفان  هب  تسا و  هدوب  رما  یلو  ع )  ) یلع عطق  روط  هب.دوش  عاجرا  (ص )
- تسا هدوب  يو  ربارب  رد  بوشآ  داـجیا  وا  نمـشد  فدـه  هک  یتروص  رد  ، تسا هدوب  ناناملـسم  یگناـگی  شفدـه  تسا و  هدوـمرف 

.دز یم  مه  رب  ار  تما  تدحو  هک  يراک 

ربمایپ هک  یتروص  رد  ، داتفا قافتا  - شتفالخ نایاپ  زا  سپ  ماما و  اب  تعیب  زا  شیپ  - مالـسا خـیرات  رد  يدایز  ياـه  هنتف  ، نآ رب  هوـالع 
دوخ هدنونـش  هب  ص )  ) ربمایپ هک  ار  هچنآ  و.تسا  هدربن  مان  ار  دوخ  رظن  دروم  هنتف  ، تسا هدرک  لـقن  یـسوم  وبا  هک  یتیاور  رد  (ص )

ربمایپ دوصقم  هک  تسا  هتفایرد  هنوگچ  یسوم  وبا  ، سپ.درادن رظن  دروم  هنتف  اب  يراوتسا  هطبار  هنوگ  چیه  ، تسا هدومرف 
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؟ تسا هداتفا  قافتا  ع )  ) ماما تفالخ  نامز  رد  هک  تسا  يا  هنتف  نامه  (ص )

يدج تلاخد  هنوگچیه  ات  دش  یم  هداد  روتسد  ع )  ) یلع هب  ( ، ص  ) ربمایپ بناج  زا  هک  ، دوب حیحـص  یماگنه  ، یـسوم وبا  نخـس  نیا 
نآ اب  ات  داد  روتـسد  وا  هب  ص )  ) ربمایپ هک  یلاح  رد  ، دشاب هتـشادن  دـیآ ، یم  شیپ  شتفالخ  راگزور  رد  هک  ییاه  هنتف  بوکرـس  رد 

لقن ج 3 ص 139 )  ) كردتـسم رد  مکاح.داد  نامرف  راکیپ  هب  مه  ار  شنامیا  اب  ناوریپ  هک  ار  وا  اـهنت  هن  ( ، ص  ) ربمایپ.دـنک هزراـبم 
هچ اب  هللا  لوسر  ای  : دیـسرپ بویا  وبا  .درک  نیقرام  نیطـساق و«  ،» نیثکان » اب هزرابم  هب  روماـم  ار  ع )  ) یلع ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  هدرک 

ص)  ) ربمایپ هک  تسا  هدش  لقن  يردخ  دیعس  وبا  زا  ( .« ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  اب  :» دومرف ص )  ) ربمایپ ؟ میگنجب اههورگ  نیا  اب  یـسک 
.مدرک راکیپ  نآرق  لیزنت  قبط  رب  نم  هک  نانچ  درک  دهاوخ  هزرابم  نآرق  لیوات  قباطم  هدنیآ  رد  ع )  ) یلع : دومرف

هب ماما  نتخاـس  مهتم  رب  دوب  يا  هناـشن  ینـشورب  وا  نانخـس.دوب  هداد  رارق  ماـما  تما و  ياـمنهار  هاوخریخ و  ار  دوخ  یـسوم  وبا  هتبلا 
هب ای  اهتنس و  نآ  زا  ندرکن  يوریپ  ای  ص )  ) ربمایپ ياهتنس  نتخانشن  هب  ، وا نتخاس  مهتم  رب  زین  و.تما  زا  هتساخرب  بوشآ  رد  تکرش 

.تسا رهش  نآ  هزاورد  یلع  مشناد و  رهش  نم  : دیامرف یم  ص )  ) ربمایپ هک  یتروص  رد  ، تسا یسوم  وبا  رظن  نیا.اهنآ  يود  ره 

توعد يو  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  اهدعب  تشاد و  یم  تسود  رایـسب  ار  وا  اریز  ، دش رثاتم  ، رمع نب  هللا  دبع  عضوم  زا  یـسوم  وبا  : دـنیوگ
و.تخاس بوکرـس  ار  لطاب  هن  درک و  يرای  ار  قح  هن  ، دوب هتفرگ  يا  هنافرطیب  عضوم  گنج  نآ  هب  تبـسن  رمع  نب  هللا  دبع.درک  یم 

عضوم زا  اهدعب  هللا ، دبع  نکیل 
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رمع نب  هللا  دبع  نب  هزمح  زا  وا  يرهز و  زا  دوخ  دنس  هب  مکاح.تسا  هدرکن  لمع  ادخ  باتک  هب  وا  هک  تفایرد  دش و  نامیـشپ  دوخ 
: تسا هدرک  لقن  ار  لیذ  بلطم 

دبع وـبا  يا  : تفگ دـش و  دراو  قارع  مدرم  زا  يدرم  هاـگان  دوـب  هتـسشن  هزمح ) ردـپ   ) رمع نـب  هللا  دـبع  اـب  هزمح )  ) وا هـک  یعقوـم  »
يوریپ وت  زا  مدرم  فالتخا  راک  رد  منک و  ذاختا  وت  شور  دننام  یـشور  هک  متـشاد  يدایز  هقالع  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ! نامحرلا

زا ارم  ، سپ.متفرگ لد  هب  هک  مدرک  تءارق  ار  يا  همکحم  هیآ  ادـخ  باتک  زا  نم  هتبلا.مریگ  هرانک  بوشآ  زا  ناـکما  دـح  رد  منک و 
: تسا گرزب  دنوادخ  هتفگ  نیا  مدوصقم  ! زاس هاگآ  نآ  ینعم 

متـس يرگید  رب  هورگ  ود  نآ  زا  یکی  رگا  دـینک و  رارقرب  حلـص  ناشیا  نایم  سپ  دـندوب  عازن  رد  مه  اب  ناـنمؤم  زا  هورگ  ود  رگا  «و 
تلادع هب  نانآ  نایم  تشگ  زاب  رگا  ددرگ و  زاب  ادخ  رما  هب  ات  دینک  راداو  تسا  راکمتس  هک  ار  یهورگ  نآ  هزرابم  اب  امـش  دراد  اور 

هب ار  وت  : تفگ هللا  دبع  ! نک هاگآ  هیآ  نیا  زا  ارم  « .دراد یم  تسود  ار  نالداع  دنوادخ  هک  دـینک  تیاعر  ار  تلادـع  دـینک و  حالـصا 
رد يزیچ  : تفگ درک و  نم  هب  ور  ، رمع نب  هللا  دبع  ، دش دـیدپان  يو  مشچ  زا  هک  نیا  ات  تفر  وا  ، سپ ! ورب نم  دزن  زا  ؟ راک هچ  هیآ  نیا 

دنوادخ هک  نانچ  راکمتس  هورگ  نیا  اب  نم  هک  تسا  نیا  مدرک  ساسحا  دوخ  نطاب  رد  هچنآ  ، متفای هیآ  نیا  رما  هب  تبسن  دوخ  نطاب 
زا یهورگ.تسا  یگرزب  باـب  نیا  :» تسا هـتفگ  تـیاور  نـیا  هلاـبند  رد  مکاـح  ( 6 « ) .ما هدرکن  هزراـبم  تـسا  هداد  روتــسد  گرزب 

ار نآ  ، نیعبات ناگرزب 
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رظن رد  اـب  اریز  مدرک  هدنـسب  نادـب  مدرک و  لـقن  ـالبق  ار  يرهز  زا  هزمح  نب  بیعـش  ثیدـح  ، دـنا هدرک  تیاور  ، رمع نب  هللا  دـبع  زا 
یلو.دش نامیشپ  دوخ  يریگ  عضوم  رد  رمع  نب  هللا  دبع  ، هنوگ نیدب  « .تسا ربتعم  حیحـص و  [ يراخب ملـسم و  ] نیخیـش طرـش  نتفرگ 

.دشن نامیشپ  یسوم  وبا 

تشاذگ یمن  قرف  ثیدح  نآرق و  نایم  یسوم  وبا 

ام اریز  ، دشاب هدرک  لقن  تسا  هدومرف  ربمایپ  دوخ  هک  نانچ  ار  ص )  ) ربمایپ ثیدح  یسوم  وبا  هک  مرادن  نانیمطا  نم  ، اهنیا زا  هتـشذگ 
هاگآ نآ  زا  ناناملـسم  همه  دوبن و  عقاو  اب  قباطم  هک  درک  لقن  يزیچ  هرـصب  مدرم  يارب  دوب  رادناتـسا  هک  يزور  یـسوم  وبا  میدـید 

: تسا هدرک  تیاور  ار  اریز  بلطم  دوخ  حیحص  رد  ملسم.دندوبن 

امـش تفگ  نانآ  هب  وا.دندناوخ  نآرق  دـندش و  دراو  وا  رب  درم  دصیـس.داتسرف  هرـصب  لها  نایراق  دزن  ار  یـسک  يرعـشا  یـسوم  وبا  »
تواسق هک  دینکن  توالت  ، نآرق درذگب و  ینالوط  یتدـم  ادابم  .دـینک  توالت  نآرق  سپ  دـیتسه  ناشیا  نایراق  هرـصب و  لها  نابوخ 

هروس ریظن  یتخس  لوط و  رد  هک  ار  يا  هروس  ام  و.تفرگ  بلق  تواسق  ار  امش  زا  شیپ  دارفا  هک  هنوگ  نامه  درک  دیهاوخ  ادیپ  بلق 
زا رپ  نابایب  ود  مدآ  دـنزرف  رگا  مدوب : هدرک  ظفح  نم  هک  ار  يرادـقم  نآ  رگم...میدرب  رطاخ  زا  سپ  میدرک  یم  تءارق  دوب  تءارب 

هتسویپ ام  و.دنک  یمن  رپ  كاخ  زج  ، زیچ چیه  ار  مدآ  دنزرف  نورد  دوب و  دهاوخ  موس  نابایب  يوجتسج  رد  هنیآ  ره  دشاب  هتـشاد  لوپ 
هدرپس رطاخ  هب  هک  يرادـقم  نآ  زجب  مدرک  شومارف  ارنآ  نم  سپ  میتسناد  یم  تاحیبست  هیبش  ار  نآ  هک  میدـناوخ  یم  ار  يا  هروس 

یم هتشون  امش  ندرگ  رد  یتداهـش  ناونع  هب  دیهد و  یمن  ماجنا  هک  دییوگ  یم  ار  يزیچ  ارچدیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  :» مدوب
تمایق زور  دوش و 
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نآرق هب  یتهابش  چیه  تسین و  نآرق  زا  عطق  روطب  تسا  هدرک  لقن  یـسوم  وبا  هک  ار  ییاهترابع  ( 7 « ) .دیوش یم  تساوخ  زاب  نآ  زا 
هک یماگنه  تسا و  هتـشاذگ  یمن  ثیدـح  نآرق و  نایم  یقرف  ،و  هدوب يرکف  یگتفـشآ  راچد  ، یـسوم وبا  يوق  لاـمتحا  هب  و.درادـن 

.تفای یمن  رد  بوخ  ار  نآ  درک و  یمن  تیاور  تسرد  درک  یم  لقن  یثیدح 

هب ار  دوخ  شالت  ،و  هدوب تسدـمه  نایفـس ، وبا  نب  هیواعم  هشیاع و  نینمؤملا  ما  ریبز و  ، هحلط اـب  ، هئطوت رد  یـسوم  وبا  نم  هدـیقع  هب 
ره.دـنرادرب تسد  ماما  يرای  زا  ات  دـنک  عناق  ار  هفوک  مدرم  دـش  یم  قفوم  وا  رگا.دربب  نیب  زا  ار  ماما  تفالخ  ات  تسا  هدرب  یم  راـک 

يرود زا  ،و  تسناد یمن  نیما  ار  یـسوم  وبا  ، ماما هک  تسا  نشور.دوب  هتفرگ  نایاپ  ، تعیب نیتسخن  لاس  نامه  رد  ماما  تموکح  هنیآ 
.دوب هاگآ  شدوخ  زا  هژیوب  و  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  هب  تبسن  وا 

وبا ياج  ات  داتـسرف  هفوک  هب  رادناتـسا  ناونع  هب  ار  هباحـص  زا  یکی  باهـش  نب  هراـمع  تفرگ  ماـجنا  تعیب  هک  نیا  زا  سپ  ع )  ) ماـما
هنیدـم هب  هفوـک  هب  ندیـسر  زا  شیپ  ، درک لـتق  هب  دـیدهت  ار  وا  دـلیوخ  نب  هحیلط  هـک  نـیا  زا  سپ  هراـمع  نـکیل  و.دریگب  ار  یـسوم 

رتشا کلام  تساوخ  هب  خساپ  روظنم  هب  ار  یـسوم  وبا  ع )  ) ماما سپـس.دوب  مارآان  هراومه  نامثع  لتق  زا  سپ  تینما  هتـشر.تشگزاب 
دوب نمی  لها  یسوم  وبا  اریز  تشاد  ریخ  راظتنا  وا  هلیـسو  هب  رتشا.درک  تیبثت  هفوک  رد  ، دوش اقبا  دوخ  ماقم  رد  وا  تشاد  تسود  هک 
رهـش نآ  مدرم  زا  تخاـس و  هفوک  هناور  ار  رفعج  نب  دـمحم  رکب و  وبا  نب  دـمحم  ع )  ) ماما.دـندوب نمی  لـها  زا  هفوک  مدرم  رتشیب  و 

نارای اب  ماگمه  دنوش و  جیسب  ات  تساوخ 
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ناگداتـسرف نآ  اما.دـندرگرب  توـخا  يردارب و  هب  مدرم  اـت  دـهاوخ  یمن  يدوـبهب  زج  يزیچ  هک  نیا  ،و  دنـشاب ادـخ  نـید  راـصنا  و 
.دوب نانآ  فده  هار  رس  رب  عنام  نیرتگرزب  یسوم  وبا  يریگعضوم  و.دنتفاین  یقیفوت 

نم و ندرگ  رد  نامثع  تعیب  هک  مسق  ادخ  هب  :» تفگ تخیر و  نوریب  تشاد  لد  رد  هچنآ  ، دنتفرگ تخس  یـسوم  وبا  هب  هک  یماگنه 
نالتاق اب  راکیپ  ماجنا  زا  سپ  رگم  مینک  یمن  گنج  یسک  اب  ام  دشابن ، هزرابم  زج  يا  هراچ  رگا  و.تسا  نت  ود  امـش  بحاص  ندرگ 

( . 8 « ) دنشاب هک  اجک  ره  رد  نامثع 

ماما اب  تعیب  هک  تشادن  رواب  تسوا و  ندرگ  هب  ، شگرم زا  سپ  یتح  ، نامثع تعیب  هراومه  هک  دوب  دقتعم  یـسوم  وبا  ، بیترت نیا  هب 
نالتاق اب  دیاب  ، دشاب ریزگان  گنج  زا  هک  یتروص  رد  دوب  دقتعم  وا.دنک  یم  باجیا  ار  وا  يادن  هب  نتفگ  کیبل  وا و  زا  تعاطا  ، هدنز

زا سپ  دـندوب ، نامثع  لتق  هب  ناگدـننک  توعد  نیتسخن  هک  هناگ  هس  ناربهر  اـب  هزراـبم  یـسوم  وبا  رظن  زا  اـما.دریگ  ماـجنا  ناـمثع 
! دوب تکاس  دیاب  نانآ  ربارب  رد  هکلب  ، تسین زیاج  اهنت  هن  - هرصب رد  ع )  ) ماما تموکح  بصغ 

ایآ : تفگ ،و  داد رارق  بطاخم  ار  وا  ، یناویح ریخ  دـبع  هک  اج  نآ  ، تخیر نوریب  تشاد  لد  رد  هچنآ  یـسوم  وبا  رگید  راب  کـی  هتبلا 
هدز رس  یلمع  یلع  زا  ایآ  : دیسرپ وا  زا  ریخ  دبع  سپ.يرآ  : تفگ دندوب ؟ یلع  اب  ناگدننک  تعیب  هلمج  زا  ریبز ) هحلط و   ) رفن ود  نیا 
یم دوخ  لاح  هب  ار  وت  ، سپ یتسنادـن  وت  هک  نونکا  : تفگ وا  هب  ریخ  دـبع.مناد  یمن  : داد باوج  ؟ دوش وا  تعیب  ضقن  بجوم  ات  تسا 

هدشن فرحنم  یمالـسا  تعیرـش  زا  شیگدنز  تدم  مامت  رد  ع )  ) ماما هک  تسناد  یم  یـسوم  وبا  ، دیدرت یب  ( 9  ) ...ینادب ات  مراذگ 
هک دناد  یمن  دیوگ  یم  همه  نیا  اب  تسا و 
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هـس ناربهر  ياهدرواتـسد  یـسوم  وبا  هک  دوب  نآ  يارب  اهنیا  مامت.هن  ای  دشاب  زیاج  وا  تعیب  نتـسکش  ات  تسا  هدرک  يراک  ع )  ) یلع
دوب هدرک  رارقا  نیدب  نامگ  یب  تفگ  یم  ار  تقیقح  رگا  وا  هک  یتروص  رد  ، دـنک ینابیتشپ  يرادـهاگن و  ع )  ) ماما دـض  رب  ار  هناگ 

شخب نایز  ناربهر  نآ  هتساوخ  یسوم و  وبا  فده  يارب  رارقا  نیا  اما.دنا  هتـسکش  ار  ماما  تعیب  یهجوم  لیلد  نودب  رفن  ود  نآ  هک 
.دوب

هتفگ یـضعب.دندناسر  ماما  عـالطا  دوب ، هداد  يور  هچنآ  دنتـشگرب و  وا  دزن  ، دوب « راـق يذ  » رد وا  هک  یماـگنه  ع )  ) ماـما ناگداتـسرف 
.دناسرب ماما  ضرع  هب  ار  ارجام  ات  دنداتسرف  ماما  دزن  ار  صاقو  یبا  نب  هبتع  نب  مشاه  رفن  ود  نآ  ، دنا

لکشم لح  دیلک 

هفوک مدرم  هک  یتقو  ات  ،و  لکشم نیا  لح  دیلک  وا  يرانک  رب  تسا و  لکشم  نیتسخن  دوخ  یـسوم  وبا  هک  دوب  نشور  ع )  ) ماما يارب 
مهم نآ  ماـجنا  هدـهع  زا  هـک  ، دـنک يربـهر  ار  یـشترا  تسناوـت  دـهاوخن  ع )  ) ماـما زگره  دـنهد  یم  شوـگ  یـسوم  وـبا  نخـس  هـب 
اریز ، نک اهر  دوخ  لاح  هب  ار  مدرم  :» تشون همان  نآ  رد  داتسرف و  يا  همان  وا  يارب  هبتع  نب  مشاه  هلیسو  هب  هک  دوب  نیمه  يارب.دیآرب 

رب نم  : تشون ع )  ) ماما هب  مشاه  دز ، زاب  رس  ماما  نامرف  ماجنا  زا  یسوم  وبا  !« ینک يروای  ارم  قحب  هک  نآ  زج  مدادن  تیالو  ار  وت  نم 
ات داتسرف  ار  رسای  نب  رامع  و  ع )  ) نسح ( ، ع  ) ماما سپ.تسا  راکشآ  ینلع و  شینمـشد  هک  وج  هزیتس  هاوخدوخ و  ، مدش دراو  يدرم 

یـسوم وـبا  يارب  يا  هماـن  وا  هارمه  هـب  داتـسرف و  هفوـک  رادناتــسا  ناوـنع  هـب  مـه  ار  بـعک  نـب  هـظرق  دـنهاوخب و  کـمک  مدرم  زا 
مدرم زا  ات  مداتسرف  ار  رامع  و  ع )  ) نسح نم  انامه  :» تشون
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!و ریگب هرانک  ام  راک  زا  ، تسا دورطم  هدـیهوکن و  وت  لامعا  ، مداتـسرف هفوک  یلاو  ناونع  هب  زین  ار  بعک  نب  هظرق  دـنهاوخب و  کمک 
«. دزاس ادج  تدنب  زا  دنب  دوش  هریچ  وت  رب  دنک و  هزرابم  وت  اب  رگا  دنک و  هزرابم  اراکشآ  وت  اب  ات  ما  هداد  روتسد  وا  هب  یتفرن  رگا 

.دنداد تبثم  خساپ  ود  نآ  هب  هفوک  لها  دندیسر و  دوخ  فده  هب  رامع  و  ع )  ) نسح تفرگ و  هرانک  یسوم  وبا  سپ 

رامع و  ع )  ) نسح هب  شیوخ  تساوخ  هب  رتشا  هک  نیا  ات  دنام  دوخ  ياج  رد  تفرن و  رانک  یـسوم  وبا  هک  دیوگ  یم  يرگید  تیاور 
- یناد یم  حالص  رگا  :»... درک ضرع  ماما  هب  رتشا.دید  یم  دوخ  ماقم  رد  یـسوم  وبا  ندنام  یقاب  لوؤسم  ار  دوخ  وا  هک  ارچ  ، تسویپ

یم ناـمرف  نـم  زا  سک  ره  زا  شیب  ، رهــش نآ  مدرم  اریز  ، تـسرفب ود  نآ  لاـبند  هـب  ارم  - ناــنمؤم ریما  يا  دراد  یمارگ  ار  وـت  ادــخ 
دراو رتشا  نوچ.وش  قحلم  ناشیا  هب  مه  وت  : دومرف ع )  ) ماـما سپ  «. دزرون تفلاـخم  نم  اـب  ناـشیا  زا  یـسک  مراودـیما  مورب  رگا  ، دـنرب

یم توعد  ار  ناشیا  هک  نیا  رگم  دنیبب  يدجـسم  ای  ینمجنا  رد  ار  يا  هدع  هلیبق  نآ  نایم  هک  درک  یمن  رذگ  هلیبق  چیه  هب  ، دش هفوک 
.دییایب يرادنامرف  خاک  ات  نم  لابند  هب  : تفگ یم  درک و 

لوغـشم مظعا  دجـسم  رد  یـسوم  وبا  هک  دش  دراو  یلاح  رد  وا  دـش و  غولـش  رـصق  ، هاگ نآ  دیـسر  خاک  هب  مدرم  زا  یهورگ  اب  سپ 
،و تسا هدینـش  هنتف  هراـبرد  ص )  ) ربماـیپ زا  تفگ  یم  هک  دوـب  هدرک  مرگرـس  یتـیاور  لـقن  هب  ار  ناـنآ  دوـب و  مدرم  يارب  ینارنخس 

ص)  ) ربمایپ هک  یتسارب  : تفگ وا  باوج  رد  مه  ، رسای نب  رامع.دوش  هنتف  نآ  رد  دراو  هک  یسک  زا  تسا  رتهب  فرط  یب  صخش 
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دنک راکنا  ار  وا  دوش و  هریچ  وا  رب  دهاوخب  هک  یـسک  رب  دـنوادخ  : تفگ دـعب  ،و  وت مایق  زا  تسا  رتهب  وت  دوعق  ; تسا هتفگ  وت  هب  اهنت 
.تسا زوریپ  بلاغ و 

ار ام  دش و  رصق  لخاد  هک  تسا  رتشا  نیا  یسوم  وبا  يا  : دنتفگ یم  هک  یلاح  رد  دندش  دجـسم  دراو  یتحاران  اب  یـسوم  وبا  نامالغ 
خاک زا  ردام  یب  يا  :» درک شاخرپ  وا  هب  رتشا  ، دش خاک  دراو  دـمآ و  دورف  ربنم  زا  یـسوم  وبا  ، سپ.درک نوریب  اج  نآ  زا  دز و  کتک 

: تفگ رتشا  ، هدب تلهم  ار  بشما  کی  : تفگ یسوم  وبا  يدوب  ناقفانم  ءزج  لوا  زا  وت  دنگوس  ادخ  هب  ! دشکب ار  وت  ادخ  ! وش نوریب  ام 
زا تفرگ و  ار  نانآ  ولج  رتشا  یلو  دـندومن  یـسوم  وبا  لاوما  تراغ  هب  عورـش  مدرم.ینامب  خاک  رد  ار  بشما  دـیابن  اما  يراد  تلهم 

.دسرب وا  هب  مدرم  تسد  تشاذگن  هاگ  نآ  ، ما هداد  هانپ  ار  وا  نم  : تفگ ،و  درک ناشنوریب  خاک 

ریز وا  هکلب  ; زگره ; دوبن نارادناتسا  رگید  دننامه  یسوم  وبا  اریز  ، تشاد روز  هب  لسوت  هب  زاین  ، یسوم وبا  زا  یـصالخ  يارب  ماما  هتبلا 
فرط یب  يزیرنوخ  هزرابم و  هب  تبسن  تشاد و  رظن  فالتخا  اهنت  ، ماما اب  ، وا رگا  و.درک  یم  هئطوت  ماما  دض  رب  ماما  يرادناتـسا  رتچ 

.دنک يو  میدقت  - تسا فلاخم  ماما  رظن  اب  هک  نیا  لیلد  هب  - ار دوخ  يافعتسا  هک  دوب  یفاک  ، دوب

يا هزرابم  نانچ  زا  هراومه  ماما  نوچ  وا  دـض  رب  هن  ، داتـسیا یم  ماما  راـنک  رد  دـیاب  دوب  ناناملـسم  راـکیپ  فلاـخم  وا  رگا  یتسار  هب 
هب قفرم  ات  هناگ  هس  ناربهر  ياهتـسد  لاح  نامه  رد  اما  .دیـشوک  یم  فـالتخا  نتـشادرب  ناـیم  زا  حالـصا و  يارب  درک و  یم  زیهرپ 

يرفن رازه  هس  شترا  اب  نت  هس  نآ  هک  تسا  نیا  دنک  یم  لقن  ام  يارب  خیرات  هچ  نآ.دوب  هدش  هدولآ  نوخ 
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زا ار  رهش  نآ  مدرم  زا  رتشیب  ای  ناشرکشل و  دارفا  دادعت  هب  دنوش  وربور  گنج  نادیم  رد  ماما  اب  هک  نیا  زا  شیپ  ،و  دندش هرصب  دراو 
نتخیر اب  هک  ار  ناشیاهدروآتـسد  دـهاوخ  یم  دـنک و  یم  دـیکات  ار  ناشیا  لامعا  نیا  همه  اب  یـسوم  وبا  ارچ  ، سپ.دـندروآ رد  ياپ 

نانآ ع )  ) ماما هک  یتروص  رد  ، دراد زاب  ماما  هب  نتسویپ  زا  ار  هفوک  مدرم  دنک و  يرادساپ  تسا  هدمآ  تسد  هب  هرـصب  مدرم  ياهنوخ 
؟ دنشاب وا  فلاخم  دوب  ملاظ  رگا  دننک و  یهارمه  ار  وا  دوب  مولظم  وا  هک  یتروص  رد  دنشاب و  هتشاد  روضح  ات  دهد  یم  مسق  ار 

نابیتشپ دوب و  مالسا  فلاخم  هکلب  مالـسا ، روای  هن  دوب و  هنتف  راتـشک و  فلاخم  هن  وا  هک  میریگ  یم  هجیتن  درم  نیا  يریگعـضوم  زا 
يریگعضوم اب  یسوم  وبا  هک  يدارفا  نآ.دوب  راکیپ  نآ  هب  تبسن  درف  نیرت  یضاران  ماما  سپ.دندرک  یم  هزرابم  مالسا  اب  هک  یناسک 

رد ، ماما هک  یبلاطم  هلمج  زا.دندوب  هدرک  عورش  ار  دوخ  گنج  «، راق يذ  هب  ع )  ) ماما ندیسر  زا  شیپ  درک ، یم  کمک  نانآ  هب  دوخ 
: دوب نیا  ، دومرف نانآ  هب  هفوک  مدرم  اب  رادید 

تسا و هدش  لصاح  ام  دوصقم  دنتـشگ  زاب  نانآ  رگا  سپ  ، مینک رادید  ار  هرـصب  مدرم  زا  نامناردارب  ، مه اب  ات  مدرک  توعد  ار  امـش  »
يراک ام  دننک  زاغآ  ام  رب  متس  هب  تسد  ناشیا  ات  میریگ  یم  هلصاف  نانآ  زا  مینک و  یم  يزاس  هراچ  ارادم  اب  ام  دندرک  تجاجل  رگا 

(10 « ) .هللااب الا  هوق  و.دشاب ال  هتشاد  دوجو  داسف  نآ  لابند  هب  هک  نیا  رگم  ، مینک یمن  كرت  هللا  ءاش  نا  دشاب  تحلـصم  نآ  رد  هک  ار 
نامز نآ  ثداوح  رد  يدایز  ریثات  وا  يریگعضوم  نوچ  ، میدناشک ازارد  هب  ار  یسوم  وبا  دروم  رد  نخس  ام 
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.تشادرب رد  مالسا  ناهج  يارب  یکانرطخ  جیاتن  هک  درک  يزاب  یشقن  نیفص  گنج  نایاپ  زا  دعب  وا  هک  یتسارب.تشاد 

رگید ریثا و  نبا  ، يربط.دوب نت  رازه  هدزاود  هب  کیدزن  نانآ  رامـش.دندش  نوریب  ماـما  يراـی  يارب  هفوک  مدرم  زا  يدادـعت  ، ماـجنارس
وبا.دـنیآ یم  امـش  يوس  هب  ، درم کی  رازه و  هدزاود  هفوک  زا  : » دومرف ع )  ) ماما هک  دـنا  هدرک  لقن  ناثدـحم  زا  يا  هدـع  ناـخروم و 

نت کی  هن  دوب و  دایز  نت  کی  هن  ، مدرمش ار  اهنآ  مداتـسیا و  « راق يذ  » رد یلت  يالاب  : دیوگ یم  ثیدح  نیا  يوار  یباحـص )  ) لیفطلا
( . 11  ) مک

همان تفرگ و  یسوم  وبا  هک  یعضوم  نکیل  و.دتسرفب  ماما  هارمه  ار  دوخ  نادرم  زا  رازه  اههد  تسناوت  یم  هفوک  هک  تسین  يدیدرت 
نآ مدرم  ياهمیمـصت  هتـشر  نتـسسگ  مه  زا  رد  مدرم  ياـهلد  رد  ریبز  هحلط و  ینید  هاـگیاج  نینچمه  ، وا عقوم  نینمؤملا و  ما  ياـه 

.تسا هدوبن  ریثات  یب  ع )  ) ماما هب  نتسویپ  زا  رهش 

تسیب زا  شیب  ماما  هاپس  ، همه نیا  اب  .دنتسویپ  وا  هب  سیق  دبع  هلیبق  زا  یعمج  تفر  یم  هرصب  يوس  هب  دوخ  هاپـس  اب  ماما  هک  یماگنه 
رازه دص  رب  غلاب  ار  نآ  دنا  هدرک  لقن  دایز  هک  یناسک  تسا و  فلتخم  تایاور  هناگ  هس  ناربهر  هاپس  رامش  نییعت  رد  ، دوبن نت  رازه 

ار عافد  نیرتشیب  ماما  هزرابم  رد  هبـض  ینب  دزا و  هلیبق  هتبلا.دنا  هداد  لزنت  رازه  یـس  هب  دنا  هدرک  دادملق  مک  هک  ینانآ  دـنا و  هتـسناد 
.دندوب راد  هدهع 

حلص ياهشالت 

یم هک  دنا  هدرک  ییاهیزیرنوخ  هرـصب  رد  شنانمـشد  دید  یم  هک  نآ  اب  وا.درکن  یتسدشیپ  نمـشد  اب  هزرابم  رد  ، هرـصب رد  ع )  ) ماما
هب ینمـشد  ياج  هب  تملاسم  ینیزگیاج  تهج  ار  دوخ  شـشوک  تیاهن  هک  نیا  زا  شیپ  وا  اما.دنک  هیجوت  ار  نانآ  اب  راکیپ  تسناوت 

اب هزرابم  هب  دزن و  تسد  يراک  نینچ  هب  ، دریگ راک 
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هک یهانگ  یب  ياهنوخ  هب  ات  ، درادرب نایم  زا  یلکب  ار  نآ  ،و  دـنک راهم  ار  بوشآ  هک  دوب  نیا  ع )  ) ماما دوصقم  هتبلا.تساخنرب  نانآ 
رد ینید  تموـصخ  هنیمز  لـیلد  هب  - هـک دنتـسه  ناناملـسم  زا  نـت  نارازه  رگا  .دوـشن  هفاـضا  يرگید  ياـهنوخ  تـسا  هدـش  هـتخیر 

هدوت يارب  ،و  درک یم  هماقا  ار  دوخ  تموصخ  لیلد  ، ینانمـشد نینچ  يارب  تسا  مزال  سپ  ، تسا هدـش  هبتـشم  نانآ  رب  ، رما - ناشیاهلد
.داد یم  ناشن  ار  تسار  هار  ناملسم  مدرم 

داهنشیپ دنک و  تبحـص  ناشیا  اب  ات  داتـسرف  هناگ  هس  ناربهر  شیپ  ینزیار  هب  ار  ورمع  نب  عاقعق  ع )  ) ماما هک  دننک  یم  لقن  ناخروم 
.دوبن زین  ، نامثع لتق  هب  نیمهتم  هلمج  زا  دوب و  شنیب  نخس و  لها  عاقعق  ، دهد نانآ  هب  شزاس 

زاب ماما و  اب  تعیب  شزاس و  حلـص و  هب  تشگزاب  يارب  ار  ناربهر  تسا  هتـسناوت  هک  دـش  تباث  شیارب  تخادرپ و  ینزیار  هب  عاـقعق 
هرابرد سپـس  ،و  دنک دعاقتم  ، دوب هدش  هتـسسگ  مه  زا  هرـصب  ياهدادیور  نامثع و  لتق  رثا  رد  هک  یتدـحو  هب  ناناملـسم  ندـنادرگ 

.دشیدنیب ، تفگ دنهاوخ  نخس  نامثع  نالتاق  هب  عجار  هناگ  هس  ناربهر  هچنآ 

وا اما.دش  هرـصب  هناور  تسب و  دیما  یکین  ریخ و  هب  ماما.دـیناسر  وا  عالطا  هب  ار  دوخ  يوگتفگ  هجیتن  تشگرب و  ماما  تمدـخ  ریفس 
.تسوا زا  رترب  اهنآ  یمزر  ياهیگدامآ  شزاس و  حلص و  ات  دنراد  شیارگ  گنج  هب  رتشیب  شنانمشد  هک  تفایرد 

داد ربخ  دمآ و  وا  دزن  يدرم.دش  لزلزت  راچد  هزرابم  رد  ، تسا ماما  نایرگـشل  نایم  رد  ، رـسای نب  رامع  ، دـیمهف هک  یماگنه  ، ریبز هتبلا 
نآ اما.تسین  یلع  هاپـس  نایم  وا  هن  : تفگ وا  هب  ریبز.تسا  هدز  فرح  وا  اب  تسا و  هدـید  ع )  ) یلع هاپـس  نایم  ار  رـسای  نب  راـمع  هک 

زا یکی  ریبز  ، سپ.تسا ع )  ) یلع هاپس  نایم  اعقاو  هک  درک  دیکات  رگید  راب  کی  درم 
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ریبز.داد رارق  دـییات  دروم  ار  ربخ  یتسرد  تشگرب  وا  دزن  دـصاق  هک  یماگنه.دـنیبب  کیدزن  زا  ار  تقیقح  ات  داتـسرف  ار  دوخ  ناـسک 
ریاس هچنآ  زا  ریبز.درک  شریشمش  نداد  تکرح  هب  عورـش  ، داتفا شمادنا  رب  هزرل  و  !« داب روای  رای و  یب  ، ای ،و  داب هدیرب  شینیب  : » تفگ

یم راکمتـس  هورگ  ار  وت  ! راـمع يا  ار  وت  داـب  هدژم  :» دومرف ، راـمع هب  يزور  ص )  ) ربماـیپ هک  نیا  ; دوـب هاـگآ  ، دنتـسناد یم  باحـصا 
نامه هرـصب  هورگ  دوش و  هتـشک  گنج  نیا  رد  رامع  هک  دیـسرت  ریبز  « .دوب دهاوخ  ریـش  هعرج  دنچ  وت  یندیماشآ  نیرخآ  ،و  دنـشک

.دنشاب راکمتس  هورگ 

نآ اب  هاپـس  ود  نایم  ، سپ.دنک مامت  شقیفر  وا و  هب  ار  تجح  هک  تساوخ  ع )  ) ماما.دـنام دوخ  عضوم  رد  ریبز  ، هدـیقع نآ  مغر  یلع 
نانآ اب  حالـس  نتـشاد  نودب  ماما.دنتـسیرگن  یم  ناشیا  هب  مدرم  و.دندوب  راوس  دوخ  بسارب  مادک  ره  هک  یلاح  رد  درک  تاقالم  ود 

ناشیا هک  یماگنه  درادـن  ار  نانآ  اب  گنج  دـصق  دـهد  ناشن  هک  ، دوب نآ  ماما  فدـه  ، دوب حلـسم  نادـند  ات  ریبز  یلو.درک  تاـقالم 
ماما ، دنتـشارفارب ، ادـخ نامرف  يارجا  يارب  نامثع و  یهاوخنوخ  هناشن  هب  ار  ماما  لـباقم  رد  شروش  مچرپ  دـندرک و  یناـمرفان  راـهظا 

يراوس بکرم  ، هحلسا امش  هک  دنگوس  مدوخ  ناج  هب  :» دومرف داد و  رارق  بطاخم  ار  نانآ  وا  ، دزادنا ادخ  دای  هب  ار  ناشیا  ات  تساوخ 
هتشر هک  دیشابن  ینز  نآ  دننام  دیسرتب و  ناحبس  يادخ  زا  سپ.دیا  هتشاذگن  ادخ  هاگـشیپ  رد  يا  هناهب  ،و  دیا هدید  هیهت  ار  يدارفا  و 

امش نوخ  نم  دیرامش و  مرتحم  ارم  نوخ  امش  هک  متسین  امش  ردارب  نآ  نم  ایآ.تسسگ  یم  مه  زا  هرابود  ماکحتسا  زا  سپ  ار  دوخ 
رد.وت :» تفگ ریبز  ؟ دـش وت  ندـمآ  ثعاب  زیچ  هچ  : دومرف ریبز  هب  »؟ تسا هدرک  لالح  امـش  رب  ارم  نوخ  هک  تسا  هداتفا  یقافتا  اـیآ  ؟ ار

هک یلاح 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 439 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا هتسیاش  مه  نامثع  زا  سپ  نم  ایآ  : » دومرف ع )  ) ماما  . یتسین تفالخ  هب  ام  زا  رتراوازـس  وت  منیب و  یمن  راک  نیا  هتـسیاش  ار  وت  نم 
هک نیا  ات  ( . دوب بلطملا  دـبع  رتخد  هیفـص  رـسپ  ریبز  نوچ   ) میدروآ یم  باسح  هب  بلطملا  دـبع  نادـنزرف  زا  ار  وت  ام  ؟ متـسین راـک 
رد یهاوخ  یم  نم  زا  ار  نامثع  نوخ  ایآ  ! ریبز يا.تخادنا  ییادج  وت  ام و  نایم  دش و  گرزب  ، وت تسیاشان  دنزرف  ( ، هللا دبع   ) ترسپ
اب ، دوب سک  همه  زا  رت  تخس  رـس  نامثع  زا  عافد  هب  تبـسن  هک  ار  ام  زا  يدرف  زورما  دنوادخ  ؟ يدش وا  لتق  ثعاب  دوخ  وت  هک  یلاح 

 . تسا هدرک  وربور  ، دیدنسپ یمن  هچنآ 

هک ار  يزور  يراد  رطاخ  هب  ایآ  ریبز ! يا  :» دز مه  رب  ار  وا  میمـصت  درک و  موکحم  ار  وا  هک  دش  روآدای  ار  يزیچ  وا  هب  ماما  ، ماجنارس
مدرک و وا  هب  ور  نم  دـیدنخ و  درک و  نم  هب  یهاـگن  ص )  ) ربماـیپ سپـس ، میتشذـگ  وت  رب  منغ  ینب  هلیبـق  ناـیم  رد  ص )  ) ربماـیپ اـب 

هار وا  رد  یگدوهیب  :» دومرف وت  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  سپـس.تسا  هدرکن  اهر  ار  یگدوهیب  ، بلاط وبا  رـسپ  : یتفگ وت  ، هاگ نآ.مدـیدنخ 
مرطاخ هب  شیپ  زا  وت  رگا  ! يرآ ایادخ  راب  :» داد باوج  ریبز  »؟ يراکمتـس وا  هب  تبـسن  هک  یلاح  رد  دیگنج  یهاوخ  وا  اب  وت  و.درادـن 

هحلط هک  تشاد  راظتنا  ع )  ) ماـما یتسار  هب  «. درک مهاوخن  گـنج  وت  اـب  زگره  مسق  ادـخ  هب.مدرک  یمن  یط  ار  هار  نیا  يدوب  هدروآ 
راکمتس وا  هب  تبـسن  هک  یلاح  رد  دیگنج  دهاوخ  یلع  اب  وا  هک  دشاب  هداد  عالطا  ریبز  هب  ص )  ) ربمایپ رگا  اریز.دورب  ار  ریبز  هار  مه 

یلع اب  شا  هزرابم  رد  زین  هحلط  هک  نیا  رب  تسا  ص )  ) ربمایپ بناج  زا  یهاوگ  نآ  تقیقح  رد  ، تسا
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رثاتم ، اهنیا همه  اب  ، هحلط.دوب رت  هناملاظ  رتنـشخ و  هکلب  ریبز ، عضوم  دـننام  ع )  ) یلع هب  تبـسن  هحلط  عضوم  اریز  ، تسا راکمتـس  (ع )
هک يزور  نآ  : دومرف باوج  رد  ع )  ) ماما.يدـناروش ناـمثع  رب  ار  مدرم  وت  : تفگ ع )  ) ماـما هب  و.دـنام  یقاـب  دوـخ  یتخـس  رب  دـشن و 

يا.تسا راکـشآ  تقیقح  ناـمه  دـنوادخ  هک  تسناد  دـنهاوخ  ناـنآ  ، درک دـهاوخ  راکـشآ  ار  مدرم  نییآ  نید و  تقیقح  دـنوادخ 
هب ات  يا  هدروآ  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  رسمه  وت  هحلط  يا.دنک  تنعل  ار  نامثع  نالتاق  دنوادخ  ؟ ینک یم  نامثع  یهاوخنوخ  ایآ  ! هحلط

تعیب وت  اب  : داد باوج  هحلط  ؟ يدرکن تعیب  نم  اب  وت  ایآ  ؟ يا هتشاد  ناهنپ  هناخ  رد  ار  دوخ  رـسمه  هک  یتروص  رد  یگنجب  وا  هلیـسو 
رد ریبز  تکرـش  تلع  تفر  رانک  سپـس  دیگنج و  یمک  ،و  دـنام دوخ  هاپـس  رد  ریبز.منک  یتخـسرس  وت  اب  ات  تسا  نم  رب  یلو  مدرک 

.دنک يریگ  هرانک  گنج  زا  دهاوخ  یم  هک  دوب  هداد  عالطا  شرسپ  هب  وا  ، دوب سرت  هب  وا  ندرک  مهتم  شرسپ و  کیرحت  گنج 

رفن دنچ  ماما  دارفا  زا  دش و  باترپ  هرصب  رکشل  ياهریت  اما.دنشابن  هورگ  نآ  اب  گنج  رگزاغآ  هک  داد  روتسد  شباحصا  هب  ع )  ) ماما
هب ماما  نارای  هک  نیا  ات  داد  یمن  هزاجا  وا  یلو  ، دهد دربن  هزاجا  ات  دنتساوخ  وا  زا  و.دندروآ  يو  دزن  ار  اه  هتشک  ماما  نارای.تشک  ار 

ار نآرق  نیا  هک  تسیک  : تفگ ،و  درب هار  دوخ  باحصا  نایم  ار  نآ  تفرگ و  تسد  يور  ار  نآرق  ع )  ) ماما ، ماجنارس .دندمآ  رد  هلان 
دـش و دـنلب  اـج  زا  هفوک  مدرم  زا  یناوج  سپـس  دوش ؟ هتـشک  هار  نیا  رد  دوـخ  ،و  دـناوخب تسا  نآرق  رد  هچنآ  هب  ار  ناـنآ  دریگب و 

یسک درک و  رارکت  ار  دوخ  دایرف  هرابود  دنادرگ و  ور  وا  زا  ع )  ) ماما ، نم : درک ضرع 
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يو هب  داد و  وا  هب  ار  نآرق  سپس.ناوج  نامه  رگم  تفرگن  وا  تسد  زا  ار  فحصم  یسک  دروآرب و  دایرف  زاب.تفرگن  ماما  زا  ار  نآ 
امـش ام و  نوخ  رد  رظان  ادخ  ،و  نآرق نیا  رخآ  ات  لوا  زا  امـش  ام و  نایم  : دیوگب نانآ  هب  دـهد و  ناشن  ناشیا  هب  ار  نآ  ات  داد  روتـسد 
دوخ نارای  هب  ع )  ) یلع هاگ ، نآ.دنداد  رارق  دوخ  ریت  فده  ار  وا  نانمـشد  ، لباقم رد  یلو  ، داد ماجنا  ار  ماما  هدومرف  ناوج  نآ  .دشاب 

.دش لالح  ناشیا  اب  دربن  نونکا  : دومرف ای  دش و  حابم  نانآ  ندز  امش  هب  نونکا  : دومرف

گنج

نانآ ،و  دندرکن راتفر  فاصنا  هب  ناشدوخ  نم و  نایم  ، دـندرکن يراددوخ  نم  هب  [ ...و نامثع  لتق  ] اوران تبـسن  نداد  زا  مسق  ادـخ  هب  »
رگمتـس و یهورگ  ناشیا  دنا  هتخیر  ناشدوخ  هک  دنبلط  یم  ار  ینوخ  دنا و  هدرک  كرت  ار  نآ  دوخ  هک  دنهاوخ  یم  ار  یقح  نم  زا 
هک منک  بآ  رپ  ار  یـضوح  نانآ  يارب  ، دـنگوس ادـخ  هب.تسا  یهارمگ  تملظ و  نیک و  رهز  یگریت و  ناشیا  نطاب  رد  دـنراکهبت و 

.دنماشاین یبآ  مه  نآ  زا  سپ  دنوشن و  نوریب  نآ  زا  باریس  ، مشکب ار  نآ  بآ  دوخ 

نم رب  ار  مدرم  دنتـسکش و  نم  اب  ار  دوخ  تعیب  ، دنتـشاد اور  متـس  نم  هب  دندرک و  محر  عطق  نم  اب  ریبز ) هحلط و   ) نت ود  :» ایادخ راب 
بیـصن ناشراتفر  وزرآ و  ربارب  رد  ار  يدب  ،و  دنتـشر هک  ار  هچ  نآ  امرفم  راوتـسا  دنتـسب و  نانآ  هک  ار  هچنآ  لسگب  سپ  ، دـندناروش

او ار  تیفاع  دندرمـش و  راوخ  ار  تمعن  نانآ  یلو  ، مدش راتـساوخ  دنتـسکش  هک  یتعیب  هب  ار  نانآ  تشگزاب  گنج  زا  شیپ  ! نک نانآ 
دسرتب گنج  ياهنادیم  زا  هک  دوبن  یسک  ع )  ) یلع ماما  ( 12 « ) .دنداهن
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هتـــسویپ مــه  هــب  فوفـــص  ناــهارمه و  نــت  نارازه  ریبز و  هــحلط و  زا  یـــساره  وا  ، دـــناسارهب ار  وا  نمـــشد  دارفا  يداــیز  و 
هب اهنت  اهلاس  تشذگ  دز و  ار  كرـشم  بارعا  ندرگ  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  هک  تسا  ینامرهق  نامه  يو  هک  یتسارب  ، تشادن ، ناشیا

هورگ شنانمــشد  تـسا و  یمتح  هدــنیآ  رد  یگنج  نـینچ  هـک  تـسناد  یم  ص )  ) ربماـیپ ناـمز  زا  وا.دوـب  هدوزفا  وا  میمــصت  ورین 
زین وا.تسا  هنیک  رهز  یهایـس و  هشیاع ) ریبز و   ) ود نآ  ناـیم  رد  هک  دوب  هدرک  فیرعت  وا  يارب  ص )  ) ربماـیپ هک  دنتـسه  يراـکمتس 

هنوـگچ ار  ریبز  : دندیـسرپ ع )  ) یلع زا  ریبز ، اـب  رادـید  زا  سپ.دـش  دـهاوخ  نوریب  ملاـس  گـنج  نادـیم  زا  وا  دوـخ  هک  تـسناد  یم 
هدنشک.تسین نم  هدنشک  وا  :» داد باوج  ؟ دوب تعاجش  رد  فورعم  ،و  حالـس رد  قرغ  وا  يدوب و  هحلـسا  یب  وت  هک  یلاح  رد  ، يدید

هک تشاد  وزرآ  وا  اریز  ، وا ردام  هب  ياو.دـشک  یم  ارم  گنج  هکرعم  زا  نوریب  هک  کـچوک  يا  هداوناـخ  زا  ماـنمگ  تسا  يدرم  نم 
( . 13 « ) دنا هبتر  کی  رد  حلاص  هقان  هدننک  یپ  وا و  هک  دینادب.داد  یم  تسد  زا  ار  وا  شردام  شاک 

زا دنک و  هضرع  ناشیا  رب  ار  حلص  ات  دید  مزال  دوخ  رب  ، درک دنهاوخ  عورش  ار  گنج  - لاح ره  هب  - نانمشد ، تسناد یم  وا  هک  نیا  اب 
حلـص شریذـپ  زا  نانآ  رگا.ددـنب  راک  هب  اـه  يزیرنوخ  زا  يریگولج  يارب  ار  دوخ  شـشوک  تیاـهن  دـندرگرب و  هک  دـهاوخب  ناـنآ 

ع)  ) ماما سپس  دنشاب  شیوخ  لمع  هجیتن  رظتنم  دیاب  سپ  ، دندادن ماجنا  دوخ  تموصخ  رد  يراشفاپ  زج  يراک  ،و  دندرک يراددوخ 
نآ زا  ، دنتـسناوت یمن  ناـنآ  ،و  دوب نآ  هدـننک  رپ  دوخ  هک  دـنک  يدوباـن  گرم و  زا  زیربل  ناـنآ  يارب  ار  یـضوح  اـت  تفرگ  میمـصت 

نآ يارب  دنوادخ  زا  ماما.دنیآ  رد  باریس  ضوح 
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دنوادخ.دیامنب نانادب  ار  ناشلمع  نامرآ و  دب  يازـس  دیاشگب و  دنا  هتـسب  ود  نآ  ار  هچنآ  ات  تساوخ  وا  زا  تساوخ و  نیرفن  نت  ود 
.درک باجتسم  ار  وا  ياعد  مه 

یتدـم ره  ؟ زور ود  اـی  تسا و  هدوـب  زور  کـی  ایآ.دـنراد  رظن  فـالتخا  هرـصب ) گـنج   ) گـنج نیا  همادا  تدـم  هراـبرد  ناـخروم 
زا ناناملـسم  يزاـس  ادـج  رد  شرثا  یموش و  یتشز و  رد  هک  یتسارب  و.دوب  اـهگنج  نیرتنـشخ  نیرت و  تخـس  زا  گـنج  نیا  ، دـشاب

يرگید هدع  اب  يا  هدع  هداتـسیا و  مه  يوربور  رکـشل  ود  اب  ناناملـسم  هک  دید  یم  راب  نیتسخن  يارب  خـیرات.تشادن  ریظن  رگیدـکی 
.دتفا یم  نیمز  رب  نانآ  زا  هتشک  نارازه  ناشیاهریشمش  اب  دنگنج و  یم 

يا هقعاص  نوچ  ، درک زاغآ  ع )  ) ماما هاپس  هک  ار  يا  هلمح  اریز  ، كدنا یناج  یتافلت  اب  ، ماجنا دوز  ، تدم هاتوک  اما  ، دش عورش  گنج 
رد.درک رارف  هب  راداو  دـسرب  همین  هب  زور  هک  نیا  زا  شیپ  ار  ناـشیا  زا  نت  نارازه  دروآ و  رد  هزرل  هب  ار  هرـصب  شترا  هرکیپ  هک  دوب 

.دمآ بل  هب  شناج  هک  نیا  ات  دش  يراج  شندب  زا  نوخ  ،و  دروخ هحلط  هب  يا  هدنشک  ریت  گنج  نیح 

نانآ هارمه  هب  وا  دـندوب و  وا  اب  یعمج  هک  یلاح  رد  مدرک  روبع  هحلط  رانک  زا  : تفگ وا  هک  تسا  هدـش  لقن  هللا  دـبع  نب  بدـنج  زا 
رد ریـشمش  حورجم و  مدید  ار  هحلط  هاگ  نآ.دندوب  عمج  نانآ  فارطا  مدرم  هک  دندوب  يدایز  ناحورجم  ناشنایم  رد  دـیگنج و  یم 

ادـخ ناگدـنب  : تفگ یم  وا  هک  مدینـش  یم  نم  دـندرک و  یم  عافد  وا  زا  رفن  ود  رفن  ود  رفن و  کی  رفن  کی  وا  ناراـی  دوب و  شتـسد 
صالخ ار  تدوخ  دنیـشنب  تکوس  هب  تردام  : متفگ وا  هب  نم  ، سپـس.تسا رجا  يزوریپ و  يرادیاپ  لابند  هب  اریز  ! يرادیاپ يرادـیاپ 

ادخ هب  ! نک
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ار شنارای  ، هحلط هاگ  نآ.يا  هدرک  نایز  هدیـشک و  شود  هب  ار  هانگ  زا  يراب  هکلب  تسا ، راـک  رد  يزوریپ  هن  يراد و  يرجا  هن  مسق 
یهاوخب رگا  ، مسق ادخ  هب  : متفگ وا  هب  متسناوت  یم  ، منزب هزین  اب  ار  وا  متساوخ  یم  نم  رگا.دندش  رود  دندیسرت و  نانآ  یلو  دز  گناب 

وت : مـتفگ وا  هـب  ، سپــس.ترخآ اـیند و  تکـاله  هـب  مدـش  كـاله  دـنگوس  ادـخ  هـب  : تـفگ وا  مـنک  یم  نـفد  هناـخ  نـیا  رد  ار  وـت 
هس وا  اب  هک  یلاح  رد  ، متشذگ وا  زا.یناگدش  نامیشپ  زا  هک  یتسارب  تسا و  لالح  تنوخ  هک  يدروآ  رس  ار  زور  یماگنه  ، ماجنارس
نب عاقعق  تخیر  یم  هحلط  ندـب  زا  نوخ  هک  نیا  اب  ( . 14  ) درم وا  هک  مناد  یم  طقف  دـش  هچ  وا  راک  تبقاع  هک  مناد  یمن.دـندوب  نت 
سپ يرادن  ار  راک  نیا  ناوت  یحورجم و  وت  ! دـمحم وبا  يا  : تفگ وا  هب  سپـس.تشاد  یم  او  گنج  هب  ار  مدرم  هک  دـید  ار  وا  ورمع 

! ورب اه  هناخ  نیا  لخاد 

هتبلا ، دوب شرگـشل  نارـس  زا  يو  هک  نآ  اب  ، دوب مکح  نب  ناورم  ، دروآ رد  اـپ  زا  هدنـشک  ریت  اـب  ار  هحلط  هک  یـسک  دـننک  یم  دـیکات 
رب يزوریپ  زا  سپ  هب  ار  ود  نیا  زا  يریگ  ماقتنا  ، یلو ، دنا نامثع  نالتاق  نارـس  زا  ریبز  هحلط و  هک  دندوب  دقتعم  نایوما  ریاس  ناورم و 

.تسا هدیـسر  ارف  نمـشد  زا  ماقتنا  تقو  هک  تفایرد  ، دش دیمون  يزوریپ  زا  گنج  نایرج  رد  ناورم  نوچ.دـندوب  هدرک  لوکوم  ماما 
دشاب ع )  ) ماما رب  يزوریپ  نامه  هک  دوخ  فده  هب  ندیسر  يارب  يا  هلیسو  ار  هناگ  هس  ناربهر  ات  درک  یم  مکح  نینچ  نایوما  شور 

ناربهر نیا  ات  دنتـشاد  یگدامآ  نانآ.دنروآ  گنچ  هب  هرابود  دندوب  هداد  تسد  زا  نامثع  ندش  هتـشک  اب  هک  ار  یتردق  ات  دنهد  رارق 
ناربهر.دنناسرب فرصم  هب  لوپ  دننام  ار 
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ع)  ) ماما هب  ریبز  اما.درب  یمن  رد  هب  ملاس  ناج  هیما  ینب  تس  زا  ، دش یمن  هتشک  ریبز  مه  رگا.دننک  یم  هچ  هک  دنتـسناد  یمن  هناگ  هس 
رد یلع  اب  يو  هک  تسا  هدومرف  وا  هب  ص )  ) ربمایپ هک  دـش  روآداـی  وا  هب  ماـما  هک  نیا  زا  سپ  .دـنکن  راـکیپ  وا  اـب  هک  دوب  هداد  لوق 

میمصت رد  ، تسا ماما  رکـشل  نایم  رـسای  نب  رامع  هک  تسناد  نوچ  ، وا عقاو  رد.درک  دهاوخ  راکیپ  ، تسا ملاظ  وا  هب  تبـسن  هک  یلاح 
شرسپ هک  دوب  یماگنه  نیا  و.تسج  تکرش  نآ  رد  مه  يدنچ  دنام و  گنج  نادیم  رد  دنچ  ره  ، دش تسـس  ، گنج دروم  رد  ، دوخ

.تسا هدیسرت  ، روالد ینادرم  شود  رب  ، بلاط وبا  رسپ  ياهمچرپ  ندید  اب  هک  درک  مهتم  ار  وا  هللا  دبع 

ات ، درک داهنشیپ  يو  هب  شرـسپ  ، دگنجن يو  اب  هک  تسا  هدروخ  مسق  ادخ  هب  یلع  ربارب  رد  وا  داد  عالطا  شرـسپ  هب  ریبز  هک  یماگنه 
.دش گنج  لوغشم  درک و  ار  راک  نآ  مه  ریبز.دنکشب  ار  دوخ  دنگوس  ، هرافک ناونع  هب  شناگدنب  زا  یکی  ندرک  دازآ  اب 

گنج و رد  نتفر  ورف  زا  هرافک  نداد  زا  سپ  ،و  دنک یم  بانتجا  دنکشب  هرافک  یب  ار  شمـسق  هک  نیا  زا  ریبز  هک  تسا  روآ  تریح 
ندش دلخم  ببس  نمؤم  درف  کی  يدمع  نتشک  هک  یتروص  رد  دزرو ، یمن  بانتجا  ، دسرب شتسد  هک  ناناملسم  زا  سک  ره  نتشک 

.تسا شتآ  رد 

هتفرگ هناشن  وا  فرط  هب  ار  شا  هزین  رامع.دید  ار  رـسای  نب  رامع  هک  تفر  یم  نوریب  تشاد  اما  ، تفر نوریب  هکرعم  زا  ریبز  ، ماجنارس
نوریب هکرعم  زا  دوز  یلو  ! هللا دـبع  وبا  يا  هن  : تفگ باوج  رد  رامع  یـشکب ؟ ارم  یهاوخ  یم  ایآ  ! ناظقی وبا  يا  : تفگ وا  هب  ریبز.دوب 

هک دوب  هدومرف  ص )  ) ربمایپ نوچ  ، دشکب ار  وا  رامع  ای  دشاب و  رامع  هدنشک  وا  هک  دیسرت  یم  ریبز  ! وش
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.تشک دنهاوخ  راکمتس  یهورگ  ار  رامع 

ربمایپ اب  گنج  ص )  ) ربمایپ تداهـش  قباطم  یلع  اب  گنج  اریز  ، دـسرتب رامع  اب  دربن  زا  شیب  گنج  نآ  زا  ات  تفر  یم  راظتنا  ریبز  زا 
رد اـپ  زا  ار  وا  زومرج  نب  ورمع  هک  اـج  نآ  ، دـش وربور  دوخ  هاـگلتق  اـب  هنیدـم  هار  رد  تفر و  نوریب  هرـصب  زا  ریبز.تسا  هدوب  (ص )

.دروآ

نینمؤملا ما  يربهر  تحت 

ار يربهر  دوخ  ، نینمؤملا ما  نکیل  تفگ و  كرت  ار  دربن  نادیم  ریبز  دش و  هتشک  هحلط  ، تفای شهاک  تعرس  هب  هرصب  هاپس  ياهفص 
زا رت  تخــس  رــس  ماـما  اـب  ینمــشد  رد  تـسا و  رفن  ود  نآ  زا  رت  هبذاـج  رپ  رتـمهم و  مدرم  يارب  هـک  درک  تباـث  دـش و  راد  هدـهع 

ار وا  تسادـق  زا  يا  هلاه  ناناملـسم  هدوت  رظن  رد  ، رکب وبا  شردـپ  هب  تبـسن  و  ص )  ) ربمایپ هب  تبـسن  دوخ  عقوم  رطاـخ  هب.تساـهنآ 
روش اب  دنداد  جرخ  هب  یخاتسگ  مدرم  نآ.دندوب  هداد  رارق  شگرزب  رتش  تشپ  رب  نینهآ  یجدوه  رد  ار  وا  نایهاپس.دوب  هدرک  هطاحا 

ص)  ) ربماـیپ صخــش  يراوـخ  ص )  ) ربماـیپ رــسمه  يراوـخ  هـک  دــندرک  یم  روـصت  ناــنآ  هـمه  دــیاش.دنتفرگ  ار  وا  رود  داــیز 
هب راداو  ار  حاـنج  ود  ره  دـندروآ و  راـشف  نآ  هرـسیم  و  ع )  ) ماـما رکـشل  هنمیم  رب  ، دـندش گرم  هداـمآ  وا  شیپاـشیپ  رد  ، سپ ، تـسا

تعاجـش ع )  ) ماـما هک  دوب  اـج  نآ.دوب  هداتـسیا  ع )  ) ماـما هک  اـج  ناـمه  تسویپ  رکـشل  بلق  هب  رکـشل  فرط  ود.دـنتخاس  تشگزا 
.داد زورب  ، دوب ریظن  یب  اهگنج  خیرات  لوط  رد  هک  ار  شیوخ  زیمآ  تفگش 

نادـنزرف شفارطا  هک  یلاـح  رد  ، درک تـکرح  رتـش  نآ  فرط  هـب  راـصنا  رجاـهم و  زا  شوـپ  زبـس  نـالوارق  شیپ  اـب  دوـخ  ع )  ) ماـما
نآ مشچ  رد  ار  نآ  ات  ربب  ولج  ار  مچرپ  تفگ : داد و  دمحم  هب  ار  مچرپ.دندوب  دمحم  نیسح و  ، نسح ، وا
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.نکم فقوت  نآ  زا  شیپ  یهد و  رارق  رتش 

دزن یسک  شردپ  ، سپس.دوش مامت  ناشیاهریت  ات  دیشاب  مارآ  : تفگ شباحـصا  هب  يو.دنداد  رارق  فده  ار  وا  اهریت  ، تفر ولج  دمحم 
زا دوخ  ماما  ، تفر یم  شیپ  دنک  دمحم  نوچ.دهدب  ار  نمشد  راک  ندرک  هرسکی  نامرف  دراداو و  يورشیپ  هب  ار  وا  ات  داتـسرف  دمحم 

! ورب ولج  ردام  یب  يا  : تفگ تشاذگ و  وا  تسار  هناش  يور  ار  شپچ  تسد  دمآ و  يو  رس  تشپ 

سپـس ،و  دوب شتـسار  تسد  رد  روهـشم  راقفلا  وذو  تفرگ  وا  زا  پچ  تسد  اب  ار  مچرپ  درک و  شدنزرف  رب  تقر  ساسحا  ع )  ) ماما
نارای.درک تسار  شیوناز  اب  ار  نآ  دوب و  هدش  مخ  شریشمش  هک  تشگرب  یلاح  رد  نآ  زا  سپ  ، دش لمج  هاپـس  دراو  درک و  هلمح 

زا مشچ  دادن و  باوج  ناشیا  زا  یـسک  هب  ماما.مینک  یم  تیافک  ار  وت  ام  ! نانمؤم ریما  يا  : دندرک ضرع  رامع  رتشا و  شنادنزرف و  و 
باوج ، دوب هتخود  هشیاـع  هاپـس  هب  مشچ  وا  هک  یلاـح  رد  دنتفاتـش  وا  فرط  هب  ناـشیا  ، دـیرغ یم  ریـش  نوچ  تفرگنرب و  ناـنآ  يور 

هب زاغآ و  ار  هلمح  نیمود  ییاهنت  هب  سپـس  ،و  داد دـمحم  تسد  هب  ار  مچرپ.درک  یمن  هاگن  ناـیفارطا  هب  داد و  یمن  ار  یـسک  نخس 
دنتخیرگ یم  پچ  تسار و  بناج  هب  دندرک و  یم  رارف  وا  لباقم  زا  دارفا  دز و  یم  ریـشمش  اب  ار  ناشیا  مدق  هب  مدـق  دز و  نانآ  بلق 

تـسار شیوناز  اب  ار  نآ  و  دوب ، هدـیمخ  شریـشمش  هک  یتلاح  رد  تشگرب  ، هاگ نآ.دـش  نیگنر  اه  هتـشک  نوخ  اب  نیمز  هک  نیا  اـت 
.درک

همدص وت  هب  رگا  هک  یتسارب  : دنتفگ ،و  مالـسا شدوخ و  ناج  هرابرد  دنداد  دنگوس  ادخ  هب  ار  وا  دـندش و  عمج  وا  درگ  هب  باحـصا 
وت سپ  ، دور یم  نیب  زا  نید  ، دسرب يا 
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ترخآ ناهج  ادخ و  ياضر  زج  ، دینیب یم  امـش  هچنآ  اب  نم  ، دنگوس ادـخ  هب  : دومرف ماما  مینک  یم  تیافک  ار  وت  ام  نک و  يراددوخ 
ار يراک  دناوت  یم  نانمؤم  ریما  يا  یسک  هچ  : دنتفگ مدرم  ! هیفنح رسپ  يا  گنجب  نینچ  نیا  : تفگ دمحم  هب  ، هاگ نآ.مهاوخ  یمن  ار 
( یبآ و   ) لسع فرظ  نآ  رد  دمآ  وا  تمدـخ  یفرظ  اب  يدرم  شیاه  هلمح  زا  یکی  یپ  رد  ( 15 ( ؟ دهد ماجنا  یهد  یم  ماجنا  وت  هک 

دنگوس ادـخ  هب.يرآ  :» تفگ باوج  رد  درم  نآ  « دوب فیاط  لام  وت  لسع  نیا  :»... دومرف فرظ  بحاص  هب  دـیماشآ و  نآ  زا  ماما  ، دوب
زا ار  فیاط  لسع  وت  ، تسا هدیـسر  بل  هب  اهناج  سرت  زا  هک  یلاح  رد  يزور  نینچ  رد  هک  منک  یم  بجعت  امـش  زا  ناـنمؤم  ریما  يا 

هدرکن رپ  يزیچ  ار  تیوـمع  بلق  زگره  ، مسق ادـخ  هب  ! هداز ردارب  يا  : » دوـمرف وا  باوـج  رد  ماـما  « ...یهد یم  صیخـشت  فیاـط  ریغ 
نمشد فوفص  رد  یفاکش  هلمح  ود  نیا.دیشخب  ار  دوخ  راظتنا  دروم  رثا  ماما  هلمح  ود  ( 16 « ) ...تسا هتخاسن  نیگمغ  ار  وا  تسا و 

یلاح رد  درک  هلمح  وا  دنک و  هلمح  نانآ  هرـسیم  هب  ات  درک  رومام  ار  رتشا  ع )  ) ماما.درب نیب  زا  ار  نمـشد  هاپـس  هیحور  ،و  درک داجیا 
هب نمـشد  هاپـس  هرـسیم  سپ  ، دروآ رد  اپ  زا  ار  لاله  ، رتشا دـندرک و  یتخـس  راکیپ  ، سپـس.تشاد رارق  اج  نآ  رد  عیکو  نب  لاله  هک 

هیحان و دزا ، لیابق  نادرم  سپس.دندوب  يدع  ینب  هبـض و  ینب  لیابق  زا  ناشرتشیب  ،و  دندش هدنهانپ  وا  هب  دش و  ریزارـس  هشیاع  بناج 
تقیقح رد  رتش  دنتفرگ و  یم  ار  رتش  راسفا  يرگید ، زا  سپ  یکی  هرـصب  ناروالد.دنتفرگ  نایم  رد  ار  نآ  دندروآ و  رتش  هب  ور  هلهاب 

هب راداو  ار  دوخ  نادنزرف  نینمؤملا  ما.دوب  هرصب  مدرم  مچرپ 
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.تفاین ققحت  شیزوریپ  يوزرآ  ، اهنیا همه  اب  درک و  یم  هزرابم 

زج یسک  درک  تساوخرد  تساوخ و  زرابم  دمآ و  نوریب  دوب  نانآ  نیرتدنمتورث  هرـصب و  لها  سیئر  هک  یعازخ  فلخ  نب  هللا  دبع 
نب هللا  دبع.تفاکش  ار  وا  قرف  تخاس و  دراو  وا  رب  یتبرـض  دادن و  تلهم  ار  وا  تفاتـش و  وا  بناج  هب  ع )  ) ماما.دورن وا  دربن  هب  یلع 
وبا اما  منز  یم  ریشمش  اب  ار  ناشیا  نم  : تفگ یم  هک  یلاح  رد  درک  هلمح  ع )  ) ماما هاپس  هب  دعب  تفرگ و  تسد  هب  ار  رتش  ماجل  يزبا 

رد تشاذگ  وا  نت  رد  ار  هزین  تشک و  ار  يو  داد و  رارق  فدـه  دوخ  هزین  اب  ار  وا  ع )  ) ماما ! تسین يا  هصغ  نیا  ، منیب یمن  ار  نسحلا 
هب نت  نارازه  نارگید  زا  داتفه و  شیرق  زا  ، رتش راسفا  رانک  رد  ؟ يدـید ار  وا  هنوگچ  سپ  يدـید  ار  نسحلا  وبا  : دومرف یم  هک  یلاح 

ار وا  درک و  هلمح  وا  هب  رتشا  کلام  ، دمآ ولج  دوب  شیرق  فارشا  زا  هک  هیما ) ینب  زا   ) دیسا نب  باتع  نب  نامحرلا  دبع  .دندیسر  لتق 
یتبرض ، دناوخ یم  هزرابم  هب  دوخ  یناوخ  زجر  اب  ار  ع )  ) ماما وا  دینش  هک  یماگنه  - یبسار رمع و  نب  بابخ  هب  رتشا.دروآ  رد  ياپ  زا 

اب رامع  هک  تسا  هدش  تیاور.دیگنج  یم  روالد  ناوج  کی  دننام  تشاد  رمع  لاس  دون  هک  رسای  نب  رامع.تشک  ار  وا  درک و  هلاوح 
هب وت  : تفگ ورمع  هب  رامع  .دش  وربور  ، دناسر لتق  هب  ار  ماما  نارای  زا  یعمج  هک  نیا  زا  دعب  هرـصب  روالد  نیرتگرزب  - يرثی نب  ورمع 

تشک ار  وا  رامع  یلو  ، دنتـسیرگن یم  رامع  هب  مدرم  همه  ایب ! نم  بناج  هب  نک و  اهر  ار  دوخ  ياج  سپ.يا  هدش  هدنهانپ  زیرح  راغ 
ات تفرگ  وا  ياپ  زا  و 
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.دناشک ، ماما هاگودرا 

بناج هب  ریـشمش  اب  ردـب  لها  هک  تسا  رتالاب  نیا  زا  بوشآ  مادـک  ! نینمؤملا ریما  يا  : تفگ درک و  ع )  ) ماما هب  ور  تساـخرب  يدرم 
هب ؟ منآ هدـنامرف  ربـهر و  نم  هک  یلاـح  رد  دـشاب  هنتف  نیا  تسا  نکمم  اـیآ  ! وت رب  ياو  :» دوـمرف وا  هب  ماـما  ؟ دـنرب یم  هلمح  رگیدـکی 
یم غورد  نم  هن  دـنا و  هتفگ  غورد  نم  هـب  هـن  ، تـسا هتـشاد  یمارگ  ار  وا  تـسا و  هدرک  ثوـعبم  یتـسار  هـب  ار  دـمحم  هـک  ییادـخ 

.دنا هدینازغل  ارم  هن  ما و  هدیزغل  هن  ، دنا هدرک  هارمگ  ارم  هن  مهارمگ و  هن  ، میوگ

زین ص )  ) ادخ ربمایپ  تسا و  هدومرف  نایب  شربمایپ  يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  متسه  یقیرط  رب  مراگدرورپ  بناج  زا  نم  هک  یتسارب  و 
دربن نیا  ، کش یب  ، متـشاد مه  یهانگ  نم  رگا.مهانگ  زا  اربم  هک  یلاح  رد  موش  یم  هدناوخ  تمایق  زور.تسا  هدرک  نشور  نم  يارب 

« .دیدرگ یم  مناهانگ  ندرب  نیب  زا  بجوم  ناشیا  اب 

ریذـپ ناـیاپ  - تـسا اـپ  رــس  رتـش  هـک  یتـقو  اـت  - گـنج نـینچمه  ،و  رتـش نآ  راـنک  رد  گرم  هـک  دوـمرف  هظحـالم  ع )  ) ماـما نوـچ 
هک یلاح  رد  ، تشادرب ماگ  يوس  نآ  هب  داد و  ار  روتسد  نامه  زین  شنارای  هب  داهن و  رتش  فرط  هب  ور  دیـشک و  ار  شریـشمش  ، تسین

عخن و لیابق  زا  یهورگ  اب  ماما  ، دندمآ رد  ياپ  زا  ناشیا  زا  يدایز  دادعت  ،و  تفرگ تدـش  گنج  .دوب  هبـض  ینب  تسد  رد  رتش  ماجل 
درک و رتش  هلاوح  تشپ  زا  ار  شریـشمش  وا  ! شاب بظاوم  ار  رتش  ریجب  يا  : دومرف دوخ  باحـصا  زا  يدرم  هب  دیـسر و  رتش  هب  نادمه 

دایرف نآ.دوب  هدشن  هدینـش  نآ  زا  رت  تخـس  هک  دـیلان  تخـس  نانچ  دروخ و  نیمز  هب  مکـش  يور  دـش و  دراو  وا  يولهپ  هب  ریـشمش 
اپ هرصب  هاپس  هک  نیا  ات  دوبن  رتش  تکاله  دایرف  زج  يزیچ 
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دنلب ار  هشیاع  جدوه  رـسای  نب  رامع  رکب و  یبا  نب  دمحم.دنک  یم  زاورپ  اهدابدنت  شزو  ماگنه  هب  خـلم  هک  نانچ  ، دنتـشاذگ رارف  هب 
هک ع )  ) یلع دـیبوک و  جدوـه  هب  شا  هزین  رـس  اـب  تفر و  شیپ  هشیاـع  يوـس  هـب  نیگمـشخ  ع )  ) ماما.دـنداهن يراـنک  رد  دـندرک و 
هک یلاح  رد  یتساوخ  کمک  مدرم  زا  وت  يدید ؟ هنوگچ  ار  ادـخ  راک  ! اهمچرپ بحاص  يا  : تفگ هشیاع  هب  ، درک یم  يرادنتـشیوخ 

رسپ يا  : تفگ ماما  باوج  رد  هشیاع  ، هاگ نآ  « ...دنتشک ار  رگید  یضعب  یضعب ، هک  نیا  ات  يدرک  عمج  ار  نانآ  وت  ، دندرک رارف  نانآ 
نب هللا  دبع  هناخ  هب  هشیاع  سپس.يدرک  يروآ  عمج  ار  دوخ  موق  بوخ  ردقچ  ! نک يراوگرزب  سپ  تسا  وت  تسد  رایتخا  ! بلاط وبا 

زا یعمج  هارمه  هب  مارتحا  اب  ار  وا  ع )  ) ماـما ، سپـس دـنام  اـج  نآ  رد  يزور  دـنچ  دـش و  دراو  هرـصب  لزنم  نیرتگرزب  ، یعازخ فلخ 
اجک و ریـسم  نیا  ! مردام : تفگ وا  هب  تفر و  وا  دزن  رامع  ، دـش یم  نتفر  هدامآ  هشیاع  هک  یلاح  رد.داتـسرف  هنیدـم  هب  نادرم  ناـنز و 
هب یتسارب و  یتسناد  هچنآ  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  : تفگ باوج  رد  هشیاع  ؟ اجک تسا  هتخاس  رومام  نادـب  ار  وت  دـنوادخ  هک  یهار 
زور هس  ع )  ) ماما.درک يراج  وت  نابز  هب  نم  دروم  رد  ار  نخـس  نیا  هک  ار  ادـخ  ساپـس  : تفگ يو  هب  رامع  سپـس.یتفگ  قح  رطاخ 

دروم ار  ناشیاهدب.درک  راتفر  هکم  مدرم  اب  ربمایپ  شور  قباطم  ناشیا  نایم  رد  ،و  دـش هرـصب  دراو  هاگ  نآ  ، دـنام دوخ  هاگرکـشل  رد 
زوریپ و دارفا  نایم  تفای  هرـصب  لاملا  تیب  رد  ار  هچنآ  ماما.دـنریگب  ار  لاملا  تیب  لاوما  زا  يزیچ  شنارای  تشاذـگ  داد و  رارق  وفع 

اب هرصب  مدرم  دناوخ و  زامن  هورگ  ود  ره  ناگتشک  رب  درک و  میسقت  ناسکی  هدروخ  تسکش 
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.دندرک تعیب  وا  اب  ، یمخز ملاس و  شیوخ  ياهمچرپ 

وا ندش  یپ  اب  دـیدش و  عمج  رتش  يادـص  اب  ، دـیدوب اپ  راهچ  ناوریپ  نز و  هاپـس  امـش  ! مدرم يا  :» دومرف تفگ و  نخـس  ناشیا  اب  ماما 
رد سک  ره.تسا  روش  خلت و  امش  رهش  بآ  ییور و  ود  امش  نید  تسا ، رادیاپان  امش  نامیپ  دهع و  تسس و  امـش  قالخا.دیتخیرگ 

.تسا هتخاس  هدامآ  ار  شراگدرورپ  تمحر  ، دور نوریب  امش  نایم  زا  هک  یسک  ،و  تسا شیوخ  هانگ  ورگ  رد  دنک  تماقا  امـش  نایم 
یغرم هنیس  دننام  ای  یتشک و  هنیس  دننام  امش  دجـسم  مرگن  یم  هک  هنوگ  نآ  ، دوش یم  قرغ  امـش  رهـش  منیب  یم  نم  هک  مسق  ادخ  هب 

( . 17  ) تسا هتفرگ  رارق  ایرد  نایم 

کی زج  هب  رهـش  نآ  ياهنامتخاس  زا  تفرگ و  ارف  ار  نآ  نوماریپ  بآ  ،و  دـش قرغ  هرـصب  اریز.دـش  تباث  وا  ربخ  قدـص  هک  یتسارب 
متشاد تسود  : درک ضرع  وا  هب  ، دینادرگ زوریپ  لمج  باحـصا  رب  ار  وا  دنوادخ  هک  نیا  زا  سپ  شنارای  زا  یکی.دنامن  یقاب  دجـسم 

وا باوج  رد  ع )  ) ماما ، سپـس.دینادرگ زوریپ  تنانمـشد  رب  ار  امـش  دـنوادخ  هنوگچ  هک  دـید  یم  دوب و  رـضاح  ام  اـب  ینـالف  مردارب 
بلـص رد  هک  یناسک  ،و  تسا هدوب  ام  اب  گنج  نیا  رد  مه  وا  :» دومرف ع )  ) ماما.يرآ : درک ضرع  ؟ دوب ام  هاوخاوه  تردارب  ایآ  : دومرف
ناسنا ینیب  زا  ناهگان  هک  ینوخ  دننام  ار  ناشیا  ، راگزور ، يدوزب ، دنیام هارمه  هب  نایهاپـس  نایم  رد  ایوگ  ، دنتـسه نانز  محر  نادرم و 

( . 18 « ) دریگ توق  مالسا  نامیا و  نانآ  هلیسو  هب  دنادرگ و  رهاظ  دروآ و  دوجو  هب  ، دیآ نوریب 

هناگ هس  ناربهر  تیلوؤسم 

رادید هب  ، هرصب مدرم  زا  درف  نارازه  هک  مینیب  یم  ، میزادنا رس  تشپ  هب  یهاگن  ،و  میربب نایاپ  ار  گنج  نیا  ياهدادیور  هب  هراشا  رگا 
رب ار  دوخ  هک  یلاح  رد  دنتفاتش  گرم 
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گرزب باحـصا  زا  نت  ود  رـسمه و  دننک  رواب  دوب  لکـشم  ناشیا  رب  دوب و  هدـش  هبتـشم  نانآ  رب  رما  هک  یتسارب  .دنتـشادنپ  یم  قح 
دنک یم  مکح  قطنم  دنچ  ره  ، دنسانشب صاخشا  هلیـسو  هب  ار  قح  دنتـساوخ  یم  هراومه  مدرم.دنا  هتفرگ  هلـصاف  قح  زا  ص )  ) ربمایپ

نانخس وا و  نشور  هتشذگ  و  ع )  ) یلع هب  عجار  يدایز  بلطم  هرصب  مدرم  نم  هدیقع  هب.تخانش  قح  هلیسو  هب  دیاب  ار  صاخـشا  هک 
اهنت هن  دنتخانـش و  یم  یبوخب  ار  ع )  ) یلع ، دندرک يربهر  ار  هرـصب  مدرم  هک  يرفن  هس  نآ  اما  ، دنتـسناد یمن  وا  هرابرد  ص )  ) ربمایپ

ار وا  میظع  قح  ، دنتشاد رایتخا  رد  هک  ییورین  مامت  اب  دنتفرگ  میمصت  هکلب  ، دنتشاد یم  ناهنپ  شیوخ  ناوریپ  زا  ار  دوخ  ياه  هتـسناد 
یلع دنتسناد  یم  ناشیا  هک  یلاح  رد  ، دنزاس مهتم  - نامثع لتق  ینعی  - دندوب هدش  بکترم  ، دوخ هچنآ  هب  ار  وا  دنهد و  هولج  کچوک 

نامثع دروم  رد  دوخ  هانگ  هب  دـنتخاب  ناج  گنج  نیا  رد  فرط  ود  زا  هک  ار  یناـبرق  نارازه  ناـنآ.تساربم  اـهماهتا  نآ  همه  زا  (ع )
هیما ینب  ریاس  هیواعم و  تیلوؤسم  زا  ، نامثع لتق  هب  شندرک  مهتم  و  ع )  ) ماما اب  هزرابم  رد  هناگ  هس  ناربهر  تیلوؤسم  هتبلا.دـندوزفا 

.دوب رتگرزب 

ياراد یلو  ، تشادن یمالـسا  هجوم  لیلد  هچ  رگا  ، وا نالتاق  نتـشک  يارب  نانآ  شالت  نایوما و  هلیـسو  هب  نامثع  یهاوخنوخ  یتسارب 
لامعا یلو  دندرکن  یکمک  زین  وا  نتـشک  هب  دـندوبن و  يو  نالتاق  زا  دـندوب و  لوتقم  هفیلخ  هلیبق  زا  نانآ  ; دوب تیلهاج  رکفت  هیجوت 

.دوب هفیلخ  دض  رب  مدرم  ندناروش  لماوع  نیرتگرزب  زا  ، ناناملسم لاوما  رد  ناشیاوران  يزارد  تسد  نانآ و  تشز 

وا لتق  رد  یعـس  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  ناشیا  اریز  ، دنتـشادن نامثع  نوخ  هبلاطم  يارب  یهجوم  لیلد  چیه  لوا  هورگ  ناگرزب  اما 
هک نآ  رگید  دنتشاد 
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هب دیـشوک و  رتشیب  موس  هفیلخ  ناج  ظفح  رد  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  همه  زا  ع )  ) یلع هک  دنتـسناد  یم  دـندوبن و  يو  هلیبق  زا  ناـنآ 
یلاح رد  ار  شنارسپ  ، همه نآ  اب  یلو  تساوخن  وا  اما  داد  کمک  داهنشیپ  نامثع  هب  ع )  ) یلع.دوب رتدنسرخان  همه  زا  شندش  هتـشک 

.داتسرف ، دندوب هدرک  لیامح  وا  زا  تیامح  يارب  ار  دوخ  ياهریشمش  هک 

زا تیاـمح  رد  ناشدـمع  ریغ  یتسـس  تـلع  هـب  ار  نیــسح  نـسح و  ( ، ع  ) یلع هـک  یماـگنه  ، هـحلط هـک  تـسا  هدرک  لـقن  يرذـالب 
تسود یلع  ماما  هک  ار  يراک  رگم  دادن  ماجنا  وا  اریز  درک ، نیرفن  ار  هحلط  ع )  ) یلع هاگ  نآ.درک  شنزرـس  ار  وا  دز  کتک  ، نامثع

امـش هب  ار  ناورم  رگا  : تفگ وا  هب  ع )  ) یلع.دـش یمن  هتـشک  ، دوـب هدرک  میلـست  ار  ناورم  ناـمثع  رگا  هـک  داد  خـساپ  هحلط.تشادـن 
( . 19  ) دش یم  هتشک  ، دوش تباث  وا  هرابرد  یمکح  هک  نیا  زا  شیپ  ، داد یم  لیوحت 

رد ود  ره  هک  هاـگ  نآ  - ریبز هب  ع )  ) یلع هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  لاس 36  ياهدادیور  نمـض  ص 3185 )  ) دوخ خـیرات  رد  يربط 
وا زا  ام  نیرتعفادم  رب  زورما  دنوادخ  ؟ یتشک ار  وا  دوخ  وت  هک  یلاح  رد  یهاوخ  یم  ار  نامثع  نوخ  نم  زا  ایآ  :» دومرف - دندوب هرـصب 

تعیب ع )  ) ماما اب  هک  دوبن  یناسک  زا  اهنت  هن  ، يوما بزح  سیئر  ، هیواعم هتبلا  « .درادن شوخ  هک  تسا  هدرک  طلـسم  ار  يزیچ  نامثع ) )
تعیب مه  وا  ( ، ع  ) ماما اب  هنیدم  مدرم  تعیب  زا  سپ  تسیاب  یم  دنچ  ره  ، هنوگ نیدب  ، دوب هدرک  يراددوخ  تعیب  زا  هکلب  ، دندوب هدرک 
ضقن ع )  ) ماـما ربارب  رد  ، ود نیا  شروش  اریز  ، دوبن ربارب  ، دـندوب هدرک  تعیب  ماـما  اـب  هک  هحلط  ریبز و  اـب  تیلوؤسم  رد  یلو  ، درک یم 

لمع شربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  قباطم  هک  یتقو  ات  ( ، ع  ) ماما زا  ارناشیا  تعاطا  هک  دوب  یعرش  تعیب 
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رب لاعتم  دنوادخ.دوب  رترادـیاپ  تنـس  باتک و  زا  يوریپ  رد  مدرم  همه  زا  ع )  ) یلع هک  یتروص  رد  ، تخاس یم  مزال  بجاو و  ، دـنک
هچنآ هب  سک  ره.تسا  هتسکش  ار  تعیب  دوخ  نایز  هب  دنک  ینکش  تعیب  هک  ره  و  :» تسا هدومرف  تسا و  هداد  روتسد  تعیب  هب  يافو 

رما نانکـش  تعیب  لتق  هب  ص )  ) ربمایپ « .درک دهاوخ  تفایرد  وا  بناج  زا  یناوارف  شاداپ  سپ  دـنک  افو  تسا  هتـسب  دـهع  ادـخ  اب  هک 
: دومرف وا  هک  تسا  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  دوخ  حیحص  رد  ملسم  .تسا  هدومرف 

یم سک  ره  ، دنا هناگی  عمج و  هک  یتلاح  رد  دـشکب  هقرفت  هب  ار  تما  نیا  راک  دـهاوخب  سک  ره.دـش  دـهاوخ  نانچ  نینچ و  انامه  »
،و دنک یچیپ  رس  نامرف  زا  هک  ره  :» دومرف ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدرک  تیاور  ومه  ( . 20 « ) دینزب ریشمش  اب  ار  شندرگ  ، دشاب دهاوخ 

نیگمـشخ یموق  بصعت  يارب  دـنک و  راـکیپ  یهارمگ  مچرپ  ریز  سک  ره  ،و  تسا هدرم  تیلهاـج  گرم  هب  ، دوش ادـج  تعاـمج  زا 
نم تما  رب  هک  ره.تسا  هدش  هتشک  تیلهاج  لتق  هب  دوش  هتشک  دنک و  کمک  یموق  تیبصع  هب  ای  دناوخ و  ارف  بصعت  هب  ای  دوش و 

هب وا  زا  ینامیپ  هک  یـسک  نامیپ  هب  دـشاب و  هتـشادن  نامیا  اب  درف  زا  یکاب  دـهد و  رارق  هلمح  دروم  ار  نآ  دـب  کین و  دـنک و  جورخ 
( . 21 « ) وا زا  نم  هن  تسا و  نم  زا  وا  هن  ، دنکن افو  دراد  ندرگ 

،و تشادن ینید  هقباس  چیه  هک  هیواعم  زا  زگره  ، تشاد دوجو  ینید  تلزنم  ماقم و  نآ  اب  ریبز  هحلط و  ، هشیاع زا  هک  يراظتنا  یتسارب 
یبلاطم ع )  ) یلع هرابرد  ادخ  ص )  ) ربمایپ زا  نت  هس  نیا  تشادن  دوجو  ، دوب هدماین  رامش  هب  نابوخ  فیدر  رد  هاگ  چیه 
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یم ، دـندوب هدینـش  ص )  ) ربمایپ زا  نت  هس  نآ  هک  هچنآ  دـننام  نایوما  رگید  هیواعم و  مه  رگا.دوب  هدینـشن  هیواـعم  هک  دـندوب  هدـینش 
يدرم هک  هیواعم  زا  هن  دندنب و  راک  هب  ار  نآ  دنهد و  شوگ  ص )  ) ربمایپ هتفگ  هب  هک  تفر  یم  راظتنا  نت  هس  نآ  زا  مه  زاب  ، دـندینش

ع)  ) یلع هراب  - رد مخ  ریدغ  زور  ص )  ) ربمایپ هک  دنتسناد  یم  ، ریبز هشیاع و  هلمج  زا  ، باحصا هک  یتسارب.دوب  بلط  تصرف  يدام و 
نسح ، همطاف ، یلع هب  ص )  ) ربمایپ !« رادب نمشد  ، دراد نمشد  ار  وا  هک  ره  ;و  رادب تسود  ، دراد تسود  ار  وا  هک  ره  ! ایادخ راب  :» دومرف

نیا ( 22 « ) .مزیتس رد  ، دشاب زیتس  رد  امش  اب  هک  نآ  اب  ،و  محلـص رد  ، دنـشاب حلـص  رد  امـش  اب  هک  یناسک  اب  نم  :» دومرف ع )  ) نیـسح و 
لوـسر ادـخ و  نمــشد  یلع  نمــشد  دــنیادخ و  ربماـیپ  اـب  براـحم  ، یلع اـب  ناـبراحم  هـک  دراد  تلـالد  نـیا  رب  اراکــشآ  اـهترابع 

لباق نآ  يارب  یهجوم  لیلد  چیه  هک  دوب  یبیجع  دماشیپ  وا  اب  ندیگنج  و  ع )  ) یلع اب  ینمـشد  رد  ناگرزب  نیا  مادقا  ، سپ.تسادـخ
.تسین روصت 

زا یسک  چیه  : تفگ داتسیا و  ریـشمش  هضبق  هب  تسد  رکب  وبا  اب  تعیب  زور  هک  تسا  يدرم  وا  اریز  تسا  تمالم  روخ  رد  هژیوب  ریبز 
دگنجب ، دـنک هزرابم  زور  نآ  تساوخ  یم  ع )  ) یلع رگا  ، یلع تعیب  هار  رد  ات  دوب  هدامآ  وا.تسین  رتراوازـس  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع 

ور درک ، تعیب  زین  وا  دوخ  دمآ و  لمع  هب  یعرـش  تعیب  ع )  ) ماما اب  هک  نیا  زا  سپ  ، داد هزاجا  دوخ  هب  وا  هنوگچ  ، سپ.دوش هتـشک  و 
؟ دزیرب وا  تفالخ  ندرب  نیب  زا  هار  رد  ار  ناملسم  نارازه  نوخ  دنک و  گنج  نالعا  وا  هب  دتسیاب و  وا  يور  رد 

یلع اب  يو  هک  دینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  اریز.تسا  شنزرس  لباق  ریبز 
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زا دوخ  دانـسا  هب  - كردتـسملا دوخ  حیحـص  رد  مکاح.دـنا  هدرک  لقن  ناخرومزا  یعمج  و  ( 24  ) يربط و   ، رد ، دیگنج دـهاوخ  (ع )
رد یلع  اب  انامه  ، دومرف ریبز  هب  ص )  ) ربماـیپ هک  درک  ناـشنرطاخ  ، ریبز هب  هرـصب  گـنج  زور  یلع  هک  تسا  هدرک  لـقن  قیرط  راـهچ 

شومارف ار  ص )  ) ربمایپ نخـس  وا  هک  تفگ  درک و  رارقا  نادـب  مه  ریبز  تسا و  راکمتـس  هک  یلاح  رد  درک  دـهاوخ  هزراـبم  هدـنیآ 
( . 25  ) تسا هدوب  هدرک 

ع)  ) یلع هب  تبـسن  ص )  ) ربمایپ هقالع  هزادـنا  زا  ،و  دوب ص )  ) ربماـیپ رـسمه  وا  اریز  ، تسا تمـالم  روخ  رد  نارگید  زا  شیب  هشیاـع 
ص)  ) ربمایپ ، درک یتحاران  راهظا  رگیدکی  اب  نانآ  ياوجن  ربمایپ و  رانک  رد  یلع  روضح  زا  هک  یماگنه  ، هشیاع.تسا هتـشاد  یهاگآ 

.تشاد رذحرب  شور  نیا  زا  ،و  دومرف شنزرس  ار  وا 

ما وا و  نایم  هرصب  هب  هشیاع  تمیزع  هناتسآ  رد  هک  ، دنک یم  لقن  ار  ییوگتفگ  فنخم  وبا  زا  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
درک يروآدای  وا  هب  ار  یبلاطم  ، هملس ما  ، دشاب يو  هارمه  ات  تساوخ  هملـس  ما  زا  وا.تسا  هداد  يور  ص )  ) ربمایپ رگید  رـسمه  ، هملس

درک و تولخ  ع )  ) یلع اب  هللا  لوسر  دـندوب و  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  ود  نآ  هک  دوب  نیا  هلمج  نآ  زا  درک  یمن  راکنا  ار  اهنآ  يو  هک 
وا سپ  ، دـش راـک  نیا  زا  عناـم  ار  وا  هملـس  ما  دوش و  دراو  ود  نآ  رب  یناـهگان  هک  تساوـخ  هشیاـع  سپـس.دیشک  لوـط  توـلخ  نیا 

نآ.مرادن زور  هن  زا  زور  کی  زجب  ص )  ) ربمایپ زا  نم  : متفگ یلع  هب  : تفگ هملـس  ما  هب  هشیاع.تشگرب  هیرگ  اب  دـعب  دـش و  تحاران 
ور نوگلگ  يا  هرهچ  اب  نیگمشخ و  ص )  ) ادخ ربمایپ  ، سپس ؟ يراذگ یمن  او  نم  هب  ، بلاط وبا  رسپ  يا  وت  مه  ار  زور  کی 
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رگم مدرم  رگید  زا  ای  دشاب  نم  هداوناخ  زا  هچ  -، دزاس یمن  نیگمشخ  ار  وا  یسک  مسق  ادخ  هب  ! درگرب بقع  هب  :» دومرف درک و  نم  هب 
« .دشاب هدش  جراخ  نامیا  زا  هک  نیا 

اذـغ وا  يارب  هملـس  ما  تسـش و  یم  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  رـس  هشیاع  دـندوب و  ص )  ) ربمایپ اب  ود  نآ  هک  دوب  نیا  رگید  ياهزیچ  زا 
یم شاک  يا  :» دومرف درک و  دـنلب  ار  دوخ  رـس  سپـس  ، تفرگ رارق  ص )  ) ربماـیپ هجوت  دروم  اذـغ  نآ  درک و  یم  هیهت  ( 26 ( ) سیح )

زا لاح  نآ  رد  وا  ،و  دننک یم  سراپ  وا  هب  [ یلحم مان  ] باوح ياهگـس  دیتسه و  زارد  مد  رتش  نآ  هدنراد  امـش  زا  کی  مادـک  ، متـسناد
ربمایپ ، هاگ نآ.یتلاح  نانچ  زا  شلوسر  ادخ و  هب  مرب  یم  هانپ  : متفگ ،و  مدیـشک اذغ  زا  تسد  نم  ، دیوگ هملـس  ما  ؟ تسا فرحنم  هار 

هب ور  هراـبود  و   ) یـشاب نز  نآ  وت  هک  اداـبم  هیما  یبا  رتـخد  يا  : دومرف سپـس  ! یـشاب نز  نآ  وت  اداـبم  : دومرف دز و  وت  تشپ  هب  تسد 
« .مراد یم  رذح  رب  ار  وت  نم  اما  ! اریمح يا  :( » تفگ درک و  هشیاع 

ات دوب  هدرک  لوبق  یلع.دـندوب  یترفاسم  رد  ادـخ  لوسر  اب  رفن  ود  نآ  هک  دوب  نیا  ، دروآ هشیاع  رطاـخ  هب  هملـس  ما  هک  یموس  بلطم 
هدش هراپ  ص )  ) ربمایپ شفک.تشاد  هدهع  هب  ار  ترضح  نآ  ياه  هماج  يوشتـسش  نینچمه  دنک و  هلـصو  ار  ادخ  لوسر  ياهـشفک 

زین رمع  هک  رکب ، وبا  نیب  نآ  رد  ، دوب هدرک  شفک  نتخود  هب  عورش  یلع  ،و  دوب هتسشن  ( ، 27  ) هرمس تخرد  ریز  زور  نآ  ، دوخ دوب و 
دوخ رظن  دروم  هلاسم  هرابرد  ود  نآ  میتفر  هدرپ  تشپ  ام  : دیوگ هملس  ما.دنتفرگ  دورو  هزاجا  ص )  ) ربمایپ زا.دیسر  رس  ، دوب وا  هارمه 

( یلع  ) نامقیفر تلزنم  ردق و  ام  ! هللا لوسر  ای  دندرک  ضرع  ، سپس.دندش وگتفگ  دراو  ص )  ) ربمایپ اب 
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نآ.دوـب بوـخ  ، دـشاب اـم  هاـگهانپ  اـت  يدرک  یم  مـالعا  یهد  یم  رارق  اـم  يارب  دوـخ  نیـشناج  هک  ار  یـسک  نآ  رگا.مـیناد  یمن  ار 
یم هدــنکارپ  وا  نوـماریپ  زا  ، مـنک مـالعا  ار  نآ  رگا  مـناد و  یم  ار  وا  ماـقم  نـم  هـک  یتـسارب  ، دوـمرف ناـشیا  هـب  ص )  ) ربماـیپ ، هاــگ

هک سپـس.دنتفر  نوریب  دندش و  شوماخ  ود  نآ  ، هجیتن رد  ( . 28  ) دندش هدنکارپ  نارمع  رسپ  نوراه  زا  لیئارـسا  ینب  هک  نانچ  ، دیوش
رارق ود  نآ  يارب  دوخ  نیشناج  ار  یسک  هچ  ! ربمایپ يا  : متفگ ربمایپ  هب  متـشاد  يرتشیب  تارج  هک  نم  ، میتفر ص )  ) ادخ لوسر  دزن  ام 

زج ار  یسک  ( ! ص  ) ادخ ربمایپ  يا  : مدرک ضرع.میدیدن  یلع  زج  ار  یسک  میدمآ  هک  نییاپ  ،و  ار شفک  هدننز  هلـصو  دومرف : ؟ يداد
هملـس ما  نم  : تفگ وا  هب  ، هملـس ما.درک  رارقا  ، دـش روآداـی  هملـس  ما  هک  هچنآ  ماـمت  هب  هشیاـع  هتبلا.تسوـمه  : دوـمرف ، منیب یمن  یلع 

زیچ فرخ  ریپ  زا  ریغ  وت  شیپ  وا  مان  ،و  یتفگ یم  ار  نخـس  نیرتدـب  وا  هرابرد  يدـیناروش و  یم  نامثع  رب  ار  مدرم  زورید  وت  ، متـسه
هب ص )  ) ربمایپ رادشه  ثیدح  ( . 29  ) یناد یم  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  رد  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  تلزنم  وت  هک  یتسارب.دوبن  يرگید 

و ( 31  ) يربـط و  ( 30  ) ریثا نبا  هلمج  زا  ناـخروم  زا  یعمج  درک ، دـنهاوخ  سراـپ  وا  هب  [ یلحم ماـن  ] باوـح ياهگـس  هک  ار  هشیاـع 
: تسا هدرک  تیاور  ار  لیذ  بلطم  كردتسم  رد  مکاح.دنا  هدرک  لقن  ، مکاح هلمج  نآ  زا  ناثدحم  زا  يرامش 

نیا تـسا  یبآ  هـچ  تـفگ : سپ  ، دــندرک سراــپ  اــج  نآ  ياهگــس  ، دیــسر رماــع  ینب  ياهنیمزرــس  زا  یکی  هــب  هشیاــع  نوــچ  »
نایم دـننیبب  ار  وت  مدرم  مورب و  شیپاشیپ  هک  نیمه  هن ! : تفگ ریبز.مشیدـنا  یمن  دوخ  تشگزاب  هب  زج  نم  : تفگ.باوح : دـنتفگ ؟ اـج

هنوگچ دومرف  یم  مدینـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  ، منیب یم  دوخ  تشگزاب  رد  اهنت  ار  تحلـصم  نم  : تفگ هشیاع.دـننک  یم  حلـص  دوخ 
یکی لاح  دوب  دهاوخ 
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( . 32  ) دننک سراپ  ، باوح ياهگس  هک  یعقوم  نآ  رد  نانز  امش  زا 

نآ.دـیدنخ هشیاع  ، دـش رکذـتم  ار  نینمؤملا  - تاهما زا  یکی  جورخ  ص )  ) ربماـیپ تفگ  وا  هک  تسا  هدرک  لـقن  هملـس  ما  زا  مکاـح 
هب طوبرم  روما  زا  يزیچ  رگا  : دومرف درک و  یلع  هب  یهجوت  سپس.یشاب  وت  هک  ادابم  ! اریمح يا  شاب  بظاوم  : دومرف ص )  ) ربمایپ ، هاگ

( ! 33  ) نک ارادم  وا  اب  یتفرگ  رایتخا  رد  هشیاع 

رگا یتـفگ  هک  يدوبن  وت  : »... تفگ وا  هب  هک  هاـگ  نآ  ، درک مسجم  بوـخ  هچ  درک و  مسجم  شیارب  ار  هشیاـع  رادرک  هملـس  ما  هتبلا 
همـشچ هب  يا  همـشچ  زا  - يرتش رب  راوس  هک  یلاح  رد  - دوش وربور  وت  اب  روانهپ  ياهنابایب  زا  یکی  رد  نیا  زا  دـعب  ( ، ص  ) ادـخ ربمایپ 

مورب و ار  وت  هار  نیمه  نم  رگا.يوش  یم  دراو  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  رب  تسا و  وت  رب  رظاـن  ادـخ  مشچ  تقیقح  رد  ؟ تفر یهاوخرگید 
هک ار  یباـجح  نآ  هک  یلاـح  رد  منک  تاـقالم  ار  ص )  ) دـمحم هک  تشاد  مهاوخ  مرـش  نم  ، وـش تشهب  دراو  ș نم ب هب  دـعب 
هک نیا  ات  ، زاسب دوخ  هاگرارق  ار  ایح  ششوپ  ، نک رگنـس  تدوخ  يارب  ار  تا  هناخ.مشاب  هداهن  وس  کی  هب  دوب  هتـشاد  ررقم  نم  يارب 
ادج ص )  ) ربمایپ زا  هک  یتدم  رد  ،و  تسا هداهن  ادخ  نامرف  هب  ندرگ  هک  یـشاب  يدرف  نیرتعیطم  وت  هک  یلاح  رد  ینک  تاقالم  ار  وا 

يرام نوچمه  ار  وت  هنیآ  ره  ، ییانـشآ نآ  اب  هک  مروایب  وت  رطاخ  هب  ار  ینخـس  نم  رگا  ! یـشاب نید  روای  رای و  همه  زا  شیب  يا ، هدش 
يرب و یم  نامگ  وت  هک  تسین  رارق  نآ  زا  عوضوم  اـما  ! تسا نیـشنلد  نم  يارب  وت  هظعوم  ردـقچ  : تفگ هشیاع.دـیزگ  دـهاوخ  مارآ 

هورگ ود  هار  نآ  رد  هک  تسا  یهار  نآ  بوخ  هار  هتبلا 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 461 

http://www.ghaemiyeh.com


یهانگ هن  ،و  لـمحتم یتمحز  هن  منیـشنب ، هناـخ  رد  نم  رگا  هک  دـنا  هدروآ  هاـنپ  نم  هب  مه ) زا  رجزنم  : تفگ اـی  و   ) مه ناـج  نمـشد 
( . 34 « ) دوب دهاوخ  ، نم دیاع  وس  نآ  زا  يرتشیب  باوث  ریزگان  سپ  مور  نوریب  هناخ  زا  رگا  یلو  ، ما هدش  بکترم 

هدـنهانپ وا  هب  مصاختم  هورگ  ود  هک  نیا  يارب  دـنک  مایق  دـهاوخ  یم  وا  هک  دـهد  یم  خـساپ  هشیاع  هک  نیا  ، زیمآ تفگـش  لئاسم  زا 
هب تبـسن  نامدرم  نیرت  یـضاران  هکلب  ، دوب هدشن  هدنهانپ  وا  هب  ع ) )  ) ماما هورگ   ) هورگ ود  زا  یکی  اهنت  هن  هک  یتروص  رد  ، دنا هدـش 

یتقو ناسنا  یلو.تشادـن  یتموصخ  یلع  اب  درک  یمن  يربهر  ع )  ) یلع اب  ینمـشد  هب  ار  نآ  هشیاع  رگا  ، مود هورگ  دـندوب و  وا  ماـیق 
.تسین هدنامرد  زجاع و  ، دوخ يارب  ، يا هناهب  نتفای  زا  نآ  هیجوت  يارب  تفرگ  يراک  ماجنا  هب  میمصت 

هناخ رد  ندـنام  هب  روماـم  ار  ص )  ) ربماـیپ ناـنز  نآرق  هک  یلاـح  رد  داد  ماـجنا  ار  لاـمعا  نیا  ماـمت  هشیاـع  نینمؤملا  ما  هک  یتسارب 
( . 35 « ) دیزاسم رهاظ  نیتسخن  تیلهاج  نامز  دننام  ار  ناتتنیز  هناگیب  نادرم  هب  دیریگ و  رارق  ناتیاه  هناخ  رد  و  :» دزاس یم  ناشیاه 

يریگ هجیتن 

هدروآ نامیا  ام  زا  شیپ  هک  نامناردارب  ناشیا و  يارب  دیاب  مییوگب و  میرادـن  قح  یبوخ  زج  هناگ  هس  ناربهر  هرابرد  ام  ، اهنیا همه  اب 
لمع هرابرد  دـیاب  هک  تسوا  ادـخ و  هب  دوش  یم  طوبرم  دـنا  هداد  ماجنا  هک  یلمع  ناـشیا و  راـک  تقیقح  رد.میهاوخب  شزرمآ  دـنا 

: هلمج نآ  زا  ، مینک يریگ  هجیتن  اهدادیور  نیا  زا  ار  اهنآ  میراد  قح  هک  تسه  یلیاسم  اج  نیا  رد  نکیل  ،و  دنک مکح  ناشیا 

هک تسین  یقطنم  ، سپ ، دـنا هدرمـش  یم  لالح  شیوخ  ياهفدـه  ققحت  هار  رد  ار  نوخ  همه  نیا  نتخیر  ، گرزب ناربهر  نآ  رگا  ( 1)
قیرط زا  هچنآ  اب  رگم  ، مینادب تجح  ار  نانآ  هدش  تیاور  ثیداحا  اهتنس و 
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ناکین و تعیب  ضقن  هک  یناسک  ، هک نآ  حیضوت  .دشاب  هتشاد  یناوخمه  تقفاوم و  دنا  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  دامتعا  دروم  رگید 
دشاب لوبق  دروم  ناشیا  ، ياهتیاور هک  یلداع  صاخـشا  زا  دنرامـشب  لالح  ناناملـسم  نایم  ار  تسد  نیا  زا  یگنج  شتآ  نتخورفا  رب 

.درک دهاوخن  بانتجا  مه  تسردان  تیاور  لقن  زا  دهدن  تیمها  اهنوخ  نتخیر  هب  هک  یسک  اریز  دوب ، دهاوخن 

نینمؤملا و ریما  اب  ناشیا  هک  نیا  اب  دنیوگب ، یبوخ  زج  ریبز  هحلط و  ، نینمؤملا ما  هرابرد  هک  دشابن  زیاج  ناناملـسم  يارب  هاگ  ره  ( 2)
ای افلخ و  ، گرزب هباحـص  زا  هک  زین  یناسک  هرابرد  اـت  تسین  ناناملـسم  تحلـصم  هب  سپ  ، دنتـساخرب هزراـبم  هب  ( ، ص  ) ربماـیپ ردارب 

گرزب یباحص  اب  گنج  اریز  ، دنیوگب ریخ  نخس  زج  ، دنریگ یم  نانآ  هب  تبسن  يا  هناتسود  ریغ  عضوم  ای  دننک و  یم  داقتنا  ، نارگید
.وا ربارب  رد  هناتسود  ریغ  يریگعضوم  ای  داقتنا و  ات  تسا  رتگرزب  ادخ  دزن  رد 

اب ، دـنهاوخب شزرمآ  يدـنماضر و  اهنآ  يارب  ادـخ  زا  ،و  دـننک مارتحا  ار  هناگ  هس  ناربهر  ات  دـننیب  یم  مزـال  دوخ  رب  ناناملـسم  هتبلا 
مادقا وا ) نتشک  هب  داد  یم  تسد  یتصرف  رگا  و  [ ) یلع ماما  ] شردارب و  ص )  ) ربمایپ نادناخ  سیئر  اب  راکیپ  دربن و  هب  ، هک نیا  دوجو 

ناگرزب زا  دارفا  هیقب  هب  تبـسن  هکدنـشاب  هتـشاد  یناسک  هراـبرد  زین  ار  يریگعـضوم  ناـمه  اـت  دوب  دـهاوخ  یقطنم  نیاربانب.دـندرک 
رب تسا  مزال  تسا  قبطنم  هناگ  هس  ناربهر  نیا  رب  هچنآ.تسین  رادرب  زایتما  یمالسا  نوناق  اریز  ، دنراد هناتسود  ریغ  یعضوم  باحصا 

.دوش هداد  قابطنا  زین  ناناملسم  هیقب 

راک نآ  هکلب  ، دوبن نانآ  هب  ارتفا  دصق  هب  افلخ  هب  تبـسن  ناناملـسم  داقتنا  و.دوبن  مارح  مدرم  رب  یباحـص  کی  زا  داقتنا  هک  دوب  ینامز 
یهاگ باوص و  یهاگ  افلخ  ; دنتشاد داقتعا  هک  دندرک  یم  يرکف  هزیگنا  نیا  اب  ار 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 463 

http://www.ghaemiyeh.com


.دننک یم  اطخ 

ریخ ناشیا  هراـبرد  ،و  میهن جرا  ار  ناـنیا  دـیاب  اـم  رگا  ، سپ ، دـنیاطخ رب  دنتـسناد  یم  هک  نیا  اـب  ، دـندیگنج یلع  اـب  هناـگ  هس  ناربهر 
نینچمه ،و  تسا گنج  لتق و  زا  رتمک  اهنآ  لمع  هک  مینک  ییاهیریگ  هدرخ  ناناملـسم  زا  یهورگ  رب  میرادـن  قح  نیارباـنب  ; مییوگب

هب ناناملـسم  زا  یـضعب  هک  تسا  رود  هب  فاـصنا  قطنم و  زا.مینک  مکح  ناـنآ  قسف  رفک و  هب  ناناملـسم  ماوع  دـننامه  ، میرادـن قح 
حیرـص اب  دیاقع  نآ  هک  یتقو  ات  - یمالـسا ياهتیـصخش  مالـسا و  یخیرات  ياهدادـیور  نوماریپ  نانآ  دـیاقع  رطاخ  هب  رگید  یـضعب 

دروم تنـس  نآرق و  رد.دنهد  قسف  تبـسن  - دشاب هتـشادن  تفلاخم  ، تسا نآ  رب  تما  عامجا  هک  ص )  ) ربمایپ رتاوتم  تنـس  ای  نآرق و 
هدوت عضوم  اب  هک  يوحن  هب  ار  نانآ  هب  تبـسن  يریگعـضوم  اـی  ،و  هباحـص ناـگرزب  زا  داـقتنا  هک  درادـن  دوجو  يزیچ  ناـنچ  عاـمجا 

.دنک مالعا  عونمم  ، دشابن گنهامه  ناناملسم 

مکح هب  - دروم نیا  رد  ناش  هدیقع  فالتخا  مغر  یلع  - دـنراد ص )  ) ربمایپ باحـصا  هرابرد  ، فلتخم دـیاقع  هک  یناناملـسم  یتسارب 
مارح نانآ  رب  ، نتخاـس مهتم  ار  مه  ، ناـمیا نید و  هراـبرد  اـی  ،و  رگیدـکی لد  رد  هنیک  مخت  نتـشاک  مه و  زا  يرود  ،و  دـنردارب ، نآرق

.تسا

گنج نیتسخن  نانآ  یتسارب.دـندوشگ  یمالـسا  هعماج  يور  هب  ار  یگناخ  ياهگنج  باب  هک  دـندوب  هناـگ  هس  ناربهر  نیا  هتبلا  ( 3)
دندز مه  رب  نانچ  ار  ناناملـسم  یگناگی  دوخ  توعد  اب  ،و  دندرک زاغآ  دـندرپس  ناج  نآ  رد  فرط  ود  زا  نت  نارازه  هک  ار  ینینوخ 

هب ناـگرزب  نیا  هنوگچ  هک  تسا  راوـشد  سب  اـم  ياـهدرخ  يارب  بلطم  نیا  كرد.تشگنرب  دوـخ  ياـج  هب  تدـحو  نآ  رگید  هک 
شتآ - نآرق تداهـش  هب  - دـمع يور  زا  نمؤم  کـی  نتـشک  ، دنتـسناد یم  هک  یلاـح  رد.دـندرک  ادـیپ  تارج  ، نوـخ همه  نآ  نتخیر 

.دراد هارمه  هب  ار  خزود  یگشیمه 

مامت اب  نیفص  گنج  هتبلا  ( 4)
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دندرک یم  ینابیتشپ  ماما  زا  ریبز  هحلط و  ، نینمؤملا ما  رگا  نیاربانب.دوبن  هرصب  گنج  ياهدمایپ  زا  ، يدمایپ زج  شیتخس  ینیگمهس و 
وا مچرپ  ریز  هب  نتفر  يو و  زا  تعاطا  هب  راداو  ار  مدرم  دـنتفر و  یم  یمالـسا  ياهرهـش  هب  يدارفنا  ای  یعمج و  هتـسد  تروص  هب  و 

هدرک ار  راـک  نآ  هناـگ  هـس  ناربـهر  رگا  ، يرآ ، درک یمن  ادــیپ  ار  ع )  ) یلع اـب  هزراــبم  تراــسج  ، هیواــعم کــش  یب  دــندرک  یم 
وا و دوخ  يدوبان  هب  هک  تسا  هدـش  ریگرد  شخب  ناـیز  یگنج  رد  ، دـنک هزراـبم  ع )  ) ماـما اـب  رگا  هک  تفاـی  یم  رد  هیواـعم  ، دـندوب

دید وا  هک  یماـگنه  نکیل  و.دروآ  یم  دورف  میلـست  رـس  ع )  ) یلع تموکح  ربارب  رد  هنوگ  نیدـب  دـماجنا و  یم  شنایهاپـس  يدوباـن 
شیپ باحـصا  نیرتگرزب  زا  یناربهر  یفرط  زا  دنریذپ و  یم  ار  وا  عضوم  دـننک و  یم  دـییات  ار  وا  رظن  ، قارع مدرم  زا  یگرزب  شخب 

.تسین سرتسد  زا  رود  لوقعمان و  ینامرآ  ماما  رب  يزوریپ  رد  شنامرآ  هک  تفایرد  ، دنا هتخادرپ  ماما  اب  هزرابم  هب  وا  زا 

رد ، هیواعم يارب  نآ  رارقتسا  و  ع )  ) ماما يارب  تفالخ  رما  رارقتسا  مدع  رد  دنمورین  یلماع  هرصب  گنج  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح 
هاپس ود  ره  هب  هک  ییاهنایز  تقیقح  رد  ، تفای عطاق  يزوریپ  هرصب  گنج  رد  ناربهر  نیا  رب  ع )  ) ماما هک  نیا  مغر  یلع  دوب و  تیاهن 

ناشیاهلد رد  دـندوب  هداد  تسد  زا  رفن  نارازه  نوچ  ، هدروخ تسکـش  هاپـس  لیابق.تساک  ماـما  يورین  زا  يداـیز  دـح  اـت  ، دـش دراو 
هدـییارگ فعـض  هب  هیواعم ) ربارب  رد   ) يرگید گـنج  اـب  ندـش  ریگرد  يارب  زوریپ  هاپـس  لـیابق  دنتـشاد و  یفخم  ار  هنیک  ترارش و 

دوب و هتسشن  نیمک  رد  هکرعم  زا  نوریب  دوخ  رکـشل  اب  هیواعم  اما.دوب  هدش  هتخیر  هرـصب  گنج  رد  ناشنادنزرف  ياهنوخ  اریز  ، دندوب
ناوت و بات و  هب 
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.دوزفا یم  شیوخ  نارای  گرب و  زاس و 

هک ییاه  هبرـض  لیلد  هب  ( - ع  ) یلع هب  تبـسن  ار  دوخ  ياه  هنیک  زا  يرادـقم  هناگ  هس  يافلخ  تفالخ  ياهلاس  لالخ  رد  شیرق  رگا 
گنج یتـسارب  یلو  دـندوب  هدرک  شوـمارف  - دوـب هدـید  بازحا  دـحا و  ردـب و  ياـهگنج  رد  ص )  ) ربماـیپ ناـمز  رد  يو  ریـشمش  زا 

.دوزفا نآ  رب  زین  يرگید  ياه  هنیک  ،و  درک هدنز  ار  اه  هنیک  نآ  ، داد تسد  زا  نآ  رد  ار  دوخ  نارس  زا  نت  داتفه  شیرق  هک  ، هرصب

هـس ناربهر  رگا.داد  رییغت  هیما  ینب  راب  تبیـصم  تنطلـس  هب  ار  هدـش  ار  تفالخ  هناـگ  هس  ناربهر  تکرح  مییوگب  هک  میراد  قح  اـم 
قوف تعاجـش  اب  دزادرپب و  مالـسا  ناـهج  ياـهزرم  زا  نوریب  هب  تسناوت  یم  ع )  ) یلع دـندوب  هدرکن  اـپ  رب  ار  موش  گـنج  نآ  هناـگ 

.دنک هلباقم  مالسا  نانمشد  اب  دوخ  هداعلا 

زا تفالخ  ، دندیسرت یم  ناشیا  هک  نیا  ببس  هب  ، دندرک عورـش  نامثع  دض  رب  ار  دوخ  زیمآ  کیرحت  هلمح  هناگ  هس  ناربهر  نآ  هتبلا 
تـسد هب  تفـالخ  زا  ار  شیوـخ  هرهب  ریبز  هحلط و  نوـچ  ، دـنامب اـجرب  اـپ  ناـنآ  ناـیم  رد  دوـش و  لـقتنم  شیوـما  دـنواشیوخ  هب  وا 

رد دـندرک و  لابند  ار  نامثع  هرابرد  ناشزیمآ  کیرحت  هلمح  ع )  ) یلع دـض  رب  دوخ  نینوخ  شروش  اـب  هناـگ  هس  ناربهر.دـندرواین 
.دباین ماجنا  دریگن و  رس  دندیشوک  یم  هک  دندیشخب  ققحت  ار  يزیچ  دندناسر و  تفالخ  هب  ار  هیواعم  هجیتن ،

اهتشون یپ 

1-ج 1 ص 242.

.ذخام نامه  -2

.3-1: هیآ ( 29  ) توبکنع هروس  -3

هیآ 10. ( 49  ) تارجح هروس  -4

هیآ 58. ءاسن  هروس  -5

كردتسم ج 3-ص 115. -6

نآ ص 140-139. هب  بیغرت  تعانق و  تلیضف  باب  رد  تاکز  باتک  7-ج 7-

لاس 36 ص 1135. ثداوح  يربط  خیرات  -8

.باتک نامه  -9

لاس 36 ص 3155. ثداوح  يربط  خیرات  -10

باتک ص 3174. نامه  -11
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.هغالبلا جهن  هبطخ 137  زا  -12

یپ فلاس  نب  رادق  بقل  « دومث رمحا  -» 13
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.رمح هدام  برعلا  ناسل  زا  لقن.م.تسا  حلاص  هقان  هدننک 

دیدحلا ج 2 ص 431. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -14

.تسا هدرک  لقن  ار  نآ  هغالبلا ج 1 ص 86  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  -15

دوصقملا ج 3-ص 220. دبع  حاتفلا  دبع  هتشون  ، بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  -16

،ج 1،ص 50-44. هغالبلا جهن  -17

هغالبلا ج 1،ص 50. جهن  -18

لوا ص 70. شخب  يرذالب ج 4  خیرات  -19

20-ج 12 ص 241.

ملسم ج 12 ص 239. حیحص  -21

قیرط ود  هب  كردتـسم  رد  ار  نآ  دـننام  مکاح  تسا و  هدرک  لقن  ار  نآ  ثیدح 145 ) هرامش   ) دوخ ج 1 حیحص  رد  هجام  نبا  -22
.تسا هدرک  تیاور  (ج 3 ص 149 )

لماکلا ج 2 ص 120. -23

لاس 36 ص 3135. ياهدادیور  -24

25-ج 3 ص 367-366.

( . م  ) دجنملا زا  لقن.درآ  نغور و  ، امرخ زا  هدمآ  مهارف  تسا  یماعط  ، سیح -26

 . مجرتم » دجنملا برالا و  یهتنم   ) دراد ییاراوگ  هیاس  هک  تسا  یبرع  غمص  نامه  حلط  ای  هرمس  -27

البق هک  ناـنچ  هن  رگا  ، دـنک یم  تاـشامم  ارادـم و  تسا و  هدرک  لـقن  هماـع  عباـنم  زا  ار  بلاـطم  ، دوخ هویـش  هب  ، مرتـحم فـلؤم  -28
.م.دوب هدومرف  مالعا  ار  ماما  تفالخ  ررکم  نآ  زا  سپ  رادلا و  موی  ، تثعب يادتبا  زا  ربمایپ  تسا  هدمآ  باتک  نیمه  رد  ، تشذگ

دیدحلا ج 2 ص 78. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -29

ریثا ج 3 ص 104. نبا  لماکلا  -30

لاس 36 ص 3019. ياهدادیور  نمض  رد  -31
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32-ج 3 ص 120.

باتک ص 119. نامه  -33

دیدحلا ج 2 ص 79. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -34

هیآ 34. ( ، 33  ) بازحا هروس  -35

مراهچ تسیب و  لصف 

هئطوت هناسفا 

لوا تمسق 

طلـست زا  سپ  ، ار هفوک ) لها  ناهدنامرف  زا   ) ورمع نب  عاقعق  یلع  هک  تسا  هدرک  تیاور  هحلط  دمحم و  زا  رمع  نب  فیـس  زا  يربط 
تخاس عناق  ار  نانآ  درک و  وگتفگ  ناشیا  اب  عاقعق  داتسرف و  ، نانآ دزن  ، هرصب رب  ریبز  هحلط و  ، هشیاع
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تشگ زاب  اهراک و  رارقتسا  زا  سپ  ، نانآ دروم  رد  یعرـش  دح  هماقا  نامثع و  نالتاق  زا  یهاوخنوخ  هب  هورگ  ود  ره  دننک و  حلـص  ات 
ادخ ياهتمعن  درک و  داریا  يا  هبطخ  ، سپـس.دیسر تقفاوم  هب  بلطم  نآ  يور  ع )  ) ماما دیوگ  یم  تیاور  نیا  .دـندرک  قفاوت  ، تینما
يذ » زا هاـگ  نآ  ، درمـشرب ، دـنیآ یم  وا  زا  سپ  هک  یناـسک  ،و  ربماـیپ زا  سپ  تفـالخ  رب  داـحتا  عاـمتجا و  هلیـسو  هـب  تـما  نـیا  رب  ار 

دنوادـخ هک  نیا  زا.دـندوب  ایند  بلاط  هک  دـندروآ  تما  نیا  رـس  رب  ار  ناـمثع ) لـتق   ) هثداـح نیا  یناـسک  :» تفگ دـش و  نوریب  « راـق
ادخ نامرف  نکیل  و.دننادرگرب  ارقهق  هب  ار  زیچ  همه  دنتـساوخ  دندیزرو و  لخب  تسا  هدـینادرگ  تما  نیا  بیـصن  هرابود  ار  تلیـضف 

.دهد شاداپ  دهاوخ  هک  ره  هب  تساسر و 

زا يا  هشوگ  رد  هک  دیایب  یـسک  ام  اب  ادرف  دیابن  هک  دیـشاب  هاگآ.دـینک  تکرح  مه  امـش  سپ  ، منک یم  تکرح  ادرف  نم  هک  دـینادب 
« .دننادب زاین  یب  نتشیوخ  زا  ارم  یتسیاب  نانادان.تسا  هدرک  کمک  نامثع  دض  رب  مدرم  ياهراک 

نب ملاس  ، متاح نب  يدع  ، مثیه نب  ءابلع  ، رتشا هلمج  نآ  زا  دندوب  هدرک  کمک  نامثع  لتق  رب  هک  دندوب  یعمج  دیوگ  یم  تیاور  نیا 
ءادوس نبا  هب  بقلم  ءادوس  نب  هللا  دبع  دندوب و  هداد  لیکشت  يرس  عامتجا  هرصب  گنج  زا  سپ  هک  هعیبض  نب  حیرـش  یـسبع و  هبلعث 
مالـسا هنوگ  قفانم  نامثع  مایا  رد  دوب  هشبح  لها  شردام  يدوهی و  شردـپ  ، اعنـص رهـش  زا  نمی  لها  وا  : دـنیوگ یم   ) دوب نانآاب  زین 

هب کیدزن  هدنیآ  رد  ار  حلـص  نیا  ياهب  هک  ، دنداد رظن  هنایفخم ، عامتجا  نیا  دارفا  ( ، دناروش نامثع  دـض  رب  ار  مدرم  دروآ و  يرهاظ 
باتک هب  وا  نوچ  ، دوب دهاوخ  رتریگ  تخس  هشیاع  ریبز و  ، هحلط زا  نانآ  هب  تبسن  یلع  هک  اریز  ، دنزادرپب دیاب  دوخ  ناج  تمیق 
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.تسا رتصیرح  یهلا  دودح  هماقا  يارب  رتهاگآ و  ادخ 

ناتـسرپ تب  هک  دیوگ ) یم  نیـسح  هط  رتکد  هک  نانچ   ) دنک یم  يروآدای  ار  یناتـساد  ام  هب  دوخ  بلاق  رد  دبای و  یم  همادا  تیاور 
هک توافت  نیا  اب  ، دوب رضاح  دجن  لها  زا  يدرمریپ  تروص  هب  ناشیا  اب  زین  ناطیش  دندرک و  هسیـسد  ص )  ) ربمایپ هیلع  يزور  شیرق 

داهنـشیپ نانآ  هب  ءادوس  نبا  ، دنتـشاد راهظا  یفلتخم  ياهرظن  ناشیا  هک  نیا  زا  سپ.دوب  ءادوس  نبا  نامه  ناطیـش  ناـشیا  ناتـساد  رد 
ود زا  مادـک  ره  بیترت  نـیا  هـب  .دـنزورفارب  ار  گـنج  شتآ  ماـگنه  بـش  دـنریگب و  فرط  ود  تـسد  زا  ار  داـحتا  تـصرف  اـت  درک 

يزاب ار  دوخ  شقن  تقد  اب  ناگدننکروش  نیا  هک  ، دیوگ یم  تیاور  نیمه.درک  دهاوخ  گنج  عورش  هب  مهتم  ار  رگید  فرط  ، فرط
( . 1  ) دندش زوریپ  هرصب  گنج  شتآ  نتخورفا  رب  رد  دندرک و 

تفالخ رب  تیاور  نیدنچ  ، دوخ يربط  هک  نیا  مغر  یلع  دنا و  هداد  تیاور  نیدب  یتیمها  ، دنا هدمآ  يربط  زا  دعب  هک  ، ناخروم رتشیب 
.دنا هدیزگرب  ار  يربط  لوقنم  تیاور  نیمه  ، تسا هدرک  لقن  نآ 

دنادرگ شباحـصا  نایم  ار  نآ  تفرگ و  تسد  يور  ار  نآرق  لمج  گنج  زور  ع )  ) یلع هک  تسا  هدرک  لقن  ینهد  راـمع  زا  يربط 
مدرم زا  یناوج  ، هاـگ نآ  ؟ دوش هتـشک  زین  دوخ  دـنک و  توعد  نآرق  مکح  هب  ار  مدرم  نآ  دریگب و  ار  نآرق  نیا  هک  تسیک  : دومرف و 
نتفرگ هب  رـضاح  ناوج  نآ  زج  یـسک  داد و  رد  ادن  هرابود  دـنادرگرب و  ور  وا  زا  ماما  سپـس  .مرـضاح  نم  : تفگ تساخرب و  هفوک 

زین و  ( . 2  ) دش حابم  ناشیا  اب  راکیپ  نونکا  : دومرف ، سپـس ( ، ع  ) یلع ، دنتـشک ار  ناوج  نآ  ، هاگ نآ  ، داد وا  هب  ار  نآرق  ماما.دـشن  نآرق 
ع)  ) یلع نوچ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يرهز  زا  يربط 
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ردقچ : دومرف سپس  دیسر ، اج  نآ  هب  ات  تفر  ولج  ، دندوب هدش  هتشک  سیقلا  دبع  ینب  هلیبق  زا  نت  داتفه  هک  دیسر  هرـصب  رد  ییاج  هب 
رب ریبز  دنداتسیا  هک  نیمه.دیسر  نم  هب  گنج  تفآ  دنزگ و  ، نانآ زا  شیب.دوب  رادربنامرف  اونـش و  هک  هعیبر  نآ  ، هعیبر يارب  مفـساتم 
رد ، وت :» داد باوج  ریبز  ؟ دش وت  ندمآ  ثعاب  زیچ  هچ  : دومرف ع )  ) یلع ، دنداتـسیا ود  ره  دز ، ادص  ار  ریبز  ع )  ) یلع ، دـش راوس  شبـسا 

نامثع یهاوخنوخ  هب  وت  ایآ  : تفگ ریبز  هب  ع )  ) یلع  . یتسین رتراوازـس  ام  زا  وت  منیب و  یمن  تفالخ  رما  هتـسیاش  ار  وت  نم  هک  یلاـح 
شوخ هک  تسا  هدرک  طلـسم  ار  يزیچ  وا  هب  تبـسن  دارفا  نیرتراداوه  رب  زورما  دـنوادخ  ؟ یتشک ار  وا  دوخ  هک  یلاـح  رد  يا  هدـمآ 
ملاـظ وا  هب  تبـسن  هک  یلاـح  رد  دـیگنج  دـهاوخ  یلع  اـب  وا  هک  دروآ  ریبز  رطاـخ  هـب  ار  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  راـتفگ  ع )  ) یلع.درادـن

.تشگزاب ، دگنجن وا  اب  هک  داد  ماما  هب  هک  یلوق  اب  ریبز  هجیتن  رد.تسا 

ناهنپ هناخ  رد  ار  دوخ  رسمه  هک  نآ  لاح  ینک و  راکیپ  وا  هلیسو  هب  ات  يا  هدروآ  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  رسمه  وت  : تفگ هحلط  هب  ماما 
يراـشفاپ وـت  اـب  توادـع  رد  اـت  تسا  نـم  رب  یلو  مدرک  تـعیب  وـت  اـب  : داد باوـج  هـحلط  ؟ يدرکن تـعیب  نـم  اـب  وـت  اـیآ.يا  هتـشاد 

هتــشک زین  دوـخ  دـنک و  یم  هـضرع  ار  نآ  ياوـتحم  نآرق و  نـیا  امــش  زا  کـی  مادــک  دوـمرف : شناراـی  هـب  ع )  ) یلع ، سپــس.منک
نایم راک  نایاپ  ات  زاغآ  زا  نآرق  نیا  ; وگب نک و  هضرع  نانآ  رب  ار  نآرق  نیا  : دومرف ع )  ) ماما...نم : تفگ هفوک  لـها  زا  یناوج  ؟ دوش

ماجنا ار  ع )  ) ماما هدومرف  ناوج  نآ  تسامش  ياهنوخ  ام و  ياهنوخ  رب  رظان  ادخ  دشاب و  امش  نم و 
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ماگل همه  هک  درم  داتفه  زور  نآ  و.دیگنجب  نانآ  اب  سپ.تساراوگ  امش  رب  ندز  ریـشمش  نونکا  : دومرف ع )  ) یلع دش و  هتـشک  داد و 
( . 3  ) دندمآ رد  اپ  زا  دنتفرگ  یم  ار  رتش 

نیا دـش و  زاغآ  ماما  يوس  زا  ادـخ  باتک  هب  هعجارم  حلـص و  مالعا  زا  سپ  دربن  هک  دراد  تحارـص  یلبق  تیاور  دـننام  تیاور  نیا 
.دنتخادرپ وگتفگ  هب  دنداتسیا و  مه  اب  ریبزو  هحلط  شنانمشد  ماما و  هک  دوب  نآ  زا  سپ  لئاسم 

هئطوت هک  یگنج  يرـس و  يا  هئطوت  اج  نآ  رد  ، سپ.داد يور  نشور  زور  رد  هاپـس  ود  ره  مشچ  ولج  مدرم و  لـباقم  رد  اـهنیا  ماـمت 
.تسا هدوبن  راک  رد  دنشاب  هدرک  زاغآ  ماگنه  بش  نارگ 

یگنهامه اهنآ  ندوب  لوبق  لباق  اهدادـیور و  قطنم  اب  هک  نیا  اـب  ار  تاـیاور  نیا  يربط  زا  سپ  ناـخروم  زا  یهورگ  اـه  نیا  همه  اـب 
هـس ناربهر  ، دیامن یم  هک  هنوگ  نآ  ، اهتیاور نیا  ، اریز.دـنا هتفریذـپن  دـنک ، یم  لقن  ار  دوهـشم  سمل و  لباق  یبلطم  هک  نیا  اب  دراد و 

.دزادنا یم  ناشیا  ندرگ  هب  ار  گنج  تیلوؤسم  دناد و  یم  نویدم  ار  هناگ 

هکلب ، دـندوب هدـماین  هرـصب  هب  مالـسا  غیلبت  شدرگ و  يارب  هناگ  هس  ناربهر  اریز  تسا  راگزاس  نآ  اب  دادـیور  نایرج  یقطنم و  لیلد 
مدرم زا  نت  اهدص  دندرک و  زاغآ  هرصب  هب  ماما  ندیسر  زا  شیپ  ار  گنج  دندوب ، هدمآ  ع )  ) ماما دض  رب  گنج  شتآ  نتخورفا  يارب 

.دنتفای طلست  رهش  نآ  رب  دنتشک و  ار 

ربارب دــنا  هتفریذــپ  ، دراد هراــشا  نآ  رب  تـیاور  هـک  يا  هئطوـت  دروـم  رد  ار  رمع  نـب  فیــس  زا  يربــط  هـتفگ  ناــخروم  نـیا  هـتبلا 
قبط رب  ، ماگنه بش  ، گنج عورـش  نآ  جـیاتن  هلمج  زا  تفاـی و  روضح  نآ  رد  ابـس  نب  هللا  دـبع  تفرگ و  لکـش  هناـیفخم  ، هئطوت ، نآ

ناشیا میمصت 
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رد هناگ  هس  ناربهر  تیلوؤسم  هشیدنا  زا  ار  نانآ  تیاور  نیا  هک  تسا  نآ  ناخروم  زا  هتسد  نآ  هلیسو  هب  تیاور  نیا  نتفای  زمر.دوب 
هزات یـصخش  زا  تعاطا  تمهت  ماما  ناروای  نارـس  زا  يدادعت  هب  تیاور  هک  تسا  نیمه  يارب.دـنک  یم  هدوسآ  گنج  عورـش  دروم 

ناشیا زا  فیـس  هک  ، ) تیاور نآ  ناـیوار  ، هحلط دـمحم و  هچ  رگا  و.دـنا  هدـیزگرب  ار  تیاور  نیا  ناـنیا  ، دـنز یم  قفاـنم  ناملـسم و 
زا زین  دوخ  دشاب و  هدش  لیکـشت  هنایفخم  ود  نآ  معز  هب  ات  دنا  هدوب  هئطوت  نآ  دهاش  دوخ  هک  دنا  هدشن  یعدم  تسا ) هدرک  تیاور 

رگیدـکی زا  دـنا  هدرک  باختنا  ار  تیاور  نیا  هک  یناسک.دـنا  هداد  تیاور  نآ  هب  يدایز  تیمها  ، همه نیا  اـب  ، دـنا هدوبن  نآ  ياـضعا 
دیوگ یم  اـهنت  خـیرات.دنا  هدرکن  یـشسرپ  چـیه  دـنا  هتفاـی  عـالطا  هئطوت  نیا  ناـیرج  زا  نآ  هلیـسو  هب  ناـیوار  هک  یقیرط  هب  عـجار 
هئطوت زا  ص )  ) ربمایپ دننک و  تروشم  مه  اب  ص )  ) ربمایپ هب  عجار  ات  دـنداد  لیکـشت  يرـس  عامتجا  هودـنلا  راد  رد  شیرق  ناکرـشم 

.دش هاگآ  نآ  زا  یحو  هلیسو  هب  ص )  ) ربمایپ اما.تفای  عالطا  نانآ 

ییحو ، تسا هدرک  لقن  ود  نآ  زا  ار  تیاور  فیس  هک  ، هحلط دمحم و  اریز  ، دوش هتسناد  یحو  هلیسو  هب  تشادن  ناکما  هئطوت  نیا  اما 
ای تسا  هدرک  لقن  ناـشیا  يارب  ار  هئطوت  ناـیرج  رگ  هئطوت  دارفا  زا  یـسک  هک  دـنا  هدرکن  لـقن  زین  ناـیوار  نیا.دـنا  هدرکن  تفاـیرد 
رد یخیرات  قیاقح  رامـش  رد  نآ  نیماضم  دـنا  هتـشاد  یم  تسود  هک  دـنا  هدرک  باختنا  ور  نآ  زا  ار  تیاور  نیا  ناخروم  ارهاـظ.هن 

.دیآ

هدوب ماـمتها  همه  نیا  هزیگنا  زیچ  هچ  مینیبب  اـت  مینک  تقد  یتسیاـب  ، تسا هدـش  هداد  تیمها  هزادـنا  نیا  اـت  تیاور  نیا  هب  هک  نونکا 
: دوش هجوت  ریز  دراوم  هب  مراد  تسود.تسا 

یهاوخنوخ رد  ریبز  نینمؤملا و  ما  هک  دراد  یم  ملسم  تیاور  ( 1)
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رتاوتم زین  بلطم  نیا  هب  ناشیا  دوخ  رارقا  تسا و  یخیرات  رتاوتم  نامثع  دـض  رب  نت  هس  نیا  کیرحت  دـنچ  ره  ، دـندوب رـصم  ، ناـمثع
قفاوت تروص  رد  هک  تسا  روصت  لباق  ایآ.دوبن  ع )  ) ماما اب  گنج  يارب  هناـهب  زج  يزیچ  ناـمثع  یهاوخنوخ  ، همه نیا  اـب  یلو  تسا 

؟ نامثع نالتاق  هن  هدوب  ع )  ) یلع ناشیا  فده  هک  نیا  اب  ، دنرادرب تسد  گنج  زا  ، نامثع نالتاق  رب  دح  هماقا  رد 

هدامآ مه  امـش.منک  یم  تکرح  ادرف  نم  هک  دـینادب  :» دومرف « راق يذ  لـحم  زا  تکرح  زا  شیپ  ع )  ) ماـما هک  دـیوگ  یم  تیاور  ( 2)
،و دـنک تکرح  دـیابن  تسا  هدرک  کمک  مدرم  هب  نامثع  دـض  رب  يراـک  كدـنا  رد  سک  ره  ، ادرف هک  دیـشاب  هاـگآ  ! دیـشاب تکرح 
هک تسا  نشور  ، سپ.دـشاب هدروآ  نابز  هب  ار  نخـس  نیا  ع )  ) ماما رگا  « دزاس یم  زاین  یب  ناشیا  زا  ار  ام  نانادان  تلاـهج  یهارمگ و 

.تسا هدوبن  شهاپس  نایم  وا  هارمه  هب  ناشیا  زا  یسک  چیه  ،و  تسا هتشادن  هجوت  نامثع  لتق  رد  ناگدننک  تکرش  هب 

مود تمسق 

دـندیروش و نامثع  دـض  رب  هک  دـندوب  یناسک  نامه  - دـشاب هدروآ  نابز  هب  ار  تاملک  نآ  رگا  - تاملک نیا  اب  ماـما  رظن  دروم  دارفا 
نینچ.دـندرک يراکمه  وا  هرـصاحم  رد  ای  دـنتخیگنارب و  وا  نتـشک  هب  ار  مدرم  هک  یناـسک  هژیوب  دـندناروش و  يو  هیلع  زین  ار  مدرم 

هب تکرح  زا  لامعا  نآ  نیبکترم  یتسیاب  یم  ، سپ ، دوب هدرک  رداص  ینامرف  نینچ  ع )  ) ماما رگا.دـندوب  ماـما  هاپـس  ناـیم  رد  یناـسک 
هلمج زا  اـهنت  هن  وا  هک  تشاد  نیقی  دـنچ  ره  تفرگن  ار  رکب  یبا  نب  دـمحم  تکرح  ولج  ماـما  اما.دـندرک  یم  يراددوخ  يو  هارمه 

لتق زا  شیپ  یمک  هک  تسا  یناسک  زا  هکلب  ; تسوا هرـصاحم  رد  هدـنیوج  تکرـش  نامثع و  لتق  هدـننک  کیرحت  دارفا  نیا  ناگرزب 
وا هناخ  دراو  راوید  يور  زا  نامثع 
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نیهوت وا  هب  تفرگ و  ار  نامثع  شیر  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  دنراد  عامجا  ناخروم.تشادـن  تکرـش  لتق  رد  المع  هچ  رگا  - دـندش
نیا هب  ماما  یهاگآ  همه  اب  ؟ ...دـندرک زاین  یب  ار  وت  حرـس  یبا  رـسپ  هیواـعم و  ردـقچ  : تفگ يو  هب  دـناوخ و  ناداـن  ریپ  ار  وا  درک و 

هب وا  نادـنزرف  زا  یکی  اهدـعب  هکلب  ، دوب وا  هب  دارفا  نیرتکیدزن  هلمج  زا  اهنت  هن  دـنام و  یقاـب  ماـما  یهارمه  رد  رکب  وبا  رـسپ  ، لـئاسم
.دش هتشک  دوب  رصم  رادناتسا  ماما  يوس  زا  هک  یماگنه  دمحم.دمآ  رامش 

هدوب هدـناروش  وا  رب  ار  مدرم  ، هدرک کمک  نامثع  دـض  رب  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  رتشا  کلام  هک  دوب  نشور  زور  دـننام  ماما  يارب 
يارب رتشا  ، نآ زا  سپ.دوب  هدرک  دـیعبت  ماش  هب  قارع  زا  ار  وا  راب  ود  ناـمثع  هتبلا.دوبن  وا  لـتق  هب  ناگدـننک  توعد  زا  دـنچ  ره  تسا 

دوب هفوک  مدرم  ناربهر  هلمج  زا  درک و  يربهر  ار  مدرم  زا  یهورگ  ، هفوک هب  نامثع  هدنیامن  ، صاع نب  دیعـس  تشگزاب  زا  يریگولج 
یم توعد  ع )  ) یلع اب  تعیب  هب  ار  مدرم  نامثع  لتق  زا  سپ  هک  دوب  يدارفا  نارـس  زا  رتشا.دنتـشاد  تکرـش  ناـمثع  هرـصاحم  رد  هک 

هرـصب راپـسهر  ع )  ) ماما هک  یماگنه.تفر  « راق يذ  هب  ، دـندوب شهارمه  هفوک  مدرم  هک  یلاح  رد  وا  اب  دـنام و  ماـما  اـب  رتشا.دـندرک 
وا هارمه  ناـمثع  دـض  رب  نارگیراـی  داد  ناـمرف  هک  نآ  زا  سپ  ( ، ع  ) ماـما هنوگچ  سپ.دوب  شهاپـس  نارـس  زا  وا و  هارمه  رتـشا  ، دـش
هک تسا  یمالـسا  خیرات  تارتاوتم  زا  ؟ دشاب وا  هاپـس  نارـس  هلمج  زا  دوش و  یهار  وا  اب  دنامب و  وا  اب  رتشا  ات  تفریذپ  ، دننکن تکرح 

هدوب رتکیدزن  وا  هب  سک  همه  زا  ، ماما تفالخ  لوط  رد  شگرم  مد  ات  رتشا 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 476 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوب ع )  ) ماما تسار  يوزاب  نیفص  لمج و  ياهگنج  رد  وا.تسا 

وا هب  هیواعم  هئطوت  یتسدمه و  هب  هک  يرهز  اب  ، هار رد  ، دوب روشک  نآ  یهار  رـصم  يرادناتـسا  يارب  ماما  يوس  زا  هک  یلاح  رد  رتشا 
زا زین  دوب  ابس  نبا  اب  هئطوت  رد  هدننک  تکرـش  دارفا  هلمج  زا  هک  تیاور  نیا  يوار  متاح  نب  يدع.تفگ  دوردب  ار  ناهج  ، دندناروخ

.دش اهنآ  ریگرد  شتفالخ  لوط  رد  ماما  هک  دوب  ییاهگنج  مامت  رد  يو  گرزب  ناروای  و  ع )  ) ماما ناکیدزن  هلمج 

رب هک  یناسک  ندرکن  تکرح  رب  ینبم  دوخ  نامرف  رودص  زا  سپ  ( - ع  ) ماما هک  یتروص  رد  ، تفر هرصب  هب  « راق يذ  » زا ع )  ) ماما اب  وا 
.تفرگن ار  وا  تکرح  ولج  - تسا هتشادنپ  تیاور  نیا  هک  نانچ  ، دندوب هدش  تسدمه  نامثع  دض 

رب ناگدننک  کیرحت  زا  نامثع و  نافلاخم  نارـس  زا  وا  هک  یتسارب.دوب  روهـشم  هباحـص  زا  هک  مینک  یم  دای  رـسای  نب  رامع  زا  هژیوب 
رد تسناد و  یم  لالح  ار  نامثع  نوخ  وا  هک  دننک  یم  لقن.دوب  رتاسر  باحصا  همه  زا  وا  شور  هیلع  شداقتنا  گناب  ،و  دوب وا  دض 
رد هک  یناسک.تسا  هدوب  ماما  هاپـس  نارـس  زا  درف  نیرت  هتـسجرب  راـمع  ، همه نیا  اـب.دوب  هدـیقع  مه  ریبز  هحلط و  ، هشیاـع اـب  ، رظن نیا 

ناشیا يارب  یمچرپ  وا  ییوگ  ; دندرک یم  تکرح  وا  لابند  هب  تفر  یم  رامع  هک  اج  ره  دندوب  رضاح  نیفص  گنج  هرـصب و  گنج 
كرت ار  دربن  هنحـص  ریبز  هک  دوب  یلماوع  زا  ع )  ) ماما ههبج  رد  گنج و  نادـیم  رد  راـمع  روضح  هک  تسا  خـیرات  تایهیدـب  زا.دوب 

ع)  ) ماما رگا  «، ...تشک دـنهاوخ  راکمتـس  هورگ  ار  وت  ! رامع يا  :» دوب هدومرف  راـمع  هب  ص )  ) ربماـیپ هک  تسناد  یم  ریبز  ، اریز ، تفگ
يذ » زا وا  هارمه  هب  دیابن  دنا  هدرک  یکمک  يوحن  هب  نامثع  دض  رب  هک  یناسک  دوب  هداد  روتسد 
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.تشاد یم  زاب  دوخ  اب  نتفر  زا  ار  رامع  نامگ  یب  ، دننک تکرح  « راق

مه خـیرات  تارتاوتم  اب  ، رگید تایاور  يرهز و  تیاور  اب  شتفلاخم  رب  هوـالع  میدرک  لـقن  هک  فیـس  تیاور  ، مینیب یم  ، هنوگ نیدـب 
نانیا هتبلا.هرـصب  ات  ماما  اب  متاح  نب  يدـع  رتشا و  کلام  ، رکب یبا  نب  دـمحم  ، رـسای نب  رامع  ندوب  هارمه  ناـمه  ینعی  ، دراد تاـفانم 

یگتخاس درک و  در  ار  نآ  دیاب  ، دشاب هتشاد  ضراعت  یخیرات  تاملسم  اب  یتیاور  هک  یماگنه.دندوب  ماما  ناکیدزن  هلمج  زا  هارمه و 
.دروآ باسح  هب 

هجوتم ، تسا هتـشک  قحان  هب  ار  ینمؤم  هک  يدرف  رب  دح  هماقا  موزل  هب  ار  وا  ات  تشادـن  يزاین  یـسک  هب  ع )  ) ماما ، نیا زا  هتـشذگ  ( 3)
دسر هچ  ات  ، دنک ادیپ  رظن  قافتا  نینمؤملا  ما  ریبز و  ، هحلط اب  نامثع  نالتاق  رب  دح  هماقا  ياربات  دنامب  رظتنم  هک  دوبن  یسک  یلع.دزاس 

رد مدرم  همه  زا  ع )  ) ماما هک  تسا  خـیرات  تایهیدـب  زا.دوش  هناگ  هس  ناربهر  اب  حلـص  يارب  ییاـهب  ناـشیا  رب  دـح  هماـقا  هک  نیا  هب 
نودـب ار  نازمره  هک  - رمع رـسپ  هللا  دـیبع  هرابرد  دـح  هماقا  زا  نامثع  هک  یماـگنه.دوب  رتریگ  تخـس  یهلا  دودـح  هماـقا  رب  تبقارم 

هک يزور  نآ  رد  و.درک  ضارتعا  وا  هب  ع )  ) یلع ، درک يراددوخ  - تشک دـنک  تباث  ار  رمع  شردـپ  لتق  رد  يو  تکرـش  هک  یلیلد 
.داد صاصق  هدعو  ، شلمع نآ  رطاخ  هب  هللا  دیبع  هب  ، دوب هدیسرن  تموکح  هب  زونه  ع )  ) یلع

دوخ هب  ار  نآ  دننام  مالـسا  خیرات  هک  يدربن  ، تشاداو هیواعم  اب  دربن  هب  ار  وا  یمالـسا  لوصا  هب  ع )  ) یلع رتشیب  يدنبیاپ  تقیقح  رد 
رانک هدـنبوک  گنج  نآ  زا  ار  دوخ  تسناوت  یم  ، داد یم  تیاضر  ماش  يرادناتـسا  ماـقم  رد  هیواـعم  تیبثت  هب  وا  هچناـنچ.دوب  هدـیدن 

ار گنج  نآ  رد  يریگرد  ، هجیتن رد  و.منک  یمن  هحماسم  منید  رما  رد  نم  دومرف  وا  یلو  ، دشکب
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يوج هزادنا  هب  دوخ  يداقتعا  لوصا  زا  ات  تساوخ  یمن  نوچ  ، درک رایتخا  ار  نآ  تفریذـپ و  دـش  لیمحت  وا  رب  تفالخ  هیحان  زا  هک 
هحلط اب  رظن  تدحو  هب  يزاین  نآ  ماجنا  يارب  دراد و  یمن  اور  تلهم  دح  هماقا  رد  ، صاصق روخ  رد  صاخشا  هب  یسک  نینچ.درذگب 

دح ، دـندوب هدـناروش  ناـمثع  رب  ار  مدرم  هک  ینارگید  رتـشا و  ، رکب یبا  نب  دـمحم  رب  تسیاـب  یم  هک  دـید  یم  وا  رگا.درادـن  ریبز  و 
يارجا تلادـع و  تابثا  يارب  دوب  يا  هلیـسو  وا  رظن  رد  تفـالخ  سپ.درک  یم  يراـج  ناـشیا  رب  ار  دـح  ، یلطعم نودـب  ، دوش يراـج 

دزاس رود  دوخ  ار  نانآ  هک  دوب  نآ  - دید یم  ناشصاصق  قحتسم  رگا  - داد یم  ماجنا  ع )  ) ماما هک  يراک  نیرتمک  تعیرـش و  ماکحا 
.دندوب وا  دارفا  نیرتکیدزن  زا  نانآ  هکلب  ، درکن يراک  نینچ  اهنت  هن  مینیب  یم  اما  ، دهدن تکرش  دوخ  راک  رد  و 

هحلط و اب  نانآ  رب  دـح  يارجا  يور  هک  تسین  روصت  لباق  سپ  ، دوب هدادـن  صیخـشت  صاصق  روخ  رد  ناـمرجم  ار  ناـشیا  ماـما  رگا 
.دسرب قفاوت  هب  ریبز 

ما ریبز و  ، هحلط تسیاب  یم.تسا  مزال  دنا  هدش  تسدمه  نامثع  هیلع  هک  یناسک  هب  دـح  يارجا  هک  تشاد  یم  داقتعا  ع )  ) یلع رگا 
هب تبسن  راک  نیا  رد  هکلب  ، دندوب نامثع  دض  رب  مدرم  هدننک  کیرحت  نارـس  هلمج  زا  ناشیااهنت  هن  اریز  ، دنزب دح  ار  هشیاع  نینمؤملا 

قفاوت ناشیا  اب  نارگید  رب  دح  يارجا  يور  ع )  ) یلع هنوگچ  ، سپ.دندوب رترادیاپ  نارگید  زا  شندش  هتشک  هظحل  ات  مدقـشیپ و  همه 
.تشاذگ یم  دوخ  لاح  هب  - دنتشاد تکرش  لمع  سفن  رد  هک  نیا  اب  - ار اهنآ  درک و  یم 

تکرـش نامثع  لتق  رد  امیقتـسم  هک  درک  يراج  دح  یناسک  رب  دیاب  اهنت  دوب  دقتعم  ع )  ) ماما هک  تسا  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  هچ  نآ 
یناسک زا  نت  هس  هک  میدش  روآدای  نیا  زا  شیپ.دنا  هتشاد 
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دندوـب تراـبع  نـت  هـس  نآ.دـندش  هتـشک  ، دـش هتــشک  ناـمثع  هـک  مد  ناـمه  و.دنتــشاد  تکرــش  لـتق  نآ  رد  دـش  یم  هـتفگ  هـک 
یـصخشم لتاق  نامثع  يارب  نم  :» تسا هدومرف  هیواعم  هب  دوخ  همان  رد  ع )  ) ماما.یبیجتلا رـشب  نب  هنانک  نارمح و  نب  نادوس  ، هرتیق : زا

نم بناج  زا  وت  هک  ار  یناسک  مدـیدن  دوخ  ناوت  دـح  رد  یلو  ، مدرک ار  مزال  یـسررب  شـشوک و  دروم  نآ  رد  هتبلا.مسانـش  یمن  ار 
( . 4  ) مراپسب وت  تسد  هب  ینک  مهتم 

تـسایس نامثع و  شور  هک  تسا  هتـشاد  داقتعا  ع )  ) ماما هک  دراد  تحارـص  دـنک  یم  لقن  ع )  ) ماـما زا  تیاور  نیا  هک  ینخـس  ( 4)
ع)  ) ماـما دــیوگ  یم  تـیاور  اریز  ، تـسا هتــشاد  تقفاوـم  اـهراک ، هـب  يو  ناـشیوخ  ندراـمگ  اـب  ،و  تـسا هدوـب  تـسرد  وا  یلاــم 

لتق  ) هثداح نیا  هک  دوب  هدرک  تمحرم  تما  نیا  هب  ار  عامتجا  تدحو و  ، يرگید زا  سپ  یکی  ، هفیلخ هس  هلیـسو  هب  دـنوادخ  :» دومرف
دـسح ، دوب هتـشاد  ینازرا  تما  نیا  هب  دـنوادخ  هک  یتلیـضف  رب  نانآ.تسویپ  عوقو  هب  تما  نیا  نایم  رد  نابلط  ایند  تسد  هب  ناـمثع )

ار یناسک  درک و  دـییات  ار  موس  هفیلخ  رادرک  یمامت  ع )  ) ماـما ، هنوگ نیدـب  «. دـننادرگرب ارقهق  هب  ار  زیچ  همه  دنتـساوخ  دـندیزرو و 
دنوادخ هک  شنایلاو  نامثع و  هب  تداسح  یبلط و  ناهج  اریز  دننادرگرب  شلوا  لاح  هب  ار  زیچ  همه  دنتـشاد  دـصق  هک  تخاس  مهتم 

.دوب نانآ  ياه  هتساوخ  ماجنا  هزیگنا  ، دوب هتشاد  ینازرا  ناشیارب  ار  ایند 

نامثع یلام  تسایـس  زا  هن  ع )  ) ماما هک  دیوگ  یم  خیرات.دراد  تافانم  دیآ  یم  تسد  هب  خیرات  زا  هچنآ  اب  تیاور  نیا  ، دیدرت نودـب 
يرگیجنایم لوبق  رطاـخ  هب  ناـمثع  اهراب.دـش  یجناـیم  شنانمـشد  ناـمثع و  ناـیم  ع )  ) ماـما اهراب.شنارادناتـسا  زا  هن  دوب و  یـضار 

مکح نب  ناورم  زا  اج  نامه  رد  یلو  داد ، شور  رییغت  هدعو  ، ماما
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یمن يراشفاپ  هیواعم  يرانکرب  رد  ، کش یب  ، تسا حیحـص  شنارادناتـسا  نامثع و  شور  هک  دوب  دـقتعم  ماـما  رگا.درک  یم  دـیجمت 
یم تباث  ینشورب  روما  نیا  همه  ، تقیقح رد.دش  یمن  ، تشادن هقباس  مالسا  خیرات  رد  هک  ، نیفـص گنج  ریگرد  نآ  رطاخ  هب  درک و 

زا هناـگ  هس  ناربـهر  ندرک  هئربـت  ]و  تاـیانج رب  ] نتـشاذگ شوپرـس  نآ  فدـه  ،و  تسا یگتخاـس  رمع  نب  فیـس  تیاور  هک  دـننک 
هک نیا  يارب  ، رگید نخـس  هب  نارگید و  رتشا و  ، دـننام ع )  ) ماما زا  ینارای  هزاوآ  نتخاـس  وس  مک  زین  ;و  دوب هرـصب  گـنج  تیلوؤسم 

گنج شتآ  نانآ  ياروش  رد  يدراو  هزات  قفانم  درف  تحیـصن  هب  لمع  دوخ و  یـصخش  ياهفده  يارب  ع )  ) ماما نارای  ، دننک دومناو 
دوخ ياهناج  هک  فده  نیرتدنلب  دصقم و  نیرت  یلاع  ياراد  دـندوب  یناناملـسم  وا  لاثما  رتشا و  هک  میناد  یم  اما.دـنا  هتخورفا  رب  ار 

.دنتشاذگ ( ، دنتشاد هک  یفده  نامه   ) ادخ ياضر  هار  رد  ار 

؟ تسا هتشاد  دوجو  ییابس  نب  هللا  دبع  ایآ 

طقف ار  ابس  هللا  دبع  دوجو  ام  ، دراد یم  او  دیدرت  هب  ابس  نب  هللا  دبع  مان  هب  یـصخش  دوجو  دروم  رد  ار  ام  هک  تسه  یلیلد  اج  نیا  رد 
رب هک  ار  یتضهن  دنا  هتـساوخ  وا  شور  هار و  نامثع و  ناعفادم.دناشوپب  ار  قیاقح  ات  تسا  هتفای  هار  خیرات  هب  هک  میناد  یم  يا  هناسفا 

شکاشک رد  هک  هدوب  یـسک  نامه  وا  دنتفگ  یم  نانآ  و.دوب  هدش  ناملـسم  هزات  هک  دنهد  تبـسن  يدوهی  يدرم  هب  دش  اپ  هب  وا  دض 
لیلد هب  ، یلایخ يدوهی  نیا  دنتفگ  یم.تسا  هدرک  یم  یهدنامزاس  ار  یناهنپ  ياه  هئطوت  ، هفیلخ دض  رب  رصم  هفوک و  ، هرـصب رد  مایق 
نیمه يارب  ،و  تسا یـسیع  زا  رتراوازـس  تشگزاب  هب  ص )  ) دمحم هک  نیا  تسا و  ربمایپ  تشگزاب  هب  دـقتعم  ( ، ع  ) یـسیع تشگزاب 

زاب هاگتشگزاب  هب  ار  وت  هنیآ  ره  تسا  هداتسرف  ورف  وت  رب  ار  نآرق  هک  یسک  انامه  : » دیوگ یم  نآرق 
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ص)  ) ربماـیپ نیـشناج  یـصو و  ع )  ) یلع هک  ار  بلطم  نیا  راـب  نیلوا  هک  تسا  یـسک  ناـمه  يدوهی  نیا  دـنا  هتفگ   « ...دـنادرگ یم 
ارف ار  يزودنا  میـس  رز و  تمرح  هدیقع  ، دوب ماش  رد  هک  یماگنه  ، رذوبا هب  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  دـنیوگ  زین  ،و  درک شخپ  ، تسا
هک دـنا  هتفگ.تسادـخ  نآ  زا  دوش  هتفگ  هک  تسین  راوازـس  تسا و  ناناملـسم  همه  هب  قـلعتم  ، جارخ تاـکز و  لاوـما  هک  نیا  و.داد 

خیرات رد  هچ  نآ  اب  اهیفابلایخ  نیا  هک  مینیب  یم.دناروش  نامثع  دض  رب  ار  وا  تفرگ و  سامت  ابـس  نبا  اب  تفر و  رـصم  هب  رـسای  رامع 
رد ، درکن لمع  نیخیش  شور  قباطم  نامثع  هک  تسا  یخیرات  تارتاوتم  زا.دراد  تافانم  یخیرات  قیاقح  نیرتملـسم  اب  تسا و  رتاوتم 

لوبق ار  طرـش  نآ  مه  نامثع  دـنک و  لمع  نیخیـش  شور  هب  ات  درک  طرـش  ، وا اب  تعیب  ماگنه  هب  فوع  نب  نامحرلا  دـبع  هک  یلاـح 
.درک

رد هاگ  چـیه  نم  اب  وا  دـیابن  : دومرف درک و  دـیعبت  ار  شا  هداوناخ  صاعلا و  یبا  نب  مکح  ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  خـیرات  تارتاوتم  زا 
ناناملـسم لاوما  رب  ار  نانآ  تسد  ،و  دروآ هنیدم  هب  ار  شنارـسپ  و  ص )  ) ربمایپ دورطم  مکح  نیمه  نامثع  یلو  ، ددرگ نکاس  هنیدم 

وا یقیقح  هفیلخ  هکلب  ، دوب هفیلخ  ناسک  نیرتکیدزن  زا  اهنت  هن  مکح  نب  ناورم.دیـشخب  ناشیا  هب  ، مهرد رازه  اهدـص  تشاذـگ و  زاب 
.دوب

هک نیا  ، رگید.تسناد رده  ار  وا  نوخ  ص )  ) ادخ ربمایپ  دش و  دترم  حرـس  یبا  نب  هللا  دبع  هک  تسا  نیا  یخیرات  تارتاوتم  هلمج  زا 
خیرات تارتاوتم  زا.تسا  هدش  لزان  وا  قسف  هب  عجار  يا  هیآ  نآرق  رد  دوب و  راسگ  هداب  ناقساف  هلمج  زا  طیعم  یبا  نب  هبقع  نب  دیلو 

درک رصم  یلاو  ار  حرس  یبا  نبا  ، نامثع هک  تسا 
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هک یماـگنه  رگم  تخاـسن  راـنکرب  ار  وا  درک و  هفوـک  رادناتـسا  ار  طـیعم  یبا  نبا  ،و  دیـشخب وا  هـب  ار  اـقیرفآ  میاـنغ  مـجنپ  کـی  و 
.دنداد وا  رمخ  برش  هب  تداهش  ناناملسم 

دبع داد  روتسد  دش و  شوه  یب  هک  دز  کتک  يدح  هب  ار  رـسای  نب  رامع  درک و  دیعبت  ار  رذوبا  نامثع  هک  تسا  خیرات  تاملـسم  زا 
همه.دندوب وا  تسایس  نادقتنم  هلمج  زا  دارفا  نیا  اریز  ، تسکـش شیاه  هدند  هک  نانچ  ، دنتخادنا نوریب  دجـسم  زا  ار  دوعـسم  نب  هللا 

نیا هب  اهنت  ، درک دـیعبت  ماش  هب  ، دـندوب هفوک  میقم  هک  ار  ناعبات  نیرتهب  زا  يدادـعت  وا.دـندوب  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  نیرتهب  زا  اـهنیا 
داقتنا يارب  یتازاجم  چـیه  مالـسا  نید  رد  هک  یتروص  رد  ، دـندرک یم  داقتنا  هیما  ینب  نارادناتـسا  يو و  یلام  تسایـس  زا  هک  لـیلد 
دیعبت تازاجم  ناناملـسم  هدوت  هک  تسین  يدیدرت.تسا  هدشن  نییعت  ، حالـصا ناگدـننک  تساوخرد  مکاح و  تسایـس  زا  ناگدـننک 

يور رد  دنگنجب و  ص )  ) ربمایپ ادخ و  اب  هک  تسا  یناسک  رفیک  اهنت  نیمزرـس  کی  زا  دیعبت  اریز  ، دندرک یم  حـیبقت  ار  ناگرزب  نیا 
زا هکلب  ، ضرالا یف  دـسفم  هن  دـندوب و  لوسر  ادـخ و  اب  براحم  هن  اهیدـیعبت  نیا  زا  مادـک  چـیه  هک  یتروص  رد  ، دـننک داـسف  نیمز 

ياهلویت دیـشخب و  یم  ار  تلود  لاوما  زا  مهرد  رازه  اهدص  اههد و  دوخ  ناکیدزن  زا  رفن  کی  هب  وا  هک  ارچ.دـندوب  هفیلخ  نادـقتنم 
.درک یم  میسقت  ناشیا  نایم  ار  ناناملسم  یمومع  كالما  زا  يدایز 

هدید ار  نیخیش  راتفر  و  ص )  ) ربمایپ شور  نانآ  هک  یلاح  رد  ، دننک ضارتعا  اهراک  نیا  هب  ناناملـسم  هیقب  هباحـص و  هک  دوب  یعیبط 
رب ار  شنارادناتـسا  دـهد و  رییغت  ار  دوخ  شور  ات  دنتـساوخ  یم  هفیلخ  زا  مدرم  ،و  دوب نوزفا  زور  اهیراتفرگ  هک  تسا  یعیبط.دـندوب 

رانک
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دیاـب هـک  دیــسر  یم  ییاـج  هـب  ناـشیا  هلیــسو  هـب  راـک  درک  یم  يراددوـخ  شیوـخ  شور  رییغت  زا  هـفیلخ  هـک  نـیا  زا  سپ.دزاـس 
رثا یب  تضهن  لماوع  هب  تبسن  يو  دوجو  ، سپ.دنتـشادن یلایخ  يدوهی  کی  هب  يزاین  مایق  هب  توعد  يارب  ناعبات  باحـصا.دسرب و 
نب هللا  دبع  دنا و  هدوب  یضار  ناناملسم  هباحص و  هک  تسا  هتشاد  يراتفر  نامثع  هک  نخس  نیا.تسا  هدوب  یلدنص  مجنپ  هیاپ  ریظن  و 
یم ناماهدرخ ، يرابتعا  یب  خـیرات و  تاملـسم  راـکنا  هب  ار  اـم  هک  تسا  یبلطم  ، دـناروش وا  رب  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  ناـمه  اـبس 

.دناوخ

ندـنادرگ زاب  هب  راداو  ار  هفیلخ  هک  تسا  یـسک  وا  مییوگب  هک  نیا  رگم  ، تسین تسرد  زگره  ابـس  نب  هللا  دـبع  هب  مایق  نداد  تبـسن 
داد روتسد  نامثع  هب  تشاد و  تراشا  هبقع  نب  دیلو  حرس و  یبا  نبا  ندرک  رادناتـسا  هب  ومه  درک و  هنیدم  هب  ص )  ) ربمایپ نادورطم 
زا یناسک  دیعبت  مکح و  نب  ناورم  نداد  رارق  ریزو  داهنـشیپ  نامثع  هب  هک  تسومه.دشخبب  شنادنواشیوخ  هب  ار  ناناملـسم  لاوما  ات 

تاعطق میسقت  هب  باحصا و  نیرت  هتـسجرب  زا  یناسک  ندز  کتک  ،و  نارگید رتشا و  کلام  دننام  یناعبات  رذوبا و  نوچمه  باحـصا 
نینچ باکترا  داهنـشیپ  نامثع  هب  ، ابـس نبا  رگا  ، سپ.دوب شروش  لـماوع  اـه  نیا  .تسا  هداد  ، ار هفیلخ  ناـکیدزن  ناـیم  نیمز  گرزب 
هدوـب زین ، ماـیق  تـلع  هـک  تـسین  نـکمم  ، دــشاب هدادــن  ار  لاـمعا  نـیا  حالــصا  زا  يراددوـخ  اــهنآ و  رد  يراــشفاپ  ییاــهراک و 
.دننک راکنا  ار  ابس  نبا  نامثع و  نایم  ، هطبار دوجو  دنهاوخ  یمن  ، دنا هدیرفآ  ار  ابس  نبا  هناسفا  هک  تیاور  نیا  نارادفرط  ، عبطلاب.دشاب

دش زاغآ  هنیدم  رد  هکلب  ، دشن عورش  رـصم  هفوک و  هرـصب و  رد  نامثع  دض  رب  کیرحت  هک  دنا  هدرک  شومارف  تیاور  نیا  نارادفرط 
.دنتشاد رارق  ریبز  هحلط و  ، هشیاع ناکرحم  شیپاشیپ  رد  و 
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؟ درک توعد  نامثع  دض  رب  کیرحت  يارب  ار  نانیا  هک  تسا  یسک  نآ  ابس  نبا  ایآ  ، سپ

هلمح رذوبا  نکیل  دـناروش و  هیواـعم  ناـمثع و  دـض  رب  ار  وا  تفرگ و  ساـمت  ماـش  رد  رذوبا  اـب  ابـس  نبا  هک  دـیوگ  یم  تیاور  نیا 
هفیلخ هب  شا  هلمح  ببـس  هب  ماش  هب  شدیعبت  دوب و  هدرک  زاغآ  دوش  ماش  یهار  هک  نیا  زا  شیپ  هنیدم  رد  نامثع  رب  ار  دوخ  يداقتنا 

نآ زا  هن  ، تسا ناناملـسم  نآ  زا  تاـکز  جارخ و  لاوما  هک  دـیوگب  اـت  داد  داـی  رذوبا  هب  ابـس  نبا  ; دـیوگ یم  تیاور  نیا.تسا  هدوـب 
لاـم لاوـما  نـیا  : تـفگ یم  هـک  دوـب  هدـشن  هدـنادرگ  زاـب  هنیدـم  هـب  ماـش  زا  زوـنه  رذوـبا  هـک  دـیوگ  یم  اـم  هـب  خــیرات  ، اما.ادــخ
مدینش : تفگ وا  هب  ، ربمایپ باحصا  روضح  رد  و.دش  وربور  هفیلخ  اب  هنیدم  هب  تشگزاب  زا  سپ  رذوبا  هک  تسا  هدش  تیاور.تسادخ 

ار ادخ  ناگدـنب  ،و  درک دـنهاوخ  تسد  هب  تسد  ار  ادـخ  لام  دنـسرب  نت  یـس  هب  صاعلا  وبا  نادـنزرف  هاگ  ره  :» دومرف یم  ، ربمایپ هک 
( . 5  ) تشاذگ دنهاوخ  تعدب  ادخ  نید  رد  ،و  داد دنهاوخ  رارق  دوخ  هدرب 

تیاهن هب  هدیقع  ، تقیقح رد  ، تسا هتخومآ  ار  شنید  روما  زا  يرما  قفانم  يذوفن  درف  کی  زا  رذوبا  هک  نیا  هب  داقتعا  هتـشذگ  نیا  زا 
تسا و ص )  ) ربماـیپ یباحـص  ناـمه  رذوـبا  هک  ارچ  ، دراد دوـخ  رد  ار  یگتخاـس  یلعج و  ياـه  هناـشن  ماـمت  ،و  تسوا لـمع  یتـشز 
زا هک  ، دوب یبوخ  ظـفاح  ،و  تشادرب زا  ار  نآرق  ،و  دوـب ص )  ) ربماـیپ هارمه  زارد  یتدـم  وا  .دروآ  مالـسا  هک  تسا  یـسک  نیمراـهچ 

ربماـیپ و.دوب  وگتـسار  تیاـهن  یب  يو  ، دوب هدرک  لـقن  بوخ  هدرک و  كرد  بوخ  دوب  هدینـش  ار  هچ  نآ  دوب و  هدینـش  ص )  ) ربماـیپ
.تشاد تسود  رایسب  ار  وا  (ص )

تسا هدنکفین  هیاس  :» دومرف ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدرک  لقن  يذمرت 
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لمح نامـسآ و  تسا  هدـنکفین  هیاس  :» تسا هدومرف  زین  »و  رذوبا زا  رتوگتـسار  ار  یـسک  نیمز  تسا  هدرکن  لمح  نوگلین و  نامـسآ 
يدهز اب  نیمز  يور  رد  رذوبا  تفگ ): ای  و   ) تسا میرم  نب  یسیع  هیبش  وا.رذوبا  زا  رتافو  اب  ،و  رتوگتسار ار  یسک  نیمز  تسا  هدرکن 

( . 6 « ) دور یم  هار  میرم  نب  یسیع  دهز  دننام 

هک تسا  هداد  ربخ  تسا و  هداد  نامرف  نت  راهچ  یتسود  هب  ارم  میادـخ  انامه  :» دومرف ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  هدرک  تیاور  هجاـم  نبا 
راب هس   ) تسا ناـشیا  هلمج  زا  یلع  : دومرف ربماـیپ  هاـگ  نآ  دـنناسک  هچ  ناـنآ  هللا  لوسر  اـی  : دـنتفگ.دراد یم  تسود  ار  ناـشیا  زین  وا 

( . 7 « ) دادقم ناملس و  ، رذوبا ( ، درک رارکت 

باطخ و نب  رمع  هک  نآ  اب  - رابحالا بعک  داد  یمن  هزاجا  هک  دوب  هدیسر  يدح  هب  یمالسا  تامیلعت  تشادکاپ  رب  تبقارم  رد  رذوبا 
دهد و اوتف  ادخ  نید  هرابرد  - دنداد یم  ارف  شوگ  وا  نخـس  هب  دندیـسرپ و  یم  هلاسم  وا  زا  دندرک و  یم  مارتحا  تدشب  ار  وا  نامثع 

یم تاکز  هک  یسک  تسین  راوازس  : تفگ نامثع  هب  هنیدم  هب  ماش  زا  شتعجارم  زا  سپ  رذوبا  هک  تسا  هدش  تیاور  .دنک  رظن  راهظا 
قافنا هب  تسد  ادـخ  هار  رد  ،و  دـهد اذـغ  هنـسرگ  هب  ،و  دـناسر يرای  زین  ریقف  هب  دـیاب  هکلب  ، دـنک هدنـسب  تاـکز  نداد  هب  اـهنت  دـهد 

هب دش و  كانمـشخ  رذوبا  « .تسا یفاک  ار  وا  ، دـنک ادا  ار  بجاو  سک  ره  : » تفگ ، دینـش رذوبا  نابز  زا  ار  نخـس  نیا  هک  بعک.دـنز 
وا رـس  هب  شیتسد  بوچ  اب  سپـس  ؟و  يزومآ یم  ام  هب  ار  ام  نید  وت  اـیآ  ؟ اـهفرح نیا  هب  هچ  ار  وت  يدوهی  نز  رـسپ  يا  :» تفگ بعک 

رمع نامز  وا  هک  نآ  اب  ، دهد اوتف  نید  روما  رد  هک  داد  یمن  هزاجا  بعک  هب  رذوبا  هچنانچ  ( . 8  ) دیبوک
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رفن کی  فرح  هب  هنوگچ  ، سپ .دوب  فورعم  نید  رد  دایز  تامولعم  نتـشاد  هب  ،و  دوب هدیـسر  یتلزنم  ماقم و  هب  دوب و  هدروآ  مالـسا 
هتـشادن ییانـشآ  یمالـسا  میلاـعت  اـب  تسا و  هدـیدن  ار  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  تسا و  هدروآ  مالـسا  ناـمثع  ناـمز  رد  هـک  يدوـهی 

؟ دنک یم  هجوت  ، تسا

ییوگتـسار هب  ص )  ) ربمایپ اریز  دوب ، یم  قح  رب  ابـس  نبا  هک  یتسیاب  یم  سپ  ، دـندوب هدرک  تقفاوم  ابـس  نبا  اب  رامع  رذوبا و  رگا  و 
راوـگرزب نآ  هک  مـیدروآ  دوـب  هدرک  لـقن  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  هشیاـع  هـک  ار  یتـیاور  ـالبق.تسا  هداد  یهاوـگ  یباحـص  ود  نـیا 

هلیسو هب  : دومرف ، دنا هدرک  لقن  هک  یتیاور  رد  ترـضح.درک  باختنا  ار  نآ  نیرتهب  هک  نیا  رگم  ، دشن رما  ود  نایم  ریخم  رامع  : دومرف
هک یتـسارب  :» دومرف »و  .دـشک یم  ار  وت  راکمتـس  هورگ  هک  راـمع  يا  ار  وت  داـب  هدژم  :» دومرف زین  !و  دـیوش ییاـمنهار  راـمع  دوـمنهر 

نیا رگا.دشاب  قح  رب  دیاب  ، دیاتـسب اهنیا  همه  هب  ص )  ) ربمایپ هک  ار  یـسک  ( . 9  ) ناملس رامع و  ، یلع : تسا صخش  هس  قاتـشم  تشهب 
دروم صخش  نآ  هاگ  ره  ،و  دوب دهاوخ  قح  رب  ناشیا  لوبق  دروم  صخش  ، دنشاب قفاوم  یـسک  اب  ینید  روما  زا  يرما  رد  یباحـص  ود 

.دزومایب ار  نید  لئاسم  ، نت ود  نیا  زا  یتسیاب  ، دشاب ناملسم  هزات  ، ناشیا لوبق 

ارف دزوماـیب و  يزیچ  ناـشیا  زا  وا  هک  ، دوب یقطنم  ، دوب هدرک  تاـقالم  راـمع  اـی  رذوبا و  اـب  رگا  تشاد و  یم  دوـجو  ییابـس  نبا  رگا 
( رذوبا رامع و   ) درم ود  نیا  زا  مادـک  ره  هدـیقع  نامه  تسا و  ص )  ) ربمایپ نیـشناج  ع )  ) یلع هک  ، تفگ یم  ابـس  نبا  هاگ  ره.دریگ 

ابـس نبا  اریز  ، دنا هتخومآ  وا  هب  دندقتعم و  نادب  صخـش  ود  نیا  هک  تسا  يا  هدیقع  زا  هتفرگرب  وا  نخـس  تقیقح  رد  سپ  ، دشاب زین 
هدینشن ص )  ) ربمایپ صخش  زا  ار  نآ 
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الوم نم  هک  ار  سک  ره  :» دومرف یم  هک  دندینـش  ربمایپ  زا  ع )  ) یلع هب  عجار  ریدغ  زور  رد  هک  دـندوب  رامع  رذوبا و  هکلب  ، تسا هدوب 
یم اج  هب  ار  يزیچ  امش  نایم  نم  هک  یتسارب  : تفگ یم  هک  دندینش  ص )  ) ربمایپ زا  ناشیا  مه  »و  ...تسوا يالوم  یلع  نیا  ، مرورس و 

هنوگچ ، دیـشاب بظاوم  ، سپ ، نم تیب  لها  ، منادناخ ادـخ و  باتک  : دـش دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـینزب  گنچ  اهنآ  هب  رگا  هک  مراذـگ 
ربمایپ هک  دنتفایرد  نانخـس  نآ  زا  یباحـص  ود  نآ  هک  تسین  يدیدرت   « ...درک دـیهاوخ  راتفر  نم  ياج  هب  اهنآ  دروم  رد  نم  زا  سپ 

.تسا هداد  رارق  دوخ  نیشناج  ار  ع )  ) یلع ( ، (ص

؟ تسا تعجر  هب  لئاق  یسک  هچ 

یسک رمع  ، دنا هدرک  لقن  رتاوت  هب  ثید  خیرات و  ياهباتک  یلو  ، تسا هدرکن  لقن  رامع  رذوبا و  زا  سک  چیه  ار  تعجر  هب  هدیقع  اما 
نامگ ناقفانم  زا  ینادرم  انامه  :» تفگ داتـسیا و  ، زور نآ  ، رمع.ددرگ یمرب  ص )  ) ربمایپ تفگ  ص )  ) ربمایپ تلحر  زور  رد  هک  تسا 
تسا هتفر  شراگدرورپ  دزن  هب  وا  نکیل  ،و  تسا هدرمن  ص )  ) ربمایپ هک  یتروص  رد  ، تسا هتفر  ایند  زا  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دنرب  یم 

زا رمع  « ...تشگزاـب یـسوم  هک  ناـنچ  ددرگ ، یمرب  وا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب.تفر  شراـگدرورپ  يوس  نارمع  نب  یـسوم  هک  ناـنچ 
و :» درک توالت  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  تشاد و  نالعا  ار  ص )  ) ربمایپ تلحر  درک و  ینارنخـس  رکب  وبا  هک  نیا  ات  تشگنرب  دوخ  هدیقع 

یمرب دوخ  ناکاین  نید  هب  دوش  هتـشک  ای  دریمب و  رگا  سپ  ایآ.دـنا  هتفر  ایند  زا  وا  زا  شیپ  یناربمایپ  هک  تسین  شیب  یلوسر  ، دـمحم
« ...دیدرگ

یمیمت رمع  نب  فیس  هلیخم  رد  یتح  تشادن و  دوجو  ییابس  نبا  زونه.دوب  هتفرگن  ارف  نارگید  زا  ای  ابس و  نبا  زا  ار  هدیقع  نیا  ، رمع
.دوبن مه 

دوجو ییابس  نبا  مراد  هدیقع  اهنت  هن  هک  یتسارب 
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هط رتکد.دـنا  هتخاـس  ص )  ) ربماـیپ نادـناخ  ناوریپ  هزاوآ  ندرک  هریت  يارب  ار  وا  يا  هناـسفا  دوجو  هک  مراد  متح  هکلب  ، تسا هتـشادن 
هک یماگنه  ، ماجنارس ، هنوگ رامیب  یگتخاس و  هک  تسا  یسک  اهنت  ءادوس  نبا  ناشیا  بحاص  و  :» دیوگ یم  ، انیبان جنـس  هتکن  نیـسح ،

يارب بهذم  نیا  لوصا  رد  دنتـساوخ  یم  هعیـش  نانمـشد.دش  عارتخا  ، دوب هتفرگ  رد  لادـج  یمالـسا  ياههورگ  رگید  هعیـش و  نایم 
رد :» دیوگ یم  نیسح  هط  رتکد  « ...دننک دراو  يدوهی  يرصنع  ، ناشیا هرابرد  شیوخ  ییاهن  فده  هب  ندیـسر  دوخ و  گنرین  دربراک 

میـسرت ناـخروم  هک  یتـیمها  ناـنچ  زا  تسا  هدوب  مه  یعقاو  يدوجوم  رگا  ،و  تسا هدوبن  شیب  یلاـیخ  يدوجوم  ادوس  نبا  تقیقح 
هک تسا  یـسک  وا.تسا  هدوبن  رادروخرب  ، دـنا هدرک  مسجم  ع )  ) یلع تفالخ  لوا  لاس  رد  نامثع و  مایا  رد  ار  وا  شقن  دـنا و  هدرک 

(10 « ) ...دنا هدرک  هتخودنا  ار  وا  هعیش  يارب  اهنت  هعیش  نانمشد 

ییابس هناسفا  اشنم 

مود نرق  رد  هک  تسا  یمیمت  رمع  نب  فیـس  نامه  ، ءادوس نبا  ای  ابـس و  نب  هللا  دـبع  هناسفا  همـشچ  رـس  اـهنت  هک  میوگب  مهاوخ  یم 
نبا ، ریثا نبا  دننام  ناخروم  رگید.دنا  هتفرگ  ار  ناتـساد  فیـس  نیمه  زا  رکب  یبا  نبا  رکاسع و  نبا  ، يربط و.تسا  هتـسیز  یم  يرجه 

.دنا هدرک  لقن  يربط  زا  ار  نآ  ءادفلا  وبا  نودلخ و  نبا  ریثک و 

يدادعت دیاقع  « ابس نب  هللا  دبع  » دوخ باتک  رد  ، هدنهوژپ دقان  ، يرکسع یضترم  دیس.تسا  هدوب  تیاور  ناگدننک  لعج  زا  فیس  نبا 
: تسا هدش  روآدای  ار  لیذ  بلاطم  تسا و  هدرک  لقن  ، فیس دروم  رد  ار  ثیدح  نادنمشناد  زا 

فیعض وا  ( : م:277 ه  ) تسا هتفگ  متاح  وبا.تسا  فیعـض  شثیدح  ( ، رمع نب  فیـس   ) تسا هتفگ  وا  هرابرد  ( ، م:233 ه  ) نیعم نبا  »
.تسا

.تسا فیعض  وا  ( : م:316 ه  ) تسا هتفگ  یئاسن 

.تسین يزیچ  وا  : تسا هتفگ  م:316 ه )  ) دواد وبا 

اهنآ همه.تسا  روهشم  وا  ثیداحا  زا  یضعب  : تسا هتفگ  م:365 ه )  ) يدع نبا 
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.تسا يوریپ  لباق  ریغ  ،و  تسردان

.درک یم  لعج  ثیدح  وا  دنا : هتفگ  : دیوگ یم  و.دزاس  یم  مهتم  هقدنز  هب  ار  وا  ،و  دنک یم  لقن  ار  یگتخاس  ثیداحا  نابح  نبا 

.تسا كورتم  فیعض و  وا  : دیوگ یم  م:385 ه )  ) ینطقاد

كورتم ، فیس : دیوگ یم  ، عاقعق لاح  حرش  رد  م:463 ه )  ) ربلا دبع  نبا.تسا  هقدنز  هب  مهتم  كورتم و  : تسا هتفگ  م:405 ه )  ) مکاح
هدروآ درگ  رگید  ناسک  اب  اجکی  ار  وا  مان  هاگ  نآ  و.تسا  هتفاب  مه  هب  نانخس  بحاص  وا  : تسا هتفگ  م:817 ه )  ) يدابآ زوریف  تسا 

.تسا هدرک  دای  افعض ، ، ناونع اب  نانآ  زا  تسا و 

.تسا فیعض  وا  : دیوگ م:850 ه )  ) رجح نبا  و 

(11 « ) .تسا فیـس  هلمج  زا  دراد  دوجو  ییاهفعـض  ثیدح  نیا  دنـس  رد  : دـیوگ یم  وا  زا  یثیدـح  لقن  زا  سپ  م:911 ه )  ) یطویس
تسا هدرک  لقن  ار  یثیداحا  دراد و  تفلاخم  خیرات  تارتاوتم  تاملسم و  اب  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  يدایز  تایاور  فیس  نیمه  هتبلا 

.تسین قفاوم  لقع  اب  هک 

زا سپ  رگم  ، درکن تعیب  وا  اب  درک و  يراددوخ  رکب  وبا  اب  تعیب  زا  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  هک  تسا  نیا  خـیرات  تارتاوتم  هلمج  زا 
و ( 12  ) يراخب.دـنا هدرک  تیاور  گرزب  ناثدـحم  ناـخروم و  زا  يدادـعت  ار  بلطم  نیا.تفر  اـیند  زا  ع )  ) ارهز شرـسمه  هک  نـیا 

: دنا هدرک  لقن  ار  لیذ  تیاور  هشیاع  زا  دوخ  دنس  هب  ( 13  ) ملسم

دنوادخ هک  میانغ  لام  زا  ( ، ص  ) ادخ ربمایپ  زا  ار  دوخ  ثاریم  داتسرف و  رکب  وبا  دزن  یسک  ( ، ص  ) ادخ لوسر  رتخد  ، همطاف انامه  »...
یثرا ام  : دومرف ص )  ) ادخ لوسر  : تفگ رکب  وبا...درک  هبلاطم  ، دوب هدنام  ربیخ  سمخ  زا  هچ  نآ  كدف و  دوب و  هداد  وا  هب  هنیدـم  رد 

رد همطاف  هاگ ، نآ  درک  يراددوخ  دهدب  همطاف  هب  يزیچ  هک  نیا  زا  رکب  وبا...تسا  هقدص  میراذگ  یماو  هچنآ  ، میراذـگ یمن  یقاب 
دروم نآ 
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شـش ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  سپ  هک  یلاح  رد  ، دزن فرح  وا  اب  تفر  اـیند  زا  هک  یتقو  اـت  درک و  رهق  وا  زا  تفرگ و  مشخ  رکب  یبا  رب 
نآ زا  ار  رکب  وبا  درپس و  كاخ  هب  ار  وا  هنابـش  بلاـط  یبا  نب  یلع  شرـسمه  ، تفر اـیند  زا  ع )  ) همطاـف هک  نیمه.درک  یگدـنز  هاـم 
زا همطاف  نوچ  ،و  تشاد یهاگیاج  مدرم  نایم  رد  ع )  ) همطاف یگدـنز  رد  ع )  ) یلع.دـناوخ زامن  همطاـف  رب  ع )  ) یلع.تخاـسن هاـگآ 
رد اریز  ، دنک تعیب  وا  اب  تساوخ  دمآ و  رد  شزاس  رد  زا  رکب  وبا  اب  ور  نیا  زا  دنام  لوهجم  هتخانشان و  مدرم  ناگدید  رد  ، تفر ایند 

« ...دوب هدرکن  تعیب  اههام  نآ 

نآ زا  دراد  راک  رس و  خیرات  اب  هک  ره  دنا و  هدرک  لقن  ار  نآ  ثدحم  ناگرزب  هک  تسا  یبلطم  رکب  وبا  اب  ع )  ) یلع تعیب  ریخات  هتبلا 
: تسا نینچ.دنک  یم  تیاور  رکب  وبا  اب  ع )  ) یلع تعیب  هرابرد  رمع  نب  فیس  زا  يربط  هچنآ  اما.تسا  هاگآ 

ابق و نودب  ینهاریپ  اب  هدزباتش  وا  سپ  ، تسا هدامآ  تعیب  يارب  رکب  وبا  : دنتفگ وا  هب  دندمآ و  ناهگان  هک  دوب  شا  هناخ  رد  ع )  ) یلع »
رخآ ات  درک و  لیلجت  وا  زا  دـش و  وا  هب  رتکیدزن  تسـشن و  وا  دزن  سپـس  دـنک و  تعیب  وا  اب  اـت  دوشب  رید  اداـبم  هک  دـمآ  نوریب  اـبع 

: تسا لیذ  ثیدح  يو  لوقعمان  ثیداحا  هلمج  زا  و  ( . 14 « ) دوب وا  هارمه  سلجم 

لحم هب  شهاپس  وا و  ، داتسرف نیرحب  هب  هدر  لها  اب  گنج  يارب  ار  یمرضح  نب  ءالع  رکب  وبا  تسا  هدرک  لقن  فیس  نیمه  زا  يربط 
،و دندوب هنشت  ناشیا  هک  یلاح  رد  ، درک مر  نابایب  رد  ماگنه  بش  ناشرتش  هک  دندوب  هدیسر  انهد 
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رپ ار  دوخ  کشم  هریره  وبا  ، هک نیا  رگید.دمآ  ناشرتش  هاگ  نآ  دندرک  وشتـسش  دندروخ و  بآ  نآ  زا  دش و  ادیپ  ناشیارب  یبآ  دعب 
دوخ هریره  وبا  نکیل  دنتفاین و  بآ  زا  يرثا  ،و  دنتـشگزاب بآ  لحم  هب  هرابود  دندش  رود  نوچ  ،و  تشاذگ اج  بآ  رانک  درک و  بآ 

هک یتروص  رد  ، دـشن رت  ناشیاهـشفک  دنتـشذگ و  ایرد  زا  نارتش  اب  شهاپـس  ءالع و  هک  تسا  هدرک  لقن  نآ  زا  سپ.تفای  ار  کشم 
مدرم رب  دنتـسناوت  ایرد  زا  روبع  زا  سپ  نانآ.دوب  هار  زور  هنابـش  کی  ییایرد  ياهیتشک  اب  ، دوب ناشدصقم  هک   ، نیراد لحاس و« نایم 

.دنیآ هریچ  نیراد 

اب رکب ) وبا  تفالخ  هن   ) رمع تفالخ  نامز  رد  الع  هک  دنک  یم  هراشا  ،و  دـنک یم  لقن  ، فیـس ریغ  قیرط  زا  ار  نیرحب  گنج  يرذالب 
هب تسا  هرقن  الط و  زا  نآ  ییاراد  هچنآ  موس  کـی  رهـش و  موس  کـی  هک  طرـش  نیا  اـب  هراز  مدرم  درک  گـنج  نیراد  هراز و« مدرم 

ءالع هب  يرماع  نب  سنخا  هک  دنک  یم  لقن  و.دندرک  حلـص  مود  هفیلخ  اب  ، دنهدب رمع  هب  ، دنراد رهـش ، جراخ  رد  هچنآ  فصن  هوالع 
هراشا نانآ  اـب  راـکیپ  هب  ار  وا  يرکن  زارک  «و  .دـننک یمن  هحلاـصم  وت  اـب  دنتـسه  نیراد  رد  هک  ناشنادـنزرف  هب  تبـسن  ، ناـشیا : تفگ

( . 15  ) درب موجه  نیراد ، مدرم  رب  ایرد  قیرط  زا  ناناملسم  زا  یهورگ  اب  ءالع  : درک

نب مصاع  ، دـمآ دورف  تاناجه  بآ  لحم  رد  دوخ  هاپـس  اب  صاـقو  یبا  نب  دعـس  هک  یماـگنه  ، تسا هدرک  لـقن  فیـس  نیا  زا  يربط 
سرت زا  اهنآ.دروآ  تسد  هب  يزیچ  تسناوتن  اما  ، دـمآ يواـگ  اـی  يدنفـسوگ  دـصق  هب  یگرگ  داتـسرف  تارف  دور  نییاـپ  هب  ار  ورمع 

زا تفای و  اه  هشیب  کیدزن  ار  يدرم  ات  تفر  مصاع  سپ.دندش  ناهنپ  اه  هشیب  رد  دنتفر و  یهاگهانپ  هب  ، گرگ

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 492 

http://www.ghaemiyeh.com


واگ سپ  .دوب  اهنآ  نابـش  دوخ  وا  هک  یلاح  رد.دـناد  یمن  ار  اهنآ  ياج  هک  دروخ  مسق  وا  ، درک ار  نادنفـسوگ  واگ و  يوجتـسج  وا 
ار دوخ  اهواگ  دش و  هشیب  دراو  مصاع   « .مییاجنیا ام  نونکا  و.دـیوگ  یم  غورد  وا  هک  مسق  ادـخ  هب  :» دروآرب دایرف  ، هشیب نایم  زا  يرن 

یم لـقن  ییاـهزیچ  ناتـساد  ود  ره  رد  فیـس  هک  دـینک  یم  هظحـالم  ( 16  ) ...دروآ دوخ  هاگرکـشل  هب  ار  اـهنآ  ،و  دـندرک وا  میلـست 
دنرذگ یم  وا  زا  هک  یکدنا  زا  سپ  ،و  ددرگ یم  باریس  نآ  زا  یهاپس  ، دوش یم  رهاظ  یبآ  : تسین نکمم  نآ  عوقو  تحص  هک  ، دنک

نابز هب  يرن  واگ  ،و  دریگ یمن  ارف  ار  نآ  نارتش  ياپ  ایرد  دـهن و  یم  اپ  ایرد  هب  زور  کی  بش و  کـی  يرکـشل  ;و  دوش یم  دـیدپان 
! دیوگ یم  نخس  حیصف  یبرع 

هب تسا  یمالـسا  ناخروم  نیرت  هتـسجرب  زا  هک  نیا  اـب  يربط  هک  اتفگـش.فیس  ناوارف  ياـهغورد  تـالوهجم و  زا  یکدـنا  دوب  نیا 
زج تسین  يزیچ  ابـس  نبا.تسا  هدـیزرو  دامتعا  - دـنهد یم  یهاوگ  ناشندوب  غورد  رب  يو  ثیداـحا  دوخ  دـنچ  ره  - فیـس تاـیاور 
دض رب  مایق  هک  دنک  دومناو  هلیسو  نیدب  ات  درادهگن  هدیشوپ  ار  قیاقح  هک  تسا  هتـشاد  دصق  ، فیـس هتبلا.يو  ياهغورد  زا  یغورد 
راک هب  شنایفارطا و  ،و  اهومع رـسپ  هب  شـشخب  لذـب و  رد  وا  يراکفارـسا  نیخیـش و  و  ص )  ) ربماـیپ شور  زا  هفیلخ  زواـجت  ، ناـمثع

زا شیپ  هک  تسابـس  نب  هللا  دـبع  ياه  هسیـسد  مایق  لیلد  هکلب  ، تسا هدوبن  ، ناناملـسم ياهراک  رـس  رب  وا  راکهبت  ناشیوخ  نتـشامگ 
زا ار  ریبز  هحلط و  نینمؤملا ، ما  هک  تسا  هتـساوخ  فیـس.تسا  هدرواـین  ناـیم  هب  وا  دوـجو  زا  نخـس  یخروـم  چـیه  ، رمع نب  فـیس 

هدرک عارتخا  ار  وا  ناراـی  ابـس و  نبا  هئطوت  هناـسفا  گـنج ، شتآ  نتخورفارب  يارب  ، هنوگ نیدـب.دنک  هئربـت  هرـصب  گـنج  تیلوؤسم 
.تسا

تسا هدرواین  نایم  هب  ابس  نبا  زا  یمان  هشیاع 

يربط و تسیاب  یم  هک  یتسارب 
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: دننکب ، دوخ زا  ار  ریز  شسرپ  ود  رمع  نب  فیس  هناسفا  تابثا  دروم  رد  وا  وریپ  ناخروم 

نابز رب  وا  مان  ارچ  سپ  ، دوب یم  رادروخرب  مالـسا  ربارب  رد  يرگناریو  شالت  نینچ  زا  وا  ،و  تشاد یم  دوجو  ییابـس  نبا  هاگ  ره  ( 1)
رب هک  يدارفا  ; تفگن وا  هچ  يارب  ؟و  دشن يراج  - دناروشب نامثع  نالتاق  یلع و  رب  ار  مدرم  ات  تفر  هرـصب  هب  هک  يزور  - نینمؤملا ما 

یلع ناوریپ  زا  نانامیپمه  نیا  ،و  دنا هدوب  مالسا  هب  دراو  هزات  يدوهی  ناوریپ  دنتـشک  ار  وا  هک  یناسک  دندرک و  کیرحت  نامثع  دض 
شناوریپ یلع و  دض  رب  ار  قارع  نانکاس  رگید  رهش و  نآ  مدرم  ات  دمآ  هرصب  هب  هک  نآ  اب  وا  هتبلا  ؟ دندوب وا  اب  تعیب  هب  نارگتوعد  و 

یلع دض  رب  مدرم  کیرحت  دروم  رد  تشاد  رایتخا  رد  ینابز  هداشگ  زا  هچنآ  هک  یلاح  رد  ، درواین نابز  هب  ابـس  نبا  زا  یمان  ، دناروشب
.درب راک  هب 

هچنانچ داد و  یم  رارق  دوخ  زیمآ  کیرحت  ینارنخـس  زاغآرـس  ار  نآ  تشاد  یم  دوجو  ناکما  يا  هرذ  ، ابـس نب  هللا  دـبع  هناـسفا  رگا 
.دوب هتفرگ  شباحصا  و  ع )  ) یلع زا  ییاه  هتشک  ، نیقی هب  ، درب یم  نآ  زا  یمان 

وا زا  هک  تیاور  نیا  یلو.درک  یم  راک  هنایفخم  وا  اریز  تسا  هدوب  ربخ  یب  ابـس  نبا  سیاسد  زا  نینمؤملا  ما  هک  ; دیوگب یـسک  دیاش 
زا يوـما  رماـع  نب  هللا  دـبع  دروآ و  دوـجو  هب  يزکارم  اـی  زکرم و  اـج  نآ  رد  دـمآ و  هرـصب  هب  وا  هک  تسا  نآ  رب  ، دـیوگ یم  نخس 
اب هرـصب  هار  رد  زین  هکم و  زا  جورخ  ماگنه  رد  ، رماع نب  هللا  دـبع  هک  یتروص  رد.درک  نوریب  هرـصب  زا  ار  وا  دـش و  هاگآوا  شـشوک 

هب ابس  نبا  هب  عجار  دوخ  ياهیهاگآ  زا  ارچ  ، دوب راک  رد  ییابس  نبا  رگا  ، دوب هارمه  هشیاع 
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هب مدرم  مامت  زا  یگمه  هک  دـندوب  نینمؤملا  ما  اب  نایوما  زا  نت  اههد  ، تشاد یم  دوجو  ییابـس  نبا  رگا.تفگن  يزیچ  شناوریپ  وا و 
هتخانشان مانمگ و  دندوب و  اهرهش  نارادنامرف  نامثع  نامز  رد  نایوما.دنتشاد  يرتشیب  ییانـشآ  اهنایرج  یمالـسا و  ياهرهـش  عاضوا 

زا سپ  اهلاس  هک  نیا  اب  تسا و  هتفگن  ، عوضوم نیا  هب  تبسن  ، زیچ چیه  ، نآ زا  سپ  هن  هرـصب و  گنج  زا  شیپ  هن  نینمؤملا  ما.دندوبن 
نب هللا  دـبع  دـننام  وا  هارمه  نایوما  زا  مادـک  چـیه  تسا  هتفگن  دروم  نآ  زا  يزیچ  مه  گنج  زا  دـعب  یلو  درک  یگدـنز  گنج  نیا 

زا يا  هرهب  ابـس  نبا  هناسفا  رگا.دنتفگن  يزیچ  نآ  هب  عجار  ، دـندوب ع )  ) ماما نانمـشد  نیرت  تخـسرس  زا  هک  مکح  نب  ناورم  رماع و 
.دوب هدیچیپ  مالسا  ناهج  فارطا  رد  صاخشا  نیا  يادص  رس و  ، تشاد یم  یتسرد  یتسار و 

تسا هدربن  یمان  ابس  نبا  زا  هیواعم 

يو زا  یمان  هیواعم  ارچ  ، تسا هدرواین  نایم  هب  ینخس  وا  زا  ابس  نبا  ياه  هسیسد  زا  یعالطا  یب  تلع  هب  نینمؤملا  ما  دینک  ضرف  ( 2)
نامثع هیواعم و  دض  رب  ار  رذوبا  تفر و  ماش  هب  وا  هک  دنک  یم  يروآدای  دیوگ ، یم  زاب  ار  ابـس  نبا  ناتـساد  هک  یتیاور  ؟ تسا هدربن 

ءادرد و وبا  زا  دـنترابع  نت  ود  نآ  دـنز  یم  ییاهفرح  ربمایپ  باحـصا  زا  رگید  درم  ود  هب  دوخ  رگناریو  دـیاقع  اـب  ابـس  نبا.دـناروش 
یسک نامه  ابـس  نبا  هک  داد  ربخ  وا  هب  دروآ و  هیواعم  دزن  تفرگ و  ار  وا  درک و  ضارتعا  وا  فرح  هب  هدابع  نیمه.تماص  نب  هدابع 

نب هللا  دبع  ،و  تفر رصم  هب  سپس  وا  درک و  جارخا  ماش  زا  ار  ابـس  نبا  مه  هیواعم  و.تسا  هدناروش  هیواعم  دض  رب  ار  رذوبا  هک  تسا 
زا ، دوب رصم  رادناتسا  نامثع  فرط  زا  هک  حرس  یبا 
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.دش هاگآ  ابس  نبا  میمصت 

وا.تخادرپ یم  ، دیـشارت یم  یبیع  شناوریپ  وا و  يارب  اـی  درک و  یم  تمذـم  ار  ماـما  هک  یـسک  ره  هب  ، يداـیز ياـهلوپ  هیواـعم  هتبلا 
مانشد - دیسر تداهش  هب  ماما  هک  نیا  زا  سپ  - هعمج يزامن  رد  ناناملـسم  ياهربنم  يوررد  ار  ع )  ) ماما داد  روتـسد  هک  تسا  یـسک 

دوخ تسد  ود  ره  اب  تفرگ و  یم  ار  هرهب  تیاهن  ، نآ زا  هیواعم  هنیآ  ره  ، تشاد یم  دوجو  زا  يوترپ  ابـس  نبا  هناسفا  رگا  لاح.دـنهد 
.دیزرو یمن  تلفغ  وا  مان  ندرب  زا  زور  کی  یتح  دز و  یم  گنچ  نادب 

خیرات.دشاب هدروآ  نابز  هب  ابس  نبا  راک  هنیمز  رد  يا  هملک  ، شنارادناتسا زا  یـسک  ای  هیواعم و  هک  تسین  رکذتم  خیرات  ، اهنیا همه  اب 
یم هک  يا  هدوهیب  تمهت  ره  ( - ع  ) یلع - تیاده ماما  هب  اه  همان  نآ  رد  هیواعم  هک  تسا  هدرک  طبض  ار  هیواعم  ياه  همان  زا  يدادعت 
هداد هانپ  نامثع  هب  ناگدـننک  هلمح  نالتاق و  هب  وا  هک  تسا  هدوب  نیا  ع )  ) ماما هب  شیاه  همان  رد  یلـصا  عوضوم.تسا  هدز  هتـسناوت 

هتـشاد مالـسا  هب  دراو  هزات  درف  اب  يا  هطبار  نامثع  نالتاق  هک  تسا  هدـشن  روآدای  اه  هماـن  نآ  زا  کـی  چـیه  رد  ، اـهنیا همه  اـب.تسا 
شناوریپ وا و  نابز  ملق و  هب  ، نایوما هیواـعم و  تموکح  تدـم  لوط  رد  ماـن  نیا  ، دوب یتیعقاو  نیرتمک  ییابـس  هناـسفا  يارب  رگا.دـنا 

.دوب هدش  يراج 

دوجو ییابـس  نبا  اریز  ، تسا هدوبن  ناـنآ  تدـحو  هقرفت  تلع  اـی  ناناملـسم و  تدـحو  يارب  يرطخ  ابـس  نبا  هک  تسا  نیا  تقیقح 
دوجو هک  يدرم  ، دوب رمع  نب  فیـس  نانآ  نایم  ینمـشد  شرتسگ  اهناملـسم و  هملک  هقرفت  لـماوع  نیرتگرزب  زا  ، يرآ.تسا هتـشادن 

نایم تخادرپ و  تفریذپ و  ار  نآ  يربط  تخاس و  رمع  نب  فیـس  هک  یغورد.درک  عارتخا  ار  وا  توادـع  هناسفا  ابـس و  نب  هللا  دـبع 
ینمشد هنیک و  داد و  رشن  ناناملسم 
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.تسا هدرک  میسقت  مه  زا  ادج  هورگ  ود  هب  ار  ناناملسم  نونکات ، فیس  نامز  زا  هک  دروآ  دوجو  هب  يا  هقرفت  و 

ما کـیرحت  هجیتـن  ناـمثع  دــض  رب  ماـیق  ، يرآ.تـسا هدوـبن  ابــس  نـبا  هئطوـت  هجیتـن  ، هرــصب گـنج  ناـمثع و  دــض  رب  ماــیق  زگره 
نتشاذگ اپ  ریز  نیخیـش و  هریـس  و  ص )  ) ربمایپ شور  زا  هفیلخ  صخـش  زواجت  زا  یـشان  مه  هفیلخ و  دض  رب  ریبز  هحلط و  ، نینمؤملا

.تسا هدوب  نایوما  تسد  هب  ، یمالسا تلادع  نیناوق 

ماـما تسد  زا  ار  تردـق  ، روز اـب  دنتـساوخ  یم  هک  دوـب  ریبز  ،و  هحلط ، نینمؤـملا ما  : هناـگ هـس  ناربـهر  میمـصت  هجیتـن  هرـصب  گـنج 
.دنریگب ، مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ، تیاده

اهتشون یپ 

لاس 36 ص 3163،3165،3181 و 3183. ثداوح  -1

باتک ص 3189-3188. نامه  -2

يربط ص 1187-3185. خیرات  -4

.يدوراب زا  لقن  هب  يربکلا ج 2،ص 75  هنتفلا  -5

دیدحلا ج 1 ص 241. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -5

.3890-3889: ثیداحا هرامش  يذمرت ج 5 ص 334  ننس  -6

ثیدح 129. هرامش  هجام ج 1 ص 53  نبا  ننس  -7

نیسح ج 1 ص 133. هط  ، يربکلا هنتفلا  -8

.تسا هدرک  لقن  دوخ ج 5 ص 322 و ص 333  ننس  رد  يذمرت  ار  ثیدح  هس  نیا  -9

يربکلا ج 2 ص 99-98. هنتفلا  -10

زا باتک  نیا  ثحابم  تسا  هتـسیاش  هکلب.تسا  عوضوم  نیا  رد  باـتک  نیرتهب  نونکا  مه  هدربماـن  باـتک  مود ص 26.و  پاـچ  -11
.دیآ باسح  هب  مالسا  خیرات  یسررب  رد  یملع  تافاشتکا  هلمج 

ربیخ ص 177. گنج  باب  يراخب ج 5  حیحص  -12

هطقل ص 77. باب  ملسم ج 12  حیحص  -13

لاس 11 ه ج 3 ص 201. ثداوح  -14
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.تسا هدرک  لقن  ابس ص 117 ) نب  هللا  دبع  دوخ  باتک  رد  يرکسع  ياقآ   ) يرذالب ص 93-92 نادلبلا  حوتف  -15

يربط ج 3 ص 12. خیرات  -16

مجنپ تسیب و  لصف 

نیفص گنج 

ار وا  هک  دندوب  یمدرم  نامه  هفوک  لها.داد  رارق  دوخ  تفالخ  زکرم  ار  اج  نآ  ،و  دـش هفوک  راپـسهر  هرـصب  گنج  زا  سپ  ع )  ) ماما
داـمتعا نآ  رب  هـک  دوـبن  يرهـش  رگید  ، هرـصب.دندرک شوماـخ  ار  گـنج  شتآ  دـندناسر و  يراـی  هرـصب  رد  شنانمــشد  لـباقم  رد 

وا اـب  دنتـسناوت  یمن  ، تفرگ رهـش  نآ  مدرم  زا  تساوـخ  هچنآ  ، گـنج هک  نیا  زا  سپ  ،و  دـندوب وا  فلاـخم  ، هرـصب مدرم  رتشیب.دـنک 
زا یکچوک  شخب  ، یمالسا یحاون  هیقب  هب  تبسن  ، ناشیا اریز  ، دنک دامتعا  نانآ  هب  هک  ، دندوبن یناسک  مه  زاجح  مدرم.دنشاب  یمیمص 

يارب دنناوتب  ات  دندوبن  دـنمورین  هزادـنا  نآ  رـصم  میقم  ناملـسم  مدرم.دـندوب  ، هیواعم ، يو نمـشد  ناوریپ  مه  ماش  مدرم.دـندوب  مدرم 
.دنزادرپب مزال  يورین  زیهجت  هب  يوما  ناهاوخ  ییادج  تکوش  بوکرس 

هام راهچ  دودح  ع )  ) ماما
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ربارب رد  ییوج  هزیتس  رد  ناشیا  نیرتردـتقم  تما و  تدـحو  نمـشد  نیرتکانرطخ  هیواعم  اب  هلباـقم  يارب  - ورین نتخاـس  هداـمآ  يارب 
تعیب زا  ار  دوخ  یچیپرس  ، هیواعم هتبلا.درک  فقوت  دوخ  تفالخ  دیدج  زکرم  رد  - ینید لیاسم  رد  درف  نیرتاوقت  یب  ماما و  تموکح 

ار دوخ  ییادج  دوب و  هدش  ادج  یمالـسا  تلود  رکیپ  زا  هیروس  بیترت  نیا  هب.دوب  هدرک  نالعا  ، وا تردق  اب  هزرابم  زین  و  ع )  ) ماما اب 
يزکرم تلود  اب  گنج  ،و  تشاد زاربا  يزکرم  تموکح  اب  ار  دوخ  ینمـشد  هکلب  ، درکن افتکا  مه  نیدب  ، هیواعم.دوب هدرک  مالعا  مه 

هدرک عورـش  هرـصب  هلاسم  زاغآ  زا  شیپ  ار  هناهاوخ  ییادـج  تکرح  ، تقیقح رد  وا.تخاس  ینلع  نامثع  یهاوخنوخ  شـشوپ  رد  ار 
.دوب

تعیب زا  ار  وا  ع )  ) ماما ، همان نآ  رد  ، دوب ینهج  هریـس  همان  لماح  ، تشون هیواعم  هب  يا  هماـن  ، تفرگ ماـجنا  تعیب  هک  نیا  زا  سپ  ، ماـما
.دنوش قحلم  ناگدننک  تعیب  هب  ، دندوب وا  نامرف  ریز  هک  یمدرم  هارمه  هب  ات  داد  روتسد  وا  هب  تخاس و  علطم  دوخ  اب  باحصا 

هب وا.یلع  هب  هیواعم  زا.دوب  نینچ  همان  ناونع.داتـسرف  دوب  هدـش  رهم  هک  يراموط  اـب  ار  یـسبع  هصیبق  ، دـنچ يریخاـت  زا  سپ  هیواـعم 
هک یماگنه.دـیوگب  هچ  ات  درک  وا  هب  ار  مزال  شرافـس  ،و  دوش هنیدـم  دراو  راموط  نتـشاد  تسد  رد  اـب  اـت.داد  روتـسد  شا  هداتـسرف 
درک هاگن  هچ  ره  ماما  ، داد ع )  ) ماما هب  ار  راموط  هصیبق  هک  یماگنه.تسا  فلاخم  هیواعم  هک  دنتفایرد  مدرم  ، دـش هنیدـم  دراو  هصیبق 

ناــما هـک  نـیا  زا  سپ  ؟ میوـگب رگا  مناــما  رد  ; داد باوــج  هصیبــق  ؟ ربــخ هـچ  رــس  تـشپ  : دیــسرپ وا  زا  ماما.دــیدن  نآ  رد  يزیچ 
باوـج ؟ یـسک هچ  يربـهر  هب  : دوـمرف ع )  ) ماما.دنتـسین یـضار  يربـهر  هب  زج  هک  متـشاذگ  رـس  تشپ  ار  یهورگ  نم  : تفگ ، تفرگ

هک متشاذگ  رس  تشپ  ار  درمریپ  رازه  تصش  نم  تسا  هتخیر  مه  هب  ار  وت  تیعمج  هک  یسک  : داد
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ار نامثع  نوخ  ایآ  :» دومرف ع )  ) ماما سپـس.دننک  یم  هیرگ  دنا و  هتخادنا  قشمد  ربنم  يور  دوخ  مشچ  ربارب  رد  ار  نامثع  نهاریپ  ریز 
نامثع نوخ  هب  تبـسن  ار  مدوخ  یهانگ  یب  وت  هب  ! ایادخ راب  ؟ متـسین نامثع  نوخ  بلاط  همه  زا  شیب  نم  ایآ  ؟ دـننک یم  هبلاطم  نم  زا 

یم ماجنا  ، دریگب قلعت  يرما  هب  شا  هدارا  ادخ  رگا  اریز  ، دهاوخب ادخ  رگم  ، دـندش صالخ  نامثع  نالتاق  ، مسق ادـخ  هب.مراد  یم  زاربا 
« .دریگ

ار كانرطخ  شکرـس  نیا  اـت  دزادرپب  هاپـس  يروآدرگ  هب  نکمم  دـح  اـت  هک  دوب  نیا  راکـشآ  یبلط  هزراـبم  نیا  رب  ع )  ) ماـما خـساپ 
وبا ،و  هرسیم رب  ار  همیلس  یبا  نب  رمع  ، هنمیم رب  ار  سابع  نب  هللا  دبع  ، داد هیفنح  نب  دمحم  شدنزرف  تسد  هب  ار  مچرپ.دزاس  بوکرس 

رد دوـخ  رادناتـسا  دعـس  نب  سیق  هب.درک  نییعت  دوـخ  ياـج  هب  هنیدـم  رد  ار  ساـبع  نـب  مثق.دراـمگ  هاپـس  همدـقم  رب  ار  حارج  یلیل 
هدامآ ماش  بناج  هب  تکرح  يارب  ار  مدرم  ات  تشون  ، هفوک رادناتـسا  يرعـشا  یـسوم  وبا  هرـصب و  رادناتـسا  فینح  نب  ناـمثع  ، رـصم

رد امـش  رما  مظن  هک  یتـسارب  :» دوـمرف نینچ  هنیدـم  مدرم  هـب  شنانخـس  نمـض  رد  وا.درک  توـعد  ار  هنیدـم  مدرم  زین  وا  دوخ.دـننک 
یم راک  نیا  ماجنا  هب  قفوم  ای  هک  ، دنگوس ادخ  هب  ! دیهد رد  نت  - هارکا راکنا و  نودب  - ادخ نامرف  هب  سپ  ، تسا رـسیم  یهلا  تموکح 

هرابود هک  نیا  رگم  ، ددرگ یمنرب  امـش  هب  زگره  دـعب  دـنک و  یم  لقتنم  نارگید  هبامـش  زا  ار  مالـسا  تموکح  دـنوادخ  ای  دـیوش و 
هلیسو هب  دنوادخ  دیاش  ! دنشاپب مه  زا  ار  امش  عامتجا  دنهاوخ  یم  هک  یموق  نیا  بناج  هب  دینک  تکرح.دوش  ملسم  وا  رما  زا  تعاطا 

« .تسامش فلاخم  هک  ار  یسک  دنک  كاله  دنک و  حالصا  ار  ناهج  مدرم  دسافم  امش 

دوخ تاناکما  همه  جیسب  دصق  هب  ورین  يروآ  عمج  لوغشم  ع )  ) ماما
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ع)  ) ماـما هب  هرـصب  بناـج  هب  ریبز  هحلط و  ،و  هشیاـع نینمؤـملا  ما  جورخ  راـبخا  هـک  دوـب  راـکهبت  هورگ  نـیا  اـب  ندـش  هجاوـم  يارب 
.دزادنیب ریخات  هب  ار  ماش  تمس  هب  هاپس  تکرح  ، دیدج لکشم  نایاپ  ات  دش  ریزگان  ماما  ، دیسر

هکلب ، دندوب هیواعم  زا  رتکانرطخ  هناگ  هس  ناربهر  هک  تخادنین  ریخات  هب  تهج  نآ  زا  ماش  تمـس  هب  ار  دوخ  هاپـس  تکرح  ع )  ) ماما
نآ تعرـس  اب  ع )  ) ماما رگا  هک  دوب  هدوزفا  ار  يدـیدج  رطخ  ، هیواعم رطخ  هب  قارع  يوس  هب  هناـگ  هس  ناربهر  جورخ  هک  رظن  نآ  زا 
هک شیوخ  يوما  نمـشد  یبوکرـس  ینعی  دوخ  فدـه  دروم  رد  - یلام یماـظن و  ياـهکمک  زا  نیقی  روط  هب  ، درک یمن  يریگـشیپ  ار 

.تشگ یم  مورحم  - دوب تما  تدحو  يارب  رطخ  نیرتگرزب  همسجم 

رد يرطخ  ات  دـندوبن  يدـح  رد  دنتـشاد  هک  یناوت  همه  اب  ، دـندوب یم  ماما  تموکح  فلاخم  ، ییاهنتب کی  ره  هناـگ  هس  ناربهر  رگا 
هاپـس ، یکریز نانآ  ،و  دوب یناهگان  ناشیا  شروش.دوب  ناسآ  ناشیا  تردق  یبوکرـس  ماما  يارب  ، اریز ، دننک داجیا  تما  تدحو  لباقم 
نیا زا  شیپ  - دندش هرصب  دراو  ناشیا  هک  یعقوم  دندرک و  تفلاخم  نانآ  اب  هرصب  رد  مدرم.دنتشادن  ار  هیواعم  یعامتجا  ماظن  هوبنا و 

ار وا  يریگعـضوم  ناربهر  نیا  دـنچ  ره  ، هیواعم اما.دـنتخادرپ  گنج  هب  ناشیا  اب  - دـنک تکرح  نانآ  اـب  تاـقالم  يارب  ع )  ) ماـما هک 
وا هکلب  ، دوبن یناهگان  اهنت  هن  وا  شروش  دوب و  هدرک  یـشیدنا  هراچ  الماک  وا  اریز.دـش  یم  بوسحم  يرطخ  ییاـهنتب  دوخ  ، دنتـشادن

گرزب یهاپس  دنتشادن و  یتفلاخم  وا  اب  هک  درک  یم  یگدنز  یمدرم  نایم  رد  يو.دوب  هدرک  ادیپ  ار  مزال  یگدامآ  لاس  ود  لوط  رد 
جراخ زا  دـنچ  ره  ، دزیخرب هزیتس  هب  ماما  تموکح  اب  ات  دوب  وا  ناوت  رد  سپ.درک  یمن  یچیپرـس  یمد  وا  نامرف  زا  هک  تشاد  مظنم  و 

نیرتگرزب لیلد  نیمه  هب.دنکن  تفایرد  یکمک  ماش 
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تما هدـنیآ  تدـحو و  كانرطخ  نمـشد  نیا  اب  ندـش  وربور  يارب  زیهجت  یگدامآ و  ، هرـصب گنج  زا  شتغارف  زا  سپ  - ماما فدـه 
.دوب

دنک یم  هماقا  ناهرب  هیواعم  لباقم  رد  ع )  ) ماما -1

رد ،و  دتـسرف یم  وا  يارب  يا  همان  یلجب  هللا  دبع  نب  ریرج  هارمه  هب  ، دشاب هدرک  هماقا  یناهرب  هیواعم  لباقم  رد  ع )  ) ماما هک  نیا  يارب 
یم روآدای  همان  رد  و.دناوخ  یم  ارف  ، دندوب هدرک  تعیب  وا  اب  هک  یناناملسم  هدوت  هب  ، دوخ ناوریپ  هب  نتسویپ  حلص و  هب  ار  وا  همان  نآ 

نامه اروش  لها  ، تقیقح رد  دنا و  هدرک  تعیب  نامثع  رمع و  ، رکب وبا  اب  هک  دنیناسک  نامه  دنا  هدرک  تعیب  وا  اب  هک  یـصاخشا  ، دوش
ناشیا رما  زا  رگا  دوب و  دـهاوخ  ناناملـسم  ریاس  تعی  بجوم  ناشیا  تعیب  ، دـننک تعیب  یـسک  اب  نانآ  هاگ  ره.دـنراصنا  نارجاـهم و 
تعیب زا  يراددوـخ  یـسک  رگا.دـنراد  یم  او  تعاـطا  هب  ار  وا  ناـنآ  تـسا و  هدـش  جراـخ  تعدـب  اـی  تفلاـخم و  هـب  ، دوـش جراـخ 

.تسا هتفر  نانمؤم  هار  زج  یهار  هب  اریز  دنگنج ، یم  وا  اب  ناشیا  ، دنک

هک یتروص  رد  ، دنتسکش ار  تعیب  سپـس  دندرک و  تعیب  نم  اب  ریبز  هحلط و  انامه  ( :» 1  ) تشون هیواعم  هب  همان  نیمه  رد  ع )  ) ماما و 
داهج ناشیا  اب  متـسب  ود  نآ  رب  ار  هناـهب  رذـع و  هار  هک  نیا  زا  سپ  .تسا  ناـنآ  ندـش  دـترم  هلزنم  هب  ود  نآ  بناـج  زا  تعیب  ضقن 
هدـش دراو  ناناملـسم  همه  هچنآ  رب  زین  وت  سپ  ، دـش نشور  همه  رب  ، ناشیا لیم  فالخ  رب  ادـخ  رما  دیـسر و  ارف  قح  هک  نیا  ات  مدرک 
رگا سپ.یهد  رارق  ـالب  ضرعم  رد  ار  دوـخ  هک  نیا  رگم  ، تسا تیفاـع  وـت  هراـبرد  نم  دزن  روـما  نیرت  بوـبحم  اریز  ، وـش دراو  ، دـنا

...مریگ یم  يرای  وت  ربارب  رد  ادخ  زا  مگنج و  یم  وت  اب  یهد  رارق  يراتفرگ  ضرعم  رد  ار  تدوخ 

ار یناهرب  نوچ 
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رب ماما  هک  نیا  ،و  دوب نامثع  یهاوخنوخ  نامه  درب ، یم  راک  هب  مدرم  ربارب  رد  تفالخ  هب  ندیـسر  يارب  ، دوخ گنرین  رد  هیواـعم  هک 
یم لاطبا  ار  وا  لالدتـسا  دوخ  هماـن  نمـض  رد  ماـما  سپ  ، تسا هدرکن  يراـج  دـح  ، دـندوب وا  تردـق  ریز  هک  نآ  اـب  ، ناـمثع نـالتاق 

وت و ات  ، يآ يرواد  هب  نم  دزن  ناشیا  اب  دـعب  ،و  وش نم  تعاطا  رد  لـخاد  سپ  ، یتفگ داـیز  ناـمثع  نـالتاق  هراـبرد  نخـس  وت  » .دزاـس
ریـش رطاخ  هب  تسا  راوخ  ریـش  كدوک  نداد  بیرف  دننام  ، یهد بیرف  یهاوخ  یم  هک  نآ  اما.مزاس  راداو  ادـخ  باتک  ربارب  ار  ناشیا 

( . 2  ) ریش زا  شنتفرگ  زاب  ماگنه  هب 

نوخ رد  نم  هک  دید  یهاوخ  ، یشوپب مشچ  تسفن  ياوه  هتـساوخ  زا  ینک و  رظن  تدوخ  لقع  هب  رگا  ! هیواعم يا  ، مسق مدوخ  ناج  هب 
هجیتن رد  يریگب و  هدیدان  ار  تقیقح  یهاوخب  رگم  ، مدوب رانک  رد  رود و  وا  زا  نم  هک  تسناد  یهاوخ  ،و  مسک نیرت  هانگ  یب  ، نامثع
ناشیا زا  تسین و  اور  ناشیا  رب  تفالخ  هک  یتسه  ییاـقلط  هلمج  زا  وت  هک  نادـب  ( . 3  ) يزاس ناـهنپ  تسا  نشور  وت  رب  هک  ار  هچنآ 

زا نامیا و  لها  زا  وا  ،و  مداتـسرف وت  شیپ  ار  هللا  دـبع  نب  ریرج  نم  ، درک تروشم  روش و  دوش  یمن  ناـنآ  اـب  درک و  يوریپ  دوش  یمن 
« ...هللااب الا  هوق  !و ال  نک تعیب  وا  اب  سپ  ، تسا مالسا  رد  نیقباس  نارجاهم و  هلمج 

نکیل ،و  دش همان  ندناسر  ، هطـساو تشاد  رایتخا  رد  هیواعم  نتخاس  عناق  يارب  هک  ییورین  مامت  اب  دوخ  درب و  هیواعم  دزن  ار  همان  ریرج 
هب هدنیآ  يارب  مزال  یگدامآ  تصرف و  ات  تخادـنا  ریخات  هب  ار  باوج  ،و  درک يراددوخ  وا  هب  یفنم  ای  تبثم  باوج  نداد  زا  هیواعم 

.دیسر دوب  راظتنا  دروم  هک  يدر  باوج  ماجنارس.دروآ  تسد 

چیه هک  تفر  یمن  راظتنا 
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وا هب  هک  دید  یم  یتردق  زکرم  رد  ار  دوخ  وا  اریز  دزاس  قح  شریذـپ  هب  راداو  ار  هیواعم  دـناوتب  يا  هدـننک  عناق  هلیـسو  ای  هطـساو و 
راــیتخا رد  وــجگنج  رازه  دــص  زا  شیب  نوــچ  ; درک یمن  مـه  ار  نآ  زج  وا.دــناوخب  هزراــبم  هــب  ار  ع )  ) ماــما اــت  داد  یم  تارج 

هدـیدن یناج  اـی  یلاـم و  ناـیز  چـیه  دوب و  هدـشن  یگنج  چـیه  ریگرد  ، اریز.دوب نوزفا  زور  شدارفا  تورث و  نآ ، زا  هتـشذگ.تشاد 
زا یناوارف  ناج  لام و  ات  دـندش  روبجم  شنارای  ، گنج نآ  رد  هک  دوب  هدـش  ینینوخ  گـنج  رد  دورو  هب  ریزگاـن  ع )  ) ماـما یلو.دوب 

تحت ماش  هنازخ  لاوما.دـندوب  ینوزف  لاح  رد  مادـم  هیواعم  نارای  شیازفا و  لاح  رد  هتـسویپ  ع )  ) ماـما نانمـشد  هتبلا.دـنهدب  تسد 
دایز ناشدادـعت  دـنچ  ره  - ار نایوج  دوس  ياهلد  نآ  اب  ،و  درک یم  فرـصت  اهنآ  رد  تساوخ  یم  هک  هنوگ  ره  دوب ، وا  قلطم  راـیتخا 

!! دیرخ یم  - دوب

ددنویپ یم  هیواعم  هب  صاع  نب  ورمع 

هک یتسارب.دنتخورف  هیواعم  هب  ار  ناشدوخ  نامز  زا  ههرب  نیا  رد  هک  تسا  يدرف  نیرت  صخاش  ، روهشم كریز  ، صاع نب  ورمع  هتبلا 
هک هیواـعم  و   ) تسا هاـگآ  یبوـخب  خـیرات.تسا  یبـلط  تصرف  يدـنمزآ و  خـیرات  رد  يا  هتـسجرب  هناـشن  هیواـعم  هب  ورمع  نتـسویپ 
نآ عنام  عوضوم  نآ  نکیل  و.دوب  نامثع  لتق  ناکرحم  نیرتگرزب  زا  صاع  نب  ورمع  هک  تسناد ) یم  دوب  نامثع  نوخ  ناهاوخ  ، دوخ

يراکمه ياهب.دوشب  نامیپمه  ، ورمع تنطیـش  یکریز و  اب  ، نامثع یهاوخنوخ  هناـهب  هب  ( ، ع  ) ماـما اـب  گـنج  يارب  هیواـعم  هک  دـشن 
رصم رادناتسا  ، تسا هدنز  صاع  ورمع  هک  یتقو  ات  دش  زوریپ  هیواعم  رگا  هک  دوب  نیا  دندومیپ  یم  هک  یتشز  هار  رد  هیواعم  اب  ورمع 

.دشاب

دادعت رظن  زا  هک  دش  وربور  ترضح  نآ  اب  یهاپس  اب  هیواعم  تفر و  ماش  نیمزرس  هب  دوخ  هاپس  اب  ع )  ) ماما
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رکشل ، هنوگ نیدب.دمآ  دورف  ، تارف دور  رانک  ، ماما هاپس  زا  شیپ  هیواعم  هاپس.دندش  وربور  نیفص  رد  هاپس  ود.دوب  ماما  هاپـس  زا  رتشیب 
.دنز ودرا  تارف  بآ  زا  رود  هک  دش  راچان  ماما 

مسیلوایکام مسیلآ و  هدیا   - 2

هتـشاد يزیهرپ  اوقت و  ، هناراکهبت دنچ  ره  ، يا هلیـسو  عون  ره  نتفرگ  راک  هب  زا  دوخ  فده  هب  ندیـسر  هار  رد  هک  دوبن  یـسک  هیواعم 
ندیشون زا  يریگولج  ینعی  كانرطخ  هدنشک  هحلسا  زا  ارچ  ، سپ تسا  هدیسر  بآ  هب  رتولج  هکالاح  دوب  دقتعم  وا  هک  یتسارب.دشاب 

نآ رد  دوـش ، عناـم  بآ  ندیـشون  زا  ار  شنانمـشد  دـیاب  ، ناـس نیدـب  ؟ دـنکن هدافتــسا  شنایهاپــس  و  ع )  ) یلع رب  يزوریپ  يارب  ، بآ
مامت اب  هک  دزاس  یم  هیواعم  هاپس  يارب  لهس  يا  همعط  ار  نانآ  شطع.دنوش  میلست  ای  دنریمب و  یگنـشت  زا  دیاب  ای  نانمـشد  ، تروص

رظن هب  یعطق  هیواعم  يارب  يزوریپ  ، هلیـسو نیا  هب.دراد  رایتخا  رد  یفاک  ياذـغ  بآ و  اریز  دراد  یگدامآ  هزراـبم  يارب  دوخ  تردـق 
مه یتسیابن.داد  یمن  ناکت  ار  هیواـعم  هدرم  لد  ، تشز هناراـکهبت  شور  نیا  اـب  مه  ناناملـسم  زا  نت  رازه  اـههد  گرم  دیـسر و  یم 

لها ناناوج  رورس  ود  ، نیـسح نسح و  ع ، )  ) یلع ص )  ) ربمایپ ردارب  ، دندش یم  دیدهت  گرم  هب  هک  یناسک  نایم  ، اریز دزرلب  وا  بلق 
رب میمـصت  رد  هیواعم  بلق  هچ  يارب  ! دـندوب دـحا  ردـب و  لها  زا  ص )  ) ربمایپ باحـصا  همه  و  ص )  ) ادـخ لوسر  ناگداون  ،و  تشهب

نایم تسا  قرف  هچ  ؟ ددرگ زوریپ  وا  ناراـی  تیادـه و  ماـما  رب  قح و  رب  هک  تسین  نیا  شفدـه  رگم  دزرلب ؟ یتیاـنج  نینچ  باـکترا 
يدوبان ای  ریشمش  اب  يزوریپ  هب  ندیسر  نیب  هیواعم  هاگدید  زا  ؟ دشاب دهاوخ  یم  هک  یشور  لکش و  ره  هب  رگید  هتـشک  اب  يا  هتـشک 

.تشادن دوجو  یتوافت  هنوگ  چیه  یگنشت  هحلسا  اب  نت  رازه  داتفه 

يریگولج حالس  اب  ، هاپس ندرک  دوبان  ، يرآ
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ریگرد يداع  طیارش  اب  یگنج  رد  ماما  اب  ات  هک  تخاس  یمن  روبجم  ار  وا  يزوریپ  عون  نآ  ، اریز.دوب رتبولطم  وا  يارب  ، بآ ندیشون  زا 
هجیتن نمضتم  دوب  نکمم  بآ  زا  يریگولج  حالـس  اب  يدوبان  اما.دیـسر  یم  يزوریپ  هب  ماما  ، زاس تشونرـس  گنج  رد  هک  ارچ.دوش 

.دشاب وا  تحلصم  قباطم  يا 

هک دوب  هتفایرد  اریز  ، دـش حالـس  نیا  نتفرگ  راک  هب  زا  عنام  - دوبن وا  زا  رتراگزیهرپ  هک  نآ  اـب  - وا مسقمه  ، ورمع هک  ، هتـشذگ نیا  زا 
ع)  ) یلع اـما.دوب  دـهاوخ  یتسـس  ینوبز و  بجوم  هکلب  ، درک دـهاوخن  هیواـعم  دـیاع  ار  يزوریپ  اـهنت  هن  - یتـشز همه  اـب  - شور نیا 

تدشب هیواعم  ، اهنیا همه  اب  دنام  دهاوخن  هنشت  ، تسا هاپس  هدنامرف  هک  یماگنه  ات  زگره  ، تسا لثملا  برض  تعاجـش  رد  هک  یـسک  ،
بآ رطاخ  هب  هزرابم  يارب  وا  هک  داتـسرف  هیواعم  دزن  یـسک  ع )  ) ماما.درک يراددوخ  شیوخ  رواـشم  مسقمه و  تحیـصن  ندینـش  زا 

یتدحو هب  اهنآ  ندنادرگ  زاب  ناناملسم و  راک  یگناگی  روظنم  هب  لطاب و  نتـشادرب  نایم  زا  قح و  قاقحا  رطاخ  هب  هکلب  تسا  هدماین 
یهجوت اهنیا  زا  مادک  چیه  هب  هیواعم.تسا  هدـمآ  ، تسا هدـنکارپ  ار  نآ  ، رگبوشآ دـنمزآ و  ناربهر  یناسفن  ياهـشهاوخ  هک  سدـقم 

هیواعم و ربارب  رد  ار  دوخ  سدـقم  دربن  نیتسخن  ع )  ) ماـما هاپـس  تشاذـگن  یقاـب  یهار  بآ  يارب  راـکیپ  زج  ع )  ) ماـما يارب  درکن و 
يوما هاپس  ندنار  نوریب  تارف و  لحاس  ینیزگیاج  رد.دش  وا  رای  مه  يزوریپ  درک و  عورش  ، بآ ندروآ  تسد  هب  هار  رد  شنایهاپس 

و ع )  ) ماـما يارب  دـش و  نوگرگد  عضو  ، بیترت نیا  هب.دـنتفرگ  رارق  بآ  کـیدزن  رد  هک  ییاـج  اـت  ; دـندش قفوم  ، دوـخ هاـگرارق  زا 
ناکما رد.دهد  ماجنا  ناشیا  اب  دوب  هتفرگ  میمصت  نمشد  هک  دننکب  ار  يراتفر  نامه  دوخ  نانمشد  اب  ات  دش  ادیپ  ناکما  نیا  شهاپس 

شنانمشد ات  دوب  ماما 
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؟ دز دهاوخ  تسد  يراک  نانچ  هب  ع )  ) ماما ایآ  نکیل  و.دزاس  دوبان  ناشدوخ  حالس  نامه  اب  ار 

راوتـسا یتماق  اب  یلع  هک  تساج  نیا.دروآ  یم  دورف  میظعت  رـس  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  تمظع  لباقم  رد  اهگنج  خیرات  ، اج نیا  رد 
هک یتسارب.دزومایب  ار  دوخ  تلیضف  اب  ماوت  سرد  رـشب  هدنیآ  ياهلـسن  هب  هک  نیا  ات  دتـسیا  یم  یهوک  نوچ  اهتما  مامت  ناربهر  نایم 
یم هزاجا  دوخ  هب  متسیب  نرق  رد  اهتلم  ناربهر  ، رگا.دتـسیا یم  شعاونا  لاکـشا و  مامت  اب  هدننک  دوبان  ياهگنج  ربارب  رد  مالـسا  نید 
عون مامت  يا  هتسه  ياهگنج  رطخ  هک  نآ  اب  - مه نونکات  دنربب و  نیب  زا  ار  نیمز  هرک  نانکاس  ، یمتا ياهحالس  زا  هدافتسا  اب  ات  دنهد 

نآ زا  رتمک  بتارمب  هک  ار  يزیچ  شیپ ) نرق  هدزیـس   ) مالـسا ، دنا هدرکن  میرحت  ار  نآ  لامعتـسا  - دنک یم  يدوبان  هب  دیدهت  ار  رـشب 
ناریو ، نمـشد هاپـس  ناگدـش  میلـست  نادرم و  ریپ  ، نانز ، ناکدوک نتـشک  میرحت  ، مالـسا تاـمیلعت  هلمج  زا.تسا  هدرک  میرحت  تسا 

ار کچوک  گرزب و  ، فیعـض يوق و  هک  يرگناریو  گنج  ، مالـسا رظن  زا  اما.تسا  نانآ  ناتخرد  ندیرب  نمـشد و  ياه  هناخ  ندرک 
.تساهتیانج نیرتگرزب  درب  یم  نیب  زا 

نایاورنامرف اهتلم و  ناربهر  هک  دهد  یم  یهاوگ  خیرات  یتسارب.يرگید  زیچ  نآ  يارجا  تسا و  يزیچ  یمالسا  لوصا  هب  نامیا  هتبلا 
هلـصاف ناشدـصاقم  ناشیا و  نایم  نآ  يارجا  هک  نیمه  اـما  ، دـشاب ناـشدوس  هب  هک  دـنزادرپ  یم  تاررقم  نیا  يارجا  هب  یتروص  رد 

.دننک یم  هیجوت  دوخ  ياهتساوخ  تالیامت و  تهج  رد  ار  نآ  هکلب  ، دنوش یمن  میلست  نآ  لباقم  رد  اهنت  هن  ، دنک داجیا 

هک نیا  زا  سپ  مه  نآ  ، دشاب هدرک  يریگعضوم  ، یلع ماما  دننامه  ، شنمشد هب  تبسن  ، یسک ص )  ) ربمایپ زا  سپ  منک  یمن  روصت  نم 
هدرب راک  هب  هحلسا  کی  ناونع  هب  شهاپس  وا و  ندرک  دوبان  يارب  یهیجوت  ره  اب  ار  بآ  عنم  کلهم  حالس  نمشد 
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.تسا

رد ( ، ع  ) ماما ! میشونب بآ  ام  دنتشاذگن  نانآ  هک  هنوگ  نامه  ، دنرادرب بآ  دیراذگن  : دندروآرب دایرف  شنازابرـس  ماما و  هاپـس  ناربهر 
یتسارب ، دینادرگ زوریپ  ناشیا  رب  نانآ  يراکدب  يراکمتس و  تلع  هب  ار  امش  گرزب  دنوادخ  انامه  !... مدرم يا  :» دومرف ناشیا  باوج 

ماغیپ هیواعم  هب  ماما.دندرک  عنم  بآ  زا  ار  امش  اهنآ  هک  نیا  زا  تسا  رتدب  بتارم  هب  ، دیوش بکترم  ار  یتشز  راک  نینچ  امش  رگا  هک 
: داد

« .میربارب نآ  رد  امش  ام و  ! نک هدافتسا  بآ  زا.مینک  یمن  لثم  هب  هلماعم  وت  اب  ام  انامه  »

دماجنا یم  تسکش  هب  حلص  ياهششوک   - 3

دوخ حلص  ياهـششوک  ، تدحو هب  ناشیا  ندنادرگزاب  يزیرنوخ و  زا  ناملـسم  هورگ  ود  نتـشاد  رذح  رب  روظنم  هب  ( ، ع  ) ماما ، هرابود
ار مالـسا  تنطلـس  هب  ندیـسر  يوزرآ  هیواعم  اریز  ، دوب هجیتن  یب  اهـشالت  نیا  اما.دـنتفر  هیواعم  دزن  شیاه  هداتـسرف.دریگ  یم  یپ  ار 

.تشاد یمن  زاب  شفده  هب  هجوت  زا  ار  وا  يزیچ  زگره  تشاد و 

.درک یم  هلمح  رگید  فرط  هب  فرط  کی  زا  ینالوارقشیپ  رگید  زور.دوب  دودحم  نکیل  دش و  زاغآ  هورگ  ود  نایم  ییاهدروخرب 

ماما هرابود.دـنام  فقوتم  نآ  تمرح  تیاع  يارب  هام  رخآ  ات  گنج...دیـسر  ارف  مرحم  هام  هک  نیا  ات  تفای  همادا  لاونم  نیمه  هب  راک 
.تفرگن قباس  ياهشالت  اب  توافتم  نادنچ  يا  هجیتن  مه  راب  نیا  درک و  عورش  مرحم  هام  لالخ  رد  ار  حلص  ياهشالت  (ع )

ره تساوخ  یم  ، هلیـسو نیا  هب  ع )  ) ماما.دندرکزاغآ ار  يدودـحم  هاتوک  ياهدربن  هرابود  هورگ  ود  ، تفرگ نایاپ  مرحم  هک  یماگنه 
.درادهگن رود  ، تفر یم  شراظتنا  عوقو  تروص  رد  هک  ، زوسنامناخ ، یگنج رد  ریذپان  ناربج  ياهنایز  زا  ار  هتسد  ود 

ثحب هب  دننیـشنب و  وگتفگ  هب  مه  اب  دننک و  تاقالم  دربن  عقوم  ریغ  رد  رگیدکی  اب  هورگ  ود  دارفا  هک  دوبن  نیا  زا  عنام  اهیریگرد  نآ 
قارع نانکاس  زا  یضعب  هاپس  ود  ره  رد  لیابق  نیرتشیب  اریز.دنزادرپب  لالدتسا  و 
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نارس زا  یضعب  هب  هیواعم.دندوب  هدرک  لدب  در و  مه  اب  هک  تشاد  دوجو  ییاهدادرارق  دانسا و  نانآ  نیب  دندوب و  ماش  میقم  یضعب  و 
ماما هاپس  ات  داد  یم  ناشیا  هب  ییاه  هدعو  ،و  داتسرف یم  ناشدزن  ییاهدصاق  ، ناشیا نداد  بیرف  دصق  هب  تشون و  یم  همان  قارع  هاپس 

ات دـنتفرگ  یم  سامت  دوخ  یماـش  نادـنواشیوخ  اـب  ع )  ) ماـما صلاـخ  ناراـی  هک  دوبن  يدـیدرت.دندنویپب  وا  هب  دـننک و  كرت  ار  (ع )
ای درخب و  ار  شنانمشد  ، ناناملسم لاوما  هلیسو  هب  ات  داد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  ع )  ) ماما نکیل  دنناشکب و  قح  يوس  هب  ار  ناشیا  دنناوتب 

.دهدب بصنم  ماقم و  هدعو  نابلط  هاج  هب 

رکب وبا  هک  دشاب  سیق  نب  ثعشا  دننام  یمدرم  ماما  هاپس  رد  ات  دوب  یفاک  ،و  دندوب نابلط  ایند  زا  يدایز  دارفا  ع )  ) یلع هاپـس  نایم  رد 
ار هبتع  شردارب  هیواعم  هک  دنک  یم  لقن  خیرات  ( 4 « ) .درک کمک  نادب  هک  نیا  رگم  درکن  دروخرب  يدب  چـیه  هب  » .تفگ وا  هرابرد 
و ع )  ) ماـما ، ماجنارـس ، دوبن تحاراـن  هبتع  ياـهداقتنا  زا  ثعـشا  هک  یتروص  رد  ، دـنک بلج  دوخ  هب  ار  وا  رظن  اـت  داتـسرف  ثعـشا  دزن 
رد هاپـس  ود  دـنک  رادـید  دربن  نادـیم  زا  رود  يا  هطقن  رد  هیواعم  اب  ات  تفرگ  میمـصت  ماما  ، دـندش ریگلد  یفیلکت  ـالب  زا  شناـیهاپس 

راـکیپ ار  بش  زا  يداـیز  تمـسق  زور و  ماـمت  دـندش و  ریگرد  ، دـندوب هدـید  دوـخ  هب  ناناملـسم  زور  نآ  اـت  هک  یگنج  نیرتـگرزب 
زا دندش و  رارف  هدامآ  نآ  دارفا  دش و  فیعض  ع )  ) ماما هاپـس  هنمیم  سپ.دندرک  لابند  ار  دوخ  هدننک  دوبان  دربن  مه  مود  زور.دندرک 

زا نآ  يورین  نیرتشیب  هک  ییاج  ، دنک لقتنم  شرکشل  هرسیم  هب  ار  نآ  ات  دش  راچان  ع )  ) ماما دروخ  ناکت  رکشل  بلق  تهج  نآ 
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ماما هب  ادابم  هک  دندیسرت  یم  گنن  نیا  زا  دندرک و  باختنا  ار  ندیگنج  هار  ، دنتفرگ نایمرد  ار  ع )  ) ماما هک  یماگنه  ، دوب هعیبر  هلیبق 
.دندش مسقمه  ناج  ياپ  ات  ، سپ.دسرب يا  همدص  تساهنآ ، نایم  هک  یلاح  رد  ( ، (ع

هنودرگ دیسر و  مه  هب  رگید  راب  هاپس  مامت  ، هاگ نآ  ، دنتشگرب دندینـش و  ار  وا  يادص  نانآ.دنادرگرب  ار  نایرارف  ات  تفر  رتشا  کلام 
.دمآ رد  شدرگ  هب  ، عضو نیرتکانلوه  لکش و  نیرت  تخس  اب  بش  نآ  رسارس  زور و  نآ  هیقب  ; یبایسآ نوچمه  دربن 

رسای رامع  نداتفا  نیمز  هب  -4

ود نایم  رـسای  رامع  ( ، ص  ) ادخ لوسر  تسود  یباحـص و  ، دنتـشاذگ رارف  هب  ور  ع )  ) ماما رکـشل  هنمیم  دارفا  هک  یعقوم  زور  نآ  رد 
يوم هک  يدحب  دننزب  ار  ام  رگا  ، دـنگوس ادـخ  هب  :» تفگ یم  دـنلب  يادـص  اب  ، تشاد لاس  هس  دون و  زا  شیب  هک  نیا  اب.داتـسیا  ههبج 

درک و یم  هیواعم  مچرپ  هب  هراشا  هک  یلاح  رد  »و  .دـنلطاب رب  ناشیا  میقح و  رب  هک  میراد  نیقی  ام  دـنریگ  تسد  هب  ار  اـم  ياـهیناشیپ 
ناـمه دـننام  تبوـن  نیمراـهچ  نیا  ،و  ما هدـیگنج  تسا  هیواـعم  رکـشل  رد  هک  مچرپ  نیا  اـب  تبوـن  هس  نم  هک  مسق  ادـخ  هب  :» تـفگ
يزور ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  یتسارب.دوب  راکمتس  هورگ  تسد  هب  دوخ  تداهـش  تقو  ندیـسر  راظتنا  رد  رامع  هتبلا  ( 5 « ) .تساهتبون

: دومرف دندینش  یم  شوگ  هب  شباحصا  هک  یلاح  رد 

نب ورمع.دـندوب  هاگآ  بلطم  نآ  زا  الماک  باحـصا  ( 6 « ) .دنشک یم  راکمتـس  هورگ  ، هیمـس رـسپ  يا  ار  وت  هک  ، تسا كاندرد  هچ  »
تیاور نیا.دـندوب  هدینـش  وا  زا  ار  تیاور  نیا  مه  ماش  مدرم  تسا و  هدرک  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  صاـع 

هب ار  ورمع  ، هیواعم ،و  دوب هدروآ  دوجو  هب  يدـیدرت  کش و  ، هیواعم يودرا  رد  ، دـنک داـجیا  هقرفت  گـنج  هک  ییاـهزور  نآ  زا  شیپ 
نیا لقن  رطاخ 
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نیقی ،و  تسا هیواعم  اب  هزرابم  رد  دارفا  نیرت  تخـسرس  زا  وا  تسا و  ع )  ) ماما هارمه  رامع  ، دنتـسناد مدرم  اریز  ، درک تمالم  ثیدـح 
هک یگنج  رد  شیریگرد  زا  شیپ  ، رامع.تسا نآ  فلاخم  تهج  رد  رامع  هک  ، دنرب یم  رس  هب  راکمتـس  هورگ  هاپـس  نایم  هک  دندرک 
بآ اـب  هتخیمآ  ریـش  ، تساوخ ندروخ  بآ  ، تخاـس ادـج  مه  زا  ار  لـطاب  قـح و  هک  نیفـص  رازراـک  رد  دیـسر ، تداهـش  هب  نآ  رد 

هک یعقوم  ، دوب هداد  هدعو  نم  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  نم  بیبح  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  :» درک هفاضا  تفگ و  ریبکت  سپ.دـندروآ 
دیشون و ار  نآ  ، سپس « .دشاب ریش  زا  يا  هتخیمآ  ایند  زا  وت  یندیماشآ  نیرخآ  تشک و  دنهاوخ  راکمتـس  هورگ  ار  وت  رامع  يا  : دومرف
تساهریـشمش و شـشخرد  ریز  تشهب  ؟ دـنک مامـشتسا  ار  تشهب  يوب  هک  تسیک  :» دز یم  دایرف  درک و  یم  عاـفد  تیـالو  میرح  زا 

یم وا  بزح  و  ص )  ) دـمحم رادـید  هب  ، ناتـسود زورما ، ، تسا نانآ  راـیتخا  رد  تداهـش  تبرـش  نآ  دـنبلط و  یم  بآ  ناـماک  هنـشت 
« .دنور

دنک گنج  هب  راداو  ، تشاد هدهع  رب  ار  نانآ  يربهر  رامع  هک  ار  ینالوارقشیپ  رادمچرپ  ، صاقو یبا  نب  هبتع  نب  مشاه  ات  تفر  رامع 
تـسد زا  اهگنج  زا  یکی  رد  ار  شیاهمـشچ  زا  یکی  دوب و  ع )  ) ماما دزن  اـهنآ  نیرتبوبحم  شیرق و  ناراوس  نیرتهب  زا  مشاـه  نیا  (و 

ورب : تفگ یم  رگید  راب  !و  يا هداد  تسد  زا  ار  تمـشچ  کی  هک  يا  ورب  ولج  : تفگ وا  هب  تبحم  يور  زا  رامع  راب  کـی  ( . دوب هداد 
هک یتسارب  ، ناظقی وبا  يا  شاب  مارآ  : تفگ یم  رامع  هب  درک و  یم  توعد  شمارآ  هب  ار  وا  مشاه  !و  داب وت  يادـف  مردام  ردـپ و  ولج 

هتفرگ میمصت  وا  اریز  ، تساکن ناظقی  وبا  باتـش  زا  رمع  لاس  هس  دون و  ،و  مشاه شاب  مارآ  نکیل  و.درک  دهاوخ  هتـسخ  ار  وت  گنج 
دوب
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وا اب  هک  تساوخ  یم  دوب و  هداتـسیا  ص )  ) راوگرزب ربماـیپ  شبیبح  اـب  دوخ  ناـمیپ  رـس  رب  وا  هک  یتسارب.دباتـشب  تشهب  يوس  هب  اـت 
.دوب هتفرگ  ار  دوخ  میمصت  وا.دنک  تاقالم 

يارب ، دیسر لتق  هب  رامع  هک  یماگنه  .دوب  هتخادرپن  گنج  هب  زونه  اما  ، دوب گنج  نآ  رد  ع )  ) ماما اب  ، نیتداهشلا وذ  ، تباث نب  همیزخ 
نآ يور  بآ  تخادنا و  ار  شریـشمش  دش و  دوخ  همیخ  دراو  ، سپ .تسا  هیواعم  هاپـس  نامه  راکمتـس  هورگ  هک  دـش  تباث  همیزخ 

.دش هتشک  ات  دش  گنج  لوغشم  سپس  تسش  ار  نآ  تخیر و 

گرزب يا  هئطوت   - 5

هب ع )  ) ماما نارای  دوب  کیدزن  دوب و  هدش  رادـیدپ  هیواعم  هاپـس  رد  فعـض  راثآ  ، تشاد همادا  دوخ  تدـش  مامت  اب  موس  زور  رد  دربن 
.دنام درک و  تماقتسا  نکیل  تشاد و  رارف  دصق  هیواعم.دنسرب  هیواعم  همیخ 

رد ، تشاد رارق  شنایرکـشل  ماما و  یمدق  دنچ  رد  يزوریپ  هک  ماگنه  نآ  رد  ، دوب دوخ  تدـش  نامه  هب  گنج  دوب و  هدـمآ  الاب  زور 
دنلب ماش  مدرم  دایرف  تفر و  ـالاب  اـهنآرق  هیواـعم  شترا  ناـیم  رد  ناـهگان  ، دـندوب هدرـشف  ار  راکمتـس  هورگ  يولگ  ناـنآ  هک  یلاـح 

هچ ! مالـسا هرابرد  دیریگب  رظن  رد  ار  ادخ  ! برع مدرم  هرابرد  ار  ادـخ  ار  ادـخ  ! امـش ام و  نایم  رخآ  ات  لوا  زا  ! ادـخ باتک  کنیا  : دـش
قارع ياهزرم  زا  دنورب  نیب  زا  قارع  مدرم  رگا  یـسک  هچ  ؟و  درک دنهاوخ  عافد  ماش  ياهزرم  زا  دـنوش  دوبان  ماش  مدرم  رگا  یناسک 

؟ درک دهاوخ  ینابهگن 

نآرق هب  ، ور نآ  زا.دـش  هجاوم  گنج  نادـیم  رد  یعطق  تسکـش  اب  دـیماان و  یماظن  يزوریپ  ندروآ  تسد  هب  زا  هیواـعم  ، تقیقح رد 
.دش هدنهانپ 

هب توعد  - ناـشگنج زاـغآ  زا  شیپ  ار  هرـصب  مدرم  ع )  ) ماـما اریز.دوـبن  صاـع  نبا  هیواـعم و  ياـهراکتبا  زا  نآرق  مکح  هب  توـعد 
هب و.دوب  هدومرف  نآرق  تموکح 
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مدرم یلو.دنک  توعد  نآرق  تموکح  هب  ار  نانآ  دوش و  وربور  نآرق  هلیـسو  هب  هرـصب  مدرم  اب  ات  داد  روتـسد  هفوک  ناناوج  زا  یکی 
.دنتشک ار  ناوج  نآ  دنتفریذپن و  ار  توعد  هرصب 

میمـصت ، تسین ماش  مدرم  يارب  يزیرگ  هار  چـیه  دـندید  دـندرک و  ادـیپ  نیقی  یماظن  تسکـش  هب  صاع  نبا  هیواـعم و  هک  یماـگنه 
يارب ار  وج  ،و  هتخاس هدامآ  ار  تاناکما  مامت  ، دـسر یم  رظن  هب  هک  نانچ  ، هیواعم.دـنوش هدـنهانپ  نآرق  مکح  هب  توعد  هب  ات  دـنتفرگ 

نایم رد  هک  ، نمی لها  هدـنک  هلیبق  سیئر  سیق  نب  ثعـشا  اب  صوصخب  ( - ع  ) ماما هاپـس  نارـس  اب  ، یناهنپ وا.دوب  هدرک  مهارف  راک  نآ 
اهنآرق ندرب  الاب  هک  ، تشاد نیقی  يدودـح  ات  ، هیواـعم هتبلا.دوب  هتخاـس  رارقرب  یطباور  - دوب رتشیب  لـیابق  همه  زا  شدارفا  هفوک  مدرم 

هک نامه  ، تقیقح رد.دریذـپن  هچ  دریذـپب و  ار  توعد  نآ  ع )  ) ماما هچ  دـش ، دـهاوخ  ماـما  رکـشل  ناـیم  رد  فاکـش  داـجیا  هب  رجنم 
ار نآرق  مکح  نتفریذـپ  سب و  شتآ  نانآ  ، تساخرب ییاهادـص  رـس و  ع )  ) ماما هاپـس  نایم  اریز  ، داـتفا قاـفتا  تشاد  راـظتنا  ، هیواـعم

.دندش راتساوخ 

سدـقم و یهورگ.دنتــشاد  ار  نارگید  رظن  اـب  فلاـخم  يرظن  مادـک  ره  ، دـندوب هتــسد  هـس  دنتــساوخ  یم  سب  شتآ  هـک  یناـسک 
ناناملسم هک  تسین  زیاج  تسا و  گرزب  یهانگ  گنج  همادا  ادخ و  باتک  هب  توعد  شریذپ  زا  يراددوخ  دندوب  دقتعم  ! راگزیهرپ

تسا و نآ  مارح  لالح و  نآرق و  هب  درف  نیرتاناد  ناشیا  ياوشیپ  هک  دـندوب  هدرک  شومارف  هورگ  نیا.دـنوش  یهانگ  ناـنچ  بکترم 
.تسا رتشیب  ، ناناملسم همه  زا  نآرق  نیناوق  هب  وا  يدنبیاپ 

دنهاگآ و تعیرـش  ملع  مامت  هب  دندرک  یم  روصت  يرکف  هاتوک  لیلد  هب  هک  دندوب  نآرق  نایراق  زا  يدایز  دادعت  هتـسد  نیا  نایم  رد 
نیا زا  دنرایسب  هچ.دندید  یم  نآ  یماح  ماقم  رد  ار  دوخ 
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! یناکم ینامز و  ره  رد  نارادنید  هتسد 

دندوب و لطاب  هاوخاوه  نانآ.دنزاس  فقوتم  ار  گنج  ات  دندیـشوک  یم  ، تعیرـش قح و  هیلع  نارگ  هئطوت  يربهر  هب  قفانم  يا  هتـسد 
رادروخرب يدام  دوس  زا  نمـشد  هب  کـمک  رد  هک  دـندید  یم  نوچ  دـندرک ، یم  کـمک  نمـشد  هب  دندیـشوک و  یم  نآ  رطاـخ  هب 

.دش دنهاوخ 

رد ماـما  رـس  تشپ  ار  دوـخ  تکرح  هورگ  نیا  دارفا.دـندوب  یتمالـس  یگدـنز و  بلاـط  یتـمیق  ره  هب  هـک  دـندوب  زین  ناداـن  یهورگ 
دندوب و هتخادرپ  يدایز  ياهب  ، دوخ نادنواشیوخ  ناردارب و  ، نادـنزرف نوخ  زا  اریز  ، دـندید یم  نارگ  یـسب  هفوک  هرـصب و  ياهگنج 

.دیایب هچ  ناناملسم  مالسا و  رس  رب  هدنیآ  رد  هک  دوبن  مهم  اهنآ  يارب  دننامب و  یقاب  ناشدوخ  دنتساوخ  یم  نونکا 

شیب كانرطخ  یبیرف  شنارای  هیواعم و  بناج  زا  اهنآرق  ندرک  دـنلب  هک  یتسارب  : دومرف داتـسیا و  نانآ  ندرک  نشور  يارب  ع )  ) ماـما
یم گرزب  کچوک و  زا  ار  شناهارمه  هیواعم و  ، یلع.دننک نوریب  امـش  گنچ  زا  ار  يزوریپ  هلیـسو  نادـب  ات  دـنراد  دـصق  ،و  تسین

.دنهد تاجن  تسکش  هعجاف  زا  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  ناشفده  مامت.دنتـسین  نید  لها  نآرق و  لها  ناشیا  هک  تسناد  یم  تخانش و 
ع)  ) ماما رظن  ناشرظن  اهنت  هک  دوب ) رتمک  اههورگ  رگید  زا  اـهنآ  رامـش  هک   ) دـندوب تریـصب  لـها  یهورگ  ( ، ع  ) ماـما هاپـس  رد  هتبلا 

نیا يربهر.دوش  هتفرگ  هدینشن  گنج  فقوت  ناراتـساوخ  دایز  يادص  رـس و  دبای و  همادا  گنج  ات  دنتـشاد  رارـصا  ماما  هب  هکلب  ، دوب
رارق عاعشلا  تحت  ار  دربن  يریگیپ  ، دندوب راتساوخ  ار  گنج  فقوت  هک  یناسک  ياهدایرف  یلو  ، تشاد هدهع  رب  رتشا  کلام  ار  هتـسد 

.داد

اما.تسا هتفرگ  رارق  شکیدزن  رد  يزوریپ  هک  دـید  یم  وا  درک و  یم  راداو  هیواعم  بناج  هب  يورـشیپ  هب  ار  دوخ  دارفا  هراومه  ، رتشا
ار ع )  ) ماما رود  ، گنج فقوت  ناگدننک  تساوخرد 
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زا دیگنج و  دنهاوخ  وا  اب  دنراد  هک  ییورین  مامت  اب  هک  دندرک  دیدهت  یتح.تشاذگ  دنهاوخ  اهنت  ار  وا  هک  دندرک  دیدهت  دـنتفرگ و 
دیاب ای.تشادن  دوجو  یموس  هار  هک  دید  یهار  ود  رس  ار  دوخ  ع )  ) ماما.دنک رداص  ار  هلمح  فقوت  روتـسد  رتشا  هب  هک  دنتـساوخ  وا 

هک هاگآ  دارفا  زا  یکدنا  اب  مه  نآ  ، دوب دهاوخ  يدوخ  هاپـس  زا  دایز  یعمج  نانمـشد و  اب  دربن  هب  راچان  ، تروص نیا  رد  هک  دـگنجب 
زا ع )  ) ماما.دوش جراخ  قح  نایرگـشل  تسد  زا  يزوریپ  اـت  دـنک  فقوتم  ار  دربن  هک  نیا  اـی  ،و  دنتـشاد یم  وا  ناـمرف  هب  رـس  هراومه 

فقوتم هار  ، دـنوش هرـصاحم  ، ددرگ راوتـسا  قح  ياه  هیاـپ  هک  يا  هجیتن  هب  ندیـسر  زا  شیپ  شلد  رادـیب  ناوریپ  اداـبم  هک  نیا  سرت 
.درک باختنا  ار  گنج  ندرک 

اب ات  درک  داهنـشیپ  تشگرب و  وا  دزن  هک  رتشا  هب  وا.دش  یم  رجنم  وا  تردـق  همتاخ  هب  هک  دـید  یـشروش  لباقم  رد  ار  دوخ  ع )  ) ماما
نآ ، میرذگب هک  نیا  زا.ما  هدش  ربنامرف  کنیا  ،و  مدوب هدنامرف  نم  کلام ! يا  هن  : دومرف ، دنک هزرابم  نایـصاع  اب  ، دوخ نامرف  ریز  دارفا 

: تشاد فده  ود  هئطوت 

.نآرق مکح  هب  توعد  شریذپ  قیرط  زا  گنج  نتخاس  فقوتم  ( 1)

هفوک رد  ع )  ) ماما رادناتـسا  هرـصب  گنج  زا  شیپ  هک  یـسک  ، دشاب يرعـشا  یـسوم  وبا  هک  ، قارع يودرا  بناج  زا  رواد  باختنا  ( 2)
نیثکان هاپس  اب  ماما  ندش  هجاوم  ماگنه  هب  ( - ع  ) ماما هب  نتـسویپ  زا  هفوک  مدرم  يریگولج  دروم  رد  ار  دوخ  شالت  مامت  هک  ومه.دوب 

همه هب  يو  هک  تشادن  ناکما  ، دندرک یمن  يرکفمه  یهارمه و  هیواعم  اب  ، ماما هاپس  نارـس  زا  یهورگ  رگا  درب و  راک  هب  - هرـصب رد 
.دبای تسد  اهفده  نیا 

گنج تیلوؤسم  راب  ایوگ  هک  ، دندرک زاغآ  ار  ییاه  همزمز  هتفر  هتفر  گنج  فقوت  ناراتساوخ 
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هک اریز  ، درک یم  گنج  هب  دورو  زا  اهنآ  ینامیـشپ  زا  تیاکح  ناشیا  تلاخد  و.دنتـشاذگ  یم  ع )  ) ماما هدـهع  رب  هیواعم  ياج  هب  ار 
ای ، گنج همادا  هدوب و  ع )  ) ماما اب  هدیقع  مه  هک  يرواد  ره  باختنا  زا  يو  يریگولج  و  ع )  ) ماما تردـق  اب  هزرابم  رب  ار  دوخ  شالت 

.دندوب هتخاس  هجوتم  ، دنک بیوصت  ار  نآ  زا  تشگزاب 

نب هللا  دـبع  ع )  ) ماما و.درکن  تفلاخم  وا  اب  ، ماش مدرم  زا  یـسک  چـیه  درک و  باختنا  دوخ  یگدـنیامن  هب  ار  صاع  نب  ورمع  هیواـعم 
نبا ندوب  يرـضم  هک  یتروص  رد.دننک  يرواد  ام  نایم  رـضم  هلیبق  زا  رفن  ود  دیابن  : دنتفگ شناوریپ  ثعـشا و  ، درک باختنا  ار  سابع 

هب ار  دوخ  فدـه  ات  داد  رارق  یـششوپ  ار  يا  هلیبق  بصعت  ثعـشا  نکیل  و.دوبن  يو  يرواد  در  اب  نانآ  تفلاخم  یعقاو  لـیلد  ساـبع 
هب هاـگ  نآ  ، بلطم نآ  و.تفریذـپ  یم  ار  وا  ثعـشا  ، دوب نمـشد  ع )  ) ماـما اـب  ثعـشا  نوچمه  ساـبع  نبا  رگا  و.دـناشوپب  نآ  هلیـسو 

راد و ثعـشا و  سپ.درک  حرطم  ، دوب نمی  مدرم  زا  ثعـشا  دوخ  دـننام  مه  وا  هک  ار  رتشا  کلام  مان  ع )  ) ماما هک  دـش  نشور  حوضو 
ع)  ) ماما رظن  نامه  رتشا  هدیقع  نوچ  »؟ میتسین رتشا  مکح  ریگرد  نونکا  مه  ام  رگم  :» دنتفگ یم  هک  یلاح  رد  دـندرک  در  ، شا هتـسد 
زج شا  هتـسد  راد و  ثعـشا و  هک  یتروص  رد.دـنک  هرـسکی  ار  هشیپ  متـس  هورگ  راـک  اـت  تشاد  ار  دربـن  هب  تشگزاـب  داـقتعا  دوب و 
یم هزرابم  وا  هار  رد  هک  یسک  ره  وا و  يزوریپ  تیمکاح و  زا  دندوب و  هتسویپ  ع )  ) ماما هب  هک  دندوبن  راکمتـس  هورگ  يارب  یناروای 

.تسا هدوب  رتشیب  هیواعم  شنمشد  زا  ع )  ) ماما يارب  ناشرطخ  نینچمه  اهنیا و  ررض  تقیقح  رد  و.دندوبن  لاحشوخ  ، درک

نییعت شریذپ  هب  تبسن  ع )  ) ماما
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اضما ار  نآ  فرط  ود  دش و  هتشون  مکح  نییعت  دنـس  دش و  روبجم  ، شنایهاپـس دوخ و  یگدنیامن  ناونع  هب  یـسوم  وبا  لوبق  مکح و 
قارع و رگـشل  مدقم  دارفا  نایم  رد  نآ  شخپ  ندرک و  لقن  هب  درک  عورـش  ،و  دش لاحـشوخ  رایـسب  دادرارق  داقعنا  زا  ثعـشا  ، دندرک

.اهنآ يارب  هدهاعم  ندناوخ 

نارواد  - 6

طخ هک  ار  هچ  ره  دنرامـش و  مزال  هتـسناد  مزال  نآرق  هک  ار  هچنآ  نارواد  هک  دوب  نیا  دـش  اضما  هک  يا  همان  نامیپ  تاکن  نیرتمهم 
يدراوم زا  دنتفاین  نآرق  رد  هک  مه  ار  هچنآ  دـننک و  يوریپ  تسا  نآرق  رد  هچنآ  زا  و.دنرامـش  لطاب  تسا  هدیـشک  نآ  يور  نالطب 

همذ رب  ادخ  نامیپ  دهع و  ،و  هقرفت هن  دشاب  تدحو  بجوم  هک  دننک  لمع  ییوکین  هلداع  تنس  قباطم  دندرک ، ادیپ  رظن  فالتخا  هک 
و  ) .تسا ناضمر  هام  ات  يرواد  نیا  تدم  ،و  دننادرگن زاب  گنج  ییادج و  هب  ار  تما  دـنیامن و  حالـصا  تما  نایم  هک  تسا  نارواد 

ریخات ررقم  تدم  زا  ، دنتـساوخ یمن  هک  نیا  اب.دنزادنیب  ریخات  هب  دـندید  تحلـصم  رگا  دـنهد و  ماجنا  رتدوز  ، دنتـساوخ نارواد  رگا 
.دیدرگ نییعت  زاجح  ماش و  ، هفوک نیب  ییاج  ناشیا  يرواد  لحم  و  ( . داتفا

ره رایتخا  بحاص  و  ص )  ) ربمایپ ردارب  ینوناق و  تعیب  بحاص  ع )  ) یلع قح  ( ، ص  ) ربماـیپ عماـج  تنـس  نآرق و  هک  نآ  مغر  یلع 
یم دوبان  ار  دوخ  ياهفده  هار  رد  ناناملسم  نوخ  هدنزیر  تدحو و  هدننز  مه  رب  هیواعم  لطاب  ،و  دنک یم  ایحا  ار  نامیا  اب  نز  درم و 

.تفر یمن  لطاب  يدوبان  قح و  يایحا  نینچ  راظتنا  نارواد  نآ  زا  یلو  ، دزاس

مود ربهر  ، صاع نبا.دننک  رداص  يا  هنالداع  مکح  ات  دندوبن  فرط  یب  دندوب  هدش  دراو  هک  یفالتخا  نیا  رد  نارواد  زا  مادـک  چـیه 
لاح رد  ، هاپس
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هدوب هرـصب  گنج  زا  لبق  ع )  ) ماما تسایـس  تموکح و  فلاخم  رفن  جـنپ  زا  یکی  زین  يرعـشا  یـسوم  وبا  ،و  دوب ع )  ) ماما اـب  هزراـبم 
تشاد و نالعا  ار  دوخ  هناحلسم  ینامرفان  دوب و  شورملق  هب  ع )  ) ماما طلـست  شرتسگ  عنام  هیواعم  هک  ینامز  هلـصاف  نآ  رد  و.تسا 

وبا ، دنتشاد هفوک  هب  تبـسن  ، عمط مشچ  دوخ  ذوفن  شرتسگ  اب  دندوب و  هدروآرد  دوخ  فرـصت  هب  ار  هرـصب  ریبز  هحلط و  ، نینمؤملا ما 
.تشاد یم  زاب  ، يو تموکح  ورملق و  زا  دارفا  نیا  تافرصتم  ندنادرگ  زاب  رد  ع )  ) ماما هب  کمک  زا  ار  هفوک  مدرم  یسوم 

کمک يارب  ار  اهنآ  داتسرف و  یم  هفوک  مدرمو  وا  يارب  ، مایپ زا  سپ  مایپ  دایرف و  زا  دعب  دایرف  ع )  ) ماما هک  نیا  مغر  یلع  ، یـسوم وبا 
تحت هرصب  نتشاذگ  یقاب  ، يریگعضوم نآ  هجیتن  و.دوب  هتفرگ  دوخ  يارب  ار  یعضوم  نینچ  ، درک یم  توعد  شقح  ندنادرگ  زاب  هب 
ینعی ، دوخ ینید  صاخ  شور  ششوپ  ریز  رد  ار  ماما  هب  تبسن  ینامرفان  زاربا  ،و  تسا هدوب  ناشیا  اب  داحتا  هناگ و  هس  ناربهر  تردق 

زا یهورگ  ره  اب  هزرابم  هب  حیرـص  روطب  نآرق  هک  دوب  هدرک  شومارف  هک  یلاح  رد.داد  یم  ماجنا  ، هزرابم گنج و  تمرح  هب  توعد 
یم تسد  تساوخ  یم  زور  نآ  هک  هچنآ  هب  يرعـشا  یـسوم  وبا  رگا  و.دـنک  یم  توعد  ، دراد اور  متـس  رگید  هورگ  رب  هک  نیملـسم 

نیما تهج  نیمه  هب  و.دوب  هتفای  همتاخ  دوخ  تعیب  لوا  لاس  نامه  رد  ع )  ) ماما تموکح  ، دندرب یم  ار  وا  نامرف  هفوک  مدرم  ،و  تفای
شنیزگ و.تسا  هدوب  ینمـشد  هرابرد  نمـشد  نتـسناد  نیما  تقیقح  رد  ع )  ) ماـما ربارب  رد  ، صاـع نب  ورمع  یـسوم و  وبا  نداد  رارق 

ع)  ) ماما ندرک  رانک  رب  يور  ماش  لها  اب  ندمآ  رانک  یعون  عقاو  رد  ار  یسوم  وبا  قارع  مدرم 
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.تسا هدوب 

نیا ناشیاهوگتفگ  هجیتن  و.دـندرک  ینارذـگ  تقو  يدایز  تدـم  دوخ  يوگتفگ  رد  نارواد  ، داتفا قافتا  تفر  یم  راـظتنا  هچنآ  هتبلا 
يود ره  لزع  تساخرب و  یـسوم  وبا.دندیـسر  قفاوت  هب  هدـش و  هدـیقعمه  هیواعم  و  ع )  ) ماما يرانک  رب  يور  دوخ  ناـیم  رد  هک  دوب 

یـسوم وبا.دـیناسر  مومع  عالطا  هب  ار  هیواعم  ياقبا  و  ع )  ) ماما يرانکرب  تساخ و  اـپب  صاـع  نبا  وا  زا  سپ  درک و  نـالعا  ار  ناـنآ 
علخ ار  ماما  وا  هک  نانچ  ار  هیواعم  دوب و  هدادـن  بیرف  ار  وا  صاـع  نبا  رگا  نکیل  و.درک  قفاوت  ضقن  يرگ و  هلیح  هب  مهتم  ار  ورمع 
زور نآ  رد  هیواـعم  هک  اریز.تشادـن  يرواد  رد  يریثاـت  چـیه  هیواـعم  يراـنکرب  رد  ود  نآ  مکح  ، هنیآ ره  دوـب  هدرک  راـنک  رب  ، درک

یماـقم زا  ار  يدرم  وا  هک  اریز  ؟ تشاد ینعم  هچ  وا  علخ  سپ  تسا  هفیلخ  هک  دوبن  یعدـم  زور  نآ  ،و  هفیلخ هن  ، دوب ماـش  ياورناـمرف 
اهنت تشادن و  هیواعم  لاح  هب  ینایز  ناشیا  هناملاظ  مکح  سپ.نآ  یعدم  هن  تسا و  هدوب  ماقم  نآ  بحاص  هن  هک  دوب  هتخاس  رانکرب 

.تسا هدوب  ع )  ) ماما هجوتم  شنایز 

هک هچنآ  نتخاس  دوبان  هتـشاد و  ایحا  نآرق  هچنآ  يایحا  رد  يرواد  ناـمیپ  طیارـش  قفاوم  نارواد  مکح  رگا  هک  تسا  نیا  تقیقح  و 
ع)  ) ماما يارب  یکمک  يرعشا  یسوم  وبا  هب  تبسن  ار  صاع  نب  ورمع  يراکبیرف  ام  هکدوب  نیا  قح  هتبلا  ، دوب یم  ، هدرمـش لطاب  نآرق 
رد نارواد  يار  اریز  ، دوـب رتدـب  تشاد و  ینوناـق  هبنج  ع )  ) ماـما ررـض  ، داد یمن  بیرف  صاـع  نبا  رگا.هیواـعم  يارب  هن  مینک  روـظنم 

یمن ار  يزیچ  شتیعقوم  زا  تشادـن و  هیواعم  يارب  يررـض  هیواعم  علخ  هک  یتروص  رد  دوب  روآ  مازلا  يو  يارب  ع )  ) ماما يراـنکرب 
رانک رب  اریز.تساک 
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.تسا رثا  یب  هدوهیب و  یلمع  تسا  هدوبن  مه  نآ  یعدم  هتشادن و  هک  یماقم  زا  يدرم  نتخاس 

یم ناـنآ  مکح  يارجا  يریگولج  ثعاـب  هک  ، دوب يزیچ  اـهنت  صاـع  نبا  رکم  ، دوب یم  تنـس  نآرق و  قبط  رب  ناـشیا  مکح  رگا  سپ 
فلاخم - مه قفاوت  تروص  رد  - نارواد مکح  نکیل  و.درک  یم  تاـبثا  ار  مکح  رد  قفاوت  مدـع  ناـشیا و  فـالتخا  ، نآ هک  اریز.دـش 

رارقرب حلـص  اهنآ  نایم  سپ  دنتـشاد  دربن  مه  اب  نانمؤم  زا  هتـسد  ود  رگا  و  :» دـیامرف یم  نالعا  نآرق  هک  اریز  ، دوب یم  تنـس  نآرق و 
میلـست رگا  سپ.ددرگ  ادـخ  رما  میلـست  ات  دـیگنجب  تسراکزواجت  هک  نآ  اب  سپ  درک  زواجت  يرگید  رب  اـهنآ  زا  یکی  رگا  دـینک و 

نامه هیواعم  هتـسد  راد و  هتبلا  ( 7 « ) .دراد یم  تسود  ار  نارتسگداد  دـنوادخ  هک  دـیهد  یتشآ  طسق  تلادـع و  هب  ناشیا  نایم  ، دـش
لها ناوریپ  هدیقع  قباطم  ( ) ص  ) ربمایپ حیرص  صن  هب  انب  ع )  ) یلع اریز  ، تسا هتفاترب  رـس  ادخ  نامرف  زا  هک  تسا  يرگزواجت  هورگ 
ریاـس نمی و  ، رـصم ، قارع هکم و  ، هنیدـم ناـنکاس  موـمع  و  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  هدوـت  هک  یموـمع  تـعیب  لـیلد  هـب  و  ع ) )  ) تـیب

یعرـش هفیلخ  وا  هک  یتروص  رد  و.تسا  هدوب  ینوناق  هفیلخ  - دوب مکاح  اهنآ  رب  ، هیواعم هک  ماـش  مدرم  زج  هب  - یمالـسا ياـهنیمزرس 
یم مزلم  دوخ ، رما  نابحاص  تعاطا  هب  ار  ناناملسم  نآرق  هک  اریز  تسا  هدوب  بجاو  وا  زا  تعاطا  ناناملـسم  همه  رب  سپ  تسا  هدوب 

ص)  ) ربمایپ هک  یتسارب  ( 8 « ) ...دینک تعاطا  ناتدوخ  رما  نابحاص  و  ص )  ) ربمایپ ادخ و  زا  ، دـیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  :» دـنک
یم تسود  ار  وا  هک  سک  ره  اـت  دوب  هدرک  تساوخرد  دـنوادخ  زا  تسا و  ینمؤم  ره  راـیتخا  بحاـص  یلع  هک  دوب  هدوـمرف  نـالعا 

ار وا  هک  سک  ره  درادب و  شتسود  دراد 
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هدرمـش یم  لالح  ار  وا  نوخ  نتخیر  تسا و  هدوب  ع )  ) ماما اب  گنج  لاح  رد  نمـشد و  هیواعم  و.درادب  شنمـشد  دراد  یم  نمـشد 
سپ تسین ) وا  ياعد  ندرک  تباجا  رد  يدـیدرت  و   ) دـنک یم  تباجا  ار  شربماـیپ  ياـعد  دـنوادخ  هک  تسا  نینچ  هاـگ  ره  ،و  تسا

.تسادخ نمشد  ع )  ) یلع هب  تبسن  شینمشد  اب  هیواعم 

ادــج هعماـج  زا  دــنک و  یچیپرــس  وا  ناـمرف  زا  سک  ره  :» دوـمرف ص )  ) ربماـیپ هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  دوـخ  حیحــص  رد  ملــسم 
بـصعت هب  اـی  دریگب و  مشخ  بصعت  رطاـخ  هب  دـنک  دربـن  هناروکروک  ، یمچرپ ریز  یـسک  ره  و.تسا  تیلهاـج  گرم  شگرم  ، دوش

هیواعم دیدرت  نودب  و  ( 9 « ) .تسا هدش  هتشک  تیلهاج  گرم  هب  ، دوش هتشک  دزیخرب و  یموق  بصعت  يرای  هب  ای  ،و  دنک توعد  یموق 
.تسا هدرک  تعاطا  زا  یچیپرس 

دنکب يراک  تسین  مزال  دیدرت  عفر  يارب  ، دنک دیدرت  تسا  هدوب  راکمتـس  هورگ  سیئر  هیواعم  هک  نیا  رد  دـهاوخب  یـسک  هاگ  ره  و 
رامع هب  ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه.دـنراد  رظن  قافتا  وا  تیاور  رب  ناناملـسم  مامت  هک  دروآ  رطاخ  هب  ار  يرتاوتم  ثیدـح  هک  نیا  زج 

هیواعم هورگ  »و  .دنشک یم  راکمتس  هورگ  ار  وت  ! هیمس رـسپ  يا  وت  لاح  تسا  رابمغ  هچ  :» دومرف شباحـصا  همه  روضح  رد  رـسای  نب 
.دیناسر لتق  هب  ار  ص )  ) ربمایپ بیبح  راوگرزب و  یباحص  نیا  هک  دوب  یهورگ  نامه 

دیزرل دوخ  هب  نانچنآ  تخادنا و  وا  مادنا  رب  يا  هشعر  داد و  ناکت  ار  ریبز  هک  دوب  هدیـسر  رتاوت  ترهـش و  زا  يدحب  ثیدـح  نیا  و 
رد رامع  دیسرت  یم  وا  هک  اریز  ، دشن هحلـسا  لمح  هب  رداق  تسا  ع )  ) ماما هاپـس  نایم  رامع  تسناد  هک  یعقوم  هرـصب  گنج  زور  هک 

.دشاب هدوب  راکمتس  هورگ  ءزج  ریبز  دوش و  هتشک  گنج  نآ 

هک یعقوم  و 
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ار راـمع  دیهـش  رکیپ  هـک  یماـگنه  درکن و  رواـب  وا  تـسا  هدـش  هتـشک  راـمع  ، دـنداد ربـخ  نیفــص  گـنج  رد  صاـع  نـب  ورمع  هـب 
هدروآ شگنج  نادیم  هب  هک  تسا  هدناسر  لتق  هب  یـسک  ار  وا  هکلب  ریخ ! »؟ میتشک ار  وا  ام  ایآ  :» تفگ دعب  درک و  رییغت  شگنر  ، دـید

ادـخ ربمایپ  تروص  نیا  رد  :» دومرف هرخـسم  هب  دینـش  ار  اهنآ  ياهفرح  ع )  ) ماـما هک  یعقوم  و.دز  ار  فرح  نیمه  زین  هیواـعم  و.تسا 
«. دروآ دحا  ههبج  هب  ار  هزمح  شیومع  يو  هک  اریز  تسا  هدناسر  لتق  هب  ار  هزمح  شیومع  هک  تسا  یسک  نامه  (ص )

نامه شا  هتسد  راد و  هیواعم و  هک  تسناد  یم  تفای و  عالطا  رامع  لتق  زا  دوب و  هدینـش  ار  ثیدح  نیا  یـسوم  وبا  هک  تسین  یکش 
زا ع )  ) ماما يرانکرب  نـالعا  رد  وا  عناـم  اـهنیا  زا  مادـک  چـیه  نکیل  ،و  تسا تیادـه  ربهر  ماـما و  نآ  ع )  ) یلع دنراکمتـس و  هورگ 

يارب وا  هک  میوگب  مهاوخ  یمن  نم  و.تسا  هدوب  ع )  ) ماما نمـشد  وا  هک  لیلد  نیا  هب  رگم  داـتفین  قاـفتا  بلطم  نآ  و.دـشن  تفـالخ 
هدرک روک  ار  وا  لد  مشچ  ماما  اب  وا  توادع  نم  داقتعا  هب  هکلب  ، دوبن لئاق  یـشزرا  ربمایپ  نانخـس  ادخ و  باتک  زا  دوخ  ياه  هتـسناد 

.دوب

اهتشون یپ 

.م.دشاب هدمآ  تسا  هدوب  فلؤم  رایتخا  رد  هک  يا  هخسن  رد  دیاش  ، تسا هدماین  ، ماما ( 6  ) همان نمض  ، دنب نیا  ، هغالبلا جهن  رد  -1

.شیوخ تفالخ  نارود  رد  ماما  -2

ماـهوا و تسه  هچنآ  دـنرادن و  یتـقیقح  ملاـع  رد  دوجوم  ءایـشا  دـندوب  دـقتعم  ، لواـیکام ناوریپ  هیداـنع و  ، نویلاـثم ، اهتـسیلآدیا -3
،و دـنناد یم  لایخ  روصت و  ار  تخانـش  ءاشنم  اـهنیا  ماـمت  تسا  ساـسا  یب  هدوهیب و  بآ  يور  رد  ریوصت  شقن و  دـننام  تـالایخ و 

( . م  ) ...و دنک  یم  هیجوت  ار  هلیسو  فده  هک  دندقتعم 

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -4
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.دیدحلا

دعس ج 3 ص 258. نبا  تاقبط  -5

.تسا هدرک  لقن  رد ص 254-252  قیرط  هد  هب  ، ردصم نامه  -6

هیآ 9. تارجح  هروس  -7

هیآ 59. ، اسن هروس  -8

9-ج 12 ص 238.

مشش تسیب و  لصف 

جراوخ

لوا تمسق 

ناـنآ ،و  دـندرک توعد  گـنج  فقوت  هب  هک  دـندوب  یناـسک  نیتـسخن  ، دنتـشاد روضح  نیفـص  گـنج  رد  ع )  ) ماـما اـب  هک  یناـیراق 
داهنـشیپ در  گنج و  همادا  رب  ینبم  ، ماما يار  اـب  تفلاـخم  رد  ناـنآ  نیرت  تخـسرس  تیمکح و  شریذـپ  رب  رکـشل  دارفا  نیرترـصم 

دروـم رد  هک  دـندیمهف  اـهنآ.درک  رییغت  تعرـسب  ناـیراق  نیا  رظن  تیمکح  ناـمیپ  ياـضما  زا  سپ  یلو.دـندوب  تـیمکح  رب  عاـجرا 
دیاب هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  و.دـنا  هدـش  یگرزب  هابتـشا  بکترم  ادـخ  نید  رد  ، دارفا نآ  يرواد  هنیمز  رد  گنج و  ندرک  فقوتم 

هک دنتفایرد  رکف  يرادقم  زا  سپ  ناشیا  دیاش.دنریگب  رـس  زا  ار  گنج  اهنآ  همه  و  ع )  ) ماما ، نارواد يار  هجیتن  هب  هجوت  نودـب  اروف 
زا يرادـبناج  يارب  دـنا و  هدرک  در  ار  حلـص  هک  دنتـسه  يا  هراکمتـس  هورگ  نامه  شنارای  هیواـعم و  سپ.تسا  نشور  ادـخ  مکح 

ناشتـسکش دـندرک  ساسحا  نوچ  هکلب  دـندوبن  میلـست  نآرق  مکح  رب  راکمتـس  هورگ  نیا  و.دـنا  هدروآ  گنج  هب  يور  دوخ ، لطاب 
مکح رگا  و.دندرگ  ادخ  رما  میلست  هک  نیا  ات  دننک  هزرابم  هورگ  نیا  اب  هک  دوب  نیا  ادخ  مکح  و.دنداد  نت  تیمکح  هب  ، تسا یمتح 
دروم رد  ییاوتف  ای  یمکح  دـننک و  داهتجا  اهنآ  ات  دـنام  یمن  درم  ود  نآ  يرواد  يارب  یلاجم  سپ  تسا  حـضاو  دروم  نیا  رد  ادـخ 

.تسا یقاب  داهتجا  يارب  ییاج  هن  دراد و  دوجو  نآ  رد  يا  ههبش  هن  هک  دننک  رداص  يرما 

رازراک نتخاس  فقوتم  هب  راچان  ار  وا  دنا و  هدیبلط  هزرابم  هب  ار  ع )  ) ماما تموکح  هک  دندوب  هدرک  شومارف  ، وردنت دارفا  نیا  ، هوالعب
و.دنا هدرک  هماندهع  نتشون  يرواد و  شریذپ  و 
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هاوگ نآ  لوبق  رب  قلخ  ادخ و  هدش و  ماجنا  هک  دننک  ینامیپ  نتـسکش  رب  راداو  ار  ع )  ) ماما دـنراد  دـصق  هک  دنتـسه  اهنآ  نونکا  مه 
.تسا هدش  هتفرگ 

دوصقم دنداد و  رـس  ار  «، درادن دوجو  ادـخ  مکح  زج  یمکح  » راعـش ، نآ قیاقح  هب  تبـسن  نادان  اما  نید  رد  وردـنت  دارفا  نیمه  هتبلا 
يادـخ نآ  زا  ، مکح.تسا فلاخم  ، ناملـسم هورگ  ود  ناـیم  عازن  عطق  يارب  رواد  شنیزگ  اـب  مالـسا  هک  دوب  نآ  هملک  نیا  زا  ناـشیا 

.دنرادن ار  ینید  روما  رد  يرواد  قح  دارفا  تساتکی و 

بلج دوخ  هب  ، دندوب يوبن  تنـس  نآرق و  تامیلعت  زا  يرادساپ  یعدم  هک  ار  ناناملـسم  زا  رفن  نارازه  ، راعـش نیا  هک  نآ  تفگـش  و 
لـصف وا  زا  هک  تسا  یـضاق  ناـمه  ، دـنراد فـالتخا  رما  نآ  رد  ناناملـسم  زا  هتـسد  ود  هک  يرما  رد  رواد  صخـش  هک  نـیا  اـب.درک 

.دوش یم  تساوخ  رد  ، دنا قح  یعدم  ود  ره  هک  فرط  ود  دروم  رد  قح  نالعا  تموصخ و 

نینچ هماندـهع  هک  اریز  ، تسا نآ  يایوگ  تیمکح  ناـمیپ  هک  تسا  يزیچ  ، دنتـشاد تواـضق  تمـس  ، مکح ود  نآ  هک  نیا  دروم  رد 
ره قارع و  مدرم  يارب  ع )  ) یلع.دنا هتساوخ  ار  نآ  نایفـس  یبا  نب  هیواعم  بلاط و  یبا  نب  یلع  هک  تسا  يزیچ  نیا  :» دوش یم  زاغآ 

، دنـشاب وا  ناوریپ  هک  ناناملـسم  ناـنمؤم و  زا  سک  ره  ماـش و  مدرم  يارب  هیواـعم  تسوا و  وریپ  هک  ناملـسم  نمؤم و  دارفا  زا  سک 
« ...دندش راتساوخ  نینچ 

ار تافالتخا  عفر  رد  ناناملسم  لیاسم  هب  تبسن  ، نانآ اب  نتـشاد  راک  رـس و  نارواد و  نییعت  تواضق و  تساوخرد  اجک  ، مالـسا عرش 
هدیشیدنا ، رما نیا  هب  ، جراوخ ایآ  ؟و  دننک یم  فرط  رب  ار  اهفالتخا  هلیسو  هچ  هب  سپ  دشاب  مارح  تواضق  رگا  ؟و  تسا هدرمـش  مارح 

راکورس تواضق  اب  ارچ  افلخ  و  ص )  ) ربمایپ هک  دندوب 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 524 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا ینید  تایرورض  هلمج  زا  اضق  بوجو  هکلب  تیعورش  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  ؟و  دندرک یم  کمک  تاضق  هب  دنتشاد و 

هدرک كرد  ار  راعـش  نیا  ینعم  نانآ  هک  منک  یمن  روصت  نم  ،و  دنداد رـس  ار  تسین  اور  ادخ  مکح  زج  یمکح  چیه  » راعـش جراوخ 
اور ادـخ  زا  زج  یمکح  چـیه  :» دـیامرف یم  فسوی  هروـس  رد  هک  دنـشاب  هتفرگ  لاـعتم  يادـخ  لوـق  زا  ار  راعـش  نیا  دـیاش  دنـشاب و 

هدـش تشادرب  يرگید  زیچ  هیآ  زا  دـیوگ و  یمن  يزیچ  هراـب  نآ  رد  هیآ  نکیل  « ...دـیتسرپن ار  وا  زج  هک  تسا  هداد  ناـمرف  وا  ، تسین
رد میلـست  هک  تسوا  اـهنت  تسا و  هدومرف  لزاـن  ار  نید  ماـکحا  لوصا و  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  تسا  هیآ  دوـصقم  هچنآ  هتبلا.تسا 

یمن شیاتس  دروم  ای  تعیرش و  هدننک  لزان  یـضاق  ای  مکح  هک  یتروص  رد.تسا  بجاو  ناگدنب  رب  شتدابع  ،و  مزال شنامرف  ربارب 
وا رگا  سپ.دهد  قیبطت  دوخ  قیداصم  هب  ار  ادخ  فرط  زا  هدش  لزان  تعیرـش  ماکحا  دـناوت  یم  هک  تسا  یـسک  وا  اهنت  هکلب  دـشاب 
وا مکح  میلـست  هک  تسا  بجاو  ناناملـسم  رب  درک  يرواد  تسا  هدرک  لزان  دـنوادخ  هک  هچنآ  قباطم  داد و  ماـجنا  ار  يراـک  نینچ 
وا مکح  زا  اـت  تسا  بـجاو  ناناملـسم  رب  درکن  يرواد  ادـخ  رما  قباـطم  رگا  و.تـسا  هدرک  مـکح  ادـخ  روتـسد  قباـطم  اریز  دـنوش 

.دننک یچیپرس 

هدومرف زین ) ص )  ) ربمایپ ناوریپ  و   ) شربمایپ هب  دـنوادخ  هک  دـندوب  هدرک  شومارف  زواجتم  یغاـی  هورگ  نیا  هک  تسا  بجعت  ياـج 
: تسا

هدوـمرف لـیجنا  ناوریپ  هب  و  ( 1 « ) ...درکن يوریپ  ناـنآ  ياـه  هتـساوخ  زا  درک و  مکح  دـنوادخ  روتـسد  قباـطم  ناـشیا  ناـیم  رگا  «و 
روتسد قباطم  سک  ره  دننک و  مکح  تسا  هداد  روتسد  لیجنا  رد  دنوادخ  هچنآ  قباطم  لیجنا  ناوریپ  دیاب  و  :» تسا
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هب ار  اهتناما  هک  دهد  یم  نامرف  امـش  هب  دـنوادخ  انامه  :» دـیامرف یم  نانمؤم  هب  و  ( 2  ) تسا ناراکهبت  هلمج  زا  دنکن  مکح  دـنوادخ 
( . 3 « ) ...دینک مکح  تلادع  هب  دینک  یم  يرواد  مدرم  نایم  هاگ  ره  دینادرگرب و  ناشنابحاص 

رگا دـنچ  ره  ، درمـش یم  مزال  بجاو و  ار  نارواد  مکح  تعاطا  ناناملـسم  رب  دـش  هتـشون  شنمـشد  ماما و  ناـیم  هک  يدادرارق  رگا 
;و دوب یهجوم  لیلد  جراوخ  يریگعـضوم  يارب  ، دـندرک یم  يرواد  ص )  ) ربمایپ تامیلعت  نآرق و  فالخ  رب  هدـش و  هارمگ  نارواد 
ار هچنآ  دنرادب و  هدنز  تسا  هتشاد  هدنز  نآرق  هک  ار  هچنآ  دیاب  نارواد  هک  نیا  رب  تشاد  تحارـص  دش  هتـشون  هک  يدادرارق  نکیل 
ص)  ) ربمایپ تنس  هب  دنتفاین  نآرق  زا  ینـشور  ترابع  دوخ  فالتخا  دروم  رد  ناشیا  رگا  ،و  دنرامـش رثا  یب  تسا  هدرمـش  رثا  یب  هک 

ادخ روتسد  قباطم  عطق  روط  هب  دندوب  دنبیاپ  دادرارق  نیا  هب  نارواد  رگا  و.دننک  هعجارم  تسین  نکفا  هقرفت  تسا و  عماج  وکین و  هک 
.دندرک یم  مکح 

فیعض شیرادنید  رد  ، صاع نبا  اریز  ، دنتـشادن تیمکح  يارب  یگتـسیاش  دندش  باختنا  هک  ینارواد  ، دنتفگ یم  جراوخ  رگا  زاب  و 
هنیـشیپ تسا و  رکف  هاتوک  شناد و  مک  یـسوم  وبا  رگید  فرط  زا  ،و  تسا ماما  نمـشد  دـشورف و  یم  شیایند  هب  ار  دوخ  نید  ، تسا

تـسا نآ  لیلد  ع )  ) یلع تفالخ  لیاوا  رد  شا  هتـشذگ  دـنک و  یم  وا  ینید  ياوقت  نتـشادن  زا  تیاکح  نامثع  رمع و  نامز  رد  شا 
يارب هنیآ  ره  تـسا  هتـشاد  یم  زاـب  قـح  يراـی  زا  ار  مدرم  هدـیزرو و  یم  ینمـشد  ع )  ) ماـما اـب  تـسا و  سفن  ياوـه  وریپ  يو  هـک 

.دوب یهجوم  لیلد  ناشیا  يریگعضوم 

یفیعـض هیجوت  لباق  لـیلد  ، دـندوب هدز  ار  فرح  نیا  - تسین اور  ادـخ  مکح  زج  یمکح  چـیه  : دوخ هتفگ  ياـج  هب  ناـشیا  رگا  يرآ 
يرواد يارب  هتسیاش  تقیقح  رد  نیمکح  هک  اریز  ، دوب
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هدهع رب  يرواد  نییعت  دروم  رد  رایتخا  تیلوؤسم  بلاطم  نیا  مغر  یلع  و.دنا  هدوبن  ، دنتـشاد فالتخا  هراب  نآ  رد  تما  هک  يرما  رد 
دوخ جراوخ  راـیتخا و  يدازآ و  يور  زا  هن  درک  مادـقا  راـبجا  هب  نیمکح  لوبق  مکح و  نییعت  رب  يو  هک  اریز  ، تسا هدوـبن  ع )  ) ماـما

تیحالـص هک  یتقو  ات  - يرواد يارب  نیمکح  ندوبن  هتـسیاش  ، هوالعب.درک راک  نآ  هب  روبجم  ار  ع )  ) ماما هک  دندوب  ییورین  زا  ییزج 
.دوبن تیمکح  ماقم  يارب  اهنآ  نییعت  زا  عنام  - تسا هدوب  تنس  باتک و  زا  اهنآ  يوریپ  هب  طورشم  ناشیا 

زا شیب  راک  يادتبا  رد  اهنآ  هک  اریز.دنتخانـش  یمن  لادتعا  ، دوخ ياهیریگعـضوم  زا  يدروم  چـیه  رد  جراوخ  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
همادا رب  ار  وا  تساوخ  ،و  دندرک لتق  هب  دیدهت  - گنج همادا  رب  يراشفاپ  تروص  رد  - ار ع )  ) ماما دندوب و  مکح  نییعت  راتساوخ  همه 

نآ یپ  رد  و.دندرمش  حابم  وا  اب  ار  دوخ  هزرابم  هتسناد و  ششخب  لباق  ریغ  یمرج  - دش توعد  ادخ  باتک  هب  هک  نیا  زا  سپ  - گنج
ار گـنج  ندرک  فـقوتم  تیمکح و  شریذـپ  ،و  دـنداد عـضوم  رییغت  یطارفا  پچ  هب  یطارفا  تسار  زا  رتـمک  اـی  زور  کـی  زا  دـعب 

.دندرمش رفک  زا  رتدب  ار  نآ  هکلب  ، دنتسناد ششخب  لباق  ریغ  یهانگ 

رد ، دـنداد رارق  تعیرـش  نایماح  ار  دوخ  هک  يروط  هب.دـنداد  عضوم  رییغت  رتالاب  هبترم  هب  يا  هبترم  زا  دوخ  ياه  يوردـنت  رد  سپس 
ار دوخ  هدیقع  اب  نافلاخم  دندرک و  یم  هذخاؤم  ، دوخ یتدیقع  ياهرایعم  اب  ار  ناناملسم  ;و  دنتشادن تعیرش  زا  یتخانش  هک  یتروص 

لوسر ص )  ) دمحم هک  نیا  ،و  درادن دوجو  اتکی  يادخ  زج  ییادخ  : هک نیا  رب  - تداهش هک  یلاح  رد.دندرک  یم  تازاجم  نتـشک  اب 
اب هک  یناملسم  ره  دروم  رد  ، تسا ظوفحم  شلام  نوخ و  ، دروآ نابز  هب  سک  ره  ، دومرف نالعا  ص )  ) ربمایپ هک  ار  - تسادخ
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- دوب هدرک  بانتجا  یهلا  تامرحم  مامت  زا  هداد و  ماجنا  ار  یهلا  تابجاو  مامت  هک  دنچ  ره  ، دندرمـش رابتعا  یب  ، دوبن هدـیقعمه  نانآ 
هدـهع رب  یناملـسم  ره  نومزآ  نآ  هیاپ  رب  هک  دـندوب  هدرک  عضو  يدـیدج  نوناق  هتبلا  - دـشابن هدـیقعمه  ناشیا  اب  هک  دوب  یفاک  اهنت 

قفوم ناـحتما  رد  ، نت ود  نآ  زا  دوـخ  يرازیب  اـب  سک  ره.دوـب  ناـمثع  و  ع )  ) یلع زا  يرازیب  زا  تراـبع  شیاـمزآ  نآ  دوـب و  ناـشیا 
زا يرازیب  جراوخ  رظن  رد  بیترت  نیا  هب  و.تسا  لـالح  شنوخ  تسجن  يرازیب  رفن  ود  نآ  زا  سک  ره  تسا و  ظوفحم  شنوخ  ، دـش

.دیدرگ ، مالسا نید  لوصا  نیرتمهم  زا  یعقاو  نانمؤم  رایتخا  بحاص  و  ص )  ) ربمایپ ردارب  ع )  ) یلع

دندز و ودرا  ارورح  لحم  رد  ،و  دنتشگزاب ع )  ) ماما نایهاپـس  هدوت  زا  يادج  اهنآ  اما  ، دنتـشگزاب نیفـص  زا  ناشیا  مه  و  ع )  ) ماما مه 
شمیمصت رد  دوب  کیدزن  دندرگرب و  تدحو  هب  هک  دنک  عناق  ار  اهنآ  ات  تفرگ  میمصت  ع )  ) ماما.دندش هداد  تبـسن  اجنآ  هب  اهدعب 

اب دربن  دـیاب  ،و  دـنک يریگیپ  ار  تیمکح  هشیدـنا  ع )  ) ماما دـیابن  هک  دوب  نیا  ناشداقتعا  نکیل  دـندش و  هفوک  دراو  اـهنآ.دوش  قفوم 
هتشون هک  ار  يدادرارق  هک  دوب  نآ  زا  رتراوگرزب  ع )  ) ماما نکیل  و.دریگب  رس  زا  ، دشاب تیمکح  هجیتن  رظتنم  هک  نیا  نودب  ار  هیواعم 

اب هک  هرـصب  لها  زا  یناسک  اب  هبتاکم  زا  - دعب هفوک  زا  دـندش  دـیماان  دنتـشاد  راظتنا  هچنآ  زا  اهنآ  هک  یتقو.دریگب  هدـیدان  ، دوب هدـش 
اهنآ هب  نـت  دـصناپ  دودـح  زین  هرـصب  زا  دنتـشاذگ و  ناورهن  نیمزرـس  رد  ار  تاـقالم  رارق  و.دـنتفر  نوریب  - دـندوب هدـیقعمه  ناـشیا 

ناشیا یهارمگ  دندش و  غراف  دوخ  راک  زا  صاع  نب  ورمع  یسوم و  وبا  هک  نیا  زا  سپ  - تشاد میمصت  ع )  ) ماما و.دنتسویپ 
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يو هـب  اـت  تساوـخ  اـهنآ  زا  داتــسرف و  جراوـخ  دزن  سپ.دــنریگب  رــس  زا  ار  هیواـعم  اـب  دربـن  هدــع  ود  ره  - دــش تباـث  يرواد  رد 
ماما دـندرک و  يراددوخ  ع )  ) ماما توعد  لوبق  زا  نانآ  اما  - دـندوب هزرابم  هب  تشگزاب  راتـساوخ  هک  یناسک  ناـمه  ینعی  ، دـندنویپب

هدـماینرد وا  تحلـصم  قباطم  نیمکح  مکح  هک  اریز  ، ددرگ یمرب  گنج  ههبج  هب  یـصخش  ماقتنا  رطاخ  هب  هک  دـندرک  مهتم  ار  (ع )
توعد هرـصب  هفوک و  مدرم  زا  ،و  ددرگرب دربن  نادیم  هب  دوخ  دراذگاو و  ناشدوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  هک  تساوخ  یم  ع )  ) ماما و.تسا 
تسیود رازه و  هس  زین  هرـصب  مدرم  زا  دندش و  عمج  وا  رود  هب  رازه  جنپ  تصـش و  دودح  يرکـشل  هفوک  مدرم  نایم  زا  ، درک مایق  هب 

.دنتسویپ نانآ  هب  نت 

عورش تدشب  نانآ.تشادن  دای  هب  ار  اهنآ  دننام  ناناملسم  خیرات  هک  دندرک  یتسیرورت  ياه  هلمح  هب  عورش  نامز  نیا  زا  جراوخ  اما 
.دنتشک یم  تشادن  ع )  ) ماما یهارمگ  هب  داقتعا  هک  ار  یسک  ره  دندرک و  مدرم  يارب  تمحازم  داجیا  هب 

ع)  ) یلع هب  عجار  وا  زا  دنتفرگ و  دوب ، وا  هارمه  هب  زین  شرـسمه  هک  یلاح  رد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  یباحـص  بابخ  نب  هللا  دبع  ولج 
شا ینید  ياوقت  تسامش و  زا  رتاناد  ادخ  مکح  هب  ع )  ) یلع : تفگ ناشیا  باوج  رد  وا  ، دندیـسرپ ، نآ زا  دعب  مکح و  نییعت  زا  شیپ 
يور زا  هن  يراد  یم  تسود  ناشترهش  يور  ار  دارفا  وت  یسفن و  ياوه  عبات  وت  هک  : دنتفگ وا  هب.تسامـش  زا  رتشیب  يو  شنیب  قمع  و 

وا دعب  دنتسب و  ار  شیاه  هناش  دنتفرگ و  ار  وا  سپ.میا  هتشکن  ار  یـسک  نونکات  هک  میـشک  یم  يوحن  هب  ار  وت  مسق  ادخ  هب.ناشلمع 
ریز - دوب کیدزن  شلمح  عضو  نامز  هک  یلاح  رد  - ار شرسمه  و 
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يو رـسمه  هب  ور  و.دـنتخاس  يراج  ناور  بآ  نایم  ار  شنوخ  دـندیرب و  رـس  ار  وا  هاگ  نآ.دنتـشاد  هاـگن  يراـب  رپ  ياـمرخ  تخرد 
ار يوادیص  نانس و  ما  یط و  هلیبق  زا  نز  هس.دندرک  هراپ  ار  وا  مکش  سپ  ؟ دیسرت یمن  ادخ  زا  ایآ  ، متـسه ینز  نم  : تفگ وا.دندروآ 

هرـسکی يارب  ماش  نیمزرـس  هب  نتفر  هدامآ  وا  هک  دیـسر  شنارای  و  ع )  ) ماـما هب  یلاـح  رد  هدـننک  نارگن  راـبخا  نیا  ( . 4  ) دنتشک زین 
ماما هک  تسا  یکانرطخ  راک  نیا  قارع  مدرم  ریاس  هفوک و  مدرم  يارب  هک  ، دـندید شنارای  ماما و  سپ.دـش  یم  ، هیواـعم راـک  ندرک 
مدرم اب  دـنهاوخ  یم  هچ  ره  هک  دـنک  كرت  دوخ  رـس  تشپ  رد  ار  نالدگنـس  نیا  دورب و  تشاد  شیپ  رد  هک  یمهم  راک  لاـبند  (ع )

.دنکب نیقرام  هورگ  رطخ  يارب  يا  هراچ  ، نیطساق گنج  هب  تشگزاب  زا  شیپ  ات  دید ، مزال  وا.دنهد  ماجنا 

مود تمسق 

ار نامناملسم  ناردارب  ناگدنشک  داتـسرف  ماغیپ  ناشیا  دزن  ، دندوب هدز  ودرا  جراوخ  هک  ییاج  ، تفر ناورهن  هب  دوخ  هاپـس  اب  ع )  ) ماما
اهر دوخ  لاح  هب  ار  امش  ، مرادن امـش  اب  يراک  نآ  زا  سپ  و.دوش  يراج  اهنآ  رب  یعرـش  دح  ات  دیهدب  ام  هب  ، دنتـسه امـش  نیب  رد  هک 

ناشیا.دنادرگرب ریخ  هار  هب  ، نات ینونک  لاح  زا  ،و  دنک بلقنم  ار  امـش  ياهلد  دنوادخ  دـیاش  و.منک  تاقالم  ماش  مدرم  اب  ات  منک  یم 
.میناد یم  لالح  ار  اهنآ  نوخ  امش و  نوخ  ام  میتسه و  ناشیا  نالتاق  همه  ام  دنتفگ  باوج  رد 

جورخ ات  هدـش  ببـس  يزابجل  توادـع  ار  امـش  هک  یتیعمج  يا  : دومرف داد و  رارق  بطاخم  ار  ناشیا  دـمآ و  اهنآ  دزن  دوخ  ع )  ) ماما
رارق یمهم  دنسپان  لمع  لباقم  رد  تسا و  هدش  امش  یهاوخدوخ  ثعاب  یگدزباتـش  هتـشادزاب و  قح  زا  ار  امـش  سفن  ياوه  دینک و 

انامه ، دیا هتفرگ 
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،و نابایب نیا  نایم  دیـشاب  یناگداتفا.دننک  نیرفن  ار  امـش  تما  نیا  ادرف  هک  دینک  راتفر  يروط  ادابم  هک  مهد  یم  رادـشه  امـش  هب  نم 
زا ار  امـش  نم  هک  دیناد  یمن  امـش  ایآ.ینـشور  لیلد  چیه  نودب  ناتراگدرورپ و  بناج  زا  یتجح  چیه  نودـب  ، لادوگ نیا  طسو  رد 

نوچ و.دیدرک  ینامرفان  امش  دنتـسین و  يرادنید  دارفا  هورگ  نآ  تسا و  يراکبیرف  کی  نآ  هک  متخاس  هاگآ  مدرک و  عنم  تیمکح 
دـننک و ایحا  ، تسا هداد  نامرف  نآرق  ار  هچنآ  هک  متفرگ  نامیپ  نیمکح  زا  مدرک و  طرـش  ناـشیا  اـب  مدرک  ار  راـک  نآ  [ راـبجا هب  ] نم

ناشیا راک  ام  ،و  دندرک راتفر  تنـس  باتک و  مکح  فالخ  رب  دندرک و  دادرارق  اب  تفلاخم  سپ  دننک  یهن  تسا  هدرک  یهن  ار  هچنآ 
ار تیمکح  ام  ، دـنتفگ باوج  رد  اهنآ  ؟ دـیتسه یمایپ  نینچ  لـماح  اـجک  زا  امـش  سپ  ، میتسه دوخ  لوا  لاـح  هب  هدرمـش و  رثا  یب  ار 
اب ام  ینک  هبوت  مه  وت  رگا.میبیات  نامیشپ و  نونکا  مه  ، میتشگ هدولآ  رفک  هب  ببـس  نادب  میدش و  راکهانگ  نآ  شریذپ  ابو  میتفریذپ 
رد ع )  ) ماـما.میزیتس یم  نارگید  دـننام  زین  وت  اـب  مینکـش و  یم  ار  وت  تعیب  ، ینک هبوت  زا  يراددوخ  رگا  میاوت و  نارادـفرط  زا  وت و 
هب ما  هناصلاخ  نامیا  زا  سپ  ایآ  ! ددرگ عطق  امش  لسن  دنامن و  یقاب  یسک  امش  نایم  زا  ،و  دزوب امش  رب  يداب  دنت  : دومرف ناشیا  باوج 

تیادـه زا  مهارمگ و  نم  تروص  نیا  رد  ؟ منک یفرعم  رفاک  ار  مدوخ  نونکا  ، ادـخ هار  رد  متازرابم  وا و  اب  ترجاـهم  ادـخ و  لوسر 
( . 5  ) دنادرگ يور  نانآ  زا  نانخس  نیا  نتفگ  زا  سپ  و.متسین  ناگتفای 

هجیتن رد  دنا و  هدش  راکهنگ  دنا  هدرک  لوبق  ار  تیمکح  نوچ  دـنتفگ  یم  ناشدوخ  و.دوب  بیجع  یقطنم  جراوخ  قطنم  هک  یتسارب 
و.دنا هدیدرگ  رفاک 
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تقیقح رد  سپ  دـشاب  روط  نیا  ناشیا  دوصقم  هاگ  ره  ؟ دوش یم  رفاک  دـش  یهانگ  بکترم  سک  ره  هک  تسا  نیا  ناشیا  روظنم  ایآ 
.دنرفاک ناملسم  ياهلسن  مامت  هک  تسا  نیا  فرح  نآ  يانعم  و.دنا  هدرمش  ناهانگ  زا  تمصع  ار  مالسا  رب  ياقب  طرش  اهنآ 

نیا رب  لیلد  ، دـنا هدرک  يروآ  عمج  ثیدـح  بتک  هچنآ  هدیـسر و  جراوخ  گنج  هب  عجار  خـیرات  ياـهباتک  رد  هچنآ  ، لاـح ره  هب  و 
شیپ زا  هدوب و  راـظتنا  دروم  هکلب  تسا  هدوـبن  هدـننک  ریگلفاـغ  ناـشیا ، هب  طوـبرم  ياهدادـیور  زا  مادـک  چـیه  ماـما  يارب  هک  تسا 

هدـناوخ یم  یباتک  يور  زا  هک  ییوگ  ، هتفگ یم  نخـس  اهنآ  هب  عجار  هتـسویپ  تسا و  هتـشاد  یهاگآ  اهنآ  لیـصافت  هجیتن و  ، اهدـمآ
.تسا

وا هب  شنارای  سپ  ، دوب زامن  لوغـشم  ناشیا  زا  رترود  یلحم  رد  ع )  ) ماما هک  یلاح  رد  دندرک  تکرح  هناخدور  لپ  فرط  هب  جراوخ 
لصاح عالطا  اهنآ  لحم  زا  ات  تفر  یـسک  دنا و  هدرکن  روبع  زگره  : دومرف ع )  ) ماما.دنا هدرک  روبع  دور  زا  جراوخ  هک  دنداد  عالطا 
ضرع تشگرب و  ع )  ) ماـما دزن.دـشن  کـیدزن  اـهنآ  هب  سرت  زا  ،و  دـنا هدرک  روبع  ناـشیا  هک  درک  روصت  دـید و  ار  اـهنآ  سپ  ، دـنک

و.تسا لپ  زا  رتولج  ناشیا  ندیطلغ  كاخ  هب  لحم  دنا و  هدرکنروبع  هک  مسق  ادـخ  هب  : دومرف ع )  ) ماما مه  زاب.دـنا  هدرک  روبع  ، درک
.تسا [ دور نآ  مان  ] هفطن زا  رتولج  : تفگ ای 

جراوخ تمس  هب  ماجنارس  دنتسناد  كوکشم  ار  بلطم  لصا  رگید  یخرب  ،و  دندرک دیدرت  ع )  ) ماما هتفگ  هرابرد  مدرم  نآ  زا  یضعب 
دنلب ع )  ) ماما نارای  ریبکت  يادص  سپ  ، دندرک هدهاشم  دور  زا  رود  ار  جراوخ  ناهگان  ; دننک قیقحت  ع )  ) ماما هتفگ  هب  عجار  ات  دنتفر 

ضرع هب  ، دوب هدش  نشور  اهنآ  يارب  هک  ار  یتقیقح  ،و  هتفای هار  اهنآ  رکف  هب  هک  ار  يدیدرت  کش و  ،و  دش
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متفگن غورد  مه  نم  دـنا و  هدادـن  عالطا  غورد  هب  نم  هب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  : دومرف ناشیا  باوج  رد  ماما  دـندناسر ، ع )  ) یلع ماما 
( . 6)

شیپ وا  هک  اریز.تسا  هتشاد  یهاگآ  نآ  ياهیراک  هزیر  مامت  هب  وا  هکلب  ، تسا هتسناد  یم  ار  گنج  نآ  لحم  تقدب  ع )  ) ماما اهنت  هن 
ادیپ تاجن  مه  رفن  هد  ناشیا  زا  دسر و  یمن  نت  هد  هب  امـش  ياه  هتـشک  دـنگوس ، ادـخ  هب  :» دوب هدومرف  دوخ  نارای  هب  گنج  زاغآ  زا 

ار جراوخ  هب  ناـما  هزاـجا  يراـصنا  بویا  وبا  هب.دـناسر  توبث  هب  دوـب  هداد  ربـخ  ع )  ) ماـما هک  ار  هچنآ  گـنج  هجیتـن  »و  .دـننک یمن 
زا سک  ره  و.تسا  ناـما  رد  دـیایب  مچرپ  نیا  ریز  سک  ره  : تفگ دز  یم  ادـص  ار  جراوخ  هک  یلاـح  رد  بویا  وـبا  ،و  درک تمحرم 

ناما رد  دور  نوریب  تیعمج  نیا  نایم  زا  سک  ره  ،و  ددرگرب نیادم  ای  هفوک  هب  ، دنکن داجیا  تمحازم  دزادرپن و  گنج  هب  امـش  نایم 
ار هاگودرا  ناشیا  زا  يرایسب  سپ.میرادن  امـش  نوخ  نتخیر  هب  زاین  - میتفای دوخ  ناردارب  نالتاق  هب  تسد  هک  نیا  زا  سپ  - ام و.تسا 

.دنتشاد هزرابم  رب  يراشفاپ  هک  دندنام  یقاب  اهنآ  عومجم  زا  یمین  هب  کیدزن  و.دنتفگ  كرت 

یم داـیرف  هـلمج  نـیا  اـب  ار  رگیدـکی  جراوـخ  ،و  دـننکن زاـغآ  ار  گـنج  ناـشیا  زا  شیپ  هـک  داد  روتـسد  دوـخ  ناراـی  هـب  ع )  ) ماـما
،و دـندش میـسقت  پچ  تسار و  هتـسد  ود  هب  ع )  ) ماـما هراوـس  دارفا  سپ  ، دـندرب هـلمح  مدرم  رب  !و  تـشهب بناـج  هـب  هاـگماش  : دـندز

اهریـشمش اه و  هزیناب  دارفا  ،و  دندش کیدزن  ناشیا  هب  فرط  ود  زا  ناگراوس  ،و  دنتفر زابـشیپ  اهنآ  يور  رد  ور  ناشریت  اب  نازادـناریت 
.دندرم دیریمب و  : داد نامرف  ناشیا  هب  دنوادخ  هک  ییوگ.دندش  هتشک  هظحل  نامه  رد  ،و  دندش رو  هلمح  ناشیا  هب 

ماما باحصا  يارب  هک  یتسارب 
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.دنامن ملاس  رفن  هد  یتح  جراوخ  زا  دشن و  هتشک  نت ، تفه  زج  ، ناشیا زا  هک  اریز  ، دش رهاظ  يو  راتفگ  تحص  (ع )

رد ار  نآ  ققحت  شنارای  ، گنج نایاپ  زا  سپ  دوب و  هدومرف  ناـیب  گـنج  زا  شیپ  ع )  ) ماـما هک  ، دوب مه  يرگید  تیمها  رپ  ربخ  یلو 
ریت هک  يروط  نامه  دـنوش  یم  نوریب  نید  زا  یهورگ  هک  دومرف  یم  دوخ  باحـصا  هب  جراوخ  روهظ  زا  شیپ  ع )  ) ماما هتبلا.دـنتفاین 

هب دـش  غراف  جراوخ  گنج  زا  نوچ  و.تسا  هقلخلا  صقان  تسد  هیحاـن  زا  هک  تسا  يدرم  اـهنآ  یناـشن  دوش ، یم  جراـخ  ناـمک  زا 
ناشیا نایم  رد  يو  : تفگ ناشیا  زا  یکی.دـنتفاین  ار  وا  اما  دنتـسج  اهنآ  دـنیوجب و  ار  هقلخلا  صقاـن  درم  نآ  اـت  داد  روتـسد  شناراـی 

دنا و هتفگن  غورد  نم  هب  هک  دنگوس  ادخ  هب.تسا  ناشیا  نایم  رد  وا  هک  مسق  ادخ  هب  : درک یم  رارکت  ار  نخس  نیا  ع )  ) ماما و.تسین 
دنتسج یم  ار  رظن  دروم  درم  ، دش راپسهر  دندوب  يو  هارمه  شنارای  زا  یضعب  هک  یلاح  رد  دوخ  ماما  سپس.میوگ  یمن  غورد  هب  نم 

تـشوگ ; تسیرگن شیوزاب  هب  دروآ  نوریب  ار  وا  هک  یتقو.دـنتفای  ، هتـشک هاجنپ  نیب  رد  هناخدور  راـنک  یلادوگ  ناـیم  رد  هک  نیا  اـت 
شتسد يادنلب  هزادنا  هب  دندیشک  یم  ار  تشوگ  نآ  هاگ  ره  دشاب  هتفرگ  ارف  وم  ار  نآ  يور  هک  دوب  ینز  ناتسپ  کن  دننام  شیوزاب 

ریبکت ، دید ار  دوخ  هتساوخ  ع )  ) ماما نوچ  سپ.تشگ  یمرب  شلوا  تلاح  هب  دش و  یم  عمج  ، دندرک یم  اهر  رگا  دش و  یم  هدیـشک 
دیا هدش  هتـشاد  رانکرب  راک  نآ  زا  امـش  هک  دوبن  رگا.متفگن  غورد  هب  نم  دنا و  هتفگن  غورد  نم  هب  هک  مسق  ادخ  هب  :» دومرف تفگ و 

وگزاب یسک  يارب  شربمایپ  نابز  هب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  مداد  یم  ربخ  هنیآ  ره 
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رد نآ  اب  ام  همه  هک  تسا  یقح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  ، دـنک یم  راکیپ  ناـشیا  اـب  ، راـکیپ رد  شنیب  تخانـش و  اـب  هک  تسا  هدومرف 
« .میطابترا

اب ار  نآ  ،و  داد ربخ  ع )  ) ماـما رب  فلاـخم  هورگ  نیا  جورخ  زا  دوخ  ناراـی  هب  ص )  ) ربماـیپ هک  دـنا  هدرک  لـقن  ناثدـحم  ناـخروم و 
دیعـس وبا  زا  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب  هک  تسا  یتـیاور  تسا ، هدـمآ  اـهنآ  هراـبرد  هک  یبلاـطم  هلمج  زا.درک  یفرعم  شیاـهیگژیو 

هک هرـصیوخلا  وذ  ، دوب يزیچ  ندرک  میـسقت  لوغـشم  وا  ،و  میدوب ص )  ) ادخ لوسر  دزن  ام  هک  نایم  نآ  رد  :» تسا هدرک  لقن  يردخ 
نم رگا  وت  رب  ياو  : دومرف ص )  ) ربمایپ سپ.دینک  تیاعر  ار  تلادـع  ، هللا لوسر  ای  : درک ضرع.دـش  دراو  دوب  میمت  ونب  هلیبق  نادرم  زا 

سپ.يدوب هدید  ررـض  نایز و  وت  ، مدوب هدرکن  راتفر  تلادع  هب  نم  رگا  ؟ دـنک یم  تیاعر  ار  تلادـع  یـسک  هچ  سپ  منکن  تلادـع 
زامن و امش  زا  يدرف  هک  دراد  ینارای  وا  هک  اریز  راذگاو  ار  وا  : دومرف ص )  ) ربمایپ ، دشکب ار  وا  ات  تساوخ  هزاجا  ص )  ) ربمایپ زا  رمع 

نید زا.دنک  یمن  زواجت  ناشهاگولگ  زا  اما  دـنناوخ  یم  ار  نآرق  درادـنپ  یم  شزرا  یب  کبـس و  ناشیا  هزور  زامن و  اب  ار  شا  هزور 
ینز ناتسپ  دننام  شناوزاب  زا  یکی  ، تسا هرهچ  هایـس  يدرم  ناشیا  هناشن  دور  یم  نوریب  نامک  هلچ  زا  ریت  هک  نانچ  دنوش  یم  نوریب 

ربماـیپ زا  ار  ثیدـح  نیا  نم  هک  مهد  یم  یهاوگ  سپ.دـننک  یم  جورخ  مدرم  زا  هورگ  نیرتهب  رب  ناـشیا  و.تسا  يرگج  هراـپ  اـی  و 
هب عجار  سپ  ، مدوب وا  هارمه  هب  نم  هک  یلاح  رد  دـیگنج  ناشیا  اب  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  ما هدینـش  ص )  ) ادـخ

ربمایپ هک  یفیرعت  قباطم  نم  ار و  وا  دندروآ  ات  دنتسج  داد  روتسد  درم  نآ 
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دوب ماما  هاپس  زا  هتسد  نآ  نایم  رد  دوخ  - ینهج دیز  زا  دوخ  حیحص  رد  ملـسم  و  ( 7 « ) .مدرک هدـهاشم  ار  وا  دوب  هدومرف  وا  زا  (ص )
زا : دومرف یم  هک  مدینـش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  مدرم  يا  :» دومرف ع )  ) یلع هک  تسا  هدرک  لقن  - دـندرک تکرح  جراوخ  تمـس  هب  هک 

زامن هن  ، دراد ناشیا  ندناوخ  نآرق  هب  یطبر  چیه  امش  ندناوخ  نآرق  هن  یلو  دنناوخ  یم  نآرق  هک  دنوش  یم  ادیپ  یهورگ  متما  نایم 
هب ندناوخ  نآرق  هک  دننک  یم  روصت  دنناوخ و  یم  ار  نآرق  نانآ  ، ناشیا نتفرگ  هزور  اب  امـش  هزور  هن  ناشیا و  زامن  اب  امـش  ندناوخ 
یم نوریب  مالـسا  زا  ناشیا  ، دنک یمن  زواجت  ناشهاگولگ  زا  ناشیا  ندـناوخ  زامن.تسا  ناشیا  نایز  هب  هک  یتروص  رد  تساهنآ  عفن 

ناـبز رب  زیچ  هچ  دـنوش ، یم  وربور  نآ  اـب  هک  یهاپـس  نآ  هراـبرد  دنتـسناد  یم  رگا.دور  یم  نوریب  ناـمک  زا  ریت  هـک  ناـنچ  دـنوش 
تـسا نیا  نآ  یناشن  و  ( ، دـندرک یم  يراددوخ  راک  نآ  زا  ای   ) دـنداد یمن  ماجنا  ار  لمع  نآ  هنیآ  ره  ، تسا هدـش  يراج  ناشربمایپ 

ارف اهوم  ار  نآ  يور  هک  تسا  یناتـسپ  رـس  نوچمه  يزیچ  شیوزاب  رـس  رب.عارز  نودـب  ییوزاب  ياراد  تساهنآ  نایم  رد  يدرم  هک 
دوخ ع )  ) یلع دـنتفاین و  سپ  دنتـسج  ار  وا  ناشیا  دـییوجب و  ار  هقلخلا  صقان  درم  نآ  ناشیا  ناـیم  دومرف  ع )  ) یلع »و  ...تسا هتفرگ 

اه هتشک  ریز  نیمز  يور  رب  دینک و  نوریب  ار  اهنآ  دومرف : دوب  هداتفا  هتشک  يور  هتـشک  دندمآ  مدرم  زا  یعمج  اب  هک  نیا  ات  تساخرب 
( . 8 « ) ...درک غالبا  زین  شربمایپ  ،و  تفگ تسار  دنوادخ  :» دومرف دعب  تفگ و  ریبکت  ع )  ) ماما سپ  دنتفای  ار  وا 

اهتشون یپ 

هیآ 53. ( 5  ) هدئام هروس  -1

هیآ 51. ، هدئام هروس  -2

هیآ 58. ( 4  ) ءاسن هروس  -3

ریثا ج 3 ص 173-172. نبا  لماک  -4

نبا لماک  -5
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ریثا ج 3 ص 173.

ریثا ج 3 ص 174. نبا  لماک  -6

.شنیرفآ زاغآ  باتک  -7

.تاکز باتک  -8

متفه تسیب و  لصف 

1 تداهش

ع)  ) ماما.دـندش كـاله  موق  نیا  ماـمت  نینمؤملا  ریما  اـی  دـنتفگ  ع )  ) ماـما هب  ، دندیـسر تکـاله  هب  ناورهن  گـنج  رد  جراوخ  یتقو 
دوش هتسکش  ، دیورب اهنآ  زا  يا  هخاش  نامز  ره  ، دننانز محر  رد  نادرم و  تشپ  رد  ییاه  هفطن  اهنآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  ، زگره :» دومرف

(1 « ) .دنوش رگلواپچ  نادزد  اهنآ  نیرخآ  هک  نیا  ات 

اهنآ و ندش  نک  هشیر  ینعم  هب  ناشیا ، تکاله  دوبن  دقتعم  هک  یتروص  رد  ، تشاذگن هدیـشوپ  جراوخ  رب  ار  دوخ  يزوریپ  ع )  ) ماما
ناگدنروآ دوجو  هب  ناراذگ و  تعدب  يدوبان  اب  اه  هشیدـنا  لوصا و  هک  تسناد  یم  وا  تقیقح  رد.تسا  ناشیا  لکـشم  ییاهن  لح 

عیرـس و تکرح  نتخاس  فقوتم  نآ  زا  فدـه  ،و  دوبن تقوم  ییوج  هراچ  کی  زج  يزیچ  ناشیا  اب  هزرابم  و.دـنور  یمن  نیب  زا  اهنآ 
نایب ار  نآ  حرـش  هک  دوب  هداد  يو  هب  ص )  ) ربمایپ هک  دوب  یتیروماـم  ناـشیا  اـب  ماـما  هزراـبم  دوب و  ناـشیا  نوزفازور  رطخ  فیفخت 

.دوب هتفگ  حوضوب  نآ  تقو  ندیسر  ارف  زا  شیپ  لاس  هن  تسیب و  ار  نآ  ياه  یناشن  فاصوا و  مامت  هتشاد و 

؟ درک هیصوت  ع )  ) ماما هب  ار  جراوخ  اب  هزرابم  ص )  ) ربمایپ ارچ 

هشیدـنا و يدازآ  زا  عاـفد  سدـقم  ترورـض  ، نآ رد  هک  لـیلد  نیا  هب  رگم  درکن  لوحم  ع )  ) یلع هب  ار  تیروماـم  نیا  ص )  ) ربماـیپ
دنتشاد دصق  - نانآ لطاب  دیاقع  هب  ندروآ  نامیا  زا  ناشناینابرق  يراددوخ  زج  - یلیلد چیه  نودب  جراوخ  هک  دوب  هتفهن  یمدرم  نوخ 
یهاوگ وا  هرابرد  ص )  ) ربمایپ هک  یلاح  رد  - داد یمن  هزاجا  دوخ  هب  ع )  ) ماما و.دوب  هتفهن  تیروماـم  نآ  ماـجنا  رد  ، دـنزیرب نیمز  رب 
يوریپ راـبجا  هب  تیادـه  قـیرط  زا  دنـشاب و  وا  يارمه  اـت  دـنک  روـبجم  ار  ناناملـسم  هک  - تسوا اـب  قـح  قـح و  اـب  وا  هک  دوـب  هداد 

و.دوب لیاق  هشیدنا  رد  يدازآ  اهنآ  يارب  تشاد و  یم  روذعم  ار  دوخ  نافلاخم  وا  هکلب  ، دننک
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هابتشا یلو  دیوجب  ار  قح  هک  یـسک  اریز  ( ، دینکن هزرابم  ناشیا  اب  ای   ) دیـشکن ار  جراوخ  نم  زا  سپ  :»... دومرف یم  هک  دوب  یـسک  وا 
 . تسا هتفایرد  ار  نامه  تسا و  هدوب  لطاب  بلاط  هک  تسا  یسک  زا  ریغ  ، دنک

ماما ، دننک لیمحت  ناناملسم  رگید  هب  روز  اب  ار  نآ  هک  دنتفرگ  یمن  میمصت  اما  دنتشاد  نامیا  دوخ  تسردان  نیناوق  هب  جراوخ  رگا  و 
نخس ناناملسم  هک  دندش  یم  عنام  ، هورگ نآ  نکیل  و.دوب  ماما  هتساوخ  وزرآ و  نیا  دوب و  هتشاذگاو  ناشدوخ  لاح  هب  ار  ناشیا  (ع )

هب نامیا  هک  ار  سک  ره  و.دنریذپب  نید  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دنوش و  دقتعم  لطاب  هب  هک  دندرک  یم  مزلم  ار  ناشیا  ،و  دنیوگب ار  قح 
.دنتشک یم  ، دیسر یم  ناشتسد  تشادن و  اهنآ  تعدب 

؟ دوب هچ  گنج  نیا  جیاتن 

و.دش قفوم  ، ناناملـسم يارب  هورگ  نآ  نوزفازور  رطخ  جراوخ و  عیرـس  تکرح  دشر  نتخاس  فقوتم  تهج  رد  ناورهن  گنج  هتبلا 
یلع هاپس  نداتسرف  زاب  رد  نینچمه.تفاین  قیفوت  ، رطخ نآ  ندرک  نک  هشیر  رد  - تشاد راظتنا  ع )  ) ماما دوخ  هک  يروط  نامه  - نکیل
هاپـس ، ناورهن گنج  زا  دعب  هلـصافالب  تساوخ  یم  ع )  ) ماما هک  نآ  حیـضوت.درک  عنام  داجیا  نکـش  نامیپ  نیطـساق  اب  راکیپ  هب  (ع )

یتحارتسا يارب  هک  دندرک  هقالع  راهظا  ، نآ نارس  هاپـس و  نکیل  ،و  دنک مازعا  هیواعم  فاصم  هب  زاس  تشونرـس  یگنج  يارب  ار  دوخ 
ناشیراوس ياهبکرم  ،و  دـنزاس هداـمآ  ار  دوخ  ياهحالـس  ، دـننک اوق  دـیدجت  اـت  دـننزب  ودرا  - هفوک کـیدزن  - هلیخن لـحم  رد  ، هاـتوک

و.دنتشگنزاب رگید  دنتفر و  هفوک  هب  هنایفخم  درف  درف  ای  هتسد و  هتسد  ، دندز ودرا  اج  نآرد  هک  نیا  زا  سپ  نکیل  و.دنریگب  یگتـسخ 
مدرم نآ  نکیل  ،و  دوش هفوک  دراو  نمـشد  تمـس  هب  تکرح  ته  جـیردتب  زورب  زور  اـهنآ  بیغرت  يارب  دوخ  ، دـش راـچان  ع )  ) ماـما

.دندنام ناشیاه  هناخ  رد  دندشن و  نتفر  هب  رضاح 

للع رب  یهاگآ 
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رامع ، دننام دـندوب  تضهن  رکفتم  ياهزغم  هک  يا  هتـسیاش  نادرم  اریز.تسین  راوشد  ام  يارب  ناشبجاو  ماجنا  زا  مدرم  نآ  يراددوخ 
دوردب ، گنج زا  جراخ  ای  نیفص و  گنج  رد  ، لاقرم مشاه  لیدب و  نب  هللا  دبع  ، نیتداهشلا وذ  تباث  نب  همیزخ  ، رتشا کلام  ، رـسای نب 

قح يالعا  هار  رد  دنداد و  یم  جرخ  هب  دیدش  هقالع  مالسا  هدنیآ  هب  تبـسن  هک  ینالد  رادیب  نآ  دندوب  نانیا  و.دندوب  هتفگ  یگدنز 
هدومن و ماما  قح  هب  فراع  ار  مدرم  ،و  دـندوب اه  هدوت  اب  ع )  ) ماـما دـنویپ  ياـه  هقلح  ناـشیا  مه  و.دنتـشذگ  یم  ناـشناج  لاـم و  زا 

یم هضرع  ار  ع )  ) ماما نیناوق  اب  تیمیمص  يرادربنامرف و  يارب  هدنز  ییاه  هوسا  ، دوخ لامعا  اب  ،و  دندرک یم  وا  زا  تعاطا  هب  بیغرت 
ربمایپ ینیع  مسجت  شراتفر  راـتفگ و  و  ع )  ) ماـما دوجو  رد  دـندوب  ع )  ) ماـما يادـن  هب  ناـیوگ  کـیبل  نیتسخن  هراومه  نانآ.دـندرک 

.دندرک یم  هدهاشم  ار  راوگرزب 

نامیا هک  دنتفرگ  رارق  ثعشا  لاثما  يدارفا  اه  هدوت  يربهر  تشپ  رد  اهنآ  ياج  هب  دنتـسویپ و  ناشراگدرورپ  ياقل  هب  نادرمکین  نیا 
صـالخا ناـمیا و  دوبمک  دـنچ  ره  هک  زین  ، متاـح نب  يدـع  ،و  يدـع نب  رجح  نوچمه  يرگید  نادرم  ،و  دوب هدـشن  ناـشیاهلد  دراو 

.دوب اه  هدوت  رب  ، ریثات يورین  هدرتسگ و  ذوفن  نتشادن  رد  ناشیا  دوبمک  نکیل  ،و  دنتشادن

رد ، دـندوب هداد  يدایز  رادـقم  هب  دوخ  نادـنزرف  نوخ  زا  دـندیگنج  یم  ع )  ) ماـما هارمه  گـنج  هس  ره  رد  هک  یمدرم  ياـه  هدوت  و 
هب هک  ، دنـشاب رادروـخرب  تریـصب  ناـبحاص  شنیب  زا  هک  نیا  نودـب  دـندوب  گـنج  كرت  شمرن و  هب  لـیام  ریگلد و  دربـن  زا  هجیتـن 

.دنرادن نایز  ررض و  زا  یکاب  دنهد و  یم  تیمها  راک  ماجنارس 

گنج رد  جراوـخ  هتبلا.دز  مه  رب  ار  ع )  ) ماـما يودرا  تدـحو  هدروآ و  دوـجو  هب  فوفـص  رد  ییاهفاکـش  جراوـخ  لاـجنج  رپ  هنتف 
،و دندش دوبان  ناورهن 
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دندوب اهنآ  ناتسود  ناردارب و  ، نادنزرف ناشیا  هک  اریز  ، دربن الاب  ، دوب هتخاس  دوبان  ار  اهنآ  هک  ار  یهاپـس  هیحور  ناشیا  تکاله  نکیل 
نورد رد  يرصب  تسد  هب  يرصب  یفوک و  ردارب  تسد  هب  یفوک  لتق.دندوب  ، وا نمشد  دض  رب  ماما  روای  رای و  مزرمه و  زورید  ات  هک 
شالت هب  ناورهن  گنج  نآ  رب  هوالع.دوب  نایز  ررـض و  ساـسحا  هودـنا و  زا  یکاـح  هکلب  ، درک یمن  هدـنز  ار  يزوریپ  ساـسحا  يو 

یم ع )  ) ماما دـض  رب  ار  اهنآ  دـندش و  هدـنکارپ  مدرم  ناـیم  ناـشیا  هک  اریز.دادـن  همتاـخ  اـهنآ  نینوخ  لاـمعا  هب  جراوخ و  یتاـغیلبت 
نایم و  دندرک ، یم  جورخ  ناشیاهندرگ  رب  هتخیوآ  ياهریـشمش  اب  ، تفرگ یم  ورین  يرادـقم  اهنآ  زا  يا  هتـسد  هاگ  ره  و.دـندناروش 

.دندرتسگ یم  ار  گرم  سرت و  هانگ  یب  یلاها 

اهنآ زا  دعب  ،و  رشب نب  بهشا  دعب  بابرلا و  میت  نب  همقلع  نب  لاله  وا  لابند  هب  دعب  ،و  درک جورخ  یعمج  اب  ینابیش  فوع  نب  سرشا 
ای یهورگ  دوـب  ریزگاـن  ع )  ) ماـما یتـبون  ره  رد  و.نارگید  هیجاـن و  ینب  هلیبـق  ناـیم  رد  دـشار  نـب  تـیرخ  ،و  یمیت لـیفن  نـب  دـیعس 

و ع )  ) یلع ماـما  يودرا  هیحور  نتفر  نیب  زا  بجوـم  اـهنیا  مامت.دتـسرفب  اـهنآ  اـب  هزراـبم  يارب  ار  دوـخ  ناـیوجگنج  زا  ییاـههورگ 
زا یسایس  یماظن و  لمع  راکتبا  مامز  بیترت  نیا  هب  و.دز  مه  رب  [ نیطساق اب  ] هزرابم هب  تبـسن  ار  ناشیا  میمـصت  ،و  دش ناشیا  تدحو 

.تفای لاقتنا  هیواعم  تسد  هب  ع )  ) ماما تسد 

نیا هب  ملع  اب  ، دـیدرگ اج  نآ  لاغـشا  رـصم و  هب  شروی  مزاع  سپ  ، تفای عالطا  ع )  ) ماما ههبج  رد  تدـحو  ندروخ  مه  هب  زا  هیواعم 
کیبل - دنتـسرفب رـصم  زا  عافد  يارب  یهاپـس  اـت  دروآ  لـمع  هب  توعد  اـهنآ  زا  هک  یتروص  رد  ( - ع  ) ماـما يادـن  هب  قارع  مدرم  هک 

هب هیواعم  ، تفگ دنهاوخن 
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ار وا  رکیپ  ندنازوس  -و  رکب یبا  نب  دمحم  - رهش نآ  رادناتسا  نتشک  رصم و  لاغـشا  ربخ  قارع  مدرم.تفای  تسد  تساوخ  یم  هچنآ 
.درادن اهنآ  هب  یطابترا  چیه  ییوگ  هک  نانچ  ، دندینش

يارب اـت  تخادـنا  عـمط  هب  ار  هیواـعم  رـصم  رد  يزوریپ  تقیقح  رد.دراد  یپ  رد  ار  تسکـش  ، تسکـش دروآ و  یم  يزوریپ  يزوریپ 
زا لمج  گنج  رد  هچنآ  رطاـخ  هب  رهـش  نآ  مدرم  تیرثکا  هک  تسناد  یم  وا  نوچ  ، دـنک مادـقا  ماـما  تسد  زا  هرـصب  ندروآ  نوریب 
رب ار  اج  نآ  مدرم  ات  داتـسرف  هرـصب  هب  ار  یمرـضح  هللا  دبع  ، هیواعم.دـنراد لد  رد  ار  يو  هنیک  دوب ، هدیـسر  ناشیا  هب  ع )  ) ماما فرط 

داجیا فالتخا  هرصب  مدرم  نایم  تسناوت  دوش  كاله  هک  نیا  زا  شیپ  اما.دش  هتشک  ،و  دیسرن دوخ  دوصقم  هب  هللا  دبع  ، دناروشب ماما 
.دنک

اب ار  سیق  نب  كاحض  اهنآ  لابند  هب  رازه و  شش  اب  ار  فوع  نب  نایفـس  نآ  زا  دعب  داتـسرف و  نت  رازه  اب  ار  ریـشب  نب  نامعن  ، هیواعم
هاگ نآ.دنهدب  شرتسگ  یحاون  نآ  رد  ار  گرم  یناریو و  اهشروی  نمض  رد  ات  ، داتسرف قارع  فلتخم  یحاون  تمـس  هب  رفن  رازه  هس 

هدنمزر یهورگ  هیواعم.دننیبب  یلمعلا  سکع  ، زیچان یتمواقم  زجب  ، تاقوا رثکا  رد  قارع  مدرم  فرط  زا  هک  نیا  نودـب  دنتـشگ  یمرب 
نآ دنتـشاد و  زیهرپ  اـهنآ  ماـجنا  زا  رفاـک  دارفا  هک  دـندرک  ییاـهراک  ناناملـسم  هب  تبـسن  اـهنآ  داتـسرف و  زاـجح  نـمی و  هـب  رگید 

.دنتشگ زاب  رپ  تسد  اب  ، دننیبب یتیذا  هک  نیا  نودب  دوخ  ياهیرگتراغ  هار  زا  نایوجگنج 

یتشرد و اب  یهاگ  تمیالم و  یمرن و  اب  یهاگ  ، دومرف یم  داهج  رب  قیوشت  ار  ناشیا  هک  یلاح  رد  درک  عمج  ار  مدرم  اهراب  ع )  ) ماما
ناشیا هب  راب  کی.دندرک  فعض  راهظا  هداد و  تلذ  هب  نت  مدرم  نآ  نکیل  ،و  تنوشخ
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: دومرف

دنگوس ادخ  هب  ؟ دینک یم  هزرابم  نم  زا  دعب  ماما  مادک  رانک  امـش  ؟و  دـیراد یم  زاب  ار  نمـشد  ناتدوخ  هناخ  زا  سپ  هناخ  مادـک  زا  »
يدیمون ریت  اب  ، تسا هدروآ  تسد  هب  يزوریپ  امـش  هارمه  هب  سک  ره  ،و  دـیداد بیرف  امـش  هک  ار  یـسک  نآ  تسا  هدروخ  بیرف  هک 

امـش نم و  نیب  دنوادخ.منک  یمن  رواب  ار  امـش  نخـس  مرادن و  امـش  يرای  هب  یعمط  هک  ما  هتفرگ  رارق  یعـضو  رد.تسا  هدش  زوریپ 
.دشاب امش  زا  رتهب  نم  يارب  هک  دنک  نم  بیصن  ار  یناسک  امش  ضوع  ، دزادنا ییادج 

نیب رد  ار  نآ  نارگمتـس  هک  ییهاوخدوخ  ینیبدوخ و  هدـنرب و  يریـشمش  هدرتسگ و  یتلذ  يراوخ و  اب  نیا  زا  سپ  امـش  هک  دـینادب 
هار ناتیاه  هناخ  هب  یتسدگنت  ،و  دوش نایرگ  ناتنامـشچ  دشاپب و  مه  زا  امـش  عامتجا  هجیتن  رد  ، دـش دـیهاوخ  وربور  ، دـننک مسر  امش 
زا دـنوادخ  ،و  دـیمهف دـیهاوخ  ارم  نخـس  تقیقح  هاگ  نآ.دـینک  میرای  ات  دـینیبب  ارم  هک  دـینک  وزرآ  یناـمز  كدـنا  زا  سپ  ،و  دـبای

شیمالـسا و تامیلعت  مالـسا و  هدـننک  ناریو  لامعا  يارب  ار  هیواعم  ع )  ) ماـما ( 2 « ) .ار راکمتـس  رگم  دزاـس  یمن  رود  دوخ  تمحر 
هیواـعم و تـسناد  یم  وا  هـک  اریز.درک  یمن  تمـالم  ، مدرم ياهنادـجو  ندــیرخ  يراکمتــس و  ، ینکفا فـالتخا  داـسف و  شرتـسگ 

اهنآ لابند  هب  دوخ  تاناکما  مامت  اب  تسا  لطاب  ایند و  یپ  رد  هیواعم.دنتـسه  هدوب و  تلاسر  ماقم  قح و  نانمـشد  هراومه  شنادناخ 
تمـالم ار  وا  ع )  ) ماـما ، تساـهدرد همه  هشیر  وا  هـک  نـیا  مـغر  یلع.دـنک  یم  يریگفدـه  ار  زیچ  هـچ  هـک  دـناد  یم  وا  دور و  یم 

.دهد ماجنا  ، دهد یم  ماجنا  هچنآ  زا  ریغ  يراک  وا  تشادن  راظتنا  هک  اریز  ، درکن

يوراد ات  تشاد  راظتنا  ناشیا  زا  ع )  ) ماما هک  یناسک  دندوب  اهنآ  اریز  ، دندوب تمالم  روخ  رد  شدوخ  ناوریپ  ع )  ) ماما رظن  رد  يرآ 
نیا
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رت شخب  ینشور  مالسا  هک  دنشاب  يا  هدنیآ  تمس  هب  تما  تکرح  تهج  ندنادرگزاب  تما و  نیا  روما  هرادا  يارب  يا  هلیسو  درد و 
نیا يارب  ییوراد  هک  نآ  ياج  هب  ناشیا  نکیل  و.دنوش  تیاده  نآ  هلیسو  هب  اهتلم  همه  دزاس و  نشور  ار  ایند  دابآ  ياج  همه  هدش و 

.دندش تما  نیا  ياهدرد  رب  نوزفا  يدرد  ، دنشاب تما 

نم يارب  امـش  هک  یتروص  رد  منک  هجلاعم  ار  اهدرد  امـش  هلیـسو  هک  متـساوخ  یم  نم  :» دومرف اهنآ  يورردور  ع )  ) ماما هک  یتسارب 
تـسا راخ  هب  لیام  راخ  دناد  یم  هک  نیا  لاح  دنک و  نوریب  راخ  دوخ  ياپ  زا  ، يراخ اب  دهاوخ  یم  هک  یـسک  دـننام  ; دـیتسه يدرد 

(4 « ) ...دندنام راک  زا  ، نامسیر اب  ، هاچ نیا  زا  ناشک  بآ  دنتشگ و  لولم  نامرد  یب  درد  نیا  جلاعم  نابیبط  ! ایادخ راب  ( . 3)

اهنت هن  ناشیا  و.درک  تفرشیپ  دش و  زوریپ  ، ناش یگدنکارپ  نایصع و  ار و  رگیدکی  ماما  نارادفرط  نتشاد  راوخ  ببس  هب  لطاب  ، يرآ
ناشیا نمـشد  اریز.دنداد  تسد  زا  یکاخ  هرک  نیا  يور  رد  ار  دوخ  ناشخرد  هدـنیآ  یمامت  ایند و  هکلب  دـندرک  نایز  ناش  نید  رد 

زا دعب  دندش و  راک  هب  تسد  وا  يدوبان  يارب  ،و  دندرک دروخرب  وا  اب  ، هنیک مشخ و  اب  ،و  دندیگنج وا ، اب  اوق  مامت  اب  ، راک زاغآ  رد  هک 
یم ناشیا  هب  هک  ینیب  یم  ار  ع )  ) ماما نونکا.درکن  محر  ناشیا  هب  هدـنیآ  رد  نمـشد  هک  یلاح  رد  ، دنداتـسیا زاب  وا  اـب  هزراـبم  زا  نآ 

: دیوگ

هجاوم دننک  مسر  امـش  نایم  رد  نارگمتـس  هک  ینیبدوخ  نآ  هدنرب و  يریـشمش  ریگارف و  یتلذ  اب  نیا  زا  دـعب  امـش  هک  دیـشاب  هاگآ  »
« ...ددرگ امش  ياه  هناخ  دراو  یتسدیهت  دوش و  نایرگ  ناتیاهمشچ  ،و  دزیر مه  رب  امش  عامتجا  هجیتن  رد  ، دش دیهاوخ 

نالفاغ نیرتلفاغ  دراد و  یماو  مایق  هب  ار  اهوسرت  یتح  هک  نانخس  نیا  نکیل  و 
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ياج ردقچ  :» دومرف ناشیا  هب  رگید  راب  ، تفاین قیفوت  ناشیا  يرادـیب  رد  دادـن و  ناکت  ار  مدرم  نآ  ، دزاس یم  رادـیب  تلف  باوخ  زا  ار 
نآ ات.دوش  یم  هودنا  مغ و  ثعاب  دناریم و  یم  ار  لد  ، شیوخ قح  رد  امش  هقرفت  دوخ و  لطاب  رب  ناشیا  عامتجا  اتفگش  ! تسا بجعت 
یم موجه  امـش  رب  ، دینک یمن  يزادناریت  هب  مادقا  امـش  دـنهد و  یم  رارق  دوخ  ریت  فدـه  ار  امـش.دیتفرگ  رارق  اهنآ  ریت  جامآ  هک  اج 

هب ناتسمز  مایا  رد  هک  یتقو  .دیتسه  یضار  دینک و  یمن  يریگولج  امش  دننک و  یم  ار  ادخ  تیصعم  و.دیرب  یمن  موجه  امش  دنرب و 
دینک راکیپ  اهنآ  اب  ناتسبات  ياهزور  رد  متفگ  امش  هب  رگا.تسا  درس  رایسب  اوه  نونکا  دیتفگ  ، دیورب ناشیا  گنج  هب  مدرک  رما  امش 

یم ییوج  هناهب  امرگ  امرـس و  زا  رارف  يارب  همه  نیا  یتقو.دوش  هتـسکش  امرگ  تدش  هدـب  تلهم  تسا  مرگ  اوه  اهزور  نیا  دـیتفگ 
.درک دیهاوخ  رارف  رتشیب  ریشمش  زا  دنگوس  ادخ  هب  ، دینک

امش هک  مسق  ادخ  هب  ، تسا هتفر  هلجح  هب  هزات  ياهنز  غلابان و  هچب  لقع  دننام  امـش  لقع  هک  یناگیامورف  يا  !و  درمان نایامن  درم  يا  »
وبا رـسپ  ، دـنتفگ شیرق  مدرم  هک  نیا  ات  ، دـیدرک بضغ  مشخ و  زا  رپ  ار  ملد  هک  یتسارب  ، دـیدز مه  رب  ارم  میمـصت  دوخ  ینامرفان  اـب 
نم زا  گنج  نونف  هب  یـسک  هچ  ، تسادـخ اب  اـهنآ  نخـس  شزرا  ردـق و  ، درادـن ندرک  گـنج  ملع  نکیل  تسا و  يریلد  درم  بلاـط 

مدـش و گـنج  ياـیهم  هک  مدوب  هدیـسرن  یگلاـس  تسیب  نس  هب  زونه  مسق  ادـخ  هب  ؟ تسا رتـشیب  نم  زا  شیگداتـسیا  ،و  تسا رتاـناد 
درادن میمصت  يار و  ; تسین عاطم  ، شنامرف هک  یسک  درادن  میمصت  يار و  نکیل  و.درذگ  یم  مرمع  زا  لاس  تصش  زا  هدایز  نونکا 

(5 « ) .تسین عاطم  شنامرف  هک  یسک  درادن  میمصت  يار و  ; تسین عاطم  شنامرف  هک  یسک 

یلع
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تلاـح رد  ار  وا  شناوریپ  هک  نـیا  مـغر  یلع  ،و  دوـب هدروآ  ور  ع )  ) ماـما هـب  هـک  ییاـه  هـصغ  مـغ و  اـهیراتفرگ و  نـیا  ماـمت  مـغر 
یم هک  دوب  دقتعم  هتـسویپ  ، وا ، دـندرک بلـس  وا  زا  ار  لمع  راکتبا  دوخ  ینامرفان  اب  دنتـشادهگن و  قفومان  یعافد  تلاح  مهنآ  ، یعافد

وا زا  رگید  راب  کی  شناوریپ  رگا  دریگزاب و  يو  زا  ار  نمـشد  ياهدرواتـسد  مامت  دریگ و  تسد  هب  ار  لـمع  راـکتبا  هراـبود  دـناوت 
و.دزاس دراو  وا  رب  ار  ییاهن  تبرـض  - دـنوش وربور  وا  اب  زاس  تشونرـس  گنج  رد  شهاپـس  هیواعم و  هک  یتروص  رد  - دـننک تعاطا 

زوریپ ، زاـس تشونرــس  دربـن  زا  شیپ  کـچوک  ياـهدروخرب  رد  هـک  دــنچ  ره  ، رــصم رب  هیواـعم  هاپــس  يــالیتسا  رگید  نآ  زا  سپ 
.تشاد دهاوخن  وا  لاح  هب  يدوس  ، دوش

دهد یم  رارق  ناشتیلوؤسم  ربارب  رد  ار  دوخ  ناوریپ  ع )  ) ماما

لوا تمسق 

شکرـس ناوریپ  تفرگ  میمـصت  - دش دیماان  دوخ  هب  تبـسن  ناشیا  هنابلطواد  يراکمه  زا  هک  نیا  زا  سپ  - مالـسلا هیلع  ماما  ماجنارس 
مامت دـهد و  رارق  دـیدش  ییانگنت  رد  ار  اهنآ  هک  نیا  رگم  دوبن  نکمم  راک  نآ  ماجنا  و.دـنک  گنج  حرط  شریذـپ  هب  راداو  ار  دوخ 

درک دنهاوخ  عافد  اهنآ  یمامت  زا  ای  ناشیا  هجیتن  رد.دهد  رارق  وزارت  هفک  رد  ار  همه  دنراد  نید  فرش و  تیـصخش ، ، تریغ زا  هچنآ 
.ددرگن كاپ  مه  نامز  تشذگ  اب  هک  دبسچب  ناشیا  نماد  رب  یگنن  هکل  هک  نیا  ای  و 

نآ يارجا  رب  رداق  هک  ار  دوخ  هداعلا  قوف  میمـصت  ناشیا  هب  هک  نیا  رگم  دـیاشگب  تیعقاو  رب  ار  اـهنآ  مشچ  تسناوت  یمن  ع )  ) ماـما
دیوگب هک  ار  يزیچ  دنتسناد  یم  دنتخانش و  یم  ار  وا  یبوخب  زین  اهنآ  ،و  دوب وا  صخـش  هب  طوبرم  ، راک نآ  اریز  ، درک یم  نالعا  ، دوب

درک عمج  ار  اهنآ  ماما.درادن  یساره  گرزب  دنچ  ره  يراکادف  زا  هک  تسا  ییاهنامرهق  نامرهق  وا  هک  اریز.دهد  یم  ماجنا 
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زا نم  هک  نیا  اب  دعب  مدزن و  امش  هنیـس  هب  در  تسد  نم  دیدرک و  توعد  تعیب  نیا  هب  ارم  امـش  مدرم  يا  ، دعب اما  :» دومرف ناشیا  هب  و 
عفد ار  اهنآ  رـش  دـنوادخ  اما  دـندیروش  نم  رب  ینایـشروش  هاگ  نآ.دـیدرک  تعیب  نم  اب  تراـما  ناونع  هب  امـش  ، مدوب هتـساوخن  اـمش 

یهورگ.دومرف ررقم  اهنآ  رب  راوگان  ییاهیراتفرگ  درک و  رثا  یب  هجیتن و  یب  ار  ناشیا  ياهـشالت  دـیلام ، كاخ  هب  ار  اهنآ  غاـمد  ، درک
رب ،و  دـندرک یم  تواضق  قحانب  دـندرک و  یم  لمع  سفن  ياوه  قباـطم  ، دـندرک نید  رد  يراذـگتعدب  هک  دـندنام  یقاـب  مالـسا  رد 

یفرط هب  هاگ  ره  و.دنتفر  یم  دیورب  ولج  مدق  کی  دش  یم  هتفگ  رگا  هک  دـندوب  یناسک  ناشیا  و.دنتـشادن  یگتـسیاش  ، دوخ ياعدـم 
نالطب طخ  ، لطاب رب  ، دندرمش یم  لطاب  ار  قح  هک  يروطب  دنتخانـش و  یمن  ار  قح  دنتخانـش  یم  ار  لطاب  هک  روطنآ  ، دندروآ یم  ور 

یم رگا.دینک  هچ  دیهاوخ  یم  امش  هک  دییوگب  نم  هب  ، ما هدمآ  هوتس  هب  امش  شاخرپ  شنزرس و  زا  نم  هک  یتسارب  اما.دندیـشک  یمن 
راک نیا  دیهاوخ  یمن  رگا  ،و  مراد تسود  ار  نآ  منآ و  یپ  رد  نم  هک  تسا  يزیچ  نامه  نآ  دینک  يریگ  فده  ارم  نمشد  دیهاوخ 
نم هارمه  ، امـش زا  کی  چیه  رگا  ، دنگوس ادخ  هب  ، مریگب ار  مدوخ  میمـصت  نم  ات  دـینک  نشور  نم  يارب  ار  ناتدوخ  شور  ، دـینکب ار 

نامکاح نیرتهب  وا  هک  دنک  مکح  ناشیا  ام و  نایم  دنوادخ  ات  دـیدیگنج  یمن  اهنآ  اب  ،و  دـیدوب هدـماین  نوریب  نمـشد  اب  هلباقم  يارب 
ایآ.دندوب یمن  نت  هد  زا  شیب  نم  ناهارمه  هک  دنچ  ره  ، مدرک یم  تکرح  نانمـشد  بناج  هب  دعب  مدرک و  یم  نیرفن  ار  امـش  ، تسا

هار رد  امـش  زا  لطاب  روحم  رب  دوخ  عامتجا  رد  رتروبـص و  تلالـض  يرای  کمک و  يارب  ماش  مدرم  ناـگدروخ  بیرف  ناراـکمتس و 
تیاده و
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هدنز تمایق  زا  شیپ  دنوش  هتـشک  رگا  امـش  دننامه  یمدرم  ؟ تسیچ امـش  درد  يوراد  امـش و  سرت  ؟ دنتـسه رتتخـسرس  ، شیوخ قح 
(6 « ) .دنوش یمن 

هب دـنک و  یم  ارجا  ار  دوخ  میمـصت  هک  دـندرک  ادـیپ  نیقی  داد و  رارق  دوخ  تیلوؤسم  ربارب  رد  ار  نانآ  ع )  ) ماما ، رطخ نـالعا  نیا  اـب 
رتشیب وا  دنتسناد  یم  ناشیا  هک  یتروص  رد.دننکن  یهارمه  ار  وا  مه  نت  هد  زا  شیب  هک  دنچ  ره  ، درک دهاوخ  تکرح  نمـشد  بناج 

دش و دـهاوخ  هتـشک  کیدزن  هدـنیآ  رد  داد و  دـهاوخ  ماجنا  ار  راک  نیا  وا  هک  دنتـسناد  ،و  تشاد دـهاوخ  روای  رای و  دادـعت  نیا  زا 
ماما هک  دندیسرت  یم  اهنآ  زا  يدایز  هورگ  دیاش  و.تشاد  دنهاوخن  ار  شلمحت  بات  هک  دش  دهاوخ  اهنآ  بیـصن  ییراوخ  نالذخ و 

.دتسرف ورف  اهنآ  رب  هدنشک  یباذع  دنوادخ  ات  دنک  نیرفن  اهنآ  رب  (ع )

دنراد میمصت  هک  دنتشاد  یم  راهظا  هک  یلاح  رد  دندمآ  نوریب  وا  دزن  زا  دندرک و  یقلت  وکین  ار  وا  نخس  دندرک و  لمات  ناگدنونش 
ناوارف لیاسو  رفن و  هک  نیا  زا  سپ  دش و  یکی  ناشفرح  ،و  دننک داهج  هب  راداو  ار  اهنآ  ات  دنتفر  دوخ  لیابق  نایم  و.دننک  يرای  ار  وا 

.دندش تکرح  مزاع  ، دندرک هدامآ  زاس  تشونرس  یگنج  رد  لطاب  هاپس  اب  ییورردور  يارب 

لاثما ایآ  ؟و  دز یم  رود  قح  روحم  رب  هاپس  ناربهر  ياهلد  ایآ  ؟و  دوب یمیمص  دیسر  یم  رظن  هب  هک  روط  نامه  هاپس  نیا  ایآ  نکیل  و 
هب نتفاـی  تسد  رطاـخ  هب  اـهنیا  زا  یـضعب  هک  تشاد  دوـجو  ناـنیمطا  نیا  اـیآ  ؟و  دـندوب راـنک  رب  ییورود  قاـفن و  ضرم  زا  ثعـشا 

يوحن هب  ، دننکن يراکمه  يرکفمه و  وا  اب  افخ  رد  ، داد یم  هک  ییاه  هدعو  يوزرآ  هب  ای  داتسرف و  یم  ناشیارب  نمـشد  هک  ییاهلوپ 
گنج نادیم  رد  دمع  يور  زا  هک 
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نینمؤملا ریما  ایآ  ؟و  دـسرب تداهـش  هب  اـت  ، دـننک ریگرد  هدـننک  سویاـم  یگنج  رد  ار  نینمؤملا  ریما  دـننک و  راـیتخا  رارف  تسکش و 
هدـشن یـشیامزآ  نینچ  زونه  هاپـس  هک  اریز  ، دـهد یمن  ینـشور  خـساپ  اهلاؤس  نیا  هب  خـیرات  ؟ تشاد داقتعا  ناـشیا  راـتفگ  یتسردـب 

هلمج زا  هک  ار  ثعـشا  ، خـیرات نکیل  تسویپ و  شراگدرورپ  ياقل  هب  دـنک  تکرح  دوخ  هاگودرا  زا  هاپـس  هک  نیا  زا  شیپ  ماـما.دوب 
.تفرگ لکش  ( ، ع  ) ماما یناهگان  لتق  يارب  هک  دنک  یم  يا  هئطوت  رد  تکرش  هب  مهتم  دوب  شکرس  هاپس  نآ  ناربهر  نارس 

شناوریپ زا  ار  ع )  ) ماما دامتعا  همه  هاپـس  نیا  ندمآدرگ  زا  شیپ  ياهدادـیور  هک  دـنک  یم  توعد  داقتعا  نیا  هب  ار  ام  یقطنم  لیلد 
رگا هک  منک  یم  روـصت  نم  ، دـنگوس ادـخ  هب  :»... دـیوگ یم  هک  اـج  نآ  تسا  هدوـمرف  حیرـصت  بلطم  نیا  رب  وا  دوـخ  و.درک  بـلس 

« ...دش دیهاوخ  ادج  بلاط  وبا  رـسپ  زا  دوخ  نینج  زا  نز  ندش  ادج  دـننام  دوش  هتخورفا  رب  دروخ  دز و  شتآ  دـبای و  تدـش  گنج 
اب هک  تسا  یقیاقح  رگنایب  شنانخـس  هتـسویپ  هک  تسا  يدرم  نامه  يو  اریز  ، دـیوگ فازگ  هب  نخـس  هک  دوبن  یـسک  ع )  ) ماما ( 7)
رد دروخب  ار  هفوک  مدرم  ياهرکیپ  عامتجا  بیرف  هک  تسا  هدوبن  یـسک  ماما  و.دـنک  یم  هدـهاشم  حبـص  هدـیپس  ینـشورب  ادـخ  رون 

ینیب هاتوک  لیلد  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ،و  دـنجراوخ هب  لـیامتم  هدـیقع  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  ناـیم  تسناد  یم  هک  یتروص 
اب يراکمه  هدامآ  اهنآ  تهج  نادـب  و.دـیامیپ  یم  ار  یتسین  هار  ع )  ) ماما تلود  تسا و  نکمم  ریغ  هیواـعم  رب  يزوریپ  هک  دـندقتعم 

هدـع نکیل  و.دـندش  یم  ادـیپ  زین  صالخا  تیاهن  رد  یمیمـص  ینادرم  ع )  ) ماما ناوریپ  نایم  هک  تسا  یعیبط  و.دـندوب  ماما  نمـشد 
دوب نآ  زا  رتمک  ناشیا 
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راچد ار  ع )  ) ماما هاپس  ات  دریگب  دندوب  هتفریذپ  ار  تسکـش  هک  یناسک  ولج  ، تسناوت یمن  و.دناسرب  دوخ  فده  هب  ار  ماما  دناوتب  هک 
.دننکن هعجاف  کی 

زا ،و  دـید یم  نشور  اراکـشآ و  دوخ  لباقم  رد  ار  قح  وا  هک  یتسارب  ! دوب گرزب  ماما  هودـنا  يراـتفرگ و  تما  نیا  ناـیم  رد  ردـقچ 
هدنز تیاده و  هار  هب  ار  مالـسا  ناهج  ندنادرگزاب  نیگنـس  تیلوؤسم  تسا  هتفریذـپ  یلیم  یب  يور  زا  هک  ار  یتعیب  دـید  یم  یفرط 

داقتعا نیا  رد  -و  دوب دقتعم  وا.دنک  یم  ینیگنس  وا  شود  رب  ، تسا هدرمش  لطاب  هچنآ  ندرب  نیب  زا  هتشاد و  هدنز  نآرق  هچنآ  نتشاد 
تسا رتکیدزن  ص )  ) ربمایپ هب  مدرم  همه  زا  وا  اریز.دننک  يوریپ  وا  زا  هک  تسا  درف  نیرت  هتـسیاش  ربمایپ  زا  سپ  هک  - دوب قحم  الماک 

( . ع  ) یسوم هب  تبسن  تسا  نوراه  هلزنم  هب  ص )  ) ربمایپ هب  تبسن  وا  مه  و 

رد هن  هک  تسا  هتفر  يدارفا  مچرپ  ریز  يو  تفالخ  زا  شیپ  هک  نیا  مغر  یلع  تسا و  هتخانـشن  ار  وا  قح  تما  هک  دید  یم  یهگناو 
.تسا هدرک  میسقت  يرگید  يو و  نایم  ار  وا  قح  ( ، ص  ) ادخ ربمایپ  هب  یکیدزن  رد  هن  ملع و  رد  هن  ، دندیسر یم  وا  ياپ  هب  داهج 

وا اب  هزرابم  اهنآ  زا  یهورگ  دنا  هدـش  وا  فلاخم  نونکا  ، دـنا هدرک  مایق  وا  یهارمه  هب  يوریپ و  وا  زا  هک  یناسک  دـید  یم  هرخالاب  و 
یقاب وا  اب  هک  يرگید  هورگ  و.دنراد  یم  لوذبم  وا  ياهشالت  نتخاس  رثا  یب  هار  رد  اردوخ  تردق  ورین و  مامت  دنا و  هدرمش  زیاج  ار 

.دننک یم  تعاطا  وا  زا  ، تسپ ياهییوج  هناهب  نیغورد و  ياه  هدعو  اب  اهنت  نونکا  دنا  هدنام 

تردق دوب و  هدرک  کیدزن  رایسب  ار  وا  تسکش  دوب و  هدرشف  ار  وا  يولگ  نیفص  گنج  رد  ع )  ) ماما هک  ینمشد  و 
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يرترب عضوم  زا  نونکا  مه  ، دـناهرب يدوبان  رطخ  زا  ار  دوخ  ات  ، درب هانپ  اهنآرق  نتـشارفارب  هب  هک  نیا  ات  دوب  نایاپ  هب  کیدزن  شلطاـب 
همه ،و  دندوب وا  ورملق  وزج  هک  تسا  هتفرگ  رایتخا  رد  ار  ییاهرهـش  دوش و  یمن  عقاو  هلمح  دروم  دنک و  یم  هلمح  ، تسا رادروخرب 
نیا يارب  هکلب  ، دراد يرتشیب  تاناکما  ای  تسا و  دایز  شناوریپ  هک  ور  نآ  زا  هن  دـهد  یم  ماجنا  نمـشد  ، یتسپ همه  اب  ار  اـهراک  نیا 

نمـشد زا  رتدب  ار  دوخ  ناوریپ  هک  تشاد  قح  و.دنرادن  هملک  تدـحو  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  هدارا  ماما  ناوریپ  تیرثکا  هک  تسا 
ياج سپ.دش  زوریپ  وا  ههبج  ات  دنداد  يرترب  ناکما  نمـشد  لطاب  هب  رگیدکی  ندرک  راوخ  اب  هک  دـندوب  یناسک  اهنآ  هک  اریز  ، دـنیبب

ییادج امش  نم و  نایم  دنوادخ  : دیوگ یم  ناشیا  هب  ،و  دوش ادج  اهنآ  زا  ندش  هتشک  ای  گرم و  اب  ، دنک یم  وزرآ  رگا  تسین  بجعت 
اهنآ ياج  هب  زگره  ، دنوادخ تسناد  یم  هک  یلاح  رد.دیامرف  تمحرم  نم  هب  تسامـش  زا  رتهب  هک  ار  یناسک  امـش  ياج  هب  ،و  دنکفا

دناوت یمن  زگره  ، دور یم  هار  نیمز  يور  تسا و  هدـنز  وا  هک  یتلاح  رد.درک  دـهاوخن  نیزگیاج  تسا  ناشیا  زا  رتهب  هک  ار  یناسک 
اب ار  وا  دــنوادخ  هـک  دوـش  لـقتنم  رگید  ملاـع  هـب  ملاـع  نـیا  زا  هـک  یتـقو  رگم  ، دــنرتهب وا  يارب  ناـشیا  زا  هـک  دــشاب  یناـسک  اــب 

.دهد رارق  مه  رانک  ، شباحصا نادناخ و  ناگدیزگرب  و  ص )  ) ادخ لوسر  ، شناتسود

- وا هک  اتفگـش  و.دـنک  اهنآ  نیزگیاج  ار  ناشیا  زا  رتهب  ات  تساوخ  دـنوادخ  زا  درک و  وزرآ  ار  اهنآ  زا  ییادـج  ، اهراب ع )  ) ماـما هتبلا 
هک یماگنه  - دندش عمج  وا  رود  گنج  هنحـص  هب  دورو  يارب  ، هاپـس هدـنامیقاب  هک  نیا  زا  دـعب  ،و  دوخ یناهگان  لتق  زا  شیپ  یکدـنا 

ص)  ) ربمایپ

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 550 

http://www.ghaemiyeh.com


ماما هک  منیب  یمن  تساوخرد  نآ  رد  یلیلد  نیا  زج  نم  و.درک  تساوخرد  ار  دوخ  موق  زا  قارف  ییادـج و  نامه  دـید ، باوخ  رد  ار 
دـنرادن و ریخ  تین  ، ناشنارـس هاپـس و  نآ  زا  یهورگ  هک  یتسارب.دـهد  یمن  ماـجنا  ار  دوـخ  هفیظو  ، زگره هاپـس  نآ  تسناد  یم  (ع )

.دنتسین وا  اب  دنهارمه و  وا  نمشد  اب  تقیقحرد 

نیـسح نسح و  زا  ( 10  ) هباغلا دـسا  رد  ریثا  نبا  ،و  نسح ماـما  زا  ( ، 9  ) شباـعیتسا رد  ربلا  دـبع  نبا  دوخ و  ( 8  ) تاقبط رد  دعـس  نبا 
يزیچ وت  تما  زا  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  دید و  باوخ  رد  ار  ص )  ) ربمایپ هک  دومرف  ود  نآ  هب  نینمؤملا  ریما  هک  دـنا  هدرک  تیاور 

اهنآ ياج  هب  ایادخ  راب  : تفگ درک و  نیرفن  ع )  ) ماما سپ  نک  نیرفن  ار  اهنآ  : دومرف وا  هب  ص )  ) ربمایپ !!! مدـیدن توادـع  جـنر و  زج 
.امن ناشیا  بیصن  ارم  زا  رتدب  نم  ضوع  نیزگرب و  نم  يارب  ار  ناشیا  زا  رتهب 

.دش باجتسم  وا  ياعد  هک  یتسارب  و 

هدمآ مهارف  شترا  يرادیاپ  هب  ریخ  دیما  دوب  هدید  كرادت  هیواعم  اب  ییورردور  يارب  هک  یماظن  هلمح  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما رگا  و 
وا دنیزگرب و  وا  يارب  ار  ناشیا  زا  رتهب  اهنآ  ياج  هب  ات  درک  یمن  تساوخرد  دنوادخ  زا  ، تشاد نانیمطا  اهنآ  نارس  هدیقع  تحـص  و 

.دنک لقتنم  رگید  يارس  هب  ناهج  نیا  زا  ناشیا  زا  رود  ار 

زا ار  مالـسا  ناهج  دنک و  حالـصا  ار  ناناملـسم  روما  دسافم  هک  دوبن  نیا  زا  رتبوبحم  رت و  ینتـشاد  تسود  زیچ  چـیه  ع )  ) ماما يارب 
.دزاس نشور  هدنیآ  ياهلسن  يارب  ار  هار  دهد و  تاجن  ناشیا  زا  سپ  نامکاح  هیما و  ینب  هطلس  دیدهت 

مود تمسق 

يو دزن  رد  هک  ییورین  هب  ع )  ) ماما رگا  يرآ 
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دوخ يارب  - شفدـه ققحت  روـظنم  هب  - دـنوادخ زا  تفاـی و  یم  ناـشیا  دوـجو  رد  ار  دوـخ  ناـمرآ  ، تشاد داـمتعا  دوـب  هدـمآ  مهارف 
ار يراکادـف  رب  هدارا  هک  ، دـندوب یهورگ  وا  نوماریپ  دارفا  هک  تشاد  نیقی  ع )  ) ماما ، رهاـظ بسح  هب.درک  یم  رمع  لوط  تساوخرد 
دندرب و یم  رس  هب  ندرم  راظتنا  هب  ،و  دندرک یم  تکرح  یتسین  گرم و  تمس  هباهنآ  هجیتن  رد  ، دندوب هدش  تسـس  هداد و  تسد  زا 

زابرس نارازه  لباقم  رد  زاس و  تشونرـس  هظحل  رد  ات  دنراد  یگدامآ  هاپـس  نارـس  زا  يرامـش  هک  دوب  هدرک  ساسحا  ع )  ) ماما ایوگ 
هدـش قرفتم  وا  نوماریپ  زا  يو  هاپـس  هک  یلاح  رد  ، دوش دیهـش  ات  دـنراذگب  اهنت  نادـیم  طسو  رد  ار  ع )  ) ماما هیواعم  شترا  مجـسنم 

،و دنداد ماجنا  - دـندوب رادروخرب  رت  تسرد  رترب و  يا  هدارا  زا  هک  زور  نآ  - نیفـص گنج  رد  ار  نآ  زا  رت  تشز  هک  یتسارب  دـندوب 
هدـش هداد  همتاخ  ع )  ) ماما یگدـنز  هب  ، تفر یم  تلذ  تسکـش و  راظتنا  نآ  زا  هک  یگنج  رد  هنیآ  ره  ، دوب هداتفا  یقاـفتا  ناـنچ  رگا 

تسادخ ریشمش  وا  هک  اریز.دشچن  ار  تلذ  تسکش و  یخلت  ، بلاط یبا  نب  یلع  ، دوخ یلو  هک  دوب  هدرک  هدارا  دنوادخ  نکیل  ،و  دوب
نیا زا  روایرپ  دنمورین و  ، مارتحا تزع و  اب  وا  ات  تسا  هدومرف  هدارا  دـنوادخ  هتبلا.تسا  هدروخن  تسکـش  زگره  یگنج  چـیه  رد  هک 

یعقوم.دوب هدـمآ  مهارف  وا  دزن  رد  دـندرک  یم  وا  نامرف  زا  تعاطا  راـهظا  هک  گرزب  یهاپـس  تداهـش  زا  شیپ.ددـنبرب  تخر  اـیند 
.دومن یم  زیزع  دنمورین و  هک  دیشون  تداهش  تبرش 

تما نیا  هب  ندز  همدص  ددص  رد  هک  یناسک  نآ  ، دش نشور  ع )  ) ماما يارب  ، اه هبرجت  نیرت  تخس  اب  نتـشاد  راک  رـس و  زا  سپ  هتبلا 
يرترب تلادع و  ریخ و  هک  یناسک  نآ  یفرط  زا  دنراد و  دوخ  لطاب  هار  رد  ار  ششوک  تیاهن  ، دنتسه
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راوتـسا یفده  هب  لوصو  شخب  ماهلا  هک  يدیما  هنزور  هجیتن  رد.دنا  هدروخ  بیرف  هدییارگ و  یتسـس  هب  ، دنبلاط ار  یهلا  نوناق  قح و 
دهاوخ يدوبان  اـب  هجاوم  قح  دـبای و  یم  يرترب  لـطاب  ههبج  يدوزب  هک  دـنداد  یم  رادـشه  ، لـیالد همه  يرآ  .درادـن  دوجو  ، دـشاب

.درک ار  دوخ  تداهش  ياقل  يوزرآ  دوش  قح  يدوبان  دهاش  هک  نیا  زا  شیپ  ع )  ) ماما هک  دوب  نیا.دش 

بیصن یب  هک  اج  نآ  زا.شیگدنز  ياهوزرآ  نیرتهب  نوچمه  ! نادب ماما  قایتشا  دوب  ناوارف  هچ  ،و  تداهـش راظتنا  دوب  ینالوط  هچ  و 
هب ص )  ) ربمایپ.تخاس هاگآ  ، دوخ دولآ  سای  ساسحا  نیا  زا  ار  ص )  ) ربمایپ دمآ ، نارگ  ماما  رب  ، دـحا گنج  رد  تداهـش  زا  ندـنام 

« .تسوت یپ  رد  تداهش  هک  ار  وت  داب  تراشب  :» دومرف وا 

یم هدراذـگاو  ، میا هدروآ  نامیا  ام  دـنیوگب  هک  نآ  فرـص  هب  ، دـننک یم  روصت  مدرم  ایآ  :» دـش لزان  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  یماگنه  و 
یناسک نآ  مه  دنتفگ و  تسار  هک  یناسک  نآ  ات  ، میدومزآ ار  اهنآ  ناینیشیپ  ام  هک  یتسارب  ! دنریگ یمن  رارق  شیامزآ  دروم  دنوش و 

امـش ایآ  هللا  لوسر  ای  : دیوگ یم  دنک و  یم  ناشنرطاخ  ص )  ) ربمایپ هب  ار  تراشب  نآ  ع )  ) ماما ( 11 « ) .دنوش هاگآ  ، دنیوگ غورد  هک 
راوشد نم  رب  نآ  دشن و  نم  بیصن  تداهش  دندش و  دیهش  ، دندش یم  دیهش  دیاب  هک  یناناملسم  هک  هاگ  نآ  - نم هب  دحا  گنج  زور 
تروص نیا  رد  ، تسا روط  نیمه  هک  هتبلا  : تفگ يو  هب  ص )  ) ربمایپ ؟ تسوت یپ  رد  تداهـش  هک  ار  وت  داـب  تراـشب  : يدومرفن - دـمآ

يرازگـساپس تراـشب و  دراوم  زا  هکلب  تسین  ربـص  دراوم  زا  نیا  هللا  لوسر  اـی  : درک ضرع  باوـج  رد  ؟ تسا هنوـگچ  وـت  تماقتـسا 
قباطم وت  هک  یلاح  رد.داد  دـهاوخ  بیرف  ار  وت  ، تما نم  زا  دـعب  هک  یتسارب  :» دومرف ع )  ) ماما هب  ص )  ) ربماـیپ يزور  و  ( 12 « ) .تسا

وت سک  ره.ینک  یم  راتفر  نم  تنس 
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نساحم هب  هک  یلاح  رد   ) نیا هتبلا  ،و  تسا هتشاد  نمشد  ارم  ، دراد نمشد  ار  وت  سک  ره  تسا و  هتـشاد  تسود  ارم  درادب  تسود  ار 
(13 « ) .دش دهاوخ  نیگنر  درک ) یم  ع )  ) ماما رس  هب  هراشا  هک  یلاح  رد   ) نیا زا  يدوز  هب  دومرف ) یم  هراشا  ع )  ) ماما

ضرع ؟ منک تبحص  امـش  اب  مدرم  نیرتدب  هب  عجار  ات  دیهاوخ  یم  ایآ  :» دومرف رـسای  نب  رامع  هب  و  ع )  ) ماما هب  ص )  ) ربمایپ يزور  و 
یم دراو  یتبرض  ترس  نیا  هب  ، یلع ای  هک  یسک  نآ  حلاص  هقان  هدننک  یپ  ( 14  ) دومث رمیحا  : دومرف هاگنآ.هللا  لوسر  ای  يرآ  دندرک 

توبث هب  يرجه  لـهچ  لاـس  ناـضمر  هاـم  زا  یهاگحبـص  رد  ربخ  نآ  و  ( 15 « ) .دزاـس یم  نیگنر  تنوـخ  هب  ار  تنـساحم  هک  دـنک 
- تشاداو ار  مجلم ) نب  نامحرلا  دـبع  مان  هب   ) جراوخ زا  راـبت  تسپ  ماـنمگ و  يدرم  ! تشادـن رـصح  دـح و  هک  یتواقـش  نآ.دیـسر 
و ص )  ) ادـخ لوسر  دـمحم  ردارب  ع )  ) یلع ماما  ات  - دوب يراج  شنابز  رب  هللا ) لوسر  دـمحم  هللا و  الا  هلا  ال   ) نیتداهـش هک  یلاحرد 

زامن لوغـشم  ادـخ  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  رد  يو  هک  درک  ریگلفاغ  ار  وا  یماـگنه  ، دروآ رد  ياـپ  زا  یناـهگان  ار  وا  نیـشناج  ریزو و 
رذگ خیرات  هطقن  نیا  زا  دناوت  یمن  - دشاب هتخورفارب  نامیا  زا  يا  هرارش  شلد  رد  رگا  - سک چیه  و.دوب  دوخ  راگدرورپ  رب  ندرازگ 
نید هار  رد  هدرک و  بسک  شناج  هب  تیاهن  رد  ار  تلیضف  مامت  هک  دزیر  ورف  يدیهش  نآ  يارب  شکـشا  ياه  هرطق  هکنیا  رگم  دنک 

ار اهیراکادـف  نانچ  راوگرزب  ربمایپ  زا  سپ  سک  چـیه  هک  يروطب  دوب  هتـشاد  لوذـبم  ار  اهیراکادـف  تیاهن  شناوریپ  تما و  دوخ و 
تما نیمه  هار  رد  ار  اهیراکادف  نیا  مامت  هک  وا  هب  تبسن  تما  دعب  و.تسا  هدرکن 
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.دنک یم  مرش  يریگعضوم  نانچ  زا  شنانمشد  نیرت  نمشد  هب  تبسن  هک  تفرگ  یعضوم  ، دوب هتشاد  لوذبم 

تداهش اب  هک  یبیسآ  رطاخ  هب  درذگب و  نامخیرات  زارف  نیا  زا  هک  تسا  راوشد  ، دراد هجوت  اهراک  ماجنارس  هب  هک  یناملـسم  يارب  و 
هدوب یتلاسر  نینچ  دنمزاین  هتـسویپ  هک  یناهج  هب  تبـسن  شتلاسر  مامتا  دوخ و  ياهفدـه  هب  ندیـسر  زا  شیپ  - دـننامه یب  ربهر  نیا 

! دزیرن رگید  یکشا  ، تسا هدمآ  دراو  نیملسم  مالسا و  رب  - تسا

یتسارب.دنداد تسد  زا  ار  ناشربمایپ  نیشناج  دوخ و  ربهر  اهنآ  هک  اریز  ، تسا هدیسر  ناناملسم  هب  هک  یتراسخ  تسا  گرزب  ردقچ 
هک یناـیز.تسا  هدـشن  دراو  ناناملـسم  رب  نآ  تمظع  هب  یتراـسخ  چـیه  ص )  ) ربماـیپ نادـقف  زا  سپ  هـک  تـسا  یتراـسخ  نآ  هـک 
ام هک  تسا  هتسیاش  و.دننک  روصت  ار  نآ  ياهدمآیپ  جیاتن و  تمظع  نآ و  داعبا  ، دنتسناوت یمن  ، دادیور نآ  نامز  رد  رضاح  ناناملسم 

: میوش روآدای  ، داتفا قافتا  ع )  ) ماما تداهش  هظحل  رد  هک  ار  يروف  دمآیپ  ود 

نیتسار ياهتنس  ینآرق و  مولع  زا  ندش  باریس  يارب  ناناملسم  هک  یلیصا  لالز و  روخشبآ  راس و  همـشچ  ( ، ع  ) ماما تداهـش  اب  ( 1)
دنوادـخ هک  یماگنه  و.نآ  هزاورد  ع )  ) یلع تسا و  هدوب  شناد  رهـش  ص )  ) ربمایپ.دیکـشخ ، دـنتفرگ یمرب  بآ  نآ  زا  ص )  ) ربمایپ

ات دـنام  یقاب  نآ  تمکح  ثراو  اهزار و  رادـتناما  ،و  شناد رهـش  نآ  هزاورد  ع )  ) یلع ، تفرگرب ناـهج  نیا  زا  ار  دوخ  ص )  ) ربماـیپ
تلحر اب  نونکا  ،و  دناسانـشب اهنآ  هب  تسا  فالتخا  دروم  هک  اج  نآ  ار  قح  و.دـناسرب  ناناملـسم  شوگ  هب  ار  ص )  ) ربماـیپ يادـص 

.دش هتسب  هزاورد  نیا  ، ملاع نیا  زا  ع )  ) ماما

تنـس باـتک و  هب  ملع  زا  هک  ار  هچنآ  ناناملـسم  هب  دنتـسناوت  یم  ، دـندوب وا  ملع  ناـثراو  هـک  ع )  ) یلع نادـنزرف  ینعی  ، ناـماما هـتبلا 
ماما يرترب  هب  هک  ناعبات  باحصا و  اما  ، دنناسرب ، دندوب دنمزاین 
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مالسا ناهج  هک  ینامز  ( . 16  ) دنتشادن رواب  وا  نادنزرف  دروم  رد  ، دنتـشاد رواب  ع )  ) ماما دروم  رد  هک  ار  هچنآ  ، دنتـشاد فارتعا  (ع )
تـصرف یفاک و  تلهم  وا  هب  ،و  دشونن تسا  مزال  فالتخا  عفر  يارب  هک  يردـق  هب  شملع  يایرد  زا  ،و  دـنک بلـس  وا  زا  ار  ماما  قح 

ع)  ) یلع نادـنزرف  زا  ناماما  هب  هک  دور  یمن  راظتنا  یناهج  نانچ  زا  سپ  ، دـنک هضافا  وا  هب  دوخ  فراعم  زا  ات  دـهدن  ندیـشک  سفن 
هتـشک و عیـسو  یحطـس  رد  ع )  ) یلع نادنزرف  زا  ناماما  يرآ.تسا  هدوب  هدادـن  ع )  ) یلع هب  هک  دـهدب  ار  یقیقحت  نانچ  نآ  ناکما 

.دندش هدنکارپ 

مامز یفاک  تدم  رگا  هک  یلاح  رد  دریذپب  ار  یفلتخم  بهاذم  ، هقف یلیصفت  لئاسم  رد  دش  ریزگان  مالسا  ناهج  هک  دوب  نینچ  نیا  و 
ربمایپ ياهتنـس  ادـخ و  باتک  رد  اهنآ  زاین  دروم  دوجوم و  فراعم  ،و  دـنک نیودـت  ناشیا  يارب  ار  اهنآ  ات  دوب  ع )  ) ماما تسد  رد  رما 

.دندش یم  زاین  یب  فلتخم  بهاذم  زا  دنک ، وگزاب  ناشیا  يارب  ار  (ص )

يافلخ تفالخ  نارود  نتفرگ  نایاپ  هشیمه  يارب  ، تفرگارف ع )  ) ماما نادقف  اب  ار  ناناملـسم  مالـسا و  هک  يروف  هجیتن  نیمود  اما  ( 2)
تفالخ اهنآ  زا  کی  چیه  ندرم  اب  یلو  دیـسر  لتق  هب  نامثع  وا  زا  دـعب  دـش و  هتـشک  رمع  تفر و  ایند  زا  رکب  وبا  هتبلا.دوب  نیدـشار 

باتک و شور  رب  هک  يرگنـشور  لداع  تموکح  زا  ار  مالـسا  ناهج  ناهگان  ع )  ) ماما گرم  ، نکیل ،و  تفرگن نایاپ  یمالـسا  هدشار 
ياهنوخ تسناد و  یم  هدوهیب  ار  مارتحا  دروم  قوقح  هک  ، درک لیدبت  ، رگمتس ياردوخ و  ، نشخ رایسب  یتنطلـس  هب  تشاد  رارق  تنس 

باتک ماکحا  تشک و  یم  ار  دارفا  یماهتا  هیاپ  رب  ،و  درک یم  ینادنز  نامگ  سدح و  يور  درمش و  یم  حابم  ار  كاپ 
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.تخاس یم  شوماخ  ار  قح  ياوآ  داد و  یم  شرتسگ  ار  لطاب  دیبلط و  یم  هزرابم  هب  ار  ادخ  لوسر  ياهتنس  ادخ و 

ناهج فلتخم  ياهتمـسق  رب  اهنآ  هناملاظ  تنطلـس  شرتسگ  نیب  ،و  ناشنادنزرف و  ( 17  ) ءاقلط نیب  لیاح  اهنت  ماـما  دوجو  هک  یتسارب 
.دش ریزگان  يرما  دنتسج  یم  هک  هچنآ  هب  اهنآ  یبایتسد  دیسر  تداهش  هب  ع )  ) ماما نوچ  ،و  دوب مالسا 

تفـالخ هنیآ  ره  ، دـنک تیبـثت  مزـال  تدـم  هب  ار  دوخ  تموکح  ناـکرا  اـت  دوب  هداد  تیادـه  ربـهر  هب  یتـصرف  مالـسا  ناـهج  رگا  و 
یم یگدنز  یتلیـضف  اب  رگنـشور و  ، رتسگ تلادع  تموکح  هیاس  رد  ناملـسم  ياهلـسن  ،و  تفای یم  همادا  لسن  زا  دـعب  لسن  ، هدـشار

.دنا هدیسرن  یتموکح  نانچ  هب  يرشب  ياهلسن  زورما  ات  هک  دندرک 

،و تسا هدوب  رتایوگ  هنامیکح  نانخـس  هب  رتاناد و  ، ربمایپ ياهتنـس  ادـخ و  باتک  هب  ص )  ) ربمایپ ناوریپ  همه  زا  ، وگتفگ یب  ( ، ع  ) ماما
رتانـشآ ،و  شلوسر ادخ و  زا  تعاطا  رد  همه  نیرتراوتـسا  يو و  هب  يراکادـف  رد  مدرم  نیرت  هیبش  و  ص )  ) ربمایپ هب  درف  نیرتکیدزن 
شرتسگ یهلا و  دودح  يارجا  هب  همه  زا  رتدنم  هقالع  هرخالاب  ادخ و  هار  رد  ، همه نیرتدهاجم  قح و  هب  رتایوگ  تواضق ، هب  همه  زا 

رد ،و  دـندرکن تعاـطا  وا  يربـهر  زا  ، دوب هدـمآ  عـمج  وا  رد  هک  اـهیگرزب  همه  مغر  یلع  تما  نیا  نکیل  و.دوـب  يدـنوادخ  تعیرش 
هتشاد راک  جیاتن  هب  مشچ  هتـسویپ  مدرم  هک  یتروص  رد.دسرب  دوخ  ياهفده  هب  ،و  دنک راوتـسا  ار  شتفالخ  ناکرا  تسناوتن  وا  هجیتن 
ثحب ثعاب  دوخ  ياهفده  هب  ع )  ) ماما ندیـسرن  ، لیلد نآ  هب  و.ددرگ  یم  جیاتن  نآ  هب  رجنم  هک  يروما  هب  شرگن  نودب  دنراد  دنا و 

،و دراد مسیلآ  هدیا  هب  شیارگ  تسایس  رد  ع )  ) ماما هک  دندوب  دقتعم  مدرم  زا  يرایـسب  و.دش  وا  تسایـس  نوماریپ  موادم  يریگرد  و 
عامتجا کی  رد 
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مارآ تموکح  هب  ندیسر  هب  رداق  ، دوب ارگعقاو  رتشیب  تسیلآ و  هدیا  رتمک  وا  رگا  و.درادن  تیقفوم  ناکما  شتـسایس  لآ  هدیا  زا  رود 
.دش یم  رادیاپ 

هب اهناملـسم  ندنادرگ  زاب  رد  يراشفاپ  وا  هک  اریز  ، دندرک یم  تمالم  شیلام  تسایـس  رطاخ  هب  ار  ع )  ) ماما نانیا  زا  یـضعب  یتسارب 
هتفرگ وخ  رگیدکی  هب  تبـسن  دارفا  ندرمـش  رترب  تسایـس  اب  اهنآ  هک  نیا  زا  دـعب  مه  نآ  ، تشاد لاملا  تیب  يررقم  رد  يربارب  ماظن 

.دوب لاونم  نآ  رب  نامثع  رمع و  ینعی  ، هفیلخ ود  راک  لاور  هک  دندوب 

یم ، دوب هدرکن  رانک  رب  ار  هیواعم  رگا  هک  دـندوب  دـقتعم  دنتـشاد و  داریا  هیواعم  لزع  هب  تبـسن  ع )  ) ماما يراـشفاپ  رد  رگید  هورگ  و 
هب رـس  وا  تموکح  رد  هیواعم  ،و  داتفا یمن  قافتا  نیفـص  گنج  دوب  هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  ،و  دـنک بلج  ار  وا  یتسود  تسناوت 

دـنک و یم  دروخرب  يراگنا  لهـس  اب  دوخ  نافلاخم  اـب  ارچ  هک  دـندرک  یم  ضارتعا  وا  هب  رگید  يا  هدـع  !و  تشاد یمنرب  تفلاـخم 
هک دندرک  یم  مهتم  ار  ع )  ) ماما هورگ  نیا  و.دنک  یمن  عطق  ار  اهنآ  تسد  تعرـس  اب  ، دننک یم  نالعا  ار  دوخ  تفلاخم  هک  یماگنه 

! مکاح کی  نوچ  هن  دنک  تموکح  ظعاو  کی  نوچمه  دراد  دصق 

ماما یبایتسد  مدع  ببس  هک  یساسا  لماوع  نآ  هب  سپس  ،و  میهد رارق  ثحب  دروم  ار  تاکن  نیا  ام  هک  تسا  راوازس  بیترت  نیا  هب  و 
.میزادرپ یم  ، دش دوخ  ياهفده  هب  (ع )

اهتشون یپ 

هبطخ 59. هغالبلا ج 1  جهن  -1

يربکلا ج 2 ص 122. هنتفلا  -2

راخ اریز  ، درواین نوریب  اپ  زا  راخ  هلیـسوب  ار  راخ  ینعی  تسا  « اهعم اهعلـض  ناف  هکوشلاب  هکوشلا  شقنت  لـثملا ال  برـض  هب  هراـشا  -3
.م.دراد راخ  هب  لیم 

هغالبلا ج 1 ص 234. جهن  -4

يربکلا ج 2 ص 149. هنتفلا  -5

.يرذالب زا  لقن  هب  يربکلا ص 156  هنتفلا  -6

جهن رد  هغالبلا ج 1 ص 185. جهن  -7
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.م.دوش هعجارم  اجنآ  هب  تسا  توافتم  الماک  ترابع  هبطخ 34 ص 104  ضیف ج 1  هغالبلا 

8-ج 3 ص 24.

9-ج 2 ص 470.

( . تسا هدرک  لقن  هتس ج 3 ص 56  حاحص  زا  هسمخلا  لئاضف  دوخ  باتک  رد  ار  نآ  يدابآ  زوریف   ) 10-ج 4 ص 36

تایآ 1 و 2. : توبکنع هروس  -11

هغالبلا ج 2 ص 50. جهن  -12

مکاح ج 3 ص 142. كردتسم  -13

.م برعلا ص 315. ناسل  رمح ج 4  هدام  زا  لقن..حلاص  هقان  رقاع  فلاس  نب  رادق  بقل  -14

مکاح ج 3 ص 141. كردتسم  -15

نیاربانب دـناد  یم  یهللا  رـس  عضاوم  یهلا و  مولع  نزاخم  ار  ناماما  مامت  ، تایآ تایاور و  زا  یلقن  یلقع و  لیالد  قباـطم  هعیـش  -16
.م.دشاب ع )  ) یلع ماما  دالوا  زا  موصعم  ریغ  نادنزرف  لماش  ای  دشاب و  ناعبات  باحصا و  زا  یضعب  هدیقع  دناوت  یم  فلؤم  نخس 

رارق وفع  دروم  ار  نانآ  ص )  ) ربمایپ هکم  حـتف  رد  هک  تسا  برح  نب  نایفـس  وبا  هیما  ینب  ياین  هلمج  زا  شیرق  ناگرزب  دوصقم  -17
.م.دیمان ناگدش  دازآ  ینعی  اقلط  ار  نانآ  داد و 

متشه تسیب و  لصف 

ع)  ) ماما یلام  تسایس  نوماریپ  -1

تـسایس ، دوخ تموکح  نامز  رد  یلخاد  تابث  هب  ع )  ) ماما نتفاین  تسد  لماوع  هلمج  زا  هک  دندقتعم  خـیرات  نارگـشواک  زا  یـضعب 
دننام يدارفا  ع )  ) ماما رگا  ،و  دـهد رارق  ناـسکی  لاـملا  تیب  زا  يررقم  رد  ار  ناوریپ  رگید  نارـس و  تشاد  دـصق  هک  دوب  يو  یلاـم 

، یباحـص ود  نآ  هک  نیا  اـت  ، دوب رتهب  ، داد یم  يرتشیب  يررقم  ، دـندوب هدـش  هداد  يرترب  ناـمثع  رمع و  ناـمز  رد  هک  ار  ریبز  هحلط و 
اب ریبز  هحلط و  هک  دوب  نیا  گـنج  نآ  لـماوع  هلمج  زا  یتـسارب  ، دـتفین قاـفتا  هرـصب  گـنج  هک  دوـب  هتـسیاش  و.دـنوشن  وا  فلاـخم 

موادم روطب  ، باحصا زا  يرگید  دادعت  یباحص و  ود  نیا.دندوبن  قفاوم  لاوما  يواسم  میسقت  رد  ع )  ) ماما تسایس 
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ناشیا نتخاس  مورحم  ع )  ) ماما تسایس  فده  هک  دندوب  دقتعم  ،و  دندوب هدش  رادروخرب  درک ، یم  ارجا  رمع  هک  یضیعبت  تسایس  زا 
رب ع )  ) ماـما رگا  هک  دندیـسرت  یم  زاـیتما  ناـبحاص  رگید  ریبز و  ، هحلط ، نآ زا  هتـشذگ.دنا  هدروآ  تسد  هب  هک  تـسا  ییاـهزایتما  زا 

یکالما تورث و  زا  تیامح  ماما  دض  رب  یباحص  ود  نآ  مایق  سپ.دنادرگرب  لاملا  تیب  هب  ار  ناشیا  لاوما  رتشیب  ، دوش طلـسم  عاضوا 
.دندوب هدروآ  تسد  هب  نامثع  رمع و  نامز  رد  هک  دوب 

ناشیا زا  يرایـسب  یتسود  بسک  يارب  هیواعم  هک  نانچ  - اهیتمحرم زا  اهنآ  هب  دـش و  یم  لئاق  زایتما  لیابق  نارـس  يارب  ع )  ) ماـما رگا 
.ددرگ بلاغ  شنانمشد  رب  دنک و  تدحو  داجیا  دوخ  ناوریپ  نیب  تسناوت  یم  هلیسو  نادب  ، دیشخب یم  رایسب  - درک یم  نینچ 

نآرق و قفاوم  هکلب  ، دوبن یمالـسا  تامیلعت  فلاخم  شراک  اهنت  هن  ، درک یم  لمع  نانچ  ماما  رگا  هک  دـنیوگ  یم  نارگ  داـقتنا  نیا  و 
هفلؤم تسا  هلمج  نآ  زا  ، دوش یم  میسقت  فنـص  تشه  نیب  تاکز  هک  دیوگ  یم  حیرـصروطب  نآرق  اریز.تسا  هدوب  زین  يوبن  تنس 

عرقا ، نایفـس وبا  زا  کی  ره  هب  ص )  ) ربمایپ هک  نانچ  ( . دـنوش یم  هداد  تاکز  مالـسا  هب  اهنآ  تبحم  بلج  يارب  هک  یناسک   ) مهبولق
تمحرم ، تخادرپ یم  حـلاص  ناناملـسم  هب  هک  هچنآ  ربارب  ود  نزاوـه  هلیبـق  یگنج  میاـنغ  زا  يرازف  نصح  نب  هـنییع  سباـح و  نـب 

رد اهنآ  زا  دعب  هرـصب و  گنج  ناربهر  عضو  هب  یـشرگن  هک  تسا  هتـسیاش  داقتنا  نیا  یتسردان  یتسرد و  هرابرد  یـسررب  يارب.درک 
.میشاب هتشاد  ، ناملسم لیابق  نارس  راک 

هناگ هس  ناربهر 

هکلب ، دـنک یمن  دـییات  ار  نارگداقتنا  نیا  هتفگ  اهنت  هن  دـیآ  یم  تسد  هب  خـیرات  زا  ریبز  هحلط و  هشیاع و  نینمؤملا  ما  هب  عجار  هچنآ 
زا هک  درک  نالعا  ع )  ) ماما اب  ار  دوخ  تفلاخ  یماگنه  نینمؤملا  ما  اریز.درامش  یم  دودرم  ار  نآ 
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داد ار  ماـما  اـب  تعیب  زا  ربـخ  هک  یـسک  نآ  هب  ، تشگ یمرب  جـح  رفـس  زا  هنیدـم  هار  نیب  هک  یلاـح  رد  تفاـی  عـالطا  يو  اـب  تـعیب 
دوخ بکرم  دعب  و.تسا  هتفریذپ  نایاپ  ( [ ع  ) یلع ] وت تسود  عفن  هب  تفالخ  رما  رگا  ، دش یم  نوگژاو  نیمز  رب  نامـسآ  شاک  : تفگ

هک یتروص  رد  درک  ار  اهراک  نیا  مامت  ،و  درک نامثع  نوخ  هبلاطم  هب  عورـش  هکم  هب  ندیـسر  زا  شیپ  دنادرگرب و  هکم  فرط  هب  ار 
.تسناد یمن  زیچ  چیه  لاوما  میسقت  رد  ع )  ) ماما تسایس  زا 

زا ، نارگید هب  تبـسن  دـش و  لئاق  زایتما  لاملا  تیب  زا  شـشخب  رد  ریبز  هحلط و  ، هشیاع يارب  ، ناـمثع هک  تسا  خـیرات  تاملـسم  زا  و 
و.دیشخب مهرد  رازه  تسیود  هحلط  هب  مهرد و  رازه  دصـشش  ریبز  هب  يو  هک  دیوگ  یم  خیرات  ، تخاس رادروخرب  يدایز  شیاشخب 

هب کیرحت و  وا  دـض  رب  هک  دنـشاب  يدارفا  نیلوا  ناشیا  هک  دوبن  نیا  زا  عنام  ، اه هدیـشخب  نداد  روفو  هب  ناـشیا و  نداد  يرترب  نکیل 
رد شزاس  حلـص و  رد  زا  وا  اب  ، دش یم  لئاق  يررقم  رد  زایتما  اهنآ  يارب  ماما  رگا  تفر  یم  راظتنا  هنوگچ  سپ.دـننک  توعد  وا  لتق 

مامز هک  نیا  زا  سپ  شرمع  رخاوا  رد  زین  ریبز  و.نامثع  ات  دندوب  یـضاران  رتشیب  ع )  ) ماما زا  هحلط  نینمؤملا و  ما  هک  یلاح  رد  ، دنیآ
.دوبن نت  ود  نآ  زا  رتمک  ماما  زا  شا  هلصاف  ، تشاد لد  رد  يرتشیب  توادع  ماما  هب  تبسن  هک  ، داد هللا  دبع  شدنزرف  هب  ار  رایتخا 

زا شیب  ار  دوخ  کی  ره  هک  ،- تفالخ هب  ود  نآ  زا  کی  ره  ندیـسر  وا و  نایم  ع )  ) ماما اب  تعیب  هک  دندوب  دـقتعم  ریبز  هحلط و  هتبلا 
لباـقم رد  دوـخ  راد  هشیر  هناتـسود  ریغ  عـضوم  رب  هوـالع  نینمؤـملا  ما  و.تسا  هدرک  داـجیا  هلـصاف  - دـید یم  نآ  هـب  کـیدزن  دـح 

هک دوب  دقتعم  ، ماما
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شردـپ ار  اهنآ  تسایر  هک  ، میت لآ  ینعی  وا  لیماف  هب  تفالخ  تشگزاب  ربارب  رد  ، دـش دـهاوخ  يدـس  دوش  اـجرب  اـپ  وا  تفـالخ  رگا 
یـصخش بلاق  رد  میت  نادناخ  هب  تفالخ  ندنادرگزاب  - دوخ يوزرآ  يور  زا  هدرپ  اهراب  نامثع  نامز  رد.دوب  راد  هدـهع  لوا  هفیلخ 

،و دوب ءامـسا  شرهاوخ  رـسمه  هحلط  اریز  تسناد  یم  هحلط  نیـشناج  ار  ریبز  لاح  نامه  رد  و  تشادرب ، - هحلط ینعی  دوخ  لیماف  زا 
.تشادنپ یم  دوخ  دنزرف  هلزنم  هب  ار  هللا  دبع  وا  دنزرف 

هک نیا  زا  دندرک و  یم  داقتنا  يواسم  روط  هب  لاملا  تیب  میسقت  رد  ع )  ) ماما شور  زا  ناشیا  هک  دنا  هدرک  لقن  ریبز  هحلط و  زا  يرآ 
ع)  ) ماما زا  دروم  نیا  رد  ناشیا  داقتنا  نکیل  و.دنتـشاد  تیاکـش  هداد  رارق  ربارب  ناشیا  زا  رت  نییاپ  دارفا  اـب  شـشخب  رد  ار  اـهنآ  ماـما 

یم داـقتنا  لاـملا  تیب  يواـسم  میـسقت  شور  هب  هتبلا.دوبن  ع )  ) ماـما دـض  رب  زاـتمم  هقبط  نتخیگنارب  روـظنم  هب  يا  هزیگنا  زج  يزیچ 
دندرک مهتم  نامثع  نوخ  هب  ار  وا  و.داد  یم  ماجنا  ص )  ) ربمایپ زا  يوریپ  هب  ار  راک  نیا  ع )  ) ماما دنتـسناد  یم  هک  یلاـح  رد  دـندرک 

مهتم هزیگنا  نامه  داقتنا  نیا  هزیگنا  و.دندوب  هاگآ  نآ  هب  تبـسن  دوخ  ندوب  لوؤسم  نامثع و  نوخ  زا  يو  تءارب  زا  هک  یتروص  رد 
ار اهنآ  رمع  هک  دـمآ  شوج  هب  یعقوم  اهنآ  عمط  گید  هتبلا.دنتـشاد  تفالخ  هب  عمط  مشچ  ، ود نآ  هک  نیا  و  دوب ، ع )  ) ماما نتخاـس 

داقتنا ماما  زا  رطاخ  نامه  هب  ،و  دندرک وا  نتشک  رد  یعس  ،و  دنتخادرپ نامثع  دض  رب  کیرحت  هب  ببـس  نامه  هب.داد  رارق  اروش  وضع 
.دنتساخرب هزرابم  هب  وا  اب  دنتسکش و  ار  وا  اب  تعیب  دنتخاس و  نامثع  نوخ  هب  مهتم  ار  وا  دندرک و  یم 

ناملسم لیابق  نارس 

دروم رد 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 562 

http://www.ghaemiyeh.com


اما.دنک بلج  ار  اهنآ  یتسود  ، ناشیا هب  تبسن  اه  هدیشخب  ندوزفا  اب  تسناوت  یم  ع )  ) ماما ، نارگداقتنا داقتعا  هب  ، ناملسم لیابق  نارس 
تفالخ زا  شیپ  لاس  اههد  ، نارس نیا  هتبلا.دنک  راتفر  مهبولق  هفلؤم  دننامه  ، تسناوت یم  ع )  ) ماما ینید  هبنج  زا  هک  مرادن  داقتعا  نم 

یم لمع  عرش  نیناوق  قبط  رب  ص )  ) ربمایپ تافو  زا  دعب  لاس  جنپ  تسیب و  لوط  رد  دوخ  یگدنز  رد  دندوب و  هدروآ  مالسا  ع )  ) ماما
.دوب هدرک  فذح  ار  ، مهبولق هفلؤم  مهس  ص )  ) ربمایپ تافو  زا  سپ  ، رتمک ای  لاس  هد  ، رمع هک  یلاح  رد.دندرک 

ربمایپ هک  دـسر  یم  رظن  هب  كوکـشم  هک  تسا  نیا  ، درادـن ام  ثحب  عوضوم  رد  يرثا  دـنچ  ره  ، تسا رکذ  لباق  هک  یبلاطم  هلمج  زا 
مهس زا  رتش  دصیس  - دنیوگ یم  نارگداقتنا  هک  نانچ  - نینح گنج  رد  يرازف  نصح  نب  هنییع  سباح و  نب  عرقا  ، نایفس وبا  هب  (ص )
میانغ زا  دارفا  نیا  هب  اعدا ) نیاربانب  ( ) ص  ) ربماـیپ هک  یتروص  رد  ، تسا تاـکز  زا  ، هفلؤم هورگ  مهـس  اریز.دـشاب  هداد  ، مهبولق هفلؤم 

.دریگ یم  قلعت  نآ  هب  سمخ  هکلب  درادن  تاکز  تمینغ  تسا و  هداد  یگنج 

رد فرـصت  قح  دوخ  هک  میانغ  زا  شخب  نآ  ینعی  ، تسا هتخادرپ  میاـنغ  سمخ  زا  رفن  هس  نیا  هب  ص )  ) ربماـیپ هک  دـسر  یم  رظن  هب 
.دنک فرصم  ، یمومع تحلصم  اب  بسانتم  ات  تسا ) ص )  ) ربمایپ نادنواشیوخ  ربمایپ و  ، ادخ مهس  هک   ) تشاد ار  نآ  زا  یمین 

يافلخ نکیل  و.تسا  هدوب  سمخ  زا  یمین  فرـصت  رد  ص )  ) ربمایپ يارب  هک  تسا  یقح  نامه  ياراد  ع )  ) یلع ماما  هک  میدقتعم  ام 
نیا نودب  ، تسا هتـسناوت  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  منک  یمن  روصت  ،و  دنتفرگ هدیدان  ار  قح  نیا  دوخ  تفالخ  مایا  لوط  رد  هناگ  هس 
ماما هک  مینک  ضرف  رگا  یتح.دنک  هدافتسا  قح  نیا  زا  ، دیازفیب ، دندوب هتفرگ  رارق  شربارب  رد  هک  یناوارف  تالکـشم  هب  یلکـشم  هک 

هتشاد قح  (ع )
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ناـشیا هب  ار  میاـنغ  سمخ  زا  یمین  تسا  هتـسناوت  یم  لاکـشا  یب  دزادرپـب و  ، ذوـفن ناـبحاص  هـب  مهبوـلق  هفلؤـم  مهـس  زا  هـک  تـسا 
اریز ! درک یم  تیافک  ، وا هب  تبـسن  لیابق  نارـس  تبحم  بلج  رد  سمخ  فصن  هفلؤم و  مهـس  هک  میریذپب  تسا  لکـشم  زاب  ، دشخبب

.دشاب یمن  ص )  ) ربمایپ نامز  اب  هسیاقم  لباق  ماما  نامز  هک 

دادعت هب  تسا  هدـش  رکذ  ناشمـسا  خـیراترد ، هک  یناسک.دوب  كدـنا  درک  یم  بولق  فیلات  ار  نانآ  ص )  ) ربمایپ هک  یناسک  رامش 
شتآ زونه.دوش  سب  سمخ  فصن  ای  تاکز و  کی  تشه  زا  رتمک  یغلبم  ار  هدـع  نیا  دوب  نکمم.دنـسر  یمن  تسد  ود  ناتـشگنا 

هب تبس  نآ  درک و  تمحرم  رتش  دص  کی  نایفس  وبا  هب  ص )  ) ربمایپ هتبلا.دوب  هدشن  رو  هلعـش  ایند  لام  هب  تبـسن  مدرم  زآ  صرح و 
هب دایز  رایـسب  هک  تسا  یغلبم  نآ  ،و  دـش یم  رانید  رازه  ود  دودـح  رب  غلاب  رتش  دـص  ياـهب.دوب  داـیز  یـششخب  ص )  ) ربماـیپ ناـمز 

.دمآ یم  باسح 

هک ینارس  نآ  و.دندیـسر  یم  رفن  اهنویلیم  هب  ناناملـسم  و.دوب  هدش  رت  هدرتسگ  یمالـسا  تلود  ورملق  ع )  ) ماما تفالخ  نامز  رد  اما 
هکلب اهدص  هب  - دوشگ یم  لوپ  اب  ار  نانآ  نتخاس  یـضار  باب  ، شدوخ يارب  رگا  - تشاد اهنآ  تبحم  بلج  هب  زاین  ع )  ) ماما الامتحا 

یم ربارب  نیدنچ  رب  غلاب  ، یتسود ياهب  و.دش  یم  رگید  نارـس  ياهتـشا  بجوم  هلیبق  سیئر  کی  هب  لوپ  نداد  و.دندیـسر  یم  اهرازه 
.دیسر یم  رازه  اهدص  هب  یهاگ  ،و  مهرد رازه  دص  هب  سیئر  کی  هزیاج  و.دش 

دـصیس داد  روتـسد  هفیلخ  و  دمآ ، نامثع  رادـید  هب  یهورگ  سار  رد  ، يوما دیـسا  نب  دـلاخ  هک  میدرک  لقن  مکی  تسیب و  لصف  رد 
یمکاح زور  نآ  موس  هفیلخ  هک  دوب  یعقوم  لمع  نیا.دـنهدب  وا  هورگ  ياـضعا  زا  کـی  ره  هب  مهرد  رازه  دـص  ،و  وا هب  مهرد  رازه 

نیا نودب  ، مالسا ناهج  رسارس  رد  هدرتسگ  یتردق  اب  ، دوب
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نیا هک  ینارـس  نآ  رگا  و.دشاب  وا  رب  نتفرگ  یـشیپ  ددص  رد  ، یتسود بلج  شـشخب و  لذب و  رد  ای  وا و  تموکح  بیقر  یـسک  هک 
ع)  ) ماما رگا  سپ.دش  یم  غلاب  نویلیم  دص  کی  هب  اهـششخب  عومجم  هنیآ  ره  ، دـندوب یم  رفن  رازه  اهنت  ، دیـسر یم  اهنآ  هب  اهـششخب 

سمخ مامت  هکلب  ; درک یمن  تیافک  ار  نآ  زین  سمخ  فصن  تاکز و  متشه  کی  ، درک یم  زاب  دوخ  يور  هب  ار  اهششخب  نینچ  باب 
یلخاد ياهگنج  لیلد  هب  هک  اریز  ، دوب كدنا  رایسب  ع )  ) ماما تفالخ  نامز  رد  یگنج  میانغ  هک  مینک  شومارف  دیابن  ،و  دوبن سب  مه 

.دوب هدش  فقوتم  یمالسا  تاحوتف  ، دوب هتفرگ  الاب  وا  تفالخ  ياهلاس  رد  هک 

نارـس یتسود  بلج  هب  تبـسن  هیواعم  اب  هک  دوب  روبجم  ، درک یم  زاب  ار  اهـششخب  باـب  ع )  ) ماـما رگا  هک  مینک  شومارف  دـیابن  زین  و 
هب هوشر  تروص  هب  تلود  لاوما  نیرتـشیب  شـشخب  لذـب و  نآ  ياـنعم  ،و  دریگ یـشیپوا  زا  غـلبم  شیازفا  رد  دـهد و  هقباـسم  لـیابق 

دهد و یمن  هزاجا  مالسا  هک  تسا  يرما  نآ  و.تسا  هدوب  اهنآ  قاقحتـسا  دروم  مهـس  تخادرپ  زا  مدرم  هدوت  ندرک  مورحم  ،و  نارس
.دوش یمن  نآ  بکترم  ، بلاط یبا  نب  یلع  دننام  یسک 

؟ تشادن مدقم  مهم  رب  ار  مها  ع )  ) ماما ارچ  -2

ع)  ) ماما تشادن  دوجو  هیلوا  نیوانع  مکح  هب  يوبن  تنـس  ای  نآرق و  زا  مه  یعرـش  زوجم  رگا  یتح  هک  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم 
يرارطـضا دراوم  يارب  ، يوناث ماکحا  هک  اریز  ، دـنکب ار  راک  نآ  دوب  مزـال  رارطـضا  مکح  هب  ع )  ) ماـما رب.درک  یم  ار  راـک  نآ  دـیاب 

یکی تیمها  هک  یلاـح  رد  دنتـشاد  محازت  مه  اـب  ود  نآ  هک  دوب  هتفرگ  رارق  فیلکت  ود  ربارب  رد  ع )  ) ماـما : رگید تراـبع  هب  و.تسا 
دیاب ای  وا  تقیقح  رد.دروآ  ور  نآ  هب  ات  تشادن  دوجو  مه  یموس  هار  ،و  دوب يرگید  زا  شیب 
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تسد زا  ار  رگتیاده  تفالخ  دبا  ات  اهناملسم  هجیتن  رد  داد و  یم  تسد  زا  ار  تفالخ  درک و  یم  تیاعر  ار  تلادع  لاوما  میسقت  رد 
شنانمـشد رب  هک  یتقو  ات  تشاذگ  یم  اپ  ریز  یلاس  دنچ  ار  لاوما  میـسقت  تلادع  درک و  یم  ظفح  ار  دوخ  تفالخ  ای  ،و  دـنداد یم 

ینالوط ياهنامز  ات  ناناملسم  يارب  یقرتم  یتفالخ  مالسا و  يارب  هتسیاش  يا  هدنیآ  هلیـسو  نادب  و.دش  یم  طلـسم  عاضوا  رب  زوریپ و 
ظفح ینعی  يرگید  زا  رتمهم  مالـسا  هدنیآ  زا  يرادـساپ  ینعی  اهنآ  زا  یکی  اما  ، دنتـشاد محازت  مه  اب  فیلکت  ود  نیا.دـش  یم  ظفح 

رب ار  مهم  ماما  ارچ  سپ  تسا  هتـشاد  ترورـض  نآ  سکع  هکلب  هدوبن  زیاـج  رتمهم  رب  مهم  نتـشاد  مدـقم  و.دوب  میـسقت  رد  تلادـع 
؟ تشاد مدقم  رتمهم 

طیارش هک  ار  يزیچ  نآ  تربع  هدید  اب  درادن و  اهنآ  ياه  هزیگنا  لماوع و  خیرات و  ياهدادیور  هب  قیقد  یـشرگن  هک  یـسک  رب  هتبلا 
نکیل و.تسا  ناسآ  لهـس و  ترـضح  نآ  تسایـس  زا  داقتنا  ، دـنک یمن  یـسررب  درک  یم  باجیا  ع )  ) ماما يداقتعا  لوصا  طـیحم و 

ار ماما  تفالخ  تدـم  مامت  هک  ییاهدادـیور  كرد  يارب.دراد  زاین  یحطـس  شرگن  نیا  زا  رتارف  يزیچ  هب  ، یعوضوم نینچ  زا  داقتنا 
یم یگدـنز  اهنآ  رطاخ  هب  ماما  هک  یلوصا  همه  درک و  یم  یگدـنز  نآ  رد  ع )  ) ماما هک  یطیارـش  مامت  تسا  مزـال  ، تسا هتفرگ  ارف 
لبق هک  ار  یلکـشم  طیارـش  زین  و.میرگنب  قیمع  شنیب  اب  ، تخاس یم  دودحم  ار  ماما  لمع  يدازآ  يدایز  رادـقم  هب  هک  ، هچنآ ،و  درک

هجوت تسا ، مزال  اهنیا  همه  رب  هوالع  میهد  رارق  هجوت  دروم  ، تفای يدعاصت  دـنور  يو  تفالخ  اب  نامزمه  تشاد و  دوجو  تعیب  زا 
هب وا  يدنبیاپ  مدع  هجیتن  ، دوب رادروخرب  نآ  زا  ع )  ) ماما نمشد  هک  لمع  يدازآ  نآ  هک  مینک 
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میلست رس  نوناق  ربارب  رد  ات  داد  یم  هزاجا  وا  هب  هک  دوب  یبسانم  طیارـش  هجیتن  نینچمه  ،و  دوب هتفرگ  وخ  شور  نآ  اب  هک  ، دوب لوصا 
.دشاب هتخیسگ  راسفا  راب و  دنب و  یب  درواین و  دورف 

اب مدرم  دیدش  تفلاخم  هشیر.دمآ  لمع  هب  تعیب  ع )  ) ماما اب  ، دناچیپ مه  رد  ار  موس  هفیلخ  یناگدنز  هک  تخس  شروش  نآ  لابند  هب 
ششخب یضارا و  زا  یگرزب  ياهـشخب  نداد  نارای و  نادنواشیوخ و  زایتما  يانبم  رب  هک  دوب  وا  یلام  هنادرخبان  تسایـس  ، موس هفیلخ 

لابند هب  ناگدـننک  تضهن  و.دوب  هدـش  هداـهن  اـهنآ  هب  لاـملا  تیب  زا  هدـمآ  تسد  هب  مهرد  اـهنویلیم  تاـقوا  یـضعب  رازه و  اهدـص 
هب نید  رد  یلابا  ،ال  بلط هافر  تیلقا  ياه  ییوجدوس  زا  ،و  ددرگرب شنابحاص  هب  قح  دـبای و  دوبهب  عاـضوا  دـندوب  لـیام  ناشتـضهن 

.دوش يریگولج  ، ناناملسم هدوت  باسح 

اب ، تموکح تخـسرس  نافلاخم  نیا.دـندرک  تعیب  ع )  ) ماما اـب  دـندوب  هدـیقعمه  ناـشیا  اـب  هک  یناناملـسم  ماـمت  نارگـشروش و  نیا 
ادخ و باتک  هب  لمع  ساسا  رب  ع )  ) ماما اب  اهنآ  تعیب  و.دندوب  قفاوم  شیلام ، تسایس  یمالسا و  تلادع  هب  تبسن  ع )  ) ماما هاگدید 

ناروای ناشیا  مه  و.دـندوب  هتـسیاش  ناناملـسم  نانیا.تسا  هدوبن  اریذـپ  ار  تعیب  ساسا  نیا  رب  زج  مه  ماما  ،و  دوب ص )  ) ربماـیپ تنس 
وا عبط  یـضتقم  هک  هچنآ  ادـبم و  زا  تساوخ  یم  ع )  ) ماما رگا  سپ.دـندوب  مالـسا  ناهج  رد  بلط  حالـصا  ههبج  ناگدـنیامن  قح و 

يوریپ لوپ  هلیـسو  هب  دارفا  یتـسود  بلج  نارگید و  ندرک  یـضار  تسایـس  زا  درادرب و  تسد  ، تلادـع هب  دـیدش  هقـالع  ینعی  ، دوب
زاغآ نامه  رد  ماما  ههبج  ، دوب هدرک  ار  راک  نآ  رگا  هکلب.درب  یمن  نآ  زا  یـسایس  هرهب  - درک یمن  ار  يراـک  ناـنچ  زگره  هک  - دـنک

نامثع دروم  رد  ناشیریگعضوم  نوچمه  یعضوم  وا  نارای  دیشاپ و  یم  مه  زا  ، شتفالخ
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یعقوم - ماما هب  تبـسن  شریظن  یب  صالخا  دایز و  نامیا  مغر  یلع  - رتشا کلام  هک  دیوگ  یم  ام  هب  خـیرات.دنتفرگ  یم  وا  هب  تبـسن 
لتق هـب  ار  درمریپ  نآ  زورید  هـچ  يارب  :» درک ضرع  ، درک نـمی  یلاو  ار  شردارب  ،و  هرـصب رادناتـسا  ار  ساـبع  نـب  هللا  دـبع  ماـما  هـک 

شنادـنواشیوخ هب  وا  نداد  زایتما  زا  یـشان  دروآ  رد  ياـپ  زا  ار  ناـمثع  هک  یتضهن  هک  دوب  نیا  فرح  نآ  زا  شدوصقم  »؟ میدـناسر
؟ دوب یم  هنوگچ  وا  لاثما  رتشا و  يریگعضوم  ، تشاد ار  ناناملسم  لوپ  اب  لیابق  نارس  تبحم  ندیرخ  دصق  ع )  ) ماما رگا  سپ.دوب 

زا دـعب  هک  جراوخ  اریز.دـندوبن  نایوجدوس  لام و  نابلاط  زا  دنتـساخرب  وا  اـب  تفلاـخم  هب  نیفـص  گـنج  زا  سپ  هک  یناـسک  رتشیب 
یم طارفا  تاـیدام  زا  يریگ  هلـصاف  رد  هکلب  ، دـندوب یتـسرپ  لوـپ  زا  دارفا  نیرتاربـم  اـهنت  هن  دـندرک  تفلاـخم  وا  اـب  نیفـص  گـنج 

هب ار  ناشیا  هک  دوب  اهنآ  طارفا  نیمه  ،و  دـندوب صاخـشا  ندرک  یـضار  شزاس و  يراک و  هحماسم  تسایـس  نانمـشد  نانآ.دـندرک 
.دناشک ع )  ) ماما اب  هزرابم  گنج و 

هرانک هک  دوش  یمن  لیلد  وا  دوجو  نکیل  و.دندش  یم  ادیپ  زین  ثعـشا  نوچمه  یقفانم  نادرم  ع )  ) ماما ناوریپ  نایم  هک  تسا  یعیبط 
یم ع )  ) ماما هک  تسین  نآ  لیلد  زین  و.تسا  هدوب  اهنآ  یتسرپ  لوپ  هجیتن  ع )  ) ماما دـض  رب  نمـشد  اب  یناـبت  ماـما و  زا  ناـشیا  يریگ 
راک وا  دض  رب  دندوب و  یضاران  ماما  زا  اهنآ  زا  یهورگ  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح  سپ.درخب  ار  اهنآ  ییاهششخب  اب  ، تسا هتسناوت 
رظن رد  ار  يرعشا  یسوم  وبا  لاثم  روطب  ( . ع  ) ماما نمشد  هب  اهنآ  ینطاب  شیارگ  ببس  هب  هکلب  ، ماقم ای  لام و  رطاخ  هب  هن  ، دندرک یم 

اب رگا  هک  دوب  یسک  ،و  دوب هدرک  - یمالسا رهش  نیرتگرزب  - هفوک رادناتسا  ار  وا  ع )  ) ماما هک  میریگب 
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هار وا  نکیل  و.دنک  ظفح  ع )  ) ماما تفالخ  تدم  مامت  رد  ار  دوخ  ماقم  تسناوت  یم  ، درک یم  يوریپ  وا  زا  ،و  درک یم  يراکمه  ماما 
كانرطخ شماقم  يارب  راک  نآ  هک  نیا  هب  ملع  اب  ، درک باختنا  ار  ع )  ) ماما ندرکن  يرای  رب  مدرم  کیرحت  و  ع )  ) ماـما اـب  تفلاـخم 
.تسا هدوب  ع )  ) ماما نانمشد  يوس  هب  وا  یبلق  شیارگ  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  اهنت  هکلب  دوبن  ماقم  ای  لام  رطاخ  يارب  راک  نآ.تسا 

هزیگنا هک  نیا  ای  ،و  هدوب یسوم  وبا  يریگعضوم  هب  تهابش  یب  ع )  ) ماما هب  تبـسن  وا  لاثما  ثعـشا و  عضوم  هک  منک  یمن  روصت  نم 
ناونع هب  ، تسناوت یمن  ع )  ) ماـما ، دـندوب اـیند  لاـم  ناـبلاط  وا  لاـثما  ثعـشا و  رگا  یتح.تسا  هدوبن  وا  ياـه  هزیگنا  دـننامه  شیاـه 
یتسود ، دوب هدرک  ار  راـک  نآ  رگا.دـنک  بلج  لوپ  اـب  ار  اـهنآ  رظن  ، هدـیزرو يرادمتـسایس  نوچمه  اـی  لوصا و  هب  دـقتعم  یـصخش 

زا بانتجا  رد  هک  ار  یناسک  ینمشد  نامز  و.داد  یم  تسد  زا  ، دندوب یمیمـص  مالـسا  هب  تبـسن  هک  ار  ناعبات  ،و  باحـصا زا  یعمج 
لام زا  هدافتـسا  ءوس  اب  هسیاقم  لـباق  هک  یکچوک  لـیلد  هب  ، دـندش جراوخ  ءزج  نآ  زا  دـعب  هک  یناـیراق  دـننام  دنتـشاد  طارفا  هاـنگ 

( دندش روهشم  جراوخ  هب  اهدعب  هک   ) نایراق عضوم  اب  تیمکح  نییعت  دروم  رد  شعـضوم  هچ  رگا  - ثعـشا.تخادنا یم  ولج  ، تسین
ياراد جراوخ  عضوم  اب  وا  عضوم  هک  نیا  مغر  یلع  ، تشادـن نیفـص  دربن  زیگنا  مغ  نایاپ  هب  لوصو  رد  يدایز  ریثات  - دوبن گنهامه 

دنـسپان دـندوب و  نید  رد  لـمع  تدـش  رادـفرط  یناداـن  يور  زا  هک  دارفا  نیا  يریگ  ههبج.دوب  يداـیز  فـالتخا  اـب  هزیگنا  عوـن  ود 
دوب و هدش  يزیت  ياهنادـند  هلزنمب  ثعـشا  يریگعـضوم  يارب  هک  تسا  يزیچ  نامه  ، ار نآرق  هب  توعد  نتفگن  خـساپ  اهنآ  ندرمش 

.تشاد گنج  نایرج  رب  يدایز  ریثات 

شیپ عاضوا  هب  فرژ  یشرگن  نینچمه 
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ام يارب  ، دنداد یم  لیکشت  ار  وا  نارای  هعومجم  هک  يرـصانع  دش و  يزیر  یپ  لوصا  نآ  رب  تعیب  هک  یلوصا  و  ع )  ) ماما اب  تعیب  زا 
هدوبن دشاب  مالسا  عرش  نیناوق  قباطم  هک  یملاس  تسایس  تسا  هتـشاد  نایرج  یمومع  لاوما  میـسقت  رد  هک  یتسایـس  ، دنک یم  تباث 

وا هب  - درک یم  هزرابم  اهنآ  رطاخ  هب  هک  یلوصا  وا و  یگدنز  لوصا  هک  يدـح  نآ  رد  - ماما رب  طیحم  طیارـش  هک  یتسایـس  اما  ، تسا
.تسا هدوب  هنامیکح  ، داد یم  هزاجا 

یم یماظن  یـسایس و  نایز  دوخ  دندرک ، یم  داهنـشیپ  نارگداقتنا  هک  - درک یمن  زگره  -و  دوب هدرک  ار  يراک  نانچ  ع )  ) ماما رگا  و 
.تسا هدش  مسجم  ع )  ) ماما تیصخش  رد  هک  دوب  هداد  تسد  زا  ار  يا  هنومن  يربهر  يوگلا  اهنت  زین  مالسا  خیرات  ،و  دید

مهن تسیب و  لصف 

؟ دوب بانتجا  لباق  ریغ  نیفص  دربن  ایآ  -1

وزاب هب  تسد  طابترا  دـننام  رگید و  تخرد  اب  ییامرخ  تخرد  هطبار  دـننام  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هب  تبـسن  نم  یگتـسویپ  طاـبترا و  »
ات دیـشوک  مهاوخ  يدوزب  و...منادرگ  یمنرب  يور  ناشیا  زا  ، دنوش هارمه  ، نم اب  دربن  يارب  برع  مامت  رگا  هک  ادخ  هب  دـنگوس.تسا 

« دوش ادج  ، هدـش ورد  هناد  زا  هخولک  هک  نیا  ات  مزاس  كاپ  [ هیواعم ] نوگنرـس دـبلاک  نیا  هنوگژاو و  صخـش  نیا  زا  ار  نیمز  هک  نیا 
( . 1)

و.مرادن یـساره  یکاب و  دشاب  رپ  نیمز  يور  مامت  اهنآ  زا  موش و  وربور  اهنت  شنارای ) هیواعم و   ) ناشیا اب  نم  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  »
رواب نیقی و  مراگدرورپ  بناـج  زا  مهاـگآ و  دوخ  فرط  زا  منآ ، رب  دوخ  هک  یتیادـه  دـنراتفرگ و  هک  ناـنآ  یهارمگ  هراـب  رد  نم 

نادرخ و یب  تما  نیا  روما  رب  هک  تسا  نیا  زا  نم  هصغ  یلو.مراودـیما  قاتـشم و  شیوـکین  شاداـپ  دـنوادخ و  تاـقالم  هب  ،و  مراد
نامالغ ار  ادخ  ناگدنب  دننک و  تسد  هب  تسد  ناشدوخ  نیب  ار  ادخ  لام  ،و  دننک ینارمکح  یتسرپرس و  ناشیا  ناراکدب 
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(( ع  ) یلع ماما  ( . ) 2 « ) ...دندرگ دحتم  بزح  کی  رد  ناراکدب  اب  زیتس و  رد  ناکین  اب  و.دنزاس  دوخ 

هلیـسو هب  ییاورماـک  تموکح و  هب  ندیـسر  ار  دوخ  فدـه  نیرتـمهم  هک  دوـب  يا  هفرح  رادمتـسایس  کـی  بلاـط  یبا  نب  یلع  رگا 
ياقبا اـب  هک  دوب  ناـسآ  ماـما  يارب  ، دوب یم  تواـفت  یب  ، دـمآ یم  شیپ  هدـنیآ  ياهلـسن  يارب  هچنآ  دروم  رد  داد و  یم  رارق  تنطلس 

زا ع )  ) یلع يزاین  یب  ثعاب  اهزیچ  نیا  و.درادـهگن  یـضار  ار  يو  ، دوخ زا  سپ  وا  هب  تفالخ  هدـعو  اب  ماـش و  تموکح  هب  هیواـعم 
.دوب يو  بناج  زا  کمک  یتسود و  بلج  نماض  هیواعم و  اب  هزرابم  ییورردور و 

ارچ.دنزادرپب فازگ  دنچ  ره  ییاهب  دوخ ، بولطم  هب  یبایتسد  يارب  هک  دنراد  ار  نآ  یگدامآ  تنطلس  ناگتفیـش  هک  تسا  یقطنم  و 
لیبق نیا  زا  ع )  ) ام ماما  نیقی  عطق و  روطب.دـننک  یم  فرـص  نآ  هار  رد  هک  تسا  ییاهبره  زا  رتدنمـشزرا  اـهنآ  رظن  رد  ، تنطلـس هک 

شرظن رد  هک  ار  يزیچ  ات  تشادن  یگدامآ  تهج  نآ  زا  تسا و  هتشادن  يو  رظن  رد  یـشزرا  دوخ  يدوخب  تردق  سپ.تسین  دارفا 
نآ رب  ینـشور  لـیلد  تشذـگ  ماـما  ياهیریگعـضوم  هـب  عـجار  رتـشیب  هچنآ.دـنک  لذـب  ، نآ هـب  ندیــسر  هار  رد  دوـب  نآ  زا  رتاـهبرپ 
نآ لـباقم  رد  ییاـهب  تخادرپ  زا  وا  ،و  دـش هـضرع  وا  رب  تفـالخ  اروـش  زور  رد  هـک  دـهد  یم  یهاوـگ  یلع  هراـب  رد  خـیرات.تسا 

يدراوم رد  ، داد یم  هدعو  فوع  نب  نامحرلا  دـبع  هب  هملک  نآ  رد  هک  دوبن  هملک  کی  زج  تفالخ  ياهب  زور  نآ  و.درک  يراددوخ 
يارب هک  نیا  زا  درک  يراددوخ  وا  هک  یتسارب.دـنک  یم  لـمع  نیخیـش  شور  هب  تسا  هدیـسرن  يوبن  تنـس  اـی  نآرق و  زا  یـصن  هک 

زا دوب  دقتعم  وا  اریز  ، دزادرپب زین  ار  كدنا  ياهب  نامه  تفالخ  هب  ندیسر 
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اهنآ شور  رد  ییاهاطخ  - ناشیا ینید  دنمجرا  ماقم  مغر  یلع  - وا هک  نیا  يارب  ،و  تسا تعیرش  هب  رتهاگآ  هتسجرب  یباحـص  ود  نیا 
هک یباحـص  ود  شور  هب  راتفر  هدعو  نداد  زا  تفالخ  هب  ندیـسر  هار  رد  هک  یـسک.تسناد  یمن  اور  ار  اهنآ  زا  يوریپ  هک  دـید  یم 
وا زا  هیواعم  هک  دهدب  ار  يزیچ  تفالخ  هار  رد  هک  تشاد  راظتنا  وا  زا  دـیابن  ، دـنک یم  يراددوخ  دنتـسه  ینید  نشور  هقباس  ياراد 

.تسا کیرات  ینید  هقباس  ياراد  وا  هک  یلاح  رد  دهاوخ  یم 

یلع رگا.دوب  ریظن  یب  دوخ  عون  رد  يدرمتلود  هکلب  دشاب  تنطلـس  هب  ندیـسر  شفده  هک  دوبن  يا  هفرح  رادمتـسایس  کی  ع )  ) یلع
يرگید صخش  رد  شداعبا  مامت  اب  هک  نیا  نودب  ، دنام یم  تینهذ  ملاع  رد  یمالـسا  يوگلا  ص )  ) ربمایپ زا  دعب  ، دوبن بلاط  یبا  نب 
تموکح هب  ندیسر  قیرط  زا  ار  نآ  ققحت  دصق  ع )  ) ماما هک  دوب  یفده  ، نآ هدنیآ  ياهلـسن  حالـص  تما و  حالـص.دنک  ادیپ  مسجت 

: دوب ریز  ياهفده  هب  ندیشخب  ققحت  ، نآ زا  دوصقم  ،و  تشاد

.یشک هرهب  یبلط و  هاج  ، ملظ هب  نداد  همتاخ  ،و  ناملسم ریغ  ناملسم و  مدرم  نایم  تلادع  شرتسگ  -1

هب ، گنهامه مجـسنم و  یگدـنز  کی  هب  نیناوق  نآ  هب  ياکتا  اب  هعماج  ندیـسر  ،و  هعماج رد  یمالـسا  نیناوق  هب  ندیـشخب  طلـست  -2
.ددرگ مدرم  ياه  هدوت  دارفا و  تعیبط  ءزج  یمالسا  تلاسر  ریسم  رد  تکرح  هک  يروط 

.تلاسر ناوریپ  يارب  ص )  ) ربمایپ ياهتنس  نآرق و  كرد  ندرک  ناسآ  -3

.هدنیآ ياهلسن  يارب  یمالسا  حیحص  یگدنز  همادا  نیمات  -4

سپ هک  دـسیونب  ار  یبلطم  شتما  يارب  درک  هدارا  هک  يزور  نآ  ، دوب ص )  ) ربمایپ تساوخ  نامه  ع )  ) ماما تساوخ  رگید  ترابع  هب 
رد هک  تسا  ع )  ) ماما نامه  کنیا  ، دناشک ههاریب  هب  هدش  نیمضت  هار  زا  ار  وا  تما  یسایس  طیارش  نوچ  و.دنوشن  هارمگ  زگره  وا  زا 

رظن
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نیا هک  تسوا  هدهع  رب  و.تسا  هدیسر  تموکح  هب  ، دش یم  مسجم  یهارمگ  لباقم  رد  تما  يارب  يا  هناوتشپ  ناونع  هب  ص )  ) ربمایپ
هب درف  نیرتاناد  وا  هک  اریز.دـهد  ماـجنا  ار  راـک  نآ  ، دـنک تعاـطا  وا  زا  تما  رگا  هک  دراد  ار  نآ  ناوت  وا  و.دـشخب  ققحت  ار  راـظتنا 
هب وا  و.تساهنآ  هب  لمع  یمالـسا و  تاـمیلعت  شرتسگ  هب  مدرم  نیرتدـنم  هقـالع  وا  مه  تسادـخ و  لوسر  ياهتنـس  ادـخ و  باـتک 

دومنهر نشور  هار  هب  ار  ناناملسم  دناوت  یم  هک  تسا  ناملـسم  درف  نیرت  هتـسیاش  ، هباحـص ناگرزب  و  ص )  ) ربمایپ صخـش  تداهش 
هدارا نیرت  يوـق  شنیب و  نیرتـفرژ  زا  هداـهن و  نـیمز  هحفـص  رب  اـپ  هـک  تـسا  یـسک  نـیرت  عاجـش  ص )  ) ربماـیپ زا  سپ  وا  و.دوـش 

.تسا رادروخرب 

اریز.دراد تافانم  دوش  یم  طوبرم  فده  نآ  ققحت  هب  هچنآ  مامت  اب  تموکح  رد  وا  ریاظن  هیواعم و  ياقبا  هک  دوب  دقتعم  ع )  ) ماما و 
هدروآ تـسد  هـب  يورین  اـب  شا و  یکریز  اـب  وـمه  و.تـسا  تردــق  لوـپ و  هتفیــش  ، وـجدوس ، بـلط تـصرف  دوـخ  تاذ  رد  هیواـعم 

مامت تموکح  هب  هدـنیآرد  وا  ندیـسر  بجوم  ، ماش تموکح  رد  وا  ياقبا  هک  دـید  یم  ع )  ) ماما و.تساـهبلط  تصرف  نیرتکاـنرطخ 
يوما و تموکح  رارقتـسا  نآ  ،و  دراد دوجو  نآ  زا  رتدب  يرطخ  اج  نیا  رد  اریز  ، تسین رطخ  همه  نیا  و.دـش  دـهاوخ  مالـسا  ناهج 

.تسا نایوما  نایم  ، تردق ندش  تسدب  تسد 

تلادـع شرتسگ  ع )  ) ماما فدـه  رگا  تسا  هدرک  یم  رکف  تسرد  الماک  ع )  ) ماما هک  درک  تباـث  هیما  ینب  تموکح  نارود  اهدـعب 
یمالسا حیحص  تایح  همادا  نیمات  يوبن و  ياهتنس  نآرق و  كرد  ندرک  هداس  هعماج و  نایم  یمالسا  نیناوق  طلـست  مدرم و  نیب  رد 
ياـهنوخ نتخیر  يراکمتـس و  ، ییوج دوس  ، یبلط هاـج  يوگلا  زج  يزیچ  ناـیوما  رگید  هیواـعم و  تنطلـس  .دوب  هدـنیآ  ياهلـسن  رد 

نیناوق نتفرگ  هدیدان  ، كاپ
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تداهـش نیفـص و  ياهراتـشک.دوبن  مالـسا  تقیقح  حور و  زا  هدنیآ  ياهلـسن  ندرک  رود  هدننک و  هارمگ  تامیلعت  شرتسگ  ، مالـسا
هب اهربنم  يور  ییوگازسان  البرک و  هعجاف  دنتشادنرب و  تسد  ع )  ) یلع نییآ  زا  هک  نیا  لیلد  هب  ، شا هتسیاش  نارای  يدع و  نب  رجح 
هاج ، يراکمتـس رد  نآ  يور  هدایز  يوما و  تموکح  تشرـس  رهاـظم  زا  ییزج  رگم  دوبن  اـهنیا  همه  ، لاـس داـتفه  لوط  رد  ع )  ) یلع

.مالسا تعیرش  زا  نداتفا  رود  یبلط و 

دننک یم  داهنشیپ  ع )  ) ماما هب  سابع  نبا  هریغم و  -2

حیضوت

ره - ار هیواعم  ياقبا  داهنـشیپ  وا  هب  دمآ و  ماما  دزن  تفرگ  ماجنا  تعیب  هک  نیا  زا  سپ  ، یفقث هبعـش  نب  هریغم  هک  دنک  یم  لقن  خیرات 
دوخ رظن  رد  تشاد  فارتـعا  هک  یلاـح  رد  ، تشگرب ع )  ) ماـما دزن  هریغم  هرابود.تفریذـپن  ار  وا  رظن  ماـما  ،و  درک - تقوم روطب  دـنچ 

هب دورو  دـصق  زین  دوخ  هک  دـید  یلاح  رد  ع )  ) ماما هناخ  نوریب  ار  وا  سابع  نبا.درک  ار  هیواـعم  لزع  داهنـشیپ  ،و  تسا هدرک  هابتـشا 
هدش لدب  در و  هریغم  نیب  وا و  نیب  هک  ییاهفرح  هب  عجار  وا  زا  ، درک تاقالم  ع )  ) ماما اب  سابع  نبا  هک  یعقوم  و.تشاد  ار  ماما  لزنم 
رظن رد  هریغم  هک  درک  ضرع  ع )  ) ماما هب  ساـبع  نبا  ، تخاـس هاـگآ  هریغم  ضقاـنتم  داهنـشیپ  ود  زا  ار  وا  ماـما  نوچ  ،و  دیـسرپ تسا 

رد هیواعم  نتـشاذگ  یقاب  هک  درک  دـیکات  وا  و.تسا  هدـیزرو  تناـیخ  وا  هب  شمود  رظن  رد  هدرک و  یهاوخ  ریخ  وا  هب  تبـسن  شلوا 
دهاوخ لهـس  ع )  ) ماـما يارب  شنتخاـس  راـنکرب  ، درک تعیب  هیواـعم  هک  نیا  زا  سپ  هتبلا.تسا  تحلـصم  ، تقومروطب ، شدوـخ تسپ 

ندراذـگ یقاب  اب  زگره  دـنک و  هحماسم  دوخ  نید  رد  ، تساوخ یمن  وا  هک  اریز  ، درک يراشفاپ  دوخ  عضوم  رد  ع )  ) ماما نکیل  و.دوب 
میدق ناخروم  زا  يرایسب  رب.درکن  تقفاوم  - زور کی  یتح  - دوخ ماقم  رد  هیواعم 
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یم لمع  اهنآ  داهنـشیپ  هب  ع )  ) ماما رگا  و.تسا  هدوب  تسرد  هریغم  ساـبع و  نبا  داهنـشیپ  هک  تسا  هدـش  تباـث  روط  نیا  ، رـصاعم و 
نیا ياج  هب  ع )  ) یلع تفالخ  نارود  ،و  دنک لزع  ار  هیواعم  اهدعب  تسناوت  یم  تشادن و  نیفـص  گنج  رد  يریگرد  هب  يزاین  درک 

.دش یم  رادروخرب  شمارآ  تابث و  زا  ، دشاب ناوارف  ياهیزیرنوخ  اهگنج و  زا  رپ  هک 

هیما ینب  يرکف  طخ  هیواعم و  هب  تبسن  وا  تخانش  و  ع )  ) یلع فرژ  شنیب  ، دنا هتسناوتن  ، دنراد يداقتعا  نینچ  هک  یناسک  نم  رظن  هب 
زین سابع  نبا.دـنا  هدیجنـسن  ار  وا  يراک  طاـیتحا  يزاورپدـنلب و  هیواـعم و  یکریز  ، لاـح نیع  رد  و.دـننک  كرد  ، دـیاب هک  ناـنچ  ، ار

.تسا هدش  هابتشا  ود  بکترم 

تموکح هب  هیما  ینب  هک  تفایرد  دـسرب ، تموکح  هب  هک  نآ  زا  شیپ  اهلاس  ، شیوخ يریگ  هجیتن  تردـق  قیمع و  شنیب  اب  ع )  ) ماما
اب هک  نیا  زا  شیپ  اروـش و  ناـمز  رد  ار  بلطم  نیا  ع )  ) ماما.دـینادرگ دـنهاوخ  تسد  هب  تسد  دوـخ  ناـیم  ار  نآ  دیـسر و  دـنهاوخ 

دنهاوـخ برقم  ناـمثع  دزن  يدوزب  ناـشیا  هک  مناد  یم  نم  :» تـفگ ساـبع  شیوـمع  هـب  زور  نآ.دوـب  هدوـمرف  دـننک  تـعیب  ناـمثع 
( . 3 « ) ...دنادرگ دنهاوخ  تسدب  تس  دوخ  نایم  ار  تموکح  هیما  ینب  دورب  ایند  زا  دوخ  لجا  هب  ای  دوش و  هتشک  وا  رگا...دش 

یلاو ، رمع نامز  رد  هیواعم.تسا  بلطم  نیا  شخب  ماهلا  ، دـنرادروخرب یفرژ  شنیب  زا  هک  یناـسک  يارب  ، دوخ ، اهدادـیور دـنور  هتبلا 
يزوت هنیک  فالتخا و  زا  ار  اروش  ياضعا  مود  هفیلخ  هک  ، دوب هدـش  دـنمورین  يدـحب  ، رمع نامز  رد  دوب و  هدـش  ندرا  ماش و  قطاـنم 

هب ار  نآ  شتاـفو  زا  شیپرمع  نوـچ  و  ( 4  ) دـنوش عقاو  هیواعم  بولغم  تفالخ  رما  رد  ادابم  ، تشاد یم  رذـحرب  رگیدـکی  هب  تبـسن 
هب ربخ  نآ  ندیسر  و.دوب  هدیسر  هیواعم  شوگ  هب  نخس  نیا  هک  تسین  يدیدرت  سپ  ، دوب هدروآ  نابز 
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زا ار  تفالخ  دناوتب  هک  دزادنیب  يزور  رکف  هب  ار  وا  ،و  دزودـب عمط  مشچ  تفالخ  هب  رتشیب  هچ  ره  هک  ، دوب یفاک  دوخ  ، هیواعم شوگ 
.دربب نوریب  هباحص  ناگرزب  تسد 

ناگرزب زا  هدع  نآ  صوصخم  ناناملـسم  رظن  رد  تفالخ  هک  اریز.دسرب  تفالخ  هب  دـناوت  یمن  یعیبط  هار  زا  هک  تسناد  یم  هیواعم 
مالـسا هار  رد  ص )  ) ربمایپ راگزور  رد  ،و  هدـیزرو صالخا  مالـسا  هب  تبـسن  هتفریذـپ و  ار  مالـسا  نارگید  زا  شیپ  هک  دوب  هباـحص 

،و دوب يراذـگناینب  شرتسگ و  لحارم  نیتسخن  رد  یمالـسا  تلود  مالـسا و  هک  یماگنه  نآ  رد  مه  نآ  دـندوب ، هدرک  داهج  اهتدـم 
نانمـشد مدقم  فص  رد  - هفیذـح وبا  نامثع و  زجب  - هیما ینب  مامت  هیواعم و  دوخ  هیواعم و  ردـپ  نایفـس  وبا.دوبن  دارفا  نیا  زا  هیواعم 
دندرواین مالسا  و.دنداد  یم  بیترت  ییاهگنج  وا  دض  رب  ص )  ) مالسا ربمایپ  مالـسا و  يدوبان  دیما  هب  ،و  دندوب وا  نید  و  ص )  ) ربمایپ

.دوب گرم  زا  ناشیا  تاجن  هلیسو  اهنت  اهنآ  ندروآ  مالسا  هک  نیا  زا  دعب  دش و  حتف  ناناملسم  تردق  اب  هکم  هک  نیا  زا  سپ  رگم 

دوب مزال  ، دننک لقتنم  ص )  ) ربمایپ نانمشد  هب  ناشیا  ناگدبز  و  ص )  ) ربمایپ نیـشیپ  باحـصا  زا  ار  تفالخ  ناناملـسم  هک  نیا  يارب 
مالـسا تشونرـس  رب  تردـق  روز و  اب  توبن  ماـقم  نانمـشد  هک  نیا  اـی  ،و  دـننک ادـیپ  دوخ  يرکف  شور  رد  زیمآ  نونج  یفارحنا  هک 

.دوبن رت  هدنبیز  تفالخ  هب  نایفس  وبا  شردپ  زا  هیواعم  ناناملسم  رظن  رد.دنبای  الیتسا 

هدروآرب ار  اهیوما  نامرآ  تفالخ  هب  وا  ندیسر  دیسر و  تفالخ  هب  نامثع.درکن  غیرد  نایفس  وبا  رـسپ  زا  ار  اهتـصرف  ، راگزور ، هوالعب
تیصخش مکح  هب  میتفگ ) مکی  تسیب و  لصف  رد  هک  نانچ   ) نامثع سپ.داد  رارق  دوخ  ياهایؤر  یمدق  دنچ  رد  ار  اهنآ  درک و 
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روبع کیرات  هنیـشیپ  اب  هیما  ینب  هب  ، كاپ میدـق  باحـصا  زا  نآ  رب  تفالخ  داد  یم  ناکما  هک  دـیدرگ  یلپ  دـننامه  ، شیوخ هناگود 
ار دوخ  ياهومع  رـسپ  هک  دوب ، يوما  يدرف  دوخ  لاح  نیع  رد  دوب  ناشیا  ناکاپ  زا  میدق و  باحـصا  زا  هک  نیا  اب  نامثع  اریز  دنک ،
ای ،و  دـهد لاقتنا  ناشیا  هب  ار  تفالخ  ات  درک  یم  راداو  ، ناشیا هب  يو  یگتـسبلد  ، لقع ياضتقم  هب  و.تشاد  یم  تسود  دـح  زا  شیب 

.دنهد رارق  تفالخ  هب  ندیسر  هلیسو  ار  وا  ، دندیسر تفالخ  هب  هک  اهنآ  ینعی  ، شیاهومع رسپ 

دندوب عمج  هیما  ینب  هک  یـسلجم  رد  ومه  و.دوب  هتفاـیرد  ار  نآ  درک  تعیب  ناـمثع  اـب  هک  یعقوـم  دوـخ  یکریز  اـب  نایفـس  وـبا  هتبلا 
یم دـنگوس  نآ  هب  نایفـس  وـبا  هک  هچنآ  هب  دـنگوس.دییابرب  نارگید  گـنچ  زا  ییوـگ  نوـچ  ار  تفـالخ  ! هـیما نادـنزرف  يا  :» تـفگ

نایفـس وبا  ناهد  زا  نانخـس  نیا  هک  یعقوم  دیدج  هفیلخ  هک  تسا  نیا  لقع  ياضتقا  »و  ...یخزود هن  دراد و  دوجو  یتشهب  هن  ، دروخ
یصخشم رکفت  زرط  زا  تیاکح  نانخس  نیا  نکیل  ،و  تسا هدرک  شاخرپ  وا  هب  هک  نیا  ای  ،و  دوبن رـضاح  سلجم  نآ  رد  ، دمآ یم  رد 

.دندوب شالت  رد  نآ  هب  نتفای  تسد  يارب  هراومه  هک  يزیچ  نآ  ،و  دنک یم  هیما  ینب  نایم  رد 

شتموـکح ورملق  اریز.دـیازفیب  ربارب  نیدـنچ  ، تشاد مود  هفیلخ  ناـمز  رد  هک  ییورین  هب  اـت  داد  ناـکما  هیواـعم  هـب  ناـمثع  تفـالخ 
گرزب هیروس  هب  زورما  هک  دـش  ینیمزرـس  ماـمت  رادناتـسا  وا  هجیتن  رد.تفرگ  ارف  ار  نیرـسنق  صمح و  ، نیطـسلف تفاـی و  شرتـسگ 

نیا دوب ، رمع  دیدش  تبقارم  تحت  هتـسویپ  هک  نیا  اب  ، دوب هدرک  شرتسگ  هب  عورـش  رمع  مایا  رد  هیواعم  تردق  رگا  و.تسا  روهـشم 
نامثع دهع  رد  هیواعم  راک  ،و  دش دازآ  یتبقارم  عون  ره  زا  ،و  تفای شرتسگ  نامثع  نامز  رد  تردق 
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لسوتم وا  هب  ناضرتعم  نافلاخم و  یلامـشوگ  يارب  هفیلخ  هک  يدحب  دش  رتدنمورین  هفیلخ  صخـش  زا  و.تفرگ  الاب  یکانـسرت  روطب 
رارق ، دـنمورین يوق و  يدرمتلود  رظن  ریز  اهنآ  مامت  ات  دـندش  یم  هداد  لاقتنا  ماش  هب  قارع  زاجح و  زا  نافلاخم  ، هک يروطب  ، دـش یم 

.دنریگ

ار اهیرادرب  هرهب  نیرتشیب  اهتـصرف  زا  تخادرپ و  یم  یـشیدنا  هراچ  هب  هکلب  دهدب  تسد  زا  هداس  ار  اهتـصرف  هک  دوبن  یـسک  هیواعم 
نارس وا  ، درک مادقا  ، رمع تفالخ  نامز  زا  دوخ  ياپ  ياج  ندرک  مکحم  دوخ و  راک  ندرک  اجرباپ  هب  تبـسن  وا  تقیقح  رد.درک  یم 

یماظن ظاحل  زا  هچ  ، تشاد یماظن  تمدخ  ناوت  هک  ار  سک  ره  درک و  یم  بذج  ، دوخ هنادنمتواخس  ياهـششخب  لذب و  اب  ار  لیابق 
ناـهج رد  یتبرـض  يورین  نیرتگرزب  بحاـص  ناـمثع ، دـهع  رخاوا  رد  هک  يدـحب  تفرگ  یم  دوخ  تمدـخ  هب  یناور  هبنج  زا  هچ  و 

ماش رد  ناناملـسم  لاملا  تیب  زا  موادم  روطب  ار  دوخ  هنایلاس  يررقم  ناشناگدرب  نادنزرف و  هارمه  هب  رفن  رازه  دص  کی.دوب  مالـسا 
.دندرک یم  تفایرد 

رگا هک  تسا  كرد  لباق  يدـج  روطب  ، دوب شتـسود  ومع و  رـسپ  وا  اریز  ، دـید یم  ار  دوخ  تفالخ  هلیـسو  نامثع  دوجو  رد  هیواـعم 
ياضف دـش و  تخـس  اهراک  هک  یماگنه.درک  یم  نییعت  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  هیواعم  ، دوب هدرک  ظفح  ار  دوخ  تینما  ناـمثع  نارود 

زا تـفرگ  میمــصت  هیواـعم  ، دـش یم  کـیدزن  هـفیلخ  هـب  راـبگرم  يا  هعجاـف  و.درک  یم  رطخ  مـالعا  هدرتـسگ  یبوـشآ  اـب  یــسایس 
.دناسرب دوخ  فده  هب  رتدوز  ار  وا  هک  دزاسب  يا  هلیسو  هفیلخ  ياهیراتفرگ 

خـساپ هک  نیا  زا  درک  يراددوخ  هفیلخ  یتـقو.دوش  یهتنم  شدوخ  ینیـشناج  هب  هک  دـناشکب  یهار  هب  ار  هفیلخ  تساوخ  یم  وا  هتبلا 
دـیدشت و ار  وا  لکـشم  هکلب  ، درک يراددوخ  ، دـنک عافد  شیاهیراتفرگ  ربارب  رد  وا  زا  هک  نیا  زا  مه  هیواعم  ، دـهدب هیواـعم  هب  یتبثم 

هبلاطم زا  ات  درک  عیرست 
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.دروآ مهارف  تفالخ  هب  لوصو  يارب  يا  هلیسو  هفیلخ  نوخ 

.دنک لقتنم  ماش  هب  ار  يو  شناج  ظفح  يارب  ات  ، درک توعد  وا  زا  درک  یم  دیدهت  ار  نامثع  رطخ  هک  یعقوم  ، هیواعم

نامثع يارب  ، تفالخ زا  هک  نیا  ات  دهد  رارق  دوخ  تیامح  تحت  ار  هفیلخ  هک  دوب  نیا  ماش  هب  هفیلخ  لاقتنا  میمـصت  زا  هیواعم  فده 
دوخ ینیشناج  هب  ار  هیواعم  نامثع  هک  دوش  یهتنم  اجنآ  هب  راک  ماجنارس  دشاب و  هدوب  هیواعم  رایتخا  رد  ، نآ تقیقح  یلو  دنامب  یمان 

.دنک نییعت 

هنیدـم و یکیدزن  هب  یهاپـس  مازعا  اب  تشاد  ناکما  هیواعم  يارب  هک  یتروص  رد.دادـن  تبثم  خـساپ  هیواـعم  يادـن  هب  هفیلخ  نکیل  و 
یلع - هیواعم اما.دنک  يریگولج  ، هفیلخ هب  یتبیصم  نانچ  دورو  زا  ، وا تساوخرد  ماگنه  هب  ، هفیلخ زا  عافد  يارب  نآ  نتشادهگن  هدامآ 

رکشل هک  داد  روتسد  هاپس  هدنامرف  هب  داتـسرف و  یهاپـس  وا  هک  دنیوگ  یم  و.درکن  کمک  - تساوخ کمک  وا  زا  هفیلخ  هک  نیا  مغر 
نآ رد  ار  شیوخ  تحلصم  وا  هتبلا  ، دسرب روتسد  - هیواعم زا  نامثع  ضوع  - هک یتقو  ات  دهدن  تکرح  درادهگن و  هنیدم  نوریب  رد  ار 

یهاوخنوخ هب  وا  هک  دنک  نالعا  مدرم  هب  دنک و  هبلاطم  ار  وا  نوخ  دوخ  ات  دراپسب  بالقنا  ریـشمش  زیت  مد  هب  ار  نامثع  هک  دوب  هدید 
دوخ یعیبط  رکفت  هار  زا  ار  اهنآ  يو  ، دنوش هتخیگنارب  مدرم  ياه  هدوت  بیترت  نیا  هب  و.تسا  هدرک  مایق  هدش  هتشک  مولظم  هک  هفیلخ 

تساوخ اهنت  دناسرب و  نایاپب  ار  دوخ  هتـساوخ  فده و  هک  نیا  يارب  ، تخاس فرحنم  ار  اهنآ  نونج  دح  ات  هلیـسو  نیا  هب.درب  نوریب 
.دوب نامه  وا 

تسا نآ  رب  لیلد  دوخ  ص )  ) ربمایپ ياهرادشه 

یم رارق  دییات  دروم  ار  شنامرآ  هب  هیواعم  ندش  کیدزن  هک  ، دوبن تموکح  هب  ندیـسر  يارب  یگدامآ  هدـمآ و  شیپ  ياهتـصرف  اهنت 
شوگ هب  هک  يوبن  رابخا  زا  يدادعت  هتبلا.داد 
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تفالخ هب  لوصو  دروم  رد  ار  وا  ناـمرآ  دروآ و  شوج  هب  ار  شزآ  صرح و  کـید  ،و  درک راوتـسا  ار  وا  رکف  دوب ، هدیـسر  هیواـعم 
وا هارمه  هیواـعم  درک و  یم  تـعجارم  جـح  زا  ناـمثع  هـک  ماـگنه  نآ  رد  ، تـسا هدرک  لـقن  ریثا  نـبا  دیـشخب  تاـیح  حور  توـق و 

: دناوخ یم  ار  زاوآ  نیا  نابراس  ، دوب [ هایس دیفس و  ] ابهش يرتسا  رب  راوس  ، دوب

یلع نامثع ) زا  سپ  ینعی   ) وا زا  دعب  ریما  هک  دنناد  یم  ، دنتـسه جک  ياهنامک  دننام  هک  مادنارغال  تادوجوم  نآ  رغال و  نایاپ  راهچ 
.تسا يدونشوخ  هیام  مه  ریبز  ینیشناج  ، دشاب ریبز  رگا  ،و  تسا

راوـس ابهـش  رتـسا  رب  هک  یـسک  ناـمه  ، ناـمثع زا  سپ  هکلب  ، یتـفگ غورد  : تـفگ دـناوخ  یم  زاوآ  هـک  یناـبراس  هـب  راـبحالا  بـعک 
( . 5  ) داتفا تفالخ  عمط  هب  زور  نآ  زا  هیواعم  هجیتن  رد.دوب  دهاوخ  هفیلخ  [ هیواعم ینعی  ] تسا

راـبحالا بعک  زا  هک  تسا  هدوب  هدینـش  یـسک  زا  ار  نخـس  نآ  لـثم  هیواـعم  اریز  ، دـشن عورـش  زور  نآ  زا  هیواـعم  عمط  تقیقح  رد 
هتفای - درک یم  دومناو  وا  دوخ  هک  نانچ  - دوهی ياهباتک  رد  ار  هیواعم  تنطلـس  رابحالا  بعک  هک  مرادن  داقتعا  نم  ،و  دوب رتوگتـسار 
دنراد دوجو  یناسک  اهنآ  نایم  رد  دنا و  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  باحـصا  هک  تسا  هدـش  نایب  یتایاور  رد  بلطم  نآ  هکلب  ، دـشاب
هدرک لقن  يرافغ  لدنج  نب  مالج  زا  هینایفسلا  باتک  رد  ظحاج  نامثع  وبا.تسا  هداد.یهاوگ  ناشیا  ییوگتـسار  هب  ص )  ) ربمایپ هک 

نآ هلمج  زا  ریز  بلطم  ، تسا هدوب  درک ) دـیعبت  ماش  هب  ار  رذوبا  نامثع  هک  نیا  زا  سپ   ) رذوبا هیواعم و  هرجاـشم  دـهاش  وا  هک  تسا 
: تسا هرجاشم  ثحب و 

یم ماـجنا  یهاوخ  یم  هک  يراـک  ره  ییآ و  یم  اـم  دزن  زور  ره  ادـخ  لوسر  نمـشد  ادـخ و  نمـشد  يا  : تفگ رذوبا  هب  هیواـعم  »...
رگا شاب  هاگآ  نادب.یهد و 
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.متشک یم  ار  وت  ، مشکب نامثع  نینمؤملا  ریما  هزاجا  نودب  ار  دمحم  باحصا  زا  يدرم  دوب  انب 

لوـسر ادـخ و  نانمــشد  تردـپ  وـت و  هـکلب  ، متــسین ادـخ  لوـسر  ادـخ و  نمــشد  نـم  : تـفگ درک و  هیواـعم  هـب  ور  رذوـبا  سپ  ...
ریـس وـت  هک  تسا  هدرک  اـعد  هدرک و  نیرفن  ار  وـت  ادـخ  لوـسر  هک  یتسارب.دـیرفاک  نطاـب  رد  یلو  دـیدرک  مالـسا  راـهظا  ، دـییادخ
هدهع ، دوش یمن  ریـس  دروخ و  یم  هک  يروخرپ  مشچ  خارف  ار  تما  نیا  رما  هاگ  ره  : دومرف یم  هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  نم.يوشن 

وا باوج  رد  رذوبا  متـسین  صخـش  نآ  نم  : تفگ هیواـعم.دریگ  شیپ  رد  رذـح  طاـیتحا و  بناـج  وا  هب  تبـسن  دـیاب  تما  ددرگ  راد 
راـب : دومرف متـشذگ  یم  وا  راـنک  زا  هک  یلاـح  رد  مدینـش  وا  زا  نم  هداد و  ربخ  نآ  زا  ارم  ص )  ) ادـخ لوسر.يدرم  ناـمه  وت  : تفگ

(6 « ) ...زاسم شریس  يزیچ  زا  كاخ  اب  زج  نک و  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  وا  ایادخ 

هب يوما ) هلیبق  زا  ناورم  نادـناخ   ) صاعلا یبا  نادـنزرف  هاگ  ره  :» دومرف ص )  ) ادـخ لوسر  هک  درک  لـقن  ناـمثع  روضح  رد  رذوبا  و 
تعدـب ار  وا  نید  داد و  دـنهاوخ  رارق  ناـمالغ  ار  ادـخ  ناگدـنب  دـنادرگ و  دـنهاوخ  تسد  هب  تـسد  ار  ادـخ  لاـم  ، دنـسرب درم  یس 

( . 7 « ) درمش دنهاوخ 

دنهاوخ یمشچ  کی  ار  مالـسا  هیما  ینب  هک  دنگوس  ادخ  هب  ناه  :»... تفگ دوب ) مشچ  کی  دقاف  هک   ) هبعـش نب  هریغم  هب  رمع  يزور 
یماجک زا  دور و  یم  اجک  هب  دنادن  هک  يدحب  درک  دـنهاوخ  روک  ار  مالـسا  طخ  دـعب  ،و  یتسه مشچ  کی  ياراد  وت  هک  نانچ  دـید 

هک یتسارب  و.تفر  دنهاوخ  الاب  نم  ربنم  رب  هیما  ینب  هک  هتبلا  :» دومرف یم  هک  دینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ، تسا هدرک  لقن  رمع  »و  .دیآ
مربنم يور  ناشیا  هک  دندنایامن  باوخ  رد  نم  هب 
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يارب ینومزآ  زج  ، میدـنایامن وت  هب  هک  ار  یباوخ  ام  و  :» تسا هدـش  لزاـن  ناـشیا  هراـب  رد  »و  .دـننک یم  زیخ  تسج و  نومیم  نوچمه 
( . 8  ) میدادن رارق  ، نآرق رد  هنوعلم  هرجش  نآ  مدرم و 

لقن ( 9 « ) ...نآرقلا یف  هنوعلملا  هرجـشلا  سانلل و  هنتف  الا  كانیرا  یتلا  ایؤرلا  انلعج  ام  و  : » هکراـبم هیآ  ریـسفت  رد  يزار  نیدـلا  رخف 
،و دننک یم  زیخ  تسج و  نومیم  دننامه  شربنم  يور  هک  دید  ار  هیما  ینب  ص )  ) ادخ لوسر  : تفگ بیسم  نب  دیعـس  هک  تسا  هدرک 
وا هک  تسا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  زین  و.تسا  سابع  نبا  لوق  ، اطع تیاور  قباـطم  نیا  هک  دـیوگ  یم  يزار  و.دـش  تحاراـن  نآ  زا 
هک دـید  باوخ  رد  ص )  ) ادـخ ربمایپ  :و  دـیوگ سابع  نبا.صاعلا  یبا  نب  مکح  نادـنزرف )  ) ینعی ، دـنا هیما  ینب  ، هنوعلم هرجـش  : تفگ
رد اهنآ  اب  هک  یلاح  رد  - رمع رکب و  وبا  يارب  ار  شباوخ  ناتـساد  سپ  دنور  یم  الاب  يرگید  زا  سپ  یکی  وا  ربنم  رب  ناورم  نادنزرف 

نیا سپ  دنک  یم  لقن  ار  ربمایپ  باوخ  مکح  هک  دینـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  ، دـندش قرفتم  نوچ  و.دومرف  - دوب هدرک  تولخ  دوخ  هناخ 
یم شوگ  اهنآ  ياهفرح  هب  مکح  هک  دـش  مولعم  دـعب  دـش و  زار  نآ  ندرک  شاف  هب  مهتم  رمع  دـمآ و  نارگ  ص )  ) ربماـیپ رب  بلطم 

(10  ) ...درک دیعبت  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  سپ  تسا  هداد 

شناراـی زا  يدرم  هب  وا  هک  دـنک ، یم  دـییات  ، تسا هدرک  لـقن  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ماـما  زا  مکاـح  ، هـک يزیچ  نآ  ار  بـلطم  نـیا  و 
سپ یکی  شربنم  يور  هک  دید  باوخ  رد  ار  هیما  ینب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  اریز.نکم  شنزرـس  ارم  ، دنک تمحر  ار  وت  ادـخ  : دومرف

یف هانلزنا  انا  : » هفیرش هیآ  سپ  ، دش تحاران  هرظنم  نآ  ندید  زا  وا  دنیوگ و  یم  نخس  يرگید  زا 
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سب وا  ار  ام  دش و  دنهاوخ  بحاص  ار  کلم  هیما  ینب  ، دش لزان  رهـش » فلا  نم  ریخ  ردقلا  هلیل  ردقلا ، هلیل  ام  كاردا  ام  ردقلا و  هلیل 
( . 11  ) دوش یم  هتساک  وا  زا  يزیچ  هن  ددرگ و  یم  هدوزفا  وا  رب  يزیچ  هن  هک  اریز  تسا 

هب اـهنآ  ناـمثع  زا  سپ  هتبلا  : » دومرف هک  میمهف  یم  اروـش  زور  رد  ار  ساـبع  شیوـمع  هب  ع )  ) ماـما هتفگ  ياـنعم  اـهنیا  عوـمجم  زا  و 
يدیدرت سپ  « ...دینادرگ دـنهاوخ  تسد  هب  تسد  هیما  ینب  ار  تموکح  دوش  هتـشک  ای  دریمب و  وا  رگا  و...دیـسر  دـنهاوخ  تموکح 

رمع و هک  نآ  زا  شیپ  تسا  هدوب  هدینـش  ص )  ) ربمایپ زا  هیواعم  هراب  رد  هژیوب  هیما و  ینب  رگید  نامثع و  هراب  رد  ع )  ) ماما هک  تسین 
.دنشاب هدینش  نارگید  رذوبا و 

یم مدرد  هچ  هب  وا  تعیب  : » دوـمرف دـنک  تعیب  يو  اـب  اـت  دـندوب  هدروآ  وا  دزن  ار  مـکح  نـب  ناورم  هـک  یتـقو  هرـصب  گـنج  زا  سپ 
رد هک  نیا  زا  هیانک  ] دنک یم  يراکبیرف  رکم و  شرب  داب  دـنک  تعیب  نم  اب  تسد  اب  رگا  ؟ درکن تعیب  نم  اب  هنیدـم  رد  وا  رگم  ؟ دروخ

نوچ دوب  دهاوخ  یتموکح  ار  وا  هک  دیـشاب  هاگآ  :» دومرف ع )  ) ماما ، دیـسر يرادنامرف  هب  ناورم  نوچ  و  [«. دنکـش یم  ار  تعیب  یناهنپ 
ردـپ وا  ]و  تسا هدوب  زور  هد  هام و  راهچ  دودـح  هک  تسا  ناورم  تموکح  تدـم  ندوب  هاتوک  زا  هیانک  ] ار دوخ  ینیب  گس  ندیـسیل 

( . 13 « ) دننیبب [ تراغ لتق و  ینعی  ] نینوخ يراگزور  وا  نادنزرف  ناورم و  زا  مدرم  يدوزب  و  ( ، 12  ) تسا سیئر  راهچ 

یم ار  هدافتـسا  لامک  دـمآ  یم  شیپ  شیارب  هک  یتصرف  ره  زا  درک و  یم  هدامآ  ار  دوخ  ، دـح نیا  ات  لاـس  هدـجیه  لوط  رد  هیواـعم 
دینش رمع  زا  دوخ  ییاورنامرف  هراب  رد  و.درک 
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هدرک لـقن  دوخ ، ییاورناـمرفو  هیما  ینب  تموکح  هب  طوبرم  راـبخا  زا  ربماـیپ  لوـق  زا  وا  يارب  رمع  هک  ار  هچنآ  دونـشب و  دـیاب  هچنآ 
دهاوخ یتصرف  ، شدوخ تسپ  رد  تقوم  روطب  هیواعم  ياقبا  هک  دـننک  نامگ  نارگید  سابع و  نبا  هک  دوب  یگداـس  زا  نیارباـنب.دوب 
هیواعم دهاوخب  هک  دوبن  یـسک  ع )  ) یلع و.دنک  رانک  رب  راک  زا  ، نینوخ یگنج  نودـب  یناسآ و  هب  ار  وا  هدـنیآ  رد  هک  ماما  يارب  دوب 
بیرف دوخ  فده  هب  تبـسن  هک  دوب  نآ  زا  رتگنرز  هیواعم  هک  اریز  ، تسناوت یمن  ، تشاد مه  ار  وا  بیرف  دصق  رگا  و.دـهد  بیرف  ار 
تقیقح رد  ، درک یم  راتفر  - تشاد هیواعم  راک  هب  تبـسن  هک  یهاگآ  مامت  اب  - هریغم سابع و  نبا  رظن  قباـطم  ع )  ) ماـما رگا  دروخب و 

دنتـسناوتن - دنتـشاد هک  يرایـشوه  یکریز و  همه  مغر  یلع  - رواشم ود  نیا  مینیب  یم  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  دوب و  هدز  لوگ  ار  دوخ 
ناشیا رظن  هک  یناخروم  و.دننک  كرد  ، دیاب هک  نانچ  ار  هیواعم  میمصت  یکریز و  و  ع )  ) ماما قیمع  شنیب  شناد و  یهاگآ و  رادقم 

.دنا هدش  هابتشا  نیمه  بکترم  ، دنا هدیدنسپ  ار 

قفاوت وا  اب  دـنک و  شزاس  رمع  مامت  يارب  يرادناتـسا  تسپ  رد  يو  ياقبا  رـس  رب  هیواعم  اب  هک  دوب  ناـکما  نیا  ع )  ) ماـما يارب  يرآ 
دوب یـصخش  درواتـسد  کی  يو  لمع  دوب  هدرک  ار  راک  نآ  ع )  ) ماما رگا  نکیل  و.دشاب  وا  نیـشناج  دهعیلو و  يو  زا  سپ  هک  دـنک 

یناسک نآ  زا  هیواعم  هک  تسناد  یم  لماک  روطب  وا  تقیقح  رد.دـش  یم  مامت  ، تشاد داقتعا  اـهنآ  هب  هک  یلوصا  ماـمت  ررـض  هب  هک 
مدرک ور  ریز و  یسررب و  نم  هک  یتسارب  :» دومرف دوخ  ع )  ) ماما و.دوش  هدرمـش  نیما  یمالـسا  تما  ادخ و  نید  هب  تبـسن  هک  تسین 

ار و نایرج  نیا 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 584 

http://www.ghaemiyeh.com


« .مریگ شیپ  رد  رفک  هار  ای  مگنجب و  وا  اب  ای  تسا  هدش  لزان  ص )  ) دمحم رب  هچنآ  قباطم  هک  نیا  زج  متفاین  یهار 

؟ تسا هدوب  ریذپان  بانتجا  يرما  هیما  ینب  تموکح  ایآ   - 3

ملع اب  ع )  ) یلع ارچ  سپ  دیـسر  دـنهاوخ  تموک  هب  هیما  ینب  هک  دوب  هداد  ربخ  دوخ  تما  هب  ص )  ) ربمایپ رگا  : دوش یم  هتفگ  یهاگ 
دنک بانتجا  نآ  زا  تساوخ  یم  ع )  ) ماما هک  يا  هجیتن  هاگ  ره  ؟و  درک هزرابم  وا  اب  دـش  دـهاوخ  زوریپ  هدـنیآ  رد  هیواـعم  هک  نیا  هب 

ربماـیپ هک  تسا  نیا  تقیقح  نکیل  ؟و  دوب هچ  اـهنوخ  نآ  نتخیر  هدـیاف  سپ  تسا  ردـقم  نآ  هب  ندیـسر  ، تسناد یم  هک  دوب  ناـمه 
چیه ناـسنا  هدارا  ینامـسآ و  یعطق و  تسا  يرما  هیما  ینب  تموـکح  هک  ، باحـصا رگید  هـب  هـن  دوـب و  هداد  ربـخ  یلع  هـب  هـن  (ص )

هک دهد  ربخ  شتما  هب  هک  دوب  نیا  دوب  هدومرف  هدارا  ص )  ) ربمایپ هک  ار  هچنآ  .تسا  تسرد  نآ  سکع  هکلب  ، درادـن نآ  رد  یتلاخد 
دوب يرادشه  نیا  و.دش  دهاوخ  ناشیا  رب  هیما  ینب  طلـست  هب  رجنم  يدوزب  هک  تسا  يرما  ، مالـسا زا  يرادساپ  رد  تما  يراگنا  لهس 

زا يریگـشیپ  جالع  ص )  ) ربمایپ تقیقح  رد.دنک  ذاختا  ار  مزال  ياهطایتحا  نآ  زا  يریگ  ولج  يارب  ات  ، تما هب  ص )  ) ربمایپ بناج  زا 
ندز گنچ  نامه  دوب  هتشاد  نایب  ص )  ) ربمایپ هک  يا  هراچ  هار  و.تسا  هدرک  نایب  تما  يارب  ار  یهارمگ  ياهرطخ  همه  رطخ و  نیا 

و.تما يارب  تسا  یهارمگ  زا  تنامـض  مسجت  ثیدـح  نآرق و  هب  کـسمت  هک  دومرف  تما  هب  و.دوب  ص )  ) ربماـیپ ترتع  نآرق و  هب 
.دنام یم  ناما  رد  يا  هنتف  عون  ره  زا  تما  نیا  دندیسر و  یمن  تموکح  هب  هیما  ینب  ، درک یم  لمع  نآ  هب  تما  رگا 

ص)  ) ربمایپ رادشه  هب  اهنت  هن  ، تما هک  تسا  فسات  ياج  نکیل  و 
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ترتع هب  کسمت  ] هراـچ هار  مود  شخب  زا  هکلب  تفرگن  شیپ  دوب  هدرک  یفرعم  ترـضح  نآ  هک  ار  يا  هراـچ  هار  دادـن و  ارف  شوگ 
ربماـیپ هچنآ  تمـس  هب  ار  وا  هک  یهار  ، تفرگ شیپ  فلاـخم  هار  تما  نیا  تقیقح  رد  و.دومن  ضارعا  لـماک  روـط  هب  ( [ ص  ) ربماـیپ

.درک یم  تیاده  تشاد  یم  رذح  رب  نآ  زا  (ص )

رایـسب هچ  رگ  ، يراـک هنیمز  نیا  رد  رمع  رگا.دـنک  عـفد  تما  نیا  زا  ار  هیما  ینب  رطخ  تشاد  دـصق  هک  تـسا  یـسک  اـهنت  ع )  ) ماـما
رد ، تخـس یگنج  رد  يریگرد  هب  هیواعم  رطخ  ندرک  فرطرب  يارب  ع )  ) یلع رگا.دـش  یم  عفر  تما  زا  رطخ  داد  یم  ماجنا  ، كدـنا

لزع ، وا تردـق  دـشر  هدـهاشم  ماگنه  ای  يرادناتـسا و  هب  هیواعم  ندرکن  نییعت  زا  شیب  يراک  هب  مود  هفیلخ  اما  ، تشاد زاـین  وا  ربارب 
روما رد  اهیوما  تسد  نتـشاذگ  زاب  وا و  ینیـشناج  هب  اروش  راـک  هک  - ناـمثع ياـج  هب  ع )  ) یلع نداد  رارق  نیـشناج  اـی  يو و  ندرک 

.تشادن زاین  - دش رجنم  ناناملسم 

هب هشیاع و  نینمؤملا  ما  هک  یتروص  رد  ، تشاد ناکما  وا  يرانکرب  یبوکرس و  هیواعم و  زا  ییاهر  اهنیا  مامت  ثودح  زا  سپ  یتح  و 
رگا سپ.دندوب  هدرکن  تیاده  ماما  ع )  ) یلع دض  رب  شروش  شتآ  نتخورفارب  هب  مادقا  ، ریبز هحلط و  ، گرزب یباحـص  ود  يو  هارمه 

اب هیواعم  ، دندرک یم  وا  ترـصن  هب  راداو  ، وا دـض  رب  ندـناروش  ياج  هب  ار  ناناملـسم  دـندرک و  یم  کمک  ع )  ) ماما هب  ربهر  هس  نیا 
زا اهناملـسم  ،و  تشگ یم  راوتـسا  ماما  تموکح  و  دش ، یم  ضوع  خـیرات  هرهچ  ،و  دوب هداهن  ع )  ) ماما نامرف  هب  رـس  تلذ  يراوخ و 

تکرح هب  هنوراو  يریـسم  رد  تما  ناربهر  نکیل  و.دـندنام  یم  رانکرب  تفرگ  رد  يرجه  لوا  نرق  ود  رد  هک  یلخاد  ياهگنج  مامت 
نآ هب  ار  تما  نیا  دندمآ و  رد 
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.تشاد یم  رذحرب  نآ  زا  ص )  ) ربمایپ هک  دندناسر  اج 

گنج نامه  ،و  دوب هتخاس  نکمم  ریغ  ع )  ) ماما يارب  ار  هیواعم  اب  زیمآ  تملاسم  لح  هار  هب  ندیسر  هرصب  گنج  هک  تسین  يدیدرت 
رب اراکـشآ  هرـصب  گنج  سپ.تشاذـگ  یم  اپ  ریز  ار  دوخ  لوصا  مامت  ع )  ) ماـما رگم  ، درک یعطق  ار  هیواـعم  اـب  دربن  هک  دوب  هرـصب 

یلع اب  هزرابم  دـنا و  هدـیقعمه  وا  اب  هک  دنتـسه  ماش  جراخ  مدرم  زا  یناسک  ،و  تسین اهنت  ماما  اب  تفلاخم  رد  هک  درک  تباث  هیواـعم 
دروآ دوجو  هب  ینانمشد  ع )  ) یلع يارب  گنج  نآ  دوخ  و.دنرادن  یکاب  وا  اب  هزرابم  هار  رد  اهیزیرنوخ  زا  ،و  دنرمش یم  زیاج  ار  (ع )
شیپ ناشیارب  یتصرف  هک  یتروص  رد  دنتـشاد  یگدامآ  یتح  و.دوب  هتـشاد  او  توکـس  هب  ار  اهنآ  تقوم  روطب  ع )  ) ماـما يزوریپ  هک 

.دندرک هدافتسا  تصرف  زا  دوز  یلیخ  ، دمآ شیپ  اهنآ  يارب  یتصرف  نینچ  هک  اهدعب  و.دندنویپب  ع )  ) ماما نانمشد  هب  دیآ 

نامه هک  تسا  هتـشاد  دوجو  ناکما  نیا  ، هیواعم و  ع )  ) ماما نیب  دربن  ندوب  یمتح  مغر  یلع  هک  میازفیب  لبق  بلاطم  هب  مهاوخ  یم  و 
ات دنداد و  یم  ارف  شوگ  ع )  ) ماما نانخـس  هب  قارع  مدرم  هک  یتروص  رد  ، دشاب هتـشاد  تما  تحلـصم  يارب  یناشخرد  جیاتن  گنج 

میلـست هیما  ینب  تنطلـس  لباقم  رد  هک  ، دـندش یمن  ریزگان  ، دـندوب هدرک  ار  راـک  نآ  رگا  و.دـندرک  یم  يوریپ  ع )  ) ماـما زا  هار  رخآ 
ربخ مغر  یلع  - هیما ینب  تنطلـس  هک  تسا  تهج  نیا  هب  و.دندنام  یم  رانک  رب  دسافم  رـش و  هرطیـس  زا  زین  يدـعب  ياهلـسن  دـنوش و 

تما هب  ص )  ) ربمایپ هک  دوب  يریگشیپ  هراچ  هار  هب  ندرکن  لمع  هجیتن  هکلب  دوبن  ینامـسآ  یعطق  رما  کی  - نآ زا  ص )  ) ربمایپ نداد 
لوا زا  نآ  نتشاذگ  لمهم  دوب و  هدرک  یفرعم 
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.رخآ ات 

هیما ینب  تنطلـس  هچ  رگ  دـیامیپب ، دوـب  هدرک  باـختنا  هک  ار  یهار  اـت  درک  یم  مکح  وا  رب  ع )  ) ماـما هفیظو  هـک  مـنک  یم  هفاـضا  و 
هب دندش و  هتـشک  دندرک و  راکیپ  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یتلاسر  نابحاص  ناروآ و  مایپ  ریاس  ماقم  ، ماما ماقم  سپ.دوب  یمتح  يردقم 

.دندشن لئان  هللا ، هملک  يالعا  ینعی  دوخ  دوصقم 

داهج زا  دش  دهاوخن  زوریپ  نانمـشد  لباقم  رد  دوخ  ياهگنج  رد  هک  تسناد  یم  رگا  ص )  ) گرزب ربمایپ  هک  مینک  یمن  روصت  ام  و 
يارب هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  و.دـش  یم  دراو  راک  نایاپ  اـت  قح  دربن  رد  وا  هک  میراد  داـقتعا  هکلب  ، درک یم  يراددوخ  هزراـبم  و 
تـسد رد  ار  دیـشروخ  [ شیرق مدرم  ] ناـشیا رگا  مسق  ادـخ  هب  ، ومع يا  :» تفگ اراکـشآ  ، دوب هکم  رد  هک  یعقوم  بلاـط  وبا  شیومع 
زوریپ هار  نآ  رد  ارم  دـنوادخ  هک  نیا  اـت  درک  مهاوـخن  كرت  منک  كرت  ار  راـک  نیا  اـت  دـنهد  رارق  مپچ  تسد  رد  ار  هاـم  متـسار و 

« .موش كاله  ای  دنادرگ و 

رب ، دوخ تلاسر  يارب  يراکادف  هدامآ  ینارای  نتفای  زا  سپ  هک  دوب  یمهم  هفیظو  هیما  ینب  رطخ  دض  رب  گنج  رد  ماما  يریگرد  سپ 
یهاتوک تشاد  هدهع  رب  هدنیآ  ياهلـسن  تما و  نید و  لباقم  هک  یتناما  يادا  رد  ، دوب هدرکن  ار  راک  نآ  رگا  و.تشاد  رارق  وا  هدـهع 

.دوب کیرش  میهس و  هیما  ینب  ناهانگ  یهارمگ و  ملظ و  رد  ،و  دوب هدرک 

اهتشون یپ 

هغالبلا ج 3 ص 73. جهن  -1

هغالبلا ج 3 ص 120. جهن  -2

.تسا هدرک  لقن  يربط  زا  جهنم ص 64  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ار  نآ  ریثا ج 3 ص 33.و  نبا  لماک  -3

هغالبلا ج 1 ص 62. جهن  حرش  -4

لماک ج 3 ص 76. -5

هغالبلا ج 2 ص 376. جهن  حرش  -6

نامه -7
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عجرم ص 377.

( . م  ) تسا هیما  ینب  نادناخ  ، هکرابم هیآ  رد  هنوعلم  هرجش  زا  دوصقم  هک  دننآ  رب  نیرسفم  رثکا  هغالبلا ج 3 ص 115. جهن  حرش  -8

هیآ 60. ءارسا  هروس  -9

يزار ج 5 ص 414-413. ماما  نآرق  ریسفت  -10

كردتسم ج 3 ص 171. -11

،و تسا هریزج  یلاو  دـمحم  قارع و  یلاو  رـشب  ، رـصم یلاو  زیزعلا  دـبع  ، کلملا دـبع  ینعی  ناورم  نادـنزرف  ناـمه  سیئر  راـهچ  -12
تفالخ هب  همه  هک  تسا  ماشه  دـیلو و  ، نامیلـس دـیزی و  ، ناورم نب  کـلملا  دـبع  نارـسپ  ، سیئر راـهچ  زا  دوصقم  دـنا  هتفگ  یـضعب 

.م.دندیسر

هغالبلا ج 1 ص 124. جهن  -13

ما یس  لصف 

؟ دوب مکاح  کی  دننامه  تموکح  اب  ع )  ) ماما دروخرب  ایآ 

هک دوب  نیا  تفالخ  دروم  رد  دوخ  ياهفده  هب  ع )  ) ماما نتفاین  تسد  لماوع  هلمج  زا  هک  دندقتعم  مالـسا  خیرات  ناققحم  زا  یـضعب 
ناشیا هب  هکلب  تفرگن  تخـس  دوخ  نافلاخم  رب  وا.دوب  ظعاو  کـی  دـننامه  هکلب  ، مکاـح کـی  دـننام  هن  ، تموکح زا  ع )  ) ماـما یقلت 

وا ینامرفان  رب  دـندش و  نمیا  وا  تازاجم  زا  هک  يدـحب  درک  راتفر  يراگنا  لهـس  هب  اهنآ  اب  دـننک و  تفلاـخم  يو  اـب  اـت  داد  هزاـجا 
.دنتفای تارج 

فـالخ رب  زین  وا  ،و  دـندرک يراددوخ  يو  اـب  تعیب  زا  ، باحـصا زا  رگید  یخرب  صاـقو و  یبا  نب  دعـس  ، رمع نب  هللا  دـبع  هنیدـم  رد 
ریبز.دـنک یچیپرـس  تعیب  زا  ات  دـندادن  هزاجا  یباحـص  چـیه  هب  نیـشیپ  يافلخ.درکن  تعیب  هب  روبجم  ار  اهنآ  ، دوخ زا  شیپ  ياـفلخ 

.دنک تعیب  ات  دنتفرگ  تخس  ع )  ) یلع دوخ  رب  رمع  دوخ  ریزو  اب  رکب  وبا  ،و  دش رکب  وبا  اب  تعیب  هب  روبجم 

هک نآ  اب  ع )  ) ماما ، دـندرک كرت  - دـندرک یم  هرمع  نتفر  هب  رهاظت  هک  یلاـح  رد  - هکم تمـس  هب  ار  هنیدـم  ، هحلط ریبز و  هک  یعقوم 
نآ درک  یم  باجیا  تحلـصم  هک  یتروص  رد  دـشن  نانآ  نتفر  زا  عنام  ، دـنور یم  وا  دـض  رب  شروش  نالعا  يارب  ناشیا  تسناد  یم 

هکلب.دنکب ار  راک 
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يرایـسب زا  ناناملـسم  مامت  و  ع )  ) ماما دوخ  ، دوب هدرک  ار  راک  نآ  رگا  و.دوش  هاربور  اهراک  ات  دزادـنا  نادـنز  هب  ار  اهنآ  دوب  حـالص 
.دندنام یم  ناما  رد  اه  ندش  ینابرق  اهجنر و 

گنج همادا  فلاـخم  شنایهاپـس  زا  یهورگ  هک  دـنچ  ره  ، داد یم  همادا  ار  دربـن  هک  دوـب  تحلـصم  ، تفر ـالاب  اـهنآرق  هک  یعقوـم  و 
دراو هیواعم  رب  تفر  یم  شراظتنا  هک  یتسکش  ، دوب هداد  ماجنا  ، گنج همادا  نامه  ینعیدرک  داهنشیپ  رتشا  هک  ار  يراک  رگا  و.دندوب 
اهنآ تبحم  بلج  دوخ و  عضوم  یتسرد  هب  تبسن  ار  دوخ  نافلاخم  تسناوت  یم  نآ  زا  دعب  دوب و  هتفر  نایم  زا  يو  رطخ  دوب و  هدش 

هب وا  کمک  تنایخ و  لیالد  همه  نآ  هدهاشم  زا  سپ  ار  ثعشا  هک  دوب  مزال  دنادرگرب  هفوک  هب  ار  دوخ  هاپس  هک  یعقوم  دنک و  عناق 
هب تشگزاب  ریخات  دروم  رد  ، نآ زا  دـعب  جراوخ و  گنج  زا  شیپ  ، اهراب ،و  درکن ار  راک  نآ  ع )  ) ماما نکیل  و.دـنک  تازاجم  ، نمـشد

يزور ثعـشا  هک  اریز  ، درادهگن گنج  زا  رود  زاغآ  زا  ار  ثعـشا  هک  دوب  نیا  تحلـصم  هکلب.تفرگ  رارق  وا  راشف  تحت  ، دربن ههبج 
تـشاد ماش  تمـس  هب  تکرح  دصق  ع )  ) ماما هک  یماگنه  ،و  دوب سراف  رد  نامثع  لامع  هلمج  زا  ، دمآ لمع  هب  تعیب  ع )  ) ماما اب  هک 

ات تساوخ  وا  زا  هک  نیا  زا  دعب  ،و  درک هبلاطم  ار  ناناملسم  لاوما  زا  يرادقم  وا  هک  دنیوگ  یم  ،و  درک لزع  يرادناتـسا  زا  ار  ثعـشا 
رایتخا رد  ، دوب هدـنام  یقاب  دوخ  يرادناتـسا  ماقم  رد  ثعـشا  رگا  و.درب  نیفـص  گـنج  هب  دوخ  هارمه  هب  ار  وا  دـنک  حالـصا  ار  دوخ 

.تشاد یمن  دوجو  دوب  ورین  نآ  عبانم  نیرتگرزب  زا  ثعشا  هک  ییورین  نینچ  دندرک  یم  تیمکح  لوبق  هب  توعد  هک  ییاهنآ 

ماما دنیوگب  هک  تسا  يرکف  هاتوک  زا  نکیل  و 
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لوصو زا  سپ  يدج  روط  هب  وا  هک  نیا  ،و  درک یم  دروخرب  یظعاو  نوچ  هکلب  تشاد  دروخرب  مکاح  کی  دـننامه  تموکح  اب  (ع )
درخ گنج  هس  رد  دوخ  نانمشد  اب  ماما  هک  نیا  زا  سپ  تسا  يدرخ  مک  زا  هک  یتسارب.درکن  دوخ  تردق  زا  يرادساپ  تموکح  هب 

رد ،و  درک دراو  يا  هدنبوک  تسکش  دوخ  نانمشد  هب  هرصب  رد  گنج  هس  نآ  زا  یکی  رد  ، دوش هتفگ  یبلطم  نانچ  ، دش ریگرد  هدننک 
هدوـب دـهاش  زور  نآ  اـت  مالـسا  خـیرات  هک  یگنج  نیرتـگرزب  ، موـس گـنج  رد  ،و  درک راـم  راـت و  ار  ناورهن  جراوـخ  رگید  گـنج 
دننامه وا  دوش  هتفگ  هک  تسیناور  ، دنک راتفر  یتدش  نینچ  اب  شنانمـشد  اب  هک  یـسک  و.درک  ریگنیمز  ار  شنایهاپـس  هیواعم و  ، تسا

.تسا هتشاد  دروخرب  تموکح  اب  ظعاو  کی 

؟ درکن تعیب  هب  راداو  ار  باحصا  ع )  ) ماما ارچ 

یعضوم اهنآ  ات  ، داد هزاجا  هکلب  درکن ، دوخ  اب  تعیب  هب  روبجم  ار  باحصا  زا  يرگید  دادعت  دعس و  رمع و  رسپ  ع )  ) ماما هک  نیا  اما 
باختنا هب  روبجم  ار  دارفا  هک  تسا  زیاج  یباختنا  تموکح  کی  يارب  تقو  هچ.دوب  تلادـع  ياضتقم  ناـمه  ، دـننک ذاـختا  هناـفرطیب 

روبجم صخش  يارب  دیوگ  یم  مالـسا  ؟ ددرگ روبجم  هدننک  باختنا  هک  یتروص  رد  دوب  دهاوخ  دازآ  باختنا  هنوگچ  ؟و  دنکب دوخ 
دارفا یعیبط  قوقح  هلمج  زا  نیا  تقیقح  رد  دیآ و  یمن  باسح  هب  تعیب  ، دـشاب ربج  روز و  دولوم  هک  یتعیب  ،و  تسین یتعیب  هرکم  و 

باختنا رد  يدازآ  نآ  لبمس  هک  تسا  یسایس  يدازآ  ياراد  یناسنا  ره  هک  دنا  هتفریذپ  ار  نآ  یسارکومد  لوصا  مالسا و  هک  تسا 
.دنا هتسب  راک  هب  ار  نآ  ام  رصع  رد  ناهج  ياهتموکح  نیرت  یقرتم  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  تسا و 

نآ هدرکن و  لوبق  ار  اهنآ  شور  ع )  ) یلع ، دندرک تعیب  رب  روبجم  ار  نارگید  ریبز و  ، رمع رکب و  وبا  یتقو 
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قح تیرثکا  دـننک و  تفلاخم  تیرثکا  اب  هک  دراد  دوجو  قح  نیا  یتیلقا  درف و  ره  يارب.تسا  هدـید  یم  تلادـع  لصا  اب  فلاخم  ار 
نآ هک  اریز  ، دشاب تموکح  فیاظو  ماجنا  زا  تیرثکا  نتشادزاب  ، تفلاخم زا  دوصقم  هک  یتقو  رگم  دریگب  تخس  تیلقا  رب  هک  درادن 
رسپ دعس و  عضوم.دنک  بوکرس  ار  نآ  هک  تسا  مزال  هکلب  زیاج  ینوناق  تموکح  يارب  دیآ و  یم  باسح  هب  شروش  کی  هلزنم  هب 

.دیآ رامش  هب  شتموکح  ماجنا  هب  تبسن  ماما  لباقم  رد  يرطخ  هک  دوبن  نانچ  اهنآ  لاثما  رمع و 

؟ دشن هکم  هب  ریبز  هحلط و  نتفر  عنام  ع )  ) ماما ارچ 

نم و.دوبن  تسردان  دـنراد  شروش  ای  بیرف و  دـصق  هک  نیا  رب  ملع  اب  هرمع  هب  ریبز  هحلط و  نتفر  زا  ع )  ) ماما ندرکن  يریگولج  اما 
لمع ماجنا  زا  ار  روهـشم  یباحـص  ود  ناناملـسم  ربهر  ، دوش هتفگ  اهناملـسم  هب  هک  دوب  یم  ع )  ) ماما تحلـصم  هب  هک  مرادـن  داـقتعا 

رد - تشادن یگدامآ  نینمؤملا  ما  هک  متـسین  دقتعم  و.تسا  هدرک  ینادـنز  ار  ناشیا  تهج  نآ  هب  هک  نیا  ای  تسا و  هتـشاد  زاب  هرمع 
هبلاطم هناهب  هب  ، رگید يا  هناهب  بلطم  نآ  زا  هکلب.دنک  مالعا  ار  نآ  مالـسا  ناهج  مامت  هب  - درک یم  ار  راک  نآ  ع )  ) ماما هک  یتروص 

.دوزفا یم  نامثع  نوخ 

هدادـن تسد  زا  ار  دوخ  كرحت  - دـندوب هدرکن  تکرـش  نآ  رد  مه  ریبز  هحلط و  هک  دـنچ  ره  ( - ع  ) ماما دـض  رب  مایق  اهنیا  رب  هوالع 
زا وا  تقیقح  رد  و.تسا  هتـشاد  ناشیا  نودـب  مه  یباحـص و  رفن  ود  ندوب  اب  مه  ار  تضهن  نآ  ماجنا  یگدامآ  نینمؤملا  ما  اریز.دوب 
هب تبسن  یباحـص  ود  نآ  يریگعـضوم  زا  هک  نیا  نودب  تفای  عالطا  ماما  اب  تعیب  ربخ  زا  هک  درک  عورـش  ار  شدوخ  راک  يا  هظحل 

لام و يو  دزن  رد  هتبلا  دشاب و  هدرک  ادیپ  یهاگآ  ع )  ) ماما
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وا بناـج  زا  يا  هراـشا  راـظتنا  رد  وا و  باـکر  رد  ناـشناوریپ  هیما و  ینب  هک  اریز.تسا  هتـشاد  دوجو  لـمع  نآ  هب  مادـقا  يارب  دارفا 
.دندوب

؟ درکن لابند  ار  نیفص  دربن  ع )  ) ماما ارچ 

رگا هتبلا.منیب  یمن  یهجوم  لیلد  نم  اهنآرق ، ندرب  الاب  زا  دعب  ، گنج هب  ندادن  همادا  دروم  رد  ع )  ) ماما هب  نداد  هابتشا  تبـسن  رد  اما 
نتـشارفارب اب  هک  دوب  یناسک  زا  دوخ  وا  ای  دندوب و  وا  نامرف  هب  رـس  دـندوب و  هدـنام  دوخ  حیحـص  عضوم  رد  ع )  ) ماما هاپـس  تیرثکا 

فقوت نارادـفرط  هب  هک  تسا  یـسک  ناـمه  ع )  ) ماـما نکل  تشاد و  دوجو  هاگدـید  نیا  هیجوت  ناـکما  دوب ، هدروـخ  بیرف  اـهنآرق 
اهنآرق ندرک  دـنلب  هک  درک  نالعا  ناشیا  هب  و.دـینک  یگداتـسیا  ، دوخ نمـشد  اب  دربن  دوخ و  تقادـص  ، دوخ قح  يور  : دومرف گـنج 
ناشیا راظتنا  رد  هک  تسا  يا  هدنبوک  تسکـش  زا  دوخ  نتـشادهگن  رود  راک  نآ  زا  شنارای  هیواعم و  دـصق  تسا  هلیح  رکم و  کی 

لها ناشیا  و.دـننادرم  نیرتدـساف  ناکدوک و  نیرتدـب  هک  دسانـش  یم  یلاسگرزب  یکدوک و  نینـس  زا  ار  اـهنآ  همه  وا  هک  نیا  ، تسا
.دنتسین نآرق  لها  نید و 

وا اب  هک  دندرک  دیدهت  دـندرک و  ینامرفان  دـش و  هبتـشم  اهنآ  رب  رما  دـندروخ و  بیرف  موق  نآ  نکیل  دومرف و  ناشیا  هب  ار  اهنیا  مامت 
زا دـنداد  یم  ماجنا  ار  يراک  نانچ  هاگره  و.داد  دـنهاوخ  هیواعم  لیوحت  هتـسب  تسد  ار  وا  اـی  درک و  دـنهاوخ  راـتفر  ناـمثع  دـننام 
زا وا  ندرک  رود  رتشا و  ندـیناشک  بقع  هب  ریزگان  سپ.دـش  یمن  دـنلب  ناشیا  تفلاخم  رد  مه  ادـص  کـی  یتح  فارطا  ياـهتیعمج 

نکمم - دشاب ناشنانمشد  اهنآ و  نایم  هک  نیا  ياج  هب  - گنج ، تفرگ یم  گنج  همادا  هب  میمـصت  ع )  ) ماما رگا  و.دش  گنج  هنحص 
رد و.دوش  ریگرد  ع )  ) ماما دوخ  نارای  نیب  ، دوب
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ار وا  ناشیا  داد و  مانـشد  اهنآ  هب  يو  هک  اریز  ، دوش عورـش  دروخرب  ، گنج فقوت  نارادـفرط  رتشا و  ناـیم  هک  دوب  کـیدزن  تقیقح 
اهنآ هرجاشم  ع )  ) ماما اما  ، تخاون اهنآ  ياهبکرم  هرهچ  رب  هنایزات  اب  زین  وا  دنتخاون و  شبکرم  يور  رب  دوخ  هنایزات  اب  دنداد و  مانشد 
دـش یم  رجنم  ینآ  هعجاف  کی  هب  ، دـمآ یم  رد  شدرگ  هب  ماما  نارای  نایم  گنج  بایـسآ  رگا  هک  دوبن  يدـیدرت.تخاس  فقوتم  ار 

هک دـناود  یم  هشیر  يدـحب  توادـع  رذـب  ناشیا  ناگدـنامزاب  اهلـسن و  ناـیم  رد  دـش و  یم  هتـشک  ناـشیا  زا  نت  نارازه  نآ  رد  هک 
رگا هک  دنراد  تلالد  رما  نیا  رب  اه  هناشن  همه  ، نآ زا  هتشذگ.دنام  یمن  نمشد  اب  دربن  دروم  رد  ناشیا  عامتجا  داحتا و  يارب  یتصرف 

نآ هک  يدارفا  ، درک یم  يراددوخ  دربن  هنحص  زا  وا  ندرک  رود  رتشا و  ندنادرگزاب  زا  درک و  یم  يراشفاپ  گنج  همادا  رب  ع )  ) ماما
عالطا نودب  هثداح  نآ  هک  دوب  نکمم  و.دندوب  يدج  هیواعم  هب  میلـست  ای  لتق و  هب  وا  ندرک  دیدهت  رد  ، دندوب ع )  ) ماما فارطا  زور 

نایم نآ  زا  سپ  هک  يدربن  رد  ای  هظحل و  نامه  رد  ع )  ) ماما رگا  و.دـتفیب  قافتا  دـندوب  گنج  همادا  رادـفرط  هک  وا  ناهارمه  رتشا و 
.دوب ام  روصت  دح  زا  رتگرزب  هعجاف  ، دش یم  هتشک  داتفا  یم  قافتا  شنارای  زا  هتسد  ود 

؟ درکن تازاجم  ار  ثعشا  هچ  يارب 

و ع )  ) ماما هب  شتنایخ  توبث  ماگنه  وا  ندرکن  تازاجم  ای  نیفـص و  هب  ثعـشا  ندرب  هارمه  ببـس  هب  ع )  ) ماـما هئطخت  ربارب  رد  نم  و 
هک [ ادخ نذا  هب  زج  ، رشب کی  ناونع  هب  ] تسا يرـشب  ع )  ) ماما.مدرواین تسد  هب  یقطنم  هجوم  لیلد  نمـشد  اب  وا  دض  رب  شیرکفمه 

هاپس نایم  هک  یتروص  رد  - ثعشا هک  دنادب  تسناوت  یمن  وا  سپ  تشادن  یعالطا  هدنیآ  زا 
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شیپ زا  عنام  اهنآرق  ندرب  الاب  ماگنه  هب  گنج  هنحص  زا  شنتشادهگن  رود  ثعشا و  دیعبت  و.درک  دهاوخ  ینابت  وا  دض  رب  - دشاب يو 
تیمکح شریذـپ  دربـن و  فـقوت  رب  يراـشفاپ  رتـشیب  مدرم  همه  زا  راـک  زاـغآ  رد  هک  یجراوـخ  اریز.دـش  یمن  بوـشآ  نآ  ندـمآ 
تیمکح هب  توعد  شریذپ  مدع  ، دنتشاد داقتعا  هک  یلاح  رد  دندوب  هدیقعمه  اهنآ  اب  نت  نارازه  و.دندوبن  ثعـشا  ناوریپ  زا  ، دنتـشاد

.تشاد دوجو  ع )  ) ماما هاپس  نایم  رد  هک  دوبن  یقفانم  اهنت  ثعشا  و.گرزب  تسا  یهانگ 

: ددرگ یمرب  تلع  ود  هب  - دش تباث  نمشد  اب  وا  ینابت  تنایخ و  هک  نیا  زا  سپ  - ار ثعشا  ع )  ) ماما ندرکن  تازاجم  اما 

هدادن زورب  دشاب  نمشد  اب  شینابت  رب  لیلد  هک  يزیچ  درادهگن و  ناهنپ  ار  دوخ  قافن  ، دوب هتسناوت  هک  دوب  كریز  یقفانم  ، ثعشا ( 1)
زا دـنتفرگ و  یم  هزور  دـندرازگ و  یم  زامن  دـندرک و  یم  مالـسا  راهظا  هک  دـندوب  نیقفانم  زا  يدادـعت  ص )  ) ربماـیپ ناـمز  رد  ، دوب
یم ار  اهنآ  زا  يدادـعت  ص )  ) ربمایپ ،و  دـندوب هدینـش  ار  ناقفانم  ياه  هناشن  نیرتگرزب  تءارب ) بازحا و  هروس  ود  رد  ( ) ص  ) ربماـیپ

تازاجم يارب  ینشور  لیلد  هک  اریز  دشن  لئاق  یتازاجم  تخانش  یم  هک  اهنآ  هب  تبسن  و  ]![. تخانش یمن  ار  اهنآ  همه  یلو  تخانش 
نایم درک  یم  تازاجم  ار  اهنآ  رگا  هک  نیا  يارب  ای  و.دندرگ  یعقاو  ناملسم  دنوش و  حالـصا  دوب  راودیما  هک  نیا  ای  تشادن و  اهنآ 
هاپـس نایم  قفانم  اهنت  ثعـشا.درک  رظن  فرـص  اهنآ  تازاجم  زا  باحـصا  نایم  تدحو  ظفح  يارب  سپ  ، داتفا یم  فالتخا  شناوریپ 

نمـشد وا  اب  نطاب  رد  یلو  دـندرک  یم  ع )  ) ماـما یتسود  هب  رهاـظت  هک  دـندوب  ناـقفانم  زا  اـهرازه  اهدـص و  دـیاش  دوبن و  ع )  ) ماـما
دندیگنج یم  ماما  هارمه  هب  هک  یناسک  زا  رفن  اهدص  یعبر و  نب  ثبش  ، هیبا نب  دایز  دروم  رد.دندوب 
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.تسا دوجوم  بلطم  نیا  رب  ینیع  لیالد  دندرک  تکرش  ع )  ) نیسح ماما  شدنزرف  نتشک  رد  اهدعب  و 

زا - اهنآرق ندرب  الاب  زا  سپ  - تیرثکا یـشکرس  تقیقح  رد  ، دش هتـساک  يدایز  دح  ات  نیفـص  گنج  زا  سپ  ع )  ) ماما تردـق  زا  ( 2)
هب - ار ثعـشا  هک  تساوخ  یم  ع )  ) ماما رگا  و.دراذـگ  وا  يارب  یمـسا  ذوفن ، تردـق و  زا  اهنت  هک  دوب  یماظن  شروش  کی  وا  نامرف 
ای ثعـشا و  لیلد  نامه  هب  هک  هفوک  مدرمزا  يدایز  تیعمج  ، دنک تازاجم  - اهنآرق ندرب  الاب  زا  سپ  گنج ، همادا  اب  شتفلاخم  لیلد 

نارازه هدنک و  هلیبق  بیترت  نیا  هب  ع )  ) ماما دنتـساخ و  یم  رب  تفلاخم  هب  يو  اب  ، دنتـشاد وا  عضوم  دـننام  یعـضوم  ، يرگید لیلد  هب 
نمی مدرم  مامت  مشخ  بجوم  دوب ) نمی  لها  زا  هک   ) ثعـشا تازاجم  یتح.دوب  هدرک  نیگمـشخ  دوب  اـهنآ  سیئر  ثعـشا  هک  ار  رفن 

.تشادن رتشیب  ياهیراتفرگ  نانمشد و  شیازفا  هب  يزاین  ماما  و.دندوب  ینمی  زین  هفوک  لها  رتشیب  هک  هژیوب  ، دش یم 

؟ دوب هتفریذپ  ربج  يور  زا  هک  دش  يدادرارق  دنبیاپ  ع )  ) ماما ارچ 

: داد خساپ  اهنآ  هب  دیاب  هک  دراد  دوجو  رگید  شسرپ  ود  اج  نیا  رد  و 

ار تیمکح  دادرارق  رایتخا  يور  زا  هن  ،و  درک گـنج  نتخاـس  فقوتم  هب  مادـقا  هن  ع )  ) ماـما هک  دـنک  یم  تباـث  لـیالد  عومجم  ( 1)
ریغ قـالط.تسا  رثا  یب  وغل و  راـیتخا  نودـب  لـمع  هک  تسا  نشور  مالـسا  نید  رد  و.دـیدرگ  روبجم  اـهنآ  همه  رب  هکلب  درک  اـضما 
روط نیمه  زین  اهدادرارق  ریاس  دروم  رد  نید  روتـسد.دوش  یمن  بوسحم  تعیب  يرابجا  تعیب  دیآ و  یمن  باسح  هب  قالط  يرایتخا 

ارجالا مزال  ع )  ) ماما يارب  تیمکح  دادرارق  هک  تسا  نیا  بلطم  نآ  يانعم  و.تساهدادرارق  نامه  هلمج  زا  تیمکح  نامیپ  تسا و 
نآ نتسکش  ، دش یم  قح  دیاع  يا  هدیاف  دادرارق  نآ  تسکش  زا  رگا  هکلب  ، دریگب هدیدان  هک  تشاد  قح  وا  دوبن و 
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هک دوب  مزال  سپ  دندوب  گنج  ههبج  هب  تشگزاب  هب  دقتعم  دندوب و  هدش  نامیشپ  دوخ  لمع  زا  جراوخ  هاگره  و.دوب  بجاو  ماما  رب 
.دشابن نارواد  مکح  رظتنم  ددرگرب و  دربن  نادیم  هب  زین  ع )  ) ماما

یتروص رد  نیا  اما  تسا  رثا  یب  دنک  دقعنم  روبجم  صخـش  هک  ار  يدادرارق  هک  تسا  تسرد  ، مییوگ یم  ، لاؤس نیا  هب  خـساپ  يارب 
هب ار  يدادرارق  رگا  ، دشاب تلود  سیئر  کی  عضوم  رد  روبجم  صخش  نآ  هاگره  یلو.دزاس  دقعنم  صخش  کی  ناونع  هب  هک  تسا 

دادرارق نآ  نتفریذپ  هب  روبجم  ، دنا هداد  یگدنیامن  هک  یمدرم  رگم  ، تسین رثا  یب  دادرارق  نیا  دنک ، اضما  مدرم  يوس  زا  یگدـنیامن 
شندز مه  رب  تسارجالا و  مزال  شداقعنا  زا  دعب  دادرارق  نآ  سپ  ، دنشاب دادرارق  اب  تقفاوم  رادفرط  ناشیا  دوخ  رگا  اما  ، دنـشاب هدش 

تیرثکا هک  تسا  یهیدب.دندرگرب  دادرارق  نآ  زا  هدنیامن  ناگدننک  نییعت  زا  یهورگ  دادرارق  ماجنا  زا  سپ  هک  دـنچ  ره  ، تسین اور 
ره رب  ناشدوخ  هکلب  دـندوبن  تیمکح  نتفریذـپ  گـنج و  نتخاـس  فقوتم  رب  روبجم  جراوخ  هلمج  نآ  زا  ع )  ) ماـما يودرا  رد  دارفا 

داریا هوالعب.درک  یمن  دازآ  يدـنبیاپ  تیلوؤسم  زا  ار  ماما  دادرارق  داقعنا  زا  سپ  جراوخ  نتـشگرب  و.دـندرک  یم  توعد  اـهنآ  يود 
دقع هب  توعد  هک  يدارفا  تیرثکا.دـشاب  ماـما  تحلـصم  هب  ناـمیپ  نتـسکش  هک  دوش  یمن  نآ  بجوم  دادرارق  ياوـتحم  رب  جراوـخ 

تیمکح هجیتن  رظتنم  دیاب  تسا و  بجاو  دادرارق  هب  يدنبیاپ  هک  داقتعا  نیا  اب  دـندنام  رادـیاپ  دوخ  عضوم  رد  دـندوب  هدرک  دادرارق 
ینافلاخم ، دادرارق نارادـفرط  نایم  زا  - تساربم ماما  تحاس  هک  یلاح  رد  - دـنک ینکـش  ناـمیپ  تساوخ  یم  ع )  ) ماـما رگا  و.دـننامب 

زا ع )  ) ماما تشگزاب  و.دـش  یم  دادرارق  ءاضما  زا  شیپ  هلحرم  زا  رت  تخـس  ع )  ) ماـما تیعقوم  درک و  یم  ادـیپ  جراوخ  زا  رتوردـنت 
شیازفا زج  دوب  هتسب  هک  ینامیپ 
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هب ع )  ) ماما دض  رب  عافد  لباق  ریغ  یکـسمتسم  نداد  ،و  زور نآ  مالـسا  ملاع  یحاون  رـسارس  رد  ناناملـسم  يارب  یناماسبان  ینارگن و 
رب و  ع )  ) ماما دوس  هب  عطاق  روط  هب  زورما  هک  یخیرات  ، دوب هدرک  ار  راـک  نآ  ع )  ) ماـما رگا  هکلب.تشادـنرب  رد  يزیچ  ، هیواـعم تسد 

.دوش هارمگ  دوخ  تواضق  رد  هک  نیا  ای  دوش و  دیدرت  راچد  تشاد  قح  ، دنک یم  تواضق  هیواعم  ررض 

؟ درک نییعت  ینالوط  ار  تیمکح  تدم  ع )  ) ماما ارچ 

: تسا نیا  تسام  هدهع  رب  نآ  خساپ  هک  يرگید  شسرپ  اما  ( 2)

نارواد ناونع  هب  صاـع  نبا  یـسوم و  وبا  شریذـپ  تیمکح و  دربـن و  فقوت  داهنـشیپ  لوبق  هب  ریزگاـن  ع )  ) ماـما هک  میراد  لوبق  اـم 
مکح دـننک و  قفاوت  نارواد  هک  دوب  نکمم  هتبلا  ؟ دـهد رارق  هام  دـنچ  ار  تیمکح  تدـم  ماما  هک  دـش  ثعاب  یلماع  هچ  نکیل  و.دوب 

اب دننک  رداص  ار  دوخ  مکح  نارواد  هک  یتقو  ات  ع )  ) ماما هک  تشاد  ناکما  و.دـننک  رداص  هام  کی  ای  هتفه و  کی  لوط  رد  ار  دوخ 
و ع )  ) ماـما ناـیم  هلـصاف  تعـسو  فـالتخا و  نتفرگ  ـالاب  ولج  ، دوب هدرک  ار  راـک  نآ  ع )  ) ماـما رگا  ،و  دـنامب نیفـص  رد  دوـخ  هاـپس 

یم ع )  ) ماـما ، دوب هاـتوک  گـنج  فقوت  تدـم  رگا  اریز.دوب  هدـش  هتفرگ  ، دـندوب نامیـشپ  گـنج  نتخاـس  فقوتم  زا  هک  یجراوـخ 
هب ع )  ) ماما هک  یلاح  رد.دـندرگزاب  - نارواد مکح  رودـص  اـب  ناـمزمه  - گـنج ههبج  هب  وا  هارمه  هب  زین  جراوخ  ددرگرب و  تسناوت 

.دندوب وا  تخسرس  نمشد  ، نت ود  نآ  زا  کی  ره  اریز  تسین  وا  عفن  هب  زگره  نارواد  مکح  هک  تشاد  نیقی  بیرقت 

دیاش ددرگ و  راوتـسا  اناد  دـنادب و  نادان  ات  : دومرف باوج  رد  ، دندیـسرپ ع )  ) ماـما زا  دادرارق  تدـم  لوط  تلع  هب  عجار  جراوخ  هتبلا 
يزاین و   ) دنک حالصا  ار  تما  نیا  راک  دنوادخ 
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( . دشابن دربن  هب  تشگزاب  هب 

تفر یم  دیما  نارواد  زا  هک  نآ  طرـش  هب  دیاین  مزال  گنج  هب  تشگزاب  دـماجنیب و  حلـص  هب  تما  راک  نایرج  هک  دوب  نکمم  يرآ 
هلمج زا  زین  هیواعم  هک  یتروص  رد  و.دنشکب  نالطب  طخ  تسا  هدرمش  لطاب  هچنآ  رب  دننک  ارجا  دوب  هتـسناد  مزال  نآرق  هک  ار  هچنآ 

ع)  ) ماما اب  هزرابم  دناد  یم  هک  یلاح  رد  دنک  یم  هزرابم  ماما  اب  هیواعم  نیمه  نکیل  ،و  دندوب نآرق  مکح  میلـست  هک  دوب  یناسک  نآ 
رد کیرـش  وا و  دـننام  ع )  ) ماما اب  ینمـشد  رد  رواد  ود  زا  یکی  و.تسا  هدـش  لزان  وا  رب  نآرق  هک  تسا  یـسک  اب  نآرق و  اب  هزرابم 

.تفر یمن  قح  نتفگ  دیما  اهنآ  کی  چیه  زا  .دوب و  ع )  ) ماما هب  تبسن  مدرم  نیرترود  زا  زین  يرگید  و.دوب  وا  لمع 

تصرف مدرم  هب  هک  هاگ  نآ  ، دمآ رد  تسرد  دنک  یم  لهاج  تخانـش  ملاع و  يراوتـسا  رب  کمک  سب  شتآ  تدم  لوط  هک  نیا  اما 
سب شتآ  تدـم  لوط  یفرط  زا  اما.دنـشاب  یفطاع  ریثات  اهدادـیور و  راـشف  تحت  هک  نیا  نودـب  دـش  هداد  ندرک  رکف  يارب  يزارد 
تدم نمشد  دش و  یم  ع )  ) ماما نایهاپس  زا  فلاخم  هورگ  ود  نایم  فالتخا  نتفرگ  الاب  مدرم و  نیب  هرجاشم  ندش  ینالوط  بجوم 

یم رب  لاؤس  دوخ  زا  هک  تسا  نامه  لاؤس  خساپ  .درک  یم  ادیپ  هزات  يدربن  يارب  ورین  ددجم  جیـسب  ناکما  دـنام  یم  هدوسآ  يدایز 
تبـسن دوز  یلیخ  جراوخ  هک  تسا  هتـسناد  یم  سب  شتآ  نامیپ  ياضما  عقوم  ع )  ) ماما هک  تسا  ضرف  نیا  رب  ینتبم  ایوگ  هک  دـیآ 

هب توعد  تیمکح  دادرارق  نتـشون  زا  سپ  یکدـنا  دـنهد و  یم  رییغت  ار  دوخ  عضوم  دـنوش و  یم  نامیـشپ  دربن  نتخاـس  فقوتم  هب 
هیواعم اب  گنج  رب  تشگزاب 
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هدوبن نینچ  نیا  نایرج  اما.داتفا  یمن  قافتا  یتیمکح  درک و  یمن  ادـیپ  تیمکح  لوبق  هب  يزاین  ع )  ) ماـما دوب  نینچ  رگا  و.دـننک  یم 
یقاـب دوـخ  رارـصا  رب  ناـمیپ  داـقعنا  زا  دـعب  اـت  دنتـشاد و  رارـصا  تیمکح  لوـبق  گـنج و  فـقوت  هب  رتـشیب  همه  زا  جراوـخ  .تسا 

هک یتقو  ات  و.دـندرک  گنج  نتخاس  فقوتم  هب  روبجم  ار  ع )  ) ماما هک  دـندوب  ییورین  ناـمه  ناداـن  ناـضرتعم  رگید  اـهنآ و  ، دـندوب
.دندادن عضوم  رییغت  ، دمآ رد  مکحم  راوتسا و  ینامیپ  تروص  هب  تفرگ و  ماجنا  فرط  ود  زا  دادرارق 

تـسار هب  یطارفا  پچ  زا  زور  هس  لـالخ  رد  ،و  دـننک ضوع  فرگـش  تعرـس  نآ  اـب  ار  دوخ  عضوم  دارفا  نیا  هک  تفر  یم  راـظتنا 
رییغت موس  زور  رد  دعب  تسا و  رفک  تیمکح  نتفریذپن  گنج و  همادا  هک  دنـشاب  دـقتعم  لوا  زور  ود  رد  ، دـنهد عضوم  رییغت  یطارفا 

.تسا رفک  تیمکح  شریذپ  گنج و  كرت  هک  دنوش  دقتعم  دنهد و  هدیقع 

قح و.درک  اضما  ار  دادرارق  داد و  تبثم  باوج  ، تسوا نایهاپس  مامت  عضوم  دش  مولعم  هک  ناشیا  لوا  عضوم  هب  تبسن  ع )  ) ماما هتبلا 
ندش هبتـشم  ندروخ و  بیرف  زا  سپ  - اهنآ يارب  نایرج  ات  درذگب  هام  دنچ  داد  یم  تلهم  نارگید  دارفا و  نیا  هب  ماما  هک  دوب  نیمه 

نـشور نارگید  جراوخ و  يارب  تیادـه  هار  ، سب شتآ  اـههام  نمـض  هک  دوب  نیا  قـطنم  ياـضتقا  و.دوـش  نشور  لـماک  روـطب  - رما
یقطنم ریغ  رخآ  اـت  لوا  زا  جراوـخ  نکیل  و.دـندرک  رداـص  ار  دوـخ  ضقاـنتم  هناـملاظ  مـکح  نارواد  هـک  نـیا  زا  سپ  هژیوـب  ، ددرگ

ياج ع )  ) ماما دروم  رد  دروایبرد و  رـس  اهنآ  بیجع  لداعتمان و  ینوگرگد  زا  هک  تشادـن  ناکما  يرـشب  چـیه  لقع  يارب  و.دـندوب 
شیپاشیپ هدرکن و  فشک  ار  اهنآ  هدنیآ  زار  هک  تسین  یتمالم 
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.تسا هدناوخن  ار  اهنآ  كانتشحو  رکفت  عیرس  ینوگرگد 

دننک رداص  ار  دوخ  مکح  نارواد  هک  یتقو  ات  شهاپـس  اب  دوخ  تفرگ و  یم  رظن  رد  هام  کی  ار  سب  شتآ  تدـم  ماما  هک  ضرف  رب 
هب ار  اهنآ  درک و  یم  یـضار  ار  جراوخ  راک  نآ  ایآ.درک  یم  دربن  دیدجت  هب  توعد  ار  دوخ  هاپـس  دـعب  ،و  دـنام یم  یقاب  نیفـص  رد 

؟ دینادرگ یم  زاب  تدحو 

هب تشگزاب  زا  اهنآ  هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  هکلب  میـشاب  هتـشادن  یعقوت  نینچ  ات  دـنک  یم  راداو  ار  اـم  هک  دراد  دوجو  یلماوع  هتبلا 
زا ع )  ) ماما توعد  ماگنه  هب  هک  دـشاب  یعـضوم  هیبش  ناـش  عضوم  دـندنام ، یم  نیفـص  رد  رگا  دـننک و  يراددوخ  وا  هارمه  هب  دربن 

دوب نیا  ع )  ) ماما هب  ناشیا  در  باوج  اریز.تسا  هدوب  نارواد  هلیسو  هب  مکح  رودص  زا  سپ  قارع  رد  ههبج  هب  تشگزاب  يارب  ناشیا 
هک اریز.دـهاوخ  یم  یـصخش  ماقتنا  رطاـخ  هب  ار  دربن  هب  تشگزاـب  وا  هک  لـیلد  نیا  هب  دـننک  یم  يراددوخ  وا  هارمه  هب  دربن  زا  هک 

.تسا هدوب  وا  تحلصم  فالخ  رب  نارواد  مکح 

گنج نارواد  مکح  زا  سپ  هک  دنتـشاد  دصق  دندنام و  یم  نیفـص  رد  دوب و  مک  سب  شتآ  تدم  رگا  هک  تسا  نیا  لقع  ياضتقم 
رگید هفوک و  مدرم  نایم  دـندنبب و  ار  ع )  ) ماما هاپـس  هب  یناسر  کمک  هار  دـنهاوخب  هتفر و  قارع  هب  جراوخ  ، دـننک عورـش  هرابود  ار 

.دنناسر و لتق  هب  ، دننیبب دوخ  هدیقع  فلاخم  هک  ار  سک  ره  دنوش و  مدرم  محازم  ناشریشمش  اب  دننک و  بعر  سرت و  داجیا  اهرهش 
يارب نانآ  رطخ  هک  تسین  يدیدرت  و.دـنداد  ماجنا  نیفـص  زا  ناشیا  تشگزاب  و  ع )  ) ماما تعجارم  زا  سپ  هک  دوب  يراک  نامه  نیا 

رتشیب ماما  بایغ  رد  قارع  مدرم  نانکاس 
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.شروضح ات  دوب 

یقاـب نآ و  ندوـب  هاـتوک  رطخ  زا  رتـمک  قارع  هب  تشگزاـب  سب و  شتآ  تدـم  ندرک  ینـالوط  رطخ  هک  تسا  نیا  بلطم  حیـضوت 
کمک ياههار  دنک و  تیامح  نآ  هانگ  یب  نانکاس  زا  هک  ییورین  قارع  رد  هک  یلاح  رد  ، دوب دربن  ددجم  عورش  نیفص و  رد  ندنام 

.تشادن دوجو  جراوخ  ياهشروی  ربارب  رد  ههبج  هب  یناسر 

دشاب هتشاد  راظتنا  ، دنداد یم  لیکـشت  ار  وا  هاپـس  تیرثکا  هک  یلاح  رد  ، تیمکح سب و  شتآ  نارادفرط  زا  ع )  ) ماما هک  دوب  یعیبط 
نآرق هک  هچنآ  ،و  دندش هارمگ  نارواد  هک  یماگنه  ،- بیرف هدرپ  و.دنـشاب  نارواد  مکح  رظتنم  دـننامب و  رادـیاپ  دوخ  عضوم  رد  هک 

يدیدج هزیگنا  نآ  ،و  دوش هتـشادرب  ناشنامـشچ  ولج  زا  - دنتفرگ هدیدان  تسا  هدرک  ایحا  ار  هچنآ  دندرک و  هدـنز  ، دوب هدرمـش  لطاب 
هدرک ار  راک  نآ  رگا  و.دـننک  عورـش  رتشیب ، یکمک  رتذـفان و  یـشنیب  رت و  يوق  يا  هدارا  اـب  هراـبود  ار  گـنج  اـت  دـشاب  اـهنآ  يارب 

زا ار  ماـش  نیمزرـس  ،و  دنتـساخ یمرب  هیواـعم  يدوباـن  هب  ، ربـهر نیرتعاجـش  يربـهر  اـب  ناـشیا  هک  ارچ  دوبن  راوشد  ناـشیارب  ، دـندوب
هار نآ  رد  هک  دندرک  یم  نیمضت  یتیاده  هار  ، هدنیآ ياهلسن  تما و  نیا  يارب  مه  ناشدوخ و  يارب  دنتخاس و  یم  دازآ  وا  تموکح 

.دریگ جوا  قح  هملک  ،و  دبای شرتسگ  تلادع 

،و درک بآ  رب  شقن  ار  اهنامرآ  نآ  مامت  ، راتـشک گنج و  زا  نآ  جـیاتن  جراوخ و  عضوم  رییغت  نکیل  تشاد و  ناکما  اهنیا  مامت  هتبلا 
.دیماجنا ینالوط  ياهدمایپ  اب  يا  هعجاف  هب  قح و  تسکش  هب  گنج  نتخاس  فقوتم 

مکی یس و  لصف 

؟ تفاین همادا  ع )  ) ماما تموکح  ارچ 

یکریز زا  لاح  نیع  رد  دنناد و  یم  یلمع  ریغ  یتسیلآ  هدیا  تسایـس  کی  ار  نآ  دننک و  یم  داقتنا  ع )  ) ماما تسایـس  زا  هک  یناسک 
هدوب لوا  زارط  يدرمتلود  وا  هک  دندقتعم  دننک و  یم  بجعت  راهظا  هیواعم  يرایشوه  و 
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هدش جیاتن  نیا  هب  رجنم  هک  یطیارـش  هب  هجوت  ياج  هب  هک  دـنا ، هدـش  هدیـشک  يرواد  خنـس  نیا  فرط  هب  ، لیلد نیا  هب  عقاو  رد.تسا 
تواـضق عوـن  زا  [ هیواـعم و  ع )  ) یلع ] صخـش ود  نیا  نیب  هسیاـقم  رد  اـم  تواـضق  هک  نیا  يارب  و.دـنرگن  یم  جـیاتن  دوـخ  هب  ، تسا

ار و دوـخ  یناـمز  یناـکم و  تیعقوـم  رفن  ود  نآ  مینک  ضرف  هک  تسا  نیا  یفدـه  ناـنچ  هـب  لوـصو  هار  نیرتـهب  ، دـشاب یعوـضوم 
مینک یم  ضرف  هجیتن  رد  ،و  دـننک ضوع  مه  اب  تعاجـش ، يرایـشوه و  ییاناد و  زج  هب  ار  دوخ  ياهیگژیو  ماـمت  بصنم و  نینچمه 

( : ع  ) یلع هک 

.تسا هدناسرن  يا  همدص  شیرق  هب  ،و  هدوب مشاه  ینب  نامدود  ریغ  زا  یلو  شیرق  هلیبق  زا  -1

.تسا هدوب  ماش  نیمزرس  رادناتسا  رمع  تفالخ  زاغآ  زا  -2

.دوب هدیناود  هشیر  ناماس  نآ  قمع  رد  شتسایس  تردق و  ، تسا هدوب  رقتسم  شیرادناتسا  تسپ  رد  لاس  تسیب  دودح  -3

.دنزور نآ  ماش  مدرم  نامه  ، دوخ تعاطا  یگناگی و  يرادربنامرف و  رد  ، ماش مدرم  مامت  -4

یم اور  يا  هلیـسو  ره  اـب  ار  اـهنآ  هب  ندیـسرو  دوب  يداـم  عفاـنم  هکلب  یتدـیقع  يداـبم  لوصا و  هن  وا  هتـساوخ  دوـب و  عـمط  رپ  وا  -5
.ناکین ناحلاص و  نتشک  غورد و  ، يراکبیرف یناهگان ، لتق  ، ناناملسم لاوما  اب  اهنادجو  ندیرخ  هلمج  زا  ، تسناد

.دندرک یم  تیامح  وا  زا  دندوب و  وا  هاوخاوه  ، دندوب مالسا  ناهج  رد  ذوفن  ياراد  یفارشا و  تموکح  هنومن  هک  شیرق  -6

: هیواعم هک  مینک  ضرف  دیاب  و 

.تسا هدناسر  ییاه  همدص  شیرق  هب  هدوب و  مشاه  نامدود  زا  -1

.تسا هدش  هدیشاپ  مه  زا  مالسا  ناهج  تدحو  هک  یلاح  رد  ، هتفرگ تروص  تعیب  وا  اب  نامثع  لتق  زا  سپ  -2

.تسا هدز  همدص  اهنآ  هب  نوچ  دنراد  لد  رد  ار  وا  ینمشد  دنا و  یضاران  وا  زا  شیرق  -3

مدرم زا  یهورگ  هدرک و  نامثع  نوخ  هب  مهتم  ار  وا  ریبز  هحلط و  ، هشیاع -4
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.دنا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ناج  نآ  رد  نت  رازه  اههد  هک  دنا  هدرک  رابنوخ  يدربن  ریگرد  ار  وا  دنا و  هدناروش  وا  رب  ار  قارع 

.تسا هدنام  هفوک  رد  نینوخ  گنج  نآ  زا  سپ  یهاتوک  تدم  -5

.ناش ینامرفان  يریگ و  هرانک  ، دیاقع ، هقرفت ، تفلاخم رد  دنزور  نآ  قارع  مدرم  نامه  ، قارع مدرم  -6

شیدام عفانم  يارب  ار  دوخ  يداقتعا  لوصا  سپ  تسا  ترخآ  دشاب  ایند  هک  نیا  زا  شیپ  شفده  هحولرس  هک  تسا  يدرم  هیواعم  -7
.دهد رارق  هلیسو  - دشابن تعیرش  اب  قفاوم  هک  یتقو  ات  - ار يزیچ  چیه  دهد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  دنک و  یمن  ادف 

تعاجـش ییاناد و  ، یکریز اهنآ ، زا  کی  ره  دـنا و  هدـش  وربور  نیفـص  گنج  دـننام  یگنج  رد  درم  ود  نیا  مینک  یم  ضرف  دـعب  و 
.شییوسرت یناوتان و  اب  هیواعم  شریظن و  یب  تعاجش  اب  ع )  ) یلع.دراد ار  دوخ 

؟ دش یم  هچ  هجیتن 

طرـش ام  رگا  یتح  ، یـسایس ریغ  هبنج  زا  هچ  یـسایس و  رظن  زا  هچ  ، هدروخ تسکـش  هیواعم  تسا و  زوریپ  یلع.تسین  لکـشم  خساپ 
هیواـعم مه  زاـب  ، دـنربارب لوصا  هب  يدـنبیاپ  مدـع  يدـنمزآ و  رد  صخـش  ود  ره  هک  مینک  ضرف  مینک و  مک  هیواـعم  زا  مه  ار  مجنپ 

قیمع ، شتموکح تدم  یهاتوک  هب  رظن  شتردق  ياه  هشیر  هک  اریز  ، تسا هدروخ  تسکش  یماظن  یسایس و  دعب  رد  هک  تسا  یسک 
یم یـشکرس  هقرفت و  ، فـالتخا هب  لـیام  دوخ  عـبط  رد  ،و  دنتـسین یگناـگی  تدـحو و  هب  لـیام  قارع  مدرم  رگید  فرط  زا  تسین و 

.دنشاب

هدـهع رب  ار  ماش  مدرم  يربهر  هک  یلاـح  رد  نیفـص  گـنج  رد  هیواـعم  میرواـیب  رطاـخ  هب  هک  دوش  یم  حـضاو  بلطم  نآ  یماـگنه 
رب ماش  عیطم  میلـست و  مدرم  دـض  رب  ار  قارع  راگزاسان  مدرم  يربهر  رگا  لاح  ، دوب هتفرگ  رارق  کـلهم  یتسکـش  هناتـسآ  رد  تشاد 

زا دعب  ، ار هیواعم  ام  عقاو  رد  ؟و  درک یم  ادیپ  یعضو  هچ  ، تشاد هدهع 
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ار نآ  دـناوت  یمن  ماش  شترا  يورین  اب  زج  اما  تسا  هتفرگ  رایتخا  رد  ار  قارع  نیمزرـس  هک  نیا  اب  ، مینیب یم  ع )  ) ماـما یناـهگان  لـتق 
مدع يدـنمزآ و  مامت  مغر  یلع  ، تشادـن رایتخا  رد  ربنامرف  یهاپـس  ماش و  رد  يا  هداتفااج  یمدرم  هاگیاپ  نانچ  رگا  لاح.دـنک  مارآ 

اما ، دوب نید  رد  راگزیهرپ  دقتعم و  يدرف  رگا  وا  یتح  سپ.دبای  ماود  قارع  تموکح  رد  تسناوت  یمن  ، یتدیقع لوصا  هب  شیدنبیاپ 
؟ میدرک یم  روصت  هنوگچ  ار  وا  راک  ماجنارس  ، تشادن رایتخا  رد  ار  نامرف  هب  رس  هاپس  نآ  اب  راوتسا  یمدرم  هاگیاپ  نانچ 

ره زا  غراف  بلط و  ایند  یـصخش  دنچ  ره  نامز  نآ  رد  قارع  مکاح  هک  تسا  هدرک  تباث  هیما  ینب  نارود  یخیرات  ياهدادـیور  هتبلا 
تموکح رد  تسناوت  یمن  ، دربب هاـنپ  وا  هب  اـهراک  تدـش  ماـگنه  هب  هک  یقارع  ریغ  ییورین  هناوتـشپ  اـب  زج  ، دوب یتدـیقع  لوصا  عون 

ماش هاپس  هلیسو  هب  زج  - شیزیرنوخ رد  يور  هدایز  یشکرس و  ، يرگمتس همه  مغر  یلع  - یفقث فسوی  نب  جاجح.دریگب  ماود  قارع 
بوک دگل  شنایهاپـس  و  جراوخ ) زا   ) بیبش تابرـض  ریز  ، دوبن ماش  یماظن  ياهکمک  رگا  ،و  دـنک ظفح  ار  دوخ  تموکح  تسناوتن 

يرایـشوه و ، یکریز ناگتفیـش  و  ع )  ) ماـما تسایـس  رب  نارگداـقتنا  هک  میـسر  یم  یقطنم  هجیتـن  کـی  هـب  اـج  نـیا  زا  و.دوـب  هدـش 
مزال دـنک  ظفح  ار  دوخ  تردـق  دـناوتب  مکاح  کی  هک  نیا  يارب  : هک تسا  نیا  ، نآ دـنا و  هدرک  شومارف  ار  نآ  ، هیواـعم یگیاـمورف 
هنرگ ،و  دـشاب وا  ياهروتـسد  عیطم  هک  مزال  یماـظن  يورین  راوتـسا و  یمدرم  هاـگیاپ  : دـشاب رادروخرب  لـماک  روطب  زیچ  ود  زا  تسا 

.دوب دهاوخ  ثداوح  دابدنت  ضرعم  رد  وا  تموکح 

لماع ود  ره  ، نافلاخم.میراذگب تشگن  نآ  نتفرگ  نایاپ  و  ع )  ) ماما تموکح  تسکش  لماوع  يور  میناوت  یم  الاب  بلاطم  كرد  اب 
رماوا عیطم  مزال و  یماظن  يورین  تباث و  یمدرم  هاگیاپ  ینعی 
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و.دـندوب هدـش  عناـم  ع )  ) ماـما زا  تساـهنآ ، هب  دـنمزاین  ، دوـخ يزوریپ  رارقتـسا و  تهج  رد  تموـکح  هک  ار  تـلود  سیئر  صخش 
یم رب  رد  ار  ع )  ) ماـما هـب  تموـکح  ندــش  هدرپـس  ناـمز  اـت  ص )  ) ربماـیپ تاـفو  زا  سپ  ، تدــم ماـمت  هـک  یپرد  یپ  ياهدادــیور 

.دوب هدادرارق  لاحم  زا  یعون  طرش  ود  نیا  هب  ار  ع )  ) ماما نتفای  تسد  ، تفرگ

رـسپ وا  هک  اریز  ، دـشاب ص )  ) ربماـیپ ناوریپ  ياـهلد  هب  درف  نیرتکیدزن  ص )  ) ربماـیپ زا  سپ  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  دوب  یقطنم  هتبلا 
هب همه  نیرتدـنبیاپ  باحـصا و  نیرتاناد  وا و  تلاسر  هار  رد  دـهاجم  نیرتگرزب  ،و  وا بختنم  ردارب و  داماد و  و  ص )  ) ربماـیپ يومع 

یبا نب  یلع  هب  نادنم  هقالع  هک  دوب  یقطنم  ، دـندوب وا  هب  نادـنم  هقالع  و  ص )  ) ربمایپ ناوریپ  قحب  ناناملـسم  رگا  و.دوب  وا  تامیلعت 
شیارب یگداسب  مزال  طرـش  ود  تروص  نآ  رد  هک  تسا  یعیبط  و.دـننک  تعاطا  وا  زا  نارگید  تعاطا  زا  شیپ  دنـشاب و  زین  بلاـط 

زا يا  هعفاد  اب  هکلب  ، دشن رارقرب  یقطنم  هطبار  اهنآ  نایم  ،و  تفرن شیپ  دوخ  یعیبط  ریسم  رد  خیرات  ياهنایرج  نکیل  و.دش  یم  مهارف 
.تفرگ شیپ  دوبن  راظتنا  دروم  هک  فلاخم  يریسم  ، بصعت فطاوع و 

شیرق تداسح 

تناـما و زا  یهاـگآ  دنتـشاد و  وا  زا  هک  یتخانـش  مغر  یلع  - دوب هکم  رد  ص )  ) دـمحم هک  یعقوـم  رد  راـک و  زاـغآ  زا  شیرق  هتبلا 
ناشیا تداسح  ، يو هب  تبـسن  اهنآ  یفنم  عضوم  هدمع  لیلد  .دندرک  يراددوخ  شتوبن  هب  رارقا  وا و  توعد  نتفریذپ  زا  - وا تقادص 
نادناخ طرش  دیق و  یب  ییاقآ  هب  رارقا  ص )  ) دمحم توبن  هب  رارقا  هک  دندرک  یم  رکف  دوب و  ص )  ) ربمایپ نادناخ  ، مشاه نامدود  هب 

زا شیرق.تسا  ناهج  مدرم  همه  هکلب  برع  لیابق  ریاس  شیرق و  ياه  هداوناخ  مامت  رب  اهنآ  تشادگرزب  مشاه و 
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راک هب  تشاد  رایتخا  رد  هک  يدیدهت  راشف و  لیاسو  مامت  دادرارق و  هرصاحم  رد  ار  شنادناخ  وا و  ، درک يراددوخ  وا  توبن  هب  رارقا 
دوخ ترجه  نیمزرس  هب  هک  یعقوم  و.درک  دوخ  یلیماف  ناماس  رـس و  كرت  هب  راداو  ار  يو  درک و  هئطوت  وا  يدوبان  يارب  دعب  ،و  درب

تاسدـقم و زا  شناراـی  نادـناخ و  و  ص )  ) ربماـیپ ، داد یماـظن  هلباـقم  شور  هب  ار  دوخ  ياـج  سرت  راـشف و  ياهـشور  دـش ، لـقتنم 
یلـصا نمـشد  ، تازرابم نآ  مامت  رد  شیرق  تسرپ  تب  لیابق.دـنتخادرپ  عاـفد  هب  كرـش  ناوارف  ياـهورین  ربارب  رد  دوخ  ياـهیدازآ 

.تخاس یم  شناوریپ  و  ص )  ) ربمایپ نتخاس  دوبان  هب  راداو  موادم  روطب  ار  ناشیا  دسح  تلاح  هک  ، دندوب

اب فاـصم  رد  اـهنآ  نیرت  هدومزآ  نادـهاجم و  ربهر  و  ص )  ) ربماـیپ تسار  يوزاـب  اـهگنج  نیا  ماـمت  رد  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  و 
هدش درخ  يو  ریـشمش  تابرـض  ریز  ناشیاهرـس  هک  دندوب  هدمآ  رد  ياپ  زا  یلع  تسد  هب  ، شیرق لیابق  نیب  رد  يرایـسب.دوب  نمـشد 

.دوب

یم يدارفا  زا  یمین  هب  کـیدزن  ناشدادـعت  هک  تسناد  یم  یناـگرزب  ناردارب و  ، نادـنزرف ياـهنوخ  لوؤسم  ار  وا  رظن  نیا  زا  شیرق 
ربارب رد  ، دـیدش ییوجماـقتنا  ياـه  هنیک  ، اـهنآ نوزفازور  دـسح  رب  هلیـسو  نیدـب  و.دـندوب  هداد  تـسد  زا  اـهگنج  نآ  رد  هـک  دیـسر 

.دش هدوزفا  صاخ  روطب  ع )  ) یلع دض  رب  ماع و  روطب  نایمشاه 

دنک یم  ظفح  ار  دوخ  هنیک  ذوفن و  شیرق 

زا ار  وا  لباقم  رد  تمواقم  ای  و  ص )  ) ربمایپ رب  يزوریپ  ياهوزرآ  همه  هک  نیا  زا  سپ  شیرق  ،و  دش حتف  يرجه  متشه  لاس  رد  هکم 
هنیک نکیل  و.تفرگ  نایاپ  وا  تلاسر  و  ص )  ) ربمایپ لـباقم  رد  شیرق  نینوخ  هزراـبم  بیترت  نیا  هب  و.دـندروآ  مالـسا  دـنداد  تسد 

ص)  ) ربمایپ.تفرگن نایاپ  برع  هعماج  رد  شیرق  ذوفن  و  ( ، ع  ) یلع هب  تبسن  شیرق 
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نییعت اب  هدـنیآ  رد  و.دوش  رادروخرب  تدـحو  زا  نآ  هلیـسو  هب  تما  اـت  دـنک  نییعت  يا  هناوتـشپ  تما  هدـنیآ  يارب  هک  درک  یم  یعس 
دارفا زا  نارگید  و  ع )  ) یلع هک  دوب  دقتعم  و.دنامب  ناما  رد  یهارمگ  زا  ، دـنک تکرح  ربمایپ  دوخ  شور  رب  هک  اناد  میکح و  يربهر 
تبسن ع )  ) یلع هک  درک  نالعا  ناناملسم  هب  سپ  ، تسا عمج  يربهر  نیا  ياهتقایل  اهنآ  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  شکاپ  نادناخ 

دنک یم  كرت  ار  يزیچ  مدرم  نایم  رد  وا  ،و  تسا نامیا  اب  نز  درم و  ره  تسرپرس  وا  تسا و  یـسوم  هب  تبـس  نوراه  هلزنم  هب  وا  هب 
تـسا هداد  ربخ  وا  هب  دنوادخ  و.شتیب  لها  ینعی  نادناخ  ادخ و  باتک  : دندرگن هارمگ  وا  زا  سپ  زگره  ، دـننزب گنچ  نآ  هب  رگا  هک 

نم زا  سپ  اهنآ  هراب  رد  هنوگچ  ، دینک تقد  : دومرف ناشیا  هب  ،و  دنوشن ادج  رگیدکی  زا  زگره  تمایق  زور  ات  يو  نادـناخ  نآرق و  هک 
ياهلد تشاد  دصق  هکلب  دنک  نالعا  ار  شنادـناخ  رگید  و  ع )  ) یلع يربهر  اهنت  تساوخ  یمن  هلیـسو  نیا  هب  وا.درک  دـیهاوخ  راتفر 

.دهد وش  تسش و  ترارح  رپ  ییوجماقتنا  ياه  هنیک  زا  زین  ار  لیابق  رگید  شیرق و 

هماسا هاپس 

دنک میلست  لماک  روط  هب  ار  شیرق  دارفا  دناوتب  ات  درکن  يدایز  رمع  هکم  حتف  زا  سپ  ص )  ) ربمایپ و.دندوب  ناملسم  هزات  مدرم  نکیل 
ساسحا.دنک یلهاج  ياهیزوت  هنیک  نیزگیاج  ار  یمالسا  يردارب  ساسحا  دزاس و  كاپ  تیلهاج  نامز  ياه  هنیک  زا  ار  ناشیاهلد  و 

داجیا هلـصاف  وا  هب  تما  يربهر  میلـست  و  ع )  ) یلع نیب  يا  هلیبق  بصعت  وا  زا  دعب  هک  نآ  میب  زا  تسا  هدـش  کیدزن  شلجا  هک  درک 
نآ نایم  رد  هک  یهاپس.دوش  نیطسلف  نیمزرس  یهار  ات  درک  گرزب  یهاپس  هدنامرف  ار  هماسا  ، دنک

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 608 

http://www.ghaemiyeh.com


فده هکلب.دوبن  ، دنک هاپس  نآ  نداتسرف  هب  راداو  ار  ص )  ) ربمایپ هک  ینانچنآ  يرطخ  اج  نآ  رد  ، دندوب راصنا  نارجاهم و  زا  ناگرزب 
رد ار  يربهر  مامز  یناسآ  هب  ع )  ) یلع ات  ، درادهگن رود  هنیدـم  زا  دنتـشاد  تفالخ  هب  عمط  مشچ  هک  ار  يدارفا  ، دوب نآ  ص )  ) ربمایپ

.دریگب رایتخا 

ص)  ) ربمایپ و.دننک  كرت  ار  هنیدم  دنتساوخن  تسا  ضیرم  رادبت و  ص )  ) ربمایپ دنتسناد  هک  نیا  زا  سپ  ، هژیوب ، نارجاهم ناگرزب  اما 
باحـصا نکیل  درک و  رارکت  « ار هماسا  هاپـس  دیراد  لیـسگ  هلمج  هبترم  دنچ  ، دـنک نتفر  هب  راداو  ار  اهنآ  درک  یعـس  راب  نیدـنچ  هک 

.دندنام راظتنا  تلاح  هب  دندرکن و  تکرح 

دشن هتشون  هک  یتیصو 

نیا هب  دریگب  ار  ییوج  هناهب  ولج  دنک و  هرـسکی  ار  راک  هک  تفرگ  میمـصت  سپ  ، درک هدهاشم  ار  ناشیا  يراگنا  لهـس  ص )  ) ربمایپ
دندوب رضاح  هناخ  رد  هک  یباحـصا  و.دننامب  ناما  رد  یهارمگ  زا  وا  زا  سپ  تما  ات  دسیونب  يراتـشون  شیرامیب  لاح  رد  هک  بیترت 
ناشیا ذوفن  بحاص  دارفا  سپ  ، دسیونب يا  هتـشون  رد  تسا  هتفگ  نابز  هب  ع )  ) یلع هراب  رد  هک  ار  هچنآ  دـهاوخ  یم  وا  هک  دـنتفایرد 

ادخ باتک  : دنتفگ دندش و  وا  هب  ذغاک  ملق و  نداد  عنام  دندرک و  ههبش  ءاقلا  ص )  ) ربمایپ ساوح  شوه و  هب  تبـسن  اهنآ  دندش  عنام 
.تسا سب  ار  ام 

تفالخ ندش  تسد  هب  تسد 

هک دـنتفای  داقتعا  ص )  ) ربمایپ تافو  زا  شیپ  دـنتفرگ و  رارق  شیرق  تاساسحا  ریثات  تحت  هکم  لها  نارجاـهم  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
یم نکمم  ریغ  تفالخ  هب  ار  یمـشاه  ریغ  یـشرق  درف  ره  ندیـسر  ، ترـضح نآ  نادـناخ  نایم  رد  يو  تافو  زا  سپ  تموکح  همادا 

ربمایپ يدـنواشیوخ  تفارـش  هک  یلاح  رد  ، دـنوش گنهامه  ص )  ) ربمایپ نادـناخ  تموکح  هب  تبـسن  برع  هعماـج  رگا  اریز.دزاـس 
یم تاشن  اهنآ  تلیضف  اب  الاو و  هاگیاج  زا  هک  تسادق  نیا  اب  اهنآ  یگتـسیاش  دشاب و  هدوزفا  نآ  رب  زین  ار  تسادق  زا  يا  هلاه  (ص )

رب هوالع  ع )  ) یلع.ددرگ یم  نکمم  ریغ  ناناملسم  ياهلد  رد  ناشیا  ياج  هب  یباحـص  ره  ینیزگیاج  ، دریگ رارق  دیکات  دروم  ، تفرگ
داـهج رد  ار  هقباـس  نیرتناـشخرد  تـشاد  وا  هـب  تبـسن  هـک  يا  هژیو  هاـگیاج  و  ص )  ) ربماـیپ هـب  تبـسن  هـک  یکیدزن  يدـنواشیوخ 

هک ، دنا نیـسح  نسح و  شنادـنزرف  ود  نیا  و.دوب  هدیـسر  دوخ  ياه  هجرد  نیرخآ  هب  هک  ییاوقت  نایاپ و  یب  یملع  اب  هارمه  ، تشاد
دج و هب  تهابش  زا  هک  نیا  رگم  دندوب  یمن  نانچ  زگره  دنتشهب و  لها  ناناوج  نارورس  هک  دهد  یم  یهاوگ  اهنآ  هراب  رد  ناشیاین 
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تـسناوت یمن  يرگید  ای  شیرق  زا  یـسک  ، دوب هتفای  لاقتنا  ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربمایپ زا  دعب  تموکح  رگا  سپ.دنـشاب  رادروخرب  ردپ 
نوچ يا  همانراک  وا و  يدنواشیوخ  دننام  ییدنواشیوخ  تسیاب  یم  اهنآ  هک  اریز  ، دوش ناناملـسم  ياهلد  رد  ع )  ) یلع هاگیاپ  محازم 

يردـپ اهنآ و  ياین  نوچمه  ییاـین  هک  دـننک  ادـیپ  جرا  نیـسح  نسح و  دـننامه  ناشنادـنزرف  اـی  دـندرک و  یم  مهارف  ار  وا  هماـنراک 
ندیسر اهنت  اهنیا  همه  رب  هوالع.دننک  مهارف  راوگرزب  ود  نآ  تلیضف  ریظن  یتلیـضف  ناشیا و  ردام  ناسمه  يردام  اهنآ و  ردپ  دننامه 

وا و ندوب  ناوج  لیلد  هب  ، دوش تفال  هب  هباحـص  ناگرزب  نتفای  تسد  عنام  هک  دوب  یفاـک  تفـالخ  هب  ص )  ) ربماـیپ زا  دـعب  ع )  ) یلع
يو تموکح  زا  شیپ  نارجاهم  ناگرزب  ، دشاب هدرک  یگدنز  ص )  ) ربمایپ زا  دـعب  لاس  یـس  اهنت  وا  رگا  نیا  ربانب.باحـصا  يدرمریپ 

ار وا  ياهیگژیو  اریز  ، دش یم  سکع  رب  هلاسم  ، دیسر یم  ربمایپ  نادناخ  زا  ریغ  یـسک  هب  تفالخ  رگا  اما.دندوب  هتفگ  یگدنز  دوردب 
رد ،و  دـننادرگب تسدـب  تسد  دوـخ  ناـیم  ار  تفـالخ  دنتـسناوت  یم  شیرق  فـلتخم  ياـه  هتـسد  بیترت  نیا  هب.دنتـشاد  زین  نارگید 
نبا هب  دوخ  تفالخ  مایا  رد  رمع.دـشاب  توبن  ماـقم  هب  اـهنآ  لوصو  مدـع  نیزگیاـج  تسناوت ، یم  هک  دوب  یـشزرا  ، تفـالخ بصنم 

شیرق نیاربانب  .دیریگب  تخس  موق  نیا  رب  ات  دوش  عمج  امـش  رد  تفالخ  توبن و  هک  دنتـسین  یـضار  شیرق  مدرم  : » دوب هتفگ  سابع 
تبسن شیرق  ياهیزوت  هنیک  نامه  ، دوبن اهنآ  زا  مادک  چیه  رگا  »و  .دش زوریپ  دیـسر و  هجیتن  هب  درک و  باختنا  دوخ  يارب  ار  تفالخ 

.دوب تفالخ  زا  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  ع )  ) یلع ندرک  رود  لماع  ود  برع  عامتجا  رد  ناشیا  ذوفن  همادا  و  ع )  ) یلع هب 

دش نیگمغ  سپ.داتفا  دهاوخ  یقافتا  هچ  وا  زا  دعب  هک  دید  یم  یهلا  وترپ  اب  ص )  ) ربمایپ و 
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تـسا هدش  امـش  هیرگ  ثعاب  هچ  ادخ  ربمایپ  يا  :» درک ضرع  وا  هب  ع )  ) یلع.تسیرگ تخادنا و  ع )  ) یلع ندرگ  هب  تسد  يزور  و 
(1 « ) .نم زا  دعب  رگم  دننک  یمن  زاربا  ار  اهنآ  زگره  هک  تسا  دارفا  ياهلد  رد  وت  هب  تبسن  ییاه  هنیک  :» دومرف

ع)  ) یلع هب  تبسن  هفیلخ  ود  عضوم 

ناش لیلد  دـندوب و  زایتما  ياراد  نارجاهم.تفرگرد  عازن  فالتخا و  تفالخ  يور  راصنا  نارجاهم و  نیب  تفر  اـیند  زا  ص )  ) ربماـیپ
زا یمان  هک  نیا  نودـب  اهنآ  مامت  و.تساهنآ  نآ  زا  زین  تفالخ  تساـهنآ ، زا  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  نوچ  هک  دوب  نیا  راـصنا  لـباقم  رد 
رد ص )  ) ربمایپ رتخد  رگا.درک  تعیب  زا  يراد  دوخ  یلع  و.دـندش  گنهامه  رکب  وبا  يور  ، دـننک تروشم  وا  اب  ای  دـنربب و  ع )  ) یلع

ارهز هک  نیا  زا  سپ  رگم  درکن  تعیب  رکب  وبا  اب  ع )  ) یلع دننک و  تعیب  رب  روبجم  ار  یلع  هک  دنتـشاد  دصق  ، داتـسیا یمن  اهنآ  لباقم 
تـشاد ع )  ) یلع هب  تبـسن  ار  یـساسحا  نامه  دوخ  نطاب  رد  رکب  وبا  هک  دوب  یعیبط  يرما  نیا  و.تسویپ  قح  تمحر  ياـقل  هب  (ع )
تـسود لـباقم  رد  يرـشب  ره  هک  تشاد  ار  یـساسحا  ناـمه  دوخ  نهذ  رد  رمع  زا  دراد و  دوخ  بیقر  اـهنت  ربارب  رد  یناـسنا  ره  هک 

.دراپسب رمع  هب  ار  تفالخ  ایند  زا  نتفر  زا  سپ  وکین  یشاداپ  ناونع  هب  هک  دوب  یعیبط  زین  و.دراد  دوخ  دنمورین  رای  یمیمص و 

ع)  ) ماما هراتس  لوفا  شیرق و  نوزفازور  ذوفن 

يراک دنک  دایز  ار  اهنآ  ذوفن  دشر  شرتسگ و  دیازفیب و  شیرق  جرا  رب  هک  نیا  زج  نیدشار  يافلخ  زا  مود  لوا و  هفیلخ  ود  تفالخ 
.دوب تفالخ  زا  ع )  ) یلع رتشیب  يرود  نمضتم  اهنیا  مامت  و.درکن 

دتفا یم  اهنابز  زا  ع )  ) ماما مان 

هفیلخ ود  نیا  ماقم  دندوب و  تاحوتف  نآ  مرگرـس  مدرم  ، دوب گرزب  تاحوتف  هب  طوبرم  ياهدادیور  زا  رپ  مود  لوا و  هفیلخ  راگزور 
اهنآ نایم  رد  شیرق  هلیبق  زا  هک  يدارفا  ماع و  روطب  تاحوتف  ناهدنامرف  ترهش  تفر و  الاب  نیسیدق  ماقم  دح  ات  نیدشار  يافلخ  زا 

ار هچنآ  یمالسا و  تلود  ناکرا  ندومن  راوتسا  رد  وا  گرزب  مهس  ،و  وا ياه  هزرابم  ( ، ع  ) یلع ، مدرم.تفرگ الاب  صاخ  روطب  دندوب 
نیا.دـندش یمالـسا  هعماج  دراو  نوگانوگ  ماوقا  زا  يدایز  ياهتلم.دـندرپس  یـشومارف  هتوب  هب  ، دوب هتفگ  وا  هراب  رد  ص )  ) ربمایپ هک 

دنتـسناد و یم  دندوب  اهنآ  هراداراد  هدهع  هک  ینامکاح  دـندوب و  ناشیا  بوکرـس  رومام  هک  ار  یهاپـس  نارـس  هفیلخ و  ود  مان  اهتلم 
اهدادیور و زا  رانک  رب  هنیدم  رهش  رد  ، افلخ تموکح  نارود  رسارس  رد  ع )  ) یلع و.دنتشادن  وا  هتشذگ  و  ع )  ) یلع هب  عجار  یتخانش 

چیه رد  ار  هاپـس  یهدنامرف  ای  یماظن و  ریغ  روما  هرادا  وا  نادناخ  زا  کی  چیه  هب  هن  وا و  هب  هن  مود  لوا و  هفیلخ.دنام  یقاب  تموکح 
شیپ یتصرف  وا  نادناخ  زا  کی  چیه  يارب  و.دنـسانشب  ار  وا  کیدزن  زا  مدرم  ات  دـندرکن  راذـگاو  یمالـسا  ياهنیمزرـس  زا  يا  هطقن 

مود لوا و  هفیلخ  نامز  رد  ناناملسم.دنوش  انشآ  اهنآ  میعز  و  ع )  ) تیب لها  اب  دنناوتب  ناناملسم  ات  دوش  يزکارم  تسرپرس  هک  دماین 
نب هیواعم  ، رصم رادناتسا  حتاف و  صاع  نب  رمع  ، ماش ناحتاف  هدیبع  وبا  ، دیلو نب  دلاخ  ، ناریا قارع و  حتاف  صاقو  یبا  نب  دعس 
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یمک تدم  هک  رسای  نب  رامع  ، هرصب رگید  رادناتسا  يرعشا  یـسوم  وبا  هرـصب و  رادناتـسا  هبعـش  نب  هریغم  ، ماش رادناتـسا  نایفـس  وبا 
یمن روصت  نم  و.دنتخانش  یم  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  زا  رتشیب  ار  هفوک  لاملا  تیب  راد  هنازخ  دوعسم  نب  هللا  دبع  ، دوب هفوک  رادناتسا 

و ع )  ) یلع تلیـضف  زا  مدرم  هک  تشاد  یم  تسود  لامتحا ) هب   ) دوعـسم نب  هللا  دـبع  رـسای و  نب  رامع  زجب  یـسک  دارفا  نیا  زا  منک 
وا قـح  هـب  فراـع  ،و  دـندوب ع )  ) یلع تلیــضف  رکنم  مود  لوا و  هـفیلخ  هـک  میوـگب  مهاوـخ  یمن  دــنوش  هاـگآ  وا  تـلزنم  ماـقم و 

یـسک دشاب  هتـشاد  روضح  یلع  هک  یتروص  رد  : تسا هدش  لقن  رمع  زا  ترابع  نیا.دـندوب  نیا  زا  رتراکزیهرپ  اهنآ  هک  اریز  ، دـندوبن
ع)  ) یلع هراب  رد  نخس  نیا  و.دوب  هدش  كاله  رمع  ، دوبن یلع  رگا  : تفگ یم  اهراب  هک  نخس  نیا  و.دهد  اوتف  دجـسم  رد  درادن  قح 

.دش یمن  اپ  رب  ، مالسا نوتس  ، دوبن وا  ریشمش  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  : تسوا زا 

تروص ، دـمآ یم  شیپ  هک  ییاهنمجنا  اهتبـسانم و  هب  هک  دـندوب  یتاملک  نکیل  تسا و  هتفگ  یم  ار  اهنیا  زا  رتالاب  اـهنیا و  رمع  يرآ 
هک يدودحمان  ذوفن  اب  مود  هفیلخ  هک  یتروص  رد.تفر  یمن  نوریب  هنیدـم  رهـش  هدودـحم  زا  تفرگ و  یمن  دوخ  هب  یمومع  یفرعم 

هاگآ نارگید  رب  وا  ندوب  مدـقم  و  ع )  ) یلع تلیـضف  زا  دوخ  هک  هچنآ  اب  ار  مالـسا  ناهج  همه  تسناوت  یم  تشاد  مالـسا  ناهج  رد 
هدامآ شدوخ  زا  دـعب  وا  هلیـسو  تما  يرادـمامز  شریذـپ  يارب  صوصخب  ار  شیرق  مومع و  روطب  ار  ناناملـسم  دزاـس و  انـشآ  ، دوب

.درکن ار  راک  نیا  رمع  نکیل  و.دنک 

تلود هاگتسد  رد  اهیوما 

نتفرگ الاب  هک  نیا  مغر  - یلع.درکن داجیا  عنام  راوتسا  تموکح  کی  هب  ندیسر  و  ع )  ) یلع نایم  اهنیا  زا  مادک  چیه 
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هریاد زا  جراـخ  رد  هیما  ینب  رگا  ، لاـح نیا  اـب  اـما  تسا  هدوبن  ع )  ) یلع صخـش  هژیوب  مشاـه و  ینب  دوس  هب  یلک  روطب  شیرق  ذوـفن 
همه زا  هک  هیما  ینب  نادناخ  نکیل  و.دنک  هبلغ  نآ  رب  دناوتن  ع )  ) یلع هک  ، دیآ دوجو  هب  تسناوت  یمن  یلکـشم  دندنام  یم  تموکح 
ذوفن دندرک و  ذوفن  یتلود  ياههاگتسد  هب  ، دندوب رت  هنیکرپ  یلع  هب  تبسن  ،و  رتنمـشد ص )  ) ربمایپ هب  تبـسن  ، برع مامت  زا  شیرق و 

.دندش شیرق  هداوناخ  نیرتدنمورین  هک  يدحب  دنداد  شرتسگ  تعرسب  ار  دوخ 

يرادناتسا تسپ  رد  هیواعم  ياقب 

ماش حتف  زا  سپ  یکدـنا  ار  نایفـس  وبا  نبا  دـیزی  ، باطخ نب  رمع  هک  دـمآ  دوجو  هب  يزور  نآ  زا  یمالـسا  تلود  رد  هیما  ینب  ذوفن 
وا ورملق  هب  زین  ار  ندرا  دـعب  یکدـنا.درک  نییعت  وا  ياج  هب  ار  هیواعم  شردارب  هفیلخ  ،و  درکن يدایز  رمع  دـیزی.درک  رهـش  نآ  یلاو 

ياهتمس رد  ار  دوخ  نانکراک  دید  یمن  حالص  رمع  هک  نیا  اب  ، دنام یقاب  شدوخ  تمس  رد  رمع  تفالخ  تدم  مامت  هیواعم  و.دوزفا 
لزع ، هفوک يرادناتـسا  زا  ، وا تازرابم  هقباس و  مغر  یلع  ار  صاقو  یبا  نب  دعـس.درکن  رانک  رب  ار  وا  لاح  نیا  اب  دراذـگب  یقاب  دوخ 
اهنآ عالطا  هب  هتشون و  رهـش  نآ  مدرم  هب  ، هفوک يرادناتـسا  هب  رامع  نییعت  زور  رد  دوخ  وا  هک  نیا  مغر  هب  ، ار رـسای  نب  رامع  و.درک 

هک دـسر  یم  رظن  هب.تشاذـگ  یقاب  ار  هیواعم  نکیل  و.تخاس  رانکرب  ، تسا ص )  ) دـمحم باحـصا  نیرت  هدـبز  زا  رامع  هک  دـناسر 
.تشاد نانیمطا  دوخ  زا  وا  تعاطا  هب  دوب و  وا  تیریدم  هیواعم و  یکریز  هتفیش  هفیلخ 

هیواعم.دنام یقاب  دوخ  تمس  رد  تفر  ایند  زا  هفیلخ  هک  ینامز  ات  تشاد  يراکشآ  رایـسب  یجرخلو  يراکفارـسا و  هک  نیا  اب  هیواعم 
هدروآ و مهارف  ینارای  تسناوت  مهم  هقطنم  نآ  رد  شندنام  یقاب  اب 
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اروش ياضعا  شندرم  زا  شیپ  هفیلخ  هک  دسرب  ییاج  هب  يدنمناوتو  تردـق  رظن  زا  هک  اج  نآ  ات  دـنک  بلج  ار  لیابق  نارـس  یتسود 
.درک دهاوخ  فرصت  روزب  ار  تفالخ  هیواعم  ، دنزروب دسح  رگیدکی  هب  دننک و  ادیپ  فالتخا  مه  اب  رگا  هک  دناسرت  ار 

هک دش  یم  ینیب  شیپ  نیا  ثعاب  زارد ، تدم  نآ  رد  ندرا  ماش و  هقطنم  ود  رد  هیواعم  تسد  ندوب  زاب  مییوگب  هک  درادـن  یترورض 
هک ییاـه  هنزور  ماـمت  هک  دوبن  راـظتنا  نیا  زج  هیواـعم  زا  و.ددرگ  نکمم  ریغ  هقطنم  نآ  رد  یمدرم  یهاـگیاپ  هب  ع )  ) یلع یباـیتسد 

.دنک دودسم  ، دسرب مدرم  هدوت  شوگ  هب  شدوجوم  عضو  و  ع )  ) ماما هتشذگ  زا  یتاعالطا  اهنآ  هلیسو  هب  دوب  نکمم 

دهد یم  رارق  هیما  ینب  رایتخا  رد  ار  تفالخ  اروش 

لح لــباق  ریغ  یلکــشم  هـیما  ینب  رب  هــبلغ  ع )  ) یلع يارب  ، درک یم  نــییعت  ینیــشناج  هــب  ار  یلع  ، رمع رگا  ، هــک نــیا  زا  هتــشذگ 
نیمزرس زا  ار  هیما  ینب  هشیر  یتقشم  چیه  نودب  هک  دوب  ع )  ) ماما ناوت  رد  ، دیـسر یم  تموکح  هب  مود  هفیلخ  زا  سپ  رگا  ، یتح.دوبن

تهج رد  ار  تفالخ  ، دوخ تین  نسح  اب  مود  هفیلخ  نکیل  و.دندوب  هدیـسرن  دوخ  تردق  ياهتنم  هب  زونه  اهنآ  هک  اریز  ، دنک عطق  ماش 
هب ع )  ) ماما زیمآ  تملاسم  ندیـسر  هک  دوب  نایرج  ود  ، نآ يروف  جـیاتن  هلمج  زا.تشاد  یپرد  رود  ییاهدـمایپ  هک  داد  رارق  يا  هزاـت 

.تخاس یم  نکمم  ریغ  يرما  ار  ع )  ) ماما هضبق  رد  نآ  نتفرگ  رارق  تفالخ و 

هیما ینب  يورین  یناهگان  نتفر  الاب  زا  تسا  ترابع  لوا  هجیتن  اما 

مغر یلع.دـنتفرگ  تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  ماش  ات  رهظ  نیب  ، زور فصن  رد  ، دنتـشاد مشچ  رود  زا  تفالخ  هب  ، هیما ینب  هک  یلاح  رد 
هک نیا  زا  درک  يراددوخ  ، دنک یم  تیاده  نشور  هار  هب  ار  ناناملـسم  دوش  تفالخ  راد  هدهع  ع )  ) یلع رگا  دید  یم  هفیلخ  هک  نیا 

تیلوؤس گرم ، زا  سپ  هن  تاـیح و  ناـمز  رد  هن  تساوخ  یمن  هک  دوب  لـیلد  نیا  هب  يو  يراددوـخ  و.دـنک  نییعت  تفـالخ  هب  ار  وا 
لوحم یشرق  نارجاهم  زا  نت  شش  هب  ار  تفالخ  رما  هک  بیترت  نیا  هب  درک  راکتبا  ار  اروش  شور  نیاربانب.دریگ  هدهع  رب  ار  تفالخ 

هللا و دـیبع  نب  هحلط  ، ماوع نب  ریبز  ، فوع نب  نامحرلا  دـبع  ، نامثع زا  دـندوب  ترابع  نارگید  و.دوب  اـهنآ  زا  یکی  ع )  ) یلع هک  درک 
باختنا دنناوت  یم  ار  هفیلخ  هک  دنـشاب  رفن  شـش  نیا  اهنت  ،و  دـشاب رفن  شـش  نیا  زا  طقف  باختنا  دروم  هفیلخ  .صاقو  یبا  نب  دـعس 

يربهر قح  هب  ار  تما  ، دـسرب تفالخ  هب  رگا  هک  تسا  يدرف  نیرت  هتـسیاش  ع )  ) یلع هک  دـید  یم  هتـشذگ  رد  هفیلخ  نوچ  و.دـننک 
تفر یم  راظتنا  نیاربانب  ، درک دهاوخ 
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هک دـننک  يوریپ  يا  هتـسد  زا  اروش  ياضعا  رظن  فالتخا  تروص  رد  ات  دـهد  روتـسد  هک  بیترت  نیا  هب  دـهد  حـیجرت  ار  وا  هفک  هک 
رد ، داد ار  فوع  نب  ناـمحرلا  دـبع  هورگ  زا  يوریپ  روتـسد  وا  تفر  یمن  راـظتنا  هک  درک  يراـک  وا  اـما.تساهنآ  ناـیم  رد  ع )  ) یلع
وا اـب  یکیدزن  يدـنواشیوخ  دـنویپ  هک  اریز  دـنک  باـختنا  ار  ناـمثع  هک  تفر  یمن  راـظتنا  نـیا  زج  ناـمحرلا  دـبع  زا  هـک  یتروـص 

باوخ هک  ، دیناسر يزیچ  نآ  هب  ار  هیما  ینب  دوخ  تین  نسح  اب  ، مود هفیلخ  نینچ  نیا  و.دادـن  خر  تفر  یم  راظتنا  هچنآ  زج  و.تشاد 
یتـسود رد  طارفا  دوخ و  تحلـصم  هک  درک  باـختنا  ار  يوما  نادـناخ  درف  نیرتبـسانم  ، ناـمثع ، تفـالخ يارب  وا.دـندید  یم  ار  نآ 

هزرابم ص )  ) ادـخ ربمایپ  يرای  هار  رد  هک  نارجاهم  نیتسخن  زا  ، تفالخ روبع  يارب  دـشاب ، یلپ  ات  دوب  هتخاس  هدامآ  ار  لیماف  ياضعا 
دـشر هدرتسگ و  ترهـش  تنطلـس و  هنماد  شرتسگ  ، تموکح ماود  ، موس هفیلخ  تفـالخ  و  ( . ص  ) ربماـیپ هنیرید  نانمـشد  هب  دـندرک 

وا ،و  درک وا  ورملق  همیمـض  ار  ماش  یـضارا  رگید  نیطـسلف و  دوخ ، تفالخ  زاغآ  رد  دـیدج  هفیلخ.درک  نیمـضت  ار  هیواـعم  تردـق 
روما رد  ، دنک تراظن  وا  رب  رترب  یتردق  هک  نیا  نودب  ، دوب لیام  هک  روط  ره  طرش  دیق و  یب  دازآ و  دش  ینغ  عیسو و  يورملق  مکاح 

تسناوت ، دورب ایند  زا  موس  هفیلخ  هک  نیا  زا  شیپ  دیدرگ و  مالسا  ناهج  درم  نیرتدنمورین  بیترت  نیا  هب  و.درک  یم  فرصت  لخد و 
تیب زا  ناشنامالغ  نادنزرف و  اب  هک  وجگنج  رازه  دـصکی  دودـح  رب  غلاب  ، دروآ مهارف  دـهاوخب  هاپـس  هک  ردـق  ره  هزرابم  نادـیم  رد 

هک یناوارف  لام  اب  و.درک  یم  هدافتسا  نآ  زا  دوخ  یصخش  لام  نوچ  هیواعم  هک  یلاملا  تیب  دندرک ، یم  تفایرد  يررقم  ماش  لاملا 
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یلاو دـندوب  هیما  ینب  زا  ود  ره  هک  ار  صاع  نب  دیعـس  وا  زا  دـعب  هبقع و  نب  دـیلو  موس  هفیلخ.دروآ  مهارف  ینارای  تشاد  راـیتخا  رد 
يرادناتسا هب  دوب ) هفیلخ  یعاضر  ردارب  هک   ) ار حرس  یبا  نب  دعـس  نب  هللا  دبع  ،و  هرـصب رادناتـسا  ار  يوما  رماع  نب  هللا  دبع  ،و  هفوک

یقیقح هفیلخ  هکلب  هفیلخ  ذوفن  بحاص  ریزو  ، هفیلخ يومع  رـسپ  ص )  ) ربماـیپ دورطم  مکح  نب  ناورم  یفرط  زا  و.درک  نییعت  رـصم 
ناـهنپ رودـب و  حـلاص  هفیلخ  شوـگ  مشچ و  زا  ار  نارادناتـسا  نیا  ياهترارـش  هـمه  ، تسناوـت ، تـشاد هـک  يذوـفن  اـب  ناورم  و.دـش 

کی مالـسا  ناهج  بیترت  نیا  هب  دـنهد و  همادا  دوخ  ینارمکح  هب  دـیاب  ،و  دـنا هتـسیاش  يدارفا  اهنیا  هک  دـنک  عناق  ار  وا  ،و  درادـهگن
يزوت هنیک  و  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  اب  توادع  يدنمزآ و  نامیا و  تناید و  فعـض  هب  فورعم  هک  ینانارمکح  اب  دـش  يوما  روشک 

.دندوب ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  تبسن 

نینهآ هدرپ 

نیا روطچ  هک  دنک  رکف  تسا  هدنناوخ  هدـهع  رب  دـنداد و  یم  شزومآ  ناملـسم  ياه  هدوت  هب  هک  ، دـندش اهربنم  نابیطخ  دارفا  نیمه 
رد ار  اهنآ  ماقم  و  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  رگید  و  ع )  ) یلع ییانـشآ  لیاسو  همه  ات  دـندوب  هدروآ  دوجو  هب  ، نینهآ يا  هدرپ  نامکاح 
زیچ چـیه  ماش  ياهرهـش  مدرم  هک  دوب  نینچ  نیا  و.دـنرادهگن  ناهنپ  ، دـندرک یم  تموکح  اـهنآ  رب  هک  ییاـه  هدوت  مشچ  زا  مالـسا 

نامه نیا  ،و  دنسانشن هیما  ینب  زج  هب  ینادنواشیوخ  ص )  ) ربمایپ يارب  هک  دوب  کیدزن  ،و  دنتسناد یمن  ص )  ) ربمایپ نادناخ  هب  عجار 
اب رفن  رازه  دـصکی  ماش  رد  :» تفگ رامع  هب  هک  یماگنه  ، دروآ نابز  هب  نامثع  شدـنواشیوخ  تفال  مایا  رد  هیواـعم  هک  تسا  یبلطم 

اب ار  وا  يدنواشیوخ  یلع و  هک  دنتسه  ریگب  يررقم  ناشناگدرب  نادنزرف و 
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« ...دنسانش یمن  ص )  ) ربمایپ

چیه نامثع  رمع و  تموکح  تدـم  مامت  رد  اریز  ، دـندوب ماش  لها  زا  سپ  مود  هجرد  رد  تیب  لـها  اـب  ییانـشآان  رد  هرـصب  ناـنکاس 
هب تبسن  یتخانش  كدنا  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  ، هفوک مدرم  اما  .دشاب  تیب  لها  تبحم  هب  فورعم  هک  دشن  اج  نآ  مکاح  يرادناتـسا 

دودحم يرثا  اما  ، هدوب رثؤم  ، دوعسم نب  هللا  دبع  تدم  زارد  ،و  رـسای نب  رامع  تدم  هاتوک  تماقا  ارهاظ  و.دنراد  ص )  ) ربمایپ نادناخ 
هدـش لـیاح  ع )  ) یلع تلیـضف  تخانـش  ناملـسم و  ياـه  هدوـت  ناـیم  هک  نینهآ  هدرپ  نیا  تردـق  هب  اـم  هک  نیا  يارب.تـسا  هتـشاد 
دوجو زا  ، دـندرک تعیب  ع )  ) ماما اب  هک  نیا  زا  سپ  ع )  ) ماما اـب  زیتس  رد  ناناملـسم  هک  میرواـیب  داـی  هب  ، تسا یفاـک  ، میوش انـشآ  ، دوب

رامع هب  هک  دندوب  هدینش  ص )  ) ربمایپ زا  هطـساو  اب  ای  امیقتـسم و  اهنآ  اریز  دنتـشاد  تشحو  ع )  ) ماما رکـشل  نایم  رد  رـسای  نب  رامع 
رد هک  ار  هچنآ  ربارب  نیدـنچ  ع )  ) یلع هراب  رد  ص )  ) ربماـیپ هک  نیا  مغر  یلع  و.تشک  دـهاوخ  راکمتـس  هورگ  ار  وت  اـنامه  : دومرف

يروآداـی دـندرواین و  داـی  هـب  و.دـندرکن  يراددوـخ  ع )  ) ماـما اـب  دربـن  زا  ، دوـب هدرک  ناـیب  ، دوـب هـتفگ  هباحـص  ماـمت  راـمع و  هراـب 
مخ ریدغ  زور  رد  ناناملـسم  زا  نت  نارازه  لباقم  وا  هراب  رد  هک  ار  هچنآ  دندرواین  رطاخ  هب  لقادح  ار و  اهنیا  زا  مادک  چیه  ، دـندرکن

تـسود ار  وا  هک  ره  رادب  تسود  ایادـخ  راب  :» دومرف تساهنآ  تسرپرـس  ع )  ) یلع هک  ناناملـسم  هب  نالعا  زا  سپ  هک  اج  نآ.دومرف 
سپ دزرو  ینمـشد  یلع  اـب  هک  ره  هک  تسا  نآ  ص )  ) ربماـیپ نخـس  نیا  ینعم  »و  .درادـب نمـشد  ار  وا  هک  ره  ! رادـب نمـشد  دراد و 

اب هک  یسک  نآ  هب  دسر  هچ  ات  تسادخ  نمشد 
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هتفگ مـخ  ریدـغ  زور  وا  هراـب  رد  ص )  ) ربماـیپ هـچنآ  هـب  عـجار  هفوـک  مدرم  اـب  اـت  تساوـخ  ع )  ) ماـما هـک  یماـگنه  ؟و  دــگنجب وا 
ربمایپ باحصا  زا  وا  نوماریپ  رد  هک  یناسک  زا  دش  راچان  سپ  ، درک هدهاشم  اهنآ  هرهچ  رد  ار  دیدرت  کش و  راثآ  ، دنک تبحص  ، دوب

قارع مدرم  یهاگآان  رب  ام  لیلد  و.دندوب  ردب  نادهاجم  زا  نت  هدزاود  دنداد  یهاوگ  هک  یباحـصا  زا.دهاوخب  یهاوگ  دـندوب  (ص )
هفوـک مدرم  ماـمت  دـندوب و  هحلط  هاوـخاوه  ناـمثع  نارود  رخاوا  رد  هرـصب  مدرم  موـمع  هک  تسا  نآ  مالـسا  رد  تیب  لـها  ماـقم  هب 

.تسا هدوبن  رادروخرب  تیرثک  يرادفرط  زا  هفوک  رد  یتح  ع )  ) ماما هجیتن  رد  ،و  ریبز رادفرط 

منک یم  روصت  نم  و.دنتسناد  یم  يزیچ  ع )  ) ماما هب  عجار  نامثع  ندش  هتشک  زا  شیپ  یکدنا  هک  دسر  یم  رظن  هب  ، رـصم مدرم  اما  و 
هک یعقوم  ، تسا هدوب  رصم  رد  نامثع  دهع  رخاوا  رد  هفیذح  وبا  نب  دمحم  رکب و  یبا  نب  دمحم  تماقا  هجیتن  یهاگآ  رادقم  نآ  هک 

.دندرک یم  هدامآ  هفیلخ  ربارب  رد  مایق  يارب  ار  رصم  مدرم  یمومع  راکفا 

مامت دنتسناوت  ( 1 : ) دـندرک بسک  يزوریپ  هس  نامثع  نارود  لالخ  رد  هیما  ینب  هک  مینیبب  ینـشورب  میناوت  یم  بلاطم  نیا  مامت  زا  و 
.دندنبب ع )  ) یلع يور  رب  ناهج  یحاون  زا  یمیظع  شخب  رد  ار  یتاغیلبت  ياه  هنزور 

ایند هب  ار  دوخ  نید  ، دندوب رضاح  هک  - ذفنتم دارفا  ياهنادجو  ندیرخ  اب  دندروآ و  تسد  هب  ماش  رد  عیـسو  یمدرم  هاگیاپ  یعون  ( 2)
تـسد هب  مالـسا  ناهج  طاـقن  رگید  رد  یناوارف  ذوفن  ، دـنتفای ار  اـهنآ  هک  رگید  ياـجک  ره  ناـشتموکح و  زکارم  همه  رد  - دنـشورفب

نآ رد  ، دنتـساوخ یم  هک  يروط  ره  ، دوب ناـشیا  راـیتخا  رد  یتـلود  لاوما  و.دـنناوارف  یناـمز  ره  رد  ناـشورف  نید  ردـقچ  و.دـندروآ 
.دندرک یم  فرصت 

(3)
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هاگتـسد تردق  تفالخ و  هک  اریز.دـنورب  تفال  تردـق و  لابند  هب  ات  دنتـشادن  يزاین  ناشیا  رگید  هک  دوب  نیا  اهنآ  همه  زا  رتمهم  و 
تـسناوت یم  هنوگچ  نیا  و.دروآ  یم  نوریب  اهنآ  گنچ  زا  دـیاب  تساوخ  یم  ار  تفالخ  سک  ره  و.دوب  ناـشیا  راـیتخا  رد  تفـالخ 

یفرط زا  دـنرادهگن و  دوخ  يارب  ار  تفالخ  دـنناوتب  هک  دوب  ناشیا  رایتخا  رد  ردـق  نآ  دارفا  لوپ و  هک  یلاح  رد  ، دـشاب یناسآ  راـک 
.دنتشادن یکاب  دوخ  فده  هار  رد  ، دنسپان دنچ  ره  ، يا هلیسو  عون  ره  ندرب  راک  هب  رد  دندوب و  برع  زا  ینادنمزآ  ناکریز و  اهنآ 

هعماج تفاب  ندوب  يا  هلیبق 

ار کمک  نیرتشیب  ناش  یماظن  یـسایس و  يورین  دـشر  رد  ، هیما ینب  هب  هک  ، برع هعماج  يا  هلیبق  تلاصا  حرـش  ام  هک  تسا  نیا  قح 
هک دوب  لکشم  رایـسب  رادمتـسایس  کی  يارب  ، دوب هدشن  مهارف  یتاغیلبت  دیدج  لیاسو  زونه  هک  ینامز  رد  هتبلا.میراذگن  هتفگان  ، درک

بلج ییاهیربهر  يوس  هب  - دنتـشادن یلیماف  هطبار  چـیه  دارفا  نیا  اب  هک  یلاـح  رد  - ار مدرم  زا  نت  رازه  اهدـص  اـی  اـهنویلیم و  تبحم 
دوخ ياهراک  دناوت  یم  دراد  هک  يا  هدیقع  لالقتـسا  اب  درف  کی  مه  نآ.دننک  تعاطا  اهنآ  زا  ساسحا  هفطاع و  اب  هک  يروطب  ، دننک

دنراد يدایز  ناکیدزن  دنتسه و  یلیابق  ياسؤر  هک  یماگنه  اما.دهد  ماجنا  شیوخ  یقطنم  رکفت  زرط  ای  یصخش و  تعفنم  هار  زا  ار 
يا هلیبـق  ناربـهر  هک  ییاـج  - هیما ینب  خنـس  زا  ینادـنمزآ  يارب  درف  نارازه  تبحم  بلج  دـننک  یم  تعاـطا  اـهنآ  زا  وگتفگ  یب  هک 

زا سپ  موس و  هفیلخ  نارود  رد  ناناملـسم  هک  ینامز  تدم  نآ  تسین  يدـیدرت  و.ددرگ  یم  هداس  لهـس و  - دـنراددوجو تسرپایند 
رب مدقم  ذوفن  بحاص  نامدرم  تیرثکا  يایند  هک  يدـحب  ، درک کمک  ناربهر  خنـس  نیا  زا  يدادـعت  دـشر  رب  ، دـندرک یگدـنز  نآ 

.تفرگ رارق  ناشنید 

هزات ینامحازم 

مادک چیه  ، دنتفای یمن  تیوضع  اروش  رد  رگا  هک  ، دوب تفالخ  يارب  ینامحازم  روهظ  ، دمآ تسد  هب  اروش  زا  هک  يا  هجیتن  نیمود  اما 
تسکـش و هب  ار  ع )  ) یلع ، نآ قیقد  يزیر  همانرب  اروش و  راـکتبا  هک  يروط  ناـمه  سپ.تشاد  یمن  تفـالخ  هب  عمط  مشچ  اـهنآ  زا 
اـهنآ و زا  مادـک  چـیه  هک  نیا  مغر  یلع  - ار اـهنآ  ، رگید نت  راـهچ  هب  ار  اروش  تیوضع  نداد  فرـص  دـناسر ، يزوریپ  هب  ار  ناـمثع 
و ع )  ) یلع هبترم  ات  یـسایس  رظن  زا  ار  اهنآ  - دندیـسر یمن  ع )  ) یلع ياـپ  هب  ص )  ) ربماـیپ اـب  يدـنواشیوخ  لـمع و  ، ملع رد  نارگید 

اروش وضع  نیا.درب  الاب  وا  اب  يواسم 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 619 

http://www.ghaemiyeh.com


دوـجو هب  تما  يرادـمامز  يارب  یگتـسیاش  هـب  داـقتعا  ناناملـسم و  رگید  رب  زاـیتما  ساـسحا  هدـقع  رفن  راـهچ  نآ  نطاـب  رد  ندـش 
ار يربهر  هب  ندیـسر  رد  تباقر  لیم  ، دندوب هدروآ  تسد  هب  هک  يدایز  تورث  دش و  راوتـسا  ریبز  هحلط و  نطاب  رد  هدـقع  نیا.دروآ 

.داد شیازفا  اهنآ  رد 

هجوتم ار  هشیاع  نینمؤملا  ما  اروش  رد  نت  ود  نآ  تیوضع  و.تسا  هدوب  شفده  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا  کمک  ورین و  هشیمه  تورث 
نینمؤملا ما  بلق  شمارآ  هیام  تفالخ  هب  ناشیا  زا  مادک  ره  ندیسر  و.دسرب  تفالخ  هب  نت  ود  نآ  زا  یکی  تسا  نکمم  هک  تخاس 

،و دندرک يرکفمه  نینمؤملا  ما  اب  یباحـص  ود  نیا.دوب  شرهاوخ  رهوش  ریبز  دوب و  ، میت هلیبق  ، وا لیماف  ياضعا  زا  هحلط  هک  اریز  ، دوب
و.دوب وا  ياـج  هب  یباحـص  ود  زا  یکی  ندرک  نیزگیاـج  وا و  تموکح  نداد  ناـیاپ  روظنم  هب  ناـمثع  رب  شروش  هلمح و  نآ  هجیتـن 

نآ ، دیدش يدنمزآ  نامرآ و  زا  يدیماان  ، دش تعیب  ع )  ) ماما اب  نامثع  لتق  زا  سپ  هک  یعقوم  دیماجنا و  وا  لتق  هب  هلمح  نیا  ماجنارس 
هفیلخ رگا  و.تشادن  ریظن  مالـسا  خیرات  رد  هک  دومن  ماما  اب  دنـسپان  تشز و  رایـسب  یتفلاخم  هب  راداو  ار  نینمؤملا  ما  یباحـص و  ود 
نانچ هب  مادقا  تسا  ع )  ) ماما ياتمه  يدرف  ، دننک ساسحا  اهنآ  زا  مادـک  ره  ات  ، دوب هدادـن  ار  اروش  تیوضع  یباحـص  ود  نآ  هب  مود 

.دندرک یمن  يراک 

تصرف نیرخآ 

زاربا تفالخ  هب  ندیـسر  يارب  ار  دوخ  دایز  هقالع  ، دش تعیب  نامثع  اب  هک  يزور  ات  ص )  ) ربمایپ تافو  زاغآ  زا  ع )  ) ماما تقیقح  رد 
يارب يداـیز  شـشوک  اروـش  زور.دـندوب  دـحتم  مالـسا  نانمـشد  ربارب  رد  ناـبرهم و  رگیدـکی  اـب  ناناملـسم  هک  اـهزور  نآ  ، تـشاد

یهلا رون  اب  هک  ارچ.تشاد  شدوخ  هب  تفالخ  ندنادرگزاب 
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اب ناـشگرزب  ياهفدـه  هب  ار  تما  ، تصرف نآ  رد  ماـما  تسا  نکمم  هک  تسا  یتـصرف  نیرخآ  اروـش  زور  هس  نآ  درک  یم  هدـهاشم 
.دیماجنا دهاوخ  یمالسا  تدحو  نتفرگ  نایاپ  هب  ، دوش لقتنم  يرگید  هب  وا  زا  تفالخ  رگا  ،و  دناسرب ، یلخاد تینما  تدحو و  ظفح 

رارق هجوـت  دروـم  ار  ما  هتفگ  ،و  دیونـشب ار  منخـس  :» دوـمرف اروـش  ياـضعا  رگید  هب  ع )  ) ماـما زور  نآ  هـک  دراد  رطاـخ  هـب  هدـنناوخ 
عمج هک  يدحب  ، دنوش یم  هتسکش  اهنامیپ  هدیشک و  نآ  هراب  رد  اهریـشمش  هک  دید  دیهاوخ  ار  تفالخ  رما  ، نمجنا نیا  زا  دعب  ، دیهد

( . 2 « ) ...دیوش یم  نانادان  وریپ  یعمج  یهارمگ و  ياوشیپ  امش  زا  یضعب  ،و  دوب دیهاوخن  لکشتم 

دنتشاد و لد  هب  ار  ع )  ) یلع هنیک  ، دندوب شیرق  ناگرزب  ناشیا  هک  اریز.دندادن  رارق  هجوت  دروم  اما  دندینش  ار  ماما  نانخـس  دارفا  نآ 
هب ع )  ) ماما هجوت  ،و  دندرک تعیب  نامثع  اب.دندرب  یم  راک  هب  يو  زا  تفالخ  فارصنا  يارب  ار  دوخ  شـشوک  مامت  هک  دندوب  یناسک 

اهدادیور موس  هفیلخ  نامز  رد  و.تسا  هدش  کیدزن  دوخ  نایاپ  هب  یمالـسا  تدـحو  هک  ، تشاد نیقی  وا  اریز  تفرگ ، نایاپ  تفالخ 
هرود نتفرگ  نایاپ  اب  ، دوب نامزمه  ، هفیلخ یناگدنز  ندمآ  رس.دش  وا  نامز  ياهدادیور  شخبنایاپ  بالقنا  داتفا و  قافتا  مه  لابند  هب 

.تدحو

دش تفالخ  لوبق  هب  راچان  ماما 

یلع تسد  زا  ار  تفالخ  تسناوتن  هبترم  نیا  ،و  تفر نوریب  شیرق  تسد  زا  یـسایس  لمع  راکتبا  مامز  نامثع  لتق  زا  سپ  زور  دـنچ 
ات دنتـساوخ  وا  زا  رارـصا  اب  ،و  دندش عمج  ع )  ) ماما رود  هب  راصنا  هورگ  زا  هنیدم  نانکاس  رتشیب  ناگدـننک و  بالقنا.دربب  نوریب  (ع )
زا هاگآان  نمؤم  ریغ  دارفا  يارب  هک  دور  یم  شیپ  يا  هنتف  فرط  هب  تما  دید  یم  اریز.درک  یم  يراددوخ  وا  دریذـپب و  ار  اهنآ  تعیب 

راوتسا هنتف  نآ  رد  تسا  لکشم  رابدربان  تقیقح و 
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یفلتخم ياهگنر  اه و  هرهچ  هک  میور  یم  يراک  هب  ور  ام  ، دیبلطب ار  يرگید  و.دیرادرب  تسد  نم  زا  :» تفگ اهنآ  هب  نیاربانب.دـننامب 
لسوتم وا  هب  دنداد و  مسق  ادخ  هب  مالـسا  هراب  رد  ار  وا  نانآ  نکیل  »و  .دور یمن  نآ  راب  ریز  لوقع  تسین و  راوتـسا  نآ  رب  اهلد  دراد ،

ربارب رد  ار  ع )  ) ماـما اـهنآ  هک  اریز  دـنک  رود  شدوخ  زا  ار  تفـالخ  تسناوتن  وا  دـنداد و  ار  وا  زا  تعاـطا  يراـی و  هدـعو  دـندش و 
دنتـشاذگ ار  ینیگنـس  راب  يو  ربتـس  ياه  هناش  يور  اهنآ  هک  یلاح  رد  تفریذپ  ار  ناشیا  تعیب  راچانب.دـندوب  هداد  رارق  شتیلوؤسم 

ره بجاو  يرما  زا  شیگدـنز  نارود  رد  هاگ  چـیه  هک  تسا  یـسک  وا  تسا  ع )  ) یلع وا  هتبلا.دـنرادن  ار  نآ  لمحت  بات  اههوک  هک 
.تسا هدرکن  یلاخ  هناش  ، نیگنس دنچ 

دیآ یم  شوج  هب  اه  هنیک 

شیرق و مدرم.تفرگ  ندیـشوج  ع )  ) ماـما هب  تبـسن  شیاـه  هنیک  دـمآ و  دوخ  هب  شیوـخ  تلفغ  زا  شیرق  ، دـش تعیب  ع )  ) ماـما اـب 
یم نایب  نینچ  دوخ  هب  تبـسن  ار  شیرق  يریگعـضوم  ، لیقع شردارب  هب  يا  همان  رد  ع )  ) ماما.دندیروش وا  رب  یکدنا  زجب  ، ناشناربهر

ینادرگرـس و رد  ار  اهنآ  یناـمرفان  زیتس و  ینمـشد و  رد  ار  ناـنآ  نـالوج  یهارمگ و  رد  ار  ناـشیا  يوردـنت  شیرق و  سپ  :»... دـنک
نم زا  شیپ  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  گنج  هب  هک  يروط  نامه  دنا  هدش  قفتم  نم  اب  گنج  هب  اهنآ  هک  اریز  ، راذگاو دوخ  لاح  هب  ، تریح

دندرک و عطق  [ ربمایپ اب  ] ارم يدنواشیوخ  اهنآ  هک  اریز  ، دـننک تازاجم  ار  شیرق  نم  ياج  هب  یناگدـننک  تازاجم  سپ  ، دـندش دـحتم 
.دندرک بلس  نم  زا  ار  ( [ ص  ) ادخ لوسر  ] مردام دنزرف  تفالخ 

دنتشاذگ اهنت  راوخ و  ار  ع )  ) ماما هک  یناراکزیهرپ 

هدـنراذگ اهنت  هدـننکراوخ و  یعـضوم  ماما ، ربارب  رد  ، دنتـشادن تفالخ  هب  عمط  مشچ  هک  شیرق  راـکزیهرپ  ناربهر  زا  هدـع  نآ  اـما 
ياضعا زا  یکی  هک  صاقو  یبا  نب  دعس  نیمه.دندز  زاب  رـس  وا  اب  تعیب  زا  ع )  ) ماما خماش  ماقم  هب  ملع  اب  ناشیا  زا  یعمج  ،و  دنتفرگ

تبـسن نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  هک  یهاوخ  یمن  ایآ  :» دومرف یلع  هب  هک  تسا  هدرک  تیاور  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  هک  تساروش 
اب.دـنک تعیب  وا  اب  ای  يراـی و  ار  ع )  ) یلع هک  نیا  زا  درک  يراددوخ  ( ، 3 ( »؟ تسین نم  زا  دعب  يربمایپ  هک  نیا  زج  یـشاب  یـسوم  هب 

راوخ ع )  ) یلع ندرک  راوخ  تسادـخ و  ربمایپ  تعباتم  يراـی و  شدوخ ، تیاور  ياـضتقم  هب  وا  زا  يوریپ  و  ع )  ) یلع يراـی  هک  نیا 
نب هللا  دبع  و  ع )  ) یـسوم يراوخ  ، وا نتـشاذگ  راوخ  تسوا و  يرای  یـسوم و  زا  يوریپ  نوراه  يوریپ  هک  نانچ  ادخ  ربمایپ  نتخاس 

زا درک  يراددوخ  اسراپ  راکزیهرپ و  رمع 
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یلاح رد  سک  ره  :»... دومرف ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  وا  هک  نیا  اب.دـنک  تعیب  وا  اب  اـی  يراـی و  ار  ع )  ) یلع هک  نیا 
ادابم درک ، تعیب  قساف  هیواعم  نب  دـیزی  اـب  هک  یلاـح  رد  ( 4 « ) .تسا هدرم  تیلهاـج  گرم  هب  ، دـشابن یتعیب  شا  هدـهع  رب  هک  دریمب 

رد وا  نکیل  و.درک  تعیب  زین  ناورم  نب  کلملا  دـبع  اب  اهدـعب  لیلد  نیمه  هب  و.دریمب  تیلهاج  گرم  هب  دـشابن و  شندرگ  رد  یتعیب 
.دریمب تیلهاج  گرم  هب  هک  نیا  زا  دیسرتن  درک و  ع )  ) ماما اب  تعیب  زا  يراددوخ  ، لاس جنپ  رب  غلاب  لوط 

شیرق ناشکرس 

دنداد هار  نیا  رد  يدایز  ياهینابرق  دنتـشاذگ و  هقباسم  ، ماما اب  هزرابم  رد  اهنآ  نایاسراپ  اب  نارجاف  ، شیرق نارـس  زا  دـنمزآ  دارفا  اـما 
تـصرف توالح و  رپ  يامرخ  نامثع  لتق  رد  هیواعم  اهنآ  سار  رد  هیما و  ینب.دـندوب  هدادـن  ناکرـشم  اب  هزراـبم  هار  رد  هک  ردـق  نآ 

هب نامثع  تفالخ  رگا  و.دوبن  رت  هدیاف  مک  شیگدنز  زا  هیما  ینب  يارب  نامثع  ندش  هتـشک  نیاربانب  دندرک ، یم  هدـهاشم  ار  راگزور 
هک درک  مهارف  هیواعم  يارب  يا  هلیسو  زین  وا  لتق  ، تخاس یمالسا  تلود  رد  صخـش  نیرتدنمورین  ار  وا  هک  داد  ورین  ردق  نآ  هیواعم 

.دش یم  هدامآ  ، ماش رد  شیوخ  رارقتسا  زاغآ  نامه  زا  فده  نآ  يارب  هک  دربب  راک  هب  یفده  هار  رد  ار  ورین  نآ 

يراگنا لهـس  وا  يادـن  هب  ییوگخـساپ  رد  هکلب.درکن  کمک  وا  تساوخ و  کمک  يو  زا  دوب  هرـصاحم  رد  هک  یعقوم  نامثع  هتبلا 
یکیدزن هک  داد  روتسد  هاپس  هدنامرف  هب  نکیل  و.دراد  وا  زا  عافد  دصق  هک  دنک  دومناو  ات  داتسرف  زاجح  هب  یهاپس.دوش  هتشک  ات  درک 

هک یتقو  ات  دوشن  هنیدم  دراو  دریگب  الاب  هعجاف  دنچ  ره  دنزب و  ودرا  هنیدم 
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قح : تفگ وا  هب  ددـنبب  هاپـس  هدـنامرف  يور  رب  ار  لمع  رد  هنادازآ  تلاخد  هشیدـنا  ياه  هنزور  همه  هک  نیا  يارب  و.دـسرب  وا  ناـمرف 
.رضاح نم  یبیاغ و  وت  دنیب و  یمن  بیاغ  هک  ار  هچنآ  دنیب  یم  رضاح  هک  ییوگب  يرادن 

زا رتهب  هیواعم  يارب  ناـمثع  ندـش  هتـشک  یلو  ، دیـسر ، دـسرب ناـمثع  یگدـنز  زا  دوب  نکمم  هک  يدوس  ماـمت  هب  هیواـعم  هک  یتسارب 
موس هفیلخ  دوب  نکمم.دورب  اـیند  زا  دوخ  لـجا  هب  هک  یتـقو  اـت  دـش  یم  وا  رمع  لوط  هب  رجنم  هفیلخ  زا  عاـفد  هتبلا  دوـب  وا  یگدـنز 

ار تصرف  هیواعم  هجیتن  رد  دنک  راذگاو  رجاهم  ناگرزب  زا  یکی  هب  ار  تفالخ  - دوش لح  یبوخب  لکـشم  رگا  - دـنیبب دوخ  تحلـصم 
رارق وا  رایتخا  رد  ار  زیواتسد  نآ  هفیلخ  لتق  هک  یتروص  رد.دوش  مورحم  تما  رب  هناحلـسم  هلمح  هیجوت  هلیـسو  زا  ،و  دهدب تسد  زا 

.داد یم 

زا وا  تقیقح  رد  تشاد  هیواعم  هک  تشادـن  رایتخا  رد  یماظن  یـسایس و  يورین  ردـق  نآ  ، موس هفیلخ  هک  دوش  یم  هتـسناد  اج  نیا  زا 
شنانمـشد رب  دـنک و  عاـفد  دوخ  زا  تسناوت  یم  هک  تشاد  راـیتخا  رد  ورین  يردـق  هب  هیواـعم  هک  یعقوم  رد  ، دوب زجاـع  دوخ  عاـفد 

یمان زج  تفالخ  زا  نامثع  هک  تسا  نیا  فرح  نآ  يانعم  ،و  دنک يرادـساپ  مه  موس  هفیلخ  ناج  زا  تساوخ  یم  رگا  دربب و  موجه 
تسد زا  ار  یمسا  زج  هاتوک  یتدم  ات  تفالخ  زا  هیما  ینب  ، دش هتشک  هفیلخ  هک  یعقوم.تشاد  تردق  تنطلس و  هیواعم  یلو  ، تشادن

نوخ هبلاطم  هار  رد  ار  دوخ  دوجوم  يورین  هک  نیا  زج  تشادـن  يرهاـظ  تفـالخ  هب  ندیـسر  يارب  يزیچ  هب  زاـین  هیواـعم  ،و  دـندادن
ناناملسم زور  نآ  ات  هک  درک  یگنج  ریگرد  ار  ع )  ) ماما درک و  ار  راک  نآ  و.دربب  راک  هب  لوتقم  هفیلخ 
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.دندوب هدیدن  ار  نآ  ریظن 

تفالخ هنشت  ناراکزیهرپ 

دوـجوم يورین  هب  اـت  تشاذـگ  هیواـعم  راـیتخا  رد  نوـخ  هبلاـطم  يارب  يا  هلیبـق  يا  هزیگنا  هفیلخ  ندـش  هتـشک  هـک  لاـح  ناـمه  رد 
وا اب  ینوخ  هبلاطم  دروم  رد  دنتـسویپ و  هیواعم  هب  زین  لوتقم  هفیلخ  نانمـشد  نینمؤملا  ما  ریبز و  ، هحلط ، دیازفیب يدـیدج  يورین  ، دوخ
اب هزرابم  رد  نانآ.دـندوب  هداهن  هفک  نآ  رد  ار  دوخ  ینیگنـس  مامت  دـندرک و  یم  توعد  نآ  نتخیر  هب  زورید  ات  هک  دـندش  مسق  مه 

.دنتفرگ تقبس  هیواعم  رب  ع )  ) ماما

یهاپـس گنج  نآ  رد  ماما  اب  هزرابم  يارب  دنتـسناوت  اهنآ  اریز  ، تسا دایز  رایـسب  ربهر  هس  نیا  تاناکما  هک  درک  تباث  هرـصب  گـنج 
زا هک  دش  نوریب  یهاپـس  اب  هنیدم  زا  ع )  ) ماما هک  یلاح  رد  ، دنا هدز  نیمخت  رازه  یـس  هب  مک  تسد  ار  نآ  رامـش  هک  ، دندروآ مهارف 

تدـم نآ  رد  دـنک و  فـقوت  یتدـم  راـق  يذ  رد  اـت  دـش  ریزگاـن  دوـب  هرـصب  یهار  هـک  یعقوـم  و.درک  یمن  زواـجت  نـت  دـص  دـنچ 
یم نانآ  نداتـسرف  زا  عنام  هفوک  رب  يو  رادناتـسا  یـسوم  وبا  هک  دـهاوخب  کمک  اـج  نآ  مدرم  زا  دتـسرفب و  هفوک  هب  یناگداتـسرف 

.دیسر نت  رازه  هدزاود  هب  شهاپس  رامش  هک  دنتسویپ  وا  هب  هزادنا  نآ  ات  هفوک  مدرم  زا  دایز  یشالت  زا  سپ  ، ماجنارس و.دش 

رب ار  اهریشمش  دنزیرب و  مه  رب  ار  ناناملسم  تدحو  هک  دنداد  هزاجا  دوخ  هب  ، ربهر هس  نآ  ، مالسا رد  هقباس  يراکزیهرپ و  مغر  یلع 
هک دـنهد  رارق  يرازراک  فص  ود  رد  ص )  ) ربمایپ تاـفو  زا  سپ  راـب  نیلوا  يارب  ار  ص )  ) ربماـیپ ناوریپ  ،و  دنـشکب ع )  ) ماـما يور 

.دنزاس ناور  نوخ  زا  ییاهیوج 

شیزوریپ مغر  یلع  ع )  ) ماما هک  دندروآ  دوجو  هب  تما  نایم  رد  يا  هنخر  ، دوخ لمع  اب  اما  ، دندروخ تسکش  ناشیا  هک  نیا  اب 
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و ع )  ) یلع زا  شیرق  ندـش  رترود  زج  يزیچ  و.دـش  رتنوزف  ناشیا  تسکـش  زا  سپ  هنخر  نآ  يرآ.دـشن  نآ  ماـیتلا  هب  رداـق  ، اـهنآ رب 
هرصب مدرم.درواین  رابب  ، دنداد تسد  زا  ار  دوخ  ناربهر  زا  نت  داتفه  هرصب  گنج  رد  هک  نیا  زا  دعب  ، وا هب  تبـسن  يزوت  هنیک  شیازفا 

تراـسخ ناـیز و  زج  یـساسحا  هفوک  مدرم  و.دـندرکن  شومارف  ، دـنداتفا كاـخ  هب  گـنج  نآ  رد  هک  ار  دوخ  هتـشک  نارازه  زگره 
ار ینیب  قح  نارای  ، تیعمج هوبنا  نیا  ندش  هتـشک  اب  ع )  ) ماما دنتـشادن و  ، گنج نآ  رد  ناشناردارب  نادنزرف و  نداد  تسد  زا  ناوارف 

دربن هک  تسین  يدیدرت  و.دننک  وا  میدقت  شنمـشد  لباقم  رد  يدایز  کمک  ندنام  هدنز  تروص  رد  دنتـسناوت  یم  هک  داد  تسد  زا 
هب ( ، ع  ) ماما نارای  دادعت  زا  گنج  نآ  اب  ، يرآ ، دوزفین يزیچ  ع )  ) ماما ناوت  رب  دربن  نآ  رد  ع )  ) ماما ناشخرد  يزوریپ  همه  اب  هرـصب 
رد ع )  ) ماما دض  رب  گنج  رد  يریگرد  دروم  رد  دنتشاد  يرتمرن  عضوم  ماما  نانمشد  دروم  رد  هک  اهنآ  و.دش  هتـساک  يدایز  رادقم 

هیجوت نیا  اب  ، دنتفای ار  ع )  ) ماما اب  هزرابم  هزیگنا  نینمؤملا  ما  راکزیهرپ و  یباحـص  ود  نآ  يریگعـضوم  رد  دندرب ، یم  رـس  هب  دیدرت 
؟ دشابن اور  نارگید  يارب  ارچ  سپ  ، دشاب زیاج  ع )  ) یلع اب  ندیگنج  ناکاپ  نیا  يارب  رگا  هک 

ناوت ، وا نوزفازور  يورین  هب  دندرک و  ینایاش  تامدخ  ، شا هتـسد  راد و  هیواعم و  هب  هناگ  هس  ناربهر  هک  میمهف  یم  بیترت  نیا  هب  و 
.دندیشخب يرتشیب 

ناشاوقت هتـشذگ و  دوخ و  اب  رگا  - ار تما  تدحو  دننک و  مادقا  جـیاتن  نیا  دـض  رب  دنتـسناوت  یم  هناگ  هس  ناربهر  نیا  عطق  روط  هب 
لماـع ناوـنع  هب  ار  موـس  هفیلخ  لاـمعا  ،و  دـندروآ یم  رب  حالـصا  داـیرف  هـک  دـندوب  ناـنآ  ، یتسارب.دـننک ظـفح  - دـندش یم  دـحتم 

يو Ș بان
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نادنواشیوخ هک  يداسف  رطاخ  هب  ، دندرک یم  راداو  ، نکمم هلیسو  ره  اب  وا  تموکح  هب  نداد  نایاپ  هب  ار  مدرم  ،و  دندرک یم  دزشوگ 
مدرم لباقم  ناشیا  هک  دوب  يزیچ  نامه  ققحت  ع )  ) یلع تفالخ  فده  هک  یتقو  سپ.دـندوب  هتخاس  دراو  ناناملـسم  روما  رد  هفیلخ 

یم کـمک  شیاهفدـه  قـقحت  رد  وا  هب  دـندرک و  یم  تکرح  ع )  ) ماـما باـکر  رد  تسیاـب  یم  ، دـندروآ یم  رب  داـیرف  وا  رطاـخ  هب 
زا ار  تفالخ  ات  دـننک  یم  شالت  دـننک و  ترارـش  مدرم  نایم  دـنهاوخ  یم  شنارای  هیواعم و  دـندرک  ساسحا  هک  یعقوم  و.دـندرک 

ینبرب ار  ناملسم  مدرم  دنورب و  مالسا  ناهج  رد  مهم  ياهاج  ریاس  رـصم و  قارع و  هب  هک  دوب  مزال  ، دننک بصغ  دارفا  نیرت  هتـسیاش 
شور ، دـندوب هدرک  ار  راک  نآ  رگا  و.دـنناوخب  ناناملـسم  ماما  يراـی  هب  دـنراد و  رذـح  رب  هیما  ینب  رـش  زا  ار  ناـنآ  دـنناروشب و  هیما 

وا ،و  تسا لوصو  لباق  ریغ  ، ماش ياهرهش  رد  شا  هداتفا  اج  تیعقوم  مغر  یلع  ، وا هتساوخ  هک  ، دش یم  ملسم  دش و  یم  الم  رب  هیواعم 
دوب هتساوخ  ادخ  هک  ار  یهار  یناسآ  هب  دنام و  یم  ياج ، رب  تما  تدحو  هلیـسو  نادب  و.داهن  یم  ع )  ) ماما مکح  رد  رـس  يراوخ  اب 

.دندش یم  يربهر  ص )  ) ربمایپ زا  دعب  ، ربهر نیرت  هتسیاش  هلیسو  هب  هک  یلاح  رد  ، درک یم  یط 

هک ار  ینوخ  هک  نیا  ياج  هب  ، موس هفیلخ  لتق  هب  تبـسن  هک  دوب  نیا  دـنهد  ماجنا  هناگ  هس  ناربهر  دوب  راوازـس  هک  يزیچ  نیرتمک  و 
.دنشکب باسح  دوخ  زا  ، دننک هبلاطم  ع )  ) ماما زا  دنا  هتشاذگ  اپ  ریز  دوخ  هک  یقح  هتخیر و  دوخ 

زاب و  ع )  ) ماـما هب  تبـسن  نینمؤملا  ما  هنیرید  هنیک  دوب و  هدرک  یباحـص  ود  نآ  ياـهگر  دراو  اروش  رد  ندوب  وضع  هک  يا  هیاـم  اـما 
دنواشیوخ ود  زا  یکی  ندناسر  رد  وا  ياهوزرآ  ياهرد  ندش 
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هب ندیــسر  يارب  دــننکن و  هدنــسب  موـس  هـفیلخ  یگدــنز  هـب  ندیــشخب  ناـیاپ  رب  اـت  ، درک راداو  ار  ناربـهر  نآ  ، تفــالخ هـب  دوـخ 
.دوش یم  هچ  تما  نیا  راک  ماجنارس  هک  نیا  رب  هجوت  نودب  ، دنزاس قحلم  وا  هب  ار  يرگید  هفیلخ  ، تموکح

تسا نیسحت  راوازس  هکلب  درادن  شنزرس  ياج  ع )  ) ماما

ع)  ) ماما ياهراک  رد  هدـش و  عقاو  شتفالخ  هرود  رد  ای  وا  اب  تعیب  زا  شیپ  هک  ییاهدادـیور  عاضوا و  یـضعب  راـصتخا  روطب  نوچ 
: میسر یم  ریز  جیاتن  هب  ، دش نشور  ام  يارب  ، تسا هتشاد  ریثات 

کی هب  ندیـسر  وا و  نایم  هچنآ  دوب و  هدـش  هدامآ  ع )  ) ماما تفالخ  نوؤش  نتخاس  مارآاـن  يارب  هک  یعاـضوا  اهدادـیور و  نآ  ( 1)
زا ار  اهنآ  هک  دوب  نوریب  وا  ناوت  دـح  زا  دوبن و  شدوخ  تسد  هتخاس  دـش ، لیاح  ، رادربنامرف یماظن  يورین  یمدرم و  راوتـسا  هاگیاپ 

،و دـنک لیاز  توبن  دروم  رد  ، مشاه ینب  هب  تبـسن  شیرق  ياـهلد  زا  ار  دـسح  تسناوت  یمن  ع )  ) یلع .درادـهگن  یقاـب  اـی  دربب و  نیب 
هدـید مالـسا  زا  ع )  ) یلع عافد  داهج و  زا  اـهنآ  هک  ییاـه  همدـص  لـیلد  هب  دوخ  هب  تبـسن  شیرق  ياـهیزوت  هنیک  زا  هک  دوبن  نکمم 

میمـصت ات  دوبن  وا  ناکما  رد  و.درک  یم  يراددوخ  وا  نید  و  ص )  ) ربمایپ زا  عافد  زا  داهج و  زا  وا  هک  نیا  رگم  ، دنامب رانک  رب  دندوب 
هب هک  یتروص  رد  ص )  ) ربمایپ نادناخ  رد  نآ  ندـش  اجرباپ  زا  ار  ناشـسرت  دوخ و  نایم  تفالخ  ندرک  تسدـب  تسد  رد  ار  شیرق 

.دهد رییغت  ، دنسرب تفالخ 

ماقم ندـش  نوزفازور  عنام  اـی  و.دـنرگنن  بیقر  کـی  رظن  هب  وا  هب  تبـسن  هک  دراداو  ار  هفیلخ  ود  زا  کـی  ره  هک  دوبن  وا  ناوت  رد  و 
.ددرگ ناشیا  نارود  رد  شیرق 

یقاب یتلود و  ياهنامزاس  رد  هیما  ینب  نتخاس  دراو  زا  ار  مود  هفیلخ  ات  دوبن  وا  تردق  رد  و 
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ار رمع  ات  دوبن  ع )  ) یلع تردق  رد  و.دوش  عنام  ، دش یم  وا  نوزفازور  يدـنمورین  ثعاب  هک  شیرادناتـسا  تسپ  رد  هیواعم  نتـشاذگ 
رمع يزیر  همانرب  زا  عنام  ات  تشادـن  ناـکما  وا  يارب  و.دوش  اروش  لیکـشت  عناـم  اـی  دـهد و  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  وا  هک  دـنک  راداو 

هک تشاد  ار  نآ  ناکما  هن  ع )  ) ماما.دوش نامثع  تسد  هب  نآ  ندناسر  وا و  زا  تفالخ  تهج  رییغت  هب  رجنم  هک  یتروص  نآ  هب  ، دوش
دوخ هب  تبـسن  ار  هشیاـع  نینمؤملا  ما  تبحم  رهم و  تسناوت  یم  هن  دوش و  عناـم  اروـش  هب  ریبز  هحلط و  ندرک  دراو  زا  ار  مود  هفیلخ 

.دراد زاب  تفالخ  هب  یباحص  ود  نآ  زا  یکی  ندناسر  هار  رد  تیلاعف  زا  ار  وا  ای  دنک و  بلج 

رب نادـنواشیوخ  نآ  ندـش  رادناتــسا  زا  اـی  دـنک و  رود  رگیدـکی  زا  ار  شعمط  رپ  نادـنواشیوخ  ناـمثع و  هـک  ، دوـبن وا  ناوـت  رد  و 
ع)  ) یلع دنک و  يریگولج  - دیآ رد  تلود  رد  یتلود  تروص  هب  هک  دـح  نآ  ات  - هیواعم تیوقت  زا  ،و  مالـسا ناهج  گرزب  ياهرهش 
اب ، ناشتموکح تحت  ياه  هدوت  نایم  ندش  لیاح  دوخ و  يور  هب  غیلبت  ياه  هنزور  نتسب  زا  ار  هیما  ینب  نارادناتـسا  هک  تسناوت  یمن 
هب يدابدـنت  نوچ  هک  دوش  یـشروش  عنام  هک  دوبن  ع )  ) ماما ناـکما  رد  و.ددرگ  عناـم  ع )  ) یلع تلیـضف  داـهج و  هقباـس و  تخاـنش 

نامثع یهاوخنوخ  هب  رهاظت  زا  ار  نینمؤملا  ما  ریبز و  هحلط و  هک  دوبن  وا  ناوت  رد  دوب و  هتفرگ  ندیزو  وا  یگدـنز  نامثع و  تفالخ 
.دنک داجیا  هلصاف  هرصب  گنج  نتخاس  رو  هلعش  ناشیا و  نایم  تسناوت  یمن  وا  و.دراد  زاب  يو  تموکح  بصغ  روظنم  هب 

دنک و ضوع  ار  برع  يا  هلیبق  هعماج  هک  دوبن  ع )  ) ماما ناوت  رد  و 
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يریگولج ایند ، رطاخ  هب  نید  نداد  يارب  اهنآ  یگدامآ  تایدام و  هب  نانآ  هجوت  لیابق و  نارـس  زا  يرایـسب  نطاـبداسف  زا  هک  نیا  اـی 
نیمزرـس نانکاس  تسناوت  یمن  ،و  دـنکن يریگ  هرهب  دوخ  عفن  هب  موس  هفیلخ  لتق  زا  هک  دوش  عنام  ار  هیواعم  تسناوت  یمن  وا  و.دـنک 

ع)  ) ماما دـیابن  و.تسین  شنزرـس  روخ  رد  دراوم  نیا  زا  یـضعب  رد  ای  اهنیا و  یمامت  رد  ع )  ) ماـما.دراد زاـب  لـطاب  يوریپ  زا  ار  دوخ 
بیکرت ات  دوبن  وا  ناوت  رد  و.دوب  هدادـن  رارق  ناشیاورنامرف  رایتخا  تحت  رد  ماش  مدرم  دـننام  ار  قارع  مدرم  وا  هک  اریز  دوش  تمـالم 

انب دوخ  نارـس  زا  هک  ییاه  هلیبق  ات  هتفرگ  یعدـم  رپ  هقبط  زا  نارادـنید  یطارفا و  نادان  نایراق  هقبط  ناـحلاص و  هدوت  زا  قارع  مدرم 
.دزاس نوگرگد  ، دندرب یم  نامرف  قحب  ای  قح و 

مدرم نایم  هدروخ  بیرف  حول  هداس  مدرم  يدایز  ناحلاص و  دوبمک  ،و  بصعتم راد  هیعاد  نارادـنید  بصعتم و  نایراق  هقبط  ندوبن  و 
.دوش یمن  هیواعم  یشوهزیت  یکریز و  لیلد  ، نامز زا  ههرب  نآ  رد  ماش 

،و مینک هجوت  دوب  هدش  هتـشابنا  شلباقم  رد  يو  اب  تعیب  زا  سپ  تفالخ و  زا  شیپ  هک  یتالکـشم  ماما و  طیارـش  هب  هک  یتقو  ام  ( 2)
یم نیـسحت  روخ  رد  هکلب  میبای  یمن  تمالم  راوازـس  اهنت  هن  ار  وا  درمتلود  کی  ناونع  هب  ، مینک تیاعر  ار  فاصنا  بناـج  میهاوخب 

زگره میهد ، ماجنا  میناوتب  ار  راک  نآ  هک  نیا  يارب  و.تسا  هدوب  لاـحم  هب  کـیدزن  هک  تسا  هدیـشخب  ققحت  ار  يزیچ  وا  اریز  ، مینیب
هرصب رد  يو  اب  هزرابم  يارب  هک  يا  هناگ  هس  ناربهر  اب  ات  ، دش نوریب  هنیدم  زا  وا  میروایب  رطاخ  هب  هک  میتسین  نیا  زا  رتشیب  هب  جاتحم 

، دهد فاصم  ، دندوب هدرک  هدامآ  نت  رازه  یس  رب  غلاب 
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هاپـس ربارب  ود  زا  شیب  تشاد  رایتخا  رد  یهاپـس  هیواعم  نآ  اب  نامزمه  و.دـندوبن  شهارمه  عیطم  دارفا  زا  رفن  دـنچ  زج  هک  یلاح  رد 
وبا تقو  نامه  رد  و.دنک  دیدهت  ار  ع )  ) ماما طلـست  تحت  قطانم  زا  يرگید  هقطنم  ره  نآ  هلیـسو  هب  تسناوت  یم  هناگ و  هس  ناربهر 
یم يربهر  يزیچ  هب  ار  اهنآ  ،و  درک یم  ع )  ) ماما نتـشاذگ  اهنت  راوخ و  هب  راداو  ار  هفوک  مدرم  ، هفوک رب  ع )  ) ماـما رادناتـسا  یـسوم 
هفوک مدرم  زا  تسناوتن  شالت  شـشوک و  مامت  فرـص  زا  سپ  ع )  ) ماما و.مینک  یم  ریبعت  یلحم  شروش  هب  نآ  زا  زورما  ام  هک  درک 

.دش یمن  نت  رازه  هدزاود  زا  شیب  ع )  ) ماما هاپس  عومجم  اهنآ  همه  اب  هک  دنک  يروآ  عمج  ار  نارای  زا  ینیعم  دادعت  زجب 

تمـس هب  سپـس.دنک  دراو  ینیگمهـس  تسک  دـندوب  هدروآ  مهارف  هک  ینایهاپـس  همه  هناگ و  هس  ناربهر  هب  تسناوت  اهنیا  مامت  اب  و 
ندرک زارف  رب  هلیح  هب  ندرب  هانپ  اب  زج  هک  درک  دراو  یماظن  تسکش  وا  هب  درشف و  ار  وا  يولگ  ،و  دش راپسهر  شنانمـشد  نیرتگرزب 

.تشادن يرگید  تاجن  هار  ، هلیح نآ  شریذپ  يارب  قارع  مدرم  نتخاس  هدامآ  اهنآرق و 

یگتسیاش هب  دوب  هدرک  هرـصاحم  ار  وا  هک  ییاهدنب  دیق و  اهیراوشد و  همه  مغر  یلع  ( ، ع  ) ماما تموکح  ماود  لاس  جنپ  هک  یتسارب 
.ددرگ یمرب  وا  دوخ  هداعلا  قوف 

هلباقم هرصب  هاپس  اب  ات  دوبن  نکمم  ،و  دوب هتفرگ  نایاپ  يو  تموکح  ، شتفالخ لوا  ياههام  نامه  رد  ، دوب وا  طیارش  رد  هیواعم  رگا  و 
.ددرگ زوریپ  وا  رب  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دنک 

یم نامگ  وا  ناگتفیش  هک  دوب  یحطـس  نآ  رد  رگا  و.درک  یمن  هدافتـسا  بوخ  تشاد  رایتخا  رد  هک  یماظن  ياهورین  زا  هیواعم  ( 3)
ناربهر هک  يزور  نآ  ، ماما تفالخ  زاغآ  رد  ، دندرب
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يرترب زا  هیواعم  ، تشادـن روای  دـص  دـنچ  زج  هب  ع )  ) ماما دـندرک و  عمج  ورین  دنتـسناوت  هچنآ  دـندش و  هرـصب  رهـش  دراو  هناگ  هس 
.درک یم  يرادرب  هرهب  دوخ  یماظن 

نامه ات  داتسرف  یم  یهاپس  درک و  یم  هدافتسا  ع )  ) ماما یماظن  فعـض  تصرف  زا  ، دوب یم  خاتـسگ  رایـشوه  ربهر  نآ  هیواعم  رگا  و 
کمک زا  ار  ع )  ) ماما تسناوت  یم  بیترت  نیا  هب.دـننک  لاغـشا  ار  هفوک  زین  اـهنآ  ، دـندرک لاغـشا  ار  هرـصب  شناـنامیپ  مه  هک  يزور 

هب ار  دوخ  هاپـس  زا  یـشخب  هیواعم  دوب  نکمم  یتح.دـهد  همتاخ  ع )  ) ماـما تموکح  رب  ناـمز  ناـمه  رد  ،و  دـنک مورحم  هفوک  مدرم 
.دوب هرصب  هار  رد  زونه  ع )  ) ماما هک  یلاح  رد  ، دنوش رهش  نآ  دراو  ات  دتسرفب  هنیدم 

( میدرک ضرف  لصف  نیا  زاغآ  رد  هک  یتروص  هب   ) دوب ع )  ) ماما هباشم  طیارش  رد  هیواعم  تشاد و  ار  هیواعم  طیارـش  ع )  ) ماما رگا  و 
یماظن تاناکما  مامت  اب  ار  هیواعم  ام  نکیل  و.دوب  هدیچ  رب  هتفه  دنچ  هلصاف  رد  ار  هیواعم  تموکح  دوب و  هدرک  ار  راک  نآ  ع )  ) ماما ،

ریبز هحلط و  هک  نیا  ات  دنام  رظتنم  ، دوخ كال  رد  رس  ماش  رد  تسا و  رادروخرب  یکدنا  يرایشوه  یخاتـسگ و  زا  هک  مینیب  یم  دوخ 
وا اب  هزرابم  يارب  يا  هدنبوک  نیگمهس  يورین  تسناوت  ع )  ) ماما هک  یتقو  ات  دندمآ و  رد  ياپ  زا  ع )  ) ماما تابرـض  ریز  ناشهاپـس  و 

.دناسرب يدوبان  زرم  ات  ار  يو  دنک و  التبم  ار  وا  دروآ و  مهارف  وا  دوخ  تردق  ورملق  رد 

هدش نادنچود  يو  اب  تعیب  زا  دعب  دوب و  هدش  هتشابنا  ع )  ) ماما ربارب  رد  ص )  ) ربمایپ تافو  زاغآ  زا  هک  یتالکـشم  مامت  مغر  یلع  و 
ار وا  يداب  دنت  چیه  ، دوب راوتسا  یهوک  نوچ  وا  ، دوب
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رـش و ياهورین  دـندرک ، یم  یهارمه  وا  اب  هار  نایاپ  ات  هفوک  مدرم  اهنت  رگا  و.دـنک  یمن  اج  زا  ار  وا  يداـبدرگ  چـیه  دـنازغل و  یمن 
هعماج مامت  درک و  یم  يربهر  ، نشور وس  همه  زا  ،و  ریخ زا  هدـنکآ  يا  هدـنیآ  هب  ار  تما  درک و  یم  دوبان  مالـسا  ناهج  رد  ار  داـسف 

.دنتساوخ یمن  نارفاک  دنچ  ره  دش  یم  زوریپ  نایدا  همه  رب  مالسا  درک و  یم  تیاده  ار  يرشب 

هتـشر دندروخ و  بیرف  دنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  هدارا  ، دوب هدشن  نارگید  هب  هک  دش  روآ  يور  یتخبدـب  نآ  هفوک  مدرم  هب  نکیل  و 
رب ار  راگزور  تصرف  دنتـشاذگ و  اهنت  ، زاس تشونرـس  يا  هظحل  رد  ار  ع )  ) ماما ،و  دندرک هبنپ  يراوتـسا  یگدیبات و  زا  سپ  ار  روخ 

همه نایز  هب  نآ  دمآیپ  اریز  ، دنتسین شنزرس  لباق  قارع  مدرم  اهنت  ، داد خر  هچنآ  رد  و.دندرک  رده  دنداد و  تسد  زا  تما  رب  دوخ و 
هک یلاح  رد  ، دـنتفرگ هنامـصخ  عضوم  ای  هدـننکراوخ و  عضوم  وا  هب  تبـسن  دـندرک و  یلاخ  هناش  قح  يرای  زا  همه  نوچ.دوب  تما 

.دندوب ناگدننک  راوخ  زا  شیب  قح  نانمشد 

زا دش و  هدوبر  ناناملـسم  زا  لقع  اریز  دنوش  هدزتشحو  هرود  نآ  ياهدادیور  زا  هک  دـنراد  قح  مالـسا  خـیرات  زا  هرود  نآ  ناققحم 
نآ رگ  هراظن  ناشنایاسراپ  هک  یلاح  رد  دش  یم  ادخ  تیـصعم  و.دندید  یم  مشچ  هب  ار  قح  هک  یلاح  رد  دندش  فرحنم  تسار  هار 

رورـس راگزور  زا  هک  داتفا  قافتا  ینامز  اهنآ  مامت.دـننک  ینابیتشپ  لطاب  نارادـفرط  زا  اـت  دندیـشوک  یم  ناـشیا  زا  یـضعب  و.دـندوب 
.دوب هتشذگن  شیب  لاس  جنپ  تسیب و  نالوسر 

تبث هب  ناـشخرد  یتاحفـص  ص )  ) ربماـیپ ناـمز  هک  مالـسا  رد  ناراد  هقباـس  ، دوب هتفرگ  ارف  یگناوـید  زا  یعوـن  ار  تما  هک  یتـسارب 
هک يرارشا  نآ  دندش  نامیپمه  تما  نیا  رارشا  اب  ، دندوب هدناسر 
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هزرابم رد  رگیدکی  رب  هورگ  ود  ره  و.دندرک  يوردنت  شتلاسر  وا و  هب  تبـسن  دوخ  رکم  رد  دندرک و  راتفر  رکم  هب  ربمایپ  هب  تبـسن 
زورب دوخ  زا  ناکرشم  اب  دربن  رد  ار  نآ  ریظن  هک  یناجیه  روش و  اب  مه  نآ  دنتـسج و  یم  تقبـس  وا  هدیزگرب  و  ص )  ) ربمایپ ردارب  اب 

تم نیا  و.دش  روانش  دوخ  نوخ  رد  اهگنج  نآ  رد  تما  هک  دندناشک  ییاهگنج  تمـس  هب  ار  مدرم  نامیپمه ، هورگ  ود  ره  و.دندادن 
تسا هتـشاد  رایتخا  رد  هک  هدوب  يزیچ  نیرتنارگ  تسا  هتخادرپ  هچنآ  و.تسا  هتخادرپ  ار  لسن  نآ  یگناوید  ياهب  شیاهلـسن  مامت  اب 

دبا ات  رگتیادـه  تفالخ  ع )  ) ماما تموکح  نتفاـی  ناـیاپ  اـب  تقیقح  رد  .دوب  هتـشاد  ینازرا  وا  رب  مالـسا  هک  يزیچ  نیرتدنمـشزرا  و 
.تفرگ نایاپ 

لاس یـس  اهنت  هدشار  تفالخ  هک  دوب  نیا  مالـسا  فده  ایآ  : میـسرپب رگیدکی  زا  ام  هک  تسا  مزال  ، تسا هداتفا  قافتا  هچنآ  رب  هوالع 
؟و دننک ارجا  ار  مالسا  نوناق  هاتوک  تدم  نامه  ، رتسگداد تموکح  هیاس  رد  مدرم  هک  تسا  هدوب  نیا  فده  ایآ  ؟و  دشاب هتشاد  ماود 

؟ درب رس  هب  تلادع  يردارب و  تدحو و  رد  شیاهلسن  مامت  اب  تما  نیا  هک  تسا  هدوب  نیا  فده  ای 

ماـمت هب  هکلب  لوا  لـسن  هب  اـهنت  هن  تسا  هدوب  تدـم  زارد  فدـه  رگا  نکیل  و.تسا  هدوبن  ههد  هس  اـهنت  فدـه  هک  تسین  يدـیدرت 
تایح هچ  يارب  ؟و  تشاد هاتوک  رمع  ردـق  نیا  تفـالخ  ارچ  سپ.تسیرگن  یم  تیمها  راـبتعا و  هدـید  اـب  یمالـسا  يدـعب  ياهلـسن 

؟ تفرگ نایاپ  روآ  تفگش  تعرس  نیا  اب  تفالخ 

یناهگان گرم  نیا  ایآ  : میـسرپب رگیدـکی  زا  ات  دـنک  راداو  ار  ام  تعرـس  نیا  اب  تفـالخ  تاـیح  نتفرگ  ناـیاپ  تسا  راوازـس  یتسارب 
ص)  ) ربمایپ هک  هدوب  یشور  هار و  نآ  رب  ناناملسم  تکرح  یعیبط  هجیتن 
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دوخ ناربهر  وا  تلحر  زا  سپ  ات  تشاذگاو  دوخ  باحصا  هب  ار  تما  يربهر  رما  ناناملـسم ) هدوت  داقتعا  هب   ) ینعی ، دوب هدرک  نییعت 
یعیبط دمآیپ  تفالخ  یناهگان  گرم  هک  نیا  ای  ؟ دوخ ياهیدنمزآ  عفانم و  ياضتقم  هب  ای  ،و  دننیزگرب صالخا  هشیدـنا و  يانبم  رب  ار 

دوخ زا  سپ  تما  يارب  وا  اریز  ، دوب هداد  رارق  ناشیا  ياپ  ولج  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدوب  یهار  هب  تبـسن  ناناملـسم  يراـگنا  لـهس 
نیا خساپ  يوجتسج  رد  میهاوخب  رگا  ؟ دندشن یضار  دوب  هدرک  باختنا  هک  یـسک  نآ  يربهر  هب  شباحـصا  درک و  باختنا  يربهر 

: مینک حرطم  ار  شسرپ  ود  هک  تسا  بسانم  ، میشاب ینامز  ههرب  نآ  رد  مالسا  خیرات  مهم  هطقن  نیا  دروم  رد  شسرپ 

؟ ربمایپ نییعت  اب  ای  مدرم و  باختنا  هب  ای  ، دشاب یثوروم  تفالخ  هک  تسا  هدوب  هتسیاش  ایآ  ( 1)

ار یـسک  ص )  ) ربمایپ ایآ  ؟و  تسا هداتفا  قافتا  دوب  راوازـس  هچنآ  ایآ  سپ  دـشاب  ص )  ) ربماـیپ نییعت  اـب  هک  هدوب  راوازـس  رگا  و  ( 2)
؟ تسا هدرک  نیعم 

.میهد خساپ  شسرپ  ود  نیا  هب  درک  میهاوخ  یعس  هدنیآ  تاحفص  رد  ام 

اهتشون یپ 

.تسا هدرک  لقن  نارگید  یلعی و  یبا  زازب و  زا  تسا و  هدرک  تیاور  لئاضفلا ج 6 ص 408  باتک  رد  لامعلا  زنک  باتک  -1

.م.تسا توافتم  یکدنا  تسا  هدمآ  هغالبلا  جهن  هبطخ 139  رد  هچنآ  اب  ریثا ج 3 ص 39. نبا  لماک  -2

.تسا هدرک  لقن  ار  نآ  دوخ  حیحص  رد  زین  يراخب  ملسم ج 15 ص 175. حیحص  -3

عبنم ج 12 ص 240. نامه  -4

مراهچ شخب 

مود یس و  لصف 

یمالسا نوناق  رد  تفالخ  - 1

تیدودحم درف و  يدازآ  هب  تبـسن  ار  مالـسا  عضوم  تسا  مزال  ، میـسانشب مالـسا  هاگدید  زا  ار  تموکح  ندوب  ینوناق  هک  نیا  يارب 
عیرشت رد  ار  اورنامرف  کی  يدازآ  هنماد  دوخ و  نایاورنامرف  باختنا  رد  مدرم  هدوت  يدازآ  نینچمه  ، نآ ینوناق 
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یباختنا تموکح  رارقتـسا  اـب  یمالـسا  نیناوق  تعیبط  اـیآ  مینادـب  هک  تسا  راوازـس  نینچمه.میـسانشب  ، شیراذـگ نوناـق  ماـکحا و 
.یسک فرط  زا  یباصتنا  ای  یتثارو و  ای  تسا  راگزاس 

لوبق ار  نآ  دنکن  زواجت  مالـسا  یهاون  رماوا و  دودح  زا  هک  یتقو  ات  دراذگ و  یم  مارتحا  درف  يدازآ  هب  مالـسا  هک  تسین  يدـیدرت 
یـسک چیه  تسا و  مارتحا  دروم  شیدازآ  ، دـنک لمع  تسا  هداد  هزاجا  دـنوادخ  هک  يدودـح  رد  ناسنا  کی  هک  یتقو  ات  سپ.دراد 

رب ملظ  وا و  قح  رب  تسا  يزواجت  نآ  زا  نتـشاد  مورحم  تسا و  یعیبط  قح  کی  نآ  اریز.دزاـس  مورحم  يدازآ  زا  ار  وا  درادـن  قح 
.دراد یمن  تسود  ار  ناراکمتس  دنوادخ  تسا و  تشز  نتشاد  اور  متس  ،و  تسوا

رد ار  وا  قح  هک  يروط  نامه  تسا  هتفریذپ  تسوا  کلم  هک  يزیچ  رد  فرصت  ندش و  کلام  رد  ار  ناسنا  قح  مالـسا  تقیقح  رد 
.تسا ریذپ  ییاوه  ییایرد و  ، یکشخ ياههار  زا  هدافتسا  دننام  تسا  مدرم  مومع  هب  قلعتم  هچنآ  زا  هدافتسا 

تـصرف هشیدـنا و  رد  فرـصت  يدازآ  قح  یلوا  قیرط  هب  ، تسه دوخ  کـلم  رد  فرـصت  يدازآ  قح  درف  يارب  هک  يروط  ناـمه  و 
قح.دنک تحارتسا  ای  شالت و  ششوک و  دنک و  تماقا  دهاوخب  اج  ره  دورب و  دهاوخب  اج  ره  دراد  قح  سپ.دراد  دوجو  ندیشیدنا 

قح ،و  دراد باـختنا  قح  درفزین  و.دراد  هدـیقع  راـهظا  قح  هشیدـنا و  يدازآ  اـهنآ  رب  هوـالع  درف  ،و  دراد يدرف  یعاـمتجا و  يدازآ 
.دهاوخب هک  سک  ره  هب  دوخ  روما  هرادا  يارب  تلاکو 

دودحم ار  نارگید  ياهیدازآ  هک  تسین  سک  چیه  یعیبط  قح  ،و  تسا سدقم  مرتحم و  يدرف  ياهیدازآ  لیبق  نیا  مالسا  هاگدید  زا 
مکاح ار  دوخ  هک  تسین  رادروخرب  یعیبط  قح  نانچ  زا  سک  چیه  ، تهج نادب  و...دنک 
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.نامرف تحت  دارفا  يدازآ  نتخاس  دودحم  دیقم و  ینعی  تموکح  هک  لیلد  نیا  هب.دنادب  نارگید 

عافد دروم  رد  اهنآ  هب  نداد  طخ  یهدنامزاس و  نداد و  نیرمت  ، یلخاد تینما  ياهورین  شترا و  سیـسات  تموکح  فیاظو  هلمج  زا 
،و دـمآ تفر و  ندرک  بترم  اه و  هداج  لحم  تیکلم  ندروآ  مهارف  اه و  هداـج  نتخاـس  هک  يروط  ناـمه.تسا  نمـشد  هب  هلمح  و 

طباور میظنت  اـهنآ و  نتـشاذگ  دازآ  اـی  تارداـص و  تادراو و  نازیم  نییعت  تراـجت و  روـما  میظنت  تاـیلام و  يروآ  عـمج  نییعت و 
.تسا تموکح  فیاظو  هلمج  زا  ، یجراخ یلخاد و 

قح هک  هچنآ  زا  ار  صخـش  ،و  دزاس یم  دودـحم  ار  نآ  دراد و  تلاـخد  درف  يدازآ  رد  یجراـخ  یلخاد و  روما  رگید  اـهنیا و  ماـمت 
نارگید و روما  رد  هک  درادـن  قح  یعیبط  روطب  یـسک  چـیه  هک  یتروص  رد.دـنک  یم  مورحم  ، دراد یم  اور  دوخ  رب  تسوا و  یعیبط 
نکاما و یتح  و.دـننک  تلاـخد  شیاـهراک  وا و  يدازآ  رد  دـنراد  قح  نارگید  هک  دـنک  تلاـخد  رادـقم  نآ  زا  شیب  ناـشیاهیدازآ 

دوخ اهنآ  هرادا  رد  ای  دننک و  يرـس  دوخ  هک  دـنرادن  یعیبط  قح  یناسک  ای  یـسک و  چـیه  تسا  مدرم  مامت  کلم  هک  یمومع  لاوما 
.دنراد اهنآ  رد  رگیدکی  ربارب  یقح  مدرم  مامت  اریز  دننک  لمع  هنارس 

یتموکح چـیه  یعیبط ) يداع و  تلاـح  رد   ) مالـسا رظن  زا  نیارباـنب  ، دـنک یم  دودـحم  ار  صاخـشا  يدازآ  ، تموکح هک  اـج  نآ  زا 
.یهلا شنیزگ  ،و  مدرم باختنا  : قیرط ود  زا  یکی  هب  رگم  تسین  یعرش  ینوناق و 

تسین یثوروم  تموکح  يارب  ییاج  مالسا  رد 

و.تسا هدش  اهنآ  رب  لیمحت  مدرم  هدوت  هدارا  تساوخ و  نودب  تموکح  کی  ثراو  اریز  ، درادن مالسا  رد  یلحم  یثوروم  تموکح 
تسا يدارفا  بناج  زا  یتارایتخا  يراذگاو  نودب  ، مدرم یجراخ  یلخاد و  روما  رد  شتلاخد 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 637 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یم  تموکح  اهنآ  رب  هک 

مه وا  ثراو  هب  ار  تموکح  لسن  نآ  رگا  یتح  دشاب و  هدش  راذگاو  مکاح  دوخ  رصاعم  لسن  بناج  زا  یثوروم  تموکح  رگا  یتح 
نآ حیـضوت.تسین  رادروخرب  یمالـسا  تیعورـشم  زا  وا  ثراو  تموکح  زاب  ، دنک تموکح  زین  هدنیآ  لسن  هب  ات  دشاب  هدرک  راذگاو 

ار دوخ  ناـگداون  نادـنزرف و  يدازآ  هک  درادـن  یقح  نینچ  یلبق  لـسن  ، دراد یلبق  لـسن  قوـقح  نوـچمه  یقوـقح  هدـنیآ  لـسن  هک 
هک درادن  قح  و.دشاب  یم  شدوخ  روما  ریبدت  ، دنک راذگاو  یثوروم  مکاح  هب  دناوت  یم  رـضاح  لسن  هک  ار  يزیچ  اهنت  دنک  دودحم 

.دنک راذگاو  ار  دوخ  زا  سپ  لسن  روما  هرادا  ، وا ثراو  هب  ای  مکاح و  نآ  هب 

هب دوخ  روما  هرادا  یگدنیامن و  يراذگاو  زا  ،و  دریگب هدیدان  تسا  هتـسب  هتـشذگ  لسن  هک  يدادرارق  ره  دراد  قح  هدـنیآ  لسن  سپ 
لـسن نامز  ات  شتموکح  رگا  - هدـنراذگ ثرا  مکاح  هب  دوخ  روما  يراذـگاو  زا  هک  دراد  قح  هکلب.دـنک  يریگولج  یثوروم  مکاح 

.دنک يراددوخ  زین  - دنک ادیپ  همادا  دیدج 

وا هک  تهج  نآ  زا  هن  ، دوب دـهاوخ  یعرـش  ثراو  نآ  تموکح  سپ  ، دـش یـضار  لوا  مکاح  ثراو  تموکح  هب  دـیدج  لسن  رگا  و 
ار تموکح  دوخ  هدارا  اب  ،و  هدش یضار  وا  تموکح  هب  دیدج  لسن  هک  ببس  نآ  هب  هکلب.تسا  هتشاد  تثارو  لیلد  هب  تموکح  قح 

.یتثارو هن  دوش  یم  یباختنا  دیدج  مکاح  تموکح  بیترت  نیا  هب  و.دنک  تباین  وا  زا  شروما  هرادا  رد  ات  تسا  هدرک  راذگاو  وا  هب 

لها دندقتعم  هعیش  نادنمشناد  هک  مینک  روصت  دیابن  و.یثوروم  تموکح  هب  تبـسن  یمالـسا  نادنمـشناد  مالـسا و  عضوم  تسا  نیا 
تموکح هب  داقتعا  زا  ناناملـسم  همه  زا  هعیـش  نادنمـشناد  هک  اریز  زگره.دـنراد ، تموکح  قح  تثارو  لـیلد  هب  ص )  ) ربماـیپ تیب 

تماما هک  دندقتعم  ناشیا.دنرترازیب  یثوروم 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 638 

http://www.ghaemiyeh.com


( . ص  ) ربمایپ بناج  زا  تثارو  لیلد  هب  هن  تسا  ص )  ) ربمایپ نییعت  ادخ و  فرط  زا  شنیزگ  اب  تیب  لها 

.یهلا شنیزگ  ای  مدرم و  باختنا  هلیسو  هب  رگم  تسین  ریذپ  ماجنا  یعیبط  ياهتلاح  رد  مالسا  رظن  زا  تموکح  ندوب  ینوناق  ، یلب

یباختنا تموکح  ندوب  ینوناق 

لیکو و ار  وا  ،و  دـننک یم  راذـگاو  وا  هب  ار  دوخ  روما  وا  باختنا  اب  تقیقح  رد  دـننک  یم  باختنا  یمکاح  مدرم  هدوت  هک  یماـگنه 
يراذـگاو تیاضر و  اب  ار  شتموکح  تحت  درف  يدازآ  ، دروآ یم  دوجو  هب  مکاـح  هک  یمظن  ره  سپ.دـنهد  یم  رارق  دوخ  هدـنیامن 

هدنیامن تموکح  نوچ  ، تسا مدرم  دوخ  مکاح  تقیقح  رد  و.وا  قح  بصغ  ناونع  هب  لیم و  فالخ  رب  هن  دزاس  یم  دودحم  وا  دوخ 
دوخ دـنا  هدرک  باـختنا  ار  دوخ  تموـکح  هک  يدارفا  هک  نآ  حیـضوت.دنک  یم  لـمع  اـهنآ  تساوـخ  هدارا و  قباـطم  تسا و  مدرم 

.دنا هدرک  رظن  فرص  شیوخ  قوقح  یضعب  زا  دوخ  ياضر  لیم و  اب  هتخاس و  دودحم  ار  شیوخ  ياهیدازآ 

ص)  ) ربمایپ صخش  نییعت  اب  تموکح 

دودـحم ار  وا  يدازآ  هک  دراد  قـح  مه  درف  نیا  راگدـیرفآ  ، دـنک دودـحم  ار  دوـخ  يدازآ  دراد  قـح  درف  کـی  هـک  يروـط  ناـمه 
راگدیرفآ نوچ  و.دنک  دیقم  دودحم و  ار  نآ  دهاوخب  روط  ره  هک  دراد  قح  سپ  تسا  يدازآ  هدنـشخب  دوخ  راگدـیرفآ  اریز  ، دـنک

هب ار  وا  نیناوق  ریاـس  یهاون و  رماوا و  اـت  تسا  هداتـسرف  یناربماـیپ  هک  مینیب  یم  ، دـنک دودـحم  ار  دوخ  ناگدـیرفآ  يدازآ  دراد  قح 
كرت دنهد و  ماجنا  دـنهاوخ  یمن  هک  یلمع  هب  نتخاس  راداو  اب  ار  ناشیا  ياهیدازآ  نیناوق  نیا  هک  یلاح  رد  ، دـننک غالبا  شناگدـنب 

.دنک یم  دودحم  زین  ار  ناشیا  رایتخا  نادیم  نینچمه.دزاس  یم  دودحم  ، دننک كرت  دنهاوخ  یمن  هک  ییاهزیچ  زا  يرایسب 

ار ناشیا  ياهیدازآ  هک  دراد  قح  مدرم  ياه  هدوت  دارفا و  راگدیرفآ  هاگره 
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ورف شناربمایپ  رب  وا  هک  دنک  ینیناوق  يارجا  هب  مادقا  ات  دنک  نییعت  یمکاح  ناشیا  يارب  هک  دراد  مه  ار  قح  نیا  سپ  دزاس  دودـحم 
.تسا هداتسرف 

زج ، دنرادن قح  نانآ  و.تسا  بجاو  ناگدنب  رب  وا  بختنم  درف  نتفریذپ  ، دنک باختنا  ار  یمکاح  شناگدنب  يارب  دـنوادخ  هاگ  ره  و 
باـختنا زا  تسا  رتـهب  ناـشیا  يارب  وا  باـختنا  و.دـننک  باـختنا  دوـخ  يارب  ، تـسا هدرک  راـیتخا  اـهنآ  يارب  دـنوادخ  هـک  سک  نآ 

مـشچ دوخ  ياهیدازآ  یـضعب  زا  دوخ  لیم  اب  سپ  ، دـنروآ لـمع  هب  یباـختنا  دوخ  يارب  ناـشیا  هاـگ  ره  هک  نآ  حیـضوت.ناشیادوخ 
ناشیا يارب  زیچ  هچ  هک  دنناد  یمن  نیقی  يور  زا  ناشیا  نوچ  ، دننک یمن  نیمـضت  ار  دوخ  تعفنم  نآ  هلیـسو  هب  نکیل  ،و  دنا هدیـشوپ 

یم ار  ناشیا  تحلـصم  یتسارب  ، دـنک یم  باختنا  ناشیا  يارب  دـنوادخ  هک  یعقوم  نکیل  دـنربخ و  یب  دوخ  هدـنیآ  زا  تسا و  بوخ 
.تسا هاگآ  نانآ  هتشذگ  لاح و  نوچمه  ناشیا  هدنیآ  زا  دناد و 

هک تسا  يروصت  هشیدـنا  نامه  دـنک  باختنا  دـنوادخ  هک  یهلا  تموکح  داـجیا  هشیدـنا  هک  دـنک  رکف  هدـنناوخ  رگا  تسا  یعیبط 
نآ ، تموکح عون  نیرتهب.درادـن  دوجو  يرـشب  ياـهتموکح  عون  زج  اـهتلم  مدرم و  ياـه  هدوت  سرتسد  رد  و.درادـن  یجراـخ  دوجو 

! دیآ یم  دوجو  هب  یمدرم  باختنا  قیرط  زا  هک  تسا 

رـسیم ص )  ) یمارگ ربمایپ  نامز  رد  دـنوادخ  نییعت  اب  یتموکح  دوجو  یلو.میتسه  یعـضو  نینچ  رد  نونکا  اـم  ،و  تسا تسرد  نیا 
هدومرف هدرک و  رما  ص )  ) ربماـیپ تعاـطا  هب  ار  ناـنمؤم  دـنوادخ  هک  لـیلد  نیا  هب  ، یهلا شنیزگ  اـب  دوب  یمکاـح  زین  دوخ  وا  و.دوـب 

: تسا

يدروم رد  رگا  و.دـینک  تعاطا  دوخ  رما  نابحاص  و  ص )  ) ربمایپ زا  دـیربب و  ناـمرف  دـنوادخ  زا  دـیا  هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  »
هب رگا  ، دینادرگزاب ص )  ) ربمایپ ادخ و  هب  ار  نآ  ، دیتشاد فالتخا 
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ناناملـسم يارب  هک  تسا  هتـشاد  ار  قح  نیا  ص )  ) ربمایپ و  ( 1 « ) .تسا لیوات  هب  رتوکین  رتهب و  نآ.دـیراد  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و 
: دهد یم  وا  هب  ار  قح  نیا  نآرق  و.تسا  هدرک  باختنا  ناشیا  يارب  دوخ  هک  دنک  اپب  یتموکح  دوخ  زا  سپ 

نانمؤم هراب  رد  ص )  ) ربمایپ يارب  هاـگره  و  ( 2 « ) ...دـنناشیا ناردام  وا  نانز  ،و  تسا رتراوازـس  نانمؤم  هب  ناشدوخ  زا  ص )  ) ربمایپ »
نییعت اـهنآ  يارب  یتـموکح  دوخ  زا  سپ  نارود  يارب  هک  دراد  قح  نیارباـنب  ، تسا رتـشیب  ناـشدوخ  رب  اـهنآ  قـح  زا  هک  تسا  یقح 
يارب هاگ  ره  و.تسا  تما  تحلـصم  رتشیب  زیچ  هچ  هک  دناد  یم  وا.تسوا  هناوتـشپ  زین  یحو  دنک و  یم  رظن  ادخ  رون  اب  وا  اریز.دنک 

یباختنا دوخ  يارب  ، وا باختنا  زا  سپ  هک  درادـن  قح  تما  و.تسا  تعاـطا  بوجو  ثعاـب  وا  باـختنا  دـنک  باـختنا  یتموکح  تما 
: دیوگ یم  نآرق  و.دنک 

ادخ و زا  سک  ره  ،و  دنرادن يرایتخا  ناشدوخ  رما  هب  تبـسن  نامیا  اب  نز  درم و  چیه  ، دننک رداص  یمکح  شربمایپ  ادـخ و  هاگ  ره  »
ربماـیپ تسا و  یهلا  تموکح  يوـبن  تموـکح  هتبلا  ( 3 « ) .تسا هدـش  راکـشآ  یهارمگ  راچد  تقیقح  رد  دـنک  ینامرفان  شربماـیپ 

.دوش وا  دوخ  تموکح  نیشناج  شگرم  زا  سپ  ات  دنک  نییعت  یهلا  یتموکح  تس  هتشاد  قح  (ص )

دییات ینامـسآ  یحو  اب  ربمایپ  اریز  تسا ، هدش  نیمـضت  شیراوتـسا  یتسرد و  دـشاب  ص )  ) ربمایپ نییعت  اب  ، نیـشناج تموکح  رگا  و 
نایم رد  یمالسا  توعد  شرتسگ  تما و  يربهر  يارب  ار  شناوریپ  زا  درف  نیرت  هتسیاش  تسا و  رتهاگآ  شتما  حالـص  هب.تسا  هدش 
يارب مه  دوخ و  يارب  مه  دوب  رت  هتسیاش  رتهب و  ناناملـسم  يارب  ، دوب هتفرگ  ماجنا  لمع  نیا  هاگره  و.دسانـش  یم  رتهب  ، رگید ياهتلم 

یتموکح ص )  ) ربمایپ تافو  زا  سپ  هک  نیا  ات  ناش  نید 
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ناشدوخ رظن  هب  درف  نیرت  هتسیاش  باختنا  رد  ناگدننک  باختنا  هک  دنچ  ره  ، دننک باختنا  تیرثکا  ای  ناناملـسم و  دوخ  هک  دوش  اپب 
دندرک یم  روصت  هک  دـندرک  یم  باختنا  ار  یـسک  ، دنتـشادن هدـنیآ  ياهینوگرگد  زا  یتخانـش  ناـشیا  نوچ.دنـشاب  هدرک  شـشوک 

هک دـش  یم  یهابتـشا  راتفرگ  دـعب  ،و  دوب هتـسیاش  عقاو  روطب  یهاگ  ،و  دـمآ یم  رد  بآ  زا  فـالخ  اـهنآ  روصت  دـعب  ، تسا هتـسیاش 
.دیسر یم  يدعب  ياهلسن  هدنیآ  مدرم و  هدنیآ  هب  لمع  نآ  نایز  نکیل  ،و  دوب نآ  زا  ریزگان 

هار اهنت  ، دوشن رـسیم  ص )  ) ربمایپ بناج  زا  نییعت  اب  یتموکح  ندش  اپرب  هک  یماگنه  دوش  یم  نشور  ، میدرک نایب  اج  نیا  ات  هچنآ  زا 
هک نآ  حیـضوت.سب  تسا و  یمدرم  باختنا  نامه  يرارطـضا ) ياـهتلاح  ریغ  رد   ) مالـسا هاگدـید  زا  ینوناـق  یتموکح  ندرک  اـپرب 
هاگ ره  و.تساهنآ  لیکو  اضر  لـیم و  يور  زا  اـهنآ و  رب  مکاـح  هک  دـشاب  یناـسک  هدـنیامن  تموکح  هک  دوش  یم  ثعاـب  باـختنا 

باختنا عقوم  ، دوخ مدرم  اریز  تسا ، هدرکن  ملظ  اهنآ  هب  تبـسن  دزاس  دودحم  نانآ  دوخ  تساوخ  میمـصت و  قباطم  ار  ناشیا  يدازآ 
دیق و نودـب  ، مالـسا هاگدـید  زا  باختنا  دروم  تموکح  تیعورـشم  هوالعب  ، دـنا هداد  ار  دوخ  ياهیدازآ  ندرک  دودـحم  هزاجا  وا  هب 

تامیلعت اب  اـهنآ  شور  هار و  لاـمعا و  هک  دـننک  باـختنا  ار  قساـف  دارفا  تسین  زیاـج  ناناملـسم  يارب  هک  نآ  حیـضوت.تسین  طرش 
: دنک یم  نایب  نآرق.دشاب  فلاخم  یمالسا 

(4 « ) .دیوشن يرای  کمک و  سپـس  دشابن ، امـش  يارب  یناتـسود  ادخ  زج  ،و  دریگارف شتآ  ار  امـش  هک  ، دینکن دامتعا  ناراکمتـس  هب  »
« .تسا رفیک  تخس  وا  هک  دیـسرتب  ادخ  زا  ،و  دینکن يرای  يرگزواجت  هانگ و  رب  دینک و  کمک  يراکزیهرپ  یکین و  رب  ار  رگیدکی  »

تسا یناراکمتس  هب  دامتعا  لیم و  ناشیا  هب  رما  نتشاذگاو  تموکح و  هب  ناراک  دب  شنیزگ  و  ( 5)
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.تسا يراکزواجت  متس و  رب  کمک  اهنآ  هب  کمک  دننک و  یم  ملظ  نارگید  ای  دوخ و  هب  هک 

اب يراذـگنوناق  شور و  هار و  رظن  زا  تموـکح  رگا  سپ.تسا  ناـشیا  ياـهتموکح  ناناملـسم و  یـساسا  نوناـق  ، نآرق ، نآ رب  هوـالع 
ناگدننک تعیب  دشاب و  تفالخ  عون  زا  تموکح  هک  یماگنه  و.دوب  دهاوخ  ینوناق  ریغ  شلامعا  ، دـنک تفلاخم  دوخ  یـساسا  نوناق 

زا ار  دوخ  تیعورـشم  دنکن  افو  دوخ  دهع  هب  دـعب  دنـشاب و  هتـسب  نامیپ  شربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  قبط  رب  لمع  طرـش  هب  نآ  اب 
.دشاب یمن  بجاو  وا  زا  تعاطا  رب  يافو  مدرم  رب  ،و  دهد یم  تسد 

هب هک  دـنناشنب  تفـالخ  یـسرک  رب  ار  یناـسک  اـت  دـنراد  لوذـبم  ار  دوخ  شـشوک  هدـنهد  يار  ناناملـسم  هک  تسا  مزـال  ور  نآ  زا 
هن رگا  ، دنشاب هتشاد  نانیمطا  ، يربهر هب  شیدنمناوت  تما و  حلاصم  عرـش و  روتـسد  يارجا  هب  شیدنم  هقالع  شناد و  ، وا يراکزیهرپ 

مالـسا هب  تنایخ  تما و  عفانم  هب  نداهنن  جرا  ، دـنرادن غارـس  اـهنآ  رد  ناوارف  روطب  ار  اهیگتـسیاش  هک  لـیبق  نیا  زا  یناـسک  باـختنا 
.تسا

مزال ياهیگتـسیاش  زا  دننک  یم  باختنا  هک  ار  یناسک  دننک  ادیپ  یهاگآ  نیقی  روطب  دنناوت  یمن  ناگدننک  باختنا  هک  تسا  یعیبط 
دنهاوخ یم  هک  دـنربب  راـک  هب  یناـسک  ياـهتقایل  تخانـش  هراـبرد  ار  دوخ  شـشوک  ناـشیا  هاـگ  ره  نکیل  و.دـنرادروخرب  یناوارفب 
هتشادن ناکما  ص )  ) ربمایپ صوصخم  روتسد  اب  یتموکح  داجیا  هک  تسا  یتقو  اهنیا  مامت.دنا  هدرک  ادا  ار  دوخ  هفیظو  ، دننک باختنا 

هدوب رارق  نآ  زا  ناـیرج  ملاـع  نیا  زا  ص )  ) ربماـیپ تلحر  زا  شیپ  تقیقح  رد   ) تسا ناـکما  روخ  رد  لـمع  نآ  هک  یتقو  اما.دـشاب 
تما يارب  هک  تسا  هدوب  وا  تابجاو  زا  یکی  و  ص )  ) ربمایپ فیاـظو  زا  هکلب  ، دوش یم  اـجبان  دراو و  ریغ  یباـختنا  تموکح  ( ، تسا

باختنا ییامنهار  شدوخ  زا  سپ 
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: تسا هدوب  ریز  لیالد  هب  ص )  ) ربمایپ لمع  نآ  و.دنک 

تسین راگزاس  باختنا  اب  یمالسا  لوصا  تعیبط   - 2

هراشا

هک ، یعقاو ياهرطخ  ضرعم  رد  تسا  تلاسر  نآ  نداد  رارق  ، مدرم باختنا  هب  یحالـصا  تلاـسر  عون  ره  تشونرـس  ندرذـگاو  ( 1)
دوخ تعیبط  هب  ینیمز  ای  دشاب و  ینامسآ  یلوصا  هچ  یحالـصا  لوصا  سپ.دوش  یم  تلاسر  یناوتان  يدوبان و  هب  رجنم  اهتقو  رتشیب 

هک یلوصا  مینک ، ناشنرطاخ  تسا  مزال  بلطم  حیضوت  يارب.تسین  راگزاس  باختنا  اب  ور  نآ  زا  ،و  دراد تفلاخم  مدرم  تالیامت  اب 
: دنا هنوگود  ، دوش یم  لیکشت  یتموکح  نآ  ساسا  رب 

تیرثکا تیاضر  شفده  ،و  تسا ناشیا  ياه  هتساوخ  اب  گنهامه  اهنآ  اریز  دنریذپ  یم  اه  هدوت  هک  ، تسا یعامتجا  لوصا  لوا  عون 
دنهاوخب مدرم  هک  يروط  ره  ، دـنریذپ نوگرگد  اهنآ و  هتـساوخ  عبات  هکلب  ، دـنرادن یمتح  بوجو  مدرم  يارب  لوصا  نیا.تسا  مدرم 

دوجو هب  مدرم  باختنا  اب  هک  دـنوش  یم  اپرب  یـسارکومد  ياهتموکح  ساسا  رب  هک  یلوصا  مامت  تسا  لیبق  نیا  زا  و.دـننک  یم  رییغت 
مدرم لیامت  ياضرا  هک  یتقو  ات  و.دنراگزاس  یمدرم  باختنا  اب  دوخ  عبط  هب  لوصا  زا  عون  نیا.دـننآ  رب  رظان  مدرم  دوخ  دـنیآ و  یم 

یم نیمات  ار  اهنآ  ياه  هتـساوخ  رتشیب  هچ  ره  دـننیبب  هک  دـننک  باختنا  ار  یناسک  مدرم  ياـه  هدوت  هک  تسا  مزـال  ، تسا هجوت  دروم 
ار شناگدننک  باختنا  ياه  هتـساوخ  هک  دنک  رداص  یتاررقم  ،و  دـنک عضو  ینیناوق  هک  تسا  مزال  باختنا  دروم  تموکح  رب.دـننک 

و.تسا یقاب  دراد و  ینوناق  تلاح  دوخ  ناگدننک  باختنا  هب  تبـسن  ، دـهد ماجنا  ار  فیاظو  نیا  تموکح  یتقو  ات  سپ.دزاس  نیمات 
ینوناق و ریغ  شندنام  یقاب  ، داد تسد  زا  دوخ  هب  ار  مدرم  نانیمطا  تشاد و  دروخرب  ناشیا  ياه  هتساوخ  اب  تموکح  نیناوق  هاگ  ره 

یفارحنا عون  ره  سپ.دنشاب  تموکح  بظاوم  رخآ  ات  لوا  زا  دننک و  دامتعا  یلوصا  نینچ  هب  مدرم  هک  تسا  یقطنم.تسا  عورـشمان 
هدوت ياه  هتساوخ  فلاخم  اعبط  تموکح  بناج  زا 
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نیب زا  دنک  ادیپ  فارحنا  هک  ار  یتموکح  عون  ره  دنک و  یم  يرادـساپ  اهنآ  زا  دوخ  تعیبط  هب  تساهنآ و  هب  رتهاگآ  دوخ  هک  تسا 
.دروآ یم  باسح  هب  دور  یم  يار  ياهقودنص  رس  راب  نیمود  يارب  هک  یماگنه  ار  شیاهاطخ  درب و  یم 

دـیاقع و ینوگرگد  مدرم و  حالـصا  لوصا  عون  نیا  فدـه  دراد  تفلاـخم  مدرم  تـالیامت  اـب  هک  تسا  یحالـصا  لوصا  مود  عوـن 
.تساهنآ یگدنز  ياههار 

رد الومعم  هک  دنتـسه  یلوصا  نآ  ، تسا مدرم  یگدنز  ياههار  اهتداع و  ، اه هشیدـنا  نتخاس  نوگرگد  اهنآ  فدـه  هک  یلوصا  هتبلا 
نآ اب  تیرثکا  دریذپ و  یم  ار  نآ  تیلقا  ،و  دناوخ یم  نادـب  ار  مدرم  دـنک و  یم  مالعا  ار  نآ  دـعب  دـیآ و  یم  دنمـشیدنا  کی  نهذ 

.دنک یم  تفلاخم 

هب رگید  هلیـسو  ره  ای  بالقنا و  ای  اتدوک و  هار  زا  دنا  هدروآ  لوصا  نآ  هب  نامیا  هک  یتیلقا  اب  لوصا  نآ  هدـنروآ  دوجو  هب  رگا  سپ 
راذــگناینب و سیئر  هـفیظو  ، دوـب لوـصا  نآ  هدــنروآ  دوـجو  هـب  نآ  سیئر  هـک  دــمآ  دوـجو  هـب  یتــموکح  دندیــسر و  تموـکح 

یعقوم تلود  سیئر  فیاظو  هلمج  زا  هک  يروط  نامه  ، تساهنآ زا  يرادـساپ  اهنآ و  شرتسگ  لوصا و  نآ  نداد  قیبطت  ، شتموکح
درف نیرتدنمورین  لوصا و  نآ  هب  تبسن  دوخ  هتسد  راد و  درف  نیرت  یمیمص  هک  ار  یـسک  هک  تسا  نیا  تسا  تموکح  سار  رد  هک 

ار يدرف  نانچ  دوش  وا  نیزگیاـج  داد  خر  یقاـفتا  وا  يارب  رگا  دـنک و  تباـین  وا  زا  اـت  دـنک  باـختنا  ، دـنیب یم  تیلوؤسم  لوبق  يارب 
تردق رـس  رب  هک  یتقو  ات  تروص  ره  رد  اما.دنک  یم  باختنا  اهلاس  تشذگ  زا  سپ  یهاگ  تموکح و  هب  شندیـسر  ماگنه  یهاگ 

.دنک یم  باختنا  ار  یسک  نانچ  تسا 

ياهتموکح رد  یتح  - دنک یم  باختنا  ار  دوخ  بیان  تلود  سیئر  هک  تسا  نینچ  هاگ  ره  و 
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رب هک  یتلود  سیئر  سپ  ، دـننک باختنا  ار  دوخ  سیئر  نیـشناج  هک  دـنک  یمن  راذـگاو  دوخ  بزح  ياضعا  هب  یتح  -و  یـسارکومد
راذگاو یبزح  ای  ،و  یمدرم شنیزگ  هب  ار  دوخ  نیـشناج  باختنا  هک  تسا  رت  هتـسیاش  تسا  هدـمآ  راک  رـس  یحالـصا  لوصا  ساسا 

.دنکن

نیع رد  نکیل  و.مدرم  حالـصا  يارب  تسا  یتـموکح  شیوـخ  هاگدـید  زا  نآ  و.تسا  تیلقا  تموـکح  ، عوـن نـیا  زا  یتـموکح  هـتبلا 
نآ زا  ،و  دنتـسین لیامتم  نآ  لوصا  نیناوق و  هب  مدرم  هدوت  اریز  .دشاب  هدمآ  راکرـس  مدرم  همه  تساوخ  اب  هک  تسین  یتموکح  ، لاح
هک یمدرم  ناـمه  دوـش  یمن  راذـگاو  مدرم  باـختنا  هـب  نآ  زا  سپ  تموـکح  تشونرــس  تموـکح و  نآ  تشونرــس  هـک  تـسور 

صلخم نارادـفرط  ياج  هب  ار  لوصا  نیا  نافلاخم  تسا  نکمم  یهاـگ  اریز.تسا  هدرمـش  بجاو  اـهنآ  رب  ار  دوخ  نیناوق  تموکح ،
شبزح تسا و  هدرک  توعد  اـهنآ  هب  تلود  سیئر  هک  دوش  یلوصا  يدوباـن  بجوـم  مدرم  باـختنا  هجیتـن  رد.دـننک  باـختنا  اـهنآ 

.دنراد اهنآ  هب  نامیا 

یمن مدرم  هب  ار  دازآ  تاباختنا  هزاجا  دـنناد  یم  یحالـصا  لوصا  ياراد  ار  دوخ  هک  یبـالقنا  ياـهتموکح  ، مینیب یم  بیترت  نیا  هب  و 
ییاهماظن اهنآ  ، دننک راذگاو  هدوت  هب  ار  راک  رگا  دنـسرت  یم  و.تسین  لوبق  لباق  مدرم  هدوت  يارب  نآ  لوصا  هک  ، دنناد یم  اریز.دنهد 

دننام یماظن  تحـص  هب  هک  یتیلقا  مینک  یم  ضرف  ، بلطم حیـضوت  يارب.دـننزب  مه  رب  دـنا  هدرک  اهنآ  هب  توعد  اهتموکح  نیا  هک  ار 
رد ،و  دـشاب هدیـسر  تموکح  هب  يوروش  یتسینومک  روشک  رد  ، تسا فلاـخم  ، یتسینومک لوصا  اـب  ،و  دراد ناـمیا  ییاـکیرما  ماـظن 

.دوش قفوم  ، دنا هدش  تیبرت  مسینومک  ساسا  رب  اهلسن  هک  هیسور  مدرم  رب  یتسینومک  دض  لوصا  لیمحت 

هب ار  دوخ  هاوخلد  تموکح  اـت  دـنک  راذـگاو  مدرم  هب  ار  هدـنیآ  تموکح  باـختنا  رما  هک  دور  یمن  راـظتنا  یتموکح  نینچ  زا  هتبلا 
یلوصا نتفر  نیب  زا  باختنا  هجیتن  اریز.دروآ  دوجو 
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.تسا هدش  اپ  رب  لوصا  نآ  ساسا  رب  تموکح  نیتسخن  هک  دوب  دهاوخ 

تـشونرس هک  دور  یمن  راظتنا  دـسرب  تموک  هب  اکیرما  هدـحتم  تالایا  رد  تسینومک  تیلقا  رگا.دوب  دـهاوخ  رارق  نیمه  زا  ناـیرج 
ياـج هب  هک  درک  دـنهاوخ  باـختنا  یناگدـنیامن  ، مدرم تیرثکا  هک  اریز  دراذـگب ، مدرم  دازآ  باـختنا  تسد  هب  ار  هدـنیآ  تموکح 
یبزح هب  ار  دوخ  نیـشناج  باختنا  هک  تسین  راظتنا  یتلود  نینچ  راذـگناینب  زا  زین  و.دنـشاب  يراد  هیامرـس  ماظن  هب  دـقتعم  مسینومک 
يور زا  تسا  نکمم  لوـصا  نآ  هب  ناشـصالخا  مغر  یلع  بزح  نآ  ياـضعا  هـک  اریز  ، دـندقتعم يو  لوـصا  هـب  هـک  دـنک  راذـگاو 

یماظن ره  يارب  ناقیالان  باختنا  و.دـنادن  يربهر  يارب  درف  نیرت  هتـسیاش  ار  وا  تلود  سیئر  هک  دـننک  باختنا  ار  یـسک  یهاـگآان 
.تسا رتکانرطخ  ، دنتسین وا  رادفرط  مدرم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اپون  یبالقنا  ماظن  کی  يارب  نکیل  و.تسا  كانرطخ 

و.دهد تاجن  ، تسا هدـش  لیمحت  وا  رب  هک  یماظن  زا  ار  دوخ  ات  ، درک دـهاوخ  کمک  مدرم  هدوت  هب  ، قیالان صخـش  باختنا  هجیتن  رد 
هک دـنیب  یم  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  يدرف  باختنا  ار  شیوخ  فیاظو  نیرتمهم  ، دوخ ماظن  ربارب  رد  ، تلود راذـگناینب  بیترت  نیا  هب 

.دشاب رتاناوت  همه  زا  هعماج  بزح و  يربهر  يارب  هدوب و  رتاناد  رت و  یمیمص  نیناوق  لوصا و  هب  تبسن  دارفا  همه  زا 

تسا یحالصا  ینیناوق  یمالسا  نیناوق 

روطب ینامـسآ  نیناوق  هک  تسین  يدـیدرت.تسا  رتراگزاسان  باختنا  اب  يرگید  نوناق  ره  زا  یحالـصا  نیناوق  هک  تسا  نیا  دوصقم 
شور هار و  اه و  هشیدـنا  دـیاقع و  نتخاس  نوگرگد  يارب  هک  تسا  یحالـصا  نیناوق  هلمج  زا  صاخ  روطب  یمالـسا  نیناوق  یلک و 

هب ینامسآ  نایدا  هک  نیا  ات  دندوب  دنوادخ  راکنا  ای  اهتب و  شتـسرپ  هب  لیام  هراومه  مدرم  ياه  هدوت  هتبلا.دنا  هدمآ  ، اه هدوت  یگدنز 
نانآ ییامنهار  مدرم و  دیاقع  نتخاس  نوگرگد  دصق 
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زرم دـح و  یب  ياه  هتـساوخ  ياضرا  هب  تایدام و  عاونا  هب  يدایز  هقالع  دوخ  تعیبط  هب  اـنب  ، مدرم.دـندمآ اـتکی  يادـخ  یگدـنب  هب 
فدـه هک  یتروص  رد.دـنراد  ، نارگید لام  ندروآ  گنچ  هب  نارگید و  قوقح  هب  زواجت  ناـهانگ و  باـکترا  هب  نینچمه  یناویح و 

بناج هب  ناربمایپ  هک  یناسک  اب  تسا  نانآ  نایم  هزرابم  خیرات  ، ناربمایپ خیرات  تسا و  لامعا  نآ  زا  مدرم  نتشاد  زاب  ینامـسآ  نایدا 
هچنآ زا  ار  ناشیا  ات  تسا  هدیـشوک  یم  وا  اریز  ، تسا هدید  تقـشم  جنر و  دوخ  موق  تسد  زا  يربمایپ  ره  و.دـنا  هدـش  هداتـسرف  اهنآ 
مدرم تـالیامت  فـالخ  رب  یفرط  زا  و.دتـسیا  یم  مدرم  تـالیامت  لـباقم  رد  ، شناوارف نیناوق  اـب  ، هژیوب مالـسا.دراد  زاـب  دـنراد  لـیم 
مدرم هک  يروطب  ، لاس ره  رد  لماک  هام  کی  هزور  زور و  ره  رد  زامن  تقو  جنپ  هک  تسا  یفاک.دراد  ناشیا  زا  يدایز  ياه  هتـساوخ 

ات ، سفن ياوه  يور  زا  رگیدـکی  هب  نز  درم و  ره  ندرک  هاگن  میرحت  ،و  دـنک یم  عنم  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  هام  مایا  رـسارس  رد  ار 
ار يزاب  رامق  غورد و  ینیچ و  نخس  تبیغ و  اهیراسگ و  هداب  ،و  نامیا اب  نانز  نادرم و  هب  عورشمان  تبـسن  میرحت  ،و  انز هب  دسر  هچ 

کی زا  مالسا  تساوخرد  ،و  تسا يداژن  ای  يا و  هلیبق  بصعت  عون  ره  ربارب  رد  مالسا  یگداتسیا  اهنیا  همه  زا  رتالاب  و.میوش  روآ  دای 
زا اهنیا  زج  دـشاب و  شردارب  هچ  رگا  لطاب  دـض  رب  دـشاب و  وا  نمـشد  هک  دـنچ  ره  قح  بحاـص  راـنک  رد  وا  نداتـسیا  رد  ناملـسم 
هک یناـنمؤم  زا  یکدـنا  زجب  مدرم  يارب  اـهنیا  همه  ،و  تسا فلاـخم  اـه  هدوت  شور  هار و  صخـش و  ياـه  هتـساوخ  اـب  هک  یمیلاـعت 

.تسا راوشد  ، تسا هدناسر  ناشتعیبط  زا  رتالاب  یهاگیاج  ات  ار  ناشیا  ، نامیا

راذگناینب زا  هاگ  ره  و 
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ددرگ و وا  نیزگیاج  زاین  ماگنهب  ات  دـنک  باـختنا  دوخ  يارب  یبیاـن  هک  دور  يراـظتنا  نینچ  ، تسا یبـالقنا  نیناوق  ياراد  هک  یتلود 
رب تسا  رتراوازس  ص )  ) ادخ ربمایپ  سپ  ، دراذگن بزح  کی  رایتخا  رد  ار  دوخ  نیشناج  باختنا  دوش و  وا  نیشناج  وا  گرم  زا  سپ 

باحصا باختنا  هب  ار  نآ  و  تسین ) ص )  ) ربمایپ نیشناج  نامه  زج  یـسک  هفیلخ  و   ) دنک باختنا  دوخ  ار  شیوخ  نیـشناج  هک  نیا 
یحالصا نیناوق  اریز  ، تسا راک  نیا  ماجنا  هب  یتلود  راذگناینب  ره  زا  رتراوازس  وا  هچ  دراپسن  دوخ  تافو  زا  سپ  ای  تایح و  نامز  رد 

دنراد قح  وا  باحصا  هن  ، هک نیا  يارب  و.رگید  نیناوق  ات  تساهنآ  هدنیآ  يرادساپ  هب  رت  هتسیاش  وا  سپ  ، تسا سدقم  ینامـسآ و  وا 
ار ینامز  ره  یحالـصا  نیناوق  هک  یلاح  رد  ، يرـشب هعماج  رگید  دارفا  زا  کی  چیه  هن  دنهد و  لیدبت  رییغت و  ار  ینامـسآ  نیناوق  نآ 

.دننک ضوع  يرگید  نیناوق  اب  ای  نوگرگد و  دنناوت  یم  يا  هتسد  بزح و  کی 

هک يدارفا  ، مینیب یم  هراومه  هک  تسور  نآ  زا  تسا و  نیگنس  شنادقتعم  يارب  یتح  مدرم  رب  ینامـسآ  سدقم  نیناوق  هک  ور  نآ  زا 
ياه هتساوخ  فلاخم  ینامسآ  نیناوق  هک  اریز  ! يراکزیهرپ اوقت و  ات  دنرتکیدزن  نایـصع  هانگ و  هب  دنراد  نیناوق  نآ  هب  باستنا  دوخ 
تسا نکمم  - دننک يرود  اهنآ  زا  راک  زاغآ  رد  دنچ  ره  - نامز یحالـصا  نیناوق  هب  تبـسن  ، مدرم هدوت  هک  یتروص  رد  ، تسا يرـشب 
هنادازآ تاـقوا  رتـشیب  رد  تـسا و  يداـم  نیناوـق  نیناوـق ، نآ  اریز  ، دـندرگ نآ  بوذـجم  دــنهد و  عـضوم  رییغت  ناـمز  رورم  رثا  رد 

.دنک یم  بذج  دوخ  تمس  هب  ار  مدرم  شندوب  دازآ  نیمه  دهد و  یمن  راگدیرفآ  مدرم و  نایم  دنویپ  هب  یتیمها  ، تسا

عبط هب  ینیمز  یحالصا  نوناق  ره  هک  تسا  نینچ  رگا  سپ 
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سک ره  دوخ  يارب  هک  دور  یم  راظتنا  نآ  هدـنیآ  زا  ینابهگن  روظنم  هب  تلود  سیئر  زا  تسین و  راـگزاس  نارگید  شنیزگ  اـب  دوخ 
تسا راگزاس  رتمک  ، باختنا اب  یمالسا  نیناوق  نیاربانب  ، دنک باختنا  دوخ  ینیـشناج  هب  دنیب  یم  رت  هتـسیاش  هک  ار  شبزح  ياضعا  زا 

.دنک باختنا  دوخ  يارب  ینیشناج  ات  دنک  یم  بلط  ص )  ) ربمایپ زا  رتشیب  ، نیناوق نآ  هدنیآ  زا  يرادساپ  و 

تافو زا  سپ  باختنا  نیا  هک  یعقوم  هژیوب  یفداصت  باختنا  تسد  هب  دوخ  نیـشناج  شنیزگ  ندراذگاو  اب  ص )  ) ربمایپ هک  یتسارب 
یم مولعمان  یماجنارـس  کیرات و  يا  هدنیآ  تسد  هب  ار  نآ  ،و  دـهد یم  رارق  اهرطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  تلاسر  ، دـشاب ص )  ) ربمایپ
راک رس  رب  ار  اوقت  یشیدنا و  رود  یهاگآ و  ملع و  رد  قیالان  يدرف  ینامز  ،و  هتـسیاش يدرف  تسا  نکمم  یهاگ  باختنا  اریز.دراپس 
یم فارحنا  بجوم  دوخ  وا  اریز  تسا  كانرطخ  ناناملسم  مالـسا و  يارب  راب  دنب و  یب  ای  هدارا و  یب  ای  ، هاگآان درف  يربهر  و.دروآ 

رد هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  ص )  ) ربمایپ و  ( ، ص  ) ربمایپ تسد  رد  تسا  یتناما  تلاسر  و.دنتـسه  دوخ  نارادـمامز  وریپ  مدرم  ،و  ددرگ
.دنک يراگنا  لهس  دوخ  سدقم  تناما 

یمن راظتنا  ، نیما درف  نیرتگرزب  ص )  ) ربمایپ زا  تسین و  نآ  ياهدـمایپ  هب  ینانیمطا  ور  نآ  زا  ،و  تسا یفداـصت  رتشیب  باـختنا  يرآ 
یلو.دوش یم  یهتنم  هتـسیاش  يربهر  هب  باختنا  ،و  دـنک یم  يرای  سناش  یهاگ  ، دراپـسب فداـصت  تسد  هب  ار  دوخ  تناـما  هک  دور 

ربمایپ تافو  زا  سپ  هک  دنتـشاد  ار  سناـش  نیا  ناناملـسم  هتبلا.دوش  یم  هنوراو  راـک  هجیتن  دروآ و  یم  ور  یـسناش  دـب  اـهتقو  رتشیب 
مهم ياهراک  زا  شتموکح  هاتوک  نارود  هک  يدرم  نآ.دـندرک  باـختنا  ، دوب صخاـش  هباحـص  ناـگرزب  ناـیم  هک  ار  رکب  وبا  (ص )

سپ هک  یماگنهب  وا  و.دندوب  قفوم  ربهر  نیا  باختنا  رد  ناناملسم.تسا  هدنکآ 
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زا هتـشابنا  یخیراـت  ياـهباتک  هک  تسا  هدرک  تبث  ار  یمهم  روـما  هـفیلخ  نـیا  هماـنراک.تفای  قـیفوت  ، درک باـختنا  ار  رمع  دوـخ  زا 
ینعم نآ  هب  دنشاب  هدش  نییعت  ص )  ) ربمایپ بناج  زا  هک  نیا  نودب  ، تموکح هب  گرزب  تیصخش  ود  نیا  ندیـسر  نکیل  و.تساهنآ 

نادنمـشیدنا نایم  لوادـتم  هیرظن  ناشیا  ناشخرد  همانراک  و.تسا  هدوب  زاـین  یب  ص )  ) ربماـیپ نیـشناج  نییعت  زا  تما  نیا  هک  تسین 
.دنک باختنا  يربهر  اهنآ  يارب  ص )  ) ربمایپ ات  تشادن  زاین  تما  نیا  هک  دنک  یمن  هیجوت  ار  ناملسم 

ود زا  هدرک و  هریخ  ار  یمالـسا  نادنمـشیدنا  مشچ  هفیلخ  ود  نیا  نارود  شـشخرد  هک  تسا  نیا  رب  ریگارف  ياـطخ  نیا  عـجرم  هتبلا 
: دنا هدرک  شومارف  مهم  عوضوم 

ره ناشیا  تموکح  تحلـصم  ،و  دیـشک لوط  لاس  هدزاود  دودـح  اـهنت  ، گرزب ود  نیا  تموکح  تدـم  هک  تسا  نیا  عوضوم  نیلوا 
فدـه و.تموکح  لاوز  زا  سپ  هن  ، دـنک حالـصا  ار  تما  رما  ناشیا  تموکح  رارمتـسا  تدـم  رد  تسا  نکمم  اهنت  دـشاب  رثا  رپ  هچ 
رارقرب لاس  هدزاود  تدـم  اهنت  یمالـسا  تامیلعت  يارجا  دوش و  حالـصا  تما  رما  ینیعم  تدـم  رد  اهنت  هک  ، تسا هدوبن  نیا  تلاـسر 

.دشاب

دایز شوخ  سناش  نیا  ، دندیسر تموکح  هب  هتسیاش  هفیلخ  ود  هک  دشاب  هدش  ناناملسم  رای  تخب  هاگ  ره  هک  تسا  نآ  مود  عوضوم 
دندرک رازگرب  ار  یباختنا  مود  هفیلخ  توف  زا  سپ  ناشناگرزب ) زا  نت  شش  رت ، حیحص  ای  و   ) ناناملسم هک  اریز.تسا  هدیشکن  لوط 

لـخد و یتسرد  هب  ناناملـسم  لاوما  رد  هک  دـناسرب  تموکح  هب  ار  يا  هدارا  تسـس  بلق و  شوخ  هتـسجرب  یباحـص  دـش  قفوم  هک 
التبم رامـش  یب  ياهتبیـصم  اهبوشآ و  اهگنج و  هب  ار  ناناملـسم  وا  لتق  و.دـش  رجنم  وا  لـتق  هب  وا  فعـض  ماجنارـس  درکن و  فرـصت 

سپ تسا و  یقاب  زورما  ات  هتسویپ  ،و  درک
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.دوب دهاوخ  یقاب  دهاوخب  ادخ  هک  یتقو  ات  مه  زورما  زا 

هویـش رد  وا و  ردارب  و  ص )  ) ربماـیپ يوـمع  رـسپ  وا  دـندرک و  باـختنا  ار  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  ماـما  ، وا زا  دـعب  ناناملـسم  سپس 
هب ار  نانآ  ، دنتفریذپ یم  ار  گرزب  ماما  نیا  يربهر  یگداسب  مدرم  رگا  و.دوب  ص )  ) ربمایپ هب  درف  نیرت  هیبش  راتفر  راتفگ و  يربهر و 

لیلد هب  دـندرکن  ار  راـک  نیا  ناـشیا  نکیل  و.دوب  هتفرگ  رظن  رد  ناـشیا  رب  ص )  ) ربماـیپ هک  درک  یم  تیادـه  نشور  تسار و  یهار 
،و دـش رتـگرزب  اهییارگـسپاو  نآ  موـس  هفیلخ  ندـش  هتـشک  اـب  دـمآ و  شیپ  موـس  مود و  هـفیلخ  نارود  رد  هـک  يا  هـنوراو  تارییغت 

اهدص هکلب  اههد  نآ  زا  سپ  دشاب و  هتـشاد  ینالک  ياهدوس  اهنآ  يارب  تفر  یم  راظتنا  هک  دـنداد  تسدزا  ار  يا  هلماعم  ناناملـسم 
یم رظن  هب  يرایتخا  رهاظ  هب  هک  ییاـهندرک  تعیب  هطـساو  هب  اـهنآ  زا  یـضعب.دندیسر  تموکح  هب  رگیدـکی  یپ  رد  ناـمکاح  زا  نت 

عطاق تیرثکا  هک  یتروص  رد.دندرک  تموکح  مدرم  رب  هحلـسا  يورین  اب  يرابجا  تروص  هب  رگید  یـضعب  دندمآ و  راک  رـس  دیـسر 
تردـق ار  نانآ  نیمز  يور  رد  ام  رگا  هک  یناسک  نآ  :» تسا هدومرف  نانآ  هراب  رد  دـنوادخ  هک  دـندوبن  یناسک  نآ  زا  ناـمکاح  نیا 
يوـگلا ناناملـسم  يارب  هکلب  ( 6 « ) ...دـننک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ،و  دـنزادرپب ار  تاـکز  دـنراد و  اـپ  هـب  ار  زاـمن  ، میــشخب

.دنشاب یم  دوخ  نامکاح  ناوریپ  - دنیادخ فطل  دروم  هک  یناسک  زجب  - مدرم و.دندوب  یتسردان 

هفیلخ ود  نیا  تموکح  تدم  هاگ  ره  و.دنتفر  ورف  اهیتخبدـب  اهنوخ و  ، اهبوشآ ، اهگنج رد  شوگانب  ات  ناناملـسم  هک  دوب  نینچ  نیا  و 
هیما ینب  زا  نامکاح  عون  نیا  زا  نت  اهدص  نآ  رد  هک  ینامز  تدم  اب  ار 
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مامت هب  نشور  زور  ود  تبـسن  اهنآ  هطبار  هک  دـید  میهاوخ  ، مینک هسیاـقم  دندیـسر  تموکح  هب  نارگید  اـهینامثع و  ساـبع و  ینب  و 
نیا و.دربب  ام  رطاخ  زا  ار  لاس  ياهزور  مامت  ياهیکیرات  ، زور ود  ییانـشور  هک  تسین  یقطنم  و.تسا  رات  هریت و  لاس  کی  ياـهزور 
یم نـشور  تباـث و  تـما  يارب  دوـخ  زا  سپ  ار  يربـهر  ص )  ) ربماـیپ باـختنا  زا  تـما  يزاـین  یب  هـب  داــقتعا  ندوـب  هابتــشا  دوـخ 

مـالعا نآرق  هک  تسا  یفدـه  نآ  ندیـشخب  ققحت  يوبن و  تنـس  نآرق و  تموـکح  يرارقرب  یمالـسا  تلاـسر  ییاـهن  فدـه.دزاس 
زوریپ اهنید  مامت  رب  ار  نآ  دندنـسپن  ناکرـشم  دنچ  ره  ات  تسا  هداتـسرف  قح  نید  تیادـه و  اب  ار  شربمایپ  هک  تسوا  :» تسا هدومرف 

رارمتـسا و تلاسر و  يارب  هدـننک  نیمـضت  لیاسو  زا  ناوت  دـح  ات  ص )  ) ربمایپ هک  دوب  مزـال  ، هدـیا نیا  ققحت  يارب  و  ( 7 « ) .دنادرگ
ياهتنامــض نـیا  سار  رد  و.دربـب  راـک  هـب  شا  هدــنیآ  ياهلــسن  تحلــصم  وا و  تحلــصم  تـما و  يارب  نـینچمه  نآ و  شرتـسگ 

ماجنا ار  راک  نآ  هک  تسا  یعیبط  ،و  دـشاب شتافو  زا  سپوا  هفیلخ  نیـشناج و  ات  دوب  دوخ  يارب  یبیاـن  باـختنا  هب  جاـیتحا  ، يرورض
ادـخ ربمایپ  ادـخ و  هب  ار  نانآ  نیرت  یمیمـص  و  ص )  ) ربمایپ ياهتنـس  ادـخ و  باـتک  هب  ار  درف  نیرتهاـگآ  تما  ناـیم  زا  وا  اریز  ، داد

.درک باختنا  تیلوؤسم  راب  ندیشک  يارب  ، درف نیرتدنمورین  تما و  حلاصم  رب  ار  ناشیا  نیرتدنم  هقالع  و  (ص )

دوـخ يارب  زین  وا  درک و  ص )  ) ربماـیپ هک  دـنکب  ار  يراـک  ناـمه  هک  دور  یم  راـظتنا  ، دـسرب تموـکح  هب  هفیلخ  نـیا  هـک  یماـگنه 
نیمه هب  دریگ و  شیپ  رد  ار  هار  نامه  دوخ  نامز  رد  زین  وا  نیشناج  و.دنک  باختنا  دشاب  اهیگتسیاش  نیا  ياراد  هک  ینیشناج 
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زا رظن  فرـص  - ناناملـسم همه  يارب  يوناث  تداع  یمالـسا  نیناوق  لوصا و  هب  لمع  دـبای و  ققحت  ینآرق  فدـه  هک  نیا  اـت  ، بیترت
.دوشب - تیسنج هرهچ و  گنر  ، داژن نابز ، فالتخا 

تسا تما  راظتنا  رد  هک  ییاهرطخ  - 3

ربمایپ و فیاظو  هلمج  زا  تما  يارب  يربهر  باختنا  ص )  ) ربمایپ تافو  زا  دـعب  هک  دراد  یماو  هدـیقع  نیا  رب  ار  اـم  هک  یمود  لـیلد 
شیپ رد  یتالکـشم  وا  زا  سپ  تما  هک  تـسا  هتـسناد  یم  ص )  ) ربماـیپ هـک  تـسا  نآ  ، تـسا هدوـب  وا  تاـبجاو  نیرتـگرزب  زا  یکی 

یناوریپ دندرک و  توبن  ياعدا  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  یـسنع  دوسا  باذـک و  هملیـسم.دش  عورـش  ربمایپ  دوخ  نامز  رد  اهبوشآ.دراد 
.تفرگ الاب  اهدعب  ناشیا  رطخ  دندرک و  ادیپ 

مکاح.تفگ یم  نخـس  تفر  یم  شتافو  زا  دـعب  اهنآ  زورب  راظتنا  دوب و  شیپ  رد  هک  یکانرطخ  ناوارف و  ياهبوشآ  زا  ص )  ) ربمایپ
ربمایپ راذگتمدخ  هبهیوم  وبا  زا  ( 11  ) شتاقبط رد  دعس  نبا  هریس و  رد  ماشه  نبا  ( ، 9  ) دوخ دنسم  رد  دمحا  ماما  ( ، 8  ) كردتسم رد 

مدرم يارب  هک  مدش  رومام  نم  ، هبهیوم وبا  يا  :» دومرف يو  هب  شتافو  زا  شیپ  یکدنا  بش  کی  ص )  ) ربمایپ هک  دـنا  هدرک  لقن  ادـخ 
امـش رب  دورد  : دومرف ، داتـسیا نانآ  لباقم  نوچ  و.متفر  راوگرزب  نآ  هارمه  هب  سپ.ایب  نم  اـب  مه  وت  ، منک شزرمآ  بلط  عیقب  ناتـسربق 

رتاراوگ امـش  رب  دینارذگ  یم  امـش  هک  یتلاح  نآ  ، تسا هداد  تاجن  ار  امـش  زیچ  هچ  زا  دـنوادخ  هک  دـیتسناد  یم  رگا  ، روبق لها  يا 
،و شزاغآ یپ  رد  شناـیاپ  ، تسا هدـش  روآ  ور  بش  تملظ  ياـه  هراـپ  نوچ  اـه  هنتف.دـننارذگ  یم  مدرم  نیا  هک  یتلاـح  اـت  دوب  یم 

يرامش کنیا  و.دز  دنهاوخ  بوشآ  هب  تسد  يو  تافو  زا  دعب  شباحصا  زا  یعمج  هک  داد  ربخ  »و  دشاب یم  شلوا  زا  رتدب  شرخآ 
.دنبلطم نیا  رگنایب  حیرص  روطب  هک  حاحص )  ) ربتعم ياهباتک  زا 

رد يراخب 
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هک تــسا  هدرک  لـــقن  ص )  ) ربماـــیپ زا  وا  سنا و  زا  ضوـحلا ص 149 ) باـب  تاوـعد  باـتک  رد   ) دوـخ حیحـص  زا  متـشه  دـلج 
یم راسمرـش  اهنآ  منیبب  ار  نانآ  نم  هک  نیا  ضحم  هب  ، دـنوش یم  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  راـنک  ، نم ناراـی  زا  يا  هدـع  ، هتبلا :» دومرف

«. دندرک هچ  وت  زا  دعب  هک  یناد  یمن  وت  : دسر یم  باطخ  دننم  باحصا  اهنیا  ایادخ ) : ) میوگ یم  سپ.دنوش 

راـنک امـش  زا  شیپ  نم  :» دومرف ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  هدرک  لـقن  دعـس  نب  لهـس  زا  وا  مزاـح و  وبا  زا  باتک ص 150  ناـمه  رد  و 
یمن هنــشت  زگره  دــشونب  نآ  زا  سک  ره  دــشون و  یم  ضوـح  نآ  زا  درذــگب  نـم  رب  یــسک  ره  ، موـش یم  دراو  رثوــک  ضوــح 

وبا « دوش یم  داجیا  هلـصاف  ناشیا  نم و  نیب  دعب  ،و  دنـسانش یم  ارم  ناشیا  ار و  نانآ  نم  هک  دنوش  یم  هضرع  نم  رب  ییاههورگ.دوش 
مهد یم  یهاوگ  تفگ : سپ.يرآ  : متفگ ؟ يدینـش روط  نیمه  لهـس  زا  ایآ  : تفگ دینـش و  ارم  فرح  شایع  نب  نامعن  تفگ : مزاـح 
اهنآ هک  یناد  یمن  وت  انامه  : دسر یم  باطخ  ، دنتسه نم  زا  ناشیا  : میوگ یم  نم  سپ  :» دوزفا یم  وا  مدینش و  يردخ  دیعس  وبا  زا  هک 

دلج 15 رد ص 54-53  زین  ملسم  و  «. دنداد رییغت  ار  متنـس  نم  زا  سپ  هک  یناسک  نآ  داب  دوبان  : میوگ یم  سپ.دندرک  هچ  وت  زا  سپ 
.تسا هدرک  لقن  روط  نیمه  ار  تیاور  دوخ  حیحص 

زور :» دومرف ص )  ) ادـخ ربمایپ  تفگ ، یم  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  هریره  وبا  زا  بیـسم  نب  دیعـس  زا  ضوحلا ) باب   ) رد زین  يراخب  و 
باطخ ، مباحـصا ادخ  يا  : میوگ یم  نم  سپ.دننک  یم  ادج  ضوح  زا  ار  اهنآ  اما  ، دنوش یم  دراو  نم  رب  مباحـصا  زا  یهورگ  تمایق 
هدش لقن  بیسم  نب  دیعس  زا  زین  »و  .دندش دترم  دنتشگرب و  ارقهق  هب  نانآ  ، دندرک هچ  وت  زا  سپ  ناشیا  هک  یناد  یمن  وت  : دسر یم 
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.دومرف ار  بلاطم  نآ  ص )  ) ربمایپ هک  ، درک یم  ثیدح  ص )  ) ربمایپ باحصا  زا  وا  هک  تسا 

ناـهگان ، ما هداتـسیا  نم  هک  ناـیم  نآ  رد  :» دومرف ، دـنا هدرک  لـقن  ص )  ) ربماـیپ زا  ، هریره وـبا  زا  وا  راـسی و  نب  ءاـطع  زا  ص 151  رد 
یم ! دـییایب : دـیوگ یم  ناشیا  هب  ،و  دـیآ یم  نوریب  ناشیا  نم و  نیب  زا  يدرم  ، مسانـش یم  ار  اـهنآ  نم  هک  يروطب  ، دـنیآ یم  یهورگ 

هورگ سپـس.دندش  دترم  هتـشگرب و  بقع  هب  وت  زا  سپ  نانآ  : دیوگ یم.شتآ  فرط  هب  ، دـنگوس ادـخ  هب  : دـیوگ یم  ؟ اجک هب  : میوگ
یم ؟ اجک : میوگ یم  دـییایب ! : دـیوگ یم  دـیآ و  یم  نوریب  ناشیا  نم و  نیب  زا  يدرم  ، مسانـش یم  زین  ار  ناشیا  نم  دـنیآ ، یم  يرگید 
زاب ارقهق  هب  هدش و  دترم  وت  زا  سپ  ناشیا  : دیوگ یم  تسیچ ؟ اهنآ  مرج  ، دنا هدرک  هچ  ناشیا  رگم  : میوگ یم.شتآ  بناج  هب  : دـیوگ

هداتفا رود  هدـش و  ادـج  يا  هلگ  زا  هک  دـنچ  ییاپ  راهچ  هزادـنا  هب  رگم  دـبایب  تاجن  هک  منیب  یمن  ار  یـسک  ناشیا  زا  رگید.دنتـشگ 
.دنشاب

میهاربا هللا  ذـختا  و  :» هکرابم هیآ  نیا  هب  طوبرم  لصف  رد  تقلخ  زاغآ  باتک  رد  دوخ  حیحـص  زا  مراـهچ  دـلج  رد ص 169  يراخب 
: دومرف یمارگ  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ لوق  زا  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعس  زا  ( 12 « ) الیلخ

ار وا  ، میدیرفآ راک  زاغآ  رد  هک  يروط  نامه  : دومرف توالت  سپس.دیوش  یم  روشحم  هداس  یلکـش  هب  نایرع  هنهرب و  اپ  امـش  انامه  »
میهاربا دوش  یم  هدناشوپ  تمایق  زور  هک  یسک  نیتسخن  و  ( 13  ) میهد یم  ماجنا  ار  نآ  ام  ام و  رب  تسا  یقح  هدعو.مینادرگ  یم  زاب 

ناشیا هک  یتسارب  : دـیامرف یم  دنوادخ.مباحـصا  ، مباحـصا : میوگ یم.دـنرب  یم  پچ  تمـس  هب  ارم  باحـصا  زا  یهورگ  هتبلا  و.تسا 
هک یتقو  ات  : میوگ یم  ، تفگ حلاص  دبع  هک  نانچ  نم  سپ.دنتـشگ  زاب  دوخ  هتـشذگ  هب  يدش  ادج  ناشیا  زا  هک  نآ  زا  دـعب  هراومه 

( . 14  ) میکحلا هملک  ات.مدوب  نانآ  لامعا  دهاش  ، مدوب ناشیا  نیب  رد 

دوخ حیحص  رد  ملسم 
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: دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  : تفگ تسا  هدرک  لقن  هللا  دبع  زا  وا  قیقش و  زا  (ج 15 ص 59 )

ادـخ يا  : میوـگ یم  سپ  .موـش  یم  زوریپ  ناـشیا  رب  مزیتـس و  یم  ییاـههورگ  اـب  موـش و  یم  دراو  ضوـح  راـنک  امـش  زا  شیپ  نم  »
«. .دندرک هچ  وت  زا  سپ  اهنآ  هک  یناد  یمن  وت  : دنیوگ یم.مباحصا  ، مباحصا

زا ینادرم  ضوح  راـنک  رد  :» دومرف ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  هدرک  تیاور  کـلام  نب  سنا  زا  ج 15 ص 64 )  ) دوخ حیحص  رد  ملـسم 
هدنمرـش نم  دزن  ، دـنوش هدروآ  نم  دزن  منیبـب و  ار  ناـشیا  نم  هک  يروـطب  ، دـنوش یم  دراو  نم  رب  دـندوب  نـم  یباحـص  هـک  یناـسک 

«. دندرک هچ  وت  زا  سپ  ناشیا  هک  یناد  یمن  وت  ، دنیوگ نم  باوج  رد.مباحصا  ادخ  يا  : میوگ یم  نم  سپ.دنوش 

اج ،و  دوش یم  هدومزآ  نمؤم  دارفا  نامیا  هک  دـید  یم  ییاه  هنتف  هب  هدـنکآ  ار  شتما  کـیدزن  هدـنیآ  یهلا  رون  اـب  ص )  ) ربماـیپ هتبلا 
هک تسین  هنالقاع  سپ.دنتـشاد  سرت  ياج  ، دـندوب هدـنز  اه  هنتف  نآ  نامز  ات  ناگدرم  رگا  یتح  ، دنـسرتب نومزآ  نآ  زا  ناـنمؤم  دراد 

، دننک هدافتـسا  وا  ییامنهار  وترپ  زا  ، دنهاوخب هاگ  ره  ات  ، دـنک نییعت  ناشیا  يارب  يربهار  هک  نیا  نودـب  ، اه هنتف  نآ  ربارب  رد  ار  مدرم 
راظتنا لباق  ياهبوشآ  نآ  زا  یـشان  یهارمگ  زا  هک  دروآ  مهارف  يزیچ  ناشیارب  هک  نیا  نودب  ، ار نانآ  رگا  و.دـنک  اهر  دوخ  لاح  هب 

هرـصاحم هدنـشک  ییاهرطخ  نایم  رد  شنادنزرف  دناد  یم  هک  دوب  دهاوخ  يردـپ  دـننام  ، دـنک اهر  ناشدوخ  لاح  هب  ، دـننامب ناما  رد 
نیا مغر  یلع  ، دهد رارق  اهنآ  رایتخا  رد  عافد  يارب  يا  هلیـسو  هک  نیا  نودب  ، لاح نیا  اب  ، دنربخ یب  اهرطخ  نآ  زا  ناشیا  ،و  دـنا هدـش 

نآ زا  رتالاب  ار  ص )  ) ادخ ربمایپام  هک  یتسارب  .دراذگاو  ناشدوخ  لاح  هب  ار  نانآ  ، دراد رایتخا  رد  ار  یعافد  ياه  هلیسو  نیرتهب  هک 
يراگنا لهس  ردپ  نآ  دننامه  هک  میناد  یم 
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نیرتهب ، تسا نابرهم  اناد و  يردپ  وا  هک  یلاح  رد  ، میشاب هتشاد  راظتنا  وا  زا  تسا  یقطنم  و.دهدن  ماجنا  ار  دوخ  تیلوؤسم  هک  دشاب 
رایتخا رد  ، دراد یم  هاگن  - دننک هدافتـسا  نآ  زا  دـنهاوخب  هک  یتروص  رد  - اهرطخ زا  ار  مدرم  ،و  دراد رایتخا  رد  هک  ار  یعافد  هلیـسو 

زا دهاوخب  هک  ار  یسک  ره  هک  تساناد  ربهار  نامه  ، هدننک هارمگ  ياه  هنتف  نآ  لباقم  رد  یعافد  هلیـسو  نیرتالاب  و.دهد  رارق  ناشیا 
زا ات  دنک  نییعت  ییامنهار  دوخ  تما  يارب  هک  تسا  هدوب  ص )  ) ربمایپ ناوت  رد  هتبلا.دنک  یم  تیاده  ، دوش رادروخرب  وا  تیاده  رون 

ار راـک  نآ  عطق  روطب  ص )  ) ربماـیپ و.ددرگ  وا  نیـشناج  ، یهارمگ زا  تما  نتـشاد  نمیا  يارب  ، راوگرزب نآ  زا  سپ  دـنک و  تباـین  وا 
.دنا هدوب  ربخ  یب  اهنآ  زا  تما  تسا و  هدوب  هاگآ  شتما  هدنیآ  ياهرطخ  زا  وا  هک  نآ  هژیوب  تسا  هدرک 

دنک باختنا  ییادخان  هک  تسوا  فیاظو  نیرتمهم  زا  ، دنتسه یکانرطخ  عضو  نینچ  رد  شتما  هک  دناد  یم  ص )  ) ربمایپ یتقو  يرآ 
وا یمتح  فیاـظو  زا  نیا  و.دراد  راـنک  رب  ، تشاد ار  اـهنآ  اـب  دروـخرب  راـظتنا  هک  ییاـه  هنتف  جاوـما  ياـهرطخ  زا  ار  تما  یتـشک  اـت 

و.باختنا عوضوم  اب  لوصا  نآ  يراگزاسان  يراگزاس و  اهنآ و  هدـنزاس  ینامـسآ  نیناوق  تلاسر  لوصا  تعیبط  زا  رظن  فرـص  ، دوب
رد ، تشاد یم  حیحـص  ییاهدـمآیپ  یلومعم  ياـهتلاح  رد  باـختنا  دوـب و  راـگزاس  باـختنا  اـب  یمالـسا  نیناوـق  تعیبـط  رگا  یتـح 

حیحص یماجنارـس  تسناوت  یمن  ، دوش وربور  اهنآ  اب  شتافو  زا  سپ  تما  ، درک یم  ینیب  شیپ  ص )  ) ربمایپ هک  ییانثتـسا  ياهتیعـضو 
مه نآ  ، تسا تناما  هب  ندادن  تیمها  ، كانرطخ تاقوا  نآ  رد  باختنا  فداصت  تسد  هب  تما  تشونرـس  يراذگاو  .دشاب و  هتـشاد 

تـسین روصت  لباق  ، تسا هدـش  ثوعبم  اه  هکلهم  اهیهارمگ و  زا  تما  تاجن  يارب  هک  ع )  ) ناربماـیپ رورـس  نیما و  درف  نیرتگرزب  زا 
ناشیا هک 
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.دنک كرت  اهبوشآ  اهیهارمگ و  نایم  رد  روای  رای و  یب  ار 

دراد زاین  یعجرم  هب  اهتنس  غیلبت  نآرق و  لیوات  - 4

لوا تمسق 

رد ات  دـنک  باختنا  دوخ  يارب  ینیـشناج  میـشاب ، هتـشاد  راظتنا  ربمایپ  زا  ات  دراد  یماو  ار  ام  هک  دراد  دوجو  یموس  لـیلد  اـج  نیا  رد 
هب ص )  ) ربمایپ هک  ار  یتلاسر  ات  دشاب  یـسک  دیاب  هک  تسا  نیا  لیلد  نآ  و.دریگ  هدـهع  هب  ار  تما  يربهر  يو  زا  تباین  هب  وا  ندوبن 

یقاب ار  يوبن  ياهتنـس  ادـخ و  باـتک  شتما  يارب  ص )  ) ربماـیپ هتبلا.دـنک  یفرعم  مدرم  هب  ینـشور  لیـصفت و  اـب  تسا  هدراذـگ  اـج 
نیرتگرزب یتح  هک  نوگانوگ  یناعم  اب  تسا  یظاـفلا  ادـخ  باـتک  هک  یتروص  رد.تسا  هداد  ار  اـهنآ  زا  يوریپ  روتـسد  ،و  هتـشاذگ

یم لالدتـسا  نآرق  هـب  زین  اـهنآ  هـمه  دـنراد و  یفلتخم  دـیاقع  ارآ و  هـک  مـینیب  یم  اـم  و.دنتـسین  هاـگآ  اـهنآ  لـیوات  زا  نادنمـشناد 
: لاثم روطب.دننک 

لالدتسا هکرابم  هیآ  نیا  هب  دوخ  هدیقع  تابثا  يارب  تسا و  وضو  ضقان  ، نز اب  درم  سامت  فرص  هک  دندقتعم  نادنمشناد  زا  یضعب 
: دننک یم 

كاپ نیمز  يور  سپ  ، دـیتفاین بآ  تفرگ و  سامت  نانز  اب  ای  درک و  تجاح  عفر  امـش  زا  یـسک  ای  رفاسم  ای  دـیدوب و  راـمیب  رگا  »...
« .تسا هدنزرمآ  هدنیاشخب و  دنوادخ  هک  یتسارب.دینک  حسم  ار  ناتیاهتسد  اهیور و  دعب  دینک و  ممیت 

ره ، تسا سامت  فرـص  دوصقم  هک  دننک ، یم  تشادرب  نینچ  « ءاسنلا متـسم  الوا  ترابع  زا  نوچ  ، دننک یم  لالدتـسا  هیآ  نیا  هب  اهنآ 
چیه نودـب  يدرم  هک  دـنچ  ره  ، تسا مزـال  وضو  هک  ، دـنهد یم  اوتف  ور  نیا  زا  و.دـشاب  نز  ياـضعا  زا  يوـضع  ره  اـب  ، یـسامت عوـن 

وـضو ضقان  هچنآ  هکلب.تسین  وضو  ضقان  سامت  فرـص  دـنیوگ  یم  نادنمـشناد  زا  یـضعب  و.دـنک  سمل  ار  شنز  تسد  يدـصق 
هیآ نیمه  زا  شیوخ  رظن  تابثا  يارب  زین  اهنآ  ، تسا ندش  رتسبمه  تسا 
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.دنمهف یم  ار  سامت  درجم  زا  رتالاب  نانز  اب  سامت  زا  نوچ  ، دننک یم  هدافتسا 

هورگ نیا  و.اهاپ  حسم  هن  تسا  بجاو  اهاپ  نتسش  هک  دنراد  رظن  یهورگ  ، دنراد رظن  فالتخا  وضو  دروم  رد  نادنمشناد  نینچمه  و 
زا ( 15 « ) ...دینک حسم  اپ  چم  ات  ار  ناتیاهاپ  اهرس و  و.دییوشب  اهجنرآ  ات  ار  ناتیاهتسد  اهتروص و  :» هکرابم هیآ  هب  دننک  یم  لالدتـسا 

سپ ، تسا هوجو  » رب لجرا  نتفرگ و  فطع  نآ  يانعم  و.دنا  هدناوخ  بصن  هب  مکلجرا  «و  ار هکرابم  هیآ  ، نایراق زا  یـضعب  هک  اج  نآ 
ياج هب  وضو  رد  اپ  ود  ره  دـیاب  هک  دـندقتعم  رگید  هورگ  یلو.دوش  هتـسش  دـیاب  زین  اهاپ  دوش  یم  هتـسش  اهتروص  هک  يروط  نامه 

«و ار هیآ  نایراق  زا  یـضعب  هک  اج  نآ  زا  ، دننک یم  لالدتـسا  هکرابم  هیآ  نیمه  هب  املع  زا  هتـسد  نیا  ،و  دنوش هدیـشک  حـسم  ، نتـسش
، دنـشک یم  حسم  ار  اهرـس  هک  يروط  نامه  سپ.تسا  سوؤر  » رب لجرا  نتفرگ  فطع  نآ  يانعم  و.دنا  هدـناوخ  هرـسک  هب  مکلجرا 

دراد تیمها  نآ  لاـثما  وـضو و  لیـصفت  زا  رتـشیب  تسا و  هدـیقع  هـب  طوـبرم  هـک  يروـما  رد  و  ( . 16  ) دنـشک یم  حـسم  زین  ار  اـهاپ 
روط هب  ، دننک یم  لالدتـسا  نآرق  هب  زین  یهورگ  ره  دنوش و  یم  میـسقت  یفلتخم  ياههورگ  هب  هک  مینیب  یم  ار  یمالـسا  نادنمـشناد 

: لاثم

تیاده دهاوخب  ار  سک  ره  دنک و  یم  هارمگ  دهاوخب  ار  هک  ره  :»... هلمج نآ  زا  ، دـننک یم  لالدتـسا  ینآرق  تایآ  هب  ربج  هب  نالئاق 
دهاوخب ار  سک  ره  هک  تسادخ  هکلب  ینک  تیاده  یهاوخب  ار  یـسک  ره  یناوت  یمن  وت  ص )  ) ربمایپ يا  :»... زین و  ( 17 « ) ...دنک یم 

نیا رایتخا و  هب  نادـقتعم  و  ( 19 « ) ...دهاوخب ادخ  هچنآ  رگم  امـش  دـیهاوخ  یمن  :»... تسا هلمج  نآ  زا  و  ( . 18 « ) ...دنک یم  تیاده 
: هلمج نآ  زا  ، دننک یم  لالدتسا  نآرق  زا  یتایآ  هب  ، تسین روبجم  شراک  رد  ناسنا  هک 

یموق عضو  دنوادخ  »...
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لصاح زج  يدرواتسد  ناسنا  يارب  و  :»... تسا هلمج  نآ  زا  و  ( 20 « ) ...دننک نوگرگد  ار  دوخ  نانآ  هک  یتقو  ات  دنک  یمن  ضوع  ار 
زا يا  هتـسد  ، ناـمکاح اـب  مدرم  هطبار  دروـم  رد  و  ( . 21 « ) دش دـهاوخ  هدـید  يدوزب  وا  شـشوک  هجیتن  هتبلا.تسین  وادوخ  شـشوک 

لالدتـسا هیآ  نیا  هب  دـنناوت  یم  ناشیا  و.درک  جورخ  وا  رب  دـیابن  دوب و  میلـست  مکاح  لباقم  رد  دـیاب  هک  دـنراد  هدـیقع  نادنمـشناد 
: دننک

یم هیآ  نیا  زا  ( 22 « ) ...دینک تعاطا  دوخ  نارادمامز  و  ص )  ) ربمایپ زا  دیـشاب و  ادخ  نامرف  عیطم  ، دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
ار ادخ  نامرف  راتفر  راتفگ و  رد  دنشاب و  قساف  هک  دنچ  ره  تسا  بجاو  دوخ ، نایاوشیپ  زا  ناناملسم  تعاطا  هک  درک  هدافتـسا  دوش 

.دنربن

فالخ رب  ، مدرم روما  هرادا  رد  هتفرگ و  هدیدان  ار  تما  حـلاصم  هک  يراکهبت  ياوشیپ  ربارب  رد  هک  دـنراد  هدـیقع  رگید  ینادنمـشناد 
ادخ و تعاطا  هب  هیآ  هک  اج  نآ  ، دننک داهشتسا  هیآ  نامه  هب  دنناوت  یم  زین  هورگ  نیا  و.درک  مایق  دیاب  ، تسا هدرک  لمع  ادخ  روتسد 
وا زا  ینامرفان  هکلب  درک  تعاطا  ، ارگ هدوهیب  راکهبت و  مکاـح  زا  دـیابن  دـهد  یم  روتـسد  یفرط  زا  و  دـهد ، یم  ناـمرف  ادـخ  لوسر 

.تسادخ لوسر  ادخ و  ینامرفان  ، وا زا  تعاطا  تسادخ و  ربمایپ  ادخ و  زا  تعاطا  وا  نامرف  زا  یچیپرس  اریز  ، تسا بجاو 

ینآرق تاـیآ  زا  هیآ  دـنچ  اـی  کـی ، هب  فلتخم  يارآ  هب  نادـقتعم  زا  هتـسد  ره  تسا  نکمم  هک  يرایـسب  دراوم  زا  یکدـنا  دوب  نیا 
دوصقم رد  تسین  نکمم  ،و  تسا ضقانت  زا  يراع  نآرق  هک  یتروص  رد.دنادب  دوخ  هدیقع  هناوتـشپ  ار  اهنآ  لولدم  دـیوج و  دانتـسا 

اب.تسا هدرک  هابتشا  فلاخم  هورگ  ود  زا  یکی  ریزگان  سپ.دشاب  هتشاد  دوجو  ضقانت  اب  هارمه  يزیچ  نآرق  تایآ  یلصا 
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تسد هب  ار  راک  نیا  ایآ  ؟و  دزاس یم  انشآ  نآرق  یلـصا  دصاقم  اب  ار  ام  تفر  ایند  زا  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  زا  دعب  یـسک  هچ  لاح  نیا 
هب شباحـصا  درک و  یم  توالت  ار  نآ  ص )  ) ربمایپ هک  ادـخ  باتک  ناـمه  ، تسا نآرق  هب  تبـسن  اـم  عضو  نیا  !!؟ درپس یم  باـختنا 

دعب دش و  هتـشون  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  نآ  تایآ  زا  هیآ  ره  ،و  دندرک یم  تءارق  ار  نآ  زور  هنابـش  ،و  دندرپس یم  دوخ  ياه  هظفاح 
ام ایآ  ص ، )  ) ربمایپ ياهتنـس  هب  تبـسن  ام  عضو  دوب  دهاوخ  هچ  سپ  ، دـش يروآ  عمج  شیاه  هروس  اه و  هیآ  همه  رکب  وبا  نامز  رد 

!! زگره ؟ میزاین یب  عجرم  کی  دوجو  زا  ص )  ) ربمایپ ياهتنس  هب  طوبرم  روما  هراب  رد 

رد يزیچ  اهنآ  زا  ،و  درکن اهنآ  نتـشون  رومام  ار  یـسک  ص )  ) ربمایپ دـشن و  هتـشون  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  ص )  ) ربمایپ ياهتنـس  هتبلا 
رد اـهنآ  زا  يزیچ  مه  رگا  و.يرجه  لوا  نرق  نتفرگ  ناـیاپ  زا  سپ  رگم  ، دنـشاب هاـگآ  نآ  زا  مدرم  هک  دوب  هدـشن  تبث  یباـتک  چـیه 

، هدش نیودت  نآ  زا  سپ  ای  يرجه  مود  نرق  رد  يوبن  ثیداحا  زا  هچنآ  و.دوب  هدیـسرن  مدرم  تسد  هب  ، دوب هدش  تبث  لوا  نرق  لالخ 
درف کی  ار  اهنآ  زا  مادک  ره  ، دوب یلامتحا  اهنآ  رودص  هک  دندوب  دحاو  ربخ  اهنآ  قلطم  تیرثکا  هکلب  ، دوب رتاوتم  ریغ  ثیداحا  رتشیب 

هب هک  یسک  هن  ،و  دوب هتشون  ار  تیاور  هدننک  لقن  یباحـص  نامه  هن  و.دوب  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  درف  کی  زا  شیب  ای  یباحص و 
نالقان رامش  هک  نیا  ات  روط  نیمه  و.دوب  هدرک  لقن  يرگید  هب  دوب  هدیسر  وا  تسد  هب  تیاور  هک  یـسک  نآ  دعب  و.دوب  هدش  لقن  وا 

ياه هطساو  زا  هک  نیا  زا  سپ  ماجنارس  و.دش  یم  دایز  ، کی کی  تیاور 
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تفلاـخم رگیدـکی  اـب  هک  دـندش  ادـیپ  ثیداـحا  زا  يرایـسب  هک  دـش  نآ  هجیتن  دـش و  هتـشون  اـهنآ  زا  يرایـسب  درک ، رذـگ  يداـیز 
.دنتفای نیودت  حاحص  مان  هب  ییاهباتک  رد  دندش و  هیفصت  لابرغ و  هک  نیا  زا  سپ  یتح  ، دنتشاد

دوجوم ثیداحا  اهنت  هک  میوش  یم  وربور  تقیقح  نیا  اب  ، مینک رظن  فرـص  دـننک  یم  ضقن  ار  رگیدـکی  هک  یثیداحا  زا  ام  هاـگ  ره 
هدرک تیبثت  دوخ  توکـس  اب  هک  ار  هچنآ  و  ص )  ) ربمایپ راتفر  راتفگ و  زا  تسا  ترابع  اهتنـس  هک  اریز  دنتـسین  ص )  ) ربمایپ ياهتنس 

.دزاس یم  انشآ  اهتنس  نآ  اب  ار  ام  هک  تسا  يا  هتسجرب  بلاطم  زا  ترابع  ثیداحا  هک  یتروص  رد.تسا 

زا يدایز  هدع  هک  تسا  رتاوتم  ثیدح  نآ  دشاب و  یعطق  ص )  ) ربمایپ زا  شرودـص  هک  تسا  یثیدـح  ، هتـسجرب بلاطم  نآ  هلمج  زا 
هدیدپ کی  دروم  رد  ار  وا  لمع  ای  دنا و  هدینش  یصاخ  عوضوم  نتخومآ  رطاخ  هب  ص )  ) ربمایپ زا  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  باحصا 

رد اهنآ  همه  تایاور  تسا و  هدیـسر  ام  هب  دوخ  لقتـسم  دنـس  اب  باحـصا  نآ  زا  کی  ره  تیاور  دنا و  هدرک  هدـهاشم  اه  هدـیدپ  زا 
هب ار  ام  ثیدـح  عون  نیا  اریز.تسا  یعرـش  عباـنم  زا  عون  نیرتهب  - نآرق زا  سپ  - ثیدـح زا  عون  نیا.دراد  یگنهاـمه  ینعم  اـی  ظـفل 

رامـش نیقی  هب  نکیل  و.دناسر  یم  تسا  هدش  دراو  هراب  نآ  رد  ثیدح  نیا  هک  یعوضوم  هراب  رد  ص )  ) ربمایپ تنـس  یعقاو  تخانش 
حورشم روطب  ام  ییانـشآ  رد  تسا  هدش  تفای  ثیدح  ياهباتک  رد  ثیداحا  عون  نیا  زا  هچنآ  تسا و  كدنا  رایـسب  ثیدح  عون  نیا 

.دنک یمن  تیافک  ، يوبن ياهتنس  یمالسا و  تامیلعت  اب 

نآ رد  هک  ، دیآ یم  دنس  کی  اب  اهنت  هک  دنشاب  یم  دحاو  ثیداحا  ، یمالسا عبانم  نآ  زا  قلطم  تیرثکا  اما 
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هک دسر  یم  باحصا ) زا  يدودعم  ای   ) یباحص کی  هب  ثیدح  هلسلس  ات  روط  نیمه  و.دنک  یم  لقن  رگید  يوار  زا  يوار  کی  دنس 
نیا هچنآ  هک  ، دـناسرب یعقاو  شنیب  هب  ار  ام  هک  درادـن  ناکما  ثیدـح  عون  نیا.تسا  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ راتفر  اـی  راـتفگ و  زا  وا 

هب هک  مینک  ضرف  لداع  ار  باحـصا  همه  ام  رگا  یتح  ، تسا هداد  ماجنا  ای  هتفگ و  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  ناـمه  هدرک  لـقن  ثیدـح 
ثیدح یباتک  رد  دوخ  وا  میا و  هدینشن  یباحص  صخش  زا  ار  ثیدح  نآ  ، دوخ ام  هک  نیا  حیـضوت.دشاب  نانیمطا  ناشراتفگ  یتسرد 
هطـساو اب  ثیدـح  هک  نیا  اـت  يرگید  يوار  تیاور  نآ  يور  زا  تسا و  هدرک  تیاور  وا  زا  يوار  کـی  اـهنت  و.تسا  هدرکن  تبث  ار 

، تسا هدمآ  هلـسلس  نآ  رد  ناشمان  هک  ینایوار  مامت  هب  ثیدـح  ياملع  رگا  سپ.تسا  هدیـسر  ام  هب  نایوار  زا  ینالوط  هلـسلس  کی 
يور زا  هن  ، ناـیوار رتشیب  هب  تبـسن  هدـننک  قیثوت  دارفا  قیثوت  اریز  ، دوب دـهاوخن  ناـمگ  دـح  زا  رتشیب  هجیتـن  مه  زاـب  ، دـننک ناـنیمطا 

.تسا نارگید  زا  لقن  ندینش و  هار  زا  هکلب  هدهاشم 

نب ورمع  ، هیواعم دننام   ) ناشیا زا  يدایز  عمج  هک  نیا  حیـضوت.تسا  یقطنم  ریغ  هباحـص  همه  تلادـع  هب  داقتعا  اهنیا  همه  رب  هوالع 
رطاخ هب  نارگید ) ریبز و  هحلط و  هکلب  ، حرس یبا  نب  هللا  دبع  ، هبقع نب  دیلو  ، هبعش نب  هریغم  ، ریـشب نب  نامعن  ، بدنج نب  هرمـس  ، صاع

یناسک هب  ای  دنتفر و  ورف  ناناملـسم  نوخ  رد  دوخ  ای  ، یـصخش ياهتموصخ  ای  ییایند و  ياهفده  هزیگنا  هب  ای  تموکح و  هب  ندیـسر 
لقن ص )  ) ربمایپ زا  ار  تیاور  نیرتشیب  هریره ) وبا  دننام   ) ناشیا زا  یضعب  و.دندش  قرغ  ناناملـسم  نوخ  رد  نانآ  هک  دندرک  کمک 

مغر یلع  - وا ثیداحا  عومجم  رد  هک  يدحبدنا  هدرک 
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رگید هک  تسا  یتاـیاور  عومجم  زا  رتشیب  - باحـصا رگید  تبحاـصم  تدـم  لوط  و  ص )  ) ربماـیپ اـب  وا  تبحاـصم  تدـم  یهاـتوک 
.دنا هدرک  لقن  باحصا 

هدرک لقن  ملسم ) يراخب و   ) خیش ود  ره  هک  يا  هضیفتـسم  هحیحـص  ثیداحا  رد  ص )  ) ربمایپ ، تشذگ لصف  نیمه  رد  شیپ  یکدنا 
داد دهاوخ  روتـسد  نانآ  هب  تمایق  زور  رد  وا  ،و  دز دنهاوخ  بوشآ  هب  تسد  يو  زا  سپ  شباحـصا  زا  يدادعت  تسا  هداد  ربخ  ، دـنا

.تسج دهاوخ  يرازیب  ناشیا  زا  زیخاتسر  زور  رد  ، دنورب منهج  هب  هک 

مود تمسق 

قیثوت ار  يوار  کی  یملاع  ، تسا هدمآ  اهدنس  هلسلس  رد  ناشمان  هک  ینایوار  قیثوت  رد  تسا  ثیدح  ياملع  فالتخا  اهنیا  رب  هوالع 
زا نئمطم  صخـش  نامه  هک  مینک  شومارف  دـیابن  ام  هک  نیا  هوالع  هب.دـنک  یم  فیعـضت  ار  يوار  ناـمه  يرگید  ملاـع  دـنک و  یم 

.تسا يراکشومارف  اطخ و  ضرعم  رد  مه  نایوار 

ربمایپ نخـس  تسا و  شیوخ  تیاور  یتسرد  هب  دقتعم  هک  یلاح  رد  دنک و  لقن  یثیدح  تسا  نکمم  مه  گرزب  یباحـص  کی  هتبلا 
لقن دوخ  حیحـص  رد  ملـسم.دنک  هابتـشا  تسا  هدینـش  هچنآ  تفایرد  هب  تبـسن  لاح  نیع  رد  دشاب  هدرک  كرد  یبوخب  زین  ار  (ص )

: تسا هدومرف  ص )  ) ربمایپ ، تفگ بیهص  هب  باطخلا  نب  رمع  هک  تسا  هدرک 

هیرگ ببس  هب  ار  هدرم  :» تفگ ص )  ) ربمایپ هک  درک  لقن  هصفح  شرتخد  هب  وا  »و  دوش یم  باذع  هدنز  صخش  هیرگ  ببس  هب  هدرم  »
هدرک لقن  ار  تیاور  نامه  لثم  زین  هللا  دـبع  شرـسپ  و  شا ) هداوناخ  دارفا  ضعب  هیرگ  ببـس  هب  ای  «. ) دـننک یم  باذـع  شا  هداوناخ 
لیلد هب  ار  هدرم  هک  تسا  هتفگن  ص )  ) ربمایپ ، مسق ادخ  هب  هن  : تفگ وا  ، دندرک لقن  هشیاع  يارب  ار  شرـسپ  رمع و  تیاور  یتقو.تسا 

هتبلا و.دیازفا  یم  شا  هداوناخ  هیرگ  ببس  هب  رفاک  باذع  رب  دنوادخ  :» دومرف وا  نکیل  و.دننک  یم  باذع  یسک  هیرگ 
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ار وا  رسپ  رمع و  هتفگ  هک  یماگنه  و  «. .دشک یمن  شود  رب  ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چیه  و.دنایرگ  یم  دنادنخ و  یم  هک  تسادخ 
نکیل ،و  دنا هدش  هداد  تبسن  غورد  هب  هن  دندوب و  وگغورد  هن  هک  دینک  یم  تبحـص  یناسک  زا  نم  يارب  تفگ  ، دندرک لقن  وا  يارب 

رد ! ایآ و  :» تفگ ، دنک یم  لقن  ار  ثیدح  نیا  رمع  دنزرف  دینـش  وا  هک  یتقو  تسا  هدـمآ  یتیاور  ردو  ( . 23  ) تسا ریذپ  اطخ  ییاونش 
رادید ثیدح  هشیاع  و  «. دنیرگ یم  وا  رب  شنادـناخ  دـننک و  یم  باذـع  ار  يو  شهانگ  اطخ و  ببـس  هب  هک  : تسا هتفگ  وا  تقیقح 

هدرک تیاور  قورـسم  نب  رماع  زا  ملـسم  يراخب و  هک  یتیاور  نامه  ، تسا هدرک  در  جارعم ، بش  رد  ار  شراگدرورپ  ( ، ص  ) ربماـیپ
وت عضوم  دش : تسار  منت  رب  وم  وت  فرح  زا  : تفگ باوج  رد  وا  ؟ دـید ار  شراگدرورپ  دـمحم  ایآ  ردام  يا  : تفگ هشیاع  هب  هک  دـنا 

دمحم هک  تسا  هـتفگ  وـت  هـب  سک  ره  ؟ هـتفگ غورد  تـسا  هـتفگ  ار  ثیدـح  نآ  امـش  هـب  هـک  یـسک  ، تساـجک هـس  نآ  هـب  تبـسن 
نابرهم تسوا  دـنیب و  یم  ار  اهمـشچ  وا  دـنیب و  یمن  اهمـشچ  ار  وا  » درک توـالت  سپـس  ، تسوگغورد تسا  هدـید  ار  شراـگدرورپ 

سپ ؟ دید ار  وا  رگید  راب  : تسا هتفگن  دنوادخ  ایآ  :» متفگ متسشن و  سپ  مدوب  هداد  هیکت  نم  :و  تسا هدمآ  ملسم  حیحص  رد  »و  ...اناد
ار تراـگدرورپ  وـت  اـیآ  ادـخ  لوـسر  يا  متفگ  مدیـسرپ و  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  زا  ار  نیا  هک  متـسه  یـسک  نیتـسخن  نم  : داد باوـج 

يزیچ اهتنس  زا  یکدنا  زج  ام  هک  تسا  نیا  ، بلاطم نآ  يانعم  و  ( . 24  ) مدید ندمآ  دورف  لاح  رد  ار  لیئربج  هکلب  ، هن : دومرف ؟ يدید
یقاب مهم  شخب  زا  اما.دنکدنا  رایسب  هرتاوتم  ثیداحا  و.تسا  رتاوتم  ثیداحا  هار  زا  مییانشآ  اهنآ  هب  هک  ار  يرادقم  نآ  میناد و  یمن 

ام اهتنس  هدنام 
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مامت دـشاب و  تسرد  مه  رگا  - دـحاو ربخ.تسا  دـحاو  ياهربخ  ، تنـس زا  شخب  نیا  رد  رودـص  عبانم  اریز  میرادـن  لـماک  تخاـنش 
.دناسر یمن  نونظم  یتخانش  زا  شیب  هب  ار  ام  - دنشاب قوثو  دروم  شنایوار 

لیبق نیا  هب  لمع  هک  دوش  یم  هدافتسا  نآرق  تایآ  یضعب  رهاظ  زا  هک  اریز  مینک  لمع  ثیداحا  لیبق  نیا  هب  دیاب  ام  هک  تسا  یعیبط 
هاگشیپ رد  ام  دنـشابن  عقاو  اب  قباطم  ثیداحا  نآ  رگا  ، ثیداحا نیا  هب  لمع  موزل  مغر  یلع  - نکیل و.تسا  بجاو  ای  زیاج و  ثیداحا 

ییاهن فده  و.نونظم  ياهتنـس  هب  هن  مینک  لمع  یعقاو  ياهتنـس  هب  ام  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تلاسر  فدـه  نوچ  - میروذـعم ادـخ 
دوصقم الامتحا  هچنآ  قباطم  هک  نآ  هن  ، مینک لمع  تسا  نآ  یلـصا  دوصقم  هچنآو  نآرق  تامیلعت  قباطم  اـم  هک  تسا  نیا  تلاـسر 

زین یهارمگ  هب  ار  ام  يدراوم  رد  هکلب.دـهد  تاجن  یهارمگ  زا  ار  ام  دـناوت  یمن  تیاور ، اب  فلاخم  نونظم و  تنـس  اریز.دـشاب  نآ 
زا دعب  يا  هلیـسو  تما  يارب  هک  دوب  نآ  ص )  ) ربمایپ فدـه  هک  یلاح  رد.تسین  عقاو  اب  تفلاخم  زج  يزیچ  یهارمگ  و.دـناشک  یم 

.دشخب تاجن  یهارمگ  زا  ار  اهنآ  ات  دراذگ  یقاب  دوخ 

نایم رد  نم  انامه  :» دومرف - دنا هدرک  لقن  حاحـص  ياهباتک  ار  تیاور  نیا  - عادولا هجح  رد  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  تسا  هدـش  تیاور 
رد منادـناخ و  ، مترتع ادـخ و  باتک  : دـیوش یمن  هارمگ  زگره  دـینزب  گنچ  نآ  هب  امـش  رگا  ، مراذـگ یم  ار  يزیچ ) ای   ) یـسک اـمش 
يا :»... تفگ عادولا  هجح  رد  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدرک  تیاور  ار  نآ  ماشه  نبا  تسا و  هدش  لقن  کلام  اطوم  زا  یلـسرم  ثیدح 

گنچ نآ  هب  رگا  هک  مدراذـگ  یقاـب  ار  يزیچ  امـش  نیب  رد  نم  ، مداد ماـجنا  ار  ما  هفیظو  نم  هک  اریز  ، دـینک هجوـت  مراـتفگ  هب  مدرم 
هک ، نشور يزیچ  : دیوش یمن  هارمگ  زگره  دینزب 
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(25 « ) ...تسوا ص )  ) ربمایپ تنس  ادخ و  باتک  زا  ترابع 

تیاور تلالد  ، تسا هدوب  یهارمگ  زا  تما  نتـشاد  ناما  رد  ص )  ) ربمایپ ییاـهن  فدـه  هک  نیا  رب  دـنراد  تلـالد  تیاور  ود  ره  نیا 
ياهتنـس هب  انـشآ  نآرق و  لیوات  هب  طیحم  ربمایپ  نادـناخ  ياضعا  هاگره.درک  كرد  ار  نآ  دوش  یم  هداس  یلیخ  تسا و  نشور  لوا 

تما نیا  دننک  هعجارم  ناشیا  هب  نآرق  لیوات  یعرش و  روما  حیضوت  لیـصفت و  هراب  رد  مدرم  -و  دندوب هک  نانچ  - دنـشاب ص )  ) ربمایپ
.دنتخانش یم  اراکشآ  ار  قح  اریز  دوب  دنهاوخ  ناما  رد  یهارمگ  زا 

كرد لباق  نآ  نومـضم  هک  نیا  ات  ، دراد هیجوت  تقد و  يرادـقم  هب  زاین  نآ  كرد  ، دـشاب تسرد  دنـس  رظن  زا  رگا  ، مود تیاور  اـما 
اهنآ زا  يوریپ  هک  نیا  یمود  و  ( ، ص  ) ادخ ربمایپ  تنس  نآرق و  زا  يوریپ  موزل  یکی  : دیوگ یم  نخـس  عوضوم  ود  زا  نآ  اریز  ، دوش

نآرق و دصاقم  هک  تسا  یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاب  یتقو  تنس  باتک و  زا  يوریپ  نکیل  و.تسا  یهارمگ  زا  ناناملسم  ینمیا  بجوم 
تنس یلصا  دوصقم  هک  نامگ  نیا  هب  ای  باتک و  ینعم  هک  نیا  لامتحا  هب  يزیچ  زا  يوریپ  اما.دوش  هتـسناد  ، تسه هک  يروطب  تنس 

نیا يارب  تسا  ناناملسم  تدحو  بجوم  تنس  نآرق و  تایعقاو  نتسناد  دیدرت ، یب  اریز.دوش  یمن  یهارمگ  زا  ینمیا  بجوم  ، تسا
ره زا  يوریپ  رد  ناناملـسم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  و.فلتخم  ددعتم و  هن  تسا  یکی  ادـخ  ماکحا  زا  یمکح  ره  دروم  رد  تیعقاو  هک 

يرگید هیآ  رهاظ  اب  هیآ  کی  رهاظ  یهاگ  نکیل  و.دـنراد  رظن  قافتا  ، تسا نشور  هک  یتنـس  ره  تسا و  حـضاو  شیانعم  هک  يا  هیآ 
دوش یم  ادیپ  فالتخا  هک  تساهلیوات  نیمه  هجیتن  رد  ،و  دوش یم  ادیپ  هیآ  نآ  ای  نیا  لیوات  هب  زاین  دراد و  دروخرب 
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نیا نومضم  زا  کی  چیه  دنک و  یم  باختنا  تسا  هدرک  دوخ  هک  ار  یلیوات  نامه  يا  هتسد  ره  و.تسا  ینظ  مه  اهلیوات  نیا  مامت  و 
.درادن یگنهامه  هیآ  ود  نآ  یلصا  دوصقم  اب  اهلیوات 

دهاوخن - نیا زا  سپ  هن  لبق و  زا  هن  - دوش نآ  نالطب  ثعاب  هک  يزیچ  تسا و  یعطق  لـالج ) ردـصم  زا   ) شرودـص نآرق  هک  نیا  اـب 
و.تسا ینظ  ثیداحا  قلطم  تیرثکا  ،و  تسا نشور  اهنآ  زا  یکدـنا  رودـص  اهنت  اریز  تسا  رتلکـشم  یلیخ  ثیداحا  نایرج  اما  ، دـمآ

یعقوم و.درادن  دوجو  عقاو  هب  ندیسر  يارب  ینیمضت  چیه  رگید  ، دنـشاب نونظم  تلالد  رظن  زا  ای  رودصلا و  ینظ  ، اهتنـس هک  یماگنه 
گنهامه یعقاو  تنـس  اب  هک  يرظن  نآ  و.تسا  اهاوتف  اهرظن و  فالتخا  ، نآ هجیتن  دنرادن  یگنهامه  مه  اب  نونظم  ياهتنـس  نیا  هک 

میمـصت ام  هک  یتروص  نآ  رد  یتح  درادن  دوجو  یهارمگ  زا  ینمیا  يارب  يا  هلیـسو  اج  نیا  و.دوش  یمن  هتخانـش  نایم  نآ  رد  تسا 
فلتخم اـهرظن  هک  یعقوـم  ،و  تسا تیعقاو  اـب  یگنهاـمهان  ناـمه  یهارمگ  سپ.مینزب  گـنچ  تنـس  هب  هک  میـشاب  هتفرگ  هناـصلاخ 

تسار و هاـگ  چـیه  تسین و  نوگاـنوگ  فلتخم و  ، عقاو هک  اریز  ، دوـب دـنهاوخ  گـنهامهان  عـقاو  اـب  - لقادـح - اـهنآ زا  یـضعب  ، دـش
مه زا  تما و  هیزجت  فالتخا و  هب  ، لومعم روط  هب  ، ینید ياهرظن  فالتخا  و.دوش  یمن  گنهامهان  رگید  تسرد  تسار و  اب  ، تسرد

نتفریذـپ نآرق و  لیوات  دروم  رد  ییاهرظن  فالتخا  تاقوا  رتشیب  و.تسا  یهارمگ  اـهنیا  ماـمت  .دـماجنا و  یم  نآ  تدـحو  ندیـشاپ 
رد ثیدح  ود  رگا  یتح  و.تسا  بلطم  نیا  رب  هاوگ  دوخ  خیرات  ،و  تسا هدش  اهنوخ  نتخیر  راتشک و  هب  یهتنم  ، گنهامهان ثیداحا 

مولعمان شرودـص  رظن  زا  ثیدـح  نیا  یلو  دـشاب  دوجوم  ثیدـح  کی  اـهنت  يدروم  رد  هکلب  دنـشاب  هتـشادن  یفـالتخا  دوخ  رهاـظ 
رد - یهارمگ لباقم  رد  ینیمضت  مه  زاب  ، دشاب
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.درادن دوجو  - مینزب گنچ  تنس  هب  صولخ  اب  میهاوخب  هک  یتروص 

یهارمگ زا  مینزب  گنچ  ص )  ) ربمایپ ياهتنـس  نآرق و  هب  هاگره  هک  دـهد  یم  ربخ  ام  هب  ثیدـح  نیا  ياضتقم  هب  ص )  ) ربمایپ يرآ 
تروص هب  ار  دوخ  تنـس  اما.تسا  هتـشاذگ  یقاب  هدـش  هتـشون  صخـشم  تایآ  اب  ار  نآرق  اـم  يارب  وا  نکیل  و.دوب  میهاوخ  ناـما  رد 

.دوش بوسحم  یهارمگ  لباقم  رد  ینیمضت  دناوت  یمن  دشاب  صخشمان  هک  یتقو  ات  تسا و  هتشاذگن  ام  يارب  نودم 

یهارمگ دـیق  زا  تـما  ینمیا  ثعاـب  دـنناوت  یمن  نوـنظم  ياهتنـس  نآرق و  هـک  نـیا  رب  تـسا  ینیع  یلیلد  یمالـسا  ددـعتم  بهاذـم 
گنهامه رگا  و.دنتـسین  گنهامه  ، دـنراد دامتعا  تنـس  باتک و  رب  دوخ  ياهاوتف  رد  هک  نیا  مغر  یلع  بهاذـم  نیا  ياسؤر.دـنوش 

،و دش ادیپ  ناناملـسم  نایم  رد  فالتخا  ، بهاذم فالتخا  اب  و.دوب  یمن  شیب  بهذم  کی  هکلب  دندش ، یمن  بهذم  دـنچ  هک  دـندوب 
زا ینمیا  سپ.درمش  لالح  ار  رگید  هقرف  نوخ  يا  هقرف  ره  ،و  دیماجنا راتشک  هب  هکلب  ینمـشد  یگناگ و  ود  هب  فالتخا  تاقوا  رتشیب 
زا شدوـصقم  ریزگاـن  سپ.دـیوگ  یمن  تسار  نخـس  زج  ص )  ) ربماـیپ اـما  ؟ دـش هچ  دوـب ) هداد  هدـعو  ص )  ) ربماـیپ هـک   ) یهارمگ

مولعمان ناناملـسم  يارب  اهتنـس  نیا  نوچ  و.نظ  کش و  دروم  هن  تسا  مولعم  دنـس  ای  تلالد و  رظن  زا  هک  تسا  ییاهتنـس  نآ  ، اـهتنس
ار ص )  ) ربمایپ ياهتنـس  دناوتب  هلیـسو  نادب  دهاوخب ) هک  یتروص  رد   ) تما ات  تشاذگ  یقاب  يا  هلیـسو  دوخ  تما  يارب  ریزگان  ، دوب

نیا هک  تسا  یقطنم  و.دـنک  كرد  ، نآ یلـصا  دوـصقم  ياـنبم  رب  ار  نآرق  یناـعم  ، نآ هلیـسو  هـب  دـناوتب  زین  ،و  دسانـشب نـیقی  روـطب 
هک ار  هچنآ  ات  ، دشاب ص )  ) ربمایپ نیشناج  تما  میلعت  رد  دشاب و  يوبن  ياهتنس  هب  هاگآ  نآرق و  لیوات  اب  انـشآ  یـصخش  دیاب  ، هلیـسو

زا اهتنس و  زا 
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دروم هاگآ  صخش  نآ  رب  نتفای  تسد  يارب  يا  هلیسو  باختنا  هک  تسا  نکمم  ایآ  و.دزومایب  ناشیا  هب  دنراد  زاین  ادخ  باتک  یناعم 
هاوخلد صخش  هب  ار  يربهر  دناوت  یم  تما  اریز  ، دبای تسد  رظن  دروم  ياناد  درف  رب  ، دناوت یمن  باختنااب  تما  نیا  زگره  ؟ دشاب رظن 
بختنم تیـصخش  رییغت  ثعاب  تما ، باختنا  سپ.دزاس  اناد  هاگآ و  اهتنـس  باتک و  هب  ار  ربهر  نآ  دناوت  یمن  نکیل  ،و  دراپـسب دوخ 

لماک اهتنـس  باتک و  هب  ار  وا  ملع  ، دنادن ار  اهتنـس  باتک و  زا  یکدنا  زج  هاگ  ره  ،و  دنک یمن  اناد  ، دشاب نادان  رگا  ار  وا  دوش و  یمن 
راگزومآ درف  تسناوت  یم  هاگ  ره  ( ، ص  ) ربمایپ هک  دنک  یم  باجیا  یقطنم  ترورـض  هک  تسا  نیا  نخـس  نآ  يانعم  و.دزاس  یمن 

باختنا دوخ  تما  يارب  ار  یتیـصخش  نانچ  ، دـشاب هتـشاد  ار  مهم  سب  یفیلکت  ماجنا  رب  نانیمطا  هک  دـنک  ادـیپ  ار  عون  نیا  زا  ییاناد 
ربمایپ زا  سپ  تما  اریز  ، میشاب هتـشاد  نیقی  بلطم  نیا  هب  هک  میراد  قح  ام  و.دنکن  راذگاو  نارگباختنا  باختنا  هب  ار  راک  نیا  ،و  دنک

.درکن باختنا  دوخ  يربهر  هب  ار  وا  نادرگاش  نیرتاناد  (ص )
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موس یس و  لصف 

...؟ دش ، دوشب دیاب  هچنآ  ایآ 

نکمم هک  یتروـص  رد  میتـفگ ، و.میدرک  تبحـص  ، مـینک تبحـص  ، تفـالخ هراـب  رد  دوـب  راوازـس  هـچنآ  هـب  عـجار  شیپ  لـصف  رد 
یتموکح داجیا  هک  یتقو  ات  - هتسیاش یباختنا  تموکح  ندوب  عورـشم  مغر  یلع  ، دیآ دوجو  هب  ص )  ) ربمایپ نییعت  اب  یتموکح  ، دشابن

نیا رب  ام  داقتعا  يانبم  هک  میدش  روآ  دای  و.دیآ  دوجو  هب  یتموکح  نانچ  دیابن  - دوش رـسیم  ( ، ص  ) ربمایپ بناج  زا  يدهع  يانبم  رب 
ار تما  ، راوگرزب نآ  تلحر  زا  سپ  ات  دـنک  باختنا  ار  یـسک  شتما  يارب  دوخ  تایح  نامز  رد  ص )  ) ربماـیپ دوب  هتـسیاش  هک  تسا 

: تسا لماع  هس  دنک  يربهر 

راوازـس و.درادـن  شزاس  مدرم  تساوخ  اب  تسا و  یحالـصا  نیناوق  نآ  اریز  ، تسین راگزاس  باختنا  اـب  یمالـسا  نیناوق  تعیبط  ( 1)
هکلب ، دنک راذگاو  یبزح  ای  مدرم و  شنیزگ  هب  ار  دوخ  نیـشناج  باختنا  یحالـصا ، نیناوق  نآ  بحاص  ، تلود راذـگناینب  هک  تسین 

.دنیزگرب شیوخ  ینیشناج  هب  دنیب  یم  دوخ  بزح  وضع  نیرتهب  ار  یسک  ره  دوخ  هک  تسا  هتسیاش 

نآ زا  و.تسا  هتـسناد  یم  ار  نآ  ص )  ) ربمایپ دوش و  هدومزآ  نمؤم  دارفا  نامیا  ات  دراد  شیپ  رد  ییاهبوشآ  اـهرطخ و  تما  نیا  ( 2)
باختنا تما  یتشک  يارب  ییادخان  هک  تفر  یم  راظتنا  ور 
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.دنکن اهر  مدرم  باختنا  تسد  هب  ار  نآ  يربهر  رما  دنک و  يربهر  اه  هنتف  نآ  جاوما  رد  ار  وا  ات  دنک 

ص)  ) ربماـیپ اریز  ، دراد زاـین  یعجرم  هب  ص )  ) ربماـیپ ياهتنـس  تخانـش  نآرق و  لـیوات  دروـم  رد  ص )  ) ربماـیپ زا  سپ  تما  نیا  ( 3)
دـصاقم هب  هاگآ  هک  یعجرم  رب  نتفاـی  تسد  و.تشاذـگن  اـج  هب  هتفاـی  نیودـت  ییاهتنـس  راتـشون و  تروص  هب  نآرق  يارب  يریـسفت 

رییغت ثعاب  ، ار یـصخش  باحـصا  باختنا  اریز  تسین  نکمم  باختنا  اـب  ، دـشاب ، يوبن ياهتنـس  قیاـقح  هب  -و  تسه هک  ناـنچ  - نآرق
یعجرم رب  ( ، ص  ) ربمایپ نییعت  اب  زج  تما  و.دزاس  یمن  لماک  ياناد  ار  وا  دشابن  اناد  وا  رگا  و.دوش  یمن  هدش  باختنا  درف  تیصخش 

هک ار  هچنآ  مامت  هک  دیوگب  یـسک  دراد  قح  و.تخانـش  یم  ار  دوخ  باحـصا  نیرتاناد  ص )  ) ربمایپ هک  اریز  دـسر  یمن  عون  نیا  زا 
يارب ار  مزال  ياهیگتـسیاش  همه  هک  ار  ینیعم  صخـش  ص )  ) ربمایپ تفر  یم  راظتنا  هک  تسا  نیا  تسا  هدـش  دای  لـماع  هس  زا  مهلم 
هداـتفا قاـفتا  ، تفر یم  راـظتنا  هچنآ  هک  [ يا هتـسد  يارب  لقادـح  ] تسا هدـشن  تباـث  نکیلو.درک  یم  نییعت  تشاد  یم  تما  يربـهر 

هدرک دـقعنم  لاؤـس  نیا  هب  نداد  خـساپ  يارب  ار  لـصف  نیا  اـم  ؟و  تسا هتـشاد  دوـجو  ص )  ) ربماـیپ بناـج  زا  ینییعت  اـیآ  سپ.تسا 
: دوش یم  میسقت  لاؤس  ود  هب  دوخ  هک  ، میا

هتـشاد تعیرـش  ماظن  تامیلعت  هب  لماک  یهاگآ  اب  ار  اهیگتـسیاش  نیا  ماـمت  هک  دوب  یـسک  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  نیب  رد  اـیآ  - فلا
؟ دشاب

؟ هن ای  هدرک  نییعت  ار  وا  ص )  ) ربمایپ ایآ  ، تسا هدوب  باحصا  نایم  رد  لیبق  نیا  زا  یصخش  هک  یتروص  رد  ب-

: تسا هدومرف  داریا  فلتخم  دراوم  رد  راوگرزب  نآ  هک  میبای  یم  ص )  ) ربمایپ نایب  دنچ  رد  ار  لاؤس  ود  نیا  خساپ  ام  و 

تسا ص )  ) ربمایپ ملع  رهش  هزاورد  ع )  ) یلع

تخاس هاگآ  يدرم  دوجو  زا  ار  دوخ  تما  ص )  ) ربمایپ
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ادـیپ یـسرتسد  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  ملع  هب  دـنهاوخب  هاـگ  ره  هک  درک  مـالعا  تما  هب  ،و  دوـب ص )  ) ربماـیپ ملع  هـب  درف  نیرتاـناد  هـک 
ع)  ) یلع مملع و  رهـش  نم  ( :» تسا هدرک  لقن  سابع  نبا  ار  تیاور  نیا   ) دومرف سپ.دنریگب  هاگآ  صخـش  نیا  تسد  زا  دیاب  ، دـننک
ار رهـش  نآ  گنهآ  سک  ره  دـینادب  :» تفگ اـی  »و  .دوش دراو  رد  نآ  زا  دـیاب  دـهاوخ  یم  ملع  سک  ره  سپ.تسا  رهـش  نآ  هزاورد 
ع)  ) یلع ملع و  رهـش  منم  :» دومرف ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدرک  لقن  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  »و  دوش دراو  رد  نآ  زا  دـیاب  سپ  دراد 
هب دوخ  نایب  نیا  رد  ص )  ) ربمایپ هک  مینیب  یم  ام  و  ( 1 « ) .دیایب رد  نآ  زا  دیاب  دراد  ملع  دصق  سک  ره  سپ  تسا ، رهـش  نآ  هزاورد 

بلاـط یبا  نب  یلع  ،و  دراد دوجو  ، تسوا هب  دـنمزاین  تما  هک  ییاـناد  نآ  هک  نیا  تسخن  : تسا هدومرف  مـالعا  ار  زیچ  ود  ناناملـسم 
.تساناد نامه  (ع )

رهش نآ  هب  ار  نانآ  هک  یهار  ، دنوش انشآ  تشاد  دوجو  ، ملع رهش  ( ، ص  ) ادخ ربمایپ  دزن  هک  یملع  اب  دنهاوخب  تما  رگا  هک  نآ  مود 
رهـش نآ  هب  ندیـسر  گنهآ  ات  تسا  مزـال  ناناملـسم  رب  هک  تسا  یعیبط  و.تسا  رهـش  نآ  رد  ع )  ) یلع نآ  و.تسا  دوجوم  دـناسرب 
لمع رب  مدـقم  ، ملع هک  نیا  يارب.تسا  بجاو  نیرتمهم  هکلب  ناشیا  تابجاو  زا  ع )  ) یلع زا  ییاـمنهار  شناد و  تساوخرد  و.دـننک 

رب فقوتم  يوبن  میلاعت  اب  لمع  ندوب  قباطم  یفرط  زا  و.دشاب  ص )  ) ربمایپ میلاعت  اب  قفاوم  دیاب  ، ناناملـسم لمع  هک  نیا  يارب  و.تسا 
يرترب رب  تلالد  هک  دنتسین  یثیداحا  اهنت  ، تسا ملع  رهش  هزاورد  ع )  ) یلع هک  نیا  رب  دنراد  تلالد  هک  یثیداحا  و.تساهنآ  تخانش 

شناد ملع و  رد  ع )  ) یلع
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اهنآ یمامت  میدرک و  لقن  شیپ  رد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  ثیداحا  ، نآ زج  هکلب.دـنراد  باحـصا  رگید  رب  دوخ 
ص)  ) ربمایپ زا  تفگ  وا  ، تسا یفاک  ار  وت  ثیداحا  همه  نآ  نایم  زا  ص )  ) ربمایپ رـسمه  هملـس  ما  ثیدح  اهنت  و.دنبلطم  نیا  رب  لیلد 

زاب نم  يوس  هب  رثوک  ضوح  رانک  ات  دنوش  یمن  ادـج  مه  زا  زگره.تسا  ع )  ) یلع اب  نآرق  نآرق و  اب  ع )  ) یلع :» دومرف یم  مدـینش ،
زا سپ  :» دومرف ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدرک  لـقن  کـلام  نب  سنا  زا  وا  نسح و  زا  دوخ  دنـس  هب  مکاـح  و  ( . 2 « ) دندرگ

يراخب طرـش  دـیق و  نامه  اب  ، ثیدـح نیا  هک  دـنک  یم  هفاضا  وا  »و  .يرگنایب ، دنتـشاد فالتخا  هک  يدروم  ره  رد  متما  يارب  وت  نم 
هدـمآ نآ  رد  هـک  تـسا  هدرک  لـقن  ع )  ) یلع زا  ار  یثیدــح  دوـخ  حیحــص  رد  زین  يذــمرت  و  ( . 3  ) تسا حیحـص  یثیدح  ملـسمو ،

(4  ) نادرگب وا  روحم  رب  تسه  هک  اج  ره  ار  قح  ایادخ  راب.دهد  رارق  دوخ  فطل  دروم  ار  یلع  ادخ  :» دومرف ص )  ) ادـخ ربمایپ  ، تسا
نایم رد  ،و  دـش لزاـن  فرح  تفه  يور  رب  نآرق  هک  یتسارب  :» تفگ وا  هک  تسا  هدرک  لـقن  دوعـسم  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  میعن  وبا  و 

( . 5  ) تسا بلاط  یبا  نب  یلع  دزن  رد  نطاب  ملع  مه  رهاظ و  ملع  مه.ینطاب  دراد و  يرهاظ  هک  نیا  رگم  تسین  یفرح  اهنآ 

زا ناملـسم  نیتسخن  ترـسمه  هک  یهاوخ  یمن  ایآ  و  :» دومرف ع )  ) ارهز شرتخد  هب  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدرک  تیاور  دمحا  ماما  و 
نب دعس  زا  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  مزاح  وبا  نب  سیق  زا  دوخ  دنس  هب  مکاح  و  ( 6 ( »؟ دشاب ناشیا  نیرتابیکش  نیرتاناد و  متما و 
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وا اـیآ  ؟ یهد یم  مانـشد  ار  یلع  تلع  هچ  هب  ! نـالف يا  :» تفگ ، داد یم  مانـشد  یلع  هب  هک  ماـش  لـها  زا  يدرم  هـب  دینـش  صاـقو  یبا 
مدرم نیرتاـناد  اـیآ  ؟ درازگ زاـمن  ص )  ) ادــخ ربماـیپ  اـب  هـک  دوـبن  یــسک  نـیلوا  وا  اـیآ  ؟و  دروآ مالــسا  هـک  دوـبن  يدرم  نیتـسخن 

رب ار  دوخ  تردق  دنا  هدشن  هدنکارپ  هورگ  نیا  ات.داد  مانشد  ار  وت  يایلوا  زا  ییلو  صخـش  نیا  ایادخ  راب  : تفگ دعـس  سپـس  ...؟ دوبن
ناکما یسک  هک  تسا  یعیبط  ( . 7 « ) درم تفاکـش و  شزغم  داتفا و  اهگنـس  يور  شبکرم  تشپ  زا  یماش  درم  نآ  سپ.نایامنب  اهنآ 

ربمایپ ياهتنـس  ادخ و  باتک  هب  يانـشآ  تعیرـش و  روما  رد  ربهر  ع )  ) یلع هک  دـنراد  نیا  رب  تلالد  اهنت  ، ثیداحا نیا  دـیوگب  دراد 
.درادن تلالد  وا  تفالخ  هب  هجیتن  رد  دنوش  یمن  وا  یتموکح  یسایس و  يربهر  رب  لیلد  نکیل  و.تسا  (ص )

انشآ تما و  تیاده  اهنت  ، راتفگ نیا  زا  ص )  ) ربمایپ فده  مینک  تباث  هک  دوش  یم  راکـشآ  یعقوم  ضارتعا  نیا  ندوب  ساسا  یب  اما 
تما سپ.تسا  يوبن  ياهتنـس  قیاقح  نآرق و  یلـصا  یناعم  زا  نآ  يوریپ  يراوتـسا و  نماـض  وا  هک  تسا  یهار  اـب  ناـشیا  نتخاـس 

وا ص )  ) ربمایپ هک  دشاب  یماما  نآ  ریغ  تسد  هب  ناناملسم  روما  یتسرپرس  هک  یتروص  رد  دنک  تکرح  هار  نآ  زا  دناوت  یمن  زگره 
.تسا هداد  رارق  ناناملسم  تیاده  رد  ار  وا  هتسناد و  دوخ  تعیرش  ملع و  رب  نیما  ار 

هدرمش نیما  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  یـسک  نآ  تمـس  هب  اهنت  ناشیا  تبثم  هجوت  رب  فقوتم  ار  هار  نیا  ناناملـسم  ندومیپ  هک  یتسارب 
رد دـنا  هدرک  تیاور  ص )  ) ربماـیپ تیب  لـها  و  ع )  ) یلع زا  هچنآ  .تسا  نآ  رب  هاوـگ  ، داد يور  خـیرات  رد  هچنآ  و.نارگید  هن  تـسا 

، هباحص رگید  زا  هچنآ  اب  هسیاقم 
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نآ رد  لیـصفت  هب  ام  !و  تسا كدنا  رایـسب  رایـسب  ، دنا هدرک  لقن  ، دندوبن وا  اب  هسیاقم  لباق  یهاگآ  شناد و  رظن  زا  هک  یناسک  ینعی 
ام روظنم  رب  رتشیب  هک  دراد  دوجو  يرگید  تانایب  هک  نآ  رب  هوالع  درک  میهاوخ  تبحـص  نیلقث  ثیداـحا  زا  نخـس  ماـگنه  هب  دروم 
اه هدوت  غیلبت  نوماریپ  رد  اهنآ  رتشیب  هک  تسا  ترجه  زا  سپ  ياهدادیور  ترجه و  زا  شیپ  ياهدادیور  هلمج  نآ  زا  دنراد  تلالد 

.تسا هدوب  مدرم  زا  یتاعامتجا  هب  هجوتم  و 

اهتشون یپ 

زنک  ) تسا هدرمـش  حیحـص  هدرک و  تیاور  ار  نآ  ریرج  نبا  تسا و  هدرک  لقن  دوخ  كردتـسم  رد ج 3 ص 127  ار  نآ  مکاـح  -1
.تسا روهشم  ناناملسم  نایم  ثیدح  نیا  و  هرامش 379-378 ) ثیدح  لامعلا ج 15 ص 13 

مکاح ج 3 ص 124. كردتسملا  -2

مکاح ج 3 ص 122. كردتسملا  -3

ج 5 ص 297. - 4

( . تسا هدرک  لقن  هسمخلا  لئاضف  رد  زین  يدابآ  زوریف   ) ءایلوالا ج 1 ص 65 هیلح  -5

دنسملا ج 5 ص 26. -6

كردتسملا ج 3 ص 499. -7

مراهچ یس و  لصف 

رادلا موی  یتروشم  ثیدح 

دروم هچنآ  ،و  تسوا نیـشناج  یـصو و  ، ریزو ، ردارب ع )  ) یلع هک  ، دومرف نـالعا  ، مالـسا توعد  زاـغآ  زا  سپ  لاـس  هس  ص )  ) ربماـیپ
تلاسر و شرتسگ  رد  ار  وا  ات  تشاد  يروای  ،و  دنمورین يریزو  هب  زاین  ص )  ) ربمایپ اریز.داد  ماجنا  دوب  هراب  نآ  رد  میلس  لقع  راظتنا 
، هتـشذگ ياهتوبن  خیرات  رد  رما  نیا.دنک  کمک  دش  یم  راوتـسا  تلاسر  نآ  ياه  هیاپ  رب  شناکرا  هک  يراظتنا  دروم  تلود  نتخاس 

و.دـهد رارق  شدوخ  نادـناخ  زا  يریزو  ناونع  هب  ار  نوراه  شردارب  ات  درک  تساوخرد  دـنوادخ  زا  یـسوم  هک  تسا  هتـشاد  هقباس 
ربمایپ يارب  يا  هثداح  زورب  ماگنهب  ات  دراد  یگتـسیاش  دـشاب  هتـشاد  ص )  ) ادـخ لوسر  رانک  رد  ار  اهرطخ  اب  هلباقم  ناوت  هک  يریزو 

بیان (ص )
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تلاسر و همادا  يارب  دوب  نکمم  هک  ار  میمصت  نآ  راوشد  طیارش  نآ  رد  ص )  ) ربمایپ بیترت  نیا  هب  و.ددرگ  وا  نیزگیاج  هفیلخ و  و 
ام هک  دروایب  رطاخ  هب  هدنناوخ  دیاش  و.تفرگ  - دراپسب فداصت  تسد  هب  ار  تلاسر  تشونرـس  هک  نیا  ياج  هب  - دریگب نآ  شرتسگ 
ات دـش  رومام  هک  یماگنه  - داد ماجنا  راگدرورپ  رما  هب  تلاسر  زاغآ  زا  سپ  لاـس  هس  ( - ص  ) ربماـیپ هچنآ  هب  عجار  مجنپ  لـصف  رد 
اب ناوریپ  يارب  و  هد ، میب  ار  دوـخ  کـیدزن  نادـنواشیوخ  و  :» میتـفگ نخـس  - دـهد میب  ، ریز هـیآ  لوزن  زور  رد  ار  شکیدزن  ناـشیوخ 

ص)  ) ادـخ ربمایپ  زور  نآ  ( 1  ) مرازیب دـیهد  یم  ماـجنا  هچنآ  زا  نم  اـنامه  وگب  دـندرک  ار  وت  یناـمرفان  رگا  ،و  نک ینتورف  تناـمیا 
نآ رد  هک  یینامهم  هب  ، دندیـسر یم  نت  لهچ  اـی  یـس  هب  زور  نآ  رد  هک  ار  دوخ  کـیدزن  دـنواشیوخ  دارفا  ، بلطملا دـبع  نادـنزرف 

و.دـندش باریـس  ریـس و  ات  ، كدـنا یندیـشون  یندروخ و  نآ  زا  دـندیماشآ  دـندروخ و  سپ.درک  توعد  ، دوب ریـش  ماـعط و  یکدـنا 
نادـنزرف يا  ( :» تسا هدرک  لـقن  ار  تیاور  نیا  ع )  ) یلع ماـما   ) دومرف ،و  درک نخـس  هب  عورـش  سپ  ، داد تسد  تصرف  هک  یماـگنه 

نم هک  هچنآ  زا  رتهب  ، دشاب هدروآ  دوخ  لیماف  يارب  هک  مرادن  غارـس  برع  نایم  رد  ار  یناوج  نم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ، بلطملا دـبع 
توعد ار  امـش  هک  تسا  هداد  نامرف  نم  هب  میادـخ  و.ما  هدروآ  ناـتیارب  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  نم  هک  یتسارب  .ما  هدروآ  امـش  يارب 

نآ همه  سپ  ؟ ددرگ امـش  نایم  رد  نم  هفیلخ  یـصو و  ، ردارب هک  نیا  ات  دنک  یم  يرای  رما  نیا  رد  ارم  امـش  زا  کی  مادـک  سپ.منک 
ادخ ربمایپ  يا  منک  یم  يرای  راک  نآ  رد  ار  امش  نم  :... مدرک ضرع  نم.دندنام  تکاس  مدرم 
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وا زا  دیونـشب و  ار  وا  فرح  ، تسامـش ناـیم  رد  نم  هفیلخ  یـصو و  ، ردارب نیا  : تـفگ ،و  تخادـنا نـم  ندرگ  هـب  تـسد  سپ  ( . (ص
فرح ترـسپ  زا  ات  درک  رما  وت  هب  :» دنتفگ یم  بلاط  وبا  هب  دندیدنخ و  یم  هک  یلاح  رد  دندش  دـنلب  اج  زا  مدرم  سپ.دـینک  تعاطا 

«. .يربب ار  وا  نامرف  یشاب و  هتشاد  ییاونش 

ادفلا وبا  ( ، ج 2 ص 21  ) دوخ لماکلا  خیرات  رد  ار  نآ  ریثا  نبا  و.تسا  هدروآ  ج 2 ص 216 )  ) دوخ خیرات  رد  يربط  ار  ثیدح  نیا 
ج 6 ص  ) عماوجلا عمج  رد  یطویـس  و  ص 390 )  ) دوخ ریـسفت  رد  يدادغب  نیدـلا  ءالع  نزاخ  و  ص 116 ) ج 1   ) دوخ خـیرات  رد 

یقهیب میعن و  وبا  هیودرم ، نبا  ، مشاه یبا  نبا  ، ریرج نبا  ، قحـسا نبا  : هناگـشش ناـظفاح  زا  هحفـص 397  رد  ،و  يربط زا  لـقن  هب  ( 392
لوا ص پاچ  « دمحم تایح   )» رد لکیه  نیـسح  دمحم  و  ج 3 ص 254 )  ) هغالبلا جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  و.دـنا  هدرک  لقن 

( . 2  ) دنا هدروآ  ( 104

نآ رب  لیلد  ثیدح  نیا  هک  مییوگب  میهاوخ  یمن  نونکا  ،و  میتفگ نخـس  ثیدح  نیا  نومـضم  تیمها  زا  لیـصفت  هب  مجنپ  لصف  رد 
هتفای و شرتسگ  ایند  ياج  همه  رد  نومیم  توعد  نآ  هک  دید  یم  ار  شراظتنا  دروم  هدنیآ  یهلا  رون  هلیسو  هب  ص )  ) ربمایپ هک  تسا 

يارب يا  هفیلخ  نیـشناج و  نییعت  زا  ریزگان  هدـش  تما  رادـمامز  هک  توعد  بحاص  تسا و  هدرک  دـشر  نآ  نیناوق  ساسا  رب  یتلود 
یم مدرم  هـب  هـک  تـسا  نـیمه  يارب  و.دـننک  تعاـطا  تلاـسر  بحاـص  صخـش  دـننام  هـفیلخ  نآ  زا  تـسا  مزـال  تـسا و  شیوـخ 

رد ثحب  کی  ناونع  هب  هچنآ  اما.تسا  دنمتردق  ، سیئر کی  نوچمه  وا  سپ  « دینک تعاطا  وا  زا  دیـشاب و  وا  نامرف  هب  شوگ  :» دیوگ
لولدم و نوماریپ 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 680 

http://www.ghaemiyeh.com


دبع نادـنزرف  ناـیم  رد  ص )  ) ربماـیپ هفیلخ  ع )  ) یلع هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  ثیدـح  هک  تسا  نیا  دوـش  یم  هتفگ  ثیدـح  ياـنعم 
هک نیا  رب  درادن  تلالد  ،و  بلطملا دـبع  نادـنزرف  ریغ  نایم  رد  تسا  ربمایپ  هفیلخ  وا  هک  نیا  رب  درادـن  تلالد  نکیلو  تسا  بلطملا 

هفیلخ ود  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  ات  تسین  هیزجت  لباق  تفالخ  اریز  ، تسا نشور  فرح  نیا  یتسردان.تسا  ناناملسم  مامت  يارب  هفیلخ 
هک اریز  ، تسا هفیلخ  ناناملـسم  همه  يارب  ، هفیلخ سپ  .ناناملـسم  هـیقب  يارب  يرگید  مشاـه و  ینب  يارب  اـهنآ  زا  یکی  ، دـشاب هتـشاد 

.دوب دهاوخ  نانچ  زین  وا  هفیلخ  دوب و  ناناملسم  مامت  تسرپرس  ص )  ) ربمایپ

تسا و هدرکن  نییعت  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  یـسک  ص )  ) ربمایپ هک  دـندقتعم  تیرثکا  : دـنا هتـسد  ود  تفالخ  هراـب  رد  ناناملـسم  هتبلا 
هک درادـن  دوـجو  یهورگ  دروـم  نیا  رد  و.داد  رارق  دوـخ  نیـشناج  ار  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  راوـگرزب  نآ  هک  دـنیوگ  یم  یتـیلقا 

یسک رگا  و.درک  اهر  هفیلخ  نییعت  نودب  ار  ناناملسم  رگید  تشاذگ و  دوخ  نادناخ  نایم  دوخ  يارب  يا  هفیلخ  ص )  ) ربمایپ ، دیوگب
هلیبق زایتما  هب  توعد  هک  دوبن  یـسک  ص )  ) ربمایپ و.تسوا  هفیلخ  شناوریپ  همه  ناـیم  رد  سپ  تسا  هدرک  نییعت  هفیلخ  ناونع  هب  ار 

تلاسر عبط  هب  ص )  ) ربمایپ و.دراذگاو  رادـمامز  نودـب  ار  ناناملـسم  رگید  دـنک و  نییعت  يا  هفیلخ  دوخ  نادـناخ  يارب  ات  دـنک  يا 
عجرم کی  دوخ  نادناخ  يارب  هک  تسین  یقطنم.دوخ  هداوناخ  تشونرس  ات  ، دشاب یم  دوخ  تما  مامت  تشونرـس  لوؤسم  رتشیب  دوخ 

رادمامز عجرم و  نودـبار  شناوریپ  زا  نت  اهنویلیم  دوش و  ناشیا  نایم  رد  يو  نیزگیاج  ات  دـنک  نییعت  دوخ  هدـنیامن  ناونع  هب  ینید 
مینک گنرد  هدنناوخ  هارمه  هب  یکدنا  ، ثیدح نیا  نوماریپ  رد  ، نخس نایاپ  زا  شیپ  هک  ملیام  و.دنک  اهر 
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: میشیدنیب ثیدح  ياوتحم  تیمها  نوماریپ  رگیدکی  اب  ات 

رد هک  دـهد  یم  هدـعو  وا  هب  كدوک  نآ  هک  نیا  زا  سپ  - درذـگ یمن  لاـس  هدزیـس  زا  شرمع  هک  ار  یکدوک  ، ادـخ ربماـیپ  نیرخآ 
.دناوخ یم  ، دوخ نیشناج  یصو و  ، ردارب ، ددرگ وا  ریطخ  ياهفده  دربشیپ  رد  ریزو  هدنیآ 

عون نیا  زا  رطخ  رپ  يا  هدـنیآ  ورگ  رد  هک  تلاسر  رما  نوچمه  گرزب  يراک  رد  ینابیتشپ  هب  نس  نآ  رد  یکدوک  نداد  هدـعو  : الوا
؟ دراد یشزرا  هچ  تسا 

داـمتعا وا  هدـعو  هب  وـت  هک  تسا  نکمم  هنوـگچ  ، داد هدـعو  وـت  هب  رود  يا  هدـنیآ  هب  تبـسن  یمهم  عوـضوم  رد  یکدوـک  هک  مریگ 
؟ دراد یشزرا  هچ  ، دنک رییغت  اهتعاس  هکلب  اهزور و  لالخ  رد  شعضوم  شا و  هدیقع  تسا  نکمم  هک  یلفط  لوق  ؟و  ینک

وا هک  یلاح  رد  ، دوش هاگآ  ، شیگدنز هدنیآ  رد  يربهر  يارب  وا  يدنمناوت  اوقت و  یگتسیاش و  زا  دناوت  یم  ص )  ) ربمایپ هنوگچ  : ایناث
رد هک  یکدوک  نامه  تسا  نکمم  و.دوش  یم  نوگرگد  لاس  هب  لاس  كدوک  کی  یگدنز  ؟ درب یم  رس  هب  یگلاس  هدزیس  رد  زونه 

کی هک  تسا  نکمم  و  ( . ددرگ دـساف  وا  يوخ  قـلخ و  و   ) دـنک رییغت  يدرم  یناوـج و  راـگزور  رد  دـسر ، یم  رظن  هب  حـلاص  ادـتبا 
هدنیآ زا  هک  تسین  نکمم  یسک  چیه  يارب  اما.دوش  مدرم  نیرت  هتسیاش  نیرتهب و  زا  ، يدرم نس  رد  یلو  دسرب  رظن  هب  وخدب  كدوک 

.تسا بویغلا  مالع  دزن  رد  اهنت  نآ  ملع  هک  اریز  ، دشاب هاگآ  نیقی  روطب  یکدوک 

لوبق تلاسر و  يزوریپ  تهج  رد  يراـک  يارب  ار  لاـس  درخ  ع )  ) یلع اـب  ناـمیپ  ص )  ) ربماـیپ شریذـپ  هک  مدـقتعم  نم  ور  نآ  زا  و 
نـشور عالطا  و  ع )  ) یلع تفالخ  ینیـشناج و  ، يردارب همزال  وا  هب  اهماقم  همه  نیا  نداد  شتیمها و  مامت  اـب  ار  هدـعو  نیا  وا  ندرک 

راوگرزب نآ  هدنیآ  دروم  رد 
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تـشادن ناکما  ناسنا  کی  ناونع  هب  ص )  ) ربماـیپ و.تسا  ، ناناملـسم ریاـس  هب  تبـسن  وا  شناد  Șљ ̙ الد ، ییاـسراپ ، یملع يرترب  و 
هدش هداد  وا  هب  هک  ییالاو  ياهماقم  و.تسا  هدرک  هدـهاشم  ار  نآ  ادـخ  بناج  زا  یحو  هب  ياکتا  اب  اهنت  و.دـنیبب  ار  يا  هدـنیآ  نانچ 

دنوادـخ ، دوب هداد  هک  یکمک  هدـعو  هب  تبـسن  یلع  يارب  ادـخ  بناج  زا  یـشاداپ  ناونع  هب  تسا و  هدوب  ادـخ  روتـسد  هب  اهنت  ، تسا
نارود نامه  زا  ع )  ) یلع هک  تسا  نآ  رب  لیلد  اهنیا  همه  و.درک  دـهاوخ  اـفو  دوخ  هدـعو  هب  ریظن  یب  یـصالخا  اـب  وا  هک  دوب  هاـگآ 
ثیدح نیا  یتسرد  لیلد  و.دیزگرب  شربمایپ  ینیـشناج  هب  ار  وا  بویغلا  مالع  يادخ  ور  نآ  زا  و.دوب  نادرم  مامت  زا  رترب  شیکدوک 

دزن رد  نآ  تفگ و  میهاوخ  نخـس  نآ  زا  دـعب  ياه  هحفـص  رد  ام  هک  تسا  تلزنم  ثیدـح  اـب  نآ  تقباـطم  ، نآ ياوتحم  تیمها  و 
.تسا ثیداحا  نیرتربتعم  زا  یمالسا  نادنمشناد 

اهتشون یپ 

هیآ 216-215. ( 26  ) ارعش هروس  -1

.تسا هدرک  یسررب  دقن و  « ریدغلا » دوخ فورعم  باتک  رد  رد ج 2 ص 280-279  ینیما  همالع  موحرم  -2

مجنپ یس و  لصف 

تلزنم ثیدح 

لوا تمسق 

زا درم  لـهچ  اـی  یـس  لـباقم  رد  دوـخ  کـیدزن  نادـنواشیوخ  هب  نداد  میب  زور  رد  ص )  ) ربماـیپ هک  میتـفگ  شیپ  ياـه  هحفـص  رد 
فده رد  ات  تسا  هداد  ص )  ) ربمایپ هب  وا  هک  يا  هدـعو  شاداپ  هب  دوخ  زا  سپ  ار  ع )  ) یلع هک  دومرف  مالعا  ، بلطملا دـبع  نادـنزرف 

لاس هد  توبن و  زاغآ  زا  سپ  لاس  هس  ، دادیور نیا  و.تسا  هدرک  باختنا  ، دوخ تفالخ  ینیـشناج و  يردارب ، هب  ، دنک يرای  ار  وا  يو 
اپ ات  دوب  هتـساوخ  ، نادـنواشیوخ نداد  میب  زور  شلمع  اب  ص )  ) ربمایپ هک  میتخاـس  نشور  شیپ  لـصف  رد  اـم  و.دوب  ترجه  زا  شیپ 

درک تساوخرد  شراگدرورپ  زا  هک  هاگ  نآ  دراذگب  ع )  ) یسوم ياپ  ياج 
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( : دنک یم  لقن  ام  يارب  نآرق  هک  يروطب   ) تفگ و 

( . 1 « ) ...هد رارق  نم  راک  رد  کیرش  ار  وا  ،و  زاس مکحم  وا  هلیسو  هب  ار  متشپ  ، ار نوراه  مردارب  ، هدب رارق  منادناخ  زا  يریزو  میارب  «و 

هدومرف نایب  ار  ثیدح  نآ  بلطملا  دـبع  نادـنزرف  زا  نت  لهچ  ای  یـس و  لباقم  ، نادـنواشیوخ هب  رادـشه  زور  رد  هک  ص )  ) ربمایپ و 
.دومرف نایب  كوبت  هلمح  رد  ناملسم  نارازه  ربارب  رد  ار  نآ  دننام  ینخس  ، زور نآ  زا  سپ  لاس  هدزون  ، دوب

زرم دصق  هب  ار  هنیدم  ، دوب شناوریپ  زا  نت  رازه  جنپ  تسیب و  رب  غلاب  هک  یهاپس  سار  رد  ص )  ) ربمایپ يرجه  مهن  لاس  بجر  هام  رد 
هک اریز  ، تخاس نیگمغ  ار  ع )  ) یلع لمع  نیا  نکیلو  تشاذـگ  دوخ  ياج  هب  هنیدـمرد  ار  ع )  ) یلع هک  یلاح  رد  ، تفگ كرت  ماش 

هنیدـم رد  ار  ع )  ) یلع ص )  ) ربمایپ هک  دـندرک  عیاش  مدرم  زا  یـضعب  ، دـنا هدرک  لـقن  و.دـشاب  رود  ص )  ) ربماـیپ زا  تساوخ  یمن  وا 
.دربب دوخ  هارمه  هب  ار  وا  هتساوخ  یمن  نوچ  تسا  هتشاذگ 

اهنآ نایم  و.دوب  هنیدـم  کیدزن  زونه  ص )  ) ربمایپ هک  یلاـح  رد  ، دـناسر ص )  ) ربماـیپ هب  ار  دوخ  ، دوب هک  يا  هلیـسو  ره  اـب  ع )  ) یلع
لقن ار  نآ  ربتعم  ياهباتک  و  هناگـشش )  ) حاحـص هک.درک  نایب  ار  یمهم  بلطم  ص )  ) ربماـیپ اـج  نآ  رد  و.دـش  لدـب  در و  یناـنخس 

: تسا هدرک  لقن  ریز  حرش  هب  صاقو  یبا  نب  دعس  زا  يراخب.دنا  هدرک 

نایم ارم  درک  ضرع  ع )  ) یلع سپ.تشاذـگ  دوخ  ياج  هب  ار  ع )  ) یلع تفر و  نوریب  هنیدـم  زا  كوبت  دـصق  هب  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  »
هب تبـسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  هک  يدنـسپ  یمن  ایآ  دومرف : باوج  رد  ص )  ) ربمایپ ؟ يراذـگ یم  اـج  هب  ناـنز  ناـکدوک و 

هک توافت  نیا  اب  یشاب  یسوم 
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( «. ءزج 6 ص 3 ( ؟ درادن دوجو  يربمایپ  نم  زا  سپ 

: تسا هدرک  لقن  دعس  لوق  زا  يراخب  زین  و 

دنسم رد  دمحا  ماما  و  ( 2 ( »؟ یشاب یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  هک  يدنـسپ  یمن  ایآ  :» دومرف یلع  هب  ص )  ) ربمایپ
: دنا هدرک  لقن  ار  ریز  ثیدح  سابع  نبا  زا  ( 4  ) كردتسملا » دوخ حیحص  رد  مکاح  و  ( ، 3  ) دوخ

امــش اــب  مـه  نـم  : درک ضرع  ع )  ) یلع سپ  ، دــش نوریب  هنیدــم  زا  كوـبت  گــنج  دــصق  هـب  مدرم  زا  یهورگ  اــب  ص )  ) ربماــیپ »
یسوم هب  تبـسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  هک  یهاوخ  یمن  وت  ایآ  : دومرف ص )  ) ربمایپ سپ.درک  هیرگ  ع )  ) یلع.هن : دومرف ؟ میایب

« .یشاب نم  نیشناج  وت  رگم  مورب  نم  هک  تسین  هتسیاش  انامه  ؟ دوب یهاوخن  ربمایپ  وت  هک  نیا  زج  یشاب 

ربمایپ : دـنا هتفگ  كوبت  هلمح  دروم  رد  ود  ره  هک  تسا  هدرک  لقن  بزاـع  نب  ءارب  مقرا و  نب  دـیز  زا  تاـقبطلا  » رد دعـس  نب  دـمحم 
یهورگ ، دش ادـج  دربن  دـصق  هب  ص )  ) ربمایپ نوچ  ،و  ینامب نم  ياج  هب  وت  ای  منامب و  دوخ  ای  مریزگان  نم  : دومرف ع )  ) یلع هب  (ص )

یلع شوگ  هب  بلطم  نیا  و.تسا  هدوب  تحاران  وا  زا  يزیچ  رطاخ  هب  هک  نیا  رگم  درکن  كرت  ار  یلع  ص )  ) ربماـیپ : دـنتفگ مدرم  زا 
سپ دـناسر  ص )  ) ربمایپ عالطا  هب  دـندوب  هتفگ  مدرم  هچنآ  و.دیـسر  وا  هب  هک  نیا  ات  دـش  راپـسهر  ص )  ) ربمایپ لاـبند  هب.دیـسر  (ع )

هک نیا  زج  ، یشاب یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  هک  یهاوخ  یمن  ایآ  ، یلع ای  : دومرف دز و  يدنخبل  ص )  ) ادخ ربمایپ 
( . 5  ) تسا لیبق  نامهزا  بلطم  : دومرف ربمایپ.هللا  لوسر  ای  ارچ  : درک ضرع  دوب ؟ یهاوخنربمایپ  وت 

وت ایآ  یلع  ای  :» دومرف یلع  هب  زور  نآ  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدرک  تیاور  يوبن  هریس  رد  ماشه  نبا  و 
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رد ملسم  ( 6 ( »؟ درادن دوجو  نم  زا  سپ  يربمایپ  هک  نیا  زج  یشاب  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  هک  يدنـسپ  یمن 
یمن اـیآ  :» دومرف ع )  ) یلع هب  زور  نآ  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هک  تسا  هدرک  لـقن  صاـقو  یبا  نب  دعـس  زا  قیرط  دـنچ  هب  دوخ  حـیحص 

( . 7 ( »؟ تسین يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نیا  زج  یشاب  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبسن  هک  یهاوخ 

( . 8  ) تسا هدرک  لقن  قیرط  راهچ  هب  صاقو  یبا  نب  دعس  زا  ار  ثیدح  نیمه  دمحا  ماما 

( . 9  ) تسا هدرک  لقن  ار  نآ  دعس  زا  دوخ  ننس  رد  هجام  نب  دمحم  ظفاح 

( . 10  ) تسا هدرک  لقن  ار  تیاور  وا  زا  دوخ  ننس  رد  يذمرت 

( . 11  ) تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  سیمع  تنب  ءامسا  زا  دمحا  ماما 

.تسا هدرک  لقن  دعس  لوق  زا  كردتسملا  » رد ار  تیاور  نیمه  مکاح 

یـسوم هب  تبـسن  ینوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  وت  : دومرف یلع  هب  ص )  ) ربمایپ :» دـیوگ یم  دوخ  باعیتسالا  باتک  رد  ربلا  دـبع  نبا 
یسوم هب  تبسن  ینوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبسن  وت  ،» یلع هب  ص )  ) ربمایپ هتفگ  نیا  و.دوب  دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  نیا  زج  (ع )

لقن صاـقو  یبا  نب  دعـس  ار  نآ  و.تسا  يوـبن  راـثآ  نیرتحیحـص  نیرتـمکحم و  زا  نآ  دـنا و  هدرک  تـیاور  هباحـص  زا  یهورگ  ار 
هک يدایز  هورگ  هللا و  دـبع  نب  رباج  سیمع و  تنب  ءامـسا  ( ، ص  ) ربمایپ رـسمه  ، هملـس ما  ، يردـخ دیعـس  وبا  ساـبع و  نبا  و...هدرک 

نادنواشیوخ نداد  میب  ثیدح  یتسرد  رد  هک  دوش  ادـیپ  یـسک  رگا  و  ( 12 « ) .دنا هدرک  لقن  ، دـشک یم  ازارد  هب  اهنآ  همه  مان  ندرب 
تحص و.دشاب  هتشاد  کش  ثیدح  نیا  تحص  رد  هک  مرادن  غارس  ار  ناناملسم  زا  یسک  نم  اما  ، دنک دراو  هشدخ 
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یم تیاکح  دوصقم  کی  زا  دنگنهامه و  ینعم  رد  ثیدـح  ود  ره  هک  اریز  ، دـنک یم  دـییات  ار  « راذـنا ثیدـح  یتسرد  ثیدـح ، نیا 
.دننک

رگنایب زین  نآرق  ،و  دوب ع )  ) یـسوم ریزو  ردارب و  نوراه  و.دهد  یم  ع )  ) یلع هب  - توبن زج  هب  - ار نوراه  بتارم  مامت  ، تلزنم ثیدح 
یسوم و بیان  نوراه  و  ( . 13 « ) .زاس يوق  وا  هلیـسو  هب  ار  متـشپ  و  هد ، رارق  ار  نوراه  مردارب  ، منادـناخ زا  يریزو  میارب  و  :» تسا نآ 

.دیدرگ وا  نیشناج  هک  دوب  یسک 

هب یـسوم  ، دش مامت  بش  لهچ  شراگدرورپ  ررقم  تقو  سپ  ، میتخاس لماک  بش  هد  اب  ار  نآ  میدرک و  هدعو  بش  یـس  یـسوم  هب  »
( . 14  ) نکم يوریپ  نادساف  هار  زا  نک و  حالصا  ار  اهنآ  شاب و  مموق  نایم  رد  نم  نیشناج  : تفگ نوراه  شردارب 

نآ يایوگ  نآرق  ،و  دش هداد  وا  هب  یـسوم  تردق  نوچ  یتردق  ادخ  بناج  زا  دـش و  لیئارـسا  ینب  همه  ربهر  یـسوم  نوچ  نوراه  و 
: تسا

هب نانآ  ات  ، میهد رارق  یطلست  امش  يارب  مینادرگ و  دنمورین  نوراه )  ) تردارب هلیسو  هب  ار  تیوزاب  يدوزب  :» دومرف یـسوم  هب  دنوادخ 
( . 15 « ) .دیوش زوریپ  ام  تایآ  هلیسو  هب  ناتناوریپ  امش و  ،و  دنسرن امش 

نامیا ع )  ) یـسوم هب  هک  یناسک  مامت  هک  نیا  رب  دـنراد  تلالد  ینـشورب  « دـنزوریپ ناتناوریپ  رفن و  ود  امـش  » ادـخ هدومرف  هک  یتسارب 
اهنآ يود  ره  هب  دنوادخ  هک  ، دیوگ یم  زین  هکرابم  هیآ  و.دندوب  یـسوم  ناوریپ  هک  يروط  نامه  دندوب  نوراه  ناوریپ  دندوب  هدروآ 
یلع و.تسا  ناشناوریپ  ناشیا و  نآ  زا  نانمـشد  رب  يزوریپ  ،و  دنناسرن ناشیا  هب  يدنزگ  نارفاک  زگره  هک  داد  ییالاو  ماقم  طلـست و 

شردارب يوزاب  وا  هلیـسو  هب  دنوادخ  تسا و  ص )  ) ربمایپ ردارب  وا  سپ.تسا  یبتارم  نانچ  ياراد  ص )  ) ربمایپ نایب  ياضتقم  هب  (ع )
اب ، دینادرگ دنمورین  ار  ص )  ) دمحم ، ربمایپ
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يردارب اما  ، شـشوک تمحز و  اب  درواتـسد  نودب  تسا  تدالو  رد  یـسوم  اب  نوراه  يردارب.تسا  ناردارب  ود  نآ  نایم  هک  یتوافت 
هداد وا  هب  يو  لمع  شاداپ  هب  يردارب  هکلب  دنا  هدشن  دلوتم  ردام  ردپ و  کی  زا  یلع  اب  وا  هک  اریز  تسا  رتمهم  ص )  ) دمحم اب  یلع 

ایآ و.دـشاب  یم  ناناملـسم  مامت  تعاطا  دروم  ، ربماـیپ نوچمه  و.دوش  یم  وا  نیزگیاـج  هک  ، تسا ربماـیپ  بیاـن  ریزو و  وا  مه  دـش و 
؟ تساهنیا زا  ، رتارف يزیچ  تفالخ  ینعم 

تسا مزال  ناناملسم  مامت  رب  هک  یسک  وا و  نیـشناج  ریزو و  هک  دراد  یم  مالعا  هبناج  همه  هدرـشف  ترابع  نیا  اب  ص )  ) ربمایپ يرآ 
یبا نب  یلع  اهنت  وا  ، دنرب یم  ار  وا  نامرف  دننک و  یم  يوریپ  ص )  ) ربمایپ زا  هک  يروط  نامه  دنربب  ار  وا  نامرف  دـننک و  يوریپ  وا  زا 

، ردارب نیا  :» دومرف ناناملـسم  هب  ص )  ) ربماـیپ هک  اریز  ، درادرب رد  نادـنواشیوخ  نداد  میب  ثیدـح  ار  اـهنآ  ماـمت  و.تسا  ع )  ) بلاـط
دروم رد  یلبق  هیآ  هب  هک  مراد  تسود  »و  .دینک يوریپ  وا  زا  دیهد و  ارف  شوگ  وا  نخس  هب  سپ  تسامش  نایم  رد  نم  هفیلخ  یصو و 
ییالاو ماقم  تردق و  ، طلـست نت  ود  نآ  هب  دـنوادخ  ، دـهد یم  ناشن  هک  تسا  یتاکن  نمـضتم  هک  اج  نآ  ، مدرگرب نوراه  یـسوم و 

نایم تهابـش  هنیمز  نیا  رد  ردـقچ.دنوش  زوریپ  ناشناوریپ  ناشیا و  دـسرن و  ناشیا  هب  نارفاـک  تناـیخ  تس  اـت  تسا  هدرک  تمحرم 
رد ع )  ) یلع.درک يوق  یلع  هلیسو  هب  ار  ص )  ) دمحم يوزاب  دنوادخ  هک  یتسارب  ! تسا دایز  یلع  و  ص )  ) دمحم اب  نوراه  یسوم و 
هک ، دنتشاد يدنلب  ماقم  مالـسا  نانمـشد  ربارب  رد  دندوب و  ادخ  بناج  زا  یتیمکاح  ياراد  نت  ود  نآ.دوب  راگزور  هبوجعا  شیروالد 

رامش یمک  دارفا و  ینوزف  همه  اب  نارفاک 
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زوریپ ناـشناوریپ  و  ع )  ) یلع و  ص )  ) ربماـیپ ،و  دـنناسرب يا  همدـص  ، راوگرزب ود  نآ  زا  کـی  چـیه  هب  ، دنتـسناوتن ، زور نآ  ناناملـسم 
زا يرایسب  دنتفرگ و  رارق  انگنت  رد  ناناملسم  دراوم  نآ  رد  اسب  هچ  دش و  وربور  اهنآ  اب  ص )  ) ربمایپ هک  ییاهیتخس  رایـسب  هچ  ، دندش

یلع شردارب  یتخسرس  و  ص )  ) ربمایپ يرادیاپ  اب  هک  یلاح  رد.دماجنا  یم  دیحوت  هاپس  تسکش  هب  راب  نیا  هک  ، دندرک روصت  ناشیا 
ع)  ) یلع و  ص )  ) ربمایپ دنتفر و  تمیزه  هب  اهراب  ناناملسم.دیسر  يزوریپ  هب  دربن  نامه  رد  ادخ  نید  دش و  نیگنس  مالسا  هفک  (ع )

ررقم ناشیا  رب  ار  مجاهم  ياهنادرگ  رب  يزوریپ  درک و  اطع  یتمالـس  ناشیا  هب  دنوادخ  نکیلو  ، دندنام یقاب  دـنچ  ینت  اب  ای  ییاهنتب و 
هب دنتسناوتن  نانمـشد  نکیلو  ، دندرب رـس  هب  اهرطخ  هرـصاحم  رد  لاس  هس  تسیب و  ع )  ) یلع شبیان  و  ص )  ) ربمایپ هک  یتسارب.دومرف 

فیـصوت ار  ادـخ  هار  رد  وا  ياه  هزرابم  و  ع )  ) یلع ییاط  مامت  وبا.دـندش  زوریپ  ناشناوریپ  ناشیا و  دـننک و  دراو  يا  همدـص  ناشیا 
ص)  ) ربمایپ ردارب  ، دنرامشب ار  یلع  تاراختفا  دنهاوخب  هاگ  ره  : دیوگ یم  هک  اج  نآ  تسا  هدرک  فیـصوت  بوخ  هچ  ،و  تسا هدرک 

يروط نامه  تفای  توق  ص )  ) دـمحم ، ربمایپ تشپ  وا  اب  يداماد  وا  نوچمه  هن  دراد و  دوجو  يردارب  وا  لـثم  هن  هک  تسوا  داـماد  و 
هرهچ زا  ار  مغ  رابغ  وا  ترـصن  حـتف و  [ يرآ ] دوب هودـنا  ياهرابغ  هدـنیادز  وا  هراومه  تفرگ  توق  ع )  ) یـسوم تشپ  نوراـه  اـب  هک 

تشاد و هار  نآ  رد  يدنک  هن  هک  ، ادخ ربمایپ  ریشمش  وادخ  ریشمش  ، دوب يریـشمش  نوچ  اه  هنحـص  مامت  رد  وادودز  یم  ص )  ) ربمایپ
کی زا  - .درادـن هار  وا  رد  یتلالـض  یهارمگ و  چـیه  هک  اریز  دـشابن  هاـتوک  وا  شهوکن  يارب  هک  تسا  یتـسد  مادـک  یگدوسرف  هن 

هاگهانپ فرط 
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اب ودش  یم  دودسم  وا  هلیـسو  هب  طوقـس  كانـسرت  ياه  هنخردوب  نیگمهـس  نید  نافلاخم  يارب  یفرط  زا  ودوب  نارادـنید  يارب  ینما 
.دش یم  داجیا  نمشد  نیمزرس  رد  ذوفن  وا  دوجو 

مود تمسق 

ودـیچیپ مه  رد  ار  اهنآ  همه  جاوما  نوچ  ، ردـب رد  مه  دـحا و  رد  مهدـندروآ  موجه  هراوس  هدایپ و  ردـب  دـحا و  دربن  رد  هک  هاگ  نآ 
هیاس رد  هک  دندوب  نینوخ  راتشک  زا  ییاه  هناشندش  ورمع  نفدم  وا  ياناوت  تسد  هب  هک  قدنخ  وربیخ  ، ریـضنلا ینب  ، نینح گنج  زور 

ار وا  ودرب  نیب  زا  ار  اهنآ  یتخس  مغ و  دنوادخ  هک  ییاه  هنحصدش  عفد  ناناملسم  زا  شگنرنوخ  ياه  هزین  ماف و  خرـس  ياهریـشمش 
! تسا روآ  تفگش  ، رما ندوب  هبتشم  ، لاح نیا  اب  ، دینادرگ زوریپ 

تدم رد  ص )  ) ربمایپ زا  ع )  ) یلع تباین  دروم  نآ  : تسا هدش  رداص  یـصاخ  دروم  رد  ثیدـح  نیا  هک  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم 
تباین شراـگدرورپ  هاـگ  هدـعو  هب  وا  نتفر  تدـم  رد  ع )  ) یـسوم زا  نوراـه  هک  يروط  ناـمه.تسا  كوبت  هلمح  ماـگنه  وا  تبیغ 

.درادن تلالد  یلک  تروص  هب  ص )  ) ربمایپ زا  ع )  ) یلع تباین  رب  ثیدح  نیا  هک  دوب  دهاوخ  نآ  يراتفگ  نینچ  يانعم  و.درک 

ار یلع  ص )  ) ربمایپ شنیزگ  رب  ثیدـح  تلالد  دراد  میمـصت  هک  دـیوگب  یـسک  لدـج  باـب  زا  ار  ینخـس  نینچ  تسا  نکمم  يرآ 
دنک رود  شیلصا  يانعم  زا  ار  ثیدح  دهاوخ  یمن  هک  یـسک  يارب  بلطم  نآ  هب  تبـسن  ثیدح  نیا  تلالد  نکیلو.درامـشب  دودرم 

زا يدرف  ره  نتفرگ  بیاـن  دـننام  تباـین  نیا  تقیقح  رد  ، دوب یـصاخ  دروـم  رد  ع )  ) یلع نتفرگ  بیاـن  دوـصقم  رگا  و.تسا  نشور 
يزایتما و هنوگ  چیه  ع )  ) یلع نداد  رارق  نیـشناج  يارب  و.درک  یم  دوخ  نیزگیاج  هنیدم  رد  ار  نانآ  ص )  ) ربمایپ هک  دوب  باحـصا 

ربمایپ هک  ار  یناسک  مامت  و.دوب  یمن  یصاخ  فده  ای 
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یتسارب.دـندوب یم  ع )  ) یـسوم هب  تبـسن  نوراـه  هلزنم  هـب  ص )  ) ربماـیپ هـب  تبـسن  ، دوـب هداد  رارق  دوـخ  ياـج  هـب  هنیدـم  رد  (ص )
ار هطفرع  نبا  ،و  تفر ردب  گنج  هب  هک  یعقوم  ار  هبابل  وبا  ص )  ) ربمایپ هک  دنا  هدرک  شومارف  دنا  هدز  ار  فرح  نیا  هک  ینادنمشناد 

رذوبا و.درک  نییعت  دوخ  ياج  هب  هنیدم  رد  ، درق يذ  نایحل و  ینب  ، هظیرق ینب  ياهگنج  مایا  رد  ار  موتکم  ما  نبا  ،و  لدـنجلا همود  زور 
رد ار  هناجد  وبا  ،و  هکم حتف  رد  ار  مهر  وبا  ، ءاضقلا هرمع  مایا  رد  ار  طبضالا  نبا  ، ربیخ گنج  رد  ار  هلیمن  قلطـصملا و  ینب  زور  رد  ار 

تقوم نانیشناج  نیا  زا  یصخش  هب  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  یسک  ایآ.داد  رارق  دوخ  نیشناج  ( 16  ) عادولا هجح  تدم 
متح روطب  ؟ یتسه ع )  ) یـسوم هب  تبـسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  وت  : دشاب هدومرف  دندوب ) باحـصا  نیرتهب  زا  هک  نیا  اب   ) دوخ

.تسا هدرکن  ار  راک  نیا 

يربهر و  ع )  ) یلع تلیضف  نالعا  يارب  يربنم  ناونع  هب  ار  نآ  هداد و  رارق  هلیسو  ار  تبسانم  نیا  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  نیا  تقیقح 
توبن يانثتسا  و.تسا  هدرب  راک  هب  ، تسا ص )  ) ربمایپ بیان  اهنت  وا  هک  نیا  مه  شدوخ و  يارب  وا  ندادرارق  نیـشناج  تما و  يارب  وا 

یم ص )  ) ربمایپ هک  تسا  نیا  تقیقح  سپ.دنک  یم  تیافک  یلع  هب  هدش  هداد  ماقم  تیمومع  رب  یلیلد  ناونع  هب  ، فیرش ثیدح  رد 
يربهر هماع و  تباین  ، ترازو ، يردارب تهج  رد  تسا ، ع )  ) یـسوم هب  تبـسن  نوراه  هلزنم  هب  وا  هب  تبـسن  ع )  ) یلع هاگیاج  : دـیامرف

یلع ندوب  مورحم  هک  دراد  تلالد  ینـشورب  ثیدـح  هک  نیا  رب  هوالع.تسا  هتـشاد  نوراه  هک  توبن  زج  هب  يرگید  ماقم  ره  تما و 
تسا ور  نآ  زا  هکلب  ، تسوا ندوبن  هتسیاش  لیلد  هب  هن  ، توبن زا  (ع )

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 691 

http://www.ghaemiyeh.com


هبطخ زا  یکی  رد  دوـخ  ع )  ) یلع و.دوـب  ربماـیپ  ع )  ) یلع هنیآ  ره  دوـبن  اـیبنالا  متاـخ  وا  رگا.تسا  ناربماـیپ  متاـخ  ص )  ) دـمحم هک 
یم منیب  یم  ار  هچنآ  ،و  يونـش یم  مونـش  یم  نم  ار  هچنآ  وت  یلع  اـی  :» دوـمرف توـبن  زاـغآ  رد  ص )  ) ربماـیپ هک  ، تسا هتفگ  شیاـه 

رد تفر  هاگ  هدعو  هب  هک  يزور  ع )  ) یسوم شردارب  زا  نوراه  تباین  هتبلا  ( 17 « ) .ینارگید زا  رتهب  اما  یتسین  ربمایپ  وت  نکیلو  ، ینیب
یـسوم يارب  ماع  بیاـن  وا  هک  ییاـج  نآ  زا  ، دوب لیئارـسا  ینب  مدرم  ناـیم  وا  یعیبط  هاـگیاج  هکلب.دوبن  تقوم  تباـین  کـی  تقیقح 

یم وا  نیزگیاج  دوخ  یلک  هفیظو  زا  یـشخب  ناونع  هب  یعیبط  تروص  هب  وا  بیاـن  ، تشاد تبیغ  تما  تسرپرـس  هاـگ  ره  دـیدرگ و 
: تسا هدوب  لیئارسا  ینب  همه  ربهر  یسوم  نوچمه  نوراه  هک  دنک  یم  نایب  نآرق  هک  میتفگ  شیپ  رد  ام  و.دش 

تـسد هک  مهد  یم  رارق  یطلـست  نت  ود  امـش  يارب  مزاس و  یم  دنمورین  تردارب  هلیـسو  هب  ار  تیوزاب  : دومرف ( » یـسوم هب  دـنوادخ  )
دمحم ربمایپ  صخـش  دـننام  هب  وا  سپ  تسا  هاگیاج  نامه  ياراد  یلع  هاـگ  ره  »و  .دـیزوریپ ناـتناوریپ  امـش.دسرن و  امـش  هب  ناـشیا 

بیان وا  هک  اریز  تسوا  هماع  تباین  زا  یشخب  یعیبط و  يرما  وا  ندوبن  ماگنه  هب  وا  زا  شتباین  تسا و  ناناملسم  مامت  رادمامز  (ص )
مکاح و هک  تشذگ  ناترظن  زا  سابع  نبا  ثیدح  رد  نآ و  نایب  زا  ص )  ) ربمایپ فده  زا  یـشخب  دوب  نیا  و.تسا  تلود  نآ  سیئر 

یسوم هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  هک  یتسین  یـضار  وت  ایآ  : » دومرف ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربمایپ هک  دندرک  لقن  دمحا  ماما 
نم نیشناج  وت  هک  نیا  رگم  مورب  نم  تسین  راوازس  هک  اقح  ؟ یتسین ربمایپ  وت  هک  نیا  زج  یشاب 
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وبا رـسمه  میلـس  ما.تسا  هدومرف  نایب  كوبت  دادـیور  ریغ  رد  ار  تلزنم  ثیدـح  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  يروآ  دای  هب  مزـال  »و  .یـشاب
هب ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدرک  لقن  - تفر یم  وا  رادـید  هب  تشاد و  یم  یمارگ  ار  وا  ص )  ) ربمایپ صخـش  هک  ینز  - يراـصنا بویا 

ع)  ) یسوم هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبسن  وا  ،و  تسا نم  نوخ  يو  نوخ  نم و  تشوگ  یلع  تشوگ  ، میلـس ما  يا  :» دومرف وا 
لاـس تشه  توخا  هلاـسم  : ) دومرف یلع  هب  يردارب  نییعت  زور  ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  هدرک  لـقن  ساـبع  نبا  زا  يربـط  ( 18 « ) .تسا

نارجاـهم و ناـیم  نم  هک  یعقوم  دوخ ) ردارب  هب  يردارب  تبح  دـننام  یلع  هب  تقفـش  رظن  زا   ) یلع اـی  ( »... دوب كوبت  هلمح  زا  شیپ 
هب نم  هب  تبسن  هک  یهاوخ  یمن  ایآ  ؟ يدش تحاران  ایآ  ، مدرکن رارقرب  اهنآ  زا  یـسک  اب  وت  نایم  مدرک و  رارقرب  يردارب  نامیپ  راصنا 

( . 19 ( »؟ دوب دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نیا  زج  یشاب  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم 

: تسا هدرک  تیاور  رایط ) رفعج  رسمه   ) سیمع رتخد  ءامسا 

زا سپ  يربمایپ  هک  نیا  زج  یتسه  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  وت  : دومرف یم  یلع  هب  هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  »
هیـضق ریغ  رد  ص )  ) ربماـیپ زا  ار  تیاور  نیا  وا  سپ  تسا  هدوبن  كوبت  هلمح  رد  ءامـسا  هک  تسا  یعیبط  و  ( 20 « ) دمآ دهاوخن  نم 
تحص ینشور  مغر  یلع  - ار تلزنم  ثیدح  هنوگچ  نادنمشناد  هدوت  هک  دنام  یم  تفگش  رد  هدنناوخ  یهاگ  و.تسا  هدینش  كوبت 

هک میوگب  دیاب  یمارگ  هدنناوخ  نیا  هب  .دنا  هتسنادن  وا  تفالخ  و  ص )  ) ربمایپ زا  ع )  ) یلع ینیـشناج  رب  لیلد  - ثیدح تلالد  دنس و 
رد ناشـصالخا  رد  فعـض  اـی  داـنع و  هجیتـن  ص )  ) ربماـیپ دوـصقم  رب  ثیدـح  تل  هـب  تبـسن  نادنمـشناد  هورگ  نـیا  یفنم  عـضوم 

تقیقح يوجتسج 
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زا ص )  ) ربمایپ دوب  دقتعم  هک  دندرک  یم  یگدـنز  یعامتجا  رد  نادنمـشناد  هدوت  نیا  هک  تسا  نیا  هداتفا  قافتا  هچنآ  نکیلو.تسین 
ثیداحا هک  ص )  ) ربمایپ نایب  نیا  جوم  رگا  هک  مراد  داقتعا  نم  و.تسا  هدرکن  نییعت  ینیشناج  هب  دوخ  زا  سپ  ار  یـسک  هتفر و  ایند 

رگا سپ  .دـنتفرگ  یمن  ثیدـح  نیا  هب  تبـسن  یعـضوم  نانچ  نادنمـشناد  هورگ  نآ  ، دیـسر یم  رکب  وبا  هب  ، تسا نآ  رگناـیب  تلزنم 
زا سپ  هک  نیا  زج  یشاب  یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  هک  یهاوخ  یمن  وت  ایآ  ، رکب وبا  يا  : دوب هتفگ  ص )  ) ربمایپ

ربماـیپ هک  نیا  رب  تسا  نشور  یلیلد  تراـبع  نیا  هک  دـنداد  یمن  هار  دوخ  هب  يدـیدرت  روهمج  ياـملع  ، دـمآ دـهاوخن  يربماـیپ  نم 
ناـنچ رکب  وبا  هب  ص )  ) ربماـیپ رگا  هک  میوگ  یم  دوخ  هبوـن  هب  نم  !و  تسا هدرک  نییعت  ینیـشناج  هب  دوـخ  زا  سپ  ار  رکب  وـبا  (ص )

.تسا هدومرف  نییعت  دوخ  ینیشناج  هب  ار  رکب  وبا  ص )  ) ربمایپ هک  مدروآ  یم  نامیا  دوب  هدومرف 

ییاسن ماـما.تسا  هتفگ  نخـس  ناناملـسم  يارب  هبترم  کـی  زا  شیب  نوراـه  و  ع )  ) یلع ماـقم  تهباـشم  زا  ص )  ) ربماـیپ تقیقح  رد 
میتی كرتخد  تلافک  هراب  رد  ع )  ) یلع ماما  اب  هثراح  نب  دـیز  بلاط و  یبا  نب  رفعج  یتقو  هک  تسا  هدرک  لقن  هیولعلا  صئاصخ  » رد

نوراه هلزنم  هب  نم  هب  تبسن  وت  ! یلع ای  :» تفگ ، درک ناونع  هک  یبلاطم  نمض  ص )  ) ربمایپ ، دندرک ادیپ  فالتخا  ادهـشلا  دیـس  هزمح 
ربمایپ هک  دنا  هدرک  لقن  راجن  نبا  باقلالا و  » رد يزاریـش  ینکلا و  » رد مکاح  ، ردـب نب  نسح  و  ( 21 « ) ...یتسه ع )  ) یسوم هب  تبسن 
نامیا زا  درف  نیتسخن  وت  یلع  ای  :» دومرف ع )  ) یلع هب  - دـندوب ربمایپ  دزن  هک  حارجلا  نب  هدـیبع  وبا  رمع و  ، رکب وبا  - هک یلاح  رد  (ص )

هلزنم هب  نم  هب  تبسن  وت  ، یناملسم نیلوا  ناگدنروآ و 
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یلع هب  يردارب  نامیپ  زور  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  تسا  هدـش  لـقن  یفوع  نب  دـیز  زا  و  ( 22 « ) ...یتسه ع )  ) یسوم هب  تبـسن  نوراه 
رگم متخادنین  ریخات  ار  وت  يردارب  نامیپ  ، دنگوس تسا  هداتـسرف  قحب  ارم  هک  ییادـخ  هب  :» دومرف يرجه ) لوا  لاس  رد   ) مالـسلا هیلع 
ردارب وت  و.دمآ  دهاوخن  نم  زا  سپ  يربمایپ  هک  نیا  زج  یتسه  ع )  ) یسوم هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  وت  و.مدوخ  يارب 

(23 « ) ...ینم ثراو  و 

هلزنم هب  ص )  ) ربماـیپ هب  تبـسن  ع )  ) یلع هک  نیا  رب  دـنراد  نشور  تلـالد  ، ما هدرکن  لـقن  هک  یثیداـحا  زا  اـهنیا  زج  ثیداـحا و  نیا 
ربمایپ ماع  بیان  وا  سپ.دراد  - يربمایپ زج  هب  - تسا هتشاد  نوراه  هک  ار  بتارم  نآ  مامت  تسا و  هدوب  ع )  ) یـسوم هب  تبـسن  نوراه 

.تساهنآ و همه  تعاطا  دروم  ناناملـسم و  همه  رادمامز  ص )  ) ربمایپ صخـش  نوچمه  وا  و  ( . صاخ دروم  کی  رد  هن   ) تسا (ص )
اهراب ص )  ) ربمایپ.تسا هدوبن  شراوگرزب  ربمایپ  هب  ادـخ  بناج  زا  یحو  قیرط  زا  زج  تسا  هدـش  تمحرم  وا  هب  هک  يرادـمامز  نیا 

هراب رد  ص )  ) ربمایپ اج  نآ  رد  هک  يدروم  نیرخآ  يدایز و  دراوم  رد  و.تسا  هتفگ  نخـس  نوراه  و  ع )  ) یلع هاگیاج  يدننامه  زا 
ناـمه رد  یهاـم  دـنچ  زا  سپ  و.تسا  هدوب  ترجه  زا  سپ  مهن  لاـس  زا  بجر  هاـم  رد  كوبت  هلمح  زور  تفگ  نخـس  عوضوم  نیا 
تءارب هروس  ات  دتسرف  یم  ار  رکب  وبا  هک  یماگنه  نآ  ، تسا هتفرگ  ار  عضوم  نیمه  هیبش  یعـضوم  هک  مینیب  یم  ار  ص )  ) ربمایپ لاس 

.دنک تءارق  نایجاح  يارب  ار 

؟ تسا هدوب  رارق  هچ  زا  ناتساد  نآ  هک  مینیبب  دیاب  لاح  سپ 

اهتشون یپ 

هیآ 30. ( 20  ) هط هروس  -1

،ج 5 ص 24. يراخب حیحص  -2

3-ص 131.

4-ج 3 ص 133.

5-ج 3 ص
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6-ج 2 ص 176.

7-ج 15 ص 176.

8-ج 1 ص 175،177،179،182.

9-ج 1 ص 45.

( . لاس 1967 ، رصم هلاجفلا  پاچ   ) 10-ج 5،ص 302

،ج 6،ص 33-3. دنسملا -11

12-ج 3 ص 109.

هیآ 32-30. ( 20  ) هط هروس  -13

هیآ 138. ( 7  ) فارعا هروس  -14

هیآ 35. ( 28  ) صصق هروس  -15

زا کی  ره  هب  تمیزع  ماگنه  ص )  ) ربمایپ هک  ار  يدارفا  مان  هک  اـج  نآ  تسا  هدروآ  دوخ  هریـس  رد  ماـشه  نبا  ار  اـه  نیا  ماـمت  -16
.تسا هدرب  مان  درک ، یم  نییعت  هنیدم  رد  دوخ  ياج  هب  تدم  نآ  هلصاف  رد  اه و  هوزغ 

.هغالبلا جهن  ، هعصاق هبطخ  -17

( . دمحا ص 33 دنسم  مجنپ  دلج  هیشاح  ، لامعلا زنک  رصتخم   ) تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  یلیقع  -18

.لامعلا زنک  رصتخم  -19

.دنا هدرک  لقن  »ج 6 ص 369  دنسملا » رد ار  نآ  دننام  دمحا  ماما  باعیتسالا ج 3 ص 198 و  » رد ربلا  دبع  نبا  -20

نیدلا ص 25-176. فرش  دیس  تاعجارملا  -21

ثیدح 603. هرامش  لامعلا ج 16  زنک  -22

ثیدح 919. هرامش  لامعلا ج 1 ص 41  زنک  -23
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مشش یس و  لصف 

تلاسر غیلبت  ادا و  ثیدح 

دنکب يراک  نم  فرط  زا  درادن  قح  یسک  ، منادناخ زا  يدرم  زج 

: تسا هدرک  لقن  رکب  وبا  زا  « دنسملا » رد دمحا  ماما 

تکرـش جـح  مسارم  رد  دـیابن  یکرـشم  چـیه  دـعب  هب  لاسما  زا  : داتـسرف هکم  مدرم  يارب  يرازیب  نامرف  اـب  ار  رکب  وبا  ( ، ص  ) ربماـیپ »
ربمایپ ،و  وا نایم  هک  یسک  ره  و.دوش  یمن  تشهب  دراو  یسک  ، ناملسم يدرف  زج  ،و  دنک هناخ  فاوط  هنهرب  درادن  قح  یـسک  ،و  دنک

ناکرـشم زا  شربمایپ  دـنوادخ و  و.تسا  مرتحم  ، تدـم ياـضقنا  اـت  ناـمیپ  نآ  ، تسا هدـش  هتـسب  یـضرعت  مدـع  ناـمیپ  ص )  ) ادـخ
نامرف دوخ  نادرگرب و  ار  رکب  وبا  سرب و  وا  هب  : دومرف یلع  هب  ص )  ) ربمایپ هک  دوب  هدرب  هنیدـم  یلزنم  هس  ات  : دـیوگ رکب  وبا.دـنرازیب 

ص)  ) ربماــیپ دزن  رکب  وـبا  هـک  یماــگنه  و.درک  لــمع  ص )  ) ربماــیپ روتــسد  هـب  یلع  سپ  : دــیوگ رکب ) وــبا  ، ) ناــسرب ار  تءارب 
تسیرگ و ، تشگرب
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تـسادخ رما  نکیل  ،و  دوب هدادن  خر  وت  رد  يا  هدیدپ  چیه  یبوخ  زج  : دومرف ؟ دوب هدش  ادـیپ  یـصقن  نم  رد  هللا  لوسر  ای  : درک ضرع 
عیمج زا  شیوخ  دنس  هب  كردتسملا  » دوخ حیحـص  رد  مکاح  ( 1 « ) .دنکن غالبا  نم  نادـناخ  زا  يدرم  ای  نم و  زج  یـسک  ار  نآ  هک 
مدرم تمـس  هب  يرازیب  نامرف  اب  ار  رمع  رکب و  وبا  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  :» تفگ يو  هب  رمع  نب  هللا  دـبع  تسا  هدرک  لـقن  یثیل  رمع  نب 

وبا يا  ، متـسه یلع  نم  داد : باوج  ؟ یتـسه هک  وت  : دـنتفگ ، دیـسر يا  هراوـس  ناـهگان  هک  دـندوب  نتفر  لاـح  رد  ناـشیا  ، داتـسرف هکم 
يزیچ یبوخ  زج  مسق  ادخ  هب  : داد باوج  ع )  ) یلع ؟ ما هدرک  هچ  نم  رگم  : تفگ رکب  وبا  ! هدـب نم  هب  يراد  هارمه  هک  ار  يا  همان  ، رکب
ضرع ص )  ) ربماــیپ تمدــخ  هـب  ،و  دنتــشگرب هنیدــم  هـب  رمع  رکب و  وـبا  ، درب تـفرگ و  ار  هماــن  یلع  سپ.مـناد  یمن  نـم  يرگید 

قح تنادـناخ  زا  يدرم  ای  تدوخ و  زج  یـسک  دـنا  هتفگ  نم  هب  نکیلو.تسا  ریخ  امـش  يارب  : دومرف ؟ میا هدرک  هچ  اـم  رگم  : دـندرک
(2 « ) .دنک غالبا  ار  مایپ  وت  بناج  زا  درادن 

هکم مدرم  يارب  رکب  وبا  هلیـسو  هب  ار  تءارب  هروس  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدرک  لـقن  ع )  ) یلع زا  دوخ  صیاـصخ  باـتک  رد  ییاـسن 
رکب وبا  هب  دیسر  ع )  ) یلع.ربب هکم  مدرم  يارب  دوخ  ریگب و  ار  همان  دومرف : وا  هب  و.تشاد  لیسگ  ار  ع )  ) یلع وا  یپ  رد  دعب  ،و  داتسرف
لزان يزیچ  نم  دروم  رد  : درک ضرع  ص )  ) ربمایپ هب  ، دوب نیگمغ  هتفرگ و  هک  یلاح  رد  تشگزاـب  رکب  وبا  تفرگ و  وا  زا  ار  هماـن  و 

( . 3  ) دنک غالبا  ار  نآ  منادناخ  زا  یکی  ای  نم  دوخ  هک  تسا  هدیسر  روتسد  هک  نیا  رگم  تسین  يزیچ  ، هن : دومرف ؟ تسا هدش 

دوخ دنس  هب  يذمرت 
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یـسک :» دومرف دیبلط و  ار  وا  دـعب  داتـسرف و  رکب  وبا  اب  ار  تءارب  هروس  ص )  ) ربمایپ : تفگ هک  ، تسا هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  زا 
(4 « ) .داد وا  هب  ار  همان  تساوخ و  ار  یلع  سپ.تسین  راک  نیا  هتسیاش  منادناخ  زا  يدرف  ای  نم و  زج 

ادـخ ربماـیپ  رب  تءارب  هروس  هک  یتقو  : » دومرف وا  هک  تسا  هدرک  لـقن  ع )  ) رقاـبلا یلع  نب  دـمحم  رفعج  وبا  زا  هریـسلا  » رد ماـشه  نبا 
نیا رگا  هللا  لوسر  ای  : دندرک ضرع.دنک  رازگرب  مدرم  اب  ار  جح  مسارم  ات  دوب  هداتـسرف  ار  قیدص  رکب  وبا  البق  وا  ،و  دـش لزان  (ص )
یلع دعب  ،و  دنکب يراک  نم  فرط  زا  درادن  قح  یـسک  منادناخ  زا  يدرم  رج  : دومرف ؟ دـش یم  هچ  يداتـسرف  یم  رکب  وبا  اب  ار  هروس 

رتش رب  هک  یلاح  رد  ع )  ) یلع سپ...ورب  هکم  بناج  هب  ، تءارب هروس  زاـغآ  ناتـساد  نیا  اـب  : دومرف وا  هب  تساوخ و  ار  بلاـط  یبا  نب 
یلع ؟ ربنامرف ای  ییاورنامرف  ایآ  : تفگ رکب  وبا  ، دیـسر رکب  وبا  هب  هار  نایم  رد  ات  ، دـش راپـسهر  دوب  راوس  ص )  ) ربماـیپ هتفاکـش  شوگ 

اپ هب  ع )  ) یلع ، دیـسر هفرع  زور  اـت...دروآ  اـج  هب  جـح  مـسارم  مدرم  يارب  رکب  وـبا  دـنتفر و  ود  ره  دـعب  ،و  ربناـمرف داد : باوـج  (ع )
(5 « ) ...درک مالعا  مدرم  هب  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  روتسد  تساخ و 

راکنا ، درک يروآ  دای  سابع  نبا  هک  یتقو  مه  رمع.دوب  مدرم  زا  یهوبنا  روضح  رد  هک  اریز  تسا  هدوب  روهـشم  دادیور  نیا  ارهاظ  و 
مولظم کی  تلاح  رد  زج  ار  یلع )  ) تقیفر نم  ، سابع رسپ  يا  تفگ : نم  هب  ، رمع :» تسا هدرک  لقن  ریز  حرـش  هب  سابع  نبا.دیزرون 

دعب دز و  فرح  شدوخ  اب  یتعاس  درکادج و  متـسد  زا  ار  شتـسد  ، نادرگرب وا  هب  ار  شقح  سپ  نینمؤملا ! ریما  ای  : متفگ...منیب یمن 
هک یتقو.داتسیا 
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ار وا  هک  نیا  رگم  ، دـشاب هدـش  شیوخ  قح  زا  ار  وا  مدرم  يریگولج  ثعاب  يزیچ  منک  یمن  روصت  ، ساـبع رـسپ  : تفگ ، مدیـسر وا  هب 
ار وا  ، دریگب وت  قیفر  زا  ار  تءارب  هروس  دنداد  روتـسد  وا  هب  هک  یعقوم  شربمایپ  ادخ و  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  : متفگ...دـنتفای نس  مک 

(6 « ) .متشگرب مه  نم  تفر و  باتش  اب  دینادرگرب و  نم  زا  ار  دوخ  يور  سپ.دندرمشن  لاس  مک 

مدـمآ و هکم  هب  :» تفگ وا  هک  تسا  هدرک  لقن  کـلام  نب  ثرح  زا  دوخ  دنـس  هب  بلاطلا ص 151  هیافک  » رد یعفاش  یجنگ  ظـفاح 
دوخ ار  ع )  ) یلع زا  تلیـضف  راهچ  : تفگ ؟ يا هدینـش  ع )  ) یلع يارب  یتلیـضف  ایآ  : متفگ وا  هب  ، مدرک تاقالم  ار  صاقو  یبا  نب  دـعس 

ربمایپ ، منک رمع  ایند  رد  ع )  ) حون ترـضح  رمع  ردق  هب  هک  نیا  زا  نم  دزن  دوب  رتبوبحم  ، متـشاد ار  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  ، مدوب دـهاش 
ص)  ) ربمایپ.دوب هدومیپ  هار  زور  هنابش  کی  هک  نیا  زا  دعب  ، داتسرف شیرق  ناکرـشم  تمـس  هب  تءارب  هروس  اب  ار  رکب  وبا  ص )  ) ادخ
رد وا  دـنادرگرب و  ار  رکب  وبا  ع )  ) یلع سپ  ، نک غـالبا  ار  نآ  دوخ  ،و  ریگب ار  تءارب  هروس  ورب و  رکب  وبا  یپ  رد  : دومرف ع )  ) یلع هب 

يزیچ یبوخ  ریخ و  زج  : دوـمرف ؟ تسا هدـش  لزاـن  ییحو  نم  هراـب  رد  اـیآ  هللا  لوـسر  اـی  : تفگ تشگزاـب و  تسیرگ  یم  هک  یلاـح 
(7 « ) ...منادناخ زا  : تفگ ای  ،و  مدوخ زا  يدرم  ای  مدوخ و  رگم  دنک  غیلبت  نم  فرط  زا  دناوت  یمن  هتبلا  .تسین 

وبا هچ  ،و  دشاب هدش  لزان  جح  رفـس  هب  وا  نتفر  زا  سپ  تءارب  هروس  ای  ،و  دـشاب هداتـسرف  تءارب  هروس  اب  ار  رکب  وبا  ص )  ) ربمایپ هچ 
نیا هک  هچنآ  ، دشاب هدنام  یقاب  جح ، یتسرپرس  تمس  رد  ای  دشاب و  هتشگرب  هار  نیب  زا  رکب 
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قح - وا نادـناخ  زا  ای  وا و  زا  يدرم  زج  - یـسک هک  تسا  هدومرف  نالعا  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  نیا  دـنراد  رظن  قافتا  نآ  رب  ثیداحا 
ناـمرف هب  لـمع  نیا  هک  تسا  هدـمآ  ساـبع  نـبا  ثیدـح  لوا و  ثیدـح  ود  رد  و   ) درادـن وا  بناـج  زا  ار  يراـک  ماـجنا  اـی  غـیلبت و 

.تسا هدوب  بلاط  یبا  نب  یلع  درم  نآ  و  ( . تسادخ

زا درادن  قح  یسک  نم ) نادناخ  زا  ای  و   ) نم زا  يدرم  زج  : مینک كرد  ترابع  نیا  زا  ار  ص )  ) ربمایپ دوصقم  مینک  یم  یعس  نونکا 
.دنکب يراک  نم  فرط 

ار يزیچ  وا  لمع  ای  هتفگ و  زا  درادن  قح  - وا نادناخ  زا  يدرم  زج  - یـسک هک  تسا  هدوبن  نیا  ص )  ) ربمایپ دوصقم  هک  تسا  یعیبط 
هک اریز.تسا  حـضاو  فرح  نیا  نالطب.دـننک  لـقن  وا  زا  يزیچ  هک  دوب  مارح  ناناملـسم  رگید  رب  شنادـناخ  زجب  هن  رگا  ، دـنک لـقن 
زج هک  تسا  هدوبن  نیا  ترابع  نآ  زا  ص )  ) ربماـیپ فدـه  زین  و.دـنناسرب  ناـبیاغ  هب  نارـضاح  دـیاب  تسا : هدومرف  یم  ص )  ) ربماـیپ

ناـهاشداپ و دزن  کـیپ  ناوـنع  هـب  ار  يداـیز  هدـع  هـک  اریز.دـناسرب  مدرم  هـب  ار  وا  ماـیپ  درادـن  قـح  یــسک  ، يو نادـناخ  زا  يدرم 
.دندوبن شنادناخ  دارفا  زا  نانآ  زا  مادک  چیه  هک  داتسرف  صاخشا  لیابق و  نایاورنامرف و 

،و دشاب وا  هدنیامن  دناوت  یمن  یعرـش  میلاعت  رد  یـسک  - شنادناخ زا  يدرم  زج  - هک تسا  هدوب  نیا  ص )  ) ربمایپ دوصقم  تقیقح  رد 
هچنآ نکیلو  ، دننک لقن  ص )  ) ربمایپ لامعا  اه و  هتفگ  زا  دـنراد  قح  مدرم  رگید  سپ.ددرگ  وا  نیزگیاج  ناناملـسم  عجرم  ناونع  هب 

نیب هجیتن  رد  دوش و  یم  هبتـشم  ناـیوار  رب  رما  اـهتقو  رتـشیب  و.تسرداـن  اـی  دـشاب و  تسرد  تسا  نکمم  دـننک  یم  لـقن  ناـشیا  هک 
ور نیا  زا  و.دیآ  یم  دوجو  هب  ضقانت  ناشیا  تایاور 
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و.دنوش وا  نیزگیاج  تعیرش  غلبم  کی  دننامه  دشاب و  ص )  ) ربمایپ هدنیامن  ناناملسم و  يارب  یمومع  عجرم  دنناوت  یمن  مادک  چیه 
.تسوا نادناخ  زا  يدرم  دوش  یم  ص )  ) ربمایپ نیزگیاج  هک  یسک 

هب انـشآ  و  ص )  ) ربمایپ ملع  لماح  دیاب  ددرگ  یم  وا  نیزگیاج  دـهد و  یم  ماجنا  ار  يراک  ص )  ) ربمایپ بناج  زا  هک  یـسک  یتسارب 
اهتنـس یحو و  دـصاقم  مامت  زا  مه  تسا و  هدومرف  نایب  اهتنـس  زا  هک  ار  هچنآ  ره  هدـش و  لزان  ربماـیپ  رب  یحو  ناونع  هب  هچنآ  ماـمت 

یم هـک  اـج  نآ  تـسا  هدوـب  نـیمه  ص )  ) ربماـیپ فدـه  و.دوـشن  هبتـشم  وا  رب  ص )  ) ربماـیپ تاراـبع  یناـعم و  و.دـشاب  هدوـب  هاـگآ 
«. .دوش دراو  نآ  هزاورد  زا  دیاب  ددرگ  ملع  رهش  دراو  دهاوخب  سک  ره  ، تسا رهش  نآ  هزاورد  یلع  مملع و  رهش  نم  :» دیامرف

ود همطاـف و  ، یلع : دنتـسه نت  راـهچ  شنادـناخ  ياـضعا  هک  تسا  هدوـمرف  مـالعا  اـم  هـب  ، دوـخ تاـیح  ناـمز  رد  ص )  ) ربماـیپ هـتبلا 
هلمج زا  ، دنتـشاد بلطم  نیا  رب  تلالد  هک  میدرک  ناگدنناوخ  میدقت  يدایز  ثیداحا  مود  لصف  رد  ام  ،و  نیـسح نسح و  ، ناشدنزرف

نامنادـنزرف و میناوخب  ات  دـییایب  : وگب سپ  :» دـش لزاـن  هیآ  نیا  نوچ  و  :» تسا هدرک  لـقن  صاـقو  یبا  نب  دعـس  زا  ملـسم  هک  یتیاور 
راهچ نیا  نایم  و  ( 8 « ) .نم نادناخ  دننانیا  ایادخ  راب  :» تفگ دیبلط و  ار  ع )  ) نیسح نسح و  ، همطاف ، یلع ، ادخ لوسر  « ...ار ناتنادنزرف 

رد.دـندوب كدوک  ود  نامز  نآ  نیـسح  نسح و  هک  اریز  دوب  بلاط  یبا  نب  یلع  وا  ،و  دوبن درم  کـی  زج  ص )  ) ربماـیپ ناـمز  رد  نت 
ماـجنا نم  فرط  زا  يراـک  درادـن  قح  یـسک  منادـناخ  زا  يدرم  زج  :» تراـبع رد  لـجر  هملک  زا  ص )  ) ربماـیپ فدـه  تروـص  نیا 

هروس هک  دوب  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدوبن  ع )  ) یلع زج  یسک  « .دهد
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يو نادـنواشیوخ  زا  وا  هـک  لـیلد  نـیا  هـب  ار  دوـخ  زا  تباـین  هـک  تـسا  هتــساوخن  ص )  ) ربماـیپ و.داتــسرف  وا  هلیــسو  هـب  ار  تءارب 
زایتما مدرم  رگید  رب  يدنواشیوخ  لیلد  هبار  دوخ  نادنواشیوخ  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ص )  ) ربمایپ اریز.دنک  یلع  هب  رصحنم  ، تسا

ار یتاقبط  فـالتخا  عفر  هدرک و  يا  هلیبق  ياهبـصعت  نتـشادرب  ناـیم  زا  هب  توعد  ار  مدرم  همه  هک  تسا  یـسک  دوخ  وا  هچ  ، دـشخب
تـساوخ هب  هن  تسا و  هدوب  ادـخ  رما  هب  هک  دـنبلطم  نیا  يایوگ  سابع  نبا  ثیدـح  نینچمه  لوا و  ثیدـح  ود.تسا  هدومرف  نالعا 

ار ص )  ) ربمایپ نادناخ  رگید  ار و  وا  دوخ  هک  نیا  رگم  دشخب  يرترب  مدرم  رگید  رب  ار  ع )  ) یلع تسا  هتساوخ  یمن  دنوادخ  و.رـشب 
.تفگ میهاوخ  نخس  هراب  نیا  رد  نیلقث  ثیدح  زا  نتفگ  نخس  ماگنه  هب  ام  و.تسا  هتشاد  كاپ  يدیلپ  عون  ره  زا 

هدنیامن هک  دنتشادن  قح  وا  زج  ، ناناملسم زا  سک  چیه  و.تسا  یلع  ص )  ) ربمایپ نیزگیاج  اهنت  هک  دنراد  تلالد  ثیداحا  نیا  يرآ 
زا نم  تسا و  نم  زا  یلع  : دومرف یم  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  مدینـش  :» دـیوگ هدرک و  لقن  هداـنج  نب  یـشبح.دنوش  ص )  ) ادـخ لوسر 

دیوگ یم  تسا و  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  ( 9  ) دوخ ننس  رد  يذمرت  «، .دنکب يراک  نم  فرط  زا  درادن  قح  یلع  زج  یسک  میوا و 
دنچ هب  ( 11  ) دوخ دنـسم  رد  دـمحا  ماما  و  ( 10  ) دوخ ننـس  رد  هجام  نب  دـمحم  و.تسا  تسرد  روآ و  تفگـش  ، وکین ثیدـح  نیا 

.دنا هدرک  لقن  قیرط 

ادخ ربمایپ  ادخ و  يوریپ  ع )  ) یلع زا  يوریپ  هک  دنبلطم  نیا  رگنـشور  ثیداحا  نیا  رد  ص )  ) ربمایپ زا  یلع  یگدنیامن  هماع و  تباین 
،و تسادخ ص )  ) ربمایپ ادخ و  ینامرفان  وا  ینامرفان  و 
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ادخ و یتسود  ع )  ) یلع یتسود  ،و  تسادخ ربمایپ  ادخ و  هب  مانـشد  ، وا هب  مانـشد  ادـخ و  ربمایپ  ادـخ و  زا  ییادـج  وا  زا  ندـش  ادـج 
: تفگ وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  رذوبا  زا  كردتسملا  » رد مکاح.تسادخ  ربمایپ  ادخ و  اب  ینمشد  وا  اب  ینمشد  ادخ و  ربمایپ 

ار ادـخ  ینامرفان  ، دـنکب ارم  ینامرفان  سک  ره  تسا و  هدرک  تعاطا  ادـخ  زا  ، دـنک يوریپ  نم  زا  سک  ره  :» دومرف ص )  ) ادـخ ربماـیپ 
ینامرفان ، دربن ناـمرف  ع )  ) یلع زا  سک  ره  تسا و  هدرک  تعاـطا  نم  زا  تقیقح  رد  ، دـنک تعاـطا  ع )  ) یلع زا  هک  ره  و.تسا  هدرک 

رب حرـش  رد  یبهذ  یلو  دنا  هدرکن  لقن  ار  نآ  يراخب  ملـسم و  ، تسا ربتعم  ثیدـح  نیا  ياهدنـس  : دـیوگ یم  مکاح  « .تسا هدرکارم 
هک تسا  هدرک  لقن  هراب  نیا  رد  ار  ثیداحا  زا  يرامش  دوخ  كردتـسم  رد  مکاح.تسا  هدرمـش  ربتعم  حیحـص و  ار  نآ  كردتـسم 

.تسا ربمایپ  اب  ینمشد  ، وا ینمشد  و  ص )  ) ربمایپ اب  یتسود  ع )  ) یلع نتشاد  تسود  و  ص )  ) ربمایپ رب  مانشد  ع )  ) یلع رب  مانشد 

هن تسا  ینید  یهقف و  روما  رد  یلع  تماما  رب  لیلد  ص )  ) ربمایپ بناج  زا  غیلبت  راک و  ماجنا  ثیداحا  هک  دیوگب  تسا  نکمم  یسک 
موزل رب  لیلد  هک  ثیداحا  نیرخآ  نکیلو.دوش  یمن  وا  تفالخ  رب  لیلد  تیاور  نیا  سپ  ، تسایـس تموکح و  رد  وا  تماما  رب  لـیلد 
نامه تسه  زین  یـسایس  يرادا و  روما  لماش  تسوا  زا  ییادج  ینامرفان و  تمرح  نینچمه  ،و  ادخ ربمایپ  زا  تعاطا  دننام  ، وا تعاطا 

لیصفت هب  هراب  نیا  رد  ام  و.درادن  دوجو  مالـسا  رد  ایند  نید و  نیب  ییادج  هک  نآ  رب  هوالع...دوش  یم  یهقف  روما  لماش  هک  يروط 
: تفگ میهاوخ  نخس  نیلقث  ثیدح  ثحبم  رد 

تسا هدوب  يرجه  مهن  لاس  جح  مسوم  رد  تءارب  هروس  دادیور 
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یمومع ینارنخس  تروص  هب  هک  نشور  ییاهترابع  اب  عادولا  هجح  يادا  زا  سپ  يرجه  مهد  لاس  رد  ص )  ) ربمایپ هک  مینیب  یم  ام  و 
زور نامه  زور  نآ.دنک  یم  نایب  ار  بلطم  نامه  اج  همه  رد  اهلسن و  مامت  زا  ناناملسم  هدوت  هب  باطخ  رازگجح  نارازه  روضح  رد 

.تسا مخ  ریدغ 

شخب ود  ره  هک  نیا  مغر  یلع  - مینک یم  یعـس  تسا  هدوـب  هچ  تاـنایب  نیا  زا  ص )  ) ربماـیپ فدـه  مینک  تباـث  هک  نیا  يارب  اـم  و 
.مینک میسقت  شخب  ود  هب  - تسا هدمآ  ثیدح  کی  رد  تاقوا  رتشیب 

.تیالو ثیدح  نیلقث و  ثیدح  زا  : دنترابع شخب  ود  نآ 

اهتشون یپ 

1-ج 1 ص 3.

2-ج 3 ص 51.

3-ص 20.

( . يدابآ ج 2 ص 343 زوریف  هسمخلا  لئاضف   ) يذمرت ج 2 ص 183 حیحص  -4

5-ج 2 ص 547.

دیدحلا ج 3 ص 105. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  -6

ینیما ج 1 ص 40. همالع  ریدغلا  -7

ملسم ج 15 ص 176. حیحص  -8

( . ثیدح 3803 هرامش   ) 9-ج 5 ص 300

ثیدح 119. هرامش  10-ج 1 ص 44 

11-ج 4 ص 165-164.

متفه یس و  لصف 

نیلقث ثیدح 

لوا تمسق 
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هک ار  هچنآ  ص )  ) ربمایپ ،و  داتفا قافتا  هک  دوب  نامه  دـتفیب  قافتا  ، دوب راوازـس  هچنآ  هک  ، دـش نشور  میدرک  لـقن  نونک  اـت  هچنآ  زا 
ینعی ، درک یم  باجیا  ناناملـسم  زاـین  قطنم  ،و  دـندوب هتفرگ  رب  رد  تلود  تما و  هک  یمهم  طیارـش  شینید و  لوصا  ،و  هفیظو قطنم 

راب اـهنیا  ماـمت.داد  ماـجنا  ، دزوماـیب اـهنآ  هب  ار  يوبن  حیحـص  ياهتنـس  دـیجم و  نآرق  دـصاقم  هک  ناناملـسم  يارب  یعجرم  باـصتنا 
راظتنا هک  دوب  يزیچ  نامه  نیا.دنک  نییعت  تما  يربهر  يارب  ییاوشیپ  دوخ  زا  سپ  ات  داد  یم  رارق  ص )  ) ربمایپ ندرگ  هب  یتیلوؤسم 
ناشیا يربهر  يارب  ار  یسک  دوخ  زا  سپ  هک  تخاس  علطم  ار  ناناملسم  فلتخم  قرط  هب  ص )  ) ربمایپ.داتفا قافتا  نامه  تفر و  یم 
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ناشیا ياوشیپ  ع )  ) یلع هک  دوب  هدرک  غالبا  ناناملسم  هب  اهنآ  رد  ص )  ) ربمایپ هک  یتانایب  زا  عون  راهچ  نونک  ات.تسا  هدرک  باختنا 
دراو نآ  رد  زا  دـیاب  دراد  ملع  دـصق  سک  ره  هک  درک  نـالعا  داد و  رارق  شناد  رهـش  هزاورد  ار  وا  هک  هاـگ  نآ  : میدرک لـقن  تـسا 

مالعا ناشیا  هب  يدایز  دراوم  رد  و.تسوا  هفیلخ  یـصو و  ، ریزو ، ردارب ع )  ) یلع هک  درک  مالعا  مدرم  هب  هناـخ  نمجنا  زور  رد  و.دوش 
هک دـناسر  مدرم  عـالطا  هب  و.تسا  ع )  ) یـسوم هب  تبـسن  نوراـه  هلزنم  هب  ، وا هب  تبـسن  ، توبن زج  زیچ  همه  رد  ع )  ) یلع هک  ، دوـمرف

ع)  ) یلع تعاطا  و.دنک  مادقا  ع )  ) یلع ای  وا  دوخ  زج  یعرـش  هفیظو  ماجنا  رد  دناوت  یمن  یـسک  هک  تسا  هداد  نامرف  وا  هب  دنوادخ 
ادخ بناج  زا  یحو  هلیـسو  هب  زج  ( ، ص  ) ربمایپ و.تسادخ  ربمایپ  ادخ و  ینامرفان  ع )  ) یلع ینامرفان  ادخ و  ربمایپ  ادخ و  زا  تعاطا 

عالطا وا  هب  ینـشور  یحو  هلیـسو  هب  دـنوادخ  رگا  تشاد  ناـکما  هنوگچ  هنرگ  ،و  درک یمن  يراـج  ناـبز  رب  ار  یمهم  تاـنایب  نینچ 
دنک نالعا  ص )  ) ربمایپ ، درک دهاوخن  تفلاخم  ادخ  ربمایپ  میلاعت  ادخ و  رما  اب  شا  هدنیآ  یگدنز  رد  زگره  ع )  ) یلع هک  دوب  هدادـن 

،و تسا حـضاو  یتلاسر  نمـضتم  دوخ  ترابع  نیا  سپ.تسادـخ  ینامرفان  ع )  ) یلع ینامرفان  ادـخ و  تعاـطا  ع )  ) یلع تعاـطا  هک 
تدـم نآ  ماـمت  رد  هک  درک  یگدـنز  لاـس  یـس  دودـح  ص )  ) ربماـیپ زا  سپ  ع )  ) یلع اریز  ، تفاـی ققحت  ماـیپ  نآ  هک  تسا  نشور 

ادـخ و اب  شیگدـنز  رد  يا  هظحل  تشاذـگ و  ص )  ) ربمایپ ياپ  ياج  اپ  دـص  رد  دـص  نوچ  دوب  گرزب  ربمایپ  زا  یکچوک  ياـمیس 
.درکن تفلاخم  ادخ  ربمایپ 

ثیداحا زا  عون  راهچ  زا  نونکات  يرآ 
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هتبلا.دراد رب  رد  ار  نیلقث  ثیداحا  هک  مییوگ  یم  نخـس  ، رگید یعون  زا  رگید  یترابع  زا  نونکا  مه  میا و  هتفگ  نخـس  ص )  ) ربماـیپ
ياهلـصف رد  ار  اهنآ  همه  ای  یخرب و  رگید  راب  ،و  میداد رارق  هدـنناوخ  ربارب  رد  باتک  نیا  مود  لصف  رد  ار  ثیداحا  نآ  زا  يرادـقم 

هتـشذگ ياهلـصف  رد  ثیداحا  نیا  زا  هک  ار  هچنآ  هرابود  ، میزاسن راوشد  هدـنناوخ  يارب  ار  بلطم  هک  نیا  يارب  و.میدرک  نایب  رگید 
.مییازفا یم  اهنآ  رب  ، میا هتشونن  شیپ  رد  هک  یثیداحا  زا  ، تسا مزال  هک  ار  هچنآ  مینک و  یم  وگزاب  ، میدوب هداد  رارق  وا  لباقم 

ار ادخ  ربمایپ  :» تفگ وا  هک  تسا  هدرک  لقن  يراصنا )  ) هللا دبع  نب  رباج  زا  دوخ  ننس )  ) حیحص رد  يذمرت  یسیع  نب  یسیع  وبا  ماما 
یم هک  مدینـش  ، دـناوخ یم  هبطخ  ، دوب شماف  درز  رتش  رب  راوس  هک  یلاـح  رد  مدـید  يرجه ) مهد  لاـس  رد  عادولا  هجح   ) جـح عقوم 
زیچ نآ  : دـش دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـینزب  گـنچ  اهنادـب  رگا  هک  متـشاذگ  ورف  ار  يزیچ  امـش  نیب  رد  نم  اـنامه  ، مدرم يا  :» دوـمرف

ع)  ) یلع زا  لقن  هب  هیوهار  نبا  دوخ و  یلاما  رد  یلماـحم  ، مصاـع نبا  ، ریرج نبا  ( 1 « ) .منادناخ ، مترتع ادـخ و  باتک  زا  تسا  ترابع 
تـسرپ رـس  ع ) )  ) یلع  ) نیا سپ  تسوا  تسرپرـس  شلوسر  ادخ و  هک  ار  یـسک  ره  :» دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دنا  هدرک  تیاور 

باتک زیچ  نآ  دـیوشن و  هارمگ  نآ  زا  سپ  زگره  دـینز  گنچ  نادـب  هک  یتقواـت  متفگ  كرت  ار  يزیچ  امـش  ناـیم  رد  نم  و.تسوا 
نب دیز  زا  يذـمرت  و  ( . 2 « ) .تسا نم  نادناخ  رگید  امـش و  تسد  هب  شرگید  رـس  کی  ادخ و  تسد  هب  نآ  رـس  کی  هک  تسادخ 

امش نایم  رد  هک  یتسارب  :» دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مقرا 
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يرگید زا  رتگرزب  ود  نآ  زا  یکی  دیوش ، یمن  هارمگ  زگره  نم  زا  دعب  ، دیا هدز  گنچ  نادب  هک  یتقو  ات  مراذـگ  یم  یقاب  ار  يزیچ 
ضوح رانک  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  زگره  ،و  منادناخ نم  ترتع  ،و  نیمز ات  نامسآ  زا  هدیشک  ینامسیر  ادخ  باتک  : تسا

زا باب  نیمه  رد  و  :» دیوگ يذمرت  ( 3 « ) .درک دیهاوخ  راتفر  اهنآ  هراب  رد  نم  ياج  هب  هنوگچ  دـیرگنب  سپ  ، دـندرگ زاب  نم  هب  رثوک 
: تفگ وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مقرا  نب  دیز  زا  مکاح  »و  ...دیسا نب  هفیذح  مقرا و  نب  دیز  ، دیعس وبا  ، رذوبا

رداص گرزب  ییاهنابیاس  ندرک  اپ  رب  روتـسد  ، دـمآ دورف  مخ  ریدـغ  ، لـحم رد  تشگرب و  عادولا  هجح  زا  ص )  ) ربماـیپ هک  یماـگنه 
رد.ما هتفگ  کیبل  ار  قح  توعد  نم  دـنا و  هدـیبلط  ارم  هک  ییوگ  : » دومرف هاگنآ  دـش ) زیمت  اهنابیاس  ریز   ) دـندش اپ  رب  اهنابیاس  ، درک

گرزب و يادــخ  باــتک  : تــسا يرگید  زا  رتــگرزب  اــهنآ  زا  یکی  هــک  مراذــگ  یم  یقاــب  ردـــقنارگ  یـــش ء  ود  امـــش  ناــیم 
رانک هک  نیا  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  زگره  اهنآ  اریز  ، درک دیهاوخ  راتفر  هنوگچ  اهنآ  اب  نم  زا  دعب  دینک  هاگن  سپ  ، منادناخ ، مترتع

ریدـغ زور  هچنآ  نمـض  رد  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدرک  لقن  مقرا  نب  دـیز  زا  مکاح  زین  و  ( 4 « ) ...دنوش هدـنادرگ  زاب  نم  رب  ضوح 
نآ ،و  دـیوش یمن  هارمگ  زگره  ، دـینک يوریپ  اهنآ  زا  رگا  هک  مراذـگ  یم  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  مدرم  يا  :» دومرف درک  داریا  مخ 

( . 5 « ) ...تسا نم  ترتع  منادناخ  ادخ و  باتک  ود 

مخ هک  یبآ  عضوم  رد  هنیدم  هکم و  نیب  رد  ص )  ) ادخربمایپ :» تفگ وا  ، تسا هدرک  تیاور  مقرا  نب  دیز  زا  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم 
سپس ، تخادرپ هظعوم  هب  تفگ و  ساپس  ار  يادخ  ، دناوخ هبطخ  تساخ و  - اپب تیعمج  نایم  ، دش یم  هدیمان 
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کیبل ار  قح  توعد  دـیایب و  مغارـس  هب  يدـنوادخ  کـیپ  هک  تسا  کـیدزن  ، متـسه يرـشب  مه  نم  ، مدرم يا  ناـه  : دـعب اـما  :» دومرف
ار ادخ  باتک  سپ  ، تسا ینـشور  تیاده و  نآ  رد  هک  ، ادخ باتک  تسخن  ، مراذگ یم  ردقنارگ  یـش ء  ود  امـش  نایم  رد  نم.میوگ 

ادخ دای  هب  ار  امش  نم  ، نم نادناخ  :و  دومرف سپس  درک ، نآ  رب  قیوشت  ادخ و  باتک  رب  دیکات  یهگناو.دینزب  گنچ  نآ  هب  دیریگب و 
( . 6 [« ) درک رارکت  ار  هلمج  نیا  هبترم  هس  ] .منادناخ هراب  رد  مزادنا  یم 

یش ود  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدرک  لقن  ثیدح  لوا  رد.دبای  یم  نآ  رد  یصقن  ، دنک تقد  دیز  زا  لقن  هب  ملسم  تیاور  رد  سک  ره 
نیمود : دیوگب هک  دوب  بسانم  ، دسر یم  دوخ  نادـناخ  رکذ  هب  هک  یعقوم  و.ادـخ  باتک  تسخن  : تفگ تشاذـگ و  یقاب  ردـقنارگ  ء 

ادـخ دای  هب  شنادـناخ  هراـبرد  ار  مدرم  هبترم  هس  دـعب  منادـناخ و  :و  دومرف هکلب  ، تفگن نینچ  وا  نکیلو  ، رگید :و  دـیوگب اـی  ،و  اـهنآ
يوریپ رب  نتشاداو  تلع  نتفگ  زا  سپـس  شنادناخ  هراب  رد  ناشیا  نتخادنا  ادخ  دای  هب  دروم  رد  ار  تلع  هک  دوب  راوازـس  و.تخادنا 
يزاین ص )  ) ربمایپ هک  نیا  اب  ، تسا ینشور  تیاده و  نآرق  هک  درک  نایب  نینچ  ار  تلع  نآرق  دروم  رد  هک  اریز.دیوگب  زین  - نآرق زا 

رد ینـشور  تیادـه و  هک  تسناد  یم  یناملـسم  ره  اریز.تشادـن  نآرق  زا  يوریپ  ترورـض  رب  ینبم  یلیلد  هنوگچیه  يروآ  داـی  هب 
ررکم رکذت  لیلد  سپ  .دوب  تیب  لها  هراب  رد  مدرم  يروآدای  نامه  ، دـنک يروآدای  ار  نآ  لیلد  هک  دوب  راوازـس  هچنآ  و.تسا  نآرق 

؟ دوب هچ  دکؤم  و 

هب زج  نآرق  ؟و  درک یم  يوریپ  نآرق  تقیقح  زا  وا  هک  یلاح  رد  ، دـندوب ص )  ) ربمایپ نادـنواشیوخ  ناشیا  هک  دوب  تهج  نیا  هب  اـیآ 
ربمایپ هنوگچ  سپ  دشخب  یمن  زایتما  یسک  رب  ار  یسک  اوقت 
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هتـساوخ ص )  ) ربمایپ هک  نیا  ای  ؟ دنتـسین رتاـناد  رتراـکزیهرپ و  نارگید  زا  هک  یتروص  رد  ، دـشخب زاـیتما  نارگید  زا  ار  ناـشیا  (ص )
زا ینمیا  ثعاب  تیب  لها  يوریپ  اریز  ، دـنیوج لسوت  زین  وا  تیب  لها  هب  دـننز  یم  گـنچ  نآرق  هب  هک  يروط  ناـمه  ناناملـسم  تسا 
درک لقن  وا  هک  دـنا  هدرک  لقن  دـیز  لوق  زا  نایوار  زا  يدایز  دادـعت  مکاح و  ، يذـمرت هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  ؟و  تسا یهارمگ 

رگیدکی زا  ترتع  نآرق و  تسا و  یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاب  ترتع  نآرق و  زا  يوریپ  : هک دومرف  نالعا  دوخ  نایب  رد  ص )  ) ربمایپ هک 
زا دوخ  دنـس  هب  دیز  زا  دمحا  ماما  ملـسم و  هک  تسا  نیا  دسر  یم  رظن  هب  هچنآ  و.دنوش  دراو  نم  رب  ضوح  رانک  ات  دنوش  یمن  ادج 

ماما لتاق  ربمایپ و  نادـناخ  نمـشد  دایز  نبا  و.تسا  هدوب  دایز  نب  هللا  دـیبع  نامز  رد  وا  دـنا و  هدرک  لـقن  ار  تیاور  ناـیح  نب  دـیزی 
نیلقث ثیدح  مامت  هک  دیسرت  یم  دایز  نبا  تردق  زا  تسا  هدش  لقن  وا  زا  تیاور  هک  نایح  نب  دیزی  ای  مقرا  نب  دیز.دوب  ع )  ) نیسح

لقن دوخ  حیحص  رد  ملسم  هک  یتروص  هب  دیز  لوق  زا  نایح  نب  دیزی  زا  ثیدح  لقن  زا  سپ  ، دوخ دنـسم  رد  دمحا  ماما  ، دنک لقن  ار 
: تفگ وا  هب  مقرا  نب  دیز  : دیوگ یم  ، تسا هدرک 

ام ، ینک یم  تیاور  ای  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  وت  هک  تسیچ  ثیداحا  نیا  : تفگ ، مدمآ وا  دزن  داتـسرف  نم  لابند  دایز  نب  هللا  دیبع  »
هب هتفگ و  نخس  نآ  زا  ام  يارب  ص )  ) ادخ ربمایپ  : تفگ دیز  ؟ دشاب یضوح  ياراد  تشهب  رد  ص )  ) ربمایپ هک  میتفاین  ادخ  باتک  رد 

تسد زا  ار  تلقع  هدش و  ریپ  وت  ، ییوگ یم  غورد  : تفگ دایز ) نب  هللا  دیبع   ) .تسا هداد  هدعو  ام 
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یم هک  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  زا  ملد  يادـیوس  اـب  مشوـگ و  ود  اـب  ما  هدینـش  ار  ثیدـح  نآ  نـم  هـک  یتـسارب  تـفگ : دـیز )  ) .يا هداد 
نتـشادن لوبق   . مدـنب یمن  غورد  ادـخ  لوسر  رب  نم  و.دـننک  رپ  منهج  شتآ  زا  ار  شهاگنمیـشن  ، ددـنبب غورد  نم  رب  سک  ره  : دومرف

رد ادخ  ربمایپ  هتفگ  لماش  تسا  هدرک  لقن  دیز  هچنآ  هک  دناسر  یم  ، تشهب رد  ادخ  ربمایپ  يارب  ار  یضوح  دوجو  دایز  نب  هللا  دیبع 
نکیلو  « .دـنوش دراو  نم  رب  ضوـح  راـنک  هک  نیا  اـت  دـنوش  یمن  ادـج  مه  زا  زگره  ود  نآ  هـتبلا  :» تـسا هدوـب  ترتـع  نآرق و  هراـب 

.دنک لقن  ار  اهنآ  نایح  نب  دیزی  ات  تسا  هدش  عنام  هیما  ینب  يراوخنوخ 

یم نیـشناج  ود  امـش  ناـیم  رد  نـم  :» دوـمرف ص )  ) ربماـیپ هـک  تـسا  هدرک  تـیاور  تباـث  نـب  دـیز  زا  دوـخ  دنـسم  رد  دـمحا  ماـما 
یمن ادج  رگیدکی  زا  ود  نآ  زگره  ، درک دیهاوخ  تیاعر  نم  زا  سپ  ار  اهنآ  قح  هنوگچ  دـیرگنب  سپ.مترتع  ادـخ و  باتک  : مراذـگ

هدوملا عیبانی  » رد هک  يروط  نامه  نیدـقعلا  رهاوج  » رد یعفاش  يدوهمـس  ( 7 « ) .دـندرگ زاب  نم  رب  ضوح  رانک  رد  هک  نیا  ات  دـنوش 
تفرگ و ار  یلع  تسد  مخ  ریدـغ  زور  ص )  ) ادـخ ربمایپ  :» تفگ ص )  ) ربماـیپ رـسمه  هملـس  ما  هک  تسا  هدرک  لـقن  ، هدـمآ ص 40 

رورـس ع )  ) یلع سپ  منم  شیـالوم  رورـس و  هک  ار  سک  ره  : دومرف هاـگ  نآ.دـش  رادومن  شلغب  ریز  يدیفـس  هک  درک  دـنلب  يدـحب 
زا زگره  ود  نآ  مترتـع و  نآرق و  : مراذـگ یم  اـج  هب  دوـخ  زا  سپ  ردـقنارگ  یـش ء  ود  امـش  ناـیم  ، مدرم يا  : تـفگ دـعب  و.تـسوا 
ادخ لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  يردخ  دیعس  وبا  زا  دمحا  ماما  ( 8 « ) .دندرگ زاب  نم  رب  ضوح  رانک  هک  نیا  ات  دنوشن  ادج  رگیدکی 

قح توعد  هک  تسا  کیدزن  :» دومرف
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هب اناد  نابرهم  يادخ  و.نم  نادناخ  ، مترتع گرزب و  يادخ  باتک  ، مراذگ یم  ردقنارگ  یش ء  ود  امش  نیب  رد  نم  و.میوگ  کیبل  ار 
اهنآ هراـبرد  نم  زا  سپ  هک  دـینک  هجوت  سپ.دـندرگ  زاـب  نم  رب  ضوح  راـنک  اـت  دـنوشن  ادـج  مه  زا  زگره  ود  نآ  هک  داد  ربخ  نم 
لقن دیـسا  نب  هفیذح  زا  ص 348 ) ص 209 و ج 7  ج 5   ) هیاـهنلا هیادـبلا و  باـتک  رد  ریثک  نبا  ( 9 « ) .درک دـیهاوخ  راتفر  هنوگچ 

: دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  تسا  هدرک 

هنوگچ اهنآ  هراب  رد  نم  زا  سپ  هک  دـینک  هجوت  سپ.مسرپ  یم  ردـقنارگ  ود  نآ  زا  ، دـیوش دراو  نم  رب  هک  یعقوم  امـش  زا  نم  و  »...
تـسامش تسد  هب  رگید  فرط  ادخ و  تسد  هب  نآ  فرط  کی  هک  يا  هلیـسو  تسادـخ  باتک  نامه  ، ربکا لقث.درک  دـیهاوخ  راتفر 

يادـخ هک  یتسارب.تسا  نم  نادـناخ  ، مترتع نامه  ، رغـصا لقث  و.دـیدرگن  نوگرگد  هدـشن و  هارمگ  ات  ، دـیزیوایب نادـب  ار  دوخ  سپ 
هفیذح زا  رکاسع  نبا  ار  ثیدـح  نیا  »و  .دـندرگ دراو  نم  رب  ضوح  رانک  ات  دـنوش  یمن  ادـج  زگره  اهنآ  هک  داد  ربخ  اناد  نابرهم و 

( . 10  ) تسا هدرک  لقن  دیسا  نب 

ار نیلقث  ثیدـح  هتبلا.تسا  ثیدـح  نیا  ناـیوار  زا  دیـسا  نب  هفیذـح  هک  تسا  هتفگ  دوخ  حیحـص  رد  يذـمرت  هک  میدرک  لـقن  اـم 
ثیداحا هلمج  زا  مک  تسد  ای  و.تسا  هدش  هدرمش  هرتاوتم  ثیداحا  هلمج  زا  هک  تسور  نآ  زا  و.دنا  هدرک  لقن  هباحص  زا  يرایـسب 

یم تاجن  ثیدح  ، تسا نیلقث  ثیدح  هیبش  نومضم  تهج  زا  هک  یثیداحا.تسا  یعطق  ص )  ) ربمایپ زا  شرودص  هک  يا  هضیفتـسم 
ره :» تفگ دوب  هتفرگ  ار  هبعک  رد  - هک یلاح  رد  وا  هک  تسا ) هدرمش  حیحص  و   ) هدرک لقن  رذوبا  زا  ار  نآ  دوخ  دنـس  هب  مکاح.دشاب 

سپ دسانش  یم  ارم  هک 
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نیب رد  نم  نادناخ  لثم  ناه  : دومرف یم  هک  مدینش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا.مرذوبا  نم  سپ  دسانـش  یمن  سک  ره  و.منم  هک  دسانـش  یم 
« .دش قرغ  درک  نآ  زا  يراد  دوخ  هک  ره  تفای و  تاجن  دش  راوس  نآ  هب  سک  ره.تسا  حون  موق  هب  تبـسن  حون  یتشک  دننامب  امش 

( . 11)

ریبز نبا  ساـبع و  نبا  زا  ار  نآ  دـننام  زازب  و.تسا  هدرک  لـقن  سنا  زا  دوـخ  خـیرات  ص 91  رد ج 12  ار  ثیدـح  نیا  لـثم  بیطخ 
بحم ،و  ربلا دـبع  نبا  میعن و  وبا  نینچمه  و.تسا  هدرک  لقن  هنوگ  ناـمه  يردـخ  دیعـس  وبا  رذوبا و  زا  ، ریرج نبا  زین  و.تسا  هدروآ 
تـسا هدـمآ  ثیدـح  نیا  رد  هک  يوبن  تراـبع  زا  دوصقم  و  ( . 12  ) دـنا هدرک  تیاور  ار  ثیدـح  نیا  رگید  يرایـسب  يربط و  نیدـلا 

.تسا هدوب  رظن  دروم  نیلقث  ثیدح  رد  هک  تسا  نامه 

هکلب.تشاذگن یقاب  دوخ  زا  دعب  يربهر  نودب  ار  شتما  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  رب  دـنراد  تلالد  حـضاو  روطب  تاجن  نیلقث و  ثیداحا 
و.تسا یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاـب  ناـشیا  تعاـطا  يوریپ و  تسوا و  كاـپ  نادـناخ  نیب  رد  تما  يربـهر  هـک  دوـمرف  نـالعا  اهنادـب 

ضرف زین  نانآ  رس  تشپ  رد  تکرح  تیب و  لها  زا  يوریپ  نینچمه.تسا  بجاو  یناملسم  ره  رب  نآرق  زا  يوریپ  هک  تسین  يدیدرت 
ثعاـب ص )  ) ربماـیپ نادـناخ  يوریپ  هاـگ  ره  و.دـشخب  تاـجن  یهارمگ  زا  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  تما  تاـبجاو  نیرتمهم  زا  و.تسا 

هک دـنراد  تلالد  ینـشورب  ثیداحا  نیا  و.دربب  نامرف  دـنک و  تعاطا  اهنآ  زا  هک  تسا  بجاو  تما  رب  سپ  تسا  یهارمگ  زا  ینمیا 
روتسد هب  یحو و  رب  ینتبم  ، یهلا یباختنا  هکلب  يرشب  باختنا  کی  هن  تما  يربهر  يارب  ار  دوخ  ترتع  ص )  ) ربمایپ شنیزگ 
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هک تساناد  نابرهم  دنوادخ  تقیق  رد.دندرگ  یمن  ادج  زگره  ترتع  نآرق و  دـیوگ  یم  رگا  ص )  ) ربمایپ سپ.تسا  هدوب  دـنوادخ 
.دنوش هدنادرگ  زاب  وا  رب  ضوح  رانک  ات  ، دنریذپان ییادج  اهنآ  هک  تسا  هداد  ربخ  وا  هب 

دوبن نکمم  رـشب  کی  ناونع  هب  ص )  ) ربمایپ اریز.تسا  یحـضاو  ییوگ  بیغ  هدـنرادرب  رد  ثیداحا  نیا  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال 
ود زونه  نیسح ) نسح و   ) شا هداوناخ  ياضعا  زا  نت  ود  هک  یتروص  رد  ، دش دنهاوخن  ادج  نآرق  زا  هدنیآ  رد  شتیب  لها  دنادب  هک 

ربمایپ تافو  زا  سپ  ناشیا  زا  یناسک  ،و  تسا لماش  ار  باختنا  دروم  هداوناخ  مامت  ثیدـح  هک  یلاح  رد.دـندوب  لاـس  درخ  كدوک 
ماما لسن  زا  رگید  ناماما  قداص و  رفعج  ماما  ،و  رقاب دـمحم  ماما  ، نیـسحلا نب  یلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  دـننام  دـندمآ  اـیند  هب  (ص )

.مالسلا مهیلع  قداص 

ناشیا زا  کی  چیه  و.دـندوب  اوقت  شناد و  ، یکاپ يوگلا  ناماما  نیا  مامت  اریز  ، تفای ققحت  لماک  روطب  ربخ  مایپ و  نآ  هک  یتسارب  و 
تنـس ادخ و  باتک  زا  يوریپ  روتـسد  هک  یثیدح  اب  نیلقث  ثیدح  هک  دنا  هدرک  روصت  يرایـسب  و.دشن  ادج  نآرق  زا  زور  کی  یتح 

دوخ هریـس  رد  ماشه  نبا  میتفگ  هک  اج  نآ  میدرک  لقن  شیپ  رد  هک  تسا  یثیدح  نامه  نیا  و.دراد  دروخرب  ، دهد یم  ار  ادخ  ربمایپ 
نم ! دیـشیدنیب نم  نخـس  هرابرد  مدرم  يا  :»... دومرف دوخ  عادولا  هجح  هبطخ  رد  ص )  ) ربمایپ هک  دـنا  هدرک  لقن  اطوملا  رد  کـلام  و 

نآرق : اراکشآ تسا  يرما  ، دیوش یمن  هارمگ  زگره  دینزب  گنچ  نادب  رگا  هک  متشاذگ  ياج  رب  ار  يزیچ  امـش  نایم  رد.مدرک  غالبا 
هملک ملـسم ، يراخب و  ثیدح  رد  و.درادن  یتسرد  دنـس  تسا و  هلـسرم  تیاور  نیا  هک  تسا  نتفگ  هتـسیاش  »و  ...شربمایپ تنـس  و 

ناشیا ثیدح  تشادن و  دوجو  تنس 
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ترابع و  .دینک ) هعجارم  عادولا ص 184  هجح  زا  متـشه  ءزج  جح  باتک  رد  ملـسم  ثیدح  هب   ) دوب هدرک  افتکا  ادخ  باتک  رکذ  هب 
هب »و  ادخ باتک  دش : دیهاوخن  هارمگ  زگره  دینز  گنچ  نادب  رگا  هک  متـشاذگ  یقاب  ار  يزیچ  امـش  نایم  رد  نم  و  :» تسا نینچ  نآ 

ینعم هرابرد  ، دوب هتفای  رودص  ص )  ) ربمایپ زا  حیحـص و  رگا  هک  مینک  لمع  روط  نامه  تیاور  نیا  اب  هک  تسا  نیا  بسانم  لاح  ره 
.میدرک یم  ثحب  نآ  دافم  و 

مود تمسق 

ود نآ  هب  ندز  گـنچ  هک  يو  نـالعا  تنـس و  نآرق و  هب  ندز  گـنچ  دروم  رد  ص )  ) ربماـیپ روتـسد  هک  دـنا  هدرک  روصت  یهورگ 
نآ مـالعا  ترتـع و  نآرق و  زا  يوریپ  دروـم  رد  ص )  ) ربماـیپ روتـسد  اـب  ثیدـح  نـیا  ياـضتقم  هـب.تسا  یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاـب 

مادک ره  هکلب  دنرادن  يدروخرب  هنوگ  چیه  - ثیدح ود  نیا  ياضتقم  هب  - تسا یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاب  اهنآ  زا  يوریپ  هک  ترضح 
.تسا يرگید  لمکم 

هدوب نیا  ص )  ) ربمایپ دـصق  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  تنـس  باتک و  هب  ندز  گنچ  ثیدـح  هک  میدرک  نایب  مود  یـس و  لصف  رد  اـم 
دروم ، نامگ هب  هک  هچنآ  زا  هن  نآرق و  صخشم  ياهفده  زا  نینچمه  نآ و  ياهنونظم  زا  هن  تنس و  تامولعم  زا  ناناملـسم  هک  تسا 
اهتقو رتشیب  ثیداحا  زا  یضعب  ،و  تسین یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاب  اهتنـس  یلامتحا  فده  زا  يوریپ  اریز  دننک ، يوریپ  تسا  نآرق  رظن 

تـسا تسرد  ثیداحا  نآ  زا  درب  یم  نامگ  هک  ار  هچنآ  نادنمـشناد  زا  يا  هتـسد  ره  هک  هاگ  نآ  دـنراد و  دروخرب  رگید  یـضعب  اب 
قح و دناوت  یمن  اههورگ  نیا  همه  يار  ، تسا نوگانوگ  اهنآ  تلالد  دنس و  رد  دیاقع  اهرظن و  هک  یتروص  رد  دریذپ  یم 
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مه ضراعتم  ثیداحا  رگا  یتح  ؟ دوش یم  هچ  یهارمگ  زا  ینمیا  سپ.دـنیاطخ  رب  اهنآ  همه  ای  اـهنآ و  زا  یـضعب  هکلب  دـشاب  تسرد 
نآ یتسرد  هک  يربخ  نینچ  زا  يوریپ  زاب  ، دشاب مولعمان  رتاوتم  ریغ  دحاو  ربخ  عون  زا  مه  نآ  ثیدح  کی  هکلب  دشاب  هتـشادن  دوجو 

و.دشابن قفاوم  ص )  ) ادخ ربمایپ  هدومرف  اب  تسا  نکمم  یلامتحا  ربخ  اریز.دشاب  یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاب  دـناوت  یمن  تسا  یلامتحا 
زا يوریپ  تسین ، نشور  اـهنآ  زا  دوصقم  هک  ینآرق  تاـیآ  یتـح  و.ضیفتـسم  ربـخ  هن  رتاوتم و  هن  دنتـسه  دـحاو  ربـخ  اهتنـس  رتـشیب 

یهلا دوصقم  هک  تسین  مولعم  اریز.دوش  یمن  یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاب  ، دننک یم  داهنشیپ  اهنآ  هرابرد  نارسفم  هک  یفلتخم  ياهلیوات 
رایتخا و هب  نادـقتعم  دـننک و  یم  لالدتـسا  تایآ  زا  یـضعب  رهاوظ  هب  ربج  هب  نالئاق  هک  مینیبب  اـم.تسا  اـهلیوات  نآ  زا  کـی  مادـک 
اب اهنآ  زا  مادک  ره  دننک و  یم  هلداجم  رگیدکی  اب  یمالـسا  فلتخم  ياههورگ.دـنیوج  یم  کسمت  يرگید  تایآ  رهاوظ  هب  يدازآ 

دوخ رظن  اب  قفاوم  یتیاور  ای  هیآ و  رهاـظ  هلیـسو  هب  ار  دوخ  ياعدـم  اـههورگ  نآ  زا  کـی  ره  دـنزیخ و  یم  رب  تفلاـخم  هب  نارگید 
زا ینمیا  نآ  وک  سپ.دزرو  یم  صالخا  ، تسا قح  ، دراد داـقتعا  هچنآ  هب  تبـسن  اـههورگ  زا  کـی  ره  و.دـهد  یم  رارق  دـییات  دروم 

ربمایپ هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا  ؟ داد یم  ار  نآ  هدعو  ام  هب  ، تنس باتک و  هب  ندز  گنچ  تروص  رد  ص )  ) ربمایپ هک  یهارمگ 
رما ام  هب  ص )  ) ربمایپ یتقو  اما.مینک  لمع  ، نآرق زا  لامتحا  دروم  دصاقم  كوکشم و  ثیداحا  هب  هک  دشاب  هداد  روتـسد  ام  هب  (ص )

یهارمگ لباقم  رد  یعقاو  نماض  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و   ) مینک لمع  نآرق  صخـشم  دـصاقم  مولعم و  ياهتنـس  قباطم  ات  دـنک 
تقیقح رد  سپ  دشاب ) یم 
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نیا زا  شخب  نآ  و.تسا  هتـشاذگن  یقاـب  اـم  يارب  صخـشم  مظنم و  یثیداـحا  وا  هک  اریز  ، تسا هدوـمرف  رما  نکمماـن  يرما  هب  ار  اـم 
.تسا هدنامن  اج  هب  ام  يارب  زین  میرک  نآرق  زا  يوبن  ریسفت  دنکدنا و  رایسب  ، دنتسه صخشم  مولعم و  رتاوت  هلیسو  هب  هک  اهتنس 

هلیـسو شتما  يارب  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  ملـسم  سپ  ، دـنک یمن  رما  تسا  نکمم  ریغ  هک  يراک  هب  ص )  ) ربمایپ ، میناد یم  ام  نوچ  و 
ود نآ  زا  یکی  ، تسوا ترتع  نامه  هلیـسو  نیا  و.تسا  هتـشاذگ  یقاب  ادخ  باتک  دصاقم  اهتنـس و  قیاقح  تخانـش  يارب  نشور  يا 
رد و.تسا  نآ  رگنایب  نیلقث  ثیدـح  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و.تسا  هتـشاذگ  یقاـب  تما  يارب  ص )  ) ربماـیپ هک  ردـقنارگ  یش ء 

گنچ ثیدح  لمکم  نیلقث  ثیدح  هکلب.درادن  نیلقث  ثیدح  اب  يدروخرب  تنـس  نآرق و  هب  ندز  گنچ  ثیدـح  سپ  تروص  نیا 
ثیدـح اـب  و.دوـب  دـهاوخ  نکمم  ریغ  رما  هب  روتـسد  ، ندز گـنچ  ثیدـح  ياـنعم  ، نـیلقث ثیدـح  نودـب  و.تـسا  نآ  رـسفم  ندز و 

هک دنک  یم  نایب  تما  يارب  نیلقث  ثیدح  هک  نیا  حیـضوت.دوب  دهاوخ  نکمم  یلمع  ماجنا  هب  روتـسد.ماصتعا  ثیدح  موهفم  ، نیلقث
رد - دهاوخب هک  ار  هچنآ  ناشیا  هلیـسو  هب  دناوت  یم  تما  سپ.دننآرق  دـصاقم  اهتنـس و  قیاقح  هب  هاگآ  یعبانم  هرهاط  ترتع  ياضعا 

تـسا نیمه  زین  و.تسا  یهارمگ  زا  تما  ینمیا  ثعاـب  هک  تسوـمه  ،و  دروآ تسد  هب  نید  روـما  هب  ملع  زا  - دـهاوخب هـک  یتروـص 
نآ زا  دیاب  دهاوخ  یم  یهاگآ  سک  ره  تسا و  نآ  هزاورد  یلع  مشناد و  رهـش  نم  :» دومرف هک  یماگنه  ص )  ) ربمایپ نایب  نومـضم 

دنراد رظن  ییاهن  فده  کی  هب  هجوت و  دصقم  کی  هب  دنگنهامه و  یگمه  دروم  نیا  رد  ص )  ) ربمایپ نانخـس  سپ  «. .دوش دراو  رد 
ياضعا زا  يوریپ  هب  تسا  تما  مازلا  فده  نآ  و 
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.دنتسه تنس  باتک و  ياهفده  هب  مدرم  نیرتاناد  وا  زا  سپ  هک  ربمایپ  كاپ  نادناخ 

میظنت زا  وا  دوجو  هکلب.تسین  ناناملـسم  يارب  اهتنـس  نیا  میظنت  زا  رت  هدـیاف  مک  تسا  اهتنـس  قیاقح  هب  ملاـع  هک  یـسک  دوجو  هتبلا 
تشادن دوجو  پاچ  هلیسو  هک  هاگ  نآ  ، دوب هدش  میظنت  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  اهتنس  رگا  اریز  ، تسا رتدنمدوس  ناناملسم  يارب  اهتنس 

بلاطم یتارییغت و  دوب  نکمم  ( ، دنشاب گنهامه  مه  اب  همه  هک  ددرگ  رداص  نوگمه  هخـسن  نارازه  ، تشاد یم  ناکما  هک  يروطب  )
نآ دننامه  ندروآ  زا  نارگید  ،و  تسا رتالاب  رشب  نخـس  زا  هک  دنتـسین  نآرق  دننام  اهتنـس  هک  نآ  حیـضوت.دوش  دراو  اهنآ  رب  يدایز 

تسد اب  اهباتک  هک  ینامز  رد  دوب  نکمم  و.دنیوگب  ار  نآ  دننام  دنناوت  یم  ، زین نارگید  هک  تسا  يرشب  مالک  ربمایپ  نانخـس.دنزجاع 
زا و.دوش  دراو  اهنآ  رب  ییاهرییغت  شیب  مک و  ،و  دننک ادیپ  فالتخا  رگید  نامز  اب  نامز  کی  رد  فلتخم  ياه  هخسن  ، دش یم  هتـشون 

هدنز عجرم  اریز  تسا  هتفای  میظنت  ياهتنس  زا  رتدنمدوس  دشاب  هدش  نیمضت  تقادص  شناد و  رظن  زا  هک  هدنز  یعجرم  دوجو  ور  نآ 
لکـشم مدرم  يارب  نآ  كرد  مهف و  هک  ص )  ) ربمایپ راتفگ  زا  هچنآ  دنک و  حیحـصت  ، دننک لقن  هابتـشا  مدرم  هک  ار  هچنآ  دـناوت  یم 

.دوش راد  هدهع  ار  یفیاظو  نینچ  دناوت  یمن  نودم  باتک  کی  هک  یلاح  رد.دهد  حیضوت  دشاب 

زا يوریپ  هب  نامرف  هک  نیلقث  ثیداحا  نیب  دننک  یم  روصت  هک  دوش  یم  نشور  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  هابتـشا  ، بلاطم نیا  مامت  زا  و 
ار ثیدح  ود  زا  یکی  دنشوک  یم  دراد و  دوجو  دروخرب  تنـس  باتک و  هب  ندز  گنچ  ثیدح  هداد و  ص )  ) ربمایپ نادناخ  نآرق و 

زا سپ  قداصلا  مامالا  » دوخ باتک  رد  هرهز  وبا  دمحم  خیش  دنهد  يرترب  يرگید  رب 
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تنـس ياهباتک  ، میدقتعم ام  نکیلو  :» دیوگ یم  نینچ  ، تسا هدرک  لقن  ار  تنـس  باتک و  رب  ماصتعا  ثیدح  نیلقث و  ثیداحا  هک  نیا 
بلطم نیا  - هرهز وبا  خیـش  «. دنا هدش  تیاور  یترتع  ظف  اب  هک  ییاهباتک  زا  تسا  رت  شخب  نانیمطا  ، تسا هدش  نایب  یتنـس  ظفل  اب  هک 
نیلقث ثیداحا  هک  یلاـح  رد.دـنک  یم  ناـیب  ،- تساـسران ربماـیپ  هب  شدانـسا  تسا و  لـسرم  ماـصتعا  ثیدـح  هک  نیا  مغر  یلع  - ار

ص)  ) ربمایپ هک  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  حیحص  زا  متشه  ءزج  رد  ملـسم  هک  دش  هتفگ  رتشیب  و.تسا  مولعم  اهنآ  رودص  دنرتاوتم و 
دیهاوخن هارمگ  نآ  زا  سپ  زگره  دـینزب  گـنچ  نادـب  رگا  هک  مدراذـگ  اـج  هب  يزیچ  امـش  ناـیم  رد  نم  و  :» دومرف عادوـلا  هجح  رد 

هداد و ماجنا  يراخب  خیـش  ار  راک  نیمه  تسا و  هدربن  مان  ار  تنـس  »و  ...دش دیهاوخ  هذخاؤم  نآ  دروم  رد  امـش  هک  ، ادخ باتک  : دش
ثیداحا نتفریذپ  هک  ینادنمـشناد  هوبنا  زا  تسا  يا  هنومن  هرهز  وبا  خیـش  هتبلا.تسا  هدرکن  رکذ  ار  تنـس  تسا و  هدرب  مان  ار  باتک 
ثیداحا شریذـپ  هک  نیا.تفریذـپ  ار  اهنآ  دـیاب  دراد و  تیعطق  رتاوتم  ثیدـح  دـنرتاوتم و  هک  نیا  اـب  تسا  راوشد  ناـشیا  رب  نیلقث 

: ددرگ یم  رب  تلع  ود  هب  دیامن  یم  راوشد  نادنمشناد  هدوت  رب  نیلقث 

يزیچ نامه  نیا  هتبلا.دـشاب  شدوخ  نادـناخ  رد  تفالخ  تسا  هتـساوخ  یم  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  رب  دـنراد  تلالد  ثیداحا  نیا  ، لوا
.تسا نادنمشناد  نآ  روهمج  رظن  دروم  هک  تسین 

هابتـشا ،و  دراد دوجو  يدروخرب  تن  باتک و  هب  ندز  گـنچ  ثیدـح  اـب  دـش  رکذ  هک  یثیداـحا  ناـیم  دـنا  هدرک  روصت  ناـشیا  ، مود
.تساج نیمه  اهنآ  گرزب 

هک یتروص  رد  ، دـشاب هداد  نامرف  تنـس  هب  لمع  رب  ار  ناناملـسم  ص )  ) ربمایپ رگا  هک  دـنا  هدیـسرن  بلطم  نیا  هب  ناشیا  هک  یتسارب 
، تسا نکممان  لمع  هب  روتسد  نیا  تسا  هتفاین  نیودت  تنس 
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نآ تساوـخ  رگا  اما.دـننکب  نآ  تـیعطق  تـیعقاو و  هـب  لـمع  ناـشیا  هـک  دــشاب  نـیا  راوـگرزب  نآ  دوـصقم  هـک  یتروـص  رد  هـتبلا 
.دوب دهاوخن  یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاب  هک  دشاب  یلامتحا  تنس  هب  لمع  ، یمارگ

زگره دننزب  گنچ  تنـس  باتک و  هب  رگا  ناناملـسم  ، دیامرف یم  ، تسا تیاور  نیا  مایپ  هک  هچنآ  قباطم  ص )  ) ربمایپ هک  یتروص  رد 
یم ار  دوخ  رظن  عوضوم  نیا  هراـب  رد  هک  یماـگنه  ، تسا هدرک  شومارف  دوخ  زا  هرهز  وبا  خیـش  هک  یلاـح  رد.دـش  دـنهاوخن  هارمگ 

هملک و هک  ییاهباتک  نوچ  تسا  نیلقث  ثیدـح  زا  رتحیحـص  تنـس  باتک و  هب  ندز  گنچ  ثیدـح  هک  دوب  دـقتعم  وا.تسا  هتـشون 
تـساجبان وا  ياعدا  نیا  هک  نآ  اب  و.دنا  هدرک  لقن  ار  یترتع  هملک و  هک  ییاهباتک  ات  دنرت  شخب  نانیمطا  دنا  هدرک  تیاور  ار  یتنس 

هب زین  یبهذ  تسا و  هدرمـش  حیحـص  وا  دوخ  هک   ) مکاح كردتـسم  ، يذمرت حیحـص  دننام  يربتعم  ياهباتک  ار  نیلقث  ثیدـح  نوچ 
ار يو  هک  میراد  تسود  اما  میرذـگ  یم  نآ  زا  ام  - دـنا هتـشون  دـمحا  ماما  دنـسم  و  تسا ) هدرک  تقفاوم  نآ  تحـص  اب  يو  لاـبند 

.تسا هدش  نآ  ثعاب  يو  تلفغ  هک  مینک  وا  ییوگ  ضقانت  هجوتم 

ياهتنـس یتنـس  هملک  زا  هرهز  وبا  خیـش  رگا  سپ.تسا  یهارمگ  زا  ینمیا  هیام  تنـس  باتک و  زا  يوریپ  : دیوگ یم  ماصتعا  ثیدـح 
هب تنـس  اب  دـهاوخ  یم  وا  سپ.دـنوش  یمن  یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاب  اـهنآ  هک  ، تسا هدرک  روصت  ، دوخ لدـج  عوضوم  رد  ار  نونظم 
ات دراد  تیحالـص  ، دنراد دروخرب  مه  اب  ناشیا  رظن  هب  هک  یثیدح  ود  زا  کی  ره  !و  دورب ثیدح  گنج  هب  ثیدح  اب  تنـس و  گنج 

- نانآ هدـیقع  هب  انب  - ثیدـح ود  هک  یتروص  رد  ریزگاـن  هورگ  ود  زا  یکی.دریگب  رارق  لـیلد  ناناملـسم  زا  هتـسد  کـی  هدـیقع  يارب 
اطخ رب  دنشاب  هتشاد  ضقانت 
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؟ تسا هداد  ام  هب  ار  نآ  هدعو  ماصتعا  ثیدح  هک  یناما  نآ  وک  سپ.تسا  تنس  ثید  ود  ره  هک  یلاح  رد.دوب  دهاوخ 

اهتنس لیبق  نآ  هک  اریز  ، تسا هدرک  هابتشا  ، تسا هدرکن  كرد  ار  مولعم  ياهتنس  یتنس  هملک  زا  هک  اج  نآ  هرهز  وبا  خیش  تقیقح  رد 
مولعم و ياهتنـس  زا  ثیدح  نیا  هک  یتروص  رد  ، تسا هتـسناد  حوجرم  ار  نیلقث  ثیدح  هک  یعقوم  زین  دـنیهارمگ و  زا  ینمیا  ثعاب 

هدش هابتـشا  بکترم  دراد  دوجو  دروخرب  ثیدح  ود  نیا  نایم  هدرک  روصت  هک  اج  نآ  زین  و.تسا  هدش  هابتـشا  بکترم  ، تسا رتاوتم 
هب نیلقث  ثیدـح  هک  دـننک  هجوت  ، دـنناد یم  حیحـص  ار  ماصتعا  ثیدـح  رگا  هک  دوب  مزال  نادنمـشناد  روهمج  ریاس  رب  وا و  رب  تسا 

.تسا تنس  باتک و  هب  ماصتعا  ثیدح  يارب  يرورض  لمکم  کی  ناونع 

یم نییعت  ياهتنـس  شزومآ  يارب  یعجرم  ص )  ) ربماـیپ هک  تشاد  ترورـض  ، دوب یم  تسرد  ثیدـح  نیا  ياـنعم  هک  نیا  يارب  سپ 
هداد ناـشن  ار  یهار  ثیدـح  نیا  رد  ناناملـسم  هب  ص )  ) ربماـیپ .تسا  نآ  رگناـیب  نیلقث  ثیدـح  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  ،و  درک
دوـخ یلبق  ضارتـعا  هب  هرهز  وـبا  خیـش  و.دنـسر  یم  يوـبن  ياهتنـس  دـصاقم  باـتک و  ياهفدـه  تخانـش  هب  هلیـسو  نادـب  هک  تسا 
هکلب تسین  یعطق  نیلقث ) ثیدـح   ) هک مییوگ  یم  ، ترابع یتسرد  هب  میلـست  زا  سپ  و  :» تسا هتفگ  هدوزفا و  زین  يرگید  تاـضارتعا 
یمن نییعت  ثیدح  نآ  و.دـنک  یمن  صخـشم  ار  نویمطاف  هیماما  دزن  رد  قافتا  دروم  ماما  شـش  ینعی  هعیـش )  ) ناشیا رظن  دروم  دارفا 

بیترت نیا  هب  زین  ار  ناشیا  زا  يدرف  هک  نانچمه  ( ، ع  ) نسح ماما  هن  دنتـسه  ع )  ) نیـسح ماما  نادـنزرف  زا  رظن  دروم  ناماما  هک  دـنک 
زین یسایس  يربهر  رب  هکلب  ، تسا تثارو  تروص  هب  تماما  هک  نیا  رب  درادن  تلالد  هک  يروط  نامه.دنک  یمن  صخشم 
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چیه و.درادن  یتلود  روما  تموکح و  رد  تماما  رب  تلالد  ،و  دراد شناد  نید و  روما  رد  تماما  رب  تلالد  رتشیب  و.دـنک  یمن  تلالد 
یم راذگاو  یصخش  هب  ار  اهراک  یـضعب  یتسرپ  رـس  ص )  ) ربمایپ اریز  ، درادن دوجو  یـسایس  يربهر  یهقف و  يربهر  نیب  يا  همزالم 

ص)  ) ربماـیپ ، دوب رادروـخرب  یهقف  ياـیازم  زا  رتـشیب  يرادا  ياـهزایتما  زا  وا  هک  لـیلد  نیا  هب  تشاد  یهقف  یهاـگآ  رتـمک  هک  درک 
رگا هک  یتروص  رد  تشادن  هقف  رد  يا  هقباس  چـیه  هک  درک  یم  نییعت  هنیدـم  يرادـنامرف  تسپ  رد  ار  یـسک  دوخ  بایغ  رد  یهاگ 
دیز نب  هماسا  نییعت  دروم  رد  نیا  ،و  تفرگ یم  رب  رد  ار  هاپس  نارس  همه  دیاب  ، تشاد یگتسباو  ینید  شنیب  نید و  ملع  اب  یتسرپ  رس 
( . 13  ) تشادن ار  ناشیا  شناد  شنیب و  هماسا  دیدرت  یب  و.دنک  یمن  قدص  ، دوب رمع  رکب و  وبا  اهنآ  نایم  رد  هک  یهاپس  تسایر  هب 

: دوش یم  هصالخ  عوضوم  هس  رد  يو  راتفگ  مامت  هک  دینک  یم  هظحالم 

هک تسا  دودرم  لیلد  نیا  هب  هتفگ  نیا.دنک  یمن  نییعت  ار  ناشیا  تماما  بیترت  و  ص )  ) ربمایپ نادـناخ  زا  ناماما  ، نیلقث ثیدـح  : لوا
دنک یم  یفرعم  ص )  ) ربمایپ زا  دعب  عجرم  اهنت  ناونع  هب  ار  وا  دراد و  تحارـص  بلاط  یبا  نب  یلع  مان  هب  نیلقث  ثیداحا  زا  يرایـسب 

يارب ار  دوخ  زا  دعب  عجرم  ات  دهد  یم  تیحالص  وا  هب  ع )  ) یلع دروم  رد  حیرـصت  و.تسا  یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاب  وا  زا  يوریپ  هک 
هدرب مان  دندوب  يو  رـصاعم  هک  ار  دوخ  نادناخ  ياضعا  ص )  ) ربمایپ هک  منک  یم  هفاضا  [. ناماما رگید  ] روط نیمه  و.دنک  نییعت  تما 

اب ار  ع )  ) نیـسح نسح و  ، همطاف ، یلع ، هلهابم زور  ص )  ) ربمایپ هدرک  تیاور  صاقو  یبا  نب  دعـس  هک  تشذگ  مود  لصف  رد  و.تسا 
و.نم نادناخ  دننانیا  ایادخ  راب  : تفگ درب و  نوریب  دوخ 
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.دنک یم  نایب  ار  یبلطم  نینچ  ص )  ) ربمایپ هک  دید  یهاوخ  زین  هملس  ما  ثیدح  رد 

هب دـقتعم  تیب  لها  ناوریپ  نکیلو  .میا  هدـیقع  مه  وا  اب  مه  ام  ،و  درادـن تماما  ندوب  یثوروم  رب  تلـالد  نیلقث  ثیدـح  هک  نیا  : مود
رد.درب یمن  ثرا  ردارب  ، دـنزرف ندوـب  اـب  هک  نیا  رب  دـنک  یم  مکح  تثار  نوناـق  هک  تسا  نیا  اـم  راـتفگ  رب  لـیلد  و.دنتـسین  تثارو 

ع)  ) نیـسح ماـما  شردارب  ، وا زا  سپ  ماـما  هکلب  تسین  وا  نادـنزرف  زا  نسح  ماـما  زا  دـعب  ماـما  هک  دـنراد  داـقتعا  هعیـش  هک  یتروص 
عجرم مه  ناشیا  زا  یماما  ره  و.تسا  ص )  ) ربمایپ نادناخ  رد  تماما  هک  تسا  نیا  دنیوگ  یم  تیب  لها  ناوریپ  هک  يزیچ  اهنت.تسا 

ای ،و  وا دنزرف  هک  نیا  ساسا  رب  هن  ، دنک یم  باختنا  ، تسا نارگید  زا  وا  هصخـشم  هجو  هک  شیاهیگتـسیاش  ساسا  رب  ار  دوخ  زا  سپ 
.تسوا دنزرف  نیرتگرزب 

درادن تثارو  هب  داقتعا  ، تماما دروم  رد  هعیش 

ربمایپ تیب  لها  هک  دـنک  روصت  تسا  لکـشم  روهمج ) نادنمـشناد  زا  يرایـسب  دـننامه   ) هرهز وبا  داتـسا  يارب  هک  دـسر  یم  رظن  هب 
ياضعا تماما  هب  ، تیب لها  ناوریپ  هک  دنک  یم  روصت  وا  و.دنا  هتـشاد  تماما  يارب  ناناملـسم  رگید  زا  يرتشیب  ياهیگتـسیاش  (ص )

نآ زا.ددرگرب  بلطم  نیا  هب  اهنآ  ینوزف  همه  اب  نیلقث  ثیداحا  هب  يو  یهجوت  یب  دیاش  !و  دنراد داقتعا  تثارو  لیلد  هب  ، هداوناخ نآ 
ثیداحا فدـه  هک  تسا  هدرک  روصت  ، دنـشاب نارگید  زا  رت  هتـسیاش  ، یمارگ نادـناخ  نیا  ياضعا  هک  تسا  هدرمـش  دـیعب  وا  هک  اج 
ناناملسم ص )  ) ربمایپ ، نآ رب  انب  هکدهد  رارق  هجوت  دروم  ار  یلیلد  هک  تسا  هتشادن  ار  تصرف  نیا  وا  ،و  تسا یثوروم  تماما  ، نیلقث

هک نیا  ببـس  هب  هن  دنوش  یمن  ادـج  نآرق  زا  زگره  ناشیا  هک  تسا  نیا  لیلد  نآ  ،و  تسا هدرک  دوخ  تیب  لها  زا  يوریپ  هب  مزلم  ار 
يدادعت ، هرهز وبا  خیش  رگا  و.دنیوا  نادناخ  زا 
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ياهیگتـسیاش رظن  زا  ار  ص )  ) ربمایپ نادـناخ  زایتما  هک  دوب  یمن  راوشد  وا  رب  ، داد یم  رارق  هجوت  دروم  ار  نارمع  لآ  هروس  تایآ  زا 
نادـناخ میهاربا و  نادـناخ  حون و  مدآ و  ، دـنوادخ :» میناوخ یم  ار  تراـبع  نیا  روبزم  هروـس  رد.دریگب  رظن  رد  يربـهر  يارب  ناـشیا 

نیا هروس  نامه  رد  و  ( 14 « ) .تساناد ياونـش  دنوادخ  داد ، حیجرت  یخرب  رب  ار  یخرب  لسن  ، دـیزگرب ناهج  مدرم  همه  رب  ار  نارمع 
تمحرم نم  هب  هزیکاپ  یلـسن  دوخ  بناج  زا  اراگدرورپ  : تفگ ، دـناوخ ار  دوخ  راگدرورپ  ایرکز  اـج  نآ  رد  :» میناوخ یم  ار  تراـبع 

هب ار  وت  ادخ  ، دوب هداتـسیا  زامن  هب  بارحم  نایم  هک  یلاح  رد  ، دـنداد رد  ادـن  ار  وا  ناگتـشرف  سپ  ، ییاعد هدنونـش  وت  هک  یتسارب  ، امن
ناگتسیاش زا  يربمایپ  اهتوهـش و  زا  سفن  ياوه  هدنراد  زاب  رورـس ، ، ادخ بناج  زا  يا  هملک  هدننک  قیدصت  هک  ، دهد یم  هدژم  ییحی 

ناربماـیپ و ناـمدود  زا  دـنوادخ  هک  نیا  رب  دـنراد  تلـالد  هک  رگید  ياـه  هروـس  هروـس و  نیا  زا  يرگید  ياـه  هیآ  و  ( 15 « ) .تسا
نانآ دنوادخ  تهج  نادب  و.دنرتالاب  مدرم  رگید  زا  ادخ  زا  تعاطا  یهاگآ و  رد  هک  تسا  هدیرفآ  ار  یـصاخشا  ناشیا  نادنواشیوخ 

ای ،و  دـندرک داـیز  شـشوک  مدرم  تیادـه  هار  رد  هک  یناربماـیپ  يارب  یـشاداپ  نآ  تـقیقح  رد  و.تـسا  هدرک  راـیتخا  نارگید  رب  ار 
یتسارب :» رگید ترابع  تساناد و  اونـش و  ادخ  ترابع و  زا  شیپ  ياه  هیآ  هک  يروط  نامه  ، تسا ع )  ) ناربمایپ نیا  ياعد  تباجتـسا 

.تسا نآ  يایوگ  « .ییاعد هدنونش  وت  هک 

يارب ص )  ) ربمایپ و.تساعد  تباجتـسا  یهلا و  شاداپ  هب  رت  هتـسیاش  تساهنآ  نیرترب  ناربمایپ و  متاخ  ص )  ) دمحم هک  یتروص  رد 
: دش لزان  هیآ  نیا  هک  یعقوم  ، دنک یم  لقن  ص )  ) ربمایپ رسمه  ، هملس ما.تسا  هدرک  اعد  دوخ  نادناخ 

فرطرب ص )  ) ربمایپ نادناخ  امش  زا  ار  يدیلپ  ات  دراد  هدارا  دنوادخ  »
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يور نآ  اب  تفرگ و  ار  دوخ  يابع  هلابند  ، دندوب وا  هارمه  هب  ع )  ) نیسح نسح و  ، همطاف ، یلع «، درادب كاپ  لماک  روطبار  امش  دنک و 
ناـگژیو نم و  نادـناخ  ناـنیا  ایادـخ  راـب  :» تـفگ درک و  دـنلب  نامـسآ  فرط  هـب  دروآ و  نوریب  ار  شتـسد  دـعب  دـناشوپ و  ار  اـهنآ 

( . 16  ) نادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  نانآ  فرطرب و  ناشیا  زا  ار  يدیلپ  سپ  ، دننم

رب ایادـخ  راب  : دـنیوگب وا  رب  دوخ  ياهدورد  رد  هک  تسا  هتخومآ  زین  ناناملـسم  هب  هک  اج  نآ  تسا  هدرک  اعد  اـهنآ  رب  شزاـمن  رد  و 
دبع زا  مکاح.يراوگرزب  هدوتس و  وت  انامه  يداتسرف  دورد  میهاربا  نادناخ  رب  هک  نانچ  تسرف  دورد  ص )  ) دمحم نادناخ  دمحم و 

لوزن لاح  رد  راگدرورپ  تمحر  دـید  ص )  ) ربمایپ هک  نیمه  :» تفگ وا  هک  تسا  هدرک  لـقن  شردـپ  زا  ، بلاـط وبا  نب  رفعج  نب  هللا 
لها : دوـمرف ؟ هللا لوـسر  اـی  ار  یناـسک  هچ  : درک ضرع  هیفـص  ، دـیناوخب نـم  دزن  ار  ناـشیا  ، دـیناوخب نـم  دزن  ار  ناـشیا  : دوـمرف ، تـسا

درک دنلب  ار  شیاهتسد  دعب  دنکفا و  اهنآ  يور  ار  دوخ  يابع  هاگ  نآ  ، دندروآ ار  ناشیا  سپ.ار  ع )  ) نیسح نسح و  ، همطاف ، یلع : متیب
لزان ار  هیآ  نیا  لاعتم  دنوادخ  و.امرف  لزان  ار  تتمحر  ص )  ) دمحم نادناخ  دمحم و  رب  سپ  ، دننم نادناخ  نانیا  ایادخ  راب  : تفگ و 
دانسا : تسا هتفگ  مکاح  »و  .دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  ار  امـش  دزاس و  فرطرب  ار  يدیلپ  هداوناخ  امـش  زا  ات  دراد  هدارا  دنوادخ  :» دومرف

( . 17  ) دنا حیحص  ثیدح  نیا 

تسا رتولج  تماما  ندوب  یثوروم  رب  داقتعا  رد  هعیش  زا  تنس  لها 

ياملع رگید  هرهز و  وبا  خیـش  روصت  فالخ  رب  - تماما هب  ع )  ) تیب لها  ناوریپ  داقتعا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  بلاـطم  نیا  همه  زا  و 
شنیزگ و.دـنراد  لوبق  ، تسا هدـیزگرب  ار  نانآ  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  لیلد  هب  ار  ناشیا  تماـما  هکلب.تسین  ، تثارو لـیلد  هب  - روهمج

ربمایپ
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هک نآ  يارب  ای  تسا و  هتـشاد  كاپ  الماک  يدـیلپ  زا  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  لـیلد  هب  ناناملـسم  يربهر  هب  ار  ناـشیا  (ص )
هب هک  دنتـسه  يدارفا  نامه  هاگآ ) دوخان   ) هماع هک  میتفگ  مهدزناش  لصف  رد.دـنریذپان  ییادـج  نآرق  زا  راتفر  راـتفگ و  رد  ناـشیا 

یمن هزاجا  دنـشیرق و  زا  افلخ  هک  نیا  رب  دنراد  تلالد  تایاور  نیا.دـنتثارو  هب  دـقتعم  حاحـص  ياهباتک  رد  جردـنم  تایاور  دانتـسا 
دوجو نت  ود  مدرم  زا  هک  یتقو  ات  تفالخ  نیا  تسا و  نت  هدزاود  شیرق  هلیبق  زا  افلخ  رامش  ،و  دشاب شیرق  هلیبق  ریغ  زا  هفیلخ  ، دنهد
روتـسد هب  اهنت  ص )  ) ربمایپ نابز  هب  شیرق  نایم  رد  تفالخ  راصحنا  هک  میدرک  نایب  اج  نآ  رد  ام  و.دنام  دهاوخ  یقاب  دـشاب  هتـشاد 

ربمایپ هارمه  هب  ناشیا  همه  نوچ  ، دنربمایپ کیدزن  رود و  ناشیوخ  شیرق  مدرم  هک  دشاب  لیلد  نیا  هب  راصحنا  نآ  رگا  سپ.تسادخ 
هک تسا  يرت  هدرتسگ  تثارو  هب  داـقتعا  نآ  هکلب  و.تسا  تثارو  هب  داـقتعا  نیمه  ، دـنا هناـنک  نب  رهف  ماـن  هب  اـین  کـی  ياراد  (ص )

ص)  ) ربمایپ هب  دارفا  نیرت  کیدزن  اب  ار  رود  نادنواشیوخ  تثار  قح  رد  ، هدیقع نآ  هک  اریز.دریذـپ  یمن  ار  نآ  یمالـسا  ثرا  نوناق 
ربمایپ اب  شیرق  مدرم  يدـنواشیوخ  ببـس  هب  هن  تسادـخ  بناج  زا  ینامرف  اب  شیرق  هلیبق  رد  تفالخ  راـصحنا  رگا  و.دـناد  یم  ربارب 

دوب دـهاوخ  یفارـشا  تموکح  يا و  هلیبق  يرترب  رب  داقتعا  هب  توعد  عون  کی  - دنـشیرق زا  اهنت  ناشیا  هک  نیا  رطاخ  هب  هکلب  ( - (ص
نطو سنج و  ، داژن ، هلیبق زا  رظن  فرص  اب  ، ناناملسم يربارب  هیاپ  رب  نامیا  رب  توعد  مالسا  نیناوق  اریز.تسا  هتفای  ذوفن  مالـسا  رد  هک 

.دناد یم  نانآ  نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  رد  ار  ناشیا  نیرتیمارگ  هتبلا  و.دنک  یم 

عون ود  نیا  رگا  و 
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رارق هدافتـسا  دروـم  ریز  تروـص  هب  يوـبن  ثیداـحا  نیا  دـیاب  سپ  ، تسا یقطنم  ریغ  دـش  هراـشا  اـهنآ  هب  هک  یثیداـحا  يارب  ریـسفت 
رب هک  دـمآ  دـهاوخ  ای  هدـمآ  دوجو  هب  درم  هدزاود  شیرق  نایم  رد  اریز  تسا  هداد  رارق  شیرق  نایم  رد  ار  تفـالخ  دـنوادخ  : دـنریگ
هب هچ  دنتـسه  ینوناـق  یعرـش و  ياـفلخ  ناـنیا  ،و  دـنراد يرترب  يربـهر  يارب  یگتـسیاش  يراـکزیهرپ و  ، شناد رد  ناناملـسم  رگید 

و ص )  ) ربمایپ اب  يدنواشیوخ  لیلد  هب  هن  دنا  هفیلخ  نانآ  و.دـنوش  عنام  تموکح  هب  ندیـسر  زا  ار  ناشیا  مدرم  ای  دنـسرب و  تموکح 
هک يروط  نامه.تسا  یفداصت  ص )  ) ربمایپ اب  نانآ  يدـنواشیوخ  ندوب و  یـشرق  هکلب  دنـشیرق  ناـمدود  زا  ناـشیا  هک  نیا  يارب  هن 

- تسا هدوب  ناشیا  زا  فداصت  هب  هک  دـنچ  ره  - دـشن ربمایپ  ، دوب مشاه  دالوا  زا  نوچ  ای  دوب و  شیرق  زا  هک  لیلد  نیا  هب  ص )  ) ربمایپ
.دروآ یمن  نامیا  وا  تلاسر  هب  یسک  چیه  هچ  رگا  دوب  ربمایپ  وا  و.دیسر  توبن  هب  یصخش  ياهیگتسیاش  ببس  هب  هکلب 

بهذـم اب  یقطنم  هیجوت  نیا  و.دوب  دـهاوخن  تثارو  هب  داقتعا  تروص  نیا  رد  ، دـشاب نیا  شیرق  رد  تفالخ  راصحنا  زا  دوصقم  رگا 
شیارگ یمود  اـی  یلوا و  ریـسفت  هب  هکلب  ، دـنرادن لوـبق  ار  ریـسفت  نـیا  تنـس  ياـملع  نـکیلو.دراد  یگنهاـمه  يرـشع  ینثا  هیماـما 

نآ هب  ار  هعیـش  دـننک و  یم  در  ار  نآ  هماـع  هک  تسا  تفـالخ  ندوب  یثوروم  هب  داـقتعا  ناـمه  یلوا  ریـسفت  هک  یتروـص  رد  ، دـنراد
.تسا رازیب  هدیقع  نیا  زا  هعیش  هک  یلاح  رد  دنزاس  یم  مهتم  هدیقع 

دشاب یهارمگ  لباقم  رد  ینیمضت  دناوت  یمن  ، ییاهنتب هقف  رد  يربهر 

رد تیب  لها  يربهر  زا  تسا  ترابع  دراد  تلالد  نآ  رب  نیلقث  ثیداحا  هک  يزیچ  تیاهن  هک  نیا  رب  هرهز  وبا  خیش  موس  ضارتعا  اما 
هک یفده.تسا  تسردان  ، تموکح تسایس و  رد  هن  هقف 
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رد.تسا یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاب  تی  لها  تماما  هک  تسا  نیا  ، تسا هتشاد  نایب  تحارص  هب  ار  نآ  نیلقث  ثیداحا  رد  ص )  ) ربمایپ
اریز.دنک نیمـضت  یهارمگ  ربارب  رد  ار  ناناملـسم  - دشاب نارگید  تسد  رد  تردـق  هک  یتقو  - دـناوت یمن  یهقف  يربهر  هک  یتروص 

هب ، ناناملـسم تسد  هب  میلاـعت  ندـناسر  هک  ارچ.دـناسرب  ناناملـسم  تسد  هب  ار  دوخ  میلاـعت  دـناوت  یمن  یهقف  يربهر  تاـقوا  رتشیب 
روط نامه  ، دنک غالبا  نالعا و  ناسنا  اهنویلیم  هب  ار  دوخ  نانخس  دناوتب  ماما  ات  دراد  بسانم  تبثم  وج  کی  هب  زاین  ، یناگمه تروص 

تسد رد  تردق  هک  یتقو  ات  دنک و  اهنآ  یتسرد  تشاد  رواب  ،و  ماما نآ  ياه  هتفگ  هجوتم  ار  مدرم  مامت  هک  دراد  یناسک  هب  زاین  هک 
.درادن ناکما  مدرم  يارب  داشرا  هنیمز  نآ  تبثم و  وج  نآ  ، تسا ماما  ریغ 

دوخ تعیبط  هب  ، تسا هدرک  داشرا  ناشیا  لوق  هب  لمع  رب  ار  مدرم  ص )  ) ربماـیپ هک  دـندوب  یناـماما  نآ  زا  ریغ  يدارفا  هک  اـفلخ  هتبلا 
لاوقا دندرک  یم  یعـس  یهاگ  و.دنداد  یمن  ناشن  ناشیا  فراعم  شرتسگ  هب  يا  هقالع  و.دنوش  صخاش  ناماما  نآ  هک  دندوبن  لیام 
یتروص رد  تفر ، یمن  تموکح  يارب  ناشیا  فرط  زا  یتمحازم  راـظتنا  هک  یناـسک  نآ  ، دـننک رـشتنم  ار  دوخ  ناوریپ  زا  ، دارفا رگید 

ات دنک  فیلات  ناناملسم  نیب  رد  رشن  يارب  یباتک  ات  تساوخ  کلام  ماما  زا  یسابع  روصنم.دنتشاد  ار  مود  ماقم  ، ملع رد  ، دارفا نیا  هک 
ماما هک  نیا  اب  درکن  ار  يراک  نینچ  ماجنا  فیلکت  ع )  ) قداص رفعج  ماما  هب.دریگ  رارق  اهتنـس  دروم  رد  ناـشیا  يارب  هدـمع  یعجرم 
بلاط یبا  نب  یلع  زا  رتشیب  سابع  نبا  رمع و  نب  هللا  دبع  ، تباث نب  دیز  ، دوعـسم نب  هللا  دبع  زا  مدرم  و.دوب  کلام  داتـسا  ع )  ) قداص

رد دارفا  نیا  و  ع )  ) یلع نیب  هک  يدایز  توافت  اب  ، دنتخومآ ( ، (ع
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: دنک یم  لقن  ار  ریز  بلطم  دوخ  هرهز  وبا  داتسا  تشاد و  دوجو  شناد  ملع و 

هک یتدم  اب  یتح  هن  شتفالخ و  تدم  اب  هک  يرادقم  هب  ، وا ياه  يرواد  اهاوتف و  ع )  ) یلع هقف  هک  مینک  نایب  ، تسا مزال  اج  نیا  رد  »
لقن تنـس  لها  ياهباتک  رد  ، دـشاب هتـشاد  یگنهامه  ، دوخ زا  شیپ  نیدـشار  يافلخ  نامز  ینعی  تشاد  هجوت  ، اوتف سرد و  هب  نآ  رد 

زا اریز  ، دوب رتکیدزن  ص )  ) ادخ ربمایپ  هب  باحصا  همه  زا  ، دوب هدش  نید  ملع  هقف و  فرـص  شرمع  مامت  هک  یتروص  رد.تسا  هدشن 
ات تشاد  همادا  یهارمه  نیا  ،و  دوش تلاـسر  هب  ثوعبم  ص )  ) یمارگ نآ  هک  نآ  زا  شیپ  ، دوـب ص )  ) ربماـیپ هارمه  یکدوـک  نارود 

هدرک لقن  وا  زا  هک  نآ  ربارب  نیدنچ  تنـس  ياهباتک  رد  هک  دوب  مزال  ور  نیا  زا  و.تفگ  کیبل  قح  توعد  هب  ص )  ) ربمایپ هک  یتقو 
ناهنپ ناناملـسم  هدوت  رظن  زا  وا  هقف  یلع و  تایاور  زا  یـضعب  نآ  رطاخ  هب  هک  ار  یتلع  ات  تسام  هدـهع  رب  رگا  «و  .دـش یم  لقن  دـنا 

رثا عطق  روطب  اوتف  تواـضق و  دروم  رد  ع )  ) یلع راـثآ  نتـشاد  یفخم  رد  يوما  تموکح  هک  مییوگ  یم  سپ  ، میـسانشب تسا  هدـنام 
وا ملع  زا  ات  دـنراذگ  دوخ  لاـح  هب  ار  نادنمـشناد  یلو  دـننک  نعل  اـهربنم  يور  ار  ع )  ) یلع هک  تسین  لوبق  لـباق  اریز.تسا  هتـشاد 

(18 « ) .دننک لقن  مدرم  يارب  یمالسا  تموکح  ساسا  دروم  رد  هژیوب  شیاه  هتفگ  اهاوتف و  زا  دننک و  وگتفگ 

هشیاع هریره و  وبا  تایاور  زا  اهباتک  نآ  رد  هچنآ  دنیب  یم  ، دناوخب ار  تنس  لها  ثیدح  ياملع  ياه  هتشون  هک  يا  هدنناوخ  ره  هتبلا 
رد هریره  وبا  هک  تسا  نآ  مغر  یلع  ، بلطم نیا  و.تسا  كاپ  ترتع  رگید  و  ع )  ) یلع تایاور  زا  رتشیب  هبترم  اههد  ، تسا هدش  لقن 
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،و تسا هدوب  ترـضح  نآ  اب  ص )  ) ربمایپ تافو  هظحل  ات  ثعبم  زا  شیپ  زا  ع )  ) یلع هک  یلاـح  رد  ، دروآ مالـسا  يرجه  مشـش  لاـس 
( تسا ص )  ) ربمایپ صخش  ، رهش زا  دوصقم  هک   ) تسا ملع  رهـش  هزاورد  ع )  ) یلع دومرف  نالعا  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  نآ  مغر  یلع 

مک ع )  ) یلع زا  ، تنـس ياهباتک  رد  هک  دراد  رارقا  هرهز  وبا  داتـسا  هاگ  ره  و.دوش  دراو  رد  نآ  زا  دـیاب  دراد  ملع  گنهآ  سک  ره  و 
نیا هک  دنکب  ار  يریگ  هجیتن  نیا  نیلقث  ثیدح  زا  يو  هک  دوب  یقطنم  سپ  ، دـشاب یم  یـسایس  لیلد  هب  مه  نآ  تسا و  هدـش  تیاور 
روما همه  رد  هکلب  یهقف  لئاسم  رد  طقف  هن  شتیب  لها  زا  ات  تسا  هتـساوخ  دوخ  تما  زا  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  ثیدـح 

نآ ترتـع  نآرق و  زا  ناـشیا  يوریپ  هک  دـناسر  تـما  هـمه  عـالطا  هـب  ص )  ) ربماـیپ هتبلا.دـننک  تعاـطا  یتـموکح  یـسایس و  ، یهقف
هزاـجا تما  هب  درک و  یم  رـصحنم  یهقف  يربهر  رد  اـهنت  ار  ترتع  هفیظو  ربماـیپ  رگا  سپ.تسا  یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاـب  راوگرزب 

نامه هک  دوب  هتفگ  نخس  نآ  زا  نیلقث  ثیدح  رد  ترضح  نآ  هک  دش  یم  یضرغ  ضقن  ، داد یم  تفالخ  يارب  ار  نارگید  شنیزگ 
.تسا یهارمگ  ربارب  رد  تنامض 

تقو سیئر  ینید و  رادـمامز  هفیلخ  نآ  رد  ، دـننک یم  باختنا  ص )  ) ربماـیپ ترتع  ریغ  زا  ار  يا  هفیلخ  مدرم  هک  یعقوم  تقیقح  رد 
زین دوخ  هدـش  باختنا  هفیلخ  و.دـشاب  ترتع  شور  هار و  فالخ  رب  شیاهاوتف  اـهرظن و  دـنچ  ره.دـننیب  یم  ار  دوخ  هعاـطالا  بجاو 

هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  :» دنک یم  دییات  ار  هدـیقع  نیا  مه  نآرق  رهاظ  هک  هژیوب  ، تسا بجاو  مدرم  رب  شتعاطا  هک  تسا  دـقتعم 
و ص )  ) ربمایپ زا  ،و  دینک تعاطا  ار  ادخ  ، دیا
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دوخ هک  ماما  فیاظو  هلمج  زا  هک  دنوش  یم  دقتعم  ناناملـسم  هدـش و  باختنا  هفیلخ  هکلب   ..« .دـینک يوریپ  ناتدوخ  زا  رما  نابحاص 
هب یهارمگ  ربارب  رد  نتخاـس  نـمیا  ياـج  هـب  ار  مدرم  ص )  ) ربماـیپ بـیترت  نـیا  هـب  و.دـشاب  یم  هـفیلخ  زا  تعاـطا  تـسا  ترتـع  زا 

هداد هزاجا  ناشیا  هب  دـعب  ،و  دـننک يوریپ  شنادـناخ  زا  دـیوگ  یم  ناـشیا  هب  هک  یماـگنه  ، تسا هتـشاداو  جرم  جره و  ینادرگرس و 
خیرات و.دراد  یگنهامه  ناشیا  نامرف  اب  شنامرف  هن  ناشیا و  هتفگ  اب  شراتفگ  هن  هک  دننک  تعاطا  دنربب و  نامرف  یـسک  زا  هک  تسا 

رظن قباطم  - بلاط یبا  نب  یلع  ترتع ، نادـناخ  گرزب  هیاپ  رب  لمع  ياج  هب  - نیدـشار ياـفلخ  زا  یکی  هک  دوب  دـهاش  دوخ  مالـسا 
.تسا هدرک  یم  راتفر  رابحالا  بعک  ای  مکح و  نب  ناورم 

رد ص )  ) ربمایپ اریز.تسا  گنهامهان  نیلقث  ثیدح  رهاظ  اب  تسا  هدرک  داهنشیپ  هرهز  وبا  داتسا  هک  یلیوات  هک  تسا  نیا  تقیقح  و 
يربهر هک  يردقنارگ  ود  نآ  هک  ، تسا هدومرف  وا  اریز  ، تسا يربهر  تدحو  شفدـه  هک  تسا  هتـشاد  نایب  اراکـشآ  نیلقث  ثیدـح 

هکلب دننک ، يوریپ  ، دنتـسه وا  تیب  لها  نوچ  ، شتیب لها  زا  ناناملـسم  هک  تسا  هدومرفن  وا  و.دنریذپان  ییادج  تسا  مسجم  اهنآ  رد 
.دنوش یمن  ادج  نآرق  زا  ناشیا  نوچ 

ود نآ  زا  یکی  دـنرادن و  فالتخا  مه  اب  اـهنآ  نوچ  و.تسا  یکی  ترتع  دومنهر  نآرق و  يربهر  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  ياـنعم  و 
ثعاـب اـهنآ  يوریپ  هک  دراد  یم  رب  هدرپ  نآ  دـصاقم  یناـعم و  تقیقح  زا  ناناملـسم  يارب  ،و  تسا نآرق )  ) يرگید رـسفم  ترتـع ) )

نکیلو.دـش یمن  یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاـب  ناـشیا  يوریپ  رگید  ، دوب فلاـخم  نآرق  اـب  ترتع  اـنایحا  رگا  تسا و  یهارمگ  زا  ینمیا 
نآرق هک  داد  ربخ  ص )  ) ربمایپ هب  اناد  نابرهم  دنوادخ 
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یم مـسجت  يربـهر  تدـحو  رد  ص )  ) ربماـیپ هاگدـید  زا  یهارمگ  ربارب  رد  تنامـض  سپ.دـنوش  یمن  ادـج  مـه  زا  زگره  ترتـع  و 
.نآ یگناگود  رد  هن  ، تفای

زا ینمیا  نآ  هارمه  هب  يربـهر و  تدـحو  ، دـهدب ار  ترتـع  زا  ریغ  يربـهر  باـختنا  هزاـجا  ناناملـسم  هب  ص )  ) ربماـیپ هـک  یماـگنه 
ینمیا نامه  ینعی  ص )  ) ربمایپ فدـه  هک  نیا  يارب  سپ.تسا  هتفرگ  ار  یگناگی  ياج  یگناگود  هک  ارچ.دور  یم  نیب  زا  یهارمگ 

یگناگود زا  ات  دشاب  تما  يارب  ترتع  يرادا  یـسایس و  ، یهقف يربهر  ص )  ) ربمایپ دوصقم  تسا  مزال  ، دبای ققحت  یهارمگ  زا  تما 
ثحب و هک  نیا  زا  شیپ.دوـش  باـنتجا  ، دـماجنا یم  یهارمگ  هب  ، دـشاب یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاـب  هک  نـیا  ياـج  هـب  هـک  يربـهر  رد 

ناـکما : دــیوگ یم  يو.مـینک  ثـحب  وا  ياـه  هـتفگ  زا  یکی  دروـم  رد  تـسا  مزـال  ، میربـب ناــیاپ  ار  هرهز  وـبا  خیــش  اــب  يوـگتفگ 
هک تسا  تیریدـم  ياـهیگژیو  ياراد  وا  هک  لـیلد  نیا  هب  دوش  تموکح  راد  هدـهع  ینید  روما  رد  رتمک  یهاـگآ  اـب  یـصخش  ، دراد
رد يا  هقباس  هک  درامگ  هنیدـم  رب  ار  یـسک  دوخ  تبیغ  نامز  رد  ص )  ) ربمایپ و.تساهیگژیو  نآ  دـقاف  ، ینید روما  رد  وا  زا  رت  هاگآ 

نیا اب  ، دش یم  لماش  زین  ار  هاپـس  ناربهر  تسیاب  یم  تشاد ، هقف  اب  یگتـسویپ  طابترا و  یتسرپرـس  رگا  هک  نیا  رگید  ،و  تشادن هقف 
ناشیا یهقف  ماقم  هماسا  هک  یلاح  رد  ، دندوب رمع  رکب و  وبا  اهنآ  نایم  رد  هک  درامگ  یهاپـس  یتسرپرـس  هب  ار  هماسا  ص )  ) ربمایپ هک 

.تشادن ار 

ار نیلقث  ثیداحا  رد  یـساسا  فده  وا  هک  تسا  نیا  ، ددرگ يروصت  نینچ  راچد  هرهز  وبا  خیـش  ات  تسا  هدـش  ثعاب  هک  هچنآ  هتبلا 
هجوـت ص )  ) ربماـیپ فدــه  نآ  هـب  رگا  و.تـسا  هدرک  شوـمارف  یهارمگ ، زا  تـما  نیماــت  ینعی  ، دوـمرف نــالعا  ص )  ) ربماــیپ هـک 

هنیدم یتسرپرس  نوچ  دودحم  یتیالو  نایم  هک  دوب  مزال  ، تشاد
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شنیب اب  یصخش  نییعت  هتبلا.دراذگب  قرف  تفالخ  نوچمه  یمومع  تیالو  اب  ، هاپس کی  یهدنامرف  ای  و  ص )  ) ربمایپ تبیغ  تدم  رد 
يرادمامز ماقم  نیرتگرزب  هک  یتقو  ات  - هنیدم رب  ص )  ) ربمایپ تبیغ  تدم  رد  هباحص  زا  يدرف  تیلوت  هاپس و  تسایر  رب  رتمک  ینید 

هار هب  ار  ناـشیا  یهارمگ  تروـص  رد  دـنک و  حالـصا  ار  دوـخ  ناهدـنامرف  ياـهاطخ  ، دـناوت یم  ص )  ) ربماـیپ ینعی  ، هاپـس تما و  رب 
ص)  ) ربمایپ هک  تما  يارب  یمومع  يربهر  اما.دناسر  یمن  یهارمگ  ربارب  رد  تما  نیمضت  هب  ینایز  ررـض و  چیه  - دنادرگرب تسرد 

زگره ، تسا تنس  نآرق و  لیوات  رد  دودحم  یملع  ياراد  هک  دوش  هدرپس  یسک  هب  رگا  ، دشاب یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاب  تساوخ  یم 
هرطیس وا  رب  ات  درادن  دوجو  وا  زا  رتالاب  يربهر  ماقم  ، دوش هارمگ  عون  نآ  زا  يرادمامز  رگا  اریز.دوب  دهاوخن  ریذپ  ققحت  فده  نآ 

مامت ، دوش هارمگ  شداهتجا  رد  وا  هاگ  ره  و.تسا  يربهر  ماقم  نیرتالاب  دوخ  وا  هچ  ، دـنادرگرب تسرد  هار  هب  ار  يو  دـشاب و  هتـشاد 
وا ،و  دنک ییامنهار  تسرد  هار  هب  ار  وا  دهاوخب  ، تسوا زا  رت  هیقف  هک  وا  تیعر  دارفا  زا  یسک  رگا  و.دندرگ  هارمگ  وا  هارمه  هب  تما 
هک داتفا  قافتا  ، نامثع تفالخ  نامز  رد.تشاد  دهاوخن  وا  رب  یطلـست  چیه  رتاناد  صخـش  نآ  ، دهدن وا  ییامنهار  هب  شوگ  دـهاوخب 

،و دننادرگرب باوص  هار  هب  ار  وا  ات  دنتـساوخ  باحـصا  ناگتـسیاش  زا  رگید  و  ع )  ) یلع ماما  دش ، هابتـشا  بکترم  دروم  دـنچ  هفیلخ 
زورما هب  اـت  هک  دـش  یبوشآ  راـتفرگ  تما  هجیتـن  رد  دـنتفاین و  قیفوت  ناـشیا  دـنک و  هجوـت  ناـشیا  ياـهییامنهار  هب  تساوـخن  هفیلخ 

.تسا هتفاین  نایاپ  نآ  ياهدمایپ 

یم ربخ  دنوادخ  فرط  زا  ص )  ) ربمایپ رگااریز.درک  یم  يرگن  فرژ  رتشیب  نیلقث  ثیدح  رد  هرهز  وبا  هک  دوب  راوازس  نآ  رب  هوالع 
ياضعا هک  داد 
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دنـشاب روطنآ  دنتـسناوت  یمن  ناشیا  سپ  ، دنیهارمگ زا  ینمیا  ثعاب  نآرق  هارمه  هب  ناشیا  ،و  دنوش یمن  ادج  نآرق  زا  شکاپ  نادناخ 
ياـیازم نتـشاد  هـب  رتقیـال  ، اـهیگژیو نآ  نتـشاد  اـب  و.دنـشاب  رادروـخرب  شنیب  شناد و  تبهوـم  زا  نارگید  زا  شیب  هـک  یتـقو  رگم 

دنریگن و ییامنهار  ناشیا  زا  ناناملـسم  هک  یتقو  ات  : دیوگب یـسک  تسا  نکمم.دندرگ  هنامیکح  يرواد  تسایـس و  نسح  ، تیریدم
روما رد  اهنت  شتیب  لها  تماما  زا  ص )  ) ربمایپ فدـه  هک  نآ  نایم  ، دـنربن ار  ناشیا  ناـمرف  تسا  هتـساوخ  ص )  ) ربماـیپ هک  يروطنآ 

.درادن دوجو  هجیتن  رد  یقرف  چیه  دوشب  زین  روما  هرادا  هدنریگرب  رد  ای  ، دشاب یهقف 

مامت مدرم  رب  ار  تجح  دزاس و  نشور  تما  يارب  ار  لئاسم  ات  ، تسا هدوب  ص )  ) ربمایپ هدهع  رب  هک  تسا  نآ  راتفگ  نیا  رب  ام  خـساپ 
باختنا نارگید  نیب  زا  ار  تقو  ینید  ربهر  ات  هداد  هزاجا  تما  هب  تسا و  هداد  رارق  ار  یهقف  تماما  اـهنت  ترتع  يارب  رگا  سپ.دـنک 

دروم رد  ص )  ) ربماـیپ زیوـجت  هجیتـن  رد.تشاد  دوـجو  یلیلد  ، دـنرب یمن  ناـمرف  ترتـع  زا  هک  یناـسک  يارب  تروـص  نیا  رد  ، دـننک
ار يرادمامز  ینید و  يربهر  تدـحو  ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه  اما.دـمآ  یم  شیپ  جرم  جره و  ینادرگرـس و  ، يربهر رد  یگناگود 

هدهع رب  تیلوؤسم  سپ  ، دـنیوج یمن  کسمت  ، تسا هتـساوخ  ص )  ) ربمایپ هک  يروطنآ  ، ترتع هب  ، ناناملـسم دـعب  ،و  دـنک یم  نالعا 
ناـمیا وا  هب  مدرم  یلو  دتـسرفب  مدرم  ناـیم  دـنوادخ  ار  يربماـیپ  هک  تسا  يدروـم  نآ  ریظن  نیا  و  ( . ص  ) ربماـیپ رب  هن  تسا  ناـشیا 

.دوب دهاوخن  یتجح  دنوادخ  رب  ار  ناشیا  ،و  تشاد دهاوخ  تجح  ناشیا  رب  دنوادخ  تروص  نیا  رد  ، دنرواین

هرهز وبا  داتـسا  زا  هچنآ  و.درادـن  حیـضوت  هب  يزاین  ، نوؤش مامت  رد  تما  يارب  ترتع  يربهر  رب  نیلقث  ثیدـح  تلالد  ، لاح ره  هب  و 
دشاب یم  هیجوت  کی  اهنت  ، تسا هدیسر 
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هک يروتسد  قباطم  تسا  نیلقث  زا  يوریپ  ترورض  ص )  ) ربمایپ فده  اریز.تسا  نآ  یلصا  ینعم  زا  ثیدح  نتخاس  فرحنم  نآ  و 
يو ترتع  يربهر  ، نآ يانعم  و.دنوش  یمن  ادج  مه  زا  زگره  اهنآ  هک  تسا  هتفای  عالطا  یحو  هلیـسو  هب  وا  هدیـسر و  ادـخ  بناج  زا 

اب يربهر  شور  فـالتخا  ثعاـب  هک  یگناـگود  زا  رودـب  تسا و  ریگارف  یناـگمه و  ینعی  ، تسا راوگرزب  نآ  دوخ  يربهر  دـننامه 
.تسا نآرق 

يرادـمامز وا  زج  و.دوبن  یعطقم  ینید  يربهر  کـی  ص )  ) ربماـیپ يربهر  ،و  دزاـس یمن  ادـج  اـیند  زا  ار  نید  هک  تسا  ینید  مالـسا 
زا ،و  تسا هدرک  یم  يربهر  دوخ  نوؤش  مامت  رد  ار  تما  هک  دوب  یسک  اهنت  ص )  ) ربمایپ هکلب.تسا  هتـشادن  دوجو  ناناملـسم  يارب 

شترتـع يارب  يو  زا  سپ  تساوخ  یم  راوگرزب  نآ  هک  یماـقم  نآ  دوب  نیا  و.تسا  هدوب  ناـشیا  هب  تبـسن  رتراوازـس  ناـنمؤم  دوخ 
.دشاب هتشاد  دوجو 

تسا هدیـسر  نآ  تقو  لاح  و.دوب  مخ  ریدغ  رد  ص )  ) ربمایپ نالعا  شخب  ود  زا  یکی  نآ  ،و  نیلقث ثیدح  لقن  زا  ام  فده  دوب  نیا 
.تسا تیالو  ثیدح  نامه  شخب  نیا  ، مییوگب نخس  هیمالعا  نآ  مود  شخب  زا  ات 

اهتشون یپ 

دوخ حیحص  رد ج 1 ص 44  رباج  زا  نآ  لثم  هب  ییاـسن  هک  تسا  هدـمآ  لاـمعلا  زنک  رد  ثیدح 3874.و  هرامش  1-ج 5 ص 328 
( . نیدلا ص 14 فرش  دیس  تاعجارملا   ) تسا هدرک  لقن 

.تسا هدرک  لقن  هرامش 356 ) ثیدح  ص 23   ) لامعلا ج 5 زنک  رد  يدنه  یقتم  ار  ثیدح  نیا  -2

ثیدح 3876. هرامش  3-ج 5 ص 329 

كردتسملا ج 3 ص 109. -4

،ص 110. كردتسملا -5

.تسا هدرک  لقن  جرد 4 ص 367  مقرا  نب  دیز  زا  روط  نیمه  زین  دمحا  ماما  6-ج 15 ص 180 و 

تباث نب  دیز  7-ج 5 ص 181 
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.تسا هدرک  لقن  قیرط  ود  هب  ار  تیاور  نیا 

ینیما ج 1 ص 17. موحرم  ریدغلا  -8

.تسا هدرک  لقن  رد ص 26  ار  ترابع  نیا  هب  بیرق  وا  زا  ،ج 3 ص 17.و  دنسملا -9

ریدغلا ج 1-ص 27. -10

كردتسملا ج 3 ص 151. -11

ینیما ج 2 ص 301. موحرم  ریدغلا  -12

،ص 200-199. قداصلا مامالا  -13

هیآ 34-33. -14

هیآ 39-38. ، نارمع لآ  هروس  -15

كردتسملا ج 3 ص 128. -16

كردتسملا ج 3 ص 128. -17

قداصلا ص 162. مامالا  -18

متشه یس و  لصف 

تیالو ثیدح 

هجح م )  632  ) يرجه مهد  لاس  رد  ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  نیا  ، تسا هدـش  لـقن  ناـبز  هب  ناـبز  هک  یخیراـت  ياهدادـیور  هلمج  زا 
رازه اههد  ( ، ص  ) ربمایپ يربهر  هب  جـح  نآ  مسارم  ماجنا  رد  و.تسا  فورعم  عادولا  هجح  هب  خـیرات  رد  هک  دروآ  اـج  هب  یمالـسالا 

.دندرک تکرش  ناناملسم  زا  نت 

نیب  ) مخ ریدغ  هب  فورعم  یبآ  رانک  جح  رفس  زا  تشگزاب  هار  رد  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  نآ  جح  رفس  نیا  صخـشم  ياهدادیور  زا 
رد هک  دـننک  يوریپ  نیلقث  زا  هک  دـنک  عالبا  ناشیا  هب  ات  ، تخاس فقوتم  زین  ار  ناـیجاح  زا  نت  نارازه  ،و  درک فقوت  هنیدـم ) هکم و 
ات دندرگن  ادج  زگره  ود  نیا  ،و  تسا ربمایپ  ترتع  نآرق و  ردقنارگ  ود  نآ  و.تخاس  دهاوخ  دوخ  نیزگیاج  ار  نآ  یکیدزن  هدـنیآ 

ناـشدوخ زا  ناـنمؤم  هب  تبـسن  ترتع ) گرزب  ( ) ع  ) یلع هک  نیا  رگید  و.دـنوش  دراو  وا  رب  تماـیق ) زور   ) ضوح راـنک  رد  هک  نیا 
تسا نانمؤم  تسرپرس  هک  نیا  مه  ،و  دوب رتراوازس  ناشدوخ  زا  نمؤم  دارفا  هب  تبـسن  ص )  ) ربمایپ هک  يروط  نامه  ، تسا رتراوازس 

.دوب نامیا  اب  مدرم  تسرپرس  ص )  ) ربمایپ هک  نانچ 
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ای مامت  ،و  دندرپس رطاخ  هب  باحـصا  ار  وا  ياه  هدومرف  زا  یکدنا  هک  ، دومرف داریا  ینالوط  يا  هبطخ  مخ  ریدـغ  زور  رد  ص )  ) ربمایپ
هلمج زا  تاکن  نیا  زا  یضعب 
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، دوب هفوک  رد  هک  یتقو  ( ، ع  ) یلع ماـما  هک  دـمآ  شیپ  يدروم.دوب  هدـنام  یقاـب  باحـصا  زا  يرامـش  هرطاـخ  رد  هک  تسا  یبلاـطم 
ناتـساد نیا   ) دنهد یهاوگ  دندوب  هدینـش  ص )  ) ربمایپ زا  ریدغ  زور  هک  ار  هچنآ  ات  داد  دنگوس  ار  دوخ  نمجنا  رد  رـضاح  باحـصا 
كدنا ، نامز نآ  ات  هدنام  یقاب  باحصا  رامـش  هک  نیا  مغر  یلع  ( ، تسا ریدغ  دادیور  زا  سپ  لاس  تفه  تسیب و  دودح  هب  طوبرم 

ار ع )  ) یلع یتسرپرس  ، ریدغ زور  ص )  ) ربمایپ هک  دنداد  یهاوگ  ناشیا  زا  يرایـسب.دندوب  هفوک  رد  باحـصا  نامه  زا  یکدنا  و.دوب 
.تسا هدناسر  مدرم  عالطا  هب 

زور سک  ره  ! دـنگوس ادـخ  هب  ار  امـش  : دومرف ع )  ) یلع :» تفگ هک  تسا  هدـش  لقن  ص ) )  ) ربمایپ باحـصا  زا  یکی   ) لـیفطلا وبا  زا 
هک نیا  ای  دنداد و  ربخ  نم  هب  : دیوگب هک  تساخنرب  اج  زا  سک  چیه  و.دوش  دنلب  اج  زا  [ تداهش يارب  ] تسا هتشاد  روضح  مخ  ریدغ 
نب لهس  ، تباث نب  همیزخ  ، هلمج زا  نت  هدفه.متفایرد  مبلق  اب  ،و  مدینش میاهـشوگ  اب  ، تفگ دش  دنلب  اج  زا  هک  يدرم  ره  ، دیـسر نم  هب 

( یلعی وبا  ای   ) یلیل وبا  ، يراصنا همادق  وبا  ، یعازخ حیرش  وبا  ، يردخ دیعـس  وبا  ، يراصنا بویا  وبا  ، رماع نب  هبقع  ، متاح نب  يدع  ، دعس
اب هک  میهد  یم  یهاوگ  : دنتفگ ! دییوگب دیا  هدینـش  هچنآ  : دومرف ع )  ) یلع دـندش ، دـنلب  اج  زا  شیرق  زا  ینادرم  ناهیت و  نب  مثیه  وبا  ،

هخاش داد  روتسد  دش و  رهاظ  مدرم  لباقم  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  ، دیسر ارف  رهظ  ماگنه  ، میتشگ یمرب  عادولا  هجح  زا  ص )  ) ادخ ربمایپ 
نآ.میدش نوریب  ام  داد و  رد  زامن  يادن  دعب  و  [. دش هداد  بیترت  ینابیاس  ات  ] دندنکفا ییاه  هماج  اهنآ  يور  دـندز و  ار  ناتخرد  ياه 

( هبترم هس   ) شاب هاوگ  وت  ایادخراب  : درک ضرع  ، دیا هدرک  غیلبت  امـش  دوب  نتفگ  همزال  هچنآ  : دنتفگ ؟ دـییوگ یم  هچ  امـش  دومرف  هاگ 
تسا کیدزن  : دومرف سپس  .
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یم ردقنارگ  یش ء  ود  امش  نایم  رد  نم  ، مدرم يا  : تفگ دعب  و.دیلوؤسم  امـش  مه  نم و  مه  هک  یتسارب.میوگ  کیبل  ار  قح  توعد 
هنوگچ اهنآ  اب  نم  زا  سپ  ، دینیبب سپ.دیوش  یمن  هارمگ  زگره  دینزب  گنچ  اهنادـب  امـش  رگا.متیب  لها  ، مترتع ادـخ و  باتک  : مراذـگ
يادـخ ارم.دـندرگ  زاب  نم  رب  ضوح  رانک  رد  هک  نیا  اـت  دـنوش  یمن  ادـج  زگره  رگیدـکی  زا  اـهنآ  هک  هتبلا  و.درک  دـیهاوخ  راـتفر 

یمن امـش  ایآ.منامیا  اب  دارفا  تسرپرـس  نم  نم و  تسرپرـس  دنوادخ  هتبلا  : دومرف دعب  و.تسا  هتخاس  هاگآ  بلطم  نیا  زا  اناد  نابرهم 
ریما ای  ، هاگ نآ  ( . درک رارکت  ار  فرح  نیا  هبترم  هس   ) میناد یم  يرآ  : دندرک ضرع  ؟ مرتراوازـس امـش  رب  امـش  دوخ  زا  نم  هک  دـیناد 

راـیتخا بحاـص  یلع  نـیا  سپ  ، مراـیتخا بحاـص  نـم  هـک  ار  سک  ره  : تـفگ درک و  دـنلب  ار  نآ  تـفرگ و  ار  وـت  تـسد  ! نینمؤـملا
ع)  ) یلع سپ  ! رادــب شنمــشد  درادــب  نمــشد  ار  وا  هـک  ره  ،و  رادــب تــسود  ، دراد یم  تــسود  ار  وا  سک  ره  ایادــخراب.تسوا 

( . 1 « ) .مبلطم نآ  نادهاش  هلمج  زا  دوخ  نم  دیتفگ و  تسار  : دومرف

تـسا هدرک  لقن  مقرا  نب  دیز  زا  دوخ  دنـس  هب  ، كردتـسملا ، دوخ حیحـص  رد  يروباشین  مکاح  هب  فورعم  ، هللا دبع  نب  دمحم  ظفاح 
ار اهنابیاس  ندرک  اپرب  روتـسد  ، دـمآ دورف  مخ  ریدـغ  لحم  رد  تشگزاب و  عادولا  هجح  زا  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  نیمه  :» تفگ وا  هک 
اج هـب  ، ردـقنارگ یــش ء  ود  امــش  ناـیم  رد.ما  هـتفگ  کـیبل  ار  قـح  توـعد  نـم  اـیوگ  : دوـمرف .دـش  تـسرد  اـهنابیاس  ، درک رداـص 

راتفر نم  زا  سپ  اهنآ  هراب  رد  هنوگچ  دـیرگنب  سپ.مترتع  لاـعتم و  يادـخ  باـتک  : تسا يرگید  زا  رتگرزب  اـهنآ  زا  یکی  ، متـشاذگ
تـسرپرس گرزب  دنوادخ  انامه  : دومرف دعب  و.دندرگ  زاب  نم  رب  ضوح  رانک  ات  دنوش  یمن  ادج  زگره  ود  نآ  هک  اریز  ، درک دیهاوخ 

نآ.منانمؤم مامت  تسرپرس  نم  نم و 
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ار وا  هک  ره  رادب  تسو  ایادخ  راب  ، تسوا تسرپرس  یلع  نیا  متسرپرس  نم  هک  ار  یـسک  ره  : تفگ تفرگ و  ار  ع )  ) یلع تسد  هاگ 
( . 2 « ) درادب نمشد  ار  وا  هک  سک  ره  رادب  نمشد  ،و  درادب تسود 

اهنآ زا  رگا  هک  مهد  یم  رارق  رما  ود  امـش  ناـیم  رد  نم  ، مدرم يا  :»... دومرف ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  هدرک  تیاور  يرگید  قـیرط  هب  و 
نانمؤم هب  تبسن  نم  هک  دیناد  یم  ایآ  : دومرف هاگ  نآ.دننم  ترتع  ،و  تیب لها  ادخ و  باتک  اهنآ  و.دیوشن  هارمگ  زگره  ، دینک يوریپ 

یلع نیا  سپ  ، متـسرپرس نم  هک  ار  یـسک  ره  : درک هفاضا  ص )  ) ادخ لوسر  دعب  ،و  يرآ : دنتفگ ؟ ) هبترم هس   ) ناشدوخ زا  مرتراوازس 
( . 3  ) تسوا تسرپرس  (ع )

: دناسر یم  ار  بلطم  هس  ثیداحا  نیا  هک  دینک  یم  هظحالم 

يوریپ ،و  دنریذپان ییادج  رگیدکی  زا  هک  تسا  هدراذگ  ياج  هب  ار  رما  ود  ای  ردقنارگ و  یش ء  ود  ، دوخ تما  يارب  ص )  ) ربمایپ ( 1)
( . ص  ) ربمایپ ترتع  ادخ و  باتک  : زا دنترابع  ردقنارگ  ود  نیا.تسا  یهارمگ  زا  ینمیا  ثعاب  اهنآ  زا 

نانمؤم تسرپرس  ص )  ) ربمایپ و  ص )  ) ربمایپ تسرپرس  ادخ  تسا و  رتراوازس  ناشدوخ  زا  نامیا  اب  دارفا  هب  تبـسن  ص )  ) ربمایپ ( 2)
.تسا

.تسا ص )  ) ربمایپ دننام  نانمؤم  یتسرپرس  تهج  رد  ع )  ) یلع ( 3)

لقن نارگید  و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ماما  دیـسا و  نب  هفیذـح  هرمـض و  نب  رماع  ، يراصنا هللا  دـبع  نب  رباـج  زا  دروم  هس  ره  نیا  و 
.تسا هدش 

تـسد ص )  ) ادخ ربمایپ  :» دـیوگ یم  هملـس  ما  ، دـنا هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ رـسمه  هملـس  ما  و  ع )  ) یلع ماما  ار  رخآ  لوا و  دروم  ود 
نم هک  یـسک  ره  ، دومرف هاـگ  نآ.دـش  رادومن  شلغب  ریز  يدیفـس  هک  ، درک دـنلب  يدـحب  ار  نآ  تفرگ و  مخ  ریدـغ  رد  ار  ع )  ) یلع

نایم رد  نم  ، مدرم يا  : دومرف سپس.تسوا  تسرپرس  یلع  سپ  ، میوا تسرپرس 
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نم رب  ضوح  رانک  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  زگره  اهنآ  و.مراذگ  یم  ار  مترتع  ادخ و  باتک  ، ردـقنارگ یـش ء  ود  دوخ  زا  سپ  امش 
.دوب هدرک  لقن  ار  تیاور  نومضم  نیمه  هب  ع )  ) یلع ماما  هک  تشذگ  نیلقث  ثیدح  رد  و  «. دندرگ زاب 

نب دیز  هرمض و  نب  رماع  ، دیسا نب  هفیذح  ، ینرع همادق  وبا  ، يردخ دیعـس  وبا  هلمج  زا  باحـصا  زا  يدایز  رامـش  ار  يرخآ  دروم  ود 
نب يدـع  زا  شیوخ  دنـس  هب  دوـخ  ننـس  رد  هجاـم  نبا  دـمحا و  ماـما  هک  تسا  بزاـع  نب  ءارب  هلمج  نآ  زا  و.دـنا  Øј لقن  ، مقرا

: تفگ هک  دنا  هدرک  لقن  ءارب  زا  تباث 

یلع تسد  دعب  داد و  تعامج  زامن  روتـسد  ، دـش هدایپ  ، میدـمآ هک  هار  زا  یتمـسق  رد  ، میتشگرب عادولا  هجح  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  اب 
زا ینمؤم  ره  هب  تبـسن  نم  ایآ  : دومرف.ارچ : دـنتفگ ؟ متـسین رتراوازـس  ناشدوخ  زا  ناـنمؤم  هب  تبـسن  نم  اـیآ  :» دومرف تفرگ و  ار  (ع )

ایادـخ راـب.میوا  تسرپرـس  نم  هک  تسا  یـسک  تسرپرـس  ع ) )  ) یلع  ) نیا : دومرف هاـگ  نآ.يرآ  : دـنتفگ متـسین ؟ رتاوازـس  شدوـخ 
نیا هک  یناسک  هلمج  زا  و  ( . 4  .« ) ..درادب نمشد  ار  وا  هک  ار  هک  ره  رادب  نمشد  ،و  درادب تسود  ار  وا  هک  ار  یسک  ره  رادب  تسود 

: تفگ ، تسا هدرک  لقن  وا  زا  كردتسملا  » رد مکاح.تسا  صاقو  یبا  نب  دعس  دنا  هدرک  لقن  ار  دروم  ود 

نانمؤم هب  تبـسن  نم  هک  دیناد  یم  ایآ  : تفگ ع )  ) یلع هراب  رد  ادخ  شیاتـس  ساپـس و  زا  سپ  مخ  ریدـغ  زور  ص )  ) ادـخ ربمایپ  »...
تــسرپرس ع )  ) یلع سپ  ، مـیوا تسرپرــس  نـم  هـک  ار  یــسک  ره  ایادــخ  راـب  : دوـمرف.يرآ : میتـفگ ؟ متــسه ناـشدوخ  زا  رتراوازس 

( . 5 « ) ...درادب نمشد  ار  وا  سک  ره  رادب  نمشد  ،و  درادب تسو  ار  وا  هک  ره  ، رادب تسود.تسوا 

وا هک  تسا  هدرک  تیاور  یلیل  یبا  نب  نامحرلا  دبع  زا  دوخ  دنسم  رد  دمحا  ماما 
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: تفگ

مخ ریدغ  زور  تسا  هدینش  هک  سک  ره  ادخ  هب  ار  امـش  : دومرف یم  داد و  یم  دنگوس  ار  مدرم  هک  مدید  يا  هطوحم  رد  ار  ع )  ) یلع »
دبع.دـهد یهاوـگ  دزیخرب و  « .تسوا تسرپرـس  یلع  سپ  ، متـسه وا  تسرپرـس  نم  هـک  ار  سک  ره  :» دوـمرف یم  ص )  ) ادـخ ربماـیپ 

ام دنتفگ : «. دندوب نت  کی  ام  رظن  رد  همه  ییوگ  هک  يروطب  دندش  دنلب  اج  زا  ردب  گنج  نادـهاجم  زا  نت  هدزاود  :» دـیوگ نامحرلا 
متـسین و ناشدوخ  زا  رتراوازـس  نانمؤم  هب  نم  ایآ  : دومرف یم  مخ  ریدغ  زور  هک  میدینـش  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  هک  میهد  یم  یهاوگ 

سپ میوا  تسرپرـس  نم  هک  ار  سک  ره  ( ( :» ص  ) ادـخ ربمایپ   ) دومرف.هللا لوسر  ای  ارچ  : میتفگ سپ  ؟ دنتـسین ناشیا  ناردام  نم  نانز 
(6 « ) درادب نمشد  ار  وا  هک  ره  رادب  نمشد  درادب و  تسود  ار  وا  هک  ار  سک  ره  رادب  تسود  ایادخ  راب.تسوا  تسرپرس  ع )  ) یلع

.

ع)  ) یلع سپ  متسرپرس  نم  هک  ار  سک  ره  :» تسا مخ  ریدغ  زور  رد  ص )  ) ربمایپ نخـس  نیا  زا  ترابع  هک  ار  رخآ  ثیدح  ياوتحم 
ربمایپ هک  تسا  هدرک  تیاور  مقرا  نب  دـیز  زا  دوخ  حیحـص  رد  يذـمرت  ( . 7  ) دـنا هدرک  لقن  باحـصا  زا  نت  اههد  تسوا  تسرپرس 

( . 8  ) تسوا تسرپرس  ع )  ) یلع سپ  میوا  تسرپرس  نم  هک  ار  سک  ره  :» دومرف (ص )

: تفگ وا  هک  تسا  هدرک  لقن  صاقو  یبا  نب  دعس  زا  دوخ ) حیحص   ) ننس رد  هجام  نب  دمحم  ظفاح 

دعس ، داد مانشد  ار  وا  ، هیواعم.دندرک یم  تبحص  ع )  ) یلع هراب  رد  دمآ و  وا  دزن  دعـس  «، دوب دوخ  جح  ياهرفـس  زا  یکی  رد  هیواعم  »
هک سک  ره  : دومرف یم  هک  مدینش  وا  هرابرد  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  نم  هک  ییوگ  یم  نینچ  يدرم  هرابرد  ایآ  : تفگ دش و  نیگمـشخ 

(9 ( ...؟ تسوا تسرپرس  یلع  سپ  میوا  تسرپرس  نم 

یعیبط
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مه ثیدـح  نیرخآ  يوار  ، تسا هدرک  لقن  ار  رخآ  لوا و  ثیدـح  ای  يرخآ و  ثیدـح  ود  اـی  ثیدـح و  هس  ره  هک  یـسک  ره  تسا 
هک ار  یتایاور  زا  یضعب  اج  کی  رد  دنیب  یم  مزال  يوار  تقیقح  رد  .درادن  دوجو  تایاور  نیا  نیب  يدروخرب  چیه  اج  نیا  و.تسه 

تسا هدینش  هچنآ  زا  يرتشیب  تمسق  دریگ  یم  میمـصت  رگید  ياج  رد  دعب  دنک و  لقن  هدینـش  يرگید  سک  ره  ای  و  ص )  ) ربمایپ زا 
اب دروخرب  فالتخا و  دراوم  نیا  زا  يدروم  چـیه  رد  ،و  دریگ یم  دوخ  ياه  هدینـش  مامت  لقن  هب  میمـصت  موس  دروم  رد  ،و  دـنک لقن 

باحصا زا  نت  هدفه  ، دنک یم  تیاور  هک  مینیب  یم  ار  هلثاو  نب  رماع  لیفط  وبا  ام  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  و.درادن  دوجو  رگید  دروم 
دنا هدینـش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  ینانخـس  مخ  ریدغ  زور  هک  دنداد  تداهـش  دنداد و  تبثم  خساپ  هفوک  رد  ع )  ) یلع ماما  دـنگوس  هب 

دنگوس ثیداـحا  رد  ار  يرگید  تیاور  و.میدرک  لـقن  ثحب  نیا  زاـغآ  رد  هک  يروطب  ، تشادرب رد  ار  ثیدـح  هس  ره  ياوـتحم  هک 
هتفگ وا.دوب  رخآ  ثیدح  ود  ياوتحم  لماش  اهنت  هک  تسا  هدرک  لقن  لیفط  وبا  زا  دوخ  دنـسم  رد  دـمحا  ماما  هک  مینک  یم  هدـهاشم 

: تسا

ادخ ربمایپ  زا  هک  یناملسم  درف  ره  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ار  امـش  : تفگ ناشیا  هب  دعب  درک و  عمج  ار  مدرم  يا  هطوحم  رد  ع )  ) یلع »
يدایز دارفا  : دیوگ میعن  وبا  و.دندش  دـنلب  اج  زا  نت  یـس  سپ.دوش  دـنلب  اج  زا  دومرف  یم  مخ  ریدـغ  زور  هک  تسا  هدینـش  ار  يزیچ 

نم هک  دیناد  یم  ایآ  : دومرف مدرم  هب  دوب و  هتفرگ  ار  ع )  ) یلع تسد  ص ) )  ) ادخ ربمایپ   ) هک یتقو  نآ  ، دندوب هدـید  هک  دـندش  دـنلب 
نانمؤم هب  تبسن 
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راب.تسوا تسرپرـس  نیا  سپ  میوا  تسرپرـس  نم  هک  ار  یـسک  ره  : دومرف.هللا لوسر  ای  يرآ  : دـنتفگ ؟ متـسه ناـشدوخ  زا  رتراوازس 
نوریب اج  نآ  زا  سپ  : دیوگ لیفط ) وبا   ) .درادب نمـشد  ار  وا  هک  ره  رادب  نمـشد  درادـب و  تسود  ار  وا  هک  ره  رادـب  تسود  ایادـخ 

یم نانچ  نینچ و  هک  مدینـش  ع )  ) یلع زا  نم  : متفگ وا  هب  مدید و  ار  مقرا  نب  دیز  سپ.دوب  يزیچ  ملد  رد  ییوگ  هک  یلاح  رد  مدمآ 
( . 10  ) .تفگ یم  نینچ  يو  هرابرد  هک  مدینش  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  مه  نم  ؟ ینک یم  راکنا  ار  يزیچ  هچ  : تفگ دیز.تفگ 

نارمع زا  دوخ  حیحص  رد  يذمرت  .تسا  هتفگ  نخـس  زین  مخ  ریدغ  لحم  ریغ  رد  ع )  ) یلع تیالو  هب  عجار  ص )  ) ربمایپ تقیقح  رد 
نآ هب  دش و  نیگمـشخ  ص )  ) ربمایپ ، دـندرک تیاکـش  ص )  ) ادـخ ربمایپ  دزن  ع )  ) یلع زا  رفن  راهچ  هک  تسا  هدرک  لقن  نیـصح  نب 

: دومرف دنتشاد  تیاکش  یلع  زا  هک  یناسک 

زا سپ  وا  و.میوا  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  هک  یتسارب  ؟ یلع زا  دیهاوخ  یم  هچ  ؟ یلع زا  دـیهاوخ  یم  هچ  ؟ یلع زا  دـیهاوخ  یم  هچ  »
( . 11  ) تسا نامیا  اب  درف  ره  تسرپرس  نم 

هک تسا  هتفگ  اج  نآ  رد  تسا و  هدرک  لقن  ترابع  رد  یتوافت  كدنا  اب  ار  ثیدـح  نیا  ج 4 ص 437 )  ) دوخ دنسم  رد  دمحا  ماما 
زا یلع  انامه.دـیراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  یلع  ، دـیراذگاو دوخ  لاح  هب  ار  یلع  ، دـیراذگب دوخ  لاح  هب  ار  یلع  :» دومرف ص )  ) ربماـیپ

هدرک لقن  یملسا  هدیرب  زا  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعس  زا  دمحا  ماما  و   . تسا ینمؤم  ره  تسرپرس  وا  و.متـسه  وا  زا  نم  تسا و  نم 
يریگتخس وا  زا  مدرک و  تکرش  نمی  دربن  رد  ع )  ) یلع اب  :» تفگ هک  تسا 
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ص)  ) ادـخ ربماـیپ  هرهچ  مدـید  ، مدرک شهوـکن  مدرب و  ماـن  یلع  زا  مدیـسر  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تمدـخ  هک  یتـقو  مدرک ، هدـهاشم 
ره : دومرف.هللا لوسر  ای  ارچ  : مدرک ضرع  متـسین ؟ رتراوازـس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبـسن  نم  ایآ  ، هدیرب يا  : دومرف دـش و  نوگرگد 

هدرک لقن  ص 356 ) ج 5   ) دوخ دنـسم  رد  زین  دـمحا  ماـما  و  ( 12 « ) .تسوا تسرپرـس  ع )  ) یلع سپ  میوا  تسرپرـس  نـم  ار  سک 
«. .تسا نم  زا  سپ  امش  تسرپرس  وا  ،و  میوا زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  اریز  تسین  تسرد  یلع  هرابرد  یفرح  نینچ  :» تسا

زا نت  راهچ  تسیب و  زا  شیب  یباحـص و  دـص  زا  شیب  هک  اریز  ، درادـن هار  نآ  رد  يدـیدرت  تسا  یعطق  تباث و  ریدـغ  ثیدـح  هتبلا 
ياملع زا  دادعت  نیمه  و.دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  ، نآرق رسفم  کی  تسیب و  ثیدح و  نایاوشیپ  زا  نت  تفه  تسیب و  گرزب و  ناخروم 

( . 13  ) دنا هدرک  تیاور  رصع  ره  ناگدنسیون  زا  يدادعت  ،و  مالک ملع 

ریدغ ثیدح  يانعم 

نخس ، هیغالبا نیا  ياوتحم  هب  عجار  ات  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  ( ، ص  ) ربمایپ بناج  زا  ریدغ  هیغالبا  رودص  زا  یهاگآ  زا  سپ 
: مینادب تسا  مزال  مینک  كرد  ار  نآ  هک  نیا  يارب  و.مییوگب 

؟ تسا هدمآ  الوم  هملک  تایاور  نیرتشیب  رد  یلو و  هملک  تایاور  یضعب  رد  نوچ  ، دراد دوجو  یلو  الوم و  هملک  نیب  یقرف  ایآ  -1

؟ تسا ینعم  هچ  هب  الوم  هملک  سپ  دننک  تلالد  ینعم  کی  هب  هملک  ود  ره  رگا  2-و 

؟ تسیچ »؟ متسین ناشدوخ  زا  رتراوازس  یلوا  نانمؤم  هب  تبسن  نم  ایآ  :» شراتفگ نیا  رد  یلوا  هملک  زا  ص )  ) ربمایپ دوصقم  -3

الوم یلو و 

هتفگ الثم  ، دوش یم  هداد  تبسن  صاخشا  ءایشا و  هب  یلو  هملک  هک  توافت  نیا  اب  دنا  هدمآ  ینعم  کی  هب  ابیرقت  الوم  یلو و  هملک  ود 
یمن هداد  تبـسن  صاخـشا  هب  زج  ـالوم  هملک  اـما.تسا  ناـنمؤم  یلو  دـنوادخ  : دـنیوگ یم  هک  يروـط  ناـمه  ، فـقو یلو  : دوـش یم 

.فقو يالوم  دوش  یمن  هتفگ  یلو  نانمؤم  يالوم  دوش  یم  هتفگ  الثم  ، دوش

: دنا هدرک  لقن  ار  یناعم  نآ  زا  يدادعت  تغل  لها  هدمآ و  یناعم  نآ  هب  الوم  هملک  هک  ییناعم  اما 

-12 .قیفر -11 .ومع -10 .دنواشیوخ .داــماد 9- -8 .رهاوـخ رـسپ  -7 .وـمع رـسپ  -6 .رسپ -5 .کیرش -4 .نامهم -3 .هیاسمه -2 .تسود -1
ای هدــننک و  دازآ  ریغ  ، اـقآ -18 .کلام -17 .بحاص -16 .هدننک دازآ  .هـتفر 15- تـسد  زا  -14 .هدـش هداد  تمعن  -13 .هدـنهد تمعن 

.دـنک یم  يراک  رد  فرـصت  لـخد و  هک  یـصخش  -24 .يزیچ هب  رتاوازـس  -23 .روای -22 .نامیپمه .وریپ 21- -20 .هدنب -19 .بحاص
.نیشناج -26 .راک راد  هدهع  -25

ماگنه هب  هک  تسا  یناعم  نآ  زا  لوا  يانعم  هدزناپ  ، دور یم  راک  هب  یناـعم  نیا  زا  کـی  ره  رد  یهاـگ  ـالوم  هملک  هک  نیا  مغر  یلع 
هک تسا  نآ  بلطم  نیا  يانعم  و.دـنک  یمن  هجوت  یناعم  نآ  هب  نهذ  ، نشور يا  هنیرق  هب  زج.تسا  دـیعب  نهذ  هب  اهنآ  رداـبت  ، قـالطا
یم ددرم  رخآ  يانعم  هدزای  نیب  اـهنت  نآ  ياـنعم  كرد  هب  تبـسن  هدنونـش  ، دوش هدرب  راـک  هب  يا  هنیرق  چـیه  نودـب  ـالوم  هملک  رگا 
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.تسا هدنب  اقآ و  يانعم  ود  ینعم  هدزای  نیب  رد  انعم  نیرتراکشآ  و.دنام 

هب
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یناعم زا  مادـک  چـیه  نیاربانب  .تسا  هدـشن  روظنم  لوا  ياـنعم  هدزناـپ  زا  کـی  چـیه  مخ  ریدـغ  ثیدـح  رد  یلوم  هملک  زا  لاـح  ره 
ای ، رسپ ای  کیرش و  ، دراو ، هیاسمه ع )  ) یلع اریز.تسا  هتـشادن  دصق  ار  قیفر  داماد و  ، ومع ، هدازرهاوخ ، رـسپ ، کیرـش ، نامهم ، هیاسمه
ای هدازرهاوخ و  ای  ، رـسپ ای  وا و  کیرـش  ای  ، دراو ای  هیاسمه  ص )  ) ادـخ ربمایپ  هک  یناسک  همه  يارب  قیفر  ای  داماد و  اـی  هدازرهاوخ و 

هتـشادن ردام  ردـپ و  زا  يردارب  وا  هک  اریز  ، تسا هدوبن  یـسک  يومع  ص )  ) ربماـیپ تسا و  هدوبن  ، دـشاب هدوب  اـهنآ  قیفر  اـی  داـماد و 
ص)  ) ربمایپ هتـسیاش  تسا  هنادرخبان  ، يدنواشیوخ زا  نداد  ربخ  هک  اریز  تسا  هدومرفن  هدارا  زین  ار  دنواشیوخ  الوم  هملک  زا  و.تسا 

ربمایپ يومع  رـسپ  ع )  ) یلع هک  دـناد  یم  یناملـسم  ره  هک  اریز.دـناسرب  عالطا  هب  ار  يدـنواشیوخ  ات  دـنک  عمج  ار  مدرم  هک  تسین 
هک لـیلد  نیا  هب  تسا  هدوبن  رظن  دروـم  زین  تسود  و.تسا  يرگید  دـنواشیوخ  ، زین نت  ود  نآ  زا  کـی  ره  دـنواشیوخ  تسا و  (ص )

مالعا ناشیا  هب  ات  دنک  عمج  ار  مدرم  زا  نت  نارازه  ص )  ) ربمایپ هک  تسین  یمهم  بلطم  اریز  دـشاب  یمن  ماقم  بسانم  مه  ینعم  نیا 
ع)  ) یلع هب  رـصحنم  هک  تسین  يزیچ  نیا  ،و  دراد یم  تـسود  ار  ادـخ  ربماـیپ  هـک  یـسک  ره  درادـب  تـسو  ار  ع )  ) یلع هـک  دـیامن 

ربمایپ هک  ار  یناسک  دنتـشاد  یم  تسود  نارگید ، رامع و  ، ناملـس ، رذوبا ، نامثع ، رمع ، رکب وبا  دننام  كاپ  باحـصا  همه  نوچ.دـشاب 
رد تسا  ناناملـسم  همه  تسرپرـس  وا  هک  دـیوگب  تسا  هتـساوخ  یم  ص )  ) ربماـیپ هـک  نآ  رب  هوـالع.تشاد  تـسود  ار  اـهنآ  (ص )

.تشاد یمن  تسود  ار  شکرس  ناناملسم  اریز  ، تسا هدوبن  ناناملسم  همه  تسود  ربمایپ  هک  یتروص 

لقادح ای  مدرم و  فرط  زا  ص )  ) ربمایپ اریز  ، تسا هدوبن  ، زین هدش  هداد  تمعن  يانعم  ص )  ) ربمایپ دوصقم 
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هب ص )  ) ربماـیپ هک  اریز  ، تسا هدوبن  رظن  دروم  مه  يداـم  هدـنهد  تمعن  و.دوب  هدرکن  تفاـیرد  یتـمعن  ، رکذ لـباق  یهورگ  فرط  زا 
تـسرپرس وا  هک  تهج  نیا  رد  تسوا  دننام  ع )  ) یلع هک  دـیوگب  تساوخ  یم  ص )  ) ربمایپ.دوب هدادـن  يدام  تمعن  ناناملـسم  مامت 

تیادـه اـب  ص )  ) ربماـیپ هک  نیا  مغر  یلع  ، هدوـبن يوـنعم  تمعن  هدـنهد  ص )  ) ربماـیپ دـصق  و.تساهلـسن  ماـمت  زا  ناناملـسم  هـمه 
هب تبـسن  هللا  هملک  يالعا  هار  رد  دوخ  ریظن  یب  داهج  اب  ع )  ) یلع نینچمه  داد و  يونعم  تمعن  اهنآ  مامت  هب  ادخ  نید  هب  ناناملـسم 

هکلب ، تسا هداتفا  قافتا  هتـشذگ  رد  هک  دهد  ربخ  ینایرج  زا  ات  دوبن  ماقم  نآ  رد  اریز  ، دوبن نآ  ص )  ) ربمایپ دـصق.دوب  تمعنیلو  همه 
هتفر تسد  زا  ، الوم هملک  زا  ص )  ) ربمایپ دوصقم  هک  تسا  یعیبط  و.دـنک  تمحرم  یبصنم  ماقم و  ع )  ) یلع هب  هک  دوب  ماـقم  نیا  رد 

تیرثکا اریز  دوبن  ناناملـسم  هدـننک  دازآ  ص )  ) ربمایپ هک  اریز  هدـننک ، دازآ  ینعم  هن  ،و  نآ ندوب  هناهیفـس  یتسردان و  لیلد  هب  ، دوبن
هدوـبن رظن  دروـم  بر  ياـنعم  هک  تـسا  یعیبـط  ، هـلمج زا  ، تـسین تـسرد  زین  يرخآ  ياـنعم  هدزاـی  و.دـندوبن  هدرب  ناناملـسم  عطاـق 
و.دوبن مدرم  زا  یـسکوریپ  هدـنب و  ص )  ) ربماـیپ هک  نوچ  تسین  حیحـص  ، وریپ ،و  هدـنب : یناـعم نینچمه  ، تسا رفک  نآ  هک  اریز  ، تسا

هدوبن رظن  دروم  نامیپمه  مسقمه و  يانعم  ،و  تسا هدوبن  ناناملسم  کلام  ربمایپ  هک  اریز  ، تسا هدوبن  ترضح  دوصقم  کلام  يانعم 
اریز ، تسین تسرد  مه  زاب  دشاب  مه  يونعم  نامیپمه  رگا  ،و  تسا هدوبن  ناناملـسم  مامت  مسقمه  نامیپمه و  ص )  ) ربمایپ نوچ  ، تسا

! دوب دایز  ناشیا  دادعت  مه  ردقچ  دوبن و  يونعم  گنهامه  ناملسم  ناراکهنگ  اب  یمارگ  نآ 

وا هک  دیوگب  دهاوخ  یم  میدش  روآ  دای  هک  يروط  نامه  ص )  ) ربمایپ هک  تهج  نیا  هب  تسین  حیحص  ، رصان ینعم  دصق 
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دناوت یم  هک  نآ  و.تسین  اهلـسن  مامت  يارب  روای  ص )  ) ربماـیپ هک  یتروص  رد  تساهلـسن  ماـمت  زا  ناناملـسم  همه  تسرپرـس  (ص )
تسا صلاخ  ناناملسم  روای  هکلب  تسین  ناناملسم  همه  روای  ص )  ) ربمایپ ، همه نیا  اب  .تسادخ و  اهنت  دشاب  اهلـسن  مامت  هدننک  يرای 

دنترابع اهنآ  دنام و  یمن  یقاب  ینعم  هدزای  زا  ینعم  جنپ  زج  تروص  نیا  رد  و.دسر  یمن  راکهبت  یصاع و  ناناملـسم  هب  وا  کمک  و 
.نیشناج ،و  يرما راد  هدهع  يراک ، هدنهد  ماجنا  ، يزیچ هب  رتراوازس  ، کلام ای  ، هدننک دازآ  ریغ  ياقآ  : زا

یلقتـسم يانعم  نآ  اریز  ، دـشاب رظن  دروم  ینعم  راهچ  نآ  زا  یکی  هک  یتقو  رگم  تسین  تسرد  تسرپرـس ) نیـشناج   ) يرخآ يانعم 
رادمامز عوبتم و  ص )  ) ربمایپ هک  اریز  ، دشاب عوبتم  ای  رادمامز و  نآ  زا  دوصقم  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  رورس ) - اقآ  ) اما.تسین

دنکیدزن و مه  هب  ینعم  رد  ، يرما راد  هدهع  يراک و  رد  فرصتم  ، يزیچ هب  رتراوازس  : يرخآ يانعم  هس  و.تسا  هدوب  ناناملـسم  همه 
نینچ نیا  دنوادخ  روتـسد  اب  هک  تسا  یـسک  رادمامز  عوبتم و  زا  دوصقم  هک  اج  نآ  زا  ، دنراد یگنهامه  رادمامز  عوبتم و  يانعم  اب 

رد ، تسا ناناملسم  رما  رد  فرصت  هب  رتراوازس  وا  هک  دشاب  ینمؤم  ره  هب  تبسن  درف  نیرتراوازس  ، الوم زا  ضرغ  رگا  سپ  ، دشاب هدوب 
رد فرـصتم  يرما و  راد  هدـهع  نینچمه  ،و  دوش يوریپ  دـیاب  ادـخ  نامرف  هب  هک  دوب  دـهاوخ  یـسک  رادـمامز و  يانعم  ناـمه  هجیتن 

[. تسا فرصت  هب  یلوا  يانعم  اب  مزالم  هک  ] راک

یلوا

دنا هدرک  حیرـصت  تغل  لها  هتبلا  ؟ تسیچ » ؟ مهـسفنا نم  نینمؤملاب  یلوا  تسلا  :» ترابع نیا  رد  یلوا  هملک  زا  ص )  ) ربماـیپ دوصقم 
هدوب « رتراوازـس يانعم  ، ربمایپ دوصقم  هک  تسا  یهیدـب.رت  قیال  ، رت بسانم  رتراوازس 2- -1: تسا هدـمآ  ینعم  ود  هب  یلوا  هـملک  هـک 

.تسا رت  بسانم  رت و  قیال  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبسن  ربمایپ  ، دوش هتفگ  هک  دیامن  یم  تشز  نوچ  ، رت بسانم  يانعم  هن  تسا 

یتسارب
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نآرق رد  یحو  هلیـسو  هب  هدومرف و  تمحرم  وا  هب  دـنوادخ  هک  دوـش  روآ  داـی  ار  یقح  ناناملـسم  هب  اـت  تسا  هتـساوخ  ص )  ) ربماـیپ
: تسا هدرک  نالعا  ار  قح  نآ  میرک 

هک تسا  نآ  ياـیوگ  هیآ  نـیا  ( 14 « ) ...دـنناشیا ناردام  شنارـسمه  ،و  تسا رتراوازـس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبـسن  ص )  ) ربماـیپ »
تـساج نآ  زا.دراد  قح  ، دنراد شیوخ  روما  هرادا  رد  نانآ  دوخ  هک  یقح  نآ  زا  رتشیب  ، ناناملـسم روما  هرادا  هب  تبـسن  ص )  ) ربمایپ

نآ زا  ، تسا هداد  رارق  دـیکات  دروم  هیآ  نیدـنچ  رد  ار  قح  نیا  دـیجم  نآرق  و.تسا  بجاو  ناشیا  رب  يو  يرادربنامرف  تعاطا و  هک 
: هلمج

رایتخا دوخ  راک  هب  تبـسن  ، دوش ماجنا  يراک  دندومرف  ررقم  شربمایپ  ادـخ و  هک  یماگنه  ، دـنرادن قح  ینامیا  اب  نز  ای  درم و  چـیه  »
( . 15  ) تسا هدش  راکشآ  یهارمگ  راچد  ، دنک ینامرفان  ص )  ) ربمایپ ادخ و  زا  سک  ره  ،و  دننک

ام رگا  سپ.دوش  یم  ناسآ  ام  يارب  ریدـغ  زور  تارابع  زا  ص )  ) ربمایپ دوصقم  ندـیمهف  ، میتفایرد ار  بلاطم  نیا  ماـمت  هک  یماـگنه 
زج يزیچ  ، میریگب  . تسوا يالوم  ع )  ) یلع ، میوا يـالوم  نم  هک  ار  یـسک  ره  :» ینعی ص )  ) ربماـیپ تراـبع  زا  ار  اوتحم  نیرخآ  اـهنت 

راذـگاو وا  هب  ار  ناناملـسم  روما  هرادا  ادـخ  فرط  زا  دراد  قح  هک  نآ  نامرف  هب  ای  ادـخ و  نامرف  هب  هک  یـسک  ای  رادـمامز و  يانعم 
و.تسوا دننامه  تهج  نآ  رد  ع )  ) یلع هک  دـنک  یم  نایب  حـضاو  روطب  ص )  ) ربمایپو.دـیآ یمنرب  نآ  زا  تسا  عاطم  شنامرف  ، دـنک

زا يدادـعت  هک  ( »؟ متـسین رتراوازـس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبـس  نم  ایآ  :» تراـبع ینعی  ، مود نومـضم  اـب  ار  نومـضم  نیا  هاـگ  ره 
ص)  ) ربمایپ ، نآرق صن  ياضتقم  هب  اریز  ، دش دهاوخ  نشور  فده  ، لماک روطب  ، میریگب رظن  رد  تسا ) هدمآ  نومضم  نیا  هب  تایاور 

زا رتراوازس  ینمؤم  ره  هب  تبسن 
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دوخ لاؤس  یپ  رد  نوچ  یفرط  زا  و.دنک  يروآ  دای  ناناملـسم  هب  ار  بلطم  نیمه  ، تسا هتـساوخ  یم  مه  ص )  ) ربمایپ تسوا و  دوخ 
یلع هک  تسا  هدوب  نیا  دوصقم  سپ  «، .تسوا تسرپرس  یلع  نیا  سپ  میوا  تسرپرس  نم  هک  یسک  ره  :» تسا هدروآ  ار  ترابع  نیا 

دیدرت دروم  نیا  رد  دشاب  هتشاد  قح  یسک  هاگ  ره  و.دراد  ار  ناناملـسم  روما  هرادا  قح  ، دنوادخ فرط  زا  ص )  ) ربمایپ نوچمه  (ع )
هب رگا.مراذگ  یم  ار  متیب  لها  ، مترتع ادخ و  باتک  ، ردـقنارگ یـش ء  ود  امـش  نایم  رد  نم  انامه  :» ثیدـح لوا  شخب  ياوتحم  ، دـنک
زا زگره  اهنآ  ،و  درک دیهاوخ  راتفر  هنوگچ  اهنآ  هرابرد  نم  زا  سپ  هک  دینک  هجوت  سپ  ، دیوش یمن  هارمگ  زگره  دـینزب  گنچ  اهنآ 

صلاخ روطب  ار  تقیقح  درب و  یم  نیب  زا  ار  دیدرت  کش و  عون  ره  «، .دندرگ زاب  نم  رب  ضوح  رانک  هک  نیا  ات  دنوشن  ادج  رگیدـکی 
و.ددرگ يوریپ  ، دوش یم  يوریپ  نآرق  زا  هک  يروط  نامه  دیاب  ع ) )  ) یلع زا  ناشیا  سار  رد  و   ) ترتع زا  نیاربانب  ، دزاس یم  راکشآ 

و.دـنددعتم ناوارف و  دـنا  هدـمآ  نومـضم  نیا  هب  هک  یثیداـحا  و.تسا  بجاو  یناملـسم  ره  رب  نآرق  يوریپ  دـننام  ترتـع  زا  يوریپ 
زا تعاطا  دـننام  وا  زا  تعاطا  و  ع )  ) یلع يوریپ  هک  تسا  نیا  اهنآ  مامت  يانعم  و.تسا  ینیقی  ص )  ) ربماـیپ زا  تاـیاور  نیا  رودـص 

.تسا بجاو  یناملسم  ره  رب  ادخ  نامرف  هب  وا  يوریپ  و.تسا  ص )  ) ربمایپ

هدیرب و هب  ار  ص )  ) ربمایپ شیامرف  رگا  و.تسا  هدوب  وا  تسرپرس  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  ینمؤم  ره  تسرپرـس  ع )  ) یلع ور  نیا  زا  و 
ره تسرپرس  نم  زا  سپ  وا  و.متسه  یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  ع )  ) یلع : دومرف ثیدح  دنچ  رد  هک  میروایب  رطاخ  هب  نارگید 
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ود زا  ص )  ) ربماـیپ دوـصقم  نوـماریپ  وـگتفگ  هنوـگ  چـیه  يارب  یلاـجم  رگید  ، تسامـش تسرپرـس  نم  زا  سپ  وا  اـی  تـسا  ینمؤـم 
ع)  ) یلع زا  تعاطا  هک  دوب  نیا  میدرک  لقن  البق  هک  یتانایب  ( . ص  ) ربمایپ تانایب  ياوتحم  دوب  نیا.دنام  یمن  یقاب  ، یلو الوم و  ، هملک

مانشد ، وا رب  مانـشد  ربمایپ و  ادخ و  زا  ییادج  ، وا زا  ییادج  و  ص )  ) ربمایپ ادخ و  ینامرفان  ع )  ) یلع ینامرفان  ربمایپ و  ادخ و  تعاطا 
.تسا ربمایپ  ادخ و  رب 

غیلبت هیآ 

ملسم ام  رب  ، میوش هاگآ  ناناملسم  هب  ع )  ) یلع تیالو  دروم  رد  راوگرزب  نآ  غالبا  مخ و  ریدغ  رد  ص )  ) ربمایپ فقوت  تلع  زا  یتقو 
تما و تلاسر و  هدنیآ  دروم  رد  نالعا  نآ  و.تسا  هدوبن  دـنوادخ  بناج  زا  يروتـسد  زج  يزیچ  ص )  ) ربمایپ نانخـس  هک  دوش  یم 

.تسا طوبرم  هتسیاش  ربهر  کی  نیمات  نینچمه 

: میناوخ یم  ار  هکرابم  هیآ  نیا  هدئام  هروس  رد 

هدادـن ماجنا  ار  وا  تلاسر  قح  يدرکن  رگا  ، نک غیلبت  مدرم  هب  ، تسا هدـش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  ص )  ) ربماـیپ يا  »
( . 16 « ) دنک یمن  تیاده  ار  نارفاک  دنوادخ  هک  یتسارب  ، دنک یم  ظفح  مدرم  زا  ار  وت  دنوادخ  ،و  يا

: دناسر یم  ار  زیچ  دنچ  تسا  هدیسر  نآ  ریسفت  هرابرد  هک  یثیدح  هنوگ  ره  زا  رظن  فرص  هیآ  نیا 

.دنک غالبا  مدرم  هب  ار  مایپ  نآ  ص )  ) ربمایپ ات  تسا  هدش  لزان  هیآ  نیا  سپس  تسا و  هدوب  هیآ  نیا  زا  شیپ  یمایپ  ( 1)

هدرک وفع  ياضاقت  شراـگدرورپ  زا  ، مدرم سرت  زا  نآ  غیلبت  يراوشد  تلع  هب  اـی  هتخادـنا و  ریخاـت  هب  ار  ماـیپ  نآ  ص )  ) ربماـیپ ( 2)
«. دنک یم  ظفح  مدرم  زا  ار  وت  دنوادخ  و  :» هلمج ینعی  تسا  هیآ  نامه  دوخ  رد  بلطم  نیا  رب  لیلد  ،و  دوب

اریز ، تسا هدوب  يدج  رایسب  ، دوب هداتفا  ریخات  هک  یلبق  مایپ  نومضم  ( 3)
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یم رادشه  وا  هب  نامزمه  دنک و  غالبا  ار  مایپ  نآ  هک  دـهد  یم  دـیکا  روتـسد  وا  هب  هدـش و  لزان  ص )  ) ربمایپ رب  هکرابم  هیآ  نیا  هک 
مایپ کی  ناونع  هب  ، دـناسرن ار  مایپ  نآ  رگا  هک  تسانعم  نادـب  نیا  و   . يا هدادـن  ماجنا  ار  وا  تلاـسر  قح  يدرکن  غیلبت  رگا  و  :» دـهد

.تلاسر مایپ  مامت  ندناسرن  اب  تسا  ربارب  مایپ  نآ  ندناسرن  ،و  تسا هدادن  ماجنا  ار  شا  هفیظو  ادخ  بناج  زا  ناسر 

مایپ نومضم 

یم نیا  زا  ص )  ) ربمایپ هک  میدیمهف  یم  راکـشآ  روطب  هتبلا  ، دوب هدش  لزان  ، هکم رد  ص )  ) ربمایپ تثعب  لوا  ياهلاس  رد  مایپ  نیا  رگا 
تایآ زا  هیآ  نیا  نکیل  و.دـننک  در  ار  یتسرپ  تب  یفن  یتسرپ و  اـتکی  دنتـسیاب و  وا  لـباقم  رد  تسرپ  تب  هعماـج  هک  تسا  هدیـسرت 
روصت میتشاد  قح  مه  زاب  ، دوب هدش  لزان  ترجه  نارود  زاغآ  رد  رگا  و.تسا  یندـم  يا  هروس  دـص  رد  دـص  هک  تسا  هدـئام  هروس 

داهج هب  روتسد  ای  ،و  دشاب نیگنـس  مدرم  رب  دیـسرت  یم  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هزور  ای  تاکز و  ای  ، زامن هب  رما  ، مایپ ياوتحم  هک  مینک 
تراسخ زا  ترابع  رهاظ  تروص  هب  داهج  ینعم  ،و  دنداتسیا یم  مالسا  هار  رـس  رد  هک  یناسک  ینعی  ، تسا تخـسرس  ناتـسرپ  تب  اب 

.دننکن لمحت  ناناملسم  ادابم  هک  تسا  هدیسرت  یم  ص )  ) ربمایپ نیاربانب  تسا ، لاوما  سوفن و  رد 

گنج اههد  ناناملسم  هک  نیا  زا  دعب  ،و  دوب هدش  لزان  یهلا  تابجاو  مامت  هک  نیا  زا  سپ  ، يرجه مهد  لاس  رد  هدئام  هروس  نکیل  و 
راوتسا ناتـسبرع  هریزج  هبـش  رـسارس  رد  ،و  هتفرگ الاب  مالـسا  راک  دندوب و  هداهن  رـس  تشپ  ، نافلاخم رگید  ناتـسرپ و  تب  دض  رب  ، ار

هک تسا  يا  هروس  نیرخآ  هدئام  هروس  هک  دنا  هدرک  تیاور  رمع  نب  هللا  دبع  هشیاع و  زا.تسا  هدش  لزان  ، دوب هدش 
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يارب زورما  :» دنک یم  دییات  ار  روبزم  تیاور  ، تسا نید  لامکا  هیآ  رب  لمتـشم  هدـئام  هروس  هک  بلطم  نیا  و  ( . 17  ) تسا هدش  لزان 
رد هکرابم  هیآ  نیا  و   . مدیدنـسپ امـش  يارب  نید  ناونع  هب  ار  مالـسا  مدرک و  مامت  امـش  رب  ار  متمعن  متخاس و  لماک  ار  ناـتنید  اـمش 
نآ رب  هاوگ  رمع  زا  يراخب  ملسم و  تیاور  هک  يروط  نامه  دوب  هفرع  لحم  رد  ص )  ) ربمایپ هک  دش  لزان  هک  یلاح  رد  عادولا  هجح 
رد دوب و  هتـشگرب  دوخ  یخیرات  عادولا  هجح  زا  ص )  ) ربمایپ هک  دش  لزان  یعقوم  هیآ  نیا  هک  تسا  هدـش  تیاور  زین  و  ( . 18  ) تسا
نآ رب  تلالد  ، دش دـهاوخ  رکذ  اهنآ  زا  یـضعب  نیا  زا  سپ  هک  يدایز  تایاور  هک  يروط  نامه  ، دوب مخ  ریدـغ  رد  ، شیوخ هاگفقوت 

.دنراد

دیحوت لصا  نالعا  نامرف  ، دوب هتخادـنا  ریخات  مدرم  هب  ار  نآ  غالبا  ص )  ) ربمایپ هک  یمایپ  ياوتحم  مینک  یم  كرد  بلاطم  نیا  زا  و 
یلخاد تسایـس  هب  طوبرم  ینامرف  هکلب  تسا  هدوبن  باتک  لها  ای  ناتـسرپ و  تب  اب  هزرابم  هب  روتـسد  يدابع و  تاـبجاو  زا  یبجاو  و 

نامه تسا  هدش  لزان  نآ  زا  دـعب  عادولا و  هجح  مایا  رد  هدـئام  هروس  هک  میدرک  ناشنرطاخ  ام  رگا  و.تسا  هدوب  تموکح  تلود و 
یمرب عادولا  هجح  زا  هک  یلاح  رد  ص )  ) ربمایپ هک  میدش  روآ  دای  ،و  دنراد نآ  رب  تلالد  ملـسم  يراخب و  ، مکاح تیاور  هک  يروط 

مایپ نآ  ینعم  هک  مینک  يریگ  هجیتن  نینچ  تسا  ناسآ  ام  يارب  ، دومرف نالعا  مخ  ریدغ  رد  ار  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  تیالو  تشگ 
.تسا هدوب  ع )  ) یلع تیالو  نالعا  رب  روتسد 

نیا رادمامز  ع )  ) یلع هک  دنک  نالعا  ات  تفای  روتسد  هک  یعقوم  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  نیا  بلطم  حیضوت 
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هدیـشخب یلع  هب  ار  ماـقم  نیا  یکیدزن  يدـنواشیوخ و  رطاـخ  هب  وا  دـننک  ناـمگ  هک  نیا  زا  دوـخ و  ناوریپ  فـالتخا  زا  ، تسا تـما 
وا هب  ،و  دنک غالبا  تسا  هدش  لزان  شراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  ات  درک  رومام  ار  وا  دـش و  لزان  غیلبت  هیآ  سپ.دوب  كانـساره  ، تسا
داد هدـعو  وا  هب  زین  تسا و  هدرکن  مایق  ص )  ) ربمایپ کی  ناونع  هب  دوخ  هفیظو  هب  تقیقح  رد  ، دـنکن ار  راک  نآ  رگا  هک  داد  رادـشه 

لحم رد  ، دیکا روتـسد  نیا  تفایرد  زا  سپ  ص )  ) ربمایپ و.درک  دهاوخ  ظفح  دسرت  یم  اهنآ  زا  هک  یمدرم  رـش  زا  ار  وا  دنوادخ  هک 
هکرابم هیآ  دوصقم  هاـگ  ره  و.دـنک  نـالعا  ع )  ) یلع هراـبرد  ، دوب هدـش  هداد  تیروماـم  وا  هب  هک  ار  هچنآ  اـت  ، درک فقوت  مخ  ریدـغ 

قباطم ناناملـسم  يارب  ع )  ) یلع يویند  ینید و  يربهر  نامه  ریدـغ  مالعا  زا  ص )  ) ربماـیپ فدـه  هک  دوش  یم  نشور  ، دـشاب نیمه 
مدرم فالتخا  زا  دیابن  ، دوب ع )  ) یلع راک  نایرج  زا  رتمک  ( ، ص  ) ربمایپ غالبا  ياوتحم  رگا  و.تسا  هدوب  ص )  ) ربمایپ صخش  يربهر 

تسایر هب  عمط  مشچ  هک  نارگید  هکم و  مدرم  زا  یناسک  و.دش  یم  لزان  رادشه  اب  ماوت  دیکا  روتسد  دیابن  دیـسرت و  یم  نآ  هرابرد 
تحاران ، دوبن ترخآ  ایند و  رد  یمومع  تسایر  ماقم  نآ  هک  یتقو  ات  ، دـش یم  یماـقم  عون  ره  بحاـص  ع )  ) یلع هک  نیا  زا  دنتـشاد 

ناناملـسم یگدـنب  يارب  ات  تسا  هتـساوخ  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  دـهد  یم  غیلبت  روتـسد  دـنوادخ  هک  نیا  هتبلا.دـندش  یمن 
كاپ ترتع  نادناخ  گرزب  ع )  ) یلع ، يربهر ماقم  نآ  و.دـنوشن  هارمگ  ، دـننک تکرح  وا  مچرپ  ریز  رد  رگا  هک.دـنک  نیمات  يربهر 

هب و.تسا  تما  تفرشیپ  تدحو و  نماض  نآرق و  زا  ریذپان  ییادج  هک  دوب  ص )  ) ربمایپ
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.درک نالعا  ، دنک نالعا  دیاب  هک  ار  هچنآ  داتسیا و  درف  نارازه  لباقم  ص )  ) ربمایپ هک  دوب  یهلا  روتسد  نیمه  لاثتما  روظنم 

تشادن باتک  لها  هب  یطابترا  چیه  مایپ  نیا 

اریز.تسا هدوب  باتک  لها  هب  طوبرم  تخادـنا  ریخات  هب  مدرم  سرت  زا  ار  نآ  غالبا  ص )  ) ربمایپ هک  یماـیپ  دـنا  هدرک  روصت  یـضعب 
هتـسب ادخ  تسد  : دنتفگ نایدوهی  :» تسا هکرابم  هیآ  نیا  هلمج  زا.دنک  یم  تبحـص  ناشیا  هب  عجار  هیآ  نیدـنچ  هیآ  نیا  زا  شیپ  هک 
يروط ره  ، تسا زاب  دنوادخ  ياهتسد  هکلب  ، دندش رود  ادخ  تمحر  زا  ، دنتفگ هک  ینخس  نآ  لیلد  هب  ! داب هتسب  ناشیا  ياهتـسد  ، تسا

یشکرس ینوزف  ثعاب  نانآ  رثکا  يارب  ، تسا هدش  هداتسرف  ورف  وت  هب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  هتبلا  ،و  دنک یم  قافنا  ، دهاوخب هک 
ار نآ  دـنوادخ  دـندرک  رو  هلعـش  گنج  يارب  یـشتآ  هاگ  ره  ، میدـنکفا هنیک  ینمـشد و  ناشیا  نیب  تمایق  زور  ات  اـم  ،و  تسا رفک  و 

يدایز تایآ  هیآ  نیا  زا  سپ  و  ( 19 « ) .دراد یمن  تسود  ار  ناراکهبت  دنوادخ  دنراد و  باتـش  نیمز  رد  داسف  يارب  نانآ  ، دناشنورف
زا هچنآ  لیجنا و  ، تاروت هک  نیا  رگم  ، دـیتسین یـسک  امـش  باتک  لها  يا  وگب  :» هیآ تسا  هلمج  نآ  زا  ، مینیب یم  باتک  لها  هراب  رد 
رب تسا  هدـش  هداتـسرف  ورف  وت  رب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  هتبلا  ،و  دـیراد اـپ  رب  تسا  هدـش  لزاـن  امـش  رب  ناـتراگدرورپ  بناـج 

( . 20  ) هدم هار  دوخ  هب  یهودنا  نارفاک  هورگ  ربارب  رد  سپ  دیازفیب ، ناشیا  زا  يرایسب  رفک  یشکرس و 

روصت نیا  هبیاش  ، تسا هدوبن  اهنآ  یپایپ  لوزن  قباطم  دیجم  نآرق  رد  تایآ  بیترت  هک  نیا  رب  ، میوش یم  روآ  دای  ام  هک  یماگنه  یلو 
و.دـشاب هدوبن  ، میناوخ یم  هکرابم  هروس  رد  نونکا  هک  ییاج  نآ  ، شلوزن عقوم  رد  غیلبت  هیآ  ياـج  ، تسا نکمم  اریز.دور  یم  نیب  زا 

رارق نآرق  میظنت  رد  هک  تسا  هدوب  نامه  لوزن  تقو  رد  هیآ  ياج  هک  مینک  ضرف  رگا 
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، مینک تقد  هیآ  يانعم  رد  هاگره  و.درادن  دوخ  دعب  لبق و  هیآ  ینعم  اب  هیآ  نیا  يانعم  طابترا  هب  يا  هراشا  هنوگچیه  نیاربانب  ، هتفرگ
هیآ اب  هطبار  هنوگچیه  نتـشادن  رب  لیلد  دوخ  ، هیآ نومـضم  اریز.تسا  لقتـسم  ادج و  دعب  لبق و  ياه  هیآ  زا  هک  مینک  یم  ادیپ  نیقی 
یم ، دراد هراشا  نآ  هب  هیآ  هک  یمایپ  ياوتحم  رشن  زا  ص )  ) ربمایپ هک  دراد  تلالد  نیا  رب  هکرابم  هیآ.تسا  نآ  دعب  ام  لبق و  ام  ياه 

باـتک لـها  اـب  ناناملـسم  هطبار  صوـصخم  هک  يزیچ  رـشن  زا  غـیلبت  هیآ  لوزن  ماـگنه  ص )  ) ربماـیپ هک  یتروـص  رد.تسا  هدیـسرت 
ترجه لوا  ياهلاس  رد  ریـضنلا  ینب  دربن  عاقنیق و  ینب  دربن  هلمج  زا  ، دوهی ناناملـسم و  نایم  دربن  نیدـنچ.تسا  هدیـسرت  یمن  ، دـشاب

دربن دوهی  و  ص )  ) ربمایپ نیب  دربن  نیرخآ  و.دـمآ  شیپ  بازحا  گنج  زا  سپ  يرجه  مجنپ  لاس  رد  هظیرق  ینب  گنج  و.داتفا  قافتا 
ره ص )  ) ربمایپ رگا  نیاربانب.تفر  نیب  زا  ناناملسم  ربارب  رد  دوهی  رطخ  عون  ره  هلیـسو  نادب  و.دش  عقاو  مشـش  لاس  رد  هک  دوب  ربیخ 

هتبلا.درک یمن  دـیدهت  ار  وا  دوـهی  بناـج  زا  يرطخ  هنوـگچیه  ، داد یم  رـشن  ناـشیا  دـض  رب  يرجه  مهد  لاـس  رد  ار  یتلاـسر  عوـن 
همتاخ كوبت  گنج  اب  مهن  لاس  رد  دـش و  زاغآ  متـشه  لاس  رد  هتوم  گنج  اـب  هک  دـندوب  يدربن  لاـح  رد  نایحیـسم  اـب  ناناملـسم 

.دهد یمن  هار  دوخ  هب  یساره  زین  ناشیا  ربارب  رد  یمایپ  شخپ  زا  ، دسرت یمن  نایحیسم  اب  دربن  زا  هک  یسک  نآ  و.تفای 

زین ، دـنا هدـش  لزان  هدـئام  هروس  لوزن  نامززا  شیپ  هک  ییاه  هروس  رد  ، غیلبت هیآ  نوماریپ  تایآ  نیماـضم  ریظن  اـهنیا  همه  رب  هوـالع 
ار مالسا  نید  هک  ار  باتک  لها  ات  دهد  یم  روتسد  نانمؤم  هب  دنوادخ  یلبق  ياه  هیآ  رد  و.تسا  هدش  لزان 
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زا یخرب  هتخاس و  رود  دوخ  تمحر  زا  دنوادخ  ار  ناشیا  زا  یخرب  هک  دوش  یم  روآ  دای  ،و  دـنریگن دوخ  تسود  ، دـننک یم  هرخـسم 
هدروآ نامیا  دـنیوگب  قافن  تلاح  اب  دـنیایب  ناناملـسم  فرط  هب  نانآ  هاگ  ره  ،و  تسا هدروآ  رد  كوخ  نومیم و  تروص  هب  ار  اهنآ 

رب ار  یگنج  شتآ  هنوـگ  ره  دوــهی  هـک  یتــسارب  ،و  دــنروخ یم  مارح  لاــم  دنباتــش و  یم  هاــنگ  بناــج  هـب  هـک  یلاــح  رد  دــنا 
دندش یم  تشهب  دراو  ، دندرک یم  لمع  لیجنا  تاروت و  هب  دندوب و  راکزیهرپ  باتک  لها  رگا  و.دناشن  ورف  ار  نآ  دنوادخ  ، دـنزورفا

هک نآ  رگم  دنتـسین  يزیچ  باتک  لها  هک  دـیوگ  یم  ، دـعب هیآ  و.دـندوب  رادروخرب  ناشیاپ  نییاپ  رـس و  يالاب  یتشهب  ياـهتمعن  زا  و 
ینب.تسین اهنآ  رب  یـسرت  ، دنهد ماجنا  حلاص  لمع  دنروآ و  نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  رگا  هتبلا  ،و  دـننک لمع  لیجنا  تاروت و  قباطم 

هک یناسک  نآ  و.دـندناسر  لتق  هب  ناشیا  اب  نتـسب  نامیپ  زا  سپ  ار  اـهنآ  زا  يرگید  هورگ  دـندرک و  بیذـکت  ار  یناربماـیپ  لیئارـسا 
...دندرک یساپسان  تسادخ ، دنزرف  حیسم  ، دنتفگ

هدمآ هرقب  هروس  رد  و.تسا  هدـش  مالعا  دـنا  هدـش  لزان  هدـئام  هروس  زا  شیپ  هک  یفلتخم  ياه  هروس  رد  اهنآ  ریاظن  نیماضم و  نیا 
دـیدرک و بیذـکت  ار  یهورگ  ، دـیدرک یـشکرس  ، دـمآ امـش  بناج  هب  دوهی ) ینعی   ) امـش لیم  فالخ  رب  يربمایپ  هاگ  ره  ایآ  :» تسا

رود دوخ  تمحر  زا  ناش  یساپسان  ببـس  هب  ار  ناشیا  دنوادخ  هکلب  تسا  هدیـشوپ  ام  ياهلد  : دنتفگ ؟و  دیدناسر لتق  هب  ار  يا  هتـسد 
(21 « ) .دنراد نامیا  كدنا  یهورگ  ناشیا  زا  ،و  تسا هتشاد 

یم رفاک  ناشرتشیب  دننمؤم و  ناشیا  زا  یـضعب  ، دوب رتهب  ناشیا  رب  ، دندروآ یم  نامیا  باتک  لها  رگا  و  :» تسا نارمع  لآ  هروس  رد  و 
هزرابم امش  اب  نانآ  رگا  ،و  تشاد دنهاوخن  يرازآ ، تیذا و  كدنا  زج  امش  يارب  ینایز  زگره.دنشاب 
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هک اجکره  رد  ، تسا هدش  ررقم  ناشیا  رب  تلذ  يراوخ.دـنوش و  یمن  يرای  نآ  زا  دـعب  دـنراذگ و  رارف  هب  ور  امـش و  رب  تشپ  ، دـننک
یگدنامرد اهنآ  رب  دنتـشگ و  زاب  ادـخ  مشخ  هب  ناشیا  زا  یـضعب  ،و  مدرم فرط  زا  يراهنز  ادـخ و  بناج  زا  يراهنز  هب  رگم  ، دنـشاب

زواجت ینامرفان و  تلع  هب  اهنیا  ، دنتـشک یم  قح  انب  ار  ناربمایپ  دنتفرگ و  یم  هدیدان  ار  ادخ  تایآ  ناشیا  هک  ببـس  نیا  هب  ، دش ررقم 
( . 22  ) تسا هدوب  ، دوخ دح  زا  ناشیا 

اوران نخـس  هک  یتسارب  ، تسا هتفرگ  دوخ  يارب  يدنزرف  ، هدنـشخب دنوادخ  ، دنتفگ و  :» میناوخ یم  تسا ) یکم  هک   ) میرم هروس  رد  و 
دنوادخ يارب  نانآ  هک  نآ  ببس  هب  ، دنزیر ورف  مه  يور  رب  اههوک  دفاکـشب و  نیمز  دوش و  هراپ  هراپ  اهنامـسآ  تسا  کیدزن  دنتفگ 

( . 23 « ) دریگب يدنزرف  دوخ  يارب  ات  تسین  راوازس  هدنشخب  دنوادخ  يارب  هک  یلاح  رد  ، دندش دنزرف  هب  لئاق 

دنرادن ازج  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  نانآ  اب  :» میناوخ یم  نینچ  تسا ) هدـش  لزان  ترجه  زا  سپ  مهن  لاس  رد  هک   ) هبوت هروس  رد  و 
هک یناسک  نآ  زا  ، دـینک هزرابم  ، دـنریذپ یمن  ار  قح  نید  .دـنا و  هدرمـش  مارح  شربماـیپ  ادـخ و  هک  ار  هچنآ  دنرامـش  یمن  مارح  و 

رـسپ ریزع  ، دـنتفگ دوهی.دـنهد  هیزج  دوخ  تسد  هب  يراوخ  تلاـح  رد  ناـشیا  هک  نیا  اـت  تسا  هدـش  هداتـسرف  ورف  ناـشیا  رب  باـتک 
اهنآ زا  شیپ  هک  یناسک  نآ  نخـس  دننام  دنیوگ  یم  ناهد  هب  هک  تسا  یفرح  نیا.تسادـخ  رـسپ  حیـسم  دـنتفگ  اراصن  تسادـخ و 
دوخ نابابرا  ار  میرم  رـسپ  حیـسم  ار و  دوخ  نایاسراپ  نایاناد.دنوش و  یم  هدنادرگ  زاب  هنوگچ  دشکب  ار  ناشیا  دنوادخ  ، دـندش رفاک 

وا ، تسین ییادخ  وا  زج  هک  دننک  تدابع  ار  اتکی  يادخ  هک  نآ  زج  ، دندوبن رومام  ناشیا  هک  یتروص  رد  ، ار ادخ  هن  دنتفرگ 
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( . 24 « ) .دنناد یم  وا  کیرش  هچنآ  زا  تسا  هزنم  كاپ و 

لها ربارب  رد  یتلاسر  اـی  ور و  رد  ور  يدربن  زا  يرجه  مهد  لاـس  رد  ص )  ) ربماـیپ هک  دـنراد  تلـالد  نآ  رب  هفیرـش  تاـیآ  نیا  همه 
،و تشاد ساره  هدـش  لزان  وا  رب  هک  یمایپ  رـشن  زا  وا  هک  دراد  تلالد  نیا  رب  غیلبت  هیآ  و.تسا  هداد  یمن  هار  دوخ  هب  یـساره  باتک 

دوخ هفیرش  هیآ  راکشآ  روطب  بیترت  نیا  هب  و.دراد  یم  هاگن  مدرم  رش  زا  ار  وا  هک  داد  هدعو  داد و  ار  نآ  غیلبت  روتسد  وا  هب  دنوادخ 
نامه نیا  و.تسا  لقتـسم  ادـج و  اهنآ  زا  لماک  روطب  هکلب.درادـن  نآ  دـعب  ام  لبق و  اـم  هب  یطاـبترا  شیاـنعم  هک  دـهد  یم  یهاوگ 

تـسایس هب  هن  ، تشاد ساره  مدرم  زا  نآ  غیلبت  هراب  رد  ص )  ) ربمایپ هک  یمایپ  مینک  ادیپ  عطق  ات  دنک  یم  راداو  ار  ام  هک  تسا  يزیچ 
تابجاو زا  یبجاو  هب  نوچ  یفرط  زا  و.تسا  هدوب  طوبرم  ، مالسا یلخاد  تسایس  هب  هکلب  ، ناکرـشم ای  باتک و  لها  ربارب  رد  یجراخ 

هک مینک  ادیپ  نیقی  میراد  قح  سپ  ، دوب هدش  نالعا  غیلبت  هیآ  لوزن  زا  شیپ  اهلاس  ، اهنآ مامت  هک  نیا  يارب  ، دش یمن  طوبرم  یمالـسا 
.تسا هدوب  تلود  تسایر  تموکح و  هب  طوبرم  ، هداتفا ریخات  هب  تلاسر 

،و تسا هدش  لزان  - دـنراد نآ  رب  تلال  شیپ  ثیداحا  هک  يروط  نامه  - نآ زا  دـعب  ياهزور  عادولا و  هجح  رد  هدـئام  هروس  نوچ  و 
يارب ، دنک نالعا  ناشیا  رب  ار  ع )  ) یلع تیالو  ات  درک  فقوت  ، نایجاح هاگفقوت  ، مخ ریدـغ  رد  یناهگان  هدزباتـش و  ص )  ) ربمایپ نوچ 

ثیداحا هب  هعجارم  نودب  ام  يرآ.تسا  هدوب  تیالو  نامه  نالعا  ، هداتفا ریخات  هب  تلاسر  ياوتحم  هک  مینک  ادیپ  نیقی  ، تسا زیاج  ام 
انشآ هکرابم  هیآ  لوزن  لماوع  بابسا و  اب  ار  ام  هک  يا  هژیو 
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ناـمرف نآ  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  ثیدـح  نیدـنچ  میوش  یم  هاـگآ  هک  یماـگنه  و.مینک  ادـیپ  نیقی  نآ  رب  میناوـت  یم  ، دـنزاس یم 
.دوش یم  هدوزفا  نآ  هب  تبسن  ام  نیقی  رب  ، تسا ع )  ) یلع تیالو  هب  طوبرم 

زور هیآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  دوخ  دانسا  هب  متاح  یبا  نب  ظفاح  هک  تسا  هدرک  لقن  یطویس  گرزب  دنمشناد 
لقن لوا ) پاچ   ) لاـمعلا ج 6 ص 143 زنک  رد  و  ( . 25  ) دـش لزان  ص )  ) ادـخ ربمایپ  رب  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هراب  رد  مخ  ریدـغ 

ص)  ) ربمایپ یتقو  :» تسا هدرک  تیاور  ار  ریز  بلطم  سابع  نبا  زا  شیوخ  دانـسا  هب  دوخ  یلاـما  باـتک  رد  یلماـحم  هک  تسا  هدـش 
مالـسا دراو  تیلهاج  رفک و  زا  هزات  زونه  مدرم  مدـید  : دومرف ،و  دـش هکم  یهار  ، دـهد رارق  دوخ  نیـشناج  ار  ع )  ) یلع ات  دـش  رومام 
رازگرب ار  عادولا  هجح  ات  تفر  دعب  و.درک  يراک  نینچ  شیومع  رسپ  هب  تبس  دنیوگ  یم  ، مهد ماجنا  ار  راک  نیا  هاگ  ره  ،و  دنا هدش 

زا هچنآ  ص ، )  ) ربمایپ يا  : درک لزان  ار  هکرابم  هیآ  گرزب  دـنوادخ  ، دیـسر مخ  ریدـغ  لحم  هب  هک  یتقو  اـت  تشگرب  هاـگ  نآ  ، درک
تهج راعـش  ] هعماج هالـصلا  ، يادـن داتـسیا و  اپ  هب  ییداـنم  سپ.هیآ  رخآ  اـت  ، نک غیلبت  ، تسا هدـش  لزاـن  وت  رب  تراـگدرورپ  بناـج 

سپ میوا  تسرپرـس  نم  هک  ار  یـسک  ره  : دومرف تفرگ و  ار  ع )  ) یلع تسد  تساخ و  اپ  هب  ص )  ) ربمایپ دـعب  ،و  داد رد  [ ماع توعد 
( . 26 « ) دراد نمشد  ار  وا  هک  ار  سک  ره  رادب  نمشد  ،و  درادب تسود  ار  وا  هک  ره  رادب  تسود  ادخ  راب.تسوا  تسرپرس  ع )  ) یلع

تسا هدرک  تیاور  هدمعلا ص 49  باتک  رد  قیرطب  نبا  و  ( . 27  ) تسا هدرک  لقن  ار  اهترابع  نیا  هب  بیرق  ، سابع نبا  زا  هیودرم  نبا 
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لزان ع )  ) یلع هراب  رد  هیآ  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  سابع  نبا  رقاب و  ماما  زا  نایبلا ) فشکلا و   ) دوخ ریسفت  رد  یبلعث  قاحسا  وبا  هک 
(28  ) تسوا تسرپرس  ع )  ) یلع سپ  متسه  وا  تسرپرس  نم  هک  یسک  ره  : دومرف تفرگ و  ار  ع )  ) یلع تسد  ص )  ) ربمایپ سپ  ، دش

نیا ، تفگ وا  هک  تسا  هدرک  لقن  يردخ  دیعس  وبا  زا  لوزنلا ص 150  بابسا  » دوخ باتک  رد  ینیومح  قاحسا  وبا  مالسالا  خیـش  .و 
دوخ ج 3 ص 636 ریبک  ریسفت  رد  يزار  نیدلا  رخف  ماما  ( 29  ) تسا هدش  لزان  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هراب  رد  مخ  ریدـغ  زور  هیآ 
ع)  ) یلع هراب  رد  مخ  ریدغ  زور  هیآ  نآ  هک  دنا  هدرک  تیاور  ع )  ) یلع نب  دمحم  سابع و  نبا  بزاع و  نب  ءارب  هک  تسا  هدرک  لقن 

نب دیز  زا  ، مخ ریدـغ  ثیدـح  قیرط  رد  هیالولا ) باتک  رد   ) دوخ دانـسا  هب  يربط  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  وبا  ( . 30  ) تسا هدش  لزان 
( . 31  ) تسا هدش  لزان  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هراب  رد  هیآ  هک  تسا  هدرک  لقن  مقرا 

تـسا هدش  لزان  نآرق  هیآ  رد  هک  تسا  هدوب  یهلا  یحو  هجیتن  ، مخ ریدغ  زور  رد  ص )  ) ربمایپ یخیرات  فقوت  هک  مینادـب  هاگ  ره  و 
دنک و غالبا  ناناملـسم  هب  ار  ع )  ) یلع تیالو  ات  تسا  هدرک  رومام  ار  وا  هدروآ و  ص )  ) ربمایپ يارب  ، ریدـغ زور  رد  ار  نآ  لیئربج  و 
زا هک  مدرم  زا  يدارفا  رـش  زا  ، دنک غالبا  هک  یتروص  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  دهد  هدعو  وا  هب  دنکن و  غیلبت  ادابم  هک  دهد  رادشه  وا  هب 

ناناملسم هب  هک  تسا  مهم  یمایپ  ریدغ  مایپ  هک  دوش  یم  حضاو  ، دراد یم  هاگن  ، دسرت یم  اهنآ 
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صخـش يربهر  عون  زا  يربهر  نآ  تسایند و  نید و  روما  رد  یمومع  يربهر  نامه  ع )  ) یلع هدـش  مـالعا  تیـالو  دـنک  یم  مـالعا 
هدش لقن  ریدغ  ثیدـح  زا  هچنآ  و.دـش  یمن  لزان  هدـنهد  رادـشه  هنارمآ  یحو  نینچ  ، دوب يرگید  زیچ  ره  رگا  و.تسا  ص )  ) ربمایپ

.تسا یخیرات  فقوت  نآ  رد  ص )  ) ربمایپ ياه  هتفگ  زا  یشخب  ، تسا

؟  تسامش ياوشیپ  ای  نم و  هفیلخ  ای  ، اورنامرف ع )  ) یلع ، دومرفن ص )  ) ربمایپ ارچ 

ع)  ) یلع تفـالخ  رب  دـنیوگ  یم  ریدـغ  ثیدـح  یتسرد  مغر  یلع  هک  دوش  یم  مولعم  ینادنمـشناد  هتفگ  یتسرداـن  ، بلاـطم نیا  زا 
هب ار  یلو  ای  یلوم  هملک  ، دـهد رارق  ناناملـسم  رب  دوخ  نیـشناج  ار  ع )  ) یلع تساوخ  یم  ص )  ) ربمایپ رگا  هک  نیا  ،و  درادـن تلـالد 

.تسامش ياوشیپ  ای  امش و  رب  نم  هفیلخ  ای  امش و  ياورنامرف  ع )  ) یلع نم  زا  دعب  ، دیوگب هک  دوب  مزال  هکلب  ، درب یمن  راک 

نایب ار  نآ  مخ  ریدغ  زور  ص )  ) ربمایپ هک  یمایپ  ینعی  ، تسا ناناملـسم  هب  مایپ  غالبا  دیکا  نامرف  لماح  هک  غیلبت  هیآ  لوزن  اهنت  هتبلا 
ناناملـسم مالـسا و  تشونرـس  هب  نآ  ،و  تسا تیمها  هجرد  اـهتنم  رد  ماـیپ  نیا  هک  نـیا  رب  دراد  ار  تلـالد  نیرتنـشور  ، تـسا هتـشاد 

رد ، تسا ناناملسم  همه  تسرپرس  ص )  ) ربمایپ دننام  ع )  ) یلع هک  دومرف  نالعا  ناناملسم  هب  ص )  ) ربمایپ هک  یعقوم  ،و  تسا طوبرم 
يرادـمامز یمومع و  يربـهر  ناـمه  ، هک تسا  هدوـمرف  تمحرم  گرزب  یبـصنم  ع )  ) یلع هب  دـنوادخ  هک  درک  یم  نـالعا  تقیقح 

روهمج قیرط  زا  هک  ییاهتیاور  مامت  زا  غیلبت و  هیآ  زا  ام  رگا  یتح.تسا  هدـش  ص )  ) ربمایپ صخـش  يرادـمامز  نیزگیاج  هک  تسا 
رد دنا  هدرک  لقن  ریدـغ  هیمالعا  هب  عجار  نادنمـشناد  هدوت  هک  هچنآ  یتسارب  ، مینک یـشوپمشچ  ، تسا هدیـسر  هیآ  نآ  ریـسفت  هرابرد 

يوریپ نآرق و  زا  يوریپ  هک  تسا  هدومرف  تحارص  هب  ص )  ) ربمایپ هتبلا.درک  دهاوخ  تیافک  ، لماک روطب  ع )  ) یلع تماما  رب  تلالد 
زا
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هک نیا  ات  دـنوش  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  ترتع  نآرق و  ،و  تسا یهارمگ  زا  ناناملـسم  يرادـهگن  ثعاـب  ص )  ) ربماـیپ ترتع 
ربمایپ نوچ  وا  ،و  تسا ناشدوخ  زا  رتراوازـس  نانمؤم  رب  ص )  ) ربمایپ نوچمه  ع )  ) یلع هک  نیا  رگید  دندرگزاب و  وا  رب  ضوح  رانک 

هب - يرتـشیب بلطم  عون  ره  هب  زاـین  نودـب  - دوخ ، اـه هتفگ  نیا.تسا  اـهداژن ) ماـمت  اهلـسن و  همه  زا   ) ناـنمؤم ماـمت  تسرپرـس  (ص )
ادخ و هدیزگرب  ع )  ) یلع هک  درک  یم  غالبا  دنوادخ  فرط  زا  ریدـغ )  ) عضوم نآ  رد  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  رب  دـنراد  تلالد  حوضو 

.تسا ییایند  ینید و  تسایر  رد  ص )  ) ربمایپ نیشناج  ،و  تما يربهر  يارب  ص )  ) ادخ ربمایپ 

یتسرپرـس ای  یماظن و  لغاشم  ریغ  رد  ار  « ریما هملک  ص )  ) ربمایپ اریز  ، تسامـش ياورنامرف  نم  زا  سپ  ع )  ) یلع ، دومرفن ص )  ) ربمایپ
یم لامعتـسا  ، ار تیـالو  هملک  ، یمالـسا یحاون  یـضعب  رد  اـی  ناناملـسم و  هدوت  روما  هرادا  رد  ،و  درب یم  راـک  هب  رتـمک  ، جـح روـما 

نآرق دومرف و  یم  ناناملـسم ) تسرپرـس   ) ناناملـسم یلو  هب  ریبـعت  زین  دوخ  زا  ،و  داتـسرف یم  فلتخم  یحاوـن  هب  یناـیلاو  وـمه.درک 
: دیامرف یم  نالعا  مه  دیجم 

: دیوگ یم  و  ( 32 « ) ...تسا رتراوازس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبسن  ص )  ) ربمایپ »

لاـح رد  ،و  دـنراد یم  اـپب  ار  زاـمن  ، دـنا هدروآ  ناـمیا  هـک  دنتـسه  یناـسک  نآ  و  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  ادـخ و  امــش  تسرپرــس  اـهنت  »
: دیوگ یم  زین  و  ( 33 « ) دنهد یم  هقدص )  ) تاکز ، عوکر

یم ناـیب  نآرق  زین  و  ( 34 « ) .تسا رتهب  راک  تبقاـع  رد  مه  شاداـپ و  رجا و  رد  مه  وا.تسا  قح  رب  دـنوادخ  نآ  زا  تیـالو  اـج  نآ  »
: دنک

( . 35  ) تسا يروای  وکین  یتسرپرس و  وکین  ، تسامش تسرپرس  دنوادخ  هک  دینادب  سپ  »

ربمایپ هک  متفاین  ص )  ) ربمایپ ثیداحا  زا  یثیدح  چیه  رد  ،و  دناوخب اورنامرف  ار  شربمایپ  ، دنوادخ هک  ما  هدیدن  ییاج  نآرق  رد  نم  و 
ای هدنامرف  ار  دوخ  (ص )
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ای ربنامرف و  هدنامرف و  هطبار  ، ناناملـسم ناناملـسم و  روما  تسرپرـس  نایم  یعیبط  هطبار  هک  تسا  نآ  رما  نیا  تلع  و.دـمانب  اورنامرف 
ظفح ار  اهنآ  حلاصم  دنک و  یم  هرادا  ار  ناشیا  روما  ، وا هک  اریز.تسا  شیوخ  نادنزرف  اب  ردـپ  هطبار  هکلب  ، تسین ربنامرف  اورنامرف و 

.دنتسین رتورف  هقبط  مدرم  هدوت  رترب و  هقبط  ناناملسم  روما  ناتسرپ  رس  دنک و  یم  ظفح  ار  شدنزرف  حلاصم  ، ردپ هک  نانچ  ، دنک یم 

تسا نیا  ، نیشناج هفیلخ و  هملک  ياج  هب  ، ناشدوخ زا  ناشیدب  رتراوازس  ،و  نانمؤم تسرپرس  هملک  باختنا  دروم  رد  لاؤس  خساپ  اما 
ص)  ) ربمایپ هک  یتروص  رد.تسین  بجاو  مزال و  ، تسوا نیشناج  صخش  نیا  هک  یـسک  نآ  گرم  زا  دعب  زج  ، نیـشناج تعاطا  هک 

بجاو راوگرزب  نآ  تافو  زا  دعب  مه  و  ص )  ) ربمایپ تایح  نامز  رد  مه  ع )  ) یلع زا  تعاطا  هک  دـیامرفب  ناناملـسم  هب  دـهاوخ  یم 
ص)  ) ربماـیپ هک  تشذـگ  ـالبق  رذوـبا  تیاور  و.تسوا  نیزگیاـج  ص )  ) ربماـیپ تاـفو  زا  سپ  مـه  تاـیح و  رد  مـه  وا  سپ.تـسا 

ارم ناـمرف  تقیقح  رد  دربب  ار  وت  ناـمرف  سک  ره  ،و  تسا هدرب  ار  ادـخ  ناـمرف  تقیقح  رد  دربب  ارم  ناـمرف  سک  ره  ! یلع اـی  :» دومرف
نم زا  تقیقح  رد  دـنکب  ار  وت  ینامرفان  سک  ره  هدرک و  ار  ادـخ  یناـمرفان  تقیقح  رد  دـنک  یناـمرفان  نم  زا  سک  ره  ،و  تسا هدرب 

 . تسا هدرک  ینامرفان 

هیمالعا ياـضتقم  هب   ) ،و تسا هدوب  يو  تاـیح  ناـمز  رد  وا  نیزگیاـج  هکلب  ( ، ص  ) ربماـیپ نیـشناج  اـهنت  هن  ع )  ) یلع ، بیترت نیا  هب 
ص)  ) ربمایپ هتبلا.تسا  ناشیدـب  اـهنآ  دوخ  زا  رتراوازـس  ناـنمؤم و  تسرپرـس  هک  تهج  نیا  زا  تسا  ص )  ) ربماـیپ دـننام  وا  ریدـغ )

تسوا و بیان  ع )  ) یلع ،و  دشاب یم  ، تسا بجاو  وا  رب  راوگرزب  نآ  تعاطا  هک  یسک  ره  تما و  سیئر 
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یـضار ایآ  ! یلع ای  :» تسا ناـمه  ص )  ) ربماـیپ تراـبع  نیا  دوصقم  هک  تشذـگ  ـالبق  و.تشاد  ص )  ) ربماـیپ هک  دراد  ار  قح  ناـمه 
بیان نوراه  هتبلا  »؟ دوب دـهاوخن  يربماـیپ  نم  زا  سپ  هک  نیا  زج  ، یـشاب یـسوم  هب  تبـسن  نوراـه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  هک  یتسین 
لصف نیا  رد  هک  یثیداحا  مامت  يانعم  تسا  نیا  ،و  دوب یسوم  شردارب  نوچمه  لیئارسا  ینب  رادمامز  يو و  تایح  نامز  رد  یـسوم 

.میدرک لقن  نیا  زا  شیپ 

نم تسا و  نم  زا  یلع  : ثیدح ، مینکن شومارف  ، ناوارف ثیداحا  نمض  ار  نارگید  هدیرب و  هب  ص )  ) ربمایپ هتفگ  ام  هک  تسا  هتـسیاش 
يو ینیشناج  رب  دراد  تحارص  ، تسا نم  زا  سپ  ینمؤم  ره  تسرپرـس  وا  ای  تسا و  امـش  تسرپرـس  نم  زا  سپ  وا  متـسه و  یلع  زا 
نآ هب  رگا  هک  منک  یم  كرت  ار  يزیچ  امش  نیب  رد  نم  انامه  :» نیلقث ثیداحا  رد  یمارگ  نآ  راتفگ  نینچمه  راوگرزب و  نآ  زا  سپ 

.دراد ترضح  نآ  زا  سپ  يو  ینیشناج  رد  تحارص  « ...مترتع ادخ و  باتک  : دش دیهاوخن  هارمگ  زگره  ، دینزب گنچ 

ص)  ) ربمایپ نییعت  رب  ثیدح  تلالد  دروم  رد  ناناملسم  هدوت  هک  منک  يروآدای  ملیام  ، ریدغ ناتـساد  هرابرد  نخـس  نایاپ  زا  شیپ  و 
هک دـنا  هدرک  دـشر  یعامتجا  رد  هک  تسا  نیا  ناشدـیدرت  اشنم  هکلب  دـنا  هدرکن  دـیدرت  بصعت  ای  دانع  يور  زا  ، تفالخ رب  ار  یلع 

تلالد اب  هدـیقع  نیا  نیب  هک  تسا  تخـس  ناشیا  يارب  نیاربانب.تسا  هدادـن  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  یـسک  ص )  ) ربماـیپ دراد  داـقتعا 
.دنزاس گنهامه  عمج و  ، ار یلع  ص )  ) ربمایپ نییعت  رب  ثیدح 

رورـس رکب  وبا  سپ  میوا  رورـس  نم  هک  ار  یـسک  ره  : تفگ یم  داتـسیا و  یم  ریدغ  زور  ص )  ) ربمایپ رگا  : میوگ یم  هناصلاخ  نم  و 
ربمایپ هک  دیدرت  یب  مدرک  یم  نیقی  رادب ، نمشد  ار  شنمشد  رادب و  تسود  ار  وا  تسود  ایادخ  راب  ، تسوا
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یم ادـیپ  رما  نیا  نییعت  هب  تبـسن  يدـیدرت  مه  ناناملـسم  هدوـت  هک  مـنک  یمن  ناـمگ  تـسا و  هدرک  نـییعت  تفـالخ  هـب  ار  رکب  وـبا 
یهارمگ زا  ینمیا  ثعاب  نآرق  يوریپ  ،و  وا زا  يوریپ  تسا و  رتراوازـس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبـس  وا  هک  تفگ  یم  رگا  و.دندرک 

! دوبن ییارچ  نوچ و  هنوگچیه  ياج  رکب  وبا  هب  تبسن  ص )  ) ربمایپ شرافس  رد  ، تسا

اهتشون یپ 

رد میعن  وبا  زا  وا  هدرک و  لقن  یعفاش  هللا  دبع  نب  یلع  نیدلا  رون  ، يدوهمـس ماما  زا  ار  تیاور  نیا  يزودنق ص 42. ، هدوملا عیبانی  -1
.تسا هدرک  تیاور  ءایلوالا  هیلح 

 . هدوملا عیبانی  2-ج 3،ص 109«

هدوملا ص 110. عیبانی  -3

.دنا هدرک  لقن  شیوخ ج 1 ص 45  ننس  رد  هجام  نبا  دوخ ج 4 ص 281 و  دنسم  رد  ار  نآ  دمحا  ماما  -4

5-ج 3 ص 116.

دمحا ج 1 ص 119. ماما  دنسم  -6

نب هللا  دـبع  ، هللا دـیبع  نب  هحلط  دعـس ، نب  لهـس  ، يراصنا دـیز  نب  دـلاخ  بویا  وبا  ، هداـنح نب  یـشبح  ، يراـصنا یلیل  وبا  هلمج  زا  -7
نب هبقع  ، ینزام رـشب  نب  هبطع  ، متاح نب  يدع  ، نافع نب  نامثع  موس  هفیلخ  دوعـسم ، نب  هللا  دبع  ، باطخلا نب  رمع  نب  هللا  دـبع  ، سابع

لیدـب نب  هللا  دـبع  ، نیتداهـشلا وذ  تباـث  نب  همیزخ  ، یعازخ ءاـقرو  نب  لیدـب  نب  بیبح  ، ناـهیت مثیه  وبا  ، رـسای نب  راـمع  ، ینهج رمع 
.رگید دایز  هورگ  يرهز و  لاقرم  مشاه  ، هدابع نب  دعس  نب  سیق  ، تباث نب  سیق  ، یعازخ

( . ثیدح 3797 هرامش   ) 8-ج 5 ص 297

( . ثیدح 121 هرامش   ) 9-ج 1 ص 45

هجام ج 4 ص 370. نبا  ننس  -10

( . ثیدح 3796 هرامش   ) 11-ج 5 ص 296

.تسا هدرک  لقن  ار  نآ  لثم  كردتسم ج 3 ص 110  رد  مکاح  12-ج 5 ص 347،و 

ار ینیما  موحرم  ریدغلا  باتک  دیاب  دبای  یهاگآ  ثیدـح  ناگدنـسیون  نایوار و  مان  اهتیاور و  زا  لیـصفت  هب  تسا  لیام  سک  ره  -13
دناوخب
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.تسا هدش  هتفرگ  باتک  نآ  زا ج 1 ص 8-6  دش  رکذ  اجنیا  رد  هک  ییاه  هرامش  و.تسا  هراب  نیا  رد  يریظن  یب  باتک  هک 

هیآ 6. ( 33  ) بازحا هروس  -14

هیآ 36. ، هروس نامه  -15

هیآ 67. هدئام  هروس  -16

.تسا هدرک  لقن  كردتسملا ج 2 ص 311  » رد مکاح  ار  بلطم  نیا  -17

وا دننامب  زین  ملسم  ،و  تسا هدرک  لقن  دوخ  حیحص  ریسفت ) باتک  رد   ) هدئام هروس  ریسفت  نمـض  رد ج 6 ص 63  ار  نآ  يراخب  -18
.تسا هدرک  تیاور  دوخ  حیحص  رد 

هیآ 70. هدئام  هروس  -19

هیآ 73. هدئام  هروس  -20

ياه 83 و 84. هیآ  ( 2  ) هرقب هروس  -21

ياه 109 و 110. هیآ  ( 3  ) نارمع لآ  هروس  -22

ات 94. ياه 90  هیآ  ( 19  ) میرم هروس  -23

ات 32. ياه 30  هیآ  ( 9  ) هبوت هروس  -24

.تسا هدوب  ینیما  مالسالا  هقث  ياه 222-214  هحفص  ریدغلا ج 1  باتک  رب  ام  دامتعا  ات 25  ثیداحا 19  نیا  رداصم  دروم  رد  -25

،ج 1. ریدغلا -26،27،28

.ردصم نامه  -29،30،31

هیآ 6. ( 33  ) بازحا هروس  -32

هیآ 56. ( 5  ) هدئام هروس  -33

هیآ 44. ( 18  ) فهک هروس  -34

هیآ 40. ( 8  ) لافنا هروس  -35
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همتاخ

هراشا

هتـشاذگ نام  هدـهع  رب  مالـسا ، خـیرات  ياهدادـیور  زا  اـم  تفاـیرد  هک  میهد  خـساپ  یـشسرپ  هب  تفـالخ  ثحب  رد  میراد  دـصق  اـم 
اریز ، تسازتشحو تدـم  نآ  یهاتوک  هک  داتفا  قافتا  یتدـم  رد  نیدـشار  يافلخ  تفالخ  توبن و  نارود  رد  هک  ییاهدادـیور  ، تسا

.دوبن مه  ناسنا  کی  رمع  فصن  ردق  هب  یمالسا  تفالخ  رمع 

اهنآ نیرخآ  تسا و  هتـشاد  ماود  لاس  اهدص  یهاگ  ، دیدج رـصع  رد  یـسارکومد  رب  ینتبم  یبزح و  ياهماظن  زا  یـضعب  هک  یتسارب 
هناملاظ یماـظن  يروتاـتکید  ماـظن  هب  اـهماظن  نآ  زا  مادـک  چـیه  هک  مینیب  یم  اـم  و.تسا  هدـمآ  دوجو  هب  هک  تسا  نرق  مین  زا  شیب 
يرییغت هنوگ  چـیه  نودـب  اهماظن  نیا  زا  مادـک  ره  هک  نیا  رب  دراد  هراشا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ییاـه  هناـشن  تسا و  هدـشن  لیدـبت 

يرمع
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.تشاد دهاوخ  ینالوط 

رـضاح نرق  رد  دوجوم  یتسینومک  ای  یـسارکومد و  ياهماظن  ماـمت  رب  يداـم  يونعم و  رظن  زا  هک  لداـع  یمالـسا  تموکح  نکیل  و 
ار تفالخ  ندش  هدـیچرب  هک  تسا  یعیبط  و.تفرگ  نایاپ  لاس  یـس  زا  رتمک  یتدـم  رد  و.تفاین  ماود  هاتوک  یتدـم  زج  ، دراد يرترب 
هک دوب  یطخ  رد  ناناملـسم  تکرح  یعیبط  دمایپ  ینآ  يدوبان  نیا  ایآ  : میـسرپب ات  دنک  یم  راداو  ار  ام  یناهگان  تعرـس  نیا  اب  ، هدـش

يربهر وا  زا  سپ  ار  تما  هک  ینیـشناج  باختنا  زا  دنراد ) هدیقع  ناناملـسم  روهمج  هک  نانچ   ) ینعی ، دوب هدرک  میـسرت  ص )  ) ربمایپ
يدوبان هک  نیا  ای  ؟و  دیامن باختنا  دوخ  يربهر  يارب  ار  یـسک  ات  تشاذگاو  تما  دوخ  هب  ار  شنیزگ  راک  ،و  درک يراد  دوخ  ، دـنک

مزلم ار  تما  درک و  میـسرت  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  یطخ  هب  تبـسن  ناناملـسم  يراگنا  لهـس  یعیبط  دمایپ  ، نیدـشار يافلخ  تفالخ 
؟ دندادن رد  نت  يو  يربهر  هب  نانآ  اما.درک  باختنا  يربهر  ناشیا  يارب  ص )  ) ربمایپ اریز  ، دنک تکرح  طخ  نآ  رد  ات  درک 

ود هب  تفـالخ  عوضوم  زا  دوخ  يوگتفگ  نمـض  میراد  میمـصت  اـم  ، مالـسا خـیرات  زا  مهم  هتکن  نیا  دروم  رد  تقیقح  فـشک  يارب 
: مییوگ خساپ  شسرپ 

دوب هتسیاش  هک  نیا  ای  ؟و  دوش راذگاو  مدرم  زا  يا  هقبط  ای  مدرم و  هب  باختنا  ؟ هن ای  دشاب  یثوروم  تفالخ  هک  دوب  راوازـس  ایآ  ( - 1)
؟ دشاب ص )  ) ربمایپ صخش  نییعت  اب 

ص)  ) ربمایپ ایآ  ؟و  تفرگ ماجنا  دریگ ، ماجنا  دوب  راوازـس  هچنآ  اـیآ  دـشاب  ص )  ) ربماـیپ نییعت  اـب  تسا  هدوب  هتـسیاش  هاـگ  ره  ( - 2)
ص)  ) ربمایپ نییعت  اب  تفالخ  دوب  هتـسیاش  هک  دش  یهتنم  اج  نیا  هب  ام  يوگتفگ  ؟ درک نییعت  دوخ  زا  سپ  يربهر  شیوخ  تما  يارب 

یلع ربهر  نآ  درک و  باختنا  يربهر  دوخ  زا  سپ  تما  يارب  ص )  ) ربمایپ دشاب و 
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هب ددرگ  یمرب  همه  ، تشذگ وا  رب  هک  ییاهبوشآ  تما و  تدحو  یگتسسگ  ، میتفرگ هجیتن  هک  يروط  نامه.تسا  ع )  ) بلاط یبا  نب 
.دوب هدرک  میسرت  تفالخ  هرابرد  ص )  ) ربمایپ هک  یطخ  زا  ناناملسم  ندرکن  يوریپ 

نآ زا  سپ  ،و  داتفا یمن  قافتا  هرـصب  گنج  ، دوب هدـش  راذـگاو  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  ص )  ) ربمایپ تاـفو  زا  سپ  تموکح  رگا 
و.دندوب نامثع  لتق  دمایپ  هرصب  نیفـص و  ياهگنج  دوب و  نیفـص  گنج  دمایپ  ناورهن  گنج.دمآ  یمن  شیپ  ناورهن  نیفـص و  دربن 

تفالخ ، دوب هداتفین  قافتا  گـنج  هس  نیا  رگا  و.دـش  یم  هتـشک  هن  دیـسر و  یم  تفـالخ  هب  ناـمثع  هن  دوب  لوا  هفیلخ  ع )  ) یلع رگا 
هب دننیچرب و  ار  تفالخ  طاسب  دنناوتب  هک  دنسرب  یتردق  نانچ  هب  دنتـسناوت  یمن  هیما  ینب  و.دوب  هتفرگن  نایاپ  يدوز  نیا  هب  رگتیاده 

نادناخ دنتـسناوت  یمن  هیما  ینب  و.دـننادرگب  تسدـب  تسد  دوخ  نیب  لاس  دون  ات  ار  نآ  دـنروآ و  دوجو  هب  دـساف  یتنطلـس  نآ  ياج 
نیناوق تدم  نآ  لالخ  رد  ات  دنک  ادیپ  همادا  زارد  یتدم  تفالخ  تشاد  ناکما  هکلب.دننکب  ماع  لتق  البرک  هاگلتق  رد  ار  ص )  ) ربمایپ

یمن میـسقت  هعیـش  ینـس و  هـب  ناناملـسم  دوـب ، تفـالخ  راد  هدـهع  ع )  ) یلع رگا  و.دـناودب  هـشیر  ناناملــسم  ياـهلد  رد  یمالــسا 
راک ای  هدرک و  باختنا  تفالخ  هب  ار  یلع  ص )  ) ربمایپ ایآ  هک  تسا  فـالتخا  ناـمه  دـمایپ  ندوب  هعیـش  ندوب و  ینـس  اریز...دـندش 

ص)  ) ربمایپ تافو  زا  سپ  رگا  ؟ دننک باختنا  ناشدوخ  يارب  دـنهاوخ  یم  ار  یـسک  ره  ات  تسا  هتـشاذگاو  مدرم  دوخ  هب  ار  تفالخ 
دشاب یعدم  هک  یسک  ناناملـسم  نایم  اریز  ، دندش یمن  هتـسد  هتـسد  قرفتم و  ، ناملـسم مدرم  ، دوب هدش  راذگاو  ع )  ) یلع هب  تفالخ 

.تشادن دوجو  ، تسا هدرک  باختنا  ار  باحصا  زا  يرگید  سک  ای  رکب و  وبا  ، تفالخ يارب  ص )  ) ربمایپ

دوصقم ، اهنیا رب  هوالع 

تدحو هوسا  نینمؤملا  www.Ghaemiyeh.comریما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 813زکرم  هحفص 772 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب ار  ع )  ) یلع ص )  ) ربماـیپ هک  نیا  رب  یهاـگآ  زا  سپ  ، باحـصا رگید  هفیلخ و  هس  نیا  هـک  تـسین  نآ  يریگ  هجیتـن  نـیا  زا  اـم 
یم نیا  زا  رتالاب  ار  ناگرزب  نیا  ام  هک  اریز  ! زگره.دندرک تفلاخم  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  يدمع  روطب  ، تسا هدرک  رایتخا  تما  يربهر 

زا یکی  تما  يرادمامز  دـندرک ، روصت  نادرمکین  نیا  هکلب.دـننک  تفلاخم  شلوسر  ادـخ و  اب  ، دـمعب ، دوخ ینید  روما  رد  هک  میناد 
ص)  ) ربمایپ هک  نآ  زا  ریغ  ار  یسک  يویند  حلاصم  هرادا  هب  تبـسن  ، ناشدوخ يارب  دنراد  قح  هک  دندرک  روصت  ،و  تسا يویند  روما 

دوخ باحـصا  اـب  دوب  هدـشن  لزاـن  یحو  هراـب  نآ  رد  ادـخ  بناـج  زا  هک  ییاـهراک  رد  ص )  ) ربمایپ.دـننک باـختنا  ، تسا هدـیزگرب 
هدیـسر ییحو  نآ  هرابرد  هک  تسین  يروما  نآ  زا  تفـالخ  هک  دـندوب  هدرک  ناـمگ  ناـنآ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  و.درک  یم  تروشم 

رجا دنوادخ  دزن  رگشالت  صخش  اریز  دندرک ، یم  ششوک  یعس و  رما  نیا  هرابرد  قیقحت  يارب  باحـصا  نیا  هک  دوب  بسانم.دشاب 
( . 1  ) دسرن ای  دسرب  دوصقم  هب  هچ  دراد 

هک دنتسین  ییاهبوشآ  لوؤسم  ناشیا  نیاربانب  دندوبن  علطم  دوخ  شنیزگ  ياهدمآیپ  زا  دنتـشادن و  بیغ  ملع  ، دندوب رـشب  ، باحـصا و 
تفالخ نتفر  نایم  زا  دش و  تما  دیاع  اهبوشآ  نآ  هجیتن  رد  هک  يریذپان  ناربج  تراسخ  لوؤسم  نینچمه  ،و  دـش اهنآ  راتفرگ  تما 

ص)  ) ربمایپ هک  نآ  زا  ریغ  ار  یـسک  شیرق  ناشیا و  ، تسا رتهب  هک  دـندرک  یم  روصت  باحـصا  هورگ  نیا  هتبلا.دنـشاب  یمن  هدـش  ار 
.تشاد دهاوخ  ییاهدمایپ  هچ  ناشیا  باختنا  نیا  هک  دننک  كرد  دنتسناوت  یمن  و.دننک  باختنا  ، تسا هدرک  باختنا 

كرد ار  ص )  ) ربمایپ فدـه  ياه  هبنج  ماـمت  دـندش و  هابتـشا  بکترم  دوخ  هبـساحم  داـهتجا و  رد  باحـصا  هورگ  نیا  تقیقح  رد 
هک تسام  هفیظو  اهنیا  مامت  مغر  یلع  و.دندرکن 
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ناردارب همه  يارب  ات  دـنا  هداد  روتـسد  ام  هب  ]![. مینک هیجوت  لکـش  نیرتهب  هب  ار  اهنآ  ياهراک  و  ]![ میـشاب هتـشاد  نظ  نسح  ناشیا  هب 
.دندوب مالسا  ردص  لوا  فص  رد  هک  یباحصا  هب  دسر  هچ  ات  مینک  شزرمآ  بلط  دنا  هدروآ  نامیا  ام  زا  شیپ  هک  دوخ 

دنشاب هتشاد  رظن  فالتخا  مه  اب  دنراد  ار  قح  نیا  هک  دنریذپب  ناناملسم  دیاب 

،و دـشاب ص )  ) ربمایپ باختنا  اب  تفال  دوب ، هتـسیاش  هک  دـناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  ام  تفالخ  هرابرد  اـم  ياـهوگتفگ  هک  نیا  مغر  یلع 
قفاوم رظن  نیا  اـب  همه  ، ناناملـسم هک  مینیب  یمن  مزـال  میرادـن و  راـظتنا  اـم  ، درک باـختنا  تما  يربهر  هب  ار  ع )  ) یلع ( ، ص  ) ربماـیپ

ام .دوب و  دـنهاوخ  ، دراد دوجو  مالـسا  ناهج  هک  یتقو  ات  نییعت  شنیزگ و  هشیدـنا  عون  ود  ره  نارادـفرط  هک  تسین  يدیدرت.دنـشاب 
زا عنام  رظن  فالتخا  اریز.دنراد  اور  دب  نامگ  ینمشد و  مه  هب  تبسن  ناناملـسم  هک  دوش  یمن  ثعاب  رظن  فالتخا  نیا  هک  میدقتعم 

دنراد قح  هک  دنریذپب  نانآ  هک  یتروص  رد  ، دـننک يردارب  ساسحا  تبحم و  مارتحا و  رگیدـکی  هب  تبـسن  ناناملـسم  هک  تسین  نآ 
زرط ود  نارادفرط  نایم  هک  ییاهینامگ  دب  هشیر  یتسارب.دنـشاب  یفلتخم  دیاقع  ياراد  تفالخ  هراب  رد  ،و  دنـشاب هتـشاد  رظن  فالتخا 

درادـن قح  رگید  هتـسد  هک  نیا  رب  تسا  يا  هتـسد  ره  داـقتعا  ، نآ هشیر  هکلب  ، تسین هدـیقع  رد  فـالتخا  ، دوش یم  لدـب  در و  رکفت 
لـطاب و فرحنم و  رگید  هورگ  هدـیقع  تسا و  مالـسا  رظن  وا  رظن  اـهنت  هک  نیا  رب  يو  ناـمیا  ،و  دـشاب هتـشاد  وا  رظن  فلاـخم  يرظن 
هک دـننک  یم  كرد  ، دـندرگرب قطنم  مکح  هب  هتـسد  ود  ره  رگا  و.تسا  مالـسا  نتفر  نیب  زا  ثعاـب  و  ص )  ) ربماـیپ ادـخ و  فلاـخم 

دروم رد  يزیچ  تنس  نآرق و  رد  هک  یتروص  رد  ، تسا هدرک  لماک  ار  دوخ  نید  ، دسرب تفالخ  هب  رکب  وبا  هک  نآ  زا  شیپ  دنوادخ 
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ره هک  تسا  یخیرات  ياهدادـیور  زا  رکب  وبا  تفـالخ  يرآ.تسین  یمالـسا  تاـمیلعت  تاملـسم  زا  ،و  تسا هدـماین  رکب  وبا  تفـالخ 
نانمشد فیدر  رد  ار  وا  ، يو تبثم  ای  یفنم و  رظن  نیا  هتبلا  ،و  دشاب هتـشاد  یفنم  ای  تبثم و  رظن  نآ  هب  تبـسن  ات  دراد  قح  یناملـسم 

ار و یلع  ص )  ) ربماـیپ شنیزگ  و.دـهد  یمن  رارق  لوـسر  ادـخ و  ناـمرف  زا  ناشکرــس  ناراـکهنگ و  فـص  رد  شلوـسر و  ادــخ و 
ینـشور زا  رادـقم  نآ  هب  ، تسا هدیـسر  رتاوت  دـح  هب  اهنآ  زا  یـضعب  دراد و  هک  ینـشور  لیالد  همه  اب  ، تما يرادـمامز  هب  شباختنا 

دشاب هتشادن  نآ  رد  ارچ  نوچ و  قح  یناملـسم  چیه  هک  دهد  رارق  ص )  ) ربمایپ یهیدب  تامیلعت  فیدر  رد  ار  نآ  هک  تسا  هدیـسرن 
( . 2)

تـسرد ینوناق و  هفیلخ  هس  ره  تفـالخ  تسا و  هدرکن  نییعت  دوخ  يارب  ینیـشناج  ص )  ) ربماـیپ هک  نیا  رب  تنـس  لـها  داـقتعا  هتبلا 
ص)  ) ربمایپ تساوخ  قباطم  هفیلخ  هس  تفالخ  ،و  هداد رارق  دوخ  نیـشناج  ار  ع )  ) یلع ص )  ) ربمایپ هک  نیا  رب  هعیـش  داـقتعا  ،و  تسا

ماکحا زا  یمکح  ای  یمالـسا و  نیناوق  زا  ینوناق  اـب  تفلاـخم  اـی  مالـسا و  خـیرات  كرد  رد  رظن  فـالتخا  ثعاـب  زگره  ، تسا هدوبن 
.دوش یمن  یعرش 

ترورـض و دـح  هب  حوضو  ینـشور و  رد  هک  یماکحا  هب  طوبرم  یعرـش  يارآ  رد  اـت  دـنهد  یم  هزاـجا  دوخ  هب  ناناملـسم  هاـگ  ره 
تمهت هنامصخ و  دروخرب  نودب  دنهد  هزاجا  دوخ  هب  هک  تسا  نیا  قح  سپ  ، دنشاب هتشاد  فالتخا  ، تسا هدیسرن  مالـسا  رد  تهادب 
هتـشاد رظن  فالتخا  تفالخ  هلاسم  رد  - تفـالخ دروم  رد  رظن  فـالتخا  رطاـخ  هب  ناـشنامیا  نید و  رد  رگید  هورگ  هب  یهورگ  ندز 

رد دنراد و  رظن  فالتخا  یعرش  مکح  اهدص  رد  هناگ  راهچ  بهاذم  ناربهر.دنشاب 
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تسین و فالتخا  نیا  دـمایپ  زج  يزیچ  بهاذـم  فالتخا  ناناملـسم  روهمج  رظن  هب  و.تسا  رگیدـکی  فلاخم  ناشاهاوتف  دراوم  نآ 
یلع و.بهذم  راهچ  هن  دنتـشاد  بهذم  کی  ناناملـسم  روهمج  ، دندوب گنهامه  دوخ  ياهاوتف  رد  بهذـم  راهچ  نیا  نایاوشیپ  رگا 

رد ار  رگیدـکی  دـنراد و  دروخرب  مه  اب  تبحم  مارتحا و  اب  ، بهذـم راهچ  نیا  ناوریپ  مینیب ، یم  یگتـسد  دـنچ  فـالتخا و  نیا  مغر 
میلاعت ، قطنم هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و.دـنراد  نامیا  رگیدـکی  هدـیقع  مالـسا و  یتسرد  هب  یگمه  هکلب  دـننک  یمن  مهتم  ناشنید 

هب تنـس  نآرق و  رد  اهنآ  خـساپ  هک  تسا  یلئاسم  نوماریپ  فالتخا  هک  یتقو  ات  سپ.دـنک  یم  اـضتقا  ص )  ) ربماـیپ ياهتنـس  نآرق و 
يرظن لئاسم  لیبق  نیا  رد  ات  ، تشاد دهاوخ  قح  يدهتجم  ره  ، دریگب ار  دیدرت  کش و  ولج  ات  تسا  هدـشن  هداد  یعطق  نشور و  روط 

تنـس نآرق و  میلاعت  قفاوم  هک  الاو  یقطنم  يریگعـضوم  نینچ  نکیلو.دـشاب  هتـشاد  ثحب  نآ  رد  شا  هنادازآ  شـالت  هجیتن  هیاـپ  رب 
یلصا تفالخ  هک  دندقتعم  یمالسا  روهمج  نادنمشناد  هک  نیا  مغر  یلع  و.دروخ  یمن  مشچ  هب  تفالخ  هب  طوبرم  لئاسم  رد  تسا 

زا دعب  هفیلخ  ود  زا  مادک  چیه  رکب و  وبا  ( ، ص  ) ربمایپ هک  دنراد  یگنهامه  ناناملسم  همه  هک  نیا  مغر  یلع  ،و  تسین نید  لوصا  زا 
ار ناشیا  تفالخ  یتسرد  هرابرد  ثحب  وگتفگ و  هزاجا  یناملسم  چیه  هب  هک  مینیب  یم  ام  ، تسا هدرکن  نییعت  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  وا 

ناهانگ زا  یهانگ  ینید و  طخ  زا  فارحنا  لـطاب و  ، تسا ینوناـق  لوا  هفیلخ  ع )  ) یلع هک  نیا  رب  داـقتعا  هک  دـندقتعم  ،و  دـنهد یمن 
.تسادخ رب  كرش  و  ص )  ) دمحم ترضح  توبن  راکنا  نآ  ایوگ  !و  تسا ششخب  لباق  ریغ  هریبک و 

تفالخ هب  تبسن  ناناملسم  عضوم.تسا  نشور  نآ  لیلد  ؟ فالتخا همه  نیا  ارچ  و 
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یم نوـگرگد  وا  رظن  رد  اـهرایعم  ماـمت  ، دـش وا  رب  مکاـح  یـسک  هفطاـع  هک  یماـگنه  و.تـسا  یفطاـع  يریگعـضوم  کـی  اـفلخ  و 
.دنک یم  هولج  کچوک  وا  رظن  رد  گرزب  گرزب و  وا  رظن  رد  کچوک  ، دوش

مینک هعجارم  ص )  ) ربمایپ تنس  ادخ و  باتک  هب  دیاب  ، فالتخا نیا  دروم  رد 

رد.مینک هضرع  شربمایپ  تنـس  ادـخ و  باتک  هب  ار  نآ  هک  تسا  یقطنم  ، میـسانشب تسردان  زا  ار  تسرد  هراـب  نیا  رد  هک  نیا  يارب 
اهنآ دوجو  تروص  رد  هک  میبای  یم  نآ  مزال  طورـش  تسرد و  نامیا  مالـسا و  ینعم  زا  حـضاو  فیرعت  یناـسآ  هب  تنـس  باـتک و 

: دیامرف یم  هک  تسا  دیجم  نآرق  نیا  و.دیآ  یم  رامش  هب  راگزیهرپ  نانمؤم  هلمج  زا  وا  تسا و  حیحص  ناملسم  کی  مالسا 

اهباتک و ناگتـشرف و  ادـخ و  هب  ، نانمؤم همه  ،و  دروآ ناـمیا  ، دـش هداتـسرف  ورف  وا  هب  شراـگدرورپ  بناـج  زا  هچنآ  هب  ص )  ) ربماـیپ »
ار وت  شزرمآ  ، میدرب نامرف  میدینـش و  ، دـنتفگ میراذـگ  یمن  قرف  وا  ناربمایپ  زا  کـی  چـیه  ناـیم  اـم  ،و  دـندروآ ناـمیا  شناربماـیپ 

: تسا ریز  بلاطم  رگنایب  هک  ار  ادخ  باتک  میبای  یم  زین  و  ( 3 « ) .تسا وت  يوس  هب  تشگزاب  اراگدرورپ  ، میناهاوخ

زور ادـخ و  هـب  هـک  تـسا  یــسک  راـکوکین  هـکلب  ، دـینادرگب رتخاـب  رواـخ و  فرط  هـب  ار  دوـخ  ياـه  هرهچ  هـک  تـسین  نآ  یکین  »
رد ، ناگدنامرد ، نامیتی ( ، ص  ) ربمایپ ناشیوخ  هب  ادخ  یتسود  يارب  ار  دوخ  لام  ،و  دروآ نامیا  ناربمایپ  باتک و  ، ناگتشرف ، زیخاتـسر

ماگنه رد  هک  یناسک  نآ  ،و  دـهدب تاکز  دراد و  اپ  هب  ار  زامن  دزادرپب و  ، ناگدرب يزاس  دازآ  هار  رد  نادنمتـسم و  ناگدـنام و  - هار
( . 4  ) ناراکزیهرپ دنناشیا  مه  دنقداص و  رازراک ، ماگنه  هب  ابیکش و  اهجنر  اهیتخس و  رد  ، دننک لمع  دوخ  نامیپ  هب  نارگید  اب  نامیپ 

و.دنا هدروآ  نامیا  ادخ  ناربمایپ  اهباتک و  ، ناگتـشرف ، ادخ هب  هک  دنتـسه  یناسک  نانمؤم  ، دهد یم  ربخ  ام  هب  هک  مینیب  یم  ار  لوا  هیآ 
هک دنک  یم  نالعا  مود  هیآ 
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هب ار  دوخ  لام  ،و  دنروآ نامیا  ناربمایپ  اهباتک و  ، ناگتشرف ازج و  زور  ادخ و  هب  هک  دنتسه  یناسک  نامه  ناراکزیهرپ  نایوگتـسار و 
هب اهجنر و  اهیتخـس و  رد  دننک و  افو  ناشیاهنامیپ  هب  دنهدب و  تاکز  ، دنراد اپ  هب  ار  زامن  ، دنزادرپب ناقحتـسم  هب  ادـخ  یتسود  رطاخ 

تبثم و صاخ  رظن  ، يراکزیهرپ یتسار و  نامیا و  دروم  رد  هیآ  ود  ره  هک  مینک  یم  هدهاشم  اراکشآ  و.دنشاب  ابیکـش  رازراک  ماگنه 
.دناد یمن  طرش  ار  یفنم  ای 

يراخب ( - 1 : ) دینک هجوت  ریز  ثیدح  تف  هب  کنیا  تسا و  هتـشاد  نایب  نآرق  هک  تسا  يزیچ  نآ  رگنایب  زین  ص )  ) ربمایپ ياهتنـس  و 
ص)  ) ادخ ربمایپ.دیسرپ  مالسا  هب  عجار  ص )  ) ربمایپ زا  نیـشن  نابایب  یبرع  هک  دنا  هدرک  لقن  هللا  دیبع  نب  هحلط  زا  ( ، 6  ) ملسم و  ( 5)
یشاب و ادخ  رما  میلـست  هک  نیا  زج  ، هن : دومرف ؟ تسا بجاو  نم  رب  يرگید  زیچ  ایآ  : درک ضرع.زور  هنابـش  رد  زامن  هدعو  جنپ  : دومرف

ربمایپ ،و  یـشاب وا  میلـست  هک  نیا  زج  ، هن : دومرف ؟ تسا بجاو  نم  رب  يرگید  زیچ  نآ  زا  ریغ  : درک ضرع  ! يرادـب هزور  ناضمر  هام  رد 
یم.نداهن وا  نامرف  هب  رـس  طـقف  هن  : دومرف ؟ تسا بجاو  نم  رب  مه  يرگید  زیچ  : درک ضرع  .درک  يروآ  داـی  وا  هب  ار  تاـکز  (ص )

رگا : دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  .درک  مهاوخن  دایز  مک و  اهنیا  زا  يزیچ  ، مسق ادخ  هب  ، تفگ یم  هک  یلاح  رد  ، تشگرب درم  نآ  دـیوگ :
 . تسا راگتسر  ، دیوگب تسار  وا 

یلمع هب  ارم  هللا  لوـسر  اـی  درک ، ضرع  ، دـمآ ص )  ) ربماـیپ تمدـخ  یناـبایب  یبرع  هـک  تـسا  هدرک  لـقن  هریره  وـبا  زا  ملـسم  ( - 2)
یمن وا  کیرش  ار  يزیچ  ینک و  یم  تدابع  ار  ادخ  :» دومرف ص )  ) ربمایپ.موش تشهب  لها  مداد  ماجنا  ار  نآ  رگا  هک  دینک  ییامنهار 

هام هزور  ،و  یهد یم  ار  مزال  تاکز  يراد و  یم  اپب  ار  بجاو  زامن  ، یناد
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مهاوـخن داـیز  اـی  مک  اـهنآ  رب  يزیچ  زگره  ، تسوا تسد  هب  مناـج  هک  ییادـخ  هب  : تفگ ییاتـسور  برع  نآ.يریگ  یم  ار  ناـضمر 
(7 « ) .دنک هاگن  درم  نیا  هب  ، دوش یم  لاحشوخ  تشهب  لها  زا  يدرم  ندید  اب  سک  ره  :» دومرف ص )  ) ربمایپ تشگزاب  ماگنه.درک 

رد هک  ار  هللا  لوسر  زا  یثیدح  چیه  تفگ : ، دوب هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  هک  یلاح  رد  وا  هک  تسا  هدش  لقن  تماص  نب  هدابع  زا  ( - 3)
عمج مساوح  هک  یتقو  زورما  مه  ار  نآ  هک  ثیدح  کی  زج  ، مدرک لقن  امش  يارب  هک  نیا  رگم  ، مدینـشن دشاب  امـش  يارب  يریخ  نآ 

،و تسین اتکی  يادخ  زج  ییادخ  هک  دهد  تداهـش  سک  ره  :» دومرف یم  هک  مدینـش  ادخ  ربمایپ  زا.درک  مهاوخ  لقن  امـش  يارب  دشاب 
هک تسا  هدش  تیاور  تماص  نب  هدابع  زا  زین  و  ( - 8 « ) .دنادرگ مارح  وا  يارب  ار  منهج  شتآ  دنوادخ  ، تسوا هداتـسرف  ص )  ) دمحم

هدنب و ص )  ) دـمحم ،و  تسا کیرـش  یب  اهنت و  وا  تسین  اتکی  يادـخ  زج  ییادـخ  هک  دـهد  تداهـش  سک  ره  :» دومرف ص )  ) ربمایپ
فرط زا  یحور  تسا و  هدرک  اـقلا  میرم  رب  هک  تسوا  بناـج  زا  يا  هملک  وا و  زینک  دـنزرف  ادـخ و  هدـنب  یـسیع  ،و  تسوا هداتـسرف 

( . 9 « ) دنادرگ تشهب  دراو  ار  وا  دهاوخب  هک  تشهب  رد  تشه  زا  کی  ره  زا  دنوادخ  ، تسا قح  خزود  تشهب و  ،و  تسوا

يزیچ دننک و  تدابع  ار  ادخ  هک  تسا  نیا  شناگدنب  رب  ادخ  قح  : دومرف ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدـش  تیاور  لبج  نب  ذاعم  زا  ( - 5)
باذـع ار  وا  ، دـنادن وا  کیرــش  ار  يزیچ  هدـنب  نوـچ  هـک  تـسا ، نـیا  گرزب  يادـخ  رب  ناگدـنب  قـح  ،و  دنرامــشن وا  کیرــش  ار 

رب یکتم  ناشیا  هک  اریز  هدن  تراشب  هن  : دومرف ص )  ) ربمایپ : تفگ ؟ مهد تراشب  مدرم  هب  ایآ  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  : تفگ.دنکن
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( . 10  ) دنیآ یم  راب  اهنیا 

ادـخ و هب  هک  تـسا  نـیا  ناـمیا  :» دوـمرف یـسک ، شـسرپ  باوـج  رد  ص )  ) ربماـیپ هـک  دـنا  هدرک  لـقن  هریره  وـبا  زا  ( 12  ) ملـسم و 
ار ادخ  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  مالسا  : دومرف و.یشاب  دقتعم  زیخاتسر  هب  یشاب و  هتشاد  نامیا  شناربمایپ  وا و  رادید  هب  شناگتشرف و 

 ..« .يریگب ار  ناضمر  هام  هزور  يزادرپب و  ار  بجاو  تاکز  يراد و  اپ  هب  ار  بجاو  زامن  ، ینادن وا  کیرش  ار  يزیچ  یتسرپب و 

هدنــسرپ خــساپ  رد  ص )  ) ربماـیپ هـک  تـسا  هدرک  لــقن  باــطخ  نـب  رمع  زا  شیوـخ  دنــس  هـب  حیحــص  تـیاور  رد  ملــسم  ( - 7)
تاکز ، يراد اپب  ار  زامن  ، تسادخ ربمایپ  ص )  ) دمحم تسین و  اتکی  يادخ  زج  ییادخ  یهد  یهاوگ  هک  تسا  نیا  مالسا  :» دومرف ، يا
ربمایپ زا  نامیا  هب  عجار  صخش  نیمه  و   . يرازگب ، تعاطتسا تروص  رد  ار  ادخ  هناخ  جح  يریگب و  هزور  ناضمر  هام  يزادرپب و  ار 

رد يروآ و  نامیا  زیخاتسر  زور  ناربمایپ و  ، ینامسآ ياهباتک  ، ناگتشرف ، ادخ هب  هک  نیا  :» دومرف خساپ  رد  ص )  ) ربمایپ ، دیـسرپ (ص )
لقن هـک  يرگید  حیحـص  ياـهتیاور  حیحــص و  ياـهتیاور  نـیا  ( . 13  ) یـشاب میلـست  ، رـش ریخ و  زا  مـعا  ، راـگدرورپ تاردـقم  ربارب 
ءاقل ادخ و  ناربمایپ  ، اهباتک ، ناگتـشرف ، ادخ هب  سک  ره  هک  نیا  رب  دـنراد  تلالد  اهنآ  همه  ،و  دـنراد یگنهامه  نآرق  اب  همه  ، میدرکن

ار تاکز  ، دریگب ار  ناضمر  هزور  دروآ و  اج  هب  ار  بجاو  ياهزامن  ، دتـسرپب ار  اتکی  يادـخ  دروآ و  نامیا  ندـش  هدـنز  هرابود  هللا و 
زا وا  ،و  تسا رایع  لماک  نمؤم  رایع و  مامت  ، ناملـسم یـسک  نینچ  ، دـهد ماجنا  ار  ادـخ  هناـخ  جـح  تعاطتـسا  تروص  رد  ،و  دزادرپب

تـشهب رد  تشه  زا  يرد  ره  زا  ، دزاس یم  تشهب  دراو  ار  وا  دنک و  یم  مارح  وا  رب  ار  منهج  شتآ  دنوادخ  ،و  دـشاب یم  ناراگتـسر 
هک نیا  زا  رظن  فرص.دهاوخب  هک 
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ینوناق هب  نامیا  هک  نیا  حیضوت  ( . ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ای  تسا و  رکب  وبا  ص )  ) ربمایپ تافو  زا  سپ  هفیلخ  هک  دشاب  هتـشاد  داقتعا 
ای خزود و  زا  يرود  ای  يراگتـسر و  ای  نتـشاد و  نامیا  ای  ،و  ندوب ناملـسم  رد  طرـش  کی  ناونع  هب  اـفلخ  تفـالخ  ندوب  یعرـش  و 

( . 14  ) تسا هدشن  هدرب  مان  تشهب  رد  لوخد 

تسا و هدومرفن  حیرصت  هناگ  هس  يافلخ  تفال  رب  ص )  ) ربمایپ هاگ  ره  سپ.دنک  یم  اضتقا  میلس  قطنم  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و 
دقتعم تسا و  مالسا  نید  زا  ییزج  ، هناگ هس  يافلخ  تفالخ  هب  داقتعا  هنوگچ  سپ  تسا  هدرکن  یشرافس  رکب  وبا  تفالخ  دروم  رد 

لماک مامت و  تفالخ  نارود  زا  شیپ  و  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  مالـسا  نید  هک  نیا  رب  هوالع  ؟ دـنز یم  همدـص  ناـمیا  هب  نآ  هب  ندوبن 
ع)  ) یلع ص )  ) ربمایپ هاگ  ره  و.تسا  هدش  رکذ  شربمایپ ) تنـس   ) ادخ و باتک  رد  ناگرزب  نیا  تفالخ  هک  یتروص  رد.تسا  هدوب 
ص)  ) ربماـیپ ياهتنـس  هلمج  زاوا  دروم  رد  شرافـس  نیا  تسا  هدرک  شرافـس  وا  هب  تبـس  تسا و  هدرک  نییعت  دوـخ  ینیـشناج  هب  ار 
هک یثیداحا  تلالد  ای  رودص و  رد  دیدرت  ای  فالتخا و  زا  ات  تسا  هدیسرن  حوضو  زا  هجرد  نآ  هب  شرافـس  نیا  نکیلو.دوب  دهاوخ 
رد دـنک و  یـسررب  لماک  روط  هب  ار  تیـصو  نآ  رودـص  لیالد  یناملـسم  هاـگ  ره  و.دـنک  يریگولج  تسا  هدـش  دراو  هراـب  نآ  رد 

تنـس ادخ و  باتک  فلاخم  دوب و  دهاوخ  روذعم  یـسک  نانچ  ، دزاسن عناق  ار  وا  لیالد  نآ  یلو  دشاب  هتـشاد  صالخا  ، دوخ یـسررب 
.دش دهاوخن  بوسحم  ص )  ) ربمایپ

ادخ ناگتشرف  ناربمایپ و  ادخ و  هب  سک  ره  ، دیوگ یم  ادخ  باتک  هک  یماگنه  و 
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نیمه رگنایب  زین  ص )  ) مرکا ربمایپ  ياهتنـس  تسا و  تسرد  نامیا  اب  ناملـسم  ، دـهد ماجنا  ار  تابجاو  دروآ و  نامیا  نیـسپاو  زور  و 
شتآ زا  رود  راگتـسر و  ، نمؤـم یـسک  دـنیوگب  ص )  ) ربماـیپ نآرق و  ناوریپ  هک  تسا  مالـسا  زا  هن  قـطنم و  زا  هن  ، زگره سپ  ، تسا
هفیلخ نیتـسخن  اـی  تسا و  ینوناـق  هفیلخ  رکب  وبا  هک  نیا  رب  دروآ  ناـمیا  هک  نآ  رگم  دوب  دـهاوخن  تشهب  لوخد  قحتـسم  خزود و 
دـشاب هتـشادن  ار  يا  هدیقع  ، روهمج هدیقع  قباطم  سک  ره  دنیوگب  ناناملـسم  هک  تسین  مالـسا  زا  نیا  و.تسا  ع )  ) یلع ماما  یعرش 

اتکی يادخ  زج  ییادخ  هک  دهد  یهاوگ  دنچ  ره  ، تسا خزود  لها  زا  هکلب  ، دـشاب یمن  تشهب  لها  هلمج  زا  تسین و  نانمؤم  زا  سپ 
دریگب و ار  ناضمر  هام  هزور  دزادرپب و  ار  تاکز  ، دراد اپب  ار  زامن  دتـسرپب و  ار  اتکی  يادخ  و.تسوا  هداتـسرف  ص )  ) دمحم ،و  تسین

دقتعم ندش  هتخیگنارب  هللا و  ءاقل  هب  دشاب و  هتـشاد  وا  ياهباتک  ناربمایپ و  ، ناگتـشرف ، ادخ هب  نامیا  دنک و  رازگرب  ار  ادخ  هناخ  جـح 
.دشاب

لمع نابـصعتم  ياه  هتـساوخ  قباطم  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  دنکن و  لمع  دوخ  هدعو  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  دنوادخ  هک  یتسارب 
هب نتـشادن  نامیا  لیلد  هب  ، دزاس مورحم  دوخ  باوث  زا  دنک و  باذع  ار  دوخ  ناگدـنب  هک  تسا  نآ  زا  رتلداع  گرزب  يادـخ  و.دـنک 

لوط رد  يرظن  ندیـسر  توبث  هب  لیلد  هب  ای  و.تسا  هتفگ  ناشیا  يارب  شربماـیپ  هن  تسا و  هدرک  ناـیب  دوخ  باـتک  رد  هن  هک  يزیچ 
و.تسا هدرک  ادیپ  تسد  نآ  هب  تقیقح  هرابرد  یسررب  زا  سپ  هدرک  ار  دوخ  ششوک  تیاهن  صالخا  اب  درف  کی  هک  مالـسا  خیرات 

ربمایپ هک  نیا  مغر  یلع  - هک تسین  یقطنم 
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ناناملـسم زا  یهورگ  رذع  - تسا هداد  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  رکب  وباوا  هک  نیا  رب  دـنک  تلالد  ات  تسا  هدرکن  نایب  ار  یترابع  (ص )
دندقتعم هک  یناناملـسم  زا  رگید  هورگ  رذع  یلو  دشاب  هتفریذپ  تسادخ  ربمایپ  یعرـش  هفیلخ  نیتسخن  رکب  وبا  هک  نیا  رب  داقتعا  رد 

هب ص )  ) ربمایپ هک  بلطم  نیا  رب  دنراد  عامجا  ناناملسم  هک  یلاح  رد  ، دشابن هتفریذپ  تسا  یعرش  هفیلخ  نیتسخن  بلاط  وبا  نب  یلع 
نم زا  سپ  يربمایپ  هک  نیا  زج  یـشاب  ع )  ) یـسوم هب  تبـسن  نوراـه  هلزنم  هب  نم  هب  تبـسن  هک  یتسین  یـضار  اـیآ  :» دومرف ع )  ) یلع

ترتع ادـخ و  باتک  ناشیا  يارب  هک  دومرف  نالعا  ناناملـسم  هب  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدـش  تباـث  هک  يروط  ناـمه  »؟ دوب دـهاوخن 
.دوب دنهاوخ  نمیا  یهارمگ  زا  دننزب  گنچ  اهنآ  هب  رگا  تسا و  هتشاذگ  یقاب  ار  دوخ 

مهافت لوصا 

ار ناشیا  مینادرگرب و  ناشداقتعا  زا  ار  ناناملسم  روهمج  هک  تسا  هدوبن  نیا  تفالخ  ياهثحب  هئارا  زا  ام  فده  هک  مدرک  يروآ  دای 
فدـه هن  تسا و  هدوب  راـظتنا  دروم  هن  هک  تسا  يزیچ  نیا.تسا  ع )  ) یلع ماـما  یعرـش  هفیلخ  نیتـسخن  هک  میراداو  هدـیقع  نیا  رب 

ناناملـسم ناـیم  مهاـفت  يرارقرب  يارب  اـساسا  اـهنآ  میراد  داـقتعا  هک  میهد  حیـضوت  ار  يروما  هک  تسا  هدوب  نیا  اـم  فدـه.تسام 
ار نآ  ياـج  دوـش و  هتـشادرب  ناـیم  زا  ناناملـسم  نیب  اـم  ینیب  دـب  ینارگن و  اـهنآ  حرط  هجیتـن  رد  هک  میراودـیما  ، دـنراد تیحـالص 

ناناملـسم ماـمت  ناـمیا  مالـسا و  هک  ، مینک راـک  هدـیقع  نیا  رب  ناناملـسم  توعد  شرتـسگ  تهج  رد  و.دریگب  يردارب  یگنهاـمه و 
ص)  ) ربماـیپ ، ادـخ هـب  ناـمیا  زا  دـعب  هـک  یتروـص  رد  هـتبلا  ]![ دـنراد ار  یهلا  باوـث  ناوـضر و  یگتــسیاش  هـمه  تـسا و  حــیحص 

یهلا و ناگتشرف  ، باتک ،
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نییعت هفیلخ  ص )  ) ربمایپ دندقتعم  هک  یناسک  نآ  نایم  درادن  دوجو  یتوافت  تهج  نیا  رد.دنهد  ماجنا  ار  تابجاو  ، ندـش هتخیگنارب 
هک دوش  یم  تباـث  اـم  يارب  و  ]![، تسا هدرک  راذـگاو  تما  شنیزگ  هب  ار  تفـالخ  رما  دـنیوگ  یم  هک  يدارفا  نآ  نیب  تسا و  هدرک 

ساسا اب  تشاد  یگتسیاش  هچنآ  میهد و  حیضوت  ار  اهنآ  میتشاد  دصق.دشاب  يروما  رگنایب  اراکشآ  تفالخ  هرابرد  هتـشذگ  ياهثحب 
: تسا ریز  دراوم  ، روما نآ  هلمج  زا.تسا  همه  لوبق  دروم  یناگمه و  دشاب  یمالسا  مهافت 

تسین تعدب  نیشناج  شنیزگ  هب  داقتعا 

نامیا طخ  زا  فارحنا  نید و  رد  یتعدـب  ، تسا هدوب  تما  يرادـمامز  يارب  ص )  ) ربمایپ هدـیزگرب  ع )  ) یلع هک  نیا  رب  داـقتعا  - فلا
اب و.تسا  نآ  میقتـسم  طخ  ياتـسار  رد  تسا و  هدش  هتفرگ  مالـسا  زا  هدـیقع  نیا  يرآ.دـشاب  یمن  مه  لیلد  نودـب  ياعدا  ،و  تسین

مالـسا و يارب  طاـیتحا  روـط  هب  مه  رکب  وـبا  اریز  ، تسین تعدـب  مالـسا  رد  هفیلخ  نییعت  و.تـسا  راـگزاس  یمالـسا  میلاـعت  تـشرس 
تما مالسا و  هدنیآ  يارب  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  رتدنم  هقالع  رکب  وبا  هک  یتروص  رد  هدرک  نییعت  دوخ  ینیشناج  هب  ار  رمع  ناناملـسم 

.دوبن

قطنم لـقع و  رب  مه  هک  تسا  يزیچ  هب  داـقتعا  دوـخ  ینیـشناج  هب  يو  نییعت  ار و  یلع  ص )  ) ربماـیپ شنیزگ  هب  داـقتعا  تقیقح  رد 
مخ و ریدغ  ثیدح  تلزنم و  ثیدح  یتسرد  رد  ناناملسم  اریز.دشاب  یم  نآ  هناوتـشپ  ملـسم  هدیـسر و  ياهتنـس  مه  تسا و  راوتـسا 

اب.دنرادن ییارچ  نوچ و  ، دـنک یم  هدافتـسا  ، ینیـشناج هب  ار  ع )  ) یلع ص )  ) ربمایپ شنیزگ  اهنآ  زا  هعیـش  هک  يربتعم  ثیداحا  رگید 
تـسین یکـش  دننک و  ثحب  هلداجم و  ینیـشناج  هب  ع )  ) یلع نییعت  رب  ثیداحا  نیا  تلالد  دروم  رد  دنراد  قح  تنـس  لها  لاح  نیا 

هدافتسا اهتیاور  نآ  زا  دنراد  قح  ناشیا  هک 
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زا ارچ  هک  دننک  تفلاخم  هعیـش  اب  دنرادن  قح  نانآ  یلو.تسا  هدرک  نییعت  تما  يرادمامز  يارب  ار  ع )  ) یلع ص )  ) ربمایپ هک  دننکن 
.تسا هدرک  نییعت  تفالخ  هب  ار  یلع  ص )  ) ربمایپ هک  هدرک  طابنتسا  اهتیاور  نیا 

ود زا  کی  چـیه  هک  دوش  یمن  ثعاب  زگره  ، دـنک یمن  اـی  دـنک  یم  تباـث  ار  ع )  ) یلع ینیـشناج  ، ربتعم ياـهتیاور  هک  نیا  رب  داـقتعا 
.دوش هدرمش  تسار  هار  زا  فرحنم  ای  نامیا و  اب  هورگ 

تشاد یم  تسود  ار  نانآ  ربمایپ  ،و  دندوب یلع  وریپ )  ) هعیش باحصا  زا  یضعب 

هک تسا  هدوبن  مالـسا  رد  يداقتعا  ون  يا  هدیدپو  ص )  ) ربمایپ تافو  زا  سپ  هزات  يرما  ، كاپ ترتع  رگید  و  ع )  ) یلع زا  يوریپ  ب-
ینادرم شزاغآ  رس  اریز  ، زگره.دنـشاب هدش  دقتعم  نآ  هب  دندوب  هدینـشن  وا  زا  هدوبن و  ص )  ) ربمایپ اب  نامزمه  هک  يدارفا  زا  یهورگ 

قح رب  ار  اهنآ  هداد و  یهاوگ  اهنآ  یتسار  هب  هتـشاد و  كاپ  ار  ناـنآ  ص )  ) ربماـیپ هک  دـندوب  ص )  ) ربماـیپ باحـصا  ناگتـسجرب  زا 
.دوب هتسناد 

تـسا هدرکن  لـمح  نوگلین و  نامـسآ  تسا  هدـنکفین  هیاـس  :» دومرف وا  هراـب  رد  ص )  ) ربماـیپ هک  دوب  يراـفغ  رذوبا  : ناـشیا هلمج  زا 
( . 15 « ) درب یم  رس  هب  ، میرم نب  یسیع  دهز  اب  نیمز  يور  رد  وا  ار و  رذوبا  زا  رتوگتسار  ، نیمز

: دومرف شردام  ردپ و  وا و  هرابرد  ص )  ) ربمایپ هک  دوب  رسای  نب  رامع  و 

متـس هورگ  هک  ار  وت  داب  تراشب  راـمع  يا  ( :» 16  ) دومرف وا  هب  تسا و  تشهب  امـش  هاگ  هدعو  هک  رـسای  نادناخ  يا  ! دیـشاب ابیکـش  »
( . 17 « ) دنشک یم  ار  وت  هشیپ 

هدرک رما  نت  راهچ  یتسود  هب  ارم  دنوادخ  انامه  :» دومرف ناملـس  رذوبا و  و  ع )  ) یلع وا و  هراب  رد  ص )  ) ربمایپ هک  ، دوسا نب  دادقم  و 
دنتسیک ! هللا لوسر  ای  دش  ضرع  سپ.دراد  یم  تسود  ار  نانآ  ، دوخ هک  تسا  هداد  ربخ  تسا و 
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ص)  ) ادخ لوسر  هک  ، یسراف ناملـس  و  ( 18 « ) دادـقم ناملـس و  ، رذوبا و  درک ) رارکت  راب  هس   ) تسا هلمج  نآ  زا  یلع  : دومرف ؟ ناشیا
( . 19  ) ناملس رامع و  ( ، ع  ) یلع :» تسا رفن  هس  قاتشم  تشهب  دومرف : رامع  یلع و  وا و  هرابرد 

زا ار  وا  نادرگ و  هیقف  نید  رما  رد  ار  وا  زومایب و  نآرق  لیوات  ملع  وا  هب  ایادـخ  راب  :» دومرف وا  هراـبرد  ص )  ) ربماـیپ هک  ساـبع  نبا  و 
( . 20  ) هدب رارق  نامیا  لها 

تیب لها  قح  تفالخ  هک  دنتشاد  داقتعا  دندوب و  ع )  ) یلع ناوریپ  نیدشار  يافلخ  نامز  رد  یتح  ، باحصا زا  رگید  يدادعت  اهنیا و 
ع)  ) ماما زا  دادقم  رامع.دـندرک و  یم  گنج  ، تفالخ هب  ع )  ) یلع ندیـسر  هار  رد  ، دنتـشاد یناروایرگا  هک  نیا  و.تسا  ص )  ) ربمایپ

نم درک و  يراد  دوخ  نآ  زا  ع )  ) ماما نکیلو.دنزب  هزرابم  هب  تسد  ات  ، دنتـساوخ ع )  ) یلع زا  موس  هفیلخ  ندیـسر  تفالخ  هب  زا  دـعب 
ص)  ) ادـخ ربمایپ  زا  ، رذوبا نیمه  و.دـنک  يوریپ  ع )  ) یلع زا  دـناوتب  ، رذوبا هزادـنا  هب  ، هیماـما نایعیـش  زا  کـی  چـیه  منک  یمن  روصت 

ینامرفان ار  ادـخ  دـنکب  ارم  ینامرفان  سک  ره  تسا و  هدرک  يوریپ  ادـخ  زا  دـنک  يوریپ  نم  زا  سک  ره  :» دومرف تسا  هدرک  تیاور 
ادـخ زا  دـنکب  ار  ع )  ) یلع یناـمرفان  سک  ره  ،و  هدرک تعاـطا  نم  زا  تقیقح  رد  دـنک  تعاـطا  ع )  ) یلع زا  سک  ره  و.تسا  هدرک 

ینامرفان ع )  ) یلع زا  سک  ره  تسا و  هدرک  تعاـطا  نم  زا  تقیقح  رد  دـنک  تعاـطا  ع )  ) یلع زا  سک  ره  ،و  تسا هدرک  یناـمرفان 
ادج ادخ  زا  تقیقح  رد  دوش  ادج  نم  زا  سک  ره  ، یلع ای  :» دومرف ع )  ) یلع هب  ترضح  نآ  و  ( . 21  ) تسا هدرک  ینامرفان  نم  زا  ، دنک

ای وت  زا  سک  ره  تسا و  هدش 
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یم ارم  هک  ره  : تفگ دوـب  هـتفرگ  ار  هـبعک  رد  هـک  یلاـح  رد  رذوـبا )  ) و ( . 22  ) تسا هدـش  ادـج  نم  زا  تقیقح  رد  دوـش  ادـج  یلع 
لثم هک  دیـشاب  هاـگآ  :» دومرف یم  هک  مدینـش  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  زا  ، مرذوـبا نم  سپ  دسانـش  یمن  سک  ره  تسا و  هتخانـش  ، دـسانش

« دش قرغ  ، درک يرود  سک  ره  تفای و  تاجن  دـش  یتشک  راوس  سک  ره  هک  حون  موق  هب  تبـس  تسا  حون  یتشک  لثم  نم  نادـناخ 
( . 23)

نآ دنسپان  دمآیپ  یباختنا و  تفالخ  ندوب  ینوناق 

هب تبـسن  ای  دوش و  راد  هدهع  ار  تما  يربهر  يو  زا  دعب  هک  دوب  هدرکن  شرافـس  ینیعم  صخـش  هب  تبـسن  ص )  ) ربمایپ هاگ  ره  ج-
نیعم صخـش  نآ  هب  تبـسن  هک  دـندرکن  تفاـیرد  حوضوب  ص )  ) ربماـیپ نانخـس  زا  باحـصا  اـما  دوب  هدرک  تیـصو  ینیعم  صخش 

قح نیا  اریز.دوبدـهاوخ  ینوناق  صخـش  نآ  تفـالخ  ، درک باـختنا  ار  رکب  وبا  نوچ  يربهر  دوخ  ، تما دـعب  تسا و  هدرک  تیـصو 
ناـیم يداد  رارق  تعیب ، نیارباـنب  ، دـننک راذـگاو  دنـشاب  لـیام  هک  یـسک  ره  هب  ار  شیوـخ  روـما  هرادا  هـک  تـسا  ناناملـسم  یعیبـط 
يافو ، دنک لمع  ، هدوب تعیب  نمض  هک  یطورـش  هب  هدنوش  باختنا  صخـش  هک  یتقو  ات  ، دوب دهاوخ  هدش  باختنا  ربهر  نارگباختنا و 

باختنا صخـش  زا  نارگباختنا  تعاطا  ، دـشاب هدوب  ص )  ) ربمایپ تنـس  ادـخ و  باتک  ساسا  رب  تعیب  رگا  سپ  تسا  بجاو  دـقع  هب 
تحـص و مغر  یلع  یباختنا  تفالخ  هک  نیا  زج.تسا  بجاو  - دـنک لمع  تنـس  باتک و  قباطم  هدـنوش  باختنا  هک  یتقو  ات  - هدـش

: دراد هارمه  هب  یفنم  هبنج  ود  ، شیتسرد

هدرک تعیب  وا  اب  مدرم  تیرثکا  دنچ  ره  - عون نیا  زا  هفیلخ  اب  تعیب  زا  هک  درادـن  دوجو  یناملـسم  درف  چـیه  رب  یلاکـشا  چـیه  ( - 1)
ار هفیلخ  دـشابن و  تیرثـکا  قفاوم  دـنک و  يراد  دوخ  يو  اـب  تعیب  زا  هک  تسا  زیاـج  تیلقا  يارب  نیاربانب.دـنک  يراد  دوـخ  - دنـشاب

هتسیاش
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ادخ و روتسد  هب  نیاربانب  ، تسا هتفرگن  تروص  ینامسآ  یحو  هلیسو  هب  و  ص )  ) ربمایپ شرافـس  اب  وا  تفالخ  هک  اریز.دنادن  يربهر 
تـسا مزال  هتبلا.دوش  یمن  بوسحم  تنـس  باتک و  اب  تفلاخم  وا  ربارب  رد  یفنم  يریگعـضوم  هجیتن  رد.تسین  ص )  ) ربماـیپ ناـمرف 

نآ سار  رد  هک  ار  تموکح  يرادا  نایرج  دنکن و  داجیا  ناناملسم  نیب  هقرفت  ، دریگ یم  هفیلخ  هب  تبسن  ار  یعضوم  نینچ  هک  یسک 
يا :» هفیرـش هیآ  لیلد  هب  ، دـنک تعاطا  وا  زا  تسادـخ  رما  قباطم  هک  يدروم  رد  تسا  بجاو  وا  رب  هکلب.دـنزن  مهرب  دراد  رارق  هفیلخ 
هملک هک  نیاربانب  «. دـینک ارجا  ار  ناتدوخ  نایاورنامرف  و  ص )  ) ربمایپ نامرف  ار و  ادـخ  دـینک  تعاطا  ، دـیا هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک 

]![. ددرگ یم  زین  تسا  هدرکن  نییعت  ربمایپ  هک  یناسک  لماش  « رمالا یلوا 

درادـن قح  هدـش  باختنا  صخـش  دـنکن ، تعیب  ، تسا هدرک  تعیب  تیرثکا  هک  سک  نآ  اب  ات  دـشاب  هتـشاد  یقح  نینچ  تیلقا  رگا  و 
دهاوخ يدازآ  بصاغ  راکمتـس.دنک و  تعیب  هب  راداو  ار  وا  دهاوخب  رگا  و.دـنک  تعیب  هب  روبجم  تسا  هدرکن  تعیب  هک  ار  یـصخش 

.دوب

يراد دوخ  ع )  ) یلع ماـما  اـب  تعی  زا  رمع  نب  هللا  دـبع  صاـقو و  یبا  نب  دعـس  ، گرزب یباحـص  ود  هک  تسا  یخیراـت  تارتاوـتم  زا 
هداعلا و قوف  ياهیگتـسیاش  و  ع )  ) ماما تقایل  ناشیا  يود  ره  هک  نیا  مغر  یلعو.درکن  تعیب  هب  راداو  ار  ناـشیا  ع )  ) ماـما دـندرک و 

رکب وبا  اب  تعیب  زا  ع )  ) ماما و.درواین  باسح  هب  هانگ  ، تعیب زا  ار  اهنآ  يراد  دوخ  یناملسم  چیه  ، دنتسناد یم  ار  ماما  هتسجرب  لیاضف 
دوب هدشن  هتخورفارب  لوا  هفیلخ  نامز  رد  نادترم  ياهگنج  شتآ  رگا  و.دیـشک  لوط  يراد  دوخ  نیا  هام  شـش  ات  درک و  يراد  دوخ 

نآ رد  یلاکشا  چیه  ،و  دنام یم  یقاب  دوخ  یفنم  عضوم  رد  ماما 
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.دید یمن 

دـننک و یم  باختنا  ار  يروهمج  سیئر  تیرثکا  هک  هاگ  نآ  ، دـنراد لوبق  ام  ناـمز  رد  دازآ  ياـهتلم  هک  تسا  یـشور  ناـمه  نیا  و 
روز هب  تیرثکا  ، باختنا زا  سپ  و.درادن  هدیقع  تسا  هدش  زوریپ  هک  نآ  تقایل  یگتسیاش و  هب  ،و  دنک یم  باختنا  ار  وا  بیقر  تیلقا 

هتـشاد ار  زوریپ  تسایـس  ندز  مهرب  دصق  هک  نیا  نودب  تیلقا  هکلب.دنک  لیدبت  يرآ  هب  ار  اهنآ  هن  يار  ات  دـنک  یمن  راداو  ار  تیلقا 
.دنام یم  یقاب  دوخ  تفلاخم  لاح  هب  ، دشاب

زا دـعب  هک  ییاهلـسن  سپ  دـنک  يراد  دوخ  وا  اب  تعیب  زا  هک  دـشاب  یقح  نینچ  هدـش  باختنا  هفیلخ  اب  رـصاعم  دارفا  يارب  هاگ  ره  و 
.دنشابن ای  دنشاب  وا  اب  تعیب  یتسرد  يو و  تقایل  هب  دقتعم  هک  دنراد  قح  الماک  دنیآ  یم  هفیلخ 

تناید زا  ، دـنا هتفر  ایند  زا  شیپ  اهنرق  هک  ، افلخ ربارب  رد  اهنآ  تبثم  ای  یفنم و  عضوم  لـیلد  هب  ، صاخـشا نآ  ندرمـش  راـکهانگ  سپ 
.درادن يزوجم  هدوب و  نید  رب  دیاز  هکلب  تسین 

يرظن ، دراد قح  رگید  دهتجم  ، دسرن راگزیهرپ  يدهتجم  ماقم  هب  یلو  ، دـشاب يا  هتـسیاش  درف  باختنا  دروم  هفیلخ  رگا  یتسارب  ( - 2)
یعرـش ینوناق  تروص  هب  وا  هتفگ  و.دنک  دیلقت  رگید  نادهتجم  زا  دراد  قح  دـهتجم  ریغ  صخـش  ،و  دـشاب هتـشاد  وا  رظن  اب  فلاخم 

زا شیپ  رگا  ، دوـش یمن  يو  تیـصخش  ینوـگرگد  ثعاـب  ار  وا  تیرثـکا  شنیزگ  ،و  تسین هابتـشا  زا  موـصعم  وا  اریز  دوـب  دـهاوخن 
یمن هدرتسگ  ار  وا  ملع  تیرثـکا  باـختنا  تسا ، هدوب  دودـحم  یملع  ياراد  رگا  ،و  ددرگ یمن  موصعم  تسا  هدوبن  موصعم  باـختنا 
یفنم هبنج  ود  ره  هک  تساج  نآ.دوب  دهاوخ  سکع  رب  دـشاب  هدـش  نییعت  ص )  ) ربمایپ شرافـس  اب  هفیلخ  هک  یعقوم  نایرج  و.دزاس 

اب تفلاخم  قح  سک  چیه  تسا و  بجاو  وا  يربهر  شریذپ  تما  رب  هک  اریز  .دور  یم  نیب  زا  هدش  دای 
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رماوا و هک  روط  نامه.تسا  ص )  ) ربمایپ روتسد  اب  تفلاخم  ، وا اب  تعیب  زا  يراد  دوخ  نوچ.درادن  ار  وا  اب  تعیب  ندز  زابرـس  ای  ،و  وا
نآ رب  لیلد  ار  وا  ص )  ) ربمایپ باختنا  و.تسا  ص )  ) ربمایپ تسادـق  زا  یـشان  وا  تسادـق  اریز.دنـشاب  یم  یمالـسا  نیناوق  ، وا یهاون 
وا راتفگ  و  ص )  ) ربمایپ نامرف  وا  نامرف  سپ.تسا  هدـید  یم  ص )  ) ربمایپ ياهتنـس  ادـخ و  باتک  هب  درف  نیرت  هاـگآ  ار  وا  هک  تسا 

.تسا ص )  ) ربمایپ هتفگ 

ع)  ) تیب لها  بتکم  زا  يوریپ  موزل 

یمن هارمگ  زگره  ، دنزب گنچ  نادـب  تم  رگا  هک  تسا  هتـشاذگ  یقاب  يزیچ  شتما  يارب  هک  ص )  ) ربمایپ نالعا  - نیلقث ثیدـح  رد 
یعرش روما  رد  ات  تسا  هداد  روتسد  ناناملـسم  هب  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  رب  تسا  يراکـشآ  تلالد  - شیوخ ترتع  ادخ و  باتک  : دوش

حیرـصت یمارگ  نآ  هک  اریز  ، تسا نآرق  اب  قفاوم  ناشیا  میلاـعت  هک  تسا  هداد  ربخ  تقیقح  رد.دـننک  يوریپ  يو  نادـناخ  میلاـعت  زا 
.دندرگزاب وا  رب  تمایق  زور  ات  دنوش  یمن  ادج  زگره  ترتع  نآرق و  هک  تسا  هدومرف 

ینیـشناج هب  ار  دوخ  نادناخ  ص )  ) ربمایپ نییعت  هب  تبـسن  ثیدح  تلالد  دروم  رد  دنـشاب  هتـشاد  قح  ثیدـح  نادنمـشناد  دـنچ  ره 
ناناملسم زا  ص )  ) ربمایپ هک  دنک  ثحب  هراب  نیا  رد  دشاب  هتشاد  هزاجا  یسک  هک  دسر  یمن  رظن  هب  یقطنم  اما  ، دننک هلداجم  ، شیوخ

تحـص يور  ، باحـصا زا  نت  تسیب  دودـح  لقن  زا  سپ  هک  تسا  رکذ  هتـسیاش  و.دنـشاب  اریذـپ  ار  ناـشیا  میلاـعت  اـت  تسا  هتـساوخ 
ربمایپ زا  یثیدح  چیه  هک  نیا  اب  - ار بهذم  راهچ  ناربهر  ياهاوتف  شریذپ  یمالـسا  نادنمـشناد  یتقو.مینک  يراشفاپ  نیلقث  ثیدـح 

نیا يراد  دوخ  يارب  یهجوم  لـیلد  چـیه  اـم  سپ  ، دنرامـش یم  مزـال  - تسا هدیـسرن  ناـشیاهاوتف  ربـهر و  راـهچ  نیا  هراـبرد  (ص )
.مینیب یمن  - ریذپان ییادج  نآ  زا  دننآرق و  مدمه  ناشیا  هک  نیا  رب  ربمایپ  یهاوگ  زا  سپ  - ربمایپ نادناخ  میلاعت  زا  نادنمشناد 

نیرتمک یتسار  هب 
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هناگ راهچ  بهاذـم  اب  ماگمه  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  دـنهد  ماجنا  ع )  ) تیبلا لها  میلاعت  ربارب  رد  ناناملـسم  تسا  هتـسیاش  هک  يزیچ 
.دنهد رارق 

هتفرگ شیپ  راکنا  کـش و  عضوم  تیب  لـها  ناـماما  ياواـتف  هب  تبـسن  هناـگ  راـهچ  بهاذـم  ناوریپ  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح  و 
رابتعا تیمها و  روخ  رد  ار  اهنآ  ، دنرادن اهنآ  هب  تبـسن  یتخانـش  هک  نیا  اب  ،و  دنـشاب هتـشاد  یهاگآ  اهاوتف  نآ  زا  هک  نیا  نودب  ، دـنا

هساک ،و  دنرادن گنهامه  یعضوم  دوخ  نایاوشیپ  اب  هک  مینیب  یم  ار  هناگ  راهچ  بهاذم  ناوریپ  يریگعضوم  نیا  رد  و.دنرامش  یمن 
دوخ نامز  درف  نیرتاناد  وا  هک  تشاد  داقتعا  دناوخ و  یم  سرد  ع )  ) قداص رفعج  ماما  دزن  هفینح  وبا  اریز.دنـشاب  یم  شآ  زا  رت  غاد 

.تسا یعرش  ماکحا  هب 

رد هفینح  وبا  سپ.دـنک  هداـمآ  ع )  ) قداـص ماـما  زا  لاؤس  يارب  ار  لکـشم  لـئاسم  زا  يدادـعت  هک  داد  روتـسد  هفینح  وبا  هب  روـصنم 
هک تشاد  نایب  اهلاؤس  خـساپ  رب  هوالع  ،و  داد خـساپ  ار  اهنآ  مامت  ع )  ) ماما ،و  درک لاؤس  قداص  ماما  زا  هلاسم  لـهچ  روصنم  روضح 
وبا و.تسیچ  لئاسم  نآ  زا  کـی  ره  هراـبرد  ع )  ) تیب لـها  رظن  دـنراد و  يرظن  هچ  زاـجح  ياـملع  دـنیوگ و  یم  هچ  قارع  ياـملع 

ساسحا هفینح  وبا   . تسا رتشیب  همه  زا  شیهاـگآ  ملع و  ، دـشاب رتاـناد  مدرم  فلتخم  لاوقا  هب  هک  یـسک  :» تفگ نآ  لاـبند  هب  هفینح 
رد ، مدش دراو  وا  رب  مدـمآ و  روصنم  دزن  :» دـنک یم  فیـصوت  ، دوب يو  دزن  قداص  ماما  دـش و  دراو  روصنم  رب  هک  یعقوم  نآ  ار  دوخ 
رب یـسرت  ع )  ) قداص دـمحم  نب  رفعج  تبیه  زا  ، داتفا وا  هب  مرظن  هک  نیمه  ، دوب هتـسشن  وا  تسار  فرط  دـمحم  نب  رفعج  هک  یلاـح 

دراو یسرت  نانچ  روصنم  رفعج  وبا  زا  هک  تسشن  ملد 
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تـشادن رایتخا  رد  يزیچ  تموکح  رما  زا  ع )  ) قداص ماما  دوب و  روصنم  تسد  رد  مالـسا  ناهج  تموکح  هک  دوب  یعقوم  نیا  «. دشن
( . 24)

نب رفعج  دزن  هتسویپ  : تفگ هک  دنا  هدرک  لقن  کلام  زا.دنتخومآ  ملع  ماما  نآ  زا  هک  دوب  یناسک  نادرگاش و  هلمج  زا  کلام  ماما  و 
ای دوب و  راد  هزور  ای  دوب و  زامن  لاح  رد  ای  : مدـیدن تلاح  هس  زا  یکی  رد  زج  ار  وا  ، متـشاد دـمآ  تفر و  یتدـم  و.مدـمآ  یم  دـمحم 

یمن هدوهیب  نخـس  دشاب و  وضو  اب  هک  نیا  رگم  دـنک  لقن  ص )  ) ادـخ ربمایپ  زا  یثیدـح  مدـیدن  ار  وا  هاگ  چـیه  و.دـناوخ  یم  نآرق 
ياپ ریز  زا  ار  کشت  هک  نیا  رگم  مدرکن  ترایز  ار  وا  تقو  چـیه  دنـشاب و  یم  سرت  ادـخ  هک  دوب  ییاسراپ  نادـباع  نآ  زا  و.تفگ 

(25 « ) ...داد یم  رارق  نم  ياپ  ریز  دروآ و  یم  رد  دوخ 

ربمایپ هک  تسا  هدرک  تیاور  تباث  نب  دیز  زا  قیرط  ود  هب.تسا  هدرک  لقن  قیرط  نیدـنچ  هب  ار  نیلقث  ثیدـح  لبنح  نب  دـمحا  ماما 
ات نامسآ  نیب  ام  ای   ) نیمز نامسآ و  نایم  هدش  هدیشک  يا  هتشر  ادخ  باتک  : مراذگ یم  نیشناج  ود  امـش  نایم  رد  نم  :» دومرف (ص )
وبا زا  و  ( 26 « ) .دـندرگ زاب  نم  رب  ضوح  رانک  هک  نیا  اـت  دـنوشن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  ود  نآ  هتبلا  و.منادـناخ  ، مترتع و  ( ، نیمز

یـش ء ود  امـش  ناـیم  رد  میوگ و  کـیبل  ار  قح  توعد  تسا  کـیدزن  :» دوـمرف ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  هدـش  تیاور  يردـخ  دـیعس 
ترتع ،و  نیمز ات  نامـسآ  زا  هدش  هدیـشک  تسا  ینامـسیر  ادخ  باتک  ، مراذگ یم  یقاب  ار  مترتع  گرزب و  دنوادخ  باتک  : ردقنارگ

هک نیا  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  زگره  ود  نآ  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  نابرهم  يادخ  هک  هتبلا  و.منادناخ  ، نم
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مقرا نب  دیز  زا  ار  نیمه  و  ( 27 « ) .درک دیهاوخ  راتفر  هنوگچ  اهنآ  اب  نم  زا  دعب  هک  دینک  هجوت  سپ.دـندرگ  زاب  نم  رب  ضوح  رانک 
نادنمـشناد : دیوگ یم  ، تسا تنـس  لها  رـصاعم  نادنمـشناد  نیرتگرزب  زا  هک  هرهز  وبا  دـمحم  خیـش  ( . 28  ) تـسا هدرک  تـیاور  زین 

لها ناماما  نآ  هک  اریز  ! دـنراد یبیجع  قافتا  عامجا و  قداص  ماما  شناد  تلیـضف و  دروم  رد  ، بهاذـم هورگ و  فالتخا  اب  یمالـسا 
نینچمه تسا و  هدرک  فراعم  ذخا  وا  زا  کلام.دـنا  هدرک  لوبق  هتخومآ و  ار  یفراعم  مولع و  يو  زا  دـندوب  وا  اب  نامزمه  هک  تنس 

ع)  ) قداص ماما  رمع  کیدزن  يرمع  هک  نیا  اب  هفینح  وبا.رگید  دایز  دارفا  يروث و  نایفـس  ، هنییع نب  نایفـس  دـننام  ، کلام نارـصاعم 
ع)  ) تیب لها  زا  یعفاش  ماما  عیـشت )  ) يوریپ اـما  ( . 29 « ) ...تسا هتـسناد  یم  مدرم  نیرتدنمـشناد  ار  وا  تسا و  هتخوـمآ  وا  زا  تشاد 

هیلع مکلئسا  لق ال  همیرک  هیآ  رب  دوخ  ریسفت  حرـش و  رد  يزار  ماما.دنا  هدرک  لقن  دامتعا  دروم  نادنمـشناد  ار  نآ  ،و  تسا فورعم 
زا بصحم  يداو  هب  هاـگره  ! هراوس يا  : تسا هدورـس  یعفاـش  ماـما  ار  ریز  راعـشا  هک  تسا  هدرک  لـقن  « ...یبرقلا یف  هدوـملا  ـالا  ارجا 

! رادهگن بکرم  مامز  يدیسر  ینم  هقطنم 

رد ، تارف دور  زیربل  جاوما  ناشورخ و  لیـس  نوچ  نایجاح  هک  ینامز  ، رحـس ماگنه  هب  ، شناریاز فیخ و  نانکاس  هب  دنلب  يادـص  اب  و 
نم هک  دـنهد  یهاوـگ  سنا  نج و  سپ  ، تسا [ ضفر ] نید زا  ییادـج  ص )  ) دـمحم نادـناخ  یتـسود  رگا  هک  ! نـک مـالعا  ، دـنتکرح

( . 30  ) میضفار

دنشاب یم  متاجن  هلیـسو  ص )  ) ربمایپ نادناخ  : دیوگ یم  یعفاش  هک  تسا  هدرک  لقن  هقرحملا ) قعاوصلا   ) دوخ باتک  رد  رجح  نبا  و 
و ( . 31  ) دنهد متسار  تسد  هب  ارم  لامعا  همان  ، ناشیا رطاخ  هب  تمایق  يادرف  مراودیما.دننم  هلیسو  ص )  ) ربمایپ دزن  ناشیا  مه  و 
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: تسوا نانخس  زا 

رد سک  ره  هک  سب  ار  امش  گرزب  رخف  نیا.تسا  هدش  لزان  نآرق  رد  بجاو و  ادخ  فرط  زا  امش  یتسود  ص )  ) ربمایپ نادناخ  يا 
ترابع ، داهتجا.دندوب دهتجم  ینادنمشناد  هناگراهچ  بهاذم  نایاوشیپ  هتبلا  ( . 32  ) تسین لوبق  شزامن  دتسرفن  دورد  امش  هب  شزامن 

قفاوت هب  نآ  هرابرد  یمالـسا  ياملع  همه  ات  تسا  هدیـسرن  حوضو  زا  يدـحب  هک  یعرـش  ماـکحا  زا  عون  نآ  رد  رظن  راـهظا  زا  تسا 
روطب.درادـن دوـجو  اـهنآ  رد  یـصاخ  بهذـم  صاـخ و  رظن  ، داـهتجا ، دنحـضاو نـشور و  مالـسا  رد  هـک  يروـما  اما.دنـشاب  هدیـسر 

ای تسا و  بجاو  زامن  تبون  جنپ  زور  هنابـش  رد  هک  تسا  نیا  نایاوشیپ  زا  رگید  صخـش  ای  هفینح  وبا  بهذـم  دوش  یمن  هتفگ  ، لاثم
روما نیا  رد.تسا  تعکر  هس  برغم  زامن  تعکر و  راهچ  اشع  رـصع و  رهظ و  ياهزامن  زا  مادـک  ره  تسا و  تعکر  ود  حبـص  زامن 

.تسا مالسا  تایرورض  زا  لئاسم  لیبق  نیا  میناد  یم  همه  ام  هک  اریز  ، درادن انعم  صاخ  رظن  داهتجا و 

زا ، ترابع دـنچ  دروخرب  ببـس  هب  ای  تیاور و  ندوب  لمجم  اـی  حیرـص و  تراـبع  ندوبن  لـیلد  هب  هک  تسا  یلئاـسم  رد  داـهتجا  هتبلا 
.دشاب مولعمان  نادنمشناد  دزن  ادخ  مکح  هک  يروط  هب.دنشابن  رادروخرب  ینشور  حوضو و 

کی دیاب  رازگ  زامن  ، ندناوخ زامن  عقوم  ایآ  هک  هلاسم  نیا  رد  لاثم  روطب  ، دننک یم  ادیپ  رظن  فالتخا  دننک و  یم  داهتجا  نادنمشناد 
هروس هک  تسا  بجاو  رازگ  زامن  رب  ایآ  ؟و  دنک اهر  ار  شتسد  ود  ره  تسا  زیاج  هک  نیا  ای  ؟ دهد رارق  رگید  تسد  يور  ار  شتـسد 

نتـسش ایآ  ؟و  تسا یفاک  ناذا  کی  ای  ؟و  دراد ناذا  ود  هعمج  زامن  ایآ  ؟و  تسین بجاو  وا  رب  هن  ای  ؟ دـنک عورـش  هللا  مسب  اب  ار  هحتاف 
رد اپ  ود 
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؟ دوش یمن  وضو  نتسکش  ثعاب  ای  ؟و  دنکش یم  ار  وضو  نز  اب  هحفاصم  ایآ  ؟و  تسا بجاو  اهاپ  حسم  ای  ؟و  تسا بجاو  وضو 

یحـضاو ياهترابع  ( ، ص  ) ربمایپ صخـشم  ياهتنـس  ادخ و  باتک  رد  نادنمـشناد  هک  اریز  ، دراد دوجو  لئاسم  لیبق  نیا  رد  فالتخا 
نیا نوچ  و.تسا  هدـمآ  دوجو  هب  نایاوشیپ  ناـیم  رظن  فـالتخا  بیترت  نیا  هب  دـنا و  هدرک  داـهتجا  هجیتن  رد.دـنا  هتفاـین  هراـب  نآ  رد 

یفالتخا مه  اب  ص )  ) ربمایپ میلاعت  هک  ارچ  دنـشاب  قفاوم  ربمایپ  میلاعت  اب  اهنآ  ماـمت  هک  تسین  نکمم  دـنراد  فـالتخا  مه  اـب  اـهرظن 
ثعاب ریخ  ، دیوگب دعب  ،و  دوش یم  وضو  نتـسکش  ثعاب  نز  اب  هحفاصم  : دیوگب ص )  ) ربمایپ ، لاثم روط  هب  ، درادـن ناکما  اریز.دـنرادن 

.دوش یمن  وضو  ندروخ  مه  هب 

ادیپ نیقی  عطق و  میناوت  یمن  ام  اما  دشاب  ص )  ) ربمایپ هتفگ  اب  قفاوم  رظن  نآ  دراد  ناکما  ، میتفریذپ ار  رظن  ود  زا  یکی  هک  یماگنه  و 
.میسانش یمن  نیقی  هب  ار  ص )  ) ربمایپ راتفگ  رظن  دروم  هلاسم  رد  هک  دوب  نیا  ضرف  اریز  ، مینک

یعرـش ماکحا  دروم  رد  ناشیا  اریز  دـنرادن ، یفالتخا  مه  اب  ، تیب لها  میلاعت  اـما.دوش  یم  طوبرم  نادـهتجم  رظن  هب  هچنآ  تسا  نیا 
همه هک  تسا  نامه  ( ، ع  ) قداـص رفعج  ماـما  دـننام  ، ناـشیا زا  یکی  هتفگ.دنـسانش  یم  ار  اـهنآ  نیقی  روطب  هکلب  ، دـننک یمن  داـهتجا 

زا نت  کی  هک  ، یتیاور ع )  ) ناماما راتفگ  هجیتن  رد.تسا  ص )  ) ادخ ربمایپ  هتفگ  نامه  ، ناشیا هتفگ  و.دنا  هتفگ  ع )  ) تیب لها  ناماما 
هچنآ و.دـناسر  یم  ع )  ) بلاط وبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  هب  ار  دوخ  تیاور  هک  نیا  ات  دـنک  یم  تیاور  شدـج  زا  شردـپ  زا  ناـشیا 

ثیدح نم  ثیدح  :» دومرف ، تسا هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا.دیامرف  یم  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  نامه  ، دـیوگ یم  ع )  ) نینمؤملا ریما 
ثیدح ( ، ع  ) نیـسح ماما  ثیدح  ،و  تسا ع )  ) نیـسح ماما  ثیدح  ، مدج ثیدح  ،و  تسا مدج  ثیدح  مردپ  ثیدـح  ،و  تسا مردـپ 

نسح ماما 
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ثیدح ،و  تسادـخ لوسر  ثیدـح  نینمؤملا  ریما  ثیدـح  ،و  تسا ع )  ) نینمؤملا ریما  ثیدـح  ( ، ع  ) نسح ماما  ثیدـح  ،و  تسا (ع )
( . 33  ) تسادخ هتفگ  ص )  ) ادخ لوسر 

نآ زا  یلاؤس  هب  عورـش  سپ  دوـب  ع )  ) رقاـبلا ، یلع نب  دـمحم  رفعج  وـبا  دزن  هنییع  نب  مکح  اـب  هک  تسا  هدرک  لـقن  یفریـص  ریفاذـع 
: دومرف شدنزرف  هب  باطخ  ع )  ) رفعج وبا.درک  راوگرزب 

ات درک  یم  هاگن  ،و  درک زاب  ار  نآ  ع )  ) ماما سپ  دروآ  ار  یگرزب  هدیچیپ  مهرد  هتشون  وا  ، نک رضاح  ار  ع )  ) یلع باتک  ، زیخرب مرسپ 
درک و مکح  هب  ور  تسا و  ص )  ) ادـخ ربمایپ  يالما  و  ع )  ) یلع طـخ  نیا  : دومرف رفعج  وبا  هاـگ  نآ.درک  ادـیپ  ار  هلاـسم  نآ  هک  نیا 
زا رت  لماک  ار  یملع  چیه  ، مسق ادخ  هب  ، دیورب پچ  تسار و  تمـس  ، دـیهاوخ یم  اج  ره  دادـقم  هملـس و  وت و  ، دـمحم وبا  يا  :» دومرف

( . 34 « ) دیبای یمن  ، دش یم  لزان  ناشیا  رب  لیئربج  هک  یموق  ینعی  ، موق نیا  دزن  هک  یملع 

گنهاـمه نیلقث  رتاوتم  ثیدـح  اـب  ینعم  رد  ، دـنا هدرک  لـقن  تیب  لـها  وریپ  ناثدـحم  هک  یتاـیاور  زا  اـهنآ  لاـثما  تیاور و  ود  نیا 
البق هک  يروط  نامه  ثیدح  نیا  ،و  دنا هدرک  لقن  باحـصا  زا  نت  تسیب  دودـحزا  تنـس  لها  ناثدـحم  ار  نیلقث  ثیدـح  هک  ، تسا

ص)  ) ربمایپ هب  دـنوادخ  اریز  تسادـخ  لوسر  ادـخ و  هتفگ  قفاوم  ، تسا حیحـص  ع )  ) تیب لها  میلاعت  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  ، میتفگ
ترتع نآرق و  هک  یتسارب  ،و  دـندرگ زاـب  وا  رب  ضوح  راـنک  اـت  دـنوش  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  وا  ترتع  نآرق و  هک  تسا  هداد  ربـخ 

.دنتسه یهارمگ  ربارب  رد  ینمیا  ثعاب 

يارآ اهنآ  و.دـنهاگآ  اهنآ  زا  نیقی  روط  هب  تیب  لها  ناماما  هک  تسا  ص )  ) ربمایپ میلاـعت  ناـمه  ع )  ) تیب لـها  میلاـعت  ور  نآ  زا  و 
هک دندوبن  یلامتحا 
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.دوب هناگ  راهچ  بهاذم  هتسجرب  نایاوشیپ  يداهتجا  شور  هک  يروط  نآ  ، دشاب هدش  یهتنم  اهنآ  هب  ناشیا  ياهداهتجا 

یم نیقی  روطب  ، دنتـسناد یم  ع )  ) تیب لها  هک  هچنآ  مامت  ، ناشیا ناثدـحم  هعیـش و  ياملع  هک  تسین  نآ  نخـس  نیا  زا  نم  فدـه  و 
ای تسا و  هدش  دراو  دحاو  ياهربخ  رد  اهنآ  هک  اریز  ، دنناد یمن  نیقی  روط  هب  ار  ناشیا  میلاعت  زا  يرایـسب  ، هعیـش ياملع  ، زگره.دنناد

دروم يانعم  رب  حـضاو  یتلالد  ای  دنـضراعتم و  مه  اب  ای  ماکحا  زا  یـضعب  هراب  رد  ناشیا  زا  هدیـسر  تایاور  یـضعب  هک  تهج  نآ  زا 
ربمایپ صخـش  زا  هک  دراد  ار  یتیاور  تلاح  ناـمه  تسا  هدـش  تیاور  ناـشیا  زا  هچنآ  اریز.تسا  ررـض  یب  نیا  نکیلو  ، دـنرادن رظن 
یضعب دنراد و  ضراعت  رگیدکی  اب  اهنآ  زا  یضعب  ،و  دنتـسه دحاو  ربخ  ، قلطم تیرثکا  رد  ، يوبن ثیداحا  نوچ  ، دنا هدرک  لقن  (ص )

يارآ دـح  اـت  ار  يوـبن  ثیداـحا  هـک  تـسین  اور  اـم  رب  اـهنیا  ماـمت  مـغر  یلع  و.دنتــسین  نـشور  یــصاخ  ياـنعم  رب  تلـالد  رظن  زا 
ره و.دوش  یم  ادخ  مکح  هب  [ نظ ] ملع هبـش  ای  ملع  ثعاب  دشاب  ضیفتـسم  ای  رتاوتم و  رگا  يوبن  ثیدح  اریز.میروایب  نییاپ  ، نادهتجم
ام رب  دـنرادن  یـضراعم  تیاور  لباقم  رد  ،و  دـنا هدرک  لقن  نانیمطا  دروم  ای  لداع و  یـصاخشا  هک  دـشاب  يدـحاو  ربخ  عون  زا  هاـگ 

هتـشاد راـهظا  داـهتجا  يور  زا  هک  يدـهتجم  رظن  هب  میرذـگب و  اـهنآ  زا  میرادـن  قـح  مینک و  لـمع  اـهنآ  قـبط  رب  هک  تسا  بـجاو 
قفاوـم یهارمگ و  زا  ینمیا  ثعاـب  هـک  تـسا  هداد  یهاوـگ  ص )  ) ربماــیپ هـک  تـیب  لــها  میلاــعت  نـینچمه  و.مـینک  لــمع  ، تـسا

ریظن یتیاور  اب  دـشاب و  هدـمآ  نانیمطا  دروم  ای  لداع و  دارفا  تیاور  رد  ای  دوش و  تباـث  رتاوت  هیبش  اـی  رتاوت و  هب  هک  یعقوم  ، دـننآرق
ام رب  ، دشاب هتشادن  ضراعت  زین  دوخ 
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.مینک لمع  اهنآ  قبط  رب  هک  تسا  بجاو 

نآ رودص  رتاوت  هب  دنچ  ره  تسین  بجاو  اهنآ  قبط  رب  لمع  ناناملسم  رب  ، دسر یم  نآ  هب  دهتجم  کی  شالت  داهتجا و  هک  يرظن  اما 
رظن قبط  رب  دنراد  قح  زین  ناناملـسم  هدوت  دشاب و  هتـشاد  وا  رظن  فلاخم  يرظن  دراد  قح  رگید  دـهتجم  اریز.ددرگ  تباث  دـهتجم  زا 

.دننک لمع  رگید  دهتجم 

ره و.دنـشاب  هتـشاد  فلاـخم  رظن  هدـیقع ، نیا  رد  دـنراد  قح  رگید  نادنمـشناد  اـما.ام  رظن  تیب و  لـها  ورـشیپ  ياـملع  رظن  دوب  نیا 
نیا میناد  یم  یفاصنا  مک  ار  نآ  تسا و  روآ  فسات  ام  يارب  هچنآ  نکیلو  تسادـخ  اب  زین  شرجا  ،و  دراد رظن  راـهظا  قح  يدـهتجم 

يزیچ هناگراهچ  بهاذـم  نایاوشیپ  هرابرد  هک  نیا  مغر  یلع  شترتع و  هراب  رد  ص )  ) ربماـیپ ياـه  هتفگ  ماـمت  مغر  یلع  - هک تسا 
.دنهد یمن  رارق  هناگراهچ  بهاذم  نایاوشیپ  تارظن  اب  يواسم  هبتر  رد  یتح  ار  تیب  لها  میلاعت  - تسا هدومرفن 

؟ دننک یمن  لمع  تیبلا  لها  تایاور  قباطم  نادنمشناد  ارچ 

ار یمیلاعت  زا  يوریپ  اذل  ، دنرادن میلاعت  نآ  نایوار  هب  نانیمطا  نوچ  ناشیا  هک  تسا  نیا  ناش  هناهب  ، تنس لها  نادنمشناد  زا  یـضعب 
ام نکیلو.دنرادن  نانیمطا  هعیش  ناثدحم  تیاور  هب  هک  تسا  نیا  ناشدوصقم  و.دنناد  یمن  زیاج  تسا  هدش  تیاور  تیبلا  لها  زا  هک 

دراد قح  هعیش  ایآ  ؟و  شناوریپ هب  ای  مینک  یم  هعجارم  نارگید  هب  تخانش  نیا  هرابرد  ایآ  میسانشب  ار  یماما  میلاعت  میهاوخب  هاگ  ره 
نانیمطا ناشیا  هب  ام  نوچ  مینک  ذخا  وا  ناوریپ  زا  میناوت  یمن  ام  دیوگب  دوش  هاگآ  هفینح  وبا  نوچ  ییاوشیپ  رظن  زا  دـهاوخب  هاگ  ره 

؟ میرادن

تیاور هب  لمع  زا  ار  ام  دنوادخ  هتبلا  ؟ دنـشابن هعیـش  ای  دنـشاب و  ینـس  نایوار  هک  دـنا  هدرک  طرـش  ص )  ) ادـخ ربمایپ  ادـخ و  یک  و 
یناسک يا  :» تسا هدومرف  هک  اج  نآ  تسا  هدرک  عنم   X ə
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رد ،و  دیناسر بیـسآ  ینادان  يور  زا  یهورگ  هب  ادابم  دینک  یـسررب  سپ  دروآ  امـش  يارب  يربخ  یقـساف  رگا  ، دـیا هدروآ  نامیا  هک 
تـسا قسف  نانآ  میلاعت  زا  يوریپ  ناشیا و  یتسود  تیبلا و  لها  يوریپ  هن  هک  یتروص  رد  ( 35 « ) .دیوش نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  هجیتن 
هنـسح تلادع و  رب  دیکات  ص )  ) ربمایپ نادناخ  زا  يوریپ  يرآ.دوش  تلادـع  ثعاب  دوخ  هک  يا ، هنـسح  نانآ  زا  ندرکن  يوریپ  هن  و 
تـسا هداد  روتـسد  ص )  ) شربمایپ هب  اریز.دنک  یم  ربارب  دنچ  ار  نآ  هک  تسا  هتـشاد  نایب  دیجم  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  یگرزب 

وا هب  تسوا و  نادناخ  هب  تبسن  اهنآ  یتسود  نامه  ، تلاسر ماجنا  دروم  رد  ص )  ) ربمایپ هب  مدرم  شاداپ  هک  دنک  مالعا  ناناملـسم  هب 
شیارب ، دنک بسک  ار  یبوخ  سک  ره  مهاوخ و  یمن  نادنواشیوخ  هراب  رد  یتسود  زج  ، تلاسر رب  يدزم  امش  زا  وگب  :»... تسا هتفگ 

باحـصا ناگرزب  زا  یعمج  هک  دـش  نشور  و  ( . 36  ) تسا ساپـس  راوازـس  زاین و  یب  دـنوادخ  هک  یتسارب  ، مییازفا یم  یبوخ  نآ  رد 
تـسود ار  یلع  هک  ار  سک  ره  درادب  تسود  ات  درک  تساوخرد  شراگدرورپ  زا  ص )  ) ربمایپ و.دـندوب  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  وریپ 

.درادب نمشد  ار  وا  سک  ره  رادب  نمشد  ،و  درادب تسود  ار  وا  سک  ره  ، رادب تسود  ایادخ  راب  : تفگ هک  هاگ  نآ  درادب 

ياهبـصعت بوسر  اـت  دـنروآ  ناـبز  هب  یحالـصا  یتراـبع  هک  تسا  یمالـسا  نادنمـشناد  هدـهع  رب  بجاو  روما  هلمج  زا  هک  یتسارب 
هب تبحم  رطاخ  هب  ار  ناناملـسم  ، ناشیا زا  دعب  دارفا  هیما و  ینب  هک  ینامز  نآ  ، دیادزب ، ناناملـسم نهذ  زا  ار  لبق  ياهلـسن  زا  هدـنامزاب 

.دندوب اهنآ  هب  رتراوازس  دوخ  هک  دندز  یم  ییاهتمهت  نانآ  هب  دندرک و  یم  تازاجم  ص )  ) ربمایپ نادناخ  رگید  و  ع )  ) یلع

کی ناناملسم  هدوت  هب  هک  تسا  یمالسا  نادنمشناد  هدهع  رب  و 
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دـشاب و یمن  اهنآ  زا  کی  چـیه  عبات  تسین و  بهاذـم  زا  یبهذـم  هب  دودـحم  ادـخ  نید  هک  نیا  نآ  و.دنناسانـشب  ار  ملـسم  تقیقح 
.تسین مالسا  تعیرش  تخانش  هار  اهنت  هناگراهچ  بهاذم 

اهبهذم نیا  زا  مادک  چیه  يوریپ  هب  تبـسن  ربمایپ  هک  تسا  نیا  نآ  دنزاس و  انـشآ  قیاقح  نیرت  هداس  اب  ار  مدرم  هک  تسا  راوازـس  و 
طرـش اهنآ  يوریپ  هنوگچ  نیاربانب.دنا  هدمآ  دوجو  هب  راوگرزب  نآ  تافو  زا  سپ  لاس  دص  زا  زواجتم  اهنآ  ،و  تسا هدادن  يروتـسد 

هک تسا  زیاج  هنوگچ  نکیلو.دنرظن  راهظا  هتسیاش  ،و  دهتجم ياملع  ، هناگراهچ نایاوشیپ  هتبلا  ؟ تسا هدش  نامیا  ای  ندوب و  ناملـسم 
ناـشیا دـننام  ندـییاز  زا  اهلـسن  ماـمت  ناـنز  اـیآ  و.تسا  ناـشیا  هـب  رـصحنم  رظن  راـهظا  یگتـسیاش  داـهتجا و  هـک  ، میـشاب دـقتعم  اـم 

ص)  ) دـمحم هک  تسا  هداد  ربخ  شدـیجم  نآرق  رد  دـنوادخ  ، تسا ناربمایپ  نیرخآ  ص )  ) ربمایپ هک  میراد  داقتعا  ام  هتبلا  ؟ دـنمیقع
دهتجم نیرخآ  ، هناـگراهچ ناـیاوشیپ  درف  نیرخآ  ، لـبنح نب  دـمحا  ماـما  هک  مییوگب  میناوت  یم  هنوـگچ  یلو  .تسا  ناربماـیپ  متاـخ 

؟ دنا هداد  يربخ  نینچ  شربمایپ  ادخ و  ایآ  ؟و  دمآ دهاوخن  اوتف  قیال  یسک  اوشیپ  راهچ  نیا  زا  سپ  زگره  ،و  تسا

هب ربتعم  عبانم  ثیدـح و  ياهباتک  زا  اوشیپ  راهچ  نآ  زا  دـعب  ، دراد ناـکما  هچنآ  دـنهد و  ماـجنا  دـنا  هتـسناوت  نادنمـشناد  هچنآ  هتبلا 
زا سپ  ، داهتجا هار  هک  تسا  راوازـس  سپ.دشن  رـسیم  هناگراهچ  ناربهر  يارب  هدـیاف  تهج  زا  هن  دادـعت و  ظاحل  زا  هن  ، دـنروآ دوجو 

.دشاب زاب  ، دروخب رهم  یهجوم  لیلد  چیه  نودب  ، دبا ات  دشاب و  هتسب  هک  نیا  ياج  هب  نادنمشناد  يارب  ، ناشیا

هتـسب اهلـسن  همه  يور  هب  اوتف  يارب  یگتـسیاش  هار  اوشیپ  راهچ  نآ  زا  سپ  مییوگب  مینک و  شومارف  ار  بلطم  نیا  میهاوخب  دـنچ  ره 
هتسب ص )  ) ربمایپ نادناخ  يور  هب  رد  نیا  هک  دوش  یم  هنوگچ  ، تسا
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؟ دنشاب یم  هفینح  وبا  کلام و  ، نت راهچ  زا  لوا  ربهر  ود  داتسا  ناشیا  هک  یلاح  رد  دشاب 

نینچ نکیلو  داد  رییغت  ، تسا هتفرگ  اـج  نرق  نیدـنچ  رد  ناناملـسم  نهذ  رد  هک  ار  يرکفت  زرط  ، تسین ناـسآ  هک  مناد  یم  نم  هتبلا 
لمع هب  ، مالـسا ناهج  ياج  همه  رد  يرکف  هنارگحالـصا  مادقا  کی  بلط ، حالـصا  نادنمـشناد  زا  يرامـش  هک  یتروص  رد  - يراک

.تسا هتشادن  دوجو  هتشذگ  راصعا  زا  يرصع  چیه  رد  هک  دراد  دوجو  یتاعالطا  لیاسو  يردقب  زورما  و.تسین  نکمم  ریغ  - دنروآ

رهزالا خیش  ياوتف 

هب لاس 1959 م  زومت  هام  لوا  زور.منک  عورـشار  دوخ  شـشوک  شالت و  هار  نیا  رد  متفرگ  میمـصت  هک  دوب  لبق  لاس  هدزناپ  دودح 
ییادـج ناناملـسم  نایم  شیپ  اهنرق  زا  هک  هعیـش  ینـس و  هلاسم  هرابرد  توتلـش  دومحم  خیـش  ، رهزالا نیـشیپ  سیئر  اب  متفر و  هرهاـق 

رـصع رد  دـعب  سابع و  ینب  ناـمز  رد  دـش و  عورـش  هیما  ینب  نارود  رد  فـالتخا  نیا  ، متفگ خیـش  هب.مدرک  تبحـص  ، تسا هتخادـنا 
دب هنیک و  مخت  هدش و  ناناملـسم  ییادج  ثعاب  هتـسویپ  ،و  مینک یم  لمحت  ار  نآ  ياهدمایپ  هراومه  ام  و.تفای  همادا  ینامثع  ناکرت 
اهنآ زا  هورگ  ود  ره  تحاـس  هـک  دـننزب  رگیدـکی  هـب  ییاـهتمهت  اـت  دـنک  یم  راداو  ار  هورگ  ود  ره  ،و  دـشاپ یم  اـهنآ  ناـیم  ار  ینیب 

.دنوش یم  اوران  ياهتمهت  نیا  يادف  ادخ  نید  رد  صالخا  اب  نانمؤم  رایسب  هچ  و.تساربم 

میلاعت دنادب  مالسا  ناهج  هک  تسا  نیا  نآ  هتساوخ  اهنت  ، دهاوخ یمن  يرترب  زایتما و  هنوگ  چیه  هیماما  هعیش  هک  متفگ  ره  زا  خیش  هب 
هک میلاعت  نیا  و.تسین  بهذم  راهچ  نایاوشیپ  میلاعت  زا  رتمک  یتسرد  شزرا و  رظن  زا  ع )  ) تیب لها  ناماما  ریاس  و  ع )  ) قداص ماما 

یتسارب و.تسا  ناناملسم  مامت  مارتحا  هتسیاش  دنک  یم  تکرح  نآ  يانبم  رب  هعیش 
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يا هینالعا  !و  هناگراهچ بهاذم  ناوریپ  دح  رد  ، دنلماک نامیا  اب  ینانمؤم  مالسالا و  حیحـص  ناناملـسم  دنمیلاعت  نآ  وریپ  هک  یناسک 
.دوب دهاوخ  یمالسا  تدحو  هار  رد  یلوصا  یمدق  دنیامرف  رداص  هار  نیا  رد  رهزالا  خیش  هک  ار 

نم ؟ دوش سیردـت  رهزالا  رد  يرفعج  بهذـم  هک  دوب  دـهاوخن  یفاک  لکـشم  نیا  لح  يارب  اـیآ  : دیـسرپ نم  زا  زور  نآ  ، رهزا خـیش 
: مدرک يروآ  دای  ناشیا  هب  ار  تلع  ود  و.مداد  یفنم  باوج 

ناـکما نوچ.دـنراد  ناـمیا  بهذـم  نیا  یتـسرد  هب  نآ  خیـش  رهزـالا و  هک  دوـش  یمن  نـیا  رب  لـیلد  يرفعج  بهذـم  سیردـت  ( 1)
.دیراد داقتعا  نآ  یتسرد  هب  امش  هک  دوش  یمن  لیلد  نآ  نکیلو  ، دوش سیردت  مسیسکرام  هیرظن  هک  دنک  ررقم  رهزالا  ، دراد

و.دوش بهذم  نیا  اب  رهزالا  نایوجشناد  زا  رفن  دص  دنچ  ییانـشآ  بجوم  اسب  هچ  رهزالا  رد  بهذم  نیا  سیردت  هک  نیا  رگید  ( 2)
اهنویلیم هک  تسا  نیا  ام  فده  هکلب.دـنربب  یپ  يرفعج  بهذـم  میلاعت  یتسرد  هب  وجـشناد  دـص  دـنچ  اهنت  هک  تسین  نیا  ام  فدـه 

نیب تاواسم  رب  ینبم  ییاوتف  امش  هک  نیا  رگم  تسا  یندشن  راک  نیا  دنوش و  هاگآ  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  میلاعت  یتسردزا  ناملـسم 
هب و.دـسرب  مومع  عالطا  هب  یغیلبت  لیاسو  مامت  اب  دوش و  رـشتنم  اوتف  نآ  دـعب.دییامرفب  رداص  هناگراهچ  بهاذـم  يرفعج و  بهذـم 

.دوش انشآ  تسا  هدنام  هتخانشان  لاس  اهدص  هک  یتقیقح  اب  هرابکی  ناملسم  اهنویلیم  بیترت  نیا 

دمحا داتـسا  شزار  مرحم  داماد و  ناشیا ، اب  نم  رادید  زا  دعب  زور  تفریذـپ و  ار  هناهاوخ  ریخ  توعد  نیا  يدوزب  گرزب  خیـش  نآ 
هدومرف رداص  عوضوم  نآ  هب  عجار  ار  دوخ  ياوتف  هتفگ و  کیبل  نم  توعد  هب  خیش  هک  داد  هدژم  نم  هب  درک و  دیدزاب  نم  زا  ، راصن

هب تقو  نامه.تسا 
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نم يارب  ار  اوتف  ترابع  ، راشتنا زا  شیپ  خیش  و.متفاتش  خیش  تمدخ  شگرزب  یخیرات  لمع  هب  تبـسن  يرازگـساپس  يارب  يو  هارمه 
.دناوخ

شخپ ار  خیش  ياوتف  صن  نارگید  يرصم و  ياه  هیرـشن  هنایمرواخ و  يویدار  ياه  هدنتـسرف  لاس 1959  زومت  هاـم  متفه  زور  رد  و 
.دندرک

: دومرف رداص  ریز  حرش  هب  دوب  هدمآ  لمع  هب  وا  زا  هک  یشسرپ  رب  خساپ  ترابع  رد  ار  دوخ  ياوتف  گرزب  خیش  هتبلا 

ماجنا حیحـص  یتروص  هب  شتالماعم  تادابع و  هک  نیا  يارب  - تسا بجاو  ناملـسم  درف  کی  رب  هک  دنراد  هدـیقع  مدرم  زا  یـضعب  »
بهذم راهچ  نآ  نایم  رد  هیدیز  هعیـش  هیماما و  هعیـش  بهذم  هک  یتروص  رد.دـنک  يوریپ  روهـشم  بهذـم  راهچ  زا  یکی  زا  - دریگ

یم عنم  ار  یماما  هدزاود  هیماما  هعیـش  بهذم  زا  دـیلقت  لاثم  روط  هب  دـیقفاوم و  قلطم  تروص  هب  هدـیقع  نیا  اب  امـش  ایآ  سپ.تسین 
؟ دینک

: تسا ریز  حرش  هب  دنا  هدومرف  فطل  هک  یباوج 

ملع و هب  نانیمطا  هک  ینادنمشناد  بهاذم  زا  یبهذم  ره  زا  هک  تسا  زیاج  تسین  رظن  بحاص  داهتجا و  لها  هک  یسک  ره  يارب  : الوا
.دشاب هدیسر  وا  هب  - یسک لقن  ای  ندینش و  قیرط  زا  - نئمطم هار  زا  بهذم  نآ  هک  نیا  طرش  هب  ، دنک دیلقت  ، دراد ناشیا  ياوقت 

نینچمه و.دنا  هدرک  روهشم  بهذم  راهچ  هب  رصحنمار  دیلقت  لباق  یمالسا  بهاذم  هک  دوش  هجوت  اهباتک  زا  یضعب  هتشون  هب  دیابن  و 
زع خیـش  رظن  هراب  نیا  رد  و.دنک  يوریپ  يرگید  بهذم  زا  درادن  قح  درک  دیلقت  یبهذم  زا  سک  ره  ، دـنا هتفگ  هک  یناسک  هتفگ  هب 

هنوگ چیه  نودـب  یبهذـم و  هب  نتخاس  دـیقم  نودـب  - دـمآ شیپ  هک  یملاع  ره  زا  هراومه  مدرم  : تسا نینچ  مالـسلا  دـبع  نب  نیدـلا 
نیا هک  نیا  ات  دندیسرپ  یم  ار  دوخ  لئاسم  - ناگدننک لاؤس  زا  يدرف  رب  ضارتعا 
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یعرش لیالد  زا  وا  رظن  يرود  همه  اب  دوخ  ياوشیپ  هتفگ  زا  دلقم  درف  کی  هک  يروط  هب.دندش  ادیپ  اهنآ  بصعتم  ناوریپ  بهاذم و 
هک تسا  باوص  هار  زا  فارحنا  تقیقح و  زا  نداتفا  رود  نیا  !و  تسا لسرم  يربمایپ  وا  هک  ییوگ  دنک  یم  يوریپ  دیلقت  تروص  هب 

.ددنسپ یمن  ار  نآ  يدنمدرخ  چیه 

هتفرگ يوریپ  ینعم  هب  تعیاشم  هژاو  زا  دـنا  هتفای  ترهـش  نآ  هب  - صاخ روط  هب  - وا نادـنزرف  و  ع )  ) یلع ناوریپ  هک  هعیـش  ظفل  : ایناث
...دنتسه وا  ناوریپ  نارای و  یصخش  ره  هعیش  اریز.تسا  هدش 

ناوریپ نـیا  هـلمج  زا  و   . ..دنـشاب یم  يو  هدـش  تیادـه  ناوریپ  ناـمه  هـک  دـنراد  باـستنا  ع )  ) یلع هـب  هـک  دنتــسه  یهورگ  : اـثلاث
.تسا هیرشع  ینثا  هیماما  » ای هیرفعج و  هب  فورعم  هفیاط  ، هتسیاش

یتدـیقع و ناماما  قیرط  زا  هک  دنتـسه  ص )  ) ادـخ ربمایپ  تنـس  ،و  دـیجم نآرق  زا  هتفرگ  هیام  لوصا  ياراد  فورعم  هورگ  نیا  : اعبار
زا یـضعب  نایم  فالتخا  زا  رتگرزب  هک  درادن  دوجو  تنـس  لها  بهاذم  ناشیا و  نایم  یفالتخا  چیه  و.دـنا  هدرک  لقن  دوخ  یتعیرش 

تسا هدیسر  هرتاوتم  تنس  میرک و  نآرق  رد  هک  تروص  نامه  هب  نید  لوصا  هب  ناشیا  هک  اریز.دشاب  رگید  یضعب  اب  تنـس  بهاذم 
تسا نید  تایرورض  زا  ملـسم  روطب  هک  یماکحا  مامت  ،و  تسا مزال  نآ  هب  نامیا  هک  هچ  نآ  همه  هب  دندقتعم  هک  نانچمه  ، دندقتعم

.دنوش جراخ  مالسا  زا  دارفا  اهنآ  نتفریذپن  اب  و 

نینچمه اهباتک و  نیا  ناگدنـسیون  ،و  تسا هدش  هتـشون  دوخ  لیالد  دانـسا و  اب  اهباتک  رد  هتفای و  نیودت  ، ناشیا یهقف  بهذم  : اسماخ
« .تسا ظوفحم  نادنمشناد  نیب  رد  ناشیا  یهقف  ماقم  یملع و  شور  هار و  ،و  دنفورعم ، دنا هتفرگ  کمک  نانآ  زا  هک  يدارفا 

درادن ترورض  صاخ  یبهذم  زا  يوریپ 

: دوش یم  مولعم  راکشآ  روط  هب  نایب  نیا  زا 

دوخ ناوریپ  زا  کی  چیه  يارب  مالسا  ( 1)
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زا یبهذـم  ره  زا  راـک  زاـغآ  رد  هک  دـناد  یم  مزـال  یعقاو  ناملـسم  ره  رب  هکلب  ]![ تسا هدرکن  بـجاو  ار  صاـخ  یبهذـم  زا  يوریپ 
یسک ره  ،و  دنک يوریپ  ، تسا هتفای  نیودت  صوصخم  ياهباتک  رد  نآ  ماکحا  هدیسر و  تسد  هب  تسد  حیحـص  روط  هب  هک  بهاذم 
یجرح وا  رب  اهنآ  زا  کی  چیه  رد  ،و  دنک لقتنم  يرگید  هب  ار  نآ  دراد  قح  - دشاب یبهذم  ره  - دشاب بهاذم  نیا  زا  یبهذم  وریپ  هک 

.تسین يداریا  و 

بهاذم ریاس  دننام  عرش  رظن  زا  نآ  هب  لمع  شریذپ و  هک  تسا  یبهذم  ، هیرـشع ینثا  ، هیماما بهذم  هب  فورعم  يرفعج  بهذم  ( 2)
.تسا زیاج  تنس  لها 

نید هک  اریز.دنناهرب  صاخ  بهاذم  ياجبان  بصعت  دـیق  زا  ار  دوخ  دـنوش و  هاگآ  بلطم  نیا  زا  ناناملـسم  هک  تسا  هتـسیاش  سپ  »
رد لوبق  دروم  دنروجام و  دهتجم و  بهاذـم  نارـس  همه.تسین  بهذـم  کی  هب  دودـحم  ای  بهذـم و  کی  عبات  وا  تعیرـش  ادـخ و 

دنرادن داهتجا  رظن و  راهظا  یگتـسیاش  هک  یناسک  يارب  نانآ  یهقف  يارآ  قبط  رب  لمع  نانآ و  زا  دیلقت  ،و  دـنگرزب يادـخ  هاگـشیپ 
(37 « ) .درادن دوجو  تالماعم  تادابع و  نایم  دروم  نیا  رد  یقرف  چیه.تسا  زیاج 

یم رداص  ، دندوب يریگ  لکش  هناتسآ  رد  هناگراهچ  بهاذم  هک  يزور  نآ  يرجه  مود  نرق  رد  رظن  راهظا  نیا  هک  دوب  نیا  قح  هتبلا 
دناسر مومع  عالطا  هب  دوخ  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  بهذم  نامه  ع )  ) قداص رفعج  ماما  بهذـم  هک  اریز.دـش 
بهذم نآ  و.یهارمگ  ربارب  رد  تما  يارب  تسا  يا  هناوتـشپ  ناشیا  يوریپ  نآرق و  زا  يوریپ  ،و  دـنوش یمن  ادـج  نآرق  زا  ناشیا  هک 

هیما و ینب  تسایس  نکیلو.تسا  شناد  رهش  هزاورد  وا  هک  نیا  رب  داد  یهاوگ  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما 
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.دید یم  كانرطخ  دوخ  يارب  ار  تیب  لها  بتکم  هب  نامیا  رارقا و  ، دندمآ ناشیا  زا  سپ  هک  ینامکاح  سابع و  ینب 

زاغآ رب  لیلد  نآ  ندـش  رداص  درجم  لاح  نیا  اب  ، داـتفا ریخاـت  هب  دوخ  تقو  زا  نرق  نیدـنچ  فارتعا  رارقا و  نیا  هک  نیا  مغر  یلع  و 
تسار هار  رد  لوا  مدق  تسا و  يا  هدنخرف  تبثم  يریگتهج  نآ  و.تسا  مالـسا  ناهج  نادنمـشناد  رکفت  زرط  رد  يا  هزات  يریگتهج 

.دوش هتشادرب  یپایپ  مالسا  ناهج  تدحو  يردارب و  ندنادرگ  زاب  يارب  زین  يدعب  تبثم  ياهماگ  هک  نآ  طرش  هب  ، تسا حیحص  و 

ینیمخ ماما  هاگشیپ  هب  میدقت 

ياراد هک  وا  یمالـسا  مهافت  هب  ندیـسر  هار  رد  دنرادرب و  ینیمخ  هللا  حور  دیـس  ماما  هللا  هیآ  ار  مود  مدق  مراد  وزرآ  نم  هک  یتسارب 
مادقا ، تسا هدرک  تمحرم  مالـسا  ناهج  رد  الاو  هاگیاج  یناهج و  ترهـش  یلاع و  يربهر  زا  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  مامت 

.دنراد لوذبم  مزال 

هرگنک يرازگرب  يارب  یمالسا  ریغ  یمالسا و  ياهروشک  مامت  زا  هعیـش  ینـس و  ناملـسم  نادنمـشناد  زا  ینیمخ  ماما  هک  مراد  وزرآ 
یناگمه يردارب  یعقاو و  مهافت  هب  ناناملـسم  تشگزاب  هب  یهتنم  هک  ییاـههار  نیرتهب  هراـبرد  وگتفگ  روظنم  هب  ناریا  رد  یمالـسا 

.دناسرب تدحو  هب  ار  ناشیا  ات  ، دنک توعد  ، دوش یم 

زا سپ  - تسا لـیام  هک  یماـما  ره  ياـهاوتف  زا  دراد  قـح  یناملـسم  ره  هـک  دـننک  نـالعا  دنـسرب و  يرظن  قاـفتا  هـب  ناناملـسم  رگا 
دـشاب هتفر  اطخ  هب  دنچ  ره  ، دنکب ار  راک  نیا  رگا  ،و  دنک يوریپ  - تسا نایاوشیپ  نیرتراگزیهرپ  نیرتاناد و  وا  هک  تقد  يواکجنک و 

ناناملـسم نایم  یعونـصم  ياهدـس  ندرب  نیب  زا  و  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  ادـخ و  يدونـشوخ  بجوم  لـمع  نآ  ، تسا هتفریذـپ  شرذـغ 
.دش دهاوخ 

اهتشون یپ 

تفـالخ هنیمز  رد  ص )  ) ربماـیپ زا  هک  یحورـشم  صوصن  اـب  اریز  ، دنتـشادن دـمعت  تفگ  دوش  یمن  باحـصا  زا  یـضعب  دروم  رد  -1
دییات صوصن و  نآ  هب  فارتعا  رارقا و  يارب  یعنام  چـیه  یفرط  زا  دنتـشاد و  هلاسم  نیا  هب  تبـسن  هک  یلماک  شنیب  اـب  دوب و  هدیـسر 

.م !؟ دیمان دوش  یم  يرگید  زیچ  هچ  دمعب  تفلاخم  زج  ار  نیقی  عطق و  فالخ  رب  لمع  نیاربانب  دوبن  هفیلخ 

( . م  ) تسا يوبن  تامیلعت  تایهیدب  زا  تفگ  ناوت  یم  هک  تسا  حضاو  بلطم  يردقب  يرآ  -2

هیآ 285. ( 2  ) هرقب هروس  -3

هیآ 173. ( 2  ) هرقب هروس  -4

( . نامیا باتک   ) يراخب حیحص  5-ص 19 ج 1 

حیحص 6-ص 166 ج 1 
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( . نامیا باتک   ) ملسم

ملسم ج 1 ص 174. حیحص  -7

،ص 229. ردصم نامه  -8

ملسم ج 1 ص 227-222. حیحص  -9

ردصم ص 232. نامه  -10

( نامیالا باتک   ) يراخب ج 1 ص 20 حیحص  -11

( . نامیالا باتک   ) ملسم ج 1 ص 167-162 حیحص  -12

ملسم ج 1 ص 157. حیحص  -13

تس حاحص  رد  هژیوب  ، ربتعم ياهباتک  رد  تسا و  هدیـسر  هماع  قیرط  زا  هک  یثیداحا  هب  اهنت  مرتحم  فلؤم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  -14
بهذـم اب  اما  ، تسا راگزاس  بهاذـم  زا  یـضعب  دـیاقع  اب  ،و  دـنک یم  نایب  تاـیاور  نآ  زا  ار  دوخ  تشادرب  دراد و  رظن  تسا  هدـمآ 

( . م  ) تسین گنهامه  ، دناد یم  لوصا  زا  ار  تماما  تیالو و  هک  هعیش 

( . ثیدح 3889 و 3890 هرامش   ) يذمرت ج 5 ص 334 حیحص  -15

مکاح ج 3 ص 383. كردتسم  -16

يذمرت ج 5 ص 233. ننس  -17

( . ثیدح 149 هرامش   ) هجام ج 1 ص 53 نبا  ننس  -18

( . ثیدح 3884 هرامش   ) يذمرت ج 5 ص 332 ننس  -19

مکاح ج 3 ص 536. كردتسم  -20

مکاح ج 3 ص 131. كردتسم  -21

ردصم ص 144. نامه  -22

ردصم ص 151. نامه  -23

.هرهز وبا  دمحم  خیش  زا  قداصلا ص 27  مامالا  -» 24
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قداصلا ج 5 ص 77-76. مامالا  -25

دنسملا ج 5 ص 181. -26

ردصم ج 3 ص 17. نامه  -27

ردصم ج 4 ص 371. نامه  -28

هرهز ص 66. وبا  دمحم  خیش  قداصلا  مامالا  -29

.اروش هروس  حرش  رد  يزار  نیدلا  رخف  ماما  ، ریبک ریسفت  -30

.تسا هدرک  لقن  هسمخلا ج 2 ص 81  لئاضف  رد  ارنآ  يدابآ  زوریف  ،ص 108، رجح نبا  ، هقرحملا قعاوص  -31

یجنلبش ص 104. راصبالا  رون  -32

.تسا هدرک  لقن  ار  نآ  ص 428  ع )  ) قداصلا مامالا  ، دوخ باتک  رد  هرهز  وبا  خیش  ، ینیلک ثدحم  زا  یفاک  -33

قداصلا ص 425. مامالا  -34

هیآ 6. تارجح  هروس  -35

هیآ 23. ( 42  ) اروش هروس  -36

زومت خیرات 7  رصم )  ) مدرم همانزور  زا  لقن  هب  لاس 1959  زومت  خیرات 8  ص 7  توریب )  ) حافک هیرشن  -37
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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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