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تدحو یلجت 

: هدنسیون

یمجن قداصدمحم 

: یپاچ رشان 

رعشم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نیفیرش نیمرح  ياهزامن  رد  نایعیش  روضح  رب  هر  ماما  مکح  نییبت  تدحو ، 7یلجت 

باتک 7تاصخشم 

7هراشا

12همّدقم

هرس سدق  ینیمخ  ماما  دنلب  ياههشیدنا  راکفا و  18یسانشزاب 

هرس سدق  ینیمخ  ماما  مکح  21نتم 

تّنس لها  زامن  رد  نایعیش  26روضح 

: مکح نیا  یبهذم  لیالد  28هزیگنا و 

: نانمشد طّلست  لماع  34هقرفت 

!؟ اجک رد  35هنوگچ و 

هرس سدق  ینیمخماما  رظن  زا  جح  فلتخم  36داعبا 

: جح لامعا  قیقد  يریگارف  37موزل 

: جح ینافرع  داعبا  38هفسلف و 

: جح ِیعامتجا  یسایس - 40داعبا 

ناهج ناناملسم  تدحو  سنا و  هاگیّلجت  نیفیرش ، نیمرح  تعامج  42زامن 

: مکح نیا  یعرش  46لیلد 

: نآرق هاگدید  زا  نیملسم  48تدحو 

: تنس هاگدید  زا  نیملسم  50تدحو 

عیشت ننست و  53هلأسم 

ماهتا ضرعم  رد  53هعیش 

53هراشا

: اهباتک نیا  زا  54ياهنومن 
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هعیش هرابرد  هنسلاجاهنم  بلاطم  زا  55ياهنومن 

: كانرطخ ياههاگدید  كانلوه و  57ثداوح 

! هبعک ثیولت  58تمهت 

: هعیش 62ّبس 

: ام ینونک  62طیارش 

: ماما 67مکح 

: تایاور هب  69یهاگن 

: هعیش 70تایاور 

70هراشا

: لوا 71شخب 

: مود 75شخب 

: تنس لها  ثیداحا  78رد 

: تسا تایاور  نیا  قادصم  لومشم و  ام  یلعف  79نامز 

: زیمآ طایتحا  ياهاوتف  ماما و  81مکح 

: اوتف نایب  ای  مکح  83رودص 

زکرم 87هرابرد 
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نیفیرش نیمرح  ياهزامن  رد  نایعیش  روضح  رب  هر  ماما  مکح  نییبت  تدحو ، یلجت 

باتک تاصخشم 

1337 قداصدمحم -  یمجن  هسانشرس : 
قداصدمحم فیلات  نیفیرـش  نیمرح  ياهزامن  رد  نایعیـش  روضح  رب  هرـس  سدق  ماما  مکح  نییبت  تدحو  یلجت  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

.1379 رعشم ، رشن  نارهت  رشن :  تاصخشم  یمجن 
؛  لایر 23500-83-6293-964 لایر ؛  23500-83-6293-964 لایر ؛  23500-83-6293-964 کباش :  ص  [ 80  : ] يرهاظ تاصخشم 

یسیونتسرهف یسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر  23500-83-6293-964 لایر ؛  23500-83-6293-964 لایر ؛  23500-83-6293-964
سیونریز تروصهب  همانباتک  تشادداـی :  لاـیر   3500 موس 1381 ؛ پاچ  تشادداـی :  لاـیر   3500 مود 1380 ؛ پاـچ  تشادداـی :  یلبق 

زامن عوضوم :  جح  هرابرد  هیرظن   -- 1279 ناریا 1368 -  یمالسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ربهر  هللاحور  ینیمخ  عوضوم : 
ح3 ت3 1379  /DSR1574/5 هرگنک :  يدنب  هدر  یمالسا  تدحو  عوضوم : 

955/0842 ییوید :  يدنب  هدر 
م15109-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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4 ص :
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5 ص :
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6 ص :

همّدقم
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7 ص :
. تسا مالسا  ناکرا  زا  ینکر  نید و  نوتس  زامن 

. تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مشچ  رون  بوبحم و  زامن 
هناخ لباقم  رد  يراج  دور  دننامه  نم  ناوریپ  تّما و  دزن  زامن  هاگیاج  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

. تساهنآ زا  یکی 
تسش يرهن  رد  ار  دوخ  زور  رد  هبترم  جنپ  رگا  یسک  نینچ  دراد ، دوجو  یگدولآ  كرچ و  شندب  رد  هک  یسک  هرابرد  دیراد  نامگ  هچ 

؟ دنامیم یقاب  وا  ندب  رد  یگدولآ  ایآ  دهد ، وش  و 
(1) یتّمأل .» سمخلا  تاولصلا  هَّللاو  کلذکف  »

ار اهیگدولآ  كاپ و  ار  ناهانگ   ) تسا نینچنیا  زین  نم  ناوریپ  يارب  هناگجنپ  ياهزامن  دنگوس  دنوادخ  هب 

ص 220. ج 82 ، راونألا ، راحب  - 1 - 1
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8 ص :
(. دهدیم وشو  تسش 

(1) زامن . دومرف  تسیچ ؟ دنوادخ  دزن  اهراک  نیرتبوبحم  دندیسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 
(2) نآ . تقو  رد  زامن  داد : خساپ  نینچ  رگید  یثیدح  رد  و 

(3) تسا . دنوادخ  هب  ندش  کیدزن  هلیسو  زامن  دومرف : زین  و 
(4) دربیم . هانپ  زامن  هب  درکیم  ادیپ  یلکشم  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(5) دننکیم . تبظاوم  نآ  زا  هنوگچ  هک  دییامزایب  زامن  ماگنه  هب  ار  ام  نایعیش 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
، دیسریم زامن  تقو  هک  هاگنآ  تشادیمن و  مّدقم  زامن  رب  ار  نآ  ریغ  بش و  كاروخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ص 220 ج 82 ، راونألا ، راحب  - 1 - 1
206 نامه : - 2 - 2

ص 27 ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 3 - 3
ص 67 ج 1 ، روثنملا ، ّردلا  - 4 - 4

52 دانسالا : برق  - 5 - 5
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9 ص :
[. دوب ادخ  هب  وا  هجوت  مامت  و   ] تخانشیمن ار  یتسود  هداوناخ و 

. دیزرلیم دوخرب  دشیم و  نوگرگد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دیسریم  زامن  تقو  هک  هاگ  ره 
(1) دیزرلیم . شندب  هدش ، لیامتم  يدرز  هب  شگنر  دیسریم  زامن  تقو  هاگره  زین  مالسلا  هیلع  داّجس  ماما 

نآ باوث  نتـشون  زا  سنا  نج و  دـنک ، زواجت  رفن  هد  زا  نارازگزامن  ددـع  دوش و  هدـناوخ  تعامج  هب  رگا  یتیمها ، نینچ  اـب  زاـمن  لاـح ،
. دنوشیم ناوتان 

. دسریم ربارب  رازهدصکی  رازه و  هب  نآ  باوث  دوش  هدناوخ  مارحلا  دجسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  رد  زامن  رگا  و 
. ددنبیم ناسنا  رب  ار  قح  هب  لوصو  هار  دنکیم و  زاس  اههناهب  میظع  ضیف  نیا  زا  مدرم  ندومن  رود  يارب  ناطیش  هک  تسا  یعیبط 

ناهج ناناملـسم  هک  یلاح  رد  و  تعامجزامن ، ییاپرب  ماگنه  هب  نارئاز  یخرب  هک  دوشیم  هدـید  یهاگ  هرمع  جـح و  مسوم  رد  هنافّـسأتم 
نوچمه 

ص 247. ج 84 ، راونألا ، راحب  - 1 - 1
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10 ص :
شیوخ لزانم  يوس  هب  هدومن ، تکرح  مدرم  ریسم  فالخ  رد  دنوشیم ، ریزارس  مارحلا  دجـسم  ای  یبنلادجـسم و  يوس  هب  ناشورخ  یلیس 
دجاسم هب  هدومن ، لیطعت  ار  دوخ  راک  هبسک  هک  یلاح  رد  دننیـشنیم و  اهرازاب  اههزاغم و  رانک  رد  هک  نآ  رتراب  فسا  ای  و  دندرگیم . زاب 

. دننک يرادیرخ  الاک  وا  زا  دنناوتب  ددرگزاب و  يو  هک  دننامیم  رظتنم  اهنآ  دناهتفر ، زامن  هماقا  يارب 
. دنیامن مهّتم  ندناوخن  زامن  هب  ای  هدرب  لاؤس  ریز  ار  عّیشت  بتکم  ناوریپ  ناهاوخدب ، ات  هدش  بجوم  لمع  نیا 

ترایز هب  هک  یلاح  رد  تسین  یضار  زگره  مالسلا  مهیلع  موصعم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  وریپ  یبالقنا و  رئاز  هک  تسا  یعیبط 
! دروآدرد هب  ار  هّمئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بلق  هک  دنزبرس  وا  زا  يراک  هدمآ ،

هشیدنا نییبت  تسا ، نآ  یپ  رد  راتـشون  نیا  رد  یمجن  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالاۀّجح  ترـضح  یقّتم  دنمـشیدنا  هنازرف و  ملاع  هک  هچنآ 
رفس رد  رتهب  رتشیب و  يروهرهب  هار  هک  تسا  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  ترضح  يالاو 
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11 ص :
. تخاس رود  یناطیش  ياههسوسو  زا  ار  نانآ  و  دوشگ . مارحلا  هَّللاتیب  نارئاز  يور  رب  ار  هرمع  جح و  يدابع 

رـسارس تعامج ، دنمهوکـش  ياـهزامن  رد  تکرـش  اـب  يوبن  مرح  ادـخ و  هناـخ  راوج  رد  دـتفا و  دـیفم  ار  قح  میرح  نارئاز  هک  نآ  دـیما 
. ددرگ نوحشم  قح  ضیف  زا  ناشدوجو 

يربهر مّظعم  ماقم  هثعب  تاقیقحت  شزومآ و  ریدم 
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12 ص :

هرس سدق  ینیمخ  ماما  دنلب  ياههشیدنا  راکفا و  یسانشزاب 
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13 ص :
هرس  سدق  ماما  دنلب  ياههشیدنا  راکفا و  یسانشزاب 

هژیو هب  یمالسا ، هعماج  يارب  يّدج  يزاین  ناگدنسیون ، ناخروم و  نارکفتم ، يوس  زا  ماما  دنلب  الاو و  هشیدنا  يایاوز  هب  نتخادرپ  هزورما 
راکفا ماما و  ّتیـصخش  زا  بالقنا ، هصرع  رد  روضح  مدـع  لیلد  هب  اّما  دناهدیـسر  دـشر  ّدـح  هب  کنیا  هک  تسا  روشک  ناوج  لـسن  يارب 

. دنرادن یقیقد  عماج و  یهاگآ  یمالسا  بالقنا  ياهدروآهر  ناشیا و  ینارون 
شیادیپ روهظ و  لماوع  للع و  بالقنا و  ثداوح  عیاقو و  ریسفت  لیلحت و  هرـس و  سدق  لحار  ياوشیپ  نآ  فرژ  راکفا  حیرـشت  نینچمه 

. ریذپانراکنا تسا  یترورض  دناهدینش ، یبلطم  رتمک  بالقنا  قیاقح  زا  هک  اهروشک  رگید  ناناملسم  يارب  نآ 
زین بالقنا و  يزوریپ  زا  شیپ  زا  هدوب و  کـیدزن  ماـما  هب  هک  تسا  یناـسک  هدـهع  رب  هفیظو ، نیا  ماـجنا  تسخن ، هلحرم  رد  تسا  یهیدـب 

. دناهدرک سمل  ار  اهنآ  یمرگ  يدرس و  هتشاد و  رارق  ثداوح  نایرج  رد  میقتسم  روط  هب  نآ ، زا  سپ 
دیاب هک  نانآ  ندرگ  رب  تسا  ینیَد  دننامه  تامولعم  نیا  هئارا 
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14 ص :
. دننک ادا  ماما  بالقنا و  هب  تبسن  ار  نآ 

یبالقنا کی  ره  هک  هرـس  سدق  ماما  يوس  زا  هرداص  ياهمکح  تاّیرظن و  دـیاب  بالقنا ، لصا  یـسررب  نییبت و  رب  نوزفا  هک  تسا  نشور 
ددرگ و رازگرب  اههیسالجا  اهشیامه و  اهنآ ، زا  کیره  هرابردو  دوش  یسررب  ناسانشراک  ناصصختم و  يوس  زا  بالقنا ، نورد  رد  دوب 

: دننام دنک ؛ هولج  تسا  هداتفا  قافتا  راب  نیلوا  يارب  مالسا  خیرات  رد  هک  اهنآ  زا  کی  ره  تیمها  ات  دوش  هئارا  اهینارنخس  تالاقم و 
. یساسا نوناق  يانبریز  ناونعب  هیقف  تیالو  حرط  - 1

. یهقف ماکحا  رد  ناکم »  » و نامز »  » رصنع ود  شقن  ایوپ و  داهتجا  حرط  - 2
. ییاکیرمآ مالسا  يدمحم و  بان  مالسا  حرط  - 3

. ناهج حطس  رد  يروابنید  لصا  هب  مالسا و  هب  نداد  تیمسر  - 4
. نآ راثآ  فچابروگ و  هب  ماما  همان  شقن  - 5

. ناهج رد  نآ  ساکعنا  يدشرناملس و  مادعا  مکح  - 6
. سدق یناهج  زور  نالعا  - 7

 ... رامعتسا و ربارب  رد  تمواقم  هزرابم و  - 8
روضح رب  هعیش  عجرم  گرزب  یمالسا و  بالقنا  نأشلامیظع  ربهر  نآ  روتسد  مکح و  تاّیرظن ، نیا  زا  رگید  یکی  و 
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15 ص :
یفرگش راثآ  داعبا و  ياراد  هلمظعم ، صاخ  ماکحا  تاّیرظن و  ریاس  دننامه  هک  تسا  نیفیرـش  نیمرح  رد  تنـس  لها  ياهزامن  رد  نایعیش 

زورما هک  مالسا  ناهج  يارب  ار  نآ  تبثم  راثآ  دنناسانشب و  ناهج  حطس  رد  هعیش  هعماج  هب  ار  داعبا  نیا  نادنمـشناد ، املع و  دیاب  هک  تسا 
. دنیامن نییبت  دش ، دهاوخ  رادروخرب  نآ  زا  هدنیآ  رد  و 

ناققحم و يوس  زا  تسا  دیما  ّمهم و  هفیظو  نیا  يافیا  رد  اسر  نادنچ  هن  تسا  یمادقا  ریـسم و  نیا  رد  هاتوک  تسا  یمدق  رـضاح ، هتـشون 
. ددرگ یسانشزاب  حیرشت و  رتشیب  هچ  ره  نآ  داعبا  دوش و  لابند  يریگیپ و  یصصخت  یسانشراک و  قفا  رد  نادنمشناد 

هرس سدق  یمالسا  يروهمج  راذگناینب  يوس  زا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  عتمت ، جح  مسارم  نیلوا  رد  لاس 1358 ، هام  رویرهش  رد 
فیاظو نآ ، رد  هک  دندومرف  رداص  هّدام  تشه  رد  مارحلا  هَّللاتیب  جاجح  یتسرپرـس  تهج  دوخ ، بوصنم  ناگدنیامن  هب  باطخ  یمکح 

: تسا حرش  نیدب  نآ  نتم  هک  هدش ، نایب  یناریا  جاجح  فیاظو  هژیو  هب  نایعیش و  فیاظو  صوصخ  هب  مارحلا ، هَّللاتیب  جاجح 

هرس سدق  ینیمخ  ماما  مکح  نتم 
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يراونانیدلایحم و خیش  جاح  ياقآمالسالاۀجح  بانج 

- امهتاضافاتماد یتالحم - هَّللالضف  خیش  ياقآ  مالسالاۀجح  بانج 
جح هـضیرف  ینعی  یعاـمتجا ؛ یــسایس ، یناـحور ، یناــسنا ، مـیظع  ياوـتحم  اــب  یمالــسا  گرزب  ضیارف  زا  یکی  يرازگرب  ماــیا  نوـچ 

هـضیرف نیا  ناریا ، فیرـش  تلم  دنمهوکـش  بالقنا  اب  یمالـسا  يروهمج  يرارقرب  هناتـسآ  رد  تسا  مزال  تسا و  کیدزن  مارحلاهَّللاتیب 
نییعت مارحلا  هَّللاتیب  جاـجح  تسرپرـس  ناونعب  ار  امـش  تهج  نیا  هب  ددرگرب ، نیتسار  مالـسا  هب  يزاـسکاپ و  توغاـط  راـثآ  زا  هسدـقم ،

جح هب  طوبرم  روما  هیلک  نانآ  يراکمه  اب  باختنا و  نامیا  اب  دـهعتم و  حـلاص و  دارفا  زا  یتأیه  هحلاص ، تاماقم  اب  تروشم  اب  هک  هدومن 
دبای و ققحت  دوخ  يونعم  ياوتحم  اب  هسدقم  هضیرف  نیا  یمالسا ، يروهمج  تموکح  رد  یلاعت  هَّللاءاشنا  هک  دیهد  رارق  تراظن  تحت  ار 

: دوش هداد  یتارکذت  عوضوم  نیا  رد  تسا  مزال 
نویناحور  املع و  نایاقآ  تارضح  هب  تسا  مزال  - 1
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انـشآ یناسنا  فیاظو  یعرـش و  لئاسم  اب  ار  مرتحم  جاجح  دنهد و  لیکـشت  یـسلاجم  تکرح ، زا  لبق  هک  دـیهد  رکذـت  اهناوراک  مرتحم 

. دننک
نیب يردارب  میکحت  مهاـفت و  داـجیا  جـح ، هفـسلف  تاـمهم  زا  یکی  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  یمالـسا  نارهاوخ  ناردارب و  مومع  - 2

رد دنراذگ و  نایم  رد  ناردارب  رگید  اب  ار  دوخ  یعامتجا  یسایس و  ِیـساسا  لئاسم  تسا  مزال  نیمّمعم  نادنمـشناد و  رب  تسا و  نیملـسم 
. دنهد رارق  رظن  بابرا  املع و  رظن  تحت  ار  اهنآ  دوخ  ياهروشک  هب  تشگرب  رد  نانآ  ات  دننک  هیهت  ییاهحرط  نآ  عفر 

قمع زا  دالب  نیملـسم  تسا  نکمم  بناجا  ياوراـن  تاـغیلبت  هطـساو  هب  تسا و  یمالـسا  يروهمج  هناتـسآ  رد  ناریا  هک  لاـس  نیا  رد  - 3
یفرعم ار  سدقم  تضهن  نیا  نکمم ، لئاسو  اب  مرتحم  نادنمشناد  ابطخ و  املع و  نایاقآ  تسا  مزال  دنـشابن ، علطم  ناریا  یمالـسا  تضهن 
مالسا مّرکم  ربمغیپ  میرک و  نآرق  تیاده  مالسا و  مچرپ  تحت  یمالسا ، تموکح  يرارقرب  نامه  هک  ار  ناریا  ناناملـسم  دصقم  دنیامن و 

. مینکیمن رکف  یمالسا  لدع  تموکح  يرارقرب  مالسا و  زج  هب  ام  دننادب  ام  یمالسا  ناردارب  هک  دنیامن  دزشوگ  تسا 
زا اهروشک  ریاس  نایعیش  یناریا و  ناردارب  تسا  مزال  - 4
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داقعنا زا  دـنوش و  رـضاح  تنـس  لها  تاعامج  رد  تسا  مزال  دـننک و  زارتحا  تسا ، نیملـسم  فوفـص  قّرفت  بجوم  هک  هنالهاج ، لامعا 

هک ییاهراک  هرهطم و  روبق  يور  نداتفا  زا  و  دـنیامن . بانتجا  هیور  فلاـخم  ياهوگدـنلب  نتـشاذگ  لزاـنم و  رد  تعاـمج  زاـمن  لیکـشت 
. دننک بانتجا  ًاّدج  تسا  عرش  فلاخم  یهاگ 

بیان نتفرگ  زا  تسا  يزجم  دناوخب و  زامن  دناوتیم  وحن  ره  هب  شدوخ  سک  ره  دیاب  تسین ، حیحص  فاوط  زامن  يارب  ّیح  زا  تباین  - 5
. دنیامن بانتجا  نارازگزامن  اب  تمحازم  زا  و 

دوش و زارتحا  دننکیم  لهاج  صاخـشا  هک  ییاهراک  زا  دـنروآ و  اج  هب  دـنروآیم ، اج  هب  جاجح  همه  هک  فراعتم  وحن  هب  ار  فاوط  - 6
. دوش زارتحا  دیاب  تسا  بهذم  نهو  بجوم  هک  ییاهراک  زا  ًاقلطم 

. دیشاب هتشاد  فالخ  هب  عطق  هچ  رگا  تسا ، يزُجم  مزال و  تنس  لها  تاضق  مکح  زا  تعباتم  نیفوقو ، رد  - 7
تسا و هدیسر  یتوغاط  تموکح  زا  رایسب  ياهررض  تامدص و  ام  نارهاوخ  ناردارب و  هب  یمالسا ، بالقنا  هطساو  هب  هک  لاس  نیا  رد  - 8

یناسک  تسا  یضتقم  دنراد ، کمک  هب  مربم  جایتحا  بالقنا ، ثداوح  زا  نیلولعم  زا  يرایسب 
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یلاعت يادخ  دزن  نآ  باوث  هک  دننک  دوخ  نارهاوخ  ناردارب و  جایتحا  رد  فرص  ار  نآ  هنیزه  دنروآاجهب ، یبابحتـسا  جح  دنهاوخیم  هک 

زا جراخ  ياهینامهیم  تافیرشت و  ای  دنیامنیم  اوران  فراصم  تاغوس ، ناونع  هب  هک  یناسک  زین  و  دراد . حیجرت  یبابحتسا  جح  رب  رایـسب 
دوخ دنمتـسم  لیلع و  نارهاوخ  ناردارب و  جایتحا  فرـص  ار  اههنیزه  وحن  نیا  تسا  یـضتقم  دنیامنیم ، جـح  زا  تشگرب  تقو  رد  هیور ،

! دیامرف تیانع  تکرب  رجا و  نانآ  هب  یلاعت  دنوادخ  هک  دنیامن 
تـضهن ندیـسر  رمث  هب  يارب  شـشوک  رد  ار  ناگمه  تیقفوم  راتـساوخ و  ار  ناملـسم  تلم  تداعـس  مالـسا و  تمظع  یلاعت  دـنوادخ  زا 

. میراودیما سدقم 
ُُهتاکََربَو  هَّللا  ُۀَمْحَر  َو  نینِمؤُْملا  ِعیمَج  یلَع  َو  مُکیَلَع  ُمالَّسلاَو 

(1) 58 / 6 / 29 ینیمخلا - يوسوملا  هَّللا  حور 
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تّنس لها  زامن  رد  نایعیش  روضح 
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مزال و  دـننک . زارتحا  تسا  نیملـسم  فوفـص  قّرفت  بجوم  هک  هنالهاج  لامعا  زا  اهروشک ، ریاـس  نایعیـش  یناریا و  ناردارب  تسا  مزـال  »

بانتجا هیور  فلاخم  ياهوگدنلب  نتشاذگ  لزانم و  رد  تعامج  زامن  لیکـشت  داقعنا و  زا  دنوش و  رـضاح  تنـس  لها  تاعامج  رد  تسا 
.« دننک بانتجا  ًادج  تسا  عرش  فلاخم  یهاگ  هک  ییاهراک  هرهطم و  روبق  يور  نداتفا  زا  دنیامن و 

یسررب ثحب و  روخ  رد  کی  ره  هک  دراد  هراشا  هتکن  دنچ  هب  تسا  نآ  مراهچ  دنب  هک  دوخ  مایپ  زا  شخب  نیا  رد  هللا  همحر  ماما  ترضح 
نآ میزادرپیم و  تسا ، هدام  نیا  زا  هتکن  نیرتمهم  هک  تنس » لها  زامن  رد  نایعیـش  روضح   » عوضوم هب  اهنت  هتـشون  نیا  رد  ام  یلو  تسا ،

. میهدیم رارق  هّجوت  دروم  ار 
ياهقباسیب روتسد  کی  یخیرات و  لّوحت  کی  نیفیرش ، نیمرح  رد  تنـس  لها  ياهزامن  رد  نایعیـش  روضح  ظاحل  زا  مکح  نیا  کشیب 

مارحلادجـسم و زا  زاـمن  هماـقا  ماـگنه  هب  خـیرات ، لوـط  رد  بـالقنا و  زا  لـبق  هک  ار ، هعیـش  نارئاز  میظع  لیـس  تسناوـت  اـهنتهن  هـک  دوـب 
دیدرگ بجوم  هکلب  دزاس  فقوتم  دوب ، تکرح  رد  اهنابایخ  اهلته و  يوس  هب  یبنلادجسم 
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هنیدـم همرکم و  هکم  رد  رگید  دـجاسم  دجـسم و  ود  نیا  يوس  هب  ناناملـسم  ریاس  دـننامه  زامن  هماقا  ماـگنه  هب  ار  تیعمج  لیـس  نیا  هک 

. دیامن ریزارس  هرونم 
سوملم و نارگید  زا  شیب  دناهدوب ، بالقنا  زا  دـعب  لبق و  جـح  مسارم  دـهاش  هک  یناسک  يارب  فرگـش  ینوکرگد  میظع و  لّوحت  نیا  و 

. تسا هدننکنارگن  روآجنر و  مالسا  نانمشد  يارب  یمرگلد و  یلاحشوخ و  هیام  مالسا  هب  نادنمقالع  يارب  ًاعبط  تسا و  كرد  لباق 
هک تسا  نآ  زا  شیب  مالـسا ، ناهج  يارب  مکح  نیا  یبهذـم  یـسایس - فلتخم  ياههبنج  يونعم و  داعبا  یلو  تسا  هیـضق  رهاظ  نیا ، هتبلا 
هب مالـسا و  ناهج  ِیلعف  طیارـش  هب  هجوت  اب  هک : تفگ  ناوتیم  هصالخ  روط  هب  دومن . هئارا  ار  نآ  نوگانوگ  تاهج  درک و  یبایزرا  ناوتب 

ماکحا نیرتهدنزاس  نیرتزراب و  زا  یکی  مکح  نیا  تسا ، هتفای  تسد  نآ  هب  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هک  عّیشت ، مهم  هاگیاج  هژیو 
. تسا هدمآ  رد  ارجا  هلحرم  هب  هدش و  رداص  هاگآ  طیارشلاعماج و  دیلقت  عجرم  کی  يوس  زا  هک  تسا  اواتف  و 

: مکح نیا  یبهذم  لیالد  هزیگنا و 

ياههزیگنا  ياراد  هرس  سدق  ماما  مکح  نیا  تسا  نکمم  هچ  رگ 
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نیا زا  دُعب  ود  اهنت  هلاقم ، مجح  هب  هجوت  اب  یلو  دـنک  باجیا  ار  نآ  یبهذـم  یعامتجا - فلتخم  لیالد  یـسایس و  لماوع  دـشاب و  ددـعتم 

: مینکیم هراشا  اهنآ  یبهذم  لیالد  هب  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  لماوع 
. یناهج رابکتسا  اب  هلباقم  رد  مالسا  * 

. ننست عیشت و  هلأسم  ** 
: دریگ رارق  یسررب  دروم  عوضوم  هس  دیاب  یناهج ، رابکتسا  اب  هلباقم  نیتسخن و  لماع  دروم  رد 

. زورما ناهج  رد  يزیتسنید  فلا :
. يزیتس نید  اب  هلباقم  رد  ماما  هشیدنا  ب :

. نانمشد هئطوت  تسکش  لماع  یمیهاربا  جح  ج :
: رصاعم ناهج  رد  يزیتسنید  هلأسم  * 

هب تبـسن  نانآ  قیمع  هنیک  توادع و  زا  هدـش و  رکذـتم  ار  مالـسا  نانمـشد  ناکرـشم و  رطخ  ددـعتم ، تایآ  رد  دـیجمنآرقهک  هنوگنامه 
: تسا هدومرف  هداد و  رادشه  نیملسم 

. ْمُِکنیِد ْنَع  ْمُکوُّدُرَی  یَّتَح  ْمُکَنُوِلتاَُقی  َنُولاَزَی  َالَو 
(1) دننادرگرب ». ناتنییآ  زا  ار  امش  دنناوتب  رگا  ات  دنگنجیم  امش  اب  هتسویپ  اهنآ  »
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لطاب هشیدـنا  نیا  زا  هاگچیه  هداد و  رارق  شیوخ  ياههمانرب  هحولرـس  رد  ار  مالـسا  اب  هلباقم  خـیرات  لوط  رد  مالـسا  نانمـشد  رابکتـسا و 
دننام ینالوط ، نینوخ و  ياهگنج  نآ  رد  هک  ياهتـشذگ  میتسین ؛ خـیرات  ياههتـشذگ  هب  نتخادرپ  ددـص  رد  کنیا  اـم  تسا . هدوبن  لـفاغ 

نیا رد  هک  مالسا  اب  یگنهرف  هزرابم  هلباقم و  هرابرد  و  تسا . هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناهج  مالسا و  خیرات  زا  یشخب  یبیلـص  ياهگنج 
، دناهتخاس هجوتم  مالسا  ربمایپ  صخش  هب  هک  ییاهارتفا  تاماهتا و  هرابرد  وگتفگ  زا  مییوگیمن و  نخس  دناهتشون ، تافیلأت  اهباتک و  هراب 

. مینکیم رظنفرص 
رد هلخادـم  زا  تموکح و  تسایـس و  هنحـص  زا  ار  نید  يداـمتم  ناـیلاس  لوـط  رد  هک  کـیئال ، يداـم و  ياـهتموکح  هراـبرد  نینچمه  و 

فده نیا  يارب  برغ  قرش و  كولب  زا  ییاههیداحتا  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  یگمه  مالـسا  وحم  رد  دناهدز و  رانک  اهناسنا  تشونرس 
 ... منکیمن و ثحب  دناهداد ، لیکشت  موش 

هتشگ لیمحت  نیملسم  مالسا و  رب  نانمشد  يوس  زا  رایسب  مالآ  بئاصم و  نآ  رد  هک  یناهج  مییوگیم ؛ نخـس  رـصاعم  ناهج  زا  کنیا  ام 
، ناملسم درایلیم  کی  زا  شیب  مشچ  لباقم  رد  تسینویهص  یتشم  هک  يراگزور  تسا .
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و تسا . هتخاس  هراوآ  شیوخ  هناشاک  هناخ و  زا  ار  ناملسم  اهنویلیم  هدروآرد و  شیوخ  فرصت  هب  ار  ناناملسم  لّوا  هلبق  فیرـش و  سدق 
رب ناشیاههناخ  دـنوشیم و  هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  نمـشد  ياهکـشوم  اهبمب و  ریز  نیطـسلف  ناـنبل و  رد  ناناملـسم  زا  ياهدـع  زور  ره 

دناهدرکن هدنسب  تایانج  نیا  هب  اهنآ  دنوشیم . هداتسرف  اههاگهجنکـش  فوخم و  ياهلاچهایـس  هب  هورگهورگ  ددرگیم و  ناریو  ناشرس 
. دننارورپیم رس  رد  ار  هنیدم  هکم و  فرصت  تارف و  ات  لین  رب  ّطلست  رکف  هراومه  و 

مالـسا زا  هتفرگ  تأشن  نوچ  یتّلم ، دنمهوکـش  بالقنا  ندرک  یـشالتم  رد  برغ  قرـش و  رابکتـسا  هک  مییوگیم  نخـس  يراگزور  زا  ام 
. دندرک لیمحت  نآ  رب  ار  گنج  نیرتینالوط  نیرتگرزب و  دندش و  دحتم  دوب ،

شیوخ عماطم  ینابرق  ار  رفن  نارازه  هنازور  دـندرک و  تیبرت  مالـسا  هب  ندز  هبرـض  يارب  دوخ  نماد  رد  ار  اهيدـشر  يدـشر و  اهنامه  و 
. دنا هدش  نامیپمه  مالسا  ندیبوک  رد  رشب  قوقح  هناهب  هب  دننکیم و 

ِناناملـسم داسجا  زا  یعمجهتـسد  ياهروگ  دندیـشک و  نوخ  كاخ و  هب  هورگهورگ  ار  اهناملـسم  هنوگچ  ینـسوب  رد  هک  میدید  نینچمه 
نادنزرف  دندروآ و  دوجو  هب  روگهبهدنز ،
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. دوشیم رارکت  زاقفق و ...  نچچ و  رد  تایانج  نیمه  زورما  دندرک و  اهنابایب  هراوآ  ار  ناشنارسمه  و 

زا ندرک  هدافتـسا  لیلد  هب  سرد ، سالک  هب  ناملـسم  زومآ  شناد  نارتخد  دورو  زا  ناشیدازآ  دـهم  رد  ناهاوخیدازآ ، حالطـصا  هب  نیا  و 
! دندرک دیفس  ار  ییاطسو  نورق  ِنارود  ناراکتیانج  يور  راک  نیا  اب  دندروآ و  لمع  هب  تعنامم  يرسور ،

. دش دهاوخ  هیهت  يروطق  باتک  مینک ، هدنسب  مالسا  اب  اهییورردور  اههلباقم و  عون  نیا  رامآ  ساکعنا  هب  اهنت  رگا  ام  و 
یـسایس و يداـصتقا ، تخـس  تیعـضو  رد  ناـنآ  ناـهج . فلتخم  طاـقن  رد  ناناملـسم  زا  یهورگ  رابفـسا  تیعـضو  تسا  هنوـگنیا  يرآ ،

دیاش ات  دناهدرک  زارد  یمالسا  ياهروشک  نارس  یبهذم و  نادنمشناد  ناملاع و  يوس  هب  دادمتسا  زاین و  تسد  دناهتفرگ و  رارق  یعامتجا 
دوخ يور  شیپ  رد  رتهدرتسگ  فعاضم و  ياهراشف  رتخلت و  ياهدنیآ  هکلب  دنرادن  يدیما  اهنت  هن  اّما  دنبای ، تاجن  هجنکش  راشف و  نیا  زا 

. دننیبیم
يزیتسنید  اب  هلباقم  رد  هرس  سدق  ماما  هشیدنا  * 

يو  عیسو  شرگن  هرس ، سدق  لحار  ماما  هتسجرب  ياهیگژیو  زا 
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تمظع دجم و  هداعا  نداد و  تیمـسر  هشیدنا  رد  هراومه  وا  دوب . یبهذمریغ  ياهبتکم  لباقم  رد  يداقتعا  ياهرواب  بهذم و  هب  تبـسن 

یلمع يرظن و  هریـس  رد  ار  تقیقح  نیا  دوب و  ناهج  حطـس  رد  ییادزنید  اب  هلباقم  يروابادـخ و  لصا  هب  ندیـشخب  شرتسگ  مالـسا و  هب 
. دشابیم فچابروگ  هب  راوگرزب  نآ  همان  نآ ، زراب  ياههنومن  زا  درک . هدهاشم  حوضو  یبوخ و  هب  ناوتیم  راوگرزب  نآ 

رد هک  یـسک  هب  راب  نیرخآ  نیلوا و  يارب  يرـسک ، رـصیق و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياههمان  زا  سپ  هک  یخیراـت ، هماـن  نیا 
يروابنید و نتخاس  نیزگیاج  هب  تبسن  هرس  سدق  ماما  شنیب  ِرگنـشور  هدیدرگ ، لاسرا  تشاد  رارق  رـصاعم  ِناهج  ِيرگیدام  مره  سأر 

. تسا ناهج  حطس  رد  يزیتس  نید  يرگیدام و  لباقم  رد  تایونعم  هب  هجوت 
داقتعا مدـع  امـش  لکـشم  : » تفگ يو  هب  داد و  هئارا  وا  هب  ار  لالدتـسا  هار  درک و  توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  فچابروگ  همان ، نیا  رد  ماـما 

دوخ زا  یفرگش  عیدب و  رثا  هچ  تسا ». شنیرفآ  یتسه و  أدبم  ادخ و  اب  هدوهیب  ینالوط و  هزرابم  امش  یلصا  لکـشم  تسا . ادخ  هب  یعقاو 
! دروآ دوجو  هب  ییارگبهذم  يروابادخ و  اب  هزرابم  لاس  داتفه  زا  سپ  یمیظع ، لّوحت  هچ  تشاذگ و  ياج  هب 
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ار نآ  بالقنا ، زا  شیپ  اهلاس  زا  هک  تسا  یناهج  مزینویهـص  رطخ  هب  تبـسن  ماما  رادشه  شنیب ، دید و  نیا  زراب  ياههنومن  زا  رگید  یکی 
: دومرف نینچ  درک و  مالعا  ار  یناهجسدقزور  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  ناضمر  هام  نیلوا  هناتسآ  رد  ، 58 / 5 خیرات 6 / رد  هدرک و  لابند 
مه هب  نآ ، ناـنابیتشپ  بصاـغ و  نیا  تسد  ندرک  هاـتوک  يارب  هک  مهاوـخیم  یمالـسا  ياـهتلود  ناـهج و  ناناملـسم  موـمع  زا  نم  »... 

هدننکنییعت دناوتیم  تسا و  ردق  مایا  زا  هک  ار ، ناضمر  كرابم  هام  هعمج  نیرخآ  منکیم  توعد  ار  ناهج  ناناملـسم  عیمج  دـندنویپب و 
قوقح زا  تیامح  رد  ار  ناناملـسم  یللملانیب  یگتـسبمه  یمـسارم  یط  باـختنا و  سدـقزور  ناونعب  دـشاب ، زین  نیطـسلف  مدرم  تشونرس 

(1) دنیامن ». مالعا  ناملسم  مدرم  ینوناق 

: نانمشد طّلست  لماع  هقرفت 

تدـحو و داـجیا  اـب  دـیدیم ، ناـنآ  تتـشت  هقرفت و  رد  ار  ناناملـسم  فعـض  نانمـشد و  ّطلـست  هک  هـنازرف  مـیکح  نآ  هرـس  سدـق  ماـما 
يزوریپ  هب  ار  یتّلم  ناهج ، زا  ياهشوگ  رد  یگچراپکی 

ص 229. ج 8 ، رون ، هفیحص  - 1 - 1
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تاجن تیناسنا  مالسا و  نانمشد  رابکتـسا و  تسد  زا  ار  ناریا  روشک  دیچیپ و  مه  رد  ار  هلاس  دصناپ  رازه و  ود  تنطلـس  راموط  دیناسر و 

. دیشخب
داّحتا و نامه  هک  ار ، تاجن  هار  يزوریپ و  زمر  داد و  رارق  شیوخ  تیانع  دروم  ار  ناهج  رـسارس  رد  یمالـسا  عماوج  لکـشم  ّلـح  هار  وا 

. دومن هئارا  اهنآ  هب  تسا ، قافتا 

!؟ اجک رد  هنوگچ و 

دیحوت نوناک  ناهج و  ناناملسم  توخا  تدحو و  رهظم  مالسا و  فینح  نید  ناوریپ  رادتقا  تمظع و  هاگیّلجت  هک  یجح  جح ! مسارم  رد 
. تسا یتسرپتب  كرش و  زا  تما  تئارب  دایرف  زکرم  یتسرپ و  هناگی  و 

. تسا نیطایش  اب  هزرابم  يدمحم و  بان  مالسا  تیمامت  رگشیامن  قح و  نید  يالتعا  زا  زراب  ياهولج  شزیگناتفگش  مسارم  هک  یجح 
ربمایپ نامرآ  هک  ار  مالـسا  ناوریپ  قافتا  داّحتا و  دناوتیم  هک  تسا  هنیدم  هکم و  رد  ناهج  ناناملـسم  گرزب  عامتجا  جح و  مسارم  يرآ 

. دزاس یّلجتم  ققحم و  تسا ، راوگرزب  نآ  يایصوا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ 
خیرات و لوط  رد  رگمتس  ياهتموکح  هک  سوسفا  نکیل 
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یـسایس و داـعبا  زا  دوش و  هدرپـس  یـشومارف  هب  نآ  یقیقح  حور  اـت  دـیدرگ  بجوم  ریخا ، نرق  کـی  رد  هژیو  هب  رامعتـسا ، زوـمرم  تسد 

. دوش غیلبت  جیورت و  شتسرپ  یعقاو  حور  زا  یلاخ  مهنآ  نآ ، يدابع  دعب  اهنت  جح ، يدابع  یعامتجا و 
هب رایسب  هیـصوت  نمـض  شیاهمایپ ، اهینارنخـس و  رد  فلتخم  ياهتبـسانم  رد  درک و  مایق  یمیهاربا  جح  يایحا  هب  تما  ماما  هک  تسا  اجنیا 

تخاس و حرطم  ار  جح  یعامتجا  یـسایس و  ياههبنج  کسانم ، ینافرع  يونعم و  داعبا  نایب  نآ و  لئاسم  يریگارف  جح و  لامعا  رد  تقد 
رد ار  ناناملـسم  تسا ، ناگناگیب  ّطلـست  لماع  نیرتگرزب  هک  قرفت ، تتـشت و  زا  زیهرپ  یلدمه و  تدـحو و  هب  یمالـسا  عماوج  ِتوعد  اب 

. درک جیسب  مالسا  نانمشد  اب  هلباقم 
نادیم هب  اوق  مامت  اب  فرگش ، یلوحت  نینچ  ققحت  زا  يریگولج  يارب  دنتـسشنن و  راکیب  میظع ، تکرح  نیا  لباقم  رد  زین  نانمـشد  هچرگ 
قیاقح هاگآ و  ناناملـسم  روش  رپ  لابقتـسا  یلو  دنتـسب  راکب  ار  دوخ  ناوت  مامت  یلاع ، فدـه  نیا  زا  يریگـشیپ  يارب  نارّجحتم  دـندمآ و 

هب زین  نافلاخم  دوز  اـی  رید  دـش و  دـهاوخ  فرط  رب  زیچاـن  عناوم  نیا  تسین و  یندـش  فقوتم  تکرح  نیا  هک  تسا  نآ  رگناـشن  دوجوم ،
. تسویپ دنهاوخ  ناقفاوم 

هرس سدق  ینیمخماما  رظن  زا  جح  فلتخم  داعبا 
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ماجنا يریگارف و  موزل  يدابع و  هبنج  تیمها  رد  یناوارف  ِبلاطم  جح ، کسانم  هّیلمع و  ياههلاسر  زا  هتـشذگ  هرـس  سدـق  ماما  ترـضح 

رد ناناملسم  هب  مایپ ، ینارنخس و  تروصهب  راوگرزب ، نآ  زا  ياهدرتسگ  تادیکأت  اههیصوت و  هدرک و  نایب  جاجح  يارب  جح ، لامعا  قیقد 
لقن هب  اجنیا  رد  هک  میدهاش  یمالـسا  یللملانیب - شیامه  نیا  یعامتجا  یـسایس - دـعب  رد  نینچمه  لامعا و  نیا  ینافرع  یفـسلف و  داعبا 

: منکیم هدنسب  هنومن  دنچ 

: جح لامعا  قیقد  يریگارف  موزل 

اهناوراک رد  هک  مرتحم  نویناحور  زا  قیقد  روط  هب  ار  کسانم  لامعا و  هک  منکیم  ضرع  یلاعت - هَّللا  مهدـّیا  مارحلا - هَّللا  تیب  نارئاز  هب  »
دوش لطاب  ناتلمع  يراگنالهس ، اب  هتساوخن  يادخ  هک  دشاب  اسبهچ  دینزن ، تسد  نانآ  ییامنهار  نودب  یلمع  چیه  هب  دیریگارف و  دنتـسه 
نیا دـیوش و  شیوخ  ناکیدزن  دوخ و  تمحز  تابجوم  تشگرب  رد  دـینامب و  یقاب  مارحا  هب  اـی  دـینکب و  دـیناوتن  رخآ  اـت  ار  نآ  ناربج  و 

روط هب  ار  لئاسم  هکنآ  رب  هوالع  هک  منکیم  ضرع  مرتحم  نویناحور  هب  درک و  دیابن  تلفغ  نآ  زا  هک  تسا  یعرش  فیلکت  کی 
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تیادـه ار  اهنآ  دیـشاب و  اهنآ  بظاوم  زین  نانآ  لامعا  تقو  رد  دـیهد  دای  دوخ  هورگ  هب  ددـعتم  تاسلج  رد  دـمهفب  سکهمه  هک  حوضو 

(1) دییامرف ».
هکنآ رگم  دش  دهاوخن  لصاح  دنکیم ، کیدزن  هیزنت  دـیحوت و  قفا  هب  ار  ناسنا  تسا و  هنادواج  تایح  هیامرـس  هک  جـح  يونعم  بتارم  »

(2) دوش ». لمع  وم  هب  وم  هتسیاش و  حیحص و  روط  هب  جح  يدابع  تاروتسد 

: جح ینافرع  داعبا  هفسلف و 

هب قشع  هناشن  هک  ادخ ، ِمرح  فارطا  رد  دیـشک و  اههچتوغاط  اهتوغاط و  همه  رب  ال »  » دایرف دییوگ و  اهتب  همه  رب  هن » ، » کیبل کیبل  رد  »
کچوک و گرزب و  ياهتب  زا  قح  هب  قشع  تازاوم  هب  دیزاس و  كاپ  قح  ریغ  فوخ  زا  ار  ناج  دینک و  یهت  نارگید  زا  ار  لد  تسا ، قح 

ءيرب نانآ  زا  ناهج  ناـگدازآ  همه  دنتـسج و  تئارب  ناـنآ  زا  وا  ناتـسود  یلاـعت و  يادـخ  هک  دـییوج  تئارب  ناشناگتـسباو  اـهتوغاط و 
. دنتسه

اب هک  دیدنب ، ادخ  اب  تعیب  دوسألارجح »  » سمل رد  و 
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فوخ و دیهننرس و  دشاب  اجره  دشاب و  هک  ره  نانآ  یگدنب  تعاطا و  هب  دیشاب و  نمـشد  ناگدازآ  ناحلاص و  شنالوسر و  وا و  نانمـشد 

ناشتیانج یبوکرـس و  یـشکمدآ و  رازبا  رد  دنچ  ره  دـننوبز ، گرزبناطیـش  نانآ  سأر  رد  ادـخ و  نانمـشد  هک  دـییادزب  لد  زا  ار  ینوبز 
ییایند ياهتفاب  همه  وا  نتفای  اب  هک  دینک  بوبحم  نتفای  رد  یعـس  افـص  قدص و  اب  هورم ، افـص و  نیب  یعـس  رد  و  دنـشاب . هتـشاد  يرترب 

زا دوش و  هتسسگ  يدام  ياهیگتسبلد  همه  دوش و  لیاز  یناویح  ياهاجر  فوخ و  همه  دزیر و  ورف  اهدیدرت  کش و  همه  دوش و  هتسسگ 
. دزیر مه  رد  دنشک ، تعاطا  تراسا و  هب  ار  ادخ  ناگدنب  هک  توغاط  ناطیش و  دنب  دیق و  ددرگ و  هتفکش  اهیگدازآ 

نافعـضتسم تموکح  قح و  ياههدـعو  رب  بلق  ناـنیمطا  هب  فقوم  ره  رد  دـیور و  تاـفرع  مارحلارعـشم و  هب  ناـفرع  روعـش و  لاـح  اـب  و 
دیـشاب و یناهج  رابکتـسا  لاگنچ  زا  نافعـضتسم  نامورحم و  تاجن  رکف  هب  دینک و  قح  تایآ  رد  رکفت  نوکـس  توکـس و  اب  دـییازفیب و 

. دینک بلط  همیرک  فقاوم  نآ  رد  قح ، زا  ار  تاجن  ياههار 
رد شیوخ  زیچ  نیرتبوبحم  ندومن  ینابرق  نآ  هک  دیبای  رد  اجنآ  رد  ار  یناقح  ياهوزرآ  دیور و  انم  هب  سپ 
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34 ص :
بوبحم هب  دـیرذگن  تسا ، نآ  عبات  ایند  ّبح  تسا و  سفن  ّبح  شنیرتـالاب  هک  اـهبوبحم  نیا  زا  اـت  دـینادب  و  تسا . قلطم  بوبحم  هار 

ياهروتسد اب  فلتخم  دراوم  رد  ار  ناطیش  مجر  دزیرگب و  امـش  زا  ناطیـش  دینک و  مجر  ار  ناطیـش  هک  تسا  لاح  نیا  رد  دیـسرن و  قلطم 
(1) دنوش ». نازیرگ  همه  ناگدازناطیش  ناطیش و  هک  دینک  رارکت  یهلا 

: جح ِیعامتجا  یسایس - داعبا 

: دسیونیم يدوعس  ناتسبرع  هاشداپ  دلاخکلم  همان  خساپ  رد  ماما 
دیاب ارچ  منادیم . نانآ  نیب  قافن  فالتخا و  رد  ار  یمالـسا  ياهروشک  ياهتلود  نیملـسم و  ياهیتخبدـب  اهيراتفرگ و  مامت  بناجنیا  »
گر هک  تفن  ياهجوم  ًاصوصخ  ینیمزریز ، ياههریخذ  نتـشاد  تسد  رد  تیعمج و  درایلیم  کی  بیرق  نتـشاد  اـب  یمالـسا  ياـهتلود 

هیلع و هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یـسایس  يدابع - تاروتـسد  میرک و  نآرق  شخبتایح  تامیلعت  زا  يرادروخرب  تساهتردـقربا و  تایح 
ماصتعا  هب  ار  ناناملسم  هک  هلآ 

ص 18. ج 20 ، رون ، هفیحص  - 65 / 5 خیرات 16 / رد  مارحلا ، هَّللا  تیب  نارئاز  هب  ینیمخ  ماما  مایپ  زا  - 1 - 1
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35 ص :
- هَّللا لوسر  دهع  رد  هک  نیفیرـش  نیمرح  نوچ  یئاجلم  ذالم و  نتـشاد  اب  دیامرفیم و  ریذـحت  فالتخا  هقرفت و  زا  توعد و  هَّللالبح »  » هب
تاـحوتف و حرط  تسا و  هدوب  نینچ  زین  اهتدـم  راوگرزب  نآ  تلحر  زا  سپ  هدوب و  یمالـسا  تسایـس  تداـبع و  زکرم  هیلع - هَّللا  تاولص 

عیسو تاغیلبت  اهيزروضرغ و  اهیمهف و  جک  هطساو  هب  نونکا  تسا ، هدشیم  هتخیر  يدابع  یـسایس - گرزب  زکرم  ود  نآ  زا  تاسایس 
رد تسا  نیملـسم  روما  ّمها  زا  مربـم و  جاـیتحا  دروم  هک  یعاـمتجا  یـسایس و  روما  رد  تلاـخد  هک  دـنناشکب  اـجنآ  هب  ار  راـک  اهتردـقربا 

(1) دوش ». هتخانش  مرج  نیفیرش  نیمرح 
: دیامرفیم ناهج  ناناملسم  هب  باطخ  ماما  زاب 

تسا و یگنهامه  مدع  هملک و  فالتخا  یمالـسا  ياهروشک  ياهيراتفرگ  مامت  زمر  دـیحوت ، بتکم  ناوریپ  يا  و  ناهج ، ناناملـسم  يا  »
َالَو ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعاَو  هدومرف : نایب  هلمج  کـی  رد  یلاـعت  دـنوادخ  هک  تسا ، یگنهاـمه  داـجیا  هملک و  تدـحو  يزوریپ ، زمر 

عیمج  یگنهامه  نایب  هَّللا ، لبح  هب  ماصتعا  اُوقَّرَفَت ... 

.60 / 7 خیرات 18 / ص 186 ، ج 15 ، رون ، هفیحص  - 1 - 1

: جح ِیعامتجا  یسایس - www.Ghaemiyeh.comداعبا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 89زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


36 ص :
همه ساـسا  هـک  ییارگ ، هورگ  ییادـج و  هـقرفت و  زا  زیرگ  نیملـسم و  حـلاصم  يارب  مالـسا و  يوـس  هـب  مالــسا و  يارب  تـسا  نیملــسم 

(1) تساهیگداتفا ». بقع  اهیتخبدب و 
یناسنا یمالسا - گرزب  تما  دیتسکـش و  ار  میظع  تردق  مک ، رایـسب  هّدع  اب  مالـسا  ردص  رد  هک  دش  هچ  ار  امـش  ناهج ، ناناملـسم  يا  »
نینچنیا نمـشد  لباقم  رد  تسا ، هبرح  نیرتالاب  هک  گرزب ، نزاـخم  ندوب  اراد  تیعمج و  دراـیلیم  کـی  بیرق  اـب  نونکا  دـیدومن . داـجیا 

!؟ دیدش نوبز  فیعض و 
!؟ تسامش دوخ  نیب  هجیتنلاب ، امش و  ياهروشک  نارس  نیب  فالتخا  هقرفت و  رد  امش  ياهیتخبدب  مامت  هک  دینادیم  ایآ 

هداعا ار  زیزع  مالـسا  تمظع  دوخ و  دـجم  اـت  دـیهن  ندرگ  یلاـعت  يادـخ  ناـمرف  هب  هتفرگ و  تسد  هب  ار  میرکنآرق  دـیزیخرب و  ياـج  زا 
(2) دینک ».

ناهج ناناملسم  تدحو  سنا و  هاگیّلجت  نیفیرش ، نیمرح  تعامج  زامن 

ص 226. ج 9 ، رون ، هفیحص  ، 49 / 11 خیرات 19 / مارحلا ، هَّللا  تیب  نارئاز  هب  ینیمخماما  مایپ  زا  - 1 - 1
ص 221. ج 10 ، رون ، هفیحص  ، 58 / 8 خیرات 30 / هفرع ، زور  تبسانم  هب  ینیمخماما  مایپ  زا  - 2 - 2
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تـسد رد  اب  هک  یمالـسا  ياهروشک  ناهج و  نیملـسم  ياهیتخبدـب  اهيراتفرگ و  تلع  نایب  رد  لحار  ماما  ياـهمایپ  زا  یـشخب  دوب  نیا 

. تسا هدیدرگ  ناشریگنماد  يونعم  يدام و  تاناکما  همهنآ  نتشاد 
ياهتردق مک  رایـسب  ياهدع  اب  يزور  هک  ناهج  نیملـسم  هب  باطخ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  ياهمایپ  زا  ياهنومن  دوب  نیا  و 

نوـبز فیعـض و  نینچنیا  نانمـشد  لـباقم  رد  دـنراد  راـیتخا  رد  هک  تردـق  ورین و  همه  اـب  زورما  یلو  دنتـسکش  مـه  رد  ار  ناـهج  مـیظع 
. دناهتشگ

هک فـالتخا  هقرفت و  ینعی  تلذ ؛ فعـض و  همهنیا  هزیگنا  هَّللالـبح و  هب  ماـصتعا  داـحتا و  ینعی  تکوش ؛ تّزع و  همهنآ  لـماع  دوب  نیا  و 
. تسا هدومن  هجوتم  نآ  رب  ار  نیملسم  ناریا ، یمالسا  يروهمج  راذگناینب 

روتسد نینچ  هزیگنا  تلع و  هب  نیفیرش و  نیمرح  تعامج  زامن  رد  نایعیـش  روضح  رب  ماما  مکح  تیمها  هب  ناوتیم  هاتوک  ثحب  نیا  زا  و 
یعون هوکش ، رپ  مسارم  نیا  رد  ناناملسم  ینویلیم  عامتجا  جح و  کسانم  لامعا و  عومجم  هچرگ  اریز  درب ؛ یپ  ياهقباسیب  ياوتف  مهم و 

تدحو و
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رسارس زا  هک  ینویلیم ، تیعمج  نیا  راعـش  یتخاونکی  سابل و  رد  یگنرمه  ناکم ، نامز و  کی  رد  روضح  دنکیم ؛ باجیا  ار  یگنهآمه 

یهلا مکح  يارجا  رب  لیلد  نامرف و  روتـسد و  کی  زا  نانآ  يوریپ  رگناشن  همه  دناهتـسج ، تکرـش  یمالـسا  میظع  هرگنک  نیا  رد  ناـهج 
عاـمتجا نینچ  ینییآ  بهذـم و  چـیه  رد  هک  تسا  ناـهج  ناناملـسم  هنـالاس  گرزب و  لّکـشت  زا  يدوـمن  یجراـخ ، ههجو  رظن  زا  تسا و 
نیفیرـش نیمرح  تعامج  زامن  دننام  دناوتیمن  جح  لامعا  زا  کیچیه  هک  درک  هّجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  یلو  تفای ، ناوتیمن  ار  هوکـشرپ 

يدارفنا و تروص  هب  ندوب ، یکارتشا  یعامتجا و  نیع  رد  لامعا ، نیا  زا  کیره  اریز  دـشاب ؛ نکـش  نمـشد  نیرفآتدـحو و  تبالـصاب ،
درفنم حبذ و ...  یمر و  یعـس ، فاوط و  رد  دشاب . شیوخ  لمع  بقارم  بظاوم و  تسا  فظوم  یناسنا  ره  دریذپیم و  ماجنا  مه  زا  ادـج 
هلصاف رد  تدم و  رد  ای  زور و  زا  تعاس  ره  رد  دناوتیم  یسک  ره  تسا و  عیسو  زین  نامز  رظن  زا  نیفوقو  زجب  لامعا  نیا  دنکیم و  لمع 

. دهد ماجنا  ار  دوخ  کسانم  زور  دنچ 
، صخشمنامز کی  رد  ناذا ، يادص  اب  دهدیم و  رارق  مه  رانک  رد  مجسنم  هدرشف و  فوفـص  رد  ار  ناناملـسم  همه  هک  تسا  زامن  اهنت  و 

ياه  ّتیّلم  اهنابز و  اهگنر و  اب  تیعمجلیس 
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39 ص :
هدجـس هب  رـس  دـنوریم و  عوکر  هب  گنهامه  رفن  نارازه  ّربکم  ریبکت  اب  دوشیم و  ریزارـس  دـجاسم )  ) صخـشم ناـکم  يوس  هب  فلتخم 

ۀمحر مکیلع و  مالسلا  « ؛ دنیوگیم تینهت  دورد و  رگیدمه  رب  سپس  دنهدیم ، تداهش  وا  لوسر  توبن  ادخ و  یگناگی  رب  دنراذگیم و 
«. هتاکرب هَّللا و 

دنراـشفیم ار  رگیدــمه  تـسد  ددرگیم و  یّلجتم  ناـشنایم  رد  یبهذــم  ِيوـنعم  فـطاوع  یمالــسا و  تّوـخا  حور  هـک  تـسا  اـجنیا  و 
تلأسم ادـخ  زاار  رگیدـکی  لامعا  یلوبق  تسا  ینورد  تبحم  زا  یکاح  هک  شاـشب ، ياهرهچو  دـننکیم  یـسوبورو  هقناـعم  رگیدـمهابو 

« ْمَُکلامْعأ ُهّللاَلَّبَقَت  « ؛ دنیامنیم
ياههورگ زا  یضعب  رد  هک  تفلا ، سنا و  هاگیّلجت  نیا  زا  زیرگ  تدحو و  نوناک  نیا  ندرکكرت  ایآ  هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  کنیا 

هاگن راجزنا و  بجوم  دـنتکرحرد ، اهرازاب  لزانم و  يوس  هب  تیعمج  لیـس  ریـسم  فالخ  رب  زاـمن  ماـگنهب  هک  دوشیم  هدـهاشم  یمالـسا 
دهاوخن نانآ  لد  رد  ینمـشد  توادع و  مخت  تیمیمـص ، افـص و  نآ  ياج  هب  و  دـش !؟ دـهاوخن  دارفا  نیا  هب  تبـسن  ناناملـسم  دولآمشخ 

، زامن ماگنه  دجسم  زا  ندش  جراخ  : » تسا هدومرف  مالسا  ربمایپ  هک  دسریم  ناشـشوگ  هب  یثیداحا  ماش  حبـص و  ره  هکنآ  هژیو  هب  دنکفا ،
: تسا هدومرف  زاب  و  تسا » ناقفانم  لمع 
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40 ص :
!؟ دنزیرگیم دجاسم  زا  ناذا  ندینش  اب  نیطایش  »

تمظع نایب  نمض  سلاجم ، لفاحم و  رد  ناهج ، رـسارس  رد  شیوخ ، نطو  هب  تعجارم  زا  سپ  جاجُح  نارئاز و  زا  کیره  تسا  یعیبط  و 
هکلب سکعنم و  زامن  هب  اهنآ  ییانتعایب  نیملسم و  فوفـص  زا  ییادج  رد  هورگ  نیا  درکلمع  زا  ار  دوخ  تادهاشم  نیفیرـش  نیمرح  زامن 

هچ و  دوزفا !؟ دـنهاوخ  ناـشموصعم  ناـیاوشیپ  ناـنآ و  نییآ  بهذـم و  رب  هک  ییاـههیاریپ  هـچ  دوـمن و  دـنهاوخ  یفرعم  زاـمنیب  ار  ناـنآ 
شومارف يدامتم  نایلاس  دـتفیب ، قافتا  راب  کی  اهنت  رگا  هثداح  نیا  و  تخاس !؟ دـنهاوخ  نآرق  مالـسا و  زا  نانآ  فارحنا  زا  ییاهناتـساد 

نیرتکچوک فرـص  نودب  هک  تسا  مالـسا  نانمـشد  هتـساوخ  نامه  نیا  دوش و  رارکت  زور  ره  لاس و  ره  هکنآ  هب  دسر  هچ  دش ، دهاوخن 
فـص نیا  زا  زین  ار  ناناملـسم  رگید  ياههورگ  زا  کی  ره  نکمم ، هلیـسو  ره  هب  هک  دنـشالت  رد  ًاملـسم  دناهتفای و  تسد  نآ  هب  ياهنیزه ،

. دنراکب ینیبدب  تفلاخم و  مخت  ناشنایم  رد  دنزاس و  ادج  هدرشف 

: مکح نیا  یعرش  لیلد 

: دنیامرفیم هنیمز  نیا  رد  هرس  سدق  ماما 
ششوک  نونکات  مالسا  ردص  زا  مالسا  ياملع  القع و  »
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41 ص :
ریاس اب  دیاب  دوشب  ادیپ  یملسم  هک  اج  ره  رد  نیملسم . ریغ  رب  دنشاب  هدحاو  دی  مه  دنشاب و  عمتجم  مه  اب  همه  نیملسم  هکنیا  يارب  دندرک 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسا و  هدرک  شرافـس  میرک  نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  تسا  یبلطم  نیا  دننک و  مهافت  نیملـسم 
هکنیا هب  دـناهدرک  شـشوک  هتفرگ و  ار  رما  نیا  مالـسا  رادـیب  ياـملع  دـناهدومرف و  شرافـس  نیملـسم  همئا  تسا و  هدوـمرف  شرافـس  هلآ 

(1) دننک .» توعد  یگناگی  تدحو و  هب  مالسا  ياول  تحت  رد  ار  نیملسم 
زا ار  نیفیرش  نیمرح  زامن  رد  نایعیـش  روضح  مکح  لیالد  دوب  انب  رگا  دوب و  ثحب  دروم  مکح  رب  لالدتـسا  ماقم  رد  هرـس  سدق  ماما  رگا 

نادرگاش روضح  اب  قیقحت و  سیردـت و  یـسرک  رب  ندز  هیکت  اب  ار  شیوخ  ییانبم  لیالد  دـنک و  ناـیب  یمالـسا  عباـنم  ثیدـح و  نآرق و 
روطق و باـتک  ًاملـسم  دـنیامن ، هئارا  دـناهتفرگ ، هدـهع  هب  ار  هعیـش  ناـهج  تیعجرم  ماـقم  زورما  هک  هیملع ، ياـه  هزوح  لوـحف  هدـنزرا و 

رد لحار  ماما  یلو  دنامیم . راگدای  هب  ترضح  نآ  یملع  راثآ  ریاس  دننامه  یملع  زکارم  هدنیآ  یمالسا و  هعماج  يارب  يدنمشزرا 
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هدرکیم اضتقا  ار  یعـضو  نینچ  طیارـش ، هکنیا  هن  هدوب و  لالدتـسا  ماقم  رد  هن  ناشتانایب ، اهمایپ و  ریاـس  رد  نینچمه  مکح و  نیا  رودـص 

ماـکحا تارظن و  یعرـش  لـیلد  هب  نیعمتـسم ، نیبطاـخم و  مهف  حطـس  رد  لاـمجا و  ارذـگ و  روطهب  زین  یهاـگ  لاـح  نیع  رد  یلو  تسا .
هک دشابیم  لاس 1359  رد  یناتسکاپ  نارئاز  جاجح و  هب  باطخ  ترـضح  نآ  راتفگ  دراوم ، نیا  هلمج  زا  هک  تسا  هدومرف  هراشا  شیوخ 

. میدروآ رتشیپ 
هقرفتزا هدومن و  توعد  تدحو  هب  ار  ناناملسم  هک  تایاور ، تایآ و  زایـضعب  هب  ماما  مالک  حیـضوت  رد  یبلاطم  تسا  بسانم  اجنیارد  و 

: میروایب تسا ، هتشادرذحرب  يرود  و 

: نآرق هاگدید  زا  نیملسم  تدحو 

یَلَع ُْمْتنُکَو  ًاناَوْخِإ  ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف  ًءاَدْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُرُکْذاَو  اُوقَّرَفَت  َالَو  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعاَو  - 1
َنوُدَتْهَت (1) ْمُکَّلََعل  ِِهتاَیآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلَذَک  اَْهنِم  ْمُکَذَْقنَأَف  ِراَّنلا  ْنِم  ٍةَْرفُح  اَفَش 

هنوگره  مالسا و  نآرق و  ادخ :(  نامسیر  هب  یگمه  «و 

.103 نارمع : لآ  - 1 - 1
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رد وا  دیدوب و  رگیدکی  نمـشد  هنوگچ  هک  دیرآ  دای  هب  دوخ  رب  ار  ادخ  گرزب )  ) تمعن دیوشن و  هدنکارپ  دینز و  گنچ  تدحو ) هلیـسو 
نآ زا  ار  امـش  ادـخ  دـیدوب  شتآ  زا  ياهرفح  بـل  رب  امـش  دـیدش و  ردارب  وا  تـمعن  تـکرب  هـب  درک و  داـجیا  تـفلا  امـش  ياـهلد  ناـیم 

.« دیوش تیاده  ياریذپ  دیاش  دزاسیم ، راکشآ  امش  رب  ار  دوخ  تایآ  نینچ  نیا  دنوادخ  دادتاجن ،
هک هنوگناـمه  تمعن ، نیا  زا  روـظنم  ًاـناَوْخِإ و  ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُْکیَلَع ، ِهَّللا  َۀَـمِْعن  تسا ؛ هدـش  رارکت  تمعن »  » هملک هفیرـش ، هیآ  نیا  رد 

عماوج مه  تاـیآ  نیا  دـیامرفیم : ناـشیا  زاـب  ْمُِکبوـُُلق و  َْنَیب  َفَّلَأَـف  تسا ؛ ّتبحم  تفلا و  تمعن  ناـمه  تسا ، هدوـمرف  ییاـبطابط  هماـّلع 
(1) ار . ناناملسم  درف  درف  مه  هدومن و  یهن  هقرفت  فالتخا و  زا  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  یمالسا 

ٌمیِظَع (2) ٌباَذَع  ْمَُهل  َِکَئلْوُأَو  ُتاَنِّیَْبلا  ْمُهَءاَج  اَم  ِدَْعب  ْنِم  اوُفَلَتْخاَو  اُوقَّرَفَت  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َالَو  - 2
نشور  ياههناشن  هکنآ  زا  سپ  مهنآ ) ، ) دندرک فالتخا  دندش و  هدنکارپ  هک  دیشابن  یناسک  دننام  «و 

ص 407. ج 3 ، نازیملا ، - 1 - 1
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.« دنراد یمیظع  باذع  اهنآ  دیسر و  نانآ  هب  راگدرورپ ) )

: دیامرفیم هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ییابطابط  همالع 
داقتعا و رظن  زا  ّتتـشتو  فالتخا  فالتخا ، زا  روظنم  نیارباـنب ، دـشاب ، اوُفَلَتْخاَو  هلمج  هب  ّقلعتم  ُتاَـنِّیَْبلا  ْمُهَءاَـج  اَـم  ِدـَْعب  ْنِم  تسین  دـیعب 

اوُفَلَتْخاَو اُوقَّرَفَت  هیآ  رد  فالتخا »  » رب قرفت »  » مدقت تلع  دیوگیم و  سپس  تسا . ماسجا  نادبا و  ثیح  زا  هقرفت  تتشت و  هقرفت ، زا  روظنم 
زا دنـشاب ، عمتجم  طبترم و  رگیدـمه  اـب  هورگ  ود  رگا  اریز  تسا ؛ راـکفا  ءارآ و  رد  فـالتخا  لـماع  همدـقم و  نادـبا  قرفت  هک  تسا  نیا 

هاگنآ اما  ددرگیم و  لصاح  ناشنایم  رد  قافتا  داحتا و  رظنلدابت ، سامت و  رثا  رد  هدـش و  کیدزن  رگیدـمه  هب  زین  هشیدـنا  رکف و  ظاحل 
هقرفت و بجوم  دـیآیم و  دـیدپ  کلـسم  برـشم و  فالتخا  ناشنایم  رد  ددرگ ، عطق  مه  زا  ناـشطابترا  دـنوش و  رود  مه  زا  قرفتم و  هک 

لوا هلحرم  رد  هک  دیشابن  یناسک  دننام  : » دیامرفیم نینچ  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  ایوگ  ددرگیم و  تدحو  راوتسا  ّدس  نتسکش  مهرد 
(1) دیدرگ . یهتنم  ناشنایم  رد  داقتعا  يأر و  فالتخا  هب  يرود  نیا  هاگنآ  دندش ، ادج  هعماج  زا  رود و  مه  زا  ناشنادبا  اب 

: تنس هاگدید  زا  نیملسم  تدحو 
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يردق هب  هنیمز  نیا  رد  تایاور  ثیداحا و  اما  و  تسا . هدیدرگ  لزان  ناناملسم  قافتا  داحتا و  دروم  رد  هک  ياهیآ  اههد  زا  هیآ  ود  دوب  نیا 

قیرط زا  هک  عوضوم ، بسانت  هب  ثیدح ، کی  لقن  هب  اهنت  اذل  تسا و  جراخ  ثحب  نیا  هریاد  زا  اهنآ  زا  یشخب  لقن  یتح  هک  تسا  ناوارف 
. میروآیم ثحب  نیا  مود  شخب  رد  ار  تایاور  زا  یضعب  مینکیم و  افتکا  تسا  هدش  لقن  تنس  لها  هعیش و 

یلص ادخ  لوسر  زا  شراوگرزب ، ناردپ  زا  ترضح  نآ  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  دانـسا  اب  هعیـشلا ، لئاسو  رد  یلماعّرح  خیـش  موحرم 
: دنکیم لقن  هنوگنیا  هلآ  هیلع و  هللا 

(1) هیلا » عوجرلا  دیری  نأ  ّالا  قفانم  وهف  ۀّلع  ریغ  نم  جرخف  دجسملا  یف  ءادنلا  عمس  نم  »
!« تسا قفانم  وا  دوش ، جراخ  دجسم  زا  دنک ، تعجارم  دصق  هکنآیب  تلع و  نودب  دونشب و  ار  ناذا  يادص  دجسم  رد  هکیسک  »

: تسا هدش  لقن  نینچ  تنس  لها  عبانم  رد  توافت  رصتخم  اب  ثیدح  نیا 
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(1) قفانم » وهف  عوجرلا  دیری  وه ال  ۀجاحل و  جرخی  مل  ّمث  دجسملا  یف  ناذألا  هکردأ  نم  »

قفانم ناونعب  یصخش  نینچ  هدش و  هیبشت  قافن  هب  زامن  تقو  نالعا  زا  سپ  دجـسم  زا  جورخ  هک  مکح  نیا  رد  دیدشت  ثیدح و  نیا  نتم 
ترضح نآ  هک  دنکیم  یعادت  تسا ، هدومن  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  نانس  نبدمحم  هک  ار  یتیاور  نومـضم  تسا ، هدیدرگ  یفرعم 

: تشاگن نینچ  ههبج ، زا  رارف  ندوب  مارح  هرابرد  نانسنبا  شسرپ  خساپ  رد 
 ...« ءادعألا یلع  مهترـصن  كرت  ۀلداعلا و  ۀمئألا  لسرلاب و  فافختـسإلا  نیدلایف و  نهولا  نم  هیف  امل  فحزلا  نم  رارفلا  یلاعت  هَّللا  مّرح  »

(2)
لداع و نایاوشیپ  ناربمایپ و  فافختـسا  نید و  فیعـضت  بجوم  راـک  نیا  هک  تسا  هدومن  مارح  تهج  نادـب  ار  گـنج  زا  رارف  دـنوادخ  »

.« تسا نانمشد  لباقم  رد  قح  ههبج  يرای  ترصن و  زا  يراددوخ 
هریبک  ناهانگ  زا  یکی  نمشد و  تیوقت  بجوم  اهگنج  رد  قح  ههبج  فیعضت  فحز و  زا  رارف  رگا  يرآ 

ثیدح 734. دجاسملا ، باتک  هجام ، نبا  ننس  - 1 - 1
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وـسمه نانمـشد و  فادـها  رب  تسا  یکمک  لطاب و  ههبج  تیوقت  قح و  فیعـضت  لماع  یگنهرف  رظن  زا  زین  زاـمن  فوفـص  زا  رارف  تسا ،

! نیمک رد  نمشد  میتسه و  ههبج  رد  ام  کنیا  و  یناهج . رابکتسا  اب  ندش 

عیشت ننست و  هلأسم 

، نیفیرش نیمرح  ِتعامج  زامن  رد  نایعیش  روضح  رب  هرس  سدق  لحار  ماما  مکح  رودص  میدرک ، هراشا  هلاقم  لوا  شخب  رد  هکيروط  هب 
ود ياراد  دـناوتیم  درک ، دـنهاوخ  تیعبت  مکح  نیا  زا  هاگآ ، ِنایعیـش  زین  هدـنیآ  رد  هدوب و  لمعلامزال  ارجـإلابجاو و  ناـنمؤم  يارب  هک 

، تسا عیشت  ننست و  هلأسم  يرگید  و  تسا . یناهج  رفک  مالـسا و  هلباقم  ناشنیرتمهم ، ای  اهنآ و  زا  یکی  دشاب ؛ فلتخم  لماع  ود  هزیگنا و 
. میزادرپیم مود  لماع  حیضوت  نییبت و  هب  کنیا  دش و  یسررب  هتشذگ  تاحفص  رد  لوا  لماع  هک 

: دوش حرطم  عوضوم  دنچ  هنیمز  نیا  رد  تسا  مزال 

ماهتا ضرعم  رد  هعیش 

هراشا

دروم یبهذم  یسایس - فلتخم  ياههزیگنا  للع و  هب  خیرات ، لوط  رد  تراهط  تمصع و  تیبلها  ناوریپ  هنافسأتم 
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هیلع و هللا  یلص  ادخلوسر  تنس  دیجم و  نآرق  یعقاو  ناوریپ  هک  نایعیش  هب  ناوارف  ساسایب  اوران و  بلاطم  دناهتفرگ و  رارق  ارتفا  ماهتا و 

یشخب ناورمینب و  هیماینب و  نارود  دننام  خیرات ؛ عطاقم  زا  یضعب  رد  طیارش  نیا  تسا و  هدش  هداد  تبـسن  ضفاور ، ناونعب  دنتـسه ، هلآ 
زا دنتشاد ، رایتخا  رد  ار  یمالسا  ياهروشک  هدمع  شخب  هک  ینامثع  نیطالس  زا  یضعب  نارود  رد  نینچمه  سابعینب و  يافلخ  نارود  زا 

نتم رد  هکلب  هتشاد  جاور  مومع  هاوفا  رد  اهنتهن  ساسایب ، غورد و  بلاطم  تاماهتا و  نیا  تسا و  هدوب  رادروخرب  يرتشیب  تدش  تّدح و 
دناهداد هئارا  یهّوشم  هفایق  تراهط  تمصع و  تیبلها  نایعیـش  زا  قیرط ، نیا  زا  تسا و  هدیدرگ  سکعنم  زین  يدایز  تافیلأت  اه و  باتک 

. دناهدش یفرعم  نآرق  تنس و  ِبّرخم  مالسا و  گنهرف  زا  رود  یهورگ  نانآ  و 

: اهباتک نیا  زا  ياهنومن 

دروآتسدهب و ار  اهنآ  قیقد  رامـش  ناوتیمن  هک  تسا  ناوارف  نانچنآ  هدـش ، هتـشون  هعیـش  ّدـض  رب  هتـشذگ  ياـهنرق  رد  هک  ییاـهباتک 
لها هعیش و  زا  لیـصا  عبانم  ياج  هب  متـشه ، نرق  زا  سپ  تافیلأت ، نیا  رثکا  باتکلا  ّما  یلـصا و  عبنم  فسألاعم  دناسانـش . ار  اهنآ  نافلؤم 

هنسلاجاهنم   » باتک تنس ،
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اوران بلاطم  نیا  درک و  فیلأت  ار  باتک  نیا  دوب ، مکاح  يو  رب  هک  یبیجع  دانع  بصعت و  دـید  اب  متـشه  نرق  رد  هک  تسا   (1) هیمیتنبا »

زا هتفرگرب  هشیدـنا و  رکف و  زا  مهلم  تیباهو  راذـگناینب  باهولادـبع ، نبدـمحم  هشیدـنا  راکفا و  نوچ  دـیناجنگ و  نآ  رد  ار  ساـسایب  و 
یتح لزان و  تمیق  هب  مالـسا  يایند  حطـس  رد  تسا و  ياهژیو  هاـگیاج  ياراد  ناـیباهو  رظن  زا  وا  تاـفیلأت  اذـل  تسا ، هیمیتنبا »  » تاـفیلأت
. تسا نآ  دننام  باتک و  نیا  هب  هعیش  یفرعم  رد  زور ، ِناگدنیوگ  ابطخ و  ناگدنسیون و  نافلؤم و  رثکا  دانتسا  دوشیم و  رشتنم  ناگیار 

هعیش هرابرد  هنسلاجاهنم  بلاطم  زا  ياهنومن 

دنچ ناگدنناوخ ، ییانـشآ  يارب  نکیل  تسا ، هعیـش  دـض  رب  ییوگفالخ  يرگیچوه و  رـسارس  يدـلجراهچ ، ِباتک  نیا  ياوتحم  هچرگ 
لقن  ار  نآ  بلاطم  زا  هنومن 

رب دـندرک و  در  ار  وا  تاـیرظن  مالـسا  نادنمــشناد  هکدوـب  یفارحنا  دـیاقع  ياراد  بهذـم و  یلبنح  ياـملع  زا  هـیمیت ، نـب  دـمحا  - 1 - 1
دنچ زا  سپ  هک  دنداد  اوتف  وا  فارحنا  رب  قارع  زاجح و  رـصم و  ياملع  دـنتخادرپ . هرظانم  ثحب و  هب  وا  اب  دنتـشون و  خـساپ  شیاهباتک 

. تفر ایند  زا  ماش  نادنز  رد  لاسرد 778 ه . ندش ، ینادنز  راب 
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: دیوگیم وا  مینکیم ،

! دننادیم لالح  ار  ناناملسم  همه  مدرم و  مومع  تورث  لام و  هب  زواجت  هک  دنتسه  یهورگ  نایعیش  - 1
! دننادیم زیاج  ار  ناناملسم  همه  نوخ  نتخیر  نایعیش  - 2

بلاط یبانبیلع  هب  ار  یحو  دوب  رومأم  ادـخ  فرط  زا  وا  هک  دـندقتعم  اریز  دـنرادیم ؛ نمـشد  ار  لیئربج  ناگتـشرف  ناـیم  زا  نایعیـش  - 3
! دروآ دورف  ربمایپ  هب  یلع ، ياج  هب  ینمشد ، يور  زا  ای  هابتشا  هب  یلو  دروایب ،

راکب اب  دنراد ، ینمـشد  اهنآ  اب  هدوب و  فلاخم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نارای  زا  نت  هد   ) هرّـشبم هرـشع  اب  هعیـش  هک  اجنآ  زا  - 4
زا یتح  دننادیم ، اوران  ار  نآ  دنتسه و  فلاخم  زین  دشاب  هد  ِددع  نآ ، رد  هک  يراک  ره  نداد  ماجنا  هد و  ددع  ینعی  هرـشع »  » هملک نتـسب 

! دننکیم يراددوخ  دشاب  هیاپ  هد  نوتس و  هد  ياراد  هک  ییانب  نتخاس 
رود يدب و  ّرش و  ره  اب  یگتخیمآ  تعدب و  غورد و  تلالض و  لهج و  رظن  زا  هلبق ، لها  نایم  رد  هک  دنراد  رظن  قافتا  ناملسم  يالقع  - 5

(1) تسین ! ضفاور  دح  رد  یهورگ  چیه  یکین ، ریخ و  ره  زا  ندوب 

6 و ص 257. ص 13 - ج 1 ، هنسلا ، جاهنم  - 1 - 1
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کی نایب  ات  تسا  رتهیبش  ییارـسهوای  ییوگنایذه و  هب  دیدرک  هظحالم  هک  هنوگنامه  اهنآ  زا  یـضعب  هک  رگید  يارتفا  تمهت و  اهدص  و 

! يّدج بلطم 

: كانرطخ ياههاگدید  كانلوه و  ثداوح 

هب تسا  مزال  اهباتک ، نیا  تایوتحم  زا  ياهنومن  رکذ  زا  سپ  هدیدرگ و  نیودت  هعیـش  هرابرد  هک  ییاهباتک  اب  یلامجا  ییانـشآ  یپ  رد 
رد هنیدـم و  هکم و  رد  فلتخم  عطاقم  رد  هک  یثداوح  مینک ؛ هراشا  زین  كانرطخ  یفارحنا و  ياههاگدـید  كاـنلوه و  ثداوح  زا  یـضعب 

هتـشاد و دوجو  هعیـش  هب  تبـسن  ماوع  هاوفا  رد  ناماس و  نآ  مدرم  نایم  رد  هک  ییاههاگدید  هتـسویپ و  عوقو  هب  هعیـش  دـض  رب  جـح  مسوم 
رتشیب بلاطم  نیا  اب  جح  لئاسم  ناراکردـناتسد  نویناحور و  املع و  هژیو  هب  ناهج ، رـسارس  رد  نایعیـش  ات  دراد  همادا  زین  زورما  ات  ًانایحا 

نیا نتخاس  فرط  رب  رد  اوران و  ياهتینهذ  ماهوا و  نیا  ندودز  رد  ار  شیوخ  تمه  دـنزیخاپب و  هعیـش  نایک  زا  عاـفد  رد  دـنوش و  انـشآ 
نیموصعم تایاور  نومـضم  هب  ندرکلمع  زجب  هک  ینانچنآ ، ياهباتک  ياوتحم  نالطب  تابثا  رد  دـندنبب و  راکب  تسردان  ياههاگدـید 

دیاش هچرگ  دنیامن . شالت  تسین ، نآ  رب  یهار  هرس  سدق  ماما  مکح  قیقد  يارجا  مالسلا و  مهیلع 
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قیاقح رکذ  زا  زورما  رگا  اـم  یلو  دوش  یقلت  تحلـصم  لـصا  اـب  نیاـبم  تدـحو و  حور  اـب  فلاـخم  بلاـطم  نیا  حرط  اهیـضعب ، رظن  زا 
يرای اهتمهت  اهفاکـش و  نیا  هعـسوت  رب  هدرک و  کمک  هدـنیآ  رد  اهینیبدـب  نیا  همادا  رب  مینک ، فاکنتـسا  تایعقاو  نایب  زا  يراددوخ و 

. میاهدومن

! هبعک ثیولت  تمهت 

زا هدـش و  هتفرگ  راـکب  هعیـش  دـض  رب  نارگهئطوـت  نازابتسایـس و  تسد  اـب  هک  زادـناربنامناخ ، ياـهارتفا  كاـنلوه و  ثداوـح  زا  یکی 
شیپ زا  ياههئطوت  تامادقا و  اب  هک  هنوگنیدب  تسا ؛ هبعک  ثیولت  هب  نانآ  ماهتا  هتسویپ ، عوقو  هب  هعیش  نتخاس  نوهوم  يارب  هک  یتامادقا 

- نانآ هک  دناهدومن  مهتم  دنا ، هدش  فّرشم  هکم  هب  ادخ  هناخ  ِترایز  جح و  مسارم  ماجنا  يارب  رود  ياهتفاسم  زا  هک  ار  نایعیش  هتخاس ،
دناهتخاس و دراو  تاعفد  هب  رّرکم و  هک  رابکی  هن  ار  ماهتا  نیا  دناهتخاس و  هدولآ  تساجن  اب  ار  هبعک  دنراد  هک  ياهدیقع  قبط  هَّللاب - ذایعلا 
ناناملسم و همه  نایم  رد  هعقاو  نیا  ات  دناهدزندرگ  فلتخم  ياهروشک  نارئاز  جاجح و  مشچ  لباقم  رد  ماع و  ألم  رد  ار  ینایعیـش  راب  ره 

يایند  رد  هعیش  هفایق  هیوشت  رد  ار  دوخ  ریثأت  نیرتشیب  دوش و  سکعنم  ملاع  طاقن  یصقا  رد 
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. دراذگب مالسا 

ًاّدَه ُلاَبِْجلا  ُّرَِختَو  ُضْرَْألا  ُّقَشنَتَو  ُْهنِم  َنْرَّطَفَتَی  ُتاَواَمَّسلا  ُداَکَت 
، دیوگیم نخس  مارحلادجسم  هکم و  مهم  تانایرج  ثداوح و  زا  هک  اجنآ  دوخ ، هکم  خیرات  رد  يدوعس ، رصاعم  خروم   (1) یعابس ، - 1

: دسیونیم هنوگنیا 
ناسنا عوفدـم  هیبش  هک  ياهدام  اـب  همظعم  هبعک  هک  دـندرک  هدـهاشم  ناگدـننک  فاوط  نارئاز و  تشه ، داتـشه و  رازه و  لاـس  لاوش  رد  »

نیا رب  ار  نایعیـش  تسا !؟ هتفریذپ  ار  نآ  هنوگچ  لوقع  هدمآدیدپ و  هنوگچ  منادیمن  هک  یمیدق  هدـیقع  کی  رثا  رد  هدـش و  هدولآ  تسا 
.« دندز ندرگ  ار  رگید  هورگ  راسگنس و  ماهتا  نیا  اب  ار  نانآ  زا  یهورگ  مهتم و  لمع 

زا نالحدینیذ (2)  : » دیازفایم هاگنآ  یعابس 

خیرات هلمج  زا  فلتخم ، تاعوضوم  رد  باتک  دلج  هد  زاشیب  يو  زا  هک  تسا  رـصاعم  ناخّروم  نادنمـشناد و  زا  یعابـسلا  دمحا  - 1 - 1
رشتنم عبط و  هکم  رد  لاس 1404 ه . رد  هک  تسا  باتک  نیا  زا  پاچ  نیمشش  ام ، هدافتسا  دروم  هخـسن  هدیدرگ و  رـشتنم  دلج  ود  رد  هکم 

. تسا هدش 
تـسا اهنآ  هلمج  زا  تسا ؛ دـیفم  ددـعتم و  تافیلأت  ياراد  راهچ ه . دصیـس و  رازه و  يافوتم  هکم ، یتفم  نالحد ، ینیذ  نب  دـمحا  - 2 - 2

هتخادرپ زین  رهـش  نیا  خیرات  هب  مالـسا ، خیرات  لوط  رد  هکم  يارما  لاح  حرـش  نمـض  رد  هک  مارحلا » دلبلا  ءارما  نایب  یف  مالکلا  ۀصالخ  »
. تسا
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نآ اب  هبعک  زور  نآ  هک  ار  هچنآ  نم  : » هک تسا  هدرک  لقن  هداتفاقافتا ، وا  نارود  رد  هثداـح  نیا  هک  یکم  دنمـشناد  خروم و  یماصع (1) 
وب دب  نغور  يزبس و  یعون  سدع و  زا  تسا  یطولخم  نیجع و  هدام  نآ  هک  دش  مولعم  میارب  مدرک و  هدهاشم  کیدزن  زا  دوب  هدش  هدولآ 

.« دنک ناعذا  نآ  ندوب  عوفدم  رب  دزادنیب و  هابتشا  هب  ار  رظان  ره  تسناوتیم  هدوب و  ناسنا  عوفدم  يوب  گنر و  ياراد  هک 
مدرم هک  تسا  نیا  تسا  دیدش  فسأت  هیام  هچنآ  یلو  : » دیوگیم هثداح  نیا  لقن  زا  سپ  تسا ، لدـتعم  ياهدنـسیون  خروم و  هک  یعابس 

!« هبعک ثیولت  اب  رگم  دوشیمن  لماک  جح  لامعا  نانآ  بهذم  رد  هک  دنراد  روصت  نینچ  هعیش  هرابرد  زورما  ات 
ياضتقم هب  اریز  دش ؛ دـهاوخ  نشور  روصت  نینچ  ندوب  ساسایب  میبلطب  تیمکح  هب  ار  لقع  رگا  هک  یتروص  رد  : » دـنکیم هفاضا  هاگنآ 

ام هک  درک  دـیاب  هچ  یلو  دوش ! هدولآ  ثولم و  هعیـش  جاجح  دادـعت  هب  راب و  نارازه  هبعک  جـح ، مسوم  رد  لاس  ره  دـیاب  ياهدـیقع  نینچ 
تسد  زا  ار  لقع  میریگیم ، رارق  نافلاخم  لباقم  رد  یتقو 

. دشابیم يو  زا  سپ  ناخّروم  يارب  عبانم  ءزج  وا  هکم » خیرات  . » تسا ناخّروم  زا  و  مهدزای ه . نرق  ياملع  زا  یماصع  - 1 - 1
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55 ص :
(1) میناریم »! نابز  رب  ار  اوران  نخس  ره  میهدیم و 

هراشا دوخ  هک  هنوگنامه  هعیش ، هب  تبـسن  شنیب  نینچ  دوجو  زا  يو  شهوکن  تمهت و  نیا  یفن  رب  یعابـس  لالدتـسا  هک : دسریم  رظن  هب 
حطس رد  عقاو  رد  وا  هتشاد و  خوسر  وا  هعماج  فلتخم  راشقا  نایم  رد  هدوب و  عیسو  حطـس  رد  يروصت  نینچ  هک  تسا  نآ  رگناشن  هدومن ،

. تسا هدومن  تکرح  شیوخ ، هعماج  ِيرکف  ریسم  فالخ  رب  هتخادرپ و  عافد  هب  نینچنیا  هک  هتفرگ  رارق  یفارحنا  شنیب  نیا  زا  ياهدرتسگ 
مسوم زا  رترید  نایعیـش  زا  هلفاق  دنچ  لاس 1143 ه . رد  دـش و  رارکت  لوا  هثداح  زا  لاس  هلصاف 56  هب  و  لاس 1144 ه . رد  هثداـح  نیا  - 2

سپ دعب و  لاس  رد  ات  دندرک  تماقا  هکم  رد  نامز ، نآ  لومعم  قبط  دندیدرگ و  مورحم  جح  مسارم  ماجنا  زا  دـندش و  دراو  هکم  هب  جـح 
هدرک و مایق  نانآ  ّدض  رب  مدرم  دندش و  مهتم  هبعک  نتخاس  هدولآ  هب  هلصاف ، نیا  رد  هک  دنیامن  تعجارم  شیوخ  ناطوا  هب  مسارم  ماجنا  زا 

مادـقا نیا  رب  ار  وا  هرخألاب  دـندرک و  تساوخرد  ار  موهوم )  ) تیانج نآ  نالماع  تازاجم  هکم  ریما  زا  دـنتخادنا و  هار  هب  یبیجع  شروش 
. دندومن روبجم 

ص 684. هکم ، خیرات  - 1 - 1
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كرت هب  روبجم  هک  نایعیـش  دنیوگیم  یلو  دنرادن  ياهراشا  نآ  ناگدش  هتـشک  هب  دناهدرک ، لقن  ار  هثداح  نیا  هک  نالحدینیذ  یعابس و 

(1) دنتشگرب . رهش  نیا  هب  ًادّدجم  شمارآ  زا  سپ  دندوب ، هدش  هّدج  فئاط و  هب  رارف  هکم و 

: هعیش ّبس 

رد دـجاسم  ریاس  نیفیرـش و  نیمرح  هعمج  زامن  ياههبطخ  رد  هبعک  ثیولت  ماّهتا  موش  هثداح  زا  سپ  لاـس  هدراـهچ  ق . لاس 1157 ه . رد 
زامن هبطخ  يازجا  زا  ضفاور )  ) نایعیش رب  ییازـسان  ّبس و  عورـش و  هعیـش  رب  نعل  زاجح  مکاح  دوعـسم  فیرـش  روتـسد  هب  هنیدم  هّکم و 

(2) دیدرگ . بوسحم  هعمج 
یهورگ رب  ناناملـسم  زا  یهورگ  ندرک  نعل  اریز  تسا ؛ هدـشن  نآ  رب  ياهراشا  عباـنم  رد  هتـشاد ، همادا  لاـس  دـنچ  لـمع  نیا  هکنیا  اـّما  و 
راگزاس یقطنم  چیه  اب  دنناوخیم  زامن  نآ  يوس  هب  ناناملسم  همه  هک  یهاگیاج  یحو و  طبهم  هبطخ  رد  جح و  مسوم  رد  مه  نآ  رگید ،

. دوش سکعنم  خیرات  بتک  رد  نآ  تایئزج  ات  هدوبن 

: ام ینونک  طیارش 

ص 184. مالکلا ، ۀصالخ  ص 422 ؛ ج 2 ، هکم ، خیرات  یعابس ، - 1 - 1
ص 428. هّکم ، خیرات  یعابس ، - 2 - 2
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نیا عوقو  رود و  ياههتـشذگ  هب  طوـبرم  تاـفیلأت  نیا  هک  دوـش  روـصت  اـهباتک ، نیا  تاـیوتحم  ثداوـح و  نیا  هعلاـطم  اـب  تسا  نکمم 

ناناملـسم و یهاگآان  زا  یفرط  زا  دـندوب و  عازن  گنج و  رد  نایعیـش  اب  یـسایس  رظن  زا  هک  هدوب  ییاـهتموکح  نارود  هب  ّقلعتم  ثداوح 
. دندرکیم هدافتسا  ءوس  دنتفریذپیم  یگداس  هب  ار  ییارتفا  تمهت و  ره  هک  ناشیعالطایب 

اب هکلب  هدرکن  شکورف  اهنت  هن  رصاعم  نارود  رد  لئاسم  نیا  هک  دش  دهاوخ  مولعم  دوجوم ، قیاقح  ینونک و  طیارـش  هب  هجوت  کی  اب  یلو 
. تسا هدیدرگ  زین  رتقیمع  رتهدرتسگ و  نامز  لّوحت 

زا هکلب  عونتم ، ياههلاقم  ناوارف و  ياهباتک  قیرط  زا  اهنت  هن  زورما  دشیم ، هتشون  هنسلاجاهنم »  » دننام ییاهباتک  هتـشذگ  نورق  رد  رگا 
زا یضعب  رد  ددرگیم و  رشتنم  هعیش  ّدض  رب  ایند  رسارس  رد  زور ، گنهرف  بسانتم  یملع و  رهاظ  هب  یبلاطم  زین  هراوهام »  » و تنرتنیا »  » هار

مخت  سیردت (1) و  نازومآشناد  هب  یسرد  نوتم  تروص  هب  زادناربنامناخ ، ياهارتفا  ساسایب و  بلاطم  نامه  اهروشک 

یسرد ياهباتک  وزج  يدوعـس  روشک  رد  باتک  ود  ره  هک  هیواعم »! نب  دیزی  نینمؤملاریما  نع  عافد   » و قحلا » نید   » باتک دننام  - 1 - 1
. تسا هدیدرگ  عقاو  دیدش  مجاهت  دروم  مهتم و  هعیش  باتک ، ود  نیا  رد  تسا و 
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58 ص :
هار ییاتسور  نیشن و  رهش  ره  هناخ  نورد  هب  راون  قیرط  زا  دوشیم و  هدناشفا  اهلد  رد  یکدوک  نارود  زا  هعیـش  هب  تبـسن  ینیبدب  تینهذ 

. دنکیم ادیپ 
تسا (1) و هدیدرگ  رـشتنم  هعیـش  دضرب  باتک  دلج  دصیـس  زا  شیب  ریخا ، لاس  تسیب  رد  اهنت  عالطااب ، ياهتیـصخش  زا  یکی  لوق  هب  و 

نینچ هدوبن - ریثأتیب  هعیـش  نتخاس  مهتم  رد  ینامثع  نیطالـس  اب  هیوفـص  ههجاوم  دـسریم  رظن  هب  هک  مهدزاود - مهدزاـی و  نرق  رد  رگا 
راکفا رظن  زا  ارجا و  ییاههمانرب 

رـشتنم پاچ و  زاجح  رد  باتک  ود  ره  هک  دراد  دوجو  تافیلأتعون  نیا  زا  باتک  ود  ریقح ، هعلاطم  زیم  يور  رد  نآلاا  هنومن ، يارب  - 1 - 1
« هعیـشلا ۀنـسلا و  لها  نیب  بیرقتلا  ۀـلأسم   » مجنپ پاچ  یکی  دریگیم ؛ رارق  نارادـیرخ  رایتخا  رد  تمیق  فصن  زا  رتمک  هب  ًاـبیرقت  هدـش و 
زا شیب  وا  تسا . هدرک  فیلأـت  سناـسیل  قوف  هلاـسر  ناوـنع  هب  ار  نآ  يراـفق » رـصان   » هک هحفـص . دصتـشه  زا  شیب  دـلج و  ود  رد  تسا 

تسا و هدرک  ترفاسم  یمالـسا  روشک  دـنچ  هب  فدـه  نیا  يارب  هدومن و  یـسررب  ار  تنـس  لها  هعیـش و  عبانم  زا  باتک  دـلج  دـصراهچ 
، هدش پاچ  هبترم  ود  هک  تسا  ناهبج » نامیلـس  میهاربا   » مان هب  كاته  رورغم و  هدنـسیون  کی  زا  ماینلا » هیبنت  مالظلا و  دـیدبت   » مود باتک 

هداد تبـسن  ناشناوریپ  تراهط و  تمـصع و  تیب  لها  تحاس  هب  تسا  ارتفا  تمهت و  هچنآ  باتک  ود  نیا  رد  هحفـص . دـصناپ  زا  شیب  رد 
. عون نیا  زا  باتک  اهدص  و  تسا ! هدش 
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59 ص :
لاس 1322 ش. اب  قباـطم  لاـس 1362 ق . هجحيذ  رد  دوشیم و  رارکت  تمهت  ناـمه  رـصاعم  نرق  رد  دـشیم ، عقاو  لوبق  دروم  یمومع 

(1) دهدیم . خر  فیرش  تیب  ِندرک  هدولآ  ِماهتا  نامه  هب  يدزی  بلاطوبا  لتق  هثداح  لبق ، لاس  شش  هاجنپ و 

: تسانینچ هدوب ، نویناحور  املع و  زا  هک  يدزی  بلاطوبا  ناتساد  هصالخ  - 1 - 1
هجحيذ مهدزاود  زور  رد  هک : تفای  راشتنا  نومضم  نیا  هب  ياهیمالعا  هکم  سدقم  رهش  رد  لاس 1362 ه . هجحيذ  مهدراهچ  خیرات  رد 

ار مئارج  نـیرتتشز  يو  درک . ریگتـسد  ار  ناریا  نایعیـش  زا  یناریا  نیـسح  نـب  بلاـط  ماـن  هـب  يدرم  مارحلاهَّللاتـیب  رد  سیلپ  1362 ق .
اهنآ سدقم ، ناکم  نآ  هب  تناها  روظنم  هب  ناگدننک و  فاوط  رازآ  دصق  هب  درکیم و  لمح  دوخ  اب  ار  تاروذاق  اریز  دوب ؛ هدـش  بکترم 

مهدراـهچ هبنـش  زور  ردو  دـش  رداـصوا  لـتق  هب  یعرـش  مکح  تشز ، هاـنگ  نیا  توـبث  قـیقحت و  زا  دـعب  تخیریم ، فاـطم  هریاد  هـب  ار 
! دیدرگ ارجا  يو  هرابرد  هجحيد 

نماد دوشن  هدولآ  فاطم  هریاد  هکنیا  يارب  دهدیم ، يور  غارفتـسا  تلاح  یناحور  رئاز  نیا  هب  فاوط ، ماگنه  هک : دوب  نیا  ارجام  تیعقاو 
فاوط زا  نت  دـنچ  دوشیم ، عمج  مارحا  ساـبل  هشوگ  رد  هدرک  غارفتـسا  هچنآ  زا  يرادـقم  دریگیم و  دوـخ  ناـهد  وـلج  ار  مارحا  ساـبل 

ار فاطم  هتـشاد و  هارمه  هب  تاروزاق  يو  هک  دنهدیم  تداهـش  زین  همکحم  رد  دـنهدیم و  لیوحت  هطرـش  هب  ریگتـسد و  ار  وا  ناگدـننک 
! تسا هدرکیم  ثولم 

هبعک ثیلوت  هب  دقتعم  نایعیـش  : » هک هعیـش  هب  تبـسن  ینیبدـب  هقباس  طلغ و  تینهذ  نامه  زا  دوهـش  يارب  ههبـش  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
، نایباهو باتک  هب  زین  و  دینیبب . ص 144  نیما ، نسحم  دیس  موحرم  هیبرلافشک  رد  ار  نایرج  نیا  حورـشم  تسا . هدمآ  دوجو  هب  دنتـسه »

. دوش هعجارم  خیرات  نامه  ياههمانزور  ص 423 و  یهیقف ، رغصا  یلع  فیلأت 
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60 ص :
ناریا هطبار  عطق  بجوم  هک  دوب  هثداح  نیمه  و  دننکیم ، شخپ  زور ، ربخ  نیرتمهم  ناونعب  ار  نآ  یمالـسا  ياهروشک  ياهيرازگربخ  و 

 ... دیدرگ و لاس  جنپ  تدم  هب  جح  مسارم  رد  ندومن  تکرش  زا  یناریا  جاجح  ندش  مورحم  يدوعس و  و 
رکیپ رب  تسا  يریذپان  مایتلا  هحیرج  مالـسا و  نایک  رب  تسا  یکانلوه  هبرـض  هچرگ  اهارتفا ، تاماهتا و  نیا  شیادـیپ  ثداوح و  نیا  عوقو 

تیعقاو کـی  تروص  هب  اـهارتفا  نیا  یّقلت  یمومع و  راـکفا  يوـس  زا  تاـماهتا  نیا  شریذـپ  هنیمز  دوـجو  نآ ، زا  رتكاـنلوه  یلو  نییآ ،
. تسا هعیش  ناهج  هرابرد 

: تسا هدرک  هراشا  يدوعس  رصاعم  خّروم  هک  تسا  نآ  رگید  دُعب  ثداوح ، عون  نیا  عوقو  زا  رتكانرطخ  و 
جاحلا (1)» ۀبعکلا  ثول  اذا  ّالا  مهبهذم  یف  مهجح  ّمتی  مجعلا ال  ۀعیش  ّنأ  مْوَْیلا  یلا  ۀَّماْعلا  مَّهَوَتَی  ْنأ  ینفسؤی  ام  دش  «و 

ات هک  تسا  نیا  تسا ، نم  دیدش  فسأت  هیام  هچنآ  »

ص 384. هکم ، خیرات  - 1 - 1
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اب رگم  دوـشیمن  لـماک  جـح  لاـمعا  ناـنآ  بهذـم  ساـسا  رب  هک  دراد  دوـجو  هدـیقع  نیا  نایعیـش  هب  تبـسن  ساـنلاماوع  ناـیم  رد  زورما 

!« هبعک ندرکهدولآ 
نانز و هب  هیواعم  نبدـیزی  نایرکـشل  زواـجت  هب  حرطم و  ار  هرح  گـنج  خروم  ناونعب  هک  اـجنآ  وا ، مه  هک ، تسا  نیا  رتكاـنرطخ  زاـب  و 

لسن زا  ار  هنیدم  هلواخن »  » هلحم نایعیـش  ام ، ناگدنـسیون  زا  یـضعب  مینیبیم  هک  تسا  نیا  فسأت  دیوگیم  دنکیم ، هراشا  هنیدم  نارتخد 
نیمه ریثأت  تحت  زورما  ات  سانلاماوع  یـضعب  هکنیا  رترابفسا  دنکیم : هفاضا  دـنیامنیم و  یفرعم  هرح  گنج  نامه  عورـشمان  نادـنزرف 

(1) دنرگنیم . دید  نیمه  اب  ناناملسم ، نیا  رب  هتفرگ و  رارق  ساسایب  بلاطم 
ِمیمـصت نایناریا ، اب  دـیدش  دروخرب  نیا  ّتلع  هک  دوشیم  غیلبت  نوچ  نینوخ ، هعمج  رابفسا  هثداـح  رد  هک  تسا  نیا  رتكاـنرطخ  زاـب  و 

نیا ینیبدب ، هقباس  طلغ و  تینهذ  رثا  رد  فلتخم  راشقا  زا  یهورگ  دوب ! یهلا  تیب  ندومن  ناریو  مق و  رهـش  هب  دوسألارجح  لاقتنا  رب  نانآ 
. دننکیم دییأت  ار  نآ  دنریذپیم و  یناسآ  هب  ار  گرزب  غورد 

: ماما مکح 

.94 ص 95 - نامه ، - 1 - 1
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62 ص :
؛ دبای همادا  اهنرق  تسا  نکمم  هچنآ  زین  تسا و  هتـشذگ  ام  رب  خـیرات  لوط  رد  هچنآ  زا  یـشخب  ام و  ینونک  طیارـش  زا  ياهشوگ  دوب  نیا 

طخ فیعـضت  رب  شالت  یبهذـم و  يرکف - طخ  کی  دربشیپ  تیوقت و  تهج  رد  ییاههزیگنا  ینعی  رثؤم ؛ يوق و  لـماع  ود  دوجو  اـب  اریز 
نیمأت ار  لوا  هورگ  هتـساوخ  هاگآدوخان  روط  هب  هک  اهزامن ، تاعامتجا و  هنحـص  زا  طخ  نیا  ناوریپ  يرود  اوزنا و  رایتخا  لباقم و  يرکف 
يارب يدیما  اهنت  هن  دـیامنیم ، مهارف  ار  یمالـسا  یللملا - نیب  هنحـص  زا  لباقم  ِهورگ  نتخاس  جراخ  رد  ار  اهنآ  فادـها  شریذـپ  هنیمز  و 

هچ ره  دوریم و  شیپ  ناـمز  هچ  ره  هکلب  درادـن  دوـجو  عـقاو  فـالخ  كاـنرطخ و  ياـهشنیب  طـلغ و  ياـهتینهذ  نآ  ندوـمن  فرطرب 
هک تسا  اجنیا  ددرگیم . رتهدرتسگ  ام  يداقتعا  لوصا  دض  رب  ام و  دض  رب  اهیـشاپمس  اهدروخرب و  هنماد  دوشیم ، رترود  مه  زا  فوفص 

نیفیرش نیمرح  زامن  ِیـسایس  يدابع - هنحـص  رد  نانآ  روضح  مکح  ناهج و  نایعیـش  هب  باطخ  هرـس  سدق  لحار  ماما  شخبتایح  مایپ 
: دوشیم رداص 

، اهروشک ریاس  نایعیش  یناریا و  ناردارب  تسا  مزال  »
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داقعنا و زا  دنوش و  رضاح  تنس  لها  تاعامج  رد  تسا  مزال  دننک و  زارتحا  تسا ، نیملسم  فوفـص  قرفت  بجوم  هک  هنالهاج  لامعا  زا 

 ... لزانم رد  تعامج  لیکشت 
.« دننک بانتجا  ادج 

: تایاور هب  یهاگن 

هب هن  هکيروطهب  تسا ؛ یخیرات  هنیـشیپ  هقباس و  ياراد  ناناملـسم  نایم  رد  یهقف ، یمالک و  ِلئاسم  یـضعب  رد  رظن  فالتخا  هک  مینادیم 
رد ًاعبط  تفاتـش و  اقب  ملاع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوشیم  یهتنم  ینامز  هب  هکلب  لـبق ، نرق  هد  اـیو  نرق  ود  نرق و  کـی 
زا رظن  فالتخا  دوجو  فرطکی و  زا  تنـس  لها  هعیـش و  جازتما  طالتخا و  رثا  رد  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  نامز  رد  مالـسا و  هّیلّوا  نورق 
رد ندومن  تکرـش  دـجاسم و  رد  روضحمدـع  روضح و  هلمج  زا  فلتخم ؛ لـئاسم  رد  لاؤس  حرط  وگتفگ و  ثحب و  بجوم  رگید ، يوس 

لها رایتخا  رد  تعامج  تماما  تموکح و  یهاتوک ، تدم  زج  هک  هنیدم  رهـش  رد  صوصخهب  دمآ ، دـیدپ  تنـس  لها  تعامج  ياهزامن 
. دنتفرگیم هدهعب  ًاصخش  نامکاح  نایلاو و  ار  تمس  نیا  تاقوا  رتشیب  هدوب و  تنس 

عوضوم  نیا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  يایوگ  ام  یثیدح  عبانم 
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ثیداحا هدنامن و  رودب  زین  تنسلها  هاگدید  زا  هک  هنوگنامه  تسا . هتفرگ  رارق  لاؤس  دروم  حرطم و  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  رضحم  رد 

هطبار هک  هعیـش  تایاور  نومـضم  فـالخ  رب  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا ، هدـش  سکعنم  ناـشدامتعا  دروم  عباـنم  رد  هراـب ، نیارد  يددـعتم 
اب زامن و  ماگنهب  هک  تسا  یناسک  شهوکن  ماقم  رد  ًابلاغ  یّلک و  موهفم  ياراد  تنس  لها  ثیداحا  دراد ، ثحب  دروم  عوضوم  اب  میقتـسم 

، هراومه ناشناگدنسیون  تنس و  لها  يابطخ  نویناحور و  هک  دنوشیم  ادج  ناناملسم  فوفص  زا  كرت و  ار  دجـسم  ناذا  يادص  ندینش 
. دننکیم يرادربهرهب  ثیداحا  نیا  زا  نانآ ، تیموکحم  يارب  هداد و  رارق  هعیش  دض  رب  غیلبت  هلیسو  ار  ثیداحا  نیا  نومضم 

: هعیش تایاور 

هراشا

عبانم رد  يرایسب  تایاور  نانآ ، اب  نایعیش  هطبار  نینچمه  تنـس ، لها  تعامج  زامن  رد  روضح  تهج  نایعیـش  بیغرت  قیوشت و  دروم  رد 
(1) تساهدشدراو . ام  یثیدح 

تیاور  تسیب  هب  کیدزن  هنیمز ، نیا  رد  لیاسو  بحاص 

فذـح ار  تایاور  دانـسا  لیوطت ، زا  زیهرپ  يارب  هعامجلا . باـب  ج 1 ، هیقف ، هعاـمجلا ؛ ةولـص  باوبا  زا  مجنپ  باـب  ج 3 ، لـئاسو ، - 1 - 1
. میدومن
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: درک میسقت  لقتسم  شخب  ود  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  هدروآ 

زامن رد  روضح  تنـس و  لها  اب  کین  ترـشاعم  جازتما و  طابترا و  تهج  رد  هزیگنا  داجیا  قیوشت و  بیغرت و  هبنج  ياراد  اهنآ  زا  یـشخب 
. تسا اهنآ  اب  هقرفت  فالتخا و  زا  يرود  نانآ و 

لها تعامج  زامن  رد  روضح  رب  ار  شیوخ  ناوریپ  مالـسلا  مهیلع  همئا  تایاور  نیا  رد  دراد و  صاـصتخا  زاـمن  عوضوم  هب  رگید  شخب  و 
. دناهدرک شهوکن  ار  نانآ  زامن  فص  زا  ندش  ادج  قیوشت و  تنس 

: لوا شخب 

: مینکیم هدنسب  تیاور  ود  لقن  هب  شخب  نیا  رد 
مهدجاسم و یف  اّولـص  مهقالخأب  سانلا  اوقلاخ  دیز  ای  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداصماما  زا  ماّحـش  دـیز  - 1

محر ۀیرفعجلا  ءالوه  اولاق  کلذ  متلعف  اذا  مّکناف  ولعفاف  نینّذؤملا  ۀمئالا و  اونوکت  نا  متعطتـسا  نا  مهزئانج و  اودهـشا  و  مهاضرم ، اودوع 
ام ءوس  ناک  ام  رفعجب  هَّللا  لعف  ۀیرفعجلا  ءالوه  اولاق  کلذ  متکرت  اذا  هباحصا و  بدؤی  ام  نسحا  ناک  ام  ًارفعج  هَّللا 
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66 ص :
(1) هباحصا » بدؤی 

رگا دینک و  تکرش  ناشهزانج  عییشت  رد  تدایع و  ناشناضیرم  زا  دیناوخب و  زامن  ناشدجاسم  رد  دینک ، ترشاعم  تنـس  لها  اب  دیز ، يا  »
تفگ دنهاوخ  دیتشاد  یترشاعم  نینچ  نانآ  اب  رگا  هک  دیریگب  هدهعب  امش  دوخ  ار  اهنآ  دجاسم  رد  نتفگ  ناذا  تعامج و  تماما  دیتسناوت 

ترـشاعم عون  نیا  رگا  تسا و  هدومن  تیبرت  وکین  نینچنیا  ار  دوخ  ناوریپ  هک  ار  دمحمنبرفعج  دنک  تمحر  ادخ  دنتـسه و  يرفعج  اهنیا 
.« دنک تیبرت  کین  بادآ  اب  ار  دوخ  ناوریپ  تسا  هتسناوتن  هک  دهد  فاصنا  دمحم  نبرفعج  هب  ادخ  تفگ  دنهاوخ  دینک  كرت  ار 

 ....« ۀیرفعجلا ءالوه  اولاق  کلذ  متلعف  اذا   » دیامرفیم تیاور  نیا  رد 
هلیسو هب  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  امش  نیفلاخم  تخانش  اهامش ، دوخ  يالاو  شزرا  تیعقوم و  ظفح  زا  هتـشذگ  تسا : نیا  هلمج  نیا  موهفم 

فیرحت رثا  رد  هکلب  دنرادن  ییانشآ  نانآ  يونعم  یملع و  تیـصخش  اب  هدیدن و  ار  امـش  همئا  اهنت  هن  اهنآ  اریر  دوب ؛ دهاوخ  امـش  درکلمع 
يارجا  رثا  رد  خیرات و  لوط  رد  قیاقح 

. هعامجلاةولص هیقفلا - هرضحی  نم ال  - 1 - 1
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67 ص :
رد نانآ  تیـصخش  هدـیدرگن و  حرطم  زین  یلومعم  ثدـحم  کی  دـح  رد  امـش  همئا  ناناملـسم ، زا  ياهدـع  نایم  رد  هرمزور  ياـهتسایس 
رد لوا  هلحرم  رد  هک  دیشاب  هتشاد  وکین  ترـشاعم  نانآ  اب  امـش  رگا  سپ  تسا ، هتفرگ  رارق  تابـصعت  اهتسایـس و  میخـض  ياهربا  تشپ 

دنهاوخ ار  امش  هدرک و  نیـسحت  ار  امـش  لمع  اهنت  هن  تسا ، یلجتم  اهنآ  هزانج  عییـشت  اهضیرم و  تدایع  اهزامن و  دجاسم و  رد  روضح 
وکین هچ  ار  دوخ  ناوریپ  هک  ار  دمحمنبرفعج  دنک  تمحر  ادخ  تفگ : دنهاوخ  هدـش ، دـنمهقالع  زین  امـش  نایاوشیپ  همئا و  هب  هکلب  دوتس 

امـش هب  تبـسن  اهنتهن  دینکن ، تکرـش  ناشیاهزامن  رد  دجاسم و  رد  امـش  دـتفیب و  هلـصاف  نانآ  امـش و  نایم  رد  رگا  و  تسا ! هدرک  تیبرت 
تـسا هتـسناوتن  هک  دهد  فاصنا  دمحمنبرفعج  هب  ادخ  دنتـسه  يرفعج  اهنیا  تفگ  دنهاوخ  هکلب  دـش ، دـنهاوخ  رجزنم  امـش  زا  نیبدـب و 

! دنک تیبرت  وکین  ار  دوخ  ناوریپ 
مکفاتکا یلع  سانلا  اولمحت  ّلجوّزع و ال  هَّللايوقتب  مکیصوأ  : » دومرفیم هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نانس  نب  هَّللادبع  - 2

اودهشا مهاضرم و  اودوع  لاق  مث  ًانسح  سانلل  اولوق  هباتک و  یف  لوقی  یلاعت  كرابت و  هَّللانا  اّولذتف 
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68 ص :
(1) مهدجاسم » یف  مهعم  اّولص  مهیلع و  مهل و  اودهشا  مهزئانج و 

ریقحت دروم  هک  دینکن  يراک   ) دیشاب لیلذ  هعماج  رد  ات  دینکن  راوس  دوخ  تشپ  رب  ار  مدرم  نیا  ار و  ادخ  ياوقت  منکیم  تیـصو  امـش  رب  »
ار نانآ  ياهضیرم  دومرف  سپـس  دـییوگب . کین  مدرم  هب  دـیامرفیم : دوخ  باـتک  رد  دـنوادخ  اریز  دیـشاب ؛) هعماـج  نیا  دارفا  ینیبدـب  و 
اب دیهد و  رارق  نانآ  هب  دارفا  نیرتکیدزن  وزج  ار  دوخ  دیهدب . تداهـش  ناشتافالتخا  رد  دـینک و  تکرـش  ناشهزانج  عییـشت  رد  تدایع و 

.« دیناوخب زامن  ناشدجاسم  رد  نانآ 
رارق امـش  زا  رترب  یهاگیاج  رد  امـش  نافلاخم  هک  دـینک  يراک  ادابم  تسا : نیا  اّولذـتف » مکفاـتکا  یلع  ساـنلا  اولمحت  ـال  و   » هلمج موهفم 

یعقاو ناوریپ  امش  هک  دشاب  تزع  راختفا و  عضوم  زا  نانآ  اب  امـش  دروخرب  دیاب  هکلب  دیـشاب ، لیلذ  ریقح و  اهنآ  لباقم  رد  امـش  دنریگب و 
رد ناتروضح  نانآ و  اب  راتفر  نسح  طابترا و  هیاس  رد  ار  تزع  راختفا و  نیا  دیـشابیم و  وا  تیب  لها  قیرط  ناـیهار  ادـخ و  ربماـیپ  تنس 

هزانج  عییشت  رد  ندومنتکرش  ضیرم و  تدایع  اهزامن و  دجاسم و 

ص 382. ج 3 ، لئاسو ، - 1 - 1
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69 ص :
. دییامن ظفح  دیشخبب و  قّقحت  دشابیم  ناشناگدنامزاب  هب  تبحم  راهظا  ییوجلد و  هک  اهنآ 

: مود شخب 

: تسا هدش  دراو  تنس  لها  تعامج  زامن  رد  روضح  هرابرد  صوصخ  هب  هکیتایاور  و 
یلص هَّلللوُسَر  َْفلَخ  یّلَـص  نَمَک  ناک  لّوألا  ّفصلا  یف  مهعم  یّلَـص  ْنَم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداصماما  دیوگیم : نامثع  نبدامح  - 1

(1) لّوألا .» ّفصلا  یف  هلآ  هیلع و  هللا 
هیلع هللا  یلص  ادخلوسر  رس  تشپ  رد  لوا  فص  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دناوخب ، زامن  ناشتعامج  لوا  فص  رد  تنـس  لها  اب  سکره  »

.« تسا هدناوخ  زامن  هلآ  و 
یّلَص ْنَمَک  لّوألا  ّفّصلا  یف  مهعم  یّلَص  ْنَم  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رصتخم  توافت  اب  یبلح  ار  نومـضم  نیا 

(2) هلآ .» هیلع و  هللا  یلص  هَّللاِلوُسَر  َْفلَخ 
، مَعَن ُْتُلق  ِدِجْسَْملا ؟ یف  مُهَعَم  یّلَُصتأ  قاحسا  ای  : » دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : رامع  نب  قاحسا  - 2

«. هعامجلا ةولص   » مجنپ باب  ج 5 ، لئاسو ، - 1 - 1
«. هعامجلا ةولص   » مجنپ باب  ج 5 ، لئاسو ، - 2 - 2
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70 ص :
«. هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللالیبَس  یف  ُهَْفیَس  رهاّشلاَک  لَّوألا  ِّفَّصلا  یف  مُهَعَم  یِّلَصُْملا  َّناَف  مُهَعَم  ِّلَص  َلاق :

یـسک امـش ) زا   ) اریز ناوخب ؛ زامن  نانآ  اب  دومرف : يرآ ، مدرک : ضرع  يرازگیم ؟ زامن  نانآ  دجاسم  رد  تنـس  لها  اب  ایآ  قاحـسا ، يا  »
.« دشکیم ریشمش  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دریگیم  رارق  لوا  فص  رد  دناوخیم و  زامن  نانآ  اب  هک 

َو ناورَم  َْفلَخ  ْنیَسُْحلا  نَسَْحلا و  یّلَص  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  - 3
«. مُهَعَم یِّلَُصن  ُنَْحن 

(1) میناوخیم »! زامن  نانآ  اب  مه  ام  دندرازگ ، زامن  ناورم  رس  تشپ  رد  نیسح  نسح و  هک ) هنوگنامه  » )
دراو هاگنآ  دـناوخب ، ادارف  روط  هب  دجـسم ، هب  دورو  زا  لـبق  ار  دوخ  زاـمن  امـش  زا  یـسک  رگا  تسا  هدـمآ  تاـیاور  نیا  زا  یـضعب  رد  - 4

، دوشب زامن  دراو  اهنآ  اب  رگا  تسا ، هدش  لیکشت  تنس  لها  تعامج  زامن  هک  یلاح  رد  دوش ، دجسم 

ص 382. ج 5 ، لئاسو ، - 1 - 1
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71 ص :
« ۀجَرَد نیرشع  ًاسمخ و  َُهل  هَّللابتک  »

: تسا هدمآ  هنیمز  نیمه  رد  رگید  تیاور  رد  و 
(1) ةالص .» نیرشع  عبرأب و  ََکل  بسحت  نأ  ُّبُِحت  اما  »

»؟ دوش هتشون  زامن  راهچ  تسیب و  باوث  وت  يارب  هک  يرادن  تسود  ایآ  »
: داتسرف ار  مایپ  نیا  نم  هلیسو  هب  شنایعیش  زا  یضعب  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگیم : بوقعی  نب  سنوی  یبلاج ، تیاور  رد  - 5

«. دجْسَملا َنِم  متجرخ  مکلاعن و  متذخأ  ناذألا  ُمتْعِمَس  اذا  نوُعَنْصَت  ام  تیأر  دق  ۀّفلؤم  ای  مَُهل  ُْلق  »
زا دـیتشادرب و  ار  دوخ  ياهشفک  دیدینـش  ار  ناذا  يادـص  هک  هاگنآ  مدرک  هدـهاشم  ار  امـش  لـمعلاسکع  نم  هفلوم ، يا  وگب  ناـنآ  هب  »

.« دیتفر نوریب  دجسم 

تایاور دانـسا  لقن  زا  لـیوطت ، زا  زیهرپ  يارب  هعاـمجلا ، باـب  ج 1 ، هیقف ، هعاـمجلا ؛ ةولـص  باوـبا  زا  مجنپ ، باـب  ج 5 ، لـئاسو ، - 1 - 1
. میدرک يراددوخ 
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72 ص :
(1) تسا . هدرک  لقن  یلماع  ّرح  خیش  ار  تیاور  نیا 

: دیوگیم تیاور ، نیا  لقن  زا  سپ  یسلجم  همالع 
دیتسین یعقاو  نمؤم  هک  دیداد  ناشن  دوخ ، لمع  نیا  اب  امـش  هک  دنامهفب  نانآ  هب  دهاوخیم  هّفلوم »  » هملک يریگراکب  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 

. دناهدروآ يور  مالسا  هب  يدام  فادها  يارب  هک  دیتسه  یناسک  زا  و  بولق » ۀّفلوم   » زا هکلب 
(2) تسا . زامن  ناذا و  هلصاف  رد  دجسم  زا  ندش  جراخ  تیعونمم  تدش  رب  لیلد  تیاور  نیا  دیوگیم : سپس 

: تنس لها  ثیداحا  رد 

(3) ناذألا » عمسی  یّتح ال  طارض  َُهل  َو  ُناطیشلا  ربدأ  ةولصلاب  يدون  اذا  »
جراخ يو  زا  يداب  هک  یلاح  رد  دنکیم  دجـسم  هب  تشپ  دونـشن  ار  ناذا  يادص  هکنیا  يارب  ناطیـش  دوشیم ، هتفگ  زامن  ناذا  هک  ینامز  »

.« دوشیم

. دجاسملا ماکحا  زا  باب 35 ، لئاسو ، - 1 - 1
ص 372. ج 83 ، راونالاراحب ، - 2 - 2

، یئاسن ننس  هعامس ؛ دنع  ناطیشلا  بره  ناذألالضف و  باب  ملسم ، حیحص  ثیدح 1174 ؛ 1164 و  ثیدح 583 ، يراخب ، حیحص  - 3 - 3
ص 483. ج 2 ، دمحا ، دنسم  نیذأتلا ؛ لضف  باب  ج 2 ،
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73 ص :
. تسا هدمآ  بره »  » هملک ربدا »  » ياج هب  ثیداحا ، نیا  زا  یضعب  رد  و 

ياهنوگب  » تسا (1) تنـس  لها  عبانم  رد  فورعم  جیار و  ياهثیدـح  زا  هکنیا  زا  هتـشذگ  ثیدـح ، نیا  هک : تسا  نیا  هجوت  لباق  بلطم 
اهراب تسا و  روهـشم  فورعم و  مه  هنیدـم  هکم و  رهـش  رد  مومع  هاوفا  هنـسلا و  رد  تسا ، هدـمآ  دروم  راهچ  رد  يراـخب  حیحـص  رد  هک 
منرتم ثیدح  نیمه  نومـضم  هب  دنتـسه ، تکرح  رد  ناشلزنم  يوس  هب  ناذا  ماگنهب  هک  يدارفا  هب  باطخ  فانـصا  هبـسک و  هک  میاهدـید 

: دندرگیم
«. نوُّرِفَی نیطایشلا  نوُّرِفَی ، نیطایشلا  »

: تسا تایاور  نیا  قادصم  لومشم و  ام  یلعف  نامز 

لها اب  تکراشم  هب  ار  شیوخ  ناوریپ  نوگانوگ ، تاـنایب  اـب  اـهتیاور ، نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  دـیدرک ، هظحـالم  هکيروطهب 
تـسا اهنآ  هباشم  تایاور و  نیا  نومـضم  و  دناهدرک . دـیکأت  هیـصوت و  نانآ  زامن  رد  روضح  رب  صوصخ  هب  یعامتجا و  لئاسم  رد  تنس 

ماما  مکح  لیالد  زا  یکی  دناوتیم  هک 

. تسا هدمآ  مه  یلائللا  یلاوغو  لئاسولا  كردتسم  هلمج  زا  هعیش ، بتک  زا  یضعب  رد  ثیدح  نیا  - 1 - 1
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74 ص :
. دشاب مه  هرس  سدق  لحار 

، تنسلها هعیش و  ِیهقف  هاگدید  ود  رد  زامن  يازجا  طیارـش و  رد  رظن  فالتخا  هب  هجوت  اب  هک : دوشیم  حرطم  شـسرپ  نیا  اجنیا  رد  یلو 
ِتلاح ِرگنایب  تایاور  نیا  هدوب و  صاخ  دراوم  هب  رظان  طیارـش  نیا  نتفرگ  هدیدان  تنـس و  لها  تعامج  ماما  هب  ندرک  ادتقا  تسا  نکمم 

رظن فرـص  هعیـش  ياوتف  قباطم  زامن  نداد  ماجنا  زا  ناوتیم  هیقت ، رد  مهم »  » و مها »  » بتارم ظفح  باـب  زا  هک  تسا  ياهداـعلاقوف  هژیو و 
هنوگ نیا  رد  هک  يرگید  تایاور  نومضم  تسین و  نینچ  زورما  یلو  هدوب  مکاح  یتیعـضو  نینچ  تایاور ، نیا  رودص  نامز  رد  هک  درک ،

. تسا بلطم  نیا  دیؤم  دننکیم ، تلالد  طایتحا  تاعارم  ظفح و  هب  اهزامن 
هجوت دیاب  هک  تسا  نیا  مهم  یلو  میقفاوم ، امش  اب  اجنیا  ات  مه  ام  تسا و  لوبق  دروم  یهقف  لئاسم  رد  فالتخا  لصا  مییوگیم : خساپ  رد 

نیا هتشذگ  تاحفص  هب  رگا  تسا و  مکاح  تنسلها  هعیش و  یلعف  ياضف  رد  يّوج  هچ  میربیم و  رـس  هب  یتیعـضو  هچ  رد  زورما  ام  مینک 
ود نومـضم  اـب  مینک و  تقد  دـیدرگ ، حرطم  اـم » ینونک  طیارـش   » و ماـهتا » ضرعم  رد  هعیـش   » ناونع تحت  هچنآ  رب  دوش و  هجوـت  هلاـقم 

هک  دوشیم  نشور  میهد ، قیبطت  میدروآ  تایاور  لوا  شخب  رد  هک  تیاور 
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هلـصاف مالـسلا  مهیلع  همئا  نامز  رد  اریز  تسا ؛ رظان  لماش و  ام  یلعف  عضو  هب  دشاب  اهنآ  رودـص  نامز  هب  رظان  هکنآ  زا  شیب  تایاور  نیا 

. دوب هدـشن  عطق  یلکب  مه  زاب  دنتـشاد ، هک  یتیدودـحم  اب  هعماج ، اب  مالـسلا  مهیلع  همئا  طابترا  هدوب و  لاح  نامز  زا  رتمک  عیـشت  ننـست و 
رب مالسلا  مهیلع  همئا  حیحـص  یفرعم  تیبلها و  ناوریپ  تمارک  تزع و  تیثیح و  ظفح  عیـشت و  نایک  ظفح  تیعـضو ، نآ  رد  رگا  يرآ ،

نیا هعیش ، ناهج  تیبلها و  تخانش  زا  یمالسا  هعماج  يرود  هلـصاف و  لماوع  شیادیپ  مالـسا و  شرتسگ  اب  زورما  هدوب ، مزال  ناشناوریپ 
امـش تسا و  هدیدرگ  ام  یمتح  تابجاو  زا  گرزب و  فیاظو  زا  اوران  ياهتمهت  اهارتفا و  مکارتم  ياههیال  ندودز  هدـش و  رتمزال  هفیظو 

«. هفیظو يافیا   » ای هیقت »  » دییوگب هک  دیراتخم  نآ  يراذگمان  رد 

: زیمآ طایتحا  ياهاوتف  ماما و  مکح 

ظفح دروم  رد  نیدـهتجم  اهقف و  زا  یـضعب  ياوتف  دوجو  اب  هک : تسا  نیا  درک ، حرطم  ناوتیم  ماـما  مکح  هنیمز  رد  هک  يرگید  شـسرپ 
تسیچ اهزامن  نیارد  عجارم  نیا  ِنیدلقم  هفیظو  دیآیم ، شیپ  هقف  رد  توافتم  شنیب  ود  هک  تنـسلها ، تعامج  ماما  هب  ادتقا  رد  طایتحا 

؟ دننکلمع هنوگچ  دیابو 
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همه رب  نیاربانب ، دننک ، یم  دییأت  ار  نآ  اهقف  عجارم و  همه  تسا و  یقافتا  اهزامن  نیا  رد  ندومن  تکرـش  ادـتقا و  بابحتـسا  لصا  خـساپ :
کی ماجنا  ماما و  مکح  زا  تیعبت  تهج  رد  درک ، دنهاوخ  دیلقت  هدنیآ  رد  دـننکیم و  دـیلقت  هک  یعجرم  ره  زا  ایند و  هشوگره  زا  نایعیش 

دوخ زامن  دنتسین ، قفاوم  ماما  اب  انبم  رد  هک  یعجارم  نیدلقم  یهتنم  تسا ، يرورـض  مزال و  اهزامن  نیا  رد  روضح  دکؤم ، بحتـسم  لمع 
هار مینکیم و  لمع  نینچنیا  يرایـسب  دراوم  رد  هک  هنوگنامه  دنهدیم ؛ ماجنا  تهج  ود  ره  زا  ار  دوخ  هفیظو  دننکیم و  هداعا  ًاطایتحا  ار 

رازههد تعکر و  رازه  باوـث  بیترت ، هب  اـهنآ ، رد  زاـمن  تعکر  ره  هک  مارحلادجـسم  یبنلادجـسم و  رد  هژیو  هب  مینیزگیمرب ؛ ار  طاـیتحا 
. دراد ار  تعکر 

دریذـپیم و قّقحت  طایتحا  هب  لمع  اهزامن  نیا  رد  روضح  اب  هرـس  سدـق  لحار  ماما  مکح  ساسا  رب  هتـشذگ و  بلاطم  هب  هجوت  اـب  هچرگ 
فالخ هب  ملع  تروص  رد  یتح  لالِه ، تیؤر  هلأـسم  رد  هک  هنوگناـمه  دـیآیم . باـسح  هب  طاـیتحا  فـالخ  هک  تسا  روضح  نیا  كرت 
تیعبت رد  طایتحا  تسا ، رادروخرب  نآ  زا  کسانم  نکر  ود  ناونعب  نیفوقو  هژیو  هب  جـح  لاـمعا  هک  یتیمها  اـب  يواـتف و  زا  یـضعب  قبط  )

ّتیعبت و مدع  دشابیم و  تنس  لها  تاضق  يوس  زا  هرداص  مکح 
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77 ص :
. تسین زیاج  نانآ  مکح  فالخ  رب  ندومنلمع 

: اوتف نایب  ای  مکح  رودص 

حرطم زین  هتـشذگ  ياملع  ياواتف  یهقف و  بتک  رد  هقباـس و  هب  قوبـسم  تسا  ياهلأـسم  ماـما  مکح  نیا  هک : تسا  نیا  شـسرپ  نیرخآ  و 
: دیامرفیم هللا  همحر  رهاوج  بحاص  هک  هنوگنامه  دناهداد . اوتف  مه  يزامن  نینچ  هداعا  موزل  مدـع  هب  ماما ، هدومرف  قبط  یتح  هدـیدرگ و 

(1) ةولَّصلا »...  ِهِذه  ةَداعا  بوُجُو  مَدَع  يواتَْفلا  َو  صوُصُّنلا  رِهاظ  َّنا  َُّمث  »
رب هچنآ  یلو  تسین  دیدرت  ياج  اهقف ، يوس  زا  هتشذگ و  نورق  رد  اوتف ، ِتروص  هب  هلأسم  ِندوب  حرطم  تفگ : دیاب  شـسرپ  نیا  خساپ  رد 
هب یهقف  عباـنم  رد  خـیرات و  لوـط  رد  عوـضوم  نیا  هک  تسا  نیا  دـناسریم ، ار  شتیمها  دـشخبیم و  زاـیتما  يواـتف  ریاـس  زا  ماـما  مـکح 
رد تسا و  هتـشادن  يزورب  روهظ و  چـیه  لمع  ماقم  رد  نیاربانب  یلمع . يارجا  و  مکح »  » تروص هب  هن  هدوب و  حرطم  اوتف »  » کـی تروص 

دادعت دناهدیدرگ ، هنیدم  هکم و  دراو  هرمع  يارب  جح و  مسارم  رد  ناهج  رـسارس  زا  هنالاس  هک  هعیـش  رفن  رازهاهدص  نایم  زا  خیرات  لوط 
دادعت زا  دیاش  اوتف  نیا  هب  ناگدننک  لمع 
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78 ص :
زا سپ  هک  دوب  مکح  نیا  رودص  دناهتسنادن و  اهزامن  نیا  رد  روضح  هب  فظوم  ار  دوخ  هاگچیه  تسا و  هدوب  رتمک  تسد  کی  ناتـشگنا 
هک دـیامن  ریگمـشچ  هدرتسگ و  نانچنآ  ار  دـجاسم  اهزامن و  رد  نایعیـش  روضح  دروآ و  دوجو  هب  یفرگـش  میظع و  لّوحت  تسناوت  اهنرق 

. دنهدیم رارق  عاعشلاتحت  ار  ناناملسم  ریاس  یهاگ 
تسا و هدومن  افیا  ار  هلأسم  نیا  هب  هیملع  ياههزوح  نیـسردم  نیدـهتجم و  اـهقف و  نداد  هّجوت  رد  يرثؤم  شقن  مکح  نیا  هک  هنوگناـمه 
یـسررب و يرتدـیدج  رظنم  زا  رتقیمع و  دـید  اب  ار  عوضوم  هرـس  سدـق  ماما  مکح  نداد  رارق  وگلا  اـب  هدـنیآ  عجارم  نیدـهتجم و  ًاملـسم 

. دومن دنهاوخ  رداص  اوتف  نآ  ساسارب 
املع و هکلب  هعیـش  ياهقف  اهنت  هن  هتـشذگ ، ياهنرق  لوط  رد  هک  تسا  يدـشر  ناملـس  دروم  رد  وا  مکح  دـننام  ماما  مکح  نیا  هصـالخ ،

تینیع یلمع و  رثا  ياراد  نونکاـت  اوتف  نیا  یلو  دـناهداد . اوتف  یبـنلا » ّباـس   » ندوـب مدـلارودهم  دادـترا و  هب  زین  تنـس  لـها  نادنمـشناد 
لها هعیـش و  یثیدـح  عبانم  رد  ناوارف  ثیداحا  نایم  رد  هدوب  یثیدـح  ای  یهقف و  بتک  يالبال  رد  هدوب  ییاوتف  اریز  تسا ؛ هدوبن  یجراـخ 

. تنس
ار ام  ناشلامیظع  ربمایپ  تمرح  کته  هک  هاگنآ  دندمآ و  نآرق  مالسا و  فاصم  هب  نانمشد  هک  هاگنآ  میدید  و 
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زونه نامز  تشذگ  اب  هک  تخیر  ورف  ناشماک  هب  ار  رابتحاضف  تسکـش  نیگآرهز  خلتتبرـش و  هنوگچ  ماما  مکح  دنداد ، رارق  فدـه 
تسا هدش  دراو  ناشرکیپ  رب  هک  ار  ماما  مکح  ریشمش  قیمع  مخز  دناهتـسناوتن  مه  زونه  دسریم و  شوگ  هب  ناشهّجـض  هلان و  يادص  مه 

. دنشخب مایتلا 
ًاّیَح ُثَْعُبی  َموَیَو  َتام  َموَیَو  ِدلُو  َموَی  ِهیَلَع  ُمالَّسلاَو 
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وت ياضر  هک  رایـشوه  اسراپ و  راکزیهرپ و  ناسنا  نآ  ایلوا ، قدص  فلخ  نآ  نحتمم و  حلاص  دبع  نآ  ام  لحار  دـئاق  ماما و  هب  اراگدورپ !

لماش لزان و  ار  دوخ  لضف  تمحر و  تشادـن  ساره  لکـشم  چـیه  زا  وت  هار  رد  دوب و  وت  رطاخ  هب  شاینمـشد  یتسود و  تسجیم و  ار 
كاپ حور  هب  رفاو  بیصن  دناهتشگ  وا  يربهار  تیاده و  لومشم  هک  ینارگشالت  ششوک  نارگتدابع و  تدابع  نایجاح و  جح  زا  امرف و 

هماج تسا  یهلا  میظع  مسارم  نیا  زا  یمالـسا  تّما  يرادربهرهب  و  یمیهاربا » ّجـح   » مایق اـنامه  هک  ار  وا  گرزب  يوزرآ  و  اـمرف ! دـیاع  وا 
! ناشوپب لمع 

- یلاعلا هّلظ  ّدم  ياهنماخ - هَّللا  ۀیآ  ترضح  مایپ  زا 
یمالسا  بالقنا  مّظعم  ربهر 
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زکرم هرابرد 

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

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

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

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

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

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

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

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

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

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

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

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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