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« یمالسا بالقنا  ینیمخ و  ماما   » تالاقم هعومجم  رب  يدمآرد  : 1

یکی هب  اهنآ  هدمع  شخب  اریز  .منیزگرب  ار  یمالسا » بالقنا  ینیمخ و  ماما   » مان دیـسر  مرظن  هب  دوخ ، تالاقم  زا  هعومجم  نیا  يارب 
ياتسار رد  یمالسا و  بالقنا  ياضف  رد  زین  اهنآ  هک  تسا  مالـسا » ناهج   » هب عجار  مه  هلاقم  دنچ  .دراد  صاصتخا  ناونع  ود  نیا  زا 

هدش هتـشون  راوگرزب  ماما  نآ  يالاو  ياهنامرآ  ندرک  هدایپ  روظنم  هب  ینیمخ و  ماما  دـنلب  راکفا  زا  هتفرگ  ماهلا  و  بالقنا ، تیمکاح 
تسه ینیمخ  ماما  مان  اج  ره  دنـشابن ، کیکفت  لباق  مه  زا  یمالـسا » بالقنا   » و ینیمخ » ماما   » ناونع ود  نیا  دسر  یم  رظن  هب  .تسا 
يارب ناونع ، ود  نیا  ًاملسم  .دیامن  یم  یعادت  نهذ  هب  يرگید  ناونع  ود  نیا  زا  یکی  ندینش  زا  و  تسا ، حرطم  یمالـسا  بالقنا  مان 

بالقنا هب  خیرات ، هک  هزادنا  نامه  هب  دیدرگ و  دهاوخ  لیلحت  هیزجت و  طبـض و  تبث و  مه  اب  ناهج ، مالـسا و  خیرات  رد  مه  هشیمه 
یم لئاق  تمظع  ینیمخ » ماما   » يارب نآ ، زا  رتشیب  دیاش  و  تبسن ، نامه  هب  دهد  یم  تیمها  نآ ، زا  یشان  تاعبت  راثآ و  و  یمالـسا ،

بالقنا مه ، یمالسا  بالقنا  تسا ، نرق  درم  ینیمخ  ماما  .دناد  یم  هوکـشاب  بالقنا  نیا  نابنج  هلـسلس  راذگناینب و  ار  وا  اریز  دوش ،
نرق نایاپ  رد  ینیمخ ، ماما  .تسا  نرق 

بالقنا دیآ ، یم  رامش  هب  مالسا  دّدجم  متح ، روطب  مهدزناپ  نرق  زاغآ  و  يرمق ، يرجه  مهدراهچ 

رد دیدرت  لباقریغ  نشور و  یلصفرس  نرق و  نیا  رد  مالسا  یگنهرف  یـسایس و  تایح  دیدجت  یمالـسا و  رکفت  يایحا  مه ، یمالـسا 
صخشم بالقنا  زا  دعب  لبق و  اب  ار  ثداوح  نامز و  داد و  رارق  مالسا  ناریا و  یعطقم  خیرات  أدبم  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  مالسا  خیرات 

یمالسا تابالقنا  تالوحت و  رب  يرورم  .درک 

تـشونرس رد  دوخ ، ریثأت  تردـقو  تیمها  تبـسن  هب  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  تسا  هداد  خر  يرایـسب  تابالقنا  تالوحت و  مالـسا ، رد 
، نآ میهافم  زا  حیحص  نییبت  مالسا و  هب  یکیدزن  تبـسن  هب  اریز  یفنم  ریثأت  هچ  تبثم و  ریثأت  هچ  تسا  هداتفا  ر�وم  نیملـسم  مالـسا و 

هدرب شیپ  هب  ار  نیملسم  لاوحاو  عاضوا 
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ریثأـت اهناملـسم  عضو  رد  یمالـسا ، قیاـقح  میهاـفم و  زا  يرود  تبـسن  هب  سکع ، هب  اـی  تسا ، هداد  هوـلج  وـکین  ار  مالـسا  هرهچ  و 
تالوحت تابالقنا و  کی  کی  هک  تسین  نآ  لاجم  اجنیا  رد  .تسا  هدومن  میـسرت  مالـسا  زا  دنـسپان ، يا  هرهچ  هدراذگ و  بولطمان 

یبایزرا ار  مالسا  خیرات  ر�وم  مهم و 

ار نآ  تبثم  ای  یفنم  ریثأت  دربراک و  دودـح  ادا و  ار  بـالقنا  ره  قح  اـت  دراد ، باـتک  دـنچ  اـی  کـی  فیلأـت  هب  زاـین  دوخ  هک  مینک ،
ترجه مالسا ، خیرات  رد  مهم  لوحت  نیلوا  .مادک  ره  راثآ  زا  یخرب  هب  هراشا  اب  مینک  یم  دای  ار  اهنآ  زا  یتسرهف  اهنت  ام  دنک ، نشور 

درک زاب  ییاج  ناهج ، یسایس  هنحص  رد  مالـسا  يارب  دروآ و  نوریب  اوزنا  زا  ار  مالـسا  هک  تسا ، هدوب  هنیدم  هب  هکم  زا  مرکا  لوسر 
مالسا و تیمکاح  نارود  دیاب  ار  ترجه  زا  سپ  نارود  .تفرگ  رارق  مالسا  خیرات  أدبم  مالسلا  هیلع  یلع  هراشا  هب  رطاخ  نیمه  هب  و 
یکم و ياه  هروس  تایآ و  رد  لوحت ، نیا  تسناد ، يدابع  ماکحا  هدـمع  شخب  عیرـشت  هکلب  یـسایس و  یعاـمتجا و  نیناوق  عیرـشت 
و ینآرق ، روس  تاـیآ و  زا  هتـسد  ود  نیا  قرف  ناـیب  ماـگنه  ًـالومعم  نآ  حرـش  تسا و  دوهـشم  ًـالماک  یمالـسا ، نیناوق  رد  یندـم و 

ِتلحر لّوحت ، نیمود  .ددرگ  یم  ریرحت  عیرشت ) نارود  : ) تسخن نارود  رد  هقف » خیرات   » رد زین  خوسنم و  خسان و  هلأسم  رد  یهاگ ،
زا يرایـسب  دادترا  دننام  نآ  ياهدـمایپ  تفالخ و  ماظن  رارقتـسا  و  ترجه ، مهدزای  لاس  رد  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

هریزج زا  نوریب  رد  یمالـسا  تاحوتف  زاـغآ  و  برعلا ، هریزج  ِنورد  رد  نیدـترم )  ) هّدر لـها  اـب  اهناملـسم  ياـهگنج  برع و  لـیابق 
.ناریا قارع و  ماش و  رد  صوصخب  برعلا 

لوسر ادخ و  صن  زا  یچیپرس  تماما و  ماظن  زا  لودع  هعیش ، هدیقع  هب  تفالخ  ماظن  هک  اجنآ  زا 

دادـترا و تکرح  اب  تفالخ  ماظن  عطاق  هزرابم  هب  دانتـسا  اب  تنـس  لـها  اـما  تسا ، یفنم  نآ  هب  تبـسن  نایعیـش  هاگدـید  تسا ، هدوب 
هدوب دقع  ّلح و  لها  ياروش  زا  یشان  تفالخ  هک  نیا  رّوصت  هب  برعلا و  هریزج  برغ  قرـش و  رد  مالـسا  رکـشل  یپایپ  ياهتفرـشیپ 

تماـما ماـظن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  تلحر  زا  سپ  رگا  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  .دـنا  هدرمـش  شزرا  کـی  ار  نآ  تـسا ،
نایم زا  یـسایس  یهقف و  تافالتخا  هنیمز  دش ، یم  رتنـشور  ینآرق  میهافم  یمالـسا و  ماکحا  فراعم و  قیاقح و  تفای ، یم  رارقتـسا 

دنمزاین بلطم  نیا  یسررب  هک  دروخ ، یم  مقر  يرگید  هنوگ  هب  ناهج  تشونرـس  هجیتن ، رد  .دیدرگ و  یم  گنر  مک  ای  تفر و  یم 
یثحب

یلع یخیرات ، هاگدید  زا  هچرگ  .دوب  مالسلا  هیلع  یلع  رب  تفالخ  رارقتـسا  موس و  هفیلخ  هیلع  مدرم  مایق  موس ، لوحت  .تسا  افوتـسم 
هک دنا  هدیقع  نیا  رب  نایعیـش  یلو  تماما ، ماظن  ساسارب  ّصن و  رایعم  اب  هن  دیـسر و  تفالخ  هب  مدرم  تعیب  رارـصا و  اب  مالـسلا  هیلع 

تلحر زا  اـهلاس  تشذـگ  زا  سپ  بیترت  نیدـب  .تسا و  هدوب  تماـما  ماـظن  ناـمه  ینعی  قح  هب  لـطاب  زا  مدرم  تشگرب  لوحت ، نیا 
یم ار  يراد  هنماد  ثحب  زین  بلطم  نیا  .تسا و  هتفرگ  رارق  دوخ  یعقاو  ریـسم  رد  مالـسا  رگید  راب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

.دبلط

، وا تفـالخ  یخیراـت  ظاـحل  زا  و  تسه ، هدوب و  مراـهچ  هفیلخ  اهناملـسم ، روـهمج  هاگدـید  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  لاـح ، ره  رد 
يور تفالخ  لومعم  رایعم  نامه  اب  وا  تسا و  هدوب  نآ  زا  شیپ  ياهتفالخ  دادتما 
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یم ماما  ار  وا  تفالخ ، مایا  زا  لبق  ترـضح ، نآ  ِّصاخ  نایعیـش  لاح ، نیع  رد  تماما ، ماظن  ساسارب  و  ّصن ، رایعم  اب  هن  دمآ و  راک 
ود ره  مالـسلا ، هیلع  یلع  تفالخ  تفگ : دیاب  دنتـسیرگن و  یم  وا  هب  تفالخ ) هن  و   ) تماما هدید  هب  مه  تفالخ  لاح  رد  دنتـسناد و 

یلع تفالخ  نارود  رد  اهناملسم  دیاب  هدعاقلا  یلع  .دوب و  هدرک  دونـشخ  یـضار و  فلتخم  هاگدید  ود  اب  ار  تیلقا  تیرثکا و  هورگ 
ّتیفیک هب  هجوت  اب  سکع ، هب  یلو  .دندیـشچ  یم  ار  مالـسا  دنمـشزرا  ماـظن  نیریـش  معط  هدرک  یط  ار  یـشوخ  راگزورمالـسلا  هیلع 
نیقرام نیطـساق و  نیثکان و  فلتخم  ياههورگ  هک  یخلت  عیاـقو  هب  هجوت  اـب  يو و  زا  شیپ  هفیلخ  لـتق  زا  سپ  وا  ندـمآ  راـک  يور 

هیلع یلع  دندرک ، ناورهن ) نیّفـص و  لمج ،  ) نینوخ گنج  هس  ریگرد  ار  یمالـسا  هعماج  نوگانوگ  ياه  هزیگنا  اب  دندروآ و  دـیدپ 
هب تداـبع  بارحم  رد  ماجنارـس  نآ ، لاـبند  هب  دـسرب و  دوخ  دـنلب  ـالاو و  فادـها  هب  تساوخ  یم  هک  ناـنچ  تفاـین  تصرفمالـسلا 

تداهش اب  اهناملسم  دیسر و  تداهش 

هریت ود  اب  هّیما » ینب   » ینارمکح نارود  تفاـی : همادا  نرق  کـی  بیرق  هک  دنتـشاذگ  یخلت  کـیرات و  نارود  هب  اـپ  مالـسلا  هیلع  یلع 
ناتـسود و هک  یلع ، صاخ  نایعیـش  اهنت  هن  هک  تسا  هیما » ینب   » تفـالخ زاـغآ  نیارباـنب ، مراـهچ ، لّوحت  .شا  « یناورم  » و ینایفـس » »
یـسایس و دادبتـسا  ِنارود  نیمه  رد  دنچ  ره  .دـندرب  جـنر  نآ  زا  اهناملـسم ، قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  ینعی  تیب  لها  ماع  نارادـفرط 

دوخ هب  مجع ، رب  برع  يرترب  يداژن و  گنر  هک  یموق ،

دیدرگ ثعاب  رما  نیمه  تفای و  همادا  سلدـنا ، ات  نآ ، برغ  رد  صوصخب  مالـسا ، روشک  فارطا  رد  مالـسا  تاحوتف  هنماد  تفرگ ،
یم رظن  هب  .تسا  لّمأت  ياج  لـیلحت و  هیزجت و  لـباق  دوخ  هک  دـننک  یباـیزرا  تبثم  ار  نارود  نیا  مالـسا ، ناـخروم  زا  يا  هدـع  هک 

مک و ِتبثم  تالّوحت  همه  اب  نارود ، نیا  لاح ، ره  هب  .نآ  نطاب  مالـسا و  حور  هن  هدوب و  مکاح  مالـسا  رهاوظ  نارود ، نیا  رد  دـسر 
لوحت .دـیدرگ  يرپس  سابع » ینب   » تفالخ ِندـمآ  راک  يور  و  يوما »  » تفالخ ضارقنا  اـب  نآ ، خـلت  رایـسب  ثداوح  رایـسب و  یفنم 

و مالـسلا » مهیلع  تیب  لها   » مان هب  هکلب  هن ، ربمغیپ ، تیب  لها  یتسود  هب  رهاظت  شیارگ و  اب  دوب  سابع  ینب  تفـالخ  رارقتـسا  مجنپ ،
اب نایناریا و  يرای  هب  سابع  ینب  دمحم .) لآ  نم  یـضر   ) دـشاب اهناملـسم  تیاضر  دروم  هک  دّـمحم  لآ  زا  يدرف  تموکح  هیعاد  هب 

باتک رد  هلمج  زا  .تسا  هدـمآ  اهباتک  رد  یگنهرف  یـسایس و  دـُعب  زا  نآ  حرـش  هک  دـندمآ ، راک  يور  یناریا ، گـنهرف  هب  شیارگ 
یـسایس و شرتسگ  ياج  هب  نآ ، نیریـش  خـلت و  تاعبت  همه  اب  سابع ، لآ  تفالخ  .يرـصم  نیما » دـمحا  رتکد   » هتـشون مالـسا  وترپ 
سیـسأت و فیلأت و  هنیمز  دیدرگ ، مالـسا  رد  یمیظع  یگنهرف  لوحت  أدبم  دوب ، هداتفا  قافتا  ًالبق  هک  یمالـسا  تاحوتف  رد  تفرـشیپ 

يرصم و يدنه و  یناریا و  ینانوی و  مولعو  گنهرف  اب  ییانشآ  یمالسا و  مولع  ِتفرشیپ 

ات ًابیرقت  یگنهرف ، تکرح  نیا  تفرشیپ  .دیدرگ  مالسا  رد  فینـصت  فیلأت و  راک  زاغآ  ثعاب  ماجنارـس  هدرک و  مهارف  ار  للم  رگید 
ندز اجرد  دوکر و  راچد  ًاجیردت  مراهچ  نرق  زا  سپ  تشاد و  همادا  نرق  هس 
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يارب شناد  ملع و  رازاب  قنور  ثعاب  اهنت  هن  یسابع ، تفالخ  .تفر  ضارقنا  فعض و  هب  ور  متفه  نرق  رد  لوغم »  » هلمح اب  دیدرگ و 
، دیدرگ تنس  لها  اهناملسم و  روهمج 

ماما رقاب و  ماما  نارود  رد  هک  میناد  یم  ام  .دـش  ریخ  أـشنم  تفـالخ -  هاگتـسد  تساوخ  فـالخرب  زین -  تیب  لـها  ناوریپ  يارب  هک 
يروط هب  درک ، ادیپ  تیمسر  یملع ، طیحم  رد  تفرگ و  جضن  تیب  لها  راکفا  تایاور و  مود ) نرق  لوا  همین   ) مالـسلاامهیلع قداص 
شقن  » ناونع تحت  هیرشن  نیمه  هرامـش 32  رد  هک  هلاقم  کی  رد  نم  .درک  یم  تباقر  رگید  بهاذـم  اب  مراهچ  موس و  نرق  رد  هک 

« مالسا یملع  تضهن  رد  قداص  ماما 

ناماما ندـیناسر  تداهـش  هب  نامه  سابع » ینب   » نارود ِکیرات  گنن و  ياـه  هکل  زا  .ما  هتخادرپ  تقیقح  نیا  حرـش  هب  دـش ، پاـچ 
دالوا موصعم و 

ینب  » نارود طاقن  نیرتکیرات  زا  هک  نیا  امک  تسا  يراسگیم  ینارتوهـش و  بعل و  وهل و  طاسب  شرتسگ  زین  افلخ و  تسد  هب  ربمغیپ 
نب یلع  نبدیز   » تداهش هعجاف  نآ  زا  سپ  البرک و  هعجاف  هیما »

هب یلع » نبدیز   » تداهش و  نایفـس » یبا  لآ   » تموکح هب  نیـسح ، ماما  تداهـش  تشاذگ : ار  دوخ  رثا  مادک ، ره  هک  تسا  « نیـسحلا
نانآ ندـمآراک  يور  و  سابع » لآ   » تاغیلبت يارب  ار  هنیمز  نآ ، هباشم  تایانج  تیانج و  ود  ره  .داد و  ناـیاپ  ناورم » لآ   » تموکح
برغ رد  داضتم ، شیارگ  ود  اب  یلّوحت  بقع  ولج و  نرق  مین  دودـح  اـب  ساـبع ،» لآ   » تفـالخ لـیاوا  رد  مشـش ، لوحت  .درک  مهارف 

« لخاد نمحرلادبع   » مان هب  هیما » ینب   » زا نت  کی  رارف  اب  سلدنا  رد  يوما » تراما   » ندـمآ راک  يور  لوا ، داتفا : قافتا  مالـسا  ناهج 
تموکح سیسأت  و  سلدنا »  » هب یقیناود » روصنم   » تسد زا 

رایسب یمالسا  نّدمت  گنهرف و  ملع و  رازاب  قنور  ثعاب  هک  تسا  اجنآ  رد  یسابع  تفالخ  زا  لقتسم 

نرق همین  ات  یتح  و  سلدـنا ، رد  يوما  تفالخ »  » ای و  تراما »  » نارود ضارقنا  ات  مجنپ و  نرق  ات  نآ  راثآ  دـیدرگ و  بذاج  بلاج و 
« سلدنا رد  مالسا  بورغ   » یمالسا و تموکح  ضارقنا  و  يرجه ، مهن 

سلدنا رد  یمالسا  تلود  خیرات  شزرا  اب  باتک  هلمج  زا  سلدنا ، رد  مالسا  هب  طوبرم  ياهباتک  رد  دیاب  ار  نآ  حرش  تشاد و  همادا 
اپورا و مالـسا و  نایم  یلپ  بیجع  قافّتا  نیا  .درک  هظحالم  دلجم ، رد 5  یتیآ » دمحملادبع   » همجرت و  نانع » هّللادبع  دـمحم   » فیلأت

اب اپورا  ییانشآ  هلیسو 

اب هک  یمود  قافّتا  اما  .تشاد  یّنس  يوما و  شیارگ  ًهدمع  یگنهرف ، یـسایس و  میظع  لوحت  نیا  يراب ، .دیدرگ  یمالـسا » گنهرف  »
دوب نایـسیردا »  » يولع تضهن  انامه  داتفا ، قافّتا  برغ  رد  نادـناخ ، نیا  هلیـسو  هب  تیب و  لها  هب  صاخ  هفطاع  اب  یعیـش و  شیارگ 

طسوت هک  ینونک ) برغم  روشک   ) یمالسا ياقیرفا  هطقن  نیرت  یبرغ  رد 

یّنـس نانآ ، یبهذـم  یهقف و  رکف  دـنچ  ره  داد و  خر  مالـسلا » هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هّللادـبع  نب  سیردا  »
رضاح رصع  ات  هک  دوب  مأوت  تیب  لها  هب  دیدش  فطاوع  اب  اما  یکلام ، بهذم  اب  دوب ،
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ثعاب تیب ، لـها  هب  تـالیامت  فطاوع و  نیمه  .دـنناد  یم  هعیـش  ار  دوخ  ناـنآ  دروخ و  یم  مشچب  تّدـشب  برغم  رد  فطاوع  نیا 
نایم زا  نایسیردا ، زا  سپ  برغم  رب  مکاح  ياه  هلسلس  رثکا  هک  دیدرگ 
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قرـش و رد  نآ  زا  سپ  یمک  .هقباس  لاس  دـصراهچ  دودـح  اـب  ینونک  يولع  هلـسلس  هلمج  زا  دـنیآ ، دـیدپ  نسحلا » ینب   » نییولع و
لآ  ) نانآ زا  هریت  کـی  دـندش و  ادـیپ  ریازجلا ) یبیل و  رد   ) یطارفاریغ یطارفا و  ياهـشیارگ  اـب  جراوخ  ياـه  هلـسلس  اـقیرفا  طـساوا 
ود نیا  يریگرد  تباقر و  .دمآ  یم  رامش  هب  یمالسا  ياقیرفا  رد  یلّوحت  نامز  نیا  رد  زین  نآ  هک  دنتـشاد  ینارمکح  يدنچ  متـسر )

همادا نرق  دنچ  ات  برغم ، نامکاح  سلدنا و  نامکاح  نایم  رد  شیارگ 

هدمآ و راک  يور  اقیرفا  رد  میتفگ  هک  جراوخ  ياههورگ  اب  یـسابع و  تفالخ  نارادـفرط  اب  برغم  نامکاح  نیب  نینچمه ، تشاد و 
روشک رد  هیضابا »  » مان هب  جراوخ  يایاقب  هک  نیا  امک  دنتسه ، یقاب  زونه  یبیل  سنوت و  ریازجلا و  رد  نانآ  ناوریپ  یلو  دنتفر  نایم  زا 

زا هریت  کی  اهنت  تسا و  هدوب  گنرمک  لوا  نرق  هس  زا  دـعب  نورق  رد  هقرف  نیا  شقن  یلک  روطب  یلو  .دـنراد  تیمکاح  زونه  ناـمع 
يرکف و یـسایس و  ياـهداضت  نیا  .دـنا  هدـنام  یقاـب  نونکاـت  دنتـسه  رتلدـتعم  جراوـخ  ياـه  هریت  همه  زا  هـک  هیـضابا »  » ینعی ناـنآ 

سمل لباق  رضاح ، رصع  ات  اقیرفا ، ناناملسم  نایم  رد  یگنهرف ،

یعیـش گنر  نیدّـحوم  تکرح  برغم ، رد  هتبلا  .تسین  دوهـشم  نادـنچ  اـقیرفا  رگید  طاـقن  رد  برغم ، روشک  زجب  دـنچ  ره  تسا ،
تهج رد  هک  متفه ، لوحت  .دـشاب  یم  دوهـشم  شیب  مک و  نآ  راثآ  تسا و  لّـصفم  نآ  حرـش  هک  يرگ » یفلـس   » شیارگ اـب  هتـشاد 

رد .دوب  مالسا  ناهج  برغ  قرش و  رد  یعیش ، گنهرف  اب  یسایس  تردق  ود  رارقتسا  انامه  داتفا ، قافتا  تیب » لها   » گنهرف شرتسگ 
تردق هب  قرش ، رد  مراهچ : نرق  زاغآ 

تفالخ رارقتسا  برغ ، رد  اما  .تشاد  همادا  مجنپ  نرق  همین  ات  هک  یمالسا ، تفالخ  زکرم  دادغب »  » رد ناریا و  رد  هیوب » لآ   » ندیـسر
زا .تفای  همادا  مشـش  نرق  ات  دیدرگ و  رقتـسم  رـصم »  » رد زاغآ و  ینونک » سنوت   » اقیرفا لامـش  طسو  زا  هک  دوب  نییمطاف »  » تماما و 

زکرم دادـغب  رد  رتشیب  همه  زا  اج و  همه  رد  هعیـش  یملع  ياـه  هزوح  دـندرب و  دوس  يرـشع  ینثا  نایعیـش  ًهدـمع  هیوب » لآ   » تردـق
رهـش نامه  رد  ًهدمع  هعیـش »  » بهذم مولع  تسا و  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  لیـصفت  هب  عیـشت  خیرات  رد  هک  درک  ادـیپ  قنور  تفالخ 

رکف و ساسارب  مالـسا ، ناهج  برغ  رد  نییمطاف »  » ندیـسر تردـق  هب  اما  .دـیدرگ  یم  سیردـت  فیلأت و  تفاـی و  شرتسگ  جاور و 
ّتبحم و اما  دیدرگن ، ریگارف  نییمطاف »  » تموکح ورملق  رد  یتح  رکف ، نیا  هچرگ  دوب و  هیلیعامـسا »  » مان هب  و  يرگ » ینطاب   » هشیدنا

.تسا یقاـب  رـصم  رد  نآ  راـثآ  نونکاـت  هک  داد  شرتـسگ  قرـش  رد  هکلب  و  مالـسا ، ناـهج  برغ  رد  ار  ربـمغیپ  تیب  لـها  هب  هقـالع 
سپ یکدنا  و  يرمق ، يرجه  لاس 656  رد  دادغب  طوقس  لوغم و  هلمح  اب  یمالسا  قرش  رد  هیلیعامـسا »  » تکرح زا  یـشان  تالوحت 
ًهدمع هقرف و  دنچاب  نمی  ناریا و  اقیرفا و  دنه و  رد  قرفتم  تیلقا  تروص  هب  و  دومن ، لوفا  مک  مک  تشاد و  همادا  هیروس ، رد  نآ  زا 

يراکشآ زراب و  یگنهرف  یسایس و  شقن  چیه  دهد و  یم  همادا  دوخ  تایح  هب  نونکات ، هیناخاقآ »  » و هرُهب »  » هقرف ود  اب 
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هک هدرک  یم  يزاب  ار  یمهم  شقن  هراومه  رـضاح  رـصع  ات  هیوب » لآ   » زا سپ  هک  یماما » یعیـش   » شیارگ فالخرب  .درادن  هدهع  هب 
یگدرتسگ رب  هوالع  یعیش ، تکرح  تضهن و  ود  نیا  رگید  راکـشآ  قرف  .دید  میهاوخ  لوغم ، هلمح  زا  سپ  تالوحت  رد  ار  نآ  رثا 

قرش رد  نآ  ناوریپ  دایدزا  هوالع  هب  نآ و  زج  لاجر و  ثیدح و  ریسفت و  هقف و  زا  هیماما  بهذم  رد  شتابعش  مامت  اب  یمالسا  مولع 
تسد تنوشخ  رورت و  هب  زاغآ ، زا  هیلیعامسا  هقرف  هک  تسا  نآ  ناریا ، رد  نونکات  نآ  تردق  همادا  هوالع  هب  مالـسا و  ملاع  برغ  و 

یم هدومن و  تیاعر  قطنم ، شناد و  ملع و  هار  زا  ار  دوخ  توعد  تناتم و  تناما و  شمارآ و  هراومه  هیماما  هفئاط  هک  یلاـح  رد  دز 
هدرک و ظفح  هراومه  روج  ياهتموکح  اب  ار  دوخ  هزرابم  ّتنس  هک  نیا  اب  دشاب ، نآ  تفرشیپ  زار  ءاقب و  ّرس  رما  نیمه  دیاش  دیامن و 
یـسایس و ظاحل  زا  ار  نیملـسم  مالـسا و  تشونرـس  هک  مالـسا ، خـیرات  رد  متـشه  لوحت  .تسا  هدادـن  يراکـشزاس  هب  نت  هاـگچیه 
و دادغب »  » طوقس زا  سپ  ًهدمع  يرمق و  لاس 616  رد  لوغم  هلمح  زا  انامه  درب ، طاطحنا  هب  ور  ار  مالـسا  درک و  نوگرگد  یگنهرف 
، لوحت نیا  رکذ  لباقریغ  كدـنا و  ِتبثم  رایـسب و  یفنم  تاعبت  راثآ و  هرابرد  .دوش  یم  زاغآ  رد 656  سابع » لآ   » تفالخ ضرقنا 
یملع و راثآ  هدـمع  شخب  دـصرددص و  مالـسا ، یـسایس  تردـق  یلک ، روطب  .دراد  ثحب  ياج  مه  زونه  دـنا و  هتفگ  رایـسب  نخس 
هب ياهتنس  بادآ و  قالخا و  یمالسا و  تیصخش  شنم و  تفر ، نایم  زا  لوغم  تسد  هب  اهناملسم  ریگمشچ  یگنهرف  ياهدرواتـسد 

صوصخب یمالسا  للم  همه  دروآ  تسد  هک  اهناملسم  هتـشذگ  نورق  ثیراوم  نینچمه ، ماگنه و  نآ  ات  مالـسا  ردص  زا  هدنام  ياج 
یحور طاـطحنا  یگتخاـبدوخ و  گرزب ، ناـخروم  زا  یخرب  هدـیقع  هـب  تـفر و  ناـیم  زا  دوـب ، اـهبرع  رگید  نایرــصم و  ناـیناریا و 

نارود ات  دش و  زاغآ  ماگنه  نآ  زا  اهناملسم 

دوب زکرمتم  دادغب  هفیلخ  رد  هک  مالسا  تما  تدحو  رایعم  تسایس و  هزاریش  یسایس ، ظاحل  زا  .تسا  یقاب  نآ  راثآ  نانچمه  ینونک 
زا

، دندوبن تفالخ  نآ  میلست  یمالسا ، برغ  قرش و  رد  اجنآ ، اجنیا و  رد  ییاهتیلقا  دنچ  ره  تفر ، نایم 

، مالسا قرش  رد  نآ ، زا  سپ  .دش  یم  هدرمش  مالسا  يارب  یتردق  دادغب  تفالخ  لاح ، ره  هب  یلو 

توافتم ياهماظن  یمـالک و  یهقف و  نوگاـنوگ  بهاذـم  اـب  یعیـش و  ینـس و  فلتخم  ياهـشیارگ  اـب  داـضتم  قرفتم و  ياـهتموکح 
یناریا و نیطالس  ِنآ  زا  قرـش  رد  هدمع  تردق  دنچ  ره  دنتفر ، نایمزا  دندمآ و  دوجو  هب  یپرد  یپ  نوگانوگ  ياهمان  هب  یـسایس و 

هباشم یعضو  زین  مالسا ، ناهج  برغ  .دوب  داژن  كرت 

.تسا هتفای  همادا  نونکات  هک  تشاد  هبلغ  نآ  رب  یّنس »  » رّکفت یبرع و  رصنع  دنچ  ره  تشاد ،

اب دـنمورین  ماـظن  ود  ماـمت ، يرواـبان  رد  اـسآ و  هزجعم  روط  هب  اـت  تشاد ، همادا  يدـنا  نرق و  ود  دودـح  اـت  عضو ، نیا  مهن ، لّوـحت 
، دومن خر  مالسا ، ناهج  لامش  قرش و  رد  ًاجیردت  ینس » یعیش و   » شیارگود

ًادعب  ) تراما و تنطلس و  ماظن  لوا ، .تسویپ  دنه ) هراق  هبـش   ) مالـسا زور  نآ  ناهج  نیرت  یقرـش  رد  ود ، نآ  هب  یموس  ماظن  ًادعب  و 
رد ینونک  هیکرت )  ) يزکرم يایسآ  رد  نامثع » لآ  ( » تفالخ
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رب ق ) 923 ه .  « ) میلس ناطلس   » هرطیس زا  سپ  هک  دوب ، یّنـس  دیدش  شیارگ  اب  یـسابع » تفالخ   » ضارقنا زا  سپ  نرق » کی   » دودح
« یمالسا تفالخ  ماظن   » ناونع هب  ًامسر  ناتسبرع ، رصم و  هیروس و 

.داد شرتسگ  ار  دوخ  یگنهرف  یسایس و  تردق  ورملق  اقیرفا  اپورا و  فان  ات  تفرگ و  ار  دادغب  تفالخ  ياج  ًاجیردت  دش و  هتخانش 
نرق لوا  ثلث  رد  لوا ، للملا  نیب  گـنج  زا  سپ  هک  نیا  اـت  دز  یم  ار  لوا  فرح  مالـسا ، ناـهج  رد  نرق  دـنچ  اـت  یناـمثع  تفـالخ 

روشک کی  یبرع و  روشک  زا 20  شیب  هب  نآ  ورملق  دیـشاپ و  مه  زا  سیلگنا »  » ًهدمع اهییاپورا و  گنرین  اب  يرمق  يرجه  مهدراهچ 
.دیدرگ میسقت  كرت ،

اما دوبن  ریگمشچ  یگنهرف ، ظاحل  زا  یلو  يوق  رایسب  یسایس  ظاحل  زا  یمالسا ، یّنس  ماظن  نیا 

ماـظن مود ، .تشاد  هدـهع  هـب  ار  هدـمع  شقن  نرق ، دـنچ  فرظ  مالـسا ، زا  تیاـمح  یّنـس و  یمالـسا  رکف  دربـشیپ  رد  لاـح ، ره  رد 
یمالسا ناریا  رد  يرمق ، يرجه  مهد  نرق  زاغآ  مهن و  نرق  نایاپ  رد  هیوفص  یهاشداپ 

ياهیریگرد اب  و  یّنس »  » شیارگ اب  راکشآ  تیدض  اب  و  يرشع » ینثا  یعیش   » طرفم دیدش و  شیارگاب 

ثحب دروم  ًادعب  هک   ) ربمغیپ تیب  لها  هب  باستنا  تدایس و  ياعدا  اب  هیوفص  تنطلس  ینامثع .» تفالخ   » دوخ یّنس  ياتمه  اب  ناوارف 
لمع نادب  تشاد و  هیماما  هعیش  بهذم  زا  دصرددص  تیامح  هیعاد  درک ) ادیپ  ناوارف  نافلاخم  نارادفرط و  تفرگ و  رارق  ناخّروم 

يایـسآ رهنلاءاروام و  ات  مالـسا  قرـش  هدـمع  شخب  رد  ینامثع »  » ماظن شوداـشود  ًاجیردـت  یـسایس  ظاـحل  زا  ماـظن ، نیا  .درک  یم 
زا سپ  هک  يروط  هب  داد ، شرتسگ  ار  یعیـش  رکف  گنهرف و  یگنهرف ، ظاحل  زا  اما  .درک  ادـیپ  شرتسگ  دـنه  ياهزرم  ات  یطـسو و 

تیاور و ثیدح و  لوصا ، هقف و  مولع  .دوب  هتفاین  شرتسگ  هیاپ  نیا  ات  هیماما  هیعش  مولع  گنهرف و  هاگ  چیه  هیوب  لآ  ییالط  نارود 
ینثا هیماما  بهذـم   ) تیب لها  بهذـم  هب  دـهعت  اب  یعیـش و  رکف  اب  هتبلا  درک  تفرـشیپ  هداعلا  قوف  نافرع ، هفـسلف و  مالک و  لاـجر ،
ناریا تختیاـپ  فرـصت  ناریا و  هـب  بّـصعتم  ياـهکبزا  هـلمح  اـب  نرق  ود  دودـح  زا  سپ  يوفـص  تنطلـس  ماـظن  دـنچ  ره  هیرـشع .)

رد هک  دوب  هیراجاق  هلـسلس  رت  ماود  اب  همه  زا  هک  داد  رگید  یعیـش  تنطلـس  ياهماظن  هب  ار  دوخ  ياج  اـما  تفر  ناـیم  زا  ناهفـصا ) )
هب تبسن  راجاق ، هلسلس  .دیدرگ  ضرقنم  يولهپ » ناخاضر   » طسوت مهدراهچ  نرق  لوا  همین  رد  رادیدپ و  يرجه  مهدزیس  نرق  زاغآ 

دوب و فیعض  یگنهرف  ظاحل  زا  مه  یسایس و  ظاحل  زا  مه  يوفص ، هلسلس 

ماظن و  ینامثع » تفالخ   » ماظن رارقتـسا  زا  سپ  ياهلاس  هک  یموس  ماظن  اـما  .داد  تسد  زا  ار  روشک  قرـش  لامـش و  زا  یمهم  شخب 
یّنـس و شیارگ  اب  دوب  دـنه  هراق  هبـش  رد  رومیت » ریما   » نادـناخ نایرومیت ، تنطلـس  رارقتـسا  انامه  دـمآ  راـک  يور  یناریا ، تنطلس 

.دوبن ریگمشچ  یگنهرف  ظاحل  زا  تشاد و  ناسون  یسایس  ظاحل  زا  هک  یعیش  تالیامت  اب  یهاگ 

رد تسبرد  هراق  هبش  تفر و  نایم  زا  سیلگنا »  » تسد هب  ق )  . (1275ه خیرات رد  يرجه  مهدزیس  نرق  رخاوا  رد  ماجنارس  هلسلس ، نیا 
يرجه مهدراهچ  نرق  مود  همین  رد  هک  نیا  ات  .تفرگ  رارق  نانآ  هضبق 
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هب مه  یمالسا  روشک  ًادعب  يدنه و  و  یمالسا ، روشک  ود  هب  روانهپ ، روشک  نآ  اما  تفای  تاجن  رامعتسا  لاگنچ  زا  دنه  مدرم  مایق  اب 
ساـسح و هـقطنم  نآ  رد  اهناملـسم  مـه  زوـنه  دراد و  هـمادا  عـضو  نـیا  نونکاـت  و  دـش ، میـسقت  شدـالگنب  ناتـسکاپ و  روـشک  ود 

رد نانآ  هدنیآ  دنرادن ، یشخب  نانیمطا  عضو  بوشآرپ ،

یم ادخ  دَْعب .» نم  ُلبق و  نم  رمألا  هّللو   » تسا روآ  سأی  زیگنا و  فسا  رایـسب  دـنه »  » روشک رد  ماهبا و  راچد  شدالگنب  ناتـسکاپ و 
رب هوالع  هک  هباحص » هاپس   » تیباهو و هزات  ياه  همغن  اب  ًاصوصخم  دماجنا ، یم  اجک  هب  دنه » هراق  هبش   » رد مالسا  تشونرس  هک  دناد 

هعیش و  » گنج تسا و  هدرب  هحلسا  هب  تسد  یتدیقع ، گنج 

، مه یـسایس  ظاحل  زا  و  فیعـض ، یمالـسا  گنهرف  ظاحل  زا  مدرم ، نیا  هک  یلاـح  رد  .تسا  هتخادـنا  هار  یفَلَـس » یّنـس و   » و ینس »
« یمالسا ماظن   » رارقتسا اب  نانآ  يوس  زا  تسا و  کیئال »  » رصانع تسد  رد  تردق 

، اهیدنه زا  ار  اهناملـسم  هزیگنا  نیمه  هب  گرزب ، ناتـسکاپ  روشک  ناراذگناینب  و  دندش ، ادج  دنه »  » زا نآ ، يوزرآ  هب  اهناملـسم  هک 
هب ور  یمالـسا  ماظن  ناهاوخاوه  دنچ  ره  .ناریا  رد  یمالـسا  ماظن  رارقتـسا  زا  سپ  صوصخب  دوش  یم  هزرابم  تّدشب  دـندرک ، ادـج 

هرمعتسم ایسآ  اقیرفا و  یمالسا  طاقن  زا  يرایسب  دنه ، هراق  هبش  زا  دعب  لبق و  نارود ، نیمه  رد  .دنتسه  دایدزا 

هیکرت رد  زین  ناریا و  رد  ار  تیطورـشم  ام  ناخّروم  ًالومعم  مهد ، لوحت  .منک  یم  ثحب  اهنآ  يدازآ  هب  عجار  ًادعب  هک  دوب  ناییاپورا 
دُعب ود  ره  رد  دـنچ  ره  دـشاب  لوحت  کی  دـناوت  یم  یگنهرف  یـسایس و  ظاـحل  زا  هتبلا  هک  دـنناد ، یم  لوحت  کـی  زاـغآ  یناـمثع ،
ههد ود  یکی  اب  ناـمزمه  ًاـبیرقت  .تسا  هداد  همادا  دوخ  تاـیح  هب  مه  یمک  تدـم  هدوب و  رت  فیعـض  یـسایس  ظاـحل  زا  و  فیعض ،
لاس رد  .دیـسر  هجیتن  هب  تفرگ و  جوا  یمالـسا  روشک  ود  نیا  رد  یمالـسا  ینـشاچ  اب  اپورا و  زا  رثأت  اب  تیطورـشم  رکف  فـالتخا ،

ناریا رد  هطورشم  تموکح  ماظن  يرمق   1324

راک ماجنارـس  دوب  هناگیب  زا  رکف  لصا  نوچ  و  دوب ، رتشیب  نآ  مسر  زا  نآ  مسا  اما  تفای ، تیمـسر  ینامثع »  » رد نآ  زا  شیپ  يدنا  و 
، یمالسا هلداع  تموکح  زا  یشخب  ناونع  هب  نآ  زا  تدشب  ًارثکا  هک  نید  ياملع  داتفا و  کیئال ، ماظن  یبرغ و  رکف  نایماح  تسد  هب 

سپ صوصخب  تسایس  هنحص  زا  دندرک  یم  تیامح 

هب شخب  يدازآ  لوحت  زاغآ ، رد  رگا  نارود  نیا  نیاربانب ، دـندش  هدـنار  نوریب  اهیـسیلگنا ، کمک  هب  ناخاضر  ندـمآ  راک  يور  زا 
، مهدزای لوحت  .داد  رارق  ثحب  دروم  لوحت ، کـی  ناونع  هب  مه  ار  ماـظن  نآ  دـیاب  هک  دـیماجنا ، دادبتـسا » ماـظن  هب   » دـمآ یم  راـمش 
: هرهچ ود  اب  هیکرت  رد  ناریا و  رد  دادبتـسا  ماظن  رارقتـسا  اقیرفا و  یبرع و  ياهروشک  دنه و  رد  هسنارف  سیلگنا و  رامعتـسا  رارقتـسا 

شیارگ اب  كروتاتآ »  » يدادبتـسا ماظن  نآ ، زا  ییاقیرفا  یبرع و  ياهروشک  ندش  ادج  ینامثع و  تفالخ  ضارقنا  زا  سپ  هیکرت  رد 
ندنار نوریب  و  کیئال »  » طرفم

یملع سرادم  لیطعت  ینید و  رهاظم  زا  يریگولج  یمالسا و  ياهتکرح  هیلک  بوکرـس  تموکح و  تسایـس و  هصرع  زا  یّلکب  نید 
ششوپ رد  شرهاظم  مامت  اب  ییاپورا  گنهرف  شرتسگ  هرخالاب  یمالسا و 
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دنچ ره  دراد  همادا  تدـشب  نونکاـت  نآ » نارـس   » رد تموکح و  ماـظن  هندـب  رد  عضو  نیا  .دـمآ  راـک  يور  یکرت ، تیلم  تیموـق و 
رد یمالـسا  موسر  بادآ و  هب  مزلم  دنتـسه و  ناملـسم  نانچمه  هیکرت  مدرم  دربب و  نایم  زا  ار  مالـسا  تسناوتن  كروتاتآ )  ) تکرح

ینیب شیپ  تسا و  شرتسگ  هب  ور  مه  یسایس  مالسا  رکف  هک  نیا  امک  ییاپورا ، هرهچ 

شـشوپ اب  یناخاضر  دادبتـسا  ناریا ، رد  اما  .دتفیب  یمالـسا  ماظن  نارادـفرط  تسد  هب  تموکح  تسایـس و  دوز ، ای  رید  هک  دوش  یم 
یسایس و دُعب  رد  هطورشم ، ماظن  هرخسم  گنرمک و 

سپ دنچ  ره  تفر ، یم  شیپ  یمالسا ، رهاظم  گنهرف و  اب  مالسا و  اب  تیدض  تهج  رد  تدشب  یگنهرف 

درک و ادـیپ  فعـض  یمالـسا ، دـض  تردـق  نیا  ناـخاضر ، رارف  اـب  ناریا و  هب  نیقفتم »  » موـجه مود و  یللملا  نیب  گـنج  عورـش  زا 
هلاس هاجنپ  هلـسلس  نیا  زین ، وا  رارف  اب  هک  نیا  ات  دـیامن  لرتنک  ار  ناهاوخ  مالـسا  نید و  ياملع  رگید  تسناوتن  اهلاس  اـت  اضردـمحم 

هتـشذگ ياهماظن  اب  نآ  هسیاقم  ددص  رد  کنیا ، هک  تفای  رارقتـسا  یمالـسا  ماظن  دـیدرگ و  ضرقنم  مه ، یمالـسا  ياهـشزرا  دـض 
ناریا رد  یمالـسا ، يروهمج  ماـظن  نیا  دـنچ  ره  یمالـسا ؛ يروهمج  ماـظن  رارقتـسا  مهدزاود  لوحت  .میتـسه  یمالـسا  ياـهروشک 

نیا رد  جردنم  تالاقم  رد  راصتخا و  هب  اج  نیا  رد  هک  ام  تاحیضوت  اب  اما  ناریا ، صاخ  تسا  یلوحت  رهاظ  هب  درکادیپ و  تیمکاح 
بالقنا کی  بالقنا ، نیا  هک  دید  میهاوخ  تسا  هدمآ  لیصفت  هب  هعومجم 

حیجرت ام  درادن و  صاصتخا  ناریا  هدودحم  هب  تسا و  مالسا  ناهج  لک  هب  تبسن  ریگارف  یمالسا 

یمالسا بالقنا  ياه  هنیمز  لوا  .مینک  نایب  زارف  دنچ  یط  ار  بلطم  نیا  میهد  یم 

زا سپ  هدمآ و  دیدپ  مالـسا  هارمه  لقتـسم ، یمالـسا  تموکح  ریگارف و  یمالـسا  ماظن  رارقتـسا  هشیدـنا  ای  یـسایس  مالـسا  رکف  - 1
نرق اـت  دـش  هتفگ  ًـالبق  هک  روط  ناـمه  ترـضح ، نآ  زا  سپ  تسا و  هدیـسر  روهظ  هّصنم  هب  هنیدـم ، رد  ًـالمع  مرکا  لوسر  ترجه 

نیوانع اهمان و  هب  فلتخم و  ياه  هنوگ  هب  مهدراهچ 

روانهپ روشک  مالسا  مان  هب  یتموکح  هاگیاپ  نیرخآ  تسا و  هتشاد  نایرج  مالسا  ناهج  رد  توافتم 

رهاظتم هک  ناتسبرع  رد  دوعـس  لآ  تموکح  زجب  تشادن  دوجو  رگید  مالـسا  مان  هب  یتموکح  ًالمع  نآ ، ضارقنا  اب  هک  دوب  ینامثع 
هعیـش و یّنـس و  ياـه  هقرف  هلمج  زا  یمالـسا  قَِرف  فـالتخا  هشیر  ًـالوصا  .تسا 2 - یمالـسا  تاررقم  هب  دـهعت  یعدـم  مالـسا و  هب 

ياه هریت  اب  جراوخ 

یـصاخ تموکح  زا  يوحن  هب  اهنآ  زا  مادـک  رهو  تسا  هتفرگ  تأـشن  تموکح  رد  فـالتخا  زا  نونکاـت ، مالـسا  ردـص  زا  فلتخم ،
.تسا هتشاد  تقفاوم  ای  تفلاخم  مکاح  ماظن  اب  تیامح و 

عون کی  یـسایس و  رکف  عون  کی  زا  ًهدـمع  یمالـسا » بالقنا   » ینعی ریخا  لوحت  زا  شیپ  الاب  رد  هدـش  دای  تالوحت  هکنیا  اـمک  - 3
رد تسایس و  زا  یشان  ار  بهاذم  تافالتخا  لک  هک  تسین  نیا  نخس  نیا  ینعم  .تسا  هتفرگ  همشچرس  یتموکح  ماظن  صاخ  شنیب 

تسایس هدودحم 
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توافتم ياههاگدید  یسایس و  تافالتخا  اه ، هقرف  شیادیپ  یلصا  أشنم  هک  تسا  نآ  دارم  هکلب  مینادب 

دنا و هتفرگ  شیپ  ار  یـصاخ  هار  مالک  هقف و  ورملق  رد  مادک  ره  اه ، هقرف  شیادیپ  زا  سپ  هتبلا  هک  تسا  هدوب  تموکح  ماظن  هرابرد 
یسایس رکفت  يراب ، .تسا 4 - هدوبن  تموکح  رد  رظن  فـالتخا  زا  یـشان  همه  تسا و  یعیبـط  يرما  یهورگ  نورد  ِتاـفالتخا  نیا 

هدوبن ادج  مالسا  زا  هاگ  چیه  مالسا ، رد  تموکح  ماظن  ینید و  یبهذم و 

رتشیب رد  برغ ، زا  دیلقت  هب  تسایس  زا  نید  ییادج  کیئال و  ماظن  هک  تسا  يرصع  هدیدپ  نیا  تسا و 

.دننک و یم  هدرک و  تیامح  نآ  زا  دنا و  هداد  نت  نآ  هب  نایارگبرغ  برغ و  نارادفرط  ًهدمع  دـیدرگ و  حرطم  یمالـسا  ياهروشک 
ماظن تیمکاح  رکف  لوغم ، هلمح  لیاوا  رد  یتح  مالسا ، رتسب  رد  هنرگ 

هدرمش ناملسم  ره  یمالسا  تیوه  زا  یئزج  هتشاد و  دوجو  نیملسم  همه  نیب  رد  هراومه  یمالسا ،

ياهتموکح یتح  .دنا  هدروخ  یم  فسأت  لوغم  تسد  هب  تفالخ  ضارقنا  زا  اهناملسم  و  تسا ، هدش  یم 

راعش دوخ ، ذوفن  ریز  مدرم  بلج  يارب  دنا  هتشادن  مه  ینید  شیارگ  هک  یمالسا  ياهروشک  رب  مکاح 

« هانپ مالسا   » و رادم » مالسا   » ار دوخ  ناهاشداپ  و  هفالخلاراد »  » ار دوخ  تختیاپ  دنا و  هداد  یم  مالسا 

مومع نهذ  رد  یمالسا  تموکح  رکف  ندوب  يزاکترا  خوسر و  زا  یکاح  دوخ  نیا  .دنا و  هتسناد  یم 

نیا هب  یمالسا  عماوج  شیارگ  و  دوعوم » يدهم   » مان هب  صاخشا  یپایپ  ياهمایق  هک  نیا  امک  .تسا 5 - اهناملسم 

هب دـنا و  هدرب  یم  رـس  هب  یمالـسا ، حـلاص  تموکح  راظتنا  اـب  وزرآ و  رد  هراومه  اهناملـسم  هک  تسا  نخـس  نیا  د�وم  همه  اـهتوعد 
زا نانآ  رتشیب  هک  زین ، تیودهم  نایعدم  .دنا  هتفگ  یم  کیبل  اهادن  نآ  هب  دنک  یم  نیمأت  ار  نانآ  يوزرآ  اهتوعد  نیا  هک  نآ  روصت 

دندوب و ربخاب  اهناملسم  یناهنپ  يوزرآ  نیا  زا  دنا ، هتشاد  ار  تیب  لها  هب  باستنا  تدایس و  ياعدا  یلو  دنا  هتساخرب  تنس  لها  نایم 
.تفرگ یم  رارق  مه  ًاـبلاغ  دریگ و  رارق  مدرم  هماـع  شریذـپ  دروم  اـت  دـنتخاس  یم  گـنهامه  مدرم ، ياـهوزرآ  اـب  ار  دوخ  توـعد 

نشور ًالماک  ار  تقیقح  نیا  اقیرفا  رد  صوصخب  مالسا ، ناهج  رسارس  رد  اهمایق  نیا  خیرات  یسررب 

اب مالسا  خیرات  شکاشک  رد  یمالسا ، تموکح  سدقم  رکف  نیا  .دراذگ 6 - یمن  یقاب  يدیدرتو  کش  هنوگ  چیه  ياج  دنک و  یم 
ار دوخ  هار  ییاهزارف  بیشن و 

دیدج و ياهتضهن  هنیمز  دنچ  یلماوع  هک  دیسر  يرمق  يرجه  هدراهچ  هدزیس و  نرق  هب  ات  دومیپ 

رامعتسا لوا ، لماع  .درک  راداو  مالسا  توعد  هب  ار  یگرزب  نایعاد  ناحلصم و  دروآ و  مهارف  ار  یلکشتم 

نآ زا  مهدزای  لوحت  رد  ًالبق  هک  دوب  یمالـسا  ياهروشک  رـسارس  رب  برغ  یگنهرف  یماظن و  یـسایس ، هرطیـس  لـماوع ، نآ  زا  یکی 
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، نیا زا  شیپ  نرق  ود  دودـح  زا  دـنه  هراق  هبـش  نیا ، زا  شیپ  نرق  راهچ  هس  زا  یمالـسا  قرـش  ياهروشک  يزنودـنا و  .میتفگ  نخس 
ای دودح  نیمه  رد  زین  اقیرفا  هراق  یمالسا ، ياهروشک 
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هرمعتسم و ًامسر  نیا ، زا  شیپ  نرق  کی  دودح  زا  یطسو  يایـسآ  ياهروشک  .دندمآرد  اپورا  رامعتـسا  هب  رت ، بقع  رتولج و  یمک 
یم ماجنا  دوخ  هرطیس  تحت  ياهناملسم  هرابرد  دنتسناوت  یم  هچره  نارگرامعتسا ، .تفرگ  رارق  ناملسمریغ  ياهسور  فرصت  تحت 

هطبار نیا  رد  هک  دوب  برغ  رامعتسا  ياه  هیاپ  رارقتسا  هیام  مالسا ، ملاع  برغ  قرش و  زا  اج  همه  رد  تیحیسم  ریشبت  توعد  دنداد ،
همه یمالسا  فاقوا  ناملسم و  ناملاع  هیملع ، ياه  هزوح  دباعم ، دجاسم و  .تسا  هظحالم  لباق  رامعتـسالاو » ریـشبتلا   » سیفن باتک 

ياهروشک رد  نیا ، رب  هوالع  .تفرگ  یم  رارق  نارگرامعتسا  يدعت  زواجت و  دروم  اج 

زا لسن  دنچ  دندرک و  یم  دربن  یمالساریغ  یمالسا و  زا  معا  ینید  هدیقع  لصا  اب  نیا ، زا  شیپ  لاسداتفه  دودح  زا  یطـسو  يایـسآ 
نیچ نامکاح  متس  هرطیس و  تحت  نرق  راهچ  زا  شیب  یلیخ  نیچ ، ناناملسم  دندومن  امن  وشن و  ینیدال  داحلا و  ياضف  رد  اهناملـسم 

لالقتسا رهاظ  هب  دنچ  ره  رگید  یخرب  ناتسبرع و  ینامثع ، روشک  ناریا ، دننام  لقتسم  ياهروشک  اما  .دندوب 

تشونرس رد  اکیرما  رخآ  ياهلاس  هسنارف و  مه  یهاگ  ناتسلگنا و  هیـسور ، ياهروشک  هراومه  دندوب و  هتـسباو  عقاو  رد  اما  دنتـشاد 
دیدرگ یم  رهاظ  زور  هبزور  اهروشک  نیا  رد  ناهنپ ، یمسرریغ و  و  راکشآ ، یمسر و  رامعتسا  موش  راثآ  .دندومن  یم  تلاخد  اهنآ 

زا مدرم ، دش و  یم  هدرب  امغی  هب  اهروشک  نیا  یعیبط  عبانم  درک ، یم  ادیپ  ذوفن  مدرم  هشیدـنا  گنهرف و  موسر و  بادآ و  هیلک  رد  و 
.دندوبن شیب  يا  هدرب  یگنهرف  يداصتقا و  یسایس و  ظاحل 

رش زا  ییاهر  یصالخ و  يارب  شالت  هب  ار  رویغ  ناناملسم  نآ ، خلت  تاعبت  رامعتسا و  لماع  نیا 

هک درب  مان  ناوت  یم  نآ  زا  شیپ  یتح  ریخا و  هلاس  دص  رد  ار  ناملسم  رادمامز  رادمتسایس و  ملاع و  اهدص  .درک  یم  راداو  رامعتسا 
نیا زا  نت  دنچ  مان  هتبلا  .دنا  هدیشون  تداهش  تبرش  نانآ  زا  يرایسب  هدرک و  تمواقم  مایق و  رامعتسا  يور  هبور  دوخ ، ناوت  دح  رد 
هّللا هیآ  يریازج ، رداقلادبع  ریما  دننام  دنراد ، تخانـش  رفن  دنچ  نامه  زا  اهنت  ناملـسم  مدرم  هدـماین و  رتشیب  خـیرات  نتم  رد  ناربهر 

نیدلا لامج  دیس  يزاریش ، نسحدّمحم  ازریم 

؛ رگید نت  دنچ  بطق و  دیس  انب ، نسح  خیش  سیداب ، نبدیمحلادبع  هدبع ، دمحم  خیش  یناشاک ، مساقلاوبا  دیـس  هّللا  هیآ  يدابآدسا ،
يا همش  .دیامن  یم  یفرعم  ام  هب  ار  رامعتسا  دض  ربهر  اههد  مان  هدزرامعتسا ، ياهروشک  نیا  کی  کی  خیرات  یـسررب  هک  یلاح  رد 

همجرت و  یمالسالا » ملاعلا  رضاح   » باتک رد  نآ ، زا  شیپ  يرهطم و  داتسا  زا  ریخا  هلاس  دص  یمالـسا  ياهتـضهن  باتک  رد  نانآ ، زا 
نیا ماـمت  نم ، رظن  هب  .دروخ  یم  مشچ  هب  اـهروشک  نآ  کـی  کـی  لالقتـسا  خـیرات  رد  و  نیملـسم » زورما  اـی  مالـسا  ون  ملاـع   » نآ

رامعتسا و هرطیس  هجیتن  همه  یبالقنا ، ناربهر  نآ  شیادیپ  اهمایق و  اهتضهن و 

ییاسانـش و یبالقنا  ياهتیـصخش  نآ  يرامعتـسا و  دض  ياهمایق  نیا  مه  زاب  تسا  بوخ  هچ  .تسا  هدوب  نآ  ربارب  رد  لمعلا  سکع 
.دنریگ رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  دوش و  هتشون  باتک  هلاقم و  اهنآ  هرابرد 
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دیدج ياهشناد  مولع و  مود ، لماع 

يوس زا  يدـمع  هئطوت  کی  دـنچ  ره  تسا ، لوا  لـماع  زا  یـشان  هک  ناحلـصم ، نآ  شیادـیپ  اهتـضهن و  اـهمایق و  نیا  رگید  لـماع 
زا دیدج  ياهشناد  مولع و  اب  انـشآ  هدرک و  لیـصحت  لسن  صوصخب  نیملـسم  مالـسا و  تنایـص  انامه  دیآ ، یمن  رامـش  هب  رامعتـسا 

ناملسم ناناوج  زغم  رد  بهذم ، لرتنک  نودب  دنب و  دیق و  یب  هک  دوب  اهـشناد  مولع و  نآ  هبذاج  رد  ندش  مضه  ندش و  بلج  رطخ 
داجیا يارب  نانآ  دادعتسا  مدع  اهشناد و  نآ  حیحص  یقلت  يارب  نانآ  یبهذم  تاینهذ  یگدامآ  مدع  هب  هجوت  اب  دیدرگ و  یم  دراو 

هک نیملسم  نیب  رد  نیب  عقاو  ملاع و  رصانع  دوجو  تردن  ای  نادقف  اب  هنافـسأتم  یمالـسا و  دیاقع  اب  مولع  نآ  نیب  یقطنم  یگنهامه 
لاح هب  زین  نونکا  مه  هتشاد  دوجو  هتـشذگ  رد  لماع  نیا  .دننک  كاپ  مولع  نآ  هیحان  زا  یـشان  تاهبـش  زا  ار  ناناوج  ناهذا  دنناوتب 

هک تسا  یگنهرف  مجاهت  نامه  زا  یـشخب  نیا  و  دـهد ، یم  رارق  موجه  رطخ و  دروم  ار  یمالـسا  بادآ  دـیاقع و  تسا و  یقاب  دوخ 
ناریا رد  اهنت  هن  کنیا 

يردق هب  رطخ  نیا  تسا و  حرطم  ینامسآ  نایدا  همه  نایم  رد  هکلب  مالسا  ناهج  حطس  رد  هک  یمالسا 

زوسلد ياهتیصخش  رگید  بالقنا و  ربهر  لحار و  ماما  ياهییامنهار  زا  یشخب  هک  تسا  مهم  ساسح و 

بـالقنا ربهر  هدومرف  هب  اـی  یگنهرف » مجاـهت   » اـب سدـقم  داـهج  نیا  ناـنچمه  تسا و  هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  بـالقنا  لاـح  هب 
بالقنا مالـسا و  يارب  رطخ  نیرتگرزب  رامعتـسا و  شکرت  ریت  نیرخآ  نآ ، هک  .دـشاب  هتـشاد  دـیاب  دراد و  همادا  یگنهرف » نوخیبش  »

یبرغ ياهماظن  اب  ییانشآ  موس ، لماع  .تسا 

اهناملسم يرادیب  هیام  لاح  نیع  رد  دروآ  دراو  مالـسا  ملاع  هب  ناوارف  ياهنایز  دنچ  ره  یبرغ  رامعتـسا  میرگنب  فاصنا  هدید  هب  رگا 
هک ار  ندمت  یقرت و  لالقتـسا و  يدازآ و  هار  دـندش و  انـشآ  یبرغ  ياهماظنو  مولع  اهتفرـشیپ و  اب  هتفر  هتفر  اهناملـسم  .دـیدرگ  مه 

ناملسم ناربهر  زا  يرایسب  اذهل  دندروآ و  رطاخ  هب  هرابود  دندوب  هدرب  دای  زا  رامعتـسا  هرطیـس  ینادان و  لهج و  هبلغ  هجیتن  رد  ًابلاغ 
یـسایس و ياهتکرح  زا  رثأتم  علطم و  اـپورا  لاوحا  عاـضوا و  زا  يداـبآ  دـسا  نیّدـلا  لاـمج  دّیـس  دـننام  هدراـهچ  هدزیـس و  نرق  رد 
ییانـشآ و هک  تسا  نیا  هتکن  نآ  دوزفا و  نآ  رب  دـیاب  ار  يا  هتکن  اـما  تشاد  موتکم  دـیابن  ار  تقیقح  نیا  یلب  .دـندوب  نآ  یگنهرف 

هک نانآ  هک  نیا  لوا  تروص  دیشخب : رمث  هنوگ  ود  هب  اپورا ، نّدمت  زا  ناربهر  نآ  ّرثأت 

یمالسا ياهتنس  هب  دندمآ و  دوخ  هب  اهناملسم  یگداتفا  بقع  ّتلذ و  زا  دنتشاد  یمالسا  ّتیمح  قرع و 

يدابآدسا و نیدـلا  لامج  دیـس  نم  رظن  هب  هک  دـندرک  یم  توعد  هتفر  تسد  زا  یمالـسا  يدازآ  لالقتـسا و  هب  ار  مدرم  هتـشگرب ،
ياهتفرشیپ زا  نانآ  .تسناد  هرمز  نیا  زا  دیاب  ار  ینیمخ  ماما  همه  نایاپ  رد  يدودوم و  يالعالاوبا  ءانبلا و  نسح  هدبع و  دمحم  خیش 

زا یخرب  دنچ  ره  دندرک  ظفح  ار  یمالـسا  تیـصخش  شنم و  تلاصا  دوخ  مایق  رد  دندشن و  قرغ  نآ  رد  اما  دـنتخومآ  سرد  اپورا 
نیّدلا لامج  دّیس  نانخس 

تفگ میهاوخ  هک  نانچ  هتبلا  هک  تسا  یبرغ  یسارکومد  يدازآ و  عون  کی  هب  توعد  زا  یکاح  يدابآدسا 
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تموکح تسا و  هتشاد  قرف  ینیمخ  ماما  شور  اب  رگید  یمالسا  ناربهر  زا  يرایسب  وا و  شور  ًاملسم 

.دندوب بلاط  ار  نیملـسم  مالـسا و  هتفر  تسد  زا  تمظع  لالقتـسا و  ًافرـص  هکلب  دنتـشادن  رظن  رد  ار  هیقف  تیالو  يانبم  رب  یمالـسا 
مالـسا و ماـن  هب  دـنچ  ره  دـنتخومآ  یبرغ  تاصخـشم  ناـمه  هب  ار  یـسارکومد  يدازآ و  شور  برغ  زا  هـک  دوـب  نآ  مود  تروـص 

تموکح ماظن  هب  تشگرب  بلاط  رگید  اما  دندرک  زاغآ  ار  دوخ  توعد  نیملسم 

زا ناتسکاپ ، لالقتسا  یلصا  ناحارط  يروهال  لابقا  هلمج  زا  شناتسود و  حانج و  ناتسکاپ ، ناراذگناینب  نم  رظن  هب  دندوبن  یمالـسا 
دیاش .هتفای  لالقتـسا  ياهروشک  رگید  يزنودنا و  سنوت و  برغم و  لقتـسم و  ریازجلا  رد  تسخن  نارادمامز  زین  دـندوب و  هرمز  نیا 

تباقر لاح  نیع  رد  يراکمه و  مه  اب  ارگبرغ  یبهذم و  حانج  ود  هراومه  هنابلط  لالقتسا  ياهتکرح  نیا  همه  رد  مییوگب  تسا  رتهب 
دوجو یمالسا ، بالقنا  رد  مه  تیطورشم و  رد  مه  يداضت  نینچ  زین  ناریا  رد  هک  دنا  هدیدرگ  زوریپ  ارگبرغ  حانج  اهتنم  دنا  هتشاد 

، ارگبرغ ماظن  تیطورشم  رد  تشاد 

دننام یناملسم  تیصخش  هک  ریازجلا  روشک  رد  ًاملسم  دیدرگ ، زوریپ  یبهذم  حانج  بالقنا ، رد  یلو 

فلاخم حاـنج  تسد  هب  هچنآ  هن  دوب  صلاـخ  یمالـسا  ماـظن  هب  تشگرب  رکف  رد  تشاد  رارق  تضهن  سأر  رد  سیداـب  دـیمحلادبع 
ياهتکرح زا  يرایسب  رصم و  ریازجلا و  رد  داضت  نیا  مه  زونه  تفرگ و  تروص 

ود نیب  رد  تفن  تعنص  ندرک  یلم  تضهن  رد  زین  تیطورشم و  نارـس  نایم  داضت  .دراد  همادا  تدشب  مالـسا  ناهج  هنابلط  لالقتـسا 
رارقتسا ترورـض  هشیدنا  نتفرگ  جضن  هب  لماوع ، لیبق  نیا  يراب ، .تسا  هدوب  شیارگ  ود  نیا  زا  ییاه  هنومن  یلم  یناحور و  حانج 

ياهتیعمج بازحا و  اهتـضهن و  درک و  کمک  ناهج ، ياهروشک  رب  مکاح  ياهماظن  همه  زا  ادـج  برغ و  زا  لقتـسم  یمالـسا  ماظن 
: دندوب هداد  رارق  وگلاار  یبرغ  ياه  هویـش  اهنآ  زا  یخرب  دنچ  ره  منک  یم  هراشا  اهنآ  زا  يا  همـش  هب  هک  دـیدرگ  ببـس  ار  یلکـشتم 

یمالسا ياهروشک  رد  ریخا  نرق  یسایس  ياهتکرح 

نرق لیاوا  نرق 13 و  رخاوا  رد  یناغفا  هب  فورعم  يدابآدسا  نیدلا  لامج  دیس  یحالصا  تکرح  - 1

دوب لئاسم  لیبق  نیا  یمالـسا و  تدحو  مالـسا ، يایحا  لالقتـسا ، يرادیب ، هب  اهناملـسم  توعد  رب  ینبم  ًهدمع  هک  يرمق  يرجه   14
رد صوصخب  دیدرگ  لابند  هدبع  دمحم  خیش  شدرگاش  هلیسو  هب  هک 

يرجه مهدراهچ  نرق  لیاوا  رد  نآ  دـییأت  رد  ینامثع و  تفالخ  رخاوا  اب  نراقم  دـنه  هراق  هبـش  رد  تفـالخ  تضهن  .یملع 2 - دُعب 
.ق يافوتم 1356  يرصم  مئازعلاوبا  یضام  خیش  توعد  اب  نامز  نیمه  رد  رصم  رد  تفالخ  تضهن  .يرمق 3 -
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تشذگرد زا  سپ  هک  .اننطو  رئازجلا  انتغل ، هیبرعلا  اننید ، مالسإلا  راعش : هس  رب  ینبم  ریازجلا  رد  سیداب  نب  دیمحلادبع  خیـش  مایق  - 4
توعد هب  دنه  هراق  هبش  ناناملـسم  مایق  .یمالـسا 5 - هن  یبرغ و  هویـش  هب  اما  دیماجنا ، هسنارف  رامعتـسا  زا  روشک  نیا  لالقتـسا  هب  وا 
صلاخ یمالسا  تکرح  کی  دیماجنا و  ناتسکاپ  روشک  لالقتـسا  هب  هک  حانج  یلعدمحم  يربهر  اب  يدنه و  رعاش  فوسلیف و  لابقا 
روشک نآ  لالقتسا  هب  هک  هسنارف  رامعتـسا  زا  برغم  روشک  لالقتـسا  بسک  يارب  وا  لالقتـسا  بزح  یـسافلا و  لالع  مایق  .دوبن 6 -

دنله روشک  رامعتسا  زا  لالقتـسا  بسک  تهج  نآ  رواجم  ياهروشکو  يزنودنا  مدرم  مایق  .یمالسا 7 - ماظن  کی  هب  هن  اما  دیماجنا 
هب هک 

يرایسب رد  هک  رصم  رد  ءاّنبلا  نسح  داتسا  يربهر  هب  نیملسملا  ناوخا  تضهن  .یبرغ 8 - هویش  اب  یلو  دیماجنا  اهروشک  نآ  لالقتسا 
ياهروشک زا 

، سنوت نادوس ، رد  نوگاـنوگ  ياـهمان  هب  نونکا ، مه  یناوخا  هشیدـنا  .درک  ادـیپ  یتاباعـشنا  ًادـعب  تابعـش و  نارادـفرط و  یمالـسا 
هلمج نآ  زا  .دراد و  یماح  ذوفن و  یمالسا  راطقا  رگید  نیوگزره و  ینـسوب  يزنودنا ، يزلام ، ناتـسکاپ ، دنه ، ناتـسناغفا ، ریازجلا ،

داتسا يربهر  هب  دنه  هراق  هبش  یمالسا  تعامج  تکرح 

سیسأت یمالسا و  تیوه  دیدجت  لالقتـسا و  بسک  ياهتکرح  نیرتمهم  هک  اهتـضهن  نیا  نیرخآ  .دـشاب 9 - یم  يدودوم  العالاوبا 
ینیمخ ماما  ترضح  يربهر  هب  ناریا  یمالسا  دنمهوکش  بالقنا  انامه  دوب ، لقتسم  یمالسا  تموکح 

یلک روط  هب  دـیاش  هدـش و  هتـشون  اهباتک  نونکات  نآ  هرابرد  تسا و  هعومجم  نیا  تالاقم  روحم  هک  تسا  هیلع  یلاـعت  هّللا  ناوضر 
تروص ناهج  لک  رد  هکلب  مالـسا و  ناهج  حطـس  رد  نآ  هرابرد  یفنم ، تبثم و  ياه  لیلحت  هیزجت و  تـالاقم و  اـهباتک و  نیرتشیب 

ماما لاح  حرش  نتشون  ددصرد  اجنیا  رد  ام  تسا و  هتفرگ 

تاصخـشم تازاـیتما و  مینک : یم  هراـشا  راو  تسرهف  نآ  دـُعب  دـنچ  هب  اـهنت  میتسین  بـالقنا  هچخیراـت  بـالقنا و  نیا  ربهر  ینیمخ 
ناریا یمالسا  بالقنا 

هلمج زا  ما ، هدرک  ثحب  ماما  تیـصخش  هرابرد  مه  بالقنا و  هب  عجار  مه  هعومجم ، نیا  تالاقم  نمـض  رد  اـهراب  صوصخ  نیا  رد 
ینیمخ و ماما   » هلاقم رد  نینچمه  ییاکیرمآ » مالـسا  يدمحم و  بان  مالـسا   » و وا » تازایتما  ینیمخ و  ماما  تیـصخش   » هلاقم ود  رد 

يزوریپ تیقفوم و  یعطق  لـماع  مه  زاـیتما و  نیرتگرزب  .دوش 1 - یم  هراشا  بلاطم  س�ور  هب  اهنت  اـجنیا  رد  یمالـسا .» رکفت  ءاـیحا 
نیب رد  دـیلقت  تیعجرم  .دوب  مدرم  دـیلقت  عجرم  یمالـسا و  مولع  عماج  هتـسجرب و  یملاـع  نآ ، ربهر  هک  دوب  نآ  یمالـسا ، بـالقنا 

مکح دوخ ، یبهذم  هدیقع  بسحرب  مدرم ، تسا ، رادروخرب  مالک  ذوفن  تسادق و  مارتحا و  نیرتالاب  زا  هعیش ،

هعیش نیب  رد  دیلقت ، عجرم  دنناد ، یم  مارح  ار  نآ  زا  فلخت  لوسر و  ادخ و  مکح  ماما و  مکح  ار  عجرم 
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دشاب و یم  هیعرش  تاهوجو  رد  فرصت  لخد  فرص و  ذخا و  رد  و  مکح ، يوتف و  رد  لالقتسا  ياراد 

نیرتالاب بالقنا ، نیا  يربهر  سپ  .تسین  لوبق  لباق  وا  ياوتف  يالاب  ینوناق  وا و  فرح  يالاب  یفرح 

ناملـسم مدرم  نانیمطا  ثعاب  هتکن  نیمه  دوب و  وا  تیقفوم  لماع  هتکن  نیمه  دوب و  اراد  مدرم  نیب  رد  ار  مالک  ذوفن  ینید و  هاگیاج 
بتکم نادرگاش  زا  نانآ  رتشیب  تعیرش و  ناملاع  نید و  ياملعزا  همه  مه  بالقنا  یلصا  نارای  .دیدرگ 2 - یمالسا  بالقنا  هب 

یلصا نایدانم  نایماح و  نایم  رد  یناحور  ریغ  رصانع  .دندوب  وا  اب  گنهامه  یسایس ، هشیدنا  یهقف و  یملع و  ینابم  ظاحل  زا  ماما و 
هدومن گنهامه  وا  رکفمه  نویناحور  ربهر و  ءارآ  اب  ار  دوخ  هتفریذـپ و  ار  ماما  دـیلقت  تیعبت و  نانآ  رثکا  هک  دـندوب  دایز  بـالقنا ،

تیلم ریثأت  تحت  هک  یناحور  ریغ  رصانع  .دندوب 

میلست ای  هک  دنتشاد  دوجو  دندوب ، یبرغ  زرط  هب  یسارکومد  یتموکح  ماظن  رادفرط  بهذمزا و  يادج 

مکاح ماظن  یگنوگچ  رد  هقیلـس  فالتخا  ای  یلم  یبهذم و  هشیدـنا  داضت  ظاحل  نیا  زا  دـنتفرگ و  رارق  اوزنا  رد  ای  دـندش و  بالقنا 
ریازجلا رد  هلمج  زا  یمالسا  ياهروشک  رسارس  رد  نونکا  مه  و  الاب ، رد  هدش  دای  ياهبالقنا  رثکا  رد  هک  نانچ  کیئال  یبهذم و  نیب 

بالقنا دروم  رد  دراد ، هتشاد و  دوجو  تدشب  رصم  و 

، دمآ یم  لمع  هب  برغ ، رد  نانآ  نایماح  يوس  زا  هکلب  یبرغ و  رکفت  نایماح  يوس  زا  هک  شـشوک  شالت و  همه  اب  ناریا  یمالـسا 
بالقنا يوق  رایسب  درف و  هب  رـصحنم  يربهر  لولعم  زین  نیا  هک  دنام ، نوصم  ینورد  داضت  زا  بالقنا ، ظاحل  نیا  زا  داتفین و  رگراک 

: تفگ یم  ینیمخ  ماما  هک  .درک  هدهاشم  یمومع ، یهاوخرظن  نیلوا  رد  یمالـسا  ماظن  نیا  مان  رد  ناوت  یم  ار  داضت  نیا  هنومن  .دوب 
« یمالسا يروهمج  »

دیاب هتبلا  .یمالـسا  کیتارکومد  يروهمج  ای  کیتارکومد  يروهمج  دـنتفگ  یم  نارگید  و  دایز ، هملک  کی  هن  مک و  هملک  کی  هن 
تسد هب  یناسآ  هب  یسارکومد  مالسا و  زا  طاقتلا  رب  ای  صلاخ  یسارکومد  هشیدنا  رب  صلاخ  یمالسا  هشیدنا  هبلغ  هک  مینک  فارتعا 

بالقنا رطاخ ، نیمه  هب  و  .درک 3 - بالقنا  بیصن  ار  تیقفوم  نیا  هک  دوب  بالقنا  راذگناینب  ربهر و  تبالص  تمظع و  اهنت  دماین و 
زا رود  هب  مالسا و  نیناوق  هب  دهعت  اب  تهاقف و  يانبم  رب  دصرددص 

یـساسا نوناق  رطاـخ ، نیمه  هب  زاـب  و  .دـیدرگ 4 - هجاوم  تسکـش  اب  نآ  فلاخم  ياهـشیارگ  .دیـسر و  رمث  هب  طـالتخا ، طاـقتلا و 
يروط هب  دیدرگ  بیوصت  مدرم  يوس  زا  نیودت و  یمالسا  نیزاوم  اب  قبطنم  یهقف و  ناسانشراک  اهقف و  يوس  زا  یمالسا  يروهمج 

اعدا ناوت  یم  تأرجب  هک 

هب قیمع  قیقد و  مازتلا  نیا  اب  تیعماج و  نیا  اب  ینوناق  مالـسا ، خیرات  رد  هن  یمالـسا و  ياهروشک  رد  هن  ناهج و  رد  هن  نونکات  درک 
یـساسا نوناق  هسیاقم  ینعی  ثحب  نیا  .تسین  دوجوم  نیناوق  زا  کـی  چـیه  اـب  هسیاـقم  لـباق  هدـیدرگن و  نیودـت  یمالـسا ، نیزاوم 

هتفرگن و ماـجنا  دـیاب  هک  ناـنچ  نونکاـت  تیطورـشم ، نارود  بوصم  نوناـق  اـب  هلمج  زا  رگید ، نیناوق  اـب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج 
.دشاب یم  یسررب  هتسیاش 
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اهقف و زا  يرایسب  هدع  ناس�وم  سلجم  ناگدنیامن  نیب  رد  هک  تسا  نآ  نوناق ، نیا  تایصوصخ  زا 
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هک تسا  نآ  نوناق  نیا  رگید  تازایتما  زا  .دـیدرگ  نیودـت  لماک  عماج و  ظاحل  ره  زا  دنتـشاد و  دوجو  نانادـقوقح  زا  يا  هدـع  زین 
، نوناق نیا  يایازم  زا  هکنیا  امک  .دندراذگ  هحـص  نآ  رب  ناریا  دـیلقت  عجارم  مامت  دـنداد و  يأر  نادـب  تلم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا 

زا ناگربخ  سلجم  سیسأت  نآ و  طیارش  بالقنا و  يربهر  ثحب 

نیناوق لرتنک  تهج  نانادـنوناق ، گرزب و  نادـهتجم  نیب  زا  یـساسا  نوناق  ناـبهگن  ياروش  زین  و  تلم ، يوس  زا  بختنم  نیدـهتجم 
یمالسا بالقنا  مهم  تازایتما  زا  یکی  تفگ  دیاب  هرخالاب  .دشابن  یساسا  نوناق  مالسا و  فالخرب  هک  تسا  یساسا  نوناق  زا  یـشان 

، درک یم  راداو  يو  زا  تعاطا  میلـست و  هب  ار  مدرم  همه  ماما  تیـصخش  ماقم و  هک  نیا  رب  هوالع  .تسا 5 - نآ  یساسا  نوناق  انامه 
نانآ دنداد و  یم  لیکشت  ار  یمدرم  ياهورین  نایرش  هک  دندش  ادیپ  هّللا » بزح   » مان هب  وا  هتخابلد  دیرم  يرامـشیب  هدع  مدرم  نیب  رد 

، هلاس تشه  یلیمحت  گنج  نارود  مامت  رد  صوصخب  نونکات  بالقنا  لوا  زا 

تیصخش زا  هک  دوب  بالقنا  صاخ  يایازم  زا  مه  نیا  دندرک و  یم  تیامح  بالقنا  زا  فک  رب  ناج 

، لالقتسا دوب : ینتبم  لصا  هس  رب  يزوریپ ، زا  شیپ  بالقنا  یلصا  راعش  میناد  یم  هک  روطنامه  .تفرگ 6 - یم  هیام  نآ  يربهر 

نآ و زا  بعشنم  نیناوق  رد  یـساسا و  نوناق  رد  ًاقیقد  ار  اهراعـش  نیا  هک  تسا  نآ  بالقنا  تازایتما  زا  .یمالـسا  يروهمج  يدازآ ،
یـسایس باطقا  زا  کیچیه  هب  یـسایس  لالقتـسا  هنیمز  رد  هلمج  زا  .دـیامن  یمو  هدومن  تیاعر  ًالماک  لمع ، رد  هناگ و  هس  ياوق  رد 

قباس تردق  ربا  ود  هلمج  زا  ناهج 

تقیقح نیا  دناوت  یمن  یفـصنم  مدآ  چیه  دننآرب و  یگلمج  هک  تسا  یلوق  نیا  .تسین و  هدوبن و  هتـسباو  ینونک  تردـق  ربا  کت  و 
یکی هب  هک  دشاب  هتـشادن  دوجو  ناهج ، ياهروشک  زا  يروشک  چیه  تفگ : ناوتب  تأرجب  مه  هنیمز  نیا  رد  دـیاش  دـیامن و  راکنا  ار 

تردـقربا کی  طخ  رد  ًالماک  هک  تسا  یناهج  مهم  لـئاسم  رد  اـهروشک  نیا  يریگعـضوم  نآ  لـیلد  دـشابن ، هتـسباو  اهتردـقربا  زا 
رد هتبلا  .تسا  نینچ  مه ، ینونک  هیـسور  یتح  اکیرمآ ، طخ  رد  ًابلاغ  نآلا  اـکیرما و  اـی  يوروش  طـخ  رد  ًاـقباس  دـننک ، یم  تکرح 

یخرب هک  دندرک  یم  یعس  یجراخ  یلخاد و  بالقنا  دض  ناریا ، یسایس  تالوحت  شکاشک 

ياهقوب اه و  هناسر  .دـندیزرو  یم  مه  رارـصا  دـننک و  دادـملق  اهتردـقربا  زا  یکی  ور  هلابند  ار  بالقنا  لـک  یهاـگ  نادرمتلود و  زا 
بآرب شقن  همه  دوب و  یناور  گـنج  ارتفا و  یهاو و  همه  نآ  هک  داد  ناـشن  ثداوح  ریـس  اـما  دـندز ، یم  نماد  نآ  هب  مه  رابکتـسا 

فلتخم ياهروشک  اب  یتعنص ، يداصتقا و  يراجت و  ياهدادرارق  زجب  بالقنا ، يداصتقا  دُعب  رد  .دیدرگ 

لالقتسا رد  نآ  يراذگ  ریثأت  نودب  یگتسباو و  نودب  دراد ، ترورض  يروشک  ره  يارب  هک  برغ  قرش و 

روشک دننام  یبالقنا ، ناریا  دنشاب  لیام  يا  هدع  دیاش  .تسا  هتشاد  هگن  ظوفحمار  دوخ  يداصتقا  لالقتسا  دسر  یم  رظن  هب  یسایس ،
هتشادن یتعنص  يداصتقا و  هطبار  يروشک  چیه  اب  دشکب و  نینهآ  راوید  ار  دوخ  رود  قرش ، حانج  یـشاپورف  زا  لبق  ینابلآ  کچوک 

ياوزنا رد  دشاب و 
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.یلمع هن  تسا و  حیحـص  هن  هتبلا  هک  دننادب  يداصتقا  ياوزنا  زا  ترابع  ار  يداصتقا  لالقتـسا  دیاش  رـصانع ، نیا  درب ، رـس  هب  قلطم 
يروهمج يداصتقا  لوصا  زا  یکی  هک  ییافکدوخ  هب  ندیسر  هک  مینک  دیکأت  هتکن  نیا  رب  دیاب  یلب 

یـسایس صاخ  حانج  کی  اب  يداصتقا  ياهدادرارق  راـصحنا  هک  نیا  اـمک  دوش ، یم  هک  دوش  لاـبند  ناـنچمه  دـیاب  تسا ، یمالـسا 
رارق عاعشلا  تحت  ار  یسایس  لالقتسا  هکلب  يداصتقا و  لالقتسا  ًاجیردت  ناهج 

داوم نیمأت  اب  يداصتقا  لالقتسا  هک  مراد  دیکأت  نم  لاح ، نیع  رد  .دوش  یم  هدش و  مه  زیهرپ  هک  درک  زیهرپ  نآ  زا  دیاب  دهد و  یم 
یب یلو  .دریگ  یم  هک  دریگ  رارق  تیولوا  رد  رما  نیا  نانچمه  دیاب  دیآ و  یم  تسد  هب  روشک  لخاد  رد  هیلوا  ياهزاین  نیمأت  هیلوا و 

یتعنص يداصتقا و  ياهزاین  رگا  یلب  .نارگید  يارب  هن  تسا و  روسیم  ام  يارب  هن  نارگید  زا  قلطم  يزاین 

ره ًارهاظ  دشاب  هفرطکی  اهزاین  نیا  رگا  یلو  دروآ  یمن  دراو  همطل  یـسایس  يداصتقا و  لالقتـسا  هب  دشاب  لباقتم  هفرطود و  اهروشک 
لالقتـسا اـما  .دـنیرفآ  یم  لکـشم  هنرگ  دـشاب و  هفرطود  دـیاب  اهدـهعت  اـهماو و  نینچمه  .درب و  یم  ل�وس  ریز  ار  لالقتـسا  عوـن  ود 

تعنـص و تردـق  اههاگـشناد و  یـشهوژپ  یملع و  حطـس  هک  نیا  رگم  دـیآ  یمن  تسد  هب  یناـسآ  نیا  هب  ًارهاـظ  یملع ، یتـعنص و 
سیلگنا و نیب  ًالثم  هک  نانچمه  دشاب ، هتفرشیپ  یتعنص  ياهروشک  اب  ناتـسب  هدب  هتـسیاش  تباقر و  لباق  هک  دسرب  يدح  هب  ام  راکتبا 
یملع و لالقتـسا  ياعدا  ناوت  یمن  تروص  نیا  ریغ  رد  دراد و  دوجو  ییاپورا  ياـهروشک  اـب  نپاژ  اـی  هسنارف  ناـملآ و  اـی  اـکیرمآ 

دـسر یم  رظن  هب  هک  دـنکن  هتفرـشیپ  ياـهروشک  ور  هلاـبند  هتـسباو و  ار  اـم  زاـین ، نیا  مینک  یعـس  دـیاب  لاـح  نیا  رد  درک و  یتعنص 
نوناق دح  رد  نوگانوگ  ياهیدازآ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  رد  يدازآ ، لصا  اما  .تسا  نیمه  زین  ناریا  یمالـسا  يروهمج  تسایس 

همغن نآ  رظن ، تقد  یسررب و  زا  سپ  جراخ ، رد  هچ  لخاد و  رد  هچ  دراد  دوجو  یفلاخم  ياه  همغن  رگا  دوش و  یم  تیاعر  یساسا 
ًالثم .دربب  ل�وس  ریز  ار  یمالسا  ماظن  لصا  دهاوخ  یم  تقیقح  رد  و  تسا ، یـساسا  نوناق  هدودحم  زا  جراخ  ياهیدازآ  هب  عجار  اه ،

يادیدناک درادن  قح  مدرم  دارفا  زا  يدرف  ره  ارچ  دوش  یم  هتفگ 

تارداص و ای  دوشب ؟ اهتسپ  لیبق  نیا  زا  ترازو و  يارب  بختنم  ای  روهمج  تسایر  يادیدناک  ای  یمالـسا  ياروش  سلجم  یگدنیامن 
دـسر یم  شوگ  هب  هاگ  هب  هاگ  نومیمان ، ياه  همغن  لیبق  نیا  زا  و  دـشاب ؟ يراج  نیناوق  هدودـحم  زا  جراخ  هاوخلد و  روطب  تادراو 

نیا تنایـص  هتبلا ، دـص  هتبلا و  هک  دوش  یم  زاس  نآ ، اب  تیدـض  هلباقم و  روظنم  هب  فلاخم و  یمالـسا  ماـظن  حور  اـب  اوتحم ، رد  هک 
دریگ یم  ار  یقالخا  ياهداسف  برغ و  رد  دوجوم  رگید  ياهیدازآ  زین  اهیدازآ و  لیبق  نیا  ولج  نآ ، یـساسا  نوناـق  بسحرب  ماـظن ،

هس ياهراعش  یمالـسا ، يروهمج  ماظن  نیاربانب ، .تسا  بالقنا  یلـصا  لوصا  زا  اهیدازآ  نیا  زا  نآ  تظفاحم  عامتجا و  لرتنک  هکلب 
نوناق رد  نودم  لوصا  بالقنا و  زا  شیپ  هناگ 

ار نارازگراک  نال�وسم و  زا  یخرب  يرادا  تافّلخت  هتبلا  هک  دیامن  یم  هدومن و  تیاعر  ًاقیقد  ار  یساسا 
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تسین و ضامغا  روخ  رد  تسا و  بیقعت  داقتنا و  ضارتعا و  لباق  تشاذگ و  ماظن  باسح  هب  دیابن 

یمالسا بالقنا  .دوش 7 - هتفرگ  راک  هب  ماظن  هیلع  هدافتسا و  ءوس  یتاقافتا ، نینچ  زا  دیابن  یلو  درادن  یفرح  صوصخ  نیا  رد  یسک 
ناوت یم  تأرج  هب  تفرگ و  ارف  ار  ناهج  لک  هک  یمالـسا  ياهروشک  اهنت  هن  نآ  جوم  هزاوآ و  دـش ، ریگ  ناـهج  يا  هقعاـص  دـننام 

نیرت هبذاجرپ  ام ، نرق  رد  دیاش  ریخا و  ههد  دنچ  رد  تفگ 

راـثآ يریگیپ  هب  ار  ناـهج  مدرم  هتفرگ و  رارق  لـیلحت  هیزجت و  دروم  رگید ، هثداـح  ره  زا  شیب  اذـهل  و  تسا ، هدوب  ناـهج  ثداوـح 
ناهج و ياهتردـقربا  لمعلا  سکع  يو ، رب  نانآ  یناهگان  هبلغ  هاش ، اب  نویبالقنا  ماـما و  هلاـس  دـنچ  هزراـبم  .تسا  هتـشداو  بـالقنا 

يریگناگورگ بالقنا ، لابق  رد  نانآ  ییارآ  فص 

، لیبق نیا  زا  یلماوع  نآ و  رابخا  راثآ و  تاعبت و  هلاس و  تشه  یلیمحت  گنج  ییاکیرما ، ناسوساج 

دنوش هاگآ  بالقنا  تیهام  زا  رتهب  هچ  ره  ناهج ، مدرم  دوش و  هدوزفا  نآ ، يربخ  هبذاج  رب  بالقنا و  تیمها  رب  هک  دـیدرگ  بجوم 
رد ام  میدرک ، رداص  ار  نامدوخ  بالقنا  گنج  رد  ام  : » دومرف یم  گنج  دیاوف  رد  ماما ، .دننک  ادـیپ  رتهب  یتخانـش  ینیمخ  ماما  زا  و 
ریگ ناهج  یمالـسا ، بالقنا  نافوط  یلب  ...میدش » زوریپ  اهتردق  ربا  رب  گنج  رد  ام  میتخانـش ، نامناتـسود  زا  ار  نامنانمـشد  گنج 

هب يزیچ  ینیمخ  ماما  بالقنا و  زا  هک  دوشن  تفای  ناهج  رد  یسک  دیاش  دش و 

رس تسا و  هتخانش  زابور و  راکشآ و  یناهج  هصرع  رد  هک  تسا  نآ  یمالسا  بالقنا  تازایتما  زا  نیاربانب ، .دشاب  هدروخن  شـشوگ 
زا دوجوم  ياه  هنیمز  اب  ًاملسم  .دراد 8 -  یپ  رد  ار  رگید  تازایتما  زا  يرایسب  زاتیما ، نیا  تسا  مولعم  .تسین  موتکم  يّرس  رهم و  هب 

تکرح کی  يانب  گنـس  نیرخآ  تلع و  ممتم  ءزج  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  دش ، هراشا  نادب  ًالبق  هک  یمالـسا ، ياهروشک  رد  لبق 
ای هیمالسإلا » هوحصلا   » دننک یم  ریبعت  اهبرع  هک  نانچ  ای  یمالسا و  شخبیدازآ  ياهتکرح  بالقنا ، زا  سپ  دیدرگ و  مالـسا  یناهج 

مینکب هک  يرگید  ریبعت  ره  ای  یمالـسا » ییارگلوصا  ای  ییارگداینب   » دـنیوگ یم  یناهج  مسینویهـص  بالقنا و  نانمـشد  هک  روط  نآ 
، نیمه درک و  ادیپ  يرتشیب  باتش  هدوب  لبق  زا  هچنآ  دش و  زاغآ  یپرد  یپ  اهتکرح  نیا 

یگنهرف یـسایس و  تایح  دـیدجت  یمالـسا ، بالقنا  .تشاد 9 - دـیکأت  نآ  رب  تما  ماـما  هک  دوـب  بـالقنا » رودـص   » حیحـص ینعم 
هک تسا  نامه  یـسایس  تایح  دیدجت  تسا ، نرق  سأر  رد  مالـسا  ّددجم  مه  تما  ماما  میتفگ  ًالبق  هک  روط  نامه  تسا و  یمالـسا 

مادـک ره  هک  تسا  یمالـسا  داصتقا  رد  تموکح و  ماظن و  رد  هقف ، رد  يروآون  زا  ترابع  یگنهرف  تایح  دـیدجت  اما  میتفگ ، ًـالبق 
یعامتجا و راثآ  زا  يرایسب  یمالسا  بالقنا  .تسا 10 - دوخ  هباشم  اب  تباقر  لباق  ناهج  رد  تسا و  یسررب  ثحب و  لباق  هناگادج 
هب هقالع  قشع و  داجیا  ینید ، مولع  مّلعت  هب  قیوشت  ناناوج ، حالصا  نانز ، تفع  لیبق  زا  تشاد : یپ  رد  ار  رگید  یـسایس  یگنهرف و 

ياضف تمالس  مالسا ، هار  رد  يراکادف  یبلط و  تداهش  حور  هعاشا  جیورت و  تعامج ، هعمج و  يایحا  یمالسا ، لیصا  گنهرف 
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هب ناوج  لسن  هجوت  داسف ، اب  یلوصا  هزرابم  هعماج ، ياضف  تمالس  یکاپ و  یلک  روطب  یشزومآ و 

تیونعم نداد و  حور  اهیتخس ، رد  تما  تمواقم  هینب  میکحت  يورخا ، روما  هب  یبیغ و  ياهدادما 

تموکح ندرک  یمدرم  یمیهاربا ، جح  يایحا  تسا و  جح  حور  هک  نیکرـشم  زا  تئارب  مسارم  صوصخب  جح ، هضیرف  هب  ندیـشخب 
حرـش و هب  تالاقم  رگید  و  یمالـسا » بالقنا  هّللا  مایا  دای  هب   » هلاقم رد  هک  ار  رگید  تازایتما  مدرم و  مومع  یـسایس  ّسح  يرادیب  و 

ینافرع حور  عون  کی  ندروآ  دوجو  هب  انامه ، تسا  لمأت  هتـسیاش  هک  یگنهرف ، يونعم و  راثآ  نآ  هلمج  زا  .ما  هتخادرپ  اهنآ  طـسب 
دُعب دیدجت  ای  و 

دوب اهقف  نیدهتجم و  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  روط  نامه  ماما  اریز  دریگ ، یم  همشچرس  ماما  ینافرع  حور  زا  هک  تسا  مالـسا  ینافرع 
وا یلوصا  یهقف و  راثآ  زا  یمک  تسد  مظن  رثن و  هب  وا  ینافرع  راثآ  دوب و  دوخ  رـصع  نافوسلیف  افرع و  نیرتگرزب  زا  هنوگ  نیمه  هب 

نادرگاش زا  یلسن  داد و  دنویپ  مه  هب  ار  نافرع  هقف و  مالسا ، ردص  دننام  هک  رـصع  نیا  رد  دوب  يدیدج  باب  حتف  دوخ  نیا  درادن و 
هدشن یسررب  نونکات  تسا و  یسررب  لباق  هناگادج  بالقنا ، دُعب  نیا  هک  درک  میدقت  یمالـسا  هعماج  هب  ار  یناحور  ریغ  یناحور و 

دوجو هب  یمالسا  یبالقنا و  رعش  بدا و  گنهرف و  عون  کی  مالسا  ردص  دننام  یمالسا  بالقنا  .تسا 12 -

بالقنا یبدا  راثآ  هتفرگ و  ماجنا  ییاهراک  هنیمز  نیا  رد  هتبلا  .تسا  هتشادن  هقباس  هریخا ، نورق  رد  صوصخب  نآ  زا  شیپ  هک  دروآ 
، دوب بالقنا  ماما و  بتکم  ناگدش  تیبرت  نامه  زا  یکی  دوخ  هک  ینیوآ » یـضترم  دیـس  دیهـش   » دننام یناسک  دنا و  هدروآ  درگ  ار 

ياه همانتیصو  .دنا  هتشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  يراثآ 

.دوش يروآدرگ  دـیاب  هک  تسا  نافرع  بالقنا و  بدا  زا  یـسیفن  هنیجنگ  دـبای  یم  راشتنا  تالجم ، دـیارج و  رد  ًامئاد  هک  نادـیهش 
لاح هتشذگ و  یمالسا  ياهتکرح  اب  یمالسا  بالقنا  هسیاقم 

یقاب کش  ياج  نآ ، زا  شیپ  یمالسا  ياهتکرح  تایصوصخ  یمالسا و  بالقنا  يایازم  هب  هجوت  اب 

راک يور  مالسا و  ردص  تالوحت  اب  ًاصوصخم  اهنآ  زا  مادکچیه  اب  هسیاقم  لباق  بالقنا  نیا  هک  دنام  یمن 

اهتکرح نآ  زا  کی  چیه  .تسین  یتنطلس  ياهماظن  ینامثع و  تفالخ  سابع و  ینب  هیما و  ینب  ندمآ 

روصنم حافس و  امش  .تسا  هتشادن  ماما  نخس  دننام  یی  هزات  نخـس  ماما و  نارای  دننام  ینارای  ینیمخ و  ماما  تایـصوصخ  اب  يربهر 
هب دـسرب  هچ  ینامثع  يافلخ  ای  رـصم ، یمطاف  يافلخ  ای  سلدـنا ، يوما  يافلخ  ای  ار  نانآ  رگید  يافلخ  ساـبع و  ینب  لوا  هفیلخ  ود 

مادک چیه  دیرگنب  ار  فلتخم  ياه  هلسلس  ناهاش 

.دنا هدوبن  یمالـسا  بالقنا  هدش  دای  يایازم  ياراد  یـسایس  ياهماظن  اهتکرح و  نآ  زا  کی  چـیه  دـنا و  هتـشادن  ار  ماما  تاصخـشم 
یمالـسا بالقنا  رد  هک  تسا  هدوب  ییاـشگروشک  یماـظن و  ياـهتیقفوم  اـنامه  تسا  دوهـشم  اـهماظن  اـهتکرح و  نآ  رد  هچنآ  یلب ،

هب هدومن و  ریخست  ار  اهلد  روشک  یمالسا ، بالقنا  ضوع  رد  اما  درادن  دوجو 
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هلمج زا  ام  رـصع  ياهتکرح  اب  یمالـسا  بـالقنا  هک  نیا  اـمک  .دـش  هتفگ  هک  تسا  هتـشاد  يونعم  تفرـشیپ  یماـظن  يورـشیپ  ياـج 
نیرتلیصا هک  نیملسملا » ناوخا   » تکرح

هیقف کی  هن  دوب و  هسردـم  ملعم  کـی  ءاـنبلا » نسح   » نیملـسملا ناوخا  لوا  ربهر  .تسین  هسیاـقم  لـباق  تسا  اـهنآ  نیرت  هدرتسگ  و 
ياههورگ ناربهر  وا و  نانیـشناج  دـیلقت ، عجرم  کی  هب  دـسرب  هچ  ملاـع  کـی  هب  اـت  دوب  رت  هیبش  بزح  ردـیل  هب  وا  طیارـشلا  عماـج 

یـسایس و ظاحل  زا  ًاعبط  هک  دنتـشاد  یباهو  شیارگ  ًاـبلاغ  ناـنآ  هک  نیا  رب  هوـالع  .دنتـسه  هدوب و  روط  نیمه  همه  نآ ، زا  بعـشنم 
تروص هب  نانچمه ، دـنا و  هتفاین  ار  تموکح  سیـسأت  قیفوت  اج  چـیه  رد  همه  نیا  اـب  .دنتـسه  هدوب و  هتـسباو  ناتـسبرع  هب  یگنهرف 

ياهتـسایس اب  دـنهد و  یم  همادا  دوخ  تایح  هب  رگید  روشک  دـنچ  رـصم و  رد  مه ، اب  داضتم  یهاگ  هدـنکارپ و  ياههورگ  بازحا و 
عطاق و يربهر  اب  یمالـسا  بالقنا  اجک و  بازحا  نیا  .دور  یمن  اهنآ  يزوریپ  دـیما  دنتـسه و  روخمد  ًاـبلاغ  اـهروشک  نآ  رب  مکاـح 
، دـندروآ تسد  هب  يزوریپ  دـنهاوخب  رگا  مالـسا ، ناهج  رد  دوجوم  یمالـسا  ياهتکرح  هک  تسا  نآ  قح  .اجک  نآ  لقتـسم  ملاع و 

مالـسا رب  دـیکأت  هملک و  تدـحو  ملاع و  عطاق و  يربهر  اـب  دـننک ، لاـبند  ار  یمالـسا  بـالقنا  يوگلا  تما و  ماـما  میلاـعت  وم  هبوم 
نیا نیبج  رد   » هنرگ دـننک و  بسک  قیفوت  ناّنم ، دـنوادخ  يرای  هب  ات  دـنورب  شیپ  هب  دوجوم  نامکاح  هب  یگتـسباو  نودـب  صلاـخ ،

، نیرتراد هشیر  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  نآ  هجیتن ، تسین » يراگتسر  رون  یتشک 

دمآرس نآ  راوگرزب  ربهر  روط  نیمه  تسا و  یمالسا  ياهتکرح  اهبالقنا و  نیرت  قفوم  نیرت و  یلوصا 

تسین و ینونک  ناربهر  ای  مالـسا ، ناهج  هتـشذگ  ناربهر  کی  کی  اب  ماما  هسیاقم  هب  يزاین  اـجنیا  رد  رگید  .تسا  یمالـسا  ناربهر 
نم يرکف  يانبریز  هقباس و  تسا .» نایب  هب  تجاح  هچ  تسا  نایع  هک  يزیچ  »

ندوب یبالقنا  ياعدا  ینیمخ  ماما  یمالسا و  بالقنا  هرابرد  تالاقم  رگید  هلاقم و  نیا  نتشون  اب  نم 

عون نیا  هب  يرطف  شیارگ  لـیامت و  عون  کـی  یناوج  لـیاوا  زا  منیب  یم  مرگن  یم  دوخ  هب  منک و  یم  رکف  تسرد  یتـقو  اـما  مرادـن 
دجسم نینوخ  هعجاف  تیناحور ، اب  مالسا و  اب  ناخاضر  هزرابم  مردپ ، يارب  نم  یکدوک  نارود  ثداوح  ما ، هتـشاد  یمالـسا  هشیدنا 

هعجاف و نآ  زا  سپ  لاس  راهچ  دودح  مردپ  ینیـشن  هناخ  ما ، هتـشون  هناگادـج  ًاحورـشم  نآ  زا  ار  مدوخ  تارطاخ  نم  هک  داشرهوگ 
زا مدرم ، مومع  وا و  ینامداش  ناخاضر ، هیلع  فجن  رد  وا  غاد  ياهاعد  اهربنم و  تایلاع و  تابتع  هب  ردپ  اب  نم  همین  لاس و  هس  رفس 

يدابآدسا و نیدلا  لامج  دیس  دننام  یبالقنا  ياملع  یگدنز  اب  ییانشآ  ناخاضر ، رارف  طوقس و 

تعنص ندرک  یلم  تضهن  نانآ ، یماکان  تیطورشم و  ردص  رد  املع  تازرابم  زا  عالطا  شنادرگاش ،

لامج يزوریپ  سیلگنا ، اب  هزرابم  رد  وا  زراب  شقن  یناشاک و  هّللا  هیآ  هتسجرب  تیصخش  تفن و 

هن دوب  یموق  وا  تکرح  دـنچ  ره  مدرک ، یم  لاـبند  هرهاـق  يویدار  زا  اـه و  هماـنزور  رد  ار  نآ  راـبخا  نم  هک  رـصم ، رد  رـصانلادبع 
يارب ییوربآ  سیلگنا ، رب  وا  يزوریپ  راگزور ، نآ  رد  لاح  ره  هب  یلو  یمالسا 
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اهنآ ياهربخ  نم  هک  زئوس ، لاناک  ییاهر  ریازجلا ، يزنودنا ، ناتسکاپ ، یمالسا  ياهروشک  یپایپ  لالقتـسا  دش ، یم  هدرمـش  مالـسا 
نینچمه متـشاد و  رارق  نآ  هبذاج  رد  کـیدزن  زا  لاـس  دودـح 11  هک  يدرجورب  هّللا  هـیآ  نـشور  زاـب و  رکفت  مدرک ، یم  لاـبند  ار 

تانایب عامتسا  و  ردص ، نیدلاردص  دیـس  هّللا  هیآ  موحرم  یـشنمدازآ  و  يراسناوخ ، یقتدمحم  دیـس  هّللا  هیآ  موحرم  یبالقنا  هبذاج 
دننام هتـسجرب  يالـضف  اب  ینیـشنمه  دهـشم و  رد  ینیوزق  مشاه  خیـش  هّللا  هیآ  موحرم  ام  داتـسا  دنلب  راکفا  یمان ، ظاعو  زا  يرایـسب 
ینیمخ ماما  دزن  يدرگاش  لاس  دنچ  مالسا و  بتکم  هلجم  رد  یسیون  هلاقم  هرخالاب  مق ، رد  رگید  ناتـسود  يرهطم و  دیهـش  موحرم 

، دومن افوکـش  نم  رد  یگنهرف  یـسایس و  داعبا  رد  ار  مالـسا  تایح  دـیدجت  یبالقنا و  مالـسا  هب  لیامت  لیبق  نیا  زا  یلماوع  مق و  رد 
رد ار  یـسامح  حور  ات  مدیزگرب ، ار  نیملـسم » تاحوتف   » عوضوم مدرب  ملق  هب  تسد  مالـسا  بتکم  هلجم  رد  هک  زاغآ  نامه  زا  اذهل 

.مهد شرورپ  ناگدنناوخ 

تایهلا هدکشناد  هیرشن  رد  ار  اهرفس  نآ  تارطاخ  زا  یشخب  هک  ناملسم  نارکفتم  اب  سامت  یمالسا و  ياهروشک  هب  یپایپ  ياهرفس 
هرگنک رد  تکرش  زین  مراد و  ار  نآ  رد  سیردت  هقباس  لاس  دودح 34  هک  هاگشناد  ّوج  هرخالاب  ما ، هتشون  دهشم  یمالسا  فراعم  و 
دهشم هاگشناد  رد  لاس 1350  رد  یسوط  خیش  میظع  هرگنک  هرادا  هلمج  زا  روشک  جراخ  لخاد و  رد  فلتخم  یمالـسا  یبدا و  ياه 

زاغآ زا  اذهل  تسا و  هدوب  نم  رد  رکف  زرط  نیا  ومن  وشن و  هیام  همه  همه و  نآ ، یط  رد  ناملسم  نادنمشناد  زا  يرایسب  اب  ییانشآ  و 
فارگلت نتم  مراد  رطاخ  هب  يزوریپ  شکاشک  رد  مدوب ، ماـگمه  نآ  اـب  داد  یم  هزاـجا  نم  عضو  هک  اـجنآ  اـت  ینیمخ  ماـما  تکرح 

ياه هیمالعا  زا  یخرب  نینچمه  سیراپ و  هب  ار  دهشم  نایهاگشناد 

یمالـسا بالقنا   » ناونع تحت  هدکـشناد  هلجم  رد  ار  هلاقم  نیلوا  مدرک ، هیهت  نم  بالقنا ، يزوریپ  شکاـشک  رد  ار  دهـشم  ياـملع 
هرابرد هک  تسا  نآ  رتهب  زورما  ات  نآ  زا  سپ  تالوحت  رد  نینچمه  متـشون و  دراد  رارق  تالاقم  زا  هعومجم  نیا  زاغآ  رد  هک  ناریا »

.نیرهاطلا هلآ  دّمحم و  یلع  هّللا  یلص  و  مهنم » تسلو  نیحلاصلا  ّبحُأ   » موش روآدای  ار  هلمج  نیا  دوخ 

یناسارخ هداز  ظعاو  دمحم 
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ناریا یمالسا  بالقنا  . 2

(1) ناریا یمالسا  بالقنا 

بالقنا هزجعم 

زیزع و يادخ  هدارا  رگید  راب  دـمآ ، نوریب  بیغ  نیتسآ  زا  ادـخ  ياناوت  تسد  رگید  راب  داتفا ، قافتا  خـیرات  رد  يا  هزجعم  رگید  راب 
هب دومرف و  ددـم  سدـقلا  حور  ضیف  تفرگ و  ربرد  ار  هدیـشکمتس  فعـضتسم و  یتـلم  قح ، تنم  تمحر و  داـتفا و  راـک  هب  میکح 
ام تلم  تسویپ ، عوقو  هب  میتشادنپ  یم  نکممان  میدید و  یمن  مه  بش  باوخب  هچنآ  ماجنارس  .دیمد  ناور  حور و  هدرم  یتلم  دبلاک 

همه اب  ار  یللملا  نیب  ياهتردقربا  یلخاد و  ياهتردق  دومن ، باجعا  تریح و  تهب و  قرغ  ار  ملاع  للم  ناملسم و  ياهتلم  و 

ياهیریگ میمـصت  تدمزارد و  ياهحرط  یـسایس و  ياه  هشقن  اهباسح و  درک ، ریگلفاغ  يزابروسناس  يزاس و  سوساج  يرایـشه و 
ریـسفت و زا  ناهج ، یـسایس  نارـسفم  زونه  اما  تفایزاب ، ار  يدازآ  ناریا  ناملـسم  تلم  هرخالاب  تخیر و  مهب  ار  نانآ  هدـش  هعلاـطم 

.دنراد ملق » مرش   » دنزجاع و نآ  هیجوت 

بالقنا ّتیهام 

.تسا یمالسا » بالقنا   » تسا هدش  هتخانـش  یناهج  حطـس  رد  دنفرتعم و  نادب  نمـشد  تسود و  هک  روطنامه  نیتسار ، القنا ب  نیا 
بالقنا  » هملک ود  نیا  ياوتحم  موهفم و  رد  یمک  ءادتبا  تسا  بسانم 

.مینکب دیاب  هچ  مینکب و  هچ  میهاوخ  یم  میا و  هدرک  هچ  مینادب  ات  هک  مینک  تقد  یمالسا »

هعماج موهفم  اما  تسا ، نتفای  رییغت  ندش و  ضوع  يزیچ  بلاق  بلق و  ندـش ، نوگرگد  ندـش ، وروریز  ینعم  هب  تغل ، رد  بالقنا ،
یسایس و داهن  یعامتجا و  يانبریز  رییغت   » زا تسترابع  بالقنا ، یسانش 
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هدکـشناد هیرـشن  رد  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هام  هس  ابیرقت  هک  تسا  یمالـسا  بالقنا  هراب  رد  بناجنیا  تالاقم  نیلوا  هلاقم  نیا  - 1
.دیدرگ رشتنم  هلاقمرس  ناونع  هب  لاس 1357  هرامش 27-26 ، دهشم ، یمالسا  فراعم  تاّیهلا و 
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ناراد و مامز  ندش  اجباج  اهنت  یقیقح  نیتسار و  بالقنا  نیاربانب ، تیمکاح .» ماظن  ورین و  ندش  نوگرگد 

نتـشگ و ضرقنم  يا  هلـسلس  ندش و  لخاد  نادب  رگید  ینادـناخ  نتفر و  نوریب  خاک  زا  ینادـناخ  نتفرگ و  ار  يدارفا  ياج  يدارفا 
لکش اهنت  بالقنا ، زین  .تسین و  ندرک ، راکب  زاغآ  رگید  يا  هلسلس 

ره رد  هتبلا  هک  اهبلاق  لکـش و  اه و  هرهچ  رییغت  رب  هوـالع  هکلب  تسین ، ندـش  ضوع  مکاـح  میژر  بوچراـهچ  بلاـق و  تموکح و 
، دریگ تروص  عامتجا  لد  نطاب و  رد  يا  هبناج  همه  يداینب و  ینوگرگد  ساسا ، هشیر و  نب و  زا  دـیاب  يرورـض  تسیرما  یبـالقنا 
تازایتما و اـب  رت  یناـسنا  یئاـهرایعم  ون  زا  ددرگ و  وغل  اـهنآ  زا  یـشان  تازاـیتما  اهـشزرا و  و  قباـس ، ياـه  ساـیقم  اـهرایعم و  دـیاب 

ینعم تسنیا  .دوش  اـمرف  مکح  هعماـج  رب  يزیر و  حرط  بـالقنا ، صاـخ  يژوـلوئ  هدـیا  ساـسا  رب  رت  هنـالداع  نیتـسار و  ياهـشزرا 
«. بالقنا  » نیتسار

اهداهن اب  اهناسنا  تاجن  يارب  نیا ، زا  شیپ  نرق  هدراهچ  هک  تسا  ینامسآ  بتکم  نامه  مالسا »  » اما و 

ٍهُّما ُْریَخ  ُْمْتنُک  ، » خـیرات لد  زا  تما  نیرتهب  ندروآ  نوریب  تهج  يدـیحوت ، يژولوئ  هدـیا  اـب  و  یهلا ، نیناوق  اهـشزرا و  اـهرایعم و  و 
لکش زا  ابلاغ  هچرگ  دمآ و  دیدپ  یمالـسا » ریغ  عماوج  رد  فورعم  تاقبط   » يدیحوت هقبط  نودب  هعماج  لیکـشت  و  ِساِّنل » ْتَجِرُْخا 

ياهداهتجا اهفرـصت و  لخد و  یعاـمتجا و  یـسایس و  تـالوحت  لـماوع و  ظاـحل  هب  اـما  .میتسه  ربخ  اـب  ًـالامجا  مالـسا ، ياوتحم  و 
اهدص اهیزومآدب و  یصخش و 

نارگید هب  دسرب  هچ  تسا  هدنام  ناهنپ  ناناملـسم  ام  رثکا  هشیدنا  دید و  زا  نآ ، تقیقح  هتخانـشان ، ای  هدش و  هتخانـش  لماوع  للع و 
مالسا هب  نیملسم  ياهتشگنا  يال  زا  يدابآدسا  نیدلا  لامج  دیس  لوقب  هک 

هلیسو هب  تسا  بوجحم  روتسم و  مالـسا ، صخـش  نیمه  هتفگب  هک  یلاح  رد  دنـسانش  یم  نیملـسم  هرهچ  زا  ار  مالـسا  دنرگن و  یم 
مالسا هب  تمدخ  نیرتگرزب  و  نیملسملاب » بوجحم  مالسالا   » نیملسم نیمه 

!!! دننادب يَّربم  مالسا  زا  ار  دوخ  نیملسم  هک  تسنآ  فوسلیف ، نیا  دید  زا 

فرژ تسا  یئایرد  نوچ  دراد و  ناوارف  ثحب  شواک و  هب  زاین  مالسا ، نطاب  داهن و  ظاحل ، نیمه  هب 

.ینامسآ بتکم  نیا  ندوب  ینادواج  ّرِس  تیمتاخ و  زمر  تسنیا  .میسر و  یمن  نآ  رعق  هب  میور  ورف  نآ  رد  هچ  ره  هک 

هدیا اهرایعم و  ساسارب  یسایس ، یعامتجا و  ماظن  عامتجا و  بلاق  بلق و  رد  نیتسار  لوحت  ینوگرگد و  ینعی  یمالسا  بالقنا  سپ 
زا هدروخن  تسد  كاپ و  تمحر ، ناراب  نوچ  هک  يدیحوت  يژولوئ 

یلا  » برع هدنسیون  کی  لوقب  نیتسار و  مالسا  هب  تشگزاب  ینعی  دیدرگ  لزان  یهلا  یحو  نامسآ 

هدروخ تسد  مالسا  هن  ناملس و  رذوبا و  نیسح و  بنیز و  همطاف و  یلع و  دمحم و  مالسا  مالسا ، يوسب  ون  زا  دیدج :» نم  مالـسالا 
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ياوتحم هتفرگ و  دوخب  یتوغاط  گنر  هک  یمالسا  هتفای ، فیرحت  و 

زا سپ  یکی  هک  اهتوغاط  همه  اهجاّجَح و  اهدـیزی ، اه ، هیواعم  مالـسا  هداد : تسد  زا  ار  دوخ  یقلاـخ  قلخ و  يدـیحوت و  یناـسنا و 
هّللادلخ «: » نیطالسلا ظاعو   » ریخ ياعد  اب  و  هانپ » مالـسا   » مانب دنداد و  رارق  هبعلم  ار  نآ  رگید ، هلـسلس  زا  سپ  يا  هلـسلس  يرگید و 

، یهاش تنطلس ، تفالخ ، ناونعب  هکلم »

ص:29

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


تمدخ رد  ار  مالـسا  دندرک و  یئاورنامرف  مدرم  رب  نیوانع ، ریاس  ای  یکباتا ، یناخ ، تموکح ، تراما ، یخیـش ، تماما ، یهاشنهاش ،
هتکن نیمه  رد  یتوغاط  مالسا  نیتسار و  مالسا  ِرتکیراب  يوم  زا  توافت  .دنشاب و  مالـسا  تمدخ  رد  نانآ  هک  نیا  هن  دندروآ و  دوخ 

.تسا

: دیامن یم  راوشد  نیگنس و  رایسب  بالقنا ، زا  سپ  ام  هفیظو  هک  تساجنیا 

نانچ شداعبا ، نیزاوم و  فراعم ، اهرایعم ، همه  اب  یبالقنا  مالسا  ای  یمالسا ، بالقنا  تخانش  - 1

.تسه هک 

.دشاب دیاب  هک  نانچ  نآ ، تسرد  قیقد و  ندرک  هدایپ  - 2

بالقنا هسیاقم 

یماظن ياتدوک  بالقنا  نیا  .تسا  ریظن  یب  ناهج ، ِریخا  نرق  ود  ياهبالقنا  همه  نیب  رد  ام ، بالقنا 

، دندش طلسم  عاضوا  رب  هک  هاگ  نآ  دنریگ و  تسدب  ار  تردق  مامز  هدش  باسح  ِتصرف  کی  رد  یـشترا  یعمج  نآ  رد  هک  تسین 
هناگیب نآ  زا  یلکب  هک  یمدرم  رب  ار  نآ  دننک و  حرطم  دنا ، هتخاس  يزوریپ ، زا  سپ  ای  دنتشاد و  لبق  زا  هک  ار  یـصاخ  يژولوئ  هدیا 

هنایمرواخ ياهروشک  زا  يرایسب  رد  هک  روطنامه  تسا ، هتفریذپ  ار  يژولوئ  هدیا  نآ  تلم ، هک  دننک  دومناو  غرود  هب  لیمحت و  دنا ،
روشک دنچ  صوصخب 

.داتفا قافتا  یبرع 

رد کیتکات و  ياراد  اما  تسیزیچان ، تیلقا  تارفن ، ظاحل  زا  هک  تسین  یبالقنا ، يژولوئ  هدـیا  ِبزح  کی  هبلغ  لیبق  زا  ام ، بـالقنا 
تیرثکا رب  حلـسم ، نادند  ات  نطاب  رد  یلو  حالـس ، نودب  یبالقنا  هفایق  رد  هاگنآ  دوش و  حلـسم  یناهنپ  ات  تسا ، بسانم  تصرف  یپ 

نانچ دوش و  طلسم  کیتکات ، نودب 

هیلک رد  هیـسور و  ربتکا  بالقنا  رد  هک  نانچ  دـنا ، هتفریذـپ  ار  بزح  يژولوئ  هدـیا  تبغر  لیم و  اب  مدرم  رهاظ  هب  هک  دـیامن  دومناو 
(1) تسا هدش  لمع  یتسیلایسوس  یتسینومک و  ياهمیژر 

، تلم هدـیکم و  ار  تلم  نوخ  هک  تسین  رگمتـس  ِمکاح  ای  میژر و  کی  هیلع  یمومع  ِنایغط  مشخ و  یتیاضران و  افرـص  ام ، بـالقنا 
، یـصاخ يژولوئ  هدیا  نتـشاد  نودـب  يدازآو ، كاشوپ  كاروخ و  نکـسم و  نیمأت  نان و  بآ و  ندروآ  تسدـب  هافر و  يارب  طقف 

.تسا هداد  خر  هسنارف ، ریبک  بالقنا  رد  هک  نانچ  دشاب  هدرک  مایق 

ِلالقتسا يدازآ و  يارب  افرـص  هک  هدزرامعتـسا  هدش و  لاغـشا  ياهروشک  ریاس  دنه و  رئازجلا و  مدرم  مایق  بالقنا و  لیبق  زا  یتح  و 
یم رامـشب  ناهج ، تابالقنا  نیرت  سّدـقم  نیرت و  لیـصا  املـسم  دـندنار و  نوریب  ار  رگلاغـشا  ياهتلود  دـندرک و  مایق  دوخ ، روشک 
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.دشاب یمن  زین  دنور ،

هک نیا  وگ  درادن  تیخنس  تیهام ، لصا  رد  يوتحم و  مامت  رد  اهنیا  زا  کی  چیه  اب  بالقنا ، نیا  ریخ ،

ص:30

.دوش هعجارم  هیاریپ  دومحم  هتشون  نیلمرک » نارودزم   » باتک هب  - 1
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هنابلط لالقتـسا  ياهبالقنا  هسنارف و  ریبک  بالقنا  اب  صوصخب ، دشاب ، هتـشاد  دناوت  یم  اهنآ  زا  کی  ره  اب  یکرتشم  هوجو  اهتهابش و 
بالقنا رد  اما  تسا  ام  بالقنا  ناکرا  زا  یکی  رما ، ود  نیا  تسا و  هدوب  يدازآ  لالقتـسا و  بسک  اهنآ  فده  هک  هدزرامعتـسا  للم 

.تسیرگید زیچ  نآ ، ّتیهام  دراد و  دوجو  مه  يرگید  ياهزیچ  ام 

رد ار  داعبا  نیا  همه  هکلب  تسین  یگنهرف  و  یبهذم ، یّلم ، یسایس ، يداصتقا ، یماظن ، افرـص  ینعی  يدُعب  کی  اهنت  ام  بالقنا  ًالوصا 
.درادرب

.یمالسا يردارب  هناگیب و  ربارب  رد  لماک  دّهعت  مدع  يدازآ ، یلم ، لالقتسا  یسایس : ظاحل  زا 

یتسینومک هن  یبرغ و  يراد  هیامرس  عون  زا  هن  هک  یمالسا  هنایم  بتکم  ماظن و  ساسا  رب  یئافکدوخ  لالقتـسا و  يداصتقا ، ظاحل  زا 
.تسا یلام  طیرفت  طارفا و  زا  رود  قرش و  كولب 

ماظن هب  تشگرب  یتوغاط و  هرود  ياهیدنب  هقبط  هناملاظ و  تازایتما  هیلک  ءاغلا  یعامتجا ، ظاحل  زا 

.اهدمآراک اهتقایل و  اهدادعتسا ، تیاعر  اب  يدیحوت  هنالداع 

.هدشن فیرحت  هدروخن و  تسد  یمالسا  تما  کی  كانبات  هرهچ  رد  یناریا  تیلم  ظفح  یبهذم ، یلم و  ظاحل  زا 

مامت اب  نآ  ياهدروآ  تسد  قیقد  يراد  هگن  بالقنا و  يرادساپ  تهج  یشترا  هیهت  یماظن ، ظاحل  زا 

.یلخاد یجراخ و  برخم  لماوع  لابق  رد  شداعبا 

فراعم مولع و  دربشیپ  اهدادعتسا و  شرورپ  روظنم  هب  شا  هدرتسگ  داعبا  اب  یمالـسا  لیـصا  گنهرف  ِندرک  هدنز  یگنهرف ، ظاحل  زا 
ناهج و ناسنا و  ِتخانش  و  هّللا » ِقالْخأ  اوقَّلَخَت   » یئادخ قالخا  هب  ندش  هتـسارآ  .تیرـشب و  حالـص  ریخ و  هب  لیبق  ره  عون و  ره  زا 

.یمالسا ینیب  ناهج  ساسا  رب  ناهج  ِقلاخ 

زا دیلقت  قرـش و  كولب  ای  یبرغ و  هدش  هتخانـش  یبالقنا  ياهـسایقم  میهافم و  يوسب  یماگ  یمایق و  ام ، بالقنا  هک  تسنیا  تقیقح 
شهج شبنج و  هب  تسا  یتشگزاب  بالقنا ، نیا  رهوج  هکلب  تسین ، اهنآ 

تاماقم و اهتورث و  اهتردـق و  ثراوت  يروتاتکید ، بالقنا ، نیا  رد  .شتاصخـشم  داـعبا و  همه  اـب  مالـسا  ردـص  ِیمالـسا  دـننام  یب 
دوجو یعامتجا ، نوگانوگ  حوطس  رد  كانتشحو ، یتاقبط  فالتخا  و  بصانم ،

، نارگید قوقح  تیاعر  اب  نوگانوگ ، داعبا  حوطـس و  مامت  رد  يدازآ  اما  .درادـن  دوجو  خوک  خاـک و  رگید  اـم  بـالقنا  رد  درادـن 
.دراد دوجو 

بالقنا هشیر  أشنم و 
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هک نانچ  .مینک  عورـش  یمالـسا  تضهن  زاغآ  شیپ ، نرق  هدراهچ  زا  دیاب  مینک  ادـیپ  ار  بالقنا  نیا  یلـصا  هشیر  میهاوخب  رگا  سپ 
داتفا قافتا  ناتـسبرع ، هدـنام  بقع  فلع و  بآ و  یب  نازوس و  يارحـص  لد  رد  يا  هزجعم  رت  تسرد  ریبعتب  ای  یبـالقنا و  میناد  یم 

زا سپ  و  ندمت ، زا  رود  داوسیب و  یمدرم  نیب  رد 

ص:31
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يرگید تخاس و  دوبان  یلکب  ار  یلَّوا  مور ، ناریا و  يروطارپما  زور : نآ  تردق  ربا  ود  تفرگ و  ارف  ار  هقطنم  رسارس  نرق ، عبر  کی 
يدُعب دنچ  ینامسآ  بتکم  نامه  نیا  .تخادنارب  ناهج  هنحص  زا  ار  نآ  نرق  دنچ  زا  سپ  ماجنارس  دنار و  برغ  تمسب  قرـش  زا  ار 

، یقالخا یتدیقع ، ياهرایعم  همه  هک  دوب  مالسا 

ياه هناریو  رب  يدیحوت  يآ  هعماج  دوشگ و  تیرـشب  هارارف  یناسنا  یئادخ و  یهار  درک و  ضوع  ار  یـسایس  یعامتجا و  يداصتقا ،
.داهن انب  دوخ  زا  شیپ  یتوغاط  ربارب  ان  یتاقبط و  عماوج 

، درب یم  هرهب  اـهنآ  تارمث  زا  تیرـشب  زونه  هک  یئاـهبنارگ  ياـهدروآ  تسد  هتـشاد و  يریگمـشچ  ياهتفرـشیپ  هچ  رگ  بتکم ، نیا 
شیعامتجا یـسایس و  دُعب  رد  صوصخب  دیدرگ ، دوکر  فارحنا و  شوختـسد  زاغآ ، نامه  زا  میناد  یم  هک  نانچ  اما  هدومن  میدـقت 

تسد زا  ار  دوخ  یقیقح  تیهام  لاس ، دنچ  زا  سپ  هک 

شداعبا همه  رد  ار  نآ  دننک و  يرادساپ  بالقنا ، زا  دندمآرب  ددصرد  دهعتم ، رادـیب و  یئاهتیلقا  هک  دـیدرگ  ثعاب  رما  نیمه  داد و 
.دنریگب ار  فارحنا  ولج  دنناسرب و  رمث  هب 

اهگنج و یپرد ، یپ  ياـهمایق  اـهیزابناج ، اهیراکادـف ، هک  دـیدرگ  یبـالقنا  هدـیا  کـی  نیتسار ، مالـسا  هب  تشگزاـب  دـعب ، هب  نآ  زا 
و تنـس » باتک و  هب  تشگزاب   » راعـش اب  ار ، رگید  نیوانعب  یهاگ  عیـشت و  مانب  اـبلاغ  یئاـه  هقرف  اـه و  هلـسلس  لیکـشت  اـهتموکح و 
، مالـسا خـیرات  دروآ و  دـیدپ  خـیرات  لوط  رد  فلتخم ، ياهناکم  اهنامز و  رد  دوب ) هیعـش  صوصخم  هک  ربمغیپ  ترتع  هب  يرادافو  )
زا دوخ  ياعّدا  رد  ابلاغ  هکلب  دندرکن  نیمأت  ار  فده  نیا  اهنآ  زا  مادک  چیه  دنچ  ره  تسا ، اهیزابناج  اهتلود و  اهمایق و  نیا  زا  ولمم 
نآ .دنا و  هدوب  اهنآ  دـسافم  مامت  اب  یمالـسا  ریغ  یتوغاط  ياهـشور  اهتنـس و  ِوریپ  ًالمع  و  یهت ، ّتین  قدـص  تقادـص و  صالخا و 

.تسا هدوبن  تردق  بسک  يارب  يا  هناهب  زج  سدقم ، راعش 

ریاس یلع و  نب  دـیز  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  مایق  نآ ، زا  سپ  تسا و  اـهمایق  نیا  زاغآرـس  مالـسلا  هیلع  یلع  تفـالخ  بناـجنیا  رظنب 
ینامثع و تفالخ  هب  دـسرب  ات  ناتـسربط  نمی و  يدـیز  ناماما  ناـیمطاف ، برغم ، نایـسیردا  ساـبع ، ینب  ياـهتلود  هاـگنآ  ناـیولع و 

فارحنا نیرتگرزب  دنا و  هتـشاد  نیتسار  مالـسا  زا  ابلاغ  هک  یفارحنا  همه  اب  دنا  هدرک  ناونع  ار  راعـش  نیمه  همه  هیوفـص  هلـسلس ي 
ثراوت لیبس  رب  نادـناخ  کی  رد  اهنرق  یئاورنامرف  راـصحنا  هلـسلس و  لیکـشت  ناـمه  هدوب ، هک  یناونع  ماـن و  ره  هب  اـه  هلـسلس  نیا 

.تخاس دوبان  ار  نآ  مالسا  هک  يزیچ  تسا ،

قامعا رد  یمالسا ، رهاظب  یتوغاط  ياهمیژر  درط  نیتسار و  مالسا  هب  تشگزاب  هشیدنا  لاح ، ره  هب 

هراومه دنتـسه ، یناـهج  لدـع  ِتموکح  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  روهظ  راـظتنا  رد  هک  نایعیـش  صوصخب  یناملـسم  ره  ِناور  حور و 
نیا مالـسا ، مانب  یتلود  ندمآ  راک  يور  اب  هک  ضرف  رب  تسا و  هتـشگن  لئاز  نیملـسم  نایم  زا  هشیدـنا  نیا  هاگچیه  هتـشاد و  دوجو 

هدـنیآ يوسب  هدـیئارگ و  یم  سأیب  اهدـیما  هرابود  تلود ، نآ  یتوغاط  تیهاـم  ِفشک  زا  سپ  اـما  هتفاـی  یم  نیکـست  اـتقوم  شطع ،
.تسا هدش  یم  فوطعم 

ریسم زا  فارحنا  یتاذ و  داسف  رب  هوالع  ناملسم  ياهتلود  هک  ریخا  نرق  ود  رد  یمالسا ، لدع  تلود  يوزرآ  باهتلا و  شطع و  نیا 
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ای یکّتُم و  یئاپورا  نارگرامعتسا  ناگناگیب و  هب  نیتسار ، مالسا 
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زین ار  ناگناگیب  رافک و  یگدرب  ِتراقح  اهتلود ، نیا  متس  داسف و  روج و  لمحت  رب  هوالع  ناناملـسم ، دنا و  هدوب  نانآ  هدناشن  تسد 
.دسر یم  جوا  هب  ناناملسم  راظتنا  دبای و  یم  تدش  دندرک ، یم  راومه  دوخ  رب  دیاب 

بالقنا رد  یلصفرس 

رد يدرم  دهد ، یم  خساپ  راظتنا  نیا  هب  ادخ  هدارا  خیرات و  ترورض  يرجه ، مهدزیس  نرق  نایاپ  رد 

يرکف و  نارگ ، یشناد  اب  یناغفا ،  » هب فورعم  يدابآدسا  نیدلا  لامج  دیس  مانب  دنک  یم  روهظ  قرش 

برغ و قرـش و  عاضوا  زا  عیـسو  یهاگآ  و  ریذـپان ، میلـست  يا  هدارا  و  اناوت ، یناـیب  هداـعلا و  قراـخ  يرایـشه  و  دـنمورین ، نشور و 
دتفا یم  هارب  یمالسا  ياهروشک  رد  هغبان ، درم  نیا  .مالسا  ناهج  رد  نایاورنامرف  داسف  یگدرپس و  رس  ناناملسم و  یتخبدب  ینوبز و 

.دناوخ یم  یمالسا  ِلدع  تموکح  عون  کی  لیکشت  یمالسا و  توخا  داحتا و  نیتسار و  مالسا  هب  ون  زا  ار  مالسا  نادنزرف  و 

ياهمایق هیلک  أشنم  نیملسم و  تایح  رد  ون  يزاغآرس  دیدج و  یلصفرس  یبالقنا ، دایرف  ادن و  نیا 

رد دهد : یم  رـس  يا  همزمز  یگنهآ و  مالـسا ، نیمزرـس  زا  هشوگ  ره  رد  ادـص  نیا  .تسا  مالـسا  ناهج  رد  ریخا  نرق  هناهاوخیدازآ 
تدایس و دجم و  نارود  هب  تشگزاب  رکف  ینامثع ، هدرتسگ  يروطارپما  رد  ناتسناغفا و  ناریا ، دنه ، اقیرفآ ، لامـش  رئازجلا و  رـصم ،

لاگنچ زا  یئاهر  يدازآ و  یمالسا و  لدع  تموکح 

.دبای یم  شرتسگ  رامعتسا 

دادبتسا یجراخ و  رامعتسا  اب  هک  تخادنا  هارب  ار  یئاهتضهن  اهشبنج و  اما  دیـسرن ، بولطم  هجیتن  هب  اج  چیه  رد  هچ  رگ  توعد ، نیا 
افرـص لوا ، هک  دروآ  رامـشب  دیاب  ار  هطورـشم  تضهن  سپـس  وکابنت و  شبنج  ناریا ، رد  هلمج  نآ  زا  دنتخادرپ ، يریگرد  هب  یلخاد 

هجیتن هب  دوب و  تیناحور  يربهر  تحت  یمالسا و 

تـضهن ینعی  مود  اـما  .درک و  مهارف  مود  تضهن  يارب  مه  يا  هنیمز  دـیاش  دـش و  فقوتم  وکاـبنت  دادرارق  وـغل  دـح  رد  اـما  دیـسر ،
رب هوالع  یبرغ و  یسارکومد  یمالسا و  لدع  تمو  کح  زا  دوب  یقیفلت  هک  هطورشم 

هجیتن اهنت  دوب و  قفومان  اوتحم  نطاب و  رد  یلو  ّقفوم  رهاظ  هب  دوب ، رادروخرب  مه  یناریا  ّتیلم  هسامح  زا  یمالـسا  هدیقع  هب  بّصعت 
کمک هب  مه  لاس  دـنچ  زا  سپ  دوب و  راجاق  رابرد  فیعـضت  سیلگنا و  هب  سور  زا  هناگیب  ذوفن  لاـقتنا  نآ ، راـکنا  لـباق  ریغ  یعطق 

مهس تیطورشم  رد  هک  هناگیب  ذوفن  نامه 

نوئلپان هسنارف  ریبک  بالقنا  زا  : » ورهن لوق  هب  هک  روطنامه  دیدرگ و  یهتنم  يولهپ  نادـناخ  يدادبتـسا  تموکح  هب  تشاد ، یئازـسب 
تیبوبحم تلاصا و  هلمج  زا  ود  نآ  نایم  ناوارف  ياهتوافت  اب  هتبلا  دمآ ، نوریب  ناخاضر  مه  ناریا  تیطورشم  بالقنا  زا  دمآ » نوریب 

.ناخاضر سکعب  نوئلپان ، ندوب  یلمو 
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ام هدز  برغ  ای  هتفر و  اپورا  رکف و  نشور  رـشق  رد  مه  ار  یبرغ  یـسارکومد  تموکح  عون  کی  هشیدـنا  تیطورـشم ، بـالقنا  یلب ،
ار ام  هعماج  تیرثکا  هک  نینمؤم  لد  قامعا  رد  یمالـسا  لدـع  ِتموکح  يوزرآ  هشیدـنا ، نآ  هارمه  لاح ، نیع  رد  اـما  درک ، هدـنز 

اهتعدب و هزادنا  ره  دنام و  یقاب  دنهد  یم  لیکشت 
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هب تبسن  مالسا ، هب  رادافو  تیرثکا  نامه  ینورد  مشخ  دیدرگ ، یم  رتشیب  شرسپ  یناخاضر و  نارود  یمالـسا  دض  نیناوق  اهمتس و 
جوا یمالسا ، لدع  ماظن  يرارقرب  هب  ناشیا  باهتلا  شطع و  و  میژر ،

.درک یم  ادیپ  يرتشیب  نارادفرط  مه  یبرغ  یسارکومد  ماظن  هشیدنا  هک  نیا  امک  تفرگ  یم 

ام ِتلم  یللملا ، نیب  ياهترورض  ياضتقم  هب  هک  تسیب  رویرهش  زا  سپ  وزرآ ، هشیدنا و  عون  ود  نیا 

کی یط  تسویپ و  مهب  اجیردت  درک و  یسوسحم  ومن  دشر و  دنک ، مامشتسا  ار  يدازآ  میسن  تسناوت 

رابب ار  قدصم  رتکد  یلم  تموکح  تفن و  تعنص  ندرک  یلم  تضهن  ماجنارـس  یّلم ، لاجر  تیناحور و  يربهر  اب  تالوحت  هلـسلس 
ار هلاس  قانتخا 25  دادبتسا و  نارود  هک  یئاتدوک  تفای ، نایاپ  زیچ  همه  دیئارگ و  یماکان  هب  دادرم  ياتدوک 28  اب  مه  نآ  هک  دروآ 

.درک سبح  اه  هنیس  رد  ار  اهسَفَن  دینازوس و  ار  رت  کشخ و  تشاد و  لابندب 

بالقنا لماکت  زاغآ و 

، میژر هیلع  تیناحور  يربهرب  یبهذم  افرص  یشبنج  یتیالو ، یتلایا و  ياهنمجنا  یمالسا  دض  همانبیوصت  رودص  زا  سپ  لاس 41  رد 
، حیرص عاجش ، نیب ، نشور  یئاوشیپ  ار ، شبنج  ِيربهر  دهشم ، مق و  فجن و  دیلقت  عجارم  سانشرس  ياه  هرهچ  نیب  رد  دش و  زاغآ 
رد 15 شبنج ، دندش ، ماگمه  وا  اب  مه  نارگید  تفرگ و  هدـهعب  ینیمخ  ماما  یمظعلا  هیآ  ترـضح  ریذـپان ، یتشآ  عطاق و  مّمـصم ،

صوصخب هاوخیدازآ  یلم و  ياهرشق  همه  اجیردت  تفرگ  جوا  دندرک ، ینادنز  ریگتسد و  ار  ماما  هک  لاس 42  دادرخ 

.درک بلج  دوخ  هب  دنداد ، یم  همادا  يدودحم  ینیمزریز  تازرابم  اهتیلاعف و  هب  دادرم  زا 28  سپ  هک  ار  یبالقنا  یبهذم  رصانع 

زا سپ  هک  هاش ؛ یمالسا  دض  هنانئاخ  نیناوق  اب  تفلاخم  بوچراهچ  رد  زاغآ ، رد  هچرگ ، شبنج ، نیا 

شرتسگ مک  مک  اما  دوب  رصحنم  دیدرگیم ، بیوصت  يرگید  زا  سپ  یکی  تلم ، هاش و  حالطصاب  بالقنا 

.درک هدنز  اددجم  ار ، یمالسا  لدع  ِتموکح  هتفهن ي  اهلد  رد  ِنیرید  نامرآ  درک و  ادیپ 

شیپ هب  ار  بالقنا  داد و  همادا  ار  هزرابم  قارع ، هیکرت و  هب  دیعبت  زا  سپ  هچ  ناریا و  رد  هچ  اهتصرف  هیلک  زا  هدافتسا  اب  ینیمخ ، ماما 
رد ادـتبا  تفرگ  دوخب  يرگید  گنر  تضهن ، ماما ، هب  تناها  تاعالطا و  نیگنن  هلاقم  راـشتنا  زا  سپ  يد 56  رد 19  هک  نیا  ات  درب 
یم جوا  مدرم  يزابناج  هچ  ره  دندرک و  يرای  ار  بالقنا  دوخ  نوخ  راثن  اب  مدرم  اهرهش  ریاس  نارهت و  دهشم ، زیربت ، رد  سپس  مق و 

تمس هب  ار  قارع  ماما ، میژر ، راشف  هجیتن  رد  هرخالاب  تفای و  یم  شرتسگ  مه  میژر  يراوخنوخ  یکاّفس و  تفرگ ،

بالقنا دروآ و  دوجو  هب  یـشهج  هک  تسا  دـیدج  یلـصفرس  مرکا ؛ لوسر  ترجه  نوچمه  ماما ، ِترجه  نیاو  درک ، كرت  سیراپ 
.دیناشک یناهج  هنحص  هب  لخاد ، زا  ار 

یم ولج  هب  ور  عومجم  رد  دوب و  تکرح  دوـکر و  زارف و  بیـشن و  ناـسون و  اـب  مأوـت  بـالقنا ، لاـس ، هدزناـپ  یط  هک  نیا  زا  سپ  و 
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، هام راهچ  زا  رتمک  رد  هک  دمآ  دیدپ  نآ  رد  هداعلا  قراخ  یشهج  ناهگان ، تفر ،
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طقاس يرگید  زا  سپ  یکی  ار  یـشیامرف  ياهتلود  تخاس و  نوگژاو  یپرد  یپ  ار  متـس  ياهخاک  دینازرل و  ار  دادبتـسا  میژر  ناکرا 
میژر هاش و  دروآ : نابزب  ار  دوخ  رخآ  فرح  ماما ، هک  دوب  سیراپ  رد  .درک 

، تلم هبطاق  فرط  زا  نخس ، نیا  .ددرگ  رارقرب  نآ  ياجب  یمالسا » يروهمج   » دورب و دیاب  یهاشنهاش 

لابقتسا اب  دمآ و  ناریا  هب  ماما ، داد ، نآ  هب  ار  دوخ  يأر  مه  تلم  دش و  وگزاب  يرفن  نویلیم  دنچ  ات  رازهدصدنچ  ياهیئامیپ  هار  یط 
میژر 2500 هب  دیـسر و  یعطق  يزوریپ  هب  يزیمآزاـجعا  روـطب  نمهب 57  رد 22  بالقنا ؛ ماجنارـس ، دـیدرگ و  وربور  يا  هقباـس  یب 

.داد نایاپ  یتوغاط  هلاس 

بالقنا لابق  رد  ام  هفیظو 

مامت اب  یمالسا  لدع  ماظن  ات  میراد ، شیپ  رد  هک  يرگید  ياهماگ  و  تسلوا ، ماگ  هتفای  ماجنا  هچنآ 

.دوش نک  هشیر  هدرک  خوسر  ام  یعامتجا  ياهتّنس  موسر و  بادآ و  راکفا و  قامعا  رد  هک  یتوغاط  موش  راثآ  رقتسم و  شداعبا 

ار عقوت  راظتنا و  حطس  تبسن ، نامهب  درک و  داجیا  ناملسم  ياهتلم  ام و  تلم  رد  فصولادئاز  یفعَش  قوش و  بالقنا ، هیلوا  يزوریپ 
.میشاب یم  اهنآ  عفر  لووئسم  دوخ  ام  هک  تشابنا  مه  يور  ام  لابق  رد  ار  تالکشم  زا  یهوک  درب و  الاب 

هک نتـشاگنا ، هتفای  نایاپ  ار  راک  يدـیماان و  یتواـفت و  یب  هیحور  اـب  میراد و  هگن  هدـنز  ار  یبـالقنا  هیحور  هک  تسنآ  هفیظو  نیلوا 
تدشب ددرگ ، یم  یلوتسم  دراد ، زاین  شمارآ  هب  هدش و  هتسخ  یبالقنا  ياهـشالت  زا  هک  يا  هعماج  رب  یبالقنا  ره  زا  سپ  دوخبدوخ 

.تسا ّتیقّفوم  طرش  نیلوا  نیا  .مینک  هزابم 

تلود يارب  یفاک  تصرف  نداد ، جرخب  هلـصوح  وربص  ندرکن ، هلجع  نتفر ، شیپ  ماگب  ماگ  جیردت و  ِّتنـس  تیاعر  نیا ، رب  هوالع 
زا ندیجنس ، ار  تاناکما  اهتیولوا و  ندش ، لئاق  بالقنا  ربهر  و 

ردص هعس  ندیشوپ ، مشچ  هدنزاس ، داقتنا  نیع  رد  یعرف ، لئاسم  رد  اهبصن و  لزع و  رد  یئزج  ياهاطخ 

رت و هک  یبالقنا  مشخ  ندرک  لرتنک  اهیریگ ، ماقتنا  اهـضغب ، ّبُح و  اه ، هدـقع  اهتباقر ، اهیرظن ، گـنت  اـهدوبمک ، لـمحت  رد  نتـشاد 
تصرف يزیگنا ، هنتف  يزاب ، بزح  يدنب ، هتسد  زا  يراددوخ  دنک ، یم  ورد  مه  اب  ار  دساف  حلاص و  دب و  بوخ و  دوبان و  ار  کشخ 

، یهاوخزایتما یئوج ؛ يرترب  یبلطراصحنا ، یبلط ،

یبالقنا و فیاظو  ءزج  همه  همه و  یبالقنا ، قالخا  یناسنا و  شنم  يرکف ، دـشر  ِتیاعر  هرخالاب  نتـساوخ و  بالقنا  ثرـالا  مهس 
.تسیزوریپ طرش 

بالقنا دض  رصانع 

يّدح ات  يدنب و  هتـسد  یبایزرا و  ناوت  یم  ار  بالقنا  دض  دساف و  رـصانع  اما  دـنَک  ناوت  یمن  ِبش  کی  ار  داسف  هشیر  تسا  ملـسم 
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: رارق نیدب  دومن  یئاسانش 

زا لاح  ره  رد  دنا ، هدید  نایز  بالقنا  زا  دوس و  قباس  عضو  زا  هک  اهتردقربا  نارگرامعتسا و  - 1

ص:35
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هب یلخاد ، بالقنا  دض  رصانع  قیرط  زا  رتشیب  نانآ  ینونک ، طئارش  رد  اما  دنتسین ، رادرب  تسد  ینکشراک 

دیابن مه  تسینومک  تسینویهص و  تسیلایرپما ، هناحلسم  موجه  زا  هک  نیا  وگ  دز ، دنهاوخ  هبرض  ام 

.درک داجیا  مکحم  يّدس  نانآ ، ربارب  رد  دیاب  یماظن  یسایس و  ياههار  زاو  دوب  عمجرطاخ 

دوبان ار  بالقنا  دنناوتب  رگا  ات  دندرگ  یم  تصرف  یپ  هک  قباس  میژر  ِناهاوخاوه  نارادمدرس و  - 2

هدامآ هناحلـسم  هزرابم  يارب  ار  دوخ  دـنناوتن  رگا  لاح  درک  دـنهاوخن  غیرد  ناگناگیب  هب  لسوت  یتح  یـششوک  چـیه  زا  نانآ  .دـننک 
دننام نویبالقنا  فص  رد  دنریگب و  دوخب  یبالقنا  هرهچ  تسا  نکمم  دننک 

قباس عضو  هیبش  يزیچ  هب  تیـصاخ و  یب  اوتحم  نطاب و  زا  ار  بـالقنا  هدومن  هضبق  ار  تردـق  زکارم  اجیردـت  و  ذوفن ، هاـکریز  بآ 
هک یئالب  تشگ و  دنهاوخرب  ماب  تشپ  هرجنپ و  زا  دندرگزاب  دنا  هدش  هدنار  نوریب  هک  يرد  زا  دنا  هتـسناوتن  هک  نانآ  دننک و  لیدبت 

دراو زین  ام  بالقنا  رب  دندروآ ، تیطورشم  رس  رب 

.دروآ دنهاوخ 

اه تسیسکرام  ای  دننز و  یم  مد  یبرغ  یسارکومد  ماظن  زا  هک  نانآ  هچ  یمالسا  ریغ  يژولوئ  هدیا  ياراد  یبالقنا  یلم و  رـصانع  - 3
، بالقنا رد  ار  دوخ  اهنیا  یتادراو .» مسیا   » نارادـفرط هیلک  هصـالخ  دـنریگیم و  دوخب  مه  یبهذـم  هرهچ  اـنایحا  هک  ناـیارگ  پچ  و 
، دنا هتـشاد  يریثأت  بالقنا ، خرچ  نداتفا  هارب  رد  رگا  هک  دنناد  یم  بوخ  هک  یلاح  رد  دننک  یم  بلط  ثرالا  مهـس  دنناد  یم  میهس 
، دوخ صوصخم  راعش  اب  هن  دنا و  هتشادرب  ماگ  یبهذم ، يربهر  نامه  نامرف  ریز  یمالسا و  ياهراعـش  نامه  اب  تلم  هدوت  اب  ماگمه 
و نیعبرا ، اروشاع و  ياهیراوگوس  یحـضاو و  رطف  دایعا  رد  یئامیپ  هار  و  یبهذم ، تارهاظت  اب  یمالـسا و  هدیا  هرهچ و  اب  بالقنا  و 
، هّللا بزح  طقف  بزح   » لیبق زا  یمالـسا  افرـص  ياهراعـش  نداد  و  بش ، همین  ریبکت  ظعاو و  نخـس  ندینـش  دـجاسم و  رد  یعامتجا 

.دیسر هجیتن  هب  اهنیا ، دننام  یمالسا و  ياهتراکالپ  لمح  و  هّللا » حور  طقف  ربهر 

اهنت هن  بـالقنا ، هرهچ  ندرک  ضوع  رد  شـشوک  رگید و  ياـهیژولوئ  هدـیا  حرط  میتـسه  يزوریپ  هار  همین  رد  اـم  زوـنه  هک  کـنیا 
یبالقنا دض  ياهتیلاعف  لیبق  نیا  هب  میراودیما  ام  دوش و  یم  بوسحم  نادب  یتنایخ  هتسنادن  ای  هتسناد  هکلب  تسین  بالقنا  هب  یتمدخ 

.دوش هداد  نایاپ 

بالقنا يرادساپ 

: میراد زاین  هاپس  عون  ود  هب  بالقنا  زا  يرادساپ  تهج 

بالقنا دض  رصانع  هئطوت ي  هنوگ  ره  يرایشه  ِتیاهن  اب  ات  نآ  هب  رادافو  بالقنا و  يژولوئ  هدیا  اب  انـشآ  حّلـسم ، ینارادساپ  لوا - 
.دنیامن بوکرس  ار 
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: هک تسنآ  هتسد  نیا  هفیظو  .شناد  اوقت و  حالس  هب  حّلسم  بالقنا ، هفسلف ي  زا  هاگآ  ینارادساپ  مود - 

لوصا .دـنزاس  نمؤم  نشور و  نآ ، هب  تبـسن  ار  مدرم  انـشآ و  بـالقنا  مسر  هار و  هزیگنا و  اـب  ار  هدـنکارپ  راـشقا  تلم و  هدوت  ًـالوا 
دوخ لمع  اب  دنیامن و  ریسفت  حیرشت و  ملق ، نایب و  اب  ار  یبالقنا  قالخا  يرکف و 

ص:36
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.دنهد شرورپ  شزومآ و  ار  مدرم 

نکمم هک  ار  هرمزور  لئاسمو  ثداوح  دـنیامن ، دزـشوگ  ار  فارحنا  دـنزاس ، شاف  ار  اه  هسیـسد  اه و  هئطوت  مامت ، يرایـشه  اب  اـیناث 
هناـهاوخریخ هدـنزاس و  ياـهداقتنا  زا  موزل  تروص  رد  دـنیامن ، هیجوـت  ریـسفت و  هتـسیاش  روـطب  دـنک  داـجیا  دـیدرت  کـش و  تسا 

بالقنا لاهن  يزوسلد  تیارد و  اب  هصالخ  .دنوش و  عنام  اوران ، ياهریـسفت  لیوأت و  بالقنا و  دض  رابخا  رـشن  زا  دننکن ، يراددوخ 
.دوب دهاوخن  زاین  یب  نآ  زا  بالقنا  هاگچیه  تسا و  مزال  هشیمه  يارب  يرادساپ  عون  نیا  .دنناسرب و  رمثب  دنهد و  دشُر  ار 

یماگ بالقنا  دیدج ، لاس  زاغآ  رد  دیآ  یم  نوریب  پاچ  زا  هک  لاح  دیدرگ و  مهارف  بالقنا ، لاس  ياهزور  نیـسپاو  رد  هلاقم  نیا 
نارهاوخ ناردارب و  هب  دیاب  ام  تسا و  هتفای  رارقتـسا  يرفن  نویلیم  تسیب  مودنارفر  یط  یمالـسا  يروهمج  ماظن  هداهن و  ولجب  رگید 

يزوریپ ظاحل  هب  رگید  ود  و  لاس ، زاغآ  تبسانمب  یکی  میئوگب  کیربت  راب  هس  دوخ ، یناریا 

بالقنا

هملک و ِتدـحو  اب  راگدرورپ  فطل  هیاس  رد  ام  تلم  دـیدج ، لاـس  فرظ  رد  هک  دـیما  نیا  هب  یمالـسا ، يروهمج  ماـظن  يرارقرب  و 
همه رد  ار  بالقنا  دـنک و  لح  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تالکـشم  بالقنا ، ربهر  زا  يوریپ  اب  راـشقا و  همه  یماـگمه  یگتـسبمه و 

« هّللاءاش نا   » دناسر رمثب  شداعبا 

ص:37
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یشم طخ  . 3

(1) یشم طخ 

نآ یناهج  هرگنک  نیمود  اب  نامزمه  و  ءانثلا ، هیحتلا و  فالآ  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماـما  هدـنخرف  دـالیم  درگلاـس  هناتـسآ  رد 
ياهشهوژپ داینب  هب  لاقتنا  زا  سپ   ) هوکشم هلجم  هرامش  نیتسخن  ترضح ،

تلاسر و طخ  رارمتـسا  رد  یمایپ  .دشاب  مالـسا  زا  يداینب  یـشهوژپ  و  یناهج ، یمایپ  و  هرابود ، یتدالو  ات  دش  یم  رـشتنم  یمالـسا )
و تلیضف ، گنهرف و  نید و  ملع و  ورملق  رد  ون  یشهوژپ  تهاقف ، تیالو و 

.یمالسا بالقنا  فادها  دربشیپ  رد  یشهج 

.تسا ناناملسم  یتدیقع  داهن  ناریا و  زکرم  راوگرزب ، ماما  هتفگ  هب  يوضر  سدق  ناتسآ 

.تسا سدق  ناتسآ  تاقیقحت  تاعلاطم و  ِزکرم  یگنهرف و  يداهن  یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب 

.تسا مالسا  ناهج  نارکفتم  ءارآ  راکفا و  رشان  و  داینب ، رگشالت  ناققحم  يایوگ  نابز  هوکشم ، هلجم 

ات تسا  نآ  رب  هاگآ ، نارگـشهوژپ  يراکمه  لاعتم و  دـنوادخ  يراـی  اـب  هک  تسا  ناـمیا  ملع و  رون  ادـخ و  رون  هوکـشم  هلجم ، نیا 
تیبلا لها  هوکشم  زا  ار  یهلا  شناد  راونا  یمالسا و  ياهشزرا 

.دنک شخپ  ناهج  طاقن  نیرترود  ات  مالسلا  مهیلع 

: دروآ دـیدپ  یمالـسا  بالقنا  دـنور  اب  گنهامه  یمالـسا ، شهوژپ  هویـش  رد  قیمع  یبالقنا  لوحت و  هک  دـهن  یم  ماـگ  هار  نیا  رد 
راکذـت دـیدجت و  یمالـسا و  لیـصا  رکفت  يایحا  هک  یبالقنا  .تسا  مالـسا  يارب  نیون  یتایح  دـیدج و  یتدالو  یتسارب  هک  یبالقنا 

.دراد هدهعرب  ار  نآ  هتفر  دای  زا  ياهشزرا 

ماما هاگراب  وترپ  رد  دوخ ، هبون  هب  زین ، دهشم  رهش  .تسا  مالسا  یگنهرف  یـسایس و  ياهتـضهن  یمیدق  یگـشیمه و  هاگیاپ  ناسارخ ،
لفاحم نید و  ملع و  ناگرزب  تشذگرس  زا  تسا و  هدوب  گرزب  يابدا  امکح و  اهقف ، عمجم  و  ناقّقحم ، دهاش  هتـشذگ  رد  متـشه ،

.دراد رطاخ  هب  اهناتساد  نانآ  سرد 

شهوژپ و زا  يدیدج  هرود  رگزاغآ  هوکشم  هلجم  یمالسا و  ياهشهوژپ  داینب  هک  تساجب  سپ 

ص:38

.بناجنیا يّدصت  زا  سپ  هوکشم  هلجم  هلاقمرس  نیلوا  - 1
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یبالقنا و ِناریا  زا  یملع  یگنهرف و  دـعب  رد  ناهج ، هک  يراظتنا  ناکما  ّدـح  اـت  و  دـننادرگزاب ، ار  هتـشذگ  هوکـش  دنـشاب و  قیقحت 
ًالوا تسا : مزال  فده ، نیا  هب  ندیـسر  هار  رد  .دننک  باریـس  ار  یبالقنا  مالـسا  ناگنـشت  بل  و  دنروآرب ، دراد ، یمالـسا  يروهمج 

.دنک ادیپ  یساسا  یلوحت  نورد  زا  دهدب و  یناکت  دوخ  هب  هوکشم  هلجم 

نادنچ هن  يا  هدـنیآ  رد  تهج ، نیمه  هب  .دـهد  مایپ  دـیوگ و  نخـس  ناشدوخ  نابز  هب  نارگید  اب  دـنکن ، افتکا  یـسراف  نابز  هب  ایناث 
مهارف راک  نیا  هنیمز  نونکا  مه  و  دش ، دهاوخ  رشتنم  زین  یـسیلگنا  یبرع و  ودرا ، ياهنابز  هب  هوکـشم ، هلجم  ادخ ، تساوخ  هب  رود ،

.تسا هدیدرگ 

.تسا هار  نیا  رد  شیوخ  شقن  يافیا  هدامآ  ناد ، نابز  ینارگشهوژپ  تسد و  هریچ  ینامجرتم  اب  یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب 

تصرف نینچ  ترسح  وزرآ و  هک  رگید ، ياج  ره  رد  اههاگـشناد و  هیملع و  ياه  هزوح  رد  ام  ناققحم  يارب  يرذع  رگید  نیاربانب ،
.دنام یمن  یقاب  دنا ، هتشاد  لد  هب  ار 

ياهداهنشیپ تارظن و  ون ، ِءارآ  میهاوخ ، یم  کمک  نانآ  زا  و  مینک ، یم  زارد  تسد  نانآ  يوس  هب  ام 

یملع ثیراوم  زا  لوا  تسد  ياهشواک  یمالسا ، میهافم  زا  يراکتبا  ياهریسفت  اهتشادرب و  هزات ،

اب و  زاب ، شوغآ  اب  ار  همه  دـشاب ، طبترم  نآ  هدرتسگ  داـعبا  مالـسا و  اـب  يا  هنوگ  هب  هک  يا  هدـنزرا  شهوژپ  عون  ره  و  ناگتـشذگ ،
.میریذپ یم  رظن  تعسو 

هقف و داصتقا ، ایفارغج ، خیرات و  یمالـسا ، مولع  گنهرف و  اب  هک  ییاهـشهوژپ  تسا ، یمالـسا  ياهـشهوژپ  هلجم ، یلـصا  یـشم  طخ 
ای شیاسآ  هافر و  تواضق ، يرتسگداد و  تموکح ، تسایس و  نوناق ،

، ناملسم ياهتیلقا  ای  یمالسا و  ياهروشک  فعضتسم ، هدنام و  بقع  دنب و  رد  ناناملسم  بعت  جنر و 

ياهتردقربا ناملـسم و  ریغ  ناملـسم و  نارادمتـسایس  نامکاح و  تسردان  تسرد و  ياهتـسایس  یفنم و  تبثم و  ياهـشور  یـسررب 
نینچ .دشاب  طبترم  ناناملـسم  تشونرـس  اب  و  یمالـسا ، رکفت  گنهرف و  یمالـسا ، بالقنا  و  مالـسا ، تیدوجوم  اب  هطبار  رد  ناهج ،

نیا یشم  طخ  هدودحم  رد  یلک  روطب  یلئاسم 

.تسا هلجم 

نآ شخپ  هلیسو ي  هاگشناد و  هزوح و  دیدج و  میدق و  راکفا  لدابت  یقالت و  هطقن  یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  دننامه  هوکـشم  هلجم 
.دسر یم  ناققحم  رظن  هب  لیذ  رد  هک  یطیارش  اب  تسا ، اه  هشیدنا 

.دشاب نشور  هاتوک و  یظافلا  اب  مکحم  هدرشف و  اوتحمرپ ، ناکمالا  یتح  هتشون ، - 1

ناگدنناوخ هک  یـصصخت  افرـص  ای  مالـسا  داعبا  اب  هناگیب  دشاب ، هدوب  ناگدنناوخ  تیرثکا  يارب  مهف  لباق  هدـنزاس و  هدـنزومآ ، - 2
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.دشابن فرص ، یبدا  ثحابم  دننام  دراد ، يدودعم 

.دشاب هتفرگ  هرهب  تارظن  نیرخآ  زا  و  دجاو ، ار  مزال  یگدامآ  صصخت و  دوخ  راک  هنیمز  رد  هدنسیون  - 3

.دشاب هتفاین  راشتنا  رگید  ياج  رد  ًالبق  دشاب و  لوا  تسد  رکب و  هلاقم  - 4

ص:39
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.ددرگ يراددوخ  تسس  كردم و  یب  بلاطم  لقنو  حرط  زا  دوش ، رکذ  اقیقد  رداصم  عبانم و  - 5

فالتخا و هقرفت و  گنس  و  دشاب ، تدحو  روآ  مایپ  یبالقنا و  مالسا  یمالسا و  بالقنا  ياتسار  رد  و  یبتکم ، دیاب  لاح ، ره  رد  - 6
.دنکفین ینمشد 

يواح ای  و  نآ ، زا  سپ  ریگ  مشچ  ياهتفرشیپ  رگنایب  ای  بالقنا ، زا  لبق  کیرات  ياهزور  روآدای  - 7

یبالقنا يداصتقا و  یسایس و  لئاسم  ناحارط  نازابناج و  روشک و  مرتحم  نالوؤسم  ياهبنارگ  تارطاخ 

.دشاب هدوب  ناریا  یمالسا  يروهمج 
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هار يوجتسج  رد  . 4

(1) هار يوجتسج  رد 

هدوب ناملسم  ناققحم  نادنمشناد و  رظن  دروم  هراومه  مالـسا ، یگنهرف  یملع و  تضهن  زاغآ  زا  هیلوا و  نورق  زا  نید ، ملع و  هطبار 
.تسا

مولع ای  یلقع و  مولع  هفـسلف و  زا  ماـع ، ینعم  هب  ملع  ردـصمو  عبنم  هک  یلاـح  رد  .تسا  یهلا  یحو  نید ، یلـصا  همـشچرسو  أـشنم 
یلصا هیام  هک  نیدو ، ملع  .تسا  رشب  شواک  قوذ و  رکف و  یبرجت ،

یم زاغآ  رشب  كرد  لقع و  زا  يرگید  ادخ و  زا  یکی  توافتم ؛ هطقن  ود  زا  رهاظ  هب  تسا ، یناسنا  هعماج  تازایتما  زا  و  رشب ، ندمت 
.دننک یم  ادیپ  فالتخا  ای  قفاوت و  اعبط  هدرک و  یقالت  مه  اب  لئاسم  زا  يرایسب  رد  دوخ ، ریسم  رد  یلو  دنوش ؛

هار هب  دنشوج و  یم  راس  همشچ  ود  زا  بآ ، رهن  ود  دننام  رشب ، يدام  يونعم و  تایح  هیام  ود  نیا 

کی رد  مه  اب  ود  ره  داضت ، دروخرب و  نودـب  یهاگ  ماگنه  نیا  رد  .دـنریگ  یم  رارق  لاناک  کی  رتسب  رد  جـیردت  هب  اـما  .دـنتفا  یم 
زا شیوخ  لماکت  شرتسگ و  رد  ابلاغ  ضرف  نیا  رد  و  دور .» یم  يوج  کی  هب  ناشبآ   » حالطـصا هب  هداد و  همادا  دوخ  هار  هب  تهج 

.دنوش یم  روراب  رگیدکی 

هداد و همادا  دوخ  هار  هب  مادک  ره  دنوش و  یم  ادج  مه  زا  جـیردت  هب  ریـسم  لوط  رد  اهدـعب  ای  مه و  اب  دروخرب  ضحم  هب  مه  یهاگ 
هب یهاگ  و  دـنریگ ، یم  هلـصاف  مه  زا  اهنآ  ناوریپ  هدـش ، ادـج  مه  زا  طوطخ  اـعبط  .دـننک  یم  تکرح  لـباقتم  تهج  ود  رد  اـنایحا 
ود ره  هب  هک  دنوش  یم  تفای  یناسک  انایحا  .دنوش  یم  رترود  مه  زا  دنور  شیپ  ردـق  ره  تروص  نیا  رد  .دـنزادرپ  یم  عازنو  گنج 
مه اب  ار  اهنآ  ود ، ره  ای  رظن و  ود  زا  یکی  هیجوت  لیوأت و  اب  دـنیآ ، یمرب  نیبلا  تاذ  حالـصا  یتشآ و  ددـص  رد  دـنراد و  هقالع  طخ 

.دنهد یم  شزاس  قیبطت و 

نینچ حیسمو  دوهی  نید  رد  یتح  هتشذگرد  نید  ملع و  تشذگرس  رمتسم ، میاد و  روط  هب  ابیرقت 

ص:41
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راکـشآ زراب و  هنومن  دوخ  ناـهیقف ، ناثّدـحم و  ربارب  رد  هورگ  ود  ره  مه و  لاـبق  رد  ناـمکلتم ، هفـسالف و  يریگ  ههبج  .تسا  هدوب 
ینید راثآ  صوصن و  اب  لیبق  نآ  زا  یمولع  میدـق و  تأیه  لباقت  ههجاوم و  ًالثم  هک  نیا  امک  .تسا  نید  ملع و  نایم  يا  هطبار  نینچ 

.تسا نآ  زا  يرگید  هنومن 

یم رارق  يورایور  فلتخم و  يراجم  رد  انایحا  و  لاـناک ، کـی  رد  یهاـگ  دـنوش ، یم  عورـش  عبنم  ود  زا  نید  ملع و  میتفگ  هک  نیا 
هب سپ  .تسا  ثحب  يانبریز  اما  تسا ، جراخ  ام  یلصا  ثحب  زا  هچ  رگ  هک  تسا ؛ وگتفگ  ثحب و  روخ  ردو  مهم  ياعدا  هس  دنریگ ،

.میهد رارق  وگتفگ  دروم  ار  اهنآ  هاتوک  ارذگ و  روط  هب  تساج 

زا غالبا  لوزن و  لحارم  مامت  رد  هک  تسا  یهلا  یحو  زا  یشان  نید  تفگ : دیاب  لوا ، بلطم  هب  عجار 

نیا ربانب  .تسا  طرـش  تمـصع  ربمایپ ، هب  دـسرب  ات  یحو  طیاسو  رد  .تسین  روصتم  اطخ  لهج و  يراـب  تاذ  رد  .تسا  نوصم  اـطخ 
غالبا مدرم  هب  ناربمایپ  هلیسو  هب  هدروخن ، تسد  یحو  مّلسم ، لصا 

خسان و یحو ، رد  رگا  یتح  تسا ، یحو  غالبا  زا  سپ  بتارم  رد  متح  روط  هب  دـنک  زورب  نآ  رد  يرظن  فالتخا  رگا  سپ  .دوش  یم 
یهلا ياـیبنا  هک  نیا  باـب  زا  دروخب  مشچ  هب  مدرم  دادعتـسا  بساـنت  هب  یحو  ناـسل  رد  يریبـعت  فـالتخا  اـی  میوش و  لـیاق  خوسنم 

نآ بجوم  مه  زاب  مِِهلوُقُع ،» ِرْدَـق  یلَع  َساَّنلا  َمِّلَُکن  ْنَأ  اَنِرمُأ  ءایبنألا  رِـشاعَم  ُنَْحن   » دـنیوگ نخـس  ناشمهف  ردـق  هب  مدرم  اب  دـنفّلکم 
.دهد خر  یهابتشا  فالتخا و  یحو  لصا  رد  هک  دوش  یمن 

.دریگ یم  تأشن  رشب  ّسح  رکف و  لقع و  زا  شعاونا ، ماسقا و  مامت  اب  ملع  اما  نید ، هب  عجار  نیا 

زا یخرب  دنچ  ره   (1)« ًالِیلَق ِّالا  ِْملِعلا  َنِم  ُمتِیتوُأ  ام  َو  : » دیوگ یم  نآرق  .تسا  دودـحم  شا  هشیدـنا  سح و  و  ریذـپاطخ ، اعبط  رـشب ،
زا ییاه  هیآ  و  ُءاشَی » ْنَم  ِْبلَق  ِیف    ُ هّللا ُهفِذـقَی  ٌرُون  ُْملِعلا  : » لیبق زا  یتاـیاور  دـنناد ، یم  یهلا  ضیف  زا  یـشان  ار  ملع  یفـسلف  بتاـکم 
یم دییأت  دهد  یم  قفو  قارشا  برـشم  ینوطالفا و  هفـسلف  اب  ًهدمع  هک  ار  لصا  نیا   (2)« انَُلبُـس مُهَّنَیِدهََنل  انِیف  اودَهاج  َِنیذَّلا  َو  : » لیبق

.دنک

تسا ناما  رد  شزغل  اطخ و  وهس و  زا  هراومه ، تسا و  یهلا  یحو  فیدر  رد  یسدق  ضیف  نیا  درادن  اعّدا  سک  چیه  لاح ، نیع  رد 
نادنمـشناد نیب  ناوارف  فالتخا  رظنرییغت و  .تسا  یقاب  دوخ  رابتعا  هب  ناـنچمه  ِنایْـسَّنلاو » ِوْهَّسلا  ُّلَـحَم  َناـسنإلا  : » هک نخـس  نیا  و 

.تساعدا نیا  رب  قداص  یهاوگ  ملع ، کی 

تاقوا زا  يرایسب  رد  ود  ره  ورملق  هک  تسا  تلع  نیا  هب  دننک  یم  یقالت  مه  اب  نید  ملع و  هک  نیا  اما 

ادخ و صخالا ،» ینعم  هب  تایهلا   » رد اصوصخ  یهلا ، هفسلف  رد  یلصا  لئاسم  .تسا  دحاو  عوضوم 

قالخا تالامک و  گرم ، زا  سپ  تایح  سفن و  ياقب  نآ ، مدق  ثودح و  ناهج ، شیادیپ  .تسوا  تافص 

.تسا نید  هفسلف و  یساسا  لئاسم  زا  هداوناخ  میظنت  تسایس و  یتح  یناسفن و 
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يرهق و تسا  يرما  لئاسم  لیبق  نیا  رد  نید ، ملع و  قباطت  قفاوت و  ای  فالتخا ، دروخرب و  ینعی  موس  بلطم  رما ، ود  نیا  هب  هجوت  اب 
.یعیبط

ص:42
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یم نید ، .دـننز  یم  مد  تقیقح  عـقاو و  زا  ود  ره  نید  ملع و  هک  نیا  نآ ، و  تشاد ؛ رود  رظن  زا  دـیابن  هراـب  نیا  رد  ار  يرگید  هتکن 
زین ملع  .دیوگ  یم  امتح  دیوگب و  ار  تقیقح  دوخ  ورملق  رد  دهاوخ 

تسد نادب  هچ  نآ  ارهق  دشاب ، هتشاد  رایتخا  رد  ار  مزال  رازبا  هدرکن و  اطخ  شیوخ  شالت  رد  رگا  و  تسا ، تقیقح  فشک  ددصرد 
دشاب و یکی  مه  هجیتن  دیاب  ًهدعاق  نیاربانب  دریذـپ ، یمن  ددـعت  تسا و  یکی  زیچ  ره  تقیقح  عقاو و  نوچ  .تسا  تقیقح  نیع  هتفای 

.دنشاب قفاوم  مه  اب  نید  لقع و 

هیلقع تالقتسم  طقف  نآ  يارجم  هک  همزالم » هدعاق   » مان هب  تسا  يا  هدعاق  هقف  لوصا  مالک و  ملع  رد 

.دراد ثحب  حرـش و  هب  زاین  هک  .ُلْقَعلا ،» هب  مَکَح  ُعْرَّشلا  ِهب  َمَکَح  امَّلُک  ُعرَّشلا و  هب  َمَکَح  ُلـْقَعلا  هب  َمَکَح  اـمَّلُک  : » ریبعت نیا  اـب  .تسا 
نیا لاح  .تسا  هابتشا  اطخ و  کی  زا  یشان  افرـص  و  ینعم ، یب  عقاو  رد  دحاو  ورملق  رد  نید  ملع و  نایم  فالتخا  باسح ، نیا  يور 

ای ملع و  رد  ای  و  تسا ، نآ  زا  تسرد  تشادرب  یحو و  حیحـص  مهف  رد  ای  هکلب  دهد ، خر  دـناوت  یمن  یحو  رد  لوصالا ) یلع  ) اطخ
.تسا ود  ره  رد 

هعلاـطم طوبرم  یملع  ياـهباتک  رد  دـیاب  ار  نآ  حرـش  هک  تسا ، نید  ملع و  هطبار  زا  یلاـمجا  یلک و  ریوصت  یکی  دـش  هتفگ  هچنآ 
.درک

، مالـسا یگنهرف  یملع و  زکارم  لـک  حطـس  رد  کـنیا  هک  تسا  یلئاـسم  يارب  لـح  هار  يوجتـسج  تسا  رظن  دروم  اـجنیا  رد  هچنآ 
داینب .دهد  یم  لیکشت  ار  هیملع  ياه  هزوح  ثحابم  نیرتغاد  و  تسا ، حرطم 

لکـشم و نیا  ریگرد  دوخ  هبون  هب  تسا ؛ هاگـشناد  هزوح و  دـیدج و  میدـق و  راکفا  یقـالت  لـحم  میتفگ  هک  یمالـسا ، ياهـشهوژپ 
.دشاب یم  نآ  لح  ناهاوخ 

نآ هباشم  مولع  موجن و  تأیه و  انایحا  یقالخا و  یتدیقع و  لئاسم  هب  هتشذگ  رد  رگا  نید  ملع و  كرتشم  طوطخ  هک  نیا  حیـضوت 
تیارس مولع و  نوزفازور  طسب  شرتسگ و  اب  کنیا  تشاد ؛ صاصتخا 

عماج ِنید  هک  مالـسا  اب  صوصخ  هب  .تسا  هدرک  ادیپ  نید  اب  يرایـسب  یقالت  طاقن  رـشب ، یگدـنز  عامتجا و  نورد  هب  ملع  خوسر  و 
.تسا هتشذگ  تدابع  قالخا و  هدیقع و  زرم  زا  نآ  ورملق  تسا و  فارطالا 

هب .تسا  هتفرگ  اپ  ریز  ار  رشب  یعامتجا  يدرف و  يونعم ، يدام و  یمسج ، یحور و  ياهزاین  همه 

همه هقف  ملع  اهنت  .تسا  فلتخم  داعبا  نیا  زا  یکی  هب  طوبرم  مادک  ره  صاخ ، ینعم  هب  مالسا  مولع  دراد ، رظن  رشب  دوجو  داعبا  همه 
زا تواضق ، تموکح و  تسایـس ، ات  داصتقا  زا  ناهج ، روشک و  هداوناخ و  ات  هتفرگ  صخـش  زا  رـشب ، یعاـمتجا  يدارفنا و  ياـهزاین 

.تسا هتفرگ  ارف  ار  همه  تشادهب ، ات  تدابع 

ناسنا هطبار  ًهدمع  هک  تدابع  و  تسا ، رـشب  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  هب  طوبرم  نآ  هدمع  شخب  هک  هقف  باوبا  اهباتک و  هب  يرظن 
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.تسا تقیقح  نیا  يایوگ  دهاش  دراد ، نآ  رد  يرتمک  مهس  تسادخ  اب 

حمطم ار  یعامتجا  یناور و  عونتم  ياهزاین  قالخا  ملع  و  یلقع ، ياهزاین  یهلا  هفسلف  مالک و  ملع 

.دهد یم  رارق  رظن 

ره ام  ياه  هدرک  لیـصحت  .تسا  هدرک  ادـیپ  هظحالم  لباق  شهج  رولبت و  داعبا  نیا  همه  رد  کنیا  رـشب  ملع  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
انشآ و مولع  نیا  زا  ات  دنچ  ای  کی  اب  دوخ  یلیصحت  هتشر  بسانت  هب  مادک 

ص:43
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.دنشاب یم  اه  نآ  عفادم  ارهق 

دّدعتم و ياهبتکم  اب  داصتقا  ملع  .تسا  هدرک  رک  روک و  ار  اهشوگ  اهمشچ و  کنیا  نآ ، نوگانوگ  بعش  اه و  هتـشر  اب  قوقح  ملع 
يزیچ اما  تسا ، قوقح  ملع  زا  يا  هتـشر  لصا  رد  هک  تموکح  تسایـس و  یـسانش ، ناور  یـسانش ، هعماـج  نآ ، عونتم  ياـه  هتـشر 

یسانش تسیز  تشادهب ، یکشزپ و  .دیامن  یم  لقتسم 

یفداصت و يرما  دـیابن  ار  یقالت  نیا  .دـننک  یم  ادـیپ  یقالت  نید  اب  دوخ  راـک  رتسب  رد  هک  تسا  یمولع  نآ ، زج  یـسانش و  نیمز  و 
نایماح ناملاع و  یمتح  هفیظو  رتشیب  رما  نیا  .تشذـگ  نآ  رانک  زا  تواـفت  یب  تفرگ و  مک  تسد  ار  نآ  دـیابن  و  تسناد ، یقاـفتا 

زار هب  یبایتسد  يارب  دوخ  راک  هب  رطاخ  هغدغد  نودب  دیاب  ام  دنیوگ : یم  هورگ  نیا  مولع ، ناگدنزومآ  ناگدنیوج و  ات  تسا ؛ نید 
یم داـش  هن  میراد و  همهاو  هن  نید ، اـب  دروخرب  اـی  تقفاوم و  اـی  تفلاـخم  زا  .دسانـش  یمن  زرم  دـح و  اـم  راـک  .میهد  همادا  تعیبط 

ءایشا قیاقح  هب  ملع  تمکح =  : » دنتفگ یم  هفسلف  فیرعت  رد  نافوسلیف  میدق  زا  هک  تسا  یفرح  نامه  نیا  .میوش 

« .رشب تقاط  ردق  هب  تسا 

، نیب هرذ  نیبرود ، مه  راک  هلیسو  تسا و  تعیبط  نم  راک  ورملق   » دیوگ یم  لاح  نابز  هب  دنمشناد  کی 

، اهنامسآ دودحمان  زاب و  ياضف  اهایرد و  قامعا  رد  ام  ...تسا  ینیع  شواک  شیامزآ و  هاگشیامزآ ،

«. تسا هار  ّدس  ام  يارب  یهاگ  اهنآ  هعلاطم  ًالصا  .تسا  هتشون  هچ  ینامسآ  ياهباتک  رد  هک  میرادن  راک  مینک ؛ یم  هعلاطم 

مه نآ  زا  دیابن  دننک ، يریگولج  ملع  شرتسگ  زا  دیابن  هک  لاح  نیع  رد  نید  ناملاع  نایماح و  اما 

ینید هضیرف  بجاو و  يرما  دوخ  هک  تسین  فالخ  راک  اهنت  هن  تسا ، ملع  ورملق  هک  تقلخ  زار  هعلاـطم  اریز  .دنـشاب  هتـشاد  همهاو 
رد ار  قلاخ  ياهتنم  یب  تمکح  تردق و  ملع ، تانیاک ، رد  رظن  .تسا 

انِیف اُودَـهاج  َنیِذَّلاو   » .تسا هدومرف  نیمـضت  ار  قح  هار  نایعاس  نادـهاجم و  تیادـه  تیقفوم و  دـنوادخ  .دـشخب  یم  ـالج  اـهرظن 
تعیبط زار  هب  نتفای  تسد  يارب  یملع  ياهششوک  لماش  نیا ، و  .انَُلبُس ،» مُهَّنَیِدْهََنل 

.دوش یم  زین 

ار نید  اب  ملع  يرهق  داضت  دراد ، دهعت  نید  زا  يرادساپ  هب  تبسن  هک  یملاع  ایآ  تسا  نینچ  هک  لاح 

نید تلاصا  رد  تسخن  ًالومعم  مولع  اب  نایانشآ  ود ، نآ  نایم  یگنهامهان  ساسحا  درجم  هب  هک  تباب  نیا  زا  دناد ؟ یمن  رطخ  گنز 
.دننک یم  یقلت  یعطق  ار  نآ  هجیتن  هک  یبرجت  مولع  صوصخ  هب  .ملع  تحص  تقادص و  رد  هن  دننک ، یم  دیدرت 

دهد خر  يدروخرب  رگا  و  تسین ، یعطق  قیاقح  زا  کی  چـیه  فلاخم  دـشاب ، هدروخن  تسد  رگا  قح ، نید  لوصالا  یلع  هک  نیا  اب 
رد ای  نید و  یمهفدب  اطخ و  زا  یشان  امتح  میتفگ  هک  روطنامه 
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.تسا ود  ره  رد  ای  نآ و  زا  يریگ  هجیتن  ملع و  یشم  طخ 

یمالـسا لوصا  همه  فالخ  رب  ایآ  میریگب ؟ هدـیدن  ار  رطخ  مینک و  یلاخ  راب  ریز  زا  هناـش  یلک  هب  اـیآ  درک ؟ دـیاب  هچ  امـش  رظن  هب 
زا هناحوبذم  یتکرح  اب  ای  مینک و  هدنسب  ملع  هئطخت  هب  مینک و  لمع  هناماوع 
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نید هیجوت  لیوأت و  هب  تسد  تسا  هدوب  لومعم  زارد  ياهلاس  هک  نانچ  ایآ  مینک ؟ يریگولج  نآ  تفرشیپ 

نینچمه فرط و  کی  زا  نید  يداهتجا  ثحابم  يرورض و  یعطق و  ثحابم  نایم  میشاب : نیب  عقاو  هک  نیا  ای  مینزب ؟ ود  ره  ای  ملع  ای 
.میوش لیاق  توافت  رگید  فرط  زا  مولع  یعطق  ریغ  تایضرف  یعطق و  لئاسم  نیب 

هلأسم ود  نایم  يدروخرب  نینچ  هراومه  ای  دراد  دوجو  نید  ملع و  یعطق  يرورـض و  لئاسم  نایم  يدروخرب  ایآ  مینک  هظحالم  اقیقد 
لئاسم رد  رظن  دـیدجت  يارب  تروص  نیا  رد  دـیآ ؟ یم  شیپ  یعطق  ریغ  رگید  فرط  یعطق و  فرط  کی  اـی  نیفرط و  رد  یعطق  ریغ 

دوخ تشادرب  داهتجا و  رد  هک  نید  ملع و  ناصـصختم  هب  تسا  يرادـشه  یگنهاـمهان  نیا  و  تسا ، زاـب  هار  نید ، ملع و  یعطق  ریغ 
دننک رظن  دیدجت 

دوجوم تایعقاو  رب  قبطنم  رت و  قیمع  يرظن  اب  ار  ینید  نوتم  دـننک و  لابقتـسا  اـهدروخرب  نیا  زا  ینید  مولع  ناصـصختم  صوصخب 
ینید لئاسم  ندرک  هضرع  هوحن  يدـنب و  هتـسد  رد  اصوصخ  مولع  ییاشگهار  اـه و  لـیلحت  هیزجت و  زا  دـنهد و  رارق  یـسررب  دروم 

.دنربب هرهب 

، نآ هب  دهعتم  نید و  لوصا  ینابم و  زا  هاگآ  فلتخم  مولع  رد  ینادنمشناد  فده  نیا  هب  ندیسر  رد 

کی اب  و  نید ، ملع و  نادنمـشناد  املع و  ریاس  يرایمه  اب  نانآ و  يراکمه  اب  اـت  تسا  مزـال  تساـیمیک ) ناـشدوجو  هنافـسأتم  هک  )
نایم زا  ار  دوجوم  ياهتسب  نب  یهیجوت ، تارظن  يراکتبا و  تاقیقحت  هلسلس 

منتغم ار  تنس  نآرق و  نادیواج  عماج و  قیمع و  میهافم  زا  هزات  ياهتشادرب  تصرف  و  میرادرب ؛

اب هزیتس  هلیـسو  ار  دوخ  شناد  نوگانوگ  ياه  هزیگنا  اب  هک  ملع  نارادـفرط  زا  یخرب  يزات  کت  نایغط و  زا  لاـح  نیع  رد  .میراـمش 
...دراد زارد  ِرس  هتشر  نیا  دوش و  یمن  متخ  اجنیمه  نخس  نیا  .میهاکب  دنهد  یم  رارق  نید 
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یمالسا بالقنا  ياپباپ  یمالسا  شهوژپ  شناد و  . 5

رد يداـینب  روط  هب  هشیر و  زا  اـهراک  همه  هک  تسا  نآ  هعماـج  کـی  رد  حیحـص  بـالقنا  تفگ  دـیاب  نیتـسار  بـالقنا  فیرعت  رد 
.دشاب بالقنا  یعقاو  هزیگنا  یلصا و  هطقن  نامه  روما  همه  رایعم  روحم و  هک  يا  هنوگ  هب  دنک ، ادیپ  لوحت  بالقنا  ِفادها  ياتسار 

يوگلا یلصا و  ِسایقم  نازیم و  یشهوژپ ، یتامدخ و  یهافر ، يراذگنوناق ، یسایس  یتعنـص ، یملع ، یعمج ، يدرف و  شالت  ره  رد 
هتفرگ تروص  نآ  رطاخ  هب  بالقنا  هک  دشاب  يزیچ  هب  ندیسر  یّلک ،

هطقن هب  لوصو  ِتهج  رد  اهنیابت ، اهنواعت و  اهقُّرفت ، اهعُّمجت و  اهیدـنک ، اهیدـنت و  اهنوکـس ، اهتکرح و  اهدوعق ، اـهمایق و  همه  .تسا 
.مینک یم  ریبعت  يروحم » بالقنا   » هب یبالقنا  ِدنور  نیا  زا  ام  کنیا  و  دور ، شیپ  بالقنا  طورخم  ِسأر  جوا و 

: يروحم بالقنا  ِگرزب  هدئاف 

هب يدرف  ياهشالت  ارهق  تسا  هطقن  کی  هجوتم  اهورین  همه  هک  نیا  هب  رظن  بالقنا ، ياتـسار  رد  تساهورین  عمجت  یگنهامه و  ًالوا ،
هلزنم هب  بالقنا  یلـصا  هطقن  اریز  دـیآ ، یم  دوجو  هب  قسانت  لداعت و  هدـنکارپ ، اـهورین  ناـیم  دوخ  هب  دوخ  دوش ، یم  لیدـبت  یعمج 
تـسا تعاس  هبرقع  دـننام  ای  دزاس و  یم  هجوتم  هطقن  کی  هب  ارهق  ناهج ، هشوگ  راهچ  زا  ار  رازگزامن  اهنویلیم  هک  تسا  هلبق  ِتهج 

يور و کت  رگید  .دـننک و  یم  شالت  فدـه  کی  يارب  همه  یبـالقنا ، هعماـج  کـی  رد  .دـخرچ  یم  روحم  کـی  درگ  هراومه  هک 
، ینکشراک تباقر ، یمشچ ، مه  عازن ، گنج و  داضت ، دروخرب و  سپ  درادن ، دوجو  نآ  رد  یهاوخدوخ 

یم دیدپ  هعماج  رد  يربج  ِطابضنا  يرهق و  ِمظن  کی  اهنآ  ياج  هب  .تسانعم و  یب  نآ  رد  تُّتشت ، هقرفت و  رگید  ِلماوع  يراکایر و 
دنلب هطقن  نآ  رد  مچرپ  اـت  دـننک  یم  شـالت  همه  دـیآرد ، زازتـها  هب  یعفترم  هّلق  رد  يزوریپ  ِمچرپ  دـشاب  رارق  رگا  لـثملا  یف  دـیآ ،

هب یسک و  هچ  تسد  هب  هک  نیا  رگید  دوش ،

دشاب هک  مان 
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لادم ماقم و  هزیاج و  ِدنب  رد  و  ترهش ، هزاوآ و  مان و  بلاط  یسک  یبالقنا  هعماج  رد  .تسین  حرطم 

.هنیس رب  هن  تسا  هنیس  نورد  رد  تسه ، یلادم  رگا  .دشاب و  یمن  راختفا 

یتافیرـشت و يروـص و  ياـهراک  زا  زین  و  بَِعل ) وـَْهل و   ) نآرق هتفگ  هب  رمث و  یب  ياـهراک  زا  ار  هعماـج  فدـه ، يور  زکرمت  اـیناث ،
لمکا هجو  هب  نسحا و  وحن  هب  اـهراک  ارهق  و  دـنک ، یم  ادـیپ  ار  دوخ  یعقاو  ياـنعم  اـهراک  همه  .دراد و  یم  زاـب  یعنـصت  یفلکت و 

ماگ لامک  هب  ور  هراومه  هعماج  و  دریگ ، یم  تروص 

.دراد یم  رب 

یب يراک ، مک  يراک و  یب  يراک ، هرابود  يراک ، منادن  طیرفت ، طارفا و  و  ریذبت ، فارسا و  زا  اثلاث ،

يداصتقا نوگانوگ  ضارما  زا  هجیتن  رد  و  دارفا ، ندنام  راک  یب  تاناکما و  اهورین و  ندنام  فرصم 

برقا زا  هداس و  لهـس و  روط  هب  اهراک  .ددرگ و  یم  رادروخرب  یناسنا  يورین  و  ملاس ، يداـصتقا  زا  هعماـج  و  دـنک ، یم  يریگولج 
.دسر یم  هجیتن  هب  هنیزه ، نیرتمک  اب  قرط و 

ِنوگانوگ ضارما  زا  دـنم و  هرهب  سفن  تمالـس  یحور و  یلاعت  یقالخا و  تیحالـص  تیافک و  زا  يا  هعماـج  نینچ  تسا ، یهیدـب 
ِشهج نینچ  هعماج  ات  و  دوب ، دهاوخ  نوصم  زین  یعامتجا  یحور و 

.دوب دهاوخن  یبالقنا  هعماج  دشاب  هتشادن  یحور 

دوخ ِنادنزرف  نوؤش  همه  رد  بالقنا  مینادـب  هک  تسا  یفاک  ردـق  نیمه  تسا ، مک  دوش  هتفگ  هچ  ره  يروحم » بالقنا   » ِتارمث رد 
سابل ندروخ ، اذغ  رد  هرمزور : یگدـنز  رد  مییوگب  رگا  یّتح  دراذـگ  یم  رثا  شهوژپ ، شناد و  تسایـس ، قالخا ، داصتقا ، زا  معا 
هبذاج رد  رمع  ِشکاشک  رد  هک  یناسک  اهنت  .میا  هتفگن  یفازگ  نخس  دراد ، رثا  دارفا ، ِترشاعم  نتفر و  هار  نتخاس ، هناخ  ندیـشوپ ،
تـسا قشع  دوخ  هکلب  هن  تسا ، قشع  دننام  يروحم » بالقنا   » .دننک یم  كرد  تسرد  ار  فرح  نیا  يانعم  دنا  هتفرگ  رارق  یبالقنا 

هک

ِدوجو دوخ  زا  وا  .دهد  یم  رارق  يو  عاعشلا  تحت  دشک و  یم  قوشعم  تمس  هب  نوؤش  هیلک  رد  ار  قشاع 

زا ار  قشاع  هک  هدنفوت  زوسناج و  تسا  یقـشع  یعقاو ، ِبالقنا  يرآ  .تسا  وحم  قوشعم  ِدوجو  رد  وا  یتسه  هکلب  درادـن ، یلقتـسم 
.دنک یم  ادف  وا  لاصو  هار  رد  زیر و  بل  قوشعم  زا  یهت و  دوخ 

دوخ میرح  رد  يربمغیپ  ره  تسا  هتفرگ  تروص  یهلا  يایبنا  هلیـسو  هب  خـیرات  لوط  رد  ناـهج  ياـهبالقنا  نیرت  قیمع  متح ، روط  هب 
ات مدآ  زا  راوریجنز  هک  دـنا  هدوب  صخـشم  دـحاو و  فدـه  کی  ياراد  همه  اما  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  نیداینب  راد و  هشیر  یبالقنا 

، تسا راموط  نیا  ِطخ  نیرت  تشرد  هحول و  نیا  شقن  نیرت  هتـسجرب  و  رتفد ، نیا  ِقرو  نیرت  نیّرز  مالـسا  و  تسا ، هتفای  همادا  متاخ 
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يّذلاَو احُون  ِهب  یّصَو  ام  ِنیِّذلا  َنِم  مَُکل  َعَرَش   » .تسا هدروآدرگ  دوخ  رد  ار  همه  يایازم  تسا ، نایدا  همه  نیرتعماج  نیرتلماک و 
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، ناسنا لمع  و  قالخا ، هدیقع ، حالصا  نآ ، ناکرا  لوصا و  هک  تسا  یتعیرش  نید و  زا  رتریگارف  بالقنا  مادک   (1)« ...َکیلإ انیَحوَأ 
.تسوا مسج  و  لد ، لقع ، ینعی  یمدآ  دوجو  ناکرا  همه  نآ  ورملق  و 

دنک و یگدنز  وا  يارب  دنادب و  ادخ  زا  ار  دوخ  رشب  ات  تسادخ  نایدا ، همه  مالسا و  رد  یلصا  ِفده 

یتامَم َيایْحَم و  یِکُُسن َو  یتولَـص َو  َّنِا  ُلق   » .دشاب ادخ  يارب  همه  شنوکـس  تکرح و  شلمع ، تدابع و  شتامم ، تایح و  .دریمب 
عیاـش میهاـفم  و  هّللاـِب ، ـَّالإ  َهَُّوق  ـالَو  َلوَح  ـال  َنوُعِجاَر ، ِْهَیلإ  اَّنإَو  هّللاَّنإ  هّللا ، ـالإ  َهلا  ـال  يدـیحوت : ياـه  هلمج  . (2)« َنیِملاـعلا َّبر  هّلل 

رد ار  تقیقح  نیمه  همه  یمالـسا  ِگـنهرف  ورملق  رد  هّللا ، لـیبس  یف  هلا ، هْـجَو  هـّللا ، یلإ  ًهـبرق  تـبُرق ، تـّین ، صـالخا ، يدـیحوت :
« .ِتاّیّنلاب ُلامْعألا  امَّنإ   » تسا ّتین  بسح  رب  مه  راک  شزرا  دشاب ، هّللا ) لیبس  یف   ) دیاب ترجه  داهج و  .درادرب 

رگا .تسا و  بالقنا  فادـها  هب  لماک  مازتلا  نآ  يانعم  و  تسا ، درف  ندوب  یبالقنا  ِصخاش  هک  تسا  دـهعت  نامه  يروحم ، بالقنا 
یف يانف   » ماقم هب  ار  دوخ  و  دنک ، یم  ادخ  هار  يادـف  ار  زیچ  همه  یهلا ، دـهعتم  ناسنا  سپ ، تسادـخ  یهلا ، بالقنا  یلـصا  فدـه 

.ددرگ یم  بوذ  ادخ  هدارا  رد  شا  هدارا  دناسر و  یم  هّللا »

شرورپ دوخ  نماد  رد  ار  اهتیصخش  نیرتراکادف  مالسا ، صخالاب  و  یهلا ، نایدا  خیرات ، تداهش  هب 

.دنا هدیدرگ  رشب  هدنیآ  خیرات  هوسا  وگلا و  و  دنا ، هدیرفآ  ار  يزابناج  ياه  هسامح  نیرتزیگناروش  هک  یناسک  دنا ، هداد 

، بالقنا راصنا  نارای و  یشم  طخ  يربهر و  هویش  نونک ، ات  زاغآ  زا  بالقنا  تشذگرـس  تسا ، یمالـسا  ام  بالقنا  هک  تسین  کش 
، بالقنا نانمشد  ِتیهام  بالقنا ، زا  سپ  شیپ و  ِثداوح  تالوحت و 

، نیاربانب .تسا  بالقنا  ندوب  یمالسا  هاوگ  همه  ...یهورگ  ياه  هناسر  تاغیلبت و  اهینارنخس ، نآ ، زا  یـشان  ِنیناوق  یـساسا و  نوناق 
سلجم و تواضق ، يرتسگداد و  تسایـس ، تموکح و  .دریگب  تأشن  مالـسا  زا  تالوحت ، لـیوحت و  تـالاعفنا و  لـعف و  همه  دـیاب 

هاگشناد ییامرفراک ، يرگراک و  تعنص ، هناخراک و  هیامرس ، راک و  شرورپ ، شزومآ و  تعارز ، تراجت و  هاپـس ، شترا و  نوناق ،
شزیچ همه  یمالسا  ِتکلمم  : ) ماما ترضح  لوق  هب  .دنزب و  رود  مالسا  روحم  رب  دشاب و  یمالسا  دیاب  همه  ربنم  بارحم و  هزوح ، و 

(. دشاب یمالسا  دیاب 

تردـق و زا  هکلب  و  ام ، ثحب  هدودـحم  زا  ًهلاجع  تسا و  يا  هناگادـج  ياهثحب  عوضوم  داـعبا ، نیا  زا  کـی  ره  ِندـش  یمالـسا  هار 
دنور هک  تسا  نآ  رد  ام  یلصا  ثحب  .تسا  جراخ  رفن  ود  ای  کی  صصخت 

زا دُعب  نیا  رگا  دراذگ و  یم  يرثا  عون  هچ  یمالسا  ياهشهوژپ  شناد و  ورملق  رد  یمالسا  بالقنا 

.دوب دهاوخ  هچ  یمالسا  مولع  تشونرس  دور ، شیپ  دوخ  هار  رد  بالقنا 

هجیتن نیرتهب  هب  هنوؤم  نیرتمک  قرط و  برقا  زا  دـنک و  یم  دوخ  یعقاو  فدـه  هجوتم  رادانعم و  ار  اـهراک  نیتسار  بـالقنا  میتفگ :
روطچ یمالسا  شهوژپ  شناد و  رد  تَّیزم  نیا  مینیبب  لاح  .دناسر  یم 
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.دوش هدایپ  دیاب 

یعقاو ِفده  اب  یگنهامهان  ینادرگرـس و  عون  کی  راتفرگ  یمالـسا  مولع  هتـساوخان ، نامز و  رورم  هب  هک  تسین  راکنا  ياج  ارهاظ 
یم ناوتان  فیعـض و  رـصع ، یملع  ياهتفرـشیپ  ربارب  رد  دنـسر و  یم  یمک  هجیتن  هب  رایـسب  تقو  فرَـص  اب  هک  دـنا ، هدـیدرگ  دوخ 
همه زا  ات  دـنک  تیادـه  دوخ  یعقاو  فادـها  ِتمـس  هب  ار  مولع  نیا  دـیاب  بالقنا  .دـنا  هتفرگ  یگنهک  ِگنر  یلک  روط  هب  و  دـیامن ،

: هنومن دنچ  کنیا  .دندرگ و  دنم  هرهب  دش  هتفگ  ًالبق  هک  يروحم » بالقنا   » يایازم

اهلاس رگا  لاح ، دمهفب ؛ بوخ  ار  نارگید  ِنخس  دسیونب و  دنک و  تبحص  بوخ  ناسنا ، هک  تسا  نآ  يارب  یّلک  روط  هب  یبدا  مولع 
تسرد حیصف و  میناوتن  یلو  میناوخب  نایب  یناعم و  فرص و  وحن و 

فده هب  مولع  نیا  هک  تسا  لیلد  نیا  میمهفب ، ار  احصف  ارعش و  مالک  راعـشا و  ثیدح و  نآرق و  ِزومر  میـسیونب و  مییوگب و  نخس 
یب هداتفا و  رود  دوخ  فده  زا  اهشناد  نیا  ارچ  و  تساجک ، رد  راک  بیع  مینادب  ام  هک  دشاب  نیا  دیاب  بالقنا  ِرنه  .دنا  هدیسرن  دوخ 

رت مک  هنیزه  تقو و  ِفرَـص  اب  ات  .میروآزاب  يوج  هب  ار  هتفر  بآ  نیا  هک  مینکب  هچ  دـیاب  ام  دـنا و  هدـش  ّتیـصاخ  مک  ای  ّتیـصاخ 
.میروآ گنچ  هب  مولع  نیا  ِشزومآ  زا  ار  بولطم  هجیتن 

لح ار  یلقع  یملع و  ِتالکشم  تسرد ، رّکفت  اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  هفسلف  قطنم و  زا  ضرغ 

ياه هطسفس  اه و  هسوسو  یفسلف و  تالکـشم  ربارب  رد  اما  میناوخب  هفـسلف  قطنم و  اهلاس  رگا  لاح ، دسرب ، يرظن  ِقیاقح  هب  و  دنک ،
هتـشادنرب ام  شود  زا  يراب  هدیـسرن و  دوخ  هجیتن  هب  ام  ملع  هک  مینک  فارتعا  دـیاب  میـشاب  ناوتان  رـصع ، يداحلا  ياهبتکم  یملع و 

یفسلف جنرغب  ِثحابم  تاحالطـصا و  رَبکألا » ُباجِحلاوه  ُملِعلا  : » نافراع لوق  هب  .تسام و  شود  رب  نیگنـس  يراب  دوخ  هکلب  تسا ،
.میرب یمن  ییاج  هب  هار  و  تسا ، هدرک  نادرگرس  ناینیشیپ  هشیدنا  چیپ  رد  چیپ  ياه  هچوک  رد  ار  ام 

نورق ِثحابم  بوچراهچ  رد  ار  ملع  نیا  اهنت  رگا ، لاح  تسا  نآ  زا  ههبـش  عفد  یمالـسا و  دـیاقع  رد  تریـصب  مالک  ملع  زا  فدـه 
زا یـشان  ناوارف  تاهبـش  عفد  زا  و  دوب ، دهاوخن  دـیفم  ام  نامز  يارب  لقاال  مینک ، دودـحم  هلزتعم  هرعاشا و  عازن  گنج و  هتـشذگ و 

ياه هطسفس  یملع و  ياه  هّیضرف  یفسلف و  ِبتاکم 

.دوب میهاوخ  زجاع  ناسانشرواخ 

ثداوح میناوتب  ات  تسا  داهتجا  ماکحا و  حیحص  طابنتسا  ِتردق  لوصا  هقف و  ملع  زا  روظنم 

یفیلکتالب تریح و  زا  ار  ناناملسم  و  مینک ، جارختسا  یّلک  طباوض  زا  ار  هَثدحَتْسُم » لئاسم   » حالطـصا هب  صوصنم و  ریغ  هرمزور و 
، ناهج یسایس  یعامتجا و  یتعنص و  یملع و  تالوحت  زا  هتـساخرب  و  نامز ، حور  زا  یـشان  ِتالکـشم  هوبنا  ربارب  رد  یمگردرـس  و 

.میهد تاجن 

ای میهدب و  حیرص  خساپ  میناوتن  مدرم  ياهزاین  نیرت  يرورـض  هب  ملع ، ود  نیا  جنرغب  لئاسم  رد  ریـس  زارد  نایلاس  زا  سپ  رگا  لاح ،
.میا هدنام  رود  فده  زا  هک  میریذپب  دیاب  مینک ، هدایپ  هعماج  نتم  رد  رازاب و  رد  میناوتن  ار  هقف  گرزب ، ِدیتاسا  زا  یکی  لوق  هب 
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فیعض زا  حیحص  صیخشت  ثیدح ، صوصخ  رد  و   ) ماما لوسر و  ادخ و  ِنخس  اب  میقتسم  ییانـشآ  ریـسفت  ثیدح و  ملع  زا  ضرغ 
نیا شزومآ  رد  ثیدح  نآرق و  زا  یبنحا  یبنجا و  لئاسم  رد  ینادرگرـس  .تسا  نید  یعقاو  فادها  يوس  هب  تیاده  هرخالاب  و  زین )

تفاسم و دیعبت  ملع ، ود 

یمالسا مولع  ریاس  لوصا و  هقف و  ای  ثیدح و  نآرق و  ورملق  رد  هک  یناسک  .تسا و  فده  زا  فارحنا 

.دنتسین مک  دنا  تریح  ینادرگرس و  نیا  راچد 

ناگدنیآ ياشگهار  متح  روط  هب  ناینیـشیپ ، تشذگرـس  ِتسرد  هعلاطم  تسا ، هدنیآ  يارب  هتـشذگ  زا  تربع  خـیرات  ملع  زا  فدـه 
ِنتسناد و  ثداوح ، ِتالولعم  للع و  يریگ  یپ  اب  زج  فده  نیا  .تسا 

زا هک  یفنم  تبثم و  جیاتن  اهنآ و  هطبار  دنویپ و  هب  هّجوت  نودب  تالوقنم ، ِمکارت  نتشابنا و  مه  يور  .دیآ  یمن  تسدب  خیرات  هفسلف 
نیا زا  ناناملـسم  ام  مهـس  دراد و  سوکعم  ریثأت  ابلاغ  هکلب  دناسر ، یمن  فدـه  نیا  هب  ار  ناسنا  اهنت  هن  ددرگ ، یم  لصاح  اهنآ  ِلقن 

.دبای یم  راشتنا  زین  نونکا  مه  تسین و  مک  هدننک  هارمگ  فده و  یب  رمث و  یب  یخیرات  ياه  هتشون  لیبق 

ناشیا و یلمع  ِیشم  ِطخ  یملع و  يرکف و  لاور  یقالخا و  یسایس و  ِیگدنز  لیلحت  هیزجت و  نودب  یـسایس  یملع و  لاجر  همجرت 
بالقنا اب  گنهامه  هجو  چیه  هب  دـنا ، هتـشاد  یمالـسا  هعماج ي  نرق  دـنچ  ِندز  اجرد  ای  درگ و  بقع  ای  تفرـشیپ و  رد  هک  يریثأت 

رد اّما  دـنا  هتـشاد  ریثأت  رهـش ، کی  هیحان و  کی  اـی  تکلمم  کـی  تشونرـس  رد  نرق ، مین  زا  شیب  هک  یلاـجر  دنرایـسب  هچ  تسین ،
یـسایس و ِتیـصخش  و  تسا ، هدـش  افتکا  نآ  لاثما  مظعاردـص و  لوقنملا ، لوقعملا و  عماـج  همـالع ، ِناونع  دـنچ  هب  ناـنآ ، مجارت 

لاح حرش  هنوگ  نیا  بناج  نیا  رظن  هب  .تسا  هتفرگ  رارق  نانآ  یعامتجا  ذوفن  ای  اوقت  یملع و  ِترهـش  عاعـشلا  تحت  نانآ  یعامتجا 
تسا یمرُج  لوسر  ِتنس  ادخ و  باتک  فیرحت  نوچمه  ناسک  تیصخش  فیرحت  تسا ، دارفا  تیـصخش  فیرحت  هلزنم  هب  یـسیون 

.دیامن نشور  ار  یخیرات  هدش  فیرحت  ياهتیصخش  لیبق  نیا  فیلکت  عطاق  روط  هب  احیرص و  دیاب  يروحم » بالقنا   » .یندوشخبان

دَنَس و نانآ  یگدنز  اجیردت ، دنا و  هدوب  ادتقم  هوُسا و  هاگآان ، ناملسم  نارازه  يارب  هک  یناسک 

ار یمالسا  هعماج  مالسا  هنَسَح » ِتَّنُس   » ياج هب  نانآ  هئِّیَس » تَّنُس  و   » تسا هتفرگ  رارق  ناشیا  فالخا  ِقشمرـس  نارگید و  کِسمتـسُم 
هرهچ .تسا  هتشاد  هگن  ناج  یب  هدرم و  توکس ، دوکر و  ِلاح  رد 

.دهدن رارق  رایعم  ار  نانآ  هویش  یسک  هدنیآ  رد  ات  ددرگ  نشور  دیاب  هقبط  نیا  یعقاو 

هک يا  هنوگ  هب  دنا ) هدوب  یعامتجا  یقالخا و  یسایس و  ياهتکرح  نابنج  هلـسلس  دوخ  هک   ) يده همئا  مرکا و  لوسر  هریـس  نتـشون 
هدنـسب هینک  بقل و  متاخ و  ِشقن  و  رمع ، تدم  جاوزا و  دالوا و  ددع  تافو و  دـلوت و  زور  لاس و  رکذ  هب  افرـص  هدوب و  عیاش  اهنرق 

ناراوگرزب نآ  تدابع  عرو و  دهز ، یگتـسراو ، زا  یخر  مین  هئارا  هب  ای  هداعلا و  قراخ  ياهراک  تازجعم و  ِلقن  هب  اهنت  ای  هدـش  یم 
ناراّبج اهتوغاط و  اب  و  دوخ ، رـصع  یعامتجا  یـسایس  يرکف ، یتدیقع ، تافارحنا  اب  هزرابم  رد  ار  نانآ  ِشقن  و  دنا ، هدرک  یم  افتکا 

نایاوشیپ یگدنز  ندرک  هراپ  هکت  عیطقت و  فیرحت و  هلزنم  هب  زین  نآ  دنا ، هتفرگ  هدیدان  راگزور ،
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، دنا هوسأ  يدوجو  تاصخشم  داعبا و  همه  اب  نانآ  .تسا  ٍضعَِبب » ُرُفکن  ٍضعَِبب َو  نُمؤن   » لیبق زا  و  تسا ،

هب مالـسلا  هیلع  یلع  مرکا و  لوسر  ییانتعا  یب  تدابع و  دـهز و  هرابرد  لثملا ، یف  .دریذـپ  یمن  ضیعبت  کیکفت و  نانآ  ِتیـصخش 
، هلمج زا  هدیدرگ و  هزرابم  فرـص  شتلاسر  نارود  مامت  مرکا  لوسر  هک  نیا  زا  ندز  مد  ِنودب  نداد ، نخـس  داد  ایند ، ِرویز  روز و 

داهج گنج و  ياهنادیم  رد  شفیرش  رمع  زا  لاس  هد  دودح 

رارق یهلا  درم  گرزب  نآ  هریـس  ِناونع  ار  وا  نینوخ  داهج  زا  دُعب  نیمه  دـنا  هدـش  راچان  ناسیون ، هریـس  هک  ییاج  ات  .تسا  هتـشذگ 
.دنمانب گنج -  نادیم  ای  گنج  يانعم  هب  يزغَم  عمج  يزاغَم -  ار  نآ  و  دنهد ،

ِنانمشد اب  دربن  ياهنادیم  رد  شرابنارگ  رمع  یگلاس ، زا 60  سپ  ات  یناوجون  نارود  زا  شدوخ  لوق  هب  هکار  مالـسلا  هیلع  یلع  ای  و 
تعاجش يروالد و  افرص  ای  ندرک ، یفرعم  تازجعم  ِنوناک  و  راد ، هدنز  بش  ریگ و  هشوگ  ایند و  كِرات  افرص  يدرف  هتشذگ ، ادخ 

رب هک  نیا  نودب  ندوتس ، ار  يو  يوزابروز  و 

و تیـصخش ، فیرحت  زج  هب  ماما ، ربمغیپ و  يارب  یـسیون  هریـس  عون  نیا  دـننک ، دـیکأت  اهگنج  اـهیروالد و  نآ  زا  وا  يـالاو  فدـه 
یلاح رد  دشاب ؟ هتشاد  دناوت  یم  یموهفم  انعم و  هچ  نانآ ، تنس  لوبق  رد  ضیعبت 

توافت نیا  اب  .تسا  ریظن  یب  هداعلا و  قراخ  هجرد  نامه  هب  و  درادن ، وا  تازجعم  زا  یمک  ِتسد  مالسلا  هیلع  یلع  یسایس  هریس  هک 
یـسایس یناحور و  ناربهر  امعز و  نارادمامز و  همه  شخب  ماهلا  تمایق  ات  وا  هریـس  اما  تسین ، دیلقت  يوریپ و  ِلباق  وا  تازجعم  هک 

.تسا یمالسا  ریغ  یمالسا و  هعماج 

زا و  هرمزور ، زامن  بیقعت  اعد و  رکذ و  زا  و  ناماما ، ِمتاخ  ِشقن  نادنزرف و  ِمان  هینُک و  بقل و  زا  یّتح  راکتسرد ، ِسیون  هریـس  يرآ 
ِتکرح یسایس و  لیلحت  نانآ ، روبق  ترایز  و  تبیصم ، رب  هیرگ  ِباوث 

هب رس  یجنگ  دننام  زونه  هک  نایاوشیپ ، یگدنز  رد  هتسجرب  ِتاکن  لیبق  نیا  تسا  رایسب  هچ  .دروآ و  یم  نوریب  یبالقنا  یحالصا و 
، دننک جارختسا  ار  اهجنگ  نآ  دنورب و  شغارس  هب  یمالسا  بالقنا  ِنادنزرف  هک  تسا  نآ  راظتنا  رد  تسا و  هتفهن  اهباتک  ِلد  رد  رهم 

نآ ناملـسم ، هدنکارپ  هدیباوخ و  هعماج  يرادـیب  هار  رد  و  برغ ، قرـش و  ِناربکتـسم  تسد  زا  ناهج  نافعـضتسم  تاجن  ِرطاخ  هب  و 
.دننک راثن  ار  اهرهوگ 

هتشون اه و  هدورس  هدمع  شخب  اما  تسا ، هتـشاد  هدهع  هب  يا  هدمع  شقن  مالـسا  رد  و  تسا ، رـشب  يداع  یگدنز  ءزج  بدا  رعش و 
رعش هرابرد  هک  نانچ  تسا  هغلابم  غورد و  دساف و  اعون  یبدا  ياه 

راوخشن ار  هتشذگ  نورق  زیمآ  قلمت  ای  هناقشاع و  ِرعش  نارازه  ناوت  یم  یمالسا  بالقنا  ِطیارـش  رد  ایآ  اُهبَذکَا ) اهُرَعـشَا  : ) دنا هتفگ 
یسراف و ِبدا  هصرع  رد  دنهد  هزاجا  مه  زاب  و  درک ، دیلقت  نآ  زا  ای  و  داد ، جاور  یسراف  نابز  یلم و  بدا  هناوتـشپ  ناونع  هب  درک و 
ای سوهلب و  نابزدب ، نار ، توهـش  ّقلمتم ، سولپاچ ، هدنـسیون  رعاش و  اهدص  هتـشذگ ، نوچ  هدـنیآ  رد  یمالـسا  گنهرف  يانهپ  رد 

؟ دننک دوجو  ضرع  توافت ، یب  ردنلق و 
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دیق نم  نابز  هب  مالسا  اریز  میوگب  رعش  مناوت  یمن  هتشذگ  دننام  زورما  نم  : » تفگ مالسا  زا  سپ  ّتیلهاج  فورعم  يارعـش  زا  یکی 
« .تسا هدز 

لامالام و  نیتسار ، مالسا  یلاع  میهافم  فِّرعم  يواح و  دیاب  امتح  یبدا  دهعت  یمالسا و  بدا  رعش و 
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.دشاب یقالخا  دهعت  و  لام ، ناج و  ِراثیا  راثن و  زا  و  ادخ ، هب  ِقشع  زا 

رب دیکأت  اب  یمالسا و  بالقنا  عاعـش  رد  دیاب  متح  روط  هب  یـسیون ، فراعملا  هرئاد  رتمهم  همه  زا  یـسیون و  هلاقم  فینـصت  فیلأت و 
، گرزب ياهروشک  رد  .دریگ  تروص  بالقنا ، میهافم  ینابم و  لوصا و 

يراد هیامرس  رکف  اب  یتسینومک ، میژر  رد  .تساهنآ  يژولوئ  هدیا  رادومن  هنیآ و  فراعملا  هرئاد 

.دننک یم  لیلحت  هیزجت و  یسررب و  یتسیلایسوس  دید  زا  ار  خیرات  رسارس  نونف و  مولع و  همه  هکلب  دنسیون ، یمن  فراعملا  هرئاد 

ییاهزارف و  نادنمشناد ، زا  فده  یب  قمر و  یب  لاح  حرش  هب  فراعملا  هرئاد  ِنتشون  رد  رگا  زورما  ام 

زا هرابود  ار  كوکشم  شوشغم و  ای  هدرم  هدیسوپ و  هنهُک و  ِراکفا  و  مینک ، افتکا  یسایس  یعامتجا و  ِلیلحت  نودب  خیرات  زا  کشخ 
بالقنا يارب  يا  هزات  راک  میروآدرگ  رتگرزب  ياهباتک  رد  کچوک  ياهباتک 

.میا هدرک  ظفح  رگید  نرق  دنچ  ات  ار  نیرید  ِراب  فَسَا  يا و  هناسفا  عضو  هکلب  میا ، هدرکن 

راک نیا  هب  هک  ییاهدـیما  نیا  همه  ددرگ و  تیاعر  هتکن  نیا  تسا  هیهت  تسد  رد  کنیا  هک  اـهفراعملا  هرئاد  نیودـت  رد  تسا  دـیما 
.دوش هدروآرب  تیقفوم  اب  میراد ، گرزب 

راـکرپ ّتین و  شوخ  یناـسک  .ددرگ  یم  ناـمرد  یب  درد  راـچد  یهاـگ  هک  تسا  يراـج  ياهـشهوژپ  زا  رگید  یکی  نوتم  حیحـصت 
نآ هدرم ، كورتم و  هژاو  دنچ  يایحا  رطاخ  هب  افرص  نآ ، دربراک  هزادنا  شزرا و  یمیدق و  نتم  کی  ياوتحم  ِنتفرگ  رظن  رد  نودب 

یلاح رد  .دننک  یم  هفاضا  رمث ، یب  نارگ و  ياهراب  رب  يراب  تقیقح  رد  و  رـشتنم ، حیحـصت و  نکـشرمک ، هنیزه  ناوارف و  ِجنر  اب  ار 
فده یمالـسا ، بالقنا  اب  گنهامه ، زین  ار  نآ  و  دوش ، رظندیدجت  دـیاب  مه ، یبدا  یگنهرف و  یملع و  ياهراک  زا  لیبق  نیا  رد  هک 

همه نیا  ات  دـنروآ ، دـیدپ  اهباتک  زا  يرـس  نیا  راشتنا  رد  یلوحت  یلداعت و  لقاال  و  دـنزاس ، هار ) ّدـس  هن  و   ) اـشگهار اـنعم و  اـب  راد ،
.دورن رده  دایز ، تراسخ  انایحا  مک و  هدئاف  رطاخ  هب  ددرگ  فرص  يرتدیفم  ياهشهوژپ  رد  دناوت  یم  هک  اه  هنیزه  اهرمع و 

، یملع ییامندوخ  زا  رود  فده ، اب  رادانعم و  هیاریپ ، یب  حیرـص ، دیاب  بالقنا ، وترپ  رد  یمالـسا  شهوژپ  شناد و  هک  نیا  هصالخ 
ياهـشزرا هـب  قـشع  زا  راشرـس  و  یمالـسا ، ِشنم  شنیب و  زا  زیر  بـل  سکعرب ، و  تاررکم ، رارکت  ییوـگرپ و  يزادرپ ، حالطـصا 

...يزور نینچ  دیما  هب  .دشاب  یهلا  يالاو 
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یمالسا بالقنا  هّللا  ماّیا  دای  هب  . 6

ار دوخ  هار  لاعتم  دنوادخ  يرای  هب  ات  دوش  یم  عورش  یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  هّیرشن  هوکـشم : هّلجم  دیدج  هرود  ون ، لاس  زاغآ  اب 
.دهد همادا  لبق  لاس  دننام 

درگلاس اب  نامزمه  یمالسا و  بالقنا  لاس  نیمهن  هعیلط  نراقم  نومیم ، علاط  نیا  هک  نیا  هب  رظن 

هتسیاش تسا ، مالسا  ناهج  ناریا و  نامسآ  رد  رضاح  نرق  زیگنا  تریح  ناشخرد و  هراتس  نیا  عولط 

یشخبدیما ياه  هنیمز  و  نآ ، زا  لصاح  ِتارمث  بالقنا و  هتشذگ  رب  يرورم  اب  ار  هلجم  دیدج  هرود  تسا 

يا هفیظو  گرزب و  یتدابع  دوخ  هک  هّللا ،» ماّیا   » راکذـت اب  ار  دوخ  راک  اـت  مینک ، زاـغآ  دروخ ، یم  مشچ  هب  بـالقنا ، هدـنیآ  رد  هک 
عورش تسا ، هدنیآ ، هار  ِرگنشور  شخب و  ماهلا  لاح  نیع  رد  تسا و  یمالسا 

.میشاب هدرک 

اهزور عقاو ، رد  اّما ، .خلت  ياهزور  نیریش و  ياهزور  دب ، ياهزور  کین و  ياهزور  اهزور : اههام و  اهلاس و  زا  تسا  یبیکرت  نامز ،
و دـندب ، ای  کین  هک  تسا  هّللا  ماـّیا  تارطخ  تارطاـخ و  حـناوس و  ثداوح و  نیا  .دـنرادن  دـبو  کـین  نیریـش و  خـلت و  دـنناسکی ،

.دننک یم  نیریش  خلت و  نومیمان و  نومیم و  ار  اهزور  هک  دنماکان ، اوران و  ای  اورماک  شخبتذل و 

نآرق رد  هّللا  ماّیا 

ماّیا دیاب   (1)« هّللا ِماّیَأب  ْمُهْرِّکَذ  روُّنلا َو  َیِلا  ِتاُملُّظلا  َنِم  َکَمْوَق  ْجرْخَأ  ْنأ  مالـسلا ...«  هیلع  میهاربا  ترـضح  هب  نآرق  هیـصوت  هب  اـنب 
تاملظ زا  ییاهر  ثعاب  هک  دروآ  رطاخ  هب  هراومه  ار  هتشذگ  زاس  تشونرس  یخیرات و  گرزب و 

.تسا رون  ینشور و  يوس  هب 
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، میرب رس  هب  هدنیآ  شخبدیما  ياهزور  راظتنا  رد  دیاب   (1)« هّللا َماّیأ  َنوُجْرَی  َْنیذَِّلل ال  اوُرِفْغَی  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ُْلق   » هفیرش هیآ  قادصم  هب 
خلت ياهزور  هک  میراپـسب  رطاخ  هب  ار  ادخ  رَّیغتیال  ّتنـس  نیا  دـیاب  زاب  .میراد و  هگن  نشور  لد  رد  ار  هدـنیآ  هب  دـیما  ِرون  هراومه  و 
دید دهاوخ  ار  نومیم  نومیمان و  ياهزور  یتلم  موق و  ره  .تسا و  شدرگ  رد  للم ، ماوقا و  نیب  رد  دبو  کین  تشونرـس  نیریـشو و 

.تسا و شدرگ  رد  مدرم  نیب  رد  تلادع  قح و  ساسا  رب  تبـسن و  هب  یتخبدب  یتخبـشوخ و   (2)« ِساّنلا َْنَیب  اُهلِواُدن  ُماّیألا  َْکِلت  «و 
نیا .دنشاب و  تخبشوخ  هراومه  تخبشوخ ، مدرم  و  تخبدب ، هراومه  تخبدب ، ِمدرم  هک  تسین  نینچ 

، دوشن ادـیپ  یّکرحت  یلّوحت و  مدرم ، رد  ات  و  دـننک ، یم  دـب  اـی  کـین  ار  دوخ  راـگزور  دوخ  شـشوک  یعـس و  اـب  هک  دنتـسه  مدرم 
ًهَمِْعن ارِّیَغُم  ُکَی  َْمل  هّللا  َنِأب  َِکلاذ   » (3)« ْمِهِسُْفنَِأب ام  اورِّیَُغی  یّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  هّللا ال  َنإ   » دهد یمن  رییغت  ار  نانآ  تشونرـس  دنوادخ 

.(4)« مِهِسُْفنِأب ام  اورِّیَُغی  یّتَح  ٍمْوق  یلَع  اهَمَْعنأ 

للع زا  وجتـسج  هب  و  دربب ، یپ  مایا  نآ  ّتیـصوصخ  یگنوگچ و  هب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  هّللا ،» ماـّیا   » راکذـت حیحـص  ياـنعم  ارهاـظ 
نیریش و ثداوح  زا  هدافتسا  ددصرد  ًهجیتن  هتـشذگ و  لیلحت  هیزجت و  رکف  هب  و  دزادرپب ، اهنآ  تارطخ  تارمث و  یبایزرا  ثداوح و 

رارکت زا  زارتحا  زین  و  اهنآ ، يرازگساپس 

هب تاملظ  زا  ار  وا  مایا  نآ  راکذت  ددرگ و  یمن  دیاع  يدوس  هتـشذگ ، ماّیا  يروآدای  زا  دنکن ، نینچ  ات  .دشاب و  راوگان  ياهدـماشیپ 
.تسا خیرات  زا  نتفرگ  تربع  يانعم  نامه  نیا  .دناسر و  یمن  رون 

نآرق رد  مایا  یبایزرا  رایعم 

ناـشخردو و ینارون  ياـهزور  نیرتگرزب  زا  زاـغآ 1358  لاس 1357 و  نایاپ  ياـهزور  مالـسا ، ِتما  اـم و  تلم  خـیرات  رد  املـسم ،
مالسا ردص  راگزور  زا  سپ  هک  تسا ، تّما  نیا  تلم و  نیا  زاس  تشونرس 

.تسا ریظن  مک  ای  درادن ، ریظن 

، میظع بالقنا  نیا  ياهدرواتسد  هب  ارذگ  يرورم  اب  هلجع و  اب  هک  مینآرب  هاتوک ، تصرف  نیا  رد  لاح ،

؟ میوش روآدای  ار  بالقنا  ِدُعب  مادک  و  مینک ، زاغآ  اجک  زا  ار  نخس  دیاب  امش ، رظن  هب  .مینکفا  رظن 

زا ار  شیوخ  ياهتمعن  اهراب  نآرق  .میریگ  یم  ماهلا  نآرق  زا  بـالقنا ، تارمث  يروآداـی  تیفیک  رد  ینعی  مه ، صوصخ  نیا  رد  اـم 
اوُرُکْذاَو : » دیوگ یم  نینچ  ناناملسم  هب  باطخ  یتایآ  رد  تسا  هدش  رکذتم  ماوقا  ریاس  مه  ناملسم و  مدرم  هب  گرزب  ناربمایپ  نابز 

َِکلذَک اْهنِم  ْمُکَذَْقنَاَف  ِراَّنلا  َنِم  ٍهَْرفُح  افَـش  یلَع  ُْمْتنُک  اناوْخإ و  ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَاَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلاَف  ًءادْعَأ  ُْمْتنُک  ْذإ  ْمُْکیَلَع  هّللا  َتمِْعن 
هب  (5)« َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمَُکل    َ هّللا ُنِّیُبی 

امش نیب  رد  دنوادخ  سپ  دیدوب ، رگیدکی  نمشد  هک  ماگنه  نآ  امش  رب  ار  ادخ  تمعن  دیروایب  رطاخ 

یهاگترپ بل  رب  امش  هک  دیروآ  دای  هب  ار  یماگنه  .درک  ردارب  دوخ  مَرَک  هب  ار  امش  رارقرب و  یتسود  تفلا و 
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.دیوش تیاده  دیاش  دنک  یم  نایب  امش  يارب  ار  دوخ  تایآ  نینچ  نیا  دنوادخ ، .داد  تاجن  نآ  زا  ار  امش  ادخ  دیدوب و  شتآ  زا 

لزان ار  تمکح  باتک و  امـش  رب  هک  نیا  ادخ و  تمعن  ...« (1) ِهَمْکِْحلا ِباَتِْکلا َو  َنِم  ْمُْکیَلَع  َلَْزنَا  اـم  ْمُْکیَلَع َو    ِ هّللا َتَمِْعن  اوُرُکْذاَو  »
.دیروایب رطاخ  هب  درک 

ْمُکَّلََعل ِتاِبیَّطلا  َنِم  ْمُکَقَزَر  ِهِرْـصَِنب و  ْمُکَدَّیَأ  ْمُکیوأَف َو  ُساّنلا  ُمُکَفَّطَخَتَی  ْنأ  َنُوفاخَت  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُفَعْـضَتْسُم  ٌلـیلَق  ُْمْتنَا  ِْذا  اوُرُکْذاَو  »
، دنیابرب ار  امـش  مدرم  هک  دیدیـسرت  یم  دیدوب ، فعـضتسم  نیمز  رد  كدنا و  امـش  هک  ار  یماگنه  دـیروایب  رطاخ  هب   (2)« َنوُرُکْشَت

ساپس دیاش  دومرف ، ینازرا  امش  هب  لالح  ّبیط و  ياهیزور  زا  درک و  کمک  دوخ  يرای  ترصن و  اب  داد و  هانپ  ار  امش  دنوادخ  سپ 
.دیرازگب ار  اهتمعن  نیا 

رطاخ هب  نانمؤم ! يا   (3)« ...اهْوَرَت َْمل  ادُونُج  احیِر َو  ْمِْهیَلَع  اْنلَـسْرأَف  ٌدُونُج  ْمُْکتَءاج  ِْذا  ْمُْکیَلَع    ِ هّللا َهَمِْعن  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیذَّلااـهُّیا  اـی  »
امـش هک  ینایرکـشل  يداب و  یبیغ ) ياهدادما  اب   ) ام دندمآ و  امـش  غارـس  هب  ییاهرکـشل  هک  یماگنه  امـش  رب  ار  ادخ  تمعن  دیروآ 

.میداتسرف دیدید  یمن  ار  نانآ 

رطاخ هب  ناـنمؤم ! يا   (4)« ْمُْکنَع مُهَیدـْیَا  َّفَکَف  ْمُهَیِدـْیأ  ْمُْکَیلإ  اوُطُْـسبَی  ْنَا  ٌمْوَق  َّمَهِْذا  ْمُْکیَلَع    ِ هّللا َتَمِْعن  اْوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیذَّلااهُّیا  اـی  »
يزارد تسد  امش  هب  ات  دنتشامگ  تمه  یموق  هک  یماگنه  امش  رب  ار  ادخ  تمعن  دیروآ 

.درک هاتوک  امش  رَس  زا  ار  نانآ  ياهتسد  دنوادخ  سپ  دننک ،

هک ینامیپ  امشرب و  ار  ادخ  تمعن  دیروایب  رطاخ  هب   (5)« انْعَطأَو انْعِمَـس  ُْمْتُلق  ْذإ  ِِهب  ْمُکَقَثاو  يذَّلا  ُهَقاثیم  ْمُْکیَلَع َو    ِ هّللا هَمِْعن  اورُکْذاَو  »
.میدرب نامرف  میدینش و  دیتفگ  هک  یماگنه  تسب ، امش  اب 

یَلَع ْمُُـکْتلَّضَف  ّینَأ  ْمُْـکیَلَع َو  ُتْـمَْعنأ  یتَّلا  َیتَـمِْعن  اوُرُکذا  َلییارــسایَنب  اـی  : » دـیوگ یم  هروـس  کـی  رد  راـبود  دوـهی ، موـق  هـب  نآرق 
تلیضف يرترب و  نایناهج  همه  رب  ار  امش  هک  نیا  مدرک و  ماعنا  امش  هب  نم  هک  یتمعن  دیروآ  رطاخ  هب  لییارـسا  ینب  يا   (6)« َنیَملاْعلا

.مداد

َنِم ادَـحأ  ِتْؤـُی  َْملاـم  ْمُکیتا  اـکُوُلم و  ْمُکَلَعَج  َءآـیْبنأ َو  ْمُکِیف  َلَـعَج  ْذإ  ْمُْکیَلَع    ِ هـّللا َهَـمِْعن  اوُرُکْذا  ِمْوَـق  اـی  ِهِمْوَِـقل  یـسُوم  َلاـق  ْذإ  «َو 
ناربمغیپ امش  نایم  رد  هک  نیا  هب  امـش  رب  ار  ادخ  تمعن  دیروآ  دای  هب  موق  يا  تفگ : دوخ  موق  هب  یـسوم  هک  یماگنه   (7)« َنیَملاْعلا

.درک تیانع  امش  هب  تسا  هدادن  نایناهج  زا  یسک  هب  هچنآ  داد و  رارق  ناهاشداپ  ار  امش  داتسرف و 

(8)« ٌمیظَع ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌءالَب  ْمُِکلاذ  یف  ْمُکَئاَِسن َو  َنُویْحَتْـسَی  مُکَءاْنبَأ َو  َنوُحِّبَُذی  ِباذَْعلا  َءوُس  ْمُکَنُوموُسَی  َنْوَعِْرف  لآ  ْنِم  ْمُکانیََّجنْذإ  «و 
نارسپ دنداد  یم  هجنکـش  باذع و  یتخـس  هب  ار  امـش  هک  میداد  تاجن  ناینوعرف  تسد  زا  ار  امـش  هک  یماگنه  دیروایب )! رطاخ  هب  )

يراکتمدخ و يارب   ) ار امش  نانز  دندیرب و  یم  رس  ار  امش 

ص:55
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( ییالب یباذع و  هجنکش ، نیا  رد  ای   ) یشیامزآ یتمعن و  تاجن ، نیا  رد  دنتشاد و  یم  هگن  هدنز  يرب ) ماک 

! ناتراگدرورپ فرط  زا  دوب  گرزب 

لیبق زا  يونعم  ياهتمعن  رب  ًالوا  دنوادخ  هک  دوش  یم  هدید  حوضو  هب  اهنآ ، دننام  تایآ و  نیا  رد 

هب هک  نارگید  رب  يرترب  قّوفت و  ترصن و  تّوق ، تدحو ، باتک ، توبن و  یحو و  تفرعم ، تمکح ،

زا تاّیونعم ، اب  هطبار  رد  مه  زاب  هدمآ  يّدام  ياهتمعن  زا  نخس  رگا  یتح  تسا ، هدرک  هیکت  تسا  هداد  ناناملسم  هب  ای  یـسوم و  موق 
تاجن تردـق و  ترثک و  ّتینما و  زا  نخـس  تسادـخ ، یبیغ  ياهدادـما  زا  نخـس  تسا ، هدرک  دای  هزیکاپ  لالح و  يزور  تابّیط و 

.تسا نارفاک  تسد  زا  نانمؤم 

رد مالـسا  زا  شیپ  اهبرع  .تسا  نآ  زا  شیپ  تلاح  اب  هسیاقم  رد  اـهتمعن  نیا  يروآداـی  دوهی  ناملـسم و  ِموق  ود  ره  هب  تبـسن  اـیناث ،
رس هب  مئاد  ینمـشد  هزیتس و  رد  برع  لیابق  داد ، تاجن  مالـسا ، اب  ار  نانآ  دنوادخ  دندوب  یهابت  ضارقنا و  یمتح و  طوقـس  هاگترپ 

دوهی موق  .دنتخومآ  تمکح  دـندش و  ملاع  دـندوب ، نادان  .درک  داجیا  نانآ  نیب  رد  يردارب  یتسود و  تفلا و  دـنوادخ ، دـندرب ، یم 
دنوادخ هک  دندوب  ناوتان  فعضتسم و  ناربکتسم ، نآ  تسد  رد  دندید و  یم  ریقحت  باذع و  هجنکش و  ناینوعرف  زا  امئاد  زین ،

نانآ نایم  زا  یهلا  كولم  ایبنا و  و  درک ، اـطع  نوناـق  باـتک و  تمکح و  ناـنآ  هب  و  داد ، تاـجن  اـهیناوتان  اـهجنر و  نیا  زا  ار  ناـنآ 
.تشاد ینازرا  نانآ  هب  زور ، نآ  ناهج  للم  ماوقا و  همه  هب  تبسن  يرترب  تلیضف و  و  تخیگنارب ،

یمالسا بالقنا  يونعم  ياهشزرا 

یمالـسا و بالقنا  کی  زا  هک  ییاهزیچ  نامه  ینعی  بالقنا  يونعم  ياهدرواتـسد  تارمث و  رب  نآرق ، زا  يوریپ  هب  زین  اـم  نیارباـنب ،
نآ يایوگ  یمـسر  ریغ  یمـسر و  ياـهرامآ  تسین و  مک  مه ، نآ -  يداـم  تارمث  دـنچ  ره  مینک -  یم  هیکت  دور  یم  راـظتنا  یهلا 

کی يانبریز  يونعم ، راثآ  نامه  هوالع ، هب  .تسا 

.دوش یم  رهاظ  نآ  راثآ  اجیردت ، هک ، دشاب  یم  مه  راد  هشیر  ملاس و  يداصتقا  يدام و  لّوحت 

رب مه  اهماظن  نآ  ّتیقفوم  یبایزرا  نیاربانب ، .تسا  تایدام  داـصتقا و  اـنبریز ، یلـصا و  فدـه  برغ ، قرـش و  یناـهج  ياـهماظن  رد 
ناور حور و  ِتمالس  یقالخا و  لئاسم  فده ، انبریز و  یهلا ، نایدا  همه  و  مالسا ، رد  اما  .تسا  يدام  يداصتقا و  ِتابساحم  ساسا 

رد تسا  نینچ  رگا  سپ  .دوش  یم  هداد  اهب  نآ  هب  دراد و  تیمها  هزادنا  نامه  هب  تسا و  حرطم  هلیـسو  ناونع  هب  اهنت  تایدام  تسا ،
، نآ یبایزرا  يونعم و  ياهرایعم  زا  تلفغ  .دوب  دهاوخ  راوتسا  یقاب و  ساسا  نامه  رب  هدمآ و  دوجو  هب  مالـسا  ساسا  رب  هک  یبالقنا 

ِنافلاخم اهنت  هن  هک  تسا  یهابتشا  نیا  .تسین  تسرد  يدام  ياهماظن  قطنم  نازیم و  اب 

بالقنا و زا  یتسرد  كرد  هک  تلع  نیا  هب  .تسا  هدـش  زین  یمالـسا  بالقنا  ناهاوخاوه  زا  يرایـسب  ریگنماد  هکلب  دـنراد ، بـالقنا 
همه بالقنا  زا  سپ  رگا  ام ، رظن  هب  .دـنراد  بـالقنا  هب  هقـالع  قشع و  ناـمیا و  تین و  نسُح  دـنچ  ره  .دـنرادن  نآ  سدـقم  فادـها 
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رادروخرب يدام  یهافر و  تاناکما  همه  زا  مدرم ،

ص:56
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هک دوب  نیا  نآ  يانعم  اریز  .دوب  هعجاف  کی  نیا  دندوب ، هتفرن  شیپ  یمدق  يونعم  دُعب  رد  یلو  دندش ، یم 

یمالـسا بالقنا ، هک  نیا  ای  و  تسا ، هدـنامزاب  تسا  عامتجا  تمالـس  یحور و  يونعم و  لوحت  هک  دوخ  یعقاو  تلاـسر  زا  مالـسا ،
: يونعم ياهشزرا  نآ  رب  يرورم  کنیا  .تسین و  نینچ  هک  یلاح  رد  تسین ،

مالسا یسایس  تایح  دیدجت  - 1

ناگتفیش هب  نداد  دیما  نیملسم و  تردق  تزع و  نامرآ  يایحا  یمالسا و  تدحو  تّوخا و  ساسا  رب  مالسا ، یسایس  تایح  دیدجت 
زا ار  نآ  ِربخ  هک  ریذـپانراکنا  تسا  یتقیقح  نیا  دـنبایزاب و  ار  هتفر  تسد  زا  تمظع  دـجم و  هرابود  هک  ناـهج ، رـسارس  رد  مالـسا 

روظنم نیمه  هب  لیبق  نیا  زا  ییاهزیچ  تدحو و  ياه  هرگنک  تدحو ، هتفه  .میونش  یم  ناتسود  زا  شیب  ناگناگیب ، نانمشد و  نابز 
.تسا

لقتسم یسایس  بتکم  مالسا  - 2

هن یقرـش و  هن   » راعـش اب  دوخ ، صاخ  يژولوئ  هدیا  اب  لقتـسم  یـسایس  بتکم  کی  ناونع  هب  یناهج  حطـس  رد  مالـسا  ندرک  حرطم 
يروابان اب  مالسا  ردص  رد  هک  يزیچ  نامه  یمالسا » يروهمج  یبرغ ،

دوجو ضرع  برغ ، ِنارصیق  قرش و  ناورسخ  يروطارپما  ود  و  زور ، نآ  ناهج  ِبطق  ود  نایم  رد  مامت ،

شرتسگ هب  ور  هک  دشاب  یم  هّللا  نید  ساسا  رب  لقتسم  یتسایس  رظان  تایدام ، قرغ  ناهج  و  تسا ، هدش  رارکت  خیرات  کنیا  .درک و 
.تسا

یمالسا هسامح  يایحا  - 3

ره زا  شیب  مالـسا  نونکا ، مه  ریذپنانراکنا  روط  هب  هک  یمالـسا  ياهتلم  نیب  رد  نآ  صاخ  هبذاج  هسامح و  اب  مالـسا ، ندرک  هضرع 
ياضتقا هب  ًالومعم  هک  ار  ناوج  لسن  رگید ، يژولوئ  هدیا  بتکم و 

بذج دوخ  هب  دندش ، یم  یفارحنا  يداحلا و  ياهبتکم  بذج  یناوج ، ماخ  ِفطاوع  و  ّداح ، تاساسحا 

یمالسا ماظن  يرارقرب  دایرف  ناوج ، نارازه  یمالسا ، ياهروشک  ياههاگشناد  رد  کنیا  و  تسا ، هدرک 

.دنهن یم  حیجرت  رگید  ياهبتکم  همه  رب  ار  مالسا  و  دنهد ، یم  رس 

هدیدرگ ناتـسرپایند ، اهتردقربا و  مشخ  تشحو و  ِثعاب  تسادخ ، ناتـسود  رطاخ  طاسبنا  دیما و  هیام  هک  تبـسن  نامه  هب  رما ، نیا 
.درک یم  بلج  دوخ  هب  نانآ  زا  شیپ  و  نادنملاس ، زا  شیب  ار  ناناوج  اپون ، ناوج و  ِنید  نیا  هک  مالساردص  ِدننام  تسرد  .تسا 

مالسا هرهچ  زا  ار  یناوتان  یگنهک و  گنر  یمالسا  ِبالقنا  هک  درک  نایب  نینچ  ناوت  یمار  ّتیزم  نیا 
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هب يا  هزات  دـیما  درب و  ناـیم  زا  ار  تسین » ینونک  ناـهج  تالکـشم  لـح  هب  رداـق  نیا ، زا  شیپ  نرق  هدراـهچ  نید   » هناـسفا هدودز و 
.داد هّللا »  » ناقشاع

نانآ تسد  زا  دوب  فرحنم  ياههورگ  لطاب و  ِبهاذم  ِتسد  رد  هک  يا  هدنُّرب  ياه  هبرح  ّتیزم ، نیمه 

بهذم : » تفگ یم  هک  ار  کیتکلاید  هفسلف  ِتشُم  زین  و  درب ، ورف  تریح  تُهب و  رد  ار  همه  و  تفرگ ،

.درک اوسر  ار  بتکم  نآ  ناهاوخاوه  و  زاب ، تساه » هدوت  نویفا 

ص:57
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نافعضتسم ِتموکح  - 4

برغ و قرــش و  ياـهمیژر  چوـپ  ياـهاعّدا  ِلاـِبق  رد  ناـحلاص ، ناــمورحم و  نافعــضتسم و  ِتموـکح  ینآرق  ِراعــش  ِندرک  حرطم 
تردق ياه  هیاپ  اما  دنز -  یم  هنیـس  هب  ار  ناگنـسرگ  نامورحم و  ِگنـس  هراومه  هک  قرـش  تردقربا  صوصخب  ناهج ، ِناربکتـسم 

.تسا يونعم  شزرا  نیا  زا  يرگید  دعب  تسا -  هدرکن  انب  ناتسناغفا  رد  هلمج  زا  اج  همه  رد  نامورحم ، هب  متس  اب  زج  ار  دوخ 

، تسا هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  نافعضتسم  دیما  هدیدرگ و  حرطم  ناریا  رد  هک  تسا  مالسا  نیا  کنیا ، و 

يوگغورد ناّیعدم  تسا و  هتخاون  ار  ناهج  رب  مکاح  يداصتقا  یسایس و  ياهبتکم  ییاوسر  ِلبط  و 

.تسا هدرک  وربآ  یب  دندوب  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  راکفا  گنرین  اب  اهلاس ، هک  ار  رشب  قوقح 

اهتردقربا رادم  زا  جورخ  - 5

زا يرایسب  رد  نونکا  مه  ناریا و  رد  نآ  زا  شیپ  هک  یعقاو  لالقتسا  ِبسک  برغ و  قرش و  ياهتردقربا  رادم  زا  ناریا  ندرک  جراخ 
تابثا هب  و  تسین ، هدوبن و  شیب  يا  هناسفا  موس  ناهج  ياهروشک 

یتردقَربَا چیه  هب  هتـسباو  دـننک و  یگدـنز  لقتـسم  دـنناوت  یم  دوخ  ریذـپان  یگتـسخ  ِتمواقم  اب  فیعـض  ياهتلم  هک  نیا  ندـناسر 
ِبطق ود  زا  یکی  هب  تسا ، هداد  خر  ام  نامز  رد  هک  ییاهبالقنا  یمامت  اریز  .تسا  ناریا  یمالسا  بالقنا  لصاح  ّتیزم ، نیا  دنشابن ،

یعقاو يدازآ  تلع ، نیمه  هب  تسا و  هدوب  هتسباو  صاخ 

.تسا هداتفارد  رگید  یهاچ  هب  هدمآرب و  یهاچ  زا  تسا و  هدرب  هانپ  رگید  تردق  هب  یتردق  هطلس  زا  هکلب  تسا ، هدرکن  بسکار 

لقتـسم و دهاوخب  یتلم  رگا  هک  درک  تباث  و  درب ، نایم  زا  فیعـض  ياهتلم  ربارب  رد  ار  اهتردقَربا  يریذـپان  تسکـش  هناسفا  رما ، نیا 
لابق رد  دناوت  یم  هک  درک  تباث  یمالـسا  بالقنا  هطبار ، نیمه  رد  .دتـسیاب  ناهج  ياهردلق  ربارب  رد  دناوت  یم  دـنک  یگدـنز  دازآ 

رد دریگن ، کمک  ماو و  یـسک  زا  یهاش  کی  دتـسیاب و  دوخ  ياپ  يور  لاس  تشه  اهتردـقَربَا ، کمک  نودـب  گنج  لیمحت  هئطوت 
لیلذ و مه  زاب  تسا و  هتفرگ  کمک  ناهج  ياه  هچتوغاط  اهتوغاط و  همه  زا  هتفر و  ورف  ضرق  رد  رس ، ِقرف  ات  ام  ِنمـشد  هک  یلاح 

نوبز

.یمالسا ریغ  یمالسا و  میژر  کی  ِقرف  تسا  نیا  .تسا و 

هتسباو نایتوغاط  جارخا  - 6

اکیرمآ ِتردقَربَا  موش  دصاقم  يارجا  تلآ  هک  نالک  ناراد  هیامرس  نایتوغاط و  تسد  زا  ناریا  تاجن 

عفن هب  هراومه  اهیتوغاط  نیا  تسد  هب  هک  يداصتقا  یسایس و  ياهدنویپ  عطق  و  دندوب ، ناریا  رد 
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.دندوب مدرم  نیب  رد  برغ ، گنهرف  جّورم  داسف و  جاور  ثعاب  هقبط  نیمه  و  دوب ، نایرج  رد  ام  مدرم  ررض  هب  ناگناگیب و 

ناریا یگنهرف  یگتـسباو  تراـسا و  يارب  يرگید  میقتـسم  لـماع  دوـخ  هک  دـهعتم ، ریغ  ناصـصختم  یملع و  هدوـلآ  ياـهزغم  رارف 
.تسا رما  نیا  زا  يرگید  رهظم  دندوب ،

ص:58
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دارفا نآ  کـمک  اـب  هک  ییاـکیرما  ریغ  ییاـکیرما و  سانـشراک  نارازه  جارخا  اـب  عورـشمان  ياهدـنویپ  نیا  عـطق  تـسا  نـینچمه  و 
.دندوب ناریا  رد  ناگناگیب ، رگید  اکیرما و  تسایس  رارقتسا  مکحم  ياه  هیاپ  زا  یتوغاط ،

ییافکدوخ - 7

ِلالقتـسا رب  هوـالع  هک  سدـقم ، ِفدـه  نیا  هـب  ندیـسر  هار  رد  ریگیپ  شـالت  یگتـسباو و  عـطق  ییاـفکدوخ و  راعـش  ندرک  حرطم 
یتح هک  نیا  رب  دـیکأت  و  دارفا ، رد  راـکتبا  حور  ِندرک  هدـنز  .دراد  لاـبند  هب  مه  ار  یگنهرف  یـسایس و  لالقتـسا  املـسم  يداـصتقا ،

راب ریز  میروخ و  یم  ار  دوخ  رینپ  نان و  ام  : » راوگرزب ماما  لوق  هب  نتشادن و  مشچ  نارگید  هب  ندرک و  فرص  دوخ  هیام  زا  ناکمالا 
ار ملاس  يداصتقا  يدام و  تفرشیپ  هنوگ  ره  هنیمز  .تسا و  یعقاو  لالقتسا  يانبریز  متح ، روط  هب  مهم ، رما  نیا  میور » یمن  يرگید 

.يدام هن  تسا ، يونعم  نآ ، یعقاو  شزرا  اما  دنک ، یم  مهارف 

یبونج ياقیرفا  لیئارسا و  میرحت  - 8

ندیشخب ییاهر  دیما  دوب و  یمالسا  ناریا  نماد  رب  یگنن  هکل  هراومه  هک  لیئارسا  یبونج و  ياقیرفا  ِبصاغ  ياهمیژر  اب  هطبار  عطق 
هب نداد  یمالـسا  ِشیارگ  رتمهم  همه  زا  و  ناهج ، رد  هراوآ  ای  یلاغـشا و  یـضارا  نکاـس  ياهینیطـسلف  ییاـقیرفا و  ناتـسوپ  هایـس  هب 

بطق ود  زا  یکی  هب  لـیامت  يریگتهج و  رطخ  زا  برغ و  قرـش و  سیاـسد  زا  ناـنآ  ِتاـجن  ِهار  اـهنت  هـک  ناـنآ  یبـالقنا  ياـهتکرح 
نیا تسا ، ناهج  یسایس 

ناهج رد  نونکا  مه  نیطسلف  يدازآ  يوزرآ  .تسا  یمالسا  ِبالقنا  شزرا  اب  ياهدرواتسد  زا  همه 

ناناملسم ینویلیم  تارهاظت  ِرظان  سدق ، یناهج  زور  لاسما  ناضمر  رد 23  ام  تسا و  شرتسگ  هب  ور  زوربزور ، لاسب و  لاس  مالسا ،
فیرـش و سدق  دای  هوکـش ، اب  مسارم  نیا  .دنداد  رـس  لیئارـسا  رب  گرم  دایرف  هزور ، ناهد  اب  یمالـسا  برغ  قرـش و  رد  هک  میدوب 

نایسن ِقاحم  رد  هتفر  تسد  زا  یمالسا  ياهینمزرس  طاقن و  ریاس  (1) و  زاقفق سلدنَا و  دننام  ات  دراد  یم  هگن  هدنز  ار  یصقا  دجسم 
.دریگن رارق 

تداهش یمالسا  ّتنس  - 9

، رـصم نانبل ، ناریا ، رد  ناوج ، ِلسن  صوصخب  نانمؤم ، لد  رد  ادـخ ، هار  رد  ِتداهـش  نامرآ  يراکادـف و  راثیا و  ِحور  ندرک  هدـنز 
ردـص رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  .یتوغاط  ياهتموکح  نامیا و  یب  ياهتردـق  ِریـسا  دـنبرد و  ِیمالـسا  ياهروشک  ریاس  سنوت و 

مالسا و  تشاد ، جاور  نانمؤم  نیب  رد  مالسا 

.دروآ دهاوخن  تسد  هب  يزوریپ  سدقم ، هزیگنا  نیمه  اب  زج  زین  هدنیآ  رد  دیسرن و  يزوریپ  هب  ییادخ ، یلاع  هیحور  نیمه  اب  زج 

کی نیا  .دنشاب  یم  تداهش  هدامآ  دنتسه  ناوج  ِلسن  زا  رثکا  هک  رفن  نارازه  ام  روشک  رد  نونکا ، مه 

ص:59
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.دنا هدروآ  تسدب  ار  دوخ  يدازآ  رهاظ  هب  هنایم  يایسآ  ياهروشک  رگید  زاقفق و  نونکا ، مه  هّللادمحب  - 1
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ِناربکتـسم اهتردـقربَا و  .تسا  شرتسگ  هب  ور  دروخ و  یم  مشچ  هب  اه  هداوناخ  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  تقیقح  کی  تسین ، اـعّدا 
هشیمه يارب  نانآ  ياهدیما  همه  رگید  تقو  نآ  و  دریگبارف ، ار  مالسا  ِناهج  ِرـسارس  یلاع  هیحور  نیا  هک  دنـسرت  یم  نآ  زا  ناهج ،

رگید تفن و  تسناوت  دـنهاوخن  رگید  ناـنآ  .دـش  دـهاوخ  دـنک  ناـنآ ، يرامثتـسا  يرامعتـسا و  ياـه  هبرح  همه  و  دور ، یم  داـب  رب 
ریزارـس اهروشک  نیا  هب  هاوخلد  روط  هب  ار  دوخ  یتعنـص  تادـیلوت  ضوع ، رد  و  دـنرب ، امغی  هب  ار  یمالـسا  ياهروشک  ياه  هیامرس 

.دننک

ِقشاع رازه  نارازه  هک  دشاب  یبلط  تداهـش  هّیحور  نیمه  شرورپ  هتـساوخان ، یلیمحت و  ِگنج  نیا  ِتمکح  دیاش  تسا ، ملاع  ادخ 
ياه ههبج  کنیا  تسا و  هداد  دشر  دوخ  نماد  رد  ار  هتخابلد 

ام يارب  گـنج  : » ظاـحل نیا  زا  .تسادـخ و  هار  رد  يزاـبناج  راـثیا و  ِحور  زا  لاـمالام  يزاـس و  ناـسنا  هاگـشناد  نیرتگرزب  گـنج 
«. تسا تمحر 

یمالسا لیصا  گنهرف  - 10

یط هک  یبرغ ، گنهرف  ِنتخاس  گـنر  یب  یـشزومآ و  یملع و  یگدـنز ، حوطـس  ماـمت  رد  یمالـسا  لیـصا  گـنهرف  ندرک  حرطم 
ياهروشک ریاس  رد  ناریا و  رد  هدش  باسح  قیقد و  همانرب  کی  اب  زارد ، نایلاس 

زا یگنرف و  مدق  ات  رـس  ِقرف  زا  ار  ناناملـسم  و  دنک ، نک  هشیر  ار  یمالـسا  گنهرف  هک  تفر  یم  و  دوب ، شرتسگ  لاح  رد  یمالـسا 
يارب نامرآ  نیرتگرزب  ام و  يارب  رطخ  نیرتگرزب  نیا  دزاس و  یهت  دوخ 

.دوب ناگناگیب 

نیا یمالـسا  بالقنا  ِنُمی  هب  کنیا ، .درادن و  حرـش  هب  زاین  هک  دش  یم  هدـید  ام  نوؤش  هّیلک  رد  برغ ، ِگنهرف  ياه  هناشن  مئالع و 
ياج تسا و  نتسسگ  لاح  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  عورشمان ، ياهدنویپ 

.دهد یم  یمالسا  ياهتنس  موسر و  بادآ و  هب  ار  دوخ 

یمالسا مولع  قنور  - 11

گنر یب  ندز و  بقع  رب  یعس  بالقنا  زا  شیپ  هرود  رد  هک  یمالسا  ِفراعم  مولع و  هطبار ، نیمه  رد 

هدرک لیـصحت  ناوج  نارازه  هتفرگ و  قنور  ون  زا  کنیا  تفرگ ، یم  رارق  هجوت  دروم  همیدق » مولع   » ناونع هب  اهنت  و  دوب ، نآ  ندرک 
.دنا هتخاس  هجوتم  هّیملع  ياه  هزوح  يوس  هب  اههاگشناد  زا  ار  دوخ  هار 

يراج لاس  رد  نیعلطم ، زا  یکی  لقن  هب  انب  .تسا  هتفرگ  ار  دساف  تاعوبطم  ياج  تسا و  تاعوبطم  نیرت  شورفرپ  یبهذم  ياهباتک 
هبورخم سرادـم  .دوب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  پاـچ  ياـهباتک  هرهاـق ، رد  باـتک  یللملا  نیب  هاگـشیامن  رد  اـهباتک  نیرت  شورفرپ 
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ملع نابلاط  زا  ولمم  هدش و  يزاسون  ریمعت و  یمیدق 

.تسا هدیدرگ  سیسأت  یمالسا  ياوتحم  اب  دیدج و  کبس  هب  هاگشناد  دنچ  هسردم و  اهدص  هوالع ، هب  تسا  نید 

ص:60
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یمالسا هقف  يایحا  - 12

زا سپ  کنیا  و  هتفایزاب ، ار  دوخ  تیثیح  رگید  راـب  هتفر ، داـی  زا  هقف  باوبا  زا  شخب  نآ  هک  نیا  بـالقنا ، یگنهرف  ِتارمث  زا  زاـب  و 
صاصق و تاید و  دودـح و  تسایـس ، تموکح و  تاداهـش ، اضق و  لئاسم  هیملع  ياـه  هزوح  رد  مینیب  یم  تلفغ ، نایـسن و  اـهلاس 

هقف هک  تسا  نآ  ناشن  نیا  و  تسا ، حرطم  اهنیا  لاثما 

.تسا هتفای  زاب  ار  دوخ  تیمکاح  مالسا  نوناق  هدرک و  تایح  دیدجت  دوجو ، مامت  اب  یمالسا 

و میهد ، یم  باوج  مه  ام  دسر و  یم  ییاضق  تاسسؤم  اههاگداد و  فرط  زا  تائاتفتـسا  نیرتشیب   » دومرف یم  دیلقت  عجارم  زا  یکی 
«. تسا یمالسا  يروهمج  تکرب  زا  نیا 

نیا و  تسا ، هدـیدرگ  نیودـت  طاقتلا  عون  ره  زا  رود  و  هقف ، يانبم  رب  یمالـسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  مالـسا ، ناهج  رد  ارـصحنم 
ياهروشک ریاس  يامنهار  وگلا و  دناوت  یم  هک  تسا  یلقتسم  تیزم  دوخ 

.دریگ رارق  یمالسا 

هن تسا و  نایرج  رد  نوزفازور  روط  هب  مالسا  ییاضق  يداصتقا و  یسایس و  لیاسم  رد  یملع  یخیرات و  ياهشواک  اهثحب و  نینچمه 
ییاهثحب نینچ  نوگانوگ ، یملع  عماجم  اه و  هرگنک  اهـسنارفنک و  رد  هک  سرد  تاسلج  رد  اهباتک و  تالجم و  تالاقم و  یط  اهنت 

هسسؤم اههد  نونکا  مه  تسا ، حرطم 

ِثعاب یمالـسا و  ِناققحم  دـیما  هیام  همه  نیا  .دنتـسه و  قیقحت  مرگرـس  یمالـسا  فراعملا  هرئاد  داـهن و  دـنچ  یمالـسا و  شهوژپ 
.تسا یمالسا  ياهشهوژپ  رد  نانآ  ِریگ  یپ  شالت  یمرگلد و 

یشزومآ ياضف  ِتمالس  - 13

و یلاع ، تامیلعت  زکارم  اههاگشناد و  ات  ییادتبا  هسردم  زا  یـشزومآ  حوطـس  مامت  رد  یگنهرف  یـشزومآ و  ياهاضف  نتخاس  ملاس 
فراعم يدابع و  لامعا  یمالسا و  موسر  بادآ و  يرارقرب 

یلاع ياروش  داجیا  اب  مامت ، يروابان  اب  راوشد  رایسب  راک  نیا  .تسا  یمالسا  بالقنا  ياهدرواتسد  زا  رگید  یکی  اهنآ ، رد  یمالـسا 
.تسا هدیسر  هجیتن  هب  نونکا  مه  نازومآ ، شناد  نایوجشناد و  یمالسا  ياهنمجنا  یهاگشنادداهج ، یگنهرف ، بالقنا 

ضوع یلک  هب  هنارتخد  هنارسپ و  سرادم  هرهچ  .دنتسه  لیصحت  لاح  رد  یمالـسا  شنم  اب  ناوج  نارازه  کنیا  ام  ياههاگـشناد  رد 
.تسین يربخ  رگید  يرکف  فارحنا  یقالخا و  یهابت  داسف و  همه  نآ  زا  و  تسا ، هدش 

روما نایدصتم  هک  دوب  اههاگشناد  سرادم و  نیمه  ناناوج ، ِیهابت  رطخ و  لماع  نیرتگرزب  قباس ، رد 

نادنزرف هب  تبسن  ناملسم ، مدرم  .دنهد  شرتسگ  دننک و  عورش  زکارم  نآ  زا  ار  داسف  دندرک  یم  یعس 
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طیحم ِتمالس  نیمه  .دننک  یم  شمارآ  ساسحا  نونکا  مه  دنتشاد و  هرهلد  یملع  زکارم  نیا  رد  دوخ 

هقالع نتخومآ  هب  هتشذگ  زا  شیب  اه  هچب  سوسحم  روط  هب  هدیدرگ و  تالیصحت  دشر  ِثعاب  یشزومآ 

.داد دنهاوخ  هعماج  لیوحت  یملاس  نئمطم و  رصانع  یگنهرف ، زکارم  نیا  هدنیآ  رد  و  دنهد ، یم  ناشن 

ص:61
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داسف اب  یلوصا  هزرابم  - 14

ناطرس دننام  هدش  حرط  همانرب  قبط  هک  يداسف  .تسا  یمالسا  بالقنا  ِمهم  راثآ  فادها و  زا  یکی  هعماج  حطس  رد  داسف ، اب  هزرابم 
ياه هرهچ  رد  و  دش ، یم  هداد  تیارس  مدرم  یگدنز  نوؤش  ِمامت  رد 

، اههاگشاب اههاگشدرگ ، اهکراپ و  اهژالپ ، اهلته ، .دروخ  یم  مشچ  هب  یمومع  زکارم  هیلک  رد  نوگانوگ 

ياهیهگآ تاعوبطم و  تالجم و  نویزیولت ، ویدار و  اهامنیس ، ناناوج ، هناخ  سرادم ، اههاگشناد و 

، اه هناخ  هشحاف  اه ، هناخیم  نشج ، صقر و  ياهنلاس  اهنابایخ ، اهرازاب و  اههاگشورف ، یناگرزاب ،

اهدص اهینیشن و  بش  يدرگناهج و  تسیروت و  بلج  زکارم  رّدخم ، ّداوم  لامعتسا  شخپ و  زکارم  اه و  هناخشک  هریش  اه ، هناخرامق 
دارفا نهذ  هـب  ار  هتـشذگ  كانتـشحو  هرهچ  اـت  میتـسه ، زکارم  نآ  زا  یـشخب  ندرب  ماـن  زا  راـچان  فسأـت  لاـمک  اـب  هـک  نآ ، لاـثما 

.میروایب ساپسان  راکشومارف و 

نز و زا  ار  مدرم  همه  تفای  یم  همادا  رگید  لاس  دنچ  رگا  هک  تفر  یم  شرتسگ  هب  ور  نانچ  دوب و  داسف  لیاسو  رهاظم و  همه  اهنیا 
کلاهم نآ  زا  ار  ام  بالقنا  هک  دوبن  ِراَّنلا » َنِم  ٍهَرفُح  افَش  یلَع  ُمتنُک   » راکـشآ قادصم  اهنیا  ایآ  .درک  یم  هدولآ  نالک  درخ و  درم و 

؟ داد تاجن 

هدرک روشک  هب  ار  تمدخ  نیرتگرزب  مه  زاب  تشاد  یمن  هداعلا  قراخ  راک  نیمه  زج  یتیصاخ  چیه  یمالسا  بالقنا  رگا  ام ، رظن  هب 
.دناهر یم  یمتح  طوقس  زا  ار  هعماج  دنک و  یم  نیمضت  ار  مدرم  مسج  حور و  ِتمالس  هک  يراک  دوب - 

رب و  دننادب ، داصتقا  دشر  هیام  نّدمت و  رهاظم  زا  ار  همه  نآ  یبرغ ، ییاپورا و  قطنم  اب  ای  يداصتقا و  دید  زا  هک  دنشاب  یناسک  دیاش 
نانآ زا  ار  یگدزبرغ  ِقطنم  دنک و  زاب  ار  نانآ  لد  ِمشچ  میهاوخب  ادخ  زا  هک  نیا  زج  ام  .دنرادنپب  روشک  نایز  ثعاب  ار  نآ  نتخادنا 

یم یگدـنز  ناریا  رد  امـسج  رگا  دـنا و  هداد  تسد  زا  ار  یناریا  یمالـسا و  حور  هورگ ، نیا  .میرادـن  نانآ  اب  رگید  ینخـس  دـیادزب 
.دننیشن یم  يرواد  هب  هّیحور  نامه  اب  و  دنز ، یم  رپ  رگید  ياج  رد  ناشحور  دننک ،

لوا هورگ  دننام  یهاگ  اما  دنا ، هدادن  تسد  زا  ار  یمالسا  ِفطاوع  زونه  هک  تسا  یناسک  اب  ام  نخس 

هب رگا  امش  .تسا  نآ  مزاول  هب  مازتلا  یش ء  هب  مازتلا  : » مییوگ یم  نانآ  هب  .دنروآ  یم  نابز  رب  نانخـس  نامه  زا  دننک و  یم  تواضق 
راگزاسان یگنرف  یگدنز  رهاظم  زا  يرایسب  اب  یمالسا  هدیقع  دیریذپب ، شتادهعت  مزاول و  همه  اب  ار  نآ  دیاب  دیتسه  دنب  ياپ  مالـسا 

، ناییاپورا دوخ  یتح  هک  اهیدازآ  نیا  امـش  رظن  هب  رگا  لاح  .دراد  یم  زاب  اوران  ياهیدازآ  زا  دنک و  یم  راهم  ار  ناسنا  مالـسا  .تسا 
رظندیدجت دیراد  نامیا  نآ  هب  هک  یمالـسا  زا  ناتدوخ  یبایزرا  رد  دیاب  هک  تسا  هدوب  تلم  تحلـصم  هب  دنرب  یم  جنر  نآ  دمایپ  زا 

.دیزومایب ار  مالسا  ون  زا  دینک و 

نانز تفع  - 15
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رت هیبش  ایؤر  کی  هب  هک  تسا  بالقنا  ياسآزجعم  ياهتیقفوم  زا  یکی  یمالـسا ، شـشوپ  ّتنـس  جاور  اـب  ناـنز  تفع  ندـینادرگزاب 
نانز تفع  هب  هلاس  نیدنچ  ششوک  اب  رامعتسا  .تیعقاو  کی  ات  تسا 

ص:62
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، تسا نز  یتفع  یب  یعامتجا  ياهداسف  همه  دیلک  دید ، یم  دوخ  ربارب  رد  مکحم  يّدس  ار  یمالسا  ششوپ  اریز  دز ، همطل  ناملـسم 
لاس .دـید  میهاوخ  ار  نآ  نیریـش  تارمث  هدـنیآ ، رد  اـم  و  دریگب ، ناهاوخدـب  تسد  زا  ار  دـیلک  نیا  تسناوت  یمالـسا  بـالقنا  هک 

ِيرئازجلا یبالقنا  ناملسم  دنمشناد  کی  هتشذگ 

روشک رد  ناملسم  نانز  ندروآ  يور  : » تفگ یم  دهشم  هاگشناد  رد  دوخ  ینارنخس  یط  هسنارف  ِنکاس 

دننیب یم  اریز  هسنارف ، نارگرامعتسا  مشچ  رد  تسا  يراخ  دننام  یمالسا ، ششوپ  باجح و  هب  هسنارف 

دیاش هک  تسا  يا  هتکن  نیا  و  تسا .» يدوبان  لاح  رد  یلامـش  ياقیرفا  ياهروشک  ریاس  ریازجلا و  رد  نانآ  نرق  کی  زا  شیب  شالت 
.دشابن نشور  ام  يارب  هزادنا  نیا  ات  نآ  تیمها 

یبیغ ياهدادما  - 16

ِنایز زا  روشک و  جراخ  زا  ناگناگیب  موجه  زا  ار  یمالسا  ناریا  لاس ، دنچ  نیا  رد  هک  یبیغ  ياهدادما 

ياهدادما نامه  روآدای  دوخ  تسا و  بالقنا  نیا  تازایتما  زا  درک  ظفح  لخاد  رد  نانآ  يدایا  هئطوت 

هئطوت ناریا ، هب  قارع  هلمح  سبط ، هب  اـکیرمآ  هلمح  .دزادـنا  یم  اـهنآ  داـی  هب  ار  ناناملـسم  ـالاب ، هدـش  رکذ  تاـیآ  هک  تسا  یبـیغ 
، رما نیا  رگید ، فرط  زا  یمالسا ، بالقنا  يرادیاپ  فرط ، کی  زا  نوگانوگ ، ياهمان  نیوانع و  اب  بازحا  اهکهورگ و  ناتـسدرک و 

؟ درک هیجوت  روط  هچ  ار  نآ  دیاب  سپ  دشابن ، داتفا  قافتا  نینُح »  » و ردب »  » رد هچنآ  لیبق  زا  ییاهدادما  رگا 

ار الاب  تسد  اهنادـیم  همه  رد  و  هداتـسیا ، هوک  نوچ  نانآ  يداـیا  باـنذَا و  برغ و  قرـش و  ربارب  رد  یمالـسا  يروهمج  نونکا ، مه 
«. (1) ٍِمیکَحلا ِزیزَعلا    ِ هّللاِدنِع نِم  الإ  ُرصَّنلا  ام  و  : » يانعم تسا  نیا  .دراد و 

هیقف يربهر  تیب و  لها  بهذم  حرط  - 17

تاعالطا قبط  نونکا  مه  دشاب  مالسا  ناهج  حطس  رد  ناهج و  رد  تیب  لها  بهذم  حرط  یمالسا  ِبالقنا  ّتیزم  نیرتاهبنارگ  دیاش 
هک تسا  هتفهن  نآ ، رد  يزمر  هچ  هک  تسا  نایرج  رد  هعیـش  بهذـم  هب  عجار  ناـهج  یملع  زکارم  زا  یخرب  رد  یتاـقیقحت  هلـصاو ،

.دنک هرادا  ساسا ، نآ  رب  ار  يروشک  دزادنا و  هار  هب  ار  یمیظع  تکرح  نینچ  تسا  رداق 

تالیکشت هعیش ، هقف  مولع و  فراعم و  هعیش ، ناماما  نایاوشیپ و  عّیشت ، یخیرات  هقباس  باب ، نیا  رد 

، تسایس تموکح و  رد  هیقف  تیالو  يربهر و  تهاقف و  شقن  مالـسا ، رد  عیـشت  ِتکرح  شقن  خیرات ، لوط  رد  هعیـش  ياهنامزاس  و 
هدیدرگ بهذم  نیا  هب  ناناملسم  زا  یخرب  شیارگ  ِثعاب  یتح  دریگ و  یم  رارق  یبایزرا  دروم  همه  اهنیا  هعیـش ، یملع  راثآ  بتک و 

.تسا

رد ار  یمالـسا  بالقنا  هک  دنـسرب  تقیقح  نیدب  دننک و  تواضق  فاصنا  يور  زا  هدـش ، لافغا  حول و  هداس  دارفا  یخرب  تسا  دـیما 
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بتکم نیا  هتفای  تیبرت  تسا ، ناناملسم  همه  ربهَر  زورما  اقح  هک  ار ، تما  ماما  و  تیب ، لها  ِبتکم  هب  هتسباو  مالـسا ، ناهج  رـسارس 
ثراو و ربمغیپ و  نادناخ  زا  و  سدقم ،

ص:63

.125 نارمع /  لآ  - 1
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هلأسم تسا  هدش  همجرت  نوگانوگ  ياهنابز  هب  هک  ناریا ، یساسا  ِنوناق  رد  .دنناد  یم  ناماما  نیشناج 

.دنناوخ یم  ار  نآ  همه  دراد و  یمهم  هاگیاج  هادف  انحاورا  رصع  یلو  ترضح  زا  ِتباین  هب  هیقف  يربهر 

؟ تفرگ مک  تسد  ناوت  یم  ار  تیب  لها  ِبهذم  هب  یخیرات  ریظن  یب  ِتمدخ  نیا  ایآ 

اهیتخس رد  تمواقم  يورین  - 18

ِبـالقنا رد  دراد ، رب  رد  ار  ود  ره  نیریــش  خـلت و  ياـهزور  « (1) ِساَّنلا َنَیب  اُهلِوادـُن  ُماّیألا  َکِلت   » دـنوادخ ِراـتفگ  دـسر  یم  رظن  هب 
رد زین  ار  یخلت  رایسب  نومیمان و  سحن و  ماّیا  ام ، تلم  میا ، هتشاد  دایز  تیقفوم ، اب  مأوت  يداش  ياهزور  هک  روط  نامه  زین  یمالسا 

، مایا نآ  هدنیآ  رد  هک  دزومآ  سرد  هتشذگ  زا  دیاب  و  تسا ، هدمآ  نوریب  زارفرس  اهنآ  همه  زا  هک  هتـشاذگ  رـس  تشپ  لاس  دنچ  نیا 
ناطیـش صخالاب  جراخ و  لخاد و  ینمیرها  ياهورین  هک  ییاهزور  .دـیآ  نوریب  اهنآ  زا  زارفارـس  مه  زاب  دـش  رگا  ای  و  دوشن ، رارکت 

ِخرچ لقاال ، هن ، رگا  و  دزاس ، ماکان  دوبان و  هشیر  زا  ار  بالقنا  دـناوتب  رگا  ات  دروآ  شیپ  یپایپ  ياـه  هئطوت  اـب  يو  يداـیا  گرزب و 
.دنک يریگولج  نآ  باتش  شهج و  زا  و  دنُک ، ار  بالقنا 

نآ اب  مه  ادـعب  تلم ، ِتمواقم  اـب  هّللاءاـش  نا  دیـسرن و  بـالقنا  يدوباـن  ینعی  دوخ  لوا  ِفدـه  هب  املـسم  یناطیـش  ياهـششوک  نیا 
نمشد بیصن  ییاهتیقفوم  مود  ِفده  رد  ارهاظ  اما ، .دیسر  دهاوخن 

ینارمع يداصتقا و  فادها  ِتمس  هب  عیرس  ِتفرشیپ  زا  ار  بالقنا  املـسم  درک  باترپ  بالقنا  هار  رد  هک  یگرزب  ياهگنـس  .دیدرگ 
نآ زا  روبع  و  خلت ، ياهزور  نآ  نتشاذگ  رس  تشپ  هک  مینک  فارتعا  دیاب  میشاب  نیب  کیراب  فاکشوم و  رگا  اما ، .تشاد  زاب  دوخ 
هنتف هدنیآ و  تالکشم  ربارب  رد  ار  مدرم  تمواقم  تردق  دادعتسا و  و  درک ، هدیدبآ  ار  ام  تلم  یپ ، رد  ِیپ  عناوم  اهخالگنـس و  همه 

شیامزآ هب  کیرات  ياه 

هراومه « (2) نُونَتُفیال مُه  اّنَمآ َو  اُولوُقَی  نأ  اوُکرُتی  نَأ  ُساَّنلا  َبِسَحأ   » هیآ رد  دـنوادخ  ریغتیال  تنـس  هب  انب  هک  ییاـه  هنتف  تشاذـگ ،
.دنوش هتخانش  بذاک ، زا  قداص ، نانمؤم  ات  دنوش ، یم  زبس  یهلا  ياهتکرح  و  قح ، هار  ِناورهر  هار  ِرس  دنراد و  دوجو 

نیب رد  صوصخب  یناهج  هصرع  رد  ار  بالقنا  تیمولظم  ّتیناقح و  تلم ، تمواقم  هینب  ِتیوقت  رب  هوالع  نومیمان ، سحن و  ِماّیا  نآ 
.دیناسر توبث  هب  فعضتسم  ناملسم و  ياهتلم 

هراـبرد هعلاـطم  یـسررب و  ِتصرف  متح ، روـط  هب  دوـب  یمن  بـالقنا  هیلع  ینکفا  قاـفن  يزورفا و  گـنج  ینکـشراک و  همه  نآ  رگا 
ِنانمشد تیهام  اریز  دش ، یمن  مهارف  تسه  هک  هنوگ  نیا  هب  بالقنا  تیناقح 

.تسا نآ  تیناقح  ِفرعم  نیرتهب  دوخ  بالقنا ،

لد زا  یمالـسا  بالقنا  دروم  رد  ار  ههبـش  کـش و  هنوگ  ره  رمتـسم ، ثداوح  نیا  يریگیپ  اـب  ناـهج ، رـسارس  رد  مالـسا  ناـگتفیش 
رگید روط   (3)« ٌغیَز مِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َو   » ضیرم ياهلد  اهنت  .دندودز و 
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.دننک یم  تواضق 

نارود ياهتـسکش  اهیزوریپ و  مالـسا و  ردص  ِعاضوا  ثداوح و  هب  هیبش  رایـسب  بالقنا ، لوا  ِلاس  دـنچ  نیا  نیریـش  خـلت و  ِثداوح 
رد مالسا ، دوب ، بوخ  هچ  دسرب  یسک  رکف  هب  دیاش  .تسا  مرکا  لوسر 

عییـضت نودب  و  عنام ، هب  دروخرب  نودـب  یهلا  ِتوعد  نیا  .دـش و  یمن  وربور  نانمـشد  ییارآ  فص  ینکـشراک و  همه  نآ  اب  زاغآ ،
رد و  یتدـیقع ، مزر  ياهنادـیم  رد  مرکا  لوسر  ِشزرا  اب  هاـتوک و  ِرمع  .تفر و  یم  شیپ  اـهبنارگ  ياهتـصرف  ِنداد  تسد  زا  تقو و 

!! تفر یمن  رده  گنج  ِنینوخ  ياه  هنحص 

لُگ هراومه  هک  تسا  نآ  رب  ادخ  ِّتنـس  .تسا  نآ  ِفالخ  رب  دنوادخ  تنـس  اما  ماخ ، ییوزرآ  مه  دیاش  تسوزرآ و  کی  نیا  یلب ،
ارـُسی ِرـسُعلا  َعَم  َّنإَف  « » دوش یمن  رّـسیم  جنگ  جنر ، هدربان   » و دوش ، لصاح  جنر ، هیاس  رد  شیاسآ  و  ربص ، رثا  رب  رَفَظ  و  راخ ، نایم  زا 

َبِسَحأ  » هیآ قبط  هوالع ، هب  « (1) ارُسی ِرسُعلا  َعَم  َّنإ 

هیآ قبط  و  تسین ، هتفریذپ  یـسک  زا  اعدا  ِفرِـص  و  دنوش ، شیامزآ  قح  ِهار  رد  دـیاب  مدرم  رگید ، تایآ  و  « (2) ...اوُکَرُتی نَأ  ُساَّنلا 
ار مدرم  دنوادخ ، .دنوش  هتخانـش  ملاس ، زا  ضیرم  ياهلد  دیاب  « (3) مُهَناغـضَأ هّللا  جِرُخی  َنل  نَأ  ٌضَرَم  مِِهبوـُُلق  یف  َنیِذَّلا  َبِسَح  مَأ  »

«. (4) مُکَرابخَأ َُولبَن  َنیِرباَصلاَو َو  مُکنِم  َنیِدِهاجُملا  َمَلعَن  یّتَح  مُکولبَن  َو   » دنوش هتخاش  نارباص ، نادهاجم و  ات  دنک  یم  شیامزآ 

ادخ هار  رد  ناج ، لام و  اب  دنهدن و  هار  لد  هب  دیدرت  کش و  نامیا ، زا  سپ  هک  دـننانآ  نیتسار  نانمؤم  نآرق ، هتفگ  قبط  هرخالاب ، و 
ُمُه کـِئلوأ    ِ هّللا ِلـِیبَس  یف  مِهِـسُفنَأَو  مِِهلاَومَأـِب  اودَـهاجَو  اُوباَـترَی  َْمل  َُّمث  ِهلوُسَرَو    ِ هّللاـِب اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنوـُنِمؤُملا  اـمَّنإ  : » دـننک داـهج 

«. (5) َنُوقِداّصلا

هک خلت ، ِثداوح  نیا  يارب  ار  دوخ  دیاب  تسه -  هک  تسا -  یلع  ربمغیپ و  بالقنا  رارمتـسا  بالقنا ، نیا  هک  میراد  رواب  رگا  لاح ،
ییارآ فص  .تسا  عناوم  لیبق  نیا  زا  ریزگان  قح ، هار  هک  میوش  عناـق  دـیاب  .میدرک  یم  هداـمآ  دراد  رب  رد  نیریـش  ياـه  هویم  اـعطق 

زا هچرگ  مرکا ، لوسر  ربارب  رد  هنیدـم ، رد  دوهی ، باطقا  برع و  لئابق  ِنارـس  یهارمه  اـب  ناـنامه ، و  هکم ، رد  شیرق ، ِنارادـمدرس 
، اهنایرج نیمه  اما  دیشک ، نوخ  كاخ و  هب  ار  ربمیپ  يافواب  نارای  نیرتهب  زا  يا  هدع  هچ  رگو  دش ، عنام  مالسا  عیرس  ِتفرشیپ 

برع يارب  ار  مالـسا  هرابرد  هعلاـطم  هنیمز  لـطاب ، قح و  ِفاـصَم  نیا  درک ، نشور  نارگید  يارب  ار  توعد  نیا  ِّتیناّـقح  ماـجنارس ،
راک يور  ضحم  هب  دش و  دـیدجت  مالـسلا ، هیلع  یلع ، ادـخ  ّیلو  تفالخ  ِنارود  رد  خـلت ، هبرجت  نیمه  تسرد ، .درک  مهارف  هریزج 

ياول ریز  رد  هعفد  نیا  دـنا ، هتفر  ناـیم  زا  ربمغیپ ، تلحر  اـب  دـش  یم  روصت  هک  قاـفن  ياـه  هشیر  ینمیرها و  ياـهورین  يو ، ِندـمآ 
مالسا يافواب  ِرای  نارازه  ناج  دندرک و  دیدجت  ار  رابنوخ  ياه  هنحص  نآ  و  دنتسب ، فص  یلع  ربارب  رد  یناملسم  هرهچ  اب  و  مالسا ،

.دنتفرگ ار  یلع  و 
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و تملظ ، اب  رون  دراد ، همادا  لطاب  قح و  ِفاصم  تسا ، ّریغتیال  ادخ  ِّتنس  هک  تفریذپ  دیاب  يرآ ،

هبرجت نیا  ام ، ِنرق  ِلـطاب  قح و  ِفاـصم  نیا  رد  ارچ  سپ  تسا ، نینچ  هک  لاـح  .دـنزیتس  رد  هراومه  نمحر  دونج  اـب  ناطیـش  دونج 
تیناّقح .دیدرگ  یم  راد  هشدخ  بالقنا  هرهچ  دنداتسیا ، یمن  ام  ربارب  رد  ناهج  ینمیرها  ياهورین  رگا  دش ، یمن  رگا  دوشن ؟ رارکت 

زارد نآ  ِفرط  هب  ار  دوخ  تسد  ناهج ، ِباطقا  اهتردـق و  همه  ارچ  سپ  تسا  قح  نخـس  نیا  رگا  هک  تفر ، یم  لاؤس  ریز  بالقنا 
ارچ سپ ، تسا ؟ هداتفارب  ناهج  زا  ناطیش  ِلسن  قافن و  ِمُخت  و  هدمآ ، لقع  رس  هب  رشب  ایآ  دنا ؟ هدرشف  ار  بالقنا  ِتسد  و  دنا ، هدرک 

بالقنا و نایم  یتیّخنِـس  عفاـنم و  كارتشا  اـیآ  تسا ؟ هدـش  لیدـبت  یقرـش » مه  یبرغ و  مه   » هب ًـالمع  یبرغ » هن  یقرـش و  هن   » راـعش
برغ قرش و  تسین ! نینچ  هجو  چیه  هب  ریخ ! دنیوگ ؟ یم  کیربت  ام  هب  روط  نیا  هک  دراد  دوجو  برغ  قرـش و  يرامعتـسا  فادها 
َکنَع یـضرَت  َنلَو   » دیوگ یم  نآرق  .میوش  نانآ  میلـست  ام  هک  یماگنه  ات  دنتـسیاب ، دـیاب  دـنا و  هداتـسیا  ام  ربارب  رد  تبـسن  کی  هب 
میدـش نانآ  میلـست  رگا  .دـنوش و  یمن  دونـشخ  ام  زا  میوشن  نانآ  عیطم  ور و  هلابند  ام  ات  « (1) مُهَتَِّلم َعبَّتَت  یَّتَح  يَراصَّنلا  ـال  ُدوُهَیلا و 

.دوب دهاوخ  یّمسم  یب  یمسا  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ّتیهام  بالقنا  تسین ، یمالسا  بالقنا ، رگید 

ربص و نیمه  دوب و  بالقنا  يونعم  يایازم  اهتفرشیپ و  زا  نخس  هکلب  مییوگب ، نخـس  اهیخلت  زا  میتساوخ  یمن  ماگنه ، نیا  رد  يراب ،
هب تامیالمان  اهیتخـس و  زا  نخـس  راچان ، هک  .تسا  بالقنا  يونعم  يایازم  راثآ و  نیرتزراـب  زا  اهیتخـس  رد  ماـما ، تما و  يرادـیاپ 

.دمآ نایم 

ّجح هب  نداد  حور  - 19

ِجح نیتـسخن  .تسا  یـسایس  یعاـمتجا و  ياوتحم  ياراد  متح  روط  هب  هک  تسا ، مالـسا  ناـکرا  تاداـبع و  زا  یکی  جـح ، کـسانم 
هکم حتف  زا  سپ  لاس  نیلوا  ینعی  ترجه ، مهن  لاس  رد  ناناملسم ، یمسر 

راذنا رسارس  هک  یتایآ  دومرف ، غالبا  ناکرشم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هلیـسو  هب  ار  هءارب  هروص  ردص  تایآ  ادخ  لوسر  هک  .دش  رازگرب 
روط هب  و  جح ، رد  ناکرـشم  ِتکرـش  دعب  هب  نآ  زا  تایآ ، نیا  ساسا  رب  تسا و  یـسایس  فیوخت  ناکرـشم و  زا  تئارب  دـیدهت و  و 

.دیدرگ عونمم  ادیکا  هکم  هب  نانآ  ِلوخد  یلک 

نـالعا رثا  رب  هک  ناملـسم  نارازه  ِتکرـش  اـب  مرکا  لوـسر  یتسرپرـس  هب  یمـسر  جـح  نیمود  ترجه ، مهد  لاـس  ینعی  دـعب ، لاـس 
هیصوت نیرتمهم  اب  دیدرگ و  رازگرب  دندوب ، هدمآ  ترضح ، نآ  اب  یماگمه  قوش  هب  برعلا  هریزج  رانک  هشوگ و  زا  ربمغیپ ، یمومع 

تفالخ نالعا  هلمج  زا  یعامتجا ، یسایس و  ياه 

هیلع نیسح  ماما  .دندرک  یم  یسایس  هدافتـسا  میظع  عامتجا  نیا  زا  زین  افلخ  نارود  رد  .دوب  هارمه  ربمغیپ  فرط  زا  مالـسلا  هیلع  یلع 
رد ار  تفالخ  هیعاد  ریبز  نب  هّللادبع  يو  زا  سپ  درک و  زاغآ  جـح  مایا  رد  هطقن و  نیمه  زا  نامز  توغاط  هیلع  ار  دوخ  مایق  مالـسلا 

.مالسا ردص  رد  جح  عضو  دوب  نیا  .داد  همادا  هکم  نامه 
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یگتـسبمه و تدحو و  هاگیلجت  میظع ، عامتجا  نآ  هک  نیا  ياج  هب  و  دیدرگ ، فرـص  يدابع  لمع  کی  هب  لیدبت  جح ، اجیردت  اما 
زورب ِتهج  یلحم  ای  یگناگیب و  رهظم  هب  دشاب ، ناناملسم  يرایشه 

.دش لدب  یگناگود  فالتخا و 

جح مایا  رد  ناناملسم  ِفوفص  لاس  ره  کنیا ، دینادرگزاب و  دوخ  هاگیاج  هب  ار  جح  یمالسا ، ِبالقنا  اهنرق ، زا  سپ  راب  نیلوا  يارب 
زا لاس  ره  بصاغ  لیئارسا  گرزب و  ناطیـش  زا  صوصخب  ایند  نایغاط  اهتوغاط و  یناهج و  نایغط  كرـش و  زا  تءارب  راهظا  تهج 
یم ناهج  رگید  ناملـسم  اهنویلیم  هکلب  یجاح  نویلیم  کی  زا  شیب  یهاگآ  ثعاب  .ددرگ و  یم  رت  ینـالوط  رت و  هدرـشف  لـبق  لاـس 

.دوش

تموکح ندرک  یمدرم  - 20

هب مدرم  ِتکرح  تردق و  اب  دش و  عورش  رفن ، نارازه  ییامیپ  هار  مدرم و  تکرش  اب  .دوب  یمدرم  زاغآ  زا  ناریا ، رد  یمالسا  ِتکرح 
مه گنج  یتح  دـنام ، یقاب  یمدرم  ماگ ، هب  ماگ  دـعب ، لحارم  رد  .تسا  هدوب  یماظن  ًهدـمع  هک  اهبالقنا  رثکا  فالخ  رب  دیـسر ، رمث 

، رگید ياهگنج  هیلک  فالخ  رب  تسا و  یمدرم 

ِتیزم نیا  منک  یمن  نامگ  نم  .تسا  بلطواد  یمدرم و  يورین  زا  لامالام  اه  ههبج  تشپ  اه و  ههبج 

ندوب یمالـسا  ِتکرب  زا  همه  نیا  .دـشاب و  هتـشاد  ریظن  ای  دوش و  تفای  ناهج  زا  رگید  ياـج  رد  دـح  نیا  اـت  بـالقنا  ندوب  یمدرم 
بالقنا تسا ، نینچ  نوچ  تسا و  اه  هدوت  مدرم و  نید  مالسا  هک  تسا ، بالقنا 

یمالسا بالقنا  رگید  دهدب ، تسد  زا  ار  ّتیصاخ  نیا  يزور  هدرکن  يادخ  رگا  و  تسا ، ریذپان  بیسآ 

.دوب دهاوخن 

ِعماـجم نورد  هب  ار  دوخ  هار  هتـشذگ و  اـهزرم  زا  هکلب  دوش ، یمن  دودـحم  روـشک  لـخاد  هب  اـهنت  بـالقنا ، ندوـب  یمدرم  ِتلـصخ 
هناتسود طباور  یمالسا  يروهمج  تسا  تسرد  .تسا  هدرک  زاب  ناهج  یمالسا 

ِمکحتـسم یعقاو و  دـنویپ  اـما  .تسا  ناریا  تسایـس  کـفنیال  ءزج  رما ، نـیا  هدرک و  رارق  رب  یمالـسا  ياـهتلود  رثـکا  اـب  یـساملپید 
یتسایس بوچراهچ  رد  اعبط  اهتلود  اب  هطبار  .تسین  مه  فیـصوت  لباق  و  درادن ، يزرم  دح و  هک  تسا  یمالـسا  ياهتلم  اب  بالقنا ،
ًالوـصا .تسا  اهتردـقربا  زا  یکی  اـب  ناـنآ  هطبار  عاعـشلا  تحت  هطبار  نیا  میناد  یم  هک  روـط  ناـمه  و  دـنراد .  اـهتلود  نآ  هک  تسا 

طباور فطاوع و  سپ  .تسا  قرش  ای  برغ و  زا  رثأتم  نانآ  ینوناق  یسایس و  یشم  طخ  اما  دنتـسه ، یمالـسا  امـسا  اهنآ  زا  يرایـسب 
.دوب دهاوخ  دودحم  دح ، نیمه  رد  اهنآ  ام و  نایم 

هک دنتسه  اهنآ  تسا  یمالسا  كرتشم  ِفطاوع  دیاقع و  ساسا  رب  اهنت  ناملسم ، ياهتلم  اب  هطبار  اما 
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.دنزومآ یم  سرد  نآ  زا  دننک و  یم  کیدزن  نآ  هب  ار  دوخ  دنناوتب  ات  و  دنزرو ، یم  قشع  بالقنا  هب  دنمهف و  یم  ار  ام  فرح 

مدرم نابز  هب  اریز  دشاب  یمدرم  دیاب  سپ  تسا ، ادخ  يادص  هک  تسا  لد  دایرف  یمالسا  بالقنا  يرآ 

.دنیشن یم  لد  رب  دیآرب  لد  زک  نخس  دیوگ و  یم  نخس  ادخ  نابز  زا  و  ناملسم ، ِمدرم  لد  اب  و 

لوط رد  هک  تسا  یتقیقح  نیا  و  دیراد ، غارس  ینویلیم  راهچ  ات  ود  ییامیپ  هار  ایند  ياجک  رد  امش 
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؟ تسین بالقنا  ندوب  یمدرم  لیلد  نیا  ایآ  ددنویپ ، یم  عوقو  هب  یمالسا  ناریا  رد  تبون  دنچ  لاس ،

داهج هعمج و  يایحا  - 21

ار هعمج  زامن  دیآ ، رامش  هب  مالـسا  هنالاس  یمومع  هرگنک  جح  رگا  .تسا  مالـسا  یـسایس  يدابع  ناکرا  زا  رگید  یکی  هعمج ، زامن 
هب ام  هعماج  رد  اهنرق  هکلب  اهلاس ، یمالسا ، میظع  عامتجا  نیا  .دراد  رایسب  تارمث  هک  تسناد  یمالـسا  یگتفه  یلحم و  هرگنک  دیاب 

اوتحم نودب  قمر و  یب  کشخ و  نانچ  دش  یم  رازگرب  يا  هعمج  زامن  رانک ، هشوگ و  رد  مه  رگا  دوب ، هدش  هدرپس  یشومارف  تسد 
، دشاب یمالسا  يرایشه  یهاگآ و  طاشن و  رسارس  دیاب  هک  يا  هعمج  زامن  .دوب  مالسا  یگتسکشرو  هناشن  و  مرش ، هیام  هک  دوب 

.دوب یتسس  دومج و  دوکر و  ثعاب 

هقف رد  هعمج  زامن  يارب  هک  یتیزم  صوصخب  .تسا  يورخا  يویند و  لئاسم  تداـبع و  تسایـس و  نوبیرت  هعمج ، ياـهزامن  کـنیا 
هعمج زامن  هوکـش  تمظع و  بجوم  رما  نیا  ددرگ ؛ رازگرب  دـیابن  زامن  کی  زا  شیب  خـسرف  کی  تفاـسم  رد  هک  دراد  دوجو  هعیش 

.تسا هدش 

نارهت هاگشناد  هعمج  زامن  تیفیک  تیمک و  اب  يا  هعمج  زامن  مالسا ، ناهج  رسارس  رد  متح ، روط  هب 

رد ار  اهنآ  ای  .دـنراد و  هگن  رود  یبهذـم  عماجم  زا  ار  تسایـس  هک  تسا  نآ  رب  یعـس  یمالـسا ، رگید  ياهروشک  رد  .درادـن  دوجو 
، رگید ياهروشک  رد  هوالع ، هب  .درذگ  یم  ناریا  رد  هچنآ  سکع  هب  تسرد ، دنروآرد ، اهتموکح  یمالسا  ریغ  ياهتـسایس  تمدخ 

.دوش یم  نارازگزامن  یگدنکارپ  قرفت و  ثعاب  نیا  ددرگ و  یم  رازگرب  هعمج  زامن  مهم  دجاسم  همه  رد 

رابخا هناگیب  ياهویدار  .تسا  یناهج  تسایـس  هکلب  مالـسا و  ملاع  یناـهج  نوبیرت  نارهت ، هعمج  زاـمن  هبطخ  يوگدـنلب  نونکا ، مه 
يا هعمج  زامن  نونکات  ایآ  .دننک  یم  لقن  نارهت  هعمج  زامن  هبطخ  زا  هراومه  گنج ، یناهج و  تسایس  اب  هطبار  رد  ار  ناریا  یسایس 

؟ یک اجک و  تسا ؟ هدش  رازگرب  مالسا  خیرات  رد  ینویلیم  میظع  ّتیمک  نآ  اب  و  ّتیفیک ، نیا  اب  مالسا  ناهج  رد 

زا یخرب  هک  دوب ، هتفرگ  رارق  نایـسن  هتوب  رد  ناـنچ  .تسا  تشهب  باوبا  زا  یباـب  مالـسلا  هیلع  یلع  لوق  هب  هک  داـهج  هلأـسم ي  اـما 
هک دنک  یم  راچان  ار  اهقف  نآ ، لیاسم  یلیمحت و  گنج  کنیا  .دـندرک و  یم  توکـس  نآ  زا  هیلمع  ياه  هلاسر  هیلک  یهقف و  بتک 

ناملـسم تارمعتـسم  رد  سیلگنا  رامعتـسا  ریخا ، ِنرق  ود  یکی  رد  اقافتا  .دـننادرگزاب  دوخ  هیلمع  لیاسر  بتک و  هب  ار  داـهج  ناونع 
ياهاج دنه و  رد  مالـسا  مان  هب  یگتخاس  ِبهاذم  .دنک  درط  مالـسا  سوماق  زا  ار  داهج  هک  داد  یم  جرخ  هب  رفاو  یعـس  دوخ ، نیـشن 

ياه هتفاب  هک  ناریا  یمالسا  بالقنا  اب  اهتسایس  لیبق  نیا  تسا ، یعیبط  سپ  .دندرک  مالعا  امسر  ار  داهج  ياغلا  هک  دندش  ادیپ  رگید 
ياهـسابل رد  نانآ ، لاّمُع  .دـنتفارد و  دـشخب  یم  داهج  هزرابم و  ِحور  یـسایس و  تایح  ون  زا  ناناملـسم  هب  و  دـنک ، یم  هبنپ  ار  نانآ 

.دنرادب زاب  تداهش  گنج و  تسایس و  رد  لوخد  زا  ار  ناناملسم  نیطالسلا ، ُظاّعُو  هرهچ  رد  و  فلتخم ،
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بذاک یئارگ  یلم  یئاوسر   - 22

، رامعتسا یلک  روطب  .تسا  ریخا  نرق  مین  نایارگ  یلم  تشُم  ِندرکزاب  یمالسا ، بالقنا  تاکرب  زا  یکی 

ناونع هب  ار  نآ  هداد و  صیخـشت  ار  یمالـسا  للم  ماوقا و  ياهتیلم  اهتیموق و  يایحا  دیدجت و  ار  ناناملـسم  نایم  هقرفت  لماع  نیرتهب 
مییوگب میهاوخ  یم  اجنیا  هچنآ  تسا ، مهم  رایسب  دوخ  ياجب  ثحب  نیا  .تسا  هدرب  راک  هب  یمالسا  تدحو  تیمح و  هیلع  يا  هبرح 

هک دندرک  یم  هدنسب  هزادنا  نآ  هب  یلم  رهاظم  زا  اهنت  و  دندز ، یم  هنیس  هب  غورد  هب  ار  تیلم  ِگنـس  يا  هدع  ناریا  رد  هک  تسا  نیا 
داش هلاس  دصناپورازهود  خیرات  هب  يرجه  خیرات  لیدبت  زا  اهنآ  ًالثم  .دوب  يرامعتـسا  تسایـس  نیا  تیوقت  مالـسا و  فیعـضت  ثعاب 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم   » مان ياج  شروک »  » مان هک  تهج ، نآ  زا  هکلب  دـش ، هدـنز  شروک  خـیرات  مان و  هک  تهج  نآ  زا  هن  دـندش 
فطاوع یـسایس و  شیارگ  دنتـسه ، هدز  برغ  مدـق  ات  قرف  زا  نانآ  رتشیب  هک  یلاح  رد  .تسا  هتفرگ  ار  مالـسا  ياـج  تیلم ، و  هلآ »
گرزب هناگیب  ياهروشک  رد  نانآ  نادـنزرف  دـندرک ، روشک  هب  ار  اهتنایخ  نیرتگرزب  یتسرپ  نطو  مان  هب  تسا ، یبرغ  نانآ  یعامتجا 

رد ماجنارس  دنتشاد ، تسد  رد  ار  تکلمم  گنهرف  ضبن  لاس  لهچ  زا  شیب  نانآ  زا  یخرب  هنافسأتم  .دنتـسین  دلب  یـسراف  دنا و  هدش 
.دندرک الم  رب  تلم  نیا  هلاس  رازه  خیرات  هب  ار  دوخ  ییافو  یب  دنتشون و  ینیمخ » ات  ینیلک  زا   » باتک اکیرمآ ، هانپ 

هک دنریگ  یم  دوخ  هب  مه  یمالسا  هفایق  یهاگ  دارفا  نیا  .تخاس  راکشآ  ار  نانآ  بذک  .درک و  اوسر  ار  اهنیا  همه  یمالسا  بالقنا 
.دراد رگید  یناتساد  نآ 

مه زاب  مینیب  یم  مینک ، هاتوک  ار  نخـس  میهاوخ  یم  ردـق  ره  تسا ، مک  مییوگب  هچ  ره  بالقنا ، نیا  يونعم  يایازم  هراـب  رد  يراـب ،
.لمجم نیا  زا  ناوخب  لصفم  ثیدح  دوخ  وت  میئامن و  یم  عطق  ار  نخس  راچان  .تسا  رایسب  هتفگان  بلطم 
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ماما مایپ  نینوخ و  جح  زا  یلیلحت  . 7

موهفم هب  و  رتاوتحمرپ ، رت و  ینعم  اب  رتنیگنر و  لاسب  لاس  ناریا ، یبالقنا  ناناملسم  جح  مسارم 

رت هدرشف  لاس  ره  نیکرشم  زا  تئارب  مظنم  فوفص  .ددرگ  یم  رتکیدزن  نآ  ییادخ  فادهاو  جح ، یعقاو 

.دهد یم  رتشیب  یهاگآ  ناهج  ناناملسم  هب  دوش و  یم  رتاریگ  رتدنلب و  جاجح ، لیئارسا  اکیرمآ و  رب  گرم  دایرف  لبق و  لاس  زا 

ار ناهج  نابلط  قح  ناناملـسم و  همه  تشگ و  ریگناهج  شا  هزاوآ  تشاد  يرترب  هتـشذگ  ياهلاس  رب  ظاحل  ره  زا  لاـسما ، جـح  اـما 
.داد ناکت 

ياهزرم رد  اهنت  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  درک  نشور  لاسما  جـح  .دوب  نامولظم  نوخ  زا  نیگنر  دولآ و  نوخ  یّجح  لاسما ، جـح 
نوخ دهد و  یمن  دیهش  قارع  یلیمحت  گنج  ياه  ههبج  رد  کیدزن و 

َناک ُهلَخَد  نَم  و  : » تسا هدومرف  نآرق  هک  ییاج  ادـخ  نما  نیمزرـس  رد  هک  دزیر  یمن  نیمز  رب  دربن  ياه  هنحـص  رد  اهنت  ام  ناناوج ،
مدرم سدقم  نوخ  زین  اج  نآ  رد   (2)« ...ِدابلاَو ِهیف  ُفکاعلا  ًءاوَس  : » هک ییاج  سان  هناخ  هبعک  رانک  رد  یهلا و  نما  مرح  رد   (1)« انمآ

.دزیر یم  كاخ  رب  ناریا ، یبالقنا 

لخاد هب  ار  گنج  نیا  کنیا  هدـیگنج و  یم  ام  اب  یثعب ، یقلفع  نازابرـس  شوداـشود  يدوعـس  میژر  هک  درک  نشور  لاـسما ، جـح 
.تسا هدیناشک  ادخ  هناخ  ناتسبرع و 

دیاب اهنت  هن  ناناملسم  هک  نیا  نآ  تخاس و  المرب  ار  رهم  هب  رس  موتکم و  تقیقح  کی  لاسما ، جح 

زا زین  ار  نآ  دیاب  تسا و  هناگیب  لاغشا  تراسا و  رد  زین  فیرش  هبعک  مود ، هلبق  هک  دننک ، شالت  مالـسا  لوا  هلبق  سدق ، تاجن  يارب 
.دنناهرب تراسا 

رما رهاظ  نیا  اّما  .تسا  راتفرگ  کلـسم  یباـهو  دوعـس  لآ  لاـگنچ  رد  مود  هلبق  اهتـسینویهص و  لاـگنچ  رد  ناناملـسم  لوا  هلبق  یلب 
.تسا راوخناهج  ياکیرمآ  لاگنچ  رد  هلبق ، ود  ره  تقیقح  رد  تسا 
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ود هلزنم  هب  میژر  ود  نیا  دنتسه و  یبلقت  هّکس  کی  يور  تشپ و  مسیدوعس  مسینویهص و  هک  دش  مولعم 

مادص ینعی  اکیرمآ ، رگید  لاگنچ  ریسا  ناموصعم  هسدقم  باتعا  هک  روط  نامه  دنیاکیرمآ ، لاگنچ 

.تسا یقلفع 

تفالخ زا  ار  اهنیمزرـس  نیا  سیلگنا  .تسا  قطانم  نیا  رد  سیلگنا  نیـشناج  هتفرگ ، بقل  رامعتـسا  راوخ  ثاریم  قح  هب  هک  اـکیرمآ 
لوغ اکیرمآ ، .درپس  اکیرمآ  هب  يدنچ  زا  سپ  درک و  ادج  ینامثع 

.تسا هتفرگ  نادند  هب  کی  لاگنچ و  نادب  کی  گنچ و  نیدب  کی  ار  هقطنم  نیا  هک  تسا  یماشآ  نوخ 

رد هداد ، بقل  نیمرحلا » مداـخ   » ار دوـخ  هتـشذگ  لاـس  زا  هک  يدوعـس  هاـش  .تـسا  نـیمرحلا  تاذ  نیتـلبقلا و  تاذ  کـنیا  اـکیرمآ 
.دنتسه وا  هنیس  هب  تسد  ياهمالغ  مادص  لیئارسا و  هک  روط  نامه  .تساکیرمآ  شوگ  هب  هقلح  مالغ  تقیقح 

تاجن نودب  سدق  تاجن  هک  دش  نشور  ناشیارب  زورما  دنشوکب  سدق  ییاهر  يارب  دیاب  دندرک  یم  نامگ  زورید  ات  رگا  ناناملـسم 
هب ار  هنیدم  هکم و  زاجح و  نیمزرس  لوا  سیلگنا ، .تسین  رسیم  هبعک 

سدق لاغشا  همدقم  دوعس ، لآ  طسوت  زاجح  لاغـشا  هک  دش  مولعم  .داد  لیئارـسا  هب  ار  سدق  نیطـسلف و  هاگ  نآ  دیـشخب  دوعـس  لآ 
.دش دهاوخن  دازآ  سدق  دوشن  دازآ  هبعک  ات  .تسا و  هدوب  اهتردق  ربا  رگید  سیلگنا و  کمک  اب  لیئارسا و  طسوت 

.درذگ یم  هبعک  البرک و  زا  سدق  هار  میشکب : دایرف  دعب  هب  نیا  زا  درذگ » یم  البرک  زا  سدق  هار   » میدز یم  دایرف  زورید  ات  رگا 

نالک ياهتورث  .تسا  یلام  هناوتـشپ  زین  يداصتقا  ظاحل  زا  تسا و  الب  رپس  یماظن  ظاحل  زا  سدـق  رگلاغـشا  میژر  يارب  دوعـس ، لآ 
نادناخ رایتخا  رد  تسد و  رد  ارهاظ  ناتسبرع  نیمزرس  خرس  هایس و  يالط 

رامعتسا تایح  نایرش  اهتورث  نیا  .تسا  لیئارسا  اکیرمآ و  لاگنچ  رد  عقاو  رد  و  دوعس ، لآ  رودزم 

ياهمایق همه  دروآ و  یمرب  یتفن  ياهرالد  نیمه  ار  رامعتسا  ياهزاین  همه  تسا  هقطنم  رد  برغ 

بوکرس یقلفع  مادص  لیئارسا و  گنفت  پوت و  ریشمش و  دوعـس و  لآ  ذوفن  لوپ و  ار ، هقطنم  نیتسار  ياهبالقنا  هناهاوخ و  يدازآ 
.دننک یم 

.درک یثنخ  مادص  قافن  لیئارسا و  اکیرمآ و  حالس  يدوعس و  ياهرالد  ار  رصم  تضهن 

رگید مادـص و  رایتخا  رد  هک  هنایمرواخ  یتفن  ناطلـس  يدوعـس ، لوپ  اکیرمآ و  گرزب  ناطیـش  تنطیـش  تسایـس و  تسخن ، زور  زا 
.دهد یم  جنر  ار  ناریا  یمالسا  بالقنا  دریگ ، یم  رارق  اکیرمآ  يادیپان  ادیپ و  يدایا 

هدـننکرداص ياهروشک  ياهـششوک  دوب و  نکمم  ریغ  اکیرمآ  ربارب  رد  دوعـس  لآ  میلـست  اب  زج  تفن  ياهب  لزنت  هک  دـنناد  یم  همه 

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 115 

http://www.ghaemiyeh.com


لالخا اب  دـیآ ، یم  لمع  هب  یتفن  تارداص  نازیم  ندروآ  نییاپ  تفن و  ياهب  ندرب  ـالاب  تهج  رد  ناریا  راـکتبا  هب  هک  کـپوا ، تفن 
بزح مادص و  هک  روط  نامه  .دنزب  يداصتقا  هبرـض  ام  هب  تفن  ياهب  لزنت  اب  دوبن  رداق  اکیرمآ  هنرگ ، و  دوش ! یم  رثا  یب  دوعـس  لآ 

نودب مه  یقلفع  ثعب 
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.دنیامن تمواقم  مالسا  هاپس  ربارب  رد  نونک  ات  تسناوت  یمن  تیوک ، دوعس و  لآ  ضوعالب  ياهکمک  ایاطع و  یتفن و  ياهرالد 

رد زورما  هن  ام  سپ  .تسا  هداد  یثعب  نایقلفع  تسد  هب  ار  برخم  حالس  همه  نآ  تیوک ، ریما  دوعـس و  لآ  ياهرالد  دنناد  یم  همه 
.میروخ یم  یلیس  دوعس  لآ  تسد  زا  گنج ، ِتسخن  زور  زا  هک  هبعک ، رانک 

مالسا اب  دوعس  لآ  دربن  فلتخم  داعبا 

مالـسا و اب  فلتخم  داعبا  رد  رودزم  روفنم و  میژر  نآ  دراد و  نوگانوگ  داعبا  یمالـسا ، بالقنا  نیتسار و  مالـسا  اب  دوعـس  لآ  دربن 
.تسا گنج  رد  مالسا ، ناهج  رساترس  رد  یمالسا  بالقنا 

يداصتقا دعب  لوا 

یماکان تهج  رد  یمالسا و  دض  يرامعتـسا و  فادها  هار  رد  نیمزرـس ، نیا  باسح  یب  نالک و  ياهتورث  دش  هتفگ  هک  روط  نامه 
.تسا هدش  هتفرگ  راک  هب  ناناملسم  رگید  ام و  داصقا  یگتسکشرو  و 

یسایس دعب  مود ،

یم یگداتسیا  اپورا  رامعتسا  ربارب  رد  شیاهیناوتان ، اهفعض و  همه  اب  هک  مالسا ، لقتسم  یسایس  هاگیاپ  نیرخآ  دنناد  یم  عالطا  لها 
لآ نادـناخ  نیمه  موـقلح  زا  يرجه -  نرق 12  رد  تفالخ ، نیا  يدوباـن  يارب  فلاـخم  يادـص  نیلوا  .دوب  یناـمثع  تفـالخ  درک ،

هناوتـشپ اب  دنتـشاد ، هدـهع  رب  ار  یکچوک  یلحم  تراِما  ًالبق  هک  نادـناخ  نیا  .دـمآ  نوریب  برعلا -  هریزج  دـجن  هیحاـن  رد  دوعس - 
قرـش مامت  رب  هک  نآ  ات  دـنداد  همادا  دوخ  تفرـشیپ  هب  اجیردـت  سیلگنا ، ینعی ، رامعتـسا  ریپ  ياهگنرین  اب  مأوت  يرگیباهو و  هدـیقع 

رس تشپ  سیلگنا  اج  همه  دنتفای و  الیتسا  برعلا  هریزج  زا  یمهم  شخب  رب  يرجه -  نرق 14  ياه  همین  رد  اریخا -  برعلا و  هریزج 
.دوب هداتسیا  نانآ 

اب ار  برعلا  هریزج  نیمزرـس  و  ناناملــسم ، ناـیم  رد  شا  یبهذـم  تـیزکرم  ساـسح و  تیعقوـم  اـب  ار ، نیفیرــش  نـیمرح  سیلگنا ،
نامالغ نآ  تسد  هب  شخرس ، هایس و  يالط  ناهنپ  رهم و  هب  رس  ياهجنگ 

تسادق و زا  و  دور ، راک  هب  لیئارـسا  اکیرمآ و  ادعب  سیلگنا و  یمالـسا  دـض  يرامعتـسا و  فادـها  هار  رد  ات  درپس  شوگ  هب  هقلح 
.دشاب هتشاد  رایتخا  رد  هشیمه  يارب  ار  نیملسم  هلبق  مالسا و  یلصا  زکرم  هوالع  هب  دربب و  هدافتسا  ناناملسم ، رظن  رد  نیمرح ، مارتحا 

: دندز ناشن  دنچ  ریت  کی  اب  کلسم ، یباّهو  دوعس  لآ  ندروآ  راک  يور  اب  اهسیلگنا ،

ماجنارس دندوب و  هدیناسر  تابثا  هب  ار  دوخ  ّتیعرـش  هبعک ، ناراددیلک  نیمرحلا و  مداخ  ناونع  هب  هک  ینامثع  تفالخ  فیعـضت  - 1
تفالخ دوجو  اب  اریز  دـمآ  مهارف  بصاـغ  لیئارـسا  تلود  لیکـشت  يارب  يدـعاسم  هنیمز  دـش و  رجنم  یناـمثع  تفـالخ  ضارقنا  هب 

.دوبن یلمع  راک  نیا  ینامثع 
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ره هک  نیا  و  یتفن ، ياهبنارگ  نیازخ  یمالسا و  تیزکرم  اب  سدقم  نیمزرس  نآ  نتفرگ  رایتخا  رد  - 2
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نادب جح  یسایس  يدابع ، هضیرف  ماجنا  يارب  هک  ناملسم ، نویلیم  کی  زا  شیب  عامتجا  زا  دنهاوخب  تقو 

هدهاشم زورما  هک  يزیچ  نامه  ینعی  دننک ، ادیپ  لیئارـسا  بصاغ  تلود  اب  يدروخرب  نیرتکچوک  ادابم  ات  دنوش  عنام  دـنآ ، هتفر  اج 
.مینک یم 

.دش دهاوخ  نایب  ادعب  هک  يرامعتسا  فادها  هار  رد  نادناخ ، نآ  هب  یمالسا  یلاشوپ  نداد  تیزکرم  - 3

تاّمع روبق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نادنواشیوخ  ءاُّرق و  نیعبات ، هباحص و  عیقب ، همئا  كرابم  روبق  - 4

یلـص مرکا  لوسر  رهطم  دـقرم  دوبن  ناناملـسم  سرت  زا  رگا  دـندرک و  ناسکی  كاخ  اب  ار  نارگید  یبّنلا و  ّمع  یبّنلا  تاجوز  یبّنلا ،
دوب هیحان  نآ  رد  هک  ار  مالسا  ردص  يادهـش  رگید  دُحا و  ردب و  يادهـش  روبق  هک  نیا  امک  دندرک ، یم  ناریو  زین  ار  هلآ  هیلع و  هللا 
.دربب نایم  زا  مالسا  ِروانهپ  ناهج  رـسارس  رد  ار  مالـسا  ناگرزب  املع و  ایلوا ، یمالـسا  راثآ  دراد  رظن  رد  یباهو  هقرف  .دندرب  نایم  زا 

فارطا ياه  هچوک  زا  یکی  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ردپ  هّللادبع »  » سدقم ربق  ادصورـس  یب  ریخا  ياهلاس  نیمه  رد 
اب دنراد  دصق  دوش  یم  هتفگ  .دندرب  نیب  زا  دجسم ، فارطا  هعـسوت  هناهب  هب  مدرک  ترایز  ار  نآ  نم  دوب و  هدنام  یقاب  يوبن  دجـسم 

.دننک دوبان  یلک  هب  ار  عیقب  هدنام  ياجب  راثآ  دجسم ، هعسوت 

لد هدـید و  زا  اـهنآ ، سدـقم  تارطاـخ  همه  اـب  ار  سدـقم  عاـقب  روـبق و  نیا  دـهاوخ  یم  مالـسا  نید  يدوباـن  يارب  رامعتـسا  سپ ،
.دنک وحم  ینس  هعیش و  زا  معا  ناناملسم 

دای اج  نیا  رد  خیرات ، رد  طبض  يارب  هک  دیزای  تسد  مه  يرگید  میقتسم  ریغ  هدافتسا  هب  سیلگنا  - 5

ناریا رد  شا -  یمالسا  دض  ياهراک  همه  اب  ردلق -  ناخاضر  مان  هب  يرگید  شوگ  هب  هقلح  مالغ  ندروآراک  يور  نآ  مینک و  یم 
.دوب

یبارخ رَبَخ  هاگب  هاگ  ناخاضر ، تردق  زاغآ  اب  نراقم  : » درک یم  لقن  دوب  سدقم  دهـشم  رد  دوخ  رـصع  فورعم  ظعاو  هک  نم  ردپ 
رد ًالومعم  هک  اه  هتسدرس  اهشاد و  مدید  مدش ، داشرهوگ  عماج  دجسم  دراو  رصع ، زور  کی  .داتفا  یم  اهنابز  رـس  رب  عیقب  همئا  روبق 

دنراد دندوب ، تموکح  لامع  زا  ماگنه  نآ 

ار دجـسم  عیقب ، همئا  روبق  ندش  بارخ  ظاحل  هب  دـندومرف : تفگ  تسا ؟ ربخ  هچ  مدیـسرپ  یکی  زا  دـننک  یم  شوپهایـس  ار  دجـسم 
نانارنخس دندمآ ، درگ  يرامش  یب  تیعمج  دشاپ  رب  ییاغوغ  مینک ، شوپهایس 

.دنداد نخس  داد 

؟ دینک یم  عمج  ارچ  مدیـسرپ  صخـش  نامه  زا  دننک ، یم  عمج  ار  هایـس  ياهـششوپ  مدـید ، مدـش  دجـسم  دراو  زاب  زور  هس  زا  سپ 
سکعنم ار  داشرهوگ  دجسم  مسارم  تالیصفت ، سکع و  اب  اه  همانزور  رد  هعقاو ، نیا  زا  سپ  زور  دنچ  .تسا  سب  دندومرف ، تفگ 

میهاوخ یمن  ار  هاشدمحا »  » ام دـنیوگ  یم  دـندمآ و  درگ  داشرهوگ  عماج  دجـسم  رد  دهـشم  مدرم  هک  ناونع : نیا  هب  دـندوب ، هدرک 
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.تسا هدـشن  بارخ  همئا  روبق  و  هدوب ، غورد  ربخ  نآ  لصا  دـش  مولعم  یتدـم  زا  سپ  اقافتا  میهاوخ ، یم  ار  هپـس » رادرـس  ناخاضر  »
تسا غورد  دنتفگ  دندرکن و  رواب  مدرم  هعفد  نیا  دنا  هدرک  بارخ  ار  همئا  روبق  هک  دش  عیاش  زاب  دعب  لاس 
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ءوس دنچ  ای  کی  مه  نیا  .تسا  تسار  هک  دش  مولعم  ادعب  یلو  دندادن  ناشن  ینادنچ  لمعلا  سکع  و 

.رگید هدافتسا 

ًالبق تسا و  رتعیسو  مه  ناریا  زا  هک  ار  روانهپ  نیمزرس  نآ  دوعس  لآ  هداوناخ  ِیتمدخ  شوخ  يارب  سیلگنا ، یسایس ، دعب  رد  يراب ،
هب ای  يدوعـس » ناتـسبرع   » ار نآ  درک و  نانآ  مان  هب  اجکی  ار  همه  دش  یم  هدیمان  نآ  زج  همامی و  دـجن ، زاجح ، مان  هب  نآ  ياهـشخب 
مان هب  درک و  ادج  نیطسلف »  » یلـصا ندب  زا  ار  نیطـسلف  زا  یـشخب  هک  هنوگ  نامه  .دیمان  هیدوعـسلا » هیبرعلا  هکلمملا   » ناشدوخ لوق 

ياهنیمزرس تدحو  ناونع  هب  زین  نانآ  و  دنتشاد ، ییاورنامرف  نیفیرش  نیمرح  رب  دوعس  لآ  زا  شیپ  هک  يرگید -  رودزم  نادناخ 

، نیـسح فیرـش  نادنزرف  یلع و  فیرـش  نادـناخ  ینعی ، دـندرک -  مایق  ینامثع  تفالخ  هیلع  یبرع ، دـحاو  روشک  لیکـشت  یبرع و 
.دیمان یمشاه » ندرا  »

.تسا یلیمحت  روفنم و  نادناخ  ود  نیا  قلِط  کِلم  لیئارسا ، يالب  رپس  مه و  هب  لصتم  ياهنیمزرس  نیا  ایوگ 

ثراو کنیا  و  دنا ! هدرکن  رامعتسا  هب  هک  یتامدخ  هچ  ریخا  نرق  رد  مود ، نادناخ  نیا  دنناد  یم  همه 

قطانم هب  دوخ  ياهدمآو  تفر  اب  هک  تسا  رامعتسا » درگ  هرود  لالد  ، » ماما هتفگ  هب  یندرا » نیسح  هاش   » نادناخ نیا  درف  هب  رصحنم 
ار مادص  یگنج  گربوزاس  هنیزه  ناهج ، رگرامعتسا  ياهروشک  یبرع و 

بلج یناج  مادص  زا  ار  اهتردقربا  تیامح  ییادگ و  سراف  جیلخ  خویش  تیوک و  ریما  دوعس و  لآ  زا 

.درک رداص  کیلش  نامرف  داتسیا و  نزرود  ياهپوت  تشپ  مادص ، رانک  رد  هک  روط  نامه  .دنک  یم 

یکلسم یتدیقع و  دعب  موس ،

نآ یماح  زین  نونکا  مه  دندرک و  زاغآ  ار  دوخ  راک  ّتیباهو  مان  هب  یصاخ  هدیقع  هناوتشپ  اب  نادناخ ، نیا  دش  هراشا  هک  روط  نامه 
لیاوا متفه و  نرق  مود  همین ي  رد  هک  نآ  بلطم  لامجا  .تسین  کلـسم  نیا  هراب  رد  مالک  طسب  تصرف  اج  نیا  رد  .دنتـسه  هدـیقع 

: مان هب  ماش  رد  يدرم  يرجه ، متشه  نرق 

زا شردـپ  هارمه  یکدوک  رد  هک  661-728ه ) « ) هّیمیت نبا   » هب فورعم  یقـشمد  یناَّرح  میلحلادبع  نب  دمحا  نیدـلا  یقت  سابعلاوبا 
زا هک  ییاهتعدب  ظاحل  هب  ار  یمالسا  بهاذم  هیلک  درک و  مایق  اهتعدب  تافارخ و  اب  هزرابم  مان  هب  دوب ، هدمآ  قشمد »  » هب ناّرح »  » رهش

يریذپان یگتسخ  راکتشپ  اب  درک و  اپب  ییاغوغ  رگید  دالب  زا  یخرب  رصم و  ماش و  رد  و  داد ، رارق  داقتنا  دروم  دندوب ، هداهن  يو  رظن 
ار وا  کلـسم  دـندرک و  لابند  ار  وا  راک  دـنتفای و  ترهـش  یناسک  شنادرگاش  نایم  زا  تخادرپ و  دوخ  راکفا  رـشن  هب  ملق ، نایب و  اب 

دوب هتفای  جاور  شنادرگاش  و  (م 638ه ) یبرع نیدلا  یحم  طسوت : ماگنه  نآ  رد  هک  نافرع -  فّوصت و  کلسم  اب  يو  .دنداد  جاور 
در رد  ییاهباتک  داتفا و  رد  هعیـش ، اب  هلمج  زا  و  سایق ، ناوریپ  اب  صوصخب  تنـس  لها  بهاذم  ياهقف  ناملکتم ، هفـسالف ، اب  زین  و  - 
.دش لدـب  در و  ییاهباتک  عقاو و  یتاثحابم  (م 726ه ) هعیـش فورعم  دنمـشناد  یّلح  همالع  وا و  نیب  نایم ، نآ  زا  تشون  بهاذم  نیا 
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زا راب  دنچ  .تفرگ  داقتنا  داب  هب  ار  هعیش  دیاقع  درک و  ریرحت  همارکلا » جاهنم   » همّالع باتک  در  رب  ار  هنّسلا » جاهنم   » باتک يو 
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تیعمج هک  یلاح  رد  تفر ، ایند  زا  قشمد ) هعلق   ) ماـش نادـنز  رد  ماجنارـس  داـتفا و  نادـنز  هب  رـصم  ماـش و  رد  یبویا  ماّـکح  فرط 
.دندرک عییشت  ار  وا  هزانج  و  لیطلعت ، ار  اهرازاب  يو  زا  تیامح  هب  ماش  مدرم  زا  یهوبنا 

مک يو  راکفا  .تسا  كرـش  هکلب  تعدب و  نانآ  هب  لّسوت  ایلوا و  روبق  يور  رب  هاگراب  هبق و  يانب  هک ، دوب  نآ  يو  نانخـس  هلمج  زا 
، دجن رد  يرجه  نرق 12  رد  هک  نیا  ات  درک  یم  اپب  ییادصورـس  هاگب  هاـگ  درک و  ادـیپ  ینارادـفرط  رـصم  قارع و  ماـش ، رد  شیبو 

تراما هیحان  نآ  رد  هک  ار  دوعـس  لآ  درک و  غیلبت  ار  کلـسم  نیا  دش و  ادـیپ  (1115-1206ه ) باهولادبع نبدـمحم  مان : هب  یملاع 
ّتیناحور مامز  خیش » لآ   » مان هب  کنیا  هک  شنادناخ  يو و  يرایمه  اب  دوعس  لآ  دعب ، هب  نآ  زا  .دومن  دوخ  وریپ  دنتـشاد  يدودحم 

تیامح اب  يرمق ، يرجه  نرق 14  طساوا  رد  هک  نیا  ات  دنداد  همادا  دوخ  ذوفن  طسب  هب  ، (1) دنراد تسد  رد  ار  ناتسبرع 

.دندیدرگ طلسم  ییاهگنج  یط  نیفیرش  نیمرح  هلمج  زا  نیمزرس ، نآ  رسارس  رب  سیلگنا ،

لها  » ار دوـخ  ناوریپ  دـنراد ) ترفن  ناوـنع  نیا  زا  ناـشدوخ  دـنچ  ره  هدـش ، هتفرگ  وا  ماـن  زا  تیباـهو  هک   ) باهولادـبع نب  دـمحم 
رد زین  ناتـسبرع و  يودب  لیابق  نایم  ییاهرفـس  یط  يو  .دناوخ  یم  كرـشم  ار  ناناملـسم  ریاس  احیرـص  یهاگ  دیمان و  یم  دیحوت »

.تخادرپ دوخ  راکفا  رشن  هب  هرصب  ماش و  هب  يرفس 

ياهزرم ات  دندرب و  هلمح  هریزج  فانکا  فارطا و  هب  دندروآ و  درگ  دنمورین  یهاپس  باهولادبع ، ناوریپ  يودب  لیابق  زا  دوعـس  لآ 
.دنتفر شیپ  قارع  ماش و 

فورعم عجرم  هیقف و  هناخ  ماع و  لـتق  ار  رهـش  مدرم  دـندروآ ، موجه  ـالبرک  رهـش  هب  يرمق  يرجه  ای 16  لاس 1215  رد  ناـیباهو ،
هک دنتـشاد  ار  وا  ناـج  دـصق  دـندرک و  لاغـشا  ار  م 1231ه ) «) لئاسملا ضایر   » باـتک بحاـص  ییاـبطابط  یلعدیـس  موحرم  تقو ،

.داد تاجن  يا  هداعلا  قراخ  وحن  هب  ار  وا  دنوادخ 

رس يالاب  رد  دنتسکش و  هبق  لخاد  رد  ار  ینیسح  حیرض  دنتسب ، رهطم  نحص  رد  ار  دوخ  ياهبسا  دندش ، دراو  ینیسح  رهطم  مرح  هب 
نآ هتشاد و  اور  هسدقم  هناتسآ  نآ  هب  ار  بدا  هئاسا  تمرح و  کته  عاونا  .دندیناشون و  نارگید  هب  دندیـشون و  هدیناشوج  هوهق  ماما 

.دندرک رارف  تلود  مدرم و  سرت  زا  هاگ 

هب هجوت  مدـع  و  تنـس ، باتک و  رد  قمعت  مدـع  يرکف و  دومج  و  ّتیرابخا ، ییارگرهاظ و  عون  کی  ساسا  رب  تیباهو ، رکفت  زرط 
درک و یم  لاـبند  ار  هیور  نـیمه  يدودـح  اـت  نآ  زا  شیپ  يرعـشا  بهذـم  دـنچ  ره  .تـسا  ینتبم  یملع  لوـصا  یلقع و  ياهـشزرا 

نویلدع نویلقع و  ربارب  رد  هراومه  هرعاشا 

ندرب راـک  هب  زا  ار  ناناملـسم  تسا ، هدرک  طارفا  هار  نیا  رد  یلبنح  شور  هب  شیارگ  اـب  یباّـهو  کلـسم  اـما  دنتـشاد ، ییارآ  فص 
، ماکحا طابنتسا  داهتجا و  رد  یلوصا  دعاوق  نتسب  راک  هب  و  تنس ، باتک و  صوصن  رد  یلقع  قمعت  شنیب و  دازآ و  هشیدنا  قطنم و 

یلقع لالدتسا  عون  ره  زا  هرخالاب  و  یهقف ، لئاسم  رد  دوجوم  ياهترهـش  تاعامجا و  هب  نداهن  جرا  و  ناققحم ، يارآ  زا  هدافتـسا  و 
ماکحا هنیمز  رد  دیاقع و  رد 
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اب تنـس  باـتک و  رهاوـظ  ندیجنـسن  و  ییارگرهاـظ ، يرکف و  دوـمج  .تفرگ  دـیابن  مک  تسد  ار  رطخ  نـیا  و  دراد ، یم  زاـب  یعرف 
صوصخب یمالسا  ياهتموکح  ابلاغ  تسا و  هدروآ  دراو  ناناملـسم ، مالـسا و  هب  يراک  ياه  هبرـض  خیرات ، لوط  رد  یلقع ، نیزاوم 

نآ زا  هّیما  ینب  هک  تسا  ربج  هب  داـقتعا  هدـیقع ، نیا  ياهـشریذپ  هلمج  زا  دـنا  هدرک  یم  تیاـمح  يرکف  شور  نیا  زا  يوما  هلـسلس 
ریدـقت و ناـیم  دنتـسناد و  یم  ادـخ  تیاـضر  دروم  عورـشم و  یهلا  ریدـقت  ساـسا  رب  ار  دوخ  تموکح  و  دـندرک ، یم  هدافتـساءوس 

.دندرک یم  طلخ  حیرشت 

نایم زا  تسا و  مالسا  ناهج  رد  رکف  زرط  نیا  رادمچرپ  کلسم ، نیا  رب  هیکت  اب  دوعس ، لآ  کنیا  و 

.دنراد شیارگ  يوما  هلسلس  هب  همه  زا  شیب  یمالسا ، ماکح  هتشذگ  ياه  هلسلس 

ادخ و هدنیامن  هاشداپ ، هفیلخ و  رما و  ّیلو  هک : نیا  نآ  و  دراد ، لابندب  مه  ار  كانرطخ  یـسایس  دـُعب  کی  اعبط  یتدـیقع ، دـُعب  نیا 
، هن راوخنوخ ، ماّکح  ربارب  رد  اضر  میلست و  زج  مدرم  تسا و  یهلا  ياضما  ریدقت و  دروم  دنکب  هچ  ره  تسا و  وا  ردق  اضق و  يرجم 

.ضارتعا ییوجبیع و  قح  هن  دنراد و  يا  هراچ 

ار ناناملسم  رامش  یب  لاوما  نانآ ، هک  نیا  هب  ملع  اب  دوعس ، لآ  ناهاوخاوه  هک  تسا  يرکف  هیام  نیمه 

نارتوهش و هدازهاش  رازه  زا  شیب  دننک و  یم  فرص  دوخ  ياهشهاوخ  توهش  ياضرا  تردق و  طسب  رد 

دـنا و هدرک  رپ  دوخ  یتفن  ياهرالد  زا  ار  اکیرمآ  اپورا و  ياهکناب  هّرمزور ، باسح  یب  ياهجرخ  رب  هوـالع  نادـناخ  نیا  ناگتـسباو 
اریز دنهد ، یمن  ار  ضارتعا  هنوگ  چیه  قح  دوخ ، هب  ناهاوخاوه  نیا  لاح  نیع  رد  دـنز ، یم  رالد  اهنویلیم  هب  رـس  مادـک  ره  هیامرس 

.تسا هدش  يراج  لاونم  نیا  رب  یهلا  ياضر  ریدقت و 

هب يرکف  شیارگ  ظاحل  هب  تسا ، هدوب  يرامعتسا  يراکبتسا و  دض  یلکسم  لصا  رد  هک  نیملسملا  ناوخا  ياه  هریت  زا  یخرب  یتح 
یتوغاط میژر  نیا  زا  دوخ ، ياهباتک  تالاقم و  تالجم و  رد  هجو  چـیه  هب  دوعـس  لآ  هب  يداـصتقا  یگتـسباو  و  ّتیباـهو ، کلـسم 

زا یمیرح  نانآ ) هدیقع  هب   ) اهتعدـب ربارب  رد  ناشمایق  يوبن و  تنـس  زا  ناشتیامح  نانآ و  یهّللا  هفالخ  ماقم  ایوگ  .دـننک  یمن  داقتنا 
.تسا هدیشک  نانآ  رود  هب  تسادق  زا  يا  هلاهو  تمصع 

فَلَـس ناوریپ  ینعی  « ) هیفَلَـس « » هّنـسلاراصنا  » ياهمان هب  ینایماح  یمالـسا ، ياهروشک  رد  نونکا  مه  دوعـس ، لآ  ياـهلوپ  تاـغیلبت و 
تالجم راثآ و  رد  و  دنیامن ، یم  تیامح  میژر  نآ  زا  هک  تسا  هدرک  مهارف  ناشیا  يارب  ثیدح » لها   » و نیعبات ) هباحص و  حلاص و 

.دننک یم  اج  هب  وربآ  میژر  نآ  يارب  دوش -  یم  هرادا  دوعس  لآ  لوپ  اب  همه  هک  دوخ -  یقیقحت  زکارم  اههاگشناد و  رد  زین  و 

هب دهد و  یم  قوس  یسایس  میلست  توکس و  يرکف و  دوکر  دومج و  هب  ار  ناناملسم  يرگ ، یباهو  کلسم  یتدیقع ، دُعب  رد  يراب ،
نآ زا  اکیرمآ  کنیا  و  هتشذگ ، رد  سیلگنا  رامعتسا  تهج  نیمه 

یمالسا ياهتلود  .دنا  هتشاذگ  زاب  یمالسا  ياهروشک  همه  رد  ار  وا  تسد  دنک و  یم  هدرک و  تیامح 
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بالقنا نارادفرط  هب  ار  يا  هزاجا  نینچ  ابلاغ  هک  یلاح  رد  دـنهد ، یم  غیلبت  هزاجا  يدوعـس  ناهاوخاوه  هب  مه  هناگیب  هدـناشن  تسد 
مالسا ندرک  ییاکیرمآ  رطخ  دوعس ، لآ  رطخ  هرخالاب  دنهد و  یمن  ناریا  یمالسا 
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.تسا یمالسا  بالقنا  یبالقنا و  مالسا  لباقم  هطقن  هک  تسا  ییاکیرمآ  مالسا  هناوتشپ  دوعس  لآ  تموکح  تسا و 

یغیلبت دعب  مراهچ ، دعب 

، رـصم رد  هلمج  زا  یمالـسا  ياهروشک  رد  دوعـس  لآ  دـیرخرز  نارادـفرط  هک  تسا  یمالـسا  بـالقنا  اـب  تیدـض  یغیلبت ، دـعب  رد 
، دنوش یم  بوسحم  یمالسا  بالقنا  رودص  لابق  رد  يّدس  دنه ، ناتسکاپ و 

ریغ ياـهروشک  رد  .دـنراد  تسد  رد  ار  تاـغیلبت  ماـمز  اـبلاغ  دـنا و  هدـیرخ  اهیدوعـس  ار ، اـهروشک  نیا  ظاـعو  اـملع و  زا  يرایـسب 
لوپ اب  دنتسه ، يدوعس ! روشک  هب  هتسباو  یغیلبت  گرب  زاس و  ظاحل  زا  ابلاغ  یمالسا  ياهتیلقا  زین  اقیرفآ  اکیرمآ و  اپورا و  یمالـسا ،

تاقیقحت زکرم  هناخباتک و  هسردم و  دجسم و  نانآ ،

.دنهد یم  رشن  هلجم  باتک و  دننک و  یم  سیسأت 

ار مومع  ناهذا  دـننک و  یم  یـشاپمس  هعیـش  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  هیلع  یمظنم  هدـش و  باسح  ياه  هماـنرب  اـب  تاسـسؤم  نیا 
یمالسا بالقنا  ییارگ  هعیش  زا  ار  تنس  لها  یهاگ  .دنزاس  یم  لوغشم 

ناغلبم لیبق  نیمه  یهاـگ  هک  تسا  بیجع  و  درادـن ، مالـسا  هب  یطبر  تسا و  یعیـش  بـالقنا  کـی  نیا  دـنیوگ  یم  دـنناسرت و  یم 
یمالسا بالقنا  هک  دننک  یم  غیلبت  ار  نیا  سکع  نایعیش  نایم  رد  يرابرد 

.تسا اکیرمآ  موقلح  نآ  دیا و  یم  نوریب  موقلح  کی  زا  لصا ، رد  بتارم  هلسلس  ابادص  ود  ره  نیا  هدنب  طابنتـسا  هب  .تسارگ  یّنس 
نیا دناسر و  یم  ددم  هورگ  ود  ره  هب  يوق  لامتحا  هب  مه  يدوعس  ياهلوپ 

لآ رادفرط  ياهدنوخآ  تاسـسؤم و  دنه  ناتـسکاپ و  رد  .درک  لابند  تفرگ و  يدـج  دـیاب  دـشاب -  فیعـض  دـنچ  ره  ار -  لامتحا 
.دننک یم  مهتم  یتسرپربق  نآرق و  فیرحت  هدیقع  هب  ار  هعیش  دنهد ، یم  رشن  هک  ییاهباتک  رد  دوعس 

ار نانآ  نافلاخم  يدوعس و  نارادفرط  ییارآ  فص  متشاد ، دنه  هب  نیا  زا  شیپ  هام  دنچ  هک  يرفس  رد 

هعبرا ي بهاذم  یلصا  نایماح  نامه  تیباهو ، نافلاخم  دش  مولعم  .مدرک  هدهاشم  تنس  لها  نایم  رد 

کی رد  .تسا  فلاخم  نآ  اب  تخس  تیباهو ، هک  يزیچ  نامه  دنراد  نافرع  فوصت و  هب  شیارگ  هک  دنتـسه  یناسک  تنـس و  لها 
ام هب  دنرـضاح  اهیدوعـس  دنتفگ  ام  هب  دوش  یم  هرادا  رقف  یتسدیهت و  اب  هک  دابآردیح  رهـش  رد  تنـس ، لها  هیملع  هزوح  هاگـشناد و 
ام هب  یمالسا ) يروهمج  ینعی   ) امش رگا  یلو  میناد  یم  فرحنم  مالـسا  زا  ار  نانآ  اریز  میریگ  یمن  لوپ  اهنآ  زا  ام  اما  دننک  کمک 

.میریذپ یم  دینک ، کمک 

يروهمج غیرد  یب  ِتیاـمح  .دـنربب  نآ  زا  ار  هدافتـسا  رثکادـح  دـیاب  روشک ، جراـخ  رد  غیلبت ، رما  نـالوؤسم  هک  تسا  يا  هتکن  نیا 
هب انب  دوب  دنه  يدوعس  رادفرط  یمالـسا ، لفاحم  توکـس  اب  نامزمه  هک  لبق  هام  دنچ  ماع  لتق  رد  دنه ، ناناملـسم  زا  ناریا  یمالـسا 
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رب ار  اهیدوعـس  هلاس  لهچ  ياهجرخ  تامحز و  يو ، هتفگب  تسا و  هتـشاد  یهجوت  لباق  رثا  دـنه ، رد  ناریا  نـالوؤسم  زا  یکی  هتفگ 
دهاوخب رامعتسا  هچ  ره  دنتسه و  یلاشوپ  ناناملـسم  يدوعـس ، میژر  ِلصا  دننام  نایباهو  هک  دندرب  یپ  دنه  ناناملـسم  اریز  داد ، داب 

يروهمج سکع  رب  دنتسین ، مالسا  یعقاو  نایماح  نانآ  و  دنهد ، یم  ماجنا  ار  نامه 
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، ناریا رادفرط  ِتنـس  لها  هعیـش و  ياملع  و  درک ، تیامح  نامولظم  نآ  زا  یتاملپید ، طباور  زا  هظحالم  یب  كاب و  یب  هک  یمالـسا 
.دنداتفا نادنز  هب  یتح  دنداد و  ناشن  دوخ  زا  تمواقم  تیانج ، نآ  ربارب  رد 

نینوخ جح 

هب بناج  نیا  دنتسناد  یم  روشک  جراخ  تاغیلبت  ناراکردنا  تسد  اهنت  هک  دوب  یقیاقح  دش  هتفگ  هچنآ 

دوب هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  هک  یتوکـس  زا  مدرب و  یم  جنر  كانرطخ ، یـسایس  یتدـیقع  یفارحنا  طخ  نیا  زا  هک  دوب  اهلاس  دوخ  هبون 
ماـما .تخاـس و  دازآ  ار  اـهملق  اـهنابز و  همه  درک و  نشور  ار  زیچ  همه  لاـسما  نینوخ  جـح  هعجاـف  هک  نیا  اـت  مدروخ  یم  فسأـت 

.درک اوسر  ار  دوعس  لآ  راکتیانج  میژر  هارمگ و  هقرف  نیا  احیرص  دوخ  هینایب  رد  راوگرزب 

دوب یهلا  هیفخ  فاطلا  زا  رگید  یکی  مه  نیا  ایوگ  درک ، یباتفآ  ار  قیاقح  همه ي  و  دز ، الاب  ار  اـه  هدرپ  همه ي  لاـسما ، جـح  يرآ 
لیئارسا و دوعـس و  لآ  ياهمیژر  هک  دش  مولعم  دیدرگ و  یمالـسا  بالقنا  لاح  لماش  ادخ ، هناخ  ناریاز  كاپ  ياهنوخ  ياهب  اب  هک 

دننام مه  دوعـس  لآ  .دنا و  هداتـسیا  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  ربارب  رد  مه  رانک  و  دنتـسه ، ردپ  کی  عورـشمان  دنزرف  هس  ره  مادص 
نانبل ینیطسلف و  ناگراوآ  رس  رب  هک  تساهلاس  لیئارسا  رگا  دنرادن و  مرش  یتیانج  چیه  زا  یقلفع ، نایمادص  لیئارسا و  ناراکتیانج 

لآ دراب ، یم  شتآ  قارع  دارکاو  ناریا  یبالقنا  ناناملـسم  رـس  رب  هک  تساـهلاس  مادـص ، رگا  و  دزیر ، یم  يا  هشوخ  بمب  هاـنپ ، یب 
نیسح كاپ  نوخ  هک  روط  نامه  دناشفا و  یم  یّمس  بمب  هلولگ و  ریت و  بوچ و  گنس و  عافد ، یب  نامولظم  نآ  رـس  رب  مه  دوعس 

َّنُمَْلعََتلَو  ) درک دهاوخ  اوسر  حضتفم و  ار  یلیمحت  یتوغاط و  میژر  نآ  مه ، نادیهـش  نیا  نوخ  درک  اوسر  ار  هّیما  ینب  شنادنزرف ، و 
.(1)( ٍْنیِح َدَْعب  هَأَبَن 

هب ار  فیرـش  هکم  ياهنابایخ  اهرازاب و  دوعـس  لآ  رگا  هک  دش  مولعم  دندرک ، دیفـس  ار  نانآ  يور  بهلوبا ، نایفـسوبا و  ناوریپ  نیا 
نیا هک  دش  مولعم  .دـننک  یم  لابند  مالـسا  اب  تیدـض  رد  زین  ار  نانآ  مسر  هار و  دـنا ، هدرک  يراذـگمان  بهل  یبا  نایفـس و  یبا  مان 

نیمرح يارب  یتمرح  چیه  نیمرح ، یبالق  نامداخ 

«. نیمرحلا مداخ  هن  دنا  نیمرحلا  نئاخ   » عقاو رد  نانآ  دنتسین  لیاق 

، ناهج ناناملسم  همه  تسا  مزال  تسا ، هدمآ  تسد  هب  دوقفم  حورجم و  دیهش و  اهدص  نوخ  تمیق  اب  تصرف ، نیا  هک  لاح  يراب ،
، تسا هدرک  یفرعم  مالـسا  رادمچرپ  ار  دوخ  هک  یفارحنا  بتکم  نیا  سوحنم و  میژر  نیا  یناطیـش  تیهام  زا  ار  نایناهج  همه  هکلب 

.درک لیاز  مالسا  نماد  زا  ار  گنن  هکل  نیا  و  تخاس ، هاگآ 

کنیا دـیوگب  نخـس  موق  نیا  زا  نایرع  هدـنک و  تسوپ  روط  هب  تسین  رداق  یمالـسا  بالقنا  ماظن  زج  یتلود  یـسک و  هک  تسادـیپ 
نوخ تمرح  هدرک ، زاب  ندیمهف  ندینش و  يارب  ار  دوخ  لد  شوگ و  ناهج ،

ص:78
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...نادیم نیا  يوگ و  نیا  .تسا  هتخاس  فلکم  فظوم و  نتشون  نتفگ و  يارب  ار  ام  مه  نامولظم  نآ 

تالجم و رد  اههاگشناد ، سرادم و  رد  اهرازاب ، ایاکت و  دجاسم و  رد  اهولبات ، اه و  هدرپ  رد  مینک : میسرت  میـسیونب و  مییوگب ، دیاب 
ياهنلاس شزرو و  ياهنادیم  يرادازع و  مسارم  رد  اهباتک ، اه و  همانزور 

...مزب مزر و  رد  سرد و  هبطخ و  رثن و  رعش و  رد  اهامنیس ، نویزیولت و  ویدار و  رد  ینارنخس ،

یـسایس دُعب  سراف ، جـیلخ  رد  شنادـحتم  اکیرمآ و  یگنج  ياهیتشک  عمجت  اب  نامزمه  دوعـس ، لآ  تسد  هب  یناریا  جاجح  ماع  لتق 
رد نیگنن ، لمع  نیا  دنتشادن ، ار  یتیانج  نینچ  تأرج  دوبن  اهورین  نیا  هب  دوعس ، لآ  یمرگلد  رگا  املسم  .دنک  یم  ریـسفت  ار  هعجاف 
ام تسا و  هدیدرگ  نآ  اب  گنهامه  يزیر و  حرط  شیپ  زا  متح ، روط  هب  اهورین و  نآ  روضح  هب  تسا  یتبثم  خـساپ  کیبل و  تقیقح 

يزیر حرط  شرامقا  اکیرمآ و  فرط  زا  امتح  هک  میـشاب ، هقطنم  نیا  رد  هعجاف  نآ  اب  طابترا  رد  مه  يرگید  ثداوح  راظتنا  رد  دیاب 
.دوش یم  ءارجا  اجیردت  تسا و  هدش 

ماما مایپ  زا  یلیلحت 

، تما ماما  ياهمایپ  .تسا  مارحلا  هّللا  تیب  جاجح  يارب  ماما  مهم  مایپ  لاسما ، نینوخ  جح  رگید  زایتما 

هدنبوک یمالسا  بالقنا  مالسا و  نانمشد  هب  تبسن  رگنشور و  هدنزومآ و  بالقنا ، مالسا و  ناگتفیـش  همه  جاجح و  يارب  لاس ، ره 
داعبا مالـسا و  هدرـشف  هصالخ و  ماـیپ ، نیا  دراد ، رگید  ییوب  گـنر و  لاـسما ، جـح  دـننام  لاـسما ، ماـیپ  اـما  .تسا  هدوب  رگاـشفا  و 

ار مایپ  نیا  دوخ  ییادـخ  ياهنامرآ  دوجو و  مامت  اب  ماما ، .تسا  ماما  یهلا  یناـفرع و  حور  هراـصع  و  یمالـسا ، بـالقنا  نوگاـنوگ 
.تسا هدرکن  راذگورف  نآ  رد  ار  یّمهم  چیه  تسا و  هتشون 

ناوع و لیئارـسا و ا  اهتردـقربا و  هئطوت  تداهـش ، ادـخ و  هار  رد  داهج  یمالـسا ، تدـحو  ترتع و  نآرق و  ات  تیـالو ، ناـفرع و  زا 
ناناملـسم ناهج و  نافعـضتسم  نامورحم و  زا  تیامح  سراف ، جـیلخ  رد  ینمیرها  بازحا  عمجت  و  هقطنم ، رد  نانآ  بانذا  راـصنا و 

، اقیرفآ نانبل ، نیطسلف ، مولظم  دنب و  رد 

هنحـص نیا  همه  رد  ّتیناحور  شقن  یتسینومک ، يراد و  هیامرـس  ياهبتکم  ربارب  رد  یمالـسا  نیتم  داصتقا  قارع ، دنه و  ناتـسناغفا ،
یگتسراو ناربکتسم ، دض  رب  مایق  نامورحم و  زا  عافد  رد  صوصخب  اه ،

ناربکتـسم اهتوغاط و  ناکرـشم و  زا  تئارب  داعبا  جـح و  عقاو  تلاسر  يرابرد ، ياملع  اهامن و  یناحور  رطخ  و  نیتسار ، تیناـحور 
یمالسا و بالقنا  تمظع  تدحو ، مظن و  تیاعر  جح و  ییامیپهار  ناهج ،

، نیتسار مالـسا  زا  ناوج  لسن  لابقتـسا  زورما و  ناهج  رد  مالـسا  تمظع  بالقنا ، رودـص  نوگانوگ و  داعبا  رد  نآ  تفرـشیپ  قیفوت 
یلیمحت حلص  نونک ، ات  توغاط  نامز  زا  نآ  موادت  للع  یناطیش و  ياه  هزیگنا  یلیمحت و  گنج  ییاکیرمآ ، مالسا  هرهچ  ندنایامن 

...گنج رد  نانآ  شقن  سراف و  جیلخ  ماکح  نآ ، تارطخ  و 
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تداهش هّللا و  یلا  ترجه 

يراج ماما  ملق  رب  ...ُتْوَملا » ُهْکِرْدـُی  َُّمث  هّللا ...  ِلیبَس  ِیف  ْرِجاـُهی  ْنَم  َو   » هفیرـش هیآ  زاـغآ  رد  هک  تسا  نآ  ماـیپ  نیا  رد  هتکن  نیلوا 
جاجح راظتنا  رد  هک  یتداهش  هب  عجار  تسا  یمایپ  (1) و  يا هنوگ  ماهلا  دوخ  هک  هدش 

.تسا نانآ  هدش  نیمضت  شاداپ  رجا و  هّللا و  تیب 

تداهش اوقت ، صالخا ، نافرع ،

، همه نیا  و  اوقت ، لد و  يافص  ّتین و  قدص  هدیقع و  صالخا  یگتـسراو و  یهلا ، نافرع  دنتـسین ، ادج  مه  زا  مالـسا  رد  یناعم  نیا 
زا لامالام  تسوا  ینافرع  حور  شوارت  شهج و  ششوج و  هک  ماما  مایپ  دراد ، لابند  هب  ار  هّللا  یف  يانف  تداهش و  شطع  یگنشت و 

يوس هب  ار  اهلد  دنز و  یم  جوم  ادخ  هار  رد  يراکادف  راثیا و  راِثن و  نآ  رـسارس  رد  تسا  تداهـش  هب  قشع  صالخا و  قح و  نافرع 
قوشعم

: دهد یم  قوس 

هدرپ شلیمج  روهظ  اب  ...هتسارآ و  دوجو  تمعن  هب  ار  نلعورسو  تداهـش  بیغ و  ملاوع  دوخ  ینارون  رـسارس  هولج  اب  هک  یقلاخ  ... 
رد ...هدرک  دزـشوگ  ار  هّللا  یلا  كولـس  هدومرف و  میلعت  ار  قلطم  لاـمک  رد  ياـنف  تـالامک و  هب  لوصو  ...هدـنکفارب و  شلاـمج  زا 

...هلوسر هّللا و  یلا  ترجه  قوشعم و  دقرم  قشع و  دبعم  يوس  هب  یناریا  مرتحم  جاجح  تمیزع  هناتسآ 

ریگن ام  تلم  ام و  زا  ار  گرزب  ياهتمعن  نیا  ادنوادخ  ... 

امرف انشآ  رتشیب  دوخ  تاکرب  شزرا  هبار  ام  ادنوادخ 

ازفیب تدوخ  ربارب  رد  ام  ّتلذ  زجع و  راهظا  ام و  صولخ  ام و  یگدنب  رب  ادنوادخ 

...امرف تمارک  ار  دوخ  ِتیانع  بلج  ِقیفوت  اضر و  تمواقم و  ربص و  لکوت و  ام  هب  ادنوادخ 

اهروشک رگید  ناناملسم  ربارب  رد  دوخ  بالقنا  تمظع  دشر و  ساسحا  زا  هک  ادابم  مرتحم  نارئاز  ... 

...دنوش راتفرگ  بْجُع  رورغ و  هب 

، تسا ینید  ناردارب  نافعضتسم و  ناناملسم و  ربارب  رد  عضاوت  هک  یهلا  گرزب  تمعن  نیا  رکش  زا  و 

.دننامب لفاغ 

نایملاع بیصن  هک  ینایاپ  یب  ياهتمعن  رکش  زا  تسا  زجاع  اهراتشون  اهراتفگ و  اهنابز و  اهملق و  ... 
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...دوش یم  هدش و 

...تسا هدیدرگ  داهج  رد  تقبس  اوقت و  نانآ ، دزن  رد  يرترب  شزرا و  كالم 

تاکرب نیا  همه  منک و  یم  راختفا  تمدخ  نیا  هب  مناد و  یم  یتلم  نینچ  کی  مداخ  ار  مدوخ  نم  ... 

.مناد یم  نیلسرملا  متاخ  نیملاعلل و  ًهمحر  ربمایپ  هجوت  زا  ار  يونعم 

ص:80
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اوقت تلیـضف و  ياه  هراـصع  نیا  اـب  هناردارب  مرگ و  طـباور  داـجیا  تخانـش و  فشک و  هب  ار  یمالـسا  ياـهروشک  ناـناوج  مدرم و 
مهد یم  رکذت  نامروشک  نالوؤسم  همه  هب  تصرف ، نیا  رد  هدومن و  توعد 

راـیعم دـیاب  یهلا  یـشزرا  مدـقت  نیمه  و  تسین ، ادـخ  هار  رد  داـهج  اوقت و  زا  رتمهم  یکـالم  شزرا و  چـیه  اـهکالم ، ِمّدـقت  رد  هک 
...دوش یناسفن  يدام و  طلغ و  تازایتما  اهتنس و  همه  نیزگیاج  هرخالاب  ...نداد و  زایتما  باختنا و 

تداهش زرم  ات  تمواقم  قلخ و  ادخ و  هار  رد  داهج 

قح هار  ناکلاس  ادخ و  نادرم  ياه  هناشن  زا  تداهـش  زرم  ات  قلخ  ادخ و  هار  رد  شـشوک  یناسفن و  یگتـسراو  يوقت ، لد و  يافص 
: تسا

فوفص دنزیخرب و  نیملسم  عفانم  یهلا و  ياهشزرا  زا  عافد  يدج و  هلباقم  هب  مزال ، لیاسو  تاناکما و  همه  اب  دیاب  ناناملسم  هک  ... 
.دنیامن مکحتسم  مکحم و  ار  شیوخ  سدقم  عافد  هزرابم و 

دیـس و نوچمه  و  دنوش ، راپـسهر  يرتالاب  هبعک  هب  داهج ، روعـش و  قشع و  ياهنیمزرـس  نیرت  سدـقم  نیرتهب و  زا  زیزع ، نارئاز  ... 
فاوـط هب  مرح ، هبعک و  فاوـط  زا  و  برح ، مارحا  هب  جـح  مارحا  زا  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  هّللادـبع  یبا  ترـضح  نادیهـش ، رـالاس 

...دنروآ ور  نوخ  تداهش و  ِلسغ  هب  مزمز  ءوُّضوت  زا  و  تیب ، بحاص 

میظع زوف  راـظتنا  رد  و  مآ ، هدومن  هداـمآ  ناناملـسم  زا  عاـفد  هضیرف  و  قح ، بجاو  يادا  يارب  ار  شیوـخ  ِلـباقان  ناـج  نوـخ و  نم 
.متداهش

دادرخ هدزناپ  زا  و  هزرابم ، عورش  ِتسخن  زور  زا  هک  یلیمحت ، گنج  رد  طقف  هن  هتکن  نیا  هب  ام  ... 

نیگنـس ياـهب  دـیاب  یهلا  یمالـسا  یناـمرآ  و  گرزب ، یفدـه  يارب  هک  میا  هتفاـیرد  یبوـخ  هب  و  میا ، هدیـسر  نمهب  مود  تسیباـت و 
...مینک میدقت  يردقنارگ  يادهش  مییامن و  تخادرپ 

.تسا هدمآ  تسد  هب  ...حورجم  دیهش و  نارازه  ياهنوخ  اب  ناریا ، رد  یمالسا  بالقنا  هبرجت 

تایح هب  همه  ای  و  میراشف ، یم  یتیگ  ّلک  رد  مالسا  ِناهج  يزوریپ  يداش  رد  ار  رگیدکی  تسد  ای  ... 

اعد تسام و  اب  تیقفوم  يزوریپ و  لاح ، ود  ره  رد  یلو  .مینک  یم  لابقتسا  هنادنمتفارش  ِگرم  زا  میروآ و  یم  ور  تداهـش  يدبا و 
...مینک یمن  شومارف  ار 

یمدرم ياهورین  جیسب و  هاپسو و  شترا  نیلوؤسم و  تلود و  تلم و  هک  میرازگ  یم  ساپسار  ادخ  ... 

هسردم نانیرفآرنه  گنج و  لها  همه  و  دنرب ، یم  رس  هب  لماک  یگدامآ  رد  نامروشک ، روالد  راشقا  همه  و 
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...دنتداهش قشع و 

رد ندرک  گنج  زا  مینک و  یم  لمحت  گرزب ، فده  نیا  هب  لین  يارب  ار  یناهج  ياه  هرصاحم  اهراشف و  یمامت  ادخ  فطل  هب  و  ... 
.میوش یمن  هتسخ  ادخ  هار 

وا ِدایرف  كرحت و  طاشن و  زور  ره  تسا و  هداتـسیا  راثیا  تداهـش و  ماب  رب  راوتـسا ، یتماـق  اـب  هک  تسا  ناریا  گرزب  تلم  نیا  و  ... 
.دوش یم  رتشیب  هار  همادا  يارب 
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ِتلم ناگدید  لدو و  تسا ، هدیرورپ  دوخ  رد  تداهـش  گنج و  بلطواد  ناوج  اهنویلیم  زورما  ادخ  لوسر  ِروشک  نیا  هّللدـمحلا  ... 
.دنرب یم  تذل  ادخ  هار  رد  شیوخ  نادنزرف  ِناج  لام و  ِلذب  زا  تهج  نیمه  هب  و  درک ، دهاوخن  رپ  يزیچ  قح ، تیاضر  زج  ار  ام 

نوریب يارب  و  دنا ، هتفر  شیپ  تداهـش  دـح  رـس  ات  دوخ  ینید  تاسدـقم  زا  عافد  يارب  یمالـسا  ياهروشک  ِناناوج  یتقو  هک  ارچ  ... 
...دنا هدیرخ  ناج  هب  ار  اه  هجنکش  اهنادنز و  و  دنا ، هدز  الب  ثداوح و  يایند  هب  ار  دوخ  نازواجتم ، ندرک 

ینابرق دحرس  ات  یمالسا  ماکحا  هب  ار  دوخ  دبعت  ناحتما و  ام ، هعماج  ِدمآرد  مک  تاقبط  نانیشندوگ و  اه و  هنهرباپ  یتقو  یتسار  ... 
ناج ورـس  و  دوب ، دنهاوخ  هّللاءاش  نا  دنا و  هدوب  اه  هنحـص  همه  رد  و  دنا ، هداد  دوخ  یتسه  همه  ِلذب  و  ناوج ، زیزع و  دـنچ  ندومن 
نم مینکن  راختفا  تیرـشب ، خـیرات  عاجـش  نادرمدار  نیا  و  قح ، صلاخ  ناگدـنب  نیا  هب  تمدـخ  زا  اـم  ارچ  دـنهد ، یم  ادـخ  هار  رد 

.دراد يرترب  فرش و  ناهج  نانیشن  خاک  همه  هب  ناگداددیهش  نانیشن و  خوک  نیا  رس  نیا  کی  هک  میوگ  یم  اددجم 

...امنب ددم  یهارمه و  نام ، یتسه  نادنزرف و  دوخ و  ینابرق  زرم  ات  ار  ام  تناگدنب  هب  تمدخ  ریسم  رد  ادنوادخ ) ... )

درد و اهیتخـس و  اهتیمولظم و  بالقنا ، رگید  ثداوح  گـنج و  هزراـبم و  نارود  ِلوط  رد  هچرگ  ناریا ، هداد  دیهـش  تلم  تما و  ... 
اـهتیمولظم و ِتعــسو  اـنیقی  یلو  تـسا ، هدرک  ادـخ  هار  میدـقت  ار  يردـقنارگ  نازیزع  ناـناوج و  و  تـسا ، هدــید  ناوارف  ياـهجنر 

.تسام لئاسم  زا  رتالاب  بتارم  هب  تسا ، هتفر  ام  ِنایاوشیپ  رب  هک  ییاهیتخس 

اب و  دنـسر ، یم  تداهـش  هب  وت  نید  تزع  يارب  دوخ ، ِناردام  ناردپ و  رانک  رد  نیمزرـس ، نیا  ِنادنزرف  هک  یناد  یم  وت  ادنوادخ  ... 
.دنشک یم  رپ  لاب و  وت  ياهتنا  یب  تمحر  راوج  هب  دیما ، قوش و  زا  رپ  یلد  نادنخ و  یبل 

نارجه یتخس  و  دنا ، هداد  ریساو  حورجم  دوقفم و  دیهش و  وت  نید  يارب  هک  ار  ام  مدرم  لد  و  ... 

و امرف ، انـشآ  درد  قشاـع و  دوخ  یگدـنب  ریـسم  رد  ار  اـم  همه  و  اـمرف ، داـش  دـنا ، هدرک  لـماک  وت  ياـضر  اـقل و  قشع  هب  ار  نازیزع 
.امن باریس  يده  همئا  مرکا و  لوسر  دوخ و  ِتیالو  لالز  ِرثوک  زا  ار  ام  نادیهش 

ناربکتسم اب  داهج  نامورحم و  زا  تیامح 

بالقنا یلصا  فادها  زا  و  دروخ ، یم  مشچ  هب  یخیرات  مایپ  نیا  رسارس  رد  هک  تسا  یساسا  ِنکر  ود 

: تسا هدمآ  رامش  هب  یهلا  يایبنا  همه  یمالسا و 

...هدومن هاگآ  خیرات  لوط  رد  ناراوخناهج ، ناهج و  ناربکتسم  هب  یهلا  مظعم  يایبنا  دروخرب  زا  ار  ام  هک  یمیرک  باتک  ... 

نانیشن خاک  هرهلد  ییوگ و  ناشیرپ  و  رتالمرب ، هایس  خاک  ییاوسر  و  رتنازرل ، ناربکتسم  ياهماگ  و  ... 

...رتنوزفا
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ِقرف عـیمج  و  هدرک ، هدافتـسا  نآ  زا  هناـهاگآ  ناـهج ، نافعـضتسم  نیملـسم و  تسا  هدـمآ  شیپ  هک  يّوـج  نیا  رد  تسا  مزـال  و  ... 
دیق زا  ار  ناشدوخ  هداد ، مه  تسد  رد  تسد  نافعضتسم ، نیملسم و 

.دنیامن جراخ  اهتردقربا  تراسا 

لصاح هک  تسا  ییاه  هنهرباپ  نامورحم و  ناگنسرگ و  ِیتسدیهت  رقف و  دایرف  ام ، تئارب  دایرف  ... 

ریقف ياهتلم  لد  ِنوخ  زا  هناصیرح  و  دنا ، هدرب  امغی  هب  یللملا  نیب  نادزد  نازودـنارز و  ار  نانآ  يزور  هنابـش  تامحز  نیبج و  قرع 
ار ناهج  داصتقا و  تایح  نایرش  و  هدیکم ، مزینومک  مزیلایسوس و  يراد و  هیامرـس  مسا  هب  ناشکتمحز ، نارگراک و  نازرواشک و  و 

.دنا هدومن  مورحم  دوخ  هقح  قوقح  نیرتمک  هب  ندیسر  زا  ار  ناهج  مدرم  و  دنا ، هداد  دنویپ  دوخ  هب 

لوفا نارابج و  متس  ياهخاک  نتخیر  ورف  همدقم  ار  ام  یمالسا  بالقنا  هنب و  ّتنم  ام  رب  ادنوادخ  ... 

ناگنهرباپ نافعـضتسم و  ِتماما  تثارو و  تاـکرب ، تارمث و  زا  ار  اـهتلم  همه  و  نادرگ ، ناـهج  رـسارس  رد  نازواـجتم ، رمع  هراـتس 
.امرف رادروخرب 

شنم شور و  هدـیقع و  نتم و  رد  مه  تاررقم و  نیناوق و  نتم  رد  مه  دـیاب  هک  دـنک  یمن  تیاـفک  یفرع  یظفل و  زاـیتما  فرـص  ... 
...دوش هدایپ  هعماج 

برغ قرش و  يداصتقا  ماظن  ربارب  رد  یمالسا  داصتقا  حرط 

کی هب  ار  برغ  قرـش و  يداصتقا  هناملاظ  طحنم و  گنهرف  ماما ، ترـضح  یللملا ، نیب  ناربکتـسم  اب  زیتس  نامورحم و  زا  عاـفد  رد 
نامورحم زا  تیامح  رب  ار  دوخ  دیکأت  هدرک ، موکحم  مه  اب  تبسن و 

: تسا هدومرف  رارکت  یمالسا  داصتقا  ماظن  حرط  يرابکتسا و  ماظن  ود  نیا  ّرش  زا  نانآ  تاجن  ناهج و 

يداصتقا ّطحنم  هناملاظ و  گنهرف  ود  اب  يدج  هلباقم  تسا  تیناحور  ءاهقف و  ءاملع و  هدـهع  هب  هک  یمهم  رایـسب  لئاسم  زا  یکی  و 
اهتلم همه  رب  يدـیدج  یگدرب  ًالمع  و  تسا ، هعماج  رد  یکارتشا  يراد و  هیامرـس  يداصتقا  ياهتـسایس  اـب  هزراـبم  و  برغ ، قرش و 

يرشب عماوج  تیرثکا  هدش و  لیمحت 

بلـس نانآ ، زا  ناهج  يداصتقا  لئاسم  رد  يریگ  میمـصت  قح  و  دـنا ، هدروخ  دـنویپ  روز  رز و  ناـبابرا  هب  دوخ  هرمزور  یگدـنز  رد 
.تسا هدش 

راتفرگ یگدنامرد  رقف و  هب  ریاخذ ، اهلگنج و  اهایرد و  اهبآ و  و  ناهج ، زیخلصاح  ياهنیمزرـس  تعیبط و  راشرـس  عبانم  مغر  یلع  و 
هماع زا  ار  لمع  راکتبا  تایح و  قح  ناراوخناهج ، اب  مرگ  طباور  داجیا  اب  ناراد ، هیامرـس  نازودـنارز و  اهتـسینومک و  دـنا و  هدـمآ 

ياههار همه  هتفرگ و  تسد  رد  ار  ناهج  يداصتقا  ضبن  ًالمع  یتیلم ، دـنچ  يراصحنا و  زکارم  داـجیا  اـب  و  دـنا ، هدرک  بلـس  مدرم 
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تارکفت و ياقلا  اب  و  دـنا ، هدومن  یهتنم  دوخ  هب  ار  يرادـکناب  يراذـگخرن و  یتح  اـضاقت و  هضرع و  عیزوت  جارختـسا و  رودـص و 
تایح همادا  يارب  یهار  ّـِالا  و  هدرک ، یگدـنز  اـم  ذوفن  تحت  دـیاب  هک  دـنا  هدـنارواب  مورحم  ياـه  هدوت  هب  هتخاـس ، دوخ  تاـقیقحت 

ياضتقم نیا  و  تسا ، هدنامن  یقاب  رقف ، هب  نداد  نت  زج  اه  هنهرباپ 

ص:83

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


زا یهورگ  و  دـنریمب ، دـنزوسب و  نان  همقل  کی  ِترـسح  رد  ناگنـسرگ ، قافتا  هب  ِبیرق  تیرثکا  هک  تسا  یناسنا  هعماـج  تقلخ و 
.دیآ بل  هب  ناشناج  اهشّیعت ، رد  فارسا  يروخرپ و 

هب یمالسا  ياهروشک  و  دنا ، هدرک  لیمحت  تیرشب  رب  ناراوخناهج  هک  تسا  یتبیصم  نیا  لاح ، ره  هب 

.دنا هدش  راتفرگ  راب  فسا  یتیعضو  هب  یگتسباو ، اهتیریدم و  فعض  هطساو 

ندرک نیزگیاج  يارب  هک  تسا  یمالسا  ِناسانشراک  نیققحم و  مالسا و  ياملع  هدهع  هب  نیا  هک  ... 

هئارا ار  اه  هنهرباپ  نیمورحم و  عفانم  هدنریگرب  رد  هدنزاس و  ياه  همانرب  اهحرط و  مالسا ، ناهج  رب  مکاح  يداصتقا  حیحصان  متسیس 
، تشیعم ِرقف  انگنت و  زا  ار  نیملسم  نیفعضتسم و  ناهج  و  دنهد ،

.دنروآرد

يریگ تهج  نییبت  ًالوصا  اهحرط و  هئارا  یلو  دشاب  نامز  هب  دنمزاین  ...مالسا  دصاقم  ندرک  هدایپ  هتبلا 

هیده نیرتگرزب  نازودنارز ، اب  مالسا  هزرابم  و  نانآ ، یمومع  ِتکراشم  شرتسگ  نیمورحم و  عفانم  ظفح  ياتسار  رد  مالسا  داصتقا 
.دور یم  رامش  هب  یتسدیهت  رقف و  ِتراسا  زا  ناسنا  يدازآ  ِتراشب  و 

نادنمتورث ندناسر  تردق  هب  زا  بانتجا  نامورحم و  هب  شیارگ  ِتسایس 

تـسایس يدیلک و  ياهراک  لیوحت  یمالـسا و  يروهمج  ماظن  رد  نادنمتورث  ندیـسر  تردـق  هب  رطخ  دوخ  مایپ  ياج  هباج  رد  ماما 
: دیامن یم  دزشوگ  نانآ ، تسد  هب  ار  روشک  يداصتقا 

راد هشدـخ  ار  ام  بـالقنا  ِنشور  ِيزیتس  رقف  ییادزرفک و  هرهچ  ناـشورفایند ، هب  نید  اـه و  هدیـسر  هار  زا  اـت  دوش  یعـس  دـیاب  و  ... 
.دننابسچن نیلوؤسم  نماد  رب  ار ، ادخ  زا  ربخ  یب  ِنیهّفرم  زا  عافد  ِگنن  هکل  و  دننکن ،

ياهتبیصم اهجنر و  همه  زا  غراف  و  دنا ، هدیمرآ  درد  یب  تحار و  للجم ، ياه  هناخ  رد  هک  ییاهنآ  و 

، دنا هتفرگن  شتآ  رب  یتسد  مه  رود  زا  یتح  و  دنا ، هدوب  ثداوح  رظان  اهنت  مورحم ، ياه  هنهرباپ  بالقنا و  ِمکحم  نوتس  ياسرفناج 
همه لصاح  و  دنـشورفب ، ِبش  کی  ار  بـالقنا  اـسب  هچ  دـننک  ادـیپ  هار  اـج  نآ  هب  رگا  هک  دـننک ، هیکت  يدـیلک  تیلوؤسم  هب  دـیابن 
ادخ زا  ِتسد  هب  ار  تلم  ماظن و  هتفاکش  هنیـس  قرف و  دنا و  هدیدن  ار  هدش  یط  هار  قمع  زگره  هک  ارچ  دنهد  داب  رب  ار  تلم  تامحز 

ِيدوبان گرم و  يارب  هک  نادـهاجم ، يرارق  یب  باهتلا و  نازرابم و  ياهتبرغ  اـهرجز و  همه  زا  و  دـنا ، هدومنن  هدـهاشم  ناربخ ، یب 
.دنربخ یب  لفاغ و  دنا ، هدز  الب  يایرد  هب  لد  ناگناگیب ، ِملظ 

نیا زا  يرترب  زایتما و  چیه  یمالسا  ِتموکح  رد  لانم ، لام و  ِنابحاص  هک  تقیقح  نیا  نایب  و  ... 
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شرورپ ییافوکش و  هار  املسم  تفرگ ، دهاوخن  قلعت  نانآ  هب  یتیولوا  ادبا  دنرادن و  ارقف  رب  تهج 

.دنک یم  مهارف  ار  ناگنهرباپ  هدش  بوکرس  هتفخ و  ياهدادعتسا 

ياهروشک ناگدننک  هرادا  نانارمکح و  تموکح و  رد  دیابن  دوخ ، یلام  نّکمت  رطاخ  هب  زگره  نادنمتورث  هک  بلطم ، نیا  رکذـت  و 
رارق تاهابم  یشورفرخف و  هناهب  ار  دوخ  تورث  لام و  و  دننک ، ذوفن  یمالسا 
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ِنداد تلاخد  ِلماع  نیرتگرزب  دوخ  نیا  دننک ، لیمحت  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  راکفا و  ناشکتمحز ، نادنمتـسم و  ارقف و  رب  دـنهدب و 
نادنمتورث زا  یضعب  یتح  .ددرگ و  یم  اهییوگ  قلمت  زا  رارف  و  یلاعتم ، ياهشزراو  همیرک  ِقالخا  هب  نانآ  شیارگ  و  روما ، رد  مدرم 

.دنک یم  هبنتم  تسادخ ، هاگشیپ  رد  نانآ  رابتعا  لیلد  ناشتناکما ، لام و  هک  دنک  روصت  هک  نیا  زا  ار 

، دشاب هتشاد  اوقت  هک  تسا  یسک  نآ  زا  رتنوزف ، رتشیب و  ياهب  یمالـسا  تموکح  رد  هک  تیعقاو  نیا  نایب  هک  نیا  مالک ، هصالخ  ... 
...تردق لام و  تورث و  هن 

رـشح رتشیب  اه  هنهرباپ  نادنمتـسم و  ارقف و  اب  هک  دنفظوم  لدع ، تموکح  ماظن  ِنویناحور  ناربهر و  نارازگراک و  ناریدم و  همه  و 
ار دوخ  ندوب و  اه  هنهرباپ  نادنمتـسم و  ِرانک  رد  نیهفرم و  نینکمتم و  ات  دنـشاب  هتـشاد  تقافر  هفراعم و  هدوارم و  هسلج و  رـشن و  و 

یم همتاخ  نیفرحنم ، ِتاهبش  تاءاقلا و  هب  ًالمع  و  هدش ، ایلوا  بیصن  هک  تسا  یگرزب  راختفا  نداد ، رارق  نتـسناد و  نانآ  ضرع  رد 
.تسا ندش  هدایپ  لاح  رد  شنیب  رکفت و  نیا  ساسا  ناریا ، یمالسا  يروهمج  رد  هّللادمحب  هک  دهد 

دوخ شالت  ششوک و  یمامت  اهدمآرد ، دوبمک  يداصتقا و  دیدش  تارـصاحم  مغر  یلع  ناریا ، روشک  مرتحم  نیلوؤسم  نینچمه  و 
تلود تلم و  يوزرآ  نامرآ و  همه  و  دنا ، هدرک  هعماج  ییادزرقف  فرص  ار 

هافر زا  ام  روشک  دـنمتریغ  روبـص و  زیزع و  مدرم  ددـنبرب و  تخر  ام  هعماج  زا  یتسدـیهتو  رقف  يزور  هک  تسام  روشک  نیلوؤسم  و 
.دنشاب رادروخرب  يونعم  يدام و  یگدنز  رد 

زا تیامح  ندروآور و  نیمورحم و  زا  عافد  هب  ندرک  تشپ  ام  روشک  نیلوؤسم  تسایـس  ام و  ِتسایـس  هک  ار  يزور  نآ  درواین  ادخ 
يرتشیب رابتعا  زا  نادنمتورث ، اینغا و  و  ددرگ ، اهراد  هیامرس 

.دنوش رادروخرب 

، تسین راگزاس  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئأ  نینمؤملاریما و  ءایبنا و  شور  هریس و  اب  نیا  هک  هّللاذاعم 

.دشاب هزنم  دیاب  مه  دبا  ات  تسا و  هزنم  نآ  زا  تیناحور  یکاپ  تمرح و 

ناگنهرباپ زا  تیامح  هب  هک  تسام  تیناحور  بالقنا و  ام و  روشک  تاکرب  تاراختفا و  زا  نیا  و 

.دنا هدرک  هدنز  ار  نافعضتسم  زا  عافد  راعش  و  دنا ، هتساخرب 

مه دروم  نیا  رد  ناراوخناهج  .تسام  یگدنز  مسر  هار و  هدیقع و  ییادز ، تیمورحم  هک  اج  نآ  زا  ... 

ام روشک  ردق  ره  املسم  دنـساره و  رد  ناگنهرباپ  زا  تیامح  فرط  هب  مالـسا ، داصتقا  حور  شیارگ و  زا  ...دنا  هتـشاذگن  مارآ  ار  ام 
رتدایز مالـسا  هب  ناهج  ياهتلم  شیارگ  و  رت ، عطقنم  ام  زا  ناراوخناهج  دـیما  دـنک ، تکرح  نامورحم  زا  عافد  ییادزرقف و  فرط  هب 

...دنشاب هتشاد  قیمع  هجوت  لصا ، نیا  هب  دیاب  ریزع  تیناحور  و  دوش ، یم 
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ناهج نافعضتسم  ناناملسم و  زا  تیامح 

نارگرامعتسا اهتردقربا و  اب  زیتس  و 

یمالسا و ياهروشک  ریاس  دنب  رد  ناناملسم  دنز  یم  مد  ناریا  روشک  نامورحم  زا  ماما ، هک  روط  نامه 

ص:85

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


هتسناد یمالسا  بالقنا  یساسا  لوصا  زا  ار  نآ  و  هداد ، رارق  هجوت  دروم  ار  ناهج  نافعضتسم  یلک  روطب 

.تسا هداد  صاصتخا  رما  نیا  هب  ار  دوخ  یخیرات  مایپ  زا  یعیسو  شخب  و 

یمالـسا بالقنا  سدقم  فادـها  زا  ار  یمالـسا  ياهنیمزرـس  نماد  زا  لیئارـسا  گنن  هکل  ندودز  ماما ، هراومه  لیئارـسا : نیطـسلف و 
برع و نارس  تنایخ  يراکشزاس و  اه و  هئطوت  دنیامن و  تلفغ  نآ  زا  ناناملسم  ادابم  هک  دراد  یم  هگن  هدنز  ار  لصا  نآ  هتـسناد و 

: دنراگنا هدیدان  ار  یمالسا  ياهروشک 

برغ قرـش و  ياهتردـقربا  هک  تسا  يرگید  ياـهروشک  اـهتلم و  هـمه  نیطـسلف و  ناـنبل و  مدرم  ِتـئارب  داـیرف  اـم  ِتـئارب  داـیرف  ... 
هب ار  دوخ  ِناگدرپسرس  نارکون و  دنا و  هدرب  تراغ  هب  ار  نانآ  هیامرس  دنا و  هتخود  عمط  مشچ  نانآ  هب  لیئارسا  اکیرمآ و  اصوصخ 

...دنا هدومن  لیمحت  نانآ 

نیگنن و ِناربهر  هحلاصم  يراکـشزاس و  زا  ار  شیوخ  رفنت  راجزنا و  بتارم  دنـشاب و  نیطـسلف  تاجن  رکف  هب  دـیاب  ناملـسم  ياهتلم 
ياهنیمزرس مدرم  نامرآ  نیطسلف  مان  هب  هک  يا  هتخورفدوخ 

، اهدمآو تفر  اه و  هرکاذم  زیم  رس  رب  نانئاخ  نیا  دنارذگن  مالعا ، ایند  هب  دنا  هدیشک  یهابت  هب  ار  هّطخ  نیا  ناناملسم  هدش و  بصغ 
.دننک راد  هشدخ  ار  نیطسلف  ِنامرهق  ِتلم  ِتفارش  رابتعا و  تیثیح و 

.دنا هدش  لسوتم  لیئارسا  اکیرمآ و  هب  سدق  يدازآ  مسا  هب  هتخورف ، دوخ  تیصخش و  مک  ياهامن  یبالقنا  نیا 

حرط یمالـسا و  ياهروشک  نارـس  شزاـس  توکـس و  درذـگ ، یم  رتشیب  نیطـسلف  بصغ  راـبنوخ  هعجاـف  زا  هک  زور  ره  هک  اـبجع ،
ِمدرم تلود و  رگا  .دسر و  یمن  شوگ  هب  يربخ  مه  سدقملا  تیب  ياهراعش  غیلبت و  زا  یتح  رـشتیب و  بصاغ ، لیئارـسا  اب  تاشامم 

یم دایرف  هتساخرب و  نیطسلف  مدرم  زا  ینابیتشپ  هب  تسا ، هرصاحم  گنج و  زواجت و  عفد  تلاح  رد  دوخ  هک  ناریا ، دننامه  يروشک 
.دنا هدومن  تشحو  دوش  رازگرب  سدق »  » مان هب  مه  زور  کی  هک  نیا  زا  یتح  و  دنک ، یم  موکحم  ار  وا  دنز و 

ار مزینویهص  لیئارسا و  ياهتنایخ  تروص  تریس و  نامز ، ِتشذگ  هک  دنا  هدرک  روصت  نانیا  هک  دنکن 

.دنا هتشادرب  تسد  تارف ، ات  لین  زا  ياهنیمزرس  بصغ  زواجت و  رکف  زا  مزینویهص ، ِماشآ  نوخ  ياهگرگ  و  تسا ، هتخاس  نوگرگد 

هثیبخ و هرجش  نیا  اب  هزرابم  زا  یمالسا  ياهتلم  ام و  مدرم  ناریا و  روشک  مرتحم  نیلوؤسم  ... 

یلص دمحم  تما  يونعم  ناوت  مالسا و  ناوریپ  هدنکارپ  تارطق  زا  دنوادخ ، يرای  هب  دیـشک و  دنهاوخن  تسد  نآ ، ندرک  نک  هشیر 
رـسارس رد  هّللا  بزح  تمواقم  ياه  هتـسه  لیکـشت  اب  و  درک ، هدافتـسا  دیاب  یمالـسا ، ياهروشک  تاناکما  و  ملـسو ، هلآ  هیلع و  هللا 

ياهنیمزرس و  نامیشپ ، دوخ  راب  تیانج  هتشذگ  زا  ار  لیئارسا  ناهج ،

.درک جراخ  نآ  لاگنچ  زا  ار  ناناملسم  هدش  بصغ 
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نیکرچ و هّدـغ  يریگارف  رطخ  اددـجم  ما ، هداد  رادـشه  بالقنا ، زا  دـعب  لبق و  هتـشذگ  ياهلاس  رد  اـهراب و  هک  هنوگ  ناـمه  نم  و 
بتارم و  منک ، یم  دزشوگ  یمالسا  ياهروشک  دبلاک  رد  ار  مزینویهص  یناطرس 

ناناوج اهتلم و  یمالسا  تازرابم  یمامت  زا  ار  ناریا  نیلوؤسم  تلود و  تلم و  دوخ و  غیرد  یب  تیامح 
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.میامن یم  مالعا  سدق  يدازآ  هار  رد  ناملسمو ، رویغ 

یب تیامح  نآ  زج  اقیرفآ و  ناتسناغفا ، دنه ، ناملـسم  مدرم  نیطـسلف ، نانبل ، هّللا  بزح  زا  ماما ، ناهج : ناناملـسم  نانبل و  هّللا  بزح 
.تسا هدومرف  مالعا  ار  دوخ  غیرد 

يارب منک و  یم  رکـشت  دنا  هدیدرگ  ناراوخناهج  تلذ  يراوخ و  و  مالـسا ، تما  يزارفارـس  بحوم  هک  نانبل ، زیزع  ناناوج  زا  و  ... 
لیئارسا و هب  داهج ، نامیا و  حالس  رب  هیکت  اب  هدش  بصغ  روشک  نیا  رانک  رد  ای  یلاغـشا و  ياهنیمزرـس  لخاد  رد  هک  ینازیزع  همه 

.منک یم  اعد  دننز ، یم  ررض  نآ  عفانم 

تردق زا  و  دینک ، لکوت  ادخ  رب  تشاذگ ، دهاوخن  اهنت  ار  امش  ناریا ، ِّتلم  هک  مهد  یم  نانیمطا  و 

ْمُکْرُْـصنَی َو هّللاُورُْـصنَت  ْنإ   » هک دیرب  هلمح  نانمـشد  رب  تمواقم ، ربص و  داهج و  اوقت و  حالـس  اب  و  دـییوجب ، هرهب  ناناملـسم  يونعم 
«. (1) ْمُکَمادقَا ْتِّبَُثی 

ناناملسم تدحو  نالعا  و  میرک ، نآرق  تاروتسد  هب  لمع  ربمایپ و  تنس  يایحا  ام  هانگ  مرج و  ... 

ترافـس نتـسب  نانبل و  ناتـسناعفا و  نیطـسلف و  مورحم  تلم  زا  ینابیتشپ  یناهج و  رفک  هئطوت  اـب  هلباـقم  يارب  ینـس  هعیـش و  زا  معا 
...اقیرفآ مورحم  مدرم  زا  عافد  یتسرپداژن و  اب  هزرابم  یناهج و  مسینویهص  یناطرس و  هّدغ  نیا  اب  گنج  نالعا  و  ناریا ، رد  لیئارسا 

.تسا هدوب 

.دنا هدرک  تمواقم  اهروشک  ریاس  نانبل و  هّللا  بزح  نازیزع  زرابم و  عاجش و  ناناملسم  نوچمه  و  ... 

یب ناناملسم  دنه ، تلود  نوچمه  و  دنا ، هتـساخرب  ناناملـسم  اب  يدج  گنج  هب  هچ  رگا  اهتردقربا  ناگدرپسرـس  اهتلود و  زورما  ... 
.دننک یم  ماع  لتق  ار  هدازآ  هانپ و  یب  هانگ و 

ناناملسم و سومان  نوخ و  یمالسا و  کلامم  رب  هایس و  خاک  نوچ  ییاه  هناختب  هک  يا  هطلس  زا  و  ... 

.دشاب هتشادن  ربخ  دنا  هدرک  ادیپ  موس  ناهج 

رد برغ و  قرش و  تازواجت  زا  ناشناج  هک  تسا  یتما  دایرف  نارگمتس و  متس  زا  دایرف  نارفاک ، ناکرشم و  زا  ام  تئارب  دایرف  زورما 
نطو و هناخ و  تسا و  هدیسر  بل  هب  نآ  ِنانذا  اکیرمآ و  نانآ  سأر 

.تسا هتفر  تراغ  هب  شا  هیامرس 

رد نم  رادشه  رکذت و  هب  يوروش  هک  مفسأتم  نم  .تسا و  ناتسناغفا  هدیشک  متس  مولظم و  تلم  دایرف  ام  ِتئارب  دایرف  ناتـسناغفا ... :
.درک هلمح  یمالسا  روشک  نیا  هب  دومنن و  لمع  ناتسناغفا ، دروم 
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، ناتسناغفا مدرم  .دینک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  ناتسناغفا  ّتلم  هک  مهد  یم  رکذت  زین  نونکا  ما و  هتفگ  اهراب 

جایتحا اکیرمآ  تیمومیق  ای  نیلمرک  تیالو  هب  .دـننک و  یم  نیمـضت  ار  دوخ  یعقاو  لالقتـسا  هدومن و  نییعت  ار  ناـشدوخ  تشونرس 
.دنرادن

ار اکیرمآ  ياپ  دنهن و  یمن  ندرگ  يرگید  هطلس  هب  ناشروشک  زا  هناگیب  نایماظن  جورخ  زا  دعب  املسم 

.دننکش یم  دشاب ، هدرک  ار  ناشروشک  رد  زواجت  تلاخد و  دصق  رگا 

ص:87
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هنایزات ندوب ، هایس  مرج  هب  هک  تسام  ینید  نارهاوخ  ناردارب و  دایرف  تساقیرفآ ، ناملـسم  مدرم  دایرف  ام  تئارب  دایرف  زین  و  اقیرفآ :
...دنروخ یم  ار  تسرپداژن  گنهرف  یب  نازور  هیس  متس 

ترتع نآرق و  هانپ  رد  یمالسا  تدحو 

نآرق و یگنهامه  هک  روط  نامه  دراد  دیکأت  رایسب  تسا ، یمالسا  ملسم  لصا  کی  هک  یمالـسا  تدحو  هب  عجار  مایپ  نیا  رد  ماما ،
زگره هک  تسا  هدرکن  ادج  مه  زا  ار  مهم  لصا  ود  نیا  تسا و  هدیدرگ  روآدای  اهراب  تسام  بالقنا  بهذـم و  ساسا  هک  ار  ترتع 

و لک ، یجنم  روهظ  همدـقم  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  همه  بالقنا  ار  یمالـسا  بالقنا  ماما  .دنتـسین  یندـش  ادـج 
: دناد یم  قح  هقلطم  تماما 

ءادفلا همدقمل  انحاورا  نامز  ماما  مظعألا  هّللا  یلو  روشک  ...ترتع و  نآرق و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  هک  تاهیه  .دـنا و  هتفر  هناشن  میظع  ترتع  نآرق و  فرط  هب  اـه  هزین  اـهنامک و  اـهریت و  همه  و  ... 
.دنهد رد  نت  قرش  برغ و  تراسا  هب  راب و  تلذ  گرم  هب  ناحلاص ، تثارو  نارظتنم  قشع و  ِرثوک  ناگدش  بآریس  ملسو و 

ترتع میرک و  نآرق  میرح  هب  نارفاک  ناکرشم و  ناتریسوید و  زواجت  ربارب  رد  ینیمخ  هک  تاهیه  و 

تلذ ياه  هنحص  رگ  هراظن  ای  دنامب و  مارآ  تکاس و  فینح ، میهاربا  ناوریپ  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  ادخ و  لوسر 
.دشاب ناناملسم  تراقح  و 

.دنا هتسباو  مالسلا ...  مهیلع  يده  همئأ  ادخ و  لوسر  ادخ و  هب  هّللاءاش  نا  هک  ... 

گرزب و يادـخ  رب  لکوت  نامیا و  حالـس  رب  طقف  رباربان  ینالوط و  دربن  نیا  رد  هک  مینک  یم  راختفا  اـم  لاوحا  نیا  ماـمت  اـب  یلو  ... 
...میا هدیسر  يزوریپ  هب  ...هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  هّللا  هیقب  ياعد 

...تلم نیا  هب  هادف  انحاورا  نامز  ماما  هجوت  یلاعت و  قح  هصاخ  تایانع  و  ... 

...يارب ییاهتبرغ  هچ  رد  يده  همئأ  مرکا و  ربمغیپ  اعقاو  ... 

هادف انحاورا  نامز  ماما  قح ، هقلطم  تماما  لک و  حلصم  یجنم و  يارب  ار  هار  ادخ  يرای  هب  و  ... 

.مینک یم  راومه 

زا يوریپ  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللادبع  نب  دمحم  ترضح  مرکا  ربمایپ  ینامسآ  باتک  مالسا و  ینارون  ماکحا  تکرب  هب  و  ... 
.دوش یم  هرادا  مالسلا  مهیلع  يده  همئا 

راگزاس مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئأ  نینمؤملاریما و  ءایبنا و  شور  هریس و  اب  نیا  هک  هّللاذاعم  ... 
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.تسین

یم هدنسب  نآ  زا  ییاهزارف  لقن  هب  ام  تسا و  هدش  هیکت  یمالسا  تدحو  رب  اهراب  مایپ  نیا  رد  ناناملـسم : تردق  یمالـسا و  تدحو 
: مینک

هلباقم يارب  یّنس  هعیشا و  زا  معا  ناناملسم  تدحو  نالعا  و  میرک ، نآرق  تاروتسد  هب  لمع  ربمایپ و  تنس  يایحا  ام  هانگ  مرج و  ... 
ناتسناغفا و نیطسلف و  مورحم  تلم  زا  ینابیتشپ  یناهج و  رفک  هئطوت  اب 
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.تسا هدوب  ...نانبل 

، ینیداینب مکحم و  یتسایس  یمالسا  ياهروشک  رانک  رد  مادص ) طوقس  ) نآ ققحت  اب  هّللاءاش  نا  هک  ... 

نیرـساجتم نیمجاهم و  رطخ  تفآ و  زا  مدرم  عفاـنم  نآ ، وترپ  رد  تسا و  هدـش  يزیر  هیاـپ  یمالـسا  ياـهتلم  اـهروشک و  همه  يارب 
ياهروشک میرح  هب  زواجت  رکف  هب  هک  یناسک  همه  و  دنام ، دهاوخ  ظوفحم 

.تخاس دنهاوخن  راتفرگ  اهتلم  بضغ  مشخ و  هب  ار  ناشدوخ  دنریگ و  یم  تربع  نایمادص  تشونرس  زا  دنا ، هداتفا  یمالسا 

...تسا هدروخ  هرگ  گنج  رد  ام  تشونرس  هب  یمالسا  ياهروشک  اهتما و  همه  تشونرس  کش  نودب  زورما ،

جح رد  یمالسا  تدحو  یّلجت 

نادنمشیدنا و نارظنبحاص و  اب  طابترا  نویناحور ، يارب  منتغم  بسانم و  ياهتصرف  زا  یکی  و  ... 

اهتاقالم و عون  نیا  زا  تدشب  یمالسا  ياهروشک  زا  یـضعب  نارـس  ای  یناهج و  رابکتـسا  دنچ  ره  تسا ، یمالـسا  ياهروشک  ياملع 
يارب بسانم  تیعقوم  نیا  زا  ندرک  هدافتـسا  ملاس و  يزیر  همانرب  یلو  دـنیامن ، یم  تبقارم  يریگولج و  نآ  زا  و  كانمیب ، اه  هطبار 
هدوب ناریا  یمالـسا  يروهمج  ياه  هتـساوخ  زا  یمالـسا  عماوج  تالـضعم  يارب  لح  هار  ندرک  ادـیپ  اـه و  هشیدـنا  راـکفا و  لداـبت 

...تسا

رـسارس زا  دوخ ، یمالـسا  ینید و  نارهاوخ  ناردارب و  اب  ناناملـسم ، هک  تسا  یمالـسا  ياهتلم  هفراـعم  هاـگداعیم  نیرتهب  جـح  و  ... 
اب دـنیآ و  یم  مه  درگ  تسا  فینح  میهاربا  ناوریپ  یمالـسا و  عماوج  مامت  هب  قلعتم  هک  يا  هناخ  نآ  رد  دـنوش و  یم  انـشآ  ناهج ،

همیرک قالخا  تاعارم  اب  دـننک ، یم  تعجر  دوخ  نیلوا  هناخ  نیمزرـس و  هب  اهداژن ، اـهتّیلم و  اـهگنر و  اهـصّخشت و  نتـشاذگ  راـنک 
تالداجم زا  بانتجا  یمالسا و 

.دنراذگ یم  شیامن  هب  ناهج  رسارس  رد  ار  يدمحم  تما  لّکشت  يامنرود  یمالسا و  توخا  يافص  تالمجت ، و 

رانک رد  .دـننامب  لفاغ  تسا ، ینید  ناردارب  نافعـضتسم و  ناناملـسم و  ربارب  رد  عضاوت  هک  یهلا  گرزب  معن  نیا  رکـش  زا  ...ادابم  و 
فطل بالقنا و  ثیدح  و  دینک ، مکحم  ناناملـسم  اب  ار  هدـنیآ  طابترا  یتسود و  ياهدـنویپ  اهتعیب و  مرکا  ربمایپ  دـقرم  ادـخ و  هناخ 
ناریا یمالـسا  يروهمج  هک  دـیهدب  نانیمطا  ناناملـسم  همه  هب  ناریا  تلم  همه  نم و  بناـج  زا  و  دـییامن ، وگزاـب  ناـنآ  هب  ار  ادـخ 

زا تسا و  هداتسیا  امش  رانک  رد  نازواجتم ، هیلع  يرگنس  ره  رد  و  تسامـش ، یمالـسا  ياه  همانرب  تازرابم و  یماح  امـش و  نابیتشپ 
، ناریا یمالـسا  يروهمج  رابتعا  رادتقا و  هک  دییوگب  نانآ  هب  و  درک ، دهاوخ  عافد  هّللاءاش  نا  امـش  هدنیآ  زورما و  هتـشذگ و  قوقح 
ام تسا و  متـس  تحت  ياهتلم  همه  زا  عافد  تقیقح  رد  ناریا ، روالد  نامرهق و  تلم  زا  عافد  و  تسا ، یمالـسا  ياهتلم  همه  هب  قلعتم 

...مینکش یم  یمالسا  ياهروشک  رد  ار  نارگمتس  همه  متس  زواجت و  تسد  ادخ  تساوخ  اب 

تسا و جح  اب  هطبار  رد  هّللا  تیب  جاجح  يارب  ماما  مایپ  مظعا  شخب  تسادیپ  جح : حور  تلاسر و 
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: نآ ياوتحم  رب  يروبع  کنیا 

زا تئارب  زا  ناکرشم ، زا  تئارب  .دراد  همادا  تمایق  زور  ات  هراومه  تئارب  نیا  .تسا  جح  یلـصا  فادها  زا  ناکرـشم  زا  تئارب  نالعا 
تدابع نیع  دوخ  هک  تسین  یـسایس  لمع  کی  طقف  اهتوغاط  اهتردقربا و  زا  تئارب  تسین ، ادج  اکیرمآ  نانآ  سأر  رد  نارگمتس و 

جح مایپ  حور و  املسم  هک   » تسا دیحوت  و 

راـهظا ادـخ  هناـخ  رد  ناناملـسم  رگا  تسا و  دـیحوت  هیلوا  لوصا  زا  سیلبا  دونج  اـب  هزراـبم  .دوب » دـهاوخن  نیا  زا  ریغ  يرگید  زیچ 
رد تسام و  هفیظو  رگید  لحارم  نآ ، همادا  هزرابم و  لوا  هلحرم  تئارب  نالعا  ، » دنیامن راهظا  دنناوت  یم  اجک  رد  سپ  دـننکن  تئارب 

ياه همانرب  اه و  هویش  اه و  هولج  ینامز  ره 

دوخ هژیو  ياهدنفرت  اهنوسفا و  اهلکش و  رد  ار  نردم  دیدج و  یتسرپ  تب  هک  تسا  یلقاع  ناسنا  مادک  «. » دبلط یم  ار  دوخ  بسانتم 
ادیپ موس  ناهج  ناناملـسم و  سومان  نوخ و  یمالـسا و  کلامم  رب  هایـس  خاک  نوچ  ییاه  هناختب  هک  يا  هطلـس  زا  دـشاب و  هتخانـشن 

«. تسا هدامآ  قح  نتفریذپو  لوحت  يارب  اهلد  همه  يونعم  طیارش  اضف و  نآ  رد  « ؛» ...دشاب هتشادن  ربخ  دنا ، هدرک 

نیرتبسانم تاعامج  هعمج و  رگنس و  نیرتهب  دجاسم  تاعامج : هعمج و  دجسم ، تلاسر 

ناناملـسم اب  يدـج  گنج  هب  هچ  رگا  اهتردـقربا  ناگدرپسرـس  اهتلود و  زورما  .دنـشاب  یم  نیملـسم  حـلاصم  نایب  لیکـشت و  نادـیم 
اهنویلیم تفرعم  قشع و  رون  دنرادن و  هشیمه  يارب  ار  نیملـسم  دباعم  دجاسم و  یلیطعت  تردق  تأرج و  زگره  یلو  ...دنا  هتـساخرب 
یلیطعت هب  ار  مالـسا  ياملع  یـسایس  یبهذـم و  لفاحم  دـجاسم و  نانآ  رگا  لاـح  نیع  رد  .دـننک  شوماـخ  دـنناوت  یمن  ار  ناملـسم 

...دنناشکب

، مالسا دشر  دروم  رد  ماما  مایپ  زا  یمهم  شخب  ناریا : تلم  و  ناریا ، بالقنا ، مالسا ، تمظع 

نیا رد  تسا  ناریا  تلم  تمظع  بالقنا و  رودص  ناریا و  یمالسا  بالقنا  تکرب  زا  يرشب  عماوج  رد 

: منک یم  افتکا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اهنت  هک  ما  هدرک  جارختسا  ماما  مایپ  زا  دنچ  يزارف  هنیمز 

زازتها هب  ملاع  ِراطقا  رد  مالسا  يونعم  قریب  هدنکفا و  نینط  ناهج  دالب  یصقارب  مالسا  يادن  ... 

.تسا هدش  هتخود  ءادفلا  همدقمل  انحاورا  مظعألا  هّللا  یلو  روشک  يوس  هب  نایناهج  مشچ  هدمآرد و 

...رتزارفرس نآ  میظع  تلم  رترادیاپ و  هشیمه  زا  ناریا ، یمالسا  زیزع  روشک  اهلاس ، زا  سپ  زورما  ... 

اب تسا و  هدروآ  تسد  هب  باوخ ، رد  ناکدوک  رـس  رب  دوخ  لزانم  ندـش  بارخ  رد  ار  یناهج  رفک  رب  يزوریپ  هبرجت  ناریا  تلم  ... 
...تسا هدومن  همیبار  دوخ  روشک  بالقنا و  تادهاجم ، اهیراکادف و 

دهاوخ حتف  ار  ناهج  يدیلک  ياهرگنـس  فرطرب و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  هدودـحم  جراخ  لخاد و  گرزب  عناوم  مالـسا ، ... 
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.درک

رگا هک  تسا  تمیق  رپ  اهبنارگ و  ردـق  نآ  دـیا  هداد  ماجنا  ناـنز  نادرم و  امـش  هک  يراـک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  ناریا ، فیرـش  تلم 
دوس هک  دـیا  هدرکن  اهنت  هن  ددرگ ، هتخاس  امـش  ریزع  نادـنزرف  شالت  رکف و  اب  هراـبود  دوش و  ناـسکی  كاـخ  اـب  ناریا  راـب  اهدـص 

.ناتلاح هب  اشوخ  درب ، دهاوخ  کشر  امش  رب  ایند  و  دیا ، هدش  يدبا  ناهج ، رد  و  دیا ، هدرب  ار  هّللا  ءایلوا  رانک  رد  نتسیز 
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اهحرط و زا  يرایـسب  تالکـشم  رب  هنامولظم ، اهنت و  هّکی و  ایربک  سدـقم  تاذ  زا  تناعتـسا  اب  اـم  لـکوتم  هدومزآراـک و  مدرم  و  ... 
...دنا هدمآ  قیاف  نامروشک  یتاحیلست  زاین  ات  اهورین ، شزومآ  جیسب و  تاّیلمع و 

همه نیودت  يراذـگنوناق و  سلاجم  زا  و  اه ، هزوح  اههاگـشناد و  یملع  تاقیقحت  زکارم  ات  هتفرگ  رازراک  دربن و  ياهنادـیم  زا  و  ... 
لصفو ّلح  ِراکردنا  تسد  هک  هیرجم  هوق  ات  يرکشل ، يروشک و  تاررقم 

...تسا رفن  نویلیم  هاجنپ  زا  زواجتم  یتّیعمج  اب  داهج و  گنج و  تلاح  رد  گرزب  روشک  کی  ییارجا  يرادا و  لئاسم  نیرتگرزب 

رد ار  ناریا  یمالسا  يروهمج  یسایس  يونعم و  ياهدرواتسد  شزرا  ناریا ، روشک  مرتحم  ناریاز  ... 

...دننک یم  كرد  رتهب  ناناملسم  ریاس  اب  دروخرب 

تبالص تشهب  هب  ار  نانآ  و  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  تلم  رگید  راشقا  ناناوج و  رد  هک  یلوحت  زا  و  ... 

.دنراذگ یم  ساپس  ار  ادخ  دنا ، هدش  نومنهر  داهج ، يدازآ و  تفارش و  ایح و  تفع و  و 

سرت و ام و  اب  اهتردـقربا  قارع و  زیتس  گـنج و  لـلع  .تسا  ینـالوط  دروم  نیا  رد  ماـما ، نخـس  یلیمحت : حلـص  یلیمحت و  گـنج 
، مالک کی  رد  تسا و  هدیدرگ  لیلحت  هیزجت و  ام  زا  نانآ  تشحو 

نانآ تسد  زا  دنا ، هدروآ  تسد  هب  نامورحم  رب  متس  تمیق  هب  هک  ار  نانآ  يایند  اریز  دنراد  تشحو  نیتسار  مالـسا  زا  ناراوخناهج 
زا ار  همه  و  دناد ، یم  هاش  نامز  یناگمه  ياهراتـشک  نامه  هلابند ي  دربن  ياهنادیم  رد  ار  ام  ناناوج  نینوخ  راتـشک  ماما  .دریگ  یم 

: تسا هتسناد  روشک  روما  سأر  رد  ار  گنج  لاح  ره  رد  و  راکتیانج ، ياکیرمآ 

عطاق يزوریپ  هناتسآ  رد  ناراوخناهج  تسام  روشک  ياه  همانرب  روما و  سأر  رد  گنج  هک  اج  نآ  زا 

راک هب  نایناهج  یمومع  راکفا  نتخاس  شوشم  تهج  رد  ار  يا  هدرتسگ  شـالت  ناـیقلفع  لاوز  هب  ور  هدیـسوپ و  ماـظن  رب  ناریا  ّتلم 
.دنا هتفرگ 

ینخس ام  اب  یفرط  یب  تلادع و  نابز  اب  هاگ  چیه  ام  یعافد  لحارم  مامت  رد  نونک و  ات  زاغآ  زا  ایند 

...تسا هتفگن 

تخورفارب سراف  جیلخ  یمالسا و  ياهروشک  همه  تینما  نمرخ  رد  ار  گنج  شتآ  ياه  هلعـش  هقرج و  نیلوا  مادص  هک  يزور  نآ 
...تفرگن ار  وا  يزورفا  شتآ  يولج  حلص ، نایعّدم  نیا  زا  سک  چیه 

متس توغاط  ماظن  ياج  هب  یمالسا  تموکح  هب  نداد  تیمسر  مالـسا و  زا  عافد  نازواجتم ، ناراوخناهج و  دید  زا  ام  یعقاو  مرج  ... 
...تسا یهاش 
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رطاخ هب  هک  دندوب  یناینابرق  اهبنوخ و  ام  نازیزع  نادیهـش و  یمامت  و  اکیرمآ ، رومأم  رکون و  هاش  دنادن  هک  تسا  یـسک  هچ  یلو  ... 
دوخ ینعی  ارجام  یلـصا  ِرازگراک  یلو  تفرگ ، نیملـسم  مالـسا و  زا  ار  اکیرمآ  ماقتنا  تسناوت  ات  ...دندش و  هتفرگ  ناریا  زا  يدازآ ،

...تشاد همهاو  لدع ، تموکح  هب  یهتنم  مایق  زا  دیـسرت و  یم  نیتسار  مالـسا  زا  اکیرمآ  .دوب  هدـنام  یقاب  هنحـص  تشپ  رد  اکیرمآ 
یغیت نامه  اکیرمآ  هرابود 
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هک ار  يراک  نامه  مادص  ایآ  درک ؟ هچ  مادـص  .داهن  تسم  یگنز  نیا  مادـص ، فک  رد  دوب  هدرپس  ناخاضردـمحم  تسد  هب  هک  ار 
زا ریغ  ...مادـص  ایآ  و  تخاس ؟ رپ  يدازآ  دـنلب  ياهورـس  زا  ار  ام  ياهناتـسربق  هاش  دادـن ؟ ماجنا  دوب  هداد  ماجنا  بالقنا  زا  لبق  هاش ،

؟ درک نیا 

...میا هتفرگ  رارق  مجاهت  دروم  ینامرآ  فادها و  هچ  ریسم  رد  ام  هک  دننک  هشیدنا  ... 

زا مه  نآ  یبلط  حلـص  يانـشآان  يادص  میراد و  یمرب  ار  نامرخآ  ياهمدـق  میا و  هدیـسر  قلطم  يزوریپ  زرم  هب  هک  نونکا  مه  و  ... 
دنا و هدومن  اپرب  یبلط  حلص  متام  ازع و  دنا و  هتخادنا  هار  هب  اغوغ  ناهج  رد  و  دسر ، یم  شوگ  هب  نازورفا ، گنج  نارگمتس و  ماک 

...دنا هدش  اهناسنا  تینما  يدازآ و  عفادم 

شتآ نازورفا و  گنج  و  تسا ؟ هدـش  اهتلم  رادـفرط  ردـق  نیا  اـکیرمآ  نآ  سأر  رد  یناـهج و  رابکتـسا  هک  تسا  هدـش  هچ  یتسار 
، زیمآ تملاسم  یتسیزمه  و  تیناسنا ، فرش  هب  نرق ، نادّالج  اه و  هکرعم  نارایب 

؟ ار یبلط  حلص  زورما  دید و  یم  شیوخ  تحلصم  ار  توکس  يزور  ...بیرف  ای  تسا  تقیقح  نیا  ایآ  دنا ...؟ هدرک  ادیپ  داقتعا 

نمـشد اب  دربن  زا  گرزب ، ینابرق  نارازه  ندرکادف  مزال و  تامدقم  بسانم و  طیارـش  همه  دوجو  اب  هک  تسا  یلقاع  ناسنا  مادک  ... 
ام روشک  هب  بسانم  عقوم  رد  ات  دـهد  هرابود  ناوت  تلهم و  وا  هب  هدومن و  یـشوپمشچ  دوخ  روشک  هعماج و  بتکم و  راضتحا  هب  ور 

؟ دنک هلمح 

! سراف جیلخ  ياهروشک  اکیرمآ و  هب  رادشه 

اکیرمآ و اصوصخ  برغ ، قرش و  ياهتردقربا  همه ي  سراف و  جیلخ  ياهروشک  نارس  همه ي  هب  یطیارـش  نینچ  دوجو  اب  نم  و  ... 
ياهروشک نارـس  هب  نم  ...مراد  یم  رذـحرب  هنالوجع  تامیمـصت  ییوجارجام و  تلاـخد و  زا  ار  ناـنآ  مهد و  یم  رادـشه  يوروش 

هب هک  منک  یم  شرافس  سراف  جیلخ 

ریقحت ار  ناتروشک  مدرم  دوخ و  نیا ، زا  شیب  يداصتقا ، یماظن ، یسایس ، هتسکشرو  رصنع  کی  رطاخ 

، دوخ عفانم  ظفح  ینابش و  يارب  اه  هدنرد  اهگرگ و  زا  دیزاسن و  المرب  ار  دوخ  یناوتان  فعض و  اکیرمآ ، نماد  هب  لّسوت  اب  دینکن و 
.دیبلطن ددم 

يروهمج .تسا  هدوـب  نشور  حیرـص و  نونکاـت  لوا  زا  سراـف  جـیلخ  دروـم  رد  اـم  تسایـس  هتبلا  سراـف : جـیلخ  رد  ناریا  تساـیس 
هب دهد و  یم  يدایز  تیمها  سراف  جیلخ  رد  تینما  هب  ناریا ، یمالسا 

اهیتشک هب  ندرک  دراو  همدـص  زمره و  هگنت  نتـسب  رد  ینیمز  ییاوه و  ییایرد و  تاناکما  همه  ندوب  مهارف  مغر  یلع  لیلد و  نیمه 
...تسا هدومن  يوریپ  گنج  شرتسگ  زا  يریگولج  راظتنا و  ربص و  تسایس  زا  لاح  هب  ات  ...اهشکتفن  و 
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کی گرزب و  ماد  کی  هک  تسین  شیامزآ  کی  افرـص  سراف ، جیلخ  رد  یماظن  تلاخد  هک  دسرب  هتکن  نیا  هب  دیاب  اکیرمآ  امتح  و 
روضح سراف  جیلخ  هقطنم  ناناملسم  همه  ام و  تسا و  كانرطخ  يزاب 

زا تیامح  همادا  رد  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  روشک  یمالـسا و  کـلامم  هب  هلمح  مجاـهت و  همدـقم  هشقن و  ار  اهتردـقربا  یماـظن 
مزع ناریا ، مالسا  يروهمج  ماظن  یهارمه  اب  ناهج  ناناملسم  مینک  یم  یقلت  مادص 
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.دننک دروخ  شناهد  رد  ار  اکیرمآ  ياهنادند  ات  دننک  مزج  ار  دوخ 

طیارش هب  ندیسر  قارع و  فیثک  بزح  مادص و  نتفر  ات  دربن ، همادا ي  رد  ام  رارـصا  لاح  ره  هب  يزوریپ : ات  گنج  همادا  رب  میمـصت 
...مینک یمن  یطخت  زگره  نآ  زا  هک  تسا  یهلا  بجاو  یعرش و  فیلکت  کی  نامرگید ، هنالداع  قح و  رب 

تـسادخ لوسر  تیرـشب و  نامرآ  هب  تنایخ  يزوریپ  هار  همین  رد  گرزب ، بتکم  کی  روشک و  کی  تلم و  کـی  ندرک  اـهر  و  ... 
هدنامن ینادنچ  هلصاف  فده ، نیا  هب  ندیسر  ات  هّللاءاش  نا  و  تسشن ، دهاوخن  ورف  مادص  طوقـس  هب  زج  ام  روشک  رد  گنج  بت  اذل 

...میوش یمن  هتسخ  ندرک  گنج  زا  ...تسا و 

مـشچ قارع  كاخ  زا  بجو  کی  هب  یتح  ناریا  هک  میا  هدرک  مالعا  تحارـص  هب  گـنج  لوا  زا  میرادـن ... : رظن  نارگید  كاـخ  هب 
...دندازآ دوخ  تموکح  باختنا  اهیریگ و  میمصت  رد  قارع  مدرم  تسا و  هتخودن 

مدرم و هک  دیایب  ناشرواب  .دنا  هتـسشن  اهزرم  زا  جراخ  هک  اهنآ  انایحا  ...تسا  نکمم  گنج : دروم  رد  نالوؤسم  تدحو  ماجـسنا و 
.تسا و هداتفا  فالتخا  گنج ، رـس  رب  نانآ  نایم  رد  ای  دـنا و  هدـش  هتـسخ  نآ  همادا  گنج و  زا  جیـسب  هاپـس و  شترا و  نیلوؤسم و 
درادـن و دوجو  يداقتعا  یـسایس و  یلوصا  عضاوم  رـس  رب  یفالتخا  ام  یمالـسا  يروهمج  تیمکاح  رد  ادـخ  فطل  هب  هک  نآ  لاـح 

دنمّمصم همه 

يزوریپ هب  رود  نادنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  ات  دـننابوکب ، گنـس  هب  ار  مصخ  ِرـس  هدومن و  هدایپ  یمالـسا  للم  نیب  رد  ار  بان  دـیحوت  ات 
...دنسرب ناهج  رد  مالسا 

يارب دوخ  مایپ  رد  ماما ، هک  ار  یمهس  هب  میسر  یم  نایاپ ، رد  نآ : فئاظو  تیناحور و  ماقم 

ریثأت یمالسا و  هعماج  رد  تیناحور  يونعم  ذوفن  رب  ماما ، .تسا  هدش  لیاق  یمالسا  بالقنا  مالـسا و  ظفح  رد  نآ  ریثأت  تیناحور و 
يدام و رهاوظ  هب  نانآ  ندز  اپ  ِتشپ  يوقت و  یگتسراو و  رد  ار  نآ  ّرس  تسا و  هداهن  تشگنا  مدرم  یسایس  یتدیقع  يربهر  رد  نآ 

: دناد یم  يویند  تاذل 

نیا رد  دوخ  یخیرات  یهلا و  تلاسر  میظع و  شقن  زا  یمالـسا  ياـهروشک  نویناـحور  اـملع و  زا  يرایـسب  هنوگچ  هک  تسا  بجعت 
...دننک یمن  كرد  ار  اهتلم  شطع  .دنلفاغ و  تسا ، مالسا  ینارون  ماکحا  تیونعم و  هنشت  تیرشب  هک  يرصع 

نیگنس هفیظو  هب  لمع  تیلوؤسم و  ساسحا  ماجسن و  تدحو و ا  اب  یمالـسا ، نارکفنـشور  دالب و  هعمج ي  همئأ  ابطخ و  املع و  ... 
تیمکاح ذوفن و  هضبق  رد  ار  ایند  دنناوت  یم  مدرم ، يربهر  تیاده 

...دنروآرد نآرق 

یهلا تجح  تسا و  مالسا  ینارون  ماکحا  قیاقح و  هنشت  زورما  ایند  هک  منک  یم  دیکأت  اددجم  نم  ... 
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.تسا هدیدرگ  مامت  نویناحور  املع و  رب 

...؟ تسا هدـنام  دروم  یب  ياهندرک  هیقت  نتـسشن و  هناخ  رد  تاشامم و  توکـس و  يارب  يا  هناهب  هچ  نیا و  زا  رتـالاب  یتجح  هچ  ... 
.درذگ یم  راک  زا  راک  دننک ، لمع  رید  رگا  مالسا  دهعتم  تیناحور  املع و 
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مارآ تکاـس و  ناگـشیپ  تیاـنج  ملظ  ناراکمتـس و  متـس  ربارب  رد  هک  تسا  هتفرگ  ناـمیپ  اـملع  زا  دـنوادخ  هک  تسا  نـیا  هـن  رگم 
؟ دننامن

مالـسا داد  هب  ناققحم ، نارکفنـشور و  املع و  دـیاب  سپ  دنتـسه ؟ نیمز  رب  نیموصعم  ناربمایپ و  تجح  اـملع ، هک  تسا  نیا  هن  رگم 
...دنهد تاجن  تسا ، هدش  شریگنماد  هک  یتبرغ  زا  ار  مالسا  دنسرب و 

تلم نیدالوپ  هدارا  مزج و  مزع  و  مالسا ، تیناحور  املع و  يربهر  رادتقا و  هجوتم  اکیرمآ  و  ... 

...دیدرگ یمالسا  لدع  ماظن  هب  ندیسر  لالقتسا و  يدازآ و  بسک  يارب  ناریا 

لئاسم رد  دوخ  هدننک  نییعت  هدنزاس و  شقن  ییاراک و  زا  ارثکا  یمالسا  کلامم  نویناحور  هکلب  اهروشک ، مدرم  اهنت  هن  هنافسأتم  ... 
کینکت ندمت و  رصع  رد  هک  دننک  یم  روصت  .يدام  ياهتشادرب  تاءاقلا و  زا  رثأتم  و  دنتسه ، ربخ  یب  یللملا  نیب  ياهتسایس  زور و 

، يدام ياهتفرشیپ  یملع و  تالوحت  تعنص و  و 

یمالـسا بالقنا  يزوریپ  هّللادـمح  هب  هک  تسا ! هدـنام  زجاع  اهروشک  هرادا  زا  مالـسا ، هّللاب  ذوعن  تسا و  هدـش  مک  تیناحور  ذوفن 
...دومن تباث  ار  تاروصت  نیا  فالخ  تیناحور  يربهر  هب  ناریا 

تلاخد اب  تسا و  هدومنن  افتکا  هرمزور  لئاسم  رکذ  ظعو و  هباطخ و  هب  طقف  ناریا  تیناحور  هک  ... 

ار مالسا  تیناحور  تیریدم  تردق و  تسا  هتسناوت  ناهج ، دوخ و  روشک  یسایس  لئاسم  نیرتمهم  رد 

ناشورف ملع  دهعت و  یب  ناراکشزاس  توکس و  هب  نیلیاق  همه  يارب  یتجح  مامتا  ...دراذگب و  شیامن  هب 

...لمع یب 

، نامورحم یماح  ِرازگتمدخ  تلود  نویناحور و  املع و  زا  رکشت  نمـض  اج  نیا  رد  هک  يا  هتکن  نیرخآ  و  تیناحور : نتـسیز  هداس 
هداس هلأسم  میامن  دیکأت  نآ  رب  منک و  ضرع  رکذت  باب  زا  دیاب 

نازیزع نادنزرف و  همه  زا  ریپ  ردپ  کی  ناونع  هب  هناعـضاوتم و  نم  هک  تسا ، مالـسا  دهعتم  تیناحور  املع و  ییارگدهز  نتـسیز و 
غیلبت گرزب و  روشک  کـی  هرادا  تسا و  هداـهن  تنم  نویناـحور  اـملع و  رب  دـنوادخ  هک  یناـمز  رد  هک  مهاوخ  یم  دوـخ  یناـحور 

هک ایند  قرب  قرز و  تالمجت و  هب  شیارگ  زا  دـنوشن و  جراخ  دوخ  تیناحور  ّيز  زا  تسا ، هدومرف  لوحم  نانآ  هب  ار  ءایبنا  تلاسر 
تیناحور و نأش  نود 

ایند و يارب  تیناـحور و  يارب  يرطخ  تفآ و  چـیه  هک  دنـشاب  رذـح  رب  دـننک و  زیهرپ  تسا ، ناریا  یمالـسا  يروهمج  ماـظن  راـبتعا 
دوخ ییارگدهز  ناحتما  مالسا ، دهعتم  تیناحور  هّللادمحلا  هک  تسین  ایند  ریـسم  رد  تکرح  هافر و  هب  هجوت  زا  رتالاب  نانآ ، ترخآ 

نارادلعـشم نیا  هرهچ  ندرک  راد  هشدـخ  يارب  نیا  زا  دـعب  تیناـحور ، مالـسا و  هدروـخ  مسق  نانمـشد  اـسب  هچ  یلو  تسا ، هداد  ار 
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...دنوش یمن  قفوم  هّللاءاش  نا  هک  دنزاس  دراو  همطل  نانآ  رابتعا  هب  يا  هژوس  نیرتمک  اب  و  دنوش ، راک  هب  تسد  رون ، تیاده و 

ار یمالـسا  ياهتموکح  يرابرد  ياهدـنوخآ  اهامن و  یناحور  رطخ  تّما  ماما  يرابرد : ياملع  کسنتم و  نالهاج  اـهامن ، یناـحور 
نیا رطخ  هک  هدرک  ناـشنرطاخ  تسا و  هدومرفن  توکـس  ریطخ  رما  نیا  زا  یخیراـت ، مهم  ماـیپ  نیا  رد  دـنک و  یم  دزـشوگ  هراومه 

ناراوخناهج و فیدر  رد  هورگ 
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: تسا ناقفانم 

، نوگاـنوگ ياـه  هرهچ  اـهریوزت و  اـه و  هلیح  هب  تشاد و  دـنهاوخن  مارآ  نیا  زا  دـعب  اـهتلم  نانمـشد  ناراوخناـهج و  املـسم  هک  ... 
نیطالس ناگدشریجا  يرابرد و  ياهدنوخآ  اهامن و  یناحور  و  دنوش ، یم  کسمتم 

و ناناملـسم ، حالـس  علخ  يارب  دـنروآ و  یم  ور  فرحنم ، طلغ و  ياهتـشادرب  اهریـسفت و  اه و  هفـسلف  هب  نیقفانم ، ناـیارگ و  یلم  و 
.دننز یم  تسد  يراک  ره  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تّما  رادتقا  تّهبا و  تبالص و  هب  ندز  هبرض 

دیابن تئارب  نالعا  ییامیپهار و  تارهاظت و  راعـش و  هب  ار  همظعم  هبعک ي  قح و  هناخ  تسادق  هک  دنیوگب  کّسنتم  نالهاج  اسب  هچ 
...مزر ییارآ و  فص  نادیم  هن  تسا  رکذ  تدابع و  ياج  جح  تسکش و 

تاملک تالئاطال و  نتفگ  نتشون و  ياج  هب  ...یمالسا و  ياهروشک  نویناحور  املع و  هب  عجار  ... 

ققحت و هب  نیملسم  فوفص  رد  قافن  داجیا  مالسا و  لئاسم  هب  نافعضسم  ندرک  نیبدب  و  روج ، نیطالس  يانث  حدم و  زیگنا و  هقرفت 
...دنرامگ تمه  مالسا  ینارون  ماکحا  رشن 

مالسا ینارون  ماکحا  میرک و  نآرق  نتشاد  اب  هک  تسین  روآ  گنن  یمالسا  ياهروشک  ياملع  يارب  ایآ 

دوش و هدایپ  نانآ  ذوفن  تحت  یمالـسا  کـلامم  رد  رفک ، تاررقم  ماـکحا و  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  همئأ  مرکا و  ربماـیپ  ّتنـس  و 
نتگنـشاو ای  نیلمرک  نارذگتـسایس  ددرگ و  ارجا  مالـسا  یعقاو  ناـفلاخم  ریوزت و  روز و  رز و  ناـبحاص  هدـش ي  هتکید  تامیمـصت 

...؟ دننک رداص  یمالسا  کلامم  يارب  لمعلاروتسد 

ناشورفایند هب  نید  اهامن و  یناحور  و  اه ، هرهچ  ود  اتسار  نیا  رد  ...دهعتم و  ياملع  هب  هیصوت  رد  ... 

نایوگ قلمت  ءوس و  ياملع  هک  دنهدن  هزاجا  دننارب و  دوخ  توسک  زا  دوخ و  زا  ار  ناگدننک  لاقو  لیق  و 

يونعم تیعقوم  تلزنم و  زا  دننک و  لیمحت  مدرم  رب  یمالسا  ياهتما  يونعم  ناربهر  نایاوشیپ و  ياج  هب  ار  دوخ  نارگمتـس ، هملظ و 
...دننک هدافتسا  ءوس  مالسا ، ياملع 

یمالـسا عماوج  هجوتم  يرابرد ، ياهدنوخآ  ءوس و  رودزم و  ياملع  هیحان ي  زا  هک  یمیظع  رطخ  زا  دیاب  مالـسا  دـهعتم  نویناحور 
تموکح هک  دنتسه  ناربخ  یب  نیا  هک  ارچ  دنیوگب  نخس  تسا  هدش 

نازرابم و رفک  قیسفت و  هب  موزل  عقاوم  رد  و  عنم ، دوخ  هقح  قوقح  يافیتسا  زا  ار  نیمولظم  و  هیجوت ، ار  هتسباو  نارس  ِملظ  نارئاج و 
تاجن ناشورف  نید  نالهاان و  نیا  تملظ  هَرَش و  زا  ار  یمالـسا  ياهتلم  همه  دنوادخ  هک  دنهد  یم  مکح  ادخ ، هار  رد  ِناهاوخیدازآ 

.دهد

زا شیب  ِتصرف  اجنیا  رد  دراد و  باتک  کی  نتـشون  هب  زاین  یمالـسا  بالقنا  روشنم  نیا  یخیرات و  ماـیپ  نیا  لـیلحت  هبزجت و  يراـب 
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...تسین هراشا  کی 
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نآ زا  نافعضتسم  ناناملسمراظتنا و  ناهج و  رد  یمالسا  ناریا  عضوم  . 8

یهار دوخ ، ررقم  تقو  زا  ریخأت  هام  ود  اب  نآ  زج  یپاچ و  تالکـشم  ظاحل  هب  لاس 66  هرامش  نیرخآ  هوکشم  هلجم  زا  هرامـش  نیا 
رظن يدایز  دودح  ات  هک  تفرگ  ماجنا  يراک  تشگ و  قیفر  قیفوت  دح  نیا  ات  هک  ساپس  ار  يادخ  لاح  نیع  رد  .ددرگ  یم  هناخپاچ 

هک روط  نامه  دـیدرگ  ام  قیوشت  یمرگلد و  ثعاب  نانآ  ریدـقت  قیوشت و  ياه  همان  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  نارظنبحاص  ناـققحم و 
.تسا ام  هجوت  ثعاب  ساپس و  هیام  ناشتاداقتنا  اهییامنهار و 

تشذگ هک  یلاس 

زا لامالام  ناریا  یمالسا  بالقنا  یمالسا و  يروهمج  يارب  نآ  زا  شیپ  ياهلاس  دننام  هتشذگ  لاس 

رگـشالت و هتـساخاپب و  یتما  يارب  اهیماکان  اهیداش و  اهینیریـش و  اهیخلت و  رارمتـسا  عباتت و  یلاوت و  نیا  .دوب  نیریـش  خلت و  ثداوح 
يزوریپ زا  سپ  بالقنا  هک  تسا  یعیبط  يرما  هدرتسگ ، میظع و  یبالقنا 

تقاط تالکشم  اب  هراومه  دیاب  دراد و  شیپ  رد  زارفو  بیـشن  خالگنـس و  زا  رپ  زارد و  سب  یهار  يزوریپ ، زا  شیپ  ياهزور  دننام 
.دنک مرن  هجنپ  تسد و  اسرف 

لاح رد  زیگنارب و  نمشد  دوخبدوخ  دنک و  یم  دیدهت  ار  عورـشمان  عفانم  تازایتما و  نوگرگد و  ار  اهرایعم  نیتسار ؛ بالقنا  ًالوصا 
، لطاب نانخس  لابق  رد  یمالسا  بالقنا  .تسا  نابیقر  اب  يّدحت 

نیا تسین و  یمالـسا  بالقنا  لقاال  اـی  تسین و  بـالقنا  دـشابن  رگا  تسا و  زیتس  رد  لـطاب  اـب  هفقو  یب  دراد و  ناـبز  رب  قح  ینخس 
هدوب و زیوالگ  رگیدـکی  اب  هراومه  هک  تسا  ناطیـش  نامحر و  دونج  و  رـش ، ریخ و  نایهار  و  لطاب ، قح و  نایماح  یگـشیمه  ِّتنس 

، دراد همادا  تمایق  مایق  ات  هار ، نیا  دوب و  دنهاوخ 
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: انالوم لوق  هب  تسا و  لطاب  قح و  یتشآ  یبالقنا و  تکرح  نایاپ  ینعم  هب  نآ ، رد  فقوت  دوکر و 

روش بآ  نیریش و  بآ  نیا  تسا  گر  گر 

روص خفن  ات  دور  یم  قیالخ  رد 

: يروهال لابقا  لوق  هب  و 

میرادن مارآ  هک  مینآ  زا  هدنز  ام 

تسام مدع  ام  یگدوسآ  هک  میجوم 

.تسا زوریپ  قح  ماجنارـس ، اما  تسا  لطاب  ِنآ  زا  رهاظ  تروص  هب  یهاگ  قح و  ِنآ  زا  یبایماک  يزوریپ و  یهاگ  مئاد ، دربن  نیا  رد 
نیذَّلا   ُ هّللا َمَْلعَِیل  ِساَّنلا َو  َْنَیب  اُهلِوادـُن  ُماّیْألا  َکـِْلت  ُُهْلثِم َو  ٌحْرَق  َمْوَْقلا  َّسَم  ْدَـقَف  ٌحْرَق  ْمُکْـسَسْمَی  ْنِا  : » دـیامرف یم  نآرق  هنیمز  نیا  رد 

«. (1) َنیِملاَّظلا ُّبُِحی  ال    ُ هّللاَو َءادَهُش  ْمُْکنِم  َذِخَّتَی  اُونَمآ َو 

روشک ياهدادـیور  ثداوح و  سوؤر  یماظن و  یـسایس و  داعبا  رب  یلـصا ، ثحب  همدـقم  باب  زا  هاتوک  مک و  تصرف  نیا  رد  نونکا 
عضوم نشور ، روطب  ادعب  ات  مینک  یم  ارذگ  يرورم  ریخا  ياههام  رد 

.مینک وگزاب  دنراد  نآ  زا  ناهج  نافعضتسم  یّلک  روطب  ناملسم و  مدرم  هک  يراظتنا  مالسا و  ناهج  رد  ار  یمالسا  ناریا  ینونک 

دوخبدوخ دنـشک  یم  هک  ییاه  هشقن  دـننیب و  یم  نآ  يارب  یمالـسا  بالقنا  نانمـشد  هک  یناشیرپ  ياـهباوخ  اـهثحب ، نیا  لـالخ  رد 
ینونک عضوم  تسرد  تخانش  تشادرب و  رد  زین  دوخ  نیا  هک  دش  دهاوخ  المرب 

دـعاسم و لماوع  نمـشد و  تسود و  ات  دـننک و  یم  نییعت  ام  ناتـسود  نانمـشد و  ار  ام  یقیقح  عضوم  اریز  تسا  مهم  رایـسب  ناریا ،
ياههار کیرات و  نشور و  ياهقفا  روآ و  سأی  شخبدیما و  ياههاگرظن  ینوبز و  فعض و  يزوریپ و  حتف و  ياه  هنیمز  فلاخم و 

حیحص یبایزرا  دوشن ، مولعم  نایز  دوس و 

.دنام دنهاوخ  موتکم  لوهجم و  نانچمه  تسه  نآ  زا  هک  یتاراظتنا  تاعقوت و  اعبط  دشاب و  یمن  روسیم  ناریا  ینونک  تیعقوم 

یماظن دُعب  رد 

يزوریپ دـنچ  نارهم و  يریگ  سپاو  ناریا  فرط  رد  هلمج  نآ  زا  داد ؛ خر  یمیظع  تّـالوحت  گـنج ، ههبج  رد  هتـشذگ  لاـسکی  رد 
ناگوان ندرک  دراو  نمشد  يوس  زا  اّما  .تشاد  لابند  هب  ار  یناج  یلام و  یناگمه  جیسب  هک  دوب  هد » رجفلاو   » همه سأر  رد  رگید و 

سراف و جیلخ  رد  زاجح  میژر  تیوک و  اکیرمآ و  راکشآ  يراکمه  کی  هب  ماجنارس  هک  دوب  سراف  جیلخ  رد  شناتـسود  اکیرمآ و 
نیا نمـشد  هچ  رگ  دـیدرگ ، یهتنم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هب  ایرد  اوه و  نیمز و  زا  كرتشم  ياـهورین  نیا  موجه  و  واـف »  » هقطنم

نامزمه موجه  هک  تسین  ناهنپ  یسک  رب  اّما  دراذگ  یم  دوخ  صخش  باسح  هب  ار  يزوریپ 
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ياـهرتپوکیله نیمز و  رد  ناـیبوب  هریزج  هار  زا  تیوـک  تکرـش  و  اـیرد ، رد  ناریا  ياـهقیاق  یتـفن و  ياهوکـس  هب  اـکیرمآ  ناـگوان 
دنچ هک  رصم  لییارسا و  یتبرض  يورین  تکرش  یتیاور  هب  انب  اوه و  رد  اکیرمآ 
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نتفرگ راـکب  نمـشد ، يوـس  زا  نینچمه  .درک  نشور  ار  يراـکمه  نیا  داـعبا  همه  اـهنیا  دـندش ، هداـیپ  نـیرحب  رد  نآ  زا  شیپ  زور 
.دروآ رطاخ  هب  دیاب  ار  رگید  طاقن  واف و  هچبلح و  رد  ییایمیش  ياهبمب  مق و  نارهت و  هلمج  زا  اهرهش  يورب  یسور  ياهکشوم 

یسایس دُعب  رد 

روهمج تسایر  یتسرپرس  هب  یمالسا  يروهمج  تأیه  تکرش  اب  ناریا  یساملپید  لاّعف  تکرح  زا  دیاب  تسخن  یـسایس ، دُعب  رد  اما 
یمالـسا و بالقنا  ياهنامرآ  فادـها و  یـسایس  تکرح  نیا  درک ؛ داـی  لـلم  ناـمزاس  یمومع  عمجم  هسلج  رد  ناـشیا  ینارنخـس  و 

ياه هناسر  رد  ار  ناریا  قحب  عضوم 

، اپورا اکیرمآ و  ياهنویزیولت  ویدار و  نامز  نآ  ات  امّلـسم  .تشاذـگ  ناهج  یمومع  راکفا  يرواد  ضرعم  هب  قرـش  برغ و  یهورگ 
رد روهمج  سیئر  یبنج  ياه  هبحاصم  .دـندوب  هدرکن  شخپ  ار  قارع  هیلع  ناریا  يواعد  یمالـسا و  بالقنا  زا  یقطنم  لیلحت  ناـنچ 

، ناهج رسارس  ياهروشک  ناراگنربخ  عمج 

ار ناهج  ربخ  یب  لفاغ و  ای  هتفخ و  ياهنادجو  هک  دوب  ینارنخس  نآ  لّمکم  رثؤم و  رایسب  دوخ  هبون  هب  للم ، نامزاس  فقـس  ریز  رد 
.درک شومارف  ار  نآ  بالقنا  شکاشک  رد  ای  تفرگ و  مک  تسد  ار  نآ  دیابن  درک و  رادیب 

نآ دیاب  دوب و  ناریا  قوقح  هب  لوصو  هار  رد  تبثم  یماگ  دوخ  هبون  هب  زین  للم  نامزاس  همانعطق 598 

هنامیکح يریگعـضوم  دوب ؛ هتفر  زواجتم  یئاسانـش  زا  نخـس  نآ ، رد  راب  نیلوا  يارب  اریز  دروآ ، رامـش  هب  یـسایس  تیقفوم  کی  ار 
اهنت تفریذپ و  تسبرد  هن  درک و  در  ار  نآ  هن  هک  ناریا  یمالسا  يروهمج 

.دوب یلیمحت  گنج  هلأسم  لاـبق  رد  ناریا  هنافـصنم  راوتـسا و  قطنم  زا  یکاـح  زین  دـش ، هداـم  نیا  ندرک  هداـیپ  رد  عیرـست  راتـساوخ 
یـسایس ِتکرح  ناوت  یم  ار  سراـف  جـیلخ  رد  اـکیرمآ  روـضح  زا  سپ  ناریا  تلم  هقباـس  یب  ینوـیلیم  ییاـمیپ  هار  لـمعلا و  سکع 

هب ندز  هبرض  امیقتسم  نآ ، فده  هک  دروآ  رامش  هب  يرگید 

.تشاذگ شیامن  هب  یللملا  نیب  رگزواجت  نیا  زا  ار  ام  تلم  هنیک  دقح و  دوب و  اکیرمآ 

هب دیاب  ار  هتشذگ  لاس  نینوخ  هثداح  دندوب ، یسایس  ياهتکرح  افرص  هک  اهنایرج  نیا  زا  شیپ  اما 

شیپ زا  همانرب  کی  یط  زاجح  میژر  اکیرمآ  سانشرس  لماع  تسد  هب  یماظن  دُعب  رد  هک  دروآ  رطاخ 

هب یـسایس ، دـُعب  رد  یهلا  نما  مرح  رد  ادـخ و  هناخ  رد  نمـشد  فرط  زا  یماظن  تکرح  نیا  اـما  تفرگ ؛ تروص  هدـش  يزیر  حرط 
هدرپ سدق  رگلاغـشا  میژر  اب  ًالآم  دادغب و  یقلفع  میژر  اکیرمآ و  اب  میژر  نیا  يراکمه  زا  شیپ  زا  شیب  و  داتفا ، رگراک  ناریا  دوس 
تفرگ ماجنا  ماّدص ، رب  گرم  لییارسا و  رب  گرم  اکیرمآ و  رب  گرم  راعـش  زا  يریگولج  رطاخ  هب  افرـص  هلمح ، نیا  اریز  تشادرب ،

.دش یمن  هجاوم  یلمعلا  سکع  نانچ  اب  یناریا  جاّجُح  فرط  زا  يرگید  راعش  ره  امّلسم  و 
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نیا ناسر  مایپ  یجاح  مین  نویلیم و  کی  زا  شیب  دـش و  ناـیامن  ًـالماک  زاـجح  ناـنارمکح  يرامعتـسا  نیگنن  هرهچ  هعجاـف ، نیا  رد 
يالبرک هعجاف  هب  هیبش  يزیچ  هثداح  نیا  دندوب ؛ مالسا  ناهج  هب  خلت  تیعقاو 

ص:98

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 169 

http://www.ghaemiyeh.com


يوما هخاش  کی  طوقس  هب  درب و  نایم  زا  یّلکب  ار  هّیُما  ینب  ماّکُح  گنر  مک  يوربآ  هک  دوب  ینیسح 

جیلخ واف و  رد  اکیرمآ  قارع -  یماظن  كّرحت  اب  نامزمه   ) زاجح میژر  هطبار  عطق  هک  روط  نامه  .دـش  یهتنم  نایفـسوبا ) نادـناخ  )
تکرـش عنم  نالعا  تفرگ و  تروص  اهراعـش  نآ  زا  يریگولج  هجیتنلاب  و  جـح ، رد  یناریا  جاجح  تکرـش  مدـع  روظنم  هب  سراـف )

، یقلفع يدوعس ، ییاکیرمآ ، هئطوت  زا  دوب و  فده  نیا  لّمکم  زین  سدق ، رگلاغـشا  میژر  فرط  زا  لاسما  جح  رد  ینیطـسلف  جاجح 
؛ تشادرب هدرپ  یلیئارسا 

ندوب یسور  هب  اهسور  فارتعا  يدُعب و  دنچ  يراکمه  نیا  ياتسار  رد  ناریا  ياهرهش  رب  یـسور  ياهکـشوم  باترپ  هک  روط  نامه 
نیا رد  یقرش  تردقربا  نیا  رابگرم  توکس  لاح  نیع  رد  و  اهکشوم ،

توکـس ناریا ، عفاـنم  هب  نآ  موجه  سراـف و  جـیلخ  رد  اـکیرمآ  ناـگوان  روضح  رد  و  قارع ، ییایمیـش  ناراـبمب  دروم  رد  زین  رما و 
ندوبن یلاخ  يارب  افرص  هک  یلاخوت  ياهراعش  زجب   ) ثداوح نیا  ربارب  رد  وکسم 

.تشادرب هدرپ  زین  برغ  قرش و  تردقربا  ود  عیسو  يراکمه  کی  زا  همه  همه و  دوب ) هضیرع 

دوش مامت  تمیق  ره  هب  دشاب و  هچ  ره  مه  لابق  رد  تردـقربا  ود  عفانم  هک  دـش  راکـشآ  هتکن  نیا  اوسر ، راکـشآ و  يراکمه  نیا  زا 
تفه دودح  زا  سپ  يوروش  ياهورین  جورخ  و  اکیرمآ ، يوس  زا  اپورا  زا  درب  نایم  يا  هتسه  ياهکـشوم  ندرک  جراخ  ياهب  هب  ولو 

نیع رد  زادنارب و  نامناخ  نینوخ و  گنج  لاس 

رد عفانم  نیا  ندرک  ادف  ناهج و  رسارس  رد  يرگید  عفانم  عون  ره  زا  نیفرط  تشذگ  و  اهسور ، يوس  زا  ناتـسناغفا ، زا  رمث ، یب  لاح 
نیا هدـش  روط  ره  دـیاب  .تسا  تشذـگ  لـباق  زیچاـن و  رایـسب  دـنراد ، ناریا  یمالـسا  يروهمج  زا  تردـقربا  ود  هک  يا  همهاو  ربارب 

نیفرط ات  دوش  بآ  تردقربا  ود  طباور  رد  دمجنم  ياهخی 

یـشقن هچ  روانهپ ، ناهج  رد  ناوج  بالقنا  نیا  رگم  دننک  جیـسب  یمالـسا  ياپون  بالقنا  نیا  هیلع  ار  دوخ  ياهورین  تحار  لایخ  اب 
؟ دنرب یم  باسح  نآ  زا  ناسکی  روطب  برغ  قرش و  دح  نیا  ات  هک  دراد 

نیا ات  دروآ و  نابز  رب  تسخن  زور  زا  هک  یمالسا » يروهمج  یبرغ ، هن  یقرش ، هن   » راعش نامه  چیه ؛

برغ و قرـش و  تردـقربا  ود  زا  کـی  چـیه  قاذـم  هـب  نخـس ، نـیا  .تـسا  هداتـسیا  نآ  رـس  رب  رگید  تـقو  ره  اـت  امّلـسم  هـظحل و 
هک دنتـسه  ادـص  نیا  ندرک  شوماخ  ددـصرد  تاناکما  مامت  اب  دـنرادن و  ار  نآ  ندینـش  لّمحت  دـیآ و  یمن  روج  نانآ  ناهاوخاوه 

سرد نآ  زا  دنونشن و  فعضتسم  ياهتلم  یمالسا و  ياهروشک  رگید 

.تفرگ سرد  نآ  زا  دینش و  نیطسلف  مورحم  فعضتسم و  ّتلم  هک  روط  نامه  دنریگن ،

هدرک راداو  یمالـسا ، يروهمج  هیلع  يرایمه  ییوسمه و  هب  نانآ  نیب  قیمع  لـباقت  اـهداضت و  همه  اـب  ار  تردـقربا  ود  هچنآ  سپ ،
« یمالسا يروهمج  یبرغ ، هن  یقرش ، هن   » يدُعب هس  راعش  نامه  تسا 
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لّمحت لباق  ام  زا  کی  چیه  يارب  تسین  یبرغ  یقرش و  بالقنا  نیا  هک  نونکا  دنیوگ  یم  نانآ  .تسا 

اّما دننک  یم  لّمحت  ار  برغ  كولب  ندوب  یبرغ  راعش  يوروش  زین  ار و  قرـش  كولب  ياهروشک  ندوب  یقرـش  راعـش  اکیرمآ  .تسین 
« دشوجن راذگب  دـشوج  یمن  ام  يارب  هک  یگید   » فورعم لوق  هب  دـننک و  یمن  لّمحت  هجو  چـیه  هب  ار  یقرـش » هن  و  یبرغ ، هن   » راعش

رصنع نانآ  رظن  زا  راعش ، نیا  هک  صوصخب 

تسایس و ناهج  .تسا  بالقنا  ندوب  یمالسا  رصنع  نآ  دراد و  دوخ  اب  ار  يرگید  كانرطخ  انشآان و 
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تـسا ییادخ  دصرددص  هک  ار  یمالـسا  بالقنا  کی  دـناوت  یم  روط  هچ  تسا ، هّللا  ّدِـض  ناهج  برغ ، قرـش و  رب  مکاح  رابکتـسا 
؟ دشاب هتشاد  یتسیزمه  نآ  اب  ای  دنک و  لّمحت 

دنچ رد  برغ  قرـش و  كولب  ود  زیمآ  حلـص  یتسیزمه  نآ  عبت  هب  و  ناهج ، یـسایس  بُطق  ود  فالتخا  ّلح  همزمز  ام  رظن  هب  يراـب ،
هب فالتخا  طاقن  زا  هطقن  کی  رد  زور  ره  تسا و  تفرـشیپ  لاح  رد  ماگ  هب  ماگ  هک  یمالـسا  بالقنا  لیاوا  زا  ینعی  هتـشذگ ، لاس 

يروهمج ماظن  تابث  رارقتـسا و  زاغآ  نامه  زا  هک  تسا  يا  هشقن  متح  روطب  دـننک ؛ یم  زاـب  ار  روک  هرگ  کـی  و  دنـسر ، یم  قفاوت 
فنژرب اب  ناگیر  ای  رتراک  زا  ّمعا  برغ  قرش و  نارس  يوگتفگ  عوضوم  تسا و  هدش  يزیر  حرط  نآ  اب  هلباقم  تهج  ناریا  یمالسا 

ای

کی چـیه  دـسر  یم  رظن  هب  ناریا ، هیلع  یلیمحت  گنج  هلأسم  رد  هلمج  زا  تسا  هدوب  ناریا  هیلع  يرایمه  لوا ، هجرد  رد  فچابرگ ،
تقفاوم عالطا و  اب  زج  تسا  هتشادنرب  تهج  نیا  رد  یماگ  نیفرط ، زا 

.رگید فرط 

یتفن و ياهوکـس  هب  اکیرمآ  ناگوان  هلمح  ناتـسناغفا ، هلأسم  لـح  دروم  رد  ونژ  سنارفنک  رد  درک  لـصاح  ناـنیمطا  ناوت  یم  ًـالثم 
هب يوروـش  هک  تسا  يا  هوـشر  نیا  .درک  یمن  توکـس  نآ  ربارب  رد  يوروـش  ّـالا  تسا و  هتفرگ  رارق  قـفاوت  دروـم  ناریا ، ياـهقیاق 

يارب مانتیو  هرک و  ياهگنج  نوچمه  تسا  اهسور  يارب  یماد  هک  ناتـسناغفا ، ِّلحنیالو  جنرغب  هلأسم  ضوع  رد  ات  تسا  هداد  اکیرمآ 
يرامعتسا ّلح  هب  يوروش ) ناتسناغفا -  تلم   ) حیحصِّلح زا  هلأسم  دوش و  لح  اهسور  هاوخلد  هب  هلأسم  نیا  اکیرمآ ،

کی زا  شیب  نوخ  دوش و  هتفرگ  هدـیدان  ناتـسناغفا  ناملـسم  زرابم و  تلم  عفانم  قوقح و  دـنچ  ره  دوش  لدـب  يوروش ) اـکیرمآ -  )
.درادن یعنام  دورب  هک  دور  رده  حورجم  هراوآ و  اهنویلیم  یندب  یلام و  تاعیاض  دیهش و  نویلیم 

دوش ثعاب  دـنچ  ره  دـیادزب و  اهـسور  هرهچ  زا  ار  ندوب  یتسیلاـیرپما  ّدـض  ِکـسام  يوروش ، اـکیرمآ -  يراـکمه  نیا  دـنچ ، ره  و 
هتشاد ینادقتعم  یعقاو و  هاوخاوه  رگا   ) ناهج رد  اهسور  ناهاوخاوه 

ّتلم عفانم  هیلع  اراکشآ  ناش  یـسایس  دشُرم  بُطق و  هک  دننیب  یم  نیعلا  يأرب  اریز  دنرادرب  دوخ  صالخا  داقتعا و  زا  تسد  دنـشاب )
دنسرب هجیتن  نیا  هب  نادیرم ، نیا  دنچ  ره  و  تسا ، هتفرگ  رارق  يوسکی  رد  دوخ  نمشد  اب  ناریا ، ياپون  بالقنا  ای  ناتسناغفا و  مولظم 

تسیلایرپما و تبـسن  کی  هب  ود  ره  دنتـسه ، هّکـس  کی  يور  تشپ و  مسیلایـسوس ، يراد و  هیامرـس  ياهوگلا  اکیرمآ  سور و  هک 
.دنشُک فیعض  یمدرم و  دض 

بالقنا رطخ  ربارب  رد  اما  دوش  یم  مامت  نارگ  رایسب  اهسور  يارب  یعونصم  يوربآ  نیا  نداد  تسد  زا 

وربآ نیا  راذگب  تسین  نآ  زا  يا  هراچ  دروخ ) یم  مشچ  هب  زین  يوروش  ناناملسم  لخاد  هب  نآ  تیارس  زا  ییاه  هناشن  هک   ) یمالـسا
.دور دابرب 

نتـشادهگن الاب  تفن و  ياهب  ندروآ  نییاپ  يارب  زاجح ، ییاکیرمآ  میژر  يراشفاپ  ینایمرداپ و  اب  کپُوا  وضع  ياهروشک  يراـیمه 

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


ریسفت رد  ار  نآ  مه  یس  یب  یب  هک  روط  نامه  زین ، یتفن  تارداص  نازیم 
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رالد اهنویلیم  ثعاب  لمع  نیا  دنچ  ره  تسا  ناریا  یمالسا  يروهمج  داصتقا  هیلع  يراکمه  زا  يرگید  هحفص  هتفریذپ  دوخ  یـسایس 
دشاب زاجح  دوخ  یتح  تفن و  ناگدننکرداص  رب  زور  ره  رد  نایز 

.درادن یعنام 

اب هطبار  رد  میهاوخ  یم  ناریا ، هیلع  نانآ  رامقا  برغ و  قرـش و  ياه  هئطوت  راکـشآ و  ناـهنپ و  ياـهتکرح  نیا  ندرمـشرب  زا  يراـب 
: میریگب هجیتن  دنچ  تسا  ام  یلصا  ثحب  زا  یمین  هک  ناهج  رد  ناریا  ِعضوم 

دراد هدهع  هب  ار  هدمع  شقن  اه  ههبج  رد  ییامن  تردق   - 1

، ناهج سایقم  رد  مینک  یم  رّوصت  ام  هچنآ  زا  شیب  دربن  ياه  ههبج  رد  ام  فک  رب  ناج  ناناوج  شالت 

، لکیه دننام  یناسک  یتح  برغ و  قرش و  نارادمدرس  .تسا  هدیدرگ  ناشبانذا  اهتردقربا و  تشحو  فوخ و  ثعاب  دراد و  تیمها 
گنج نیا  رد  ناریا  رگا  دنیوگ  یم  احیرص  يرصم  فورعم  سیون  همانزور 

نیا يـالب  رپـس  قارع ، اـهنت  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  ینعم  داـتفا ، دـنهاوخ  رطخ  هب  سلطا  سوناـیقا  اـت  برع  ياـهتلود  دوش ، زوریپ 
، يدوعس نامکاح  یثعب ، میژر  نیا  طوقس  اب  تسا و  هدناشن  تسد  ياهتلود 

گنج هنحـص  رد  دـیاب  اـهتلود  نیا  همه  ًـالمع  سپ  دروآ  دـنهاوخن  تمواـقم  باـت  نآ ، ربارب  رد  سنوت  شکارم و  رـصم ، تیوـک ،
.دنهد همادا  دوخ  تایح  هب  دنناوتب  ات  دنبای  روضح 

هتفگ قارع  تیامح  هب  ناریا  هیلع  اهتلود  نیا  جیسب  روظنم  هب  افرص  نخس ، نیا  تسا  نکمم  هچ  رگ 

کی زا  تسین و  ثبع  هتفگ  نآ  هک  تسا  لیلد  یمالسا ، ماظن  يرارقرب  يارب  قطانم  نیا  رد  ناملسم  ياهتلم  یگدامآ  اّما  دشاب ، هدش 
.تسا رادوخرب  یتیعقاو  عون 

دنز یم  مشچ  ام  زا  لیئارسا  - 2

لاح رد  زوربزور  ناریا  بالقنا  زا  سپ  هک  سدق ، رگلاغشا  میژر  هب  برع  ياهتلود  یکیدزن  همهنآ  زا 

نیا زا  لیئارـسا  امّلـسم  درب ، یپ  اه  ههبج  رد  اـم  تمواـقم  يورین  دربراـک  هب  بـالقنا و  نیا  تُّهبُا  تمظع و  هب  دـیاب  تسا ، شرتسگ 
همیخ اهخوک و  اه و  هناخ  لخاد  ات  يو  شوگ  خیب  رد  یمالسا  بالقنا  جوم  هک  یلاح  رد  دسرتن ؟ نآ  زا  ارچ  دنز ، یم  مشچ  تردق 

یناسک تسا ، هدرک  جیـسب  ار  ینانبل  هّللا  بزح  ناوج  نارازه  لیئارـسا  یگیاسمه  رد  زین  هتفای و  هار  نیطـسلف  فعـضتسم  مدرم  ياه 
دبلاک رد  يا  هزات  حور  کنیا  و  دـندرک ، یم  یـسایس  تیمورحم  ساـسحا  ناـنبل  ینوراـم  تموکح  راـشف  ریگرد  زارد  یناـیلاس  هک 

، نانآ

ورملق رد  ار  هدمع  شقن  دنزیرب و  نوریب  دوخ  روشک  زا  هظحل  کی  رد  ار  اکیرمآ  هسنارف و  مزینویهص و  نامجاهم  دنتسناوت  هدیمد و 
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.دنریگ تسدب  هقطنم 
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دنراد همهاو  ام  زا  اهتردقربا  - 3

رگید گنج ، نیا  رد  ناریا  يزوریپ  اب  تسا و  هتخادـنا  رطخ  هب  سراف  جـیلخ  رد  ار  اهتردـقربا  عفانم  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  امّلـسم 
یـسایس يداصتقا و  تایح  نایرـش  نیت و  گر و  عطق  هلزنم  هب  نیا  و  دنام ، یمن  یقاب  سراف  جـیلخ  رد  نانآ  يارب  یمدـق  ياج  یتح 

، ددرگ یم  رداـص  هاربآ  نیا  زا  اـبترم  هدـش و  هریخذ  ناـهج  زا  هطقن  نیا  رد  ناـهج  تـفن  دـنیوگ 80 % یم  ناسانـشراک  .تسا  نانآ 
ار قارع  ناریا و  گنج  رد  یفرط  یب  کسام  درخب و  دوخ  هب  یللملا  نیب  حطس  رد  ار  ییاوسر  نیا  اکیرمآ  هک  دراد  شزرا  نیاربانب ،

هدش مالعا  یفرط  یب  اب  ار  اه  شکتفن  زا  تیامح  هناهب  هب  سراف  جـیلخ  رد  اکیرمآ  تلاخد  مه  رجنیـسیک  یتح  هک  دریگرب  هرهچ  زا 
هاـگولگ هک  میربـب  یپ  رتـهب  دوخ  عضو  راـک و  تیمها  هب  دـیاب  اـم  سپ  .دـندادن  شوگ  وا  فرح  هب  یلو  تسناد  ریاـغم  روـشک  نیا 

.دناهرب ام  تسد  زاار  دوخ  هدش  تمیق  ره  هب  دهاوخ  یم  رامعتسا  .میراد و  تسد  رد  ار  رامعتسا 

تسین قارع  اهنت  گنج  رد  ام  فرط  - 4

یقرـش و زا  معا  راوخناهج  ياهتردـقربا  لوا  هجرد  رد  هکلب  تسین  هدوبن و  قارع  اهنت  گـنج  نیا  رد  اـم  فرط  هک  مینک  رواـب  دـیاب 
نانآ همه  ربارب  رد  ار  دوخ  عضوم  دـیاب  دـنگنج ، یم  ام  اب  هک  دنتـسه  هقطنم  رد  ناـنآ  هدـناشن  تسد  ماّـکُح  دـعب  هجرد  رد  یبرغ و 

.مینک لمع  میرادرب و  ماگ  تیعقوم  نیا  يوسمه  مینک و  كرد  ًالماک 

دنتسین ام  اب  اج  همه  ام  ناتسود  - 5

ار نانآ  ناوت  یمن  دنراد  هناتـسود  یـشور  ام  اب  ارهاظ  هک  یبرع  ریغ  یبرع و  دودعم  یمالـسا  ياهروشک  یتح  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
تحلـصم .دنتـسه  تسود  شا  یـسایس  عضاوم  زا  يا  هراپ  رد  ناریا  اب  نانآ  هکلب  تسناد  یمالـسا  يروهمج  ماظن  یماح  دصرددص 

مه دیاش  و  دنیامن ، لمحت  ار  ام  هدومن و  تاشامم  ام  اب  لقاال  ای  دنشاب و  تسود  ام  اب  ناشنانمشد  لابق  رد  هک  تسا  نآ  نانآ  یسایس 
: مینک یم  هیجوت  نینچ  ار  يریگ  عضوم  نیا  تلع  میربب  مان  یصاخ  روشک  زا  هکنیا  نودب  ام  .دننک  راتفر  هناقفانم 

ياراد نانآ  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  ینعم  یبرغ ، یقرـش و  مه  ای  یبرغ و  ای  دنتـسه  یقرـش  ای  عقاو  رد  اهروشک  زا  لـیبق  نیا  لوا - 
یمالسا يروهمج  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنتسین و  یّلقتسم  تسایس 

ياهتردق ّدض  عقاو  رد  هکلب  لقتسم و  ًالماک  برغ  قرش و  كولب  ود  ربارب  رد  و  یبرغ ، هن  تسا و  یقرـش  هن  هک  دنز  یم  دایرف  ناریا 
رد ام  اب  یطیارـش  ره  رد  اج و  همه  دـنناوت  یم  روطچ  تسود ، ياهتلود  نآ  تروص ، نیا  رد  تسا ، ناهج  يرامعتـسا  يرابکتـسا و 

دربن رگنس  کی  هب  دسرب  هچ  یسایس ، عضوم  کی 

، دنوش یمن  عمج  مه  اب  ود  نیا  و  طرشب ال ) ام  دناء و  یش  طرشب  نانآ   ) یملع حالطصا  هب  و  دنریگ ؟ رارق 
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تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 176 

http://www.ghaemiyeh.com


عمتجی  ) هک تسا  طرـشب ) ال   ) نآ املع  لوق  هب  .دنیوگ  یم  یلب )  ) ود ره  هب  ای  یکی  هب  نانآ  میئوگ و  یم  هن »  » تردـقربا ود  ره  هب  ام 
.قلطم هن  دنا  طورشم  قفاوم  ام  اب  نانآ  سپ  طرش .) فلا  عم 

هن یقرـش و  هن  ام  دـننام  هتـشاد و  یکرتشم  یـسایس  عضوم  ام  اب  دـصرددص  تسود  ياـهروشک  نیا  زا  یخرب  مه  رگا  اـضرف  مود - 
ماظن ینعی  میراد  دـیکأت  نآ  يور  ام  هک  یموس  رـصنع  رد  نانآ  زا  کـی  چـیه  متح ، روطب  اـما  تسا ) دـیعب  یلیخ  هک   ) دنـشاب یبرغ 

ماظن اریز  دنتسین  عضوم  مه  ام  اب  یمالسا ، تموکح 

.تسا هدشن  انب  ینامسآ  نیناوق  مالسا و  ساسا  رب  تسا و  ناهج  دوجوم  ياهماظن  وریپ  نانآ ، یتموکح 

بالقنا زا  دنتـسه و  مه  فلاخم  ًهعیبط  هک  دنـشاب  یمن  فرط  یب  ای  وسمه و  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  اب  اهنت  هن  تباب  نیا  زا  نانآ ،
نیا اهدادـیور ، ثداوح و  رد  ناـنآ  راـتفر  دـننک ؛ یم  يریگولج  دوخ  ياـهروشک  نورد  هب  نآ  ذوـفن  زا  دـنراد و  تشحو  یمالـسا 

، موکحم ار  ام  نمشد  یلیمحت ، گنج  رد  ًالثم  دنک ، یم  نشور  ًالماک  یمالسا ، يروهمج  لابق  رد  ار  نانآ  طورـشم  تقفاوم  عضوم 
رد اّما  .دـننک  یم  در  یناریا  ياهقیاق  یتفن و  ياهوکـس  هب  سراف  جـیلخ  رد  ار  اکیرمآ  هلمح  دـنهد ، یم  يرای  ًالمع  ای  اظفل  ار  اـم  و 
هک یبیل  هیروس و  ياهروشک  رد  ًالثم  هک  تسا  هدروخن  ام  شوگ  هب  نونکات  دننک و  یمن  يراکمه  ادـبا  ناریا  اب  سدـق  یناهج  زور 

تارهاظت و دنهد  یم  ناشن  يدردمه  ام  اب  گنج  رد  نارگید  زا  شیب 

همانزور اهنویزیولت و  ویدار  رد  ار  ناریا  مدرم  یلیئارـسا  دض  تارهاظت  اهییامیپهار و  نیا  رابخا  ای  دـشاب و  هتفرگ  تروص  ییامیپهار 
موجه زا  دـننک  یم  یعـس  ناریا ، اـب  دوخ  كرتـشم  ياـه  هیناـیب  رد  زین  ریازجلا  روشک و  ود  نیا  هوـالعب  دـننک ؛ سکعنم  دوخ ، ياـه 

ریازجلا رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  ماگنه  هک  برع  ناداتسا  زا  یکی  رگید ، هنومن  .دنربن  مان  ناتسناغفا  هب  يوروش  نارگلاغشا 
یکی هکنیا  ات  دندرک  لابقتسا  نآ  زا  مه  اب  ادصمه  تلود  تلم و  تفرگ و  ارف  ار  ریازجلا  مامت  یمالـسا  بالقنا  جوم  تفگ  یم  دوب 
دیناوت یمن  ادرف  امش  عضو  نیا  اب  دینک ؟ یم  هچ  دیراد  دیناد  یم  امش  تفگ  نانآ  نارـس  هب  دمآ و  ریازجلا  هب  زاجح  میژر  يارزو  زا 

دنهاوخ لیکشت  یمالسا  تموکح  دوز  ای  رید  مدرم  دیراد و  هگن  ار  دوخ  تموکح 

ریازجلا رد  نآ  ياهدمآ  یپ  یمالـسا و  بالقنا  زا  تدش  اب  سپ  نآ  زا  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  ریازجلا  تلود  فرح ، نیا  اب  . (1) داد
باجح اب  رتخد  نایوجشناد  لوخد  زا  یتح  و  دروآ ، لمع  هب  تعنامم 

.درک يریگولج  ادیدش  دوب  شرتسگ  لاح  رد  هک  اههاگشناد  هب  یمالسا 

هارمه یمالسا  بالقنا  زاغآ  رد  هک  دوش  یم  لقن  رگید  یمالسا  ياهروشک  زا  يرایسب  هیکرت و  سنوت ، رصم ، زا  تیعضو ، نیا  ریظن 
ياهتلم نایم  رد  نآ  شرتسگ  زا  همهاو  سرت و  دنتفرگ و  هلصاف  نآ  زا  اجیردت  یلو  دنداد  ناشن  نآ  هب  شوخ  يور  زین  اهتلود  اهتلم ،
بالقنا ذوفن  زا  يریگشیپ  تسایس  نیا  لیخرس  نابنج و  هلسلس  ایوگ  تفرگ و  ارف  ار  یمالسا  ياهروشک  نارادمدرس  همه  ناملـسم ،

نورد هب  یمالسا 

تسا يدوعس  ناتسبرع  یمالسا  دض  روشک  ناهج ، رسارس  رد  ناملسم  ياهتیلقا  یمالسا و  ياهروشک 
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.دشاب یم  زین  ییاکیرمآ  مالسا  رادمچرپ  هک 

ص:103

.درک دییأت  ار  هتفگ  نیا  ریازجلا ، ریخا  لاس  هس  ود  ثداوح  - 1
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تسا اهنت  دوخ  طخ  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  - 6

نیا برغو ، قرش  كولب  راوخناهج و  ياهتردقربا  یمالسا و  ياهتلود  اب  هطبار  رد  دش  هتفگ  هچنآ  زا 

روط نامه  اهنت ، ياهنت  تسا  اهنت  یناهج ، تسایس  ورملق  رد  یمالسا  يروهمج  هک  دش  نشور  تقیقح 

اْبیِرَغ ُدْوُعَیَس  اْبیِرَغ َو  ُمالْـسإلا  َءُِدب  دومرف : مرکا  لوسر  .تسا  اهنت  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  روط  نامه  تسا  اهنت  لطاب  ربارب  رد  قح  هک 
.(1)« ُروُکَّشلا َيِدابِع  ْنِم  ٌلِیلَق  َو  : » تسا هدومرف  مه  ادخ  ِءَابَرُْغِلل  یبْوُطَف 

ءانثتـسا نودب  اهروشک  همه  رب  مکاح  ياهتـسایس  اهتردق و  نایم  رد  ام  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  ًالماک  خلت  ِتقیقح  نیا  هب  دیاب  يرآ 
فالخرب ییوگروز و  روج و  متس و  مسر  هب  اهتردق  نآ  اریز  میتسه  اهنت 

اب تسا و  دیحوت  دض  كرش  و  تسا ، لطاب  لباقم  هطقن  قح  و  لدع ، ِلباقم  هطقن  روج  ملظ و  و  دنا ، هدمآ  راک  يور  یهلا ، تاررقم 
.دنوش یمن  عمج  مه 

نیا هب  ملع  اب  سکع ، هب  ریخ ، .میربب  مه  تسود  ياهتلود  زا  یتح  میهد و  گنج  نـالعا  همه  اـب  اـم  هک  تسین  نیا  نخـس  نیا  ینعم 
میهاوخ یمن  لیلحت  هیزجت و  نیا  اب  .مینک  باسح  هنالقاع  دیاب  تیعقاو ،

.تخادرپ طباور  عطق  يرگشاخرپ و  هب  هرسکی  دز و  رخآ  میس  هب  دیاب  سپ  مییوگب  ناوردنت  یخرب  دننام 

بانج زا  ییاهینارنخـس  يوضر و  یمالـسا  مولع  هاگـشناد  رد  هجراخ  روما  ریزو  ياقآ  بانج  زا  ینارنخـس  دنچ  بناج  نیا  نونک  ات 
شور نیمه  هراب  رد  دهـشم  هاگـشناد  یمالـسا  فراـعم  تاـیهلا و  هدکـشناد  رد  هناـخترازو  نآ  یگنهرف  طـباور  لـک  ریدـم  ياـقآ 

ار نآ  ما و  هدینش  ناریا ، هجراخ  تسایس  هنامیکح 

يا هنامیکح  یقطنم و  شور  ره  هک  تسا  نآ  هدمع  متسین  قفاوم  تسا  هتـشادن  مه  یبوخ  جیاتن  هک  اهیوردنت  یخرب  اب  میاتـس و  یم 
رگید ياهروشک  زا  دشاب و  نارگید  تسایـس  حیحـص  تخانـش  اب  ام و  یـسایس  ییاهنت  زا  لماک  فوقو  اب  دـیاب  میریگ  یم  شیپ  هک 

.میشاب هتشادن  اجبان  راظتنا 

راوگرزب نآ  ناشخرد  هریس  یهاوگ  هب  مرکا  لوسر  تسا و  یمالسا  ياهتّنس  زا  نارگید  اب  ارادم  شور 

حلُـص تسا  هلمج  نآ  زا  هک  داد  هئارا  ناوت  یم  ار  ترـضح  نآ  یلمع  شور  زا  يرایـسب  دـهاوش  تسا و  ام  يادـتقم  ّتنـس ، نیا  رد 
.ترجه مشش  لاس  رد  هَِّیبیَدُح 

میسارهن ییاهنت  زا  - 7

.(2)« ِِهلْهَأ ِهّلََقل  يدُْهلا  ِْقیِرَط  ِیف  اوُشِحْوَتْسَت  ُساّنلااهُّیأ ال  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  .میشاب  هتشاد  تشحو  دیابن  ییاهنت  نیا  زا  ام 
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طیارش رد  امومع  اریز  دندرک  یم  تشحو  یهلا  ءایبنا  همه ، زا  شیپ  دیاب  ددرگ  یـسک  تشحو  ثعاب  دناوتب  قح  هار  رد  ییاهنت  رگا 
، نادّحوم هلسلس  رس  ءایبنالا و  خیش  میهاربا  .دندرک  مایق  تبرغ  ییاهنت و 

ص:104

.13 أبس /  - 1
.حلاص یحبُص  رتکد  ط .  ص 319 ، هبطخ 201 ، هغالبلا  جهن  - 2
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دیـسارهن و لاح ، نیع  رد  دوب ، هدـش  هصالخ  درف  کی  دوجو  رد  تّما  کی  . (1)« اِتناَق ًهَُّما  َناَک  َْمیِهاَْربإ  َّنإ  : » دوب اـهنت  نآرق  هتفگ  هب 
هللا یلـص  مرکا  لوسر  میورب ؟ رود  هار  ارچ  .داد  همادا  رگید  ياهروشک  رد  لـباب و  دوخ  هاـگداز  رد  دـیحوت  هملک  رـشن  هب  هنت  کـی 

.تفرگ ارف  ار  ندمتم  ناهج  هدمع  شخب  ماجنارـس  هک  داد  لیکـشت  يدیحوت  تموکح  دیحوت ، رـشن  رب  هوالع  ییاهنت  هب  هلآ  هیلع و 
َْنیِذَّلا یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـْیُِرن  َو  : » دـیامرف یم  لیئارـسا  ینب  هدیـشک  جـنر  موـق  دروـم  رد  .تسا  هتفگ  نخـس  رایـسب  هـنیمز  نـیا  رد  نآرق 
.تسا هدیدرگ  لیوأت  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  هب  هک   (2)« َْنِیثِراَْولا ْمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَألا َو  ِْیف  اْوُفِعُْضتْسا 

تسا میلست  زا  ریغ  لوقعم  فاطعنا  - 8

زا فقوت  یتح  ای  سأی  درگ ، بقع  سرت ، نآ  ینعم  تفرگ  شیپ  زیمآ  فاطعنا  لوقعم و  شور  ییاهنت  رد  دـیاب  هک  دـش  هتفگ  هچنآ 
مه هّیقت »  » حیحـص ینعم  هکنیا  امک  تسین ، ندـمآرد ، تعامج  گنر  هب  نتـشادرب و  فدـه  زا  تسد  شزاـس و  و  شیپ ، هب  تکرح 

اب تافلت و  تاعیاض و  نیرتمک  اب  هک  درادرب  ماگ  تمکح  ریبدـت و  اب  فدـه  دربشیپ  رد  ناسنا ، هک  تسا  نآ  دارم  هکلب ، تسین  اهنیا 
نیرت کبس  لّمحت 

درادنرب و قح  زا  تسد  هاگ  چـیه  لاح ، ره  رد  دزادـنین و  هکلهم  رد  ار  دوخ  تهج  یب  و  دـنک ، بسک  ار  جـیاتن  نیرتالاب  تاراسخ ،
.تسا هداد  ترصن  هدعو  دنوادخ  تسا  هانگ  ادخ  يرای  زا  سأی  .ددرگن  سویأم 

رس اسرف ، تقاط  ياهجنر  رایسب و  ربص  زا  سپ  یهلا  ترصن  نیا  اما  دنک  یمن  ْفلُخ  ار  دوخ  هدعو 

يزوریپ هرخالاب  »(3) و  اَنُرْصَن ْمُهَءاَج  اُوبِذُک  ْدَق  ْمُهَّنَا  اوُّنَظ  ُلُسُّرلا َو  َسَْئیَتْسا  اَذإ  یَّتَح  : » دیامرف یم  نآرق  .دسر  یم 

َّنإ َو  َنوروُْصنَْملا ، ُمَُهل  ْمُهَّنإ  َْنِیلَسْرُْملا ، اَنِدابِِعل  اَُنتَِملَک  ْتَقَبَس  ْدََقل  َو  ، » (4)« ...ِْیلُـسُر اَنأ َو  َّنَبَلْغََأل    ُ هّللا َبَتَک   » .تسا ّقح  ِنآ  زا  ییاهن 
.(5)« نوبلاغلا ْمَُهل  انَْدنج 

.دنتسه ام  اب  ناهج  نافعضتسم  ناملسم و  ياهتّلم  - 9

بالقنا لاـبق  رد  ار  ناـهج  نافعـضتسم  ناملـسم و  ياـهتلم  عضو  دـیاب  اـهنآ  یعقاو  عضوم  تخانـش  اـهتلود و  اـب  طـباور  تازاوم  هب 
نامکاح یناهج و  ياهتـسایس  عضوم  رگا  یّلک  روط  هب  .تخانـش  دـیاب  هکنانچ  ار  نآ  فیک  ّمک و  و  درک ، یبایزرا  تسرد  یمالـسا 

تسا نانچ  یمالسا  بالقنا  لابق  رد  یمالسا  ياهروشک 

ناملـسم ياهتلم  عضوم  سکع ، هب  دشاب ، دیابن  هک  تسا  روآ  سأی  نآ  ندرک  وگزاب  و  دراد ، تیاکح  ام  ییاهنت  زا  و  دش ، هتفگ  هک 
لابق رد  ناهج ، دنب  رد  فعضتسم  ياهتّلم  نینچمه  یمالسا و  ياهتیّلقا  و 

مشچ هداد  رارق  نامورحم  زا  تیامح  ار  دوخ  راعش  هک  قرش  تردقربا  هب  ًالومعم  اهتّلم  نیا  .تسا  شخبدیما  رایسب  یمالـسا  بالقنا 
تسا و یلاخ  وت  لبط  اهراعش ، نیا  هک  دنرب  یم  یپ  اجیردت  اّما  دندوب  هتخود 
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.120 لحنلا /  - 1
.5 صصقلا /  - 2

.110 فسوی /  - 3

.21 هلداجملا /  - 4
.173-171 تافاصلا /  - 5
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هداتسیا نآ  رانک  رد  اج  همه  و  تسا ، شُک  فیعض  رگمتس و  برغ  تردقربا  هزادنا  هب  مه  تردقربا  نیا 

یم تسا و  فرط  تبـسن ، کی  هب  تردقربا  ود  ره  اب  هک  دنا  هتـسب  یمالـسا  يروهمج  هب  دیما  اهتلم  نیا  کنیا  .دـیوگ و  یم  روز  و 
داجیا ام  يارب  دوخ  نیا  دنک و  هدایپ  ار  نامورحم  یماح  یهلا  ماظن  دهاوخ 

.میراد ناملسم  للم  ربارب  رد  هک  يا  هفیظو  زجب  دنک ، یم  هفیظو 

روطب و  دنراد ، رارق  رگمتس  هدناشن و  تسد  ياهتموکح  راشف  تحت  ارثکا  هک  ناملسم  ياهتّلم  اّما  و 

يداصتقا یسایس و  ياهراشف  زا  دننک ، یم  لّمحت  ار  گرزب  ياهتردقربا  راشف  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم 

رد هچ  ناملـسم ، مدرم  نیا  هک  تسا  یعیبط  یلیخ  .دـنرب  یم  جـنر  ناشیاهتلود  یبهذـم  ّدـض  كولـس  موسر و  بادآ و  زا  هتـشذگ ،
زا یپرد  یپ  ياهربخ  ایآ  .دننک  تیامح  نآ  زا  دـنزودب و  مشچ  یمالـسا  يروهمج  هب  رگید ، ياهاج  رد  هچ  یمالـسا و  ياهروشک 

؟ تفرگ هدیدن  ناوت  یم  ار  نانآ  یمالسا  ياهتکرح 

هچ و  دیامن ، رظن  فرـص  هبیقروب » بیبح   » دننام عیطم  هدروخلاس و  يرکون  زا  ات  دنک  یم  روبجم  ار  اکیرمآ  تردقربا  هک  ییاهتکرح 
هاش ندرا ، برغم و  رد  نیسح  هاش  نسح و  هاش  رصم ، رد  كرابم  ندز  رانک  هب  راداو  ار  اکیرمآ  ماجنارس ، اهتکرح ، نیمه  هک  مولعم 

تارهاظت نآ  اهتکرح و  نیا  ینعم  ایآ  دـنکن ؟ ناشیاهتّلم ، يوس  زا  نانآ  درط  زا  شیپ  رگید ، ياهاج  رد  نارگید ، زاـجح و  رد  دـهف 
بلج و  کیدزن ، رود و  طاـقن  هب  یمالـسا  بـالقنا  رودـص  رب  لـیلد  سدـق  زور  تبـسانم  هب  اـکیرمآ  اـپورا و  ياـهروشک  رد  میظع 

تیامح

؟ تسین بالقنا  زا  ناناملسم 

ياـهدایرف نیا  میـشاب  هتـشاد  دـیما  دـیاب  اـهتّلم  هب  ضوع  رد  میـشاب ، یکّتم  میناوت  یمن  اـهتلود  هب  اـم  رگا  هک  تسا  لـیلد  همه  اـهنیا 
ياهتلود ياهکنات  پوت و  اهکشوم و  خساپ  ماجنارس  ناملسم ، ياهبلق  هناموصعم ،

رد یمالسا  ماظن  يرارقرب  هار  رد  و  داتفا ، دهاوخ  مدرم  نیمه  تسد  هب  بّرخم  حالـس  همه  نآ  يزور  و  داد ، دهاوخ  ام  هیلع  ار  نانآ 
َّنإ الأ  . » (2)« ٌْبیِرَق ٌحـْتَف  َو    ِ هّللا َنِم  ٌرْـصَن  . » (1)« بیِرَِقب ُْحبُّصلا  َْسَیلَأ  ُحـْبُّصلا  ْمُهَدِـعْوَم  َّنإ   » .دـش دـهاوخ  هتفرگ  راکب  اهروشک  نآ 

.(3)« َْبیِرَق   ِ هّللاَرْصَن

تیامح زا  ضوع  رد  میتسین ، رادروخرب  یـصاخ  فادـها  یمک و  دراوم  رد  زج  اهتلود  اهتردـقربا و  تیاـمح  زا  اـم  رگا  هکنآ  هجیتن 
ام نخس  اریز  قلاخ ، تیامح  میرادروخرب ، یفاک  ّدح  هب  قلاخ  قلخ و 

ادخ قلخ  یماح  ام  هک  قلخ ، تیامح  اما  دنادرگ ، یم  زوریپ  لطاب  رب  ار  قح  ماجنارس ، دوخ  حیرص  هدعو  هب  انب  دنوادخ  تسا و  قح 
فعضتسم مدرم  قوقح  زا  اعقاو  رگید  یماظن  ام  زجب  ناهج  رد  میتسه و 
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دوخ يارب  يربهر  تُما ، ماما  زجب  تسا و  هتخود  مشچ  ام  هب  اهنت  دش ، هتفگ  هک  روط  نامه  مالسا ، ناهج  هوالعب  .دنک  یمن  تیامح 
دروآرب و ار  نیتسار  ناناملـسم  ياهوزرآ  لامآ و  و  دـیامن ، هدایپ  ناهج  رد  دـصرددص  ار  یمالـسا  ماـظن  دـهاوخب  هک  دسانـش  یمن 

.دروآ زاب  يوج  هب  ار  هتفر  بآ  نیا  دنک و  دیدجت  ار  مالسا  هتشذگ  تمظع  دجم و 

ص:106

.84 دوه /  - 1
.13 فص /  - 2
.214 هرقب /  - 3
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دنتسه ام  اب  لدکاپ  نادرمتلود  - 10

اقیرفآ هدیشک  رجز  ياهروشک  صوصخب  برغ  قرش و  ياهروشک  نادرمتلود  نایم  رد  یتح  اهتلم  رب  هوالع  هک  میربب  رطاخ  زادیابن 
یشم فالخرب  هک  دنوش  یم  تفای  یناسک  یمالسا ، ياهروشک  زا  یخرب  و 

ِیشیدنادازآ فاصنا و  ینیب و  نشور  ای  یبهذم و  یصخش  تاداقتعا  مکح  هب  دوخ  ياهتلود  یسایس 

دنهاوخ یمن  ای  دنناوت و  یمن  اهتنم  دنراد ، یمالسا  يروهمج  یسایس  طخ  هب  شیارگ  عون  کی  ینطاب ،

زا یکی  .دننز  یم  مد  نآ  زا  یمالسا  يروهمج  هیاپدنلب  نالوؤسم  اب  یصوصخ  ياهوگتفگ  رد  اهنت  دننک ، راهظا  ار  نآ  یمسر  روطب 
« یبرغ هن  یقرش ، هن   » راعش هنادازآ  هک  دیتسه  امش  اهنت  نیا  : » دوب هتفگ  ام  روشک  نارس  زا  یکی  اب  یـصوصخ  رادید  رد  اقیرفآ  نارس 

منک حرطم  ار  يراعـش  نینچ  راب  کی  نم  رگا  اما  مرب ، یم  تذل  نآ  زا  نم  و  دیا ، هداتـسیا  تردقربا  ود  ره  ربارب  رد  دیهد و  یم  رس 
دوخ تَمِس  رد  دعب  زور 

!!« دوب مهاوخن 

وزرآ دنرب و  یم  تذـل  ام  هیاریپ  یب  ياهراعـش  نیا  زا  قحب و  عضوم  نیا  زا  ناهج  ياهروشک  نالوؤسم  نارـس و  زا  يا  هدـع  املـسم 
نآ ثعاب  ینطاب  شیارگ  نیمه  .دـنریگب  ههبج  دـنهد و  راعـش  هنادازآ  نینچ  دـنناوتب  نانآ ، رب  مکاح  تسایـس  راشف  لاـبق  رد  دـنراد 

.میربب دوس  نآ  زا  میناوتب  ام  ینلع  یمسر و  روطب  هن  یصخش و  یصوصخ و  سامت  روطب  اهانگنت  رد  تسا ك 

ناریا یمالسا  بالقنا  هب  تبسن  یمالسا  بازحا  فاطعنا  - 11

نایرج ود  هب  تبسن  دیاب  بالقنا ، زا  ناملسم  ياهتّیلقا  اهتّلم و  یمومع  یهاوخاوه  تالیامت و  زجب 

هب تبسن  نانآ  دیدش  فاطعنا  فطاوع و  زا  تشاد و  هجوت  رتشیب  مالسا  ناهج  رد  رگید  هورگ  ود  و 

، نایرج ود  نآ  .داد  تبثم  خساپ  نآ  هب  تفرگ و  هرهب  نآ  زا  و  دوب ، ربخ  اب  ًالماک  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ماظن  یمالـسا و  بالقنا 
رساترس رد  فّوصت ، ینافرع و  ياهشیارگ  یمالسا و  بازحا  زا  تسا : ترابع 

.یمالسا ياهروشک 

یبازحا مالـسا ، ناهج  رد  نآ ، اب  نامزمه  ای  يدابآدـسا و  نیدـلا  لامج  دیـس  یـسایس  تکرح  زا  سپ  ریخا ، هلاسدـص  رد  میناد  یم 
، یمالسا تدحو  لوا  .دنا  هدوب  فده  ود  ياراد  ًهدمع  هک  دمآ  دیدپ  یمالسا 

، دنه هراق  هبش  رد  اهتضهن  بازحا و  لیبق  نیا  .یمالسا  تفالخ  مسر  هب  تموکح  ماظن  يرارقرب  مود 

رهاظ یسایس  هصرع  رد  طاقن ، ریاس  اقیرفآ و  یمالسا  ياهروشک  رد  یبرع و  ياهروشک  ریاس  و  رصم ،
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هدیدرگ و

رد یمالـسا  تفالخ  دیدجت  يارب  مئارغلاوبا  تکرح  زا  ناوت  یم  لامجا  روط  هب  ریخا  نرق  مین  رد  .دنا  هتـشاد  يریگـشمچ  ياهتّیلاعف 
رد ءانبلا  نسح  يربهر  هب  نیملسملا  ناوخا  یبهذم  یسایس  تکرح  رصم ،

یلعَالاوبا يربهر  هب  یمالسا  تعامج  تکرح  شدالگنب ، رد  تفالخ  شبنج  یبرع ، ياهروشک  زا  یخرب  ردو  ندرا  نادوس ، رـصم ،
دیمحلادبع خیش  يربهر  هب  ریازجلا  یمالسا  تکرح  ناتسکاپ ، رد  يدودوم 

ص:107
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.درب مان  ار  یمالسا  بازحا  رگید  يدودعم  سور و  ِناتسکرت  یمالسا  شبنج  و  اقیرفآ ، رد  سیداب  نب 

يرارقرب هب  ناهنپ  ای  راکشآ  روطب  سپس  یمالسا و  تدحو  هب  ًالوا  ار  ناناملسم  بازحا ، نیا  همه 

هک یتمظع  دجم و  هتفر و  دای  زا  یمالسا  تیّلم  یموق و  تدحو  دای  هب  ار  ناناملسم  اهتوعد  نیا  .دندناوخ  یم  ارف  یمالسا  تموکح 
ُُمْتنأ َو   » نآرق هتفگ  هب  دیاب  دنتـسه و  دـحاو  تما  ناناملـسم ، هک  ار  یمالـسا  یمیدـق  نامرآ  هتخادـنا ، دنتـشاد  تفالخ  ماظن  هانپ  رد 

.دندرک هدنز  نانآ  لد  رد  دنشاب ، ناهج  رد  رترب  تردق   (1)« َْنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنإ  َنْوَلْعَْألا 

مامز دوب  کیدزن  دندوب و  يوق  يّدج و  رایسب  اهتکرح  نیا  زا  یخرب  هک  میشاب  هتشاد  رطاخ  هب  دیاب 

ياهتکرح و  رصم ، رد  نیملسملا  ناوخا  هلمج  نآ  زا  .دنروایب  تسدب  دوخ  تیلاعف  هقطنم  رد  ار  راک 

، اهتردقربا تیامح  دروم  هنایارگ  یّلم  ياهتکرح  ربارب  رد  اما  دوب  ناتسکاپ  شدالگنب و  یمالسا 

.دندنام ماکان 

رد يو  فالخَا  اما  دوب  یمالسا  افرص  زین  ریازجلا  لالقتسا  يارب  ریازجلا ، رد  سیداب » نبا   » تکرح

ياهتکرح ربارب  رد  رامعتسا  هک  تسا  يدنفرت  نیرخآ  نیا  و  دندرک ، فیرحت  یلم  گنر  هب  یمالسا  هغبص  زا  ار  نآ  يزوریپ ، مدامد 
هک دیامن  یم  افتکا  نیا  هب  دزادنارب ، نب  خیب و  زا  ار  نآ  دـنک و  يریگولج  بالقنا  لصا  زا  دـناوتن  رگا  ینعی  درب ، یم  راکب  یمالـسا 

هدـش هدایپ  رگید  ياهاج  ناتـسکاپ و  يزنودـنا ، اقیرفآ ، رـصم ، رد  اهراب  تسایـس ، نیا  دـیادزب و  نآ  زا  ار  یمالـسا  ّتیـصاخ  لقاال 
بالقنا زاغآ  رد  یّتح  تسا ،

یقافتا نینچ  رگا  زین  نونکا  مه  .دنام  میقع  ناملسم ، مدرم  تما و  ماما  يرایشُه  اب  یلو  دش  يریگ  یپ  نآ  زا  تّدشب  ناریا ، یمالـسا 
رگا مه  ار  نآ  هشیر  ادـعب  ات  درک  دـنهاوخ  تیامح  نآ  زا  ّتقوم  روطب  لـقاال  و  دـش ، دـنهاوخ  داـش  اهتردـقربا  همه  دـتفیب  ناریا  رد 

.دناکشُخب دشاب ، هتشاد  یتلاصأ 

رد اهتکرح  نیا  مینادـب  هک  تسا  نآ  روظنم  تسین ، یمالـسا  ياهتکرح  اهبالقنا و  تشذگرـس  یفرعم و  ثحب ، نیا  زا  ضرغ  يراـب 
هشیدنا هب  ار  قشاع  هتخابلد و  ِناملسم  اهنویلیم  اجنآ  اجنیا و  رد  هدرک و  هدنز  ار  مالسا  یسایس  لالقتسا  هشیدنا  مالـسا ، ناهج  حطس 

و تسا ، هدـشن  هدروآرب  دـیاب  هکنانچ  مالـسا  ناهج  زا  يا  هطقن  چـیه  رد  وزرآ  نیا  یلو  تسا  هتـشاداو  شالت  راـک و  هب  هدرب و  ورف 
.تسا هدوزفا  نآ  ناهاوخاوه  ترسح  باهتلا و  روش و  رب  یماکان  نیمه 

اکیرمآ هک  ناریا ، لثم  یتوغاط  ياهروشک  رد  نآ  ریگمشچ  يزوریپ  سپس  ناریا و  یمالـسا  تکرح  زا  ناناملـسم ، يّوج  نینچ  رد 
ياهراعش .دنوش  یم  ربخ  اب  تسناد ، یم  دوخ  يارب  تابث  هریزج  ار  نآ 

ِناناملسم اب  ماظن  نیا  هنادنمتواخس  هنامیمص و  طباور  یمالسا ، يروهمج  ماظن  یمالسا ، تدحو 
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دای یمالسا  ياهتکرح  بازحا و  نآ  هب  هتسباو  دارفا  ءاضعا و  ناربهر و  صوصخب  همه  يارب  ناهج ،

.تسا دیما  هطقن  هدش 

شریذپ يارب  مالسا ، ردص  زا  تقیقح  رد  لبق و  لاس  دص  زا  هک  دعاسم  ياه  هنیمز  نیا  همه  هب  دیاب  ام 

ص:108

.133 نارمع /  لآ  - 1
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.مینک اّیهم  ار  دوخ  نآ  هب  خساپ  يارب  میشیدنیب و  تسا  هدمآ  مهارف  بالقنا  نیا 

همه روط  هچ  ّتنس  لها  زا  ارثکا  ناملسم و  اهنویلیم  هک  مدید  ار  دنه  ناناملسم  زوسناج  قشع  یگتسبلد و  دوخ  مشچ  هب  بناج ، نیا 
دننک یم  لابند  ار  ناریا  رابخا  لئاسم و  هقالع  اب  دنا و  هدرک  هصالخ  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هب  دیما  قشع و  رد  ار  دوخ  ياهوزرآ 

.دنناد یم  رتهب  ار  ناریا  لئاسم  ام  دوخ  زا  انایحا  هک  يّدح  هب 

دنه ياملع  زا  یکی  .میناد  یم  يدایز  ياهزیچ  یمالسا  بازحا  هب  عجار  زین  طاقن  ریاس  زا  دنه ، زجب 

هب ناملـسم  دنمـشناد  نیا  هک  درک  لقن  نم  يارب  دوب ، تایح  دـیق  رد  زونه  هک  يدودوم  یلعَالاوبا  لوق  زا  بالقنا  يزوریپ  لیاوا  رد 
رکف هب  تهج  یب  هداتفا و  قافتا  ناریا  رد  هک  تسا  نیمه  یمالـسا  ماظن  بالقنا و  : » تسا هتفگ  دوخ  یبزح  ناکلـسم  مه  نادـیرم و 

نآ زا  رتهب  دناوت  یمن  تشاد و  دهاوخ  ار  ناریا  بالقنا  لئاسم  نیمه  دتفیب  قافتا  هک  یمالسا  بالقنا  عون  ره  .دیـشابن  يرگید  زیچ 
«. دشاب

هدمع بزح  هس  .دـسر  یم  شخبدـیما  ياهربخ  یمالـسا  بالقنا  اب  هطبار  رد  نادوس  روشک  رب  مکاح  یبهذـم  یـسایس  تیعـضو  زا 
فاطعنا یگنهامه و  ناریا  یمالسا  بالقنا  اب  يا  هنوگ  هب  مادک  ره  نادوس 

ییألخ یمالسا  تامولعم  یسایس و  رکفت  ظاحل  زا  نادوس  رد  ًالامجا  .دراد  هلاقم  کی  نتـشون  هب  زاین  نآ  حرـش  هک  دنهد  یم  ناشن 
راهظا ناریا ، یمالـسا  للملا  نیب  طباور  نالوؤسم  زا  یکی  .دـنک  ُرپ  ار  ألخ  نآ  امتح  دـیاب  یمالـسا  يروهمج  هک  دوش  یم  ساسحا 
یملع رقف  رایسب  ام  هک  دینک  رـشتنم  نادوس  رد  دیروایب و  ار  دوخ  یبهذم  ياهباتک  امـش  : » تفگ نم  هب  نادوس  زیزو  تسخن  تشاد :

.(1)« میراد

نیا ریظن  زین  يزنودنا  هیکرت و  یتح  ریازجلا و  سنوت ، هیرجین ، اینازنات ، ییاقیرفآ  ياهروشک  زا 

.تسین زیاج  نآ  هب  ییانتعا  یب  دنک و  یم  هفیظو  داجیا  ام  يارب  همه  اهنیا  دسر  یم  اه  هدژم 

یمالسا بالقنا  هب  تبسن  نافرع  فوصت و  قرط  فاطعنا  - 12

.دنتسه فوصت  ياه  هقرف  قرط و  عیشت ، رکف  هب  همه  زا  رتکیدزن  ّتنس ، ِلها  یمالسا  قرف  نایم  زا 

تاداقتعا زا  يرایسب  دنناد ، یم  دوخ  هقیرط  هقلحرس  ار  وا  دنناسر و  یم  مالسلا  هیلع  یلع  الوم  هب  ار  دوخ  تقیرط  هلـسلس  نانآ  رثکا 
دوخ لصا  زا  نامز  رورم  هب  هک  دنا  هدوب  هعیش  تسخن  نانآ ، زا  يرایـسب  دیاش  دراد و  جاور  نانآ  نایم  رد  يا  هنوگ  هب  هعیـش  صاخ 

ياهـشیارگ فطاوع و  لاح  ره  رد  یلو  تسا  هدرک  راداو  هّیقت  هب  ار  ناشیا  قطانم ، نآ  رب  مکاح  یـسایس  ياهراشف  دنا و  هداتفا  رود 
.تسا یقاب  زونه  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هب  نانآ  ینطاب 

،(2) ما هدرک  سمل  اج  نآ  فوصت  قرط  ناوریپ  رد  ار  كاپ  فطاوع  نیا  رصم  هب  یلاوتم  ياهرفس  رد  نم 
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هدنز هاوگ  دیماجنا  یمالـسا  ماظن  هاوخاوه  یماح و  تلود  کی  ندمآ  راک  يور  هب  هک  نادوس  ریخا  لاس  دنچ  یـسایس  ثداوح  - 1
.تسا هدمآ  ملق  هب  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  هتفگ  نیا 

تفگ نم  هب  ناریا  رد  ینادوس  يوجشناد  کی  مدرک ، هدهاشم  رصم ، زا  رت  يوق  یتح  ار  شیارگ  نیا  مه  نادوس  روشک  رد  ادعب  - 2
هقیرط تفه  نیا  همه ي  دـنریگ و  یم  ارف  ار  نادوس  مدرم  همه ي  اـبیرقت  هک  دراد  دوجو  یلـصا  هقیرط ي  تفه  نادوس  روـشک  رد 

.دسر یم  کلاس  هب  شنادناخ  یلع و  قیرط  زا  ینّابر » ضیف   » دندقتعم

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 190 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا رد  .تسا  نینچ  عضو  زین  ناتسکاپ  دنه و  رد  رتشیب  اج  همه  زا  هیکرت و  برغم و  ياهروشک  رد 

خیاشم دشابن ، هتسباو  قُرُط ، نیا  زا  یکی  هب  هک  تسا  یسک  رتمک  دراد و  عویش  ینید  نایاوشیپ  نیب  رد  یتح  فّوصت  هلأسم  اهروشک 
.دناسر یممالسلاامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هب  ربمغیپ و  نادناخ  هب  ار  دوخ  تبسن  ابلاغ  نانآ 

ناریا رد  هدرتسگ  ینافرع  اوقت و  ملع و  اب  ربمغیپ  نادناخ  زا  ییاوشیپ  دنونش  یم  عّیشت  فطاوع  اب  یّنس  رهاظ  هب  ناناملـسم  نیا  لاح ،
یهیقف تهاقف  دنـسم  رد  وا  .دنک  هدایپ  دـصرددص  ار  نآ  ات  هتفرگ  میمـصت  مالـسا ، تایح  دـیدجت  هب  هدروآ و  تسد  هب  ار  رما  مامز 

تسا عطاق  يدج و  رایسب  تسایس  ورملق  رد  و  مَّلسم ، يداتسا  یمالسا  تمکح  رد  و  لصاو ، یفراع  داشرا  كولـس و  رد  تسدربز ،
ربارب رد  هوک  دننام  و 

؟ دندنب یمن  لد  یماظن  نینچ  یسک و  نینچ  هب  اه  هقرف  نآ  ایآ  تسا  هداتسیا  اهتردقربا  یناهج و  رابکتسا 

.درادن دوجو  هغلابم  نآ  رد  يا  هرذ  تسا و  عقاو  نیع  دش  هتشون  هچنآ 

لها فّوصت ، قرط  ینافرع و  ياهشیارگ  نیمه  هک  میارذگن  هتفگان  زین  ار  هتکن  نیا  دیاب  اج  نیا  رد 

نیا نیب  رد  زاجح ، یباّهو  میژر  نالک  ياهلوپ  تاغیلبت و  .تسا  هدومن  میسقت  زیامتم  هتـسد  ود  هب  مالـسا  ناهج  رـسارس  رد  ار  ّتنس 
صخـش ار  تاداقتنا  نیرتالاب  هداد و  ناشن  تیدـض  فّوصت  نافرع و  اب  لوا ، رد  ّتیباّهو  اریز  تسین  رگراک  ادـبا  هشیپ  فراع  ِهورگ 
تقیرط وریپ  هک  نانآ  اهنت  اما  دوش  یم  غیلبت  اـج  همه  رد  ّتیباّـهو  .تسا  هدومن  فّوصت  زا  ّتیباّـهو  ِکلـسم  رازگداـینب  هیمیت ) نبا  )

.دنریگ یم  رارق  نآ  ریثأت  تحت  دنتسین 

زاجح نامکاح  فرط  زا  و  دراد ، رارق  ّتیباّهو  ریثأت  تحت  یمالسا  هاگشناد  دنچ  دنه  روشک  رد  ًالثم 

ماـظن اـب  تسا  ّتنـس  لـها  هیملع  هزوح  تقیقح  رد  هک  دابآردـیح » یمالـسا  هعماـج   » رد یلو  دوش ، یم  اـهنآ  هب  يداـیز  ياـهکمک 
: تفگ ام  هب  اج  نآ  دیتاسا  زا  یکی  .تسا  هدوب  فراع  یملاع  نآ  رازگداینب  دوش و  یم  هرادا  رقف  ترسُع و  تیاهن  رد  یهاگـشناد و 

ام یلو  دنک  کمک  ام  هب  تسا  رضاح  يدوعس  میژر  »

یم دـنک  کمک  اـم  هب  یمالـسا  يروهمج  ینعی  امـش  رگا  یلو  میناد  یم  مالـسا  زا  فارحنا  عون  کـی  ار  ّتیباّـهو  اریز  میریگ  یمن 
«. میریگ

.درب هرهب  اهنآ  زا  تشاد و  رظن  ّدم  دیاب  ار  اهتیعقاو  نیا 

یمالسا يروهمج  لابق  رد  ناهج  نایعیش  عضوم 

یسایس تردق  زا  لقاال  ای  دنتشاد و  رارق  نارگید  هجنکش  ریز  ای  اهنرق  نانآ  .دنشاب  یم  ّتیلقا  رد  ناریا  زجب  دنتسه  اج  ره  رد  نایعیش 
.دـنا هدرب  یم  رـسب  راظتنا  رد  هداد و  یم  جـنر  ار  نانآ  هراومه  ینالوط  تیمورحم  نیا  .دـنا  هدوب  مورحم  یبهذـم  يدازآ  زا  انایحا  و 
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نانآ يارب  دیاب  تسا  عّیشت  دهم  هک  ناریا  اعبط 
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رد صوصخب  تسا  هدادن  خـساپ  راظتنا  نیا  هب  نیـشیپ ، ياهنارود  زا  یخرب  رد  زج  ناریا  یلو  دـشاب ، یمرگ  تشپ  هیام  دـیما و  هطقن 
لابق رد  میژر ، یسایس  عضوم  هک  هدوبن  هعیش  ياهتّیلقا  يارب  دیما  هطقن  راختفا و  يدنلبرـس و  هیام  ناریا  تلود  اهنت  هن  هتـشذگ  میژر 

تیامح یتسود و  هلمج  زا  مالسا  نانمشد 

.دننک دنلب  رس  رگید ، ناناملسم  نایم  دنتسناوت  یمن  هدوب و  تراقح  یگدنمرش و  هیام  نانآ  يارب  لیئارسا ، زا  وا  راکشآ 

نآ تیامح  دروم  هتسباو و  ناملسم  ياهتلود  زا  یکی  هب  ابلاغ  اهروشک  نیا  رد  ّتنس  لها  سکع ، هب 

يو هب  نانبل  یّنس  ناناملسم  رصانلادبع  لامج  تردق  نارود  رد  مراد  رطاخ  هب  .دنتسه  هدوب و 

، تقو نامه  رد  یلو  دندرک ، یم  لیلجت  تیامح و  يو  زا  نایرصم  دوخ  زا  شیب  یتح  دندیزان و  یم 

.دنشاب هتشاد  ناریا  هاش  هب  تبسن  ار  یعضوم  نینچ  دنتسناوت  یمن  نانبل  نایعیش 

نیا هدش و  سوکعم  یلک  هب  عضو  بالقنا ، زا  سپ  اما  بالقنا ، زا  شیپ  هعیش  ياهتیلقا  عضو  دوب  نیا 

.تسا نینچ  اقح  هک  دنناد  یم  دوخ  بالقنا  ار  نآ  دننک و  یم  راختفا  میظع  بالقنا  نیا  هب  هک  دنتسه  نایعیش 

هاوخاوه دوخ  يدوخ  هب  اعبط و  اکیرمآ  اپورا و  نانبل ، شدالگنب ، ناتسکاپ ، دنه ، رد  یعیش  درف  ره 

ریغ یـسایس  ياهـشیارگ  هلمج  زا  لـماوع  لـیبق  نیا  هک  درادزاـب  هار  نیا  زا  ار  وا  يرگید  لـماع  هکنیا  رگم  تسا ، یمالـسا  بـالقنا 
.دنک ادج  یمالسا  بالقنا  زا  ار  نایعیش  تسا  هتسناوتن  درادن و  عویش  یلو  دراد  دوجو  شیب  مک و  امّلسم  یمالسا 

هب دناوتب  هک  یطرـش  هب  دنک  باسح  ناهج  رد  هدـنکارپ  هعیـش  نویلیم  دـص  دودـح  يور  دـناوت  یم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نیاربانب ،
.دهدب دعاسم  خساپ  رین  نانآ  راظتنا 

یمالسا يروهمج  زا  راظتنا  عّقوت و 

يدودح ات  اپون  يروهمج  نیا  زا  نانآ  راظتنا  عّقوت و  فلتخم ، ياه  هورگ  رظن  زا  یمالسا  بالقنا  تیعقوم  نایب  ّیط  دسر  یم  رظن  هب 
.دراد حیضوت  هب  زاین  رصتخم  دنچ  ره  لاح  نیع  رد  دشاب ، هدش  هتسناد 

.ینوناق یقوقح و  یگنهرف ، یملع و  یتشادهب ، یلام و  یسایس ، درک : میسقت  هتسد  دنچ  هب  ار  تاراظتنا  نیا  ناوت  یم  هتفرمهیور 

یسایس تاراظتنا 

رد هک  نانآ  زا  معا  ناناملـسم  همه  انثتـساالب  تسا  هداتفا  هار  هب  ناـهج  ناناملـسم  ناـیم  رد  یمالـسا  بـالقنا  زا  هک  یمیظع  جوم  اـب 
دصرددص تردق  کی  ناونع  هب  یمالسا  يروهمج  زا  اهروشک ، ریاس  یمالـسا  ياهتیلقا  ای  دننک و  یم  یگدنز  یمالـسا  ياهروشک 

دنراد عقوت  ناهج ، رد  دوجوم  یمالسا 
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نانآ زا  ار  یسایس  ياهراشف  .دشاب  ناشیا  هانپ  یماح و  نانآ و  رانک  رد  هراومه  یسایس  لئاسم  رد  هک 
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مالسا نانمشد  اب  نانآ  عفانم  حلاصم و  ِرَس  یمالـسا ، ياهتلود  رگید  دننام  هاگ  چیه  و  دنک ، عافد  ناشیا  عفانم  قوقح و  زا  فرطرب و 
.دنکن هلماعم  اهتردقربا  و 

ناملسم نامکاح  یسایس  تالماعم  نینچ  دهاش  ام  رـضاح ، نامز  رد  کیدزن و  رود و  ياه  هتـشذگ  رد  هنافـسأتم  مالـسا ، ناهج  رد 
دروم رد  اکیرمآ  اب  برع  نارس  هلماعم  هلمج  زا  میتسه  هدوب و 

ياهتیلقا زا  يرایسب  دروم  رد  و  بّصعتم ، ياهینورام  ربارب  رد  نانبل  ناناملسم  دروم  رد  و  هدش ، لاغشا  نیطـسلف  رد  اهینیطـسلف  قوقح 
يرایسب هناراکشزاس ي  شور  هلمج  زا  .ناهج و  طاقن  یصقا  رد  ناملسم 

.تسرپ تب  ياهودنه  ربارب  رد  دنه  ناناملسم  ای  يوروش  ربارب  رد  ناتسناغفا  دروم  رد  یمالسا  لود  زا 

راظتنا اب  ًالماک  هتفرگ  شیپ  یسایس  دُعب  نیا  رد  ناریا  نونکات  هک  ار  یشور  تشذگ ، دیابن  فاصنا  زا 

صخـش ناریا و  یمالـسا  يروهمج  اهنت  اهودنه  طسوت  ناناملـسم  هتـشذگ  لاس  ماع  ِلتق  رد  .دراد  قباطت  ناملـسم  ياهتلم  لیبق  نیا 
مداـخ  » دـهف هاـش  هلمج  زا  یمالـسا  ِلود  ریاـس  هک  یلاـح  رد  .داـتفا  رثؤم  رایـسب  دـندرک و  ضارتعا  احیرـص  هک  دوب  ماـما  ترـضح 

.دندرک توکس  دراوگان  هثداح  نآ  لاِبق  رد  دنه ، رد  يو  ناهاوخاوه  و  نیمرحلا !!»

ایر و یب  هک  تسا  مولعم  لبق  لاس  تسیب  زا  ماما  نانخـس  رد  یتح  بالقنا  لوا  زور  زا  اـه  ینیطـسلف  لاـبق  رد  یمالـسا  ناریا  عضوم 
.دننک یم  هدرک و  تیامح  نامولظم  نآ  زا  یسایس  ياه  هلیح  نودب  هناصلخم و 

زا یـسایس  عضوم  نینچ  ذاختا  رد  یمالـسا  ناریا  ام  رظن  هب  .تسا  حیرـص  نشور و  رایـسب  ناتـسناغفا  لابق  رد  ناریا  عضوم  نینچمه ،
زا يّدج  نانچ  رگا  ًالثم  .تسا  هدومن  لّمحت  هار  نیا  رد  مه  ار  قیاضم  اهراشف و  زا  يرایـسب  (1) و  تسا هدرکن  غیرد  یششوک  چیه 

داشرا يارب  دش  هتشون  هچنآ  .داتفا  یمن  رد  یمالسا  يروهمج  اب  اراکـشآ  نانچ  مه ، اکیرمآ  دیاش  درک  یمن  تیامح  نیطـسلف  مدرم 
دننک یم  رکف  دیاش  هک  تسا  یناسک  عانقا  نآ ، زا  فده  هکلب  دنا  هدرک  لمع  رودقملا  یّتح  دوخ  فیاظو  هب  نانآ  تسین  نالوؤسم 

.میرادرب تسد  دنب  رد  ناناملسم  تیامح  زا  ّتقوم ، روطب  ولو  مییایب  رانک  ناهج  نارگمتـس  اب  نامدوخ ، عفانم  ظفح  رطاخ  هب  دیاب  ام 
َعِمَس َنَم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  .تسین  راگزاس  یمالسا  تّوُخا  مالـسا و  قطنم  اب  یتوکـس  ای  شزاس و  نینچ  اما 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالسا  رادفرط  ام  تسا  نکمم  روط  هچ  لاح  ٍِملْـسُِمب .» َْسیَلَف  ُْهبِجَی  ْمَلَف  َْنیِِملْـسُْمَلل  اَی  ُلوُقَی  اِملْـسُم 
؟ مینک راتفر  ییاکیرمآ  مالسا  نارادفرط  هویش  هب  یلو  میشاب 

ص:112

تسا يرگید  هدنز ي  هاوگ  ریخا ، لاس  ود  رابنوخ  ثداوح  رد  نیوگزره  ینسوب  مولظم  مدرم  زا  یمالـسا  ناریا  غیردیب  تیامح  - 1
خـساپ رد  هک  مدینـش  یلاعلا  هلظدم  يا  هنماخ  هّللا  هیآ  ترـضح  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربهر  زا  دوخ  نم  .ما  هتـشون  الاب  رد  هچنآ  رب 

اهفرح نـیا  : » دـندومرف یم  دـندناوخ  یم  سأـی  هـیآ ي  ینـسوب  ناناملـسم  يزوریپ  صوـصخ  رد  هـک  روـشک  ياـهتاملپید  زا  یخرب 
ار تیامح  عون  همه  یمالـسا  ناریا  میناد  یم  هک  روط  نامه  و  مینک » تیامح  هاـنپ  یب  مولظم  مدرم  نآ  زا  میراد  هفیظو  اـم  تسیچ ؟
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یقداـص هاوگ  نارهت  رد  يراج 1373  لاـس  رویرهـش  رد  نیوگزره  ینـسوب  مدرم  زا  تیاـمح  سنارفنک  .دـنک  یم  هدرک و  ناـنآ  زا 
.هبناج همه  ياهتیامح  نیا  رب  تسا 

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 196 

http://www.ghaemiyeh.com


ناهج و ناناملـسم  ياهراشف  اهیراتفرگ و  صیخـشت  يارب  یفاک  يا  هجدوب  اب  يا  هرادا  هک  دـنک  یم  باجیا  نیگنـس ، تیلوؤسم  نیا 
ّلح افرص  شراک  دشاب و  هتشاد  دوجو  ناریا ، زا  نانآ  قح  هب  تاعقوت 

.دشاب ناناملسم  یسایس  تالکشم 

یتشادهب يّدام و  تاعّقوت  - 2

رد تسا ، رقف  يرهق  هجیتن  هک  یمسج  ياه  یناوتان  ضارما و  هب  يالتبا  زین  تیمورحم و  یلام و  ِرقف 

هتبلا تسین ، مک  مه  ام  دوخ  روشک  رد  هک  روط  نامه  دنک ، یم  دادیب  یمالسا  ياهروشک  زا  يرایسب 

ایآ اّما  دشابن ، نآ  زا  مه  یعقوت  نینچ  دیاش  دروآرب ، ار  ناملـسم  نادنمزاین  همه  زاین  هک  درادن  تاناکما  ردق  نآ  یمالـسا  يروهمج 
؟ دشاب توافت  یب  هلأسم  نیا  هب  تبسن  دناوت  یم  یمالسا  دصرددص  تلود  کی 

نیا هب  يدودح  ات  ناوت  یمن  تدمزارد ، رد  زوسلد  يدارفا  تیلوؤسم  اب  حیحص و  يزیر  همانرب  اب  ایآ 

میلعت راک و  داـجیا  اـب  ناوت  یم  ارچ ، درک ؟ کـمک  دـشاب  هک  بهذـم  تلم و  ره  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مالـسا و  نادـنزرف 
.تشادرب يدنلب  ياهماگ  اجیردت  نانآ  تشادهب  هب  ناگیار  کمک  تعنص و 

یباسح راک  نیا  يارب  دروآ و  رامش  هب  ناناملسم  لیفک  ار  دوخ  دیاب  یمالسا  تلود  هک  تسا  نآ  هدمع 

یمن زرم  مالـسا  .درادرب  ناملـسم  نارادـمامز  ندرگ  زا  ار  تیلوؤسم  نیا  دـناوت  یمن  مالـسا ، رد  ییایفارغج  ياهیدـنبزرم  .دـنک  زاـب 
هب اّما  دوش  هتخانش  ّتیمسر  هب  تحلـصم ، تیاعر  باب  زا  يوناث و  مکح  ناونع  هب  مالـسا ، ناهج  رد  یـسایس  ياهزرم  اضرف  دسانش ،

رازه و نامدوخ  ام  : » لیبق زا  ینانخس  .درب  یمن  نیب  زا  ناهج  برغ  قرش و  ناملـسم  مدرم  هب  تبـسن  ار  نالوؤسم  فیاظو  هجو  چیه 
نامرد یب  درد  کی 

تسین نیتسار  ناملسم  کی  نخس  تسین ،» اور  دجسم  رد  تسا  اور  هناخ  رد  هک  یغارچ   » ای و  میراد »

ْنَِأب یـسفن  نِم  ُعَْنقَأَأ  : » دومرف یم  دوخ  تفالخ  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  میروایب  رطاخ  هب  یمالـسا ، تلود  کی  هب  دسرب  هچ 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  ؟(1) » ِْشیَعلا َِهبوُشُج  ِیف  ْمَُهل  ًهَوْسُأ  ُنوُکأ  وَأ  ِرْهَّدلا ، ِهِراکَم  ِیف  ْمُهْکِراشُأ  َنینِمؤُملاُریِمأ َو ال  اَذـه  َلاُقی :

ناناملسم لاح  زا  عالطا  بسک  ْمُهاوس .» ْنَم  یلَع  ٌدَی  ْمُه  ْمُهاَنْدأ َو  ْمِِهتَّمِِذب  یعْسَی  : » دومرف ناناملسم  كرتشم  تیلوؤسم  هراب  رد  هلآ 
ار اهزاین  نآ  دوخ  لاح  روخارف  هب  دناوتب  ات  عیسو ، یحطس  رد  تسا  یمالسا  تلود  مهم  فیاظو  زا  و  دراد ، تالیکـشت  هب  زاین  دوخ 

دراد هدنیآ  يارب  ییاهحرط  شیاهیراتفرگ  همه  اب  تسا و  هتـشادرب  ییاهماگ  هار ، نیا  رد  ام  یمالـسا  تلود  نونکات  امّلـسم  .دروآرب 
.درک دهاوخ  لصاح  قیفوت  هّللاءاشن  هک ا 
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همان 45. هغالبلا  جهن  - 1
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یگنهرف یملع و  تاراظتنا  - 3

رد یمالسا  فراعم  هنیمز  رد  صوصخب  یملع  یگنهرف و  رقف  نآ ، زا  شیب  دیاش  یلام و  رقف  رانک  رد 

ناهاوخاوه تیعـضو  رب  فوقو  رطاخ  هب  ِضْرْألا » ِیف  اوُریِـس  ُْلق   » هیآ هب  انب  لقاال  تسا  بوخ  دـنک ، یم  اغوغ  مالـسا  ناهج  رـسارس 
دنا هدیـشک  راظتنا  هچ  ره  نونک  ات  ناناملـسم  کنیا  .دـنرب  یپ  هعجاف  قمع  هب  ات  دـننک  ریـس  ار  یمالـسا  دـالب  ضرع  لوط و  مالـسا ،

، ملیف همانزور ، هلجم ، باـتک ، دـیوگ ، خـساپ  راـظتنا  نیا  هب  هک  تسا  ناریا  هب  اهدـیما  ماـمت  ـالاح  تسا ، هدیـسرن  ناـشداد  هب  یـسک 
تاغیلبت نامزاس  ربارب  هاجنپ  ًالقا  ینامزاس  دوخ  نیا  .دهد  تاجن  رقف  نیا  زا  ار  نانآ  دتسرفب و  ناشیارب  مّلعم  داتسا و  غّلبم و  دیالـسا ،

هب یـسرتسد  یتح  ناناملـسم ، هک  دسر  یم  ربخ  اینازنات  زا  .دراد  مزال  صالخا  اب  نادنابز و  ملاع و  ناسنا  نارازه  ینونک و  یمالـسا 
ناناملـسم .تسین  رتـهب  نیا  زا  عضو  اـیلارتسا  يوروش ، نیچ ، رد  .دـنرخب  نـالک  ياـهب  اـب  دـیاب  ار  نآرق  دـلج  کـی  دـنرادن و  نآرق 

نآرق و هب  دسرب  هچ  دنرادن  دوخ  ياه  هچب  يزومآداوس  يارب  هسردم  نانآ  دننک ، یم  بلط  نآرق  مّلعم  ناریا  زا  یپرد  یپ  ییاقیرفآ 
ناملـسم اهدص  هتـشذگ  رد  .دنهد  شرورپ  هبَلَط  دوخ  زاین  قبط  ات  دنراد  هیملع  هزوح  کی  هب  زاین  طاقن ، زا  يرایـسب  .یمالـسا  مولع 
يروهمج ماـظن  رد  دـنکن  .دـندرب  روـگ  هب  دوـخ  اـب  ار  وزرآ  نیا  ماجنارـس  دـندز و  داد  رما  نیا  یپ  رد  نید ، ناـملاع  هتخوـس و  لد 

مه زاب  تسا ، هدـش  ماجنا  هک  یفاـکان  مک و  دراوم  رد  زج  تسا و  هدـش  ربارب  دـص  ارهق  هک  تاـعقوت  اـهدایرف و  لـیبق  نیا  یمالـسا ،
.ددرگ روگ  یهار  ترسح  اب  نانچمه  دنامب و  ماکان 

ناناملسم رگید  دور و  شیپ  ییافکدوخ  دح  ات  تعرس  هب  يرشب  ياهشناد  همه  رد  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دنراد  راظتنا  ناناملـسم 
ّدح یب  یگتسباو  نیا  اب  دننک ؟ لّمحت  ناناملسم  ار  قرش  برغ و  یتعنص  یملع و  یگنهرف ، هطلـس  دیاب  یک  ات  .دنک  افکدوخ  مه  ار 

يوعد ناوت  یمن  زگره  رصح  و 

بآ زا  ار  دوخ  میلگ  دنراد  مادک  ره  یمالسا  ریغ  ياهتلود  مینک  هاگن  دوخ  فارطا  هب  مینک و  زاب  مشچ  تسا  بوخ  .درک  لالقتـسا 
، دنراد سوکعم  تکرح  هک  دنتسه  ناناملسم  نیا  اهنت  دنشک  یم  نوریب 

مالسا تزع  هک  تسا  ناریا  اهنت  دنتسه ، یگتـسباو  نیا  دایدزا  یگدنام و  بقع  نیا  همادا  رومأم  مه  نانآ  هدناشن ي  تسد  ياهتلود 
.تسین نکمم  یتعنص  یملع و  لالقتسا  اب  زج  نیا  دهاوخ و  یم  ار  نیملسم  و 

ینوناق یقوقح و  تاعّقوت  - 4

دنا هارب  مشچ  یـسایس  یبهذم و  نایاوشیپ  مالـسا  ناهج  رـسارس  رد  هک  تسا  نآ  دارم  دشابن  ایوگ  دوخ  يدوخ  هب  ناونع  نیا  دـیاش 
یم نانآ  دـیاع  يا  هزات  بلطم  هچ  یمالـسا  نیزاوم  اـب  قبطنم  ینوناـق  يداـصتقا و  یـسایس و  قوقح  هنیمز  رد  یمالـسا  ناریا  زا  هک 

يداصتقا و تالکشم  همه  نیا  ناریا  .دوش 

هنوگچ یناهج  ياهماظن  نیناوق و  اب  یقرش و  ای  یبرغ  مسر  هار و  اب  هسیاقم  ردار  یسایس  یقوقح و 
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(1)؟ دنک یم  لصفو  لح 

رطاخ هب  دنک ؟ یم  هدایپ  روط  هچ  نوناق  داصتقا ، تسایس ، دُعب  رد  ار  یبرغ » هن  یقرش  هن   » راعش ایآ 

هب مدوب و  یملع  تاعلاطم  مرگرس  رصم  روشک  رد  یتدم  نیا ، زا  شیپ  لاس  هدزناپ  دودح  رد  مراد 

هدکشناد سیئر  اب  يزور  هرهاق  سمشلا » نیع   » گرزب هاگشناد  رد  هلمج  زا  مدز  یم  رس  اههاگشناد 

یهقف ماکحا  دوش  یم  روطچ  هک  منک  یم  یگدیسر  مراد  نم  تفگ  نتسشن  ّدرجم  هب  متفرگ  سامت  قوقح 

یبرع ياهروشک  رد  ریخا  ياهلاس  رد  حالطصا  نیا  دنمان و  یم  هیمالسالا » هعیرشلا  نینقت   » ار راک  نیا   ) دروآرد نوناق  تروص  هب  ار 
رد هقف  ناداتـسا  زا  یکی  زا  تاـقوا  ناـمه  اـقافتا  دـیا ؟ هدرک  يراـک  نـینچ  ناریا  رد  مـه  امـش  اـیآ  داد  هـمادا  هاـگ  نآ  دراد ) جاور 
زا مه  یمالـسا  قوقح  یمیدق ، ناداتـسا  زا  رفن  دـنچ  ام  نتفر  نوریب  اب  تفگ  یم  هک  مدوب  هدنیـش  نارهت  هاگـشناد  قوقح  هدکـشناد 

ردـقچ مهدـب و  ار  وا  باوج  هچ  هک  متفر  ورف  رکف  هب  یتدـم  نم  .دریگ  یم  ییاپورا  قوقح  ار  نآ  ياـج  دور و  یم  نوریب  هاگـشناد 
؟ اج نیا  اج و  نآ  نایم  تسا  توافت 

مه هدایپ  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رد  هک  دمآ  رد  نوناق  تروصب  ناریا  رد  مالـسا  ماکحا  تعیرـش و  اهنت  هن  ادخ  تساوخ  هب  نونکا 
اب ار  مالـسا  روط  هچ  ام  دننادب  دـنهاوخ  یم  دنتـسین ، رـصم  هب  رـصحنم  امّلـسم  هک  ناداتـسا  لیبق  نآ  .تسا  نآ  فرـش  رد  ای  هدـش و 

نیمز و هلأسم  میا ؟ هدومن  لح  مالـسا  ماکحا  قبط  روط  هچ  شلئاسم  همه  اـب  ار  يرادـکناب  میا ؟ هداد  قیبطت  رـضاح  رـصع  ياـهزاین 
.میا هدرک  هدایپ  لمع  رد  طابنتسا و  مالسا  زا  ار  نآ  ّلح  هنوگچ  ام  دنتسه  نآ  مخ  چیپ و  رد  زونه  برغ  قرش و  هک  ار  يزرواشک 

هب ریخا  هلاسدص  نیا  رد  ار  یمالسا  نارکفتم  هک  تسا  وربور  ینوناق  لکـشم  نارازه  اب  یمالـسا  دصرددص  ماظن  رارقتـسا  هصالخ ،
هلاسدص هر  نیا  هزور  کی  روط  هچ  ام  دننادب  دنلیام  .دنا  هدادن  هئارا  ینئمطم  عماج و  ّلح  هار  مه  زونه  تسا و  هدرک  لوغـشم  دوخ 

؟ میا هدرک  یطار 

ماظن يرارقرب  رد  نانآ  ياشگ  هار  ات  دنراد  ام  زا  ناناملسم  هک  ینوناق  یقوقح و  تاعقوت  تسا  نیا 

.دشاب هدوب  یمالسا 

نایعیش تشاد  مشچ  - 5

دراد و باتک  کی  هب  زاین  هک  تسا  دایز  ردقنآ  نوگانوگ  داعبا  رد  ناهج  نایعیش  ياهدوبمک  اهزاین و 

رارق رگا  .دیا  هدناوخ  دبال  هوکشم  هلجم  هرامش 15  رد  دنه » نایعیش  عضو   » هلاقم رد  ار  نآ  زا  يا  هنومن 

دنه هراق  هبش  اقیرفآ و  ایلارتسا ، اداناک ، اکیرمآ ، اپورا ، ياهروشک  رد  هعیش  ياهتیلقا  هراب  رد  هچنآ  دشاب 
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ص:115

نانآ دـش  لصاح  سامت  نادوس  یئاضق  ياروش  اب  موطرخ ، رد  فقوت  ياـنثا  رد  مدرک ، نادوس  هب  يرفـس  نیا  زا  شیپ  لاـس  هس  - 1
ماکحا هارمه  ار  اهنآ  یبصعت  چیه  نودـب  میراد و  زاین  مالـسا  یئانج  ماکحا  اضق و  رد  امـش  تامولعم  تایبرجت و  هب  ام  دـنتفگ : یم 

رد دش  رارق  متـشاذگ و  نایم  رد  ار  اضاقت  نیا  يدزی  هّللا  هیآ  ياقآ  اب  ناریا  هب  تعجارم  رد  .میدنب  یم  راکب  یمالـسا  بهاذـم  رگید 
.دنتسرفب نانآ  يارب  باتک  صوصخ  نیا 
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.(1) میئامن لوکوم  رگید  یتصرف  هب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  رتهب  سپ  دوش » یم  ذغاک  نم  داتفه  يونثم   » مینک وگزاب  میناد  یم 

لیفک هعیش  ياملع  دنتسه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ماتیا  مه  نایعیـش  تسا  نایعیـش  هب  قلعتم  ناریا  یمالـسا  بالقنا  ًالوصا 
نیا هب  ات  دنـشاب  ناریا  هارب  مشچ  ناهج  نایعیـش  هک  تسا  یعیبط  دنا  هتـسشن  تردق  دنـسم  رد  یهلا  لضف  هب  نونکا  هک  دنا  ماتیا  نیا 

.زور نآ  دیما  هب  دیوگ ، خساپ  سامتلا  راظتنا و 

ص:116

ثحب ًالـصفم  ار  تیب » لها  یناهج  عمجم   » و یمالـسا » بهاذـم  بیرقت  یناـهج  عمجم   » هب عجار  يا  هلاـقم  رد  صوصخ  نیا  رد  - 1
.دش دهاوخ  پاچ  یمالسا  تدحو  تالاقم  هرمز  رد  هّللاءاشنا  هدیدرگ و  پاچ  هوکشم  هرامش  رد  هلاقم  نیا  .ما  هدرک 
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« يردارب روشنم   » هب دّهعت  . 9

مهم لئاسم  زا  يرایـسب  روشک ، رد  دوجوم  یـسایس  ياهیریگعـضوم  اهنایرج و  لـیلحت  هیزجت و  رد  ینیمخ  ماـما  هماـن  لـبق ، يدـنچ 
لامتـشا و  ناوارف ، ّتیمها  ظاحل  هب  هک  تفرگ  دوخب  يرادرب » روشنم   » ماـن قحب  و  درک ، نشور  ار  اـهرظن  فـالتخا  هشیر  یتکلمم و 

يرورض یتایح و  لئاسم  رب  نآ 

.میرذگب توکس  اب  نآ  زا  تسیناور  روشک ، زورما 

يروهمج ماظن  مرتحم  نالوؤسم  ناوارف  ریدقت  لیلحت و  هیزجت و  ریسفت و  دروم  نونکات  روشنم ، نیا 

.دنا هداد  رارق  ثحب  دروم  ار  نآ  هتسجرب  تاکن  اهزارف و  باجعا ، ریقوت و  نابز  اب  همه  هتفرگ و  رارق  دیارج  بابرا  یمالسا و 

روحم یلصا و  هلأسم  یلو  تسا ، هدش  هراشا  ای  حیرصت  يرایسب  لئاسم  هب  روشنم ، نیا  رد  دنچ ، ره 

ماما ترـضح  تیامح  و  فرط ، کی  زا  اهنایرج  اهرظن و  فالتخا  دوجو  نآ ، دوب و  هتفرگ  رارق  لاؤس  دروم  هک  تسا  ناـمه  نخس ،
.تسا هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  دـهعتم  یبالقنا و  مدرم  زا  يرایـسب  نهذ  هک  یلاؤس  ياج  ماهبا و  هطقن  رگید ، فرط  زا  اهنآ  همه  زا 

ار روشنم  بلاطم  لوا  تسا  مزـال  ثحب ، زاـغآ  زا  شیپ  اـما  مینک ؛ ثحب  زیگنارب ، لاؤس  ّمهم و  رم  نیمه ا  هراـب  رد  هک  مینآرب  زین  اـم 
: میا هدرک  صیخلت  ریز  شخب  هس  رد  ار  نآ  ام  هک  مینک  هصالخ  يدنب و  هتسد 

رد اهقف  رظن  فالتخا  هدـینادرگرب ، یهقف  رظن  فالتخا  هب  ار  دوجوم  تافالتخا  زا  يرایـسب  أشنم  ماما ، - 1 فالتخا : أشنم  لوا  شخب 
طیحم يرادکناب ، لوپ و  هب  طوبرم  لئاسم  ات  هتفرگ  نآ  دودـح  ماسقا و  ّتیکلام و  زا  ار :  یمالـسا  يروهمج  ماظن  زاین  دروم  لئاسم 

، یعامتجا يدرف و  يدازآ  دودـح  یمالـسا ، ریغ  یمالـسا و  هعماج  رد  نانز  شقن  ءاضعا ، دـنویپ  للملا ، نیب  قوقح  نداعم ، تسیز ،
تیالو تیمکاح  هرخالاب  و  ییاضف ، ییاوه و  ياهرفس  رد  ضیارف  ماجنا  تیفیک  كرش ، رفک و  طاقتلا و  اب  دروخرب  هوحن 

.تسا هدرمشرب  هیقف ،
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تارظن هک  دـنک  یم  اضتقا  مه  بالقنا  تعیبط  دـشاب ، زاب  دـیاب  هراومه  لئاسم  لیبق  نیا  رد  داـهتجا  باـب  هتـشاد  مـالعا  احیرـص  - 2
.دوش هضرع  هنادازآ  اه  هنیمز  نیا  رد  فلتخم 

، نآرب هوالع  هکلب  تسین ، یفاک  اه  هزوح  رد  يراج  دوجوم و  داهتجا  هک  تسا  هدومرف  هفاضا  ماما  - 3

یم يرظنبحاص  نیدـهتجم  نینچ  اهنت  و  دنـشاب ، رادروخرب  یعامتجا  یـسایس و  شنیب  زا  دـیاب  لئاسم ، زا  هتـشر  نیا  رد  نارظنبحاص 
رظن فالتخا  زا  یـشان  دوجوم  تافالتخا  زا  یلیخ  هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هرخالاب  .دنریگب و  میمـصت  لئاسم ، لیبق  نیا  رد  دنناوت 

.تسا یهقف 

نایم هب  یمالـسا ، ریغ  یتوغاط و  ياهتموکح  رد  اهنآ  هب  زاین  ساسحا  مدـع  رطاـخب  یلو  دنتـشاد  دوجو  مه  ًـالبق  تاـفالتخا  نیا  - 4
نطب رد  يوزوح و  سرادم  يراوید  راهچ  رد  و  دنا ، هدش  یمن  ربخ  اب  تافالتخا ، نآ  زا  يداع  مدرم  هدـشن ، هدـناشک  رازاب  هعماج و 

.تسا هدوب  نوفدم  روصحم و  یهقف  بتک 

نادیم هب  مدق  یهقف ، هدش  شومارف  ياهشخب  نیا  یمالسا ، يروهمج  ماظن  رارقتسا  زا  سپ  کنیا  و 

اهلاس هک  يرارـسا  تسا ، هتفای  هار  تسایـس  داصتقا و  رازاب  هب  هسردـم  تاثحابم  تارظانم و  هدراذـگ ، نوناق ، تموکح و  عاـمتجا و 
کنیا تشادن  ربخ  نآ  زا  یسک  دندوب و  نآ  مرگرس  هسردم  نافکتعم  طقف 

بالقنا تاکرب  زا  یکی  دوخ  نیا  و  تسا ، اهنابز  درو  ینزرب  هچوک و  ره  رس  رب  هک  تسا  یناتساد 

.تسا یمالسا 

ارجا ماقم  رد  ماجنارس  یلو  دوب  دهاوخ  دشاب و  دیاب  مه  فالتخا  تسین و  يا  هراچ  اهثحب  نیا  زا  - 5

تحلـصم اب  قفاوم  هک  يرظن  نآ  اهنت  نوگانوگ ، یهقف  ياهـشیارگ  فلتخم و  ياهرظن  نایم  زا  .دـسرب و  تدـحو  هب  دـیاب  لـمع ، و 
ارجا هدایپ و  دیاب  رظن  نیمه  دشاب  یم  هتخپ  قیمع و  یـسایس  یعامتجا و  شنیب  اب  مأوت  یهقف ، لالدتـسا  ناقتا  رب  هوالع  تسا و  ماظن 

.دوش لمع  نآ  قبط  رب  و  ددرگ ،

يراـشفاپ و لوا ، تـسا : طرـش  دـنچ  هـب  طورـشم  یعاـمتجا  یـسایس و  هـچ  یهقف و  هـچ  رظن  فـالتخا  يریگعـضوم و  مود : شخب 
ّلک هجوتم  يدیدهت  هک  تساور  یماگنه  ات  هلأسم  کی  رد  يریگعضوم 

فـالتخا و همادا  هنرگ  و  دریگن ، رارق  بـالقنا ، یجراـخ  یلخاد و  نانمـشد  يرادرب  هرهب  دروم  دـشابن و  مالـسا ، بـالقنا و  ماـظن و 
.تسین زیاج  ثحب  رد  يراد  نادیم 

دّـهعتم و یمالـسا ) يروهمج  یبرغ  هن  یقرـش  هن   ) تسایـس هلمج  زا  بـالقنا  مالـسا و  لوصا  هب  ثحب ، فرط  ياـهحانج  همه  مود ،
همادا مه  زاب  هنرگ  دـننکن و  لودـع  لوصا ، نآ  زا  يا  هرذ  دوخ ، رظن  زا  عافد  ترارح  نیع  رد  اهثحب و  شکاشک  رد  و  دنـشاب ، مزتلم 
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.تسین زیاج  فالتخا 

نیا .دـشابن و  تسپ  ماقم و  لام و  هاج و  ّبُح  یهاوخدوخ و  سفن و  ياوه  راتفرگ  ریگرد ، ياـهحانج  رد  دارفا  زا  کـی  چـیه  موس ،
، نالوؤسم تاماقم و  همه  و  تسین ، نآ  زا  نوصم  سک  چیه  هک  تسا  یضرم 

هب يالتبا  ضرعم  رد  همه  درم  نز و  يرازاب ، وجشناد و  نارگید ، ریزو و  تسخن  روهمج و  تسایر  یناحور ، ریغ  یناحور و  زا  ّمعا 
.دهد تاجن  نآ  ّرش  زا  ار  ناسنا  ات  تسا  دنوادخ  زا  تناعتس  هراّما و ا  سفن  اب  داهج  تضایر و  اهنت  نآ  ياود  .دنتسه و  ضرم  نیا 

ص:118
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زا یـشان  نطاـب  رد  اـما  دـنک ، ییاـمندوخ  یعاـمتجا  یـسایس و  یهقف و  رظن  فـالتخا  تروصب  ارهاـظ  دـنچ  ره  اـهفالتخا ، رگا  سپ 
یـصخش و عفانم  زا  تیامح  سفن و  ياوه  هیعاد  هب  هاگآدوخان  اجیردت  اّما  دـشاب  یملع  افرـص  رما ، زاغآ  رد  ای  دـشاب ، یهاوخدوخ 

يروهمج ماـظن  نارظنبحاـص  نـالوؤسم و  دـیاب  هراومه  نیا  رباـنب  .تسین  زیاـج  یفـالتخا  نینچ  همادا  مه  زاـب  دوش ، هدولآ  یهورگ ،
دوخ سفن  بقارم  یمالسا ،

دننادب دنک و  هنخر  سفن  ياوه  هدرکن  يادخ  نانآ ، یـسایس  یهقف و  ِرظن  ذاخت  ای ا  يدنب ، ههبج  يریگعـضوم و  رد  ادابم  هک  دنـشاب 
: هک

تسین یندش  نامرف  هب  شیدنادب  ِسفن  نیا 

تسین یندش  ناملسم  شیکدب ، رفاک  نیو 

روطب و  روشک ، یتایح  لـئاسم  رد  تهج  نیمه  هب  دـنادب و  داـقتنا  زا  رود  بیع و  زا  اّربم  قلطم و  ار  دوخ  دـیابن  سک  چـیه  مراـهچ ،
یعامتجا و یسایس و  یهقف و  زا  معا  يرظن ، لئاسم  همه  رد  یلک 

اب لئاسم  لیبق  نیا  رد  ییارگ  قلطم  دسرب ، دیفم  هجیتن  هب  ات  دشاب  زاب  داقتنا ، ثحب و  داهتجا و  باب  دیاب  هراومه  اهنیا  زج  يداصتقا و 
ظفح هن  دـشاب ، مکاـح  یبلط ، قح  فاـصنا و  حور  اـهنت  اـهثحب  رد  دـیاب  ارهق  .تسین و  راـگزاس  ییوج  قح  قیقحت و  ملع و  تعیبط 

هک نیا  امک  عضوم ، زا  عافد  تیصخش و 

.دزاس یم  ملاس  ار  ثحب  ّوج  و  كاپ ، طیرفت  فارحنا و  یگدولآ و  زا  ار  اهتباقر  ارهق  راکفا ، دروخرب  تروشم و  رظن و  لدابت 

فلاخم فرط  اب  گنج  هزرابم و  و  نآ ، هب  ندز  نماد  فالتخا و  داجیا  ینعم  هب  ملاـس ، داـقتنا  اـّما  دـشاب ، دـیاب  هدـنزاس  داـقتنا  سپ 
.دوش یقلت  ینعم  نیا  هب  فلاخم ، فرط  زا  ای  دشاب و  روظنم  نیا  هب  داقتن  دیابن ا  هاگ  چیه  تسین و 

طخ رب  ار  دوـخ  طـخ  و  دـیآرب ، نارگید  فذـح  بـیرخت و  ددـص  رد  دـیابن  سکچیه  اـهرظن ، فـالتخا  يریگعـضوم و  رد  مـجنپ ؛
، دنزب هبرـض  ابقر  بیقر و  هب  هک  نیا  زا  شیپ  تروص ، نیا  رد  هک  دهد  حیجرت  بالقنا  تحلـصم  رب  ار  شیوخ  تحلـصم  و  بالقنا ،

همه زا  ای  فرط  کـی  زا  یناـسک  اـی  یـسک  دوش  ساـسحا  ریگرد ، ياـهفرط  نیب  رد  رگا  سپ  .تسا  هدز  همطل  بـالقنا  مالـسا و  هب 
، رما نیا  تسا ، تردـق  نادـیم  زا  يو  ندـنار  نوریب  و  تسایـس ، هحفـص  زا  يو  فذـح  فلاخم و  فرط  ندـیبوک  ددـصرد  فرط ،
بالقنا و لوصا  هب  قشع  زا  یـشان  ناوت  یمن  ار  رظن  فالتخا  نیا  رگید  تسا ، بـالقنا  طـخ  زا  ناـنآ  جورخ  زا  یکاـح  دوخبدوخ ،

.تسا مالـسا  بالقنا و  لوصا  ندراذـگاپ  ریز  یهاوخدوخ و  سفن و  ياوه  زا  یـشان  امتح  هکلب  تسناد ، ماظن  تحلـصم  و  مالـسا ،
رطاخ نیمه  هب  دیوگب : دنادب و  جراخ  طخ  زا  ار  يرگید  کی  ره  تسا و  یلوصا  یئانبم و  فالتخا  هک  دـنوش  یعّدـم  هک  نیا  رگم 

.تسا فلاخم  يو  اب 

؟ ریخ ای  دراد  دوجو  هدنزاس  داقتنا  زا  ییارگ  طخ  تخانش  يارب  یصخاش  ایآ  هک  مینک  لابند  دیاب  ادعب  ار  هلأسم  نیا 

دوخ يارب  دنـشاب و  نایرج  کی  عبات  همه  رظن ، کـی  نارادـفرط  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  لـئاسم  زا  يا  هراـپ  رد  رظن  فـالتخا  مشش ،
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هب مه  نایرج  کی  اب  تفلاخم  هک  نیا  امک  دنروآ ، دوجو  هب  دیدج  تالیکشت 
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فلتخم و ياهنایرج  يزاب و  طخ  يدـنب و  هتـسد  هب  امتح  دـیابن  اهرظن  فالتخا  هک  ینعم  نیا  هب  .دـشاب  یمن  فـالتخا  داـجیا  ینعم 
و دوش ، لیدبت  یتکلمم  لئاسم  ّلک  رد  یّلک  نایرج  کی  رد  يریگعـضوم  هب  يرظن  هلأسم  کی  رد  يریگعـضوم  و  دـماجنیب ، ددـعتم 

تیامح ياجب  نایرج ، کی  نارادفرط  ناوریپ و 

نینچ ياه  هناشن  رگا  دـننک و  تیامح  نایرج  کی  زا  همه  فالتخا ، دروم  لـئاسم  اـی  هلأـسم و  رد  دوخ  رظن  زا  هبئاـش  یب  ّلَدتـسم و 
، دروخب مشچ  هب  نانآ  تاراشتنا  تاغیلبت و  لمع و  نخس و  رد  يریگعضوم ،

.مینک ثحب  نآ  يور  دیاب  ادعب  هک  تسا  یمهم  هتکن  مه  نیا  دشاب و  بالقنا  یلصا  طخ  زا  فارحنا  رب  دهاش  دناوت  یم 

داجیا یمالـسا و  يروهمج  ماظن  يالاب  حطـس  رد  دوجوم  ياـهحانج  هب  عجار  دوخ  هماـن  زا  یـشخب  رد  ماـما ، ترـضح  موس : شخب 
: دوش یم  هصالخ  رما  دنچ  رد  هک  دنا  هتفگ  ینانخس  نانآ  نیب  يردارب 

نآرق مالسا و  هب  تبسن  دنا و  كرتشم  یلک  لوصا  رد  همه  تسین ، لوصا  رد  هدیقع  فالتخا  زا  یـشان  ًهدمع  دوجوم  تافالتخا  - 1
هب و  رازیب ، یجراخ  رامعتـس  یلخاد و ا  بالقنا  ّدـض  نایوجدوس و  هطلـس  زا  و  دـنم ، هقالع  روشک  لالقتـسا  هب  و  رادافو ، بالقن  و ا 
هب یتلود و  ياههاگتـسد  تارادا و  طابـضنا  مظن و  هب  و  يرادا ، زرواشک و  يرازاـب و  دـنمراک و  زا  مدرم  همه  تیحالـص  تفارش و 

.دنزرو یم  قشع  مالسا  یناهج  تردق  هب  و  روشک ، رد  یعامتجا  تلادع  و  یگنهرف ، يداصتقا و  دشُر 

درادن تدحو  تحلصم ، صیخشت  رد  اهرظن  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ؛ تحلصم  صیخشت  ساسا  رب  یسایس و  ًهدمع  تافالتخا  نیا  - 2
فاصنا و تیاهن  اب  فلاخم  تارظن  هب  نداد  لد  ندنیـش و  رظن و  لدابت  نامه  رظن  تدحو  هب  ندیـسر  هار  و  دهد ، یمن  قفو  مه  اب  و 

.تسا ییارگ  طخ  سفن و  ياوه  زا  بانتجا  اب  یفرط و  یب 

همه دیاب  تسا و  رگیدکی  هب  بالقنا و  هب  تمدـخ  اهعـضوم ، نتخاس  کیدزن  اهترودـک و  ندودز  تهج  شالت  بولق و  فیلأت  - 3
.دننک شالت  هار  نیا  رد  اهحانج 

.دننک زیهرپ  دیاب  تسا  يزیگنا  هنتف  ینیبدب و  داجیا  ناشراک  هک  اه  هطساو  زا  - 4

مه ربارب  رد  هک  نیا  هن  دـننک  نانمـشد  نآ  عفد  فورـصم  ار  دوخ  ناوت  مامت  دـیاب  هک  دـنراد  كرتشم  نانمـشد  ردـق  نآ  ناـنآ ، - 5
.دنتسیاب

.دنتسیاب يو  ربارب  رد  همه  دیاب  درک  یّطخت  لوصا  زا  یسک  رگا  - 6

يارب ناـشلد  هک  یناـسک  همه  هب  دـنوادخ  .دراد و  زاـین  يردارب  رظن و  تدـحو  و  ملاـس ، رّکفت  هب  یگدـنزاس  هلحرم  رد  روـشک  - 7
تیانع قیفوت  دپط  یم  ییاکیرما  مالسا  يدوبان  يدمحم و  بان  مالسا  يایحا 

.دنک ظفح  ار  اهنآ  دیامرف و 
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رتکیدزن مه  هب  اههاگدـید  دوش و  رتناسآ  نآ  هب  لمع  ات  مینک  ثحب  روشنم  نیا  نیوانع  زا  ناونع  دـنچ  هب  عجار  منیب  یم  مزال  کنیا 
.ددرگ رتدنمورین  یبالقنا  ناردارب  نایم  تّدوم  تّوخا و  حور  و 
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یسایس یهقف و  تافالتخا  لح  هار 

فالتخا تسناد ، یلوصا  ریغ  یـسایس و  ار  اهنآ  زا  یـشخب  ادـعب  یهقف و  ار  دوجوم  ياهرظن  فالتخا  هدـمع  شخب  زاغآ ، رد  ماـما ،
همه هـک  تـسا  نآ  زا  ّببــسم  مـه  اـهنآ  زا  يرایــسب  اـما  تـسا ؛ یهقف  هـلدا  زا  نوگاـنوگ  ياهطابنتــسا  زا  یــشان  اـعبط  یهقف  رظن 

، میتفگ اریز  دنتسین  مزال  طیارش  دجاو  نارظنبحاص ،

، تسا مزال  لئاسم ، نآ  رد  مه  یملع  صّصخت  یـسایس و  یعامتجا و  شنیب  ماظن ، يالتبا  دروم  لئاسم  رد  یهقف  صّـصخت  رب  هوالع 
، دنشاب طیارش  همه  دجاو  همه  هک  یضرف  رد  هچ  و  تروص ، نیا  رد  هچ  لاح 

ياروش سلجم  نایم  میدید  اهراب  هک  روط  نامه  تسیچ ؟ هراچ  دنامب  یقاب  رظن  فالتخا  مه  زاب  رگا 

!! دیسر یم  تسب  نب  هب  يرازگ  نوناق  راک  دنام و  یم  یقاب  رظن  فالتخا  نابهگن ، ياروش  یمالسا و 

تحلـصم اب  هک  تسا  نآ  دحاو  رظن  کی  باختنا  رد  نازیم  و  دسرب ، تدحو  هب  لمع ، ماقم  رد  اهرظن  دیاب  امتح  دومرف  دـیکأت  ماما ،
تافالتخا رب  مکاح  هچنآ  ًالآم  سپ  .دشاب  قفاوم  یمالسا  يروهمج  ماظن 

، ناسانشراک ای  اهقف و  راک  صیخشت ، نیا  ارهق  هک  تسا  تحلصم  صیخشت  نامه  تسا  یسایس  یهقف و 

ار يزیچ  ناـنآ  تسا  نکمم  اریز  دـشاب  یمن  ییاـهنت  هب  مه  تکلمم  ناـیرُجم  راـک  هکنیا  اـمک  .تـسین  يرگید  زا  يادـج  کـی  ره 
زا ماظن  حلاصم  قبط  ناوت  یم  يوناث  ناونع  هب  يرارطضا  دراوم  رد  دنچ  ره  دشاب ، یهقف  مّلسم  لوصا  فالخ  رب  هک  دننادب  تحلصم 

.تسا هیقف  تیالو  رادم  ریاد  اهقف و  رظن  هب  هتسب  مه  رما  نیمه  اما  تشادرب ، تسد  یلّوا  نیوانع 

، نابهگن ياروش  ياهقف  زا  بکرم  تحلـصم » صیخـشت  عمجم   » مان هب  ییاروش  هک  تسناد  نآ  رد  ار  هراچ  ماما ، تسیچ ؟ هراچ  سپ 
، ترورـض تروص  رد  دوش و  لیکـشت  ماما  هدـنیامن  روشک و  یلاع  ناوید  سیئر  ریزو ، تسخن  سلجم ، تساـیر  روهمج ، تساـیر 

اروش نآ  رد  مه  طوبرم  نالوؤسم  ناریزو و 

(1) دنک لمع  نآ  فالخ  رب  هک  دسرن  ار  یسک  رگید  دوب و  دهاوخ  یعطق  اروش  نیا  تامیمصت  دنیامن ، تکرش 

ملاسان ملاس و  نایرج 

كارتشا هوجو  دراوم و  دـیامرف و  یم  فارتعا  لوصا ، هب  اهنآ  يرادافو  دّـهعت و  روشک و  رد  نایرج  ود  دوجو  هب  دوخ  همان  رد  ماما ،
: درامش یم  رب  ار  ود  نآ 

.دنرادافو بالقنا  مالسا و  هب  ود  ره  - 

.دنزرو یم  قشع  روشک  لالقتسا  هب  ود  ره  - 
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.دنتسه تارادا  مظن  تاقبط و  همه  تفارش  تمالس و  راتساوخ  ود  ره  - 

ص:121

تـسخن ناونع  فذح  اب  هتبلا  هک  دـش  حرطم  یـساسا  نوناق  رد  ماما ، نامرف  هب  یـساسا  نوناق  رد  رظن  دـیدجت  ماگنه  عمجم ، نیا  - 1
.دش هتشادرب  عمجم  ياضعا  زا  ریزو » تسخن   » ناونع یساسا  نوناق  زا  يریزو 
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.دندنم هقالع  يداصتقا  یگنهرف و  دشر  هب  ود  ره  - 

.تسا هتفهن  قلخ  هب  تمدخ  ادخ و  هب  قشع  داقتعا و  نایرج  ود  ره  داهن  رد  - 

ود تاکرتشم  نایب  همادا  رد  ادـعب  ماما ، اـّما  .دـسر  یم  فدـه  هب  رتدوز  وا  هار  دراد  هدـیقع  مادـک  ره  هک  تسا  نآ  رـس  رب  فـالتخا 
: دنک یم  دزشوگ  زین  ار  نانآ  كرتشم  فیاظو  نایرج 

.دنشاب دنبیاپ  یمالسا » يروهمج  یبرغ  هن  یقرش  هن   » تسایس هب  ریگ ، یپ  شالت  اب  دیاب  ود  ره  - 

.دنیامن بانتجا  دوخ  يرادنپ  قلطم  زا  ود  ره  - 

.دنزرون غیرد  مه  ملاس  داقتنا  زا  دنهد و  شوگ  ملاس  داقتنا  هب  ود  ره  - 

.دنزادرپب مه  اب  رظن  لدابت  هب  ود  ره  - 

دننک زیهرپ  زیگنا  هنتف  نالّالد  اه و  هطساو  زا  ود  ره  - 

.دنیامن بانتجا  ادیدش  يرگید  فذح  يارب  ششوک  زا  ود  ره  - 

.دننکب یتسینومک  يراد و  هیامرس  ناهج  هجوتم  ار  دوخ  یبالقنا  مشخ  ود  ره  - 

.دنهدن نانآ  تسدب  هناهب  دنشاب و  رذح  رب  دوخ  كرتشم  نانمشد  زا  ود  ره  - 

.دننک رذح  سفن  ياوه  ّرش  زا  ود  ره  - 

نایرج ود  لصا  ماما ، سپ  .دنـشاب  نایرج  کی  عبات  هک  تسین  نآ  ینعم  هب  امازلا  هلأسم  دنچ  رد  فالتخا  هک  دنـشاب  هجوتم  ود  ره  - 
نایرج مئالع  اه و  هناشن  هب  و  دزشوگ ، مه  ار  ییارگ  نایرج  ياهرطخ  یفنم و  تبثم و  طیارش  اما  هدراذگ  هّحص  نآ  رب  هتفریذپ و  ار 

.دوب دهاوخ  ملاسان  دنکن  تیاعر  هکنآ  و  ملاس ، دنک  تیاعر  ار  اهنآ  نایرج ، ره  سک و  ره  هک  هدومرف  هراشا  ملاسان  ملاس و 

: بلطم رس  رب  میورب  دمآ  تسدب  ماما  دوخ  نخس  زا  ملاسان ، ملاس و  نایرج  بوچراهچ  هک  نونکا 

هب ار  يرگید  مادـک  چـیه  دنـشاب و  كرتشم  مه  اـب  لوصا  رد  بزح  دـنچ  رگید  ریبـعت  هب  اـی  ناـیرج ، دـنچ  هک  نیا  منک : یم  ضرع 
، ماما لوق  هب  و  دننکن ، مهتم  لوصا ، اب  تفلاخم  بالقنا و  طخ  زا  فارحنا 

ددعت تسیچ و  رس  رب  فالتخا  سپ  يداینب ، یتدیقع و  هن  دشاب  یسایس  افرص  يریگعضوم  فالتخا و 

؟ تسا هیجوت  لباق  ییاهنایرج  نینچ  ًالوصا  ایآ  تسا ؟ هدش  یشان  اجک  زا  دراد و  ینعم  هچ  اهنایرج 
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یعامتجا لئاسم  زا  يا  هراپ  رد  لوصا ، رد  كارتشا  نیع  رد  نایرج ، ود  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  دـشاب  هیجوت  لباق  فالتخا  رگا  دـبال 
: دنراد توافتم  ياههاگدید  يداصتقا  یسایس و  و 

عیانـص رب  هوالع  تسا و  تیکلام  دـیدحت  یجراخ و  تراجت  ندرک  یتلود  هتـسب و  ياهرد  يداصتقا  تسایـس  هب  دـقتعم  یکی  ًـالثم 
ریاس رد  تلود  تسا ؛ تلود  تسد  رد  یساسا  نوناق  ّصن  هب  هک  گرزب 

، دشاب هتسب  مدرم  يورب  يداصتقا  ياهرد  هک  يا  هنوگ  هب  دیامن  تلاخد  مه  یصوصخ  عیانص  اهراک و 

اهراک رد  شبنج  طاشن و  ات  تشاد  هگن  زاب  مدرم  يورب  ار  اـهرد  دـیاب  ینوناـق ، ياهتیدودـحم  زجب  تسا  دـقتعم  سکع ، هب  يرگید 
.دوش ادیپ  اهلد  رد  دیماو 

رکنم يرگید  دور  یم  یتسینومک  ای  يراد و  هیامرس  فرط  هب  دراد  تکلمم  تسا  دقتعم  یکی 
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.تسا نآ 

.تسا یتخسرس  ّتیعطاق و  رادفرط  يرگید  داد ، جرخب  تنوشخ  دیابن  تارکنم  اب  هزرابم  رد  تسا  دقتعم  یکی 

.تسین مزال  دیوگ  یم  يرگید  تسا ، روشک  ياهداهن  رد  تیناحور  تبقارم  تراظن و  رادفرط  یکی 

ياه هتشر  رد  نیصّصختم  تسدب  دیاب  دیوگ  یم  يرگید  دشاب ، نید  ناملاع  هدهع  رب  رتشیب  دیاب  يرازگ  نوناق  راک  دیوگ  یم  یکی 
.دشاب تکلمم  زاین  دروم  فلتخم 

لرتنک تسا و  دازآ  یطیحم  هاگـشناد  دیوگ  یم  يرگید  دناد ، یم  تیناحور  هفیظو  ار  اههاگـشناد  یتدـیقع  یقالخا و  لرتنک  یکی 
.درادن مزال  یتدیقع 

هیامرس بالقنا ، لوصا  یفرعم  یبالقنا  مالـسا  رـشن  تهج  روشک  جراخ  رد  دیاب  تاغیلبت ، نامزاس  داشرا و  ترازو  دیوگ : یم  یکی 
«. تسا مارح  دجسم  رد  تساور  هناخ  رد  هک  یغارچ   » میرادن يا  هفیظو  نینچ  ام  دیوگ : یم  يرگید  دنک ، يرازگ 

اب ار  یـسایس  شور  نیا  يرگید  تسا ، یمالـسا  ریغ  ياهتلود  یبالقنا و  ریغ  یمالـسا  ياهتلود  اـب  مهاـفت  تاـشامم و  رادـفرط  یکی 
یبالقنا مشخ  ناهج ، هب  دیاب  ام  دـیوگ  یم  یکی ، رگید ، ریبعت  هب  دـناد و  یم  يراک  هظفاحم  عون  کی  ار  نآ  و  نیابم ، یبالقنا  حور 

.مّسبتو هدنخ  هفایق  دیوگ : یم  يرگید  میهد ؛ ناشن 

.درادنپ یم  كانرطخ  ار  نآ  يرگید  تسا ، یسایس  ياهتیلاعف  رظن و  راهظا  رد  نایوجشناد  ناوج و  لسن  يدازآ  رادفرط  یکی ،

.دناد یم  يزرواشک  دشُر  عنام  ار  نآ  يرگید  دراد ، دیکأت  يزرواشک  ياهنیمز  میسقت  رب  یکی ،

.تسین قفاوم  يرگید  تسا ، قفاوم  هاگشناد  سیسأت  شرورپ و  شزومآ و  رد  یصوصخ  شخب  تلاخد  اب  یکی ،

یم مشچ  هب  مه  یلعف  ياهنایرج  رد  شیب  مک و  هک  میرامشب  ار  دوجولا  لمتحم  ای  دوجوم  فلتخم  ياهـشیارگ  میهاوخب  رگا  يراب ،
دنچ ناوت  یم  اما  تسناد ، بالقنا  لوصا  زا  جراخ  عورشم و  ریغ  ار  اهنآ  همه  ناوت  یمن  تسین و  راکنا  لباق  تسا و  ناوارف  دنروخ ،

: دوزفا نآ  رب  هتکن  دنچ  دز و  نآ  رب  هیشاح 

هدـیقع مه  يأر و  مه  لئاسم  لیبق  نیا  رد  نایرج ، کی  ِعباـت  ِدارفا  هیلک  روطچ  هک  تسا  نآ  دـسر  یم  نهذ  هب  هک  یلاؤس  نیلوا  - 1
و تبثم ، يأر  هلأسم  هاجنپ  نیا  رد  نایرج ، کی  دارفا  همه  مینک ، ضرف  هلأسم  هاجنپ  ار  رظن  فالتخا  دروم  لئاسم  رگا  ینعی  دنتسه ؟

هلأسم کی  رد  تبثم  يأر  اـمازلا  و  دـنرادن ، یطبر  نادـنچ  مه  اـب  لـئاسم  هک  نیا  اـب  دـنهد ، یم  یفنم  يأر  رگید  ناـیرج  دارفا  همه 
دنب دیق و  زا  دازآ  ِدارفاو  دشاب ، هتشادن  دوجو  یـصاخ  يدنب  هتـسد  رگا  ًهدعاق  و  تسین ، رگید  هلأسم  رد  تبثم  يأر  اب  مزالم  هراومه 

هچ و  تشاد ، دنهاوخ  فالتخا  مه  اب  یهاگ  زین  نایرج  کی  ِدارفا  امتح  دننک ، رظن  راهظا  لئاسم  رد  .دنهاوخب  صاخ ، نایرج  طخ و 
.تسا یعیبط  رایسب  رما  نیا  .دنوش  هدیقع  مه  لئاسم  یخرب  رد  نایرج ، ود  نارادفرط  زا  نت  دنچ  اسب 
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، نانآ ِفالتخا  هک  تسا  لیلد  دوخ  نیا  دـنریگب ، رارق  مه  يوربور  لئاسم ، ماـمت  رد  ناـیرج ، ود  دارفا  هیلک  دوش  هدـهاشم  رگا  سپ 
رگید ضارغا  یعاود و  زا  رود  تحلصم و  صیخشت  زا  یشان  یعیبط و 

و میدرک ، ناونع  ار  نآ  ام  هک  ییارگنایرج »  » ینعم تسا  نیا  تسا و  نآ  عبات  نایرج و  کی  زا  یشانو  یبلاق  اهرظن  هکلب  دشاب ، یمن 
.ملاسان نایرج  ای 

دودح ات  دـشابن ، يرگید  یعاد  لماع و  اب  مأوتو  دـشاب  ماظن  یّلک  تحلـصم  صیخـشت  زا  یـشان  افرـص  رگا  تافالتخا ، لیبق  نیا  - 2
و نویزیولت ، ویدار  دیارج و  رد  یقطنم  ياهثحب  اب  درگ و  زیم  لیکشت  اهـسنارفنک و  اهرانیمـس و  يرازگرب  اب  تسا ؛ ّلح  لباق  يدایز 

.دوش یم  يریگولج  مه  اب  نشخ  دنت و  دروخرب  زا  لقاال  ای  و  کیدزن ، مه  هب  اهرظن  املسم  یمالسا ، ياروش  سلجم  رد  ای 

ای دازآ و  داـصتقا  تسایـس  ینیع  تیعقاو  ًـالثم  دـهد : یم  حیـضوت  ار  نارگید  رظن  صقن  و  دوخ ، رظن  ّتیزم  لالدتـسا ، اـب  مادـک  ره 
ای نایز  رتشیب  شور  ود  نیا  زا  کی  مادک  زا  بالقنا ، زا  سپ  لاس  دنچ  نیا  رد  ام  هک  دیوگ : یم  اقیقد  و  دـنک ، یم  نایب  ار  دودـحم 

دنتـسین رگید  لماوع  ریثأت  تحت  دـپط و  یم  بالقنا  يارب  ناشلد  نیفرط  اعقاو  را  لاح ، .مینیزگرب  دـیاب  ار  نامه  سپ  .میا  هدرب  دوس 
َنوُِعبَّتَیَف َلوَقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َْنیذَّلا  يِدابع  رَِّشب  َو   » قادصم هب  دنهد و  یم  شوگ  رگیدکی  نانخـس  هب  ینیب  عقاو  فاصنا و  يور  زا  امتح 

.دنریذپ یم  ار  نسَحَا  رظن  ...ُهَنَسْحَا »

هب لباقم ، رظن  هطقن  زا  لماک  عـالطا  نودـب  یتح  لوقعم ، ینآرق و  شور  نیا  ياـجب  ییاـهنایرج  یناـسک و  دوش  هدـهاشم  رگا  سپ ،
ملاسان و  ییارگنایرج »  » لیلد دوخ  نیا  دـنزادرپ ؛ یم  مجـسنم ، ریغ  هدـنکارپ و  لئاسم  همه  رد  مه  نآ  دوخ ، طخ  زا  تیاـمح  عازن و 

.تسا نایرج  ندوب 

تسرد یسک  نینچ  تسا ، نانآ  لامعا  لاوقا و  همه  زا  عافد  اهتیصخش و  صاخـشا و  رب  هیکت  ملاسان ، نایرج  ياه  هناشن  زا  یکی  - 3
« َلاَق ْنَم  َیلِإ  ْرُْظنَت  َلاق َو َال  اَم  َیلِإ  ْرُْظنُأ   » مالسلا هیلع  یلع  هدومرف  فالخ  رب 

، نایرج اریز  دنحرطم ، صاخشا  هکلب  تسین ، حرطم  بلطم  نخس و  ییارگنایرج ،»  » يارب دنک  یم  راتفر 

اطخ ضرعم  رد  دارفا  همه  هک  یلاح  رد  طباوض ، ماظن و  حـلاصم  ساسا  رب  هن  تسا و  ینتبم  طباور ، رب  هورگ و  درف و  عفانم  ساسا  رب 
دقن و لباق  ریغ  لوبق و  دروم  دننک  لمع  دنیوگب و  نایرج  کی  هب  هتسباو  صاخشا  ار  هچ  ره  روط  هچ  سپ  دنداقتنا ، لباق  هابتشا و  و 

.تسا ییارگنایرج  لیلد  دوخ  نیا  دشاب ؟ یم  نایرج  نآ  نارادفرط  تیامح  دروم  و  ضقن ،

.میزادرپ یم  نآ  نوگانوگ  داعبا  حرش  هب  ادعب  هک  تسا  فلاخم  رظن  زا  داقتنا  ّتیفیک  ییارگنایرج  ياه  هناشن  زا  یکی  - 4

ثحب زین  نآ  زا  هک  تسا  فلاخم  فرط  فذح  رب  رارصا  و  ماقمو ، تسپ  ظفح  رب  دیکأت  ییارگنایرج ، ياه  هناشن  زا  رگید  یکی  - 5
.درک میهاوخ 

ار نآ  رگید ، نایرج  لیکـشت  درجم  هب  اّما  دناد ، یمن  هعماج  رد  فاکـش  ثعاب  ار  شدوخ  دوجو  نایرج ، کی  هکنآ  رگید  هناشن  - 6
.دناد یم  ماظن  فلاخم  باعشنا و 
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رظن زا  بزح   » هب عجار  هدـنیآ  ياه  هلاقمرـس  زا  یکی  رد  هّللاءاشنا  ام  و  دراد ، ثحب  ياج  دوخ  دـشاب  بزح  ینعمب  ناـیرج ، رگا  - 7
سپ تسه ، رگا  اوران و  ای  تسا  اور  فلتخم ، ياهیدنب  هتـسد  و  بازحا ، دّدعت  یمالـسا ، طیحم  رد  ًالوصا  هک  نیا  و  مالـسا » نآرق و 

لیصفت هب  تسیچ ؟ نآ  طئارش  دودح و 

.تفگ میهاوخ  نخس 

ملاسان ملاس و  داقتنا 

رد دـنا ، هتفریذـپ  ار  نآ  مه  ناهج  نارادمتـسایس  القع و  همه  دـشاب ، دـیاب  هک  تسا  هتفریذـپ  ار  هدـنزاس  ملاس و  داقتنا  لـصا  ماـما ،
میناد یم  و  تسا ، اروش  یلمع  ياههار  عورف و  زا  دوخ ، داـقتنا  ، (1) دیوگب ار  وا  بیع  هک  تسا  یـسک  ناسنا  تسود  هدمآ  تایاور 

نیا رد  دوش ، یمن  ققحم  یعقاو  ینعم  هب  اروش  دـشابن  داقتنا  ات  و  تسا ، لـصا  کـی  زین  اـم  یـساسا  نوناـق  رد  مالـسا و  رد  اروش  هک 
.تسین هدنزاس  ای  ملاس و  اهداقتنا  همه  هک  میریذپب  دیاب  مه  ار  نیا  اما  .تسین  یثحب  بلطم 

.دنز یم  رس  ٌضَرَم ) ْمِِهبوُلق  ِیف   ) ضیرم رامیب و  لد  زا  ملاسان  داقتنا  و  میلس ، بلق  كاپ و  لد  زا  ملاس  داقتنا 

ياتـسار رد  و  فرط ، ِهابتـشا  عفر  یهاوخریخ و  یعاد  هب  هعماج و  تحلـصم  صیخـشت  هزیگنا  هب  هک  تسا  نآ  هدنزاس  ملاس و  داقتنا 
داقتنا ام  لاح ، .دنک  یم  لابند  ار  يرگید  ياهفده  تسا و  يرگید  زیچ  ملاسان ، داقتنا  اما  .دریگ  تروص  َنیِملْسُْملا » ِهِّمئَِأل  ُهحیِـصَّنلا  »

و هدننکداقتنا ، نخـس  نحل  و  داقتنا ، هوحن  زا  ایآ  ریخ ؟ ای  تسه  نآ  يارب  یهار  ایآ  میهد ؟ صیخـشت  دیاب  اجک  زا  ار  ملاسان  ملاس و 
: حیضوت کنیا  ناوت و  یم  یلب  داد ؟ صیخشت  ار  ملاسان  ملاس و  ناوت  یم  نآ ، رد  دوجوم  ياهداضت  اهضقانت و 

و یّطخت ، یقالخا  ینوناق و  لوصا  زا  تاباختنا ، رد  ًالثم  دـنا : هدرک  فالخ  راک  ود  ره  نایرج  ود  ای  نت و  ود  داـقتنا : رد  ضیعبت  - 1
هتـشاد رظن  رد  ار  ماظن  تحلـصم  و  تاباختنا ، تمالـس  اعقاو  رگا  هدـننکداقتنا  ًهدـعاق  هک  دـنا ، هدرک  دوخ  بیقر  هیلع  اوران  تاـغیلبت 

و دراذگب ، فلاخم  فرط  ياوران  ياهراک  يور  تشگنا  طقف  راک ، نیا  ياجب  رگا  لاح ، .یکی  زا  هن  دنک  داقتنا  ود  ره  زا  دیاب  دشاب 
طوبرم نایرج  زا 

فرطکی  » اهنت دشاب و  یمن  رظن  یب  صلخم و  دوخ  داقتنا  رد  وا  هک  تسا  لیلد  نیا  دنزن ، مد  شدوخ  هب 

کی دـنزب  دوخ  هب  نزوس  کی   » ای و  ار ، نارگید  بیع  دـعب  دـنیبب  ار  دوخ  بیع  لوا ، هک  نیا  ياـجب  و  دـنک » یم  لـگ  هاـک  ار  راوید 
دورف يو  قرف  ناج و  رب  دهد و  یم  هلاوح  يرگید  هب  ار  اهریـشمش  اهریت و  همه  هن ، رگا  و  اهزودـلاوج ، همه  يرگید ،» هب  زودـلاوج 

ار اهنآ  دیاب  روطچ  دناد  یمن  ناسنا  و  تسین ، مک  یـسایس ، ياهینارنخـس  اه و  همانزور  تاداقتنا  رد  اهـضیعبت  لیبق  نیا  زا  .دروآ  یم 
؟ دنک هیجوت 

افرص داقتنا  رگا  وگب » زین  شرنه  یتفگب  هلمج  نآ  بیع  : » دنا هتفگ  میدق  زا  ریدقت : نودب  داقتنا  - 2
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یسک رگا  لاح ، .دریگ  رارق  ساپس  ریدقت و  دروم  دیآ و  رظن  هب  دیاب  مه  فرط  ياهیبوخ  سپ  تسا ، اهاطخ  اهـصقن و  عفر  روظنم  هب 
نیب بیع  مشچ  ییوج و  بیع  ّسح  ياراد  اهنت  وا  تفگ  دـیاب  دـنزن ، مد  نانآ  ياهیبوخ  زا  دـنک و  افتکا  نارگید  بیع  رکذ  هب  اـهنت 

داقتنا دروم  ار  یمالـسا  يروهمج  تموکح  تلود و  ياهراک  ًالثم  مشچ : ود  اب  هن  دـنک  یم  هاگن  نارگید  هب  مشچ  کـی  اـب  تسا و 
اهتمدخ اما  دشک  یم  يو  خر  هب  ار  اهدوبمک  اهـصقن و  درب  یمن  مان  يو  هدنزاس ي  بوخ و  ياهراک  زا  هاگ  چیه  اما  دهد ، یم  رارق 

، اه هدافتساءوس  سانجا ، یتمیق  دنچ  مّروت ، ینارگ ، يور  تشگنا  دنک ؛ یم  نامتک  ار  وا  هدنزاس ي  ياهراک  و 

یشک هلول  و  ناوارف ، ثادحالادیدج  هسوش  ياههار  ریظن  ییاهراک  زا  اما  تسه -  مه  قح  و  دارذگ -  یم 

ياهراک ربارب  دنچ  تکلمم و  زا  یعیسو  حطس  رد  گنج ، دوجو  اب  بالقنا  زا  سپ  هک  اهرهش  رد  زاگ 

!! دنز یمن  مد  ادبا  هتفرگ  تروص  بالقنا ، زا  شیپ 

دنهد یم  نالوؤسم  هک  يرامآ  ماقرا و  زا  اما  تسا ، یئاجب  داقتنا  هک  دنک  یم  داقتنا  تاهد  اهرهـش و  رد  یـشزومآ  ياضف  دوبمک  زا 
، نوگانوگ ياهیراتفرگ  همه  دوجو  اب  ریخا ، لاس  دنچ  نیا  رد  هک  نیا  رب  ینبم 

!! درب یمن  مان  ادبا  تسا ، قح  زین  نآ  هک  هدش ، ربارب  ود  روشک  حطس  رد  یشزومآ  ياضف 

زا تلود  يراددوخ  تفن ، ياهب  لّزنت  يداصتقا ، هرصاحم  گنج ، نیگنس  ياه  هنیزه  شمشچ  یلو  دشک ، یم  داد  اهیتساک  مک و  زا 
تـسا هدرک  مخ  ار  موس  ناهج  هکلب  و  ام ، فارطا  ياهروشک  همه  تشپ  گنج و  رد  ار  ام  نمـشد  تشپ  هک  نالک ، ياهماو  نتفرگ 

(1) !! دنز یمن  فرح  ادبا  میتسه  غراف  نیگنس  راب  نآ  زا  هّللادمحب  ام  و 

یلاس تسا و  راکهدب  درایلیم  ریازجلا 23 دراد !! یهدب  رالد  رازه  دیآ 9 یم  ایند  هب  هیکرت  رد  هک  دازون  ره  دنتشون : اه  همانزور  رالد 
زج هب  ام ، نمـشد  قارع  ...دـهدب  ماو  هرهب  دـیاب  ار  شدوخ  یتفن  تادـیاع  مامت  تفن  ياهب  لزنت  زا  سپ  ابیرقت  ینعی  رـالد  دراـیلیم  5

ربارب رد  یقالخا  ینوبز  یتسکشرس و 

دوخ تفن  هکـشب  اهنویلیم  لاس  دنچ  و  دنا ، هداد  وا  هب  ضوعالب  کمک  رالد  اهدرایلیم  هک  تسیلایرپما »  » وا لوق  هب  برع  ياهروشک 
هب یهدب  رانید  کی  ام  هک  یلاح  رد  .دراد  یهدب  رتشیب  ای  رالد  درایلیم  داتفه  تصـش  نیا ، رب  هوالع  دنا ، هتخورف  قارع  باسح  هب  ار 

(. روطس نیا  نتشون  ماگنه  ینعی   ) میرادن یسک 

زا سدقم ، دهشم  رد   (2) يراج لاس  تسه : مه  نارگید  زا  دشاب ، یمن  نالوؤسم  تلود و  زا  ریدقت ، یب  داقتنا  رد  اهنت  ییارگنایرج ،
ریگمشچ و تیقفوم  اب  و  لد ، نوخ  تمحز و  رازه  اب  یمالسا  داصتقا  هرگنک  يوضر  سدق  ناتسآ  یمالـسا  ياهـشهوژپ  داینب  فرط 

هدننک تکرش  ناداتسا  هک   ) ناوارف يایازم 

دروم هرگنک  نیا  دیدرگ ، رازگرب  دنهد ) یم  حیجرت  اهنآ  رب  هدرک و  هسیاقم  ناهج  یمالـسا  داصتقا  ياه  هرگنک  نیرتگرزب  اب  ار  نآ 
! تقیقح زا  رود  یهاو و  تاداقتنا  مه  نآ  دنرادن ، نآ  فیک  ّمک و  زا  یعالطا  چـیه  هک  یناسک  فرط  زا  یتح  دریگ  یم  رارق  داقتنا 

؟ درک تّحصرب  لمح  ار  داقتنا  لیبق  نیا  ناوت  یم  روط  هچ 
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.تسا هیجوت  لباق  ینثتسم و  رما  نیا  زا  دبال  هدش  حرطم  دعب  هب  کیوداتفه  ياهلاس  رد  هک  یتعنص  ياهماو  هتبلا  - 1
.تسا لاس 1367  دوصقم  - 2
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نیا .دشاب و  دـناوت  یمن  يدـمآ  شیپ  ره  ردو  تقو  همه  دودـحمان و  دراد و  يّدـح  اعبط  ملاس ، داقتنا  داقتنا : يارب  یبلط  تصرف  - 3
نیا دنکب ، هدافتسا  يو  زا  داقتنا  فرط و  ندیبوک  يارب  یتصرف  ره  زا  هداتسیا و  رادیب  رایشه و  نایرج ، کی  هک  دسر  یم  رظن  هب  هک 

.دسر یم  مه  نیقی  زرم  هب  یهاگ  مییوگن  رگا  دزادنا ، یم  کش  هب  هدننک  داقتنا  فرط  ّتین  نسح  صالخا و  رد  ار  ناسنا  دوخ 

ماما خیبوت  داقتنا و  ای  رادـشه و  دروم  الاب  نالوؤسم  زا  یـسک  تسا  نکمم  یـسایس  تّالوحت  بالقنا و  شکاشک  رد  هنومن ؛ باب  زا 
رظن فالتخا  دروم  رد  هچنآ  ریظن  تسا ، وا  دوخ  نادنزرف  هب  تبـسن  هناردپ  رّکذت  باب  زا  ماما  دوخ  هتفگ  هب  هک  دریگ ، رارق  راوگرزب 

یمالسا ياروش  سلجمو  نابهگن  ياروش  نیب 

راهظا درجم  هب  میدـید  ام  یلو  دوبن ، يرگید  زیچ  ماما  ترـضح  فرط  زا  يربهر  شقن  يافیا  ییامنهر و  زج  ًهقیقح  هک  دـمآ ، شیپ 
ماک رد  نابز  تسدـب و  ملق  ناگدـننکداقتنا  همه  هکنیا  لثم  داتفا ، راک  هب  اروش  نآ  ندرک  تیثیح  یب  يارب  اهنابز  اهملق و  ماـما ، رظن 

دندرک و یم  دودحم  رظن  دروم  هلأسم  نامه  هب  ار  داقتنا  هریاد  شاک  يا  .دندش  تیلاعف  دراو  اروف  دـندوب و  هداتـسیا  داقتنا  راظتنا  رد 
!! دنداد یمن  شرتسگ  نآ  درکلمع  اروش و  نآ  تیصخش  لصا  هب  ار  نآ  هنماد 

تاـغیلبت راـتفگ و  ولج  درک و  رطخ  هجوتم  دوز  ار  ماـما  اروـش ، نآ  ناوارف  تبثم  طاـقن  نتفرگ  هدـیدان  تاداـقتنا و  شرتـسگ  يرآ ،
همادا زا  یگدنمرش  تیاهن  اب  دندوب  هداد  نخس  داد  داقتنارد ، هک  نانآ  هک  يروطب  .دومرف  میمرت  ناربج و  ار  نآ  تفرگ و  ار  فلاخم 

هب مهتم  ار  نابهگن  ياروش  دتفیب و  ناشتسد  هب  يرگید  تصرف  ات  دنا  هداتـسیا  راظتنا  رد  مه  زاب  امّلـسم  اّما  دنتـشادرب ، تسددوخ  هار 
.دندرک هک  نانچ  دننکب  اروش  سلجم  راک  رد  ینکشراک ) )

ّدرو و تلود  يافعتـسا  دروـم  رد  رت  بدؤـم  یلیخ  هتبلا  دـعب  یکدـنا  روـهمج و  تساـیر  هب  عـجار  تقو  ناـمه  رد  ارجاـم ، نیا  نیع 
.دش رارکت  نیبامیف ، ياهلدب 

رد ار  ماظن  تحلصم  دپط و  یم  بالقنا  يارب  افرص  شلد  هک  ییارگنایرج »  » هقلح زا  غراف  و  فرط ، یب  مدآ  کی  زا  امـش  رگا  لاح ،
: دیوگ یم  تسیک ؟ اب  قح  دیسرپب : تسین ، طوطخ  طخ و  لها  دراد و  رظن 

هب بالقنا و  هدنپط  حور  ناونع  هب  مه  ماما  دنراد ، يریگ  میمـصت  رظن و  راهظا  قح  یتکلمم  ثداوح  لئاسم و  رد  نالوؤسم ، املـسم 
یتح دهد و  رادشه  دراد  قح  هیقف ، تیالو  يربهر و  ماقم  ياضتقم  مکح و 

لیبق نآ  یتح  هن ، دنریگب ، تربع  نآ  زا  و  دنونشب ، ار  نخـس  نآ  رتشیب ، هن  دح و  نیمه  رد  دیاب  مه  مدرم  دنک ، هلگ  یـسک  زا  انایحا 
ای درف  هورگ و  ای  نایرج و  هیلع  هلو و  دنیامنن ، زواجت  دح  نیا  زا  اما  دـننادب ، باطخ  دروم  دارفا  ای  درف  هب  ماما  هقالع  لیلد  ار  نانخس 

ماما هک  هناهب  نیا  هب  دنا ، هدرک  رـس  هار  نیا  رد  ار  يرمع  هک  بالقنا  هتـسجرب  ياه  هرهچ  .دـننکن و  يراد  نادـیم  ثحب ، دروم  دارفا 
ینعم رب  ار  نآ  هکلب  دننزن  دوخ  شیپ  زا  ریـسفت  حرـش و  هیـشاح و  اهدص  ماما ، نخـس  رب  دننکن ، تیثیح  یب  راد و  هشدخ  هدز  یفرح 

.ریغال دننک  لمح  شدوخ 

.دنروآ باسح  هب  روشک  تسایس  بالقنا و  یعیبط  ریس  يداع و  لحارم  زا  ار  اهدمآ  شیپ  لیبق  نیا 
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روشنم زا  نم  .تسین  ینایرج  اـی  یـسک  فذـح  اـی  بیرخت و  هب  شرظن  دـنک ، یم  ییاـمنهار  یـشیدنا و  تحلـصم  ماـما  هک  دـننادب 
قح نادنزرف  ریاس  دـهدب ، وا  هب  یخلت  دـنپ  ای  دـنک و  باتع  شنادـنزرف  زا  یکی  هب  تبـسن  يردـپ  رگا  ایآ  .ممهف  یم  ار  نیا  يردارب 

یگداوناخ ِلومعم  ياهدسح  اهتباقر و  دنرامـش و  منتغم  ار  تصرف  دننک ؟ درط  دوخ  هداوناخ  زا  یفن و  ردپ  يدنزرف  زا  ار  وا  دـنراد 
؟ دنیامن ّدس  یلکب  ار  ردارب  نآ  تیثیح  میمرت  تیصخش و  دیدجت  هارو  دننک ، شاف  دنزاس و  المرب  ار 

؟ میلس بلق  ملاس و  حور  هدنزاس  ملاس و  داقتنا  ینعم  تسا  نیمه  ایآ 

لمع ای  نخـس  فیرحت و  ار  قیاقح  دـقتنم ، درف  هک  تسا  نآ  ملاسان  داقتنا  ياه  هناـشن  زا  یکی  قیاـقح : فیرحت  اـب  مأوت  داـقتنا  - 4
.دزادرپب وا  زا  داقتنا  هب  هاگنآ  دنک و  هراپ  هکت  عیطقت و  ار  وا  فرح  ای  دهد  هولج  هنوراو  ار  يرگید 

داقتنا عون  نیا  زا  يرایسب  ياه  هنومن  مناوت  یم  منک  یم  فرص  يداقتنا ، تالاقم  دیارج و  هعلاطم  يارب  هک  یمک  ِتقو  اب  بناج  نیا 
يزاب طخ  ییارگنایرج و  رب  لمح  تسا  نکمم  یلو  منک ، رکذ  ار 

شریذـپ هینایب  رد  ماـما  ترـضح  .منک  یم  اـفتکا  دوش  یم  راوگرزب  ماـما  نخـس  هب  طوبرم  هک  هنومن  کـی  رکذ  هب  اـهنت  اذـهل  دوش ،
بسانم تقو  رد  ادعب  دننک و  شاف  ار  نآ  تابجوم  للع و  دهد  یمن  هزاجا  یتکلمم  حلاصم  دندومرف : حیرصت  هکنیا  اب  همانعطق 598 
حلاصم تیاعر  ظاحل  هب  هک  دـندرک ، یفرعم  رهز  هساک  ندیـشون  هلزنم  هب  خـلت و  رایـسب  ار  نآ  نیا ، رب  هوالع  و  دـش ، دـهاوخ  ینلع 

.دنا هداد  نت  نآ  هب  بالقنا ، روشک و 

، یخرب فصولا  عم  تسا  هدوبن  نآ  زا  يا  هراچ  هدوب و  ماما  اب  قح  هک  دوب  بابسا  للع و  نآ  نّیبم  شیبامک  مه  نآ  زا  سپ  ثداوح 
روبجم ار  وا  دـنا و  هدروآ  راـشف  وا  رب  یخرب  هک  دـننک  یم  يزوـسلد  ماـما  يارب  دـندرک و  راـبجا  لـیمحت و  رب  لـمح  ار  ماـما  نخس 

یناطیـش و گـنرین  نیا  هتبلا  .دـنزیگنارب  دـنهاوخ  یم  ماـما ، یناوتاـن  نـالوؤسم و  هطلـس  هب  ار  مدرم  ّنظءوـس  هار  نـیا  زا  و  دـندرک ،
یم ناونع  مه  روشک  لخاد  ياهینارنخـس  زا  یخرب  رد  مینیب  یم  یلو  دش  ناونع  يرامعتـسا  ياهویدار  رد  تسخن  تقیقح ، فیرحت 

.دنوش یم  بکترم  ار  اوسر  ماهتا  رادخاش و  غورد  نینچ  کی  دوش و 

هتـسب لد  ماما ، دوخ  هتفگ  زا  شیب  يزرم  نورب  تاغیلبت  هب  هک  ییاهنابز  ضیرم و  ياـهلد  زا  و  تسین ، ملاـس  داـقتنا ، عون  نیا  املـسم 
.دنز یم  رس  دنا ،

.تسا ناوارف  اه  هنومن  نیا  زا  ّالاو  متفگ  ماما  زا  عافد  هفیظو  مکح  هب  لاثم و  ناونع  هب  ار  هنومن  کی  نیا 

قح افرـص  هک  نیا  هن  تسا  رمث  رمثم  لمع و  لباق  دـیفم و  هک  تسا  نآ  هدـنزاس  داـقتنا  تسادـیپ  یلمع : ریغ  هدـیاف و  یب  داـقتنا  - 5
يزوسلد و يور  زا  دناوت  یمن  تاداقتنا  لیبق  نیا  تروص  نیا  رد  دشاب ، هدیافالب  اوه و  رد  یتوص  ذـغاک و  یبّکرم و  اهنت  اما  دـشاب 

ررض دنامب ، تسین  هک  دیفم  دوش و  یم  حرطم  لباقم  فرط  فعض  هطقن  ندرک  اشفا  روظنم  هب  افرص  هکلب  دنزرس ، یجنس  تحلـصم 
.دراد مه 

؟ دنبای هار  هاگشناد  هب  دنناوت  یمن  اه  هملپید  همه  ارچ 
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.میروآ فک  هب  رالد  مینک و  ریزارس  ناهج  ياهرازاب  هب  ار  تفن  لیس ، دننام  دیاب  میتسه ؟ دنبیاپ  کُپا  يدنب  هیمهس  هب  ام  ارچ 

؟ دنریگ یمن  ار  رّدخم  داوم  شخپ  ياهدناب  گرم و  نالّالد  ولج  رچ 

؟ تسا بایمک  ذغاک  ارچ  تسا ؟ نارگ  باتک  ارچ 

نکمم ّالا  دـش و  هتفگ  لاثم  لیبس  رب  هتبلا  هک  ارچ !! ارچ و  ارچ و  دـننک ؟ یمن  شاف  تسه  هک  روط  نآ  ار  یـسایس  نایرج  نـالف  ارچ 
.دشاب لمع  لباق  دیفم و  تاداقتنا  نیا  تسا 

یم لّوا  دشاب ، دّهعتم  صخـش ، رگا  لاح  تسا ، هدـیاف  یب  یلمع و  ریغ  ناشداقتنا  هاجنپ  يدـص  یهد ، شوگ  نادّـقنم  نخـس  هب  رگا 
، سکعرب هن  تسا  مّدقم  شنخس  رب  شرکف  دنک ، یم  داقتنا  دعب  دشیدنا 

رگم یلب  دوـش ؟ هتفگ  ارچ  تسین  یلمع  هک  یفرح   (1)« ِِهناِسل َءارَو  ِلِهاَجلا  ُْبلَق  ِِهْبلَق َو  َءارو  ِلقاَعلا  ُناـِسل  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع 
نادیم زا  دبوکب و  ار  بیقر  هک  ددرگب  هناهب  بقع  دریگب ، یهام  دنک و  دولآ  لگ  ار  بآ  هتفـشآ و  ار  رازاب  دهاوخب  هدنیوگ  هک  نیا 

...دنک رد  هب 

یمن مدآ  نآ  ایآ  دهدب !!) تمارغ  دیاب  قارع  هتبلا   ) زتنارپ لخاد  دیهد » یمن  نایاپ  ار  گنج  ارچ   » دوب هتـشون  نادّقنم ، نیمه  زا  یکی 
نیا دنا ، هتفریذپ  ار  همانعطق  نیفرط  هدش و  فّقوتم  گنج  هک  الاح  و  تسا ؟ زتنارپ  لخاد  بلطم  نیمه  رـس  اهاوعد  مامت  همک  دـمهف 

.تمارغ تخادرپ  هب  دسرب  هچ  تسا  هدرکن  ارجا  ًالماک  ار  همانعطق  لوا  دنب  زونه  هدماین و  شیپ  مدق  کی  یتح  هک  تسا  قارع 

دـشر دنراد و  دیکأت  يزرواشک  يور  هک  یناسک  هیلک  .دنهدن  هئارا  هراچ  هار  اما  دـننکب  داقتنا  هک  تسا  نآ  دوصقم  روک : داقتنا  - 6
ابلاغ اجنآ  رد  مهم  ياه  هناخراک  دننام  يزرواشک  دنناد  یم  هک  یلاح  رد  دنـشک ، یم  ام  خر  هب  ًالثم  ار  اداناک  اکیرمآ و  يزرواشک 

هک دنتـسه  گرزب  ناراد  هیامرـس  نامه  دراذـگ و  یم  رثا  ناـنآ  تموکح  تسایـس و  رد  رما ، نیا  تسا و  نـالک  ناـکلام  تسد  رد 
هدع کی  تسد  هب  ار  تکلمم  میناوخب ، ار  بالقنا  هحتاف  دیاب  هک  میورب  ار  هار  نامه  مه  ام  رگا  .دننک  یم  نییعت  ار  روشک  تاردقم 

راد هیامرس 

ود یهاوخن  یهاوخ  دننک و  یم  لصتم  گرزب  ناطیش  هلمج  زا  یللملا و  نیب  ناراد  هیامرس  طخ  اب  ار  دوخ  طخ  هک  مه  اهنآ  میهدب ،
؟ دیدرک بالقنا  ارچ  ًالصا  سپ  دتفا ، یم  اکیرمآ  لاگنچ  هب  روشک  هبترم 

هدرخ هداد  ناشن  هبرجت  هک  دنهدب  ار  لاؤس  نیا  خساپ  هک  نیا  نودب  دنتسه  يزرواشک  یضارا  میسقت  رادفرط  رگید  هدع  سکع ، هب 
.دهاک یم  يزرواشک  دشر  زا  کچوک  ياهنیمز  یکلام و 

يوس هب  ار  روشک  هن  دـشاب  صقن  ود  نیا  دـقاف  هک  دـنهد  یمن  هئارا  یحرط  نازادرپ ، هیرظن  ناداّقن و  زا  هتـسد  ود  نیا  زا  کـی  چـیه 
هدروخ تسکـش  يزرواشک  رد  ناشدوخ  فارتعا  هب  هک  یماظن  نامه  دنک  مهارف  ار  یتسینومک  هنیمز  هن  دهد و  قوس  يراد  هیامرس 

!! (2) دنا
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هرامش 39. راصق  تاملک  هغالبلا  جهن  - 1
دُعب رد  اهنت  هن  دیدرگ  نشور  نوگانوگ  داعبا  رد  ماظن  نآ  لصا  یتسس  الاح  و  هدش ، هتشون  يوروش  یشاپورف  زا  شیپ  هلاقم  نیا  - 2

.يزرواشک
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دیلاوم مقر  ییاپورا  ياهروشک  بلاغ  دننام  اجنآ  رد  متفگ  .تسا  دئوس  روشک  داصتقا  يداصتقا ، ماظن  نیرتهب  تفگ  یم  هک  یـسک 
دشر زا  و  دنراد ، یهاگشناد  تامولعم  مدرم  تیرثکا  تسا ، دودحم 

تیرثکا نآ  و  تیعمج ، عیرس  دشر  نیا  اب  ام  تسا ، دعاسم  مه  اوه  بآ و  طیارش  دنرادروخرب ، يرکف 

اجنآ يداصتقا  دشر  زا  هبـش  کی  میورب و  شیپ  دئوس  مدرم  ياپباپ  میناوت  یم  روطچ  بآ ، یب  ياهنیمز  نیا  هتفایندشر و  داوس و  یب 
دئوس هب  رگید  نرق  مین  دـیاش  میور ، شیپ  هبناج  همه  حیحـص و  يزیر  همانرب  اب  مینک و  لمع  تسرد  ام  رگا  یلب ، میوش ؟ رادروخرب 

، تقو چیه  تاهج  یضعب  رد  مه  دیاش  میسرب و 

!! درک ضوع  ناوت  یمن  ار  یمیلقا  عضو  اوه و  بآ و  اریز 

.تسا سب  ردق  نیمه  ًهلاجع  ، درک ثحب  هدیاف  یبو  هدنزاس  ملاسان و  ملاسداقتنا و  هرابرد  ناوت  یم  مهزاب 

نارگید فذح  تسایس 

تسایس هنحص ي  زا  یبالقنا  رصانع  فذح  يارب  ششوک  شالت و  بالقنا ، لوصا  هب  دّهعت  مدع  ییارگنایرج و  ياه  هناشن  زا  یکی 
رما نیا  هب  ناوت  یم  ناـسآ  دوز و  یلیخ  ارهاـظ  تسا ؟ نارگید  فذـح  ددـصرد  یـسک  هچ  درب  یپ  ناوـت  یم  اـجک  زا  لاـح ، .تسا 
یم راک  هب  ار  رگید  ناسک  دـنز و  یم  بقع  رانک  کی  زا  ار  لوا  هدر ي  نالوؤسم  مامت  هدـمآ  راـک  يور  هزاـت  یتلود  تفاـی : تسد 

نالوؤسم همه  بالقنا ، زا  سپ  هک  تسا  اجب  نیا  ینعی  تسا ؛ هیجوت  لباق  بالقنا ، زا  لبق  دعب و  نارود  هب  تبـسن  لمع  نیا  .درامگ 
روطب اریز  .تسین  نیا  زج  يا  هراچ  یبالقنا  ماظن  کی  يارب  دننک ، رانک  رب  راک  زا  دـنراد  تسد  رد  ار  يدـیلک  ياهراک  هک  الاب  هدر 

زونه بالقنا  طخ  ریاغم  قباس  طخ  نامه  رد  نانآ ، سپ  دـنا ، هدوب  وا  رایمه  راکمه و  یلبق و  ماظن  ناـنیمطا  دروم  قباـس ، دارفا  متح 
ضوع یلک  طخ  نوچ  دنتسه و  یقاب 

.دنارذگاو نئمطم  یبالقنا و  دهعتم و  ياهورین  هب  ار  راک  دنوش و  ضوع  مه  قباس  نادرمتلود  دیاب  هدش 

.تسا یعیبط  رما  کی  نیا 

دـساف و ياـهراک  رد  هدوـب و  ناتـسادمه  یبـالقنا  رـصانعاب  ًـالبق  ناـهنپ  روـطب  تسا  نکمم  هـک  رداـن  ییانثتـسا و  دارفا  زا  میرذـگب 
ییاسانش و دنناوت  یم  هیلّوا  نازرابم  یبالقنا و  رصانع  نامه  اهنت  ار  دارفا  لیبق  نیا  .دنا  هداد  یمن  جرخب  یـششوک  یعـس و  یتوغاط ،

.دنا هدوب  نانآ  تدضاعم  تیامح و  دروم  انایحا  سامت و  رد  نانآ  اب  دوخ ، تازرابم  شکاشک  رد  هکنیا  ظاحل  هب  دننک ، یفرعم 

یّمهم راک  يّدصتم  مه  ًالبق  هچرگ  هک  تفای  ناوت  یم  مه  لمعلا  حیحص  ملاس و  یمدرم  امّلسم  زورید ، نالوؤسم  نیب  رد  هکنیا  امک 
یم لمع  دوخ  ینادجو  هفیظو  هب  یطیارش  ره  رد  وا  هک  تسادیپ  نینچ  دنهد و  یم  یهاوگ  نانآ  لمع  تّحـص  رب  همه  اما  دنا ، هدوب 

زا دـعب  مه  دارفا  نیا  زا  دـشاب ، هتـشاد  طبر  رتمک  تسایـس ، اب  هک  دـنریگ  یم  هدـهع  هب  ار  ییاـهراک  ًـالوصا  يرـصانع  نینچ  دـنک و 
، قباس يدیلک  ياهراک  نایدصتم  رگید  هب  یلو  .درک  هدافتـسا  دیاب  دنـشاب  روشک  زاین  دروم  صّـصخت  ياراد  رگا  صوصخب  بالقنا 

.درک دامتعا  اهراک  لیبق  نیا  رد  ناوت  یمن  يدوز  نیا  هب 
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ًهدعاق دیآ  راک  يور  یتلود  ره  دنوش ؛ یم  هدـیزگرب  راد  هقباس  یبالقنا  دارفا  نایم  زا  الاب ، هجرد  نالوؤسم  اعبط  بالقنا ، زا  سپ  اما 
ضیوعت يارب  یبجوم  هدزن ، رس  نانآ  زا  یبالقنا ، دض  راک  یتقایل و  یب  یتسردان و  هک  یماگنه  ات  دنک و  هدافتسا  دارفا  نیمه  زا  دیاب 

دوخ نارادفرط  دنتسناوت  ات  دش و  مکاح  تکلمم  رب  بالقنا  لوا  ياهلاس  رد  هک  یفلاخم  طخ  زا  میرذگب   ) .تسین نانآ  ندز  رانک  و 
همه هک  تسین  یقطنم  ریزو ، کی  ِتمِـس  رییغت  ای  تلود و  ندـش  ضوع  اب  ًهدـعاق  عضو ، رییغت  زا  سپ  اما  دنتـشامگ ) راک  رـس  رب  ار 

فذح ندرک و  ضوع  ددـصرد  دـیدج ، ترازو  ای  تلود و  دوش  هدـهاشم  رگا  سپ  .دـنوش  ضوع  هناخترازو  ای  تلود و  نالوؤسم 
دوخ نیا  دنا ، هدرکرس  ماما  بالقنا و  هار  رد  يرمع  هک  تسا  يرصانع 

.تسا ییارگنایرج » فذح و   » تسایس زا  يوریپ  رب  راکشآ  لیلد 

زا مدرم  تیاضر  مدع  ای  قباس ، دارفا  یگتسیاش  مدع  هب  ندرب  یپ  یجنس و  تحلصم  هعلاطم و  یـسررب و  زا  سپ  راک  نیا  رگا  لاح ،
یگتسیاش زا  همه  نانآ  نانیـشناج  یگتـسیاش و  دقاف  نانآ  همه  : » دوش هتفگ  هک  نیا  اما  تسا ، هیجوت  لباق  مه  زاب  دریگ  ماجنا  نانآ ،

.تسا ینامگدب  نظ و  ءوس  ثعاب  تسین و  لوبق  لباق  دنتسه » رادروخرب  مزال 

زا میرذگب  .دشاب  ضحم  یبالقنا  هیحور  زا  یـشان  ضرغ و  زا  یلاخ  دناوت  یمن  یعمج ، هتـسد  ياهلیدبت  رییغت و  فذـح و  لیبق  نیا 
ذوفن يذ  ياهتیصخش  اب  ارهق  اهتدم  ات  مه  دیدج  نالوؤسم  هک  نیا 

یم صخشم  دنا  هدشن  لوغشم  راک  هب  زونه  درک ، دنهاوخ  هدولآ  ملاسان و  ار  ّوج  و  دوب ، دنهاوخ  ریگرد  یبالقنا  ياهناگرا  یّلحم و 
کی هطلس  ذوفن و  ات  دنا  هدمآ  هکلب  دننک ، لیاز  ار  یتیاضران  و  ناربج ، ار  یللخ  و  فرط ، رب  ار  یـصقن  ات  دنا ، هدماین  نانآ  هک  دوش 

.دننک رگید  نایرج  نیزگیاج  ار  نایرج 

بولق فیلأت  ِتسایس 

ره هک  تسا  نآ  بولق  فیلأت  ياههار  زا  یکی  : » دومرف روشک  دوجوم  ياهنایرج  نیب  بولق  فیلأـت  تدوم و  داـجیا  رب  دـیکأت  ماـما ،
ناـبز رب  ار  ناـنآ  تامدـخ  دـننک و  داـی  يردارب  ِنحل  اـب  تمظع و  یکین و  هب  نارگید  زا  دوخ  ياـه  هتـشون  اهینارنخـس و  رد  مادـک 
هچنآ زا  هک  دـشابن  نینچ  دـنروایب ، تالیـصفت  سکع و  اـب  لاـمک  ماـمت و  دوخ ، هماـنزور  رد  ار  نارگید  هب  طوـبرم  بلطم  دـنروآ »

تاحفص رد  تسا ، نارگید  هب  طوبرم  هچنآ  و  گرزب ، ياهسکع  تشرد و  نیوانع  اب  لّوا و  هحفص  رد  تسا  دوخ  نایرج  هب  طوبرم 
شاف دوز  یلیخ  یگنرز  عون  نیا  دننک ، جرد  کچوک ، ياهسکع  مهبم و  تاملک  زیر و  نیوانع  اب  طسو ،

(1)« ُهَریِذاعَم یَْقلَأ  َول  ٌهَْریَِـصب َو  ِهِسْفَن  یلَع  ُناْسنءْالا  َلب   » نآرق لوق  هب  هک  نیا  رخآ  فرح  و  دـنام ، یمن  ناـهنپ  یـسک  رب  و  دوش ، یم 
زا هک  مه  دنوادخ  دنمهف ، یم  زین  مدرم  دنک ، یم  هچ  دناد  یم  رتهب  دوخ  شیپ  رد  سک  ره 

.(2)« اطیُحم َنولَمْعَی  اِمب    ُ هّللا َناک  َو   » تسا هاگآ  تاین 
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لاس 1367)  ) تشذگ هک  یلاس  رد  تّما  ماما  ياهدومنهر  . 10

زا ار  ام  تسا   (1) هوکشم هلجم  هرامش  نیا  شخب  تنیز  هک  يوروش  ربهر  هب  ماما  طختسد  دنچ  ره 

ترضح ياهمایپ  نانخس و  ریاس  نآ و  ياوتحم  هب  یهاگن  تسا  اجب  همان ، نیمه  تبسانم  هب  یلو  دنک ، یم  زاین  یب  هلاقمرـس  نتـشون 
هب میبایرد و  رتهب  ار  نآ  ینونک  طیارـش  بالقنا و  ریـسم  هار  نیا  زا  اـت  میزادـنیب ، لاـس  نیا  یناـیاپ  هرامـش  نیا  رد  لاس 67  رد  ماـما 

.میوش فقاو  رتشیب  هدنیآ ، هب  تبسن  بالقنا ، ربهر  سدقم  ياهنامرآ  تایونم و 

لاس 67 رد  ماما  نانخس  اهمایپ و  تسرهف 

تسدب یهافش  نانخس  همان و  مایپ و  زا  معا  لاس 67  رد  ار  ماما  ياهدومنهر  میتسناوت ، هک  ییاج  ات 

: تسا نینچ  ینامز  بیترت  هب  هک  دسر  یم  مقر  هدراهچ  هب  اهنآ  ِرامش  میدروآ ،

.دیدج لاس  لولح  تبسانم  هب  ماما  یهافش  مایپ  - 1

رد هجرف و  هّللا  لّجعرصع  یلو  ترضح  دوعسم  دالیم  تبسانم  هب  ناشیا ، اب  روشک  نارس  تاقالم  رد  ماما  نانخـس  رد 14/1/67 ، - 2
هک نیا  تسا و  ترورـض  کـی  یمالـسا  ماـظن  رارقتـسا  هک  نیا  رب  ینبم  یمالـسا ، ياروش  سلجم  هرود  نیموـس  ِتاـباختنا  هناتـسآ 

.دتفیب اکیرمآ  تسد  هب  راک  ات  دنوش  لفاغ  يرورض  رما  نیا  زا  مدرم  دنهاوخ  یم  نانمشد 

روشنم  » هب هک  همانعطق 598  شریذپ  تبسانم  هب  نینوخ و  جح  درگلاس  رد  ماما  مایپ  رد 29/4/67 ، - 3

.دوب روشک  زاین  دروم  لئاسم  نیرتساّسح  لماش  دش و  روهشم  بالقنا » مود 

تبسانمب ناشیا ، اب  تلود  تأیه  روهمج و  سیئر  رادید  رد  ماما  نانخس  رد 8/6/67 ، - 4

ص:132

.تسا هدمآ  هلاقم  نیمه  نایاپ  رد  ماما  همان  نتم  - 1
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.تدحو هتفه 

.يو يافعتسا  دروم  رد  ریزو ، تسخن  هب  ماما  همان  رد 15/6/67 ، - 5

هک تسا  نآرق  لوبق  دروم  يرنه  اهنت  هک  نیا  و  یمالسا ، رنه  دروم  رد  ماما  همان  رد 30/6/67 ، - 6

.دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  بان  مالسا  هدنهد  لقیص 

مان هب  هک  روشک  نالوؤسم  نیب  دوجوم  ياهشیارگ  هنیمز  رد  يراصنا ، ياقآ  خساپ  رد  ماما  همان  - 7

.تفرگ رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  لیصفت  هب  هرامش 8  هلاقمرس  رد  تفای و  ترهش  يردارب » روشنم  »

ياـهنامرآ لوصا و  زا  یطیارـش  چـیه  تحت  یمالـسا ، يروهمج  هک  نیا  رب  دـیکأت  روشک و  يزاـسزاب  دروـم  رد  رد 11/7/67 ، - 8
رگیدکی رانک  رد  دیاب  مه  یگدنزاس  حلص و  رد  دندوب ، مه  رانک  رد  همه  گنج ، رد  هک  هنوگ  نامه  درادنرب و  تسد  دوخ  سّدقم 

.دنشاب

، تسا قشع  هسردم  جیسب  دوب : هدمآ  نآ  رد  هک  جیسب  سیسأت  درگلاس  رد  ماما ، مایپ  رد 2/9/67 ، - 9

ییاهن سّدـقت  ییارگرّجحت و  یتسرپ و  لوپ  رابکتـسا و  اب  فلاخم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدّـمحم  باـن  مالـسا  طـخ  رد  هک  یتّلم 
.دنشاب یجیسب  شدارفا  همه  دیاب  تسا ؛

شود رب  دـیاب  هک  یمالـسا  بـالقنا  خـیرات  نیودـت  هب  عجار  یناـحور  دـیمحلادبع  دیـس  ياـقآ  هب  ماـما ، هماـن  رد 10/10/67 ، - 10
راد هشدـخ  نآ ، رد  هتـشذگ  راذـگتمدخ  یناحور  یمان و  لاجر  زا  یـسک  هرهچ  دـشاب و  اهتردـقربا  اهتردـق و  بوضغم  ناـگنهرباپ 

.ددرگن

.تسا هدمآ  هرامش  نیا  زاغآ  رد  انیع  نآ  روارک  هک  يوروش  ربهر  فچابروگ  هب  ماما  همان  - 12

اب نآ  نارشان  و  یناطیش » تایآ   » باتک هدنسیون  يدشر  ناملـس  مادعا  بوجو  هب  ماما ، عطاق  زیتسرفک و  ياوتف  رد 25/11/67 ، - 13
.باتک ياوتحم  هب  ملع 

روشنم  » ای بالقنا » مّوس  روشنم   » هب هک  یتکلمم  لئاسم  هراب  رد  ماما  مهم  مایپ  رد 13/12/67 ، - 14

.دیدرگ يربهر  ماقم  مئاق  اب  هطبار  رد  لاس 68  زاغآ  مهم  لئاسم  زاس  هنیمز  دش و  فورعم  ّتیناحور »

اهدومنهر جوا  لاس 

جوا ناوت  یم  ار  نآ  زا  شیپ  ياهلاس  هب  تبسن  لاس 67  اهمایپ ؛ نیا  ّتیفیک  ّتیمک و  هب  هجوت  اب 
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دروم رد  رادشه  و  یمالسا ، يروهمج  یعامتجا  یسایس و  لیاسم  نیرت  يرورض  رد  ماما  ياهدومنهر 

ریگمشچ رایسب  نآ ، زا  لبق  لاس  اب  هسیاقم  رد  هک  تسناد ، روشک  یجراخ  یلخاد و  روما  رد  نالوؤسم ، یلامتحا  ای  یعطق  ياهشزغل 
.تسا اوتحمرپ  و 

، مینک تبحص  اهدومنهر  نیا  همه  هراب  رد  هک  میرادن  مه  ار  نآ  تصرف  میهاوخ و  یمن  اجنیا  رد  ام 

تـسا رتمهم  ام  رظن  هب  هک  اهنآ  زا  يادـعت  هب  اهنت  نیاربانب  میا ، هدرک  ثحب  لیـصفت  هب  ًالبق  يردارب ،» روشنم   » هب عجار  هک  صوصخب 
: مینک یم  افتکا 
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نینوخ ّجح  درگلاس  رد  بالقنا  مود  روشنم 

همانعطق 598 شریذپ  و 

: دوب هلأسم  هس  هب  عجار  رتشیب  نآ  رودص  نامز  بسانت  هب  مایپ ، نیا  ياوتحم 

: هتکن نیا  رب  دیکأت  نآ و  رد  مالسا  نانمشد  زا  تئارب  نالعا  موزل  جح و  فده  حور و  نایب  لوا - 

: تسین جح  دشابن  نآ  رد  ناکرشم  زا  تئارب  یسایس و  هبنج  هک  یّجح 

.تسین ّجح  دیاینرب ، كرش  رفک و  ِمدَه  نآ ، زا  هک  یّجح  تدحو و  یب  ّجح  تئارب ، یب  ّجح  مایق ، كّرحت و  یب  حور ، یب  جح  »

«. دناشک يدیمون  هب  ار  نابصاغ  سدقملا  تیب  رد  ار و  هاش  ناریا  رد  هک  تسام  تلم  دایرف  نامه  نیا  »

.تسا یگشیمه  رفک  اب  مالسا  هزرابم  مود - 

يالاب ار  نامرـس  رگا  دنزاس ، ادج  ار  نامیاهناوختـسا  دنبدنب  رگا  میتسه ؛ ام  تسه ، هزابم  ات  تسه ، هزرابم  تسه ، رفک  كرـش و  ات  »
یمن اضما  ار  كرـش  رفک و  همان  ناما  زگره  دنرب ، تراغ  تراسا و  هب  نامناگدید  ولج  ار  نامیتسه  نادنزرف و  نز و  رگا  دـنرب ، راد 

ات ام  یمالسا  بالقنا  .مینک 

.تسا هداد  ناشن  اهتلم  هب  ار  ناداّیص  ماد  ناطیش و  هاگنیمک  نونک ،

قرب دعر و  ات  دور  یم  و  تسا ، هدش  زاب  ناناملسم  همه  يور  هب  دیما  رون و  ياه  هچیرد  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  تکرب  زا  هّللادمحب 
ناربکتسم همه  رس  رب  ار  يدوبان  گرم و  رابگر  نآ ، ثداوح 

«. دزیر ورف 

هب لـمع  تحلـصم و  صیخـشت  رب  ینبم  گـنج ، همادا  دـننام  رما  نیا  هک  نیا  سب و  شتآ  لوـبق  هماـنعطق و  شریذـپ  هزیگنا  موـس - 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  تسا ، هدوب  یهلا  فیلکت 

مزرو و یم  قشع  امـش  هب  نم  هک  دیناد  یم  امـش  مناد و  یم  شیوخ  نادنزرف  نوچ  ار  امـش  درفدرف  نم  ناریا  فیرـش  زیزع و  مدرم  »
ینونک طیارش  رد  دیسانش ، یم  ارم  مه  امش  مسانش ، یم  ار  امش 

.دوب ما  یهلا  فیلکت  دش ، رما  نیا  بجوم  هچنآ 

اّما مگنجب ، سَفن  نیرخآ  نوخ و  هرطق  نیرخآ  ات  هک  مدوب  هتسب  نامیپ  امش  اب  نم  هک  دیناد  یم  امش 

متفگ هچنآ  زا  وا ؛ ياضر  تمحر و  دیما  هب  اهنت  دوب ، تحلصم  صیخشت  يارب  طقف  زورما ، میمصت 
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هک روط  نامه  ماما ، هک  دوب  نآ  هاوگ  رگید ، بلطم  ره  زا  لبق  مایپ ، نیا  ما » هدرک  هلماعم  ادـخ  اب  ما  هتـشاد  ییوربآ  رگا  و  متـشذگ ،
يّدج و تبسن  کی  هب  رما ، ود  ره  رد  تسه و  زین  حلص  درم  تسا ، گنج  درم 

هک یماگنه  ات  تسا ، تلم  تلود و  حالص  ریخ و  نیملسم و  مالسا و  تحلصم  عبات  عطاق و  یمیمص و 

درّجم هب  تشاد و  دیکأت  نآ  رب  مامت ، ِتعاجش  اب  دوب ، گنج  همادا  تحلصم  ناشیا ، صیخشت  هب 

اب ار  دوخ  يوربآ  دیـشون و  ار  رهز  هساک  نیا  و   ) تشاذگ رگج  رـس  نادند  تماهـش ، تیاهن  اب  گنج ، عطق  رد  تحلـصم  صیخـشت 
(. درک هلماعم  ادخ 
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هانگ یب  رازه  اهدص  دوب  نکمم  هنرگ  تسا و  هدوب  مزال  هکلب  دیفم و  اجب و  رایسب  ماما  صیخـشت  هک  داد  ناشن  نآ ، زا  سپ  ثداوح 
زین دندش و  یم  دوبان  میدـید ، مشچ  هب  هچبلح  رد  ار  نآ  هنومن  هدراذـگ و  قارع  رایتخا  رد  هک  یناهج  رابکتـسا  ییایمیـش  ياهبمب  اب 

يرهـش يریاـشع و  كدوکو  نز  درم و  نارازه  نوگنرـس و  ناریا  يربرفاـسم  ياـهامیپاوه  و  قرغ ، اـم  یگنج  یتشک  دـنورف  اـههد 
يزرم قطانم 

ولج تکرب ، رپ  هدیجنس و  رایـسب  یبالقنا  مادقا  کی  اب  ماما ، .دندیدرگ  یم  ماع  لتق  حّلـسم ، نادند  ات  هتخورفدوخ و  ناقفانم  تسدب 
، اهگنج رد  یهاگ  هک  هنوگ  نامه  تفرگ و  ار  اهتراسخ  اهیدوبان و  نآ 

.تسا نینچ  زین  سب  شتآ  نالعا  دناد ، یمن  تسکش  ار  نآ  یسک  تسا و  تحلصم  هب  یکیتکات  ینیشن  بقع 

ِیعّدُم نیا  دودز و  نمشد  هدنبیرف  هرهچ  زا  ار  یهاوخ  حلُص  کسام  همانعطق ، شریذپ  نیا ، رب  هوالع 

برغ و بونج و  ههبج  رد  دوخ  هنایشحو  شروی  هب  هلـصافالب  همانعطق  لوبق  زا  سپ  یلو  دز ، یم  حلـص  دایرف  اهلاس  هک  ار  وگغورد 
هبرح هشیمه  يارب  درک و  اوسر  داد ، همادا  ام  ياهنیمزرس  رد  يورشیپ 

: ماما هتفگ  هب  تفرگ و  نمشد  تسد  زا  ار  یبلط  حلص 

«. تسا هدش  دنُک  ام  هیلع  ناراوخناهج  ِتاغیلبت  هبرح  میمصت ، نیا  نالعا  اب  »

راظتنا لباق  ریغ  هتساوخان و  يرهز  نوچ  خلت و  رایسب  مه ، ام  هدنمزر  ناروالد  هقئاذ  رد  هکلب  ماما  ماک  هب  اهنت  هن  سب ، شتآ  دنچ  ره 
.تشاد ربرد  ناوارف  تاکرب  رایسب و  ریخ  اّما  دوب ،

لوسر فرط  زا  هّیبیدُح  حلـص  هب  هیبش  یتاهج  زا  همانعطق ، شریذپ  دـیدرگ ، صاخ  ماع و  دزنابز  عقوم  نآ  رد  هک  روط  نامه  ًهقیقح 
ياهبنارگ جـیاتن  دنتـسناوت  یمن  هک  دـش  هجاوم  رجاهم ، راصنا و  روهمج  یتیاضران  تهارک و  اب  هک  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

نآ مرکا  لوسر  دیمان و  نیبُم ) حتَف   ) ار نآ  دیدرگ  لزان  تبـسانم  نیمه  هب  هک  حتَف  هروس  رد  دنوادخ  کلاذ  عم  دننک ، كرد  ار  نآ 
هک نیا  نودب  دوهی  رب  هبلغ  ربیخ و  حتف  هلمج  زا  نآ ، زا  سپ  ثداوح  .تسناد  حـْتَف ) ُّيا  ٌحـتف و   ) یندـشان فصو  گرزب  يزوریپ  ار 
ود ییوربور  متفه و  لاس  رد  ءاضقلا  هرمع  سپـس  دـنهد ، يرای  ار  اـهنآ  دـنناوتب  حلـص  نیا  زا  سپ  اـهنآ  یّکم  ناـنامیپ  مه  ناراـی و 

شیارگ متـشه و  لاس  رد  هّکم  حـتف  هاگنآ  نیملـسم ، هب  تبـسن  ناشفاطعنا  شمرن و  و  هّکم ، ناکرـشم  اـب  ناناملـسم  ساـمت  هورگ و 
.دوب حلص  نیا  تاکرب  زا  همه  مالسا ، هب  نایّکم 

ادهش زا  ریدقت 

هشیمه دننام  تفگ و  خساپ  دنتخیر  یم  ادهش  يارب  حاسمت  ِکشا  هک  ینایوگ  هوای  هب  مایپ ، نیا  رد  ماما 

: دومرف عافد  ادهش  تداهش و  يالاو  ماقم  زا 
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.دنتفر تداهش  اب  هک  ینانآ  لاح  هب  اشوخ  »

.دنتخابرس ناج و  رون ، هلفاق  نیا  رد  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ 

.دندنارورپ دوخ  نماد  رد  ار  اهرهوگ  نیا  هک  ییاهنآ  لاح  هب  اشوخ 
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.نکم مورحم  نآ  هب  لوصو  زا  مه  ار  ام  زاب و  ناقاتشم  يور  هب  نانچمه  ار  تداهش  باتک  رتفد و  نیا  ادنوادخ ،

«. منک یم  يراسمرش  ساسحا  گرزب  تلم  نیا  يراکادف  تمظع  ربارب  رد  نم 

بالقنا ظفح  رب  هیصوت 

: دنک یم  ناداتسا  ناناوج و  مدرم و  هب  بالقنا  ظفح  هب  عجار  مهم  شرافس  دنچ  ماما ، هاگنآ 

هب بالقنا ، دیراذگن  هک  منک  یم  شرافس  ّتیصو و  امش  همه  هب  مشابن ، ای  مشاب  امش  نایم  رد  نم  »

هدرپس یـشومارف  هب  هرمزور ، یگدـنز  مخ  جـیپ و  رد  نوخ ، تداهـش و  ناتوسک  شیپ  دـیراذگن  .دـتفیب  نامرحمان  نـالهاان و  تسد 
.دنوش

مجاهت رطخ  دـیاب  دـنا ، هدرک  سمل  ار  دوخ  ادـخ و  نانمـشد  توادـع  تواسق و  هنیک و  داعبا  هزرابم ، گنج و  لوط  رد  هک  ام  مدرم 
.دننادب رت  يّدج  ار  فلتخم  ياهلکش  اه و  هویش  رد  ناراوخ  ناهج 

نیا هب  یهلا و  میظع  ياه  هریخذ  اه و  هیامرس  نیا  هب  نامروشک ، ریزع  ناناوج  هب  اجنیا  رد  نم 

ار ناتدوخ  دینادب و  ار  دوخ  یگدـنز  نیریـش  تاظحل  تمیق  ردـق و  هک  منک  یم  شرافـس  مالـسا ، ناهج  هتفکـشون  رّطعم و  ياهلگ 
یلاع فادها  هب  ندیسر  ات  گرزب ، یلمع  یملع و  هزرابم  کی  يارب 

.دینک هدامآ  یمالسا  بالقنا 

رامعتسا تراسا  زا  هزات  هک  ار  ام  ناناوج  نّدمتم ،) حالطصا  هب   ) ناهج هب  اهترفاسم  اهترشاعم و  هلیـسو  هب  هک  ینیملعم  دیتاسا و  ادابم 
دـیلقت و يوریپ و  هیحور  دنـشارتب و  تب  یجراخ ، دادعتـسا  تفرـشیپ و  زا  هدرکاـن  يادـخ  دـنیامن و  شنزرـس  ریقحت و  دـنا ، هدـیهر 

«. دنیامن قیرزت  ناناوج  ریمض  رد  ار  یتفصادگ 

همانعطق شریذپ  دمایپ 

تمواقم هلمج  زا  ناریا ، لخاد  رد  زین  ایند و  ياه  هناسر  رد  ناـهج و  حطـس  رد  هماـنعطق ، شریذـپ  شخبتیاـضر  کـین و  ياهدـمایپ 
زا تاقبط  همه  روضح  روشرپ و  یناگمه و  جیـسب  ماـما ، اـب  تعیب  هقباـس  یب  ییاـمیپهار  داـصرم ، نیریـش  هثداـح  رد  شترا  مدرم و 

زراب ياه  هنومن  اه ، ههبج  رد  روشک ، رسارس 

.تسا نآ 

يردارب روشنم 

نیا دوجو  زا  ًـالماک  ماـما  دـش  مولعم  تخاـس ، نشور  روـشک  نوگاـنوگ  یـسایس  ياهـشیارگ  ربارب  رد  ار  ماـما  عـضوم  روـشنم ، نیا 
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یعطق و ای  یلامتحا و  تارطخ  تّوق و  فعض و  طاقن  زا  اهفالتخا ، اهنایرج و 
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تیامح همه  زا  دنادب  حالص  هک  ییاج  ات  .تسا و  ربخ  اب  اهنآ  یبنج  دیاوف  ایازم و  زا  لاح  نیع  رد 

یب ياهیریگ  هدرخ  دـیفم و  اجب و  ياهداقتنا  تسا ، هدومرف  لیلحت  هیزجت و  یبایزرا و  ار  اهنایرج  نیا  دوخ  قیمع  شنیب  اب  .دـنک  یم 
یبلطراصحنا ِحور  زا  لاح ، نیع  رد  دنک ، یم  کیکفت  مه  زا  ار  شخبنایز  اج و 

تقیقح رد  تانایب ، نیا  اب  ماما ، .دیامن  یم  شهوکن  داقتنا و  تّدشب  نارگید  ِفذح  ای  بیرخت  و 

هدودحم زا  یسک  ادابم  هک  تسا  هدومرف  میـسرت  یمالـسا ، ماظن  رد  ار  اهنایرج  بازحا و  تیلاعف  يارب  ررـض  یب  ملاس و  بوچراهچ 
، هدودحم نآ  لخاد  رد  ار  یهقف  یتدـیقع و  یـسایس و  زا  معا  یعرف ، یلوصا و  ریغ  فالتخا  دوجو  اّما  دوش ؛ جراخ  بوچراهچ  نآ 

، تسا هدرک  بیوصت  ار  نآ  هتسناد و  لوبق  لباق 

هک روط  نامه  دـنک ، یم  نایب  ار  رّجحتم  دـماج و  دـهتجم  یـسایس و  لئاسم  رد  رظن  بحاص  هیقف  زایتما  ایوپ و  هقف  یتّنُـس و  هقف  قرف 
مداخ و  نایامن ، یناحور  زا  ار  یعقاو  یناحور  ادج و  مه  زا  ًالماک  ار  ییاکیرمآ  مالسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  بان  مالـسا 

.دناسانش یم  زاب  نئاخ  زا  ار 

يروهمج ماظن  ماودـت  بـالقنا و  ظـفح  هار  رد  روشک  یبـالقنا  رـصانع  نیب  يردارب  یگنهاـمه و  لداـعت و  ظـفح  روشنم ، نیا  حور 
رب یهورگ  تحلصم  میدقت  نارگید و  بیرخت  فذح و  شوختسد  دنوشن ، فرحنم  یبرغ » هن  یقرـش  هن   » ّطخ زا  هک  تسا  یمالـسا 
رد یناسفن  ياهاوه  يوریپ  زا  دنامب ، زاب  هراومه  ملاس  داقتنا  باب  حیحـص و  ینعم  هب  داهتجا  باب  دـندرگن ، ماظن ، یمومع  تحلـصم 

بالقنا مالسا و  لوصا  زا  زگره  دنادن و  هابتشاو  اطخ  زا  نوصم  ار  دوخ  سک  چیه  و  دیآ ؛ لمعب  يریگولج  روشک ، تالاعفنا  لعف و 
: دننکن لودع 

.دنیبب داقتنا  زا  اّربُم  قلطُم و  ار  دوخ  دیابن  سک  چیه 

.دوشن لودع  یمالسا ، يروهمج  یبرغ  هن  یقرش و  هن  تسایس  زا  يا  هرذ  هک  دننک  شالت  دیاب  نایرج  ود  ره 

هندازآ رگیدکی  اب  فلاخم  ولو  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  یهقف  يداهتجا و  تارظن  هک  دـنک  یم  اضتقا  هراومه  بالقنا ، ماظن  تعیبط و 
.دوش هضرع 

: دشاب زواجتم  يوروش  راوخناهج و  ياکیرمآ  هیلع  مدرم  یبالقنا  هنیک  مشخ و  ظفاح  مالسا ، لوصا  ظفح  نیع  رد  دیاب  اهریگعضوم 
رب ار  دوخ  طخو  حانج  تحلـصم  دـیآرب و  نارگید  بیرخت  ای  فذـح  رکف  رد  هدرکن  يادـخ  یهورگ  ای  یـسک  ماـظن ، نیا  رد  رگا  »

«. تسا هدرک  دراو  همطل  بالقنا  مالسا و  هب  درادب ، مدقم  بالقنا  تحلصم 

«. دراد زاین  يردارب  تدحو و  هب  رکفت و  هب  یگدنزاس ، يزاسزاب و  هلحرم  رد  ام  روشک 

يوروش ربهر  هب  ماما  همان 
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نورد فیاظو  نایب  اهنآ  فده  روشک و  لخاد  مدرم  یناحور و  یـسایس و  لفاحم  رتشیب  ماما  نخـس  يور  رگید ، ياهدـمایپ  رد  رگا 
نیرتگرزب زا  یکی  هجوتم  ار  دوخ  رظن  تما ، ماما  همان ، نیا  رد  دوب ؛ يزرم 
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.تسا هدرک  يزرم  نوُرب  یناهج  رابکتسا  ياههاگیاپ 

داد و خر  یلّوحت  تسا ، یتسیلایسوس  ياهروشک  دیما  هطقن  ناهج و  ياهتـسیسکرام  رثکا  لامآ  هلبق  مه  زونه  هک  يوروش  داحتا  رد 
.دنک یم  روشک  یسایس  یعامتجا و  تفاب  يداصتقا و  شور  رد  رظن  دیدجت  هب  رهاظت  هک  دمآ  راک  يور  يرصنُع 

هب لمع  نیع  رد  هک  ماما ، دننک  یم  یگدنز  يوروش  داحتا  رد  ناملسم  اهنویلیم  هک  نیا  تبسانم  هب 

ياوشیپ تّما و  ماما  قح ، هب  تسا و  ناهج  نافعـضتسم  همه  هکلب  ناناملـسم و  ریاس  رکف  هب  هراومه  روشک ، لخاد  رد  دوخ  فیاـظو 
نیگنس یهلا  فیلکت  نیا  درمش و  منتغم  ار  تصرف  تسا ، لومش  ناهج  مالسا 

نآ نیـشن  ناملـسم  قطانم  يارب  فچابروگ  ياقآ  هک  یتالیهـست  زا  ینادردـق  اب  یقطنم ، ّلدتـسم و  يا  همان  یط  داد و  ماجنا  مه ، ار 
هدومرف هیکت  هتکن  دـنچ  يور  تسا ، هداد  نانآ  هب  لاس  داـتفه  زا  سپ  ار  دـجاسم  هراـنم  رد  نتفگ  ناذا  هزاـجا  هدـش و  لـئاق  روشک ،

: تسا

: تفگ درک و  مالعا  هتسکشرو  ار  یکیوشلب  ماظن  ًالوا ،

رد يوروش  ربهر  هک  تسا  بیجع  نیا  و  ار » مود  هبرـض  امـش  دروآ و  دراو  يداصتقا  دُعب  رد  مسینومک  هب  ار  لوا  هبرـض  نیچ  ربهر  »
عـضوم يّدـح  ات  یتدـیقع ، دـُعب  رد  هک  نیا  اـب  تفرگن ، دوخ  هب  یعاـفد  عضوم  نآ ، ربارب  رد  درکن و  در  ار  بلطم  نیا  ماـما ، خـساپ 

.تسا هتفرگ  فچابروگ  زا  ماما  هک  تسا  ینمض  فارتعا  کی  دوخ  نیا  و  تفرگ ،

، داصتقا هن  دناد  یم  داحلا  ادخ و  راکنا  ار  يوروش  داحتا  ماظن  یلصا  درد  ماما ، یتدیقع ؛ دُعب  رد  ایناث ،

همه نآ  اب  ار  ناسنا  شزرا  يدام  کلـسم  رب  هیکت  اب  دـنیامن و  رظندـیدجت  دـیاب  هراب  نیا  رد  يوروش  نارـس  : » دـیوگ یم  احیرـص  و 
نان بآ و  رد  شزاین  هک  دـنهدن  لّزنت  تیناویح  لزان  هبترم  هب  تسا  نآ  ياقب  سفن و  دّرجت  زا  یکاح  هک  لعفلاب ، هوقلاب و  تالامک 

«. تسا هتفرگ  هدیدان  ار ، ناسنا  ّتیصخش  یلاعتم  رایسب  دودحمان و  دُعب  نیا  يّدام ، ِکلسم  .دوش  هصالخ 

فشک و  یناهُرب ، لالدتـسا  قیرط  ود  زا  یمالـسا  ناققحم  شور  هب  هدوب  لاجم  هک  يدودح  رد  ناهرب  لیلد و  اب  ار  بلطم  نیا  ماما ،
.تسا هدرک  نایب  ینافرع  دوهش  و 

، یمالسا نافرع  جوا  دوهش ، فشک و  رد  و  يزاریش ، نیهلأتملاردص  هیلاعتم  تمکح  یمالسا ، رّکفت  جوا  یلقع ، لالدتـسا  شور  رد 
.تسا هدومرف  هیصوت  ار  دنمشناد  ود  نیا  راثآ  هعلاطم  یفرعم و  ار  یبرع  نب  نیدلا  یحم  هقیرط 

، ماما ارچ  تسا : هتفگ  نانآ  زا  یکی  هک  مدینـش  تفگ : خساپ  دنا ، هدرک  اقلا  رّجحتم  رـصانع  زا  یخرب  هک  يا  ههبـش  هب  دیاب  اجنیا  رد 
؟ تسا هدربن  مان  مالسلاامهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  نیدلا  یُحم  اردصالم و  ياجب 

اطخ زا  نوصم  يرـشب  رکف  هفـسلف و  هاگ  چیه  دـنا و  هدوبن  اطخ  زا  موصعم  نیدـلا ، یُحم  اردـصالم و  هک  نیا  هب  فارتعا  نیع  رد  ام 
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کیتکلاید و کشخ  هفـسلف  رب  مسیـسکرام  بتکم  ساسا  هک  تسا  لفاغ  هتکن  نیا  زا  ضرتعم ، مدآ  نآ  میوش : یم  روآداـی  تسین ،
رسارس هک  هفسلف  نآ  ربارب  رد  تسا ، ینتبم  لگِه  داضت 
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لگه و هفـسلف  ساسا  هک  یهلا  هفـسلف  ساسا  رب  رگم  تفگ ، نخـس  ناوت  یمن  ثیدـح  نآرق و  اب  تسا ، یفـسلف  ياهثحب  زا  وگتفگ 
.تسا هدرک  دقتعم  مالسا  ادخ و  هب  ار  يربط  ِناسحا  دننام  یصخش  بتکم ، نیا  رّکفتم  زغم  هدیشاپ ، مه  زا  ار  سکرام 

هداد رارق  ود  نآ  دض  ثیدح و  نآرق و  يوربور  ار  نیدلا  یحم  نافرع  اردـصالم و  هفـسلف  هک  تسا  نآ  ههبـش  نیا  رد  رگید  هابتـشا 
ثیدح نآرق و  حرش  تقیقح ، رد  یمالسا  نافرع  هفسلف و  هک  یلاح  رد 

یمالسا ینافرع  یلقع و  قیاقح  نّیبُم  رّسفم و  ار  شیوخ  افرُع ، هفسالف و  صاخ ؛ شور  اب  تسا 

ار لکشم  ثیداحا  تایآ و  همه  نآ  هتشون و  یفاک  لوصا  حرش  نآرق و  ریسفت  هک  اردصّالمایآ  .دننک  یم  راختفا  نیا  هب  دنناد و  یم 
رد ار  تیب  لها  تیالو  هک  نیدـلا  یحم  اـی  تسا ، هدرب  هرهب  نآ  زا  لوقعلا » تآرم   » باـتک رد  یـسلجم  همّـالع  یتح  هک  هدرک  ناـیب 

رکنم ًالثم  ای  دننک و  مادـنا  ضرع  ییارآ و  فص  ثیدـح  نآرق و  ربارب  رد  دـنا  هتـساوخ  رفن  ود  نیا  هتفریذـپ ، دوخ  ینافرع  کلـسم 
؟ دنا هدوب  تیالو  ماقم 

نایعیـش زا  بتارم  هب  ار  شنادـناخ  یلع و  تیالو  ماقم  تلزنم و  ردـق و  هک  درک  نیقی  ناوت  یم  دنمـشناد  ود  نیا  راثآ  رب  يرورم  اـب 
.دنا هدیشخب  يا  هزات  حور  نآ  هب  دنناد و  یم  رتالاو  یلومعم ،

رد يزیچ  ار  نییلوصا  نیدـهتجم و  شور  هک  تسا  نییرابخا  کلـسم  هیبش  اـنیع  يداـقتعا ، لوصا  رد  ییارگرجحت  رکفت و  زرط  نیا 
دیحو نیدیهش ، همّالع ، یّلح ، ققحم  یسوط ، خیش  لیبق  زا  نیدهتجم  ناگرزب  هک  یلاح  رد  دنناد ، یم  تیب  لها  کلسم  ّدض  لابق و 

.دنا هدوب  تیب  لها  ناوریپ  نیرت  صلخم  زا  يراصنا  یضترم  خیش  یناهبهب و 

ناشیا کلسم  ساسا  دنا و  هتسناد  یمن  اطخ  زا  نوصمار  دوخ  ناگرزب  نیا  زا  کی  چیه  لاح ، نیع  رد 

هلسلس زج  سک  چیه  هک  یفنم  هن  دشاب  ناشیا  هشیدنا  تبثم  طاقن  رب  ینتبم  دیاب  ناگرزب  هراب  رد  يرواد  .بیوصت  هن  تسا  هئطخت  رب 
نیا نایاپ  رد  هتبلا  .دنتسین  ینثتـسم  نوناق  نیا  زا  مه  نیدلا  یحم  اردصالم و  متح  روطب  دشاب و  یمن  یفنم  طاقن  زا  یلاخ  نیموصعم 
ددـص رد  رفن  ود  نآ  هک  تسا  نآ  مضرع  متـسین ، نیدـلا  یحم  اردـصالم و  راکفا  هیلک  زا  عافد  ددـصرد  میوگ  یم  احیرـص  ثحب ،

مالسا اب  ّتیدض 

نارکفتم اهنرق  شالت  لوصحم  هک  تسا  مالسا  ینافرع  یفسلف و  رکفت  جوا  ناشیا  شور  هکلب  دنا ، هدوبن 

.تسناد یمالسا  ریغ  ار  نآ  دیشوپ و  مشچ  نآ  زا  هرسکی  دیابن  و  قطنم ، هفسلف و  يانبریز  اب  تسا  مالسا 

ام دوب  هتفگ  ناشیا  هب  نآ ، مهبم  طاقن  هب  عجار  ماما ، هداتـسرف  زا  یپایپ  ياهـشسرپ  و  ماما ، همان  یـسررب  زا  سپ  يوروش  ربهر  يراب ؛
ار ماما  هتـشون  هک  تشاد  راهظا  يو  هداتـسرف  مه  ادعب  مییوگ ، یم  خـساپ  مینک و  یم  هعلاطم  ار  ماما  همان  یلو  میراد ، يا  هفـسلف  زین 

تهج يوروش  داحتا  هسیئر  تأیه  ياضعا  نیب 

تاـبثا یهلا و  هفـسلف  ّدر  رد  اـهنت  هن  فچاـبروگ ، هیباوج  رد  هک  تسا  یتقوشوخ  ياـج  یلیخ  .میا  هدرک  شخپ  یـسررب ، هعلاـطم و 
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: تسا هدش  مه  ریدقت  نآ  زا  هکلب  دوش ، یمن  هدید  ینخس  يّدام ، هفسلف 

: تفگ ماما  هب  زین  يو  هدنیامن  دراد » دوجو  ّتیرشب  تشونرس  هب  عجار  قیمع  تاظحالم  امش ، مایپ  رد  »

ناوارف میهافم  زا  يوروش ، داحتا  تسینومک  بزح  يزکرم  هتیمک  ّلک  ریبد  هب  باطخ  یلاعبانج  مایپ  »
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«. تسا راشرس 

هفسلف دننام  زین  هفسلف  نآ  هک  نیا  ای  دنک و  هعلاطم  ار  نانآ  هفـسلف  زین  ماما  هک  تسا  هدرکن  هیـصوت  يوروش  ربهر  یتح  همان ، نیا  رد 
یپ هزرابم  یعامتجا ، یسایس و  دُعب  رد  ناریا  هیسور و  بالقنا  كرتشم و  طاقن  هب  اهنت  هکلب  تسا ، یلاع  میهافم  زا  راشرـس  مالـسا ،

، يراد هیامرس  مزیلایرپما و  اب  بالقنا  و  ریگ ،

توکس ینعی  دوخ ، نیاو  تسا  هدش  هراشا  نامورحم  زا  تیامح  یتنطلس و  يادبتسا  ماظن  يزادنارب 

هتفرگ يوروش  ربهر  زا  ماما ، هک  تسا  يرگید  ینمض  فارتعا  کی  دوخ  ماما ، نانخس  ربارب  رد  یتسیـسکرام ، هفـسلف  زا  عافد  مدعو 
هبنج زا  ار  ثحب  وا  هک  نیا  زا  درکن و  توکـس  مه ، كارتشا  هوجو  ياـعّدا  ّدر  زا  فچاـبروگ  خـساپ  رد  ماـما  لاـح ، نیع  رد  .تسا 

: دومرف يوروش  ریفس  هب  درک و  داقتنا  احیرص  هدیناشک ، داصتقا  عامتجا و  تسایس و  نادیم  هب  يدیحوت  یتدیقع و 

«. میامن زاب  نادیواج  يایند  هب  يا  هچیرد  امش  يولج  متساوخ  یم  نم  دییوگب : فچابروگ  ياقآ  هب  نم  لوق  زا  »

.دور یم  رامشب  یسایس  یعامتجا و  دُعب  رد  ماظن  ود  كارتشا  ياعدا  رب  ینمض  ّدر  کی  دوخ  نیا  و 

یهلا یتدـیقع و  بالقنا  کی  احور  یمالـسا ، بالقنا  هک  یلاح  رد  تسا ، يداصتقا  میژر  کی  ًهدـمع  يوروش  رب  مکاح  ماـظن  اریز 
.تسا

يدشُر ناملس  مادعا  ياوتف 

ناملسم يدشر  ناملس  هتـشون  یناطیـش » تایآ   » زیمآرفک باتک  راشتنا  تبـسانم  هب  ماما  زیگنارب  تریح  ریگملاع و  هزاوآرپ و  ياوتف 
نآ یتنطلس  یگنهرف  ياروش  وضع  و  سیلگنا ، هعبت  لصالا  يدنه  هداز 

ناناملـسم ناـیم  رد  ار  یمالـسا  ّتیمح  زا  یجوم  هک  دوب ، هتـشذگ  لاـس  رد  ماـما ، مهم  رایـسب  ياـهدومنهر  زا  رگید  یکی  روـشک ،
: تسا نینچ  اوتف  نتم  .تخیگنارب  ناهج ،

نوعجار هیلا  ّانإ  هّلل و  ّانإ 

پاچ و میظنت و  نآرق  ربمایپ و  مالسا و  هیلع  هک  یناطیـش » تایآ   » باتک ّفلؤم  مناسر ؛ یم  ناهج  رـسارس  رویغ  ناناملـسم  عالطا  هب 
هطقن ره  رد  ات  مهاوخ  یم  رویغ  ناناملسم  زا  .دنشاب  یم  مادعا  هب  موکحم  نآ ، ياوتحم  زا  علّطم  نیرشان  نینچمه  تسا ، هدش  رـشتنم 

هار نیا  رد  سک  ره  دیامن و  نیهوت  نیملسم  تاسدقم  هب  دنکن  تأرج  یسک  رگید  ات  دنیامن  مادعا  ار  اهنآ  اعیرس  دنتفای  ار  نانآ  هک 
.هّللاءاشنا تسا ، دیهش  دوش  هتشک 

شلمع يازج  هب  ات  دیامن  یفرعم  مدرم  هب  ار  وا  درادنار  نآ  مادعا  تردق  دوخ  یلو  دراد  باتک  فلؤم  هب  یسرتسد  یسک  رگا  انمض 
.دسرب
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هتاکرب هّللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

ینیمخلا يوسوملا  هّللا  حور   25/11/67
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، ناملـسم ملاع  چیه  زا  يرگید  ياوتف  چـیه  نونکات  دـیاش  هک  درک  داجیا  ناهج  حطـس  رد  يراجفنا  نانچ  يرطـس ، دـنچ  ياوتف  نیا 
رد ًالامتحا  ناریا و  حطس  رد  اهنت  وکابنت ، میرحت  هب  عجار  يزاریش  يازریم  فورعم  ياوتف  ًالثم  .تسا  هتـشادن  یناهج  ساکعنا  نینچ 

ناملسم ياهروشک  زا  یخرب 

.تفرگ ارف  مه  ار  هاش  نیدلارصان  رابرد  نآ ، هنماد  هک  تخیگنارب  ار  ینیگمهس  جوم  نینچ  راوجمه ،

اب تسا ، هدش  رابتعا  یب  هدروخ و  یلیس  اوتف  زا  راب ، ود  ره  رد  هتشاد و  شقن  رامعتـسا ، ریپ  نیا  سیلگنا ، اوتف ، ود  ره  دروم  رد  اقافتا 
رد دـیدرگ ، رداص  تشادـن  یـسایس  يربهر  تمـس  ادـبا  هک  دـیلقت  عجرم  کی  فرط  زا  اهنت  وکابنت ، میرحت  ياوتف  هک  توافت ، نیا 
زا یکی  یـسایس  ربـهر  یبهذـم ، تیعجرم  ماـقم  رب  هوـالع  هک  دـش  رداـص  یـسک  فرط  زا  يدـشر ، ناملـس  لـتق  ياوـتف  هک  یلاـح 

رضاح رصع  ياهبالقنا  نیرتمیظع 

.تسا ناریا  رد  یمالسا  يروهمج  ماظن  راذگ  ناینب  و 

یسایس هبنج  ادبا  زاغآ  رد  دوب و  یبهذم  افرص  دوخ  ياوتحم  رد  يدشُر  ناملس  لتق  ياوتف  هک  تسا  نآ  اوتف  ود  نیا  نایم  رگید  قرف 
هک یتروص  رد  تفای ، رودص  مالسا ، تمرح  کته  اب  هلباقم  مرکا و  لوسر  نآرق و  میرح  زا  عافد  تهج  اهنت  تشادن و  يداصتقا  و 

.تسا هتشاد  رارق  رگید  دُعب  ود  نآ  عاعشلا  تحت  نآ ، یبهذم  دُعب  دوب و  يداصتقا  یسایس و  ياوتف  کی  اسأر  وکابنت  میرحت 

دش یمن  رّوصت  یتح  دوب و  ربمغیپ  نآرق و  زا  عافد  یبهذم و  افرص  دوخ  نتم  رد  ماما ، ياوتف  یلب ،

رازاب وضع  ياهروشک  وا  لابند  هب  ناتسلگنا و  لمعلا  سکع  یلو  دنک ، ادیپ  يداصتقا  یسایس و  دُعب 

ناوت یم  یتح  هک  داد  اوتف  نیا  هب  يرگید  داعبا  تسا ، يداصتقا  افرص  هیداحتا  کی  رهاظب  هک  كرتشم ،

.تشاذگ رثا  یناهج  تسایس  رد  تفگ 

درکلمع لمعلا و  سکع  زین  قرـش و  كولب  يوروش و  ات  هتفرگ  برغ  كولب  ياهروشک  اکیرمآ و  زا  فلتخم ، ياـهروشک  شنکاو 
اهروشک نآ  عضوم  تقیقح  رد  اوتف ، نیا  ربارب  رد  یمالسا ، ياهروشک  نارس 

.درک صخشم  اصوصخ ، ناریا  یمالسا  يروهمج  امومع و  مالسا  ربارب  رد  ار 

هک دمآ  لمعب  فشاک  دش و  رادومن  سورخ  مُد  ماجنارس  ناریا ، ربارب  رد  كرتشم  رازاب  يریگعضوم  زا 

، كرتشم رازاب  .یمالسا  دض  تسایس  مه  نآ  تسا  یسایس  دشاب  يداصتقا  هک  نیا  زا  شیب  هّیداحتا ، نیا 

.دراذـگ یم  ریثأت  رازاب  نیا  يداـصتقا  عضو  رد  یتح  یمالـسا ، نینچ  شرتسگ  دراد ، رطخ  وا  يارب  یبـالقنا ، مالـسا  هک  درک  تباـث 
مه زا  دـنراد و  لـباقتم  ریثأـت  مهرد  تسایـس ، زا  نید  ییادـج  نایعّدـم  هـتفگ  فـالخ  رب  بهذـم  داـصتقا و  تسایـس و  دـش  موـلعم 

.دنک یم  افیا  ار  هدمع  شقن  ناهج  داصتقا  تسایس و  رد  یبهذمال  و  بهذم ، زین  نونکا  مه  هکلب  دنتسین ، یندشادج 
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تخاب و ار  هیفاق  مه  راب  نیا  راظتنا ، فالخ  رب  تسایس ، توترف  ریپ  نیا  سیلگنا ، رگید ، فرط  زا 

یلوا قیرط  هب  یـسایس و  دـُعب  رهاظ  هب  هک  ار  كرتشم  رازاب  همیـسارس  هلجع و  اب  .درک  راکـشآ  ار  دوخ  نانامیپ  مه  باقن  ریز  هرهچ 
ناملس ناتساد  دش  مولعم  دیشک و  نادیم  هب  دوخ  اب  درادن  مه  یبهذم  دُعب 

.دراد مه  یسایس  هشیر  هک  يداصتقا  هشیر  اهنت  هن  تسا ، راد  هشیر  یناطیش » تایآ   » باتک يدشُر و 
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مالـسا ندـیبوک  تهج  هتخاس  شیپ  زا  تسا  یحرط  هکلب  تسا ، هدوبن  یفداصت  رما  کی  یناطیـش ، باتک  نیا  راشتنا  هک  دـش  مولعم 
هب ار  تسینومک  ناهج  یتح  ناهج ، نارکفنـشور  تسا و  شرتسگ  لاح  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدّمحم  بان  مالـسا  یـسایس ،

.درک دهاوخو  هدرک  رادیب  هرابود  ار  هتفخ  اهنرق  ناناملسم  الاح  تسا و  هدرک  بلج  دوخ 

رد ناهگان  دنمورین ، یبیقر  نوچمه  هک  یمالـسا  دنـسرت » یم  مالـسا  زا  ناراوخناهج   » تسا هدومرف  اهراب  راوگرزب  ماما  هک  یمالـسا 
يراد و هیامرـس  تسار  پچ و  حانج  هب  ار  ناهج  يدنب  میـسقت  تسا و  هدرک  دوجو  ضرع  رگید  كولب  ود  لابق  رد  یناهج ، هنحص 

.تسا هدز  مهرب  یتسینومک 

یمالسا ریغ  ياهروشک  رد  امومع و  مالسا  ناهج  رد  یهلا ، ریغ  يّدام و  ماظن  ود  نآ  لابق  رد  کنیا ، و 

يدیحوت يانبریز  یهلا و  يژولوئ  هدیا  اب  مالسا  مان  هب  یمّوس  كولب  زا  نخس  یمسر ، ریغ  روطب 

.تسا حرطم 

رد هرابود  ار  ینیمخ  ماما  ناهگان  دوبن ، ینیب  شیپ  لباق  ادـبا  هک  دـش  وربور  یلابقتـسا  نانچ  نآ  اب  مالـسا  ناهج  رد  اوتف ، نیا  يراب ،
ناناملـسم هک  يروطب  درک ؛ لیدبت  مالـسا ، ناهج  ّلک  ربهر  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يربهر  زا  ار  وا  درک و  حرطم  ناهج  حـطس 

فرط زا  درک  زاربا  فلاخم  رظن  ای  دـمآ  هاتوک  یـسک  رگاو  دـنتفرگ  رارق  وا  رـس  تشپ  اـهرَک  اـی  اـعوط و  فلاؤم  فلاـخم و  زا  معا 
هنحص زا  درط و  ناناملسم 

.دیدرگ جراخ 

ربهر هب  ینیمخ  ماما  همان  تفگ : نم  هب  هک  تسا  دنه  یبهذم  ناربهر  نادنمشناد و  زا  یکی  نخس  نیا 

لها ياملع  همه  هک  دروآ ، دوجوب  دنه  ناناملـسم  نیب  رد  يراجفنا  نانچ  درک و  اپب  اغوغ  دنه  رد  يدشُر ، ناملـس  ياوتف  يوروش و 
رد یباّهو  کلسم  یماح  يدوعس و  رادفرط  يودن  نسحلاوبا  یّتح  ّتنس ،

ماما زا  يدشُر ، ناملس  ّدر  رد  دوب ، هداد  رشن  یبلاطم  هعیش  هیلع  یلک  روطب  یمالسا و  يروهمج  ماما و  دض  رب  احیرـص  ًالبق  هک  دنه ،
یم شیوربآ  داتفا و  یم  رطخ  هب  دنه ، نیملـسم  نیب  رد  شتیعقوم  یّلکب  دوب  هدرکن  رگا  درک و  دییأت  ار  ماما  ياوتف  و  لیلجت ، ینیمخ 

.درک یم  لقن  رصم  زا  ار  لمعلا  سکع  هنوگ  نیمه  انیع  دوب ، هدرک  ندید  رصم  زا  اریخا  هک  یناریا  ناداتسا  زا  یکی  .تفر 

رد تروص  نیا  هب  هلأسم  .تسا  نینچ  امومع  ایـسآ  اقیرفا و  اـکیرمآ و  اـپورا و  ناملـسم  ياـهتیلقا  یمالـسا و  ياـهروشک  رد  عضو ،
ماما رس  تشپ  همه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نآرق و  ناوریپ  ناناملسم و  هک  هدمآ 

ناحاّرط هک  يزیچ  دنا ؛ هتفرگ  رارق  رگید  فرط  رد  مالسا  نانمشد  و  فرط ، کی  رد  ناهج  حطس  رد  تما ،

: تسا نآرق  هقیرش  هیآ  قادصم  تسرد  نایرج ، نیا  .دندرب  یمن  ار  شنامگ  ادبا  یناطیش ، هشقن  نیا 
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«. (1) َنوِرفاْکلا َهِرَک  َْول  ِهِرون َو  ّمتُم  هّللاَو  ْمِهاْوفَِاب    ِ هّللاَرُون اُؤِفُْطِیل  ُدیُری  »

هناهب هب  اهروشک  نیا  نارس  تسا ؛ يرگید  روط  عضو  ییاپورا ، ياهروشک  لیئارسا و  اکیرمآ ، دننام  یمالسا ، ریغ  ياهروشک  رد  اما 
ار نآ  دندرک و  داقتنا  اوتف  نیا  زا  ادتبا  رشب ! قوقح  زا  عافدو  نایب  يدازآ 
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( هنافسأتم  ) هلمج زا  دیارج و  بابرا  ناگدنسیون و  زا  یتشم  اهنآ  لابند  هب  دنتسناد و  نایب  يدازآ  یفانم 

ییاپورا نارکفنشور  نهد  هب  ناشمشچ  هراومه  هک  هتخابدوخ  هدزبرغ و  نایناریا  ناناملسم و  زا  یخرب 

دندوـب هتفگ  نارگید  ار  هچنآ  دـنداد و  ماـجنا  دوـب  یگدزبرغ  همزـال  هچنآ  دـندش و  دراو  هنحـص  هب  فـلتخم  ياـهروشک  رد  تسا ،
.دندرک راوخشن 

رهاظب ای  تسیلاربیل و  بالقنا و  دض  توافت و  یبو  ارگ  یلم  رصانع  زا  یخرب  زین ، ناریا  لخاد  رد 

یم کیدزن  يا  هطقن  هب  ار  اهنآ  هک  دـنا  هتفرگ  دوخب  یتسردان  عضوم  دنـشاب  هجوتم  هک  نیا  نودـب  یـصوصخ  سلاجم  رد  یبـالقنا 
«. (1) ِنامیِالل مُْهنِم  ُبَْرقَا  ٍِذئَمْوَی  ِْرفُْکِلل  ْمُه   » نآرق هتفگب  هک  دنک 

نیا دناد  یمن  ناسنا  و  دندرک ، یم  هزم  هزم  ار  یلیئارسا  ییاپورا و  نارکفنشور  نانخس  نامه  نانآ ،

ربمغیپ سدقم  تحاس  هب  راکشآ  تناها  ربارب  رد  توکس ، هب  لیامت  ادخ و  نانمشد  زا  يرادفرط  هنوگ 

اهتیعقاو هب  هجوت  مدـع  رب  هکنیا  رگم  دوش ! یم  عمج  روط  هچ  بالقنا ، زا  يرادـفرط  ای  یناملـسم و  ياعّدا  اـب  میرک ، نآرق  مالـسا و 
.دوش لمح 

یکی رمتـسم  روطب  عاطقنا و  الب  هک  بالقنا ، هب  طوبرم  تالّوحت  ثداوح و  لابق  رد  هنالوجع  يرواد  عون  نیا  هک  تساـجنیا  بلاـج 
يریگعضوم هب  ار  بالقنا  دض  اهنت  هن  دتفا ، یم  قافنا  يرگید  زا  سپ 

ار یبالقنا  رصانع  زا  يرایسب  یهاگ  هک  دراد ، یم  او  ءازهتسا  هب  یهاگ  داقتنا و  هب  یمالسا و  يروهمج  ماما و  بالقنا و  هیلع  يروف ،
یم راداو  يرامعتسا ، ياهقوب  هناگیب و  تاغیلبت  بالقنا و  دض  فرط  زا  هدمآ  مهارف  ّوج  ریثأت  تحت  هنالوجع  تسردان و  تواضق  هب 

رصانع نیا  نابز  زا  ناسنا  دنک و 

نیا و  دونـش ، یم  یهاوخریخ  يزوسلد و  بلاغ  رد  اهتنم  ار  نانخـس  نامه  ندوب ، یبـالقنا  هب  رهاـظتم  اـی  دّدرم و  ناـمیالا و  فیعض 
يدمع ریغ  تشگزاب  درگ و  بقع  عون  کی  بالقنا و  يارب  يّدج  ِرطخ  کی 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدّمحم  بان  مالسا  زا  بالقنا و  زا 

مرگامرگ رد  ناـقفانم ، فرط  زا  غورد  هعیاـش  ره  اـی  تسکـش و  ره  لاـبق  رد  مرکا ، لوسر  تاـیح  رد  ناناملـسم ، دـش  یم  رارق  رگا 
.دش یم  هدناوخ  مالـسا  هحتاف  دـنتفرگ ، یم  رارق  ّوج ، ریثأت  تحت  دـنداد و  یم  ناشن  دوخ  زا  یتسـس  نینچ  كرـش ، رفک و  اب  هزرابم 
هدید ناناملسم  زا  ییاهفعض  نینچ  نینُح ، تسکش  دُحا ، تسکش  کفإ ، ناتساد  هّیبیدُح ، حلُص  لیبق  زا  ثداوح  زا  يا  هراپ  رد  اقافتا 

نآرق رد  ادیدش  هک  دش 

.درک یم  راداو  رافغتس  هبوت و ا  هب  ار  نانآ  دیدرگ و  یم  موکحم 
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یَلَع ِّدارلاَک  اْنیَلَع  ُّدارلاَو  اْنیَلَع  ِّدارلاَک  ِْهیَلَع  ُّدارلَا   » دشاب هتشاد  هدیقع  لوصالا  یلع  دشاب و  ماما  دّلقم  وریپ و  یسک  تسا  نکمم  روطچ 
تاغیلبت اب  دراد ، طبر  رفک  ربارب  رد  مالسا  تیدوجوم  اب  هک  فرص ، یمالسا  رما  نینچ  کی  رد  هک  یـسایس  لئاسم  رد  اهنت  هن  و  هّللا »

ندینش زا  دنرادن و  كاب  مه  ناشدوخ  ربمغیپ  حیـسم ، ترـضح  هب  تناها  زا  یتح  هک  اپورا ، ِدحلم  نارکفنـشور  یناهج و  مزینویهص 
، دنوش یمن  تحاران  نآ ،

.دیامن وگزاب  ار  نانآ  هتفگ  دوش و  ادصمه 

ص:143

.167 نارمع /  لآ  - 1

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 254 

http://www.ghaemiyeh.com


نیملـسم همه  رب  هک  تسا  هیقف  ّیلو  یعطق  مکح  کی  تسا ، نیملـسم  همه  قافّتا  دروم  یعرـش  ياوتف  هک  نیا  رب  هوالع  ماما ، ياوتف 
تفگ یم  یـصخش  .دنراد  تلفغ  نآ  زا  اه  یلیخ  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  و  تسا ، عابتالا  بجاو  ناشنادلقم  رگید و  نیدهتجم  یّتح 

هّیهقف و بتک  همه  رد  بلطم  نیا 

نتفگ هک  نیا  رگید  تسا ، ناملـسم  کی  دادـترا  ثعاب  لتق و  شمکح  ربمغیپ  هب  نداد  مانـشد  هک  هدـش  هتـشون  هّیلمع  ياـه  هلاـسر 
؟ درادن

رد نیملـسم و  نیب  رد  اوتف  نیا  هک  میظع  جوم  نیمه  اهباتک  رد  هلأـسم  نیا  دوجو  اـیآ  دـننک ؟ یم  لـهاجت  اـی  دـنلهاج  دارفا  نیا  اـیآ 
« یناطیـش تایآ   » باتک نارـشان  هدنـسیون و  لماش  هک  عطاق  نحل  اب  مه  نآ  دشاب ؟ هتـشاد  تسناوت  یم  دروآ  دوجو  هب  یناهج  حطس 

مکح کی  یلک و  ياوتف  نیب  ایآ  .درب  شیپ  يوتف  نآ  يارجا  تهج  تداهـش  زرم  اـت  ار  رویغ  ناملـسم  یتح  دوب و  ناـهج  حطـس  رد 
؟ تسین یقرف  صاخ ، عوضوم  کی  هب  تبسن  ّصخشم 

، ناهج حطس  رد  قافن  رفک و  ههبج  یّلک  روطب  یمالـسا و  ياهروشک  رد  نانآ  ناگتـسباو  یناهج و  رابکتـسا  هک  تسا  یعیبط  یلیخ 
رصانع زا  راظتنا  .دننک  تیامح  يو  یناطیش  راکفا  يدشُر و  ناملس  زا 

نیتسار ناناملـسم  زا  اـما  تسین ، يزیچ  ناـنآ  زا  يور  هلاـبند  زج  مه  بـالقنا  دـض  تواـفت و  یب  ياـهلاربیل  هتخاـبدوخ و  هدزبرغ و 
ياعدا اهـشور ، نیا  ذاختا  اب  ادابم  هک  دراد  نوصم  شزغل  زا  ار  اـم  همهدـنوادخ  .دور  یمن  راـظتنا  نینچ  یمالـسا ، بـالقنا  رادـفرط 

.دورب لاؤس  ریز  مه  ام  یناملسم  ياعدا  ًالآم  مینک و  رابتعا  یب  ار  هیقف  تیالو  زا  تعاطا  يوعد  یبالقنا و  مالسا  زا  نامیوریپ 

مینک یم  يراک  ره  یمالسا ، هغبص  ظفح  دهعت و  اب  اهناملسم  ام  هک  مینکن  تلفغ  هتکن  نیا  زا  دیاب 

یمالسا لئاسم  نیرتساّسح  رد  ار  ناممشچ  ارچ  سپ  میریگ ، یم  رارق  اهیبرغ  دنخشیر  ضارتعا و  دروم 

؟ دننک راکنا  ای  دییأت  ار  ام  ات  میزودب  نانآ  ملق  نهد و  هب 

تقیقح رد  هک  ار  يدشُر  ناملـس  ِدادترا  دش و  ادـصمه  تما ، ماما  اب  مه  هّدـج  یمالـسا  سنارفنک  هک  تسا  یتقوشوخ  یـسب  ياج 
دنا و هدز  مشچ  رتالاب ، ياهتردق  زا  ارهق  دوخ و  ياهروشک  نارـس  زا  ءاضعا ، نایاقآ  ایوگ  .درک  مالعا  تسا ، وا  مادتعا  مکح  دـییأت 

ّتیقفوم کی  دوخ  رما  نیا  لاح ، ره  هب  دندرک ، یم  دییأت  ار  یمالـسا  ياهقف  همه  قافتا  دروم  مادعا  مکح  نامه  احیرـص  دیاب  هنرگ 
رظن زادیابن  نآ  رد  ار  يریخست  نیملسملاو  مالسالا  هجح  ناریا  مرتحم  هدنیامن  شقن  هک  دوب  ناریا  یمالسا  يروهمج  مالـسا و  يارب 

.داهن جرا  دیاب  ار  یناحور  تیصخش  نیا  يادصورس  یب  هناصلخم و  تامدخ  تشاد و  رود 

تیناحور روشنم  ای  بالقنا  موس  روشنم 

هزوح ّتیناحور و  هدرپ  تشپ  قیاقح  زا  يرایـسب  ماما ، مهم  مایپ  خیرات 3/12/67 ، رد  یمالـسا  بالقنا  لاس  نیمهد  نایاپ  اب  نامزمه 
دروم رد  لاس 68  هعیلط  رد  ماما  میمـصت  زاس  هنیمز  ماـیپ ، نیا  .درک  نشور  ار  يربهر  هدـنیآ  عضو  یتکلمم و  لـئاسمو  هیملع  ياـه 

اهلصفرس و زا  يرایسب  دوب و  يربهر  هلأسم 
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اهنایرج هتشررس  هک  نیب  کیراب  دارفا  مایپ ، نیا  رودص  دّرجمب  هک  تسا  مهم  يریگ  میمـصت  نیا  بابـسا  للع و  نّیبم  نآ ، ياهزارف 
لابند تریصب  اب  ار  ثداوح  دنراد و  تسد  رد  ار  بالقنا  تالوحت  و 

، بناج نیا  رظنب  .داتفا  دهاوخ  یقافتا  هچ  ادعب  تسیچ و  نآ  زا  یلصا  فده  هک  دندز  سدح  دننک ، یم 

.تسا هدرک  یم  لابند  ار  فده  نیمه  هتشاد و  ار  اوه  لاح و  نیمه  هتشذگ  لاس  رد  ماما  ياهمایپ  ریاس 

نیا رد  دوب ، بالقنا  هاوخاوه  بازحا  اههورگ و  نالوؤسم و  هقیلس  فالتخا  یسایس و  ياهشیارگ  زا  نخس  يردارب » روشنم   » رد رگا 
يرهاظ نابآم و  سدـقم  يریگعـضوم  تسا ، هداد  نخـس  داد  اه  هزوح  هقیلـس  فالتخا  اهـشیارگ و  هب  عجار  راوگرزب ، ماـما  روشنم ،

.تسا هدرک  المرب  ار ، نایارگلقع  نادنمشیدنا و  لابق  رد  نارّجحتم ، ناکلسم و 

رد اه  هزوح  لخاد  رد  نآ  دوجو  هک  يا  هقیلس  يرکف و  ياهدروخرب  نیا  هک  تسا  راب  نیلوا  نیا  دیاش 

یملع ّداضتم  ياهـشیارگ  نیا  زا  نشور  روطب  مدرم  دوش و  یم  حرطم  یمومع  حطـس  رد  دوب ، يداـع  رما  ناّسردـم ، بّـالط و  ناـیم 
.دنوش یم  ربخاب  اه  هزوح  لخاد 

زا و  مالسا ، یناهج  تسایس  اب  فرط  کی  زا  رکفت  زرط  ود  نیا  هطبار  مایپ ، نیا  رد  مهم  یلیخ  هتکن 

اکیرمآ مالـسا  نارـشان  نامه  ًالآم  بآم ، سدقم  نارّجحتم  هک  دراذـگ  تشگنا  نآ  يور  ماما  هک  دوب  تیعجرم  ماقم  اب  رگید  فرط 
ار هار  هارب ، رس  تکاس و  ررض و  یب  رطخ و  یب  مالسا  کی  زا  جیورت  اب  دنناد و  یم  ادج  تسایـس ، زا  ار  نید  ًالمع  ًالوق و  دنتـسه و 

.دنزاس یم  راومه  یناهج  رابکتسا  يارب 

هب هتسنادن  یهاگ  هتسناد و  یهاگ  نآ ، سپ ا ز  بالقنا و  زا  شیپ  كانرطخ ، ياهشیارگ  زا  شامق  نیا 

بانتجا جرف و  راظتنا  یبآم و  سدقم  هرهچ  رد  بالقنا ، زا  شیپ  .دنک  یم  هدرک و  لمع  رامعتسا  دوس 

طقف تسا و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هفیظو  تموکح ، لیکـشت  تسایـس و  رد  تلاخد  هک  نیا  هناهب  هب  تسایـس  رد  تلاخد  زا  دیدش 
نآ باتش  زا  ای  هدرک  یم  دس  ار  یمالـسا  ياهتکرح  ولج  یفنم ، لمع  هشیدنا و  نیا  اب  تسا ، عورـشم  ترـضح  نآ  روهظ  رـصع  رد 

.دندروآ یم  لمعب  يریگولج 

زا شیپ  توکس  رهم  هدرک و  اهر  ار  قباس  هّیور  هداد  شور  رییغت  ناهگان  بالقنا ، زا  سپ  هتسد ، نیا 

، داصتقا هب  تلود ، هب  يربهر ، ماقم  هب  یساسا ؛ نوناق  هب  دنراد : ضارتعا  اهراک  همه  هب  دنا و  هدش  یسایس  اپارـس  هتـسکش  ار  بالقنا 
.زیچ همه  هب  حلص ، گنج و  هب  لخاد ، جراخ و  تسایس  هب 

، بالقنا زا  سپ  هنایذوم  ياهتکرح  واهدایرف  نیا  و  بالقنا ، زا  شیپ  میلست  تلاح  توکس و  نآ  ایآ 
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ياضتقا هب  نامز ، ره  رد  طخ ، نیا  اهتنم  نارگید ، عفن  هب  تسا  یکوکـشم  طخ  کی  نونکات  زاغآ  زا  نانآ ، ّطخ  هک  تسین  نآ  هاوگ 
.دنک یم  افیا  ار  دوخ  شقن  تقو ،

نانآ .دنسپاکیرمآ  هک  دنـسپ  یلع  تیالو  هن  اما  دنک ، یم  ییامندوخ  تیالو ، باقن  شـشوپ و  ریز  ابلاغ  شیارگ ، عون  نیا  هنافـسأتم 
: رعاش لوق  هب  دننک و  یم  يوریپ  بهذم ] هیلع  بهذم   ] تسایس زا  دننز و  یم  یعقاو  تیالو  هب  ار  هبرض  نیرتگرزب  تیالو ، مان  هب 

اّمنإ َْتِلُتق َو  ْنَأب  نورِّبُکی  و 

الیلْهَتلاَو ریبْکَتلا  َِکب  اولَتَق 
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داصتقا و تسایـس و  نادـیم  راک ، نیا  اب  و  چـیه ؛ رگید  دـننک و  یم  ناـمز  ماـما  یلع و  ناـمز  هب  دودـحم  ار  تیـالو  دُربراـک  ناـنآ ،
اهنآ ًالمع  دوخ  توکس  اب  یتوغاط  ياهتموکح  رد  هک  یناسک  .دنراذگ  یمزاب  اهتردقربا  اهتوغاط و  زات  تخات و  يارب  ار  تموکح 
داب هب  ار  نآ  دـننک و  یمن  لّمحت  ار  هیقف  تیالو  یمالـسا و  يروهمج  الاح  دـندزن  مد  وا  هیلع  دـندرک و  لّمحت  لـقاال  اـی  دـییأت و  ار 

هن زیمآزاجعا  روطب  نانآ  يوزرآ  هک  الاح  دوب ، یعطقم  یقـالخا  لـئاسم  اـهنت  یخرب ، هظعوم  غیلبت و  روحم  ًـالبق  .دـنریگ  یم  داـقتنا 
یمالـسا ماظن  رارقتـسا  تکرب  هب  اههاگـشدرگ  اههاگـشناد و  تارادا و  نورد  رد  هکلب ، رازاـب  هچوک و  نزرب و  يوک و  ره  رد  طـقف 

زیچ همه  زا  یئاضق و  هاگتسد  زا  نویزیولت ، ویدار  زا  داصتقا ، زا  دننیـشن  یم  اج  ره  سکعب ، .دننز  یمن  مد  نآ  زا  ادبا  هدش ، هدروآرب 
نیا .دـنا  هدـش  زورما  ناراد  نادـیم  زورید ، نانیـشن  هشوگ  زورما و  نافاب  تسایـس  زورید ، ناشوماخ  .دـننک  یم  داـقتنا  تلود ، رگید 

يارجا هلیـسو  تسد و  تلآ  یلو  دنتـسه  ّتین  شوخ  شیدـنا و  هداـس  ارثـکا  مییوـگب  هکنیا  زج  مینک ؟ هیجوـت  روـط  هچ  ار  اـهداضت 
، رگید ناسک  دصاقم 

.دنا هتفرگ  رارق  طخ ، نیا  یلصا  ناریگ  هکرعم  نارگیزاب و  ینعی 

نآ ناهاوخاوه  يارب  اعطق  رادـشه ، نیا  هک  بـالقنا ، مالـسا و  يارب  رّکفت ، زرط  نیا  رطخ  هب  تبـسن  ناوج ، بـالط  هب  ماـما  رادـشه 
.تسا اه  هزوح  زورما  ياهزاین  نیرت  يرورض  زا  یکی  تسین ، دنیآ  شوخ  طخ ،

ِنالهاج ِيرکف  رّجحت  زا  عون  نیا  نیب  نومیمان  نامیپ  دنویپ و  کی  دیآ ، یم  تسدب  ماما  نانخـس  ِلالخ  زا  هک  روط  نامه  هنافـسأتم ،
نیب انایحا  یلقع و  شنیب  یفسلف و  هشیدنا  اب  ّتیدض  و  کّسنتم ،

اج ره  رد  دروخ و  یم  مشچ  هب  درد ، یب  تیناحور  یلخاد و  نراد  هیامرـس  یناهج و  رابکتـسا  یتوغاط و  ياهتموکح  زا  يرادـفرط 
رهاظ هب  رـصانع  نیا  نایم  گنتاگنت ، یگنهامه  نیا  ایآ  .دراد  روضح  اجنآ  يا  هنوگب  مه  يرگید  نآ  دوش ، یم  هدـید  یکی  ياپ  ّدر 

نانخـس زا  يرایـسب  و  نخـس ، نیاو  دنرادن ، هفـسلف  اب  یـشوخ  يور  هک  يدهاجم  نامدرم  دنتـسه  هتبلا  تسا ؟ یقافتا  هناگیب ، مه  زا 
.دوش یمن  نانآ  لماش  رگید ،

زوریپ هکرعم ، زا  ابلاغ  هدـش و  یم  هدایپ  نرق ، کی  زا  شیب  رد  هک  تسا  هدـش  يزیر  حرط  شیپ  زا  یناطیـش  همانرب  کـی  نیا  يراـب ،
بقع انایحا  هدروخ و  یم  یلیـس  مکحم  هاگب  هاگ  رایـشوه ، رادیب و  تیناحور  زا  ریخا  هلاسدص  رد  دـنچ  ره  .تسا  هدـمآ  یم  نوریب 

.تسا هدش  یم  دنک  نآ  تفرشیپ  ای  هدرک و  یم  ینیشن 

زا ار  رما  مامز  یئرمان ، یـسایس  طخ  نیا  دـش و  هتـسکش  رگید ، ياهتب  تب و  نیا  ماما ، راو  میهاربا  میظع و  مایق  اب  اـم  رـصع  رد  اـهنت 
نکمم دوش  تلفغ  ینآ  رگا  تسا و  هتفرن  نایم  زا  یلکب  زونه  نآ  رطخ  دهد و  یم  همادا  دوخ  هناحوبذم  تکرح  هب  یلو  هداد  تسد 

دـنک و دـیدهت  ار  بالقنا  موادـت  هدـنیآ  رد  دـبای و  شرتسگ  هیام ، یب  هبرجت و  مک  ناوج  بّالط  ناـیم  هراـبود  رکفت  زرط  نیا  تسا 
.دنناسرب مه  تیعجرم  هب  ار  طخ  نیا  ناوریپ  زا  يرصانع  یتح  ماجنارس 

نآ يالاب  حطس  یسایس  لاجر  اب  طبترم  هتسباو و  دارفا  زا  کی  شیپ ، لاس  یس  دودح  رد  مراد  رطاخب 
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هدش و یبایزرا  تاماقم ، فرط  زا  نونکا  مه  دـنراد  تسایر  تیعجرم و  هنیمز  هیملع  ياه  هزوح  رد  هک  یناسک  تفگ : یم  راگزور 
ار وا  دنناوتن  دشاب و  كانرطخ  نانآ  يارب  هک  دسرب  تمـس  نیا  هب  یـسک  ادابم  ات  تسا  هدمآ  لمعب  قیقحت  ًالماک  نانآ  رّکفت  زرط  زا 

.دننک لرتنک 

باـت اـهناسنا  ریوزت  هـلیح و  رکم و  یهلا  ّتیــشم  هدارا و  ربارب  رد  نیرکاـملاُریخ ،» هـّللا  هـّللارَکَم َو  اورکَم َو  َو  : » تـفگ دــیاب  لاـح ،
تسکش كانرطخ ، طخ  نآ  دش و  عقاو  دنتساوخ  یمن  ار  هچنآ  درادن ؛ تمواقم 

هب هرابود  ار  هدـش  جارات  جـنگ  نیا  دروآ و  زاب  يوج  هب  ار  هتفر  بآ  ات  دـنک  یم  شالت  نانچمه  تسین و  دـیماان  امّلـسم  اـّما  دروخ ،
.دروآ گنچ 

: موش روآدای  ما  هدیشیدنا  نآ  هب  عجار  اهراب  هک  ار  یبلطم  هدرمش  منتغم  ار  تصرف  اجنیا ، رد 

نیملـسم نیب  یگدزبرغ  ییارگبرغ و  رـشن  داسف و  هعاشا  هار  زا  دناوتب  ات  هتـسناوت و  ات  تسخن  هجرد  رد  دوخ ، دیلپ  هار  رد  رامعتـسا ،
ياـهروشک هدـنیآ  نارادـمامز  ارهق  هک  هاوخ  یّقرت  بلطدّدـجت و  هدرک  لیـصحت  هقبط  نیب  یتاـساسحا و  ناوج  لـسن  رد  صوصخب 

.درک دنهاوخن  هدرکن و  یهاتوک  دوب ، دنهاوخ  یمالسا 

رد ناـخاضر  هیکرت ، رد  كروتاـتآ  دـننام  بلطدّدـجت  يدـح  اـت  بهذـمال و  هتخورفدوخ و  يرـصانع  موش ، هشقن  نیا  يارجا  يارب 
.دندرک دننک و  هدایپ  ار  همانرب  نیا  ات  هدیناسر  تردق  هب  رگید  ياهاج  رد  ار  نارگید  ناتسناغفا و  رد  ناخ  هّللا  ناما  ناریا ،

كاپ نانمؤم  نیا  .دراد  هجوت  زین  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  ناناملـسم  تیرثکا  هک  نّیدـتم  یبهذـم و  رـشق  هب  نآ ، تازاوم  هب  رامعتـسا ،
دیاب هچ  سپ  دومن ، برغ  نّدمت  دیلپ  رهاظم  هتفیش  ار  نانآ  داد و  قوس  ییارگ  برغ  قالخا و  داسف  هب  یناسآ  هب  ناوت  یمن  ار  هتخاب 
هدرک مایق  فکرب  ناج  دوخ ، دّهعتم  یناحور  نایاوشپ  هراشا  کی  اب  هک  راکادف  نامیا و  اب  میظع  رـشق  نیا  رطخ  زا  روط  هچ  و  درک ؟

؟ دنام ناما  رد  دیاب  دننز ، یم  همدص  وا  عفانم  هب  دننک و  یم  اپب  رامعتسا  هیلع  شتآ  زا  ینافوت  و 

همدقم نیا  زا  سپ  بهذم .» هیلع  بهذم   » تسایـس زا  يوریپ  یبهذم و  كاپ  تاساسحا  زا  يریگ  هرهب  بهذـم و  دوخ  هار  زا  چـیه ،
: میوش یم  بلطم  لصا  دراو 

.هعیش نیب  رد  مه  ّتنس و  لها  نیب  رد  مه  هتسب ، راکب  يرگید  دنفرت  نمؤم  ناملسم و  رشق  نیا  دروم  رد  رامعتسا 

هک تیباهو  هب  روهشم  ار  تایآ  تایاور و  رهاوظ  تخسرس  دّبعتم  لّقعت و  رّکفت و  دض  ارگرهاظ و  رّجحتم و  کلسم  ّتنـس ، لها  رد 
نب دمحم  یناحور  ذوفن  اب  هدرک و  ادیپ  ار  کلـسم  نیا  تسا ، متـشه  نرق  یلبنح  هیقف  هیمیت  نبا  شیاریپ  اب  یلبنح  بهذم  نآ ، لصا 
نیا جـیورت  هب  تفن ، راشرـس  ياهلوپ  اـب  دوعـس ، لآ  کـنیا  تسا و  هداد  رـشن  ناتـسبرع  رد  ار  نآ  دوعـس ، لآ  هطلـس  باهولادـبع و 

همه رد  کلسم 

ناملـسم ياهتیلقا  هچ  یمالـسا و  ياـهروشک  رد  هچ  ّتنـس ، لـها  یبهذـم  عماـجم  رثکا  نونکا ، مه  هتخادرپ و  یمالـسا  ياـهروشک 
دوعس لآ  رانید  مهرد و  ریسا  ّتیباهو ، کلسم  ذوفن  تحت  رگید ، ياهروشک 
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.دراد زارد  ِرس  هتشر  نیا  .دنتسه و 

لوصا اب  هک  ار  هباشتم  تایآ  رهاظ  یتح  تسا و  لّقعت  رکفت و  هنوگ  ره  یفن  ثیدـح و  زا  يوریپ  یفرط  زا  یباـهو ، کلـسم  ساـسا 
هشیدنا و رکف و  هجیتن  هک  یمالک  یهقف و  بهاذم  زا  معا  یمالـسا  بهاذم  همه  اب  تهج ، نیمه  هب  دریذـپ و  یم  تسا  نیابم  یلقع 

تعدب ار  همه  هدمآرد و  تفلاخم  ِرد  زا  تسا ، لاس  دصراهچ  رازه و  لوط  رد  ناملـسم  رکفتم  دنمـشناد و  نارازه  داهتجا  راکتبا و 
.داد دهاوخ  دابرب  ار  یمالسا  گنهرف  مولع و  دوخ ، نیا  زین و  ار  ّتنس  لها  فلتخم  بهاذم  هک  هعیش ، بهذم  اهنت  هن  دناد ؛ یم 

تعدـب و ار  نید  نایاوشیپ  روبق  رب  هاگراب  هبق و  يانب  لّسوت و  ترایز و  هلمج  زا  یمالـسا  موسر  بادآ و  زا  يرایـسب  ساسا ، نیا  رب 
، نید ناگرزب  هباحـص و  همئا و  هکربتم  عاقب  بیرخت  هب  مادقا  دوخ  ذوفن  تردـق و  هزوح  رد  دورب ، نیب  زا  دـیاب  هک  دـناد  یم  كرش 

راـثآ زا  یمیظع  شخب  هماـنرب ، نیا  دوخ  .دـنک  ناریو  دـسرب  شتـسد  رگا  زین  ار  یمالـسا  راـثآ  ریاـس  هک  تسا  نآ  رب  تسا و  هدرک 
.درک دهاوخ  وحم  راگزور  هحفص  زا  ار  ناملسم  ياهتّیصخش  مان  یمالسا و 

، تسا دـهف  هاش  نآ ، قادـصم  نونکا  مه  هک  دـشاب  یم  رما  ّیلو  ربارب  رد  قلطم  میلـست  تعاطا و  هب  دـقتعم  ّتیباهو ، رگید ، يوس  زا 
هقطنم رد  اکیرمآ  عانم  ظفاح  کنیا  هک  مه  ار  وا  هیلع  مایق  ارهق  و  دناد ، یمن  اور  ار  وا  یسایس  ياهـشیارگ  زا  وا و  زا  داقتنا  عون  چیه 

.درمش یمن  زیاج  تسا ،

، ماما هک  تسا  ییاکیرمآ » مالـسا   » یلـصا هاگیاپ  رامعتـسا و  دـنمورین  هیاپ  دوعـس ، لآ  تموکح  ّتیباهو و  کلـسم  مالک ؛ کـی  رد 
.دنک یم  دزشوگ  ار  نآ  رطخ  امئاد 

شیارگ کی  دوجو  هب  دـنا ، هدرک  ریخا  نرق  ود  رد  رامعتـسا ، یگنهرف  ناـسوساج  نیقرـشتسم ، هک  یتاـعلاطم  اـب  هعیـش ؛ نیب  رد  اـّما 
مان هب  ار  تیب  لها  تایاور  هب  دـّبعتم  و  لقع ، هب  لّـسوت  يأر و  راـهظا  عون  ره  ّدـض  مـالک و  هفـسلف و  فلاـخم  يارگرهاـظ  کـشخ 
نیب رد  ّتنـس ، لها  رد  یباّهو  کلـسم  تازاوم  هب  ار  دوخ  بولطم  دنمـشزرا ! فشک  نیا  اب  نانآ  .دندرک  فشک  يرابخا » کلـسم  »

.دندرک ادیپ  دوش ، یم  هدز  نیمخت  نیملسم  مجنپ  کی  زا  شیب  نانآ  دادعت  کنیا  هک  هعیش  هفیاط 

لاثما لوصا ، ياهباتک  رد  رهاوج و  باتک  رد  هک  لوط  ضرع و  نیا  اب  یلمع ، ماـکحا  رد  داـهتجا  هک  تسا  نآ  رب  رّکفت  نیا  ساـسا 
یم یّنُـس  و   ) تعدـب مه  ار  دـهتجم  داهتجا و  هملک  یّتح  .تسا  تعدـب  دوش ، یم  هدـید  یناسارخ  دـنوخآ  هیافک  يراصنا و  لئاسر 

ياهثحب نآ  اب  لوصا ، ملع  هب  کّسمت  يأر و  لامِعا  دنک ، یّطخت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رهاوظ  زا  درادن  قح  هیقف  دنناد ،)
لئاسم تشاذگ و  رانک  ار  نآ  دیاب  .درادن  نآ  زا  یمک  تسد  لقاال  تسا و  هفینحوبا  سایق  هب  لمع  نامه  موهفمان ، مخ و  چـیپ و  ُرپ 

.دننک طایتحا  دندرک  ریگ  اج  ره  تایاور ، رهاوظ  رب  هفاضا  هکلب  درکن  ّلح  هقیلس  يأر و  اب  ار  ادیپون 

اهنآ تایوتحم  هک  تخیر  رودب  دیاب  ار  یفـسلف  ياهباتک  یلوا  قیرط  هب  یمالک و  ياهباتک  دیاقع  لوصا  رد  دیوگ : یم  کلـسم  نیا 
.درک هتخت  دیاب  ار  ناّکد  نیا  رد  دنا ، هدرک  زاب  ناّکد  تمصع  تیب و  لها  ربارب  رد  نامّلکتم  هفسالف و  تسا ، رشب  رکف  هتخاس 
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مراهچ موس و  نرق  رد  هعیـش  نیثدحم  نیب  رد  نیا ، زا  رتلدـتعم  یلیخ  رگید و  لکـش  اب  يداقتعا  لوصا  رد  هقف و  رد  رکفت ، زرط  نیا 
یضترم دّیس  دیفُم ، خیش  نوچ  ینادنمشیدنا  تّمه  اب  هک  تشاد  دوجو 

يرجه مهدزای  نرق  رد  هک  نیا  ات  دنامن ، یقاب  نآ ، زا  یناشن  مان و  ابیرقت  داتفا و  جاور  زا  ناشیا ، ناوریپ  یسوط و  خیش  يدُهلا ، ُملع 
ینارادفرط دش و  هدنز  هرابود  ناریا ، رد  هیوفص  تردق  رارقتسا  اب  نامزمه 

یهاگ طارفا و  دح  هب  یهاگ  دندرک  تیامح  نآ  زا  یتدیقع  لوصا  رد  هن  هقف و  رد  یناشاک  ضیف  لاثما  یناگرزب  یتح  درک و  ادـیپ 
صوصخب هیراجاق  هرود  رد  .فلاخم  ِفرط  نعل  درط و  زا  نوریب  لدتعم و  رایسب 

هیملع ياه  هزوح  رب  مکاح  دروآ و  گنچ  هب  یتردق  دـنک و  بلج  مه  ار  وا  رظن  طخ ، نیا  دوب  کیدزن  راجاق ، هاشیلعحتف  نارود  رد 
مکحم كانرطخ  رکف  نیا  هیلع  ار  تّمه  رمک  درک و  ملع  دـق  یناهبهب  دـیحو  ماـن  هب  يردـتقم  یملع  تیـصخش  ناـهگان ، هک  دوش ،

لیبق زا  شنادرگاش  يو و  ياهششوک  هجیتن  رد  تسب و 

ّتیعجرم هّیملع و  ياه  هزوح  رگید ؛ دارفا  یّمق و  يازریم  یقارن ، يدـهم  ـالم  مولعلارحب ، همّـالع  ءاـطغلا ، فشاـک  ریبک  رفعج  خـیش 
.تفای تاجن  فارحنا ، نیا  رطخ و  نیا  زا  هعیش ،

ناوریپ و  رصع ، نآ  رد  یجیهال  یناشاک ، ضیف  نسحمالم  اردصالم ، دامادریم ، یئاهب ، خیش  لیبق  زا  ینارّکفتم  روهظ  هک  روط  نامه 
حور داد و  شرتسگ  عّیـشت ، ِون  شیارگ  اب  ار  یمالـسا  هشیدـنا  هفـسلف و  طاسب  دنتـشاد ، همادا  راو  هریجنز  رخاوا ، نیمه  ات  هک  ناـشیا 

.دیدرگ عیشت  تفرشیپ  رد  یّمهم  لماع  تشادن و  دوجو  نآ  زا  شیپ  هک  دیشخب  یمالسا  رکفت  هب  يا  هزات 

يرابخا ار  دوخ  یـسک  زاجح ؛ قارع و  ناریا و  رانک  هشوگ و  رد  يدودـعم  ّتیلقا  زج  تفر و  ناـیم  زا  امـسا  يرگ  يراـبخا  هچ  رگ 
مان هب  هکلب  يرگ ، يرابخا  مسا  هب  هن  هاگب  هاگ  هتفرن و  ناـیم  زا  یّلکب  شیارگ ، نیا  لـصا  اـّما  دراد ؛ اـبِا  تبـسن ، نیا  زا  دـناد و  یمن 

هویـش نیا  اب  یناسک  نیّـسردم ، بّالط و  نایم  رد  هراومه  .دنک  یم  ییامندوخ  سّدـقت ، هرهچ  رد  تیب ، لها  رابخا  تیالو و  زا  عافد 
مد نآ  زا  نانآ  هک  یمالک  .دنراد  تسا  هفسلف  نآ  هدمع  شخب  هک  مالک  هفسلف و  هب  تبسن  یـصاخ  ّتیـساسح  هک  دنتـسه  رکفت  زا 
اب اهثحب ، نآ  نایم  توافت  دنمان ؛ یمن  مالک  ار  نآ  مه  اهنآ  دوخ  تسا و  تایاور  زا  ذّختم  یتدـیقع  ياهثحب  هلـسلس  کی  دـننز ، یم 
اه ههبج  مدقم  فص  رد  هک  دنتسه  نادهاجم  رایخا و  زا  دارفا  نیا  زا  يرایسب  دنامن  هتفگان  .تسا  دایز  یلیخ  يدیرجت ، حرـش  مالک 

.دنا هتشاد  روضح 

هدش یبتکم  دوخ  يارب  هدرک و  ادیپ  ّلکـشت  عون  کی  ریخا  ههد  دنچ  رد  بالط ، نایم  اه و  هزوح  رد  هدـنکارپ  رکفت  زرط  نیا  يراب ؛
ِنامّلکتم ینّابر و  ياملع  زا  شیب  یلیخ  بتکم ، نیا  نارادفرط  .تسا 

.دنتیالو دض  نارگید  ایوگ  دننز ، یم  تیالو  زا  مد  هاگآ ،

نیا .دننز  یم  همدص  شناد  ملع و  ناوراک  هب  لاح ، ره  هب  اّما  دنتـسه ، صلُخم  يدایز  دودح  ات  دوخ  هدـیقع  رد  نانآ  نم ، هدـیقع  هب 
نیا زجب  دنک  هضرع  دنکب ، ار  مالسا  نارکفتم  رظن  بلج  هک  یهجوت  لباق  ِرثا  مالک  هفسلف و  ربارب  رد  تسا  هتسناوتن  نونکات  شیارگ 
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یفسلف هشیر  هک  ار  یمالسا  ون  رکف  عون  ره  دناشک و  یم  نییاپ  دوخ  جوا  الاب و  حطس  نآ  زا  ار  یمالسا  هلاس  رازه  شناد  ملع و  هک 
در دراد ، یمالک  و 
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ِتاحطش مالک و  هفـسلف و  ِفعـض  طاقن  ندرمـشرب  هب  افرـص  نانآ  .دنک  ُرپ  دناوت  یمن  مه  ار  نآ  ياج  دوخ ، هک  یلاح  رد  دنک ؛ یم 
.دننک رابتعا  یبار  نآ  ساسا  دنناوتب  یملع  قطنم  اب  هکنیا  نودب  دننک  یم  افتکا  هفّوصتم 

اّما .درک  ناریو  ار  کیتکلاید  مسیلایرتام  بتکم  لوصا  تفر و  يدام  هفـسلف  گنج  هب  ریخا  ههد  هس  رد  یمالـسا  هفـسلف  لـثملا ، یف 
.دشاب حرط  لباق  شناد ، ملع و  رازاب  رد  هک  درواین  نادیم  هب  يزیچ  يداحلا  هفسلف  نآ  ربارب  رد  بتکم ، نیا 

اور مه  ار  رکفت  نیا  ساسا  یلو  مراد ، فلاخم  رظن  لئاسم  زا  یخرب  هب  تبسن  یتح  منک و  یمن  عافد  یفسلف  لئاسم  همه  زا  دوخ  نم 
رتـالاب همه  زا  ردـص ، دیهـش  یئاـبطابط ، همّـالع  يرهطم ، داتـس  دـننام ا  يدارفا  رکفت ، نیمه  منیب  یم  اریز  منک ، فیعـضت  مناد  یمن 

یملع و راثآ  میریگب  نانآ  زا  ار  یفسلف  رّکفت  رگا  ام  .تسا  هداد  شرورپ  دوخ  نماد  رد  ار  وا  هوبنا  نادرگاش  ینیمخ و  ماما  ترضح 
نیا اب  ارچ  سپ  دنک ؛ دوجو  راهظا  قرش  برغ و  ياه  هفسلف  ربارب  رد  دناوت  یمن  درادن و  ار  وب  گنر و  نیا  نانآ ، یـسایس  رظن  یتح 

؟ مینک مورحم  نآ  ندناوخ  زا  میهد و  يرارف  نآ  زا  ار  بّالط  میبوکب و  ار  نآ  تبالص  تّدش و 

دُعب کنیا  تشاد ، یملع  دُعب  افرـص  هتـشذگ  رد  رگا  ایوپ ، ِداهتجا  مالک و  هفـسلف و  اب  هزرابم  میرذگب ، هک  اهفرح  نیا  همه  زا  يراب ،
بحاص عاجـش  نادهتجم  فراع و  ناد و  هفـسلف  رّکفتم  نادنمـشناد  املع و  نایم  زا  یمالـسا ، بالقنا  اریز  تسا  هدرک  ادیپ  یـسایس 

زاار دوخ  تیاـمح  ناـنآ  يزور  هدرکن  يادـخ  رگا  دراد و  همادا  ناـنآ  تیاـمح  اـب  تفاـی و  دـشر  دـمآ و  دـیدپ  رکف ، نشور  رظن و 
دهد و یم  انف  داب  هب  ار  بالقنا  یناسآ  هب  تسین و  نادیم  درم  رگید ، شیارگ  نآ  دوش ، هاتوک  نآ  زا  نانآ  تسد  ای  دـنرادرب  بالقنا 

داجیا هفیظو  نانآ  يارب  بـالقنا  ینونک  تیقفوم  تقیقح  رد  .درک  دـهاوخ  غیرد  نآ  زا  مه  ار  دوخ  یلبق  تدـعاسم  ناـمه  اجیردـت 
.دنهد حیجرت  مایق  رب  ار  توکس  دننکن و  يا  هفیظو  نینچ  ساسحا  دیاش  ادعب  یلو  دنداد  يرای  ار  نآ  هک  درک 

ِندوشگ اب  نانآ  .درک و  دهاوخ  ادیپ  ادعب  ای  دراد  مه  یسایس  ذُعب  نانآ ، راک  هک  دنتشادن  هجوت  وا ، نادرگاش  یناهبهب و  دیحو  دیاش 
نیا زورید ، یتح  زورما و  اما  دـنریگ ، یم  مه  ار  یـسایس  رّجحت  عون  کی  ولج  دـنراد  تقیقح  رد  بّـالط ، يورب  داـهتجا  عیـسو  قُفا 
ینعی تسا  ّتنـس  لها  رد  ّتیباـهو ، شیارگ  ناـمه  ریظن  ًـالآم  هعیـش ، ناـیم  رد  يرکف  رّجحت  عون  نیا  هک  هدـیدرگ  یباـتقآ  تقیقح 

رمع یلع و  ماـن  نّنـست و  عّیـشت و  ِدـنب  وا  .تسا  یکی  زین  دریگ  یم  نآ  زا  رامعتـسا  هک  مه  يا  هجیتـن  تـسا و  یکی  يرکف  ياـنبریز 
لابق رد  ًالقا  ای  دنوشن ، وا  محازم  رگید  دنرادرب و  تسد  رّکفت  هزرابم و  زا  ناناملـسم  هک  دـنک  يراک  تسا  مّمـصم  رامعتـسا  .تسین 
دوس هتـشک  دوب  هک  فرط  رهِز  دنزادرپب ، مه  اب  لاتق  هب  انایحا  دننک و  قیـسفت  ریفکتار و  رگیدکی  مادک  ره  یئارآ و  فص  رگیدـکی 

.تسا رامعتسا 

تسا و یمالـسا  بالقنا  هیلع  یـسایس  تکرح  کی  افرـص  ینونک ، طیارـش  رد  مالک  هفـسلف و  اب  ّتیدض  هک  منک  یم  دیکأت  هرابود 
مالـسا هب  ناشکاپ  نوخ  هداد و  تنیز  ار  اه  ههبج  لطاب  هیلع  قح  دربن  رد  ناشروضح  هک  فک  رب  ناـج  ِناوج  بّـالط  همه ، زا  شیب 

يانبریز رگا  هک  دننک  هجوت  دیاب  تسا ، هدیشخب  وربآ 
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تسا ماما  زا  تعاطا  ّتین و  قدص  صالخا ، هلیسو  نیدب  دش و  دهاوخ  نوگرگد  مه  نانآ  یـسایس  شیارگ  دنک ، رییغت  نانآ  يرکف 
.دربدنهاوخ نوریب  نانآ  لد  زا  ار 

رب دح  نیا  ات  زین  ام  درک ، یمن  لد  درد  نآ  زا  ناونع و  ار  نآ  تحارص  نآ  اب  ماما  تشادن ، یسایس  دُعب  هفـسلف  ّدض  تکرح  نیا  رگا 
.دنتسین هدوبن و  مک  هفسلف  فلاخم  اما  يوقت  اب  راکادف و  زرابم و  ناملاع  لاح  هتشذگ و  رد  اریز  میدرک ، یمن  يراشفاپ  نآ 

ار هفسلف  هک  یسک  زا  یمالسا ، مولع  زا  یکی  ناونع  هب  ار  نآ  هکلب  دننک  دیلقت  یفسلف  شیارگ  زا  هناروکروک  هک  دیوگ  یمن  یـسک 
رگید ياهشور  اب  ار  نآ  هاگنآ  دنزومایب ، دنک ، یم  نایب  يریگ  ههبج  نودب  هنافصنم و  ارنآ  فعض  تّوق و  طاقن  هدیمهف و  هدناوخ و 

ْرّشبَف  » دننزب باختنا  هب  تسد  دوخ  دنجنسب و 

نینچ نیا  زا  ار  یملع  چیه  هک  دنـشاب ، هفـسلف  ّدض  نیقلت  ِتحت  زاغآ ، زا  هک  نیا  هن   (1)« ُهَنَسْحأ َنوِعبَّتَیَف  َلْوَقلا  َنوُعمَتسَی  نیذَّلاِدابِع 
ياهنادیم همه  درم  هک  دهد  یمن  یمالسا  هعماج  لیوحت  يرهطم ، دیهش  نتخومآ ، هفـسلف  نینچ  متح ، روط  هب  .تخومآ و  ناوت  یمن 

نیا اب  یگنهامه  زا  ًهلاـجع  هک  تسا  نآ  دـنرادن  یفـسلف  شیارگ  مه  دـنچ  ره  يوقت  اـب  دارفا  زا  اـضاقت  هک  نیا  هجیتن  .دـشاب  یملع 
.دننک يراددوخ  كوکشم  تکرح 

تیناحور روشنم  رد  ماما  نانخس  هصالخ 

: تسا هدش  زاغآ  هلمج  نیا  اب  مهم  مایپ  نیا 

همئا هیملع و  ياـه  هزوح  زیزع  بّـالط  مارگ و  نیّـسردم  مالـسا و  راوگرزب  عجارم  روـشک و  رـسارس  ِنییناـحور  تارـضح  تمدـخ  »
، ادهش ناور  رب  دورد  مالس و  مهتاکرب و  تماد  تاعامج  هعمج و  مرتحم 

« تیناحور اه و  هزوح  زیزع  يادهش  اصوصخ 

تیناحور هاگیاپ 

خیرات لوط  رد  اه  هزوح  ّتیناحور و  مکحم  هاگیاپ  رب  ماما  تسخن  دنتـسه ، بّالط  ّتیناـحور و  ماـیپ ، نیا  رد  یلـصا  بطاـخم  سپ 
هّللا لیبس  یف  داهج  اب  گنس  مه  نانآ ، داهتجا  یمالـسا و  مولع  جیورت  سیـسأت و  ظفح و  رد  نانآ  شالت  هک  هدومرف  دیکأت  مالـسا ،

هار نیا  رد  تسا و  مالـسا  میرح  عفادـم  و  نافعـضتسم ، نامورحم و  هاگ  هیکت  هک  تسا  لاس  اهدـص  ّتیناـحور ، هک  نیا  اـمک  تسا 
: تسا هدید  اهترارم 

ربارب رد  مالـسا  مکحم  هاـگیاپ  نیرتـمهم  عّیـشت  مالـسا و  خـیرات  لوط  رد  دّـهعتم ، ياـملعو  هّیملع  ياـه  هزوح  هک  تسین  يدـیدرت  »
، مالسا گرزب  ياملع  .دنا  هدوب  اهیورجک  تافارحنا و  تالمح و 

.دنیامن جیورت  فّرصت  لخد و  نودب  ار  یهلا  مارح  لالح و  لئاسم  ات  دنا  هدومن  شالت  دوخ  رمع  همه  رد 
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اه هدوت  دروخ  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  مالـسا و  نآرق و  مولع  نونع  هب  یمولع  هچ  زورما  دوبن  موـلعم  دـندوبن ، زیزع  ياـهقف  رگا 
.دندوب هداد 

، نیرّخأتم نیمّدـقتم و  رگید  ياهباتک  هعبرا و  بتک  نوچمه  یتکرب  اب  بتک  راثآ و  رد  ار  تامحز  نآ  هجیتن  زورما  هّللادـمحب  هک  ... 
مالک و لوصاو و  موجن  تایضایر و  هفسلف و  هقف و  زا 

.مینک یم  هدهاشم  عونتم  ياه  هتشر  یمامت  تغل و  نافرع و  بدا و  ریسفت و  لاجر و  ثیدح و 

همه قیمع  یـسررب  يارب  منک  یمن  روصت  میراذگب ؟ دیاب  هچ  میراذگن  هّللا  لیبس  یف  داهج  ار  ترارم  تمحز و  همه  نیا  مان  ام  رگا 
فلس ياملع  هویش  زا  رتبسانم  يا  هقیرط  یمالسا ، مولع  هبناج 

.دوش تفای 

.تسا مالسا  سّدقم  لاهن  نتخاس  روراب  هار  رد  ام  ياعّدا  رب  هاوگ  مالسا ، نیتسار  ياملع  عّبتت  قیقحت و  لاس  رازه  زا  شیب 

راوگرزب ياهقف  تفرعم  لالز  رثوک  زا  نافعـضتسم  هشیمه  تسا و  هدوب  نامورحم  هاگ  هیکت  مالـسا ، ّتیناحور  هک  تسا  لاس  اهدص 
ره رد  نانآ  میرذگب ، هک  تسا  نادیهـش  ءامد  زا  لضفا  یتاهج  زا  قحب ، هک  نانآ  یگنهرف  یملع و  تدـهاجم  زا  .دـنا  هدـش  باریس 

لّمحت اب  هارمه  دنا و  هدش  لّمحتم  ییاهیخلت  اهترارم و  دوخ ، ینهیم  ینید و  تاسدقم  زا  عافد  يارب  راصع  زا  يرصع 

هاگشیپ هب  ار  يردق  نارگ  يادهش  اهنابز ، مخز  اهرازآ و  ّتیذا و  اهنادنز و  اهدیعبت ، اهتراسا و 

«. دنا هدومن  میدقت  قح  سدقم 

تیلوؤسم ساسحا  تعانق و  تمواقم ،

هیکت نانآ  تیلوؤسم  ساـسحا  تیناـحور و  تعاـنق  رقف و  زین  ناراد و  هیامرـس  اـهتوغاط و  ربارب  رد  تیناـحور  تمواـقم  يور  ماـما ،
: تسا هدومرف 

ظفح دوخ  يارب  ار  تفارـش  نیا  هراومه  دـنا و  هتفرن  نیناوخ  ناتـسرپ و  لوپ  ناراد و  هیامرـس  راب  ریز  زگره  مالـسا ، لیـصا  ياـملع  »
اب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  بان  مالـسا  رادفرط  لیـصا  ّتیناحور  تسد  دـیوگب : یـسک  هک  تسا  شحاف  ملظ  نیا  دـنا و  هدرک 

.دشخب یمن  دننک  یم  رکف  نینچ  ای  هدرک و  غیلبت  هنوگ  نیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ  .تسا  هساک  کی  رد  ناراد  هیامرس 

.تشاد دهاوخن  هتشادن و  یتشآ  رس  نانآ  اب  زگره  تسا و  هنشت  تفص ، ولاز  ِناراد  هیامرس  نوخ  هب  دّهعتم ، تیناحور 

رقف و اب  هنادهاز و  هویـش  نامه  هب  زین ، يونعم  یملع و  تاماقم  بسک  زا  سپ  دنا و  هدناوخ  سرد  تضایر ، يوقت و  دـهز و  اب  اهنآ 
، تهاقف ّتیناحور و  جیورت  رد  .دنا  هتفرن  ّتلذ  ّتنم و  راب  ریز  زگره  دنا و  هدرک  یگدـنز  ایند ، تالمجت  هب  ّقلعَت  مدـع  یتسدـیهت و 

تسا هدوب  هزینرس  روز  هن 
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مدرم هک  تسا  هدوب  نانآ  دوخ  دّهعت  تقادص و  رنه و  هکلب  نادنمتورث ، ناتسرپ و  لوپ  هیامرس  هن 

.دنا هدیزگرب  ار  نانآ 
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، همه زا  رتمهم  اهتردق و  هب  یگتـسباو  مدع  ملع و  بلط  دهز و  ربص و  تعاجـش و  تعانق و  نوچ  یگرزب  تاّیـصوصخ  لاح ، ره  هب 
اب ّتیناحور ، هک  نیا  زا  رتالاب  یتّزع  هچ  تسا و  هتخاس  بوبحم  رادیاپ و  هدـنز و  ار  تیناحور  اه ، هدوت  ربارب  رد  تیلوؤسم  ساسحا 

رّکفت تاناکما ، یمک 

تیونعم تایح و  ناتـسلگ  رد  تهاقف ، سدـقم  لاهن  تسا و  هتخاس  يراج  ناناملـسم ، هشیدـنا  راکفا و  نیمزرـس  رب  ار  باـن  مالـسا 
«. تسا هتسشن  هفوکش  هب  قّقحم ، نارازه 

تیناحور يادهش 

یم دای  ردقنارگ  نادیهش  نآ  زا  مایپ  نیا  رـسارس  رد  هدرک ، زاغآ  تیناحور  يادهـش  هب  دورد  اب  ار  دوخ  نخـس  هک  روط  نامه  ماما ،
: دنک

خرس و دّهعت  شود  رب  ار  یمالسا  بالقنا  راختفا  تمظع و  ناکرا  هک  يدیهـش  نارادساپ  تلاسر ، یحو و  تناما  نالماح  رب  دورد  »
بّکرم تداهش و  مَد  هب  ار  دوخ  هیلمع  هیملع و  هلاسر  هک  ّتیناحور  دیواج  هشیمه  نازاس  هسامح  رب  مالـس  دنا ؛ هدومن  لمح  نینوخ 

.دنا هتخاس  غارچ  بش  رهوگ  ناشتایح ، عمش  زا  سان ، هباطخ  ظعو و  تیاده و  ربنم  رب  دنا و  هتشون  نوخ 

تاّینمت لاقِع  دندیرب و  ار  هسردم  ثحب و  سرد و  تاقّلعت  هتشر  دربن ، هماگنه  رد  هک  تیناحور  هزوح و  يادهش  رب  نیرفآ  راختفا و 
هب نالابکبس  دنتفرگرب و  ملع  تقیقح  ياپ  زا  ار  ایند 

...دندورس روضح ، رعش  نایتوکلم  عمجم  رد  دنتفر و  نایشرع  ینامهیم 

زج ییوزرآ  ناشروضح ، هسلخ  رد  دـنا  هدرک  كرد  ار  ّتیناحور  اه و  هزوح  نایتاجانم  ِرحـس  ياعد  نافراع و  رکذ  هقلح  هک  ناـنآ 
.دنا هتساوخن  تداهش  هّیطع  زج  بّرقت  صولخ و  ینامهیم  رد  قح ، ترضح  يایاطع  زا  نانآ  دنا و  هدیدن  تداهش 

ردو تسا  هدنام  اهباجح  اهراصح و  تاملظ  رد  يرمع  نم  نوچ  یکی  .دنا  هدیسرن  تداهش  دارم  هب  مه  نابلاط  ناقاتـشم و  همه  هتبلا 
...دبای یمن  ّتینم  باتک  قرو و  زج  یگدنز  لمع و  هناخ 

ریسم رد  هک  تیناحور  اه و  هزوح  مانمگ  يادهش  مقر  انیقی  دنتسین ، ناریا  رد  گنج  هزرابم و  يادهش  هب  رصحنم  ّتیناحور ، يادهش 
.تسا دایز  دنا ، هتخاب  ناج  هنابیرغ  نامدرمان ، نارودزم و  تسد  هب  یهلا  ماکحا  فراعم و  رشن 

هتسب شقن  تداهـش  نوخ و  ناشنیبج ، كرات  رب  هک  دنا  هدوب  یناسک  نیلوا  مالـسا ، ياملع  یمدرم ، یهلا و  بالقنا  تضهن و  ره  رد 
راد يالاب  رب  دـنا و  هدوبن  تداهـش  توسک  شیپ  ّتیناحور  هزوح  نآ ، رد  هک  مینک  غارـس  ار  یمالـسا  یمدرم  بـالقنا  مادـک  .تسا 

ناشرّهطم داسجا  دنا و  هتفرن 

ناریا رسارس  رد  هّینید  مولع  بالط  زا  رفن  دصناپ  رازه و  ود  زا  شیب  تسا ؟ هداتسیان  تداهش  هب  نینوخ ، ثداوح  ياهشرف  گنـس  رب 
دهد یم  ناشن  مقر ، نیا  دنا و  هدش  دیهش  یلیمحت ، گنج  رد 
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نایچراکـش هتـشذگ ، نوچمه  زین  زورما  .تسا  هدوب  اـّیهم  دـح  هچ  اـت  ناریا  یمالـسا  روـشک  مالـسا و  زا  عاـفد  يارب  ّتیناـحور  هک 
نانبل ناتسناغفا و  ناتسکاپ و  رصم و  زا  ناهج  رساترس  رد  رامعتسا 
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باـن مالـسا  لوصا  هب  یکّتم  برغ و  قرـش و  فلاـخم  ّتیناـحور  ِنالدریـش  غارـس  هب  یلاغـشا ، یـضارا  ناریا و  زاـجح و  قارع و  و 
کی هیلع  ناراوخناهج ، مشخ  راـجفنا  دـهاش  هاگدـنچ  ره  مالـسا ، ناـهج  زین  سپ  نیا  زا  دـنا و  هتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدّـمحم 

.تسا هتخاب  كاپ  یناحور 

یشیدنا هداس  دنک ، یمن  هدرکن و  بیقعت  ذوفن ، تمظع و  دجم و  همه  نیا  اب  ار  ّتیناحور  رامعتسا ، هک  دنک  رکف  یـسک  رگا  یتسار 
؟ تسین

سدقم لعشم  نیا  نابهگن  ظفاح و  هراومه  دنوادخ  یلو  دنتخوس ؛ یم  ار  ّتیناحور  مان  هشیر و  دنتسناوت  یم  ناراوخناهج  رگا  انیقی 
طرش هب  دوب ، دهاوخ  زین  سپ  نیا  زا  هّللاءاش  نا  تسا و  هدوب 

ار اه  هزوح  تیناحور و  يادهش  ادنوادخ ، .میسانشب  ار  ناراوخناهج  بیرف  رکم و  هلیح و  هک  نآ 

نک تمحرم  افش  ناشنازابناج  هب  ادنوادخ ، .امرف  دنم  هرهب  شیوخ  روضح  قزر  نارکیب و  معن  زا 

رتدوز هچ  رهار  ناشیارسا  نیدوقفم و  امرف و  تمحرم  رجا  ربص و  ناشیادهش  ياه  هداوناخ  هبو 

«. نادرگرب ناشناطوا  هب 

رگید نادیهش 

زا نانآ و  زا  ار  دوخ  ریدـقت  ساپـس و  نیرتالاو  هدربن و  دای  زا  ار  ادهـش  رگید  تیناحور ، يادهـش  رانک  رد  مایپ ، نیا  رد  راوگزب  ماما 
: تسا هتشاد  زاربا  ناشناردام  ناردپ و 

ناریا زیزع  مدرم  ناردـپ و  ناردام و  شالت  زا  اهنیا  همه  دوب ، دربن  لاس  تشه  زیزع  يادهـش  كاپ  ياهنوخ  تکرب  زا  اـهنیا  همه  »... 
.تفرگ تأشن  قرش ، برغ و  اکیرمآ و  اب  هزرابم  ِلاس  هد  رد 

اهزور نیا  طلغ  ياهلیلحت  رطاخ  هب  نازابناج ، ادهش و  ِنادنزرف  نارـسمه و  ناردارب و  نارهاوخ و  ناردپ و  ناردام و  زا  اجنیا  رد  نم 
رد ارم  مهاوخ  یم  دنوادخ  زا  مهاوخ و  یم  ترذعم  امش  زا 

.دریذپب یلیمحت  گنج  يادهش  رانک 

زا راثیا و  تداشر و  تداهـش و  سپ  میا  هدیـسرن  ییاهن  نامرآ  هب  ههبج  رد  اـم  نوچ  دـننک  یم  لاـیخ  هک  ییاـهنآ  دـنرظن  هتوک  هچ 
»...؟ تسا هدیاف  یب  تبالص  یگتشذگدوخ و 

گنج یتح  داعبا ، همه  رد  بالقنا  يزوریپ 

نامیـشپ هظحل  کی  گنج  زا  ام  هک  دـنز  یم  دایرف  دوخ ، هب  صوصخم  یتبالـص  اـسر و  یتماـق  اـب  هشیمه  دـننام  ماـیپ  نیا  رد  ماـما ،
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: تسا هدوب  ام  ِنآ  زا  يزوریپ  میتسین و 

هیلع ناهج  رد  هک  اهیزورفا  گنج  اهتموصخ و  اه و  هئطوت  همه  نآ  اب  فاصم  رد  دارفا  نیرتردـتقم  هک  ما  هدـیقع  نیا  رب  زورما  نم  »
دارفا زا  يرتشیب  ّتیقفوم  دوبن  مولعم  تسا ، یمالسا  بالقنا 

.دندروآ یم  تسدب  دوجوم 

یمالـسا بالقنا  هک  منک  ضرع  دـیاب  يزوریپ ، زا  سپ  ِلاس  هد  ثداوح  زا  اصوصخ  بالقنا ، ثداوح  زا  هنافـصنم  لـیلحت  کـی  رد 
يرای هب  تسا و  هدوب  قفوم  اه  هنیمز  فادها و  رثکا  رد  ناریا ،
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.تسین هدروخ  تسکش  بولغم و  يا  هنیمز  چیه  رد  گرزب  دنوادخ 

.دندرواین تسد  هب  يزیچ  تراسخ  همه  نآ  لمحت  رد  نانمشد ، دیدرگ و  ام  تلم  ِنآ  زا  يزوریپ  گنج ، رد  یتح 

نادب نیا  یلو  میدیسر  یم  میتسیرگن و  یم  يرتالاب  رتدنلب و  فادها  هب  گنج  رد  میتشاد  رایتخا  رد  ار  بابسا  للع و  همه  رگا  هتبلا 
عفر نامه  هک  دوخ  یساسا  فادها  رد  هک  تسین  انعم 

نآ زا  اه  هنحص  همه  رد  هک  تسا  هتـشاد  یتکرب  گنج  رد  ام  زور  ره  .میا  هدش  مصخ  بولغم  دوب ، مالـسا  تبالـص  تابثا  زواجت و 
: میا هتسج  هرهب 

.میا هدومن  رداص  ناهج  هب  گنج  رد  ار  نامبالقنا  ام 

.میا هدومن  تباث  گنج  رد  ار  نازواجتم  متس  شیوخ و  ّتیمولظم  ام 

.میا هدز  رانک  ناراوخناهج  ریوزت  هرهچ  زا  هدرپ  گنج ، رد  ام 

.میا هتخانش  ار  نامنانمشد  ناتسود و  گنج ، رد  ام 

.میتسیاب دوخ  ياپ  يوردیاب  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  گنج ، رد  ام 

.میتسکش ار  برغ  قرش و  تردقربا  ود  ِتُّهبُا  گنج ، رد  ام 

.میدرک مکحم  ار  نامیمالسا  رابُرپ  بالقنا  ياه  هشیر  گنج ، رد  ام 

.میدرک روراب  مدرم  کیاکی  داهن  رد  ار  یتسود  نطو  يردارب و  ّسح  گنج ، رد  ام 

هزرابم ناوت ، یم  لاس  نایلاس  اهتردقربا  اهتردـق و  یمامت  هیلع  هک  میداد  ناشن  هقطنم  مدرم  اصوصخ  ناهج و  مدرم  هب  گنج ، رد  ام 
.درک

.تشاد لابند  هب  ار  ناتسناغفا  حتف  هب  کمک  ام ، ِگنج 

.تشاد دهاوخ  لابند  هبار  نیطسلف  حتف  ام ، ِگنج 

.دننک ّتلذ  ساسحا  مالسا  لباقم  رد  دساف ، ياهماظن  نارادمدرس  یمامت  هک  دش  بجوم  ام ، ِگنج 

.تشاد لابند  هب  ار ) نارگید  هیکرت و  ندرا ، رصم ، ناملسم  ياهتلم  همه  و   ) ناتسودنه ناتسکاپ و  يرادیب  ام ، ِگنج 

...دوب رادروخرب  ینانچ  نآ  دشر  زا  ام  یماظن  عیانص  هک  دوب  گنج  رد  اهنت 
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.تسین یندش  مامت  دوب و  لطاب  قح و  ِگنج  ام  ِگنج 

.دوب انغ  رقف و  ِگنج  ام  ِگنج 

.دوب تلاذر  نامیا و  ِگنج  ام  ِگنج 

«. دراد دوجو  یگدنز  متخ  ات  مدآ  زا  گنج ، نیا  و 
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ییامن سدقت  ییارگرّجحت و  رطخ 

تسا و هتـشاد  رذـحرب  دـش  ثحب  نآ  هب  عجار  لیـصفت  هب  ًالبق  هک  نایارگرّجحت  بیرف  ییارگرّجحت و  زا  ار  هیملع  ياه  هزوح  ماما ،
: تسا هتخیر  نوریب  دوخ  ملق  شین  زا  هورگ ، نیا  تسد  زا  ار  هلاس  دنچ  لد  نوخ 

تـسژ اب  زورما  دـنراد ، تیلاعف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  بان  مالـسا  بالقنا و  هیلع  هک  يدارفا  دنتـسه  هّیملع  ياه  هزوح  رد  »
.دنرادن نیا  زا  ریغ  يا  هفیظو  ییوگ  هک  دننز  یم  ماظن  بالقنا و  نید و  هشیر  هب  هشیت  نانچ  یبآم  سّدقت 

طخ شوخ  ياهرام  نیا  رکف  زا  يا  هظحل  زیزع  بالط  تسین ، مک  هیملع  ياه  هزوح  رد  قمحا ، ِنابآم  سدـقم  نایارگرّجحت و  رطخ 
دنا ییاکیرمآ  مالسا  جّورم  اهنیا  .دننکن  یهاتوک  لاخ  و 

؟ دوش ظفح  ریزع  بّالط  داّحتا  دیابن  اهیعفا ، نیا  لباقم  رد  ایآ  هّللا ، لوسر  نمشد  و 

.دنک ملع  دق  اهنآ  لباقم  رد  هک  تشادنار  نیا  تردق  سک  چیه  دنتسناد و  یم  مارح  ار  زیچ  همه  ارگ  سپاو  يارگ  سدقم  يا  هدع 

.تسا هدروخن  نارگید  ياهیتخس  اهراشف و  زا  زگره  تسا  هدروخ  رّجحتم  هتسد  نیا  زا  ناتریپ ، ردپ  هک  یلد  ِنوخ 

.دوب هدش  تلیضف  مدرم ، اب  ترشاعم  رد  یناحور  تقامح 

یناحور ساّیـس و  ملاع  ّالاو  درابب  شدوجو  ياپارـس  زا  تقامح  هک  دوب  میرکت  مارتحا و  لباق  ینامز  تیناـحور  دارفا ، ضعب  معز  هب 
نیا تشاد و  هساک  مین  ریز  يا  هساک  كریز  نادراک و 

.دوب رت  نّیدتم  تفر  یم  هار  جک  سک  ره  هک  دوب  اه  هزوح  جیار  لئاسم  زا 

دندش تیبرت  اه  هزوح  نیمه  رد  رواب  نید  ياملع  تفر ، یم  رامش  هب  كرش  هانگ و  نافرع  هفسلف و  رفک و  یجراخ ، نابز  نتفرگدای 
«. تسا هقراب  نیمه  زا  هتفرگ  تأشن  نام  یمالسا  گرزب  مایق  .دندرک  ادج  نارگید  زا  ار  شیوخ  فوفص  و 

تسایس زا  نید  ییادج  يرکف و  رّجحت 

، دومج لها  رکفت  ياه  هیال  زا  تسایـس  زا  نید  ییادج  رکفت  هک  دوب  بقارم  دیاب  دنا و  هتخیمآ  رکفت  ود  ره  هب  اه  هزوح  زونه  هتبلا  »
دیاب هک  یلئاسم  زا  یکی  و  دنکن ، تیارس  ناوج  بالط  هب 

، داوس یب  ِناحول  هداس  مهفاـن و  نیـسّدقم  ذوفن  ياـسفناو  نارود  رد  هنوگچ  هک  تسا  هّیـضق  نیمه  دوش  میـسرت  ناوج  بّـالط  يارب 
.دنتشاذگ هیامرس  وربآ  ناج و  زا  تیناحور ، هزوح و  مالسا و  تاجن  يارب  دنتسب و  تمه  رمک  يا  هّدع 

.تفر یم  رد  هب  نادیم  زا  اهامن  سّدقم  ياهدیدهت  اهراشف و  ریز  دوب  هزرابم  هب  دقتعم  دصرددص  سک  ره  دوبن ، زورما  لثم  عاضوا 

کنات پوت و  لباقم  رد  ناوت  یمن  تسوپ  تشوگ و  اب  ای  و  تسا ، ادخ  هیاس  هاش  رّکفت  جیورت 
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راعش رت ، هدننکش  همه  زا  و  دهد ، یم  یسک  هچ  ار  نیلوتقم  نوخ  باوج  ای  و  میتسین ، هزرابم  داهج و  هب  فّلکم  ام  هک  نیا  و  داتسیا ،
لطابمالسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  لبق  تموکح   » هدننک هارمگ 

تحیصن و اب  دش  یمن  هک  دندوب  ییاسرف  ناج  گرزب و  تالکشم  رگید ، ِتلق  ْنِا  نارازه  و  تسا »

.تفرگ ار  اهنآ  ولج  تاغیلبت ، یفنم و  هزرابم 

ره اب  هلباقم  يارب  ار  هنیـس  دّهعتم ، تیناحور  املع و  .دومن  هدامآ  ار  شا  هلیـسو  دنوادخ  هک  دوب  نوخ  راثیا و  هزرابم و  لح ، هار  اهنت 
.دندمآ قشع  خلسَم  هب  دندومن و  هدامآ  دش ، یم  کیلش  مالسا  فرط  هب  هک  ینیگآرهز  ریت 

تناید هشیر  دـنهاوخ  یم  يولهپ ، شرکون  اکیرمآ و  هنوگچ  هک  تسیرگ  یم  نوخ  تراـسا ، ییاـهنت و  رد  لیـصا  تیناـحور  اـعقاو 
نـشور يزوریپ  زا  دعب  ناش  هرهچ  هک  هتـسباو  يا  هدعو  هدروخ  يزاب  ای  هاگآان  يامن  سّدقم  یناحور  يا  هدـع  دـننکرب و  ار  مالـسا 

رشق چیه  زا  تسا  هدروخ  هبرض  امن  یناحور  نیسّدقم  نیا  زا  مالسا ، هک  ردقنآ  .دندومن  راومه  ار  گرزب  تنایخ  نیا  ریسم  تشگ ،

...تسا هدروخن  رگید 

باعرا و هار  یکی  دومن : باختنا  ندز  هبرض  يارب  ار  هار  ود  دش ، سویأم  اه  هزوح  تیناحور و  قلطم  يدوبان  زا  هک  یتقو  رابکتـسا ،
هبرح یتقو  رصاعم ، نرق  رد  .ذوفن  هعدخ و  هار  يرگید  روز و 

.دیدرگ تیوقت  ذوفن  ياههار  دشن ، رگراک  نادنچ  دیدهت  باعرا و 

يا هزادـنا  ات  تیناـحور ، هزوح  رد  هبرح ، نیا  هنافـسأتم  هک  تسا  تسایـس  زا  نید  ییادـج  راعـش  ياـقبا  تکرح ، نیرتمهم  نیلوا و 
، هیقف ِنأش  نود  تسایس ، رد  تلاخد  هک  ییاج  ات  تسا  هدش  رگراک 

.دروآ یم  هارمه  هب  ار  بناجا  هب  یگتسباو  ِتمهت  نویسایس ، هکرعم  رد  دورو  و 

نئاخ هاش  ییوگب  یتساوخ  یم  رگا  تازرابم ، عورش  رد  تسه ، هدوب و  رایغا  زا  رت  يراک  بتارم  هب  هتـسباو  هاگان  تیناحور  تابرض 
«. تسا هعیش  هاش   » هک يدینش  یم  باوج  هلصافالب  تسا 

زرابم تیناحور  فالتخا  ِرطخ 

ناـیم ینکفا  فـالتخا  يارب  زاـبرید  زا  نانمـشد ، تسیک ؟ دوس  هب  یبـالقنا  تیناـحور  هیزجت  هلباـقم و  زورما  هک  نیا  رگید ، هلأـسم  »
هب تبـسن  دیدش  ینیبدب  دشاب ، یلکـش  ره  هب  فالتخا  لاح  دهد ، یم  داب  رب  ار  زیچ  همه  نانآ ، زا  تلفغ  دنا ، هدـش  هدامآ  نویناحور 

گنهامه رگیدکی  اب  هیملع  هزوح  نیّسردم  بالط و  رگا  .نآ  لاثما  ایوپ و  یتّنس و  هقف  يدنبزرم  ای  دشاب  الاب  نیلوؤسم 

اـهامن و یناـحور  نآ  زا  يرکف  ّتیمکاـح  لاـحم ، ضرف  رب  رگا  تسیک و  نآ  زا  ّتیقفوـم  هک  دوـمن  ینیب  شیپ  ناوـت  یمن  دنـشابن ،
؟ دهد یم  هچ  ار  مدرم  ادخ و  باوج  یبالقنا  تیناحور  ددرگ ، نیرّجحتم 
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ات هک  ار  ییاهامن  یناحور  رابکتـسا ، يدایا  ایآ  تفرگ و  دـهاوخ  ار  نانآ  ياج  ییورین  هچ  دـنوش  هتـسکش  اهنیا  هدرکان  يادـخ  رگا 
رب ار  يرگید  درف  ای  تسا  هدومن  تیوقت  ّتیعجرم  دح 
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؟ دننک یمن  مکاح  اه  هزوح 

ههبج زرم  هب  ایوپ ، هقف  یتّنـس و  هقف  مسا  هب  یتح  بـالقنا  هب  نمؤم  ياـهورین  یتقو  تسا ، هدـنبوک  یلکـش  ره  هب  فـالتخا  هصـالخ ؛
، دوب دهاوخ  نانمشد  هدافتسا  هار  ندش  زاب  زاغآ  دنسرب ، يدنب 

.دروآ یم  شیپ  هضراعم  ًهیاهن  يدنب  ههبج 

مبالقنا هب  نمؤم  ياهحانج  ضراعت  لباقت و  نارگن  یلو  ما ، هدوبن  هقف  لوصا  عورف و  رد  یگبلط  دنت  تاثحابم  نارگن  هاگ  چـیه  هتبلا 
.ددرگ نزب  قن  درد و  یب  بلط  هافر  حانج  تیوقت  هب  یهتنم  ادابم  هک 

همتاخ دوخ  عفن  هب  ار  لئاسم  ناشنارکون  اهتردقربا و  دنبنجب  رید  بالقنا  بان و  مالـسا  رادـفرط  نویناحور  رگا  هک  میریگ  یم  هجیتن 
«. دنهد یم 

يرهاوج داهتجا  ایوپ و  یتّنس و  هقف 

زیاج ار  نآ  زا  فّلخت  متـسه و  يرهاوج  داهتجا  یتّنـس و  هقف  هب  دـقتعم  بناح  نیا  اه ، هزوح  قیقحت  لیـصحت و  شور  دروم  رد  اّما  »
.تسین ایوپ  مالسا  هقف  هک  تسین  انعم  نادب  یلو  تسا  حیحص  کبس  نامه  هب  داهتجا  مناد ، یمن 

رد هلأسم  نامه  رهاظ ، هب  تسا  هدوب  یمکح  ياراد  میدـق  رد  هک  يا  هلأسم  دـنداهتجا ، رد  هدـننک  نییعت  رـصنع  ود  ناـکم ، ناـمز و 
طباور قیقد  تخانش  اب  هک  انعم  نادب  .دنک  ادیپ  يدیدج  مکح  تسا  نکمم  ماظن ، کی  داصتقا  عامتجا و  تسایس و  رب  مکاح  طباور 
تسا هدش  يدیدج  عوضوم  اعقاو  تسا ، هدرکن  یقرف  میدق  اب  رهاظ  رظن  زا  هک  لوا ، عوضوم  نامه  یـسایس ، یعامتجا و  يداصتقا و 

لباق مه  ماوع  یّتح  ناناوج و  مدرم و  يارب  .دشاب  هتـشاد  هطاحا  دوخ  نامز  لئاسم  هب  دیاب  دهتجم  .دبلط  یم  يدیدج  مکح  ارهق  هک 
.منک یمن  رظن  راهظا  یسایس  لئاسم  رد  نم  دیوگب  شدهتجم  عجرم و  هک  تسین  لوبق 

هبنج هدنهد  ناشن  تموکح ، .تسا  ّتیرـشب  یگدـنز  يایاوز  یمامت  رد  هقف  یمامت  یلمع  هفـسلف  یعقاو ، دـهتجم  رظن  رد  تموکح ،
ناسنا و هرادا  لماک  یعقاو و  يروئت  هقف ، .تسا  یگنهرف  یماظن و  یسایس و  یعامتجا و  تالـضعم  یمامت  اب  دروخرب  رد  هقف  یلمع 

هراوهگ زا  عامتجا 

«. تسا روگ  ات 

یمالسا بالقنا  يارب  اهلاربیل  رطخ 

هب ندیـسر  روظنم  هب  بـالقنا ، اـب  ناـنآ  یگنهآ  مه  دـنا و  هتـشادن  داـقتعا  نآ  هب  هدربن و  یپ  یمالـسا  بـالقنا  قمع  هب  هک  یهورگ 
ياه هبرـض  دندمآ و  راک  يور  یـشیدنا ، تحلـصم  یلاجرلا و  طحق  باب  زا  بالقنا ، لوا  رد  تسا ، هدوب  ناشدوخ  یلاربیل  فادـها 

باوخ تیناحور ، ِتردق  زکرم  کی  هب  ندش  کیدزن  اب  دندوب و  هتفای  دوخ  يارب  یّنئمطم  يوّکس  زین  اریخا  .دندز  بالقنا  هب  يراک 
هرابود ندیسر  تردقب 
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ات تسا  نایرج  نیمه  هب  رظاـن  ّتیناـحور ، ماـیپ  زا  ییاـهزارف  درک و  يریگولج  رطخ  نیا  زا  عقوم ، هب  راوگرزب  ماـما  هک  دـندید ، یم 
تاّیونم يوگدنلبو  دنروخن  ار  نانآ  لوگ  هرابود  رواب ، شوخ  لد و  كاپ  رصانع 

: تسا هدنیآ  يربهر  هراب  رد  ماما  دیدج  میمصت  للع  زا  یکی  نیا  .دندرگن و  نانآ 

ندرپس رد  بالقنا  لوا  تامیمـصت  یـضعب  هک  منک  یم  فارتعا  هتـشذگ  نوچمه  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  لاس  هد  زا  دـعب  زورما  »
یهابتشا دنا ، هتشادن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالـسا  هب  یعقاو  صلاخ و  هدیقع  هک  یهورگ  هب  روشک  همهم  روما  اهتـسپ و 

مدوبن نانآ  ندمآ  راک  يور  هب  لیام  اصخش  نم  مه  عقوم  نآ  رد  هچ  رگ  .دور  یمن  نایم  زا  یتحار  هب  نآ  راثآ  یخلت  هک  تسا  هدوب 
یمامت زا  بالقنا  فارحنا  زا  رتمک  يزیچ  هب  نانآ  هک  مدـقتعم  تخـس  مه  نآلا  مدومن و  لوبق  ناتـسود ، دـییأت  دیدحالـص و  اب  یلو 

يرنه اعدا  فرح و  زج  زین  رگید  ياهراک  رد  هک  یلاـح  رد  دـننک  یمن  تعاـنق  راوخناـهج ، ياـکیرمآ  يوس  هب  تکرح  شلوصا و 
.دنرادن

يراکهدـب یهورگ  چـیه  هب  بالقنا  دـنا  هدوبن  مه  لوا  زا  هک  ارچ  دنتـسین  اـم  راـنک  رد  ناـنآ  هک  میروخ  یمن  یفـسأت  چـیه  زورما ،
.میروخ یم  اهلاربیل  اههورگ و  هبار  دوخ  ناوارف  ياهدامتعا  بوچ  مه  زونه  ام  و  درادن ،

یلو تسا ، هدوشگ  دنراد  هتـشاد و  تعجارم  گنهآو  تمدخ  دصق  هک  یناسک  همه  نتفریذپ  يارب  هشیمه  بالقنا  روشک و  شوغآ 
ّدـض نیقفاـنم و  هب  تبـسن  ارچ  دـیدرک ؟ گـنج  ارچ  دـیتفگ ؟ اـکیرمآ  رب  گرم  ارچ  هک  لوصا  همه  زا  ناـنآ  يراـکبلط  تمیق  هب  هن 

يراج ار  ادخ  مکح  نویبالقنا 

.رگید يارچ  اهدص  و  میا ؟ هدرک  لاغشا  ار  یسوساج  هنال  ارچ  دیا ؟ هداد  یبرغ » هن  یقرش و  هن   » راعش ارچ  دینک ؟ یم 

ماظن نیفّلختم  نیفلاخم و  ادخ و  نانمـشد  هب  تبـسن  دروم  یب  اج و  یب  ياهحرط  ریثأت  تحت  دیابن  هک  نیا  هطبار  نیا  رد  مهم  هتکن  و 
ریز یهلا  دودح  ادخ و  ماکحا  هک  مینک  غیلبت  يا  هنوگ  هب 

.دنورب لاؤس 

هب ناشتسد  هک  ییاهنآ  هب  نم  .دنرب  یم  هرهب  نآ  زا  نانمشد ، مدقتعم  هک  مناد  یمن  روشک  دوس  هب  اهنت  هن  ار  دراوم  نیا  زا  یضعب  نم 
: منک یم  مالعا  احیرص  دننز  یم  ار  نارگید  ياهفرح  اسب  هچ  دسر و  یم  تاعوبطم  نویزیولت و  ویدار و 

«. دتفیب اهلاربیل  تسد  هب  تموکح  تشاذگ  مهاوخن  متسه  نم  ات  »

.دنربب نیب  زا  ار  هانپ  یب  مدرم  نیا  مالسا  نیقفانم ، تشاذگ  مهاوخن  متسه  نم  ات 

.درک مهاوخن  لودع  یبرغ  هن  یقرش و  هن  لوصا  زا  متسه  نم  ات 

«. منک یم  هاتوک  اه  هنیمز  مامت  رد  ار  يوروش  اکیرمآ و  يدایا  تسد  متسه  نم  ات 
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روشک تسایس  رد  رظن  دیدجت  هناسفا 

هدرک یماخ  ام  مییامن و  رظن  دیدجت  دوخ  یساملپید  لوصا  تسایـس و  رد  دیاب  هک  دننک  یم  لیلحت  دنرواب و  نیا  رب  زونه  هک  نانآ  »
ًهیاهن ام و  هب  تبسن  قرش  برغ و  ینیبدب  ببس  گنج ، اب  دنت  ياهراعش  هک  دندقتعم  مینک و  رارکت  دیابن  ار  هتشذگ  تاهابتشا  میا و 

ام و تلم  هب  لباقتم  مارتحا  دننک و  یم  یناسنا  لباقتم  دروخرب  ام  اب  نانآ  مینک  لمع  هنایارگ  عقاو  ام  رگا  تسا و  هدش  روشک  ياوزنا 
راشتنا زا  سپ  تساوخ  یم  ادخ  هک  يا  هنومن  کی  نیا  دنارذگ ، یم  نیملسم  مالسا و 

ینمشد رد  ار  دوخ  یعقاو  هرهچ  ّتیربرب ، رابکتـسا و  نعرفت و  يایند  دتفیب و  قافتا  نامز ، نیا  رد  یناطیـش » تایآ   » ریمآرفک باتک 
یکّرحت یب  تیریدـم و  ءوس  هابتـشا و  باسح  هب  ار  زیچ  همه  مییآرد و  هب  یـشیدنا  هداس  زا  ام  ات  دزاس  ـالم  رب  مالـسا  اـب  شا  هنیرید 

ّالاو تسا  نیملـسم  مالـسا و  يدوبان  هب  ناراوخ  ناهج  دّهعت  هکلب  تسین ، ام  هابتـشا  هلأسم  هک  مینک  كرد  دوجو  مامت  اب  میارذگن و 
.دنریگب رارق  وا  رس  تشپ  رابکتسا  اهتسینویهص و  همه  هک  تسین  مهم  ناشیارب  ردق  نآ  يدشُر  ناملس  يدرف  هلأسم 

ناشنازیزع نوخ  تسردان ، راکفا  اهلیلحت و  نیا  اب  هک  دننک  عمج  ار  ناشساوح  ادهـش ، هداوناخ  هّللا و  بزح  زیزع  مدرم  نّویناحور و 
.دوشن لامیاپ 

مکح یمالسا و  ياوتف  دید  دیاب  هک  دنیوگب  دننیشنب و  تواضق  یسرک  رب  رگید  لاس  هد  زورما ، ِنارگ  لیلحت  هک  تسا  نیا  نم  سرت 
هدوب یساملپید  نیناوق  لوصا و  قباطم  يدشُر  ناملس  مادعا 

رازاب تسا و  هتشاد  یتاعبت  راثآ و  ادخ ، مکح  نایب  نوچ  هک  دننک  يریگ  هجیتن  و  ریخ ؟ ای  تسا 

ربمایپ سّدـقم  ماقم  هب  ناگدـننک  تناها  رانک  زا  مینکن و  یماخ  دـیاب  سپ  دـنا ، هتفرگ  عضوم  اـم  هیلع  یبرغ  ياـهروشک  كرتشم و 
!!« میرذگب بتکم  مالسا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

زا دراد و  مزال  ریسفت  حرـش و  نآ ، هلمج  ره  هک  تسا  قیمع  دایز و  ردق  نآ  ماما ، رگید  ياهمایپ  همه  دننام  مایپ  نیا  قیاقد  تاکن و 
شزوپ نآ  لیوطت  زا  دـیاب  هک  دـشاب  یم  ناگدـنناوخ  عقوت  راظتنا و  ّدـح  زا  شیب  مه  ردـق  نیمه  تسا ، جراخ  هلاقم  کـی  هلـصوح 

.ارخآ ّالّوا و  هّللدمحلاو  .تساوخ 

فچابروگ هب  ماما  همان  نتم 

يوروش یتسیلایسوس  ریهامج  داحتا  هسیئر  تئیه  ردص  فچابروگ  ياقآ  بانج 

يوروش تلم  امش و  يارب  تداعس  یتخبشوخ و  دیما  اب 

هطبار رد  اصوصخ  ناهج  یسایس  ثداوح  لیلحت  رد  یلاعبانج  هک  دوش  یم  ساسحا  نینچ  امش  ندمآ  راک  يور  زا  سپ  هک  اجنآ  زا 
اب دروخرب  رد  امـش  یخاتـسگ  تراسج و  دـیا و  هتفرگ  رارق  دروخرب  لوحت و  يرگنزاـب و  زا  يدـیدج  رود  رد  يوروش ، لـئاسم  اـب 

أشنم اسب  هچ  ناهج ، تایعقاو 
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ار یتاکن  مدید  مه  نم  ددرگ ، ناهج  رب  مکاح  یلعف  تالداعم  ندروخ  مه  هب  بجوم  تالوحت و 
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.موش روآدای 

زا يا  هراپ  ّلح  نآ  رانک  رد  یبزح و  تالـضعم  ّلح  يارب  یـشور  اهنت  امـش  دیدج  تامیمـصت  رکفت و  هطیح  تسا  نکمم  دـنچ  ره 
تماهش مه  هزادنا  نیمه  هب  یلو  دشاب ، ناتمدرم  تالکشم 

ینادنز نینهآ  ياهراصح  رد  ار  ناهج  یبالقنا  نادنزرف  لاس  نایلاس  هک  یبتکم  دروم  رد  رظن  دیدجت 

دهاوخ امـش  تیقفوم  ثعاب  انئمطم  هک  يا  هلئـسم  نیلوا  دینک  یم  رکف  رادـقم  نیا  زا  رتارف  هب  رگا  .تسا و  شیاتـس  لباق  دوب  هدومن 
رب ار  هبرـض  نیرتالاب  اب  نیرتگرزب و  اقیقحت  هک  هعماج  زا  یئادز  نید  یئادزادخ و  رب  رئاد  دوخ  فالـسا  تسایـس  رد  هک  تسنیا  دش 

قیرط نیا  زا  زج  ناهج  يایاضق  اب  یعقاو  دروخرب  هک  دینادب  دیئامن و  رظن  دیدجت  تسا ، هدرک  دراو  يوروش  روشک  مدرم  رکیپ 

.تسین رسیم 

خر برغ  يابیز  زبس و  غاب  داصتقا ، هنیمز  رد  مسینومک  نیشیپ  نادنمتردق  طلغ  درکلمع  حیحصان و  ياه  هویـش  زا  تسا  نکمم  هتبلا 
رد دیهاوخب  رگا  امش  .تسا  يرگید  ياج  تقیقح  یلو  دیامنب 

اهنت هن  .دـینک  لح  برغ  يراد  هیامرـس  نوناک  هب  ندرب  هانپ  اب  ار  مسینومک  مسیلایـسوس و  يداـصتقا  روک  ياـه  هرگ  اـهنت  عطقم  نیا 
دیاب نارگید  هک  دیا ، هدرکن  اود  ار  شیوخ  هعماج  زا  يدرد 

هدیـسر تسب  نب  هب  یعامتجا  يداصتقا و  ياهـشور  رد  مسیـسکرام  رگا  ردـق  ره  هک  ارچ  .دـننک  ناربج  ار  امـش  تاهابتـشا  دـنیایب و 
رد زین  رگید و  لکش  هب  هتبلا  لئاسم  نیمه  رد  مه  برغ  يایند  تسا ،

.تسا هثداح  راتفرگ  رگید  لئاسم 

فچابروگ ياقآ  بانج 

هب یعقاو  داقتعا  مدع  امش  لکـشم  .تسین  يدازآ  داصتقا و  تیکلام و  هلئـسم  امـش  روشک  یلـصا  لکـشم  .دروآ  ور  تقیقح  هب  دیاب 
تسب نب  لاذتبا و  هب  مه  ار  برغ  هک  یلکشم  نامه  تسا ، ادخ 

یتسه و أدبم  ادخ و  اب  هدوهیب  ینالوط و  هزرابم  امش  یلصا  لکشم  .دیشک  دهاوخ  ای  هدیشک و 

.تسا شنیرفآ 

فچابروگ ياقآ  بانج 

مـسیسکرام هک  ارچ  .درک  وجتـسج  ناـهج  یـسایس  خـیرات  ياـه  هزوم  رد  دـیاب  ار  مسینومک  سپ  نیا  زا  هک  تسا  نشور  همه  يارب 
هک ارچ  تسین ، ناسنا  یعقاو  ياهزاین  زا  يزاین  چیه  يوگباوج 
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برغ رد  يرشب  هعماج  درد  نیرت  یساسا  هک  تیونعم  هب  داقتعا  مدع  نارحب  زا  ار  تیرشب  ناوت  یمن  تیدام  اب  و  يدام ، تسا  یبتکم 
.دروآ رد  هب  تسا ، قرش  و 

فچابروگ ياقآ  ترضح 

ناتدوخ لماک  داقتعا  اه  هبحاصم  رد  مه  سپ  نیا  زا  دیشاب و  هدرکن  تشپ  مسیسکرام  هب  تاهج  یـضعب  رد  اتابثا  امـش  تسا  نکمم 
یلع نیمود و  امـش  دز و  مسینومک  هب  ار  هبرـض  نیلوا  نیچ  ربهر  .تسین  هنوگنیا  اتوبث  هک  دیناد  یم  دوخ  یلو  دـینک ، زاربا  نآ  هب  ار 

نآ رکیپ  رب  ار  هبرض  نیرخآ  رهاظلا 
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تالایخ ياهراوید  نتـسکش  رد  هک  مهاوخ  یم  اّدـج  امـش  زا  یلو  .میرادـن  ناهج  رد  مسینومک  مان  هب  يزیچ  رگید  زورما  .دـیتخاون 
ياه هیده  نیرخآ  هک  دینک  ادیپ  ار  بلطم  نیا  یعقاو  راختفا  مراودیما  .دـیوشن  گرزب  ناطیـش  برغ و  نادـنز  راتفرگ  مسیـسکرام ،

ناهج هرک ي  لاس  داتفه  هدیسوپ 

ناشلد هک  امش  اب  وسمه  ياهتلود  رگید  زورما  .دیئادزب  دوخ  روشک  خیرات و  هرهچ  زا  ار  مسینومک 

تابثا يارب  ار  ناـشروشک  ینیمزور  ینیمزریز و  عباـنم  نیا  زا  شیب  دـش  دـنهاوخن  رـضاح  زگره  دـبلط ، یم  ناـشمدرم  نطو و  يارب 
.دننک فرصم  تسا -  هدیسر  ناشنادنزرف  شوگ  هب  شیاهناوختسا  نتسکش  يادص  هک  مسینومک -  تیعقوم 

فچابروگ ياقآ 

یمتخ ترضح  تلاسر  هب  تداهش  ربکا و  هّللا  گناب  لاس ، داتفه  زا  سپ  امش  ياهیروهمج  زا  یضعب  دجاسم  ياه  هتسدلگ  زا  یتقو 
مزال اذل  .تخادـنا  هیرگ  هب  قوش  زا  ار   9 يدمحم بان  مالسا  نارادفرط  یمامت  دیـسر ، شوگب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  تبترم 

.دیشیدنایب یهلا  يدام و  ینیب  ناهج  ود  هب  رگید  راب  هک  منک  دزشوگ  امش  هب  ار  عوضوم  نیا  متسناد 

دـنناد و یم  نوریب  ملع  ورملق  زا  دـشابن  سوسحم  هک  ار  يزیچ  هتـسناد و  ّسح »  » ار شیوخ  ینیب  ناهج  رد  تخانـش  راـیعم  نویّداـم 
دوجوم درادن  هدام  هک  ار  يزیچ  هتسناد و  هدام  ياتمه  ار  یتسه 

هناسفا هرسکی  ار  تمایق  توبن و  یحو و  یلاعت و  دنوادخ  دوجو  دننام  بیغ  ناهج  ارهق  .دنناد  یمن 

رد لخاد  دـشاب  لوقعم  هک  يزیچ  دـشاب و  یم  لقع » ّسح و   » زا معا  یهلا  ینیب  ناهج  رد  تخانـش  راـیعم  هک  یلاـح  رد  .دـنناد  یم 
دوجوم دناوت  یم  درادـن  هدام  هک  يزیچ  تسا و  تداهـش  بیغ و  زا  معا  یتسه  اذـل  دـشابن ، سوسحم  هچ  رگ  دـشاب  یم  ملع  ورملق 
ساسا دیجم  نآرق  .تسا  یّکتم  یلقع  تخانش  هب  زین  یسح  تخانـش  دراد ، دانتـسا  درجم »  » هب يدام  دوجوم  هک  روط  نامه  .دشاب و 

« هرهج هّللا  يرن  یتح  کل  نمؤن  نل   » دش یم  هدید  هنرگ  تسین و  ادخ  هک  دنرادنپ  نیا  رب  هک  نانآ  هب  دنک و  یم  دقن  ار  يدام  رکفت 
یحو دراوم  رد  نآ  تالالدتـسا  میرک و  زیزع و  نآرق  زا  ریبخلا » فیطللاوه  راصئالا و  كردی  وه  راصبالا و  هکردت  ال  : » دیامرف یم 

صوصخب هفـسالف ، لئاسم  بات  چـیپ و  رد  ار  امـش  متـشادن  لیم  ًالوصا  تسا  ثحب  لوا  امـش  رظن  زا  هک  میرذـگب  تمایق  توبن و  و 
یم هدنـسب  دنربب  يا  هرهب  نآ  زا  دـنناوت  یم  نویـسایس  هک  ینادـجو  يرطف  هداس و  لاثم  ود  یکی  هب  طقف  .مزادـنیب  یمالـسا  هفـسالف 

کی .تسا  ربخ  یب  دوخ  زا  دشاب ، هچ  ره  مسج ، هدام و  هک  تسا  تایهیدب  زا  نیا  منک :

ناسنا هک  مینیب  یم  نایع  هب  هکیتروص  رد  .تسا  بوجحم  شرگید  فرط  زا  نآ  فرط  ره  ناسنا ، يدام  همسجم  ای  یگنـس  همـسجم 
، تساجک دناد  یم  .تسا  هاگآ  دوخ  فارطا  همه  زا  ناویح ، و 

ملاع زا  تسا و  هدام  قوف  هک  تسا  يرگید  زیچ  ناسنا ، ناویح و  رد  سپ  تسا ، یئاغوغ  هچ  ناهج  رد  درذگ ، یم  هچ  شطیحم  رد 
.تسا یقاب  دریم و  یمن  هدام  ندرم  اب  تسا و  ادج  هدام 

ناسنا هک  دیناد  یم  بوخ  امش  و  دهاوخ ، یم  قلطم  روطب  ار  یلامک  ره  دوخ  ترطف  رد  ناسنا 
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هتفگ دشاب و  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  ملاع  رگا  .تسا  هتـسبن  لد  تسا  صقان  هک  یتردق  چیه  هبو  دشاب  ناهج  قلطم  تردق  دـهاوخ  یم 
رد مه  ار  ناهج  نآ  تسا  لیام  اترطف  تسا ، مه  يرگید  ناهج  دوش :

اترطف تسه ، مه  يرگید  مولع  دوش : هتفگ  دشاب و  دنمشناد  هزادنا  ره  ناسنا  دشاب ، هتشاد  رایتخا 

نآ هب  لد  یمدآ  ات  دشاب  دیاب  قلطم  ملع  قلطم و  تردق  سپ  .دزومایب  مه  ار  مولع  نآ  تسا  لیام 

.مینادن دوخ  هچ  رگ  میا  هجوتم  نآ  هب  همه  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  نآ  .ددنبب 

ناهج دوجو  هناشن  یناسنا  ره  داهن  رد  يدبا  یگدنزب  قایتشا  ًالوصا  .دوش  ادـخ  رد  یناف  ات  دـسرب  قلطم » قح   » هب دـهاوخ  یم  ناسنا 
.تسا گرم  زا  نوصم  دیواج و 

بتک رب  هوالع  مولع ، هنوگنیا  نابحاص  هک  دیهد  روتـسد  دـیناوت  یم  دـینک  قیقحت  اه  هنیمز  نیا  رد  دیـشاب  هتـشاد  لیم  یلاعبانج  رگا 
یباراف و ياه  هتشون  هب  هنیمز  نیا  رد  برغ ، هفسالف 

رب یتخانـش  هنوگ  ره  هک  ّتیلولعم  ّتیلع و  نوناق  هک : دوش  نشور  ات  دـننک  هعجارم  ءاشم  تمکح  رد  امهیلع  هّللا  همحر  انیـس  یلعوب 
لوقعم دراد ، هیکت  نآ  رب  لالدتسا  هنوگ  ره  هک  یلک  نیناوق  زین  یلک و  یناعم  كاردا  و  سوسحم ، هن  تسا  لوقعم  تسا  راوتسا  نآ 

ياهباتک هب  زین  .سوسحم و  هن  تسا 

مسج هک : دننک  حرش  یلاعبانج  يارب  هدومن و  هعجارم  قارشا  تمکح  رد  هیلع  هّللا  همحر  يدرورهس 

يدوهش كاردا  و  تسا ، دنمزاین  دشاب ، یم  سح  زا  هزنم  هک  فرص  رون  هب  رگید  يدام  دوجوم  ره  و 

ناوضر نیهلاتملاردص  هیلاعتم  تمکح  هبات  دیهاوخب  گرزب  دیتاسا  زا  .تسا و  یسح  هدیدپ  زا  اّربم  شیوخ ، تقیقح  زا  ناسنا  تاذ 
زا درجم  تسا  يدوجو  انامه  ملع ، تقیقح  هک : ددرگ  مولعم  ات  دـنیامن  هعجارم  نیحلاصلا  نییبنلا و  عم  هّللا  هرـشح  هیلع و  یلاعت  هّللا 

.دش دهاوخن  موکحم  هدام  ماکحا  هب  تسا و  هزنم  هدام  زا  هشیدنا  هنوگ  ره  هدام و 

نیا ثحاـبم  زا  دـیتساوخ  رگا  هک  مرب ، یمن  ماـن  یبرع  نبا  نیدـلا  ییحم  صوصخب  اـفرع  بتک  زا  منک و  یمن  هتـسخ  ار  امـش  رگید 
رد هک  ار  دوخ  شوهزیت  ناگربخ  زا  دنچ  ینت  دیدرگ  علطم  درمگرزب 

لزانم يومز  رتکیراب  فیطل  قمع  زا  ادـخب ، لکوت  اب  یلاس  دـنچ  زا  سپ  ات  دـینادرگ  مق  یهار  دـنراد ، تسد  اّیوق  لـئاسم  هنوگ  نیا 
.درادن ناکما  نآ  زا  یهاگآ  رفس  نیا  نودب  هک  .دندرگ  هاگآ  تفرعم 

فچابروگ ياقآ  بانج 

هب هن  نیا  دـینک و  صحفت  قیقحت و  يّدـج  تروصب  مالـسا  هراب  رد  مهاوخ  یم  امـش  زا  تامدـقم ، لئاسم و  نیا  رکذ  زا  دـعب  نونکا 
ياهشزرا تهج  هب  هک  امش ، هب  نیملسم  مالسا و  زاین  رطاخ 
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هِرِگ دشاب و  اهتلم  همه  تاجن  یتحار و  هلیسو  دناوت  یم  هک  تسا  مالسا  لومش  ناهج  دحاو و 

زا یلئاسم  ناتسناعفا و  هلئسم  زا  هشیمه  يارب  ار  امش  تسا  نکمم  مالـسا  هب  يّدج  شرگن  .دیامن  زاب  ار  تیرـشب  یـساسا  تالکـشم 
دننام ار  ناهج  ناناملسم  ام  دهد ، تاجن  ناهج  رد  لیبق  نیا 

.میناد یم  کیرش  نانآ  تشونرس  رد  ار  دوخ  هشیمه  هتسناد و  دوخ  روشک  ناناملسم 

نیا رگید  هک  دیداد  ناشن  يوروش ، ياهیروهمج  زا  یضعب  رد  یبهذم  مسارم  یبسن  يدازآ  اب 
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اهتردقربا لباقم  رد  ار  ناریا  هک  یبهذم  یتسار  .تسا  هعماج  رّدخم  بهذم  هک  دینک  یمن  رکف  هنوگ 

زا ناسنا  يدازآ  ناهاوخ  و  ناهج ، رد  تلادـع  يارجا  بلاط  هک  یبهذـم  اـیآ  تسا ؟ هعماـج  رّدـخم  تسا ، هدرک  راوتـسا  هوک  نوچ 
یمالسا و ياهروشک  يونعم  يدام و  ياه  هیامرـس  ات  دوش  هلیـسو  هک  یبهذم  يرآ  تسا ؟ هعماج  رّدخم  تسا  يونعم  يدام و  دویق 

اهتردقربا و رایتخا  رد  یمالسا ، ریغ 

.تسا هعماج  رّدخم  تسا ، ادج  تسایس  زا  نید  هک  دشک  دایرف  مدرم  رس  رب  دریگ و  رارق  اهتردق 

.دنمان یم  یئاکیرما  بهذم  ار  نآ  ام  مدرم  هک  تسا  یبهذم  هکلب  تسین ، یعقاو  بهذم  رگید ، نیا  یلو 

یتحار هب  مالـسا  ناهج  هاگیاپ  نیرتدـنمتردق  نیرتگرزب و  ناونع  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  منک  یم  مالعا  احیرـص  همتاخ  رد 
لباقتم طباور  يراوجمه و  نسح  هب  هتـشذگ  نوچمه  ام  روشک  تروص  ره  رد  .دـیامن و  رپ  ار  امـش  ماظن  يداـقتعا  ـألخ  دـناوت  یم 

.يدهلا عبتا  نم  یلع  مالسلاو  درامش  یم  مرتحم  ارنآ  تسا و  دقتعم 
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تشذگرد ینیمخ  ماما  . 11

، ناتـسود زا  یخرب  یلبق  حرط  اب  دیدرگ ، یم  زاغآ  جع ) ) دوعوم يدـهم  هّللا  هّیقب  ترـضح  دوعـسم  دالیم  اب  لاـس 68  هک  نیا  هب  رظن 
هنیمز نیمه  رد  مه  هلاقمرـس  دوب  رظن  رد  اعبط  دـبای و  صاصتخا  سدـقم  دوجو  نآ  هب  لاس ، زاغآ  هرامـش  رد  هلاـقم  دـنچ  دـش  رارق 

.دوب هدش  هتفرگ  رظن  رد  مه  یبلاطم  باب  نیا  رد  .مینک  زاغآ  نامز  ّیلو  نآ  هدنخرف  مان  اب  ار  لاس  نیا  ددرگ و  ریرحت 

بآ رب  شقن  همه  اهحرط  هک  دوب  هدـماین  نوریب  هناخپاچ  زا  عقوم  هب  هلجم  زا  هرامـش  نیا  دوب و  هدـشن  هتـشون  هلاقم  نآ  زونه  اما  اما ،
همه میتسشن ! وا  بیان  كوس  هب  ادخ  یلو  دای  ياجب  و  دیدرگ ، لّدبم  ازع  هب  ناهگان  نیرفآ ، يداش  شخب و  تّرسم  دوبدای  نیا  .دش 

زوسناج ياهدایرف  ییارـس و  هحون  هب  يزوریپ  ياهراعـش  همه  هلان و  هیرگ و  هب  اهمّـسبت  همه  سأی و  هب  اهدـیما  همه  مغ و  هب  اهیداش 
.دش لّدبم 

هرادا هیکت ، دجسم و  رازاب ، هچوک و  .دش  بصن  اج  همه  اهلزنم و  اهنامتخاس ، زارفرب  رورس  نشج و  ياهمَلَع  ياجب  هایـس ، ياهمچرپ 
ریپ زا  ار  رهش  مدرم  ازع ، درگ  هایس و  هماج  .دش  هینیسح  هناخازع و  همه  همه و  هناخراک ، شترا و  داتس  هسردم ، هاگشناد و  لزنم ، و 

ترسح کشا  .دیـسر و  یم  شوگ  هب  مغ  دورـس  یمالـسا  ياهروشک  رگید  ناریا و  نامـسآ  زا  .تفرگ  ارف  نالک  درخ و  ناوج و  و 
اتقیقح دیراب  یم 

.دوب ریظن  یب  يوق  لامتحا  هب  ریظن و  مک  مالسا  خیرات  رد  اعطق  هک  دش ، اپب  يرگید  ياروشاع 

یمالـسا يروهمج  يادـص  زا  نآرق  ِتوالت  هام ، دادرخ  زور 14  دادـماب  رد  ینتفگن ! تسا  یمغ  یندـشان و  فـصو  تسا  یناتـساد 
نیا توالت  اب  تفه  تعاس  رد  هک  نیا  ات  تفرگ ، ارف  ار  اهلد  ینارگن  ماما ، تلاـسک  زا  مدرم  مومع  هقباـس  اـب  دـش و  یمن  عطق  ناریا 

ُهَِّنئَمطُملا ُسفَّنلا  اُهتّیأ  ای  : » درک مالعاار  ماما  تلحر  هیآ ،

« .یِّتَنَج ِیلُخداَو  يِدابِع  ِیف  ِیلُخداَف  ًهَّیِضرَم  ًهَیِضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجِرا 

ياه هناسر  رابخا  ردص  رد  زور  دنچ  ات  درک و  یقلت  ربخ  نیرتمهم  ناونع  هب  ار  نآ  ناهج ، .دـش  ریگ  ناهج  هظحل  کی  رد  ربخ ، نیا 
زا نوگانوگ  ياهشنکاو  هچ  رگا  .تشاد  رارق  ناهج  ياه  همانزور  یهورگ و 
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كوس هب  ار  همه  درب و  ورف  متام  مغ  رد  ار  ناهج  ناناملسم  هعجاف ، نیا  .دنتـشاد  دیکأت  نآ  تمظع  رب  همه  اما  دنداد  یم  ناشن  دوخ 
، یهاوخ قح  يدازآ ، هتفیش  هک  نانآ  ناهج ، مدرم  رگید  زا  هکلب  دناشن ،

نیا رد  نانآ  اب  کیرـش و  مغ  نیا  رد  ناناملـسم  اب  زین  نانآ  دـندوب ، ناهج  نایوگروز  ربارب  رد  ماما ، یتخـسرس  تمواقم و  يروالد ،
.دندش اونمه  ادصمه و  گرزب  كوس 

یـسک ره  دوب و  یتسار  تقیقح و  همـسجم  اریز  .دشابن  وا  هتفیـش  دسانـشب و  ار  وا  تسین  یـسک  دنا : هتفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد 
هنوگ نیمه  رصاعم  ناهج  رد  مه  یلع  دنزرف  نیا  .درادب  تسود  ار  وا  تسا  راچان 

حرطم یهاوخ  تقیقح  .تسین  حرطم  نید  مالـسا و  اج  نیا  رد  ددرگن ؟ وا  هتفیـش  دـشاب و  هدینـش  ار  وا  هزاوآ  مان و  هک  تسیک  .دوب 
قح و ِدرم  نیا  ربارب  رد  تسا  راچان  تسا ، تقیقح  قح و  بلاط  سک  ره  .تسا 

.دروآ دورف  میظعت  رس  تمواقم  هوُسا 

؟ دنکن تمظع  ساسحا  نرق ، ربهر  نیا  هب  تبـسن  هک  دوش  یم  تفای  ناهج  رد  یناحور  ربهر  ناملـسم و  ریغ  ناملـسم و  ِملاع  مادـک 
عوضخ وا  هاگشیپ  رد  ای  دشاب و  هتخومآ  رتهب  ماما ، زا  ار  یسایس  يربهر  سرد  هک  دراد  دوجو  قرش  برغ و  رد  یـسایس  ربهر  مادک 

وا زا  رتسانش  عقوم  هتشاد و  تسد  رد  ار  هعماج  ضبن  ماما ، زا  رتهب  هک  دینک  یم  ادیپ  ار  سانـش  هعماج  سانـش و  ناور  مادک  دیامنن ؟
؟ دشاب

همه ربارب  رد  ادخ ، قشع  زا  زیربل  یلد  راوتسا و  یمزع  فرژ و  یملع  راشرس و  یشوه  اب  اما  یلاخ ، تسد  اب  ییاهنت و  هب  هک  تسیک 
؟ دهد داب  رب  ار  ناشریوزت  روز و  ِرثَا  دوش و  زوریپ  همه  رب  دتسیاب و  ناهج ، ِحّلسم  نادند  ات  ِنادنمروز 

؟ دیامن بآ  رب  شقن  ار  قرش  برغ و  ياه  هشقن  همه  هک  تسیک 

رد هلاقم  باتک و  نارازه  هک  نیا  اب  و  دشاب ؟ حرطم  اج  همه  هیاپ  نیا  ات  هک  ینونک ، ناهج  رد  تسیک 

نارگ لیلحت  ناگدنسیون و  لیلحت  هیزجت و  نتشون و  يارب  بلطم  وا  ّتیصخش  مه  زاب  دنا  هتشون  وا  هراب 

؟ دوب هداعلا  قراخ  یتّیصخش  یهانتمان و  يدوجو  وا  رگم  دراد ؛ ناهج 

وا لیاضف  کلذ  عم  مشخ ، زا  شنانمـشد  دندرک و  ناهنپ  ار  وا  لیاضف  سرت ، زا  شناتـسود  دنا : هتفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  عجار  زاب 
.تسا هدرک  رپ  ار  اهباتک 

نارگرامعتــسا و ناراوخناـهج ، سرت  زا  بـالقنا ، يزوریپ  زا  شیپ  ناریا  رد  ناملــسم و  ياـهروشک  رد  شناتــسود  ینیمخ ، ماــما 
.دندرک یم  یشوگرس  مه  اب  ار  وا  تمظع  ماقم و  هدناشن ، تسد  ياهتموکح 

مانـشد و ییوگدب و  فرـص  ار  دوخ  ياهنویزیولت  ویدار و  تقو  زا  لاس ، رد  تعاس  نارازه  هلاقم و  باتک و  اهدـص  مه  شنانمـشد 
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نوریب زوریپ  اه  هکرعم  همه  نیا  زا  دـشخرد و  یم  نانچمه  وا  ّتیـصخش  هک  مینیب  یم  حوضو  هب  اما  دـندرک ، وا  يارب  يزاس  هعیاـش 
.دراد رارق  تمظع  هلق  رد  تراهط و  تسادق و  جوا  رد  نانچمه  وا  مه  زاب  .تسا  هدمآ 

کی رگید  گرم  ماگنه  هک  دنک  يراک  و  دنارب ، نوریب  ّتیناحور ، قاور  زا  تسایـس و  هنحـص  زا  ار  وا  هک  درک  شـشوک  رامعتـسا ،
ناهج زات  هکی  نامرهق  نانچمه ، وا  دیسرن و  وزرآ  نیا  هب  اما  .دریمن  نامرهق 

ص:166

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 295 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوب دهاوخ  دیواج  هدنز و  خیرات ، تاحفص  يور  اهلد و  نورد  رد  اهنرق ، وا  مان  .تسا و  تیناحور  تسایس و 

ناج یب  دبلاک  رد  هک  دوب  ادـخ  حور  وا  .دیـشخب  ینـشور  ار  ناهج  درک و  عولط  یناملظ  رـصع  نیا  رد  هک  دوب  ادـخ  رون  وا  یتسارب 
تباث ار  نید  نیا  یگنادواج  مالـسا و  ّتیناقح  ادخ و  دوجو  دوخ ، یناحور  تیـصخش  اب  وا  .درک  هدنز  ار  نآ  دـیمد و  يّدام  ناهج 

.دومن هیجوت  ار  ناهج  رب  نایدا و  همه  رب  وا  هبلغ  دوعوم و  يدهم  هّیرظن  درک و 

ياهتلم هب  وا  .درک  مواقم  نامیا و  اب  ناهج ، رد  ار  ناسنا  اهنویلیم  دوخ  ِتمواقم  نامیا و  اب  وا 

داد دای  بهاذم  ِناغّلبم  نایناحور و  هب  وا  .دنیآ  نوریب  ناربکتسم  قوی  ریز  زا  فاعـضتسا و  تلذ و  زا  هنوگچ  هک  داد  دای  فعـضتسم 
سرد ناهج ، نارادمتـسایس  هب  داهتجا ، تهاقف و  ِسرد  نادهتجم ، ناهیقف و  هب  وا  .دنهد  قوس  نید  ادخ و  هب  ار  مدرم  هار  هچ  زا  هک 

ناربهر هب  نافرع ، سرد  نافراع  هب  دهز ، سرد  نادهاز  هب  بالقنا ، سرد  نویبالقنا  هب  مزر ، سرد  اهنادـیم  ِناگدـنمزر  هب  تسایس ،
هب يربهر ، سرد  ناهج 

.داد يدوبان  گرم و  دیون  مه  ناهج  نایوگروز  هب  و  ملاس ، داصتقا  سرد  ناهج  نانادداصتقا 

ناهج ناهاوخدب  نازیگنا و  هنتف  نازودنا ، لام  نایوگروز ، نازاب ، تسایس  اهامن ، یناحور  اب  وا 

.دیدرگ زوریپ  همه  رب  داتفارد و 

لطاب قح و  نازیم  هدنیآ ، راصعا  ام و  رصع  رد  زین  ماما  .تسا  لطاب  ّقح و  نازیم  رانلا و  هّنجلا و  میسق  مالـسلا : هیلع  یلع  دنیوگ  یم 
.تسا لطاب  دریگب  هلصاف  وا  هار  زا  سک  ره  تسا و  قح  دورب  وا  هار  هب  سک  ره  .دوب  دهاوخ 

ِصخاش ار  وا  دیاب  همه  تسا و  نیتسار  مالسا  یهاوخ و  قح  تلادع و  نازیم  یناهج ، ِسایقم  رد  وا 

.تسا ههاریب  نآ  زج  تسا و  لوسر  ادخ و  ّطخ  وا  ّطخ  .دننک  تیعبت  وا  زا  دنسانشب و  ّتیعقاو  رایعم  تداعس و  لیلد  هار و 

نامزمه هک  هوکشم  زا  هرامش  نیا  رد  دوش و  یمن  نییبت  باتک  کی  هلاقم و  کی  اب  ماما ، يدوجو  هعس 

هرامش هک  رتهب  نامه  سپ  .تفگ  نخس  نیا  زا  شیب  ناوت  یمن  تسا  هناخپاچ  ریسا  زونه  ماما  تلحر  اب 

زاب ناگدنـسیون  ناگدنیوگ و  نابز  زا  ماما  فصو  رد  ار  راورخ  زا  يا  هنومن  رایـسب و  زا  یمک  میهد و  صاصتخا  ماما  دای  هب  ار  دـعب 
.مییوگ

نَع َتیَهَنَو  ِفوُرعَملِاب  َترَمَأ  َهاکَّزلا َو  َتیَتآ  َهالَّصلا َو  َتمَقَأ  دَق  َکَّنَأ  ُدَهشأ  ِِهلوُسَِرل  ِهِّلل و  ُعیِطِملا  ُِحلاَّصلا  ُدبَعلا  اَهُّیَأ  َکیَلَع  ُمالَّسلا  »
«. ِهِداهَج َّقَح    ِ هّللا ِیف  َتدَهاجَو  ِرَکنُملا 

، هیملع ياه  هزوح  قح ، هار  ناگدـنهوژپ  نید ، ناـملاع  ناـهاوخ ، تلادـع  ناـیوج ، قح  همه  هب  ار  یمظع  تبیـصم  نیا  اـج ، نیا  رد 

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 296 

http://www.ghaemiyeh.com


، تقیقح ناقشاع  نارگراک ، نافعضتسم ، هاگشناد ، نایوجشناد  ناداتسا و 

نادناخ نادرگاش و  همه  هب  هرخالاب  يرامعتسا و  ییاکیرمآ و  مالـسا  اب  نارگزیتس  يدمحم ، بان  مالـسا  نابلاط  ادخ ، هار  ناگتفیش 
تیآ ترضح  صوصخب  بالقنا  هدنز  نادیهش  راکادف و  نارادساپ  ماما ، مرتحم 
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مَُکلَو اَنل    ُ هّللا َمَّظَع  : » مییوگ یم  تیلـست  دوجو  مامت  اـب  هنامیمـص و  ناریا  یمالـسا  يروهمج  بوبحم  مّظعم و  ربهر  يا  هنماـخ  هّللا 
«. َهَّیِکَّزلا ُهَسفَن  هّللا  َّسَدَقَو  ِهیَلَع  یلاَعَت  هّللا  ُناوضِر  ینیَمُخلا  ِمامإلِاب  اَنباصُِمب  َرجَألا 
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وا تازایتما  ماما و  تیصخش  . 12

(1) وا تازایتما  ماما و  تیصخش  . 12

انِدّیَس َنیعَمجَا  ِِقیالَخلا  ریخ  نیلَسرُملاَو َو  ِءایبنَالا  فَرشا  یلع  مالسلا  هالـصلا و  نیملاعلا و  ِبر  هّللُدمحلا  میحّرلا ، ِنمحّرلا  هّللا  مِسب  »
«. نیموصعملا َنیرِهاّطلا  َنیبِّیَطلا  ِِهتَیب  ِلهَا  یلَع  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلص  دَّمَُحم  مِساقلا  یبَا  انّیبَن  و 

یگدـنز لوط  رد  هک  یناـناوج  نایوجـشناد و  روـضح  رد  صوـصخب  ناداتـسا و  روـضح  رد  مه  نآ  ماـما ، كوـس  رد  نتفگ  نخس 
نادنزرف دیاب  ار  اهنآ  و  دنا ؛ هدیـشخب  ّتینیع  ماما ، سدقم  فادها  هب  ماما و  تانایب  هب  هک  دـندرک  تباث  اهنآ  زا  يراسب  ماما ، يربهر 

هک یحور  تارثأت  اب  صوصخب  تسا و  لکشم  رایسب  نتفگ  نخس  یکوس ، نینچ  رد  عمج و  نیا  روضح  رد  .تسناد  ماما  هار  یعقاو 
.دوش جراخ  تسد  زا  نخس  مامز  دنک و  هبلغ  ناسنا  رب  تسا  نکمم  نخس  نیب  رد  اعبط 

يریـس سپـس  دوب ؛ ماما  شلماـک  ّتینیع  هک  ادـخ  صَلُخم  داـبع  ادـخ و  ّیلو  هب  عجار  لوا  زارف : هس  رد  دوش  یم  هصـالخ  نم  نخس 
اراد گرزب  درم  نیا  هک  یتازایتما  تاصخـشم و  تافـص و  رکذ  دعب  و  ما ؛ هدوب  دهاش  مدوخ  هک  رظن  نآ  زا  ماما ، یگدنز  رد  ارذـگ 

.دوش یم  هصالخ  تافص  نیمه  رد  وا  يربهر  ّتیحالص  .دوب و 

ُتوغاـطلا ُمُُهئاـیلوَا  اورَفَک  َنیذَّلاَو  ِروُّنلا  َیِلا  ِتاـمَلُّظلا  َنِم  مُهُجرُخی  اونَمآ  َنیذَّلا  ُّیلَو  هّللا  : » دـیامرف یم  ادـخ  هّللا : ّیلو  هب  عجار  اـما 
«. (2) نوِدلاخ اهیف  مُهراّنلا  ُباحصَا  َِکئلُوا  ِتاُملُّظلا  َیِلا  ِروُّنلا  َنِم  مُهَنوجِرُخی 

ینعی تسرپرـس ، ینعی  ّیلو  .تسا  نینمؤم  ّیلو  ادـخ  .تسا  توغاط  تیالو  ادـخ و  تیـالو  ناطیـشلا و  ءاـیلوا  هّللاءاـیلوا و  زا  نخس 
تاملظ زا  ار  اهنآ  روُّنلا  َیِلا  ِتاُملُّظلا  َنِم  مُهُجِرُخی  دنک  یم  هچ  نیتسار  نینمؤم  اب  ادخ  هراک ؛ همه  ینعی  رادـمامز ، ینعی  رما ، ّیلوتم 

هچ دنک ، یم  دراو  رون  ملاع  هب  دروآ و  یم  نوریب 
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یتخبدـب و تاملظ  دـیلقت ، تاملظ  یهاوخدوخ ، تاملظ  یقلخدـب ، تاملظ  دـسح ، تاـملظ  لـهج ، تاـملظ  يرون ؟ هچ  یتاـملظ و 
َقوَف اهُـضَعب  ٌتاـُملُظ  نآرق  هتفگ  هب  هک  تاـملظ  نیا  لاـثما  نارازه  تاـملظ و  نیا  زا  ار  نینمؤـم  دـنوادخ  .یگدرب  یگتـسکشرس و 

.دنک یم  دراو  ...لالقتسا  رون  ّتیرح ، رون  تفرعم ، رون  افص ، رون  اوقت ، رون  رون ؛ ناهج  هب  ار  اهنآ  دروآ و  یم  نوریب   (1) ضَعب

ّیلو مه  اهنآ  ادخ ، نانمشد  نارفاک و  حانج  مان  هب  تسا  يرگید  حانج  ربارب  رد  نینمؤم  حانج  نیا 

ُتوغاّطلا ُمُهُؤایلوَا  اوُرَفَک  َنیذَّلاَو  دنراد  ءایلوا  نارفاک  اما  .تسا  ادخ  وا  و  دنراد ، یلو  کی  طقف  نینمؤم  دنراد ، ءایلوا  هکلب  دنراد و 
نیا زا  هچ  ره  سانـشن و  نوناق  هفطاـع ، یب  نادـجو ، یب  داّیـش ، رگمتـس ، ملاـظ ، رگناـیغط ، تسا : هدرتسگ  یلیخ  توغاـط  هملک  نیا 

رد تاملظ و  فیدر  رد  دوش  یم  هک  نیماضم 

اهنآ تیالو  هک  یناسک  هب  تبـسن  توغاط  .تسا  توغاط  ناشءایلوا  نارفاک ، تسا و  عمج  توغاط  رد  دریگب ، اج  تاـملظ  ياوتحم 
رب دنا ؛ هتفرگ  رارق  توغاط  یتسرپرـس  ریز  هک  یمدرم  اضرف  رگا  تاملُّظلا » َیلا  ِرّونلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  « ؟ دـنک یم  هچ  دراد  هدـهع  هب  ار 

رون هرذ  نامه  دنـشاب ، مه  يرون  ياراد  دنتـشاد  ًالبق  هک  ینییآ  نید و  بسح  رب  بیترت ، بسح  رب  نادجو ، بسح  رب  ترطف ، بسح 
.دنک یم  دراو  تاملظ  هب  جراخ و  رون  زا  ار  شیوخ  ناوریپ  هک  تسا  نیا  يرگ  یتوغاط  ّتیصاخ  .دریگ  یم  اهنآ  زا  توغاط  مه  ار 

.تاُملّظلا َیِلا  ِرّونلا  َنِم  ْمُهَنوُجِرُخی  کیرات  تسا  یناسنا  یتوغاط  ناسنا 

، تسا رون  زا  نخـس  ادخ ، تیالو  فرط  رد  ددـعتم ؛ ءایلوا  نارفاک  فرط  رد  تسا و  دـحاو  یلو ، نینمؤم ، فرط  رد  دـییامرفب  هجوت 
رد تاملظ  ناطیش ، توغاط و  تیالو  فرط  رد  اما  تسا ، دحاو  رون 

هدـحاو ِدـی  دنتـسه ، هدـحاو  تما  دـندحاو ، دنتـسدکی ، دنتـسه  رون  ياراد  هک  مه  نینمؤم  .تسا  تسدـکی  رون  .دراد  رارق  رون  لابق 
یتسرپرس نیمه  دنوادخ  تیالو  .دننک  یم  یگدنز  رون  کی  عشعـشت  رد  همه  نوچ  ارچ ؟ (2) ؛ ٌهَوِخا َنُونِمؤُملا  اَمَّنِا  دنردارب ، دنتسه ،

طارـص هب  دـنک  یم  ییاـمنهار  ار  وا  .درب  یم  ـالاب  دوخ  ِيوس  هب  هّلپ  هّلپ  ماـگ و  هب  ماـگار  وا  دریگ و  یم  ار  دوـخ  هدـنب  تسد  تسا ،
مِهیَلَع   ُ هّللا مَعنَا  َنیذَّلا  َعَم  َِکئلوأف  .تسا  نیقیدص  هار  تسا ، ناگرزب  هار  تسا ، ایبنا  هار  نامه  هک  میقَتسُملا  َطارِّصلا  اَنِدِها  .میقتسم 

.(3) اقیفر َِکئلُوا  َنُسَحَو  َنیِحلاّصلاَو  ِءادَهُشلاَو  َنیقیدِّصلا  نیّیبنلا َو  َنِم 

اهردیل و اب   (4) دنا بازحا  نارفاک ، هک  یلاح  رد  تسا ، ادخ  ناشبزح  ردیل  هّللا » بزح   » دـنا بزح  کی  ناهج ، رد  نینمؤم  نیاربانب ،
یناسک هک  روط  نامه  دنک ، یم  تیاده  ار  اهنآ  هدومن ، دراو  رون  هب  دروآ و  یم  نوریب  تاملظ  زا  ار  نینمؤم  ادـخ  نوگانوگ ، ءایلوا 

اب مه  ترخآ  رد  دنا و  نینچ  ایند  رد  نیحلاص ، ادهـش و  نیقیّدص و  دنتـسه و  ایبنا  نانآ  و  هدرک ؛ تیادـه  هدرک ، ماعنا  اهنآ  رب  هک  ار 
.دنروشحم هتسد  نیمه 

مه نینمؤم  تسا ، نینمؤم  ّیلو  ادخ  نآرق ، رد  اذهل  تسا ، ینیفرط  ّتبحم ، لثم  قشع و  لثم  تیالو ،
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مُهَضَعب دنرگیدکی : ءایلوا  مه  رافک  . (1) َنُونَزحَی مُهالَو  مِهیَلَع  ٌفوَخال  هّللا  َءایلوَا  َّنِا  الَا  دنشاب : یم  هّللا  ءایلوا 

.(2) ٍضَعب ءایلوأ 

؟ تسیک ّیلو 

يا هلحرم  هچ  هب  دیاب  دنتسه  ادخ  يایلوا  هک  نینمؤم  فرط  رد  تسا ، ادخ  قلطم  ّیلو  فرط ، نآ  رد 

؟ دوش یم  نینچ  تقو  هچ  .دنشاب  هدش  دراو  رون  ناهج  هب  جراخ و  تاملظ  ملاع  زا  دیاب  اعبط  ادخ ؟ ّیلو  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  ات  دنسرب 
بـصن ّتیدوبع  ماقم  رد  ار  شدوخ  هدنب  كولـس : ریـس و  ياملع  زا  يوریپ  هب  ییابطابط  همالع  لوق  هب  دوشب و  دـبع  ناسنا  هک  یتقو 

هیآ لیذ  رد  اصوصخم  تسه ، هدوب و  حرطم  اهریـسفت  رد  ثحب  نیا  میدـق  زا  تدابع ، دـبع و  هرابرد  ادـخ ؛ قلطم  هدـنب  دوشب  دـنک ،
یم نییوغل  نیرّـسفم و  بلاغ  تدابع ؟ موهفم  اـی  تسا و  دـبع  موهفم  هملک ، لـصا  اـیآ  هک   (3) نیعَتـسَن َكاّیا  ُُدبعَن َو  َكاِّیا  هفیرش :

مه ار  هدنب  .تسا  عوشخ  یکچوک و  عوضخ ، ینعم  هب  لصا  رد  تدابع  تسا ، تدابع  نامه  دبع ، ِلصا  دنیوگ 

.الوم هب  تبسن  تسا  عیطم  عضاخ و  نوچ  دنا  هتفگ  دبع  هک 

ققحم یتقو  یعقاو  يانعم  هب  مه  تدابع  كولمم ، ینعی  دـبع  تسا ، دـبع  ینعم  هملک  لصا  دـیوگ : یم  ضر )  ) ییابطابط همالع  اـما 
ناسنا هک  نیا  اما   (4) نوُعِجار ِهَیِلا  ّانِا  هّلل َو  ّانِا  دنادب  ادخ  كولمم  هدرب و  دـهد و  رارق  دـبع  عضوم  رد  ار  شدوخ  ناسنا  هک  دوش  یم 
کمک دـنوادخ  هک  نیا  رگم  تسا ، ینالوط  یهار  لکـشم و  يراـک  دـهدب ، ّتینیع  ّتیدـبع  نیا  هب  دـنک و  فارتعا  تقیقح  نیا  هب 
مییوج تناعتسا  وت  زا  هار  نیا  رد  میشاب و  وت  دبع  میهاوخ  یم  ام  ینعی  نیعَتـسَن  َكاّیا  ُُدبعَن َو  َكاِّیا  دسرب : ماقم  نیا  هب  ناسنا  ات  دنک 

چیپ رپ  هار  نیا  نامدوخ  ام  يریگن ، هدهع  هب  ار  ام  داشرا  يربهر و  تیالو و  وت  رگا  و  نک ، تیاده  میقتسم  طارص  نیا  هب  ار  ام  وت  و 
.مینک یط  میناوت  یمن  ار  زارد  رود و  مخ و  و 

هّللا َدابِع  ِالا  دنـشاب  ادخ  عیطم  هک  دنتـسه  ادخ  هدنب  یتقو  ادخ  ناگدنب  تسا ، ادـخ  ناگدـنب  دابِع و  تدابع  لماک ، ِتدابع  نیاربانب ،
.(5) نیصَلخُملا

نَم ُهَّنِإ  هلمج  اـی  هلمج  نیا   (6) نیـصَلخُملا اَنِدابِع  نِم  ُهَّنِإ  دـیوگ : یم  ایبنا  هرابرد  تاّفاص  هروس  رد  صوصخب  نآرق  رد  ار  هلمج  نیا 
كولمم قلطم و  عیطم  ینعی  دـبع ، میتفگ  دراد ؟ هطبار  هچ  ندوب  صَلُخم  هلأسم  اـب  ندوب  دـبع  هلأـسم  هچ ؟ ینعی   (7) نینمؤُملا اَنِدابِع 

هب تبـسن  قلطم  عیطم  .دوش  یناف  راگدرورپ  هدارا  رد  وا  هدارا  ادخ ، يارب  دوشب  صلاخ  هک  نیا  زج  دوش  یمن  نیا  و  دـنوادخ ؛ قلطم 
ییابطابط همالع  ار  هّللا (8)  َءاشَی  نَا  ِالا  َنوُؤاشَت  ام  هلمج َو  .دشاب  هتـشادن  یتساوخ  شدوخ  زا  دنکن ، وا  هدارا  زا  فّلخت  دشاب ، ادـخ 

نیمه
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هک ار  یئانف  هلأسم  نآ  تقیقح ، رد  تسا و  هدـش  بوذ  یلاعت  يراب  تاذ  ّتیـشم  رد  شتیـشم  هک  یـسک  ینعی  دـنک ، یم  ینعم  روط 
لئاق یتّیصخش  شدوخ  يارب  ادخ  لابق  رد  ینعی  تسا ، نیمه  دنیوگ  یم  افرع 

هچ دشاب  نیریش  هچ  دریذپ  یم  دیایب  شیپ  ار  هچنآ  نیوکت ؛ ملاع  رد  هن  و  عیرشت ، ملاع  رد  هن  درادن ، يا  هدارا  تسین ، يزیچ  تسین ،
دسر یم  تسود  زا  هچ  ره  تسا و  هتساوخ  ادخ  هک  نیا  يارب  خلت !

: تسا ریخ 

ددنسپ نامرد  یکی  درد و  یکی 

ددنسپ نارجه  یکی  لصو و  یکی 

نارجه لصو و  درد و  نامرد و  زا  نم 

ددنسپ ناناج  ار  هچنآ  مدنسپ 

وت دیوگ : یم  رگا  ًهعاط ،» اعمس و  : » دیوگ یم  یشاب  ضیرم  بویا  لثم  يرمع  دیاب  دیوگ : یم  وا  رگا 

هچنآ وا  «، ًهعاط اعمس و  : » دیوگ یم  یشاب ، کیدزن  دیوگ : یم  رگا  ًهعاط ،» اعمـس و  : » دیوگ یم  یـشاب  رود  یلیخ  ام  زا  ایند  رد  دیاب 
یعاـمتجا و ماـکحا  تاررقم و  نیناوق و  هنیمز  رد  و  تاـیح ؛ یگدـنز و  هنیمز  رد  نیا  .تسا  یـضار  نآ  زا  دـهاوخ  یم  ادـخ  هک  ار 
زا دـنک ، یمن  عضو  نوناق  دوخ  زا  دـناد ، یم  نوناق  ار  نامه  دـیوگب  وا  هچ  ره  تسا ، ادـخ  هدرپسرـس  تسا ؛ روط  نیمه  مه  تادابع 

.صَلُخم دبع  ینعم  تسا  نیا  ...تسا  ادخ  هدارا  شا  هدارا  درادن ؛ يا  هدارا  دوخ 

هدنب هب  ار  صالخا  تفص  هک  ِصلُخم  رد  دسر  یم  رظن  هب  صَلُخم ، مه  میراد و  ِصلُخم  مه  نآرق ، رد 

صلاخ ار  شدوخ  دیآرب ، صالخا  ددص  رد  دوخ  وا  هک  دهد  یم  قیفوت  ار  هدنب  دنوادخ  دهد ، یم  تبسن 

شدوخ دنوادخ  دعب ، هلحرم  رد  دش ، روط  نیا  رگا  .دهدب  ّتینیع  نآ  هب  دنک و  دبع  ار  شدوخ  دنک ،

دناوت یمن  ناسنا ، اما  دور ؛ یم  شیپ  دـنک  صلاخ  ار  شدوخ  دـناوت  یم  هدـنب  هک  اجنآ  اـت  دریگ ، یم  هدـهع  هب  ار  وا  ندرک  صلاـخ 
دوخ تیالو  شـشوپ  ریز  ار  وا  دریگ و  یم  هدهع  هب  ار  هدنب  ندرک  صلاخ  کنیا  هک  تسا  ادخ  نیا  دنک و  صلاخ  ار  شدوخ  ًالماک 

.صَلُخم دوش  یم  اجنیا  .دهد  یم  رارق 

، صالخا ماـقم  رد  . (1) نیـصَلخُملا اَنِدابِع  نِم  ُهَّنِإ  دـنا  نیـصَلخملا  هّللادابع  ایبنا ، و  صَلُخم ، هاگنآ  دوش  یم  ِصلخم  ًـالوا  دـبع ، سپ 
بجعت چیه  نیاربانب ، دوش ؛ یم  یناف  ادخ  هدارا  رد  ناش  هدارا  ادخ  ناگدنب 

هب ءایلوا  رد  هزجعم و  ناونع  هب  ایبنا  رد  دنزبرـس ، وا  زا  هداعلا  قراخ  روما  دوشب و  ادخ  هدارا  هدـنب  هدارا  مه  تاّینیوکت  رد  هک  دـینکن 
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هدارا یماـقم  نینچ  رد  تقیقح ، رد  .تسا  هتـشاذگ  هّحـص  رما  نیا  يور  نآرق  تسا و  اـم  یعطق  تاداـقتعا  زا  نیا  و  تمارک ؛ ناونع 
قراـخ رما  کـی  رب  میمـصت  هب  دـنک  یم  راداو  ار  وا  دـنک و  یم  خوسر  دـبع  لد  رد  هک  تسا  ادـخ  هدارا  دوش ، یم  ادـخ  هدارا  دـبع 

هدارا وا  ياوتف  دوش ؛ یم  ادـخ  رظن  شرظن ، شداهتجا ، شـصیخشت ، يدـبع  نینچ  عیرـشت  رد  نینچمه  .دریگ و  یم  ماـجنا  و  هداـعلا ،
وا میمصت  يارجا  امش  رب  دیوگ : یم  مدرم  هب  ادخ  دریگب ، میمصت  وا  رگا  دهد و  یم  ار  قلخ  يربهر  ماقم  وا  هب  دنوادخ  تسا و  ادخ 

نامه هدودـحم  رد  هتبلا  .دریگب  میمـصت  نم  فرط  زا  هک  دراد  تیحالـص  وا  تسا ، نم  میمـصت  الاح  وا  میمـصت  نوچ  تسا  بجاو 
هک تسا  ماقم  نیا  رد  و  هدرک ، نایب  دنوادخ  هک  یتاررقم  نیناوق و 
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لوسر ِتعاطا   (1) مُکنمِرمَالا ِیلُواَو  َلوُسَّرلا  اوُعیطَاو  هّللا  اوُعیطَا  ادخ : تعاطا  دننام  دوش  یم  مزال  وا  تاعاطا 

تعاطا اما  تسا ، وا  ماکحا  نیناوق و  دروم  رد  ادخ  تعاطا  ادخ ، تعاطا  زا  ریغ  تسا  يزیچ  کی 

ادـخ و تعاـطا  بوچراـهچ  رد  وا  دـهد و  یم  وا  هب  ادـخ  هک  تسا  يربـهر  ماـقم  ناـمه  نیا  تسا ، وا  دوخ  رماوا  دروم  رد  لوسر ،
، دوش یم  بجاو  درک  رما  ار  تاحابم  رگا  .دنک  یم  یهن  رما و  یهلا ، تاررقم 

بجاو شتعاطا  دـنادب  تحلـصم  یلـصا ، نیناوق  طیارـش  يارب  ار  ییاهتیدودـحم  رگا  و  دوش ، یم  مارح  درک  میرحتار  تاـحابم  رگا 
، دنـشاب هدـش  نیـصَلخُملا  انِدابِع  نِم  هک  هّللاءایلوا  ایـصوا و  ایبنا ، زج  دـسر  یمن  ماقم  نیا  هب  یـسک  تسا ، يربهر  تعاطا  نیا  .تسا 

.تسا یفاک  ردق  نیمه  ًالعف  تسا ، هدرتسگ  رایسب  نآرق  ظاحل  زا  تیالو  ثحب 

ماما یگدنز  هب  ارذگ  يرظن 

دبع هک  مینکب  ادیپ  یهلا  ءایلوا  نینچ  يارب  یقادصم  ام  نامز  رد  دشاب  رارق  رگا  ادخ ، هب  ار  امش 

شقالخا دشاب ، لماک  شنافرع  دشاب ، ادخ  هدارا  شا  هدارا  دشاب ، ادخ  نخس  شنخس  دشاب ، ادخ  صَلُخم 

سدقم ياوشیپ  نیا  زا  يرتملاک  درم  کی  ایآ  دشاب ، ادخ  مکح  شمکح  اوتف و  دشاب ، یهلا  قالخا 

دبع ماقم  هب  وا  تیاده  تحت  نونکا  رفن  اهنویلیم  اهدص و  نم  هدیقع  هب  .درک  هئارا  داد و  ناشن  ار  ادخ  هار  وا  مینکب ؟ ادیپ  میناوت  یم 
ءایلوا يامیـس  اهنآ  هفایق  رد  دنتـشگ  یم  رب  دـنتفر و  یم  ههبج  هب  میدـید  یم  ام  هک  ییاـهناوج  نیا  زا  يرایـسب  دـنا ، هدیـسر  صَلُخم 

زا دوخ  ماـما  رگا  دوب و  یّلجتم  اـهنآ  لـمع  هفاـیق و  رد   (2) نُونَزحَی مُهالَو  مِهیَلَع  ٌفوَخ  ـال  هّللا  َءاـیلوَا  َّنِا  ـالَا  میدـید ، یم  ار  یهّللا 
.دزاسب ار  يدارفا  رصانع و  نینچ  تسناوت  یمن  دوبن  هّللاءایلوا 

شخب یتسه  زا  هتفایان  تاذ 

؟ شخب یتسه  دوش  هک  دناوت  یک 

متفگ امـش  هب  نم  هک  نیا  .تسا  هدوب  هّللاءایلوا  زا  شدوخ  هک  تسا  نیارب  لـیلد  دـهد ، ماـجنا  ار  یگرزب  راـک  نینچ  تسناوت  هک  وا 
نیا رد  ماما  دوخ  هن  دـینکن ، بجعت  یلیخ  امـش  دـنک ، تداع  قرخ  ددـنبب ، راـکب  مه  ار  ادـخ  ینیوکت  هدارا  تسا  نکمم  ادـخ  ّیلو 

هعماج کی  ندروآ  دوجوب  میلئاق  ادـخ  لوسر  يارب  ام  هک  یتداع  قرخ  نیرتالاب  میوگ  یم  نم  رگید ، یـسک  هن  دز و  یفرح  هلحرم 
، دش ادیپ  روط  هچ  مالسا  هک  دنک  هیجوت  ار  هثداح  نیا  یخیرات  ِنارّسفم  ریسفت  دناوت  یمن  ًالصا  هک  تاصخشم  نآ  اب  تسا  یمالـسا 

دیابار بلطم  نیا  نیع  تسین ؛ هیجوت  لباق  اعقاو  ...تخاس ؟ تّما  هعماج و  روط  هچ  درک ، تفرشیپ  روط  هچ 

رد هک  يا  هیحور  نیا  یلو  .میتشاد  دایز  گرزب  ظاّعو  میتشاد ؛ دایز  دـیلقت  عجرم  میتشاد ؛ دایز  یناحور  ام  میوش ؛ لئاق  ماما  هراـبرد 
اهنیا دوب ، وا  رد  منک  یم  ضرع  ادعب  هک  یتافـص  تعاجـش و  تداشر و  نآ  دوب و  وا  ِسَفَن  رد  هک  يریثأت  نیا  دوب و  ادـخ  حور  نیا 
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نوچ میریگب ، مک  تسد  اعقاو  ار  نآ  هک  دوبن  يا  هلأسم  کی 
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ملاع هکلب  دـنک  لّوحتم  ار  ناریا  اهنت  هن  دـنک و  مایق  هدز  هاش  هدز و  توغاط  ِناریا  رد  تسناوت  درف  کی  روط  هچ  .تسین  هیجوت  لباق 
.میوگ یم  يّدج  ار  نیا  تسا  دهاش  ادخ  ار ، مالسا 

اههاگـشناد و عضو  دیدوب ، هدـید  مه  امـش  میدوب و  هدـید  ار  لبق  نایوجـشناد  ام  متـسه  هاگـشناد  رد  هک  تسا  لاس  دودح 28-27 
یتوغاط تاّیحور  نیا  ماما  هنوگچ  هک  تیـسن  ریـسفت  لباق  نم  يارب  هدش  ادیپ  هک  یلّوحت  دیدوب ، هدـید  ار  شرورپ  شزومآ و  عضو 

ینعی یبسن ) كاپ   ) كاـپ عاـمتجا  کـی  تسـش و  یلکب  ار  داـسف  بـالجنم  نآ  داد و  رییغت  رـسپ  رتخد و  يوجـشناد  داتـسا و  رد  ار 
یـسک ات  تسا ، زاجعا  شدوخ  هنومن  کی  نیمه  .تسین  لبق  هب  تبـسن  سایق  لباق  چـیه  هک  دروآ  دوجوب  ار  یقّتم  كاـپ و  تیرثکا 

شا هدارا 

.دهد ماجنا  ار  راک  نیا  دناوت  یمن  دشابن  ادخ  هدارا 

مزال ًالعف  بالقنا  رودص  مینک  تسرد  ار  ناریا  نیمه  الاح  ام  دـیارذگب  دـنتفگ  هّدـع  کی  دوش ؛ رداص  بالقنا  هک  تفرگ  میمـصت 
ندنل 200000 رد  نانبل 600000 و  رد  تسین  یخوش  .دش  رداص  بالقنا  و  مینک ! رداص  ار  بالقنا  دـیاب  ریخ  هن  دومرف : ماما  .تسین 
رب ازع  هماج  دیامن و  فسأت  نزح و  راهظا  ربهر  نیا  نتفر  زا  تسا  یناملـسم  اج  ره  ملاع ، برغ  قرـش و  رد  ای  دـننک  ییامیپهار  رفن 
رد دیاتـس و  یم  ار  وا  تسا  ینادـجو  فاـصنا و  لـقع و  ياراد  سک  ره  اـبیرقت  دنتـسین ؛ ناملـسم  هک  مه  نارگید  یّتـح  دـنک ، نـت 
وا هک  تسا  هدناوخ  وا  شوگ  هب  ار  يزار  هچ  دیوگ ؟ یم  هچ  مالسا  نیا  هدرک ، تیبرت  ار  يدرف  نینچ  هک  یمالسا  دننیبب  هک  دنددص 
ادخ صَلخم  ناگدنب  هلمج  زا  ماما  تفگ : دیاب  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دـنک ؟ داجیا  یلّوحت  نینچ  تسا  هتـسناوت  وا  هتخاس و  نینچ  ار 
ماما رد  نُونَزحَی  مُهالَو  مِهیَلَع  ٌفوَخ  هّللا ال  َءایلوَا  َّنِا  الَا  دیوگ : یم  ءایلوا  يارب  ادـخ  هک  یتافـص  همه  تسا و  هّللا  ءایلوا  ءزج  دوب و 

.دوب

رد يا  هرذ  تسین ، تسرد  تفرح  دنیوگب  ای  دننک ، هرخسم  ار  وا  ای  دننک ، تفلاخم  وا  اب  هک  دندرک  یم  تشپ  هب  تشپ  ایند  مامت  رگا 
.دندوب روط  نیمه  مه  ایبنا  تسا  نیمه  بلطم  تفگ : یم  درک ، یمن  ریثأت  وا 

.دیزرل یمن  ناشلد 

زا ادـخ  لضف  هب  راودـیما  يریمـض  داـش و  یحور  نئمطم و  یبلق  مارآ و  یلد  اـب  : » تفگ شتّیـصو  رد  رخآ  مد  رد  هک  دـیدید  اـمش 
.دوب مه  روط  نیمه  و  منک » یم  رفس  يدبا  هاگیاج  يوس  هب  صخرم و  ناردارب ، نارهاوخ و  تمدخ 

مدوخ هاگدید  زا  ماما 

فیعض 70-60 هزوح  کی  هک  یلاح  رد  هدمآ  دهشم  هب  مدناوخ  یم  سرد  تابتع  رد  هک  مین  لاس و  هس  زا  سپ  یسمش  لاس 1321 
زا یکی  ینیمخ  هّللا  حور  اـقآ  جاـح  دـنتفگ : یم  هلمج  زا  دنتـسه  ینیـسّردم  هک  میدینـش  یم  بـالط  زا  مک  مک  .دوـبن  رتـشیب  يرفن 

نافرع هفسلف و  رد  صوصخب  هک  تسا  ینیسّردم 

( ناخ نامیلس  هسردم   ) ام هسردم  بالط  زا  یکی  دندمآ و  یم  دهشم  هب  ناشیا  یپ  رد  یپ  لاس  دنچ  اهناتـسبات  اقافتا  .دراد  صّـصخت 
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املع و زا  يا  هدع  داد  یم  لیکشت  دیدزاب  دید و  يرفن  تشه  تفه  هسلج  کی 
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.مدش ناشیا  تاّیصوصخ  هجوتم  مک  مک  نم  .روط  نیمه  مه  دعب  ياهلاس  ناشیا ؛ ندید  هب  دندمآ  یم  گرزب  نیسردم 

، دندناوخ یم  نآرق  زامن و  دـندرک ، یم  تدابع  دـندش و  یم  عمج  داشرهوگ  دجـسم  رد  اهبـش  مدرم  دوب و  ناتـسبات  رد  ناضمر  هام 
هب مدمآ  یم  هزور  ناهد  هتـسخ و  لاح  اب  مدوب ، اهنامه  ءزج  مه  نم  دوب  مسر  نیا  دندینارذگ ، یم  تبحـص  اب  ار  بش  هیقب  مه  دـعب 

زامن لوغـشم  هتخادـنا و  داشرهوگ  دجـسم  طسو  ار  شیابع  ماما  ترـضح  هک  مدـید  یم  مناوخب  زامن  ای  مورب و  مرح  هب  هک  دجـسم 
مرح هب  ای  مدش و  یم  نآرق  ندناوخ  لوغـشم  رتشیب  ای  یتعاس  مین  متفر  یم  .دنا  هتـشاذگ  ناشلباقم  رد  مه  ار  نآرق  حـیتافم و  تسا ،

اقفر شیپ  دنلوغشم ، ناشیا  مدید  یم  متشگ  یم  رب  دش  یم  مامت  میاهراک  مامت  مدش و  یم  فرشم 

، ترایز لوغشم  مه  زاب  ماما  مدید  یم  مدمآ  یم  هک  دعب  میدرک  یم  هسلج  رتشیب  ای  تعاس  ود  متسشن  یم 

.تسا ییانثتسا  درف  کی  ناشیا  دش  مولعم  دعب  دوب ؛ روآ  بجعت  میارب  اعقاو  .تسا  نآرق  اعد و 

نیا هک  دیوگ : یم  يرّهطم  یضترم  همالع  دیهـش  داتـسا  موحرم  هک  یقالخا  سرد  نامه  دراد  یقالخا  سرد  مق  رد  هک  مدینـش  یم 
یگدنز وترپ  رد  ار  قالخا  هک  مدینـش  متفر  مق  هب  هک  دـعب  .دوب و  یقاب  ام  حور  رد  شرثا  درک و  یم  عابـشا  ار  ام  هتفه  کی  ات  سرد 

اهتوغاط و ربارب  رد  تمواقم  يربهر ، يرادـمامز و  تعاجـش ، هزرابم ، اوقتار ، ناشیا  سرد  راتخاس  دـندرک ؛ یم  نایب  نآرق  رد  اـیبنا 
نآرق رد  ایبنا  صصق  حرش 

.داد یم  لیکشت 

زا دنیوگ  یم  رفن  هد  تشه  تفه  يارب  یصوصخ  سرد  کی  ناشیا  مدرک  ادیپ  عالطا  مق  هب  متفر  لیـصحت  يارب  هک  لاس 1328  رد 
زا ریغ  یملع  تارّکفت  رد  ًـالوصا  ناـشیا  مدـید  متفر ، مه  نـم  دـنور ، یم  سرد  نآ  هـب  مـه  يرهطم  ياـقآ  يرظتنم و  ياـقآ  هـلمج 

دیفم و هچنآ  هب  دنراذگب و  رانک  ار  دـیاز  ياهثحب  دـننک و  هصالخ  هداس و  ار  یملع  لئاسم  هک  تسا  نیا  ناشفدـه  مامت  .دـننارگید 
هدایپ لباق  اـما  میهد  رارق  ثحب  دروم  میراـچان  ار  ثحاـبم  نیا  دـندومرف  یم  رّرکم  سرد  ّیط  رد  .دـننک  اـفتکا  تسا  هدافتـسا  لـباق 
تـسا اهنآ  تداع  مسر و  هچنآ  قباطم  دـیاب  رازاب  رد  درک ، هداـیپ  رازاـب  رد  دوش  یمن  یلو  مییوگ  یم  بساـکم  ًـالثم  تسین ، ندرک 

، یلوصا یهقف و  ياهتّقد  نیا  تسا ، هسردم  لام  طقف  اهنیا  درک ، لمع  تفگ و  هلأسم 

عورـش ار  رگید  ثحب  کی  الاح  میدـش  غراـف  نیا  زا  .دوب  یلوصا  هدـیاف  یب  ثحب  کـی  ثحب  نیا  دومرف  یم  یهاـگ  تسین ؛ یلمع 
: مینک

یلو مرادن  يا  هراچ  مسّردم و  نم  دینکن ، مرگرس  رمع  رخآ  ات  ار  ناتدوخ  امش  هک  دندومرف  زور  کی 

نیا هک  دینکن  رکف  تسا ، بیرغ  مالسا  دیسرب ، مالسا  داد  هب  دیورب  دیدناوخ  هک  ار  سرد  امش 

حالصا يارب  یلمع  هجیتن  اهنیا  زا  امش  رگا  دوش ، یم  امش  يدبا  یتخبشوخ  ثعاب  یلوصا  تاحالطصا 

.اهثحب لیبق  نیا  زا  و  درادن ؛ هدیاف  ربق  تمایق و  رد  یهاش  کی  امش  يارب  تسا ، لابو  رزو و  اهنیا  هنرگو  بوخ  رایسب  دیتفرگ  هعماج 
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هّللا تیآ  موحرم  ردق  یلاع  عجرم  هزوح و  گرزب  داتسا  ربارب  رد  ناشیا  زا  نم  هک  یعوضخ  عضاوت و 
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مک رفن و  اهدـعب 500  رفن و  هب 200  ادعب  هزوح  نیا  تشاد  هزوح  شدوخ  ناشیا  مدـیدن ؛ یـسک  زا  مدـید  يدرجورب  ياقآ  یمظعلا 
گرزب داتسا  سرد  رد  ناشیا  تاظحل ، نیرخآ  ات  یلو  دیسر  رفن  هب 1000  مک 

يدرجورب ياقآ  هک  دندوب  دقتعم  دنتفر و  یم  سرد  هب  ناشنادرگاش  هارمه  یهاگ  دندش و  یم  رضاح 

.دندمآ مق  هب  رید  لاس  یس  ناشیا  دومرف  یم  یهاگ  دنرادن و  نارگید  هک  دراد  يا  یملع  تاصخشم 

ملع تسا ، هدـمآرد  مروـت  تروـص  هب  اـم  یملع  تاحالطـصا  هک  دوـمرف  یم  مه  وا  دنتـشاد ، ار  رظن  نیمه  مه  يدرجورب  هّللا  تیآ 
.تسا یهبرف  زا  ریغ  مّروت  هدش ، مّروتم  لوصا 

عورف دراد ، یم  زاب  تسا  هدش  لیطعت  دهد و  یم  لیکـشتار  هقف  هدمع  تمـسق  هک  یلـصا  ياهثحب  زا  ار  ام  هک  تسا  يدایز  ياهثحب 
تاید و صاصق و  تواضق و  ثحب  زا  ار  ام  تاّیکش  یلامجا و  ملع 

ماما دربب ؛ نیب  زا  دنکـشب و  ار  تسب  نب  نیا  دـهد و  رییغت  ار  عضو  نیا  هک  دوب  ددـص  رد  وا  .تسا  هتـشاد  زاب  اهنیا  لاـثما  تموکح و 
.دنتشون یم  ار  وا  ياهفرح  اقیقد  هدرک و  هدافتسا  رایسب  گرزب  درم  نآ  زا  دندوب و  روط  نیمه  اقیقد  مه 

هعماج رد  ار  هقف  ثحابم  ماـمت  دوشب  هک  میزوماـیب  يروط  ار  هقف  دـیاب  اـم  هک  دوب  نیا  ناـشیا  رکف  .دوب  ناـشیا  يرکف  ِشور  مه  نیا 
، هقف زا  باتک  دنچ  تصـش و  دودح  اما  تسا ؛ تدابع  رد  هقف  زا  باتک  تفه  شـش  طقف  مینکن ؛ افتکا  تادابع  هب  طقف  مینک و  هدایپ 

، تالماعم عاونا  ماسقا و  تسا : یگدنز  باتک 

نایسن هطرو  هب  هدیدرگ و  دکار  اهنیا  مامت  تاید ؛ صاصق و  تموکح ، تواضق ، ّتیصو ، ثرا ، هلأسم 

لوق هب  هک  ینامه  طقف  دوش ، يروط  نیا  هک  نید  کی  يارب  تسا  هعجاف  یلیخ  نیا  .دوب  هدش  هدرپس 

یلو تسا  هقف  لک  رد  تقیقح  ریخ  هن  .دوب  هدش  تسا ! ام  شیپ  تقیقح  تسا و  رشق  تعیرش  اهیفوص :

زامن دورب  دـشکب و  شرـس  هب  ار  ابع  یناحور  رگا  دومرف : یم  رّرکم  مینک و  افتکا  تادابع  ثحاـبم  هب  طـقف  هک  تسا  نیمه  شرـشق 
دمهفب ار  هقف  همه  دیاب  هک  تسا  نیا  هفیظو  تسا ، هداد  ماجنا  ار  شا  هفیظو  دنکن  لایخ  ددرگرب ، دیوگب و  هلأسم  ات  دـنچ  دـناوخب و 

.دنک هدایپ  هعماج  رد  و 

ادیپ ار  اهـسرد  نآ  قیفوت  نم  تسا ، یتیآ  ماما  مه  نافرع  هفـسلف و  دـُعب  رد  .هقف  دـُعب  رد  نیا  دوب ، رکف  نیا  رد  امئاد  یناوج  زا  ماما ،
هفسلف سرد  ناشیا  دوب و  رخآ  تاظحل  هک  متفرگ  میمصت  یتقو  مدرکن ،

.دندیزرو یم  قشع  ناشیا  هب  دوجو  مامت  اب  دندوب  هدناوخ  ار  اهسرد  نآ  ناشیا  دزن  هک  یناسک  اما  دندوب ، هدرک  لیطعتار 

نیب عقاو  مه  هتشر  نیا  رد  دوب ، هدنز  هفسلف  دوبن ، هدرم  هفسلف  اهیضعب  لوق  هب  مه  وا  هفسلف  نافرع و 

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 312 

http://www.ghaemiyeh.com


دوش لصاو  ادخ  هب  ناسنا  نافرع  هفـسلف و  قیرط  زا  ًهقیقح  هک  تساوخ  یم  شلوصا و  هقف و  لثم  دوب ، هدیـسر  بلطم  قمع  هب  دوب و 
.دوب هدش  لصاو  شدوخ  و 

هدع لاس  جنپ  تسیب و  دودح  یط  رد  .دومرف  یم  اقلا  اهـسرد  لالخ  رد  هک  میـسر  یم  یـسایس  لئاسم  هب  میرذگب  هک  لئاسم  نیا  زا 
، دیـسر یم  رفن  رازه  هس  ود  دودح  هب  اعمج  نانآ  هدع  دیاش  دـنتفر و  یم  شـسرد  هب  دـعب  هب  مّود  هرود  زا  هکار  ناوج  بالط  زا  يا 

انشآ یسایس ، ِمالسا  رکف  اب  ار  نانآ  درک و  تیبرت 

ص:176

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 313 

http://www.ghaemiyeh.com


همه دندش  دیهش  ای  دنتسه و  راد  هدهع  ار  روشک  مهم  ياهتسپ  تاماقم و  نونکا  هک  يدارفا  نیمه  دومرف ،

.دنا ناشیا  سرد  هدرورپ  تسد 

رکف رد  اقیقد  ار  هیقف  تیالو  هلأسم  .میهد  لیکشت  یمالـسا  تموکح  میراد  هفیظو  ام  هک  تخومآ  نانآ  هب  درک و  تیبرت  ار  يا  هدع 
نیمه رد  طقف  اما  .دهدب  لیکـشت  تموکح  دناوت  یم  هیقف  هک  هیقف ، تیالو  رادفرط  دـندوب  املع  زا  يا  هدـع  مه  ًالبق  .دـیناجنگ  اهنآ 

دوب زیاج  رگا  هک  تسین  یلئاـسم  نآ  زا  هلئـسم  نیا  تسا : بجاو  دومرف  یم  ماـما  ....دراد  قح  تسا ، زیاـج  دـناوت ! یم  هک  دوب  ّدـح 
هچرگا شدیریگب  دوش  یم  قرغ  دراد  هک  یـسک  تسا  زیاج  دنیوگ  یم  امـش  هب  یتقو  تسا ؛ بجاو  تسا  زیاج  رگا  دـشابن ؛ بجاو 

مرحمان

بجاو تسه  هک  زیاج  دنیوگ  یم  تسا ؛ حابم  طقف  تسا  زیاج  دنیوگب  دنناوت  یمن  رگید  اجنآ  دشاب ،

هک تسا  زیاج  ام  يارب  رگا  دومرف  یم  ناشیا  .درادن  کیکفت  شبوجو  زا  شا  هحابا  زاوج و  تسا ،

يایحا ینعی  یمالسا  تموکح  هلأسم  هک  نیا  يارب  تسا ؛ بجاو  سپ  میهدب ، لیکشت  یمالسا  تموکح 

بجاو مالسا  يایحا  ایآ  یمالسا ، نوناق  یمالسا ، هقف  يایحا  مالسا ، يایحا  ینعی  یمالسا ، یگدنز 

.تسا بجاو  تموکح  لیکشت  سپ  تموکح ، لیکشت  هب  دراد  یگتسب  نوچ  و  تسا ، بجاو  املسم  تسین ؟

هب لیاق  ناشیا  طقف  هک  دوبن  نیا  هنیمز  نیا  رد  درک  یم  زاتمم  ناگتشذگ  همه  زا  ار  ناشیا  هک  يزیچ 

فلاخم مه  یـضعب  هتبلا  دـندوب ، هتفگ  مه  نارگید  ار  نیا  .دـهدب  لیکـشت  تموکح  هیقف  دـناوت  یم  هک  دوب ، هیقف  تیـالو  ّتیمومع 
تسایس تموکح و  رد  تسا  زیاج  هک  تسا  نیا  شا  هدیقع  رگا  هیقف  کی  دومرف  یم  ناشیا  هک  دوب  نیا  هلأسم  یلو  دنتسه ؛ دندوب و 

شدوخ رب  ار  رما  نیا  ماما  .تسا  بجاو  سپ  دنک ، تلاخد 

.تفر شیپ  هرخالاب  درک و  مایق  تسناد و  یم  بجاو  نارگید  رب  و 

هاش و دنک ؟ يدصت  یـسک  هچ  ار  ّتیعجرم  دـیاب  الاح  دـندوب ؛ لک  عجرم  ناشیا  دومرف ، تلحر  يدرجورب  هّللا  تیآ  لاس 1339  رد 
کی وا  درک ؟ یم  هچ  دنتشاد ، شقن  ّتیعجرم  رد  هشیمه  شا  هتسد  راد و 

هیملع هزوح  رد  هک  دوب  هدرک  ساسحا  هاش  درک ؛ یم  فارگلت  وا  هب  دراد ، رطخ  رتمک  شیارب  ًالثم  هک  داد  یم  صیخشت  ار  یـصخش 
یناشاک هّللا  تیآ  موحرم  نامز  رد  هک  صوصخب  تسا ؛ یشبنج  تکرح و  کی  مق 

تیامح تکرح  نیا  زا  یناهنپ  مه  ماما  و  دوب ، مق  شزکرم  یمالسا  یناهنپ  تکرح  مالسا ، نایئادف  و 

رب یـسایس  یناهنپ  تکرح  شبنج و  کـی  مق ، رد  هک  دـندوب  هدرک  كرد  یتلود  تاـماقم  .زین  رگید  ياـملع  زا  يرایـسب  درک و  یم 
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اجنآ هب  مدرم  همه  هک  دـنک  لقتنم  فجن  هب  مق  زاار  تیعجرم  هک  دـید  تحلـصم  هاـش  نیارباـنب  دریگ ؛ یم  جوا  دراد  مالـسا  ساـسا 
رد رما  يادـتبا  ناـمه  رد  ماـما  هک  دز  میکح  هّللا  تیآ  موحرم  هب  یتیلـست  فارگلت  اذـل  دورب ، اـجنآ  تاـهوجو  لیـس  دـننک و  هجوت 
مه فجن  بوخ  هلب ! فجن  هن ! مق  هک  دوب  نیا  شینعم  هاـش  فارگلت  نیا  اـما  تسا  مرتـحم  میکح  هّللا  هیآ  ماـقم  دوـمرف : شینارنخس 

هک تسا  يا  هزوح 

اجنآ رد  هک  يدنوخآ  تسا ؛ مادص  رظن  ریز  مه  نونکا  هدوب و  ّتنس  لها  تموکح  لاگنچ  ریز  هشیمه 

زا درادن  قح  دندادن  هزاجا  رگا  اما  دور ؛ یم  دورب ، زامن  سرد و  هب  هک  دنداد  هزاجا  وا  هب  زورما  رگا  تسه 
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نوریب اجنآ  زاار  عجرم  دـنچ  راب  کی  اـهنآ  دوب و  اهیـسیلگنا  تسد  مه  نآ  زا  لـبق  دوب ، روط  نیمه  مه  تقو  نآ  .دورب  نوریب  هناـخ 
اماب هک  مینک  عناق  ار  عجارم  نیا  دوخ  میناوتب  رگا  تفگ  یم  هاش  دوب ؛ دـصاقم  نیا  يارجا  يارب  ینما  ناکم  اـجنآ  نیارباـنب ، .دـندرک 

: دیوگ یم  اهنآ  هب  دنک و  یم  لرتنک  ار  اهنآ  قارع  تلود  .میتسه  هدش  نیمضت  اجنآ  ام  هن  رگا  رتهب و  هچ  دننکن  مایق  دنـشاب و  هارمه 
رد .دوب  نیمه  شیانعم  دز و  فحن  هب  یتیلست  فارگلت  هاش  اذل  .تسا  ام  نآ  زا  تموکح  دیزادنیب ، هار  ادص  رـس و  دیرادن  قح  امش 
مق زا  هک  دوب  نیا  رب  یعـس  یلو  دـنراد  تایح  زونه  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دـندرک  ادـیپ  یتّیعجرم  شیب  مک و  دـندوب و  یناسک  هتبلا  مق 
الاح دید  هاش  هاگتـسد  تقو  نیا  رد  درک ، توف  مه  میکح  هّللا  تیآ  ترـضح  هک  یتقو  ات  تشاد  همادا  نایرج  نیا  .دوشن  هدرب  یمان 

نآ درک و  تلاـخد  دـیابن  تسایـس  رد  هک  دوب  نیا  شا  هدـیقع  یلکب  یکی  هک  دـندرک  باـختنا  عجارم  نیب  زا  ار  رفن  ود  دـنکب ؟ هچ 
؛ میدید اهدعب  هک  دمآرد  یتروص  هب  هرخالاب  مق  رد  مه  يرگید  دوب و  نارهت  رد  يراسناوخ  دـمحا  دیـس  هّللا  تیآ  موحرم  صخش ،

شناد ملع و  نایب و  یملع و  هقباس  نآ  اب  ماما  سرد  هدـش  تیبرت  بالط  لیـس  هک  دوب  عقوم  نیا  رد  .دز  فارگلت  رفن  ود  نیا  هب  هاش 
هیـضق هک  نیا  ات  یمالـسا  هعماج  هب  وا  یفرعم  ماما و  زا  غیلبت  هب  دـنداتفا  هار  دـننک ، یم  یـشک  قح  ًهقیقح  دـنراد  دـندید  ماما  رکف  و 

مه دعب  دننک و  تکرـش  تاباختنا  رد  اهنز  دیاب  هک  دوب  نیا  زا  نخـس  اجنآ  رد  هک  دمآ ، شیپ  یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا  همانبیوصت 
، دـشاب نآرق  زا  یمان  هک  نیا  نودـب  دـنروخب ، مسق  یبهذـم  باتک  هب  دـیاب  دـندش  عمج  یتیالو  یتلایا و  ياـهنمجنا  ناگدـنیامن  هک 

مهارف دشاب  همه  ای  اهتـشدرز و  ای  اراصن و  دوهی و  ای  اهییاهب  زا  دـیاش  هک  رگید  یبهذـم  باتک  کی  يارب  ار  هنیمز  دـنراد  دوب  مولعم 
، دشن تکاس  ماما  دندش ، تکاس  دوز  نارگید  درک ، فارگلت  مه  ماما  دندرک ، فارگلت  املع  همه  دوبن ؛ نآرق  زا  یمـسا  دننک و  یم 

هدش عورـش  راک  هک  الاح  دندید  مه  نارگید  رتغاد ! یکی  زا  یکی  درک ، رداص  هیمالعا  یپ  رد  یپ  مه  دـعب  داد ، رـشن  ار  شتافارگلت 
ار يرکف  شوخ  راکادف  ناوج  نادرگاش  لیـس  دوب و  ماما  تفرگ  تسدبار  مچرپ  نیا  هک  یـسک  نآ  اما  دندرک ، دننک و  دـییأت  دـیاب 
ار مدرم  اهناتسرهش و  رد  دنداتفا  هار  اهنیا  دینیب ، یم  دادرخ  ياهسکع 15  رد  امش  هک  دندوب  وا  فارطا  رد  دوب  هدرک  تیبرت  دوخ  هک 

.دمآ شیپ  ماما  دیعبت  هرخالاب  تفر و  رد  تسد  زا  مامز ، دریگب و  ار  تکرح  نیا  ولج  یسک  دشن  رگید  دندرک و  کیرحت 

یم رارق  عاعشلا  تحت  دنتـسرفب  فجن  هب  ار  ماما  رگا  دندرک  رکف  يا  هئطوت  هشقن و  کی  يور  دعب  دندرک ، دیعبت  هّیکرت  هب  ار  وا  لوا 
.دوش یم  وحم  هنحص  زا  درادن و  یقنور  اجنآ  رد  شسرد  ملع و  دریگ و 

سأر رد  شـسرد  دـنتفرگ و  ار  شفارطا  هدـناوخ  هفـسلف  ققحم  هدـناوخ  سرد  ناوج  بالط  هدـع  کی  تفر  اـجنآ  هک  یتقو  اـقافتا 
یم نارگید  تفرگ ؛ رارق  هجوت  دروم  تشاد ، هک  ییاوقت  دـهُز و  اـب  دوـب و  شراـک  رد  هک  یطاـبظنا  مظناـب و  تفرگ و  رارق  اهـسرد 

تفگ یم  ناشیا  يروخاوه  تهج  هفوک  هب  ناتسبات  دنتفر 

.دنام یم  اجنامه  تسا ؟ رت  نیگنر  تخبدب  مدرم  نیا  نوخ  زا  نامنوخ  ام  رگم  میشاب ، دیاب  مه  ام  دنتسه  امرگ  رد  مدرم  رگید  هن !
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نوریب ار  وا  هک  مییوگ  یم  قارع  تلود  هب  مینک ؟ راـک  هچ  لاـح  هک  داـتفا  رکف  هب  هاگتـسد  دـنام ؛ هجیتن  یب  مه  هشقن  نیا  ماـجنارس ،
لکـش ره  هب  دمآ  یتقو  دیآ ، یم  ناریا  هب  هرخالاب  دنهد ، یمن  شهار  اج  چیه  دننک و  یم  هرود  ار  وا  هک  دندرک  یم  رکف  اهنآ  دنک ؛
هیروس هب  اجنآ  زا  هک  تفر  تیوک  هب  هرخالاب  دـشن ، یلمع  مه  نیا  یلو  دوش ! یم  هدـناوخ  وا  هحتاف  دـنرب و  یم  نیب  زا  ار  وا  نکمم 

هاش تشم  يوت  دیورب  هک  اج  ره  یمالـسا  ياهروشک  هب  هک  تفگ  دمحا  همان ...« : تیـصو  رد  ناشیا  دوخ  لوق  هب  دنتـشاذگن ، دورب 
نوریب هاش  ذوفن  تحت  زا  ًالقا  هک  میورب  ییاج  هب  دـیاب  دـننک ، یم  تناها  ای  دـنهد و  یمن  ناتهار  ای  دـنک ، یم  ذوفن  لاـمعا  وا  تسا ،

نیا تشگرب و  ناریا  هب  دش و  زوریپ  بالقنا  ماجنارـس  دنتفر و  دندش و  راوس  تفر و  یم  سیراپ  هب  امیپاوه  نیلوا  هرخالاب  ...دشاب ،»
.دمآ شیپ  میدید  ام  هک  ار  يا  هلاس  هد  هرود 

.دوب قفوم  ًهقیقح  دوب ، قفوم  دنوادخ  صَلخم  هدنب  حلاص و  دبع  نیا  لحارم ، مامت  رد  هک  دوب  ماما  تشذگرس  لامجا  نیا 

هدش ادخ  صلاخ  هدنب  دوب ، هدش  ادخ  هدارا  وا  هدارا  هک  دوب  نیا  شتلع  دوب ، ذفان  شمیمصت  هدارا و 

نوناق دـمآ و  شیپ  مُدـنارفر  هلأسم  هک  نیا  ات  درک  تفرـشیپ  ظاـحل  نیا  زا  دوب و  هدـیدرگ  نیـصَلخُملا  اـَنِدابِع  نِم  ُهَّنِا  قادـصم  دوب ،
هب دیـسر  ات  دـمآ  شیپ  یلیمحت  گنج  هلأسم  نیقفانم و  هلأسم  اـهیریگرد و  یپ و  رد  یپ  یـسایس  تـالوحت  دـش و  بیوصت  یـساسا 

.ینونک نامز 

.درک لح  دوخ  نیب  عقاو  رظن  اب  ماما  مه  ار  نآ  هک  دوب  دعب  يربهر  هلأسم  داد ، یم  جنر  ار  ماما  هک  يا  هلأسم 

اهتّیعقاو ناسنا  هک  تسا  نیا  ینیب  عقاو  .تسا  ینیب  عقاو  اهنآ  زا  یکی  تفگ ؛ میهاوخ  ماما  تافص  رد  ام 

.دنک یبایزرا  تسه  هک  روط  نامه  ار  اهتّیعقاو  دنکن و  طیرفت  دنکن ، قارغا  دنکن ، ّولغ  دنیبب و  ار 

نیا امش  دش ، یسایس  ربهر  دیلقت  عجرم  کی  ینامز  رگا  هک  دوب  نیا  شا  هدیقع  يربهر  دروم  رد  ماما ،

، دنراد یتیـصخش  دنراد ، یماقم  دوخ  يارب  کی  ره  دیلقت  عجارم  مریم ، یم  نم  دینک  ضرف  ادرف  دیهدب ، همادا  هشیمه  دیناوت  یمن  ار 
، دننکن لوبق  ای  دنشاب و  هتشادن  ار  یسایس  يربهر  تیحالص  تسا  نکمم  اما 

درگ هرود  لالد  یندرا  نیسح  دنیوگب  دنیایب  هک  دنتسین  نادیم  نیا  درم  هک  همه  .دننک  لوبق  مه  دیابن  دننک ، یمن  لوبق  یـضعب  اعقاو 
هرذ دنیادخ و  هار  دیهش  همه  مییوگب  احیرص  میهدب و  دیهـش  میتسیاب و  مییایب و  نادیم  هب  دیاب  دنیوگب : مه  دعب  ...رتراک  رامعتـسا و 
نیا یک  ات  میراد  نیّفـص  رد  دیهـش  رازه  داـتفه  اـم  هک  دـنتفگ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  فرح  نیا  نیع  .میرادـن  تمادـن  مه  يا 

.دنامب یقاب  ات  دهدب  دیهش  هار  نیا  دیاب  تسا  ادخ  هار  تسه  هک  نیمه  دومرف  میهدب ؟ همادا  ار  گنج 

هدید و لوا  زا  مه  ار  بالقنا  طخ  نیا  تسه و  هیقف  هک  یـسک  دیراذگب  دیـشابن ، ّتیعجرم  هب  دّیقم  امـش  هک  دومرف  یم  لوا  زا  ماما ،
اج ره  هب  هدرک و  ینارنخس  هتفر و  للم  نامزاس  دسانش ، یمار  وا  ایند  هدرک و  یط  ار  لحارم  همه  تسا و  هدیمهف  دنادیم و  هتخانش و 

يور دـیروایب  ار  یناسک  نینچ  امـش  ...درادـن  مه  نالا  هتـشادن و  زیچ  چـیه  هدوبن ، مه  بلط  هاج  بلط و  لام  هدرک ، اـجب  وربآ  هتفر 
ّتیعجرم رکف  هب  راک ،
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میدرک هبرجت  هک  ار  هلأسم  دنچ  دوش و  لیکشت  یساسا  نوناق  ِناگربخ  زا  یسلجم  دیاب  تفگ  تفرگار و  شمیمصت  هرخالاب  .دیشابن 
.داد لیکشت  دوخار  سلجم  نآ  .دنک و  لح  میدیسر  لکشم  هب  و 

ناگربخ سلجم  هب  هام  ود  طقف  اذـهل  تسین ، هدـنز  رتشیب  هامود  ات  هک  دوب  هدرک  ینیب  شیپ  ایوگ  درک ، تلحر  ماـما  ناـمز  نیمه  رد 
هتشاذگ یمومع  يارآ  هب  يرگنزاب  هکنآ  زا  شیپ  یلو  داد ، تلهم  دوخ  بختنم 

هک يرگید  دارفا  هب  ای  تسا و  هدوب  يربهر  ياروش  هب  ناشرظن  رخآ  قیاقد  ات  ناگربخ  هک  میدـید  مه  دـعب  تفر ؛ اـیند  زا  ماـما  دوش 
یمن ربهر  هک  دنـشاب  هتـشادن  ار  يربهر  ّتیحالـص  اما  دـشاب  رتشیب  ناـشلمع  مه  یلیخ  هکنآ  ضرف  هب  دـشاب  رتشیب  ناـشلمع  يردـق 

.دیزیرب رود  ار  اهفرح  نیا  تسیچ ...؟ شا  هدیاف  دوب  رتدایز  ناشنس  ای  ناشملع و  الاح  دریذپ ، یمن  ار  اهنآ  زورما  يایند  ...دنوش 

ِهیَلَعف هماُسا  ِشیَج  نَع  َفَّلَخَت  نَم  : » دومرف درک و  اوق  ّلک  هدنامرف  شگرم  ماگنه  ار  دیز  نب  هماُسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
فّلخت هماسا  شیج  زا  سک  ره  دراد ، ّتیحالـص  مه  وا  تشاد  ّتیحالـص  شردـپ  دومرف  تسا ! ناوج  هماسا  دـنتفگ  یم  هّللا ؛» هَنَعل 

.تسا مالسا  قطنم  نیا  .تسا  نوعلم  دنک 

ناگمه لوبق  دروم  دنتفرگار و  دوخ  میمصت  اهنآ  دش و  ماهلا  ناگربخ  هب  ًهقیقح  دوب ، هچ  ره  الاح 

مینیب یم  کیدزن ، رود و  زا  دنتسناد  یم  ربهر  ار  ماما  هک  یّنس  هچ  هعیش و  هچ  ناملـسم  مدرم  نامه  مینیب  یم  ام  زورماو  تفرگ  رارق 
.دننک یم  مالعا  ار  نآ  دنراد و  ناشیا  يربهر  هب  داقتعا  دننک و  یم  تعیب  وا  ماقم  مئاق  اب  هک 

نیا هک  دشاب  یسک  دیاب  دریگب ، تسد  رد  یمالسا  یسایس و  لئاسم  هبنج  زا  ار  اهناملـسم  روما  مامز  دهاوخ  یم  هک  یـسک  نیاربانب ،
.دشاب هتفر  ار  هار 

هک میوگ  یم  ار  هلمج  کی  طقف  یلو  تسا  ماما  زا  ثحب  ام  هلأسم  منزب ، یفرح  يا  هنماخ  هّللا  هیآ  ترـضح  هرابرد  مهاوخ  یمن  نم 
! اجک هب  ات  تسا  اجک  زا  هر  توافت  دینیبب 

هک میدوب  رفن  هس  ود  دوـب ، هدـش  اـهر  نادـنز  زا  هزاـت  دوـب و  هدـمآ  دهـشم  هب  يا  هنماـخ  هّللا  هیآ  هک  بـالقنا ، زا  شیپ  ياـهلاس  رد 
مهاوخ یم  تفگ  نم  هب  لـبق  زور  دـنچ  يرهطم  ياـقآ  ناـمراوگرزب  قیفر  نیا  هک  دـندرک  لـقن  یناتـساد  ناـشیا  میتفر ، ناشتمدـخ 

مهاوخ یم  تفگ  ارچ ؟ متفگ  منک ! لو  ار  نارهت  مق و  هب  مدرگرب 

ار ام  هک  یتقو  نامه  زا  مدرک  ضرع  نم  منیبب ...! ار  ادـخ  مورب  موش ، صـالخ  هاگـشناد  نارهت و  لـیق  لاـق و  زا  منیبب ! ار  ادـخ  مورب 
.دروخ ناکت  تفر و  ورف  رکف  رد  ناشیا  میدید ؛ ار  ادخ  دندرب  نادنز  هب  دنتفرگ و 

هیـضیف و هسردم  لخاد  ادخ  دیوگب  تساوخ  یم  دنیب  یم  ار  ادخ  ادخ ، يارب  دوش  یم  صلاخ  هک  دیآ  یم  شیپ  یتلاح  ناسنا ! يارب 
گنج نادیم  رد  تسا ، اهنادنز  لخاد  ادخ  تسین ، اهنآ  هفسلف و  سرد 

.درک مهاوخ  ضرع  هک  دوب  هدناوخ  مه  ماما  دوب ، هدناوخ  ناشیا  ار  سرد  نیا  تسا  تداهش  نادیم  رد  تسا ،
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ماما تازایتما 

دـندوب و هداد  وا  هب  ار  تازایتما  نآ  دوب ، هدـش  صَلُخم  دـبع  نوچ  ای  دوب  هدرک  ادـخ  صّلخم  دـبع  ار  وا  تشاد و  ماما  هک  یتازاـیتما 
؛ میرامـشب مییایب  اعقاو  تسیچ ؟ تازایتما  نآ  درک ؛ قفوم  ار  وا  هک  دوب  اهنامه  درک و  تیبثت  ار  وا  يربهر  تیحالـص  هک  دوب  اـهنامه 

: دراد دوجو  يرایسب  بلاطم  کی  ره  رد  هک  مدرک  هصالخ  ناونع  رد 12  ار  اهنآ  نم 

ایآ هک  ما  هدرک  هراختسا  نم  تفگ : یم  لوا  یـساسا  نوناق  دروم  رد  املع  زا  یکی  دوب : مّمـصم  تشاد و  صخـشم  فده  ماما  لوا ،
دییایب هک  دیتسه  نادیم  درم  رگا  دنک ، یمن  تسرد  هراختـسا  ار  یـساسا  نوناق  نزن ، ار  اهفرح  نیا  متفگ  وا  هب  مهدن ؟ ای  مهدـب  يأر 

دیاب ربهر  مینک ! یم  بیوصت  یـساسا  نوناق  ام  هک  دیراد  راک  هچ  ناتراک ، بقع  دیورب  دیـشکب و  رـس  هب  ار  ابع  دیتسین  رگا  نادیم و 
ِهِّبَر نِم  ِهَیلإ  َلِزنأ  اِمب  ُلوسَّرلا  َنَمآ  : » دـهدن هار  دوخ  هب  دـیدرت  دـشاب  هتـشاد  ناـمیا  فدـه  نآ  هب  دـشاب و  هداد  صیخـشت  ار  فدـه 

«. (1) ...هّللِاب َنَمآ  ٌلُک  َنُونِمؤُملاَو 

هزوح اب  هک  تسناد  یم  وا  تفرگ ، یم  رظن  رد  ار  تاـناکما  دوب ، نیب  عقاو  دوب ، نشور  دوب ، رایـشه  فدـه  هب  ندیـسر  هار  رد  ماـما ،
دومن انشآ  یمالسا  ینابم  اب  درک و  تیبرت  ار  بّذهم  رکفنـشور و  راکادف  ناوج و  لسن  کی  دیاب  درک ؛ مایق  ناوت  یمن  لبق  لاس  یس 

دودـح 30-25 یط  .درک  مایق  ناوت  یمن  دوشن  راک  نیا  ات  .تفگ  اهنآ  شوگ  هب  ار  ینتفگن  رارـسا  تخومآ ، اهنآ  هب  ار  یعقاو  هقف  و 
، درک تیبرت  ار  ناشیا  ماما  دـینیب ، یم  امـش  هک  ار  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  نیا  دومن ؛ تیبرت  ار  لسن  نیا  درک و  ار  راـک  نیا  لاـس 
دـینکب و دـیاب  هچ  هک  هداد  ناشدای  هدرک و  تلالد  ار  اهنیا  ماما  .دوب  ماما  طخ  رد  یلو  دوب  رتمک  ام  زا  شّنـس  دوب ، هبلط  کی  ناـشیا 

.درک مایق  ماجنارس  دومن و  نانیمطا  اهنآ  هب  درک و  شیامزآ  ییاسانشار و  نانآ  دعب 

تامدقم ندید  كرادـت  تاناکما و  ندرک  مهارف  ینیب و  عقاو  تسرد و  شنیب  يرایـشه و  صخـشم و  فدـه  مدـق ، نیلوا  نیاربانب ،
یتاّیصوصخ کی  نم  هراب  نیمه  رد  .ندرک  عورش  ار  هزرابم  دعب  راک و 

..؟ ریخ ای  تسا  هدش  هجوتم  مه  يرگید  ایآ  هک  مناد  یمن  مدش  هجوتم  ار 

دوجوم تردق  دیاب  لوا  تسا ، موجه  لوا  دنک ؟ راک  هچ  دیاب  دنک  عورش  ار  هزرابم  دهاوخ  یم  هک  ماما 

یلخاد حطـس  رد  هچ  ماما  هشیمه  .دوش  ادیپ  تموکح  يارب  هنیمز  دیاب  دننک ، تسرد  ار  یـساسا  نوناق  دنیآ  یمن  هک  لوا  دیبوک ، ار 
تـسخن دیایب  هک  درک  یمن  لزنت  هاش  زا  دیبوک و  یم  ار  وا  دوب  هاش  ات  ناریا  رد  دـیبوک ، یم  ار  سأر  نآ  یللملا  نیب  حطـس  رد  هچ  و 

.دوب سأر  نوچ  هاش ، طقف  دبوکب ، ار  ریزو 

سیلگنا و مه  راب  کی  دیاش  یّتح  .دـبوک  یم  ار  يروروش  اکیرمآ و  دـنک  یم  عورـش  ار  هزرابم  یللملا  نیب  حطـس  رد  هک  مه  یتقو 
هن  » هلأسم تسا و  برغ  بطق  کی  قرـش و  بطق  کی  طـقف  اهتردـقربا  .دـنعرف و  اـهنیا  هک  نیا  يارب  .دروآ  یمن  ناـبز  هب  ار  هسنارف 

نامه هب  بطق  ود  نیا  هب  درک و  حرطم  ار  یبرغ » هن  یقرش و 
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وا رگا  دزادرپن ؛ گرب  خاش و  هب  هک  تسا  هزراـبم  شور  نیا  دـیبوک ، یم  ار  وا  رتراـک و  درب  یم  مسا  یتح  درک ، یم  هلمح  شـسأر 
کی نارگنهآ  هک  روط  نامه  دش ؛ یم  میـسقت  تشاد  هک  ییورین  دبوکب  ار  سلجم  لیکو  نآ  ریزو ، نآ  رادناتـسا ، نیا  تساوخ  یم 

هطقن کی  رد  مهار  کتپ  دنبوک و  یم  یپ  رد  یپ  ار  هطقن 

نات هبرض  دیهاوخب  رگا  میبوکب  ار  شرـس  نامه  دیاب  ار  رام  .دوش  هدیبوک  دیاب  تسا  یلـصا  ياج  هک  اجنامه  هک  نیا  يارب  دننز  یم 
رگراک مه  شندب  رب  دوشن و  هل  شرس  تسا  نکمم  دینک  شخپ  وا  ندب  هب  ار 

.اهیریگ فده  يارب  تسا  تایصوصخ  زا  یکی  نیا  .تسین 

نیا هک  تفگ  یم  هشیمه  تشاد ، تسرد  یباـیزرا  ماـما  اـهنآ : تسرد  یباـیزرا  ناریا و  ناـهج و  یـسایس  عاـضوا  زا  یهاـگآ  مود ،
ام رگا  دینیب ؛ یم  امـش  ار  هاش  نیمه  تفگ  یم  دننک ، یم  رارف  نادیم  زا  مینک  هلمح  حیحـص  تروص  هب  ام  رگا  دنا ، یلاشوپ  اهتردـق 

اهتردق نیا  اب  هک  دریگن  نات  همهاو  امـش  درب ، یم  رد  تمالـس  هب  ار  شناج  طقف  دنک  یم  رارف  نادیم  زا  وا  میدرک ، عورـش  ار  موجه 
ناشلوپ تسا  کیدزن  هک  دندید  یتقو  دنراد  وا  زا  لام  عمط  لوپ و  دیما  هک  دنتسه  یتقو  ات  دنا  هتفرگ  ار  وا  رود  هک  اهنآ  مینکب ، هچ 

.روط نیمه  مه  اکیرمآ  دنک ؛ یم  یلاخ  ار  نادیم  مه  وا  دوخ  دننک ، یم  یلاخ  ار  وا  فارطا  دوش  عطق 

اهنآ تَُّهبُا  دشاب ، هتخانش  ار  ناهج  ناربهر  دشاب ، هتخانـش  ار  مدرم  دشاب و  هاگآ  ناهج  عاضوا  زا  دیاب  ربهر  هک  تسا  نآ  مهم  هلأسم 
نآلا هک  میدرک  یم  لایخ  میدـید  یم  هک  ناژآ  کی  دـنتفگ  یم  ناژآ  اهنابـساپ  هب  میدوب  هچب  یتقو  اـم  هک  روط  ناـمه  .دریگن  ار  وا 

ياـهروشک نارـس  نیمه  .دـنراد  همهاو  ًالـصا  دـنناد ، یم  اـیند  ناژآ  ار  يوروش  اـکیرمآ و  اـیند ، مدرم  عون  .دـنریگ  یم  ار  اـم  حور 
ياهروشک زا  یکی  زا  تشگزاب  زا  سپ  يا  هنماخ  هّللا  تیآ  ترـضح  .دنـسرت  یم  اکیرمآ  زا  اهنیا  دنتـسه ، روط  نیمه  مه  یمالـسا 

مهد کی  نم  رگا  دـینک  یم  اکیرمآ  هب  موجه  امـش  هک  روط  نیا  تفگ : یم  نم  هب  اهنآ  نارـس  زا  یکی  هک  دـندومرف : یم  ییاقیرفآ 
.دینک موجه  دیناوت  یم  هک  دینادب  ردق  ار  نیا  امش  متسین ! اجنیا  ادرف  منکب  ار  موجه  نیا 

تسرد یبایزرا  دیبوک و  یم  ار  اهنآ  دنتسه ، قرش  برغ و  تردق  ود  همه  سأر  رد  اهروشک و  نارـس  هک  تسناد  یم  ماما  نیاربانب ،
.تشاد

حرش دیاب  مهد  حرش  مهاوخب  ار  نیا  رگا  دروآ ، یمن  شروی  راب  کی  ماگب : ماگ  مادقا  موس ،

: هنومن کی  .درمش  یم  منتغم  ار  اهتصرف  و  درک ، یم  عقوم  هب  مادقا  تفر ، یم  شیپ  ماگب  ماگ  .مهدب  ار  بالقنا  تفرشیپ 

تافو زور  ام  هک  دنتفگ  ناشیا  دوب ، هدمآ  دهـشم  هب  يرظتنم  هّللا  تیآ  هّیـضیف ، هسردم  هب  اهودناموک  شروی  زا  دـعب  دادرخ ، رد 15 
اهودناموک دوب  اپ  رب  يرادازع  سلجم  هک  هّیـضیف  هسردم  رد  هک  دندروآ  ربخ  میدوب ، ماما  تمدخ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

مه ار  يا  هدع  دندرک و  ترپ  ماب  تشپ  يالاب  زا  ار  اهنآ  زا  يا  هدع  دـندز و  ار  اه  هبلط  هدرک و  یمخز  ار  مدرم  دـنآ و  هدرک  موجه 
.دنک عافد  شدوخ  زا  دناوت  یمن  شراک  نیا  ربارب  رد  رگید  درک ، دـنکب  دـیابن  هاش  هک  ار  يراک  دـندومرف : ماما  هبترم  کی  دنتـشک !

عافد ناشدوخ  زا  دنتساوخ  هچ  ره  هک  دومن  هدافتسا  نایرج  نیا  زا  نانچ  درک و  گرزب  ار  هلأسم  نیا  نانچ  داد و  هیمالعا  ماما ،
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رد .درک و  ار  هدافتسا  تیاهن  ارجام  نآ  زا  ماما  .دشن  دنراذگب ، شوپرس  نآ  رب  دنا  هدرک  تسرد  دوخ  يارب  هک  ار  یگنن  نیا  دننک و 
ایند دـندوب ، هدـش  جـیگ  یلکب  هک  دوب  یپ  رد  یپ  نانچ  اه  هبرـض  یهاگ  دز ، یم  ار  هبرـض  اـجب  تسرد و  نینچمه  رگید  ياهتـصرف 
دوب سانش  عقوم  تخس  ماما  دنکب ! راک  هچ  یپایپ  ياه  هبرـض  نیا  لباقم  رد  تسناد  یمن  ایند  بالقنا  لوا  نامه  رد  دوب ! هدش  جیگ 

.درمش یم  منتغم  ار  اهتصرف  و 

هن رگید  تسا  یهلا  فیلکت  هک  داد  یم  صیخـشت  رگا  رگید ؛ زیچ  چیه  هظحالم  نودـب  یهلا  فیلکت  هب  لمع  اوقت : تیاعر  مراهچ ،
یب اب  هزرابم  هلأسم  رد  میدـید ؛ ار  نیا  هنومن  اهراب  ام  دیـسرت و  یم  هرخـسم  لاجنج و  راج و  زا  هن  داد و  یم  شوگ  یـسک  فرح  هب 

دارفا زا  یخرب  مه  ناریا  لخاد  رد  یّتح  شیاوتف  مایق و  يدـشر ، ناملـس  دروم  رد  اـی  بـالقنا و  لـیاوا  رد  یباجحدـب  اـی  یباـجح و 
یتسرپ هنهک  هبار  ام  ایند  تسین ، بوخ  ام  يارب  نیا  دنتفگ : یم  دننک و  لّمحت  دنتـسناوت  یمن  دوب و  هداد  ناکتار  یبالقنا  رکفنـشور 

اب میدـید  دومرف و  تیامح  مه  ادـخ  درک و  مادـقا  دوب  هداد  صیخـشتار  فیلکت  نوچ  ماما  یلو  .دـنک  یم  یمر  هنـالهاج  بّصعت  و 
یّنس مه  دندوب و  هعیـش  مه  اهنیا  .تخادنا  هار  هب  ناتـسلگنا  هلاس  تسیود  رامعتـسا  زکرم  رد  ار  يرفن  تیعمج 200000  اوتف  نیمه 
ياه هنومن  زا  یکی  دوخ  مه  نیمه  تسا ؛ هدوب  نانچ  نینچ و  ام  ربمغیپ  دنیوگ  یم  دنیآ  یم  هک  دوب  هدروخ  رب  ناشتریغ  گر  هب  هک 

رارق وا  رس  تشپ  رد  نیملسم  مامت  دنزب  ار  هبرض  دوخ  یخیرات  ياوتف  اب  اجنیا  رد  رگا  هک  تسناد  ماما  .دوب  تصرف  مانتغا  زراب 

ماما یلو  دندوب  هدناوخن  ار  اهسرد  نیا  ...دندیمهفن  اعقاو  دیمهفن ، كرتشم  رازاب  دیمهفن ، ایند  ار  بلطم  نیمه  دنتفرگ ! دنریگ و  یم 
.دوب هداد  صیخشت  ار  فیلکت  نوچ  درک  لمع  دوب و  هدناوخ 

تکرح بّدؤم  هزیکاپ و  شیگدـنز ...، رد  شـسابل ، رد  شراتفگ ، رد  شراتفر ، رد  یمالـسا : ننـس  قالخا و  بادآ و  تیاعر  مجنپ ،
هک دش  یم  مرح  دراو  بش  ره  تعاس 10  اهبش  فجن  رد  درک ؛ یم 

سونایقا ردـق  هب  ماما  شتامارتحا ، اهدـیدزاب و  دـید و  نارگید  اب  شراتفر  .دـندرک  یم  میظنت  وا  دورو  اب  ار  اـهتعاس  مدرم  زا  یـضعب 
رکف تفگ ، یمن  يزیچ  یلو  تشاد  لد  نوخ  نایناحور  زا  یضعب  تسد  زا  سلطا 

! تفگن درب و  روگ  هب  شدوخ  اب  ار  اـهلد  نوخ  نیا  .ددرگ  یم  رب  ّتیناـحور  زا  ناـشرظن  مدرم  دـنوشب  بارخ  اـهنآ  رگا  هک  درک  یم 
دندرک یم  هابتشا  یلو  دندوب  كاپ  هک  يدارفا  زا  روط  هچ  هک  مراد  اهناتساد  نم  .درک  یم  تیاعر  یلیخ  ار  یمالـسا  ننـس  قالخا و 
هابتـشا هداتفا  جـک  ـالاح  درادـن ، ءوس  رظن  تسا ، یبوخ  مدآ  تسا ، نیا  شا  هدـیقع  هدرک ، هابتـشا  نیا  تفگ  یم  درک ، یم  تیاـمح 

.تسا هدرک 

هدرک تیبرت  هک  یناسک  نآ  هب  ار  دامتعا  ِتیاهن  دوب : لباقتم  دامتعا  نیا  مدرم و  هب  مه  تشاد و  داـمتعا  شناراـی  هب  مه  ماـما  مشش ،
فص کی  رد  ار  یمالسا  تّما  ناریا و  مدرم  درک ، ادیپ  هعـسوت  لباقتم  دامتعا  نیا  مک  مک  دعب  دنتـشاد ، وا  هب  مه  اهنآ  تشاد و  دوب 

مک دامتعا  نیا  دروآ و  یم  دامتعا  افص  نیا  تشاد و  افص  .دوب  وا  یسدق  سفن  كاپ و  لد  نامه  دامتعا ، نآ  أشنم  داد و  رارق  دحاو 
.دوش یم  لیدبت  لباقتم  دامتعا  هب  مک 

ربهر دناوت  یمن  یسک  ره  يربهر : يارب  مزال  تبالص  تعاجش و  یحور و  تردق  متفه ،
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: منک ضرع  ار  ینایرج  نم  دوش ؛

نیدـهتجم زا  یکی  هک  مق  هّیملع  هزوح  سـسؤم  يدزی ، يریاح  میرکلادـبع  خیـش  جاح  هّللا  هیآ  موحرم  هک  درک  یم  لـقن  یـصخش 
نآ دوب  هّیضیف  هسردم  يالاب  هقبط  نتخاس  لوغشم  دوب ، گرزب 

رد دوب  زرابم  ياملع  ءزج  هک  شنادرگاش  زا  یکی  دوب ! هدروآ  دوجو  هب  مالـسا  يارب  ناخاضر  هک  ییاهیراتفرگ  ترارم و  هچ  اب  مه 
: تفگ اجنآ 

تسا ناریو  تسب  ياپ  زا  هناخ 

تسا ناویا  شقن  رکف  رد  هجاوخ 

هچ میناد  یم  ینعی  وسرت ! متـسه و  يدزی  نم  اما  تسا ، وت  اب  قح  تفگ  درک و  یهاگن  دینـش ، میرکلادبع  خیـش  جاح  ار  نخـس  نیا 
ینیمخ ماما  خـساپ  رد  هک  تسا  فورعم  نک ! نوریب  ناریا  زا  ار  ردـلق  درم  نیا  نک و  ماـیق  ییوگب  یهاوخ  یم  ییوگب ؛ یهاوخ  یم 

هتشر راذگب  ار  ام  تفگ : یم 

.نکب یهاوخ  یم  يراک  ره  دنداد  وت  شودب  ار  مَلَع  یتقو  .میسیرب  ار  نامدوخ 

«، (1) ُهََتلاسِر ُلَعجَی  ُثیَح  ُمَلعَا    ُ هّللا  » دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تسناوت  یمن  سک  چیه  دنک ، مایق  دناوت  یمن  یـسک  ره 
.دنهد یمن  یسک  ره  هب  ار  تلاسر  نیا 

دوب نیا  شیاهتعاجش  هلمج  زا  دوب ، اهیرگاشفا  نیمه  شیاهتعاجـش  هلمج  زا  و  تشاد ، ار  ّتیعطاق  تبالـص و  تعاجـش و  نیا  ماما ،
یناسک هب  بالقنا  زاـغآ  رد  اـم  دومرف  اـنلع  مدرک ، هابتـشا  تفگ  یم  اـنلع  تسا ، هابتـشا  دـیمهف  یم  دوب و  هتفر  هک  ار  یهار  رگا  هک 

.میروخ یم  هبرض  میراد  نامدامتعا  نیا  زا  تسه  هک  زونه  میدرک و  دامتعا 

ام ما ، هتفگ  مه  یفرح  ناش  هرابرد  مدرک ، دامتعا  اه  نآ  هب  نم  دـندش و  کیدزن  نم  هب  یناـسک  هک  تسا  هدومرف  شا  همانتّیـصو  رد 
.میدرک هابتشا  میرادن ، ربخ  مه  اهنطاب  زا  میتسین ، موصعم  هک 

یم ءایلوا  هراـبرد  نآرق  .تسا  تعاجـش  نیمه  ...تسا  هتفگ  هچ  نـالف  هراـبرد  هک  دنـشکب  تلم  خر  هب  ار  اهفعـض  هطقن  اـهنآ  ـالاح 
یمن ار  وا  زگره  نیگمهـس  ياهداب  دـنت  تفر  یم  ماـما  هک  ار  یهار  «. (2) نُونَزحَی مُهالَو  مِهیَلَع  ٌفوَخال    ِ هّللا َءایلوَا  َّنِا  ـالَا   » دـیوگ

شرسپ هک  یماگنه  هک  دوب  عاجش  ردق  نآ  دوب ؛ فِصاوَعلا » ُهُکِّرُحتال  خِساّرلا  ِلَبَجلاَک  ُنِمؤُملَا   » لماک قادصم  تقیقح  رد  دینازرل و 
ار اهتبیصم  نیا  دراد  یم  رب  ماگ  نآ  رد  هدرک و  عورـش  هک  ار  یهار  دوب  هدرک  رکف  درکن ! هیرگ  دنداد  ربخ  وا  هب  دندرک و  دیهـش  ار 

شتعاجش درک ، یمن  ادیپ  تمادن  دشاب ، هدرک  لمع  دوخ  یهلا  هفیظو  هب  ات  دنک  تماقتسا  دیاب  دراد و  هارمه 

.دوب نُونَزحَی » مُهالَو  مِهیَلَع  ٌفوَخال    ِ هّللا َءایلوَا  َّنِا  الَا   » لماک قادصم 
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رخآ ات  هقف  رد  دوب ، هتفر  ار  اههار  همه  مالسا : یقالخا  یفـسلف و  يداقتعا و  یهقف و  ینابم  لوصا و  هب  مامت  تریـصب  ملع و  متـشه ،
نارگید هک  ار  یتاحالطـصا  نآ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هن  نارگید ، زا  رتشیب  میوگ  یم  هک  نیا  نارگید -  زا  رتـشیب  دوب -  هتفر  شیپ 

زا ار  هقف  دـیاب  هک  درک  یم  رکف  وا  دوـب ، هدرک  كرد  رتـهب  ار  تالکـشم  تـشاد ، رتـشیب  تریـصب  ریخ ، دـنادب ؛ رتـشیب  وا  دـنناد  یم 
ياهسابل
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ار ریخا  ِلاسدـص  ياه  هلاسر  امـش  درک ! ایحا  ار  هدـش  شومارف  ثحابم  دـشاب ، لمع  لباق  ات  دروآ  رد  دـنا  هدرک  شنت  هب  هک  یفاضا 
هب رما  ثحب  اـم  ناـمز  رد  هک  یـسک  نیلوا  درادـن ؛ مه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ثـحب  درادـن ، هـک  داـهج  ثـحب  دـینک ، هاـگن 

هقباـس ًالـصا  هک  ار  یلیاـسم  عورف و  دـینیبب ، ار  هلیـسولا » ریرحت   » .دوـب ماـما  درک  حرطم  هّیلمع  هلاـسر  رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
، دننک ییانتعا  یب  اهنآ  هب  دیاب  مه  مدرم  تسا ! مارح  ناشقوقح  دننک  یم  راک  فاقوا  رد  هک  ییاهدنوخآ  ًالثم  هدرک ، حرطم  تشادن 

.دندرک يوریپ  نارگید  مه  دعب  هتبلا  اهثحب ؛ لیبق  نیا  زا  و  موش ؛ دصاقم  يارجا  يارب  دندوب  هدرک  مادختسا  ار  اهنآ  نوچ 

عوضوم کـی  فورعم  هب  رما  دـنتفگ  یم  هک  دـمآ  یم  رد  يا  هلاـسر  ادرف  درک  یم  اـهر  ار  روـما  نیا  ماـما  رگا  هک  تسا  نیا  هلأـسم 
.درادن هقف  هب  یطبر  دیراذگب ، رانک  تسا  یقالخا 

اما درکن  رگا  درک و  یم  حرطم  هّیلمع  هلاسر  رد  مهار  داهج  هلأسم  تشاد  یم  همادا  ماما  یگدنز  رگا 

.داد ناشن  ار  داهج  هار  ًالمع 

هک ییاهیرظن  گنت  نیا  نیملسم : هعماج  تدحو  یمالسا و  تدحو  هب  نداد  تیمها  مهن ،

یم تموکح  اهنآ  رب  درک و  یگدـنز  مدرم  نامه  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوش ! یمن  هک  رتغاد  شآ  زا  هساـک  تشادـن ؛ وا  دـنراد  بلغا 
دـندوب و نیبشوخ  لبق  يافلخ  هب  هک  تسا  مولعم  ناشلاح  حرـش  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ناکیدزن  یتح  دـندوب ، یّنـس  ارثکا  اـهنآ  درک ،

تردـق تیاهن  رد  شنانمـشد  اب  درک ، ارادـم  مالـسلا  هیلع  یلع  مدرم  نیمه  اـب  دـنک ، داـقتنا  اـفلخ  زا  ناـنآ  دزن  تسناوت  یمن  یـسک 
هیواعم وا  نمشد  اب  شباکر  رد  مدرم  نیمه  دیگنج و 

نکر کی  تسا ، لصا  کی  تدحو ، دومرف : یم  درک و  ظفحار  یمالسا  تدحو  نیاربانب ، دندیگنج ! یم 

ِدیحوَتَو ِدـیحوَتلا  ِهِملَک  ِنیَتَملِک  یلع  ُمالـسِالا  َِیُنب  : » تفگ یم  هک  زرابم  رکفنـشور  ملاع  نآ  اطغلا  فشاـک  موحرم  لوق  هب  و  تسا ،
.تسا لصا  کی  مه  هملک  دیحوت  مالسا ، رد  تسا ، لصا  کی  دیحوت  هک  روط  نامه  هِملَکلا .»

.دلسگب مه  زا  ار  اهنآ  تدحو  دیابن  یبهذم  تافالتخا  دنشاب ، هتشاد  ربهر  کی  دنشاب و  تَُّما  کی  دنـشاب ، تسدکی  دیاب  ناناملـسم 
یلو دـینکب  هظعوم  دـینکب ، لالدتـسا  هتبلا  مینادرگرب ، روز  هب  نآ  زا  ار  وا  میناوت  یمن  ام  هک  دراد  یبهذـم  کی  وا  دـشاب ، دـیراذگب 

ناملسم وا  تسا  بهذم  نآ  ياراد  هک  نونکا 

رازه دصیـس  تسیود  نیا  دندرک ، دامتعا  مه  اهنآ  اعقاو  درک ؛ دامتعا  وا  هب  تفریذپ و  ار  وا  ناملـسم  کی  ناونع  هب  دـیاب  دـشاب ، یم 
، دنتسین هعیش  هک  همه  دننک  یم  ییامیپ  هار  جراخ  رد  هک  رفن  نویلیم  کی  ای  رفن 

زا نیا  تشاد ؛ ار  رظن  نیمه  مه  وا  دوخ  تسا ، مالسا  ربهر  ماما  هک  هدش  ناشرواب  دنناملسم ،

وا تشاد ، بالقنا  رگید  ياهحانج  رد  ناریا و  لخاد  رد  ار  ینیب  عقاو  نیا  دوب و  وا  تایصوصخ 
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مه تخاون و  کی  دـیایب ؛ نوریب  گنر  کی  دـنزر  یم  نآ  رد  هچ  ره  هک  يزرگنر  مُخ  کی  لـثم  ار  همه  دوش  یمن  هک  تسناد  یم 
تفریذپ دیاب  ار  اهنیا  همه  دنیآ ، یم  رد  راک  زا  فلتخم  ياههورگ  هجیتن  رد  تسا و  فلتخم  ناش  هقیلـس  هشیدنا و  دارفا ، دومن  رکف 

، دینکن فالتخا  هیلوا  لوصا  رد  امش  هک  درک : هیصوت  اهنآ  هب  و 
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هک يدح  ات  اما  دینک  ثحب  مه  اب  دینیـشنب  یئزج  لئاسم  رد  دینکن ؛ ندوب  یبالقنا  ّدض  هب  یمرار  رگیدکی  دـینزن ، همطل  رگیدـکی  هب 
روشنم .تسین  زیاج  رگید  دورب  نیب  زا  لوصا  هک  دـنزب  نماد  ار  ییارگ  نایرج  يروط  دـشاب  هتـساوخ  یـسک  رگا  .دوش  ظفح  لوصا 

.داد میهاوخ  همادا  ار  هار  نیمه  مه  ام  هّللاءاشنا  دنک و  یم  نایب  ار  فلتخم  ياهحانج  يراکمه  عون  نیا  هدودحم  يردارب ،

تفگ یم  وا  .دوب  ریذپان  یتشآ  ماما  بالقنا : لوصا  رس  رب  تماقتسا  اهتردق و  ربارب  رد  يریذپان  یتشآ  یتخسرس و  ّتیعطاق و  مهد ،
نآرق هک  تسا  يرما  نامه  نیا  درک ، ادف  ار  لوصا  دیابن 

نیا دیابن  یتمیق  چیه  هب  هک  تسا  ام  يداصتقا  لالقتسا  یـسایس و  لالقتـسا  اهنآ  زا  یکی  .تسا  هدومرف  نایب  اررکم  ربمغیپ  هب  تبـسن 
ضامغا لباق  تسین ، هلماعم  لباق  رما  نیا  یتمیق ! چیه  هب  دورب ؛ نیب  زا  یبهذـم  یگنهرف و  لالقتـسا  يداصتقا و  یـسایس و  لالقتـسا 

یتـقو هک  دوـب  هدـمآ  تواـضق  رما  هب  عـجار  همانتیـصو  نیمه  رد  .درک  یم  ضاـمغا  یلیخ  تاـیئزج ، رد  ماـما  لاـح  نیع  رد  تسین !
یم تیبرت  نادـقوقح  نمؤم و  تاضق  هلـسلس  کی  يدوزب  هّللاءاـشنا  مینک ، یم  اـفتکا  تسه  هک  يرادـقم  نیمه  هب  تسین  تاـناکما 

...مینک

طقف دییوگ ؟ یمن  ارچ  دوش  یم  ماجنا  هک  یحیحص  ياهراک  هدرک ، نانچ  ارچ  ریزو  نآ  هک  دیریگن  داریا 

یم لوبق  هتبلا  .درک  یم  ضامغا  تایئزج  غورف و  رد  یهاگ  دیجنس و  یم  ار  تایعقاو  وا  دیراذگ ؟ یم  تشگنا  ار  صقن  ياج  نامه 
: درک ادف  ار  بالقنا  دیابن  یئزج  صقن  نینچ  کی  يارب  دومرف  یم  اما  تسین ، تسرد  راک  هک  درک 

، ریخ دنهد ؟ یم  امش  تسد  ار  راک  دورب  نیب  زا  بالقنا  نیا  رگا  دینک  یم  رکف  امـش  دینک ! یم  هلمح  بالقنا  نیا  هب  هک  ینایاقآ  يا 
مسا نونکا  رگا  دنسانش ! یمن  ار  امـش  رگید  زور  نآ  هک  دروآ  یم  راک  رـس  رب  ار  یتموکح  دنک و  یم  اتدوک  یبرغ  ای  یقرـش  بطق 

ار بالقنا  نیا  ردق  تسا  روط  نیا  هک  الاح  سپ  دینزب ! فرح  دنراذگ  یمن  دیـشاب ! دنراذگ  یمن  ًالـصا  زور  نآ  دوش  یم  هدرب  امش 
، ... دـینزن قن  ردـق  نیا  دـینکن ، ییوجبیع  ردـق  نیا  دـینکن ، یتحاراـن  راـهظا  ردـق  نیا  .دـینادب  هدرک  يراـیبآ  ار  نآ  ادهـش  نوخ  هک 
دورب نیب  زا  بالقنا  دیاب  هک  دینکن  يراشفاپ  دوش  یمن  رگا  اما  دینکب ... ، حیحـص  ییامنهار  دیهدب ، رکذت  دینکب ، هیـصوت  دـییوگب ،

زا یضعب  رد  اریز  دوب  روط  نیا  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دوخ  .تسا  هدش  هرداصم  شلام  تهج  یب  صخـش  نالف  نوچ 
یم درک و  یمن  لزع  ار  وا  یلو  داد  یم  هید  درک و  یم  رافغتـسا  دوـب ، هتـشک  ار  یناـسک  رکـشل ، هدـنامرف  تهج ، نودـب  هک  اـهگنج 

ار لوصا  .دوش  یمن  نیا  زج  تسا و  تکلمم  هرادا  شور  نامه  نیا  مراد ؛ دهاش  یلیخ  نم  .دشاب  دـیاب  دـیآ و  یم  راک  وا  زا  دومرف :
هلماعم نآ  رس  رب  دیبسچ و  دیاب 

«. (1) اهَعسُوِالا اسفَن    ُ هّللا ُفِّلَُکی  ال   » تسین يا  هراچ  دشن  رگا  اما  درک ، لمع  دیاب  تسا  نکمم  هک  ییاج  ات  ار  تایئزج  یلو  درکن 

ینوکسم هناخ  نامه  زج  ماما  دنتفگ  یم  زورما  تاّیدام : هب  ایند و  هب  هقالع  مدع  دهز و  مهدزای ،
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شوخ مظنم و  یلیخ  ماما ، .دوب  يا  هراجا  مه  نارامج  هناخ  .دیهدب  تاداس  مهس  ار  اهشرف  تسا  هدومرف  درادن و  زیچ  چیه  رگید  مق 
ّتیناحور هک  تشاد  رارصا  تفریذپ ، یمن  ار  ایند  قرب  قرز و  اما  دوب ؛ سابل 

ظفح دنا  هتـشاذگ  ار  شـساسا  ایبنا  هک  یگداس  نیمه  دیاب  دـنرخب و  ناشدوخ  هب  ار  قرب  قرز و  دـیابن  دـیایب  ناشریگ  لوپ  مه  رگا 
کی ورگ  رد  مدنگ  عاص  دنچ  ربارب  رد  دیـشوپ  یم  اهگنج  رد  هک  ار  یهرز  نآ  تفر ، ایند  زا  یتقو  مالـسا  ربمغیپ  دنیوگ  یم  دـننک !

.دوب روط  نیمه  مهمالسلا  هیلع  یلع  درک ، یگدنز  نینچ  ماما  دوب ! يدوهی  رفن 

هک دشاب  هتشاد  ورب  ایب و  تالیکشت و  دنک و  تسرد  رصق  دهاوخب  یمالسا  ربهر  رگا  تسا ، مالـسا  يربهر  طیارـش  ءزج  شور ، نیا 
یم هد  نیا  زا  تشادن ، یگدنز  تشادن ، هناخ  حیـسم  درادن ، حیـسم  یگدـنز  هب  یتهابـش  چـیه  پاپ  یگدـنز  نونکا  پاپ ؛ دوش  یم 

...مدید ار  ناکیتاو  متفر  نم  .دنا  هدرک  تسرد  یهاگتسد  هچ  اهنیا  دنیبب  الاح  شدوخ ؛ لثم  يراوح  يا  هدع  اب  هد  نآ  هب  تفر 

هتفرگ دهعت  نیملـسم  همئا  ناربهر و  زا  دنوادخ  دومرف : دیراد ؟ امـش  هک  تسا  يا  یگدنز  هچ  نیا  دـنتفگ : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب 
.دننک هرادا  ار  ناشتکلمم  دنناوتب  ات  دننک  یگدنز  دارفا  نیرت  تسپ  لثم  دیاب  هک 

.تسا يربهر  طیارش  ءزج  نیا  دشابن و  شیگدنز  رد  تافیرشت ، هک  دوب  دّیقم  ماما  اذل 

ماما بش ، ياه  همین  ِتاداـبع  رد  و  شیاهینارنخـس ، اـهمایپ و  رد  شناـیب ، رد  وا : زا  تناعتـسا  ادـخ و  هب  داـمتعا  لّـکوت و  مهدزاود ،
یم هیـصوت  همه  هب  درکن و  كرت  ار  هضور  ترایز و  اعد ، حـیتافم ، بش ، زامن  .درک  یمن  كرت  گرم  مد  اـت  ار  یّبحتـسم  تاداـبع 
ریـس تدابع  زا  دوب  غراف  اهیراتفرگ  زا  داد و  یم  رمع  وا  هب  ادخ  رگید  لاس  دص  رگا  دوب ؛ ادـخ  قشاع  درم  کی  تقیقح  رد  وا  .درک 

يرادقم نآ  داد ، ماجنا  یگتـسیاش  لامک  رد  ار  شا  هفیظو  تفر  ایند  زا  یتقو  ات  دوب و  یهلا  ءایلوا  زا  دوب ، گرزب  یفراع  دـش ؛ یمن 
حتَفلاَو   ِ هّللاُرصَن َءاج  اِذا   » دومرف ربمغیپ  هب  لاعتم  يادخ  هک  روط  نامه  درک ؛ رافغتسا  ادخ  زا  دوب  هتفاین  قیفوت  هک  مه  ار 

درک رافغتسا  مه  وا  دیسر ؛ نایاپ  هب  راک  « (1) اباّوَت َناَک  ُهَّنِا  ُهرِفغَتساَو  کِّبَر  ِدمَِحب  حِّبَسَف  اجاوفَا    ِ هّللا ِنید  ِیف  َنُولُخْدَی  َساّنلا  َتیَأَرَو 
یـسفن مارآ و  یحور  اـب  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  .دنـشخبب و  تسا  هدـش  يریـصقت  اـی  روـصق و  رگا  هک  تساوـخ  رذـع  مدرم  زا  و 

: ظفاح هتفگ  هب  دور و  یم  ایند  زا  دنوادخ  تمحر  هب  راودیما  نئمطم و 

تسود هدرپس  ظفاح  هب  هک  تیراع  ناج  نیا 

منک وا  میلست  منیبب و  شخر  يزور 

هاکّزلا و تیتآ  هالّـصلا و  تمقا  دـق  ّکنأ  دهـشأ  هلوسرلو  هّلل  ُعیطملا  ُحـلاصلا  ُدـبعلا  اهّیا  کیلع  مالّـسلا   » مییوگب هک  دراد  اج  ـالاح 
«. نیقیلا کیتا  یّتح  هداهج  قح  هّللا  یف  تدهاج  رکنملا و  نع  تیهن  فورعملاب و  ترمأ 

هّللا همحر  مکیلع و  مالسلاو  .رادب  رادیاپ  وا  هب  تبسن  ار  ام  دّهعت  نادرگ ، داش  ام  زا  ار  وا  حور  رادب ، راوتسا  ماما  هار  رد  ار  ام  ایادخ ؛
.هتاکرب و 
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یئاکیرمآ مالسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدّمحم  بان  مالسا  . 13

ناوضر ناریا ، یمالـسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ربهر  ینیمخ ، ماما  ترـضح  تلحر  درگلاس  اب  نامزمه  هوکـشم ، راهب  هرامش 
مالسا  ) راوگرزب نآ  ِدیواج  ياهتمکح  يراکتبا و  نانخس  زا  یکی  هب  ار  هلاقمرـس  تبـسانم  نیمه  هب  .دبای  یم  راشتنا  هیلع  یلاعت  هّللا 

.میهد یم  صاصتخا  ییاکیرمآ ) مالسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  ِبان 

تسا مهم  داعبا  نآ  همه  هک  نیا  هب  فارتعا  اب  مینک و  هسیاقم  مه  ابار  ریظن  یب  میظع و  ِتیـصخش  نیا  ِنوگانوگ  ِداعبا  میهاوخب  رگا 
تـشگنا ماما  تازایتما  داعبا و  زا  کی  مادک  يور  دـیاب  امـش  رظن  هب  میهد ، رارق  ثحب  دروم  ار  نآ  مینیزگرب و  ار  رتمهم  نایم  نآ  زا 

؟ میراذگب

رد مامت  ِتیارد  قمع و  اب  مأوت  ار  یمالسا  عّونتم  فلتخم و  ياهشناد  مولع و  ماما ، هک  نیا  هچ  دراد ؛ ّتیمها  رایـسب  ماما ، یملع  دُعب 
بحاص و  ملع » رد  خـسار   » نآرق حالطـصا  هب  هدیـسر و  قیقحت  داهتجا و  هجرد  هب  نوگانوگ  ياه  هتـشر  نآ  رد  هدروآدرگ و  دوخ 

، نافرع هفسلف و  دراد : هقباس  مالـسا ، نادنمـشناد  املع و  زا  يدودعم  داحآ  رد  دتفا و  یم  قافتا  تردن  هب  رما  نیا  و  تسا ، هدوب  رظن 
قح هب  دوب و  اراد  یلاع  حطس  رد  ار  همه  نیا  ملق ، هباطخ و  بدا ، رعـش و  ریـسفت ، ثیدح و  لوصا ، هقف و  كولـس ، ریـس و  قالخا و 

.تسا قداص  وا  رب  لوقنملا » لوقعملا و  عماج   » حالطصا

نیا اب  دیاش  ریظن و  مک  ماما ، ِيونعم  یقالخا و  ِتالامک  رگید  یگتسراو و  اوقت و  تعاجـش ، يروالد و  یعامتجا ، یـسایس و  ِشنیب 
.دوب ریظن  یب  یگدرتسگ  ّتیعماج و 

یتوغاط و میژر  نتخادنا  رب  رد  وا  خسار  مزع  الاو و  تّمه  مادقا و  مایق و  اهتردقربا ، اهتوغاط و  ربارب  رد  ماما ، ّتیعطاق  یتخـسرس و 
یکی یبرغ ، یقرش و  ياهماظن  زا  ّرثأت  نودب  یمالسا و  دصرد  دص  یساسا  ِنوناق  يارجا  نیودت و  رد  یمالسا و  لدع  ماظن  سیـسأت 

ماما ِدرف  هب  رصحنم  تایصوصخ  زا  رگید 
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.درادن ریظن  اتمه و  امّلسم  تسا و 

فّـسأت هودـنا و  نزح و  تراهط و  تمـصع و  ِنادـناخ  هب  تیاهن  یب  هقـالع  قشع و  یکی  داـضتم ، رهاـظ  هب  شیارگ  ود  ناـیم  ِعمج 
ِتدحو هب  رـصح  ّدـح و  یب  تیانع  غیلب و  رارـصا  دـیکأت و  رگید ، فرط  زا  .تسا  هتفر  كاپ  ِنادـناخ  نآ  رب  هک  ییاهمتـس  زا  قیمع 

ِّتیصخش ِدننام  یب  ِداعبا  زا  یکی  هقطنم ، روشک و  ره  زا  کلسم و  بهذم و  ره  زا  نیملسم ، تمظع  دجم و  تّزع و  مالـسا و  ناهج 
.تسا رّوصت  هطیح  زا  نوریب  زیگنا و  تفگش  دوخ  عون  رد  هک  تسا  ماما 

راکذا و هیعدا و  و  موسر ، هب  دیدش  دّهعت  دّبعت و  اب  مأوت  یهقف ، يواتف  تارظن و  رد  ردص  تعسو  یملع و  هدرتسگ  عیـسو و  هاگدید 
.دتفا یم  قافتا  تردن  هب  ود  نیا  نایم  عمج  تسا و  روما  رداون  زا  رگید  یکی  دوخ ، جیار ، ننس  بادآ و 

دوخ ياج  هب  مادـک  ره  دـهد و  یم  يرای  ماما  رتهب  ِتخانـش  هب  ار  ام  اهتلـصخ ، ایازم و  نیا  زا  کی  ره  هرابرد  قیقحت  ثحب و  يراب ،
.تسا مهم  دیفم و 

رت نیگنـس  شجنـس ، يوزارت  رد  اهنیا  همه  زا  هچنآ  ایازم ، مراکم و  نیا  همه  تمظع  هب  فارتعا  نمـض  ریقح ، نیا  رـصاق  رظن  هب  اـما 
يو لماک  فوقو  و  مالسا ، زا  ماما  تسرد  تخانش  تفرعم و  انامه  تسا ،

هتخانش بوخ  یفارحنا ، مالسا  زا  ار  نآ  زرم  نیتسار و  مالـسا  وا  .تسا  مالـسا  زا  ناناملـسم  فارحنا  یلـصا  طخ  یـساسا و  هطقن  رب 
.تسا نیمه  یگدنز  رد  ماما  شقن  نیرتمیظع  بناج  نیا  هدیقع  هب  و  درک ، یم  نایب  ار  نآ  بوخ  یلیخ  دوب و 

زا ینآ  دوخ  ِیگدنز  لاس  هاجنپ  یط  لقادـح  درک  اعّدا  ناوتب  دـیاش  تسا و  هدروآ  ملق  هب  نابز و  هب  اهراب  اهراب و  ار  هتکن  نیا  ماما ،
نادرگاش و اب  يداع  ياهدروخرب  رد  دوخ و  ياه  هتشون  رد  ای  هباطخ و  ربنم و  سرد ، تاسلج  رد  ار  یتصرف  چیه  هدوبن و  لفاغ  نآ 

حیضوت نییبت و  يارب  شناشیوخ  ناتسود و 

.تسا هدادن  تسد  زا  هتکن ، نیا 

هدرک هصالخ  هملک  ود  رد  تسا ، هدروخ  هرگ  شناج  اب  هک  ار  یهلا  نامرآ  سدـقم و  هشیدـنا  نیا  ماـما ، میوگب : مهاوخ  یم  لاـح ،
«. ییاکیرمآ مالسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالسا  : » تسا

دادن و ماجنا  یلمع  تفگن و  ینخس  زگره  ماما  دش ، يرپس  هتکن  نیمه  نایب  ِهار  رد  ماما ، رمع  رسارس 

.تسا هدیناشوپ  ار  مالسا  ینارون  هرهچ  اهنرق  هک  ییاهباجح  ِندیرد  نیتسار و  مالسا  ِتخانش  هار  رد  زج  تشادن  رب  یمدق 

دنا هدوب  نآ  ياشفا  یپ  رد  مالسا ، ملاع  ِناربهر  ناحلصُم و  ریخا  ِنرق  رد  هک  تسا  يزار  نامه  نیا  و 

ناشبیصن ینادنچ  قیفوت  مادک  چیه  ارهاظ  اما  دنسانشزاب ، هدش  فیرحت  مالـسا  زا  ار  یعقاو  ِمالـسا  دنا  هتـساوخ  ینابز  هب  مادک  ره  و 
.دوش قفوم  راک  نیا  رد  ریظن  یب  درم  نیا  هک  دوب  ادخ  ّتیشم  تساوخ و  نیا  تسا و  هدیدرگن 
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هار و نیمه  زا  .تسا  وا  راک  نیرتگرزب  مه  رما  نیمه  هتشاد و  هجوت  رما  نیا  هب  زیچ  ره  زا  شیب  ماما ،
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ِنییبت رد  ماما ، رگا  .دننک  یم  دـندرک و  یم  هزیتس  تفلاخم و  وا  اب  يو  ِنانمـشد  رگید ، هزیگنا  ره  زا  شیب  زین  هزیگنا  نیمه  رطاخ  هب 
يدوخ ِرصانع  برغ و  قرـش و  ِینمیرها  ياهورین  دش ، یم  تعامج  گنرمه  و  درک ، یم  یـشوپ  مشچ  اهفارحنا  اهاطخ و  زا  مالـسا 
ِمالسا  » زا نانآ  دندروآ ؛ یمن  رامش  هب  يرطخ  دوخ  يارب  ار  وا  و  دنداتفا ، یمن  رد  وا  اب  یناحور ، یـسایس و  نوگانوگ  ياه  هفایق  رد 

!... دندیسرت یم  دوب  شرادمچرپ  وا  هک  يدمحم » ِبان 

، دنسرت یم  مالسا  زا  ام  نانمشد  ایند و  ياهتردقربا  دومرف : یم  هک  میدینش  ماما  زا  اهراب  ار  هلمج  نیا 

...نانخس لیبق  نیا  زا  .دنسرت و  یم  مالسا  زا  دنسرت ، یمن  ام  زا  .دننمشد  مالسا  اب  دنتسین ، نمشد  ام  اب  اهنآ 

نآ زا  دیاب  سپ  دزادنا ! یم  رطخ  هب  ار  ییاکیرمآ  مالـسا  ِناوریپ  نیطالـسلا و  ظاّعو  اهتوغاط ، اهتردقربا ، عفانم  نیتسار  مالـسا  یلب ؛
هللا یلص  يدمحم  بان  ِمالسا  ِتخانش  نیمه  یمالسا ، بالقنا  ناج  رهوج و  هک  میسرب  هجیتن  نیا  هب  دیاب  نانخس ، نیا  زا  دنـسرتب ...!

يادخ رگا  دنامب و  یقاب  تخانش ، نیا  هک  دراد  نیا  هب  یگتسب  مه ، بالقنا  رارمتسا  موادت و  تسا ، ییاکیرمآ  مالسا  زا  هلآ ، هیلع و 
یبالقنا مالـسا  دوش ، فرحنم  هدومرف ، میـسرت  ماما  هک  یّطخ  زا  دـهد و  موهفم  رییغت  ای  هرهچ  رییغت  بالقنا  هک  دـسرب  يزور  هدرکن 

هب یمـسر  ناونع و  راعـش و  طقف  یمالـسا  ِبالقنا  زا  و  ددرگ ، رب  نآ  هیبش  يزیچ  هب  ای  و  بالقنا ، زا  شیپ  هتـشذگ  تلاـح  هب  ماـما ،
رازگرب ار  شمیحرت  سلجم  دناوخ و  ار  بالقنا  هحتاف  دیاب  و  تسا ؛ بالقنا  ِمتخ  گرم و  ِزور  زور ، نامه  چیه ، رگید  دنام و  ياج 

.درک

امک .تسا  ییاکیرمآ  مالـسا  اب  نآ  زرم  ِنایب  یبالقنا و  مالـسا  ِشزومآ  اهـشزومآ ، نیرت  يرورـض  یمالـسا ، يروهمج  رد  نیاربانب ،
روط هب  ناناملـسم  هک  هتـشذگ  دـننام  رگا  ینعی  تسا ؛ نآ  زا  تلفغ  اـی  شزغل و  زین ، تفآ  نیرتکاـنرطخ  رطخ و  نیرتکیراـب  هک  نیا 

مالـسا رطاخ ، نیمه  هب  دـندوب و  هتفرگ  هلـصاف  نآ ، رهوج  حور و  زا  یمالـسا ، رئاعـش  رهاظم و  ظفح  اب  اـهنرق  هتـسنادن  هتـساوخان و 
رطاـخ هب  هک  دـسرب  يزور  رگا  هدرکن  يادـخ  دـندرک ، یمن  رطخ  ساـسحا  نآ  زا  نانمـشد  و  دوب ، هداد  تسد  زاار  دوـخ  تیـصاخ 

بالقنا زا  لبق  تلاح  هب  اجیردت  ناناملسم  یبنج ، یعرف و  لئاسم  هب  ندش  مرگرس  بالقنا و  لوصا  زا  تلفغ 

تخانش دش ) هتفگ  هک  روط  نامه   ) رتمهم همه  زا  هک  ار  بالقنا  شزرا  اب  ياهدروآ  تسد  و  دندرگرب ،

نایاپ هب  یمالسا  بالقنا  رمع  رگید  دنهدب ؛ تسد  زا  تسا ، ییاکیرمآ  مالسا  زا  نیتسار  مالسا 

.تسا هدیسر 

ال : » هک دیآ  یم  يزور  دنا : هدومرف  و  تسا ، هدرک  ینیب  شیپ  ار  نآ  دوخ ، هب  تبسن  مالسا ، دوخ  لوا  زا  هک  تسا  يرطخ  نامه  نیا 
«. ُهُمسر الإ  ِنآرقلا  َنِم  الو  ُهُمِسا  ِالا  ِمالسِالا  َنِم  یقبَی 

هدومرف دزشوگ  ار  نآ  اهراب  نآرق  .تسا و  هدرک  یم  دیدهت  ار  نایدا  ریاس  مالسا و  هراومه  رطخ  نیا 

: دیوگ یم  هلمج  زا  .دنوش  یم  باقلا  نیوانع و  ِمرگرس  رورغ و  ّینامَا و  شوختسد  نایدا  ِناوریپ  هک  تسا 
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َمَلسَأ نَم  یَلب  َنِیقِدَص  ُْمتنُک  ْنِا  مُکَنهُرب  اُوتاَه  ُلق  مُهُِّیناَمَأ  َکِلت  يَرَصَنوَأ  ًدوُه  َنَاَک  نَم  الِإ  َهَّنَجلا  َلُخدَی  َنل  اُولاَق  َو 
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(1) َنُونَزحَی ْمُه  الَو  مِهیَلَع  ٌفوَخ  الَو  ِهِّبَرَدنِع  ُهُرجَأ  ُهَلَف  ٌنِسُحم  َوُه  َو    ِ هّللُهَهجَو

؛ نارگید هن  تسا و  تشهب  لها  دشاب ، هتشاد  ینارـصن  ای  يدوهی  بقل  ناونع و  سک  ره  هک  دندش  رادنپ  نیا  راتفرگ  يراصن  دوهی و 
، نیوانع نیا  هک  تسا  نآ  قح  تسین و  شیب  یماخ  يوزرآ  دوخ  نیا 

هب میلـست  انامه  تسا ، نیرب  تشهب  هب  ندیـسر  ببـس  تاجن و  هیام  هچنآ  .دوش  یمن  یـسک  تاجن  ِثعاب  دـنک و  یمن  اود  ار  يدرد 
وا رب  ینزح  فوخ و  يارـس ، ود  رد  دراد و  دزم  رجا و  تلزنم و  ماـقم و  ادـخ  دزن  یـسک  نینچ  اـهنت  تسا و  قلخ  هب  ناـسحا  قـح و 

.تسین

میلست ناشلد  هک  دنرب ، یم  هرهب  یمالسا  بالقنا  يونعم  يّدام و  يایازم  زا  یسک  اهنت  میوگ  یم  نم 

مُه مهیلَع َو ال  ٌفوَخ  ال   ) ِلومـشم تروص  نیا  رد  اـهنت  هک  دـنهد  همادا  رخآ  اـت  ار  بـالقنا  ّطـخ  دـشاب و  نآ  هب  دّـهعتم  بـالقنا و 
.دوب دنهاوخ  نُونَزحَی )

ِناج رهوج و  زا  میوش و  یبالقنا  نیوانع  مرگرس  ام  دنکن  تسا ؛ نینچ  یمالسا  بالقنا  هلأسم  يراب ؛

...میتفیب رود  بالقنا 

نآ نییبت  رد  میـسانشزاب و  مه  زا  ار  ییاکیرمآ  مالـسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  بان  مالـسا  هک  تسا  يرورـض  ام  يارب  سپ 
: تسا يرورض  هتکن  کی  رّکذت  ثحب ، ِزاغآ  زا  شیپ  اما  .میتسه  نآ  نایب  ددص  رد  ام  کنیا  میشوکب و 

دوجو میدـق  زا  هکلب  دـشاب ، هدـش  ادـیپ  هزات  هک  تسین  يزیچ  نآ  ياوتحم  اـما  تسا  دـیدج  ییاـکیرمآ » ِمالـسا   » حالطـصا هچ  رگا 
هیامرس دنسپ ، توغاط  دنسپ ، ناخ  دنسپ ، هاش  دنسپ ، هفیلخ  مالسا  هک  تسا  نآ  تقیقح  ییاکیرمآ .» مالسا   » مسا هب  هن  اهتنم  هتـشاد ،

!... تسا ییاکیرمآ  ِمالسا  اوتحم ؛ رد  اهنیا  همه  دنسپ ، نیطالسلا  ظاّعو  دنسپراد ،

تارمعتـسم ورملق  رد  و  یـسیلگنا ؛ مالـسا  مییوگب  دوب  رتهب  سیلگنا  تارمعتـسم  ورملق  رد  نیا ، زا  شیپ  لاس  لهچ  یـس -  ات  دـیاش 
نیدلارـصان مالـسا  هاش ، نیدلارـصان  رـصع  رد  .يدـنله و  ییایلاتیا ، يوسنارف ، مالـسا  مییوگب  اهنآ  ریغ  دـنله و  ای  ایلاتیا و  ای  هسنارف 

هب مادـک  ره  .دـنتخاس و  یم  ناشدوخ  گنر  هب  ار  مدرم  یلخاد ، یجراخ و  ِنانارمکح  مهکُوُلم .» ِنید  یلع  ُساّنلا   » اذـکه یهاـش و 
امـسا هک  دـندرک  یم  تیبرت  ار  یلـسن  مادـک  ره  دـنداد ؛ یم  مدرم  لـیوحت  رطخ  یب  قمر و  یب  ناـج و  یب  هدُرم و  مالـسا  يا  هنوـگ 
توص فورعم ، ناتـساد  ربانب  دوشن و  ناشریگنماد  يرطخ  مالـسا ، هیحان  زا  دنزن و  نانآ  هب  يا  همدص  شمالـسا  یلو  دشاب  ناملـسم 

.دناسرن نایز  نابش  دنفسوگ  واگ  هب  نّذؤم ، ناذا 

صوصخب یمالسا  ياهروشک  هک  تسا  تهج  نیا  هب  مییوگ ، یم  ییاکیرمآ » مالـسا   » مالـسا زا  عون  نیا  هب  رـضاح  لاح  رد  هک  نیا 
ینعی ییاکیرمآ ؛ مالسا  شقن  ومبوم  يدوعـس  تموکح  تسا ؛ ییاکیرمآ  مالـسا  هاگیاپ  يدوعـس  ناتـسبرع  نوچ  يدنمتورث  روشک 

هجو چیه  هب  اهتردقربا  ریاس  اکیرمآ و  تسا ، رارقرب  يدوعس  ناتسبرع  رد  نونکا  هک  یمالسا  زا  .دنک  یم  افیا  ار  دنسپاکیرمآ  ِمالسا 
دننک یمن  رطخ  ساسحا 
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تباـب نیا  زا  هدـش و  هدودز  مالـسا  عون  نآ  زا  رطخ  ياـه  هیاـماریز  دندیـسرت .) یمن  هاـش  ناـمز  عّیـشت  مالـسا و  زا  هک  روط  ناـمه  )
ناتـسربع میژر  هک  یّجح  .تسا  هدـنام  ياج  هب  نیوانع  تافیرـشت و  اـهنت  مالـسا ، زا  اـج  نآ  رد  .تسا  هدـش  ییادزرطخ  هزیلرتسا و 

یم یعادت  ار  مَُهل ) َِعفانَم  اوُدَهـشََیل   ) هن دشک ، یم  كدی  ار  ِساّنِلل ) امایق   ) هن دراد و  رب  رد  ار  نیکرـشم  زا  تئارب  هن  دـنک  یم  رازگرب 
.دهد یم  مَر  تسا - ! نیمرحلا » مداخ   » ِبانج دوخ  شمامت  ّمات و  قادصم  هک  توغاط -  تبج و  زا  ار  یسک  هن  و  دنک ،

...رثا یب  رطخ و  یب  مارآ و  تسا  یّجح 

ياکیرمآ وا  رورسو  الومو  کلملا  هلالج  هیلع  نایغط  داقتنا و  ضارتعا ، هزرابم ، مایق ، تمواقم ، هب  ار  یسک  هاگ  چیه  یمالسا ، نینچ 
راشتنا زا  ارچ  دنـسرتب و  نآ  زا  ارچ  سپ  .دزاس  یمن  راداو  دکم ، یم  ار  زاجح  نیمزرـس  تفن  هکـشب  اهنویلیم  زور  ره  هک  راوخ  تفن 

...؟ دنشاب هتشاد  تشحو  تسا  نایرج  رد  يدوعس  یتفن  ياهرالد  هناوتشپ  هب  کنیا  هک  یمالسا  ياهروشک  رسارس  رد  یمالسا  نینچ 
نآ

...دننک یم  يریگولج  نآ  زا  دنراد و  تشحو  ناریا ، زا  هتساخرب  یبالقنا  مالسا  شرتسگ  ذوفن و  زا  هک  يروط 

میلست داقنم و  عیطم و  هارب ، رس  ار  ناناملسم  مالسا ، نیا  اریز  دننک ؛ یم  مه  کمک  نآ  راشتنا  هب  هک  دنسرت ، یمن  مالسا  نیا  زا  ریخ ؛
.دراد یم  هگن  نانآ 

ناربهار ایو  هدرک  روهظ  اکیرمآ  رد  ایو  هدمآ  اکیرمآ  زا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  ییاکیرمآ ، مالسا  سپ 

، ناشیرابرد یبهذـم  ناربهر  زاجح و  نارادـمامز  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هکلب  هجو ؛ چـیه  هب  ریخ ، .دنتـسه  ییاکیرمآ  نآ  نایاوشپ  و 
ِموقلحلا هحار  نادند و  باب  هک  دنهد  یم  قوس  یمالسا  هب  ار  مدرم 

نارکون نیا  ...دراد  هارمه  هب  کلهم  رهز  نانآ  يارب  دـنز و  یم  شین  شناراطقمه  اکیرمآ و  هب  دوخ  يدوخ  هب  مالـسا  .تساکیرمآ 
ناشدوبان دزگب و  ار  نایوگروز  اهتردـقربا و  ریاس  اکیرمآ و  دـناوت  یمن  مالـسا  نیا  رگید  دـنا و  هدیـشکار  شرطخ  ِنادـند  اکیرما ،

نامه دش ، اکیرمآ  زجب  يرگید  تردـق  راتفرگ  هدـنیآ  رد  مالـسا  هدرکن  يادـخ  رگا  لاح  ییاکیرمآ ! ِمالـسا  ینعم  تسا  نیا  .دـنک 
ای یسور  ًالثم  ِمالسا  تفگ : میهاوخ  تقو  نآ  تسه  هدوب و  هسنارف  ای  سیلگنا  ِراتفرگ  طاقن  یـضعب  رد  لاح  هتـشذگ و  رد  هک  روط 

...اذکه یناملآ و 

ییاکیرمآ مالسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بان  مالسا  تاصخشم 

ّتیدودحم نتفرگ  رظن  رد  نودب  لیصفت  هب  هک  دیشاب  هتشاد  راظتنا  امش  رگا  ینالوط  همدقم  نیا  اب 

یب راظتنا  مینک  نایب  اج ، نیا  رد  ار  مالسا  ود  نیا  زا  کی  ره  يایازم  اهلولعم و  اهتّلع و  یّلک ، روط  هب  راثآ و  تاّصخـشم و  هلاقمرس ،
ار مالسا  ود  نیا  تاصخشم  هلاجع  هک  تسا  نآ  بسانم  سپ  .تسا  ییاج 

: دسرب اهنآ  زا  مادک  ره  طسب  حرش و  تصرف  ادعب  هّللاءاش  نا  ات  میراذگب  مه  يوربور  یلودج  رد  راو  تسرهف 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  يدّمحم  بان  مالسا 

.دراد هجوت  مالسا  حور  اوتحم و  هب  - 1

.دهد یم  تیمها  رکف ، لّقعت و  هب  - 2

.تسا يراج  نآ  ورملق  رد  یلالدتسا ، یلقع و  مولع  - 3

.تسا مکاح  نآ  رد  یملع  طباوض  اب  داهتجا  حور  - 4

.دراد هجوت  يداصتقا  یسایس و  یقوقح ، یقالخا ، يدابع ، ینافرع ، یتدیقع ، ِداعبا  مامت  هب  تسا و  فارطالا  عماج  - 5

.دراد ياج  نآ  نتم  رد  تسایس  تموکح و  - 6

.دهد یم  ّتیمها  نیملسم  حلاصم  هّماع و  روما  هب  دناوخ و  یم  یمالسا  لالقتسا  تردق و  تّزع و  هبار  مدرم  - 7

.دراد ياج  نآ  نتم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  - 8

.تسا رگشاخرپ  یجراخ  یلخاد و  نارگمتس  ربارب  رد  تسین و  ریذپ  هطلس  - 9

.دسر یمن  تسب  نب  هب  زگره  دور و  یم  شیپ  هب  ناهج  ِلاوحا  عاضوا و  اب  تسایوپ و  - 10

.تسا نآ  بقارم  ربخ و  اب  یناهج  تسایس  دنور  زا  - 11

.تسا دنبیاپ  تالیکشت  طابضنا و  مظن و  هب  - 12

.تسا رازیب  بّصعت  راهظا و  زا  تساشوک و  ناناملسم  ِیتشآ  تفُلا و  تدحو و  ِهار  رد  - 13

.تسا تخسرس  ِنمشد  ناگناگیب ، اب  نابرهم و  ناناملسم  هب  تبسن  دنبیاپ و  مهنیب  ءامَحُر  راّفُّکلا  یلع  ءاَّدشا  نآرق  هتفگ  هب  - 14

.تسا تداهش  يراکادف و  راثیا ، راثن و  ربص ، جنر و  ِبتکم  - 15

ییاکیرمآ مالسا 

.دنک یم  افتکا  رهاوظ  تافیرشت و  هب  - 1

.دهد یمن  ناشن  شوخ  يور  نادنچ  هشیدنا ، رکف و  هب  - 2

.دنک یم  گنت  اهنآ  رب  ار  لاجم  دهد و  یمن  لاجم  یلقع  مولع  هب  - 3
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.تسا مکاح  نآ  رب  دیلقت  حور  - 4

.دنک یم  افتکا  يدابع  یقالخا و  دُعب  هب  - 5

.تسا نآ  زا  يادج  یلکب  ابلاغ  هیشاح و  رد  تموکح ، تسایس و  - 6

.تسا انتعا  یب  مالسا  ناهج  حلاصم  هب  درادن و  كاب  مالسا  نیملسم و  ینوبز  ّتلذ و  يراوخ و  زا  - 7

.دوش یم  هّجوت  یلوصا  ریغ  لئاسم  هب  یحطس و  روط  هب  طقف  رما  ود  نیا  هب  - 8

.درادن يراک  یسک  اب  تسا و  ریز  هب  رس  مارآ و  رایسب  - 9

.تسا هدیسر  تسب  نب  هب  هدنام و  بقع  ناهج ، عضو  زا  تسا و  دکار  فّقوتم و  اتسیا و  - 10

.تسا توافت  یب  اهنآ  هب  تبسن  ربخ و  یب  ناهج  عاضوا  زا  - 11

.تسا قفاوم  یمظن ، یب  اب  فلاخم و  تالیکشت  مظن و  اب  - 12

.دراد سنُا  بّصعت  يورکت و  اب  - 13

.تسا توافت  یب  همه  هب  تبسن  - 14

.تسا قفاوم  رطخ  زا  زیهرپ  يراک و  هظفاحم  يرورپ ، نت  یبلط ، هافر  اب  - 15
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اب ناهرب و  لیلد و  اب  هناگ ، هدزناپ  ِتاصخشم  نیا  کی  کی  هب  عجار  ات  دهد  تسد  یتصرف  تسا  دیما 

خیرات زا  يریگ  هرهب  مادک و  ره  ِيارب  قادصم  هنومن و  هئارا  اب  هیلع و  هّللا  ناوضر  ماما  نانخس  زا  ّتنس و  باتک و  زا  يدهاوش  رکذ 
ءاش نِا  مینک ، تبحص  لیصفت  هب  یتیگ ، رسارس  رد  مالسا و  ناهج  رد  رضاح  لاح  رد  خیرات و  لوط  رد  ناناملسم  ِلاوحا  عاضوا و  و 

.هّللا

ص:194

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 345 

http://www.ghaemiyeh.com


یناطیش تایآ  باتک  هدنسیون  هرابرد  هللا  همحر  ماما  مکح  نییبت  یتامّدقم  رانیمس  . 14

(1) یناطیش تایآ  باتک  هدنسیون  هرابرد 

تایآ نیسردم و  املع و  تکرش  اب  هتشذگ  دنفسا  ات 13  زا 11  يرانیمس  دادرخ  هدزناپ  داینب  يوس  زا 

ياوتف نانارنخس  نآ  رد  هک  دش  رازگرب  داشرا  هینیسح  رد  نارظنبحاص  زا  یعمج  مالسا و  ججح  و 

هب اج  نیا  رد  .دـنداد  رارق  ثحب  دروم  یـسایس  ییاضق و  یهقف ، ظاحل  زا  ار  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  یخیراـت 
يرازگرب زا  شیپ  هک  ار  هیمالـسالا » بهاذـملا  نیب  بیرقتلا  عمجم   » هینایب نتم  سپـس  مینک و  یم  هراشا  اهثحب  نآ  جـیاتن  هصـالخ و 

بـسانم نآ ، زا  شیپ  اما  .میروآ  یم  عوضوم  تیمها  ظاحل  هب  تسا ، هدـش  رداص  یخیرات  مکح  نآ  درگلاـس  اـب  ناـمزمه  راـنیمس ،
تاعوبطم رد  هچنآ  زا  تسا 

: دوش دای  دوب  هدمآ  يدشر  ناملس  تشذگرس  هب  عجار  رانیمس  نیا  اب  نامزمه  روشک 

ِناملسم هّفرم و  هداوناخ  کی  رد  دنه  زا  یـسیلگنا  ياهورین  يرابجا  جورخ  زا  لبق  هتفه  دنچ  تسرد  لاس 1947  رد  يدشر  ناملس 
ودرا شا  يردام  نابز  برع و  ناریا و  تایبدا  هب  هاگآ  دنمتورث و  علطم و  یناملـسم  شردپ  .دـمآ  ایند  هب  یئبمب  رهـش  رد  يریمـشک 

هب دینارذگ و  نابز  یسیلگنا  ِیحیسم  ناغلبم  هسردم  رد  ار  ییادتبا  تالیـصحت  يدشر  ناملـس  .درک  یم  مّلکت  یـسیلگنا  هب  اما  .دوب 
زا یکی  رد  ار  هطـسوتم  هرود  دـش و  ناتـسلگنا  یهار  یگلاس  هدزیـس  رد  یـسیلگنا  تایبدا  موسر  بادآ و  هب  شنیدـلاو  هقالع  مکح 
هب جیربمک »  » جلاک رد  ناتسلگنا  رد  دیدرگ و  فرصنم  دنه  هب  تعجارم  زا  شردپ  رارصا  هب  درک و  یط  روشک  نآ  فورعم  سرادم 

.تخادرپ خیرات  هعلاطم 
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بیرقت یناهج  عمجم   » یلاع ياروش  وضع  ندنل و  یمالسا  هسـسؤم  سیئر  یقیدص  میلک  رتکد  ياقآ  اب  بناج  نیا  هنیمز  نیا  رد  - 1
.دمآ دهاوخ  هرامش 16  هلاقم  رد  هک  ما  هداد  ماجنا  يا  هبحاصم  یمالسا » بهاذم 
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رد تشگزاب و  دوب  شنیدلاو  تماقا  لحم  هک  ناتسکاپ  هب  لاس ، تفه  زا  سپ  یهاگـشناد  تالیـصحت  نایاپ  زا  سپ  لاس 1968 ، رد 
رد ادتبا  .تفریذپ  ار  اج  نآ  ّتیعبات  تشگزاب و  ناتـسلگنا  هب  اددجم  لاس ، کی  زا  سپ  اما  دش ، لوغـشم  راک  هب  ناتـسکاپ  نویزیولت 

ماکان یلو  دش  راک  لوغشم  یصوصخ  شخب 

.تخادرپ یسیون  نامر  هب  دوخ  یسیلگنا  رسمه  قافتا  هب  دیدرگ و 

يو زا  شرـسمه  يدنچ  زا  سپ  یلو  دـش  يرـسپ  دـنزرف  بحاص  يو  زا  هک  یـسیلگنا  نز  کی  اب  لوا  .درک  جاودزا  رابود  يدـشر ،
رد یباتک  زین  وا  هک  تسا  ییاکیرمآ  نز  کی  وا  يدعب  رسمه  دیدرگ و  ادج 

زا قالط  راتساوخ  شرهوش  ِیتینما  تالکشم  ظاحل  هب  يو  .تسا  هتشاگن  نایحیسم  تادقتعم  رخسمت 

لاح هب  ات  تسا و  رصاعم  ياهرنه  نارواشم  تأیه  وضع  رضاح  لاح  رد  يدشر  ناملس  .تسا  هدش  يو 

یخرب .تسا  هتـشون  ار  یناطیـش » تایآ   » اریخا و  گنلپزوی » دنخبل  «، » مرـش «، » بش همین  ياه  هچب  «، » سومیرگ  » ياهمان هب  ییاهنامر 
ياه هچب   » باتک هدـیدرگ و  پاچ  دـیدجت  راب ، هد  زا  شیب  هدـش و  همجرت  یـسراف  هب  هلمج  زا  نابز  یـس  زا  شیب  هب  وا  ياـهباتک  زا 

.تسا هدش  مه  هزیاج  هدنرب  وا  بش » همین 

همه زا  یناطیش » تایآ   » اما دوب  زیمآ  نیهوت  نیرفآ و  لاجنج  يدشر  ناملس  ياهباتک  همه  هچرگ 

نیهوت ترـضح  نآ  ناـکیدزن  ناراـی و  نارـسمه و  مرکا و  لوسر  میرک و  نآرق  سدـقم  تحاـس  هب  باـتک  نیا  رد  وا  .دوب  رتاوـسر 
هتفرگ هدـش  هتخانـش  یگتخاس  دودرم و  مالـسا  ناقّقحم  فرط  زا  هراومه  هک  قینارغ »  » هناسفا زا  مه  ار  باتک  نیا  مان  ارهاظ  هدرک و 

.تسا

حالـص  » مان هب  يدرف  و  لیئربج »  » مان هب  يدنه  يا  هشیپ  رنه  زا : دـنترابع  هک  تسا  یلـصا  یناتـساد  تیـصخش  ود  ياراد  باتک ، نیا 
، تسا زاورپ  رد  ایناتیرب  دصقم  هب  دنه  زا  هک  ییامیپاوه  لخاد  رفن  ود  نیا  ناتـساد ، يادتبا  رد  .تسا  هدش  دیعبت  دـنه  زا  هک  نیدـلا »
ود اهنت  دـنور و  یم  نیب  زا  نارفاسم  همه  ددرگ ، یم  رجفنم  نایابرامیپاوه  طسوت  دوش و  یم  هدوبر  امیپاوه  هار  نیب  رد  .دـنا  هتـسشن 

مد و خاش و  نیدـلا  حالـص  دوش و  یم  هتـشرف  هیبش  دریگ و  یم  رون  زا  يا  هلاـهار  لـیئربج  درگادرگ  .دـننام  یم  هدـنز  هدربماـن  رفن 
ماگ مالسا  روهظ  رصع  هب  لیئربج  سپس  .ددرگ  یم  ناطیش  هب  لیدبت  ماجنارس  دنک و  یم  ادیپ  نشخ ، ياهوم 

، يدشر .دریگ  یم  هدهع  هب  ناتساد  نیا  رد  ار  هدمع  شقن  دوش و  یم  تیلهاج )  ) ریوک دراو  دهن و  یم 

هب هک  تسا  اـج  نیا  رد  .دـهد و  هولج  غرود  ار  مرکا  یبـن  یحو  دـنک  یم  یعـس  دـهد و  یم  رارق  یحو  هلأـسم  ار  دوخ  راـک  روـحم 
.دنک یم  هراشا  قینارغ  ناتساد 

دننام یهلا  ماظع  ءایبنا  هب  زین  یـسراف و  ناملـس  هلمج  زا  ربمغیپ  هباحـص  نارای و  هب  اوراـن  تمهت  ارتفا و  زا  رپ  یناطیـش  تاـیآ  ناـمر 
.تسا نمحرلا  لیلخ  میهاربا 
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راسفا حور  رادومن  هکلب  .دشاب  ضقن  دقن و  لباق  هک  درادن  یملع  یخیرات و  شزرا  ادبا  هتشون ، نیا 

هک تسا  نامه  مه  نآ  يازس  سب و  تسا و  نآ  هدنسیون  یناهن  ضارغا  یناطیش و  ياهسوه  هتخیسگ و 

.دیدرگ يراج  هر ) ) ماما ملق  رب 

ناهج راطقا  رد  اهناملسم  لمعلا  سکع  یمالسا و  عماجم  عیسو  ضارتعا  ثعاب  يدشر ، باتک 
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نآ راشتنا  زین  دنه  تموکح  یتح  .دش  عونمم  یمالسا  کلامم  زا  يرایسب  هب  نآ  دورو  هجیتن  رد  دیدرگ و 

هب رویغ  ناناملـسم  زا  يدادـعت  درک  یم  عیزوتار  باـتک  نیا  هک  اـکیرمآ  یگنهرف  یگدـنیامن  لـباقم  رد  ناتـسکاپ ، رد  .درک  عنم  ار 
.دندیسر تداهش 

هب قشع  ترجه و  ار  نآ  عوـضوم  فیـصوت و  یلاـیخ  ار  دوـخ  ناتـساد  يو  يدـشر ، هیلع  ناناملـسم  ياهـضارتعا  يریگجوا  یپ  رد 
فطاوع باتک ، ندوبن  زیمآرفک  رب  رارصا  اب  درک و  یفرعم  ندنل ،

.تفرگ هدیدان  ًالمع  ار  ناملسم  درایلیم  کی  زا  شیب  هتخیگنارب 

دندوب و نآ  رشن  همجرت و  رکف  رد  همه  تفرگ و  رارق  لابقتسا  دروم  برغ ، یتاراشتنا  ياه  هسسؤم  فرط  زا  یناطیـش ، تایآ  باتک 
.دیآ یم  رامش  هب  ناهج  رد  مالسا  يایحا  اب  هلباقم  هژیوب  یهلا و  نایدا  هب  برغ  مجاهت  شرتسگ  رد  یفطع  هطقن  باتک  نیا  عقاو  رد 

دـیوج و یم  ناملـسم  ياهروشک  رد  ار  دوخ  یلـصا  نابطاخم  تسا  هتفای  راشتنا  یـسیلگنا  نابز  هب  برغ و  رد  هک  نیا  اب  باـتک  نیا 
.دنا هتفرگ  رارق  اصوصخ  مالسا  هیلع  امومع و  نید  هیلع  تاغیلبت  نایرج  رد  ون  هویش  هب  مه  اهیبرغ  ارهق 

ناسنا هرابود  تشگزاب  ینید و  رکفت  شرتسگ  جـضن و  هیلع  هدرتسگ  هئطوت  کی  زاغآ  یناطیـش ) تاـیآ   ) راـشتنا ییاـهن  لـیلحت  رد 
.دوب ناناملسم  نیب  رد  ییارگ  مالسا  يایحا  صوصخب ، بهذم و  هب  رصاعم 

هعماج ياپ  شیپ  دق ) ) ینیمخ ماما  ترضح  يربهر  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  یهار  نامه  ینعی 

.دوب هدراذگ  یمالسا 

يارگپچ ياـههورگ  ءزج  يدـشر  یللملا ، نیب  تاـعوبطم  یخرب  هتـشون  هب  اـنب  .تسا  بلاـج  باـتک  نیادروم  رد  مسینویهـص  شقن 
اب نامزمه  باتک  نیا  راشتنا  نینچمه  .دنوش  یم  بوسحم  روشک  نآ  رد  یتسینویهـص  راشف  ياههورگ  زا  یـشخب  هک  دوب  ناتـسلگنا 

نیا هک  دوب  شرسمه  زا  يرگید  نامر  رشن 

نیمه رد  حیسم » هسوسو  نیرخآ   » ملیف زین  دوب و  هداد  رارق  فده  ار  تیحیسم  تاسدقم  هب  تناها 

.تسا مالسلاامهیلع  حیسم  یسیع  میرم و  ترضح  هب  تخس  یتناها  يواح  هک  دش  هتخاس  طیارش 

یم نیمأت  یتسینویهص ، هکبش  کی  طسوت  نآ  هنیزه  دوب و  اهتـسینویهص  طسوت  ینید  دض  تکرح  کی  زاغآ  باتک  نیا  تفگ  دیاب 
یگنهرف ياههاگنب  برغ و  یغیلبت  ياه  هکبش  تیامح  دروم  زین  ددرگ و 

دیدپ هتـسویپ  مه  هب  ینالوط و  هریجنز  کی  زا  يا  هقلح  ناونع  هب  نایب ، يدازآ  ياول  تحت  هک  دوب  برغ  نازاب  تسایـس  راکبتـسا و 
.دمآ
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دنا هتفرگ  هدهع  هب  ار  نآ  راشتنا  هک  اهتسینویهص  هب  هتسباو  یتاراشتنا  ياه  هسّسؤم  زا  يدادعت  هب  هجوت 

هلمج زا  اهتـسینویص  هب  هتـسباو  یتاراشتنا  هاگنب  شـش  و  زمیاـت ،» يدـناس   » فورعم هماـنزور  نئوگنپ ،»  » یتاراـشتنا هسـسؤم  لـیبق  زا 
تیدـض هقباس  هک  یناسک  يوس  زا  هک  نیا  امک  تسا ، رما  نیا  دـهاش  تسا ، نئوگنپ »  » زا يا  هخاش  دوخ  هک  گنیکیاو »  » تاراشتنا

.(1) تسا هدیدرگ  یبدا  هزیاج  دزمان  دنراد  مالسا  اب 

ص:197

خروم 5/12/1369. تثعب  همان  هتفه  زا  سابتقا  - 1

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 350 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14005/AKS BARNAMEH/#content_note_197_1
http://www.ghaemiyeh.com


دیآ و یم  دورف  نارگ  هئطوت  رس  رب  ینامسآ  يا  هقعاص  دننام  هرـس  سدق  ماما  ترـضح  یخیرات  مکح  اهنایرج ، نیا  همه  هب  هجوت  اب 
.دنک یم  جیسب  یناهج  رابکتسا  رفک و  هیلع  ار  مالسا  ناهج  هرابکی 

ياوتف اـب  ار  نآ  میتـخادرپ و  ثحب  هب  لیـصفتب  یخیراـت  ياوـتف  نیا  هب  عـجار   (1) هوکـشم ياه  هلاقمرـس  زا  یکی  رد  ام  عقوم  ناـمه 
.(2) درادن رارکت  هب  زاین  هک  میدیجنس  مه  اب  ار  ود  نآ  داعبا  میدرک و  هسیاقم  وکابنت  میرحت  رد  يزاریش  يازریم  یخیرات 

مکح نیا  ربارب  رد  اپورا  رد  رابکتسا  نارس  زا  یخرب  یگداتسیا  كرتشم و  رازاب  یبرغ و  ياهروشک  لمعلا  سکع  مهم ، رایـسب  هتکن 
زوریپ رگید  ياه  هکرعم  دـننام  مه  هکرعم  نیا  زا  دـق ) ) ماما دـیماجنا و  تسکـش  هب  اـه ، لاـجنج  وه و  اـهیزاسوج و  همه  اـب  هک  دوب 

زین دـننک و  تلفغ  رابکتـسا  رگید  ياـه  هئطوـت  زا  دـیابن  اهناملـسم  دوـش و  شوـمارف  دـیابن  یخیراـت  هقباـس  نیا  لاـح ، .دـمآ  نوریب 
.دنشاب كانمیب  دیاب  یهلا  نایدا  هب  تناها  دمایپ  زا  مه  نادحلم  دنربب و  دای  زا  ار  تربع  سرد  نیا  دیابن  مه  ناربکتسم 

.تسا ریدقت  هتسیاش  هدوب و  عقومب  اجب و  رایسب  ماما ، یخیرات  مکح  رانیمس  يرازگرب  نیاربانب ،

رانیمس شرازگ 

یپ رد  و  دق ) ) ینیمخ ماما  مکح  نییبت  یللملا  نیب  سنارفنک  ییاپ  رب  همدقم  ناونع  هب  رانیمس ، نیا 

نادنمشیدنا و ات  دروآ  مهارف  ار  یتصرف  دش و  اپ  رب  يدشر ، ناملس  هئربت  رب  رصم  یناحور  تاماقمو  لفاحم  زا  یخرب  میمصت  هعیاش 
ار دوخ  تارظن  هیملع ، ياه  هزوح  ردقیلاع  نیسردم  ناگدنسیون و 

.دننک نایب 

هب رانیمس  نیا  هزیگنا  نایب  نمض  دادرخ ، هدزناپ  داینب  تسرپرس  یعناص  مالسالا  هجح  لوا  زور  رد 

يدشر ناملس  مادعا  مکح  هب  هراشا  اب  يو  .تخادرپ  ماما  ترضح  اب  دوخ  تارطاخ  زا  يا  هشوگ  نایب 

( دـق ) ماـما مکح  يارجا  رد  يریثأـت  هنوگ  چـیه  دریذـپ  تروـص  ناـهج  هقطنم و  رد  هک  یـساملپید  لاـعفنا  لـعف و  هنوـگ  ره  تفگ :
.تشاد دهاوخن 

نایرج کی  اب  هلباقم  رد  ار  مکح  نیا  ماما ، اریز  .دیـشوپ  دـهاوخ  لمع  هماج  ماـما  مکح  دـشاب  اـجک  ره  يدـشر  ناملـس  دوزفا : يو 
.دنیامن یم  بیقعت  دییأت و  ار  فده  نامه  زین  بالقنا  ربهر  يا  هنماخ  هّللا  هیآ  دندرک و  یم  یقلت  مالسا  ساسا  هیلع  يرابکتسا 

مالـسا مکح  ساسا  رب  تسا و  يرطف  دـترم  يدـشر  ناملـس  تفگ  تخادرپ و  هلأـسم  یهقف  دـُعب  هب  یلیبدرا  يوسوم  هّللا  هیآ  سپس 
.تسا یمازلا  هرداص  مکح  دوش و  یمن  لوبق  وا  هبوت 

بالقنا مالسا و  هیلع  یناهج  رابکتسا  یغیلبت  یگنهرف -  ياه  هئطوت  هلـسلس  کی  زا  يا  هقلح  يدشر  ناملـس  هیـضق  درک  دیکأت  يو 
نوهوم .دوش  یم  هضرع  نوگانوگ  لاکشا  اهتروص و  هب  زور  ره  هک  دوب 
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نایرج نیا  رگید  فادها  زا  يدّمحم ، بان  مالـسا  دـشر  يورـشیپ و  ذوفن و  زا  يریگولج  یمومع و  ناهذا  رد  مالـسا  بتکم  ندرک 
يروهمج راوگرزب و  ماما  يوس  زا  موش  ياه  هشقن  نیا  هناتخبشوخ  هک  تسا ،

ارجا مکح  هّللاءاش  نا  دـهدنار و  یتناها  نینچ  هزاجا  دوخ  هب  یـسک  رگید  ات  دـش  هلباـقم  اـهنآ  اـب  یثنخ و  يریگیپ و  ناریا  یمالـسا 
دراو یمکحم  هبرض  یناهج  رابکتسا  هب  هک  تسا  تروص  نآ  رد  دش و  دهاوخ 

.دمآ دهاوخ 

هجیتن داد و  رارق  یسررب  دروم  ار  نوگانوگ  تارظن  ارآ و  اوتف و  فلتخم  داعبا  یلیبدرا  يوسوم  هّللا  هیآ 

يرما نآ ، یناـهج  یـسایس و  داـعبا  هب  هجوت  اـب  تسا و  راـگزاس  یلک  نیزاوـم  اـب  هک  تسا  یـصخش  مکح  ماـما ، مکح  هک  تفرگ 
.تسا هدوب  يرورض 

نیا رب  ًهدـمع  يو  .داد  رارق  ثحب  دروم  ار  دـق ) ) ماما ياوتف  فلتخم  داـعبا  هیئاـضق  هوق  سیئر  يدزی  هّللا  هیآ  رانیمـس ، مود  هسلج  رد 
نیا زا  رظنفرص  تسا ، هدرک  تناها  مالسا  تاسدقم  هب  هک  هدوب  يدشر  ناملـس  هرابرد  ییاضق  مکح  کی  ماما  ياوتف  هک  درک  هیکت 

هقف ظاحل  زا  شمکح  تسا و  يرطف  دترم  وا  هک 

يده همئا  مرکا و  لوسر  يوس  زا  هک  دش  روآدای  ار  ماکحا  لیبق  نیا  زا  يدـهاوش  هاگنآ  .تسا  لتق  یمالـسا  بهاذـم  ریاس  هعیش و 
دناوت یمن  رگید  یضاق  ار  یضاق  یعطق  مکح  تفگ  يو  .تسا  هدیدرگ  رداص 

.دنک ضقن 

: تفگ دق ) ) ماما ترـضح  مکح  ییاور  ینآرق و  ینابم  ناونع  تحت  يو  .دـش  زاغآ  یلمآ  يداوج  هّللا  هیآ  نانخـس  اب  هسلج ، نیموس 
نیا نایب  اب  يو  .تسا  نید  زا  عافد  یطیارـش  نینچ  رد  نیملـسم  هفیظو  تسا و  نید  زا  جورخ  قادـصم  مالـسا ، تاسدـقم  يازهتـسا 

« یناطیش تایآ   » باتک هلأسم  هک  هتکن 

هب یگنهرف  هئطوت  مه  دادـترا و  مه  ارجام  نیا  رد  تفگ : درف ، کی  یـصخش  داقتعا  هن  تسا و  هدـش  یحارط  نایرج  کـی  زا  یـشان 
حیرشت ار  باتک  یگنهرف  یسایس و  هئطوت  زین  و  دق ) ) ماما مکح  یسایس  ییاضق و  یهقف و  ياه  هنبج  نایاپ  رد  يو  .دروخ  یم  مشچ 

.درک

لیکشت یمیرک  یناوضر و  ینالیگ ، يدمحم  نایاقآ  هیملع : هزوح  نیسردم  اهقف و  زا  نت  دنچ  تکرش  اب  یهقف  درگزیم  نآ ، زا  سپ 
للملا نیب  نواعم  يریخست  نیملسملاو  مالسلا  هجح  ادتبا  دیدرگ 

ماما ترضح  یخیرات  مکح  تفگ : یهاتوک  نانخس  یط  درگزیم ، نیا  يرجم  یمالسا و  تاغیلبت  نامزاس 

نیملسم مالسا و  یعقاو  زوسلد  ربهر و  هک  داد  ناشن  ناناملـسم  هب  درک و  عفر  ار  هعیـش  هب  عجار  دوجوم  تاهبـش  هرـس  سدق  ینیمخ 
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.تسیک

نالعا تفرگ و  رارق  ثحب  دروم  یهلا  ماکحا  فیفخت  ِفلتخم  ياههار  یهقف و  داعبا  درگزیم ، نیا  رد 

يرطف دترم  تسا و  يرطف  دترم  يو  هک  نیا  رب  هوالع  اریز  درادن  دوجو  يدشر  ناملـس  وفع  يارب  یهار  چیه  یهقف ، رظن  زا  دیدرگ 
ماما مکح  هدومن و  کته  ار  وا  سدقم  تحاس  هداد و  مانشد  مرکا  لوسر  هب  وا  تسین ، هتفریذپ  شا  هبوت  یمالسا  بهاذم  رتشیب  ربانب 

.درادن دوجو  وا  هئربت  يارب  یهار  رگید  تسا و  هدش  رداص  وا  لتق  بوجو  هب  دروم  نیا  رد 
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ار یبنلا » ّبس   » مکح تحارصب  هلیسولاریرحت »  » رد ماما  تفگ : هرس  سدق  ماما  ترضح  ياتفتسا  رتفد  زا  یمیرک  رفعج  دیس  هّللا  هیآ 
.دنرادن ار  نآ  لاطبا  قح  یتفم  یضاق و  دیآ و  یم  رب  نیموصعم  همئا  ربمغیپ و  هدهع  زا  طقف  یمکح  نینچ  وفع  دنا و  هدومرف  ررقم 

ّبس هب  عجار  يو  .تسا  لتق  یبّنلا  ّبس  تازاجم  هک  دنتـسه  لوقلا  قفتم  تنـس ، لها  هعبرا  بهاذم  همه  هک  تخاس  ناشنرطاخ  يو 
هبوت هک  نیا  دروم  رد  يو  .ناناملسم  هب  دسرب  هچ  دنوش  هتـشک  دیاب  دننکب  یتراسج  نینچ  مه  ناناملـسم  ریغ  رگا  یتح  تفگ : یبنلا 

ِدرف هبوت  تروص  رد  مکح ، نیا  هک  دـندقتعم  یگلمج  هعیـش  ياـملع  تفگ : دوـش  یمن  مکح  نیا  فـیفخت  ثعاـب  يدـشر  ناـملس 
طقاس هدننک  تناها 

.دنراد يداقتعا  نینچ  زین  تنس  لها  هعبرا  بهاذم  ِنایاوشیپ  رگید  یعفاش  زجب  دوش و  یمن 

یلو ماما و  نذا  اب  دیاب  یبن  هدننک  ّبس  تازاجم  هک  دندتقعم  هعیـش  تنـس و  لها  ياملع  همه  تفگ  مکح  يارجا  هوحن  دروم  رد  وا 
.دشاب وا  بیان  ای  نیملسم  رما 

.دراد هبراحم  نایغط و  یغب ، ناونع  تسین و  يداع  مرج  دشاب  نید  کی  تلم و  کی  ای  ماظن و  کی  هیلع  هک  یمرج  تفگ : وا 

هب خساپ  رد  نابهگن ، ياروش  ياهقف  وضع  یناوضر  هّللا  هیآ  درگ ، زیم  ناگدننک  تکرش  زا  رگید  یکی 

هدـش بکترم  یناطیـش  تایآ  باـتک  فلؤم  هک  یقوقح  یهقف و  فلتخم  ياـهمرج  ساـسا  رب  دـیاب  ار  لـمع  نیا  اـیآ  هک  لاؤس  نیا 
هئطوت کی  زا  تیاکح  لمع  نیا  املـسم  تفگ : تسناد ؟ یهلا  نایدا  همه  هیلع  یناهج  ِیگنهرف  هئطوت  کی  ار  نآ  اـی  درک ، یـسررب 

تسا نامه  نآ  مکح  دراد و  مالسا  هیلع  یناهج 

هبوت هک  دوب  نیا  لابند  دـیابن  رگید  تسا و  لتق  وا  يازج  تسا و  یبرح  رفاک  کی  وا  .دـنا  هتـشاد  نایب  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما  هک 
حیرـشت اب  هرخالاب  و  دوش ، هتـشک  دـیاب  ددرگ  هناـمز  دـهاز  دـنک و  هبوت  يدـشر  ناملـس  رگا  دـندومرف : مه  ماـما  .هن  اـی  تسا  هدرک 

راشتنا ناراکردنا  تسد  يدشر و  ناملس  لتق  ياوتف  ياهیگژیو 

هن نیاربانب  و  دندومرف ، رداص  تیالو  بصنم  زا  ار  نآ  ماما  تسا و  هدوب  ییالاو  مکح  کی  ماما  مکح  تفگ : یناطیش ، تایآ  باتک 
.دننک تعاطا  نآ  زا  هک  تسا  نیملسم  همه  رب  و  اوتف ، هن  تسا و  تواضق  هلأسم 

رظن زا  ار  ییاضق  ای  ییالو  مکح  کی  لاطبا  ياههار  یمیرک  رفعج  دیس  ياقآ  درگزیم ، نیا  همادا  رد 

: درمش رب  هنوگ  نیا  یهقف 

( دورب نیب  زا  دریمب و  ینعی   ) دوش وحم  دوجو  هحفص  زا  مکح  دروم  عوضوم  - 1

نامز هب  طونم  شیادیپ ، ِلصا  رد  هک  تسا  یماکحا  دروم  رد  نیا  مکح ، هب  لمع  نامز  نتفای  نایاپ  - 2

.مارح ياههام  رد  نیکرشم  رافک و  اب  هلتاقم  دننام  دنشاب  یصاخ 
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.لتاق زا  مدءایلوا  تشذگ  دننام  تسا  هدش  رداص  وا  تحلصم  يارب  مکح ، نیا  هک  یسک  طسوت  تشذگ  وفع و  - 3

صاخ نامز  هب  فقوتم  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  هّللا ، لوسر  هلالس  زا  هرداص  مکح  هک  داد  حیضوت  يو 
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زا مکح ، نیازین  .تسا و  یقاـب  مکح  عوضوم  دـنا و  هدـشن  لـصاو  كرد  هب  زونه  زین  وا  ناراـکمه  يدـشر و  ناملـس  تسا و  هدوبن 
ناملـس مادعا  دروم  رد  ماما  مکح  لاطبا  يارب  یلیلد  چیه  نیاربانب  .دـشاب  عفر  لباق  قح  بحاص  وفع  اب  ات  هدوبن  سانلا  قوقح  هلمج 

.تسا یقاب  دوخ  تّوق  هب  ارجا  عقوم  ات  مکح  نیا  .درادن و  دوجو  يدشر 

زا ار  نآ  يا  هدع  تسا و  صاصق  لصا  باب  زا  يدـشر  ناملـس  تازاجم  دـنا  هتفگ  ناگرزب  زا  یـضعب  درک  هفاضا  یمیرک ، هّللا  هیآ 
و نیعلاب ) نیعلا   ) تسا هدرک  نایب  نآرق  گنهرف  ار  صاصق  تفگ : يو  .دنـشاب  یم  وفع  لباق  اهنآ  ود  ره  دنا و  هتـسناد  یهلا  دودـح 

هنّیب اب  یناج  تیانج  رگا  .دیآ  یمن  رد  روج  نآرق  گنهرف  اب  ادبا  نیا  تسا و  شحف  شحف ، صاصق  میرادرب  مدق  اتسار  نیا  رد  رگا 
ار وا  هک  تسا  نیلـسم  یلو  رب  دنک  هبوت  دیایب و  دوخ  ياپ  هب  شدوخ  دشاب و  رارقا  اب  رگا  دوش و  یم  رداص  مکح  دش  نشور  لیلد  و 

.دنک وفع 

قح نیملـسم  داحآ  هن  يرگید و  رما  یلو  چیه  هن  شدوخ و  هن  رودـص ، زا  دـعب  دـنک و  رداص  ار  مکح  نیا  هک  دـید  تحلـصم  ماما ،
هب ار  وا  نانآ ، یمالـسا  ِتمه  ناملـسم و  ناناوج  اـت  تسا  یقاـب  دوخ  توق  هب  مکح  نیا  و  دوش ، یمن  یفتنم  عوضوم  دـنرادن و  وفع 

.دوب دهاوخ  یهلا  تشهب  مکح ، نیا  نایرجم  شاداپ  هک  منک  یم  دای  مسق  نم  دنناسرب و  شلمع  يازج 

هّللا لوسر  رب  اهنت  هن  هک  درک  حیرصت  زین  نابهگن ، ياروش  ياهقف  رگید  وضع  ینالیگ  يدمحم  هّللا  هیآ 

ماما ترـضح  مکح  تفگ : يو  .دـنک  ظفح  تانهوم  هیلک  لباقم  رد  ار  مالـسا  نیناوق  تدایـس  هک  تسا  بجاو  زین  رما  یلو  رب  هکلب 
تنایص يارب  تسا و  ییالو  مکح  کی  یناطیش  تایآ  باتک  فلؤم  هرابرد 

.دوش هتشک  دیاب  وا  تسین و  ریذپ  هبوت  يدشر  ناملس  هلأسم  تفگ : دوخ  نانخس  ِنایاپ  رد  يو  .تسا  مالسا  يامعز 

رانیمس ینایاپ  هسلج 

یمظعلا هّللا  هیآ  يوس  زا  یتأیه  یمالسا ، ياروش  سلجم  سیئر  یبوّرک  مالسلا  هجح  هسلج  نیا  رد 

.دنتشاد روضح  روشک  نایناحور  نالوؤسم و  زا  دنچ  ینت  یناگیاپلگ و  داوج  دیس  مالسالا  هجح  یتسرپرس  هب  یناگیاپلگ 

تخادرپ و برغ  مالسا و  هاگدید  زا  يدازآ  ینابم  هسیاقم  هب  ینانخس  یط  یمتاخ  ياقآ  بانج  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ریزو  ادتبا 
سفن ياوه  رب  درف  طلست  تردق  يانعم  هب  يدازآ  مالسا  رد  تفگ :

تفگ يو  .دـبای  یم  روـهظ  ّتیناـسفن  زا  درف  يوریپ  رد  هک  دراد  رارق  یبرغ  لکـش  هب  يدازآ  نآ  لـباقم  هطقن  رد  .تـسا و  شیوـخ 
یمن رداص  مادـعا  مکح  اهباتک  زا  کی  چـیه  ِنافلؤم  دروم  رد  اما  دوش  یم  رـشتنم  یمالـسا  تاداقتعا  ِفلاخم  ِباتک  اهدـص  هنالاس 

.دوش

مالسا و ساسا  هب  مانشد  تناها و  هکلب  تسا  یمالسا  تاداقتعا  ِفالخ  اهنت  هن  یناطیش  تایآ  باتک 
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.تسا هداد  رارق  فده  ار  نآ  تاسدقم 

ِتکرح کی  عقاو  رد  نآ  راشتنا  هدـش و  پاچ  دـیدجت  راـب  نیدـنچ  تسا  فیعـض  رایـسب  ینف  ظاـحل  زا  هک  باـتک  نیا  تفگ : يو 
، ماجنارس يو  تسا ، مالسا  ّتینما  دض  یسایس و  راک  کی  هکلب  تسین  یگنهرف 

خساپ تقو  قیض  دوجو  اب  رانیمس ، رد  هدننک  تکرش  ياضعا  ياهـشسرپ  هب  وا  .دناوخ  رـشب  قوقح  دض  يدازآ و  دض  ار  باتک  نیا 
.تفگ

باـتک تفگ : نآ  یط  درک و  داریا  ینانخـس  زین  ناـبهگن ، ياروش  ياـهقف  وضع  یمالـسا و  تاـغیلبت  ناـمزاس  سیئر  یتـّنج  هّللا  هیآ 
مالـسا هیلع  یناهج  قیمع  هئطوت  کی  ار  نآ  دیاب  هکلب  دوبن  يداع  هدنـسیون  کی  طسوت  یلومعم  یـسیون  نامر  کی  یناطیـش  تایآ 

زا لبق  نآ  فلؤم  هب  رالد  رازه  تخادرپ 850  هدرک و  یشاّحف  مالسا  هب  یناطیـش  تایآ  باتک  هدنـسیون  تفگ : يو  .تفرگ  رظن  رد 
نییبت اب  يو  .تسا  هدوب  مالسا  هیلع  زیمآ  هئطوت  مادقا  کی  عقاو  رد  تکرح ، نیا  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگاشفا  باتک ، نتشون 

ار ماما  یخیرات  مکح  زا  دعب  ياهدادیور  درک و  هراشا  خـیرات  لوط  رد  یمالـسادض  ياهتکرح  اهنایرج و  هب  باتک  نیا  ياه  هزیگنا 
ِتکرح کی  ماما  یخیرات  مکح  هک  دش  روآدای  داد و  رارق  لیلحت  دروم 

.تسا یعطقم 

هب ناهج ، رب  مکاح  ياهماظن  هرادا  زا  یلیلحت  اب  رانیمس ، نارنخس  نیرخآ  ینیمخ  دمحا  دیس  جاح  نیملسملا  مالسلا و  هجح  هاگ  نآ 
قیرط زا  ای  لوپ و  ِتردق  اب  دنتـسناوتن  مالـسا ، نانمـشد  یناهج و  رابکتـسا  هک  درک  دیکأت  هراشا و  ایند  رد  یمالـسا  بالقنا  هاگیاج 

.دنربب نیب  زا  ار  یهلا  بالقنا  نیا  یسایس ، یماظن و 

، یبالقنا ياهتلم  هیلع  هدافتسا  لباق  لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  یگنهرف  رازبا  شقن  هب  هراشا  اب  يو 

.تسا هدوب  ام  بالقنا  هب  تبسن  یلک  هئطوت  کی  زا  کچوک  هتشر  کی  يدشر  ناملس  راک  درک : دیکأت 

ندرمش رب  اب  يو  .درک  یثنخ  ار  هئطوت  نیا  عقوم  هب  ماما  ترضح  هک  دشاب  یم  نید  تسادق  نتـسکش  تسا ، مهم  نایم  نیا  رد  هچنآ 
.داد رارق  یبایزرا  دروم  دراوم  زا  یخرب  رد  ار  ماما  یخیرات  ياهتکرح  بالقنا ، زا  دعب  یسایس  ِتانایرج  تارکفت و 

ياهدنفرت هب  هراشا  اب  هینایب  نیا  رد  .دش  تئارق  يا  هینایب  دـش ، رازگرب  داشرا  هّینیـسح  رد  زور  هس  تدـم  هب  هک  رانیمـس  نیا  نایاپ  رد 
ینیمخ ماما  دـش : هتفگ  تفرگ و  رارق  شهوکن  دروم  زورما  نردـُم  ِّتیلهاج  یناسنا ، تمارک  قح و  اب  هلباقم  يارب  ملاـع  ِناربکتـسم 

، نانیبرهاظ هدیقع  روصت و  فالخ  رب  هیلع  هّللا  همحر 

ار يراگنا  لطاب  رگ و  هزره  ِمادعا  یهلا  مکح  دیشک ، دایرف  متس  رفک و  ِرس  رب  شا ، یهلا  داقتعا  مکح  هب  طیارش و  نیرت  تخـس  رد 
يادـخ ریذـپان  هشدـخ  ِمکح  مالعا  اب  هدرک و  مالعا  دوب ، هداد  رارق  کـته  موجه و  دروم  ار  مالـسا  یمارگ  لوسر  سدـق  میرح  هک 

.دوشگ یمالسا  نهیم  يداقتعا  یسایس  تایح  رد  نیون  یلصف  ناحبس ،
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هتشادرب مکح  رودص  نامز  زا  ملاع ، نارواب  قح  ناناملسم و  همه  يوس  زا  هک  ییاهماگ  هب  هینایب  نیا 
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دنا هتـشادرب  مدق  هار  نیا  رد  هک  ار  یناسک  یمامت  نامودصم و  ادهـش و  هرطاخ  داهن و  جرا  هتفرگ  تروص  هک  ار  ییاهمادقا  هدـش و 
.تسا هتشاد  یمارگ 

زا تسا و  رییغت  لباق  ریغ  یناطیـش  تایآ  باتک  هدنـسیون  هرابرد  ماما  ترـضح  يوس  زا  هرداص  ِمکح  هک  هدـش  دـیکأت  هّینایب  نیا  رد 
ِتکرح تسا  هدـش  دـیکأت  هدـمآ و  لمع  هب  توعد  مکح ، نیا  رتعیرـس  هچ  ره  ِيارجا  يارب  یهلا  نایدا  هب  نادـقتعم  ناـنمؤم و  همه 

تماعز و تحت  یمالسا  رادیب  تما  طسوت  تسا ، هدش  يراذگناینب  یمالسا ، تما  ِلحار  ماما  هلیسو  هب  هک  یمالـسا  بالقنا  هدنبوک 
هّللا هیآ  ترضح  يربهر 

.تفای دهاوخ  همادا  نارگ ، هئطوت  یمامت  نتسکش  مه  رد  ات  يا  هنماخ 

هیمالسلا بهاذملا  نیب  بیرقتلا  عمجم  هینایب 

هیمالسلا بهاذملا  نیب  بیرقتلا  عمجم  لک  ریبد  راطخا 

تسین ضقن  لباق  يدشر  ناملس  دروم  رد  ینیمخ  ماما  مکح 

نیدلا موی  یلا  مهالاو  نم  هلآ و  دمحم و  انیبن  یلع  هالصلا  نیملاعلا و  بر  هّللادمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

شنم تیثیح و  هداـعا  مالـسا ، تاـیح  دـیدجت  نآ ، تارمث  زا  .تسا و  هدرتسگ  فلتخم و  داـعبا  ياراد  ینیمخ  ماـما  سدـقم  توعد 
.تسا نیملسم  فوفص  نیب  تدحو  داجیا  یمالسا و 

هاگدید زا  دوب ، یمالسا  تدحو  يدانم  ناناملسم و  رابتعا  هیام  نیتسار و  مالسا  دّدجم  قحب  ماما ،

دایرف هراومه  وا  .تسا  نیملسم  تداعس  تایح و  موادت  نماض  مالسا و  ناکرا  زا  تدحو ، ماما ،

هّصنم هب  ًالمع  ار  تدحو  نیا  تبون ، دنچ  دناوخ و  یم  اهشوگ  هب  تدحو  هیآ  داد و  یم  رس  تدحو 

.تشاذگ شیامن  ضرعم  هب  دیناسر و  روهظ 

هدنسیون هب  عجار  ماما  عطاق  حیرـص و  مکح  نامه  داد ، رارق  دحاو  فص  رد  ار  ناناملـسم  هک  زاس  هسامح  ياه  هنحـص  نیا  زا  یکی 
سدـقم تحاس  هب  یمارتحا  یب  زا  هک  ار  هتخوسلد  ِناناملـسم  دوب ، نرق  ياوتف  هک  یخیرات  ِنامرف  نیا  .دوب  یناطیـش » تاـیآ   » باـتک

ناملـس رب  گرم  : » دـنروآرب دایرف  ات  درک  جیـسب  بهذـم ، داژن و  ره  زا  ناهج  برغ  قرـش و  رد  دـندوب ، هدروآ  مشخ  هب  ناشربمغیپ 
«. يدشر

کی زا  تفرگ : رب  رد  ار  رفک  مالسا و  نارادفرط  هک  دوب  يراجفنا  روص ، خسن  دننام  یهلا  يادن  نیا 

یهورگ ياه  هناسر  يداصتقا و  یبدا و  یملع و  ناوت  زا  يریگ  هرهب  اب  ات  دیـشک  نادـیم  هب  ار  ناهج  ناربکتـسم  رفک و  ناـیماح  وس ،
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يدازآ یتسود و  ناسنا  مان  هب  یناهج ، مزینویهص  ینوسامارف و  لفاحم  زا  دوخ و 

.دننک شوماخار  ینامسآ  يادن  یتوکلم و  هحیص  نیا  لاجنج ، وه و  اب  هدیقع و 

وا زا  نانچ  دروآدرگ و  ماما  رـس  تشپ  ٌصوصرَم » ٌنایُنب  مُهَّنأک  اّفـص   » نینهآ يّدـس  دـننام  ار  ناناملـسم  ماما ، مکح  رگید ، يوس  زا 
شیپ زا  يراک  مه  راوخ  هریج  نیطالس  ظاعو  هتسباو  نامکاح  هک  دندرک  تیامح 
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یمالسا بالقنا  ِلصا  دننام  ینامحر ، یناطیش و  ياهورین  رفک و  مالسا و  نیب  ییارآ  فص  نیا  .دندربن 

.دوب هقباس  یب  ینیب و  شیپ  لباق  ریغ  هبقرتم و  ریغ  يرما 

راکتبا ود  اب  دوخ  تکربرپ  یگدنز  نایاپ  رد  ماما  دش : هتفگ  هتشذگ ، لاس  ِیمالسا  هشیدنا  سنارفنک  رد 

.تشذگرد درک و  دحتم  ار  ناناملسم 

يا هزات  حور  ملاع  نّویهلا  همه  هب  هکلب  نیملسم  هب  اهنت  هن  هک  يوروش  ربهر  هب  وا  یخیرات  همان  لوا ،

يربا نوچ  همان ، نآ  تاکرب  تارمث و  درک ، گنهامه  يدام  بتکم  ربارب  ردار  ناتسرپادخ  دیشخب و 

.دوب نیملسم  ِنآ  زا  راختفا  دنچ  ره  تفرگ  رب  رد  ار  هّللا  ناقشاع  همه  ریگارف  یمیسن  ریگناهج و 

يوربآ اهنت  هن  دوب و  ناناملـسم  همه  مشخ  رهظم  ناـشورخ و  داـیرف  لاـح و  ناـبز  تقیقح  رد  هک  ماـما ، یخیراـت  ياوتف  نیمه  مود ،
.دشاب هتشادن  ار  نانآ  سدق  تحاس  هب  بدا  هئاِسا  تئرج  یسک  ات  درک  همیب  ار  یهلا  نالوسر  همه  تیثیح  هک  مرکا  لوسر 

ملق يدازآ  یتسود و  ناسنا  ِریوزت  باقن  ریز  دـنچ  ره  هدـنبوک ، ياوتف  نیا  لاـبق  رد  یناـهج  رابکتـسا  نشخ  عیرـس و  لـمعلا  سکع 
تـسکش اب  هتبلا  هک  دوب  بان  مالـسا  بالقنا و  ماما و  ندـیبوک  لاجنج ، وه و  ادـص و  رـس و  همه  نآ  زا  فدـه  اما  تفرگ ، تروص 

دوخ تسکش  هلیسو  نیدب  دنریگب و  نایتفم  یخرب  زا  ار  يدشر  ناملـس  هئربت  دنددص  رد  دسر  یم  شوگ  هب  کنیا  دیدرگ و  وربور 
ار ماما  ِمکح  ناربج و  ار 

.دننک ضقن 

يوـتف و ناـبحاص  زا  اـما  دـننزب ، تسد  تناـیخ  نیا  هب  یمالـسا ، ياـهروشک  زا  یخرب  هتخورفدوـخ  ِنارادمتـسایس  هک  تسا  یعیبـط 
دیدـش لمعلا  سکع  مشخ و  ثعاب  مالـسا و  تما  عقوت  فـالخ  رما ، نیا  .دور  یمن  يراـظتنا  نینچ  تقو ، چـیه  یناـحور ، تاـماقم 

.دیدرگ دهاوخ  مالسا  ناهج  هیملع  ياه  هزوح  یناحور و  زکارم  لفاحم و  ناملسم و  ياه  هدوت 

ربانب اما  تسا ، لتق  شمکح  دترم و  یمالـسا  بهاذم  همه  رد  يدشر  ناملـس  هچرگ  دـیوگب : دوش و  ههبـش  راچد  یـسک  رگا  لاح ،
دراذگ یمن  قرف  یلم ، دترم  يرطف و  دترم  نیب  هک  یهقف  بهاذم  زا  یضعب 

زا یـضعب  رد  قیدنز  هبوت  اما  هدـیدرگ  قیدـنز  مرکا ، لوسر  ِتمرح  کته  مانـشد و  ّبس و  رثا  رب  وا  دـنیوگب : ای  .تسا  لوبق  وا  هبوت 
تاهبش نیا  عفر  رد  .دنک  هولج  هَّجوم  هاگآان  دارفا  رظن  رد  تسا  نکمم  هک  لیبق ، نیا  زا  هدنکاوغا  یتاهبش  و  تسا ، هتفریذپ  بهاذم 

: تفگ دیاب 

دتهجم ياوتف  اب  هک  تسین  یهقف  مکح  یلومعم و  ياوتف  کـی  صوصخ ، نیا  رد  ماـما  مکح  هک  دوش  هجوت  هتکن  نیا  هب  تسا  مزـال 
ریغ مکح ، تسا و  هدرک  رداص  ار  يدشر  ناملس  ِلتق  مکح  هیقف ، یلو  هک  تسا  نآ  هلأسم  .دشاب  رییغت  لباق  بهاذم ، زا  یکی  ِرگید 
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یئزج صّخـشم و  نامرف  مکح ، اما  تسا ، ینوگرگد  لباق  اهقف  رظن  فالتخا  بسح  رب  تسا و  یلک  مکح  هراومه  اوتف  تساوتف ، زا 
يدشر ناملـس  رگا  دندومرف  مالعا  مکح ، رودص  زا  سپ  ماما  ترـضح  هک  صوصخب  .دنک  ضقن  ار  نآ  دـناوت  یمن  یـسک  تسا و 

يا هنماخ  هّللا  هیآ  ترضح  يربهر  مظعم  ماقم  زین  و  تسین ، وفع  لباق  دوشب  هنامز  دهاز 
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.دندرک تیامح  مکح  نآ  زا  یمالسا ، بهاذم  نایاوشیپ  همه  دندومرف و  مالعا  ضقن  لباق  ریغ  ار  مکح  نآ  احیرص 

راطخا ادیکا  مالـسا ، میرح  زا  عافد  نیملـسم و  تدحو  ظفح  رد  دوخ  تلاسر  بسح  رب  هیمالـسالا » بهاذـملا  نیب  بیرقتلا  عمجم  »
كِّرحم مالسا ، هدروخ  تسکش  نمشد  یناهج ، رابکتسا  دنک  یم 

زا دنک و  هئربتار  دحلم  هزره و  هدنـسیون  نیا  یبهذم ، ماقم  کی  ياوتف  اب  تسا  ددص  رد  وا ، مرج  ِکیرـش  يدشر و  ناملـس  یلـصا 
دنهاوخ یم  مالسا  نانمشد  .دهد  شتاجن  ناناملسم ، تسد  هب  وا  یعطق  رفیک 

.دننزب ناشن  دنچ  ریت  کی  اب  راک  نیا  نمض 

.دنراد هگن  يرگید  تامدخ  يارب  ار  دوخ  هدرورپ  تسد  هدنسیون  - 1

.دننک هرخسم  ار  ناناملسم  كاپ  ِتاساسحا  تیبثت و  ار  مرکا  لوسر  هب  یمارتحا  یب  - 2

.دنریگب وا  زاار  دوخ  ماقتنا  دننزب و  همطل  رابکتسا ، ریذپان  یتشآ  نمشد  تما ، ماما  تیصخش  هب  - 3

.دننک رابتعا  یب  تسا  ماما  راگدای  هک  ار  يدمحم  بان  مالسا  هشیدنا  یمالسا و  بالقنا  - 4

.دننک لدبم  مالسا  تما  هملک  فالتخا  هب  ار  نآ  لامیاپ و  ار  ماما  مکح  زا  لصاح  یمالسا  ِتدحو  هسامح  - 5

طئارش نیا  رد  دنشاب  هک  بهذم  تلم و  ره  زا  ماقم و  تسپ و  ره  رد  ینّابر  ياملع  میراد  نانیمطا  ام 

زا دنهد و  یمن  نت  میظع  ِتنایخ  نیا  هب  زگره  .دننام  یم  نوصم  مالسا  نانمـشد  ياوغإ  زا  هدومن و  ظفحار  دوخ  يرایـشه  ساّسح ،
.دوشن تبث  نانآ  مان  هب  مالسا  خیرات  رد  گنن  نیا  ات  دننز  یمن  رجنخ  مالسا  هب  تشپ 
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یناهج رابکتسا  یناطیش و  تایآ  باتک  ربارب  رد  ماما  شقن  . 15

یقیدص میلک  رتکد  ياقآ  اب  بیرقتلا  عمجم  لک  ریبد  يوگتفگ 

.(1) بیرقتلا عمجم  یلاع  ياروش  وضع  ندنل و  یمالسا  هسسؤم  سیئر 

(. قارع روشک  اب  يو  نیدحتم  اکیرمآ و  گنج  اب  نامزمه  )

تـشاد دهاوخ  يدـیلک  شقن  ناناملـسم  فلتخم  عضاوم  ندرک  کیدزن  رد  هک  یـساسا  لماوع  زا  یکی  یقیدـص : میلک  رتکد  ياقآ 
نیب هک  یئاهداضت  .دراد  دوجو  برغ  مالسا و  تیلک  نیب  هک  تسا  یفالتخا 

هبار نیا  هک  يا  هعقاو  نیلوا  .دش  دهاوخ  یمالسا  بهاذم  بیرقت  بجوم  دراد ، دوجو  برغو  مالسا 

مالسا زا  ریغ  ار  نانمشد  همه  تسا  هتسناوت  برغ  ندمت  .تسا  يدشر  ناملس  نایرج  داد  ناشن  یبوخ 

.تسا مالسا  دراد ، دوجو  ناهج  طاقن  یمامت  رب  اهنآ  قلطم  طلست  لباقم  رد  هک  یعنام  اهنت  دنناد  یم  اهنآ  .دنک و  مدهنم  دوبان و 

ناملـس نایرج  رد  تبثم ، ماگ  کی  ًالباقتم  .دوب  عنام  نآ  ندرب  نیب  زا  يارب  تهج  نیا  رد  مدـق  نیلوا  یناطیـش  تایآ  باـتک  راـشتنا 
یمالـسا بهاذم  بیرقت  يارب  یملع  تاقیقحت  لاس  دـص  زا  شیب  شـشزرا  هک  دیـسر  روهظ  هصنم  هب  مالـسا  تما  يوس  زا  يدـشر 

( هر  ) ماما ترضح  هک  يا  هبرض  .دروآ  دراو  برغ  ندمت  لک  هب  يراک  يا  هبرض  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ماما  ترضح  ياوتف  .تسا 
شنکاو دنداد  ناشن  هک  ار  یشنکاو  لیلد  نیمه  هب  .دندز  برغ  ندمت  لک  هب  هکلب  دنـشاب  هدز  درف  کی  هب  هک  دوبن  يا  هبرـض  دندز 

.درف کی  زا  عافد  رد  درف  کی  شنکاو  هن  دوب ، هبرض  نیا  لباقم  رد  برغ  ندمت  لک 
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زا دـش و  رداص  يا  هینایب  يربهر  مظعم  ماقم  يوس  زا  تشذـگرد و  یقیدـص  میلک  رتکد  باـتک  نیا  پاـچ  ياـنثا  رد  هنافـسأتم  - 1
هعساو همحر  هیلع  هّللا  همحر  .دیدرگ  رازگرب  میحرت  سلجم  نارهت  رد  تفای و  راشتنا  هینایب  زین  یناهج  عمجم  يوس 
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یمالـسا بهاذـم  فلتخم  راـشقا  همه  زا  دـندروآ ، تسدـب  یئاوتف  نینچ  رودـص  ربارب  رد  هر ) ) ماـما ترـضح  هک  یتیاـمح  نینچمه 
رگید زیچ  ره  زا  شیب  رما  نیا  .تفرگ و  رارق  ناـشیا  رـس  تشپ  مالـسا  ناـهج  لـک  دوب و  یفنح ) یلبنح ، یکلاـم ، یعفاـش ، هعیـش ، )

.دنوش کیدزن  رگیدمه  هب  مالسا  بهاذم  هک  دش  بجوم 

.دوب دهاوخ  رتشیب  یلیخ  هدنیآ  ههد ي  رد  برغ  اب  تبثم  هلباقم  يارب  يدعب  ياهتصرف 

رد .دوش  یم  میدقت  نآ  زا  يا  هخـسن  هک  میدرک  رـشتنم  يا  هینایب  رد  ار  نآ  ام  اقیقد  دـیدومرف ، هک  ار  یبلطم  نیا  هلب  لک : ریبد  ياقآ 
رمع نایاپ  رد  هیلع  یلاـعت  هّللا  ناوضر  ماـما  ترـضح  دـش : هتفگ  هتـشذگ  لاـس  یمالـسا  هشیدـنا  هرگنک  رد  تسا : هدـمآ  هیناـیب  نآ 

، دوب اوتف  نیا  لوا  دـندرک : تلحر  ایند  زا  دـنداد و  رارق  ناشدوخ  رـس  تشپ  ار  ناناملـسم  مامت  يراکتبا  لـمع  ود  اـب  دوخ ، تکربرپ 
.دنتشون فوچابروگ  هب  هک  يا  همان  مود 

هتشادن و رظن  دم  ار  نآ  یسایس  ياهدمایپ  دندرک و  لمع  ناشیعرش  هفیظو  هب  اهنت  هر )  ) ماما ترـضح  مینک  ضرف  تسا  نکمم  لاح 
مه یـسایس  کیتکات  ظاحل  زا  رگا  لاح  نیع  رد  دوش ، اپ  هب  اـیند  رد  ییاـغوغ  لـمعلا و  سکع  نینچ  دـندرک  یمن  مه  روصت  دـیاش 
رد هک  دـندرک  لمع  تسایـس  فالخ  اهیبرغ  ینعی  دروخ  تسکـش  اوتف )  ) لمع نیا  ربارب  رد  برغ  لـک  نم  هدـیقع  هب  مینک  باـسح 

ماجنا ماما  لباقم  رد  یتسایـس  یب  کی  اهنآ  ینعی  دـنتفرگ  رارق  هر ) ) ماما رـس  تشپ  ناناملـسم  همه  فرط  نآ  زا  .دنداتـسیا  ماما  ربارب 
.دوب نیمه  هجیتن  یلو  درکن  تسایس  يارب  ار  راک  نیا  ماما  هک  یلاح  رد  .دنداد 

: یقیدص میلک  رتکد  ياقآ 

قطنم زا  ثعبنم  عقاو  رد  برغ  شنکاو  هک  دوـب  نیا  میوـگب  امـش  مـالک  ناـیم  متـساوخ  یم  هک  ار  يا  هتکن  .دنتـسناد  یم  ماـما  ریخ ،
شنکاو نآ  يانبم  رب  دـنتفرگ و  یم  دوب  یتکرح  کی  رب  لاد  هک  ار  یتمالع  ره  اهنآ  .تسا  نامنامیا  زا  ثعبنم  اـم  شنکاو  اـهیبرغ و 

، تشاد تروص  کی  اه  نآ  شنکاو  حبص  دنداد ، یم  ناشن 

طخ کـی  دوـب ، ناـمنامیا  زا  ثعبنم  نوـچ  اـم  شنکاو  یلو  .دوـب  ناـسون  رد  بترم  .رتدـیدج  یتروـص  بش  رگید و  یتروـص  رهظ 
اهنآ اذل  .درک  یم  تکرح  گنهامه  مجسنم و  تروصب  هداس و  دوب و  میقتسم 

، مینک هدافتسا  نامدوخ  میلس  لقع  زا  میتسناوت  یم  ام  نوچ  .میدش  زوریپ  ام  دندروخ و  تسکش 

ار ام  يدـعب  مدـق  دنتـسناوت  یمن  اهنآ  هک  یلاح  رد  .دوب  دـهاوخ  هچ  اهنآ  يدـعب  شنکاو  هک  مینک  ینیب  شیپ  كرد و  میتسناوت  یم 
.دننک ینیب  شیپ 

: لک ریبد  ياقآ 

اهنآ دنتشاد  یم  رب  مدق  ره  هیلع ) یلاعت  هّللا  ناوضر  ) ماما .دوب  نینچ  زین  ناریا  بالقنا  لصا 

.دننکب دیاب  راکچ  دنتسناد  یمن 
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: یقیدص میلک  رتکد  ياقآ 

« ربکا هّللا   » راعـش تارهاظت و  تروص  هب  اهنابایخ  رد  شیئادـتبا  ياه  هنحـص  .داد  خر  سیلگنا  نویزیولت  رد  دربن  یئاهن  ياـه  هنحص 
هب ار  نامفرح  هدرک ، رارکت  رگید  تاملک  اب  ار  میهافم  نامه  اهنآ  اب  ام  .دوب 
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اهنآ هـک  دـندرک  كرد  مدرم  دـندز ، یم  داـضتم  ياـهزیچ  ياـنبم  رب  رییغتم  نوگمهاـن و  ياـهفرح  اـبترم  اـهنآ  .میدـناشن و  یـسرک 
هک دوب  يزیچ  نامه  میقتسم و  مجسنم و  ناشفرح  اهناملسم  یلو  .دنتسه  مگردرس 

.دندروخ تسکش  نآرق  نانمشد  يور  نیا  زا  دنیوگ  یم 

: لک ریبد  ياقآ 

بذاک و رعاش ، نیا   ) دـندرک یم  یتواضق  کی  نآرق  ربمایپ و  هرابرد  اـهنآ  زور  ره  نیکرـشم ، ربارب  رد  تسا  نآرق  شور  نیع  نیا ،
بناج زا  تسا و  یحو  نآرق  دوب : هک  دوب  نامه  مالـسا  طـخ  یلو  تسا ) ناینیـشیپ  ياـه  هناـسفا  نهک و  رعـش  نآرق  و  تسا ، نئاـخ 

.تسا ادخ  لوسر  دمحم  تسادخ و 

: یقیدص میلک  رتکد  ياقآ 

نوـیزیولت رد  نم  یتـقو  یلو  تسا و ...  تسیرورت  تسا ، هناوـید  نیا  دـنتفگ  یم  نم  هـب  مـه  سیلگنا  رد  تـسا  روـج  نـیمه  اـقیقد 
یم یلاوئـس  ام  زا  تقو  ره  .دـنهد  یم  تسردان  تبـسن  ام  هب  دـنراد  اهنآ  تسیرورت و  هن  ما  هناوید  هن  نم  دـندید  مدرک  یم  تبحص 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  : ) میدرک یم  عورش  دندرک 

اب ضقانتم  هزات و  یباوج  هعفد ، ره  دنهدب ، یباوج  هچ  دنتساد  یمن  دندرک  یم  لاوئـس  اهنآ  زا  تقو  ره  و  ...نیملاعلا ) بر  هّللدمحلا 
.دنداد یم  لبق  هعفد 

رد ما  هدامآ  هدـنب  دـییامن  تکراشم  برغ  هیلع  سدـقم  ییورایور  نیا  رد  دیـشاب  هتـشاد  یگداـمآ  یلاـع  ترـضح  رگا  لاـح  ره  هب 
.مشاب امش  تمدخ 

: لک ریبد  ياقآ 

یمالـسا ینید و  یگنهرف  زکرم  کی  بیرقتلا » عمجم   » هک دـیا  هدـید  همانـساسا  رد  امتح  ار  اـنعم  نیا  یهتنم  .میتسه  هداـمآ  اـم  هتبلا 
ياهراک ریگرد  میقتسم  روط  هب  تسا و  دح  نیمه  رد  مه  شفادها  تسا و 

درگلاس رد  .دنک  ادیپ  یمالسا  ماع  هبنج  یسایس  هلأسم  هک  یئانثتسا  طیارش  رد  زج  .دوش  یمن  یسایس 

.دندرک مسارم  ییاپرب  هب  مادقا  نارگید  سپس  .دش  مدقشیپ  هینایب  راشتنا  اب  بیرقتلا » عمجم  ، » هیلع یلاعت  هّللا  ناوضر  ماما  ياوتف 

رشتنم دوش ، یم  هرادا  نم  رظن  ریز  هک  يوضر  سدق  ناتسآ  هوکشم  هلجم  رد  هک  متـشون  بلطم  راب  دنچ  هر )  ) ماما ياوتف  هرابرد  نم 
( هر ) ماما ياوتف  نیمه  تدحو و  بیرقت و  هرابرد  مه  هلاقمرس  دنچ  .دش 

.دوش هدافتسا  همجرت و  ات  ناتتمدخ  متسرف  یم  هّللاءاش  نا  ار  اهنآ  ما و  هتشون 
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: یقیدص میلک  رتکد  ياقآ 

.تسا بسانم  دیتسرفب  دوش و  همجرت  یبرع ) یسیلگنا و  هب   ) اج نیمه  رد  تالاقم  نیا  رگا 

: لک ریبد  ياقآ 

هـسیاقم مدرک و  حرطم  ار  یثـحب  دـش  رداـص  اوتف  نآ  هک  یعقوم  نم  .مینک  یم  همجرت  دهـشم  ناـمه  رد  مینک ، یم  مه  ار  راـک  نیا 
رد اریز  دوب  یسایس  ازریم ) ياوتف   ) اوتف نآ  تیهام  متفگ  وکابنت ، میرحت  هب  عجار  يزاریـش  يازریم  موحرم  ياوتف  اب  ار  وتف  نیا  مدرک 

هضبق ار  ناریا  داصتقا  تساوخ  یم  هک  ناتسلگنا  لباقم 
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هن دوب ، یبهذم  افرـص  ماما  ترـضح  ياوتف  اما  .درک  ادیپ  یبهذم  گنر  ادعب  دوب  یـسایس  يداصتقا ، ياوتف  ًالـصا  دش و  رداص  دنک ،
یـسایس و گنر  نانچ  ادـعب  اما  .درک  عاـفد  ماـما  مالـسا و  ربماـیپ  هب  دوب  هدـش  تناـها  اریز  یـسایس ، هبنج  هن  تشاد  يداـصتقا  هبنج 

یم عطق  ار  نانآ  داصتقا  نایرـش  دراد  ینید ، هلأسم  نیا  دش  مولعم  دمآ و  نادـیم  هب  اپورا  كرتشم  رازاب  هک  تفرگ  دوخ  هب  يداصتقا 
.دنک

گنج هب  دنتفر  یعطاقم  رد  دندرک و  ماما  هک  ار  يراک  نآ  رگا  عمجم  یقیدص : میلک  رتکد  ياقآ 

رکف .دوب  دهاوخ  یقفوم  طخ  دنک ، لابند  ار  یطخ  نینچ  دندرک ، هچراپکی  ار  نیملسم  برغ و  ندمت 

روضح اب  دنناوتب  هکنیا  رتمهم  دعب  یلو  دراد  یملع  دعب  کی  دنتـسه  اجنیا  رد  ناهج  فلتخم  ياهاج  زا  هک  يدارفا  روضح  منک  یم 
عمجم هب  فشک و  ار  اهنآ  ضراعم  گنهرف  فعض و  طاقن  فلتخم ، عماوج  رد 

.دزادرپب برغ  اب  فاصم  هب  اه  هژوس  نیا  زا  هدافتسا  اب  عمجم  ات  دننک  لقتنم 

اب دنناوتب  اجنیا  دنروایب و  تسدب  ار  طابترا  نآ  تاکن و  نیا  هک  تسا  نیا  نایاقآ ، نیا  شقن  نیرتمهم 

هک یتیصوصخ  کی  ماما  ترضح  .دنریگب  يا  هچراپکی  عضاوم  یئانشآ ، نآ  تاعالطا و  نآ  هب  هجوت 

ار یتاکن  یهلا  ینیبزیت  نآ  اب  یعطاقم  رد  دنتـسناوت  یم  دنـشاب  هتـشاد  ینیرواشم  هکنیا  نودـب  دوب ، درف  هب  رـصحنم  دـیاش  دنتـشاد و 
.مینک رپ  ار  ءالخ  نآ  .مینک و  نیمأت  نامدوخ  يرکف  تاطابترا  یکیدزن و  اب  رتشیب  دیابار  طاقن  نیا  .دننک  داجیا  تکرح  فشک و 

مک نامراصنا  ناوعا و  میراد و  يدودحم  طیارـش  ام  .دنهد  رارق  ام  رایتخا  رد  تاعالطا  .دنهدب  رکذت  ام  هب  دیاب  هلب ، لک : ریبد  ياقآ 
یم ار  قارع  دادـغب و  اهیئاکیرمآ  هک  هر ) ) ماما ترـضح  درگلاس  رد  متـشاد  هک  ییاهیراتفرگ  مامت  اب  بناجنیا  لاـح  نیع  رد  دنتـسه 

یلاح نیع  رد  میدید  هک  دوب  نیا  هتکن  نآ  .مدرک  رشتنم  تاعالطا  رد  هلاقم  کی  یط  ار  نآ  مدش و  يا  هتکن  کی  هجوتم  دندیبوک ،
زا دراد  دوجو  دادغب  قارع و  رد  تسا و  ریظن  یب  ایند  رد  هک  ار  یمالـسا  راثآ  دنراد  دننک ، فیعـضتار  مادـص  دـنهاوخ  یم  اهنآ  هک 

.دنرب یم  نیب 

هرصب تسا و  هدش  قارع  لخاد  مالسا  هک  لوا  زا  مدرک  عورش  تقو  نآ  دیبایرد » قارع  رد  ار  یمالـسا  راثآ   » دوب نیا  شناونع  هلاقم 
هیملع ياه  هزوح  اه ، هیماظن  اههاگشناد ، دعب  هدش و  هتخاس  هفوک  و 

هک متفگ  متـشون و  لصفم  ار  قباوس  نیا  قارع ، رد  ننـست  ناگرزب  روبق  هعیـش ، نایاوشیپ  روبق  ینـس ، راثآ  هعیـش ، راثآ  ینـس ، هعیش ،
میهاوخ يزور  کی  دنبوک و  یم  دنراد  ار  همه  هدرک و  ادیپ  لاجم  نالا  دربب ، نیب  زا  ار  اهنیا  هتسناوتن  نونک  ات  رامعتسا  مسینویهص و 

میدرک و ار  راک  نیا  ساسح  ياهاج  اههاگشزغل و  رد  ام  دینک  هظحالم  .تسا  هتفر  نیب  زا  یمالـسا  سیفن  راثآ  زا  يرایـسب  هک  دید 
یتمسق رد  .ما  هتـشون  مامت  تقد  اب  ار  نآ  نم  تسا  ینغ  يوتحم و  رپ  مه  یلیخ  مهد و  یم  امـش  تمدخ  ار  هلاقم  یپکوتف  .مینک  یم 

هدوب اجنآ  مه  ننست  زکرم  اجنآ و  عیشت  ساسا  تسا ، هدوب  ننـست  عیـشت و  نیب  بیرقت  دهم  خیرات  لوط  رد  قارع  ما : هتـشون  هلاقم  زا 
هعقب همه  تسا  دادغب  رد  ینیلک  خیـش  ینالیگ و  رداقلادبع  لبنح ، دـمحا  ماما  هفینحؤبا ، ماما  روبق  .نونک  ات  لبق  لاس  رازه  زا  تسا ،
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ترایز هب  مدرم  دنمرتحم ، همه  شیپ  دنراد و 
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هتبلا .تسهمالسلااهیلع  داوج  ماما  رفعج و  نب  یـسوم  ماما  هربقم  مه  نیمظاک  رد  دنربب و  نیب  زا  دنهاوخ  یم  ار  اهنیا  دنور ، یم  اهنآ 
تسد هب  تقیقح  رد  دتفیب  رگرامعتسا  ياکیرمآ  تسد  هب  رگا  قارع  هک  دنشاب  هجوتم  دیاب  اهناملسم  هک  ما  هتشون  هلاقم  لیذ  رد  نم 

مایالا میدق  زا  اهنآ  دتفا و  یم  مه  یسایس  تیباهو 

.دنربب نیب  زا  قارع  رد  ار  ینس  هعیش و  راثآ  همه  دنهاوخ  یم 

ندـنل رد  تسا  رارق  هک  يرانیمـس  رد  دـیا  هتـشون  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یتالاقم  یلاع  بانج  میتسه  لیام  یقیدـص : میلک  رتکد  ياقآ 
.دیهد هئارا  دیروایب ، فیرشت  یلاع  بانج  مینک و  رازگرب 

.تسا بیرقت  مایپ  غالبا  تهج  ایند  رگید  طاقن  هب  ترفاسم  ام  ياه  همانرب  زا  یکی  ًالوصا  میتسه ، هدامآ  لک : ریبد  ياقآ 

دیدومرف حرطم  هک  یصاخ  هتکن  نیمه  اب  هطبار  رد  ار  رانیمس  نیا  ام  یقیدص : میلک  رتکد  ياقآ 

.تسا اهناملسم  همه  لام  تسین ، هعیش  هب  قلعتم  طقف  یلع  ماما  نیسح و  ماما  مرح  .درک  میهاوخ  رازگرب 

ار روبق  نیا  مامت  دادغب ، میتفر  مردپ  اب  مدوب ، هلاس  هدزناپ  نم  هک  لبق  لاس  هاجنپ  دوب ، یفورعم  یلیخ  ظعاو  نم  ردـپ  لک : ریبد  ياقآ 
هیفخ اعّرـضت و  مکبر  وعدا  : » دندوب هتـشون  هربقم  رد  رـس  يالاب  تسه  مدای  نم  نارگید و  هفینحوبا و  روبق  هلمج  زا  .میدرک  ترایز 

.میتفر ینیلک  ربق  رس  .میدرک  ترایز  دنتسه  دادغب  رد  هک  ار  يدهم  ترضح  هعبرا  باون  روبق  تقو  نامه  رد  هفینح .» یبال  اوعدا  مث 
ادـیپ الیتسا  دادـغب  قارع و  رب  یلو  دـندرک  گنج  لاس  تسیود  دیـسرن ، دادـغب  هب  ناشتـسد  اه  یبیلـص  هک  متـشون  هلاقم  نآ  رد  نم 

دنا هدیسرن  دادغب  هب  زونه  دنگنج  یم  نیملسم  اب  دنراد  اهتسینویهص  هک  تسه  مه  لاس  لهچ  .دندرکن 

هلمح هلمح ، نیا  متشون  .دنبوک  یم  مه  رد  ار  نیملسم  راثآ  یمامت  اکیرمآ  هلیسو  هب  ینعی  .دنریگ  یم  ماقتنا  هلیسو  نیا  هب  الاح  یلو 
هلمح ارحـص  ایرد و  نامـسآ و  زا  مه  اکیرمآ  .دنتفر  دنتخوس و  دنتـشک ، دنتـسب ، دـندمآ ، هک  دروآ  یم  رطاخ  هب  دادـغب  هب  ار  لوغم 

هدز پوت  هلولگ  مالـسلا  مهیلع  سابع  ترـضح  نیـسح و  ماما  یلع و  ترـضح  دـبنگ  هب  مادـص  هک  دـندوب  هتـشون  اه  همانزور  .درک 
نیا هب  دهاوخ  یم  مه  مادص  تسا ،

ماجنا نم  دیهد  ماجنا  دیتساوخ  یم  امش  هک  يراک  هک  دنک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  اکیرمآ  مسینویهص و  يدوعـس و  تیامح  هلیـسو 
تیفیک نآ  اعبط  مدوخ  نم  .دینک  تیامح  ار  نم  امش  سپ  مهد ، یم 

لرتنک ار  نامدوخ  دیاب  یطیارش  رد  نکل  تسا ، بلاغ  محور  رب  تسا  امش  رظن  دروم  هک  یسایس  هزرابم 

.ددرگن فرحنم  یلصا  فده  زا  بیرقتلا » عمجم   » ات مینک ،

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  تنس  تسایس ، یقیدص : میلک  رتکد  ياقآ 

اهنید نیرتلماک  یـسایس ، دعب  ندوب  اراد  رطاخ  هب  مالـسا  نید  تسا و  هیهلالا ) هسایـسلا  لوسر   ) مالـسا لوسر  ًالـصا  لک : ریبد  ياقآ 
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رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینعی  تشاذـگ  ار  ساسا  نآ  دـمآ  مالـسا  .دوب و  صقان  ناشیـسایس  ياه  هبنج  یلبق  ناـیدا  اریز  تسا 
.دنشاب هنوگ  نیا  دیاب  مه  ترضح  نآ  ياهنیشناج  دوب ، مه  یسایس  سیئر  يربمغیپ  نیع 

ماما میرتکیدزن ، ربمایپ  تما  هب  میوش  رت  کیدزن  تسایس  هب  هچ  ره  یقیدص : میلک  رتکد  ياقآ 
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.تسام تسایس  نیع  ام  تناید  ام و  تناید  نیع  ام  تسایس  دندومرف 

نم دندومرف : ماما  تسا ، ام  تسایس  نیع  ام  تناید  ام و  تناید  نیع  ام  تسایـس  هک  تسا  سردم  موحرم  فرح  نیا  لک : ریبد  ياقآ 
ماـما ار  سردـم  ینارنخـس  .درک  یم  ادـیپ  تیمـسر  سلجم  دـش ، یم  دراو  سردـم  یتقو  یلم ، ياروش  سلجم  متفر  یم  یناوج  رد 

رد .تسا  هدینش  هدوب و  رضاح  شدوخ 

.ما هداد  حرش  ار  ننست  عیشت و  یملع  ياهبتکم  هقباس  نم  داتـسرف  میهاوخ  امـش  يارب  ار  نآ  یبرع  یـسیلگنا و  همجرت  هک  هلاقم  نیا 
تفالخ نامز  رد  هفوک و  رهش  رد  يزورما  یمسر  تروص  هب  عیشت  ًالوا 

، دـنا هدـناوخ  سرد  اجنآ  رد  یعفاش  لبنح ، نبدـمحا  هفینحوبا ، تسا ، قارع  زا  یهقف  ياـهبتکم  رتشیب  .دـش  نییبت  مالـسلا  هیلع  یلع 
نآرق دیوجت  نآرق ، ياه  تئارق  .دـنا  هدـش  عورـش  هفوک  هرـصب و  زا  هدـمآ ، دوجوب  قارع  رد  رگید  یمالک  بتاکم  لازتعا و  بتکم 

هرصب هفوک و  رد  وحن  ملع  .تسا  هفوک  دادغب و  زا  شلصا 

یسوط خیش  یضترم و  دیس  دیفم ، خیش  ینیلک ، نامز  رد  مه  هعیش  مالک  لوصا و  هقف ، ًالوصا  .دراد و  يدایز  قباوس  هدش و  سیسأت 
تـسا قارع  رد  ناـشروبق  هعیـش  ماـما  هدزاود  زا  ماـما  شـش  نـالا  .دـبوک  یم  ار  همه  دراد  اـکیرمآ  تسا و  هتفرگ  لکـش  دادـغب  رد 

رصع یلو  ترـضح  هناخ  ارماس و  رد  رفن  ود  نیمظاک و  رد  رفن  ود  البرک و  فجن و  رد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  ریما و  ترـضح 
هعیش و بیرقت  رب  تسا  يا  هدنز  دهاش  تسا و  عقاو  ارماس  رد  ینس ، هعیش و  زا  معا  قارع  لها  لک  نیب  تسا  سدقم  یلیخ  هک 

.تنس لها 
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یمالسا رکفت  ءایحا  ینیمخ و  ماما  . 16

نودبعاف مّکبر  انأ  هدحاو و  هما  مکتُما  هذه  نا 

رد منک  ضرع  مهاوخ  یم  هک  یتاعوضوم  تسا ، یمالـسا » رکفت  ءاـیحا  ینیمخ و  ماـما  ، » سنارفنک هماـنرب  رد  نم  ینارنخـس  ناونع 
.دنک یم  ادیپ  طابترا  بیرقتلا  عمجم  یمالسا و  تدحو  هلأسم  اب  ءانثا  رد  مه  نایاپ و  رد  تسا و  هنیمز  نیمه 

ناونع هب  ریخا  رصع  ناگدنسیون  ناحلصم و  فرط  زا  یهاگ  هک  یمالسا  رکفت  ءایحا  زا  ثحب  زاغآ  رد 

دیدجت و هب  زاین  هک  هدش  هچ  هدوب و  هچ  ادتبا  رد  مالـسا  مینیبب  دیاب  تسا  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  هدـش و  حرطم  ینید » رکفت  ءایحا  »
ماما هک  هدوب  هچ  ًالثم  مالـسا  ایا  تسین ، حرطم  ًالـصا  تسا و  هدرم  ای  هدـش  دوبان  هیلوا  مالـسا  هک  تسا  نیا  ءایحا  ینعم  .دراد  ءایحا 

یم ادیپ  يدّدجم  مالـسا  يارب  ینرق  ره  سأر  رد  هک  دنا  هدرک  لقن  یـضعب  اریز  تسا ؟ نآ  دّدجم »  » حالطـصا هب  نآ و  هدـننک  ءایحا 
مهدزناپ نرق  زاغآ  مهدراهچ و  نرق  نایاپ  رد  نرق ، دّدجم  ماما  ترضح  هک  نیا  هب  مینک  فارتعا  دیاب  قحب  افاصنا و  هک  دوش 

.تسا يرجه 

: منک یم  ضرع  دراد  زاین  دّدجم  ءایحا و  هب  هک  هتفای  يرییغت  هچ  هدوب و  هچ  مالسا  هک  نیا  حیضوت  رد 

دراد و یلوصا  مالـسا  دنا : هتفگ  دنا و  هدرک  فیرعت  ام  يارب  ار  مالـسا  یمالـسا ، هعماج  یتح  هسردـم و  هداوناخ ، طیحم  رد  ًالومعم 
نیملـسم همه  نیب  داعم  توبن و  دـیحوت و  لّوا : يات  هس  هک  تماما  لدـع و  داعم ، توبن ، دـیحوت ، تساـت : جـنپ  نید  لوصا  یعورف ،

تسا هعیش  صوصخم  تماما  لدع و  یلو  تسا ، كرتشم 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، جح ، هزور ، زامن ، مه  نید  عورف  رد  تسه .) زین  بهذم  یّنـس  هلزتعم  هقرف  لوصا  زا  لدـع  هتبلا  هک  )
.دننک یم  رکذ  ار  رکنم 

سیسأت هرهچ  رد  مالـسا ، تسین ؛ هدرک  روهظ  هک  یتروص  نآ  هب  مالـسا  هرهچ  فّرعم  نم  رظن  هب  اما  تسا  تسرد  تسا و  قح  اهنیا 
درک و روهظ  یصاخ  تاصخشم  اب  بتکم  کی  تما و  کی 
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: حیضوت کنیا 

بتکم تما و  هرهچ  رد  مالسا 

هملک اما  درادن ، دوجو  میرب  یم  راک  هب  زورما  ام  هک  یموهفم  نآ  هب  یمالسا  رداصم  رد  بتکم »  » هملک

مه ار  تما  تاصخشم  یتح  هدمآ و  ررکم  تایاور  نآرق و  رد  زورما ، ِلومعم  موهفم  نیمه  هب  تما 

.دنا هدرک  نایب 

عـضو زا  یمالـسا  بتکم  تما و  ایآ  هک  مینیبب  ادعب  ات  میوگب  ار  بتکم  تاصخـشم  تما و  تاصخـشم  اجنیا  رد  منک  یم  یعـس  نم 
روطچ هدش  شومارف  رگا  تسا و  هدش  شومارف  ای  هدروخ و  ناکت  دوخ  هیلوا 

: تسا هدرک  ءایحا  ار  نآ  ماما  هتشاد و  ءایحا  هب  زاین  الاح  هک  هنوگچ  و 

تّما تاصخشم 

دیتسه یتما  نیرتهب  امش   (1) ِ هّللاب نونِمُؤت  ِرَکنُملا َو  ِنَع  نوَهنَت  ِفورعَملاب َو  نوُُرمأت  ِسانِلل  تَجِرُخا  ٍهُّما  َریَخ  متنُک  دـیوگ : یم  نآرق 
نامیا ادخ  هب  دینک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  نیا  امش  هصخشم  نیلوا  تسا و  هدرک  روهظ  يرشب  هعماج  رد  هک 
ياهلاس رد  نم  هک  درامـش  یم  ار  راربا  ای  نیقتم  ای  نینمؤم  تاصخـشم  تافـص و  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  یّلک  روط  هب  .دـیروآ  یم 

.تسا یبلاج  ینآرق  ثحب  دوخ  مدرک و  سیردت  سالک  کی  رد  نآرق » هعماج  تایآ   » ناونع هب  ار  اهنآ  بالقنا  لوا 

مُهانقَزَر اّمِم  هولّـصلا و  نوُمیُقیَو  بیَغلاب  نونِمُؤی  َنیّذلا  نیقّتُمِلل ، ًيدُه  دیوگ : یم  نیقتم  فصو  رد  هرقب  هروس  زاغآ  رد  نآرق ، ًالثم 
ُمُه کـِئلوا  مِّهبَر َو  نِم  ًيدُـه  یلَع  کـِئلوا  نونقُوی ، مُه  ِهَرِخـآلاب  کـِلبَق و  نِم  َلزنُا  اـمو  کـَیلا  َلِزنُا  اـِمب  نونِمُؤی  نیذـلاَو  نوقِفُنی ،

نامیا هدـش و  لزان  وا  زا  شیپ  هچنآ  مرکا و  لوسر  هب  هچنآ  هب  نامیا  قافنا ، زامن ، هماقا  بیغ ، هب  نامیا  تایآ ، نیا  رد   (2) َنوِحلفُملا
هدرمش نیقتم  تاصخشم  زا  ترخآ ، يارس  هب 

.تسا هدش 

ِوغّللا نَع  مُه  نیّذلاو  نوُعِـشاخ ، مِِهتولـص  یف  مُه  نیّذلا  نونِمؤُملا ، َحَلفا  دق  تسا : هدـمآ  نانمؤم  فصو  رد  نونمؤم  هروس  زاغآ  رد 
مِهِدـهَعو مِِهتانامَأل  مُه  نیذـّلاو  دـیوگ :) یم  هک  نیا  اـت   ) نوِظفاـح مِهجورِفل  مُه  نیذـّلا  و  نولِعاـف ، ِهوکزِلل  مُه  نیذـّلاو  نوضرعُم ،

، تایآ نیا  رد   (3) نوثراولا ُمُه  ِکئلوا  نوِظفاُحی ، مِِهتولص  یلَع  مُه  نیّذلاو  نوُعار ،

زا اهزامن ، رب  تظفاحم  تناما و  دـهع و  تیاعر  مارح ، زا  جرف  ظفح  نداد ، تاکز  لمع  وغل ، زا  مئاد  ضارعا  زاـمن ، رد  مئاد  عوشخ 
.تسا هدش  یفرعم  سودرف »  » ثراو راگتسر و  نانمؤم  فاصوا 

 ِ هّللاب نَمآ  نَم  ّربلا  ّنکلو  ِبرغَملا  قرشَملا و  لَِبق  مکَهوُجُو  اّولوت  نأّربلا  َسیل  تسا : هدمآ  ناراکوکین  راربا و  فصو  رد  ّرب ، هیآ  رد 
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یف نیِلئاّسلا و  لیبّسلا و  نبا  نیکاسملا و  یماتَیلا و  یبرقلا و  يوذ  ِهّبُح  یلع  َلاملا  یتآ  نیّیبنلاو و  ِباتکلا  ِهکئالملا و  رخآلا و  ِموَیلاو 
نیذلا ِکئلوا  سأَبلا  نیح  ءاّرـضلا و  ءاسأبلا و  یف  نیرباّصلا  اودَـهاع و  اذا  مِهِدـْهََعب  نوفوملا  هوکزلا و  یتآ  هولّـصلا و  َماقا  باقرلا و 

(4) نوقّتُملا ُمُه  ِکئلوا  اوقَدَص و 
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، ناربمغیپ ینامسآ و  بتک  ناگتشرف و  هب  نامیا  ازج و  زور  هب  ادخ و  هب  نامیا  ینالوط ، هیآ  نیا  رد 

هماقا نینچمه  و  ناگدرب ، يدازآ  هار  رد  و  نالئاس ، لیبس ، نبا  نیکاسم ، ماتیا ، ناشیوخ ، هب  نآ  نتـشاد  تسود  دوجو  اب  لاـم  قاـفنا 
رامشب ناراگزیهرپ  نیتسار و  نانمؤم  تاصخـشم  زا  گنج ، رد  و  اهتراسخ ، و  اهیتخبدب ، رد  ربص  دهع ، هب  يافو  تاکز ، نداد  زامن ،

.تسا هدمآ 

قالخا و مه  لمع و  مه  تسا و  هدیقع  مه  هک  تسا  هدمآ  یفاصوا  نآرق ، ناوارف  ِتایآ  لیبق  نیا  رد 

باسح رگا  تسا  هدنکارپ  نآرق  رسارس  رد  هک  ار  هعومجم  نیا  تسا ، رگید  ياهزیچ  یحور و  تافص 

نیرتهب تما  نیا  دیوگ  یم  هدرک و  سیسأت  ار  نآ  مالسا  هک  تسا  یتما  تاصخشم  هعومجم  اهنیا  دینک 

ربخ مالسا  تما  رد  تافص  نیا  ّتیلعف  ققحت و  زا  نآرق  هک  تسا  نآ  اجنیا  رد  مهم  هتکن  تسا ، ناهج  خیرات  رد  هدمآ  دیدپ  ياهتما 
فـصتم اهنآ  هب  ادعب  دیاب  هک  نیا  هن  .دـنا  هدوب  هتـسارآ  اهنآ  هب  یّلک  روطب  نانمؤم  ناناملـسم و  ربمغیپ ، نامز  رد  ًالمع  هک  دـهد  یم 

روط هب  تایآ  نیا  زا  هفیظو  نیا  اعبط  دنچ  ره  هدنیآ ، هب  تبـسن  هفیظو  نایب  هن  اهناملـسم  رد  تسا  تافـص  نیا  تیلعف  زا  ربخ  دـنوش ،
.دوش یم  هدافتسا  دکؤم 

بتکم تاصخشم 

عورف لوصا و  ناونع  هب  هک  ار  هچنآ  نم  رظن  هب  نید ، یساسا  ياه  هیاپ  ینابم و  لوصا و  ینعی  بتکم ،

كولس هب  طوبرم  یشخب  تسا ، مالـسا  يژولوئدیا  تاداقتعا و  هب  طوبرم  اهنآ  زا  یـشخب  تسا ، بتکم  نّیبم  دنا  هتخومآ  ام  هب  نید 
.تساهنیا لاثما  داهج و  جح ، هزور ، زامن ، لیبق  زا  تادابع  لامعا و  هب  طوبرم  مه  یـشخب  تسا و  سفن  بیذـهت  یلمع و  یقالخا و 

هداد شرورپ  تّما  بتکم ، ساسا  رب  هکلب  هدرکن  سیـسأت  بتکم  طقف  مالـسا  اما  تسا  بتکم  نّیبم  نید  عورف  لوصا و  تقیقح ، رد 
.تسا هدناسر  روهظ  هصنم  هب  ار  نآ  یناهج ، هصرع  رد  و 

تسا و هشیر  کی  زا  برع  تغل  رد  ماما ، تما و  هک  میوشب  ثحب  دراو  هنیمز  نیا  رد  میهاوخ  یمن  ام 

هب اوشیپ  ماما و  دـنا ، بتکم  کی  ياراد  اوشیپ و  کی  ماما ، کی  وریپ  هک  یتیعمج  ینعی  تما  ًـالامجا  دـنراد ، طاـبترا  مه  هب  ود  نیا 
ار ام  ثحب  نیا  همادا  و  تسا ، تما  يامنهار  اوشیپ و  سـسؤم و  مه  بتکم و  نّیبم  مه  و  دوش ، یم  مه  ربمغیپ  لـماش  هک  ماـع  ینعم 

.دراد یم  زاب  نامدوخ  ثحب  زا 

.دیمان تما  کی  ناوت  یمن  ار  تیعمج  نآ  دنشاب  هتشادن  یماما  یبتکم و  اما  دنوشب ، عمج  مه  رود  یتیعمج  رگا  نیاربانب ،

هب ّتیموق ، تیلم و  ّسح  تیوقت  هار  زا  دنهاوخ  یم  دنا و  هداتفا  ّتیلم »  » رکف هب  اهیبرغ  زا  دـیلقت  هب  اهناملـسم  زا  یناسک  ام  رـصع  رد 
دنروآ دوجو  هب  نوخ ) كاخ و   ) یخرب لوق  هب  ای  كاخ  بآ و  داژن و  نابز و  ساسا  رب  تکلمم  کی  دارفا  نیب  یتدـحو  دوخ  لایخ 
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.مالسا لباقم  هطقن  تسرد  تسا  یلمع  نیا  دنراذگ  یم  تلم )  ) ار نآ  مان  و 

تباقر و فالتخا ، ثعاب  هراومه  هدـمآ  دوجو  هب  تیموق  سح  ساسا  رب  هک  یلم  ياهتیمح  یموق و  ياهبـصعت  اهتدـحو و  لیبق  نیا 
فالخ رب  مالسا  دوب ، دهاوخ  هدوب و  رخافت  یبلط و  يرترب  يریگرد و 
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تاصخشم ياراد  یهلا و  بتکم  کی  وریپ  تما و  کی  شـشوپ  ریز  اهنآ  لصا  ظفح  اب  ار  اهتیموق  اهداژن و  لئابق و  اهتلم و  رما ، نیا 
هداهن تما ) ، ) تلم ياج  هب  ار  نآ  مان  هدروآرد و  یحور  ینامیا و  ینید و 

نامسآ ات  نیمز  زا  دش  هتفگ  هک  يا  ینعم  هب  تما )  ) ات تسا  نایارگیلم  هتـساوخ  هک  حلطـصم  ینعم  هب  تلم )  ) زا هر  توافت  .تسا و 
.تسا توافتم  رایسب  ود  نآ  رب  بترتم  راثآ  تسا و 

لـمع و رکفت و  زرط  نیمه  ساـسا  رب  هکلب  تسین  نوخ  نیمز و  ییاـیفارغج و  هقطنم  داژن و  گـنر و  ساـسا  رب  مالـسا  تما  لکـشت 
مکانقلخ ّانا  ساّنلا  اهّیا  ای  دیوگ : یم  نآرق  هنیمز  نیا  رد  .رـشب  هب  تسا  مالـسا  تبهوم  اهنیا  دـش و  هراشا  هک  تسا  قالخا  هدـیقع و 

هب ار  لـئابق  اـهتلم و  ینعی  بوعـش  هیآ ، نیا   (1) مکاـقتأ   ِ هّللاَدـنِع مکَمَرکأ  نا  اوفراـعِتل  لـِئابق  ابوعُـش و  مکاـنلَعَج  یثنُا و  رَکذ و  نِم 
تخانـش كالم  ار  اهنآ  افرـص  هکلب  هدادن  رارق  قوفت ، يرترب و  زایتما و  كالم  ار  اهنآ  اما  تسا ، هتفریذپ  ار  نآ  هتخانـش و  تیمـسر 

ادخ دزن  اهنآ  نیرتاوقت  اب  ار  مدرم  نیرتدنمجرا  تسا و  يوقت  اب  ادخ  دزن  رد  تمارک  اما  تسا ، هتسناد  ماوقا  دارفا و 

.تسا هتسناد 

.تسا هداد  ققحت  دوخ  رد  رتهب  ار  الاب  تایآ  رد  هدش  دای  تاصخشم  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتاوقت  اب  تسادیپ 

ءزج دـشاب و  هتفرگ  هشیر  يوقت  نامه  زا  هکار  یّلم  تاراختفا  امتح  دـنک و  ظفح  ار  دوخ  تیموق  دراد  قح  یتلم  موق و  بعـش و  ره 
.دهد رارق  نارگید  رب  قوفت  هلیسو  ار  اهنآ  درادن  قح  یلو  دنادب  زایتما  كالم  دشاب ، هدوب  لئاضف  قالخا و  مراکم 

بیجع عیاجف  مه  نالا  نیمه  رگم  تسا ، هدوب  یشان  يداژن  يا و  هلیبق  یموق و  تابـصعت  زا  ابلاغ  اهگنج  مینیب  یم  خیرات  لوط  رد  ام 
ناـیم عازن  تسین ؟ ثعب ) بزح  يژولوئدـیا   ) یبرع و تیموـق  رکف  نیمه  شا  هیاـم  هداد  خر  هقطنم  قارع و  رد  هـک  يا  هقباـس  یب  و 

.تسا دوهی  يداژن  بصعت  زا  یشان  مه  اهیدوهی  اهبرع و 

اهبتکم نیرتلماک  هک   ) یهلا بتکم  کی  زا  يوریپ  هب  ار  سح  نیا  دیاب  تسا و  ّرضم  رشب  يارب  یموق  بّصعت  تیوقت  تدش و  املسم 
.دننیبب ار  تداعس  يور  ات  دننک  لیدبت  تسا  مالسا ) بتکم 

«. يوقتلاب الا  دَوسالا  یلع  ضیبالل  یبَرَع و ال  یلَع  یمَجَِعل  ّیمَجَع و ال  یلع  ّیبَرَِعل  لضف  ال  : » دومرف مرکا  لوسر 

دیتسه و تما  کی  اهناملـسم  امـش  دیوگ : یم  مدرک  هراشا  نادـب  زاغآ  رد  هک  نودـبعاف  مّکبر  انأ  هدـحاو و  هُّما  مکتُّما  هذـه  َّنا  هیآ 
ّیلو گرزب ، دّیـس ، قلاخ ، ّبر : عماج  ینعم  هب   ) دحاو ّبر  هب  داقتعا  ساسا  رب  دـیحوت  تما  امـش  صاخ ، يژولوئدـیا  اب  دـحاو  کی 

.دیتسه ناسنا ) هراک  همه  هصالخ  هدننک و  تیبرت  رما ،

تدابع تسا ، ّبر  تدابع  وا  یشم  ّطخ  راتفر و  تسا ، دیحوت  هدحاو  تما  نیا  يانب  ریز  يژولوئدیا و 

، رگیدمه اب  ناگدنب  دوخ  نایم  طباور  زین  دنوادخ و  اب  ناگدنب  نیب  طباور  هیلک  لماش  هملک  عیسو  يانعم  هب 
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تما تاصخشم  ًالامجا  هیآ  سپ  دوش ، یم  لماش  ار  همه  دشاب  ادخ  هار  رد  دیحوت و  ساسا  رب  هک  یطباور 

.دراد رب  رد  ار  ود  ره  بتکم  و 

مالسا هدحاو  تما  تاصخشم 

ياهتفرشیپ هدوب و  دجاو  ًالبق  هک  ار  مالـسا  تما  یّلک  تاصخـشم  میدش ، انـشآ  مالـسا  بتکم  تما و  موهفم  اب  يدودح  ات  هک  الاح 
اهتفرشیپ و نآ  أشنم  رگید  هدنام و  یقاب  تاصخشم  نآ  ياهنم  مالـسا  و  هتفر ، نیب  زا  ادعب  هدوب و  تاصخـشم  نآ  زا  یـشان  تما  نیا 

: مینک هدافتسا  اهنآ  زا  یمالسا ) رکف  ءایحا  ماما و   ) دوخ ِثحب  رد  ات  مینک  یم  دای  هدرشف  روط  هب  اجنیا  رد  تسین ، تایقرت 

دیکأت تدحو  هلأسم  رب  يرایـسب  تایآ  هدحاو ،) هما  مکتما  هذه  نا   ) تسا تدحو  تما  نیا  تاصخـشم  نیرتزراب  زا  تدـحو : لّوا ؛
ناـسنا ود  نیب  هک  یطباور  ناـیم  زا   (1)( هوخا نونمؤملا  اـمنا   ) تسا هدـمآ  تدـحو  زمر  نآرق  رد  يردارب  و  توـخا )  ) هلأـسم دراد ،
هتـسناد يردارب  ّدـح  ات  ار  اهناملـسم  نیب  هطبار  نآرق  میرادـن و  غارـس  توخا ، هطبار  زا  رت  یمیمـص  رتزیگنارب و  هفطاع  دراد ، دوجو 

.دشاب رارقرب  يا  هطبار  نینچ  نانمؤم  نایم  دیاب  تسا و 

ادخ لوسر  نامز  رد  هک  تسا  نامه  یمالسا  تّوخا  نازیم  هک  نیا  هصالخ  دراد ، هناگادج  ثحب  هب  زاین  دوخ  یمالسا  توخا  هلأسم 
رب یمالسا  تّوخا  رگید  ریبعت  هب  تشاد ، دوجو  تایآ  لوزن  ماگنه  و 

یلئاسم دوب ، حرطم  ادخ  لوسر  رصع  رد  هک  دراد  رارق  قالخا ) لمع و  هدیقع و  زا  معا   ) یلئاسم دوجو 

بهاذم شیادیپ  نیملـسم و  هقرفت  هیام  هدش و  ادیپ  جیردتب  ادـعب  نآ  زج  یقالخا و  كولـس  ریـس و  هقف و  مالک و  ملع  ورملق  رد  هک 
هتشاد یلصا  شقن  یمالسا  تّوخا  تدحو و  رد  دناوت  یمن  زگره  هدیدرگ 

.ددرگ ناناملسم  يردارب  كالم  دشاب و 

هک يروط  هبار  همه  دوش  یمن  تسا و  ثحب  لباق  دراد و  یملع  هشیر  ابلاغ  یقالتخا  لئاسم  نیا  هتبلا 

یم هتـسد  هتـسد  اهناملـسم  الاو  مینادـب  تّوخا  نیا  كالم  میناوت  یمن  مه  ار  همه  اما  .درک  درط  دـنیوگ  یم  یفلـس ) بتکم   ) ناوریپ
ءزج ار  نآ  متسه و  دقتعم  نآ  هب  ار  هچنآ  همه  مهاوخب  نم  رگا  ًالثم  .دشاپ  یم  مه  زا  یمالسا  توخا  هدحاو و  تما  هزاریش  دنوش و 

زا مالـسا  بهاذم  رگید  ناوریپ  دش و  دهاوخ  نم  بهذم  ناوریپ  لماش  طقف  مهد  رارق  يردارب  كالم  ار  نآ  مناد  یم  دوخ  بهذـم 
جراخ نآ  هدودحم 

مه اب  تما  ّلک  هک  یلاح  رد  نینمؤم ، ّلـک  هن  دنتـسه ، مه  ردارب  یبهذـم  ره  دارفا  هکلب  دنتـسین ، نم  ردارب  رگید  اـهنآ  و  دـنوش ، یم 
رد هن  دوش و  یم  ربمغیپ  رـصع  رد  هحورطم  لـئاسم  هدودـحم  رد  مالـسا  ناوریپ  همه  لـماش  نینمؤم  هوخا ) نونمؤملا  اـمنا   ) دـنردارب

.دعب ياهنامز  رد  هحورطم  لئاسم  هدودحم 
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نازیم كالم و  هراومه  دـیاب  مه  رما  نیمه  و  دوب ، هدـشن  حرطم  اهنآ  يارب  هلأـسم  نیا  زونه  هک  دـناد  یم  ردارب  ار  یناـسک  هیآ ، نیا 
دنهاوخب رگا  دنراد  دوخ  هب  صوصخم  یشم  طخ  صاخ و  رکف  هک  يا  هتـسد  هقرف و  ره  الاو  دشاب ، یمالـسا  توخا  تما و  تدحو 

تّوخا تدحو و  نیا  رد  ار  دوخ  تادقتعم  همه 
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میسقت هددعتم  ياهتما  هب  هدحاو  تما  ارهق  تسا و  تما  ددعت  یتح  قارتفا و  ثعاب  دوخ  دنهد ، تلاخد 

تـسا یگناگیب  تدحو ، هن  تسا  قارتفا  نیا  و  رگید ، ياهدحاو  ربارب  رد  دنناد  یم  دحاو  کیار  دوخ  يا  هقرف  ره  اریز  دش ؛ دهاوخ 
لئاسم هن  تسا  مالسا  تامّلسم  تاکرتشم و  تدحو ، ِكالم  سپ  .يردارب  هن 

، دننادب دوخ  يردارب  نازیم  ار  اهنآ  دنیامن و  دیکأت  تاکرتشم  نآ  رب  دیاب  دنتـسه  هک  يا  هقرف  بهذم و  ره  لها  اهناملـسم  .یفالتخا 
بولطم یهاگ  هکلب  تسین  عونمم  فـالتخا  عون  نیا  دریگ و  رارق  ثحبدروم  ناـهرب ، لـیلد و  بوچراـهچ  رد  یفـالتخا  لـئاسم  اـما 

.تسا

زا نآرق  رظن ، فـالتخا  دّرجم  هن  تـسا  عزاـنت  قارتـفا و  اـنامه  هدوـمرف  یهن  نآ  زا  يردارب  داـحتا و  هـب  رما  ربارب  رد  نآرق ، ار  هـچنآ 
رد رظن  فـالتخا   (1) اوقّرفت ـالو  اـعیمج  هّللا  لـبَحب  اومِـصتعا  و  تسا : هدومرف  هکلب  تسا  هدرکن  عـنم  رظن  فـالتخا  ءارآ و  دروـخرب 

راتـشک يریگرد و  اوعد و  عازن و  ثعاب  رگا  اما  دـشک ، یمن  قارتفا  عازن و  لاـجنج و  راـج و  هب  اـمازلا  تسا و  ناوارف  یملع  لـئاسم 
.(2)« مکُحیر َبَهذت  اولشفتف و  اوعزانت  الو   » تسا عونمم  یفالتخا  نینچ  ددرگ 

دیاـب یطیارـش  ره  رد  تـسا و  يردارب  تدـحو و  لـصا  درک ، سیـسأت  ار  نآ  لوـسر  هـک  یمالـسا  تـما  تاصخــشم  زا  یکی  سپ 
تحت ار  تدـحو  لصا  دـنزاسن و  مکاح  لصا  نیا  رب  ار  دوخ  یعرف  یبناج و  تاـفالتخا  دوش  ظـفح  لـصا ، نیا  دنـشوکب  اهناملـسم 

مالسا و رد  هیقت  هلأسم  حرط  .تسا  هدوب  نیمه  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  همئا  یلع و  ِّتنس  .دنهدن  رارق  یفالتخا  هلأسم  چیه  عاعـشلا 
تادقتعم جیورت  زا  هدیقع و  زا  نتشادرب  تسد  هن  تسا و  نیمه  نآ  ینعم  هدوب و  تما  تدحو  ظفح  يارب  ًهدمع  هعیش  بهذم  رد 

تسا و یبهذم  ره  مّلسم  قح  لئاسم  لیبق  نیا  رد  لالدتـسا  ثحب و  .یبهذم  لئاسم  هرابرد  لالدتـسا  ثحب و  زا  يراددوخ  ای  قح و 
، دوش نشور  قح  ات  دوش  لابند  دیاب  دنا  قح  يایوج  قح و  رادفرط  همه  نوچ 

؟ هنوگچ اما 

ماقتنا وا  زا  دنک ، شریقح  دبوکب ، ار  فرط  هک  نیا  يارب  دنک  یم  لابند  ار  یثحب  ناسنا  تقو  کی 

: دیوگ یم  نآرق  هک  نسحا  هب  هلداجم  قادصم  تسین و  یمالسا  ثحب  زرط  نیا  ًالوا  دسرب ، اجک  ره  هب  دشاب و  هچ  ره  هجیتن  دریگب ،
.دراد داضت  تسا  مالسا  لوصا  زا  هک  هدحاو  تما  ظفح  اب  ایناث  .دشاب  یمن   (3) نَسحأ َیه  یّتلاب  مُهلِداج  َو 

ءارآ و دروخرب  رظن و  لدابت  تروص  هب  و  يردارب ، یتسود و  ّوج  رد  تقیقح  فشک  تهج  هناـمرتحم  هنافـصنم و  فرطیب  ثحب  اـما 
اصوصخم دراد ، ناوارف  ياه  هنومن  مالـسا  رد  و  تسا ، نسحا » یه  یّتلاب  هلداجم   » قادصم بولطم و  ثحب  لیبق  نیا  یمومع ، راکفا 

باـتک .دـنهد  یم  همادا  هار  نیا  هب  مه  زوـنه  دـنا و  هدوـب  مدقـشیپ  ماگـشیپ و  هار  نیا  رد  مهیلع  یلاـعت  هـّللا  ناوـضر  هعیـش  ياـملع 
موحرم تاعجارملا » »

.تسا تارظانم  لیبق  نآ  زا  یکی  یلماع  نیدلا  فرش  دیس 
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ُهَعَعَم نیّذلا  هّللا و  لوُسر  دّمحم   » هفیرش هیآ  نیاربانب  .ناملسم  ناتـسود  ربارب  رد  هن  دشاب  مالـسا  نانمـشد  ربارب  رد  دیاب  ییارآ  فص 
رد اما  يردارب ، تّوخا و  دح  رد  دنشاب  نابرهم  دنـشاب ، میحر  دیاب  ناشدوخ  نیب  رد  اهناملـسم  « (1) مُهنیب ُءامحُر  ِراّفکلا  یلع  ُءاّدشأ 
اما تسام  نید  زا  ریغ  شنید  بهذم و  سک  ره  هن  تسا  نید  فلاخم  نمشد  رفاک ، زا  دارم  .دنشاب  تخس  نمـشد و  دیاب  رافک  ربارب 

يا هزرابم  توادع و 

نِم مکوجرُخی  ملو  نیّدـلا  یف  مکولتاُقی  َمل  نیذـّلا  نَع  هّللا  مکاهنَی  ـالو  تسین : عونمم  اـهنآ  هب  ناـسحا  یتسود و  هک  درادـن ، اـم  اـب 
نِم مکوجَرخأ  نیّدـلا و  یف  مکولتاـق  نیذـّلا  نَع  هّللا  مکاـهنَی  اـّمنا  نیطِـسقُملا ، ّبُحی  هّللا  نا  مِهیلا  اوطِـسُقت  مهوُّربَـت و  نأ  مکراـید 

«. (2) نوِملاّظلا ُمُه  ِکئلواف  ْمُهَّلَوَتَی  نَم  ْمُهْوَّلَوت َو  نأ  مکجارخا  یلع  اوُرَهاظ  مکراید و 

اهنآ لابق  رد  درک و  هزرابم  اهنآ  اب  دیاب  دنتسه و  مالسا  نانمـشد  ءادعا و  اهنآ  دنراد  تیلاعف  نیملـسم  مالـسا و  هیلع  هک  یناسک  یلب 
نیّذلا ّبُِحی  هّللا  نا   » تسادخ بوبحم  فص  نیا  دنـشاب ، نانآ  هیلع  هدحاو  دـی  دـحاو و  فص  دـیاب  همه  اهناملـسم  و  دیـشک ، فص 

یم اهنآ  اب  دنـشک و  یم  فص  رافک  لابق  رد  نیدالوپ  يّدـس  دـننام  هک  یناـسک  « (3) صوُصرَم نایُنب  مّهنأک  اّفـص  ِِهلِیبَس  یف  نوِلتاُقی 
يرگید اب  هدیقع  فالتخا  سک  ره  هک  تسین  نیا  شا  همزال  دنـشاب  نینچ  دنهاوخب  نیملـسم  رگا  ایآ  دنتـسه ، ادخ  بوبحم  دـنگنج 

ریز ار  لباقم  فرط  تیمالسا  دوش  مک  نآ  زا  يا  هرذ  رگا  هک  يروط  هب  دهدن  رارق  مالسا  لک  روحم  ار  نآ  دراد 

؟ درب لاؤس 

، مالسا خیرات  لوط  رد  هنافسأتم  دننادب ، رفاک  ار  رگیدکی  یمالسا  قرف  همه  هک  تسا  نآ  رما  نیا  همزال 

ادیپ ار  دشر  نیا  دیاب  اهناملـسم  فلتخم ، بهاذم  هب  دسر  هچ  ات  هتـسناد  رفاک  ار  رگیدـمه  بهذـم ، کی  لخاد  رد  یتح  ییاه  هقرف 
.دنشاب روحم ) تما   ) هکلب دنشابن  روحم  دوخ  هک  دننک 

هرظاـنم ثحب و  مه  اـب  و  دـنرادرب ، تسد  یتدـیقع  یملع و  تاـفالتخا  زا  هک  تسین  نیا  فرح  نـیا  ینعم  مـنک  یم  رارکت  مـه  زاـب 
مالک تمدق   ) هلأسم رگا  ًالثم  تسا ، ءارآ  دیاقع و  دروخرب  نیمه  نوهرم  مالسا  رد  یملع  ياهتفرشیپ  زا  يرایسب  ًالـصا  ادبا ، دننکن ،
دیفم ياهثحب  همه  نیا  دوبن  حرطم  تماما  هلأسم  رگا  تشادن ، دوجو  نآ  نوماریپ  یملع  ثحابم  همه  نیا  دـندرک  یمن  حرطمار  هّللا )
دیابن ثحب  زا  دوشب ، دیاب  ثحب  یلب  میتشادن ، تسد  رد  تسام  هدافتسادروم  زورما  هک  ار  مالسا  یـسایس  ماظن  تموکح و  ورملق  رد 

هب دیابن  اهثحب  یلو  .تسا  ینغ  رایـسب  فراعم  رد  و  مالک ، رد  ریـسفت ، رد  هقف ، رد  هّللادمحب  هک  تیب  لها  بتکم  صوصخب  دیـسرت ،
يرگید تفرگ  رارق  رافک  موجه  دروم  فرط  کی  رگا  هک  دسرب  ییاج 

تسا هبرح  نیرت  هدنرب  هلیسو و  نیرتهب  رکف  زرط  نیا  .دنتـسین  یبهذم  مه  نم  اب  هک  اهنآ  هچ ، نم  هب  دیوگب  دنادن و  لوؤسم  ار  دوخ 
.یمالسا تما  مالسا و  ندرب  نیب  زا  يارب 

عمجم  » يربهر مظعم  ماقم  فرط  زا  یمومع  يازع  مالعا  یپ  رد  قارع ، رد  یثعب  ياـهورین  طـسوت  راـهطا  همئا  روبق  بیرخت  هراـبرد 
توکس درک  مالعا  هثداح  نیا  زا  رفنت  نمض  داد و  هیمالعا  بیرقتلا »
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یللملا و یب  لفاحم  اب  تسا  وس  مه  تسا و  راد  ینعم  هثداح  نیا  لابق  رد  ناملسم  نایاوشیپ  اهروشک و 

توکس مه  زاب  دننک  یم  بارخ  ار  شربق  هک  مه  نالا  دندرک ، توکس  دنتشک ، ار  نیسح  ماما  راب  کی  هچ ؟ ینعی  .یناهج  رابکتـسا 
مالسا و هب  سک  ره  تسا ، یمالسا  هلأسم  کی  درادن و  صاصتخا  هقرف  کی  هب  نیسح  ماما  اروشاع و  هلأسم  هک  یلاح  رد  .دننک  یم 
تلفغ و کی  اهتوکـس  نیا  تسا و  سدقم  همه  رظن  رد  نیـسح  ماما  .دشکب  دایرف  هعجاف  نیا  هب  عجار  دـیاب  دراد  دـهعت  مرکا  لوسر 

يا هثداح  نینچ  یّلک  روط  هب  هن  توکس و  نیا  هن  دوب  یم  دوجوم  یعقاو  ینعم  هب  یمالسا  تدحو  رگا  دوش ، یم  هدرمـش  هانگ  کی 
.تسا هدش  شومارف  یمالسا  تدحو  لصا  هک  تسا  لیلد  داتفا  قافتا  هک  نیا  و  داتفا ، یم  قافتا 

تشاد و رظن  دش  هتفگ  هک  لئاسم  نیا  همه  هب  هیلع  هّللا  ناوضر  لحار  ماما  میوگب  مهاوخ  یم  نم 

.راتفگ رد  طقف  هن  درک و  یم  هدایپ  لمع  رد  ار  تدحو 

داهج هدمآ  مهنیب » ُءامَحُر  رافکلا  یلع  ُءادشأ  ُهَعَم  نیّذلاو   » هیآ رد  هک  روط  نامه  یمالـسا  تما  تاصخـشم  زا  ءادعا : اب  داهج  مود ؛
لقتـسم لصا  کی  دوخ  نیا  هک  مینک  فارتعا  دیاب  اما  دش  ثحب  نآ  زا  یمالـسا  تدـحو  هلأسم  یط  ًالبق  تسا و  نانمـشد  اب  لاتق  و 

: منک یم  هفاضا  هتشذگ  بلاطم  رب  ار  هتکن  ود  دروم  نیا  رد  .تسا 

هک هدـش  میـسرت  هنوـگ  نیا  مالـسا  هرهچ  اـجنیا  رد  تسا ، هتـشاد  مدـقم  مهنیب ) ءاـمحر   ) رب ار  راـفکلا ) یلع  ءادـشا   ) هـیآ نـیا  لوا :
دروخرب نشخ  اهنآ  اب  دنتسه و  دحاو  فص  رد  مالسا  نانمشد  لابق  رد  اهناملسم 

هب تبـسن  نانآ  بضغ  دـشاب ، نینچ  هراومه  دـیاب  هدوب و  نینچ  لوا  زا  تسا ، نیا  ادـخ  نانمـشد  هب  تبـسن  مالـسا  هرهچ  دـننک ، یم 
نازیم هیآ  نیا  ناشدوخ ! نایم  یتسود  زا  دروخ  یم  مشچ  هب  رتشیب  نید  نانمشد 

.دیامن یم  یفرعم  ناتسود  هب  تمحر  هرهچ  نانمشد و  هب  بضغ  هرهچ  ینعی  هرهچ ، ود  نیا  ار ، نارگید  اب  طابترا 

نالتاقم هب  تبسن  صوُصرَم » نایُنب  مّهنأک  افص  ِِهلِیبَس  یف  نوِلتاُقی  نیّذلا  ّبُحی  هّللا  نا   » هیآ رد  مود :

فص دیاب  ایناث  .تسا  طابضنا  مظن و  یگنهامه و  تدحو و  زمر  فص ، دنـشاب ، فص  کی  رد  همه  هک  هدش  دیق  ًالوا  هّللا  لیبس  یف 
رد تدـحو  ظفح  هب  هراشا  غیلب  هیبشت  نیا  و  دـشاب ، ریذـپان  تسکـش  نیدالوپ  نامتخاس  دـننام  ذوفن و  لـباق  ریغ  مکحتـسم و  رایـسب 
اب اثلاث ، .ناج  ياپ  ات  قلطم  روط  هب  رارف  زا  يراددوخ  تمواقم و  لاح ، همه  رد  تسا  یهدـنامرف  یماظن و  کیتکات  ظاحل  زا  گـنج 

دیوگ یمن  اج  چیه  دیدرگب  نآرق  رسارس  رد  امش  ار ، دوخ  هار  نالتاقم  دراد  تسود  ادخ  دیوگ  یم  رایسب  دیکأت 

ماجنا ار  رگید  تدابع  ای  دنور  یم  جـح  هب  دـنهد ، یم  تاکذ  هک  ار  یناسک  دراد ، تسود  دـنناوخ  یم  زامن  هک  ار  یناسک  دـنوادخ 
.تسادخ هار  رد  نالتاقم  صاخ  یهلا  میظع  تبهوم  نیا  دراد ، تسود  دنهد  یم 

زامن یسک  رگا  تسا ، هتشاد  اور  هورگ  نیا  هب  تبسن  ار  ساسحا  هفطاع و  کیرحت  لاح  نیع  رد  قیوشت و  تیاهن  ریبعت ، نیا  اب  نآرق 
قشع زا  یشان  رما  نیا  تسا ، هفیظو  کی  ماجنا  زا  شیب  ادخ  هار  رد  یناشفناج  یلو  هدوب ، شا  هفیظو  هفر  جح  هداد ، تاکز  هدناوخ ،
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زا شیب  یناسک  نینچ   (1)« هنّوبُِحی مُهُّبُحی و   » تسا ینیفرط  یتسود  دزرو ، یم  قشع  اهنآ  هب  مه  ادخ  قشع ، نیا  ربارب  رد  تسا ) قشع 
سپ .تسا  مزال  قشع  تسین ، یفاک  تشهب  قشع ، ربارب  رد  یلو  دـنهد  یم  تشهب  هفیظو  ماجنا  ربارب  رد  دـنا ، هدرک  راک  هفیظو  ّدـح 

رایسب ادخ  هار  رد  داهج  هلأسم  يور  نآرق 

.تسا ساسح 

هِنید نَع  مکنِم  ّدـترَی  نَم  اونَمآ  نیذـّلا  اـهیا  اـی  : » تسا هدـش  عمج  هیآ  کـی  رد  اـبیرقت  میتـفگ  ـالاب  هیآ  ود  دروم  رد  هک  ییاـه  هتکن 
ِکلذ ِمئال  همول  نوفاخَیال  هّللا و  لیبَس  یف  نودهاُجی  نیرفاکلا  یلع  هزعأ  نینمؤُملا  یلع  ّهلذأ  هنّوبُِحی  مهّبُحی و  ٍموقب  هّللا  ِتأَی  فوسف 

«. (2) میلع عِساو  هّللاو  ُءاشی  نَم  هیتُؤی  هّللا  لضف 

: رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  موس ؛

: دنک یم  رکذ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هصخـشم  تساهتما ، نیرتهب  تما  نیا  هک  نیا  تلع  نآرق ، دـش  هتفگ  هک  روط  نامه 
«. (3) رکنُملا نَع  نوَهنت  ِفوُرعَملاب و  نوُرمأت  سانِلل  تَجرُخا  ٍهُّما  َریخ  متنک  »

فورعم بوخ و  هچ  ره  هک  تسا  نآ  تما  نیا  تلاـسر  دراد ، تلاـسر  کـی  تما  نیا  ًالـصا  هک  تسا  نآ  رب  رعـشم  هصخـشم ، نیا 
، هیصوت هظعوم و  هن  نامرف و  رما و  دح  رد  دنک ، یم  توعد  نآ  هب  ار  مدرم  تسا 

اهیدب و اب  هزرابم  لاح  رد  امئاد  شدارفا  مامت  اب  یتما  نینچ  تسا  یهیدب  .دنک  یم  یهن  نآ  زا  ار  نارگید  تسا  دـب  رکنم و  هچ  ره  و 
نارگید هب  دناوت  یم  روطچ  هنرگ  تسا و  رکنم  زا  اّربم  فورعم و  هب  هتـسارآ  شدوخ  امتح  یتما  نینچ  .تساهیبوخ  شرتسگ  رـشن و 

.دنکب یهن  رما و 

تیعضو درف  هب  رصحنم  راکشآ و  زراب و  فصو  ار  تفص  نیا  ناوت  یم  ایآ  دنتسه ؟ نینچ  ام  رصع  ياهناملسم  رـضاح ، لاح  رد  ایآ 
تما هصخشم  نیا  سپ  .منک  یمن  رکف  داد ؟ رارق  تما  نیا  ینونک 

تما دنوادخ  یلو  دناد  یم  تما  ّلک  فصو  ار  تلصخ  نیا  هیآ  نیا  هک  درک  هجوت  دیاب  هتکن  نیا  هب  .تسا  هدش  شومارف  مه  مالسا 
نوعدی هُّما  مکنِم  نکتلَو  : » تسا هدرک  فّلکم  رما  نیا  هب  ار  اهنآ  زا  یتعامج  اهنت  نآ  زا  لبق  هیآ  دنچ  رد  هداد و  رارق  فطل  دروم  ار 

«. (4) نوِحلفُملا ُمُه  ِکئلوا  رکنُملا  نَع  نوَهنَی  ِفورعَملاب َو  نوُرمأَیَو  ریخلا  یلإ 

مه رد  لخاد  مه و  اب  هدئام  هروس  رد  یمالسا  توخا  تدحو و  تایآ  اب  تایآ  نیا  هک  نیا  رگید  هتکن 

طابترا ارهق  هک  دوش  یم  متخ  سانلل ) تجرخا  هما  ریخ  متنک   ) هیآ هب  زاغآ و  اعیمج ) هّللا  لبحب  اومـصتعا  و   ) هیآ زا  تسا  هدـش  رکذ 
.دناسر یم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تّوخا ، تدحو ، ینعی  هدحاو  تما  تاصخشم  نایم 

ِثحب اـهقف  زا  یـضعب  دوـش ، یم  مه  داـهج  لـماش  ماـع  ینعم  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  منک  یم  هفاـضا  مه  ار  هتکن  نیا 
رد .تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  یـشخب  داـهج  ینعی  دـنا ، هدرک  رکذ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باـتک  رد  ار  داـهج 
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نیلوا دراد : یلحارم  رکنم  زا  یهن  دنسیون : یم  اجنآ 
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داهج نامه  رخآ ، هلحرم  تسد ، اب  ادعب  نابز و  اب  ادعب  دیایب ، شدـب  رکنم  زا  لد  رد  دـنک و  هزرابم  رکنم  اب  ابلق  هک  تسا  نیا  هلحرم 
.تسا حلطصم 

ماع ینعم  هب  زین  داهج  نوچ  دننک  یم  حرطم  داهج  ثحب  هلابند  ار  فورعم  هب  رما  سکع ، هب  یهاگ  اما 

یم تروص  هحلـسا  ریـشمش و  تسد و  اب  یهاگ  نابز و  اب  تقو  کـی  دراد : یلحارم  لـطاب ، هیلع  قح  هار  رد  شـالت  هزراـبم و  ینعی 
.دنک یم  هزرابم  لطاب  اب  هشیدنا  رکف و  اب  طقف  مه  یهاگ  دریگ ،

فورعم و هب  رما  داهج و  دروم  رد  صوصخب  ار  هدـحاو  تما  تاصخـشم  نایم  دـیکا  هطبار  زین  هیهقف  بتک  رد  ثحاـبم  نیا  ِلخادـت 
.دناسر یم  دوش  یم  حرطم  ًالیذ  هک  ریخ  هب  توعد  هلأسم 

رد ینعی  هنیمز  نیا  رد  .دـنک  توعد  ریخ  هب  تما  ریخ  هک  تسا  یعیبط  تسا ، ریخ  تما  تما و  ریخ  مالـسا ، تما  ریخ : تما  مراهچ ؛
هیآ نیا  ریخلا .» یلا  نوعدی  هما  مکنم  نکتلو   » هیآ نیمه  هلمج  زا  تسا  هدمآ  نآرق  رد  يرایسب  تایآ  رش ، نآ  ربارب  رد  ریخ و  هلأسم 

امتح هک  دنک  یم  فظوم  ار  یمالسا  هعماج 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  توعد ، ریخ  هب  ار  مدرم  هراومه  دـشاب و  ماما  بتکم و  وریپ  فدـه و  اب  یتیعمج  امـش  نیب  رد  دـیاب 
.دنک

رد رش  ریخ و  .رکنم  ربارب  رد  فورعم  تسا و  رش  ربارب  رد  ریخ  هک  تسا  نآ  فورعم  ریخ و  نیب  قرف 

تـسا وکن  يزیچ  اسب  هچ  تسا ، حـبق  نسح و  اهیدـب و  اهیبوخ و  اب  هطبار  رد  رکنم  فورعم و  اما  تساهناسنا ، نایز  دوس و  اـب  هطبار 
ریخ و نیب  تبسن  سپ  .تسا  ریخ  دراد  رب  رد  نارگید  هب  تبسن  يدوس  هک  اهفورعم  زا  يرایسب  اما  درادن  طبر  یسک  رش  ریخ و  هب  اما 

قیقحت يواکجنک و  هب  زاـین  ثحب  نیا  .دـشاب  قلطم  صوصخ  مومع و  حالطـصا ، هب  دـناوت  یم  رکنم  رـش و  نیب  نینچمه  فورعم و 
هطبار هدش  دای  هیآ  لاح  ره  هب  .دراد و  رکنم  فورعم و  رش و  ریخ و  تایآ  همه  هظحالم  نآرق و  هفیرـش  تایآ  رد  صوصخب  رایـسب 

.دراد رب  رد  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریخ و  هب  توعد  نایم  میقتسم 

: دومرف مرکا  لوسر  تسا ، مالسا  تما  تاصخـشم  زا  رگید  یکی  مالـسا  تما  دارفا  نایم  لباقتم  تیلوؤسم  لباقتم : تیلوؤسم  مجنپ ؛
رظاـن و یعار و  امـش  همه  دـیامرفب ، هچ  لـباقتم  تیلوؤـسم  ناـیب  يارب  نیا  زا  رتـهب  رگید  هتَّیعَر ،» نَع  لوؤـسم  مکّلک  ٍعار و  مکّلک  »
هب تبسن  همه  تبقارم و  یگدیسر و  دروم  ینعی  تسا ، تیعر  صخـش  ره  هب  تبـسن  هعماج  همه  دیتسه و  یمالـسا  هعماج  رب  بقارم 

یگدنز رگید  ياهروشک  رد  مالسا  ناهج  زا  جراخ  مالسا و  ناهج  هطقن  نیرترود  رد  هک  یسک  .دنتسه  لوؤسم  تیعر  نیا 

.تسا یمالسا  هعماج  ّلک  لوؤسم  دنک  یم 

تیلوؤسم نآ  هب  تبسن  دارفا  همه  دسرب  یمالـسا  هعماج  درف  کی  هب  يا  همدص  ینایز ، یتراسخ ، رگا  هک  تسا  نآ  تیلوؤسم  ینعم 
نآ عفر  رد  دـنا  فظوم  هداد  خر  هک  ـالاح  دـننک و  يریگـشیپ  نآ  زا  دـنا  هتـسناوتن  اـهنآ  هداد و  خر  یتراـسخ  نینچ  ارچ  هک  دـنراد 
هک تسا  ییاـفک  بجاو  ناـمه  نیا  .دـیامن  هذـخاؤم  ار  اـهنآ  دـناوت  یم  دـنوادخ  دنتـسه و  لوؤسم  همه  هدـشن  عفر  اـت  و  دنـشوکب ،
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ًالـصا رگا  و  تسا ، طقاس  هیقب  ندرگ  زا  داد  ماجنا  ار  نآ  رفن  کـی  رگا  تسا و  بجاو  همه  رب  هتفرگن  ماـجنا  اتدـنیوگ  یم  نییلوصا 
همه دریگن  ماجنا 

ص:221
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.دنراکهنگ ذخاؤم و 

، میرادن هجوت  ادبا  هک  میراد  همذ  رب  شود و  رب  تیلوؤسم  نارازه  نآ ، ره  رد  ام  همه  نخس ، نیا  ربانب 

تیلوؤسم همه  دروخب  يا  همدص  ناملسم  ِتلم  کی  ای  تما  دارفا  زا  یکی  هب  ملاع  قرش  برغ و  رد  رگا 

.دنریذپب دیاب  ار  نآ 

دروآ حبص  هب  ار  بش  سک  ره  ِملسُمب :» َسیلَف  نیِملسملا  رومُاب  ّمتهَی  َملَو  حَبـصأ  نَم  : » دومرف مرکا  لوسر  رگید  فورعم  ثیدح  رد 
تقد مالک  نیا  ّبلصت  ماکحتسا و  رد  .تسین  ناملسم  دشاب  هتـشادن  مامتها  اهناملـسم  روما  هب  هک  یلاح  رد  دراد  رب  باوخ  زا  رـس  و 

( درادن انثتـسا  نیملـسم  همه  روما و  همه  ینعی   ) نیملـسم روما  هب  دیاب  ندش  رادیب  نتـشادرب و  باوخ  زا  رـس  دّرجم  هب  یـسک  دـینک ،
شلد رب  نیملسم  روما  ای  درب و  راک  هب  نیملـسم  روما  ّلح  يارب  ار  دوخ  ناوت  مامت  درامگب و  تمه  ینعی  مامتها  دشاب  هتـشاد  مامتها 

نیا هب  یک  مینک و  یم  رکف  هچ  ام  دـهن ، نیمز  رب  ار  راـب  نآ  دـیادزب و  لد  زا  ار  ّمه  نآ  اـت  دـشاب  نیگنـس  يراـب  شـشود  رب  یّمه و 
؟ میا هدرک  لمع  ثیدح 

دیاب ناـسنا  هک  دـیآ  یم  نهذ  هب  نینچ  دوش  یم  حرطم  نیملـسم  روما  هب  ماـمتها  نیملـسم و  جـیاوح  ءاـضق  زا  نخـس  یتقو  ًـالومعم 
یکی نیا  هتبلا  دیامن ، فرطرب  ار  شا  یگنـسرگ  اوادم و  ار  شـضرم  دنک ، ادا  ار  اهنآ  ضرق  دشاب ، شینامیا  ناردارب  رکف  هب  هراومه 

لک دوش ، یمن  دودحم  رازاب  کی  هلحم و  کی  رهـش ، کی  لها  هب  هک  نیملـسم  روما  اما  تسا ، نیملـسم  روما  هب  مامتها  قیداصم  زا 
.دریگ یم  رب  رد  ار  مالسا  ناهج 

رد نیملسم  زا  یتیلقا  هک  ییاهروشک  ای  یمالسا  ياهروشک  رد  یتالوحت  هچ  ریخا  لاس  دنچ  نیا  رد 

ياهروشک زا  کی  ره  هب  عجار  هک  رکاش  دومحم  داتسا  زا  اینازنات )  ) هراب رد  ار  یباتک  .دشن  رادربخ  یسک  داتفا و  قافتا  دنتـسه  اجنآ 
نیا رد  یمالسا  تموکح  دوب  هتشون  هک  مدید  هتشون  کچوک  باتک  کی  یمالسا 

.دشن هاگآ  اهناملسم  زا  سک  چیه  دمآ و  راکرس  یمالسا  ریغ  تموکح  تفر و  نیب  زا  روشک 

يا دـیوگب  ار  يدرم  دونـشب  هک  یـسک  ٍِملـسُمب :» َسیَلف  ُهبُِجی  مـَل  نیِملـسمَللای و  ُلوـقَی  اِملـسُم  عِمـس  نـم  : » دوـمرف رگید  ثیدـح  رد 
.تسین ناملسم  یسک  نینچ  دهدن  باوج  وا  هب  دیسرب و  مداد  هب  اهناملسم 

هتسویپ گنهامه و  ِدحاو  تما  کی  دهاوخ  یم  ربمایپ  هک  تسا  نآ  يارب  فلتخم  تاریبعت  نانخس و  نیا 

ناشنیب هک  یئزج  هلأسم  ره  رد  دناوت  یم  رگم  یتما  نینچ  .دنک  تسرد  لباقتم  تیلوؤسم  سح  ياراد  و 

.دنوش هقرف  هقرف  رظن ، فالتخا  نآ  رثا  رب  دنروآرب و  دایرف  داد و  دننک و  نامثع  نهاریپ  ار  نآ  دوش  یم  عقاو  رظن  فالتخادروم 

هتفر دای  زا  تسا  هدومرف  مرکا  لوسر  هک  روط  نآ  هب  لـباقتم ، تیلوؤسم  نیملـسم و  روما  هب  ماـمتها  هلأـسم  مینک  فارتعا  دـیاب  سپ 
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.تسا

نیّذلاَو : » دیوگ یم  نآرق  داسفا  داسف و  زا  يریگولج  حالصا و  رکف  دروم  رد  حالصا : رکف  مشش ؛

ص:222
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یم اپب  ار  زامن  دـنوش و  یم  کسمتم  باتک  هب  مکحم  هک  نانآ  «: (1) نیِحلصملا َرجأ  ُعیضن  ّانا ال  هولّصلا  اُوماقأ  باتِکلاب و  نوکّسَُمی 
دهـشم رد  يدرجورب  هّللا  هیآ  تلحر  ماگنه  لبق  لاـس  یـس  رد  تسه  مداـی  .مینک  یمن  عیاـضار  ناحلـصم  شاداـپ  اـم  اـنامه  دـنراد 

اقافتا مدرک ، تبحـص  متـشاد  وا  زا  هک  یتارطاخ  گرزب و  درم  نآ  هب  عجار  هسلج  دـنچ  رد  ناـشیا  تشذـگرد  تبـسانم  هب  سدـقم 
نخـس ناونع  گرزب  درم  ود  نآ  هراـبرد  ار  هیآ  نیمه  اـج  ود  ره  رد  متفگ و  نخـس  دهـشم  هاگـشناد  رد  زین  يرهطم  دیهـش  هراـبرد 

.مداد رارق  مدوخ 

قیاقح هب  تخس  دنبسچ و  یم  ادخ  باتک  هب  تّدشب  ینعی  لیعفت  باب  زا  باتِکلاب ) نوکّسَُمی   ) هلمج

.دنتسه مزتلم  نآرق 

یناسک نینچ  ندیـشخب ، ققحت  ار  زامن  میهافم  ندرک ، هدـنز  هعماج  رد  ار  زامن  ینعی  میناوخ  یم  اه  همانترایز  رد  هک  مه  زامن  هماـقا 
ققحم حالصا  رما  ود  نیا  هانپ  رد  تسه و  هطبار  حالصا ، موهفم  اب  زامن  هماقا  نآرق و  هب  کسمت  نایم  دییامن  هظحالم  دنتسه  حلصم 

.دوش یم 

باتک رد  يرهطم  دیهش  موحرم  تسا ، یلقتسم  ینارنخـس  عوضوم  دوخ  نآرق  رظن  زا  نیحلـصم  نیدسفم و  داسف و  حالـص و  هلأسم 
: دیوگ یم  هدومرف  حرطم  ار  یبوخ  ثحب  یمالسا ) ياهروشک  ریخا  هلاس  دص  ياهتضهن  )

نینمؤم و داسفا ، حالصا و  نامیا ، رفک و  دننام  میهد  رارق  تقد  دروم  ار  نآرق  جوز  میهافم  رگا 

لباقم جوز و  میهافم  لیبق  نیا  زا  رـش و  ریخ و  نیقـساف ، نیقتم و  ناطیـشلا ، بزح  هّللا و  بزح  ناطیـشلاءایلوا ، هّللاءایلوا و  نیرفاک ،
.دیآ یم  تسد  هب  میهافم  نیا  تیهام  هب  عجار  صوصخب  ام  يارب  یمهم  قیاقح  مه ،

همه ابیرقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هروس  رد  اصوصخم  دهد  رارق  مه  ربارب  رد  ار  میهافم  نیا  دراد  تیانع  نآرق 

اورفک نیذـّلا  روـنلا و  یلا  ِتاـملّظلا  نِم  مُهُجرخی  اوـنَمآ  نیذـّلا  ّیلو  هّللا  دـیوگ : یم  یـسرکلا  هـیآ  رد  تـسا ، لـیبق  نـیا  زا  تاـیآ 
بزح هن  دـنا  هّللا  بزح  مالـسا  تما  هک  تسا  نآ  تاـیآ  لـیبق  نیا  ینعم  تاـملظلا ،» یلا  رّونلا  نِم  مهَنوُجرُخی  توغاـطلا  ُمُهؤاـیلوأ 

.تاملظ هب  رون  زا  هن  دنک و  یم  تیاده  رون  هب  تاملظ  زا  امئاد  ار  اهنآ  ادخ  توغاط ، هن  تسادخ  تما  نیا  ّیلو  ناطیش ،

شدوخ عیسو  ینعم  اب  تیلوؤسم  نیا  ایآ  دسفم ، هن  دنتسه  حلصم  نانآ  هک  تسا  نآ  مالسا  هدحاو  تما  تایصوصخ  زاب  لاح  ره  هب 
؟ تسا هدش  شومارف  ای  هدنام و  یقاب  یمالسا  هعماج  رد 

کی زا  تسا  ترابع  تریغ  اما  تسا  عورـشمان  ای  لوقعمان و  تیـساسح  بصعت  تسا ، بصعت  زا  ریغ  تریغ  یمالـسا : تریغ  متفه ؛
بصعت هک  مینک  لوبق  رگا  لاح  عورشم ، لوقعم و  تیساسح  عون 

ظفح دروم  رد  هلمج  زا  دراوم  زا  يرایـسب  رد  لوـبق و  لـباق  حودـمم و  امّلـسم  تریغ  هک  میریذـپب  دـیاب  اـما  دـشاب ، مومذـم  قـلطم ،
روط هب  نیملسم و  قوقح  ظفح  رتمهم  همه  زا  نطو و  ظفح  لام ، ظفح  سومان ،
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توافت یب  درد و  یب  نیملسم  حلاصم  هب  تبسن  هک  یناسک  تسا ، مزال  مالسا ، نید  میرح  ظفح  یلک 
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.دنتسین یتسرد  ناملسم  دنهد  یمن  ناشن  دوخ  زا  یتیساسح  دنتسه و 

ناهج لئاسم  رد  یلو  یناوارف  نادیرم  ياراد  هدرک و  رمع  لاس  زا 90  زواجتم  هک  دوب  ییاقآ  دهشم  رد 

مه رود  يا  هدع  یمهم  هلأسم  کی  هب  عجار  دوب ، شوماخ  فرط و  یب  یلکب  یسایس  ثداوح  مالسا و 

نیا هک  مورب  مدوخ  ياقآ  نابرق  تفگ  دوب  رـضاح  اجنآ  رد  هک  اقآ  نآ  نادیرم  زا  یکی  دندوب  هدـمآ  درگ  نآ  هرابرد  تبحـص  يارب 
.دوش یمن  شرس  ًالصا  اهفرح 

رامعتـسا موجه  لیـس  نیا  سپ  بوخ ، رایـسب  میتسه ) وا  نالاپ  اـم  دـشاب  رخ  هک  ره  : ) تفگ یم  یـسایس  ثداوح  رد  يرگید  ياـقآ 
زا سپ  دنروآ  یمن  رد  رس  لئاسم  نیا  زا  رگا  ًالصا  دشاب ، اهنآ  زا  يریگولج  رکف  هب  دیاب  یسک  هچ  ار  يداصتقا  یـسایس و  یگنهرف ،

.دوب دنهاوخ  ربخ  یب  مه  رامعتسا  عاونا  دوجو 

َول : » دومرف دندوب  هدروآرد  همذ  لها  يدوهی  يرتخد  ياپ  زا  رابنا  رهش  رد  هاش  هاپـس  هک  یلاخلخ  دروم  رد  مالـسا  هیلع  نینمؤملاریما 
تسا و هتـسیاش  دریمب  هثداح  نیا  هصغ  زا  یناملـسم  رگا  اقیِقَح :» هب  ناک  لب  امُولم  ِهب  ناک  ام  افـسأ  اذـه  یلع  تاـم  اِملـسم  اءرما  نأ 

هرابرد نخس  نیا  .درک  تمالم  ار  وا  ناوت  یمن 

حلاصم هب  رافک  فرط  زا  ندیسر  بیسآ  هب  دسرب  هچ  تسا  مالسا  هانپ  رد  هک  تسا  يدوهی  نز  هب  متس 

.تسا ماجنا  لاح  رد  نآ  ره  هک  نیملسم 

سکع چیه  ام  دننک و  یم  ماع  لتق  اقیرفآ  رد  دنه ، رد  نیطسلف ، رد  ریمشک ، رد  ملاع  برغ  قرش و  رد  ار  اهناملسم  هک  تسا  روطچ 
ربمغیپ هک  مالسا  هدحاو  تما  ایآ  دنوش ، یمن  ربخ  كاندرد  ثداوح  نیا  زا  اهناملسم  بلغا  ًالصا  میهد و  یمن  ناشن  دوخ  زا  یلمعلا 

هک يدیلقت  لامعا  تاداقتعا و  هلسلس  کی  هب  تسا  رصحنم  مالـسا  دییوگب  سپ  تسا ؟ نیمه  هیلع » یلُعیال  ولعَی و  مالـسالا  : » دومرف
.چیه رگید  دنا و  هتفگ  ام  هب  نید  عورف  لوصا و  ناونع  هب 

تـسا یمالـسا  هعماج  تایح  أشنم  مالـسا و  حور  هک  يدـمحم  باـن  مالـسا  تازاـیتما  تاصخـشم و  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  ینعم 
مه ادعب  دندرک ، فرحنم  دوخ  ریسم  زا  لوا  ار  تموکح  دوبن  يربخ  مالسا  تموکح  زا  دوب ، هدرم  هدنز  مالـسا  دوب و  هدش  شومارف 

یحالصا رکف  زا  دندرب ، نیب  زا  ار  نآ  یّلکب 

یمالسا توخا  تدحو و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لباقتم ، تیلوؤسم  نیملسم ، روما  هب  مامتها 

.دوب هدنامن  ياج  هب  يزیچ 

مالسا ءایحا  رد  ینیمخ  ماما  شقن 

هک یمالسا  تموکح  دروم  رد  تسا ، هتشاد  یشقن  هچ  اه  هنیمز  نیا  رد  ماما  مینیبب  میدرگ  یم  رب  لاح 
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ماجنارس ات  درک  یحارط  دز ، دایرف  تسا  یقاب  دوخ  لاح  هب  طاقن  ریاس  رد  مه  زونه  دوب و  هداتفا  بناجا  نارکون  اهتوغاط و  تسد  هب 
ار هحلسا  : » دومرف ترسح  تیاهن  اب  ینارنخس  کی  رد  مراد  رطاخ  هب  تفرگ ، سپزاب  ار  نآ  ناوارف ، يادهـش  نداد  دایز و  تارارم  اب 

»؟ مینکب میناوت  یم  هچ  اه  نآ  لباقم  رد  ام  تساهنآ  تسد  رد  تردق  یتقو  ات  دنتفرگ ، نارادنید  ءایصوا و  ءایبنا و  تسد  زا 

یناسک مه  ًالبق  دومرف  حرطم  ار  هیقف  تیالو  هدش  شومارف  هلأسم  یهلا  تموکح  رارقتسا  يارب  ماما ،
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هداد و رارق  ثحب  دروم  لیـصفتب  ار  هلأسم  نیا  دئاوع »  » باتک رد  یقارن  دمحاالم  موحرم  دـندرک ، یم  زاربا  ار  هدـیقع  نیمه  اهقف  زا 
جاح مانب  دـیتاسا  زا  یکی  سرد  رد  ار  ثحب  نآ  سدـقم  دهـشم  رد  یگبلط  مایا  رد  نم  و  تسا ، هدرک  تباـث  ار  هیقف  هقلطم  تیـالو 

هزاجا وا  هب  هنامز  یلو  دوب  هیقف  تیالو  هب  دقتعم  یبالقنا و  عاجش و  يوقت و  اب  يدرم  دوخ  داتسا  نآ  .متفرگ  ارف  ینیوزق  مشاه  خیش 
نیا زا  دـنیوگب  هچ  رگید  تفگ  درک و  فیدر  ثحب  ناـیاپ  رد  ار  هیقف  تیـالو  تاـیاور  نیماـضم  یلو  دادـن ، هعماـج  رد  رظن  راـهظا 

!؟ رتهب

نیملـسم ياهلد  زاار  هیقف  تیـالو  رظن  ریز  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  رکف  هک  دوب  نیمه  رامعتـسا  ياـه  هشقن  نیرتساـسح  زا  یکی 
رما لرتنک  و  دـنک ، تلاخد  یـسایس  ياهراک  رد  يوقت  اب  دـهتجم و  یناحور  کی  اداـبم  هک  دـندوب  بظاوم  ًـالماک  دـندرک و  نوریب 
نیا داد و  میلعت  فجن  هزوح  رد  ار  نآ  فجن  هب  دـیعبت  مایا  رد  درک ، حرطم  مق  رد  ار  هیقف  تیالو  ماـما  .دریگب  تسد  هب  ار  تساـیس 

.تسا سرد  نآ  لوصحم  هیقف ) تیالو   ) هلاسر داد و  رارق  ثحب  دروم  هنهرب  نایرع و  ار  هلأسم 

تموکح اقآ  تفگ : دمآ و  نم  شیپ  تقو ، تینما  نامزاس  سیئر  ناورکاپ  نارهت ، نادنز  رد  دنا : هتشون  هلاسر  نآ  رد  دیآ  یم  مدای 
، دینک هدولآ  تسا  یـشکمدآ  شا  همه  هک  تسپ  راک  نیا  هب  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  امـش  نأش  تسا ، یفیثک  راک  تسایـس  و 

یتسایس اما  تسامـش ، راک  دیتفگ  هک  تسا  روط  نامه  دییوگ  یم  امـش  هک  ییانعم  هب  تسایـس  متفگ : نم  ام ، يارب  دیراذگب  ار  نیا 
سّدقم هفیظو  کی  هتفگ  مالسا  هک  ار 

.تسام راک  تسا و 

هیقف دـنتفگ : یم  نارگید  دراد ، یـساسا  قرف  نارگید  اب  ماما  رظن  یمالـسا  تموکح  هیقف و  تیالو  صوصخ  رد  منک  یم  ضرع  نم 
.دنکب راک  نیا  تسا  بجاو  مزال و  هیقف  رب  دـنتفگ  یمن  اما  دراد ، ار  قح  نیا  دـنک ، سیـسأت  تموکح  هک  دـناوت  یم  دراد و  تیالو 

دشاب و زیاج  طقف  هک  تسین  یماکحا  عون  نآ  زا  مکح  نیا  .تسا  بجاو  سپ  تسا  زیاج  راک  نیا  رگا  هک  دوب  نیا  شا  هدـیقع  ماما 
بجاو ریخ ، چیه ، رگید 

.دسرب فده  هب  ات  دیامن  مهارف  ار  راک  تامدقم  دنک  مادقادیاب  دنک  هضبق  ار  یمالسا  تموکح  هک  دراد  ناکما  هک  یهیقف  ره  تسا 

هدش جراخ  شدوخ  روحم  زا  تموکح  هک  تسا  نیا  مهاهیبارخ  لک  أشنم  و  تسا ، نیمه  یمالـسا  هعماج  رد  تاحالـصا  همه  دـیک 
رصع ات  ادعب  دش و  هتفرگ  هدیدان  موصعم  ماما  تیالو  زاغآ ، رد  تسا ،

.طیارشلا عماج  هیقف  تیالو  رضاح  تیالو  رضاح 

جراخ لخاد و  ياهتوغاط  هک  ییاه  هئطوت  ربارب  رد  داتسیا ، نآ  ياپ  درک و  حرطم  ار  هیقف  تیالو  ماما ،

.دش قفوم  هّللادمحب  تفای و  جضن  تفرگ ، جوا  رکف  نیا  هک  نیا  ات  داتسیا  دندروآ  یم  شیپ  نیسدقم  اهامن و  یناحور  زا  یخرب  و 

دش قفوم  درک  عورش  جراخ  سرد  هک  لاس  یـس  زا  شیب  هکلب  لاس و  یـس  دودح  فجن  رد  ادعبو  ناریا  هیملع  ياه  هزوح  رد  ماما ،
ناونع هب  ار  مالسا  .دننک  كرد  ار  مالسا  هدحاو  تما  موهفم  هک  دنک  تیبرت  رکف  نیا  اب  ار  نیـسردم  نیدهتجم و  الـضف و  زا  یلـسن 
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ياهناملسم لک  ربارب  رد  نیملسم  هفیظو  بتکم ، کی 
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رتالاب همه  زا  و  لباقتم ، تیلوؤسم  ساسحا  حالصا و  رکف  نیملسم ، روما  هب  مامتها  هفیظو  یمالسا ، تموکح  لیکـشت  هفیظو  ناهج ،
.دنزاسب هدامآ  مهم  فیاظو  نیا  ماجنا  ياربار  دوخ  دنمهفب و  ًالماک  ار  بلاطم  لیبق  نیا  یمالسا و  تریغ 

.درک تیبرت  دندش  ردقیلاع  یسّردم  اه  هزوح  ردو  دنتفرگ  شود  هب  ار  یمهم  تیلوؤسم  ادعب  مادک  ره  هک  ار  لضاف  هبلط  رازه  دیاش 
هدزاود اب  مرح  هچوک  لوا  رد  مق  هیدمحم  دجسم  رد  تسخن  يو 

رضاح سرد  نآ  رد  مه  نم  دوب  هلمج  نآ  زا  يرهطم  دیهش  موحرم  هک  درک  زاغآ  ار  دوخ  جراخ  سرد  رفن 

زواجت رفن  دصناپ  زا  دعب  ياه  هرود  دندیسر ، رفن  تسیود  دودح  هب  وا  نادرگاش  دعب  هرود  مدش ، یم 

فجن هب  مه  دعب  دوبن ، نتسشن  ياج  رگید  مق  یساملس  دجسم  رد  رخاوا  نیا  رد  هک  يروط  هب  دندرک 

.دومرف انشآ  رکفت  زرط  نیا  اب  ار  يا  هدع  مه  اجنآ  ردو  دش  لقتنم 

مدرم يارب  ار  يدمحم  بان  مالسا  هک  دوبن  یسک  دوب  هدرکن  تیبرت  ار  الضف  زا  لیخ  نیا  دیدرگ و  یمن  لصاح  قیفوت  نیا  رگا  لاح 
شومارف تازایتما  دیامن و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  مدرم  دنک ، نییبت 

حّلـسم رکف  اب  دیدج  لسن  نیا  دیاب  تسخن  هک  دوب  هدرب  یپ  دـش و  دراو  شهار  زا  ماما  سپ  .دروایب  ناشدای  هب  ار  بان  مالـسا  هدـش 
دندوب هفیظو  هب  لماع  دندوبن ، مدرم  گنرمه  اما  یبوخ  ياهمدآ  اهنآ  دنتـشادن ، ار  رکف  نیا  لبق ، لسن  .دنک  مایق  ادـعب  دـنوش  تیبرت 

سیلگنا و رامعتسا  تسد  زا  دنروایب ، رد  اهتوغاط  تسد  زا  دوش  یم  ار  تردق  نیا  هک  دندرک  یمن  رکف  دندوبن ، سانـش  هفیظو  یلو 
موسر تاداع و  نآ  زجب  يرگید  زیچ  مالـسا  هک  دننک  یلاح  مدرم  هب  ای  .دنتـسیاب  ینمیرها  ياهتردـق  نآ  لابق  رد  دـنریگب و  اکیرمآ 
روهمج مرتحم  تسایر  يربهر و  مظعم  ماقم  زا  دـندرک : هضبق  ار  اهتـسپ  دـندش و  تیبرت  لسن  نیا  هک  ار  ادـخ  رکـش  تسا ، يرهاظ 

نیلوؤسم رگید  ناگربخ و  یمالـسا و  ياروش  سلجم  يـالکو  زا  يرایـسب  یبـالقنا و  ياـهناگرا  تسرپرـس  هعمج و  همئا  اـت  هتفرگ 
.دنتسه لسن  نامه  زا  مرتحم 

، دشاب تسایس  رکف  هب  دیابن  ًالصا  دنوخآ  دنتفگ : یم  دنتـشادن ، ار  رکف  نیا  ًالـصا  ام  ناتوسکـشیپ  ناردپ ، دیتاسا ، دیآ  یم  مدای  نم 
هضبق ار  تموکح  دوشب  رگا  دنتفگ  یم  دندوب  نشور  یمک  هک  مه  اهیضعب 

.دیزادنین رطخ  هب  ار  ناتدوخ  تسا ، نتفوک  نواه  رد  بآ  دوش ، یمن  یلو  تسا  بوخ  مینک 

راک دنچ  نآ  ياقب  يارب  درک ، اپرس  صلخم ، نادرگاش  نامه  کمک  هب  ار  یمالـسا  توکح  درک و  ادیپ  قیفوت  هک  نیا  زا  سپ  ماما ،
: داد ماجنا  ار  رگید  یساسا 

ُرپ ار  نآ  دوب ، اوتحم  یب  دـش  یم  هماقا  اهرهـش  رانک  هشوگ و  رد  مه  رگاو  هتفر  دای  زا  ًالـصا  هک  ار  هعمج  یـسایس  يدابع  زامن  لوا ،
هب ادبا  درک و  یمن  زواجت  دهز  تدابع و  هب  هیـصوت  زا  اه  هبطخ  هک  دش  یم  هدـناوخ  يا  هعمج  زامن  دهـشم  ام  رهـش  رد  درک ، اوتحم 

بالقنا زا  شیپ  مایا  رد  يا  هنماخ  هّللا  هیآ  ترـضح  دیآ  یم  مدای  .تشادن  يراک  هدـیدرگ  حیرـشت  نآ  يارب  هعمج  زامن  هک  یفدـه 
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، يدرک فیرحت  یّلکب  ار  هعمج  زامن  امش  متفگ  هعمج  ماما  ياقآ  هب  هعمج  زامن  متفر  زور  کی  مدوب  دیعبت  يرهـش  کی  رد  دنتفگ :
يزامن

اوتحم نیا  اب  يا  هعمج  زامن  مالسا  ناهج  رد  نالا  .دادن  خساپ  هملک  کی  يدناوخ ، هدیاف  یب  تیصاخ و  یب 

ص:226

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 404 

http://www.ghaemiyeh.com


درف هب  رـصحنم  مالـسا  ناهج  رد  تیفیک  تیمک و  ظاحل  زا  نارهت  هاگـشناد  هعمج  زاـمن  دوش ، یمن  هدـناوخ  میراد  ناریا  رد  اـم  هک 
.درادن ریظن  تسا و 

جح دوب  دقتعم  ماما  درک ، دیدجتار  نآ  هرطاخ  هرابود  دوب  هتفر  اهدای  زا  هک  ار  یمیهاربا  جح  مّود ،

هب چیه  ددرگرب  جح و  دورب  مدآ  دوش  یم  روطچ  تسا ، مالسا  نانمشد  نیکرشم و  ناطیش و  زا  تئارب  ياج  اهناملسم ، يرادیب  ياج 
هب تسا  نابایب  نیا  ریز  هک  یتفن  يایرد  نیا  شورف  زا  لصاح  لوپ  دنکن  رکف  دشابن ، رامعتـسا  ياه  هشقن  رکف  هب  دـشابن ، مالـسا  رکف 

ریاـس نیمزرـس و  نآ  تـفن  زا  هطـساوالب  هطــساو و  اـب  لیئارــسا  اـکیرمآ ، دـنروخ ، یم  ار  نآ  دـنراد  نارگید  دور ، یم  یک  هـسیک 
، میربخ یب  نآ  زا  ام  و  دننک ، یم  یگدنز  دنراد  رتهب  ریبعت  هب  و  دننک ، یم  هیذغت  دنراد  مالـسا  ناهج  هقطنم و  زیخ  تفن  ياهنیمزرس 

تیارـس نیملـسم  همه  هب  رکف  نیا  ات  درک  راک  نآ  يور  دیاب  هتبلا  هک  دومن ، اوتحم  اب  ار  نآ  درک و  جح  هب  ماما  هک  دوب  یتمدـخ  نیا 
عفانم دناوت  یمن  رامعتـسا  رگید  هاگ  نآ  دندرگرب ، دنورب و  جح  هب  هشیدنا  نیمه  اب  رتشیب  ای  يرفن  نویلیم  کی  تیعمج  نیاو  دـیامن 

.دربب امغی  هبو  دپاچب  ار  اهنآ 

هب عجار  ماما  ردقچ  درک ، حرطم  ار  يداصتقا  لالقتسا  یگنهرف ، لالقتسا  یسایس ، لالقتـسا  شداعبا ، همه  رد  لالقتـسا  هلأسم  مؤس ،
لالقتسا هب  عجار  ییافکدوخ ، هب  عجار  دشاب ، هدرک  تبحص  هاگشناد 

«. تسام بتکم  ام  دصقم  هدمع  : » دنا هتشون  ماما  لوق  زا  اج  همه  ار  نخس  نیا  یسایس ،

شرکف هک  دوش  یم  هاگشناد  هاگـشناد  یتقو  تشاد  هدیقع  يو  شداعبا ، همه  رد  لالقتـسا  تسا و  بان  مالـسا  زا  ترابع  ام  بتکم 
.دنیامنن رامثتسا  ار  اهنآ  دنرخن و  ار  نایوجشناد  ناداتسا و  راکفا  نارگید  دشابن ، نارگید  ریثأت  تحت 

زا هدیـشوج  هک  دوب  میدق  هیملع  ياه  هزوح  اهنت  دیدرگ و  سیـسأت  رامعتـسا  هرطیـس  ریز  تسخن  زور  زا  ام  ياههاگـشناد  هنافـسأتم 
اههاگشناد اما  .دوب  مکاح  اهنآ  رب  كرحت  مدع  یلاح و  یب  یتسس و  حور  هتبلا  یلو  دوبن ، یتادراو  دوب و  نیملـسم  دوخ  زا  مالـسا و 

یم ادـیپ  مه  رگا  دوش ، فشتکم  عرتخم و  هک  دوشن  ادـیپ  رفن  کی  دـندرک  یم  یعـس  دـمآ ، دـیدپ  يرامعتـسا  ياه  همانرب  اب  لوا  زا 
، دندرک یم  بلج  ار  اهنآ  دندش 

.دشاب نارگید  وداپ  مداخ و  طقف  هک  تسا  یهاگشناد  روج  هچ  نیا 

نیا زا  ات  دوب  هطبار  نیمه  رد  زین  هاگشناد  هزوح و  يراکمه  هلأسم  ندرک  حرطم  داد ، تیمها  رایسب  یگنهرف  لالقتسا  هلأسم  هب  ماما ،
یلاح یب  یتسس و  نآ  زا  دنوش و  انشآ  دیدج  راکفا  اب  اه  هزوح  زین  و  دنیامن ، بسک  اه  هزوح  زا  ار  یمالسا  تلاصا  اههاگـشناد  هار 

.دش یلمع  يراکمه  نیا  يدودح  ات  هّللادمحب  دنیایب و  نوریب  دوب  مکاح  نآ  رب  هک  یتوافت  یب  و 

يداصتقا لالقتسا 

یم يو  دومرف ، حرطم  هطبار  نیمه  رد  ار  ییافکدوخ  هلأسم  تسا ، بوخ  دشاب  هدرک  تبحص  ردقچ  ماما  يداصتقا  لالقتسا  هراب  رد 
بـشید نیمه  .میراد  هضرع  هک  مینک  تباث  دیاب  ام  الاح  دینکب ، يراک  دـیرادن  هضرع  امـش  هک  دـندرک  یلاح  ام  هب  نارگید  دومرف :
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ردقیلاع نیسدنهم  هّللادمحب  هک  دوب  تبحص 
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شوماخار اهنآ  راهم و  دوب  هدرک  رجفنم  قارع  هک  ار  تیوک  تفن  هاچ  ات  دـنچ  یمک  یلیخ  تدـم  رد  دـندش  رداـق  اـم  تفن  تکرش 
نیا نامدوخ  میراد  ام  الاح  دنتفرگ و  یم  راک  نیا  يارب  یفازگ  لوپ  اهنآ  دوب ، رفن  دنچ  هب  رـصحنم  ایند  رد  هک  دوب  يراک  نیا  .دننک 
بآ زا  ار  دوخ  میلگ  میناوت  یم  دنهدب  لاجم  ام  هب  رگا  میتسه  مدآ  میرـشب ، نارگید  لثم  مه  ام  دـش  مولعم  میهد ، یم  ماجنا  ار  راک 

.ار نارگید  میلگ  مه  میشکب و  نوریب 

درک و یم  حرطم  مه  اب  ار  يداصتقا  لالقتسا  یگنهرف و  لالقتسا  دوخ ، صاخ  ینیبزیت  اب  لحار ، ماما 

.داد یم  رارق  دیکأت  دروم  مه  اب  ار  ود  ره 

تـسد روشک  کی  تموکح  دوش  یم  رگم  دوب ، یـسایس  لالقتـسا  نیمأت  يارب  تموکح  ندرک  هضبق  ًالـصا  یـسایس : لالقتـسا  اما ،
نارود رد  تسه  مدای  نم  .دشاب  لقتسم  یمالسا  روشک  کی  روشک  نآ  کلذ  عم  دنراد ، يرامعتسا  یبرغ و  رکفت  هک  دشاب  یناسک 

مه دـعب  دـیدرگ ، عورـش  هزرابم  نیا  ویدار  رد  دوب و  هدـش  حرطم  تیئاهب  ّهلاض  هقرف  اب  هزرابم  هلأـسم  هک  يدرجورب  هّللا  هیآ  موحرم 
تقو تلود  اـبو  تشاد  یـصاخ  رکف  زرط  هک  گرزب  ياـملع  زا  یکی  دهـشم  رد  دادـن ، هـمادا  رگید  دـش و  فرـصنم  نآ  زا  تـلود 

گنهامه

راک نیا  متفگ : دش ؟ مامت  ررـض  هب  دندرک و  دـنلب  مق  رد  هک  دوب  یچ  اهادـص  رـس و  نیا  تفگ : مدوب  هتـشگرب  مق  زا  هک  نم  هب  دوب 
، دـندرک ار  راک  نیا  ارچ  اهنآ  متفگ : دـنتفرگ ، ار  شیولوج  هبترم  کی  نیب  رد  اما  دـش ، عورـش  دـنداد و  هزاجا  ناشدوخ  تاـماقمار 

دراذگ یمن  اکیرمآ  رگید  الاح  میدمآ  اجنیا  ات  ام  دنیوگب : احیرص  ار  نیمه  بوخ ، رایـسب  متفگ : .دنا  هدروآ  راشف  اهیجراخ  تفگ :
تلود تفگ : تسایـس  اب  انـشآ  هّللا  هیآ  نآ  یلب  میتسین ، لقتـسم  ام  هک  دیوگب  دهاوخ  یمن  تلود  رخآ  تفگ : میهدب ، همادا  ار  راک 

رامعتسا يایرد  رد  قرغ  رس  قرف  ات  یلو  میتسین ، لقتسم  ام  هک  دنتفگن  اهنآ  هلب  .دنکب  ار  تموکح  لالقتسا  مدع  راهظا  دهاوخ  یمن 
.دنشونب تحار  بآ  نارگید  هزاجا  نودب  دنشکب و  سفن  دنتسناوت  یمنو  دندوبن  لقتسم  .دندوب 

هلأـسم اـم  لـئاسم  سأر  رد  درک  مـالعا  یلـصا و  هلأـسم  يور  دراذـگ  تشگنا  یمالـسا ، تموکح  هیقف و  تیـالو  حرط  هار  زا  ماـما 
نیمه رد  تسا و  مالسا  ناهج  يارب  رطخ  نیرتگرزب  رامعتسا  تسا ، رامعتسا 

.درک شاف  لیئارسا  روشک  ندروآ  دوجو  هب  زا  ار  رامعتسا  چیپ  رد  چیپ  ياه  هشقن  درک و  یم  حرطم  ار  نیطسلف  هلأسم  اتسار 

، دنک یم  زهجم  رگید  ياهاج  رد  ار  دوهی  موق  رامعتسا  تسیچ ، اه  هشقن  هک  دوش  یم  مولعم  مک  مک  الاح 

.دراد یم  لیسگ  گرزب  لیئارسا  شرتسگ  سیسأت و  روظنم  هب  نیطسلف  نیمزرس  هب  ار  اه  نآ  سپس 

يرادیرخ ار  اهینیطسلف  ياهنیمز  نارگید  هطساو  هب  دندوب و  هدرک  زاغآ  لبق  زا  هک  ار  يراک  نامه 

تیعمج هک  تسا  نیا  يارب  تسیچ ؟ يارب  نیا  دنا ، هدرک  عورش  رگید  ياهاج  رصم و  رد  کنیا  دندرک  یم 

، دنراد مک  نیمز  تسا  مولعم  دنهاوخ ، یم  كاروخ  دنوش  یم  عمج  نیطسلف  رد  دنراد  هک  ینویلیم  دنچ 
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رـصم و روشک  هلیـسو  نیدـب  ًـالآمو  دـنیامن  مهارف  ار  تیعمج  نیا  هقوذآ  دـننک و  تعارز  طاـقن  ریاـس  رـصم و  رد  هک  رتهب  هچ  سپ 
.درک دنهاوخ  ناشدوخ  هرمعتسم  ار  رواجم  ياهروشک 

ار لیئارسا  رطخ  مامادننام ، هک  مدیدن  ار  یسک  نم  دوب و  هدرک  كرد  بوخ  رایسب  ماما  ار  اه  هتکن  نیا 
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.دشاب دنمدرد  ساسح و  نآ  هب  عجار  هزادنا  نیا  ات  دریگب و  يدجار  نآو  هدرک  كرد  اقیمع 

عجار نید ، نانمشد  اب  داهج  رت  يدج  همه  زا  و  تما ، تدحو  هلأسم  یمالسا و  تریغ  هب  عجار  نیملسم ، لباقتم  تیلوؤسم  هب  عجار 
وگلا هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ماما  ترضح  میدرمشرب ، يدمحم  بان  مالسا  هدنز و  مالسا  تاصخشم  زا  ار  اهنآ  هک  روما  نیا  همه  هب 
مالسا تما  تدحو  ار ، نانمشد  اب  داهج  ار ، یمالسا  تریغ  وا  دوب ، ماما  یحور  دُعب  نیمه  زا  یشان  نیطسلف  هلأسم  ندرک  لابند  دوب ،

.دوب تما  کی  ییاهنت  هب  دوخ  وا  دوب ، یمیهافم  نینچ  زراب  قادصم  دوخ  درک و  یم  حرطم  مه  اب  ار  نیملسم  لک  تیلوؤسمو 

هعیش هن  دنزب  نماد  ینس  هعیش و  نیب  فالتخا  هب  زورما  هک  یسک  دومرف : یم  یمالسا  تدحو  هب  عجار 

ار رکفت  زرط  نیا  الاح  تسا ، رامعتسا  عفن  هب  هراومه  دیآ و  یم  نوریب  رامعتسا  موقلح  زا  اهنت  فالتخا  ياه  همزمز  ینس ، هن  تسا و 
ياهینیطـسلف نیب  گنج  هک  یماگنه  رد  منک ، یم  هسیاقم  مدـید  نانبل  رد  نیا  زا  شیپ  لاس  تسیب  دودـح  رد  هنافـسأتم  هچنآ  اـب  نم 

زرم تفرگرد و  نانبل  شترا  توریب و  میقم 

ار اه  همانزور  متشاد و  رظن  ریز  کیدزن  زا  ار  ثداوح  مدرب ، رسب  توریب  رد  زور  هاجنپ  دودح  رد  راچانب  نم  دوب ، هدش  هتـسب  هیروس 
یتسد يراگ  يوت  زیگنارب  فالتخا  ياوتحم  نآ  اب  ار  سیق ) نب  میلـس   ) باـتک اـسیلک  کـی  ولج  رد  مدـید  زور  کـی  .مدـناوخ  یم 

( نارق جنپ  ابیرقت   ) یسخب نمث  هب  ار  نآ  دنا و  هتخیر 

همه نآ  اب  نایحیـسم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنزادنیب ، فـالتخا  تخـس  طیارـش  نآ  رد  ناـنبل  ینـس  هعیـش و  ناـیم  اـت  دنـشورف  یم 
.دندوب دحتم  مه  اب  همه  یتدیقع  تافالتخا 

ره رگا  : » دومرف یم  یمالـسا  تیلوؤسم  تریغ و  يراکمه ، تدـحو ، حور  زا  يریگ  هرهب  اب  نیطـسلف  هلأسم  نیمه  اب  هطبار  رد  ماـما 
نیا ینعم  دور » یم  نیب  زا  لیئارسا  دزیرب  بآ  لطس  کی  اهناملسم  زا  کی 

سپ دنـشوکب ، لیئارـسا  يدوباـن  رد  نتخیر  بآ  لطـس  کـی  ردـق  هب  مادـک  ره  دنتـسه  فـظوم  همه  اهناملـسم  هک  تسا  نآ  نخس 
مالسا هلأسم  ار  نآ  دنشاب و  ساسح  نیطسلف  هلأسم  دروم  رد  دیاب  اهناملسم 

.نیطسلف ّتلم  هلأسم  ای  برع  هلأسم  هن  دننادب 

ینـس اهنآ  دنرادن ، اهیدوهی  زا  یمک  تسد  مه  اهینیطـسلف  : » دوب هتفگ  هک  ییاقآ  نآ  رکف  نیب  رکف و  زرط  نیا  نایم  دینیبب  امـش  لاح ،
ياه هشیدنا  نیا  ندرب  نایم  زا  .تسا  توافت  ردقچ  هعیش » ام  دنتسه و 

.دوب ماما  گرزب  ياهراک  زا  یکی  كانرطخ 

ِِهلِیبَس یف  نوِلتاُقی  نیّذلا  ُّبُِحی  هّللا  نإ  : » تسادخ تبحم  دروم  هک  تسا  یفص  نامه  دومرف  یم  داهنـشیپ  ماما  هک  يدحاو  فص  نیا 
، هلیبقو داژن  ره  زا  هفئاـط و  ره  هقرف و  ره  زا  ملاـع  برغ  قرـش و  رد  نیملـسم  همه  تساوخ  یم  ماـما  صوُصرَم » ٌناـیُنب  مُهَّنأـک  اّـفص 

حورو ادخ  نانمشد  اب  ییورردور  یمالسا و  داهج  تنس  یلیمحت ، گنج  رد  ماما ، .دننک  ادیپ  ار  یهلا  فص  نیا  رد  نداتسیا  راختفا 
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.داد ناشن  ًالمع  ار  تمواقم 

هیمالسالا بهاذملا  نیب  بیرقتلا  عمجم 

رما ّیلو  يربهر و  مظعم  ماقم  فرط  زا  الاو  فادها  نیمه  ققحت  تهج  هتشذگ  لاس  رد  عمجم ، نیا 
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دهاوخ یم  عمجم ، نیا  .دیدرگ  سیسأت  هئاقب  لوطب  نیملسملا  هّللا  عتم  يا  هنماخ  هّللا  هیآ  ترضح  نیملسم 

لئاسم رد  دنک  یعـس  اما  دهد  همادا  ار  دوخ  هار  هدـیقع و  یـسک  ره  هک  ینعم  نیا  هب  دـهد  یتشآ  مه  اب  ار  یمالـسا  بهاذـم  ناوریپ 
یپ لئاسم  نیا  ساسا  رب  ار  دوخ  تدحو  دنـشاب و  گنهامه  مه  اب  تسا  یقالخا  یهقف و  یتدیقع و  لئاسم  دون  يدـص  هک  كرتشم 

ار بهاذم  همه  دربب و  نیب  زا  ار  دوجوم  تافالتخا  ای  دنک ، هعیش  ار  ینس  ای  ینـس و  ار  هعیـش  درادن  رظن  رد  عمجم  نیا  .دنیامن  يزیر 
يراکبارخ لـالخا و  يارب  یخرب  فرطزا  نآ  حرط  تسین و  مه  یلمع  ًالـصا  تسین و  رظندروم  راـک  نیا  ادـبا  دـنک ، بهذـم  کـی 

.تسا

، یلمع یتدیقع ، لئاسم  دیتسه و  هدحاو  تما  همه  هرخالاب  دیراد  هک  یشیارگ  ره  اب  امش  دنک  یلاح  اهناملـسم  هب  هک  تسا  نیا  رظن 
يا هقطنم  یگنهرف و  یسایس ، يداصتقا ، كرتشم  تشونرس  یقالخا و 

.دنشاب هتشاد  يراکمه  تاکرتشم  رد  هک  تسین  نآ  زا  عنام  بهاذم  لخاد  رد  تافالتخا  دوجو  دیراد ،

ینارنخـس کی  رد  نم  تسا ، هدرکن  عنم  فالتخا  قلطم  زا  مه  مالـسا  درادـن ، ررـض  رظن  فـالتخا  درادـن ، لاکـشا  هک  یملع  ثحب 
رظن فالتخا  روما  نیا  همزال  اریز  دریذپب ، مه  ار  رظن  فالتخا  دیاب  تسا  هدرک  هک  هدرک  رما  هقفت  ربدت و  رکفت ، هب  مالسا  رگا  متفگ 

دـشاب ناهرب  لیلد و  زا  یـشان  رگا  و  تسا ، ریذـپان  بانتجا  تایئزج ، یبنج و  لـئاسم  یلوصا و  ریغ  لـئاسم  رد  رظن  فـالتخا  تسا ،
.تسه مه  یملع  ياشگهار  یهاگ  درادن و  ررض  ادبا  تسا و  دیفم 

دنتسه هک  روط  نامه  ار  رگیدمه  دننزن ، تمهت  مه  هب  اهناملسم  درک ، يریگولج  تاماهتا  زا  دیاب  یلب 

دیناوخ یم  زامن  یتقو  اه  هعیش  امش  دنتفگ  نم  هب  ما  هتفر  هک  اج  ره  ما  هدرک  یمالسا  ياهروشک  هب  هک  ییاهرفـس  رد  نم  .دنـسانشب 
، درک تنایخ  نما  ینعی  نیمالا » ناخ  : » دییوگ یم  دینک و  یم  فسأت  راهظا  دینک و  یم  نییاپ  الاب و  ار  اهتـسد  زامن  مالـس  ماگنه  رد 
رد .تفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  غارـس  درک و  تنایخ  دنک و  لزان  یلع  رب  ار  یحو  هک  داد  تیرومأم  نیما  لیئربج  هب  دـنوادخ 

هدرک راک  یلیخ  هلأـسم  نیا  يور  دوش  یم  مولعم  دـندرک ، لاؤس  نم  زا  هلأـسم  نیا  هب  عجار  برغم  رد  هیکرت ، رد  هیروس ، رد  رـصم ،
.دنا

ار وا  دهشم  هاگشناد  رد  ًالبق   ) مدرک تاقالم  دوب  هدرک  ندید  ناریا  زا  هزات  هک  رهزالا  عماج  خیـش  ماّحفلا ) دمحم   ) رتکد اب  هرهاق  رد 
دمحا خیـش   ) ياـقآ قشمد  رد  .دنتـسه  رتکیدزن  دـنوادخ  ینعی  یلوم )  ) هب اـم  زا  ناریا  ياـملع  دـسر  یم  رظن  هب  تفگ : مدوب ) هدـید 
دمحا دیـس  جاح  هّللا  هیآ  موحرم  زا  صوصخب  ناریا  عجارم  ءاـملع و  زا  دوب ، هدرک  ندـید  ناریا  زا  زین  وا  هک  هیروس  یتفم  وراـتفگ )
.دوب هتفرگ  رارق  عجرم  نآ  تایحور  هلضاف و  تاکلم  ریثأت  تحت  ادیدش  درک و  یم  فیرعت  نارهت ، نکاس  دیلقت  عجرم  يراسناوخ 

ریثأت تحت  ار  ناسنا  هک  دنوش  یم  تفای  يدنمـشناد  زاتمم و  ياهمدآ  زین  تنـس  لها  راید  رد  دراد ، رثا  لباقتم  ياهرادـید  لیبق  نیا 
يرایسب هجیتن  ات  دیامن  مهارف  ار  اهرادید  نیا  هلیسو  تسا  ددص  رد  هیمالـسالا » بهاذملا  نیب  بیرقتلا  عمجم   » کنیا .دنهد  یم  رارق 

.دورب نایم  زا  اهنیبدب  زا 
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حور دـیامرف ، روشحم  البرک  يادهـش  اب  ار  یلیمحت  گنج  بـالقنا و  يادهـش  دـیامن ، کـیدزن  مه  هب  ار  اهناملـسم  ياـهلد  دـنادخ 
.دیامن نیرق  ءایلوا  ءایبنا و  سّدقم  حاورا  اب  ار  تما  ماما  حوتفرپ 
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یمالسا تدحو  ینیمخ و  ماما  . 17

(1) یمالسا تدحو  ینیمخ و  ماما 

لّوا شحب 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

، نیعمجا قئالخلا  ریخ  نیلسرملا و  ءایبنالا و  فرشا  یلع  مالسلا  هولصلا و  نیملاعلا و  بر  هّللدمحلا 

.نیبجتنملا هبحص  نیموصعملا و  نیرهاطلا  نیبیطلا  هتیب  لها  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مساقلا  یبا  انیبن  اندیس و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  دوعـسم  دـالیم  تدـحو ، هتفه ي  ندیـسر  ارف  تبـسانم  هب  هک  تسا  هدـمآ  شیپ  یتصرف 
ياوشیپ نیمشش  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  تداعس  اب  دالیم  نینچمه  تدحو و  دیحوت و  يدانم  تیرـشب و  ملاع  یجنم 

نیب بیرقتلا  عـمجم  ياـع  ياروـش  هرود ي  نـیلوا  يرازگرب  تبـسانم  هـب  زین  تـیب و  لـها  بهذـم  سیئر  ربماـیپ و  زا  دـعب  موـصعم 
، راوگرزب ماما  زا  يدای  هیمالسالا ، بهاذملا 

ار راوگرزب  نآ  دوجو  ناوارف  رایسب  هدنکارپ و  داعبا  تیـصخش و  زا  دعب  کی  مینکب و  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  ترـضح 
.تسا یمالسا  تدحو  اب  ماما  هطبار  نآ ، .میهد و  رارق  هجوت  دروم 

نارود غارس  میورب  دیاب  مینک  یبای  هشیر  یمالسا ، تدحو  هب  ار  ماما  دیدش  هقالع ي  میهاوخب  رگا 

یصاخ تیعماج  کی  زا  ام  نامز  رد  گرزب  ياملع  نیب  رد  ینیمخ  ماما  هک  میناد  یم  ام  .راوگرزب  نآ  یملع  یگدنز  تالیـصحت و 
.دوب تسدربز  یهیقف  ناشیا  .دوب  رادروخرب  یمالسا  مولع  فلتخم  ياه  هتشر  رد 

بهاذم زا  صوصخب  ناهج و  نارکفتم  ءارآ  بهاذم و  زاو  دوب  قالخا  ملعم  .دوب  فراع  .دوب  فوسلیف 

هعومجم ي .تسناد  یم  ًالماک  ار  یمالسا  ياهتلود  اهتلم و  ضیضح  جوا و  .تشاد  عالطا  ًالماک  یمالسا 

ار نیملسم  عضو  زا  تسرد  یبایزرا  ینیب و  عقاو  ردص ، حرش  رظن ، تعسو  وا  دوب  هدیشخب  ماما  هب  ار  یعیـسو  هاگدید  تامولعم ، نیا 
.دوب هدرک  عمج  دوخ  رد 
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.شخب راهچ  رد  ناریا  یمالسا  يروهمج  يادص  يزرم  نورب  شخب  اب  هبحاصم  وگتفگ و  - 1
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هب ار  یتیعمج  ای  تما  يارب  يربهر  ماقم  هک  سک  ره  ًالامجا ، دراد ، حیضوت  هب  زاین  ردص ، حرش  هلأسم 

ترـضح .تسا  هدومرف  حرطم  ار  ردص  حرـش  هلأسم  ربمایپ  دنچ  هراب  رد  دـنوادخ  دـشاب ، ردـص  حرـش  ياراد  دـیاب  دریگ  یم  هدـهع 
ضرع دهاوخیم و  ردـص ، حرـش  دـنوادخ  زا  دوش ، یم  ثوعبم  بوصنم و  قلخ  يربهر  توبن و  هب  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  یـسوم 

نک و اطع  ردص  حرـش  نم  هب  ایادخ  « » (1) ِیلْوَق اوُهَقْفَی  ِیناَِسل  ْنِم  ًهدْقُع  ُْللْحاَو  يِْرمأ  یلْرِّسَی  ْيِرْدَـص َو  یل  ْحَرْـشا  ِّبَر  : » دـنک یم 
هک یگرزب  ياهتمعن  زا  یکی  دنوادخ  نینچمه  دنمهفب .» هک  هدب  رارق  روطنآ  ار  منخس  اشگب و  منابز  زا  هرگ  نک و  ناسآ  ار  نم  راک 
هب باطخ  حارشنا )  ) هروس رد  .تسا  ردص  حرش  هلأسم  دهن  یم  تنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  شزیزع  ربمایپ  رب  نآ  هلیـسوب 

میدادن ردص  حرش  وت  هب  ام  ایآ  « » (2) ْكَرْزِو َْکنَع  اَنْعَضَو  ْكَرْدَص َو  ََکل  ْحَرْشَن  َْملَا  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
یتامیالمان همه  نآ  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هک  تسا  نیا  دوصقم  هتبلا  میداهنن »؟ ورف  وت  شود  زا  ار  نیگنس  راب  و 

حرش عیسو و  هاگدید  کی  ياراد  دیاب  دش ، یم  دراو  ترضح  نآ  هب  نیکرشم  يوس  زا  هک 

همزال نیا  .دـنکب  لمحت  ار  همه  و  دوش ، وربور  نوگاـنوگ  تارظن  ءارآ و  اـب  لـمحتم و  ار  تاـمیالمان  نآدـناوتب  هک  دـشاب  يردـص 
.تسا يربهر 

ملع هقف ، ملع   ) میدرک دای  هک  ار  یمولع  سک  ره  دوب ، رادروخرب  ًالماک  تیزم  نیا  زا  راوگرزب ، ماما 

رظن و تعـسو  دوخ ، هب  دوخ  مولع ، نیا  بلاغ  هک  دـناد  یم  دـشاب  اراد  بهاذـم ) ءارآ و  زا  عالطا  خـیرات و  قالخا ، نافرع ، هفـسلف ،
لیلد رب  افرص  هفسلف  ملع  هک  نافرع ، هفسلف و  ملع  صوصخب  .دروآ  یم  ردص  حرش 

تاضافاو ناهرب  لیلد و  ردو  تسا  ینتبم  یهلا  تاضافا  یبلق و  تاقارشا  رب  نافرع  هتشر  ناهرب و  و 

ياراد دوخ ، یفـسلف  یهلا و  لـئاسم  رد  هک  دـسر  یم  يا  هلحرم  هب  ناـسنا  و  درادـن ، دوجو  يرظن  گـنت  بصعت و  عون  چـیه  یبیغ ،
نادجو ار  یفسلف  لئاسم  تسا  فراع  رگا  و  تسا ، لدتسم  یملع و  نقتم  ینابم 

دوش یم  نیا  ثعاب  رما  نیا  .دسریم  دوهـشو  فشک  ماقم  هب  حالطـصا  هب  و  دـنیب ، یم  لد  مشچ  اب  ینعی  نایعلاب »  » ار اهنآ  دـنک و  یم 
، دناد یم  مکحم  ملسم و  ار  شدوخ  دیاقع  هک  لاح  نیع  رد  دشابن ، رظن  گنت  رگید  هک 

دناد و یمن  قح  ار  اهنآ  هتبلا  .دنک  لمحت  ار  اهنآ  دناوت  یم  دریگ و  یم  دوخب  یفرطیب  تلاح  کی  نارگید ، تارظن  ءارآ و  هب  تبسن 
زا يا  هلحرم  هب  وا  هک  ارچ  دنک  یم  هجوت  اهنآ  هب  دراد و  یم  روظنم  ار  اهنآ  نابحاص  دیاقع و  نآ  يوحن  هب  یلو  دنک ، یمن  بیوصت 

هتفای ار  تقیقح  وا  هک  يروط  نآ  دنا ، هدـشن  دراو  دـیاب  هک  یتروص  نآ  هب  لئاسم  قمع  رد  دـنا و  هدیـسرن  نارگید  هک  هدیـسر  ملع 
.دنا هتفاین  اه  نآ  تسا ،

: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  يزاریش  ظفاح 

هنب رذع  ار  همه  تلم  ودو  داتفه  گنج 
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.دندز هناسفا  هر  تیقح  دندیدن  نوچ 

اب نابز  رد  داد  یمن  روذـعم  شلد  رد  رگا  دراد و  یم  روذـعم  یلو  دـنک  یمن  بیوصت  ار  نارگید  هک  دـسر  یم  يا  هحرم  هب  اتقیقح 
ماما و  تسا ، ردـص » حرـش   » ءایلواو ءایبنا  زراب  تافـص  زا  یکی  سپ  .دـیامن  یم  كولـس  ناشیا  اب  مارتحا  اب  دـنک و  یم  ارادـم  اـهنآ 

.دوب رادروخرب  نآ  زا  هیلع  هّللا  ناوضر 
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دنادبدیاب ناسنا  .تسا  مدرم  اب  يارادم  تلادع ، طرش  .تسا  قلخ  اب  يارادم  ناشیا ، تافص  رگید  زا 

طیحم و داتـسا ، ملعت ، میلعت و  تسا ، هدوبن  ناسکی  ناشیگدـنز  طیارـش  دـنا ، هدرکن  دـشر  طـیحم  کـی  رد  مدرم  همه  هک  دـمهفب  و 
رد اما  دهد  یمن  تسد  زا  ار  رایتخا  هک  لاح  نیع  رد  هک  دتفا  یم  یهار  هب  ارهق  و  دراذگ ، یم  رثا  ناسنا  حور  رد  فلتخم ، تامولعم 

.تسین قلطم  دازآ  مه ، قیرط  ذاختا 

اهنآ يارب  دننک و  یم  لمحت  ار  اهنآ  ءارآ  دیاقع و  هدومن و  ارادم  نارگید  اب  اذـهل  دـننک و  یم  كرد  ًالماک  ار  قیاقح  نیا  ناگرزب ،
ارادم اب  دنیوگب  ینخس  نارگید  اب  دنهاوخب  رگا  دننک و  یمن  در  تنوشخ  اب  ار  ناشنانخـس  لقاال ، .دنتـسه و  لئاق  مارتحا  يدودح  ات 

یم رارق  يربهر  تمس  رد  ار  شدوخ  سک  ره  .تسا  يربهر  ماقم  همزال  شناد و  ملع و  همزال  هلأسم  نیا  .دنیوگ  یم  نخـس  اهنآ  اب 
َْظِیلَغ اّضَف  َْتنُک  َْول  َو  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هراب  رد  نآرق  .دـشاب  رادروخرب  طیارـش  نیا  زا  دـیاب  امتح  دـهد 
یمنو دـندش  یم  هدـنکارپ  وـت  رود  زا  مدرم ، هنیآ  ره  يدوـب  یم  ریگتخـس  نشخ و  یمدآ  وـت  رگا   » (1) َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَفَن  َـال  ِْبلَْقلا 

«. دننک لمحت  ار  وت  دنتسناوت 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  سدـقم  دوجو  اهبنارگ  ینیگن  دـننام  روط  نیا  ناهج  مدرم  اهدـعب ، راگزور و  نآ  مدرم  هک  نیا 
نامه زا  هک  تشاد  دوجو  وا  رد  هک  دوب  هبذاـج ي  نآ  ظاـحل  هب  دـنخرچ ، یم  راو  هناورپ  وا  دوجو  رود  دـنا و  هتفرگ  دوخ  ناـیم  رد 

يارادم لمحت و  تفص  عیسو و  هاگدید  رظن و  تعسوو  توبن  قالخا 

، عجارم و  ناربهر ، ناگرزب ، ءایبنا ، ناربمایپ ، ًـالوصا  .دـنتفرگ  یمن  ار  وا  رود  نینچ  نیا  دوبن  روط  نیا  رگا  .دز و  یم  رـس  قلخ ، اـب  وا 
دناوت یمنو  درادـن  هبذاج  ارهق ، دـشاب ، قلخدـب  رایـسب  يربهر ، ملاع و  ای  ربمایپ  کـی  رگا  دنـشاب و  یئوخ  قلخ و  نینچ  ياراد  دـیاب 

.دنک عمج  شیوخ  رود  ار  مدرم 

كارا رهش  هب  یناوج ، لیاوا  رد  هک  نیا  زا  دعب  هچ  و  نیمخ ، شدوخ  رهش  رد  هچ  ماما ، یتیبرت  طیحم  همیمـض  هب  تایـصوصخ ، نیا 
.دندش یم  عمج  شدوجو  عمش  درگ  راو  هناورپ  مدرم  هک  دوب  هتخاس  یتیصخش  ماما  زا  همه ، اهنیا  مق ، رهش  رد  هچ  و  دیدرگ ، لقتنم 

.هیملع هزوح  بالط  الضف و  مدرم ، همه ي  زا  لبق  و 

دوب و هدش  يا  هزوح  ياراد  يرئاح ، میرکلادبع  خیش  جاح  هّللا  تیآ  موحرم  گرزب  داتـسا  دوجو  رثا  رد  كارا  رهـش  ماگنه  نآ  رد 
هب ای  درک  سیسأت  ار  گرزب  هزوح  نیا  مق  رد  دش ، لقتنم  مق  هب  يرئاح  موحرم  مه  اهدعبو  دوب  ماما  هزوح ، نآ  هیلوا  بالط  زا  یکی 
یم باریـس  ار  بالط  دوخ ، تامولعم  رظن و  رکف و  زا  تشاد  تایح  اـت  دـنداد و  شرتسگ  ار  قباـس  دودـحم  هزوح  رتحیحـص ، ریبعت 

قلخ و اب  يارادم  تفص  تلـصخ و  و  ردص ، حرـش  رظن و  تعـسو  هب  تسا  فورعم  ریخا  رـصع  ياملع  نیب  رد  يرئاح  موحرم  .درک 
ناتسودواقفر ناشیا  نینچمه  و  درک ، هدافتسا  گرزب  درم  نآ  ترواجم  ترـشاعم و  زا  اهـسرد  رب  هوالع  راوگرزب  ماما  زارد ، نایلاس 

رادروخرب قلخ  اب  اردـُم  ردـص و  حرـش  تلـصخ  ود  نیا  زا  اهنآ  همه  هک  دـندوب  نامزمه  یعجارم  اـب  دنتـشاد و  مق  رد  ینارـصاعم  و 
نیدلاردص دیس  هّللا  تیآ  موحرم  هلمج  زا  .دندوب 
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راـثآ مدیـسر ، یم  وا  روضح  هب  هاـگره  هک  منک : یمن  شومارف  نم  دوب و  يربـمغیپ  تلـصخ  يوخ و  ياراد  تقیقح  رد  هک  ردـص ،
دمحم دیـس  هّللا  تیآ  موحرم  .مراد  رارق  ءایبنا  زا  یکی  ربارب  رد  ایوگ  هک  يدح  هب  مدید  یم  وا  رد  ار  تحامـس  تلالج و  یگرزب و 

.نارگید تجح و  دمحم  دیس  هّللا  تیآ  يراسناوخ ، یقت 

ار یگرزب  ياهتیصخش  لیصحت ، نارود  رد  یناوج و  زاغآ  رد  هک  دوب  نیا  ماما ، ياهتیقفوم  هلمج  زا 

موحرم اهنآ  زا  یکی  هک  دوب ، هدرک  ادیپ  روضح  اهنآ  تارضاحم  تاسلج و  رد  دوب و  هدرک  تساخرب  تسـشن و  اه  نآ  اب  دوب ، هدید 
هوتسن زرابم  یناشاک  مساقلاوبادیس  هّللا  تیآ  موحرم  ناگرزب ، نآ  زا  رگید  .دوب و  نارهت  فورعم  هیقف  فراع و  يدابآ ، هاش  هّللا  هیآ 

.تسا تفن  تعنص  ندش  یلم  نامرهق  و ،

و یهاوخیدازآ ، اهتوغاط ، اب  هزرابم  هبنج  زا  ماما  حور  رد  رتشیب  همه  زا  هک  یتیصخش  دیاش  و 

لئاوا فورعم  یناحور  گرزب و  تیصخش  .تسا  سردم  هّللا  تیآ  موحرم  انامه  تسا ، هتشاد  ریثأت  یناوج ، زاغآ  رد  یبلط ، يدازآ 
یلم ياروش  سلجم  یگدنیامن  هب  مدرم ، فرط  زا  هرود  دنچ  رد  هک  تیطورشم ،

هزرابم لوغـشم  هراومه  سلجم ، زا  جراخ  رد  ای  سلجم و  رد  هچ  یـسایس  یگدنز  راودا  مامت  رد  و  دوب ، هدش  باختنا  راگزور ، نآ 
تروص هب  تعانق و  تیاهناب  هک  دوب  هتـسراو  یناحور  کی  انعم  مامت  هب  لاح ، نیع  رد  و  دوب ، رگمتـس  ملاظ و  نامدرم  اهتوغاط و  اب 

.درک یم  یگدنز  یگبلط 

دوجو زا  هتشاذگ و  رثا  ماما  حور  رد  همه  اهنیا  دوب ، هدید  هتسجرب  تافص  لاصخ و  همه  نآ  اب  ار ، درم  نآ  یناوج ، ناوفنع  رد  ماما ،
تفص ياراد ، مدرم  يوخو  قلخ  اب  راگزور و  ياهتیعقاو  هب  انشآ  لاح  نیع  رد  رادمتسایس و  زرابم ، هیقف ، فراع ، هتسراو ، يدرم  وا 

نیا همه  هک  دوب  هتخاس  يرابدرب ، لمحت و 

ماظن تسناوت  هک  دـش  وا  بیـصن  میظع  قیفوت  نیا  .دوب  هدومن  هریخذ  رتهب  ریبعت  هب  ای  هدرک و  هداـمآ  يربهر  يارب  ار  وا  تایـصوصخ 
ققحت يدمحم  بان  مالـسا  هب  و  دنک ، يراذـگ  هیاپ  ام  نیمزرـس  رد  ار  صلاخ  یمالـسا  كاپ  ماظن  نوگنرـسار و  یهاشنهاش  روفنم 

.دراذگ ياج  هب  يدنمشزرا  راثآ  دوخ  زا  ناهج  رسارس  رد  دنامب و  رادیاپ  ماظن  نیا  اهنرق  میتسه  راودیما  هک  .دشخب 

مّود شخب 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

ماقم رد  هچ  لیصحت و  یگبلط و  نارود  رد  هچ  .هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  ترـضح  هک  دوب  نیا  ثحب  هتـشذگ ، هسلج  رد 
اهنآ زا  یـضعب  دزن  تسا و  هدوب  رـصاعم  گرزب ، ياملع  زا  يا  هدـع  اـب  مق ، هیملع  هزوح  رد  يداتـسا  سیردـت و  تمـس  تیعجرم و 
حرـش ياراد  میتفگ  ًالبق  هک  روط  نامه  حالطـصا ، هب  دنا و  هدوب  یعیـسو  دید  قفا  ياراد  اهنآ  هک  تسا  هدرک  ملع  لیـصحت  ذـملت و 

رد مدرب  مان  ًالبق  هک  یناسک  همه  زا  ظاحل  نیا  زا  دـیاش  هک  مرب  یم  مان  ار  یعجرم  کـنیا  مدرب و  ماـن  ار  یناـسک  نم  .دـندوب  ردـص 
.تسا هّللا ) همحر  ) يدرجورب یمظعلا  هّللا  هیآ  ترضح  گرزب  داتسا  موحرم  وا  تسا و  هتشاد  يرتشیب  شقن  یمالسا  تدحو  هلأسم 
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تیعجرم ماقم  اج  نامه  رد  درک و  یم  یگدنز  درجورب  رد  شتلحر ، زا  لبق  لاس  دودح 17  ات  يدرجورب  یمظعلا  هّللا  تیآ  موحرم 
هب هک  دش  اضاقت  ناشیا  زا  ینیمخ  ماما  موحرم  همه ، زا  رترثؤم  دیاش  هلمج و  زا  ناگرزب  زا  يا  هدـع  يوس  زا  دـعب  .تشاد  تماعز  و 
رب ناشیا  .عیـشت  ملاع  يامظع  تیعجرم  يارب  مه  دعب  هزوح و  نآ  تماعز  تسایر و  يدصت  يارب  ًالوا  دنوشب  لقتنم  مق  هیملع  هزوح 
رد تشاد و  تکرـش  اتفتـسا ، یـصوصخ  تاسلج  رد  دوب و  مزالم  ناشیا  اب  امئاد  هک  یناـسک  زا  یکی  .دـندمآ  مق  هب  اـضاقت  نیا  رثا 

.دندوب ماما  ترضح  داد ، یم  رظن  تفرگ و  یم  رارق  ناشیا  تروشم  فرط  مهم ، لئاسم  ثداوح و 

يربتعم جراخ  سرد  ياراد  راوگرزب  نآ  دوخ  هکنیا  اب  هدافتسا ، يارب  يدایز  دودح  ات  دیاش  لیلجت و  مارتحا و  باب  زا  ماما ، موحرم 
.درک یم  تکرش  وا  سرد  هسلج  رد  دوب  هدنز  گرزب  درم  نآ  هک  ییاهزور  نیرخآ  ات  لاح  نیع  رد  دوب ،

زاربا رد  ثحب و  سرد و  رد  هچ  داد ، یم  تیمها  رایـسب  بهاذـم  بیرقت  یمالـسا و  تدـحو  هلأـسم  هب  يدرجورب  هّللا  تیآ  موحرم 
یمالسا تدحو  هب  ار  شمامتها  رظن و  ناشیا  هراومه  نیملسم ، یمومع  لئاسم  ثداوح و  زا  نآ  ریغ  رد  هچ  شدوخ و  یملع  تارظن 

دعب نیا  رد  دوب ، گرزب  درم  نآ  مزالم  هک  لاس  ادودح 17  تدـم  نیا  رد  ماما  موحرم  هک  مراد  نیقی  نم  و  درک ، یم  راهظا  زاربا و 
لک رد  گرزب  داتـسا  نآ  و  تسا ، هدوب  راوـگرزب  درم  نآ  ریثأـت  تحت  بهاذـم ، نیب  بیرقت  یمالـسا و  تدـحو  هاگدـید  ینعی  زین ،

ار نیملسم  تدحو  هب  ندیـشخب  ققحت  ياههار  لقاال  مه  ماما  .دوب  هتـشاذگ  ریثأت  ظاحل  نیا  زا  نیـسردم  دیتاسا و  رب  هیملع و  هزوح 
.دومرف لابند  ار  اهنآ  دعب  تفرگ و  ارف  گرزب  درم  نآ  زا 

املع و صوصخب  تنس  لها  ياملعو  هعیش  ياملع  نیب  يا  هطبار  هک  دش  ثعاب  یمالـسا  تدحو  هار  رد  يدرجورب  هّللا  تیآ  موحرم 
مهم هاگیاپ  هرهاق ، رد  هک  دوب  ناشیا  یئامنهار  هراشاو و  دـییأت  اب  دوب و  مدقـشیپ  راـک  نیا  رد  وا  دوخ  و  دوشب ، رارقرب  رهزـالا  خویش 
مانب يزکرم  و  هیمالـسا .» بهاذملا  نیب  بیرقتلا  هعامج   » مانب درک  ادیپ  شرتسگ  لقاال  ایو  دـمآدوجو  هب  یعمجم  یمالـسا ، یملع و 

يراکمه مه  اب  هعیش  تنس و  لها  صالخا  اب  ياملع  زا  يا  هدع  زکرم  نیا  رد  هیمالسا .» بهاذملا  نیب  بیرقتلاراد  »

یم یئاههار  هچ  زا  هک  دـندوب  رکف  نیا  رد  اـمئادو  دـنهدب  هعـسوت  ار  نیقیرف  نیب  هطبار  دادو و  تبحم ، هک  نیا  رطاـخب  دـندرک ، یم 
.دوشب نییبت  دیاب  رما  نیا  ياههار  هتبلا  هک  درک ، داجیا  بیرقت »  » ناشدوخ ریبعت  هب  ای  تفلا و  یمالسا  بهاذم  نیب  ناوت 

.مینک یم  لابند  ار  بیرقتلاراد  هار  نامه  بیرقتلا ) عمجم   ) رد ام  کنیا  و 

زا ار  مدرم  ای  دنربب  نیب  زا  ار  یمالـسا  بهاذم  هک  تسین  نیا  بیرقتلا ) عمجم   ) نیا و  بیرقتلاراد )  ) نآ زا  فده  هک  داد  رکذت  دیاب 
ْمُکَتَُّما ِهِذَه  ْنِإ  دیوگیم : نآرق  دنتسه ، تما  کی  اهناملـسم  هک  تسا  نیا  رظن  هکلب  ریخ ، دننکب ، لقتنم  رگید  بهذم  هب  بهذم  کی 

َو : » رگید هیآ  رد  (1) و  َنْوُُدبْعاَف ْمُکُّبَر  اَنَا  ًهَدِحاَو َو  ًهَُّما 

تدحو لها  دیاب  دیتسه  دیحوت  لها  نوچ  دیراد و  ادخ  کی  دیتسه و  تما  کی  امش  « (2) َنْوُقَّتاَف ْمُکُّبَر  اَنَا 

ص:235

.92 ءایبنا /  - 1

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 420 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14005/AKS BARNAMEH/#content_note_235_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14005/AKS BARNAMEH/#content_note_235_2
http://www.ghaemiyeh.com


نونمؤم 52. - 2

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 421 

http://www.ghaemiyeh.com


دیتسه يرایسب  تاکرتشم  ياراد  دحاو و  تما  امش  هک  دننک  هجوتمار  اهناملسم  دنتساوخ  یم  اهنآ  دیشاب و 

رارق دوخ  تدحو  هیاپ  ار  اهنآ  دینک و  ظفح  ار  تاکرتشم  نآ  دیاب  سپ  دیآ ، یم  باسحب  ناملسم  همه ، تاکرتشم ، نآ  ساسا  رب  و 
رد ار  اهنآ  دوشن  لح  مه  رگا  و  دـینک ، لح  رظن ، ثحب و  یملع و  ياههار  زا  ار  فالتخا  دروم  یلوصا  ریغ  یبنج و  لئاسم  دـیهد و 
ات هکلب  تسین ، دودرم  رظن  فالتخا  لصا  مالسا ، رد  .دنک  داجیا  عازن  فالتخا و  امـش  نیب  هک  دیزاسن  مکاح  دوخ ، نهذ  رب  دح  نآ 
زا رّرکم  مه  نآرق  دراد و  ررض  هچنآ  .تسا  یعیبط  رما  کی  تسین ، نشور  راکشآ و  شلیلد  هک  یلئاسم  رد  فالتخا  يدایز  دودح 

اُْولَشْفَت اْوُعَزاَنَت َو  الَو  ، (1) اُْوقَّرَفَت اْعیِمَج َو ال    ِ هّللا ِْلبَِحب  اْوُمِـصَتْعاَو  دیامرف : یم  نآرق  .تسا  يریگرد  عازن و  انامه  دنک ، یم  عنم  نآ 
لابند ار  فده  نیا  بیرقتلاراد »  » .دورب نیب  زا  ناتیورین  هک  دینکن  ادـیپ  يریگرد  عازن و  دـیوشن ، قرفتم  امـش   (2) ْمُکُْحیِر َبَهْذَت  َو 

طخ رد  بهاذـم و  ياـملع  زا  ناـگرزب  ناـمه  راـکفا  رـشان  هلجم ، نیا  .دومن  یم  رـشتنم  مالـسالا » هلاـسر   » ماـنب يا  هلجم  درک و  یم 
موحرم دوب و  بیرقت  تدحو و  داجیا  حالصا و 

ای و  میرادن ، تسد  رد  رما  نیا  رب  یعطق  دـهاوش  کنیا  هک  تشاد  شقن  زکرم  نآ  ندـمآ  دوجو  هب  لصا  رد  ای  يدرجورب ، هّللا  تیآ 
.دوب دوهشم  ًالماک  هک  تشاد  تسد  زکرم  نآ  تیوقت  رد  لقاال 

داد و یم  تیمها  هلأسم  نیا  هب  ردـقچ  ناشیا  هک  مدوب  رظاـن  ات 1339  متـسیز  یم  مق  رد  نم  هک  لاـس 1328  زا  ینعی  عقوم ، نآ  رد 
زا اـهنآ  تفرگ ، یم  ساـمت  اـهنآ  اـب  تفریذـپ ، یم  ار  اـهنآ  بیرقتلاراد )  ) لـک ریبد  اـی  اـضعا  زا  دـندمآ ، یم  هرهاـق  زا  هک  یناـسک 
یم یلام  کمک  هیعرـش  تاهوجو  زا  زکرم  نآ  هب  نیا ، رب  هوالع  .دـندرک  یم  هدافتـسا  گرزب  درم  نآ  ياه  ییاـمنهار  تاداـشرا و 
ياج هک  مراد  یتارطاخ  نم  هنیمز  نیا  رد  .دنهد  رـشنار  مالـسالا » هلاسر   » هلجم هعـسوت و  ار  ناشیاهراک  دنناوتب  تعامج  نآ  ات  درک 

نآ هک  درک  یم  تقد  ًالماک  دوب و  اهنایرج  نیا  همه  رظاـن  کـیدزن  زا  هیلع ، یلاـعت  هّللا  ناوضر  ینیمخ  ماـما  موحرم  .تسین  شرکذ 
يزور کی  يدرجورب  هّللا  تیآ  موحرم  تسه  مرطاخ  .دسرب  دوخ  فادها  هب  دهاوخ  یم  یئاههار  هچ  زا  هدیدبآ ، هدروخلاس و  درم 
رـصع رد  یمالـسا  بهاذم  نیب  بیرقت  هلأسم  : » دومرف تبـسانم ، کی  هب  شدوخ  نادرگاش  زا  رفن  رازه  دودح  روضح  رد  سرد ، رد 

یمن دوـمرف ، ناـشیا  هکار  بلطم  نیا  میتـشاد .» یمهـس  راـک  نیا  رد  هک  مینک  یم  رکـش  ار  ادـخ  اـم  تسا و  تفرـشیپ  لاـح  رد  اـم ،
یئاتسدوخ تساوخ 

مه دعب  دهد و  یم  تیمها  هلأسم  نیا  هب  ناشیا  هک  دننادب  بالط  ات  تفگ  ار  نیا  تهج  نیا  هب  هکلب  دوبن ، یئاتـسدوخ  لها  وا  دنکب ،
زا تقیقح  رد  هک  متـسه  یئاهنامه  زا  یکی  مه  هدنب  .دننکب  لابند  ار  نآ  دنـشاب و  هتـشاد  هدهع  هب  هراومه  ار  تلاسر  نیا  دـیاب  اهنآ 

دوب مزال  هتکن  نیا  لاح ، ره  رد  .منک  لابند  ار  یـشم  طخ  نامه  هک  تسا  نیا  رب  مشـالت  مآ و  هدرک  هدافتـسا  گرزب  درم  نآ  راـکفا 
اهنآ اب  دوب و  هتفرگ  ماهلا  ار  بیرقت  هلأسم  هب  هجوت  رکف و  اـهنآ  زا  هک  ناـشیا  دـیتاسا  نیرـصاعم و  ماـما و  ترـضح  اـب  هطبار  رد  هک 

.دوش رکذ  دومرف ، یم  يرکفمه  يراکمه و 

دجم و تزع ، هب  سک  ره  هک  تسا  نیا  مهدب  رکذت  ارنآ  تسا  مزال  هسلج  نیا  رد  هک  رگید  هلأسم 
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ار ییاقآ  تزع و  نامه  ناناملسم ، هبترم ، ود  هک  تسا  لیام  دنک و  یم  رکف  مالسا  هتفر  تسد  زا  تمظع 

ام تسا و  یمالسا  تدحو  بهاذم و  بیرقت  رادفرط  امتح  یسک  نینچ  .دنروایب  تسد  هب  دنتشاد  هک 

ناناملسم مالسا و  تزع  دجم و  هب  هقالع  ظاحل  زا  شدوخ  نامز  رد  دیاش  ماما ، ترضح  هک  میناد  یم 

هب هـک  ییاـه  ینارنخـس  اـی  داد و  یم  هـّللا  تـیب  جاـجح  يارب  وا  هـک  یهاـهمایپ  اـه و  هتـشون  اهینارنخـس ، رــسارس  رد  .دوـب  ریظن  یب 
رد مق  رد  نآ  زا  لـبق  ناراـمج و  هینیـسح  رد  ترـضح  نآ  رـضحم  رد  ماـمت  قاـیتشا  اـب  هک  مدرم ، زا  یعمج  روضح  رد  ییاهتبـسانم 

، دندیسر یم  وا  روضح  هب  ضیف  بسک  يارب  هیضیف ، هسردم 

رد اهنآ  دـننک ، یم  تفلاخم  ام  اب  هک  یناـسک  ًالـصا  هک  تفگ  یم  ناـشیا  یتح  .دوب  حرطم  مالـسا ، هلأـسم  هشیمه  دومرف ، یم  داریا 
هک یموهفم  هب  مالـسا  طقف  يو  دوصقم  مالـسا ، دندومرف  یم  ناشیا  یتقو  دشابن و  مالـسا  دـنهاوخ  یم  دـنفلاخم ، مالـسا  اب  تقیقح 

، دـش یم  نیملـسم  نیب  تاکرتشم  نامه  لـماش  هک  دوب  ماـع  موهفم  ناـمه  مالـسا ، زا  دارم  هکلب  دوبن  تسا  لـئاق  يرـشع  ینثا  هعیش 
.تسا رما  نیا  زا  یکاح  زین  ماما  همان  تیصو  فلتخم  ياهزارف 

: دنا هدومرف  موقرم  ناشیا  منک ، یم  متخ  ار  هسلج  مناوخ و  یم  ار  زارف  کی  نم  الاح 

تلماب دـننک و  اهر  ار  دوخ  یجراخ  گرزب  ياهتردـق  هب  یگتـسباو  زا  هک  ...تسا  نیا  یمالـسا  ياهروشک  ياهتلم  هب  نم  تیـصو  »
هک یتسرپداژن  زا  دننک و  تدحو  هب  توعد  ار  اهتلم  زین  دیـشک و  دـنهاوخ  شوغآ  رد  ار  يزوریپ  تروص  نیا  رد  دـننک  مهافت  دوخ 

مالسا روتسد  فلاخم 

يردارب تسد  دنتسه  هک  يداژن  ره  اب  يروشک و  ره  رد  دوخ  ینامیا  ناردارب  اب  دنزیهرپب و  تسا 

يزور لاعتم ، دنوادخ  دـییأت  اب  اهتلمو و  اهتلود  تمه  اب  ینامیا  يردارب  نیا  رگا  و  هدـناوخ ، ردارب  ار  نانآ  گرزب  مالـسا  هک  دـنهد 
ملاع راگدرورپ  تساوخ  اب  هک  يزور  دیما  هب  .دنهد  یم  لیکـشت  نیملـسم  ار  ناهج  تردق  نیرتگرزب  هک  دید  دیهاوخ  دـبای ، ققحت 

«. دوش لصاح  يربارب  يردارب و  نیام 

تزع و هب  ناشیا  هکنیا  زا  دنک  یم  تیاکح  همه  هک  تسه  ناوارف  ماما  ترضح  تانایب  رگید  همان و  تیـصو  رد  تانایب  لیبق  نیا  زا 
هطبار نیا  رد  .دنا  هتسناد  یم  نیملـسم  تدحو  انامه  فده ، نیا  هب  ندیـسر  يارب  ار  هار  اهنت  دندیزرو و  یم  قشع  مالـسا  يدنلبرس 

تسا هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یثیدح 

.دشابن رترب  وا  زا  يزیچ  دشاب و  نیرترب  دیاب  مالسا  انامه  « (1) ْهیَلَع یَْلُعی  الَو  اُْوْلعَی  ْمالْسِْالَا  : » دومرف هک 

مّوس شخب 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 
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دشاب رارق  رگا  میوش ، یم  رکذتم  ار  يرگید  بلطم  تدحو » ینیمخ و  ماما   » ثحب هسلج  نیموس  رد 
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ترضح ناگتفای  تیبرت  نادرگاش و  میسانشب ، شا  هویم  زا  ار  تخرد  حالطصا  هب  تخرد ، لصا  رب  میریگب  لیلد  ار  تخرد  هویم  هک 
یملع همانراک  هب  هاتوک  یهاگن  اب  .دننک  یم  تیاکح  ناشیا  هنایارگ  تدحو  ياهنامرآ  دنلب و  راکفا  زا  هک  دنتسه  ییایوگدنـس  ماما 

هب نم  .دنا  هدرب  ثرا  هب  هر ) ) ماما زا  نیملسم  تدحو  هب  ار  ناشمامتها  هجوت و  اهنآ  هک ، دش  میهاوخ  هتکن  نیا  هجوتم  نانآ ، یلمع  و 
یـسایس و ياههاگدـید  تاـمولعم و  راـکفا ، هدـمع  شخب  اـبیرقت  دـنا و  هتخوـمآ  سرد  ماـما  رـضحم  رد  هک  یناـگرزب  زا  رفن  دـنچ 

یعامتجا

.منک یم  هراشا  دنا  هتفرگ  ماما  زا  ار  ناشدوخ 

.مینزب لاثم  ار  راوگزب  دیهش  يرهطم ، همالع  گرزب ، داتسا  موحرم  دیاب  اهنآ  هعیلط  رد  هک  تسا  مولعم 

تدـحو صوصخ  ردو  تسا  هدز  یمالـسا  تدـحو  زا  مد  هراومه  دوخ ، ياه  ینارنخـس  تالاقم و  راثآ ، اهباتک ، رـسارس  رد  ناـشیا 
يا هلاقم  يرهطم  داتـسا  موحرم  .دـنا  هدرک  هیهت  ینیما » همالع   » موحرم يارب  هک  يا  هماندای  رد  مراد  رطاخب  .دراد  یتـالاقم  یمالـسا 

تدحو ینیما و  همالع   » ناونع تحت  دندوب  هتشون 

رد اتدمع  ریدغلا »  » مهم باتک  تشاد و  ترهش  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هعیـش و  بهذم  زا  عافد  رد  ینیما  همالع  موحرم  یمالـسا .»
يور يرهطم  دیهش  موحرم  .تسین  راگزاس  یمالسا  تدحو  طخ  اب  باتک ، نیا  هک  دندرک  یم  رکف  یناسک  دیاش  تسا و  هنیمز  نیا 
یتح هک  یمهم  هتکن ي  .تسناد  یم  وا  یهاوخ  تدـحو  رب  لیلد  ار  نآ  دوب و  هتـشاذگ  تشگنا  ینیما  موحرم  ياهراک  زا  دـعب  کی 

رگیدـکی هب  تبـسن  نانآ  ياه  ینیبدـب  هک  تسا  نیا  ناناملـسم  تدـحو  ياههار  زا  یکی  دوب : نیا  ما  هتفرگ  ماـهلا  نآ  زا  هدـنب  دوخ 
، دوشب فرطرب 

، دنا هداد  تبسن  رگیدکی  هب  یمالسا  بهاذم  اهناملسم و  هک  تسا  ییاهارتفا  اهتمهت و  دولوم  اهینیبدب 

هب تبسن  ناهذا  رد  هک  یئاهزیچ  نیا  زا  يرایـسب  دنک  تباث  دربب و  نایم  زا  ار  اهتمهت  نیا  هک  دشوکب  دنک و  یعـس  یـسک  رگا  لاح ،
ًالثم هک  ییاه  ینیبدب  زا  يرایـسب  دننک  تباث  ات  دنـشوکب  یناسک  نینچمه  تسا و  تمهت  ءارتفا و  غورد ، دراد ، دوجو  هعیـش  بهذم 

نیفرط زا  ار  اهغورد  نیا  دـنا و  هدز  اهنآ  هب  هک  تسا  یغورد  تاماهتا  هجیتن  دـنراد ، تنـس  لها  قرف  زا  یـضعب  هب  نارگید  اـی  هعیش 
.دماجنا یم  بهاذم  نیب  بیرقت  هب  هک  بهاذم  ناوریپ  نیب  تدحو  تفلا و  داجیا  هب  تسا  یتمدخ  شدوخ  نیا  دننکب ، ءاشفا 

یمالـسا تدحو  هب  ار  تمدخ  نیرتگرزب  ینیما  همالع  مینکب ، هاگن  هاگدـید  نیا  زا  رگا  دـیوگ : یم  اجنآ  رد  يرهطم  دیهـش  موحرم 
هدز هعیـش  هب  نارگید  هک  ار  اوران  ياهتمهت  نیا  تسا  هتـساوخ  رگید  ياهباتک  ریدـغلا و  سیفن  باـتک  رـسارس  رد  هکنیا  يارب  .هدرک 

هار رد  گرزب  تسا  یماگدوخ  ینیبدب  ندودز  دنرادرب ، تسد  اهنآ  هب  تبـسن  ینیبدـب  نیا  زا  ناناملـسم  رگید  ات  دـنک  فرطرب  دـنا ،
.تفلاو تدحو 

نادنمـشناد و باتک  نآ  رد  مینیب  یم  ام  ریخا » هلاس  دص  رد  یمالـسا  ياهتـضهن   » مان هب  دراد  یباتک  يرهطم  دیهـش  موحرم  نینچمه 
يرامعتسا ياهتسایس  اب  هدرک ، مایق  ریخا  هلاس  دص  نیا  رد  هک  ار  یناگرزب 
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هک  ) یناغفا هب  فورعم  يدابآدسا  نیدلا  لامج  دیس  موحرم  زا  درب ، یم  مان  دنا ، هدرک  توعد  تدحو  هب  ار  اهناملسم  دنا و  هدیگنج 
نیرـصاعم هدبع و  دمحم  خیـش  موحرم  وا  راوگرزب  درگاشو  راکمه  تسود و  ات  هتفرگ  تسا ) هدوب  هعیـش  یناریا و  ام  هدیقع  هب  هتبلا 

، انبلا نسح  هب  دسرب  ات  نارگید  یبکاوک و  لیبق  زا  وا ،
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.تسا هدرب  ماـن  ار  دارفا  نیا  همه ي  درک ، یم  توعد  یمالـسا  تدـحو  هب  اتدـمع  هک  نیملـسملا  ناوخا  تعاـمج  سـسؤم  ربـهر و 
یمالـسا تدحو  رب  ینبم  یـسایس  یعامتجا و  فده  کی  اتدمع  هک  ار  یمالـسا  ياهتـضهن  دـنه و  نادنمـشناد  زا  یـضعب  نینچمه 

تدحو رادفرط  یسک  دوش  یمن  میئوگ : یم  ام  .تسا  هدرک  ثحب  ًالماک  اهتضهن  نیا  نایاوشیپ  نیسؤم و  هراب  رد  هدرب و  مان  دنتشاد ،
لیبق نیا  زا  دشابن و  یمالسا 

.تسا هدوب  اهناملسم  تدحو  هب  توعد  نانآ ، یساسا  راک  هکنیا  اب  دنک  لیلحت  دیجمت و  اهتیصخش 

همه رد  وا  هکنیا  اب  تسا ، هدوب  شدوخ  بهذم  هدودحم  زا  رتعیسو  یلیخ  يرهطم  دیهش  موحرم  يرکف  قفا  هک  تسا  ملسم  نیاربانب ،
رد وا  یعامتجا  یـسایس و  هاگدید  اما  دـیوگب ، نخـس  شدوخ  بهذـم  قبط  رب  هک  دوب  نیا  دـنبیاپ  دـیقم و  شیاه  هتفگ  اه و  هتـشون 

هقطنم لک  رد  هکلب  دوبن  بهذم  هدودحم 

.دوب ریس  لاح  رد  هشیمه  مالسا 

ناشیااب یگبلط  یناوج و  نارود  نامه  زا  نم  دوب ، یتشهب  هّللا  تیآ  ماما ، نادرگاش  زا  رگید  تیصخش 

رد دیاش  دوب و  مالسا  ملاع  ناحلصم  زا  بهاذم و  بیرقت  گرزب  نایعاد  زا  یکی  وا  .متخانش  یم  ار  ناشیا  کیدزن ، زاو  مدوب  رشاعم 
یناتـسریبد .درک  یم  توعد  رکف  نیا  هب  ار  بالط  دومرف و  یم  سیردت  مق ، رد  ناشیا  .دوب  هدرک  رکف  هنیمز  نیا  رد  لاس  دودح 30 

تدـحو هدـیا  یمالـسا و  رکف  اب  ار  نازومآ  شناد  زا  رفن  رازه  زا  شیب  لقادـح  اج  نآ  رد  هک  شناد » نید و  ناتـسریبد   » مانب تشاد 
یم تمدخ  بالقنا  هب  دنوش و  یم  هدید  یتکلمم  ياهناگرا  زا  يرایـسب  رد  زین  نونکا  مه  وا ، ناگدش  تیبرت  درک ، تیبرت  یمالـسا 

زا لبق  ناشیا  .تسین  فازگ  نخس  کی  دوب  یمالسا  تدحو  رادفرط  درم  نآ  میوگ  یم  نم  هک  نیا  .دننک و 

شقن تیلاعف و  زا  عالطا  هک  یناسک  دوب و  گروبماه »  » رهـش رد  نایناریا  دجـسم  ماـما  ناـملآ  روشک  رد  لاسدـنچ  تدـم  بـالقنا ،
عمجت لحم  طقف  یمالسا و  تدحو  زکرم  کی  هب  دوب  هدش  لیدبت  دجسم  نآ  وا ، تاغیلبت  رثا  رب  هک  دنناد  یم  دنراد  اجنآ  رد  ناشیا 

ياقآ .دنتشاد  طابترا  اجنآ  اب  دندوب  یئاپورا  ياهروشک  ناملآ و  رد  هک  مالسا  ناهج  لک  نایوجشناد  هکلب  دوبن ، نایعیـش  ای  نایناریا 
ناتسود زا  یکی  يرجاهم  حیسم 

هدش پاچ  بیرقت  یناهج  عمجم  هیرشن  بیرقتلا » هلاسر   » هلجم موس  هرامش  رد  نآ  همجرت  هک  يا  هملاکم  رد  یتشهب  دیهـش  کیدزن 
: دنک یم  لقن  ناشیا  لوق  زا  تسا 

اب اهنآ  .مدش  ربخ  اب  دوب  هدش  یحارط  ییاپورا  نیقرـشتسم  طسوت  هک  يرکف  هدـش  باسح  هئطوت  کی  زا  متفر  اپورا  هب  هک  یماگنه  »
یمارگ لوسر  نایفارطا  هیلک  قسف  رب  بکرم  عامجا  یعون  مالـسا ، ردـص  رد  نانآ  ناربهر  هب  نآ  يرـست  نیقیرف و  قیـسفت  هب  دانتـسا 
تلاسر رکنم  دشاب  ادخ  ربمایپ  دناوت  یمن  دنـشاب  قساف  شنایفارطا  هک  یـسک  هک  لالدتـسا  نیا  اب  دندناسر و  یم  تابثا  هب  ار  مالـسا 

.دندرک یم  جیورت  ار  هدش  باسح  هئطوت ي  نیا  دندش و  یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

یمالـسا بهاذم  ناوریپ  بیرقت  يارب  مراد  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  مدرک  دهع  ادـخ  اب  نم  خـیرات  نآ  زا  دوزفا : همادارد  یتشهب ، دـیهش 
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.دوش یثنخ  كانرطخ  هئطوت  نیا  ات  میامن  شالت 

ییاپورا ياهروشک  ریاس  هب  هکنیا  ای  داد و  یم  لیکشت  ییاه  سنارفنک  اج  نآ  رد  امئاد  گرزب ، درم  نآ 
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موحرم هک  میئوگب  ام  رگا  .تخادرپ  یم  ینارنخس  هب  نایوجشناد  یمالسا  ياهنمجنا  رد  درک و  یم  رفس 

هتفگن یفازگ  نخس  درک ، مهارف  ناریا  یمالسا  بالقنا  يارب  تدم  نآ  رد  اپورا  ناملسم  نایوجشناد  نیب  رد  ار  هنیمز  یتشهب ، دیهش 
.میا

دندش رقتسم  سیراپ  رد  هرخالاب  دیعبت و  قارع  زا  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ماما  ترضح  هک  یماگنه 

یتشهب دیهش  موحرم  ریثأت  تحت  هک  دندوب  یناسک  نامه  ابلاغ  دنتفر  یم  ناشیا  غارس  هب  اپورا  رـسارس  زا  هک  نایوجـشناد  ياهتیعمج 
.دوب هدیسر  اهنآ  هب  نمؤم ، ملاع  نآ  مرگ  سفن  دندوب و  هتفرگ  رارق 

بلاغ .دننک  تعیب  وا  اب  تیامح و  راوگرزب  ماما  زا  ناشدوخ  بهاذم  ظفح  اب  دندوب  هدامآ  ًالماک  اهنآ 

تسایر يریزو و  تسخن  زا  دندش ، مهم  لغاشم  يدصتم  داتفا و  اهنابز  رس  رب  ناش  هزاوآ  مان و  یمالسا  بالقنا  زا  دعب  هک  یناگرزب 
ماما ترـضح  نادرگاش  اهنیا  همه  سلجم ، یگدنیامن  تسایر و  نوگانوگ ، ياهناگرا  یتسرپرـس  ات  فلتخم  ياهترازو  يروهمج و 
ماهلا تقیقح  رد  دـننک  یم  زاربا  یمالـسا  تدـحو  هب  تبـسن  اهنآ  هک  يا  هقالع  هجوت و  نیا  دنتـشاد ، رارق  وا  ریثأـت  تحت  دنتـسه و 

.تسا گرزب  ربهر  نآ  زا  هتفرگ 

بیرقت هلأسم  هب  رایسب  رایسب  ناشیا  .دنتسه  يا  هنماخ  هّللا  هیآ  ترضح  يربهر ، مظعم  ماقم  بالقنا ، ردقیلاع  ربهر  رگید ، تیصخش 
نانخس اهراب  ام  دنهد و  یم  تیمها  یمالسا  تدحو  بهاذم و 

.دـنیامرف یم  ینارنخـس  هنیمز  نیا  رد  دنـسر ، یم  ناشتمدـخ  روشک  جراخ  لخاد و  زا  هک  يدایز  ناسک  يارب  .میا  هدینـش  ار  ناـشیا 
زا يدایز  عمج  روضح  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  دالیم  زور  رد  هتشذگ  لاس  تدحو  هتفه  رد  ناشیا  ینارنخس 

یمالـسا تدـحو  هلأسم  هب  ردـقنآ  ناشیا  .تسه  ام  رطاخ  رد  زونه  هر ) ) ینیمخ ماما  هنیـسح  رد  هعیـش  ياملع  تنـس و  لـها  ياـملع 
میمصت ماجنارس  هک  دنهد  یم  تیمها 

نونکا مه  دش و  سیسأت  عمجم  نیا  .دننک  سیسأت  هیمالـسالا ) بهاذملا  نیب  بیرقتلا  عمجم   ) مان هب  يزکرم  مهم ، نیا  يارب  دنتفرگ 
یلاع ياروش  هرود  نیلوا  هّللاءاش  نا  تسا و  يددعتم  ياهراک  مرگرس 

نیا  ) دنک یم  رازگرب  تدحو  هتفه  نیمه  رد  یجراخ  یلخاد و  ياضعا  تکرش  اب  ار  شدوخ  یللملا  نیب 

(. دیدرگ لیکشت  ررقم  تقو  رد  اروش 

مرتحم تسایر  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  بانج  نیملسملاو  مالسلا  تجح  ترضح  ینیمخ ، ماما  ناگتفای  تیبرت  زا  رگید  تیـصخش 
قشع راک  نیا  هب  ردقچ  هک  دوب  مولعم  دندرک ، داریا  تدحو  هتفه  مسارم  رد  هک  ینارنخس  زا  هتشذگ  لاس  رد  هک  دنتسه ، يروهمج 

تسا و هدوب  یناوج  نارود  رد  ام  ياهوزرآ  زا  هک  دینک  یم  یط  ار  یهار  امش  هک  دندومرف  نم  هب  ناشدوخ  اصوصخم  دنزرو و  یم 
.متسه امش  دیؤم  اج  همه  منک و  یم  تیامح  نایرج  نیا  زا  اج  همه  رد  نم 
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مراهچ شخب 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

هیضق نیا  هب  یمالسا  تدحو  ینیمخ و  ماما  شقن  هراب  رد  ام  تبحص  زا  هسلج  نیمراهچ  رد 
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.تسا یمالسا  تدحو  انامه  شرظن  دروم  هدمع  فادها  زا  یکی  ناریا ، یمالسا  بالقنا  ًالوصا  هک  میزادرپ  یم 

نآ زا  ار  بالقنا  دیاب  مه  ناناملسم  همه  تسا و  ناناملسم  همه  هب  طوبرم  بالقنا  نیا  درادن ، ناریا  مدرم  هب  صاصتخا  بالقنا ، نیا 
دراو اهنایرج  قمع  هب  هکیناسک  زا  یـضعب  دـیاش  دومرف ، یم  حرطم  ار  بـالقنا  رودـص  هلأـسم  راوگرزب  ماـما  هک  یتقو  .دـننادب  دوخ 
.مینک ریخـست  ار  رگید  یمالـسا  ياهروشک  میناوتب  ًالثم  یماظن ، هار  زا  هک  تسا  نیا  بالقنا  رودـص  ینعم  دـندرک  یم  رکف  دـندوبن 

یتاغیلبت ياهقوب  رد  مهافت ، ءوس  داجیا  يراکبارخ و  رطاخب  ار  رما  نیمه  یناهج ، رابکتـسا  هب  هتـسباو  بالقنا  دض  رـصانع  زا  یخرب 
موحرم عقوم ، نامه  رد  .دـنناسرتب  اهنآو  دـنزادنا  رد  یمالـسا  يروهمج  اب  ار  رگید  ياهروشک  ات  .دـندرک  یم  حرطم  برغ  قرش و 
تسین نیا  بالقنا  رودص  ینعم  هک  دندرک  یم  نییبت  روط  نیا  ار  هلأسم  نیا  اررکم  روما ، نایدصتم  ناگرزب و  رگید  نینچمه  ماما و 

ياهروشک ياهنیمزرس  میهاوخب  ام  هک 

نارگید هک  تسا  يراکبارخ  هئطوت و  کی  افرص  فرح  نیا  ادبا ، مینک ، قحلم  نامدوخ  روشک  هب  ار  رگید 

اب دنشاب ، رکف  هب  مه  اهنآ  دنریگب و  ماهلا  ناریا  یمالسا  يروهمج  زا  رگید ، ياهناملـسم  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دنا ، هدرک  حرطم 
مالسا ماکحا  دوخ  ياهروشک  رد  ناشدوخ ، روشک  بهذم و  بوچراهچ  ظفح 

دنک ینارمکح  نآ  روحم  رب  تیامح و  مالـسا  زا  هک  دـنروآ  راک  رـس  دوخ  روشک  رد  ییاـهتموکح  دـننک  یعـس  دـننک و  مکاـح  ار 
هتـشذگ هسلج  رد  هک  دوخ  همان  تیـصو  رد  هلمج  زا  .دومرف  یم  اررکم  ار  نیا  .دـشاب  مالـسا  نوناـق  اـهروشک ، نآ  یـساسا  نوناـقو 

زا هک  دیـشاب  هتـشادن  راظتنا  هک  تسا  نیا  یمالـسا  ياهروشک  ياهتلم  هب  نم  تیـصو  : » تسا هدومرف  ماـما  مدـناوخار ، نآ  زا  يزارف 
یتایح رما  نیا  هب  دیاب  دوخ  دنک  کمک  تسا  مالسا  ماکحا  مالسا و  ندرک  هدایپ  نآ  هک  فده  هب  ندیسر  رد  امـش  هب  یـسک  جراخ 

یهلا یسایس -  تیصو  هک  تسا  نآ  مهد  رکذت  تسا  مزال  هچنآ  ...دننک و  مایق  دشخب  یم  ققحت  ار  لالقتسا  يدازآ و  هک 

.دندرک یم  حرطم  ار  تدحو  هلأسم  ماما  هراومه  درادن .» ناریا  نأشلا  میظع  تلم  هب  صاصتخا  بناج ، نیا 

دیاب دنبای ، زاب  ار  ناشدوخ  تمظع  دنهاوخب  رگا  هک  دنـشاب  هجوتم  دنیایب و  دوخب  اهناملـسم  هک  دوب  نیمه  مه  بالقنا  رودص  ینعم 
هیاس رد  زج  یمالسا  تموکح  و  دنهدب ، لیکشت  یمالسا  تموکح 

اهقف و املع ، زا  يا  هقبط  دیاب  درادن  ناکما  دنتـسه  مالـسا  ماکحا  نیناوق و  زا  علطم  هک  یناسک  زا  یلـسن  يرـشق و  ندـمآ  راک  يور 
رب ساسا و  رب  دنشابدیقم  اهنآ  دنریگب و  تسدب  یمالسا  ياهروشک  همه  ردار  روما  مامز  دنتـسه ، مالـسا  نیناوق  هب  هاگآ  هک  یناسک 

اهروشک و رگا  .دـننک  هداـیپ  ار  مالـسا  نوناـق  تقیقح  ردو  دـننک  تموکح  مالـسا ، یقوقح  یـسایس و  نیناوق  یمالـسا و  هقف  روحم 
.تسا هتفای  رودص  دوخ  يدوخ  هب  بالقنا ، دنا و  هدیسر  درک  یم  لابند  ماما  هک  یفده  هب  اعطق  دنتفیب  هار  نیا  رد  یمالسا  ياهتلم 

لاح رد  یمالـسا  ياهروشک  رد  یمالـسا  ياهتکرح  اهـشبنج و  زا  يرایـسب  هک  ما  هدروآ  تسدب  يدایز  تاعالطا  هنیمز  نیا  رد  نم 
زا یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلادجـسم  رد  ( 1370) لاسما جح  نیمه  رد  .تسا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تکرح و  زا  رثأتم  رـضاح ،

: تفگ نم  هب  هک  مدید  ار  برغم  روشک  ناملعم  نادنمشناد و 
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ددـص رد  هک  تسه  رـسپ  رتخد و  زا  معا  ناملـسم  ناـناوج  نیب  رد  یمالـسا  داـح  غاد و  تکرح  کـی  برغم  روشک  رد  نونکا  مه  »
تکرح نیا  : » تفگ درک و  هفاضا  دعب  و  دنروایب » راک  رس  ار  یمالسا  تموکح  دنتسه 

تردـق دوب  کیدزن  یتح  هک  یمیظع  ياهتکرح  ریخا ، لاس  دـنچ  نیا  رد  ریازجلا  رد  تسا » ناریا  یمالـسا  تکرح  ساکعنا  تسرد 
، سنوت روشک  رد  نینچمه  .تسا و  هدمآ  دوجوب  دنریگ  تسدب  زین  ار  یسایس 

.رگید ياهروشک  زا  يرایسب  رد  ناتسکاپ و  رصم ،

نازابرـس ياه  همکچ  ریز  هک  نینهآ ، هدرپ  تشپ  ياهروشک  رد  هک  دـمآ  مهارف  یتاـبجوم  ریخا ، لاـس  ود  یکی  نیا  رد  هناتخبـشوخ 
تسدب ار  يدازآ  نیا  مدرم  دنتشاد ، رارق  مسیسکرام  موش  هیاس  رد  سور و 

يوروش ریهامج  داحتا  ءزج  زونه  دنتـسه و  ناریا  زرم  مه  اـبلاغ  هک  یمالـسا  روشک  دـنچ  نونکا  مه  .دـنتفیب  رکف  نیا  هب  دـنروایب و 
دیدجت رکف  هب  دندوب ،) هدشن  لقتسم  زونه  ماگنه  نآ  رد   ) دنوش یم  بوسحم 

رد ناتسنمکرت ، رد  زین  .تسا و  يوق  یلیخ  رکف  نیا  يوروش  ناجیابرذآ  رد  .دنتسه  یمالسا  تموکح  سیسأت  یتح  مالسا و  تایح 
ناجیابرذآ دننام  اهروشک  نیا  زا  یخرب   ) رگید ياهاج  رد  ناتسقازق و 

(. دندرک مالعا  ار  دوخ  بالقتسا 

دنهاوخ یم  نارگید  هک  روطنآ  املـسمو  .تسا  یمالـسا  یتـکرح  تسا  هدروآ  دوـجوب  گرزب ، ماـما  هک  یتـکرح  نیا  لاـح ، ره  رد 
همه هب  قلعتم  هکلب  تسینو ، هدوبن  یعیش  افرص  تکرح  یکی  دننک ، دومناو 

یم روآدای  هسلج  نیا  رد  ار  هتکن  دـنچ  هطبار  نیا  رد  نم  .تسا  هتـشاذگ  مالـسا  ناـهج  همه  رد  مه  ار  شدوخ  رثا  تساهناملـسم و 
: موش

ءاضما ار  نآ  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ماما  هدش و  مه  همجرت  هک  یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  مهدزای  لصا  رد  هکنیا  لوا : هتکن 
رد زین  دنتسه و  دحاو  تما  ناناملسم  همه  َنْوُُدبْعاَف » ْمُکُّبَر  اَنَا  ًهَدِحاَو َو  ًهَُّما  ْمُکَتَُّما  ِهِذَه  ْنِإ   » هفیرش هیآ  هب  انب  تسا : هدمآ  دنا ، هدرک 

، یکلام یفنح ، بهذم  لیبق  زا  یمالـسا  رگید  بهاذم  اما  تسا  يرفعج  بهذم  ناریا  یمـسر  بهذم  : » تسا هدـمآ  مهدزاود  لصا 
«. دنتسه مارتحا  دروم  زین  هیدیز  بهذم  یلبنح و  یعفاش ،

ددـصرد هجو  چـیه  هب  و  دراد ، یمالـسا  بهاذـم  همه  مالـسا و  ملاع  همه  هب  هجوت  یمالـسا  بالقنا  یمالـسا و  يروهمج  نیارباـنب 
نیمه هک  تسا  ددـصرد  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  عـمط  نارگید  ياهنیمزرـس  هب  اـی  دـنک  عیـشت  هب  توـعد  ار  ناناملـسم  رگید  هک  تسین 

ظفح اـب  اـهنآ و  ياـملع  اـهروشک و  ناملـسم  مدرم  دوـخ  تسد  هـب  هدـمآ  دوـجو  هـب  ناریا  رد  مالـسا  ماـن  هـب  هـک  یمیظع  بـالقنا 
بـالقنا منک : یم  حیرـصت  زاـب  نم  .دـیایب  دوجوب  یمالـسا  رگید  ياـهروشک  رد  ناـشدوخ  بهذـم  ناـشدوخ و  تیلم  بوچراـهچ 

، نآ فده  هدوب و  ینتبم  بهاذم  نیب  لباقتم  مارتحا  داجیا  یمالسا و  بهاذم  نیب  بیرقت  یمالسا و  تدحو  ساسا  رب  ناریا  یمالسا 
«. بالقنا رودص   » تسرد ینعم  تسا  نیمه  تسا و  یمالسا  ياهروشک  لک  رد  مالسا  ندرک  مکاح 
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يزوریپ زاغآ  زا  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدرمش  بلطم  نیا  ِراکشآ  هلدا  دهاوش و  زا  هک  رگید : هتکن 
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هداد و لیکـشت  ییاـه  هرگنک  اـمئاد  .تسا و  هدرک  تیاـمح  رگید  ياـهروشک  یمالـسا  ياـهتکرح  زا  یمالـسا  يروهمج  بـالقنا ،
ياه هرگنک  اهرانیمـس و  رد  دـنا و  هدـمآ  اـجنیا  هب  اـهتکرح  نیا  نارـس  تسا ، هدرک  توعد  ناریا  هب  ار  یمالـسا  ياـهتکرح  ناربهر 
يارب .دننک  یم  توعد  ناریا  ياهتیـصخش  زا  دـنهد و  یم  لیکـشت  رانیمـس  زین  اهنآ  دوخ  دـننک  یم  هدرک و  تکرـش  ناریا  یمالـسا 

یم ثحب  شا  هراـب  رد  رگید  هسلج  کـی  رد  دوب  داـیز  رایـسب  دنتـشاد  نیطـسلف  هلأـسم  هب  تبـسن  ماـما  موـحرم  هک  یماـمتها  هنوـمن 
.(1) مینک
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نآرق هیلع و  هّللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  اهتّیلقا  قوقح  . 18

(1) نآرق هیلع و  هّللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  اهتّیلقا  قوقح 

دروم رد  ماما ، هک  دوش  یم  نشور  تقیقح  نیا  ناشیا ، تکربرپ  رمع  ِتاظحل  نیرخآ  ات  بالقنا  زاغآ  زا  ماما  نانخـس  رد  يریـس  اـب 
هب فارتعا  نیع  رد  تسا و  هدومرف  نایب  ار  اهتّیعقاو  هجهل  تحارص  اب  هدرک و  يوریپ  ار  نآرق  هویش  اقیقد  یهلا  نایدا  ناوریپ  اهتّیلقا و 

المرب ار  ناشیاهطیرفت  طارفا و  هدـش و  عقاو  نانآ  طـسوت  هک  ییاـهفیرحت  یبهذـم و  ناـیاوشیپ  فارحنا  ناـیدا ، نیا  ِلـصا  ّتیناّـقح 
.تسا هتخاس 

دـنک و یم  داقتنا  تخـس  ّتیحیـسم  ياوشیپ  پاپ  زا  زین  یحیـسم و  ياهروشک  نارـس  اهتردـقربا و  زا  یهلا ، ماظع  يایبنا  دـننام  ماما 
وا فارحنا  لیلد  فعض و  هطقن  ناربکتسم  اهتوغاط و  اب  ار  وا  يرایمه 

.دناد یم  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  هویش  زا 

دای رگید  یبهذم  نایاوشیپ  ءاملع و  نایدا ، ربارب  رد  نآرق  يریگ  عضوم  زا  يا  هّمش  مینک و  یم  عورش  میرک  نآرق  زا  ار  نخس  کنیا 
: میزادرپ یم  ماما  ياههاگدید  تارظن و  حرش  هب  سپس  و  مینک ، یم 

نآرق رظن  زا  یهلا  نایدا  تدحو 

نایب ِنمض  هک  تسا  نآ  رظن  امّلـسم  تسا ؛ هتفگ  نخـس  اهراب  یهلا  يایبنا  كرتشم  فادها  ینامـسآ و  نایدا  ِتدحو  هرابرد  نآرق ،
ناوریپ دوخ  زا  یشان  ینامـسآ ؛ نایدا  ناوریپ  نایم  مُصاخت  توادع و  انایحا  ّداضت و  فالتخا و  همه  نیا  دیوگب  ّقح  نید  ادخ و  هار 

.دشاب ادخ  فرط  زا  یهلا و  نایدا  ّتیهام  هب  طوبرم  هک  نیا  هن  تسا ، نایدا  نیا  نایاوشیپ  و 

مه مالسا  نید  یتح  و  « (2) ُمالسِالا   ِ هّللاَدنِع نیّدلا  َّنِا  : » دیوگ یم  احیرـص  دناد و  یم  ادخ  هب  ندش  میلـست  نامهار  ّقح  نید  نآرق ،
ام ِنیّدلا  َنِم  مَُکل  َعَرَش  : » تسا هدش  یحو  رگید  يایبنا  رب  هک  تسا  نامه  لصا  رد 
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ِالا ََکل  ُلاُقی  ام  «، » (1) هیف اُوقَّرَفَتَت  الَو  َنیّدلا  اوُمیقَا  نَا  یسیع  یـسُوم َو  َمیهاربِإ َو  ِِهب  انیَّصَو  ام  َکَیلإ َو  انیَحوَأ  يّذلاَو  احُون  ِهب  یّـصَو 
.(2) َِکلبَق نِم  ِلُسُّرِلل  َلِیق  دَق  ام 

تایح هلـضاف ، قالخا  هّقح ، دیاقع  دـیحوت ، هب  توعد  ینعی  تسا ؛ یکی  همه  فدـه  ساسا و  هک  تسا  نآ  نایدا ، ِتدـحو  زا  دارم 
ناکرا ریاس  داعم و  توبن ، دیحوت ، لئاس  دنرادن و  فالتخا  مه  اب  يداقتعا  ِلوصا  رد  ینامـسآ  نایدا  امّلـسم  .حلاص  لمع  هدـیعس و 
بـسانت هب  لئاسم  نیا  رد  لالدتـسا  هویـش  تخانـش و  تفرعم و  هیاپ  دنچ  ره  .تسا  كرتشم  اهنآ  نیب  یقالخا  مراکم  زین  يداقتعا و 

یمار يدوعـص  ریـس  نید ، هراومه  و  تسین ؛ يواسم  نایدا ، رد  اهنامز  اهناکم و  ياضتقم  هب  لـلم و  ماوقا و  دادعتـسا  شناد و  حـطس 
حطس نیرت  یلاع  رد  تسا ، ینارون  هلسلس  نیا  زا  هقلح  نیرخآ  هک  مالـسا  نید  رد  ات  تسا ؛ هدوب  لماکت  تفرـشیپ و  هب  ور  هدومیپ و 

ُتمَمتَأَو مُکَنید  مَُکل  ُتلَمکَا  َموَیلَا   » سّدـقم روشنم  تسا و  هدیـسر  ماـمتا  هب  ّتیرـشب  رب  وا  تمعن  لـماک و  ادـخ  نید  هدـش و  ناـیب 
.تسا هدیدرگ  مالعا  ّتیرشب  هب  « (3) انید َمالسِالا  ُمَُکل  ُتیِضَر  یتَمِعن َو  مُکیَلَع 

مالـسا رد  نآ  لامک  جوا  نید و  یجیردـت  ریـس  لماکت و  هتکن  نیمه  هب   (4) ُمَوقَأ َیِه  یتَِّلل  يدهَی  َنارُقلا  اَذه  َّنِإ   » هفیرـش هیآ  دـیاش 
.دشاب رظان 

مالـسا و رد  هدش ، هتفریذپ  ِناکرا  لوصا و  نیا  اب  ینید  رگا  و  تسا ، ملـسم  قالخا  مراکم  تاداقتعا و  دروم  رد  نایدا  تدـحو  سپ 
، دنک هیـصوت  ار  ادخ  دنچ  شتـسرپ  ای  رتشیب و  ای  أدبم  ود  یتسرپاتکی ، یتاذ و  دیحوت  ياجب  ًالثم  دشابن ، قفاوم  ینامـسآ  نایدا  ریاس 

.تسا نید  نآ  نالطب  لیلد  دوخ  نیا 

هیاپ رب  تباب  نیا  زا  یهلا  نایدا  ساسا  دنچ  ره  یسایس ، یعامتجا و  نیناوق  تادابع و  دروم  رد  اما 

روطب یلو  دنرادن  توافت  مه  اب  ینامسآ  نایدا  ظاحل ، نیا  زا  تسا و  راوتسا  عامتجا  درف و  تحلـصم  لدع و  یتسرپاتکی و  دیحوت و 
.دنراد توافت  مه  اب  ارجا  لمع و  تیفیک  رد  راصعا  للم و  ماوقا و  حلاصم  تایضتقم و  بسح  هب  اهتلم و  لاح  بسانت  هب  متح 

«، (7) اکَـسنَم انلَعَج  ٍهَُّما  ِّلُِکلَو  «، » (6) اجاهنِم ًهَعرِـش َو  مُکنِم  انلَعَج  ٍّلُِکل  « » (5) اَهیَّلُوموُه ٌهَهجِو  ٍّلُِکلَو  : » دـیوگ یم  هراـب  نیا  رد  نآرق 
«. (8) ُهوُکِسان مَه  اکسنَم  انلَعَج  ٍهَُّما  ِّلُِکل  »

یسایس ِنیناوق  زین  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هّللا ، لیبس  یف  تداهش  ترجه ، داهج ، ّجح ، هزور ، زامن ، تادابع : عاونا  ماسقا و 
دوجو نایدا  همه  رد  جاودزا  تالماعم و  عاونا  ماسقا و  یعامتجا و  و 

: درمش رب  تایاور  نآرق و  زا  يرایسب  دهاوش  ناوت  یم  بلطم  نیا  يارب  نوگانوگ ، ياهتیفیک  اب  اما  دراد ،
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«. (1) مُِکلبَق نِم  َنیذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُمایِّصلا  مُکیَلَع  َِبتُک  : » دیوگ یم  نآرق 

«. (2) اّیَح ُتمُد  ام  ِهوکَّزلاَو  ِهولّصلِاب  یناصوَا  َو  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  لوق  زا  و 

«. (3) ِهاولَّصلا َماِقاَو  ِتاریَخلا  َلِعف  مِهَیِلا  انیَحوَا  َو  : » دیوگ یم  ءایبنا  هرابرد  و 

«. (4) رَکنُملا ِنَع  َهنا  ِفوُرعَملِاب َو  ُرْما  َهولَّصلا َو  ِِمقَا  َّیَُنب  ای  : » دیوگ یم  شدنزرف  هب  نامقل  و 

ایبنا تاکرتشم 

: دیامرف دزشوگ  ار  یهلا  يایبنا  نایدا و  تاکرتشم  اجباج  دراد  رارصا  نآرق 

ِیف انثََعب  دََقل  َو  «، » (5) نودـُبعاَف انَا  ِالا  َهِلا  ُهَّنَا ال  ِهَیلا  یحُون  الا  ٍلوسَر  نِم  َکلبق  نِم  انلَـسرَا  ام  َو  : » دـندرک یم  توعد  دـیحوت  هب  همه 
«. (6) َ هّللاوُُدبعا ِنَا  ًالوُسَر  ٍهَُّما  ِّلُک 

ِّالا َنیلَـسرُملا  َلِسُرن  ام  َو  «، » (7) لُـسُّرلا َدَعب  ٌهَّجُح    ِ هّللا یَلَع  ساّنِلل  َنوُکَی  َالَِئل  نیرِذنُم  َنیرّـشَبُم َو  ًالُـسُر  : » دندوب رذـنم  رّـشبُم و  همه 
«. (8) َنیرِذنُم َنیرّشَبُم َو 

«. (10) ّقَحلِاب انِّبَر  ُلُسُر  تَءاج  دََقل  «، » (9) ّقَحلِاب انِّبَر  ُلُسُر  تَءاج  دَق  : » دندرک نایب  مدرم  يارب  ار  قح  همه 

«. (12) ِتانِّیَبلِاب انَلُسُر  انلَسرَا  دََقل  «، » (11) ِتانِّیَبلِاب مُهو  ُءاجَف  مِهِموق  یِلا  ًالُسُر  َِکلبَق  نِم  انلَسرَا  دََقل  َو  : » دندمآ تانّیب  هارمه  همه 

«. (13) مَُهل َنِّیَُبیل  ِهِموَق  ِناِسِلب  ِالا  ٍلوُسَر  نِم  اْنلَسرَا  ام  َو  : » دنتفگ یم  نخس  ناشموق  نابز  هب  همه 

«. (14) ِ هّللا ِنذِِاب  َعاُطِیل  ِالا  ٍلوُسَر  نِم  اْنلَسرَا  ام  َو  : » دنوش تعاطا  دیاب  ادخ  نذا  هب  همه 

«. (15) ِ هّللا ِنذِِاب  ِالا  ٍهَیآب  َِیتأَی  نا  لوُسَِرل  َناک  ام  َو  : » دنروآ یم  هزجعم  ادخ  نذا  هب  همه 

«. (16) مِهَیِلا یحون  ًالاجِر  ِالا  کلبَق  نِم  اْنلَسرَا  ام  َو  : » دندوب درم  نانآ  همه 

«. (17) َماعَّطلا َنولُکأََیل  مُهَّنِإ  ِالا  نلیَسرُملا  َنِم  َِکلبَق  اْنلَسرَا  ام  َو  : » دندروخ یم  اذغ  همه 

«. (18) هّیرذ اجاوزَا و  مهل  انلَعَجَو  َکلبق  نِم  ًالُسُر  اْنلَسرَا  دََقل  َو  : » دنتشاد دنزرف  نز و  همه 

«. (19) َنیبُملا ُغالَبلا  ِّالا  ِلُسُّرلا  یَلَع  لَهَف  : » دندوب غالبا  هب  رومأم  همه 

«. (20) اِحلاص اُولَمعاَو  ِتابّیَطلا  َنِماُولُک  ُلُسُّرلا  اَهُّیَا  ای  : » دندوب رومأم  تابّیط  لکا  حلاص و  لمع  هب  همه 
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183 هرقب / - 1
31 میرم / - 2
73 ءایبنا / - 3

17 نامقل / - 4
25 ءایبنا / - 5
36 لحن / - 6

165 ءاسن / - 7
48 ماعنا / - 8

53 فارعا / - 9
43 فارعا / - 10

47 مور / - 11
25 دیدح / - 12
4 میهاربا / - 13
64 ءاسن / - 14

78 رفاغ / 38 ؛ دعر / - 15
43 لحن / ، 7 ایبنا / ، 109 فسوی / - 16

20 ناقرف / - 17
38 دعر / - 18
35 لحن / - 19

51 نونمؤم / - 20
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مُهُسُفنَا يوهَت  اِمب ال  ٌلوُسَر  مُهَءاج  امَّلُک  : » دنتفرگ یم  رارق  مدرم  هجنکش  لتق و  ای  بیذکت و  دروم  همه 

«. (2) هوبِّذَک اُهلوُسَر  ًهَّما  َءاج  امَّلُک  «، » (1) َنُوُلتقَی اقیرَفَو  اُوبَّذَک  اقیرف 

«. (3) َنوئِزهَتسَی ِِهب  اُوناک  ِّالا  ٍلوُسَر  نِم  مِهِیتأَی  امَو  : » دنتفرگ یم  رارق  ازهتسا  دروم  همه 

یّنَمَت اِذا  ِّالا  ٍّیبَن  الَو  ٍلوُسَر  نِم  َِکلبَق  نِم  انلَـسرَا  ام  َو  : » تفرگ یم  رارق  ناطیـش  لالـضا  اوغا و  دروم  ناـشنید  ناـشتُّما و  ناـنآ  همه 
«. (5) مَُهلامعَا ُناطیَّشلا  ُمَُهل  َّنَیَزَف  َِکلبَق  نِم  ٍمَُما  یِلا  انلَسرَا  دََقل    ِ هّللات «، » (4) ِِهتَِّینمُأ ِیف  ُناطیَشلا  یَقلَأ 

اُوبِذُکدَق مُهَّنَا  اوُّنَظَو  ُلُسُّرلا  َسَئیَتسا  اِذا  یَتَح  : » دندش یم  سأی  راچد  مدرم  ِرفک  تدشزا  همه 

«. (6) انُرصَن مُهَءاج 

اهَلهَا انذَخَا  ِّالا  ٍِّیبَن  نِم  َهَیرَق  یف  انلَسرَا  ام  َو  : » دندش یم  راچد  تاّیلب  هب  ایبنا  ياهتما  همه 

«. (7) ِءاّرضلاَو ِءاساَبلِاب 

َلاق ِّالا  ٍریذَن ، نِم  ٍهَیرَق  یف  انلَـسرَا  ام  َو  : » دندش یم  وربور  دوخ  ناردپ  زا  نانآ  يوریپ  نادـنمتورث و  نیفرتم و  توادـع  رفک و  اب  همه 
هَُّما یلَع  انَءابآ  اندَجَو  ّانا  اهُوفرتُم  َلاق  ِّالا  ٍریذَن ، نِم  ٍهَیرَق  یف  َِکلبَق  نِم  انلَـسرَا  ام  َِکلذَـک  َو  «، » (8) نورفاک ِهب  ُمتلِسُرا  اِمب  ّانِا  اهوَفرتُم 

«. (9) َنوُدَتقُم مِهِراثآ  یلَع  ّانِاَو 

«. (10) ُمترَبکَتسا ُمُکُسُفنَا  يوهَت  اِمب ال  ٌلوُسَر  مُکَءاج  امَّلُکَفَا  : » دندش یم  هجاوم  مدرم  رابکتسا  اب  همه 

مدرم اب  ناشدروخرب  ایبنا و  غیلبت  شور 

یماگنه یلو  دنربب ، راکب  ار  مرن  میالم و  راتفگ  تحیصن و  هظعوم و  ِنابز  زاغآ ، رد  دندوب  رومأم  ایبنا 

دندرک یم  دروخرب  نانآ  اب  هتفرگ  يا  هرهچ  تشرد و  ینحل  اب  اهنآ  همه  ابیرقت  دندش ، یم  وربور  موق  ناشکرـس  ناربکتـسم و  اب  هک 
یم نایاپ  ار  راک  نارفاک  يارب  باذع  لوزن  تساوخرد  اب  یهاگ  داهج و  گنج و  انایحا  ییارآ و  فص  يدنب و  ههبج  اب  ماجنارـس  و 

.دشاب هتشادن  دروخرب  مشخ  تنوشخ و  اب  موق  ِنادنمتورث  نیفرتم و  اهتوغاط و  اب  هک  تسا  يربمغیپ  رتمک  دنداد و 

«، (11) یـشخَیوَا ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل  انَِّیل  ًالوَق  َُهل  الوُقَف  : » دیوگ یم  ایبنا  زا  نت  دنچ  دروم  رد  میالم  نحل  تحیـصن و  هظعوم و  هب  عجار  نآرق 
ِیِّبَر ََهلاسِر  مُُکتغَلبَأ  دََـقل  موَق  اـی  «، » (13) مَُکل َحَـصنَا  نَا  ُتدَرَا  نِا  یحـُصن  مُکُعَفنَی  ـالَو  «، » (12) مَُکل َحَـصنَاَو  ّیبَر  ِتالاسِر  مُکُغَِّلبُا  »

«. (14) َنیحِصاّنلا َنوُّبُِحت  نِکلَو ال  مَُکل  ُتحَصَنَو 
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70 هدئام / - 1
44 نونمؤم / - 2

11 رجح / - 3
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110 فسوی / - 6
94 فارعا / - 7

34 أبس / - 8
23 فرخز / - 9

87 هرقب / - 10
44 هط / - 11

61 فارعا / - 12
34 دوه / - 13

78 فارعا / - 14
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مدرم هبار  نانآ  يدنواشیوخ  یکیدزن و  ات  دیامرف  یم  یفرعم  مدرم  ِردارب  ار  ایبنا  اج  همه  هوالعب 

مُهاخَأ ٍداـع  یلإَو  : » دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  دزاـس ؛ هداـمآ  ناـنآ  هناردارب  زیمآ و  ّتبحم  ماـیپ  يارب  ار  مدرم  دـشاب و  هدرک  دزـشوگ 
َدومَث یلإ  انلَسرَا  دََقلَو  «، » (4) اِحلاص مُهاخَأ  َدومث  یلإَو  «، » (3) داع اخَأ  رُکذا  َو  «، » (2) َنوُقَّتَت الَا  حُون  مُهوُخَا  مَُهل  َلاـق  ِذا  «، » (1) ادوُه

«. (7) ابیعُش مُهاخَأ  َنَیدَم  یلإ  َو  «، » (6) َنوُقَّتَت الأ  ٌطُول  مُهوُخأ  مَُهل  َلاق  ذإ  «، » (5) اِحلاص مُهاخَأ 

دنتساوخ یمن  رجا  مدرم  زا 

يدزم رجا و  ناشیا  زا  هک  دنتفگ  یم  مدرم  هب  دندرک و  یم  یفّرعم  نیما  حصان  ار  دوخ  هراومه  ایبنا 

ناربـمغیپ زا  نت  دـنچ  لوق  زا  صوصخ  نیا  رد  .دـننک  تعاـطا  ناـشیا  زا  دـنهد و  شوگ  ناـنآ  نخـس  هب  هک  نیا  زج  دـنهاوخ ، یمن 
«. (8) ٍرجَأ نِم  ِهیَلَع  مُُکلَئسَأ  ُلق ال  : » دنتفگ یم  دوخ  موق  هب  هک  دننک  یم  تیاکح 

ٍمَرغَم نِم  مُهَف  ارجأ  مُُهلَئـسَت  ُما  «، » (9) یبرُقلا یف  َهَّدَوَملا  ّالإ  ارجَأ  ِهیَلَع  مُکَلَئـسَأ  ُلق ال  : » دـیامرف یم  مالـسا  یمارگ  لوسر  هب  هلمج  زا 
«. (11) َنیَملاعِلل يرکِذ  ّالإ  َوُه  نإ  ارجَأ  ِهیَلَع  مُُکلَئسَأ  ُلق ال  «، » (10) َنُولَقثُم

ناربکتسم اهتوغاط و  اب  ایبنا  دروخرب 

دروخرب َألَم »  » اب نآرق  حالطصاب  نادنمتورث و  نایتوغاط و  ناربکتسم و  اب  هک  تسا  يربمغیپ  رتمک 

ِتعیبـط تقیقح  رد  هتـشاد و  دوجو  یهلا  ناربـمغیپ  مدرم و  زا  هتـسد  نیا  ناـیم  لـباقتم  ِتموصخ  هراومه  و  دـشاب ، هتـشادن  یتـخس 
: دنک یم  تیاکح  فلتخم  ماوقا  لوق  زا  نآرق  .دشاب  یمن  راگزاس  فارتا  رثاکت و  يزودنا و  تورث  رابکتسا و  اب  ایبنا  تلاسر 

انَلثِم ارََـشب  ّالإ  َکیَرن  ام  ِهِموَق  نِم  اورَفَک  َنیذَّلا  ُألَملا  َلاَقَف  «، » (12) نیبُم ٍلالَـض  ِیف  َکیرََنل  ّانِا  ِهِموق  نِم  ُألَملا  لاق  : » حون موق  هب  عجار 
َلَّضَفَتی نَأ  ُدـیُری  مُُکلثِم  ٌرََـشب  ّـالإ  اذَـه  اـم  ِهِموَـق  نِم  اورَفَک  َنـیذَّلا  ُـألَملا  َلاَـقَف  «، » (13) اُنلِذارَأ مُه  َنـیذَّلا  ّـالإ  َکَـعَبَّتا  َکـیَرن  اـم  َو 

«. (14) مکیلع

هموق نم  ُألَملا  َلاـق  َو  «، » (15) نیبِذاکلا َنِم  َکُّنُظَنل  ّانإ  ٍهَهافِـس و  یف  َكارََنل  ّانإ  ِهِموَق  نِم  اورَفَک  َنیذَّلا  ُـألَملا  َلاـق  : » دوه موق  هراـبرد 
«. (16) ...ِهَرِخآلا ءاِقِلب  اُوبَّذَک  اورَفَک َو  نیّذلا 

ُمتنَمآ يذَّلِاب  ّانإ  اورَبکَتسا  َنیذَّلا  َلاق  ...هِموق  نِم  اورَبکتسا  َنیذَّلا  ُألَملا  َلاق  : » حلاص موق  هرابرد 
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45 لمن / - 5
161 ءارعش /  - 6

36 توبکنع / ، 83 دوه / ، 48 فارعا / - 7
23 يروش / - 8
23 يروش / - 9

46 ملق / ، 40 روط / - 10
90 ماعنا / - 11

60 فارعا / - 12
27 دوه / - 13

23 نونمؤم / - 14
64 فارعا / - 15

31 نونمؤم / - 16
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«. (1) نوُِرفاک ِِهب 

«، (2) اِنتَِّلم ِیف  َّنُدوُعََتلوَا  اِنتَیرَق  نِم  َکَعَم  اُونَما  َنیذَّلاَو  ُبیَعُش  ای  َکَّنَجِرُخَنل  ِهِموق  نِم  اورَبکَتـسا  َنیذَّلا  ُألَملا  َلاق  : » بیعـش موق  هرابرد 
«. (3) َنورِساَخل اذِإ  مُکَّنِإ  ابیَعُش  ُمتْعَبَّتا  ِنَئل  ِهِموق  نِم  اورَفَک  َنیذَّلا  ُألَملا  َلاق  «َو 

«. (4) َکلُملا ُهاَتَا  نَا  ِهَّبَر  یف  میهاربإ  َّجاح  يذَّلا  َیلِإَرَت  َملَا  : » میهاربا هرابرد 

ِموق نِم  ُألَملا  َلاـق  «، » (5) مُکِـضْرَأ نِم  مُکَجِرُخی  نَأ  ُدـیُری  میلَع  ٌرِحاَسل  اذـه  َّنإ  َنوَعِرف  ِموق  نِم  ُألَملا  َلاق  : » نوراه یـسوم و  هرابرد 
اوُرَبکَتساَف َو اِنتایِآب  ِهئَالَم  َنوعرف َو  یلِإ  َنوراه  یـسوم و  مِهِدَعب  نِم  انثََعب  َُّمث  «، » (6) ِضرِألا ِیف  اوُدِسُفِیل  ُهَموَق  یـسوم َو  ُرَذَتَأ  َنوَعِرف 

«. (7) َنیمِرُجم اموَق  اُوناک 

نامیا سابل  رد  رابکتسا 

لیبق نیا  اب  زین  لیئارسا  ینب  ینعی  دوخ  موق  ِنایم  رد  هکلب  تسا  وربور  ناینوعرف  ناماه و  نوعرف و  اب  اهنت  هن  دوخ ، توعد  رد  یسوم 
موق زا  لیئارـسا و  ینب  زا  دوـخ  تشاد و  رـصح  ّدـح و  یب  یتورث  هک  نوراـق  دـیوگ : یم  احیرـص  نآرق  .دـنک  یم  دروـخرب  مدرم  زا 

نامه انیع  یسوم  اب  وا  دروخرب  دوب ، یسوم 

.تسا نوعرف  يرابکتسا  دروخرب 

یمن توالت  ار  تاروت  وا  دننام  یـسک  دنا  هتفگ  هدوب و  یـسوم  هب  نانمؤم  زا  ارهاظ  هک  ار  یلیئارـسا  درم  نیا  هک  دراد  تیانع  نآرق ،
دـشاب هک  یـشیارگ  عون  ره  اب  یـسابل و  ره  رد  رابکتـسا ، هک  دوش  نشور  ات  دربب ، ماـن  ناـماه  نوعرف و  فیدر  رد  ار  وا  تسا ، هدرک 

: نوراق هب  عجار  نآرق  نخس  کنیا  .تسا  دحاو  ّتیصاخ  تلصخ و  ّتیهام و  ياراد 

«(8) ...ِهَّوُقلا ِیلوُأ  ِهَبصُعلِاب  ُءُونََتل  ُهَِحتافَم  َّنإ  ام  ِزُونُکلا  َنِم  ُهاْنیَتاَو  مِهیَلَع  یغَبَف  یسوم  ِموَق  نِم  َناک  َنوُراق  َّنإ  »

«. (9) ...ِضرَألا یف  اورَبکَتساَف  ِتانِّیَْبلِاب  یسُوم  مُهَءاج  دََقل  َناماه َو  َنوَعِرف َو  َنوُراق و  «َو 

«. (10) ٌباّذَک ٌرِحاس  اُولاقَف  َنوُراق  َناماه َو  َنوَعِرف َو  یلِإ  ٍنیبُم  ٍناطلُس  اِنتایِاب َو  یسُوم  انلَسرَأ  دََقل  «َو 

ایبنا بتکم  رد  نافعضتسم  ناربکتسم و  لباقت 

هصرع رد  یّتح  و  مالسا ، تّما  هتشذگ و  ياهتّما  رد  ار  نافعضتسم  ناربکتسم و  يدنب  ههبج  لباقت و  زا  نوگانوگ  ياه  هنحص  نآرق ،
ِتوعد اب  اتاذ  اـعبط و  رابکتـسا  يرگ و  یتوغاـط  هّیحور  هک  دوش  نشور  اـت  تسا  هدرک  میـسرت  ناـیب و  ترخآ ، زیخاتـسر  تماـیق و 

راگزاسان و یهلا  نالوسر  ناربمغیپ و  شخب  تاجن 
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75 صصق / - 8
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.تسا ّداضت  رد 

هب ابلاغ  هک  ییاهریجنز  لُغ و  طلغ و  تاداع  راکفا و  دنب  دیق و  زا  ار  ّتیرـشب  ناربکتـسم و  تسد  زا  ار  ادـخ  قلخ  ات  دـنا  هدـمآ  ایبنا 
فعضتسم مدرم  ياپ  تسد و  ندرگ و  هب  ناربکتسم  اهتوغاط و  نامه  هلیسو 

، سکعب تسا ، فلاخم  ایبنا  توعد  اب  رابکتسا  حور  هک  روط  نامه  .دنشخب و  ییاهر  تسا ، هدش  هتسب 

ار نآ  دننک و  یم  سمل  كرد و  ار  ناشیا  توعد  رتهب  نافعـضتسم  و  دهد ، یم  قوس  ایبنا  يوس  هب  ار  مدرم  اعبط  فاعـضتسا  تلاح 
رد و  دنا ، هدوب  ناگدیـشک  جنر  نادنمتـسم و  نایاونیب و  نافعـضتسم و  ابلاغ  ایبنا  ناهاوخاوه  نیاربانب ، .دنناد  یم  دوخ  تاجن  هلیـسو 
هب دنتـشادنپ و  یم  شیوخ  عفانم  يارب  يرطخ  ِگنز  ار  نآ  رابنایز و  دوخ  يارب  ار  اـیبنا  توعد  نخـس و  ناربکتـسم ، لـباقم ، فرط 

: باب نیا  رد  نآرق  نخس  کنیا  .دندرک  یم  یگداتسیا  ییارآ و  فص  نآ  لابق  رد  ناربمغیپ ، ِتوعد  زاغآ  زا  تلع ، نیمه 

نِم ٌلَسُرم  اِحلاص  َّنأ  َنوُمَلعَتَا  مُهنِم  َنَما  نَِمل  اوُفِعـُضتسا  َنیذَِّلل  ِهِموق  نِم  اورَبکتـسا  َنیذَّلا  ُألَملا  َلاق  : »» دیوگ یم  حلاص  موق  هراب  رد 
«. (1) َنوُِرفاک ِِهب  ُمتنَما  يّذلاب  ّانإ  اوُرَبکَتسا  َنیذَّلا  َلاق  َنُونِمُؤم  ِِهب  َلِسُرا  اِمب  ّانإ  اُولاق  ِهِّبَر 

َکَعَبَّتاو ََکل  ُنِمُؤنأ  اُولاق  «، » (2) يأَّرلا َيِداب  اُنلِذارأ  مُه  َنیذَّلا  ّالإ  َکَعَبَّتا  کیَرن  ام  َو  : » حون موق  هرابرد 

«. (3) َنُولَذرَألا

َناک هَّنِا  مُهَءاِسن  ییحَتسَیو  مُهَءانبَا  ُحِّبَذَی  مُهنِم  ًهَِفئاط  ُفِعضَتسَی  اعَیِـش  اهَلهَا  َلَعَجَو  ِضرَألا  ِیف  الَع  َنوَعِرف  َّنِا  : » لیئارـسا ینب  هرابرد 
«. (4) نیثِراولا ُمُهَلَعَجن  ًهَِّمئأ و  مُهَلَعَجنو  ِضرألا  ِیف  اوُفِعُضتسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  نأ  ُدیُرن  َنیدِسفَملا َو  َنِم 

اب ناربکتسم  ههجاوم  راکشآ  عضاو و  هنومن  لیئارسا  ینب  موق  اب  ناینوعرف  نوعرف و  یسوم و  لباقت 

.تسین نآ  تایصوصخ  زا  ثحب  تصرف  اجنیا  رد  هک  تسا  هدومرف  نایب  ار  تقیقح  نیا  اسر  تاریبغت  اب  نآرق  تسا و  نافعضتسم 

: تسا نینچ  ترخآ  رد  نافعضتسم  ناربکتسم و  يوگتفگ  اما 

َنیذَّلا ُلوُقَی  « » یَش ٍء(5) نِم    ِ هّللا ِباذَع  نِم  اّنَع  َنُونغُم  ُمتنَأ  لَهَف  اعَبَت  مَُکل  اّنُک  ّانِإ  اوُرَبکَتسا  َنیذَِّلل  ءافَعُّضلا  َلاقَف  اعیمَج    ِ هّلل اوُزََرب  «َو 
مُکَءاج ذِإ  َدَعب  يدُهلا  ِنَع  مُکاندَدَص  ُنَحنَأ  اوُفِعُضتسا  َنیذَِّلل  اوُرَبکَتسا  َنیذَّلا  َلاق  َنینِمُؤم  اّنَُکل  ُمتنَأ  الَول  اوُرَبکَتسا  َنیذَِّلل  اوُفِعـُضتسا 

َو «، (6) ادادنَأ َُهل  َلَعَجنَو    ِ هّللِاب َرُفکَن  نَأ  انَنوُُرمأَت  ذِإ  ِراهَّنلا  َلیَّللا و  ُرکَم  َلب  اوُرَبکَتسا  َنیذَِّلل  اوُفِعـُضتسا  َنیذَّلا  َلاق  َنیمِرُجم َو  ُمتنُک  َلب 
ّانِا اوُرَبکَتـسا  َنیذَّلا  َلاق  راّنلا ، َنِم  ابیـصَن  اّنَع  َنُونغُم  ُمتنأ  لَهَف  اعَبَت  مَُکل  اّنُک  ّانإ  اوُرَبکَتـسا  َنیذَِّلل  ْاُؤفَعُّضلا  ُلوُقَیَف  ِراّنلا  ِیف  َنوُّجاحَتَی  ِذا 

«. (7) ِدابِعلا َنیب  َمَکَح  دَق    َ هّللا َّنِا  اهِیف  ٌّلُک 

ندرک هارمگ  رد  ناشیا  زور  بش و  ياهگنرین  نافعضتسم و  رب  ناربکتسم  يرکف  هرطیس  تایآ  نیا  زا 
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21 میهاربا / - 5
ات 33  31 أبس / - 6
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هدوب دوخ  ناربکتسم  ذوفن  ریز  هک  ماوقا  زا  یخرب  یّتح  دوش و  یم  هدافتـسا  نانآ  تردق ) يرترب  يداصتقا و  هرطیـس  رب  هوالع   ) مدرم
ماوقا زا  یخرب  هرابرد  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  ایوگ  دندیزرو و  یم  رابکتـسا  دندرک و  یم  تفلاخم  دوخ  ناربمغیپ  اب  مه  اب  همه  دنا 

ُموَق َتبَّذَک  : » تسا نینچ  نآرق  راتفگ  طول ، موق  دروم  رد  هلمج  زا  دهد ، یم  تبـسن  موق  هب  ار  رفک  نآرق ، ُألَم  ناربکتـسم و  ياج  هب 
«. (3) َنوُرکنُم ٌموَق  مُکَّنِا  َلاق  َنُولَسرُملا  ٍطُول  ُلا  َءاج  اّمَلَف  «، » (2) َنیلَسرُملا ٍطُول  ُموَق  َتبَّذَک  «، » (1) ِرُذُّنِاب ٍطُول 

هب و  دنارب ، دوخ  رود  زا  ار  ارقف  هک  نیا  ای  دشاب و  دنمتورث  نانآ  دننام  مه  ربمغیپ  هک  نانآ  عّقوت  مالـسا و  ربمغیپ  اب  ناربکتـسم  هلباقم 
ربمغیپ زا  هک  یناسک  ّدر  رد  نآرق ، .تسا  هتفرگ  ارف  ار  نآرق  زا  یعیـسو  شخب  اهتوغاط ، نایغط و  زنک و  رثاکت و  زا  داقتنا  یّلُک  روط 

: دیوگ یم  دنک  درط  دوخ  زا  ار  ارقف  ات  دنتساوخ 

یَش ٍء نِم  مِهیلَع  َِکباسِح  نِم  ام  یش ٍء َو  نِم  مِِهباسِح  نِم  َکیَلَع  ام  هَهجَو  نودیُری  ِّیِشَعلاو  ِهَواَدَغلَاب  مُهَّبَر  َنوُعدَی  َنیذَّلا  ِدُرطَت  الَو  »
«. (4) َنیِملاّظلا َنِم  َنوُکَتَف  مُهَدُرطَتَف 

نَم عُِطت  الَو  اینُّدلا  ِهویَحلا  َهَنیز  ُدیُرت  ْمُْهنَع ، َكانیَع  ُدعَت  الَو  ُهَهجَو  َنوُدیُری  ِّیشَعلاو  ِهوادَغلاب  مُهَّبَر  َنوُعدَی  َنیذَّلا  َعَم  َکَسفَن  ِربصا  «َو 
«. (5) اطُُرف ُهُرمَأ  َناک  ٌهیوَه َو  َعَبَّتاَو  انِرکِذ  نَع  ُهَبلَق  انلَفغَأ 

«. (6) یّهَلَت ُهنَع  َتنَأَف  یشخَی  َوُه  یعسَی َو  َكَءاج  نَم  اّمأَو  یّکَّزَی  ّالأ  َکیَلَع  ام  يّدَصَت َو  َُهل  َتنَأَف  ینغَتْسا  ِنَم  اّمَأ  »

ناحلاص زا  دیجمت  دساف و  نایاوشیپ  زا  داقتنا 

تبسن تسا ، هتـسب  راک  هبار  هجهل  تحارـص  هتفرگ و  رظن  رد  ار  لدع  قح و  لادتعا و  يراصن  دوهی و  رابحا  املع و  دروم  رد  نآرق ،
ار نآ  بلاطم  زا  یخرب  ای  دـندرک ، لیوأت  عقاو  فالخ  رب  انعم  ای  فیرحت و  اظفل  ار  ادـخ  باتک  دـیوگ : یم  احیرـص  دـساف  هورگ  هب 

باتک دوخ  شیپ  زا  ای  دننک و  یم  نامتک 

یم ّولغ  نایاوشیپ  قح  رد  مدرم  ای  دنروخ و  یم  مارح  هجو  رب  لطاب و  هبار  مدرم  لاوما  ای  دـنهد و  یم  تبـسن  ادـخ  هب  دنـسیون و  یم 
: دننک یم  توکس  نانآ  دننک و 

«. (8) هِعِضاوَم ِدَعب  نِم  َِملَکلا  َنُوفِّرَُحی  «، » (7) هِعِضاوَم نَع  َِملَکلا  َنُوفَّرَُحی  اوُداه  َنیذَّلا  َنِم  : » ادخ باتک  لیوأت  فیرحت و  هب  عجار 

«. (9) اریثَک نوُفُخت  اهَنودُبت َو  َسیطارَق  هَنُولَعجَت  : » تایآ نامتک  هب  عجار 

تبَتَک اّمِم  مَُهل  ٌلیَوَف  ًالیلَق  انَمَث  ِِهب  اوُرَتشَِیل    ِ هّللاِدنِع نِم  اذـه  َنُولوُقَی  َُّمث  مِهیدـیَِاب  َباتِکلا  نُوُبتکَی  َنیذَِّلل  ٌلیَوَف  : » باتک لعج  هب  عجر 
«. (10) َنُوبِسکَی اّمِم  مَُهل  ٌلیَو  مِهیدیَا َو 
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هّللا ِلیبَس  نَع  نوُّدُصَیَو  ِلِطابلِاب  ِساّنلا  َلاومَا  َنُولُکأََیل  ِنابهُّرلاو  رابحألا  َنِم  اریثَک  َّنِا  اُونَما  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  : » مدرم لام  ندروخ  هب  عجار 
«. (1) ٍمیلَا ٍباذَِعب  مُهرِّشَبَف  ِ 

اُولوُقَت الَو  مُِکنید  ِیف  اُولغَت  ِباتَکلا ال  َلهَأ  ای  «، » (2) ِ هّللا ِنوُد  نِم  ابابرَا  مُهَنابهُرَو  ْمُهَرابخَا  اوِذَـخَِّتا  : » نایاوشیپ ّقح  رد  ّولغ  هب  عجار 
«. (3) ّقَحلا ّالإ    ِ هّللا یَلَع 

یتسود و ِبتارم  يرود و  یکیدزن و  هزادنا  دودح و  ظفح  اب  يراصَن  دوهی و  هب  عجار  یلک  روط  هب  حـلاص و  نایاوشیپ  دروم  رد  اما 
ًهَّدَوَم مَُهبَرفَا  َّنَدِجََتلَو  اوُکَرـشَا  َنیذَّلاَو  َدوُهَیلا  اُونَما  َنیذَِّلل  ًهَوادَـع  ِساّنلا  َّدَـشَا  َّنَدِـجََتل  : » دـیوگ یم  نینچ  ناناملـسم  اب  نانآ  یکیدزن 
يرَت ِلوُسَّرلا  َیلإ  َلِزنُا  ام  اوُعِمَـس  اِذاَو  .َنوُِربکَتـسَی  مُهَّنأ ال  انابهُرَو َو  َنیـسیِّسق  مُهنِم  َّنَِاب  َکـِلذ  يراـصَن  اـّنِا  اُولاـق  َنیذَّلا  اُونَما  َنیذَِّلل 
ًهَفأَر ُهوـُعبَّتا  َنیذَّلا  ِبوـُُلق  ِیف  اـنلَعَجَو  «، » (4) َنیدِـهاّشلا عم  اـنُبتکاَف  اـّنَما  اـنَّبَر  َنُولوُقَی  ِّقَحلا  نِم  اوـُفَرَع  اّـمِم  عمّدـلا  َنِم  ُضیفت  مُهَُنیعَا 

ام اهوُعَدَتبا  ًهِّینابهَر  ًهَمحَرَو َو 

«. (6) َنُولِدعَی ِِهب  ِّقَحلِاب َو  َنوُدهَی  ٌهَُّما  یسُوم  ِموَق  نِم  َو  «، » (5) ِ هّللا ِناوضِر  َءاِغتبا  ِّالا  مِهیَلَع  اهانبَتَک 

ًالماک نانآ ، نایاوشیپ  يراصن و  دوهی و  دروم  رد  نآرق  يور  هنایم  ییوگ و  تقیقح  هجهل و  تحارـص  هدـش  دای  تاـیآ  هب  هجوت  اـب 
نیملـسم نانمـشد  نیرت  تخـس  زا  ناکرـشم  فیدر  رد  دوهی  دـیوگ : یم  تسا  ییوگبیع  داـقتنا و  ياـج  هک  اـجنآ  .دوش  یم  نشور 

هب ای  نامتک و  ای  فیرحت  ار  باتک  ای  دـندروخ و  یم  بیرف  گنرین و  اب  ار  مدرم  لاـم  ناـبهر  راـبحا و  زا  يرایـسب  هک  نیا  دنتـسه و 
.دنهد یم  تبسن  ادخ  هب  غرود 

فیرعت نانابهر  اهـسیّسق و  زا  دناد و  یم  ناناملـسم  هب  مدرم  برقا  ار  يراصن  تسا ، دـیجمت  یـسانش و  قح  هتـسیاش  هک  ییاج  رد  و 
یتمحر تفأر و  حیـسم ، ناوریپ  لد  رد  دوش و  یم  يراج  نانآ  ياهکـشا  دنونـشب  ار  قح  نوچ  دنزرو و  یمن  رابکتـسا  هک  دنک  یم 

.دراذگ یم  هّحص  تسا  هدوب  ریخ  دصق  هب  هک  نانآ  هتخاس  تینابهر  رب  یّتح  دراد و  دوجو 

نارفاک زا  ِنانمشد  اب  ینمشد  ناکین و  اب  یکین 

ریاس ینامسآ و  نایدا  ناوریپ  دروم  رد  ار  يور  هنایم  تلادع و  قح و  دش  هتفگ  هک  روط  نامه  نآرق ،

لاتق نید  هار  رد  امش  اب  هک  نانآ  زا  هورگ  نآ  هب  یکین  زا  ار  امش  دنوادخ  : » دیوگ یم  احیرص  تسا و  هتـشاد  رظن  ّدم  هراومه  راّفک ،
هتخادرپ و لاتق  هب  امش  اب  نید  هار  رد  هک  نانآ  اب  یکین  زا  اهنت  دنک ؛ یمن  عنم  دنا ، هدنارن  نوریب  دوخ  راید  رهش و  زا  ار  امش  هدرکن و 

: دنک یم  عنم  دنا  هدرک  هراوآ  ار  امش 

، َنیطِسقُملا ُّبُِحی    َ هّللا َّنِا  مِهَیِلا  اوُطِـسُقتَو  مُهوُّرَبَت  نَا  مُکِرایِد  نِم  مُکوُجِرُخی  َملَو  ِنیّدلا  ِیف  مُکُوِلتاُقی  َمل  َنیذَّلا  ِنَع    ُ هّللا ُمُکیهنَی  «ال 
نَا مُکِجارِخا  یلَع  اوُرَهاظ  مُکِرایِد َو  نِم  مُکوُجَرخَا  ِنیّدلا و  ِیف  مُکُولَتاق  َنیذَّلا  ِنَع    ُ هّللا ُمُکیهنَی  امَّنِا 
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«. (1) َنوُِملاّظلا ُمُه  َِکئلوُاَف  مُهَّلَوَتَی  نَم  مُهوَّلَوَت َو 

ماما رظن  رد  اهتّیلقا 

نایتشدرز نانآ و  کنیا  هک  يراصن  دوهی و  صوصخب  ینامسآ و  نایدا  ربارب  رد  نآرق  عضوم  دوب  نیا 

یقوقح نانآ  يارب  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  .دنور و  یم  رامش  هب  یبهذم  ّتیلقا  ام  روشک  رد 

.تسا هدش  لئاق 

نیا رد  هدومرف و  يوریپ  نآرق  زا  اقیقد  يو  هک  دوش  نشور  هتکن  نیا  ات  مینک  یم  رورم  هیلع  هّللا  ناوضر  تّما  ماما  نانخـس  رب  ـالاح ،
، اه هبحاصم  رد  .تسا  هتشادن  رود  رظن  زا  ار  يا  هتکن  چیه  صوصخ 

.تسا هتشاد  رظن  نانآ  هب  دوخ  همانتیصو  رد  یتح  اهتّیلقا و  ناربهر  پاپ و  هدنیامن  اب  سامت  اهینارنخس ،

هویـش زا  داقتنا  خـلت و  قیاقح  نایب  زا  هداد ، رارق  دـیکأت  دروم  ار  نانآ  قوقح  تسا و  لـئاق  مارتحا  ناـنآ  يارب  هک  لاـح  نیع  رد  يو 
: حیضوت کنیا  تسا و  هدومرفن  يراددوخ  ناهج  ياهکیلوتاک  ربهر  یحیسم و  ياهتردقربا 

ماما رظن  زا  ایبنا  هار  تدحو 

ایبنا هار  تدحو  تسا ، هتشاد  رارق  ماما  تیانع  دروم  هراومه  نآرق ، زا  يوریپ  رد  هک  یعوضوم  نیلوا 

تموکح لیکشت  یسایس و  لئاسم  دروم  رد  یتح  یلمع  یتدیقع و  لوصا  هّیلک  رد  نانآ  كرتشم  فده  و 

يامنهار رـشب و  يداه  یجنُم و  ار  همه  طخ و  کی  رد  ار  ایبنا  ماما  هک  دـنا  هدینـش  ماما  نابز  زا  اـهراب  اـم  مدرم  ار  بلطم  نیا  .تسا 
: تسا هدمآ  ناشیا  همانتیصو  رد  هلمج  زا  .دنتسناد  یم  ادخ  هب  ناشیا 

، دراد تلاخد  رشب  ندمت  تفرـشیپ و  رد  هک  هتفرـشیپ  ياهتعنـص  تاراکتبا و  تاعارتخا و  اهدروآون ؛ ندمت و  رهاظم  زا  دارم  رگا  ... 
.درک دهاوخن  هدرکن و  تفلاخم  نآ  اب  يدیحوت  بهذم  چیه  مالسا و  هاگ  چیه 

هک دنیوگ  یم  يا  هفرح  نارکفنشور  یضعب  هک  تسا  ینعم  نآ  هب  نّدمت  دّدجت و  زا  دارم  رگا  و  ... 

(2) ...دنفلاخم نآ  اب  القع  نادنمشناد و  ینامسآ و  نایدا  مامت  ...یتح  اشحف ؛ تارکنم و  مامت  رد  يدازآ 

نایدا رگید  مالسا و  هک  مالسا  تسادق  زا  يرادفرط  هنوگ  هب  زیمآ  تنطیش  هنایزوم و  یهاگ  و  ... 

(3) ...ییایند تاماقم  زا  ریذحت  سوفن و  بیذهت  تاّیونعم و  اب  دنراد  راکورس  یهلا 
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تموکح و دنراد و  راک  تایونعم  هب  مالسلا  مهیلع  ایبنا  هک  دوش  یم  هدش و  هتفگ  هچنآ  و  ... 
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يروآ فسأت  هابتشا  مینک ، نینچ  دیاب  زین  ام  دندرک و  یم  زارتحا  نآ  زا  ناگرزب  ایلوا و  ایبنا و  تسا و  دورطم  ییایند  يراد  هتـشررس 
ندرک زاب  یمالسا و  ياهتلم  ندیشک  یهابت  هب  نآ  جیاتن  هک  تسا 

.(1) تسا راوخنوخ  نارگرامعتسا  يارب  هار 

دنشوکب نآ  ققحت  رد  هک  تسا  ناریا  تلم  رب  ...تسا و  نآ  یّقرتم  ماکحا  مالسا و  تسا ، حرطم  یمالسا  تموکح  نیا  رد  هچنآ  ... 
يراکادف ششوک و  نآ  هار  رد  مالسلا  مهیلع  نیّیبنلا  متاخ  ات  مدآ  زا  ماظع  يایبنا  هک  تسا  تابجاو  مامت  سأر  رد  مالـسا  ظفح  هک 

، دنا هدومن  ییاسرفناج  و 

(2) ...هتشادن زاب  گرزب  هیضرف  نیا  زا  ار  نانآ  یعنام  چیه 

دینک یم  هدرک و  راـثن  لاـم  ناـج و  نآ  يارب  دـینک و  یم  لاـبند  دـیتساخ و  اـپب  نآ  يارب  دـهاجم  فیرـش و  تلم  امـش  هک  هچنآ  ... 
تسا يدوصقم  تسا و  يدصقم  نیرتدنمشزرا  نیرتالاب و  نیرتالاو و 

هدیا نآ و  عیسو  ینعم  هب  ّتیهوُلا  بتکم  نآ  دش و  دهاوخ  تسا و  هدش  هضرع  دبا  ات  ناهج  نیا  سپ  زا  لزا و  رد  ملاع  ردص  زا  هک 
، نآ تیاغ  تقلخ و  ساسا  هک  تسا  نآ  عیفر  داعبا  اب  يدیحوت 

تاجرد و ینعم و  مامت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  بتکم  رد  نآ  و  تسا ؛ دوهش  بیغ و  بتارم  تاجرد و  دوجو و  روانهپ  رد 
يایلوا مالسلا و  مهیلع  ماظع  يایبنا  مامت  ششوک  هدش و  یلجتم  داعبا 

لامج لالج و  قلطم و  لامک  هب  یبایهار  تسا و  هدوب  نآ  ققحت  يارب  مهیلع  هّللا  مالس  مظعم 

(3) ...ددرگن رسّیم  نآ  اب  زج  تیاهن  یب 

امـش دـیباین ، ای  ار  نآ  دـیبایب  تسا  زازتها  رد  يونعم  يدام و  ناهج  رـسارس  رد  هک  دـیور  یم  یمچرپ  ریز  رد  دـهاجم  تلم  يا  امش 
ایلوا همه  هک  تسا  هزیگنا  نیا  رد  تسا ، قـلطم  تداعـس  هار  اـتکی  هّللا و  مالـسلا  مهیلع  ءاـیبنا  ماـمت  هار  اـهنت  هـک  دـیور  یمار  یهار 

دنشک یم  شوغآ  هب  نآ  هار  رد  ار  تداهش 

.(4) دنناد یم  لَسَعلا  نم  یلْحَا  ار  خرس  گرم  و 

ماما رظن  زا  نایدا  فیرحت 

هرابرد روتـسد  دنچ  یقیقح ، هن  یمـسا و  ّتیحیـسم  دننام  مالـسا  هک  دوش  روصت  دنامب و  یفخم  مالـسا  ّتیهام  تقیقح و  دـیراذگن 
.(5) درادن اسیلک  اب  یقرف  دجسم  تسا و  قلخ  قح و  نیب  هطبار 

ار ملاظ  دینکب و  تدابع  طقف  هک  دشاب  نیا  شتوعد  هک  دوش  یمن  زگره  مالسلا  هیلع  حیسم  هدش ، خسم  مالـسلا  هیلع  حیـسم  بهذم 
.(6) تسا هدش  خسم  اهنیا  دشاب ، روط  نیا  دناوت  یمن  دوش ؛ یمن  نیا  ناشدوخ ، راک  هب  دیراذگب 
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.هیقف تیالو  هلاسر  زا  لقن  هب  ص 366  رتفد 17 و 20 ، ماما  هار  يوجتسج  رد  - 5
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ترـضح هک  دراد  ناکما  رگم  دندرک ، شتـسرد  نآلا  هک  دشاب  روج  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هک  مهد  یمن  لامتحا  نم 
دندش ثوعبم  اهنیا  .تسا  فلاخم  روز  اب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  دینک ، لوبق  ار  ملظ  هک  دشاب  هداد  میلعت  مالـسلا  هیلع  حیـسم 

.(1) دننک عفر  ار  اهملظ  نیا  هک  نیا  يارب 

هیلع حیسم  بهذم  تسا  ام  تسد  نآلا  هک  نیا  تسا  ام  تسد  الاح  هک  تسا  نآ  مالـسلا  هیلع  حیـسم  بهذم  هک  دننک  یم  لایخ  ایآ 
.(2) تسین مالسلا 

نافعضتسم زا  تیامح  ناربکتسم و  اب  ماما  تخس  دروخرب 

اهتردقربا ناربکتسم و  هب  ردق  نآ  درذگ  یم  وا  مایق  زاغآ  زا  هک  لاس  دنچ  تسیب و  نیا  فرظ  رد  ماما 

تضهن ار  ینیمخ  ماما  تضهن  دیابو  تسین  شرازگ  لباق  اعقاو  هک  تسا  هدرک  هلمح  اکیرما  صوصخب 

تقیقح نیا  ماما  ياه  هتشون  نانخس و  رد  يریس  اب  .تسناد  نیفعضتسم  زا  تیامح  رابکتسا و  هیلع 

: تسا هتشاد  فده  ود  ًهدمع  هک  دوش  یم  راکشآ  ًالماک 

.يدمحم بان  مالسا  يایحا  - 1

.ناربکتسم تسد  زا  ناهج  نافعضتسم  تاجن  - 2

.تسا هتفگ  يزیچ  صوصخ  نیا  رد  هک  نیا  زج  دشابن  ماما  زا  یمایپ  ای  ینارنخس و  چیه  دیاش 

ياملع پاپ و  تیامح  ای  توکـس و  ساسا  رب  ابلاغ  یمالـسا  ای  یحیـسم و  ياهتموکح  اهتلود و  پاپ و  اـب  ماـما  نشخ  دروخرب  یتح 
يرورم اجنیا  رد  کنیا  .دوش  یم  دای  اهنآ  زا  يا  هّمش  ادعب  هک  تسا  اهتردقربا  رگمتـس و  ملاظ و  ياهتلود  زا  یمالـسا  ای  یحیـسم و 

ناونع ناربکتـسم  لابق  رد  نافعـضتسم  زا  تیامح  نآ  رد  راب  دـنچ  هک  تسا  يا  هحفـص  رتمک  اعقاو  هک  مینک  یم  ماـما  همانتیـصو  رب 
.دشاب هدشن 

میرک نآرق  گرزب و  يادخ  نانمشد  هک  نانآ  نانمشد  هک  نیا  هب  دنرختفم  ناهج  نافعضتسم  یمالـسا و  ياهتلم  هکلب  ام  تلم  و  ... 
.(3) دنشک یمن  تسد  دوخ  هناراکتیانج  موش  دصاقم  يارب  یتنایخ  تیانج و  چیه  زا  هک  دنتسه  یناگدنرد  دنزیزع ، مالسا  و 

ینسح نسح و  درگ و  هرود  هشیپ  تیانج  نیا  یندرا  نیـسح  اهنآ  نانمـشد  هک  دنرختفم  ناهج  نافعـضتسم  یمالـسا و  ياهتلم  و  ... 
.(4) دنراکتیانج لیئارسا  اب  روخآ  مه  كرابم 

اـصوصخ ناـنآ  هب  يرازگتمدـخ  رد  دـینادب و  ار  تلم  نیا  ردـق  هک  میاـمن  یم  هیـصوت  ناراکردـنا  تـسد  تـلود و  سلجم و  هـب  و 
مدرم مدرم و  زا  ار  دوخ  دینکن و  راذگورف  ...دنتسه  همه  مَِعن  يایلوا  ام و  نامـشچ  رون  هک  ناگدیدمتـس  نامورحم و  نیفعـضتسم و 

ار دنتسه  دندوب و  زغم  یهت  ینایوگروز  گنهرف و  یب  ینارگلواپچ  هک  ار  یتوغاط  ياهتموکح  دینادب و  دوخ  زا  ار 
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خیرات 8/10/58. رد  دراگلا  روسفرپ  اب  ماما  نخس  رد  ص 374  رتفد 17 و 20 ، ماما  هار  يوجتسج  رد  - 1
خیرات 18/6/43. رد  مظعا  دجسم  رد  ینارنخس  زا  ص 365 ، ماما ، هار  يوجتسج  رد  - 2

ص 93. بالقنا ، هفیحص  - 3
ص94 بالقنا ، هفیحص  - 4

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 459 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) ...دییامن موکحم  هشیمه 

ياهتموکح دیریگب و  وگلا  ناریا  دهاجم  تلم  زا  یمالسا و  يروهمج  تموکح  زا  هک  منک  یم  هیـصوت  یمالـسا  ياهتلم  هب  اما  و  ... 
تساوخ هک  اهتلم  تساوخ  هب  هک  یتروص  رد  ار  دوخ  رئاج 

قرش و هب  هتـسباو  ياهتموکح  ناناملـسم ، یتخبدب  هیام  هک  دیناشنب  دوخ  ياج  هب  تردق  مامت  اب  دنرواین ، دورف  رـس  تسا  ناریا  تلم 
.(2) دنشاب یم  برغ 

ياه هسوسو  اب  قرش  برغ و  هب  هتسویپ  نازاب  تسایس  هک  دیشاب  بقارم  رادیب و  رایشه و  دیاب  ... 

.(3) دنشکن یللملا  نیب  نارگلواپچ  نیا  يوس  هب  ار  امش  یناطیش 

ناـمورحم نافعـضتسم و  ّتیمولظم  ّتیمورحم و  هک  دنـشاب  يا  هقبط  زا  سلجم  يـالکو  روهمج و  سیئر  دیـشاب  هتـشاد  هجوـت  و  ... 
تاّذـل و رد  قرغ  هّفرم و  نانیـشنردص  ناراوـخ و  نیمز  ناراد و  هیامرـس  زا  هن  دنـشاب  ناـنآ  هاـفر  رکف  رد  هدوـمن و  سمل  ار  هعماـج 

.(4) دنمهفب دنناوت  یمن  ار  ناگنهرباپ  ناگنسرگ و  جنر  ّتیمورحم و  یخلت  هک  تاوهش 

نادـنمراک اهامـش و  هک  نآ  رب  هوالع  هک  تسا  نآ  رگید ، ياهرـصع  رد  رـضاح و  رـصع  رد  لوؤسم  يارزو  هب  بناـج  نیا  تیـصو 
اب ...دیشاب  نافعـضتسم  اصوصخ  تلم و  رازگتمدخ  همه  دیاب  تسا و  تلم  لام  دینک  یم  قازترا  نآ  زا  هک  يا  هجدوب  اه  هناخترازو 
.(5) دیدرگ هاتوک  نآ  ریاخذ  روشک و  زا  یهاش  متس  تسد  دش و  لصاح  يزوریپ  هک  دوب  مورحم  تاقبط  اصوصخ  مدرم  ینابیتشپ 

دساف ناربهر  زا  ماما  داقتنا 

دنتسه يدوهی  هک  اهنآ  هن  دننک و  یم  لمع  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  تامیلعت  هب  دنتسه و  یحیـسم  دنتـسه ، یحیـسم  هک  اهنآ  هن 
...تسا دایز  اعّدا  دندش  تیبرت  مالسا  ياهتیبرت  هب  دنتسه  ناملسم  هک  اهنآ  هن  دندش و  تیبرت  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  تیبرت  هب 

حلص ام  هک  دننک  یم  اعّدا  مه  اهنیا  دندرک ، یم  حلص  هب  توعد  ار  مدرم  دنتساوخ و  یم  ناهج  رد  ار  حلص  مه  ایبنا 

.(6) دنک یم  ار  اعدا  نیمه  مه  اکیرما  دراد ، ار  اعدا  نیمه  مه  لیئارسا  ویدار  میبلط ،

هیلع حیـسم  دیاب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  تیناحور  امـش  دننک ، ثول  مدرم  رظن  رد  ار  مالـسلا  هیلع  حیـسم  تسادق  هک  دـندرک  ییاهراک 
نایحیسم و ياملع  هب  شمـشچمالسلا  هیلع  حیـسم  .دیهدب  تاجن  دندرک ، داجیا  امـش  روهمج  ياسؤر  هک  ییانگنت  نیا  زا  ار  مالـسلا 

راتفر روط  نیا  رـشب  اب  هک  ییاهملاظ  نیا  اب  امـش  هک  دنک  یم  هعلاطم  هتخود و  مشچ  مالـسلا  هیلع  حیـسم  تسا ، نشور  اهرـشق  ریاس 
.دینک یم  يراتفر  هچ  دندرک 

ص:256

ص104 بالقنا ، هفیحص  - 1
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ص104 بالقنا ، هفیحص  - 2
ص107 بالقنا ، هفیحص  - 3
ص111 بالقنا ، هفیحص  - 4
ص114 بالقنا ، هفیحص  - 5

یگنهرف 8/6/61 نیلوئسم  عمج  رد  ماما  نانخس  زا  ص 376  ماما ، هار  يوجتسج  رد  - 6
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رد هچنآ  بسح  هب  تسا ؟ هدش  یتبحص  میارج  نیا  هب  عجار  تقو  چیه  امش  ياهاسیلک  رد  ایآ 

هراک هچ  اهنیا  هک  نیا  زا  تسه  عّلطم  پاپ  میتشاد ، هگن  ار  اهناگورگ  نیا  هک  تسا  هدرک  موکحم  ار  ام  پاپ  ياقآ  دوب  اـه  هماـنزور 
هیلع حیسم  نویناحور  تقو  چیه  ایآ  تسا ؟ یناحور  کی  نأش  روخرد  فیعض  تلم  کی  ندرک  موکحم  ایآ  دنتسه ؛ هچ  دنا و  هدوب 

يا هناملاظ  لامعا  نیا  زا  مالسلا 

گرزب تیناحور  ارچ  ...دنا ؟ هدرک  راکنتسا  تسه  هیلع  هّللا  مالس  یسیع  تاروتسد  فالخ  رب  هک 

ملاظ زا  يرادفرط  دنک و  موکحم  ار  اهمولظم  حیسم  گرزب  تیناحور  دیاب  ارچ  دنک ؟ لمع  روط  نیا  اهمولظم  اب  مالـسلا  هیلع  حیـسم 
(1) ...؟ دیامن

هک روط  نآ  تسا  هدش  نیربکتسم  فرط  زا  هک  ییاهینکشراک  هطساوب  فسألا  عم  هدوب  رـشب  نیب  رد  هک  یلوا  زا  يدیحوت  ياهبتکم 
تسا و هدـش  نآ  رد  فیرحت  هداتفا و  ییاه  هفیاط  تسد  هب  هک  هیلع ، هّللا  مالـس  یـسیع  بهذـم  صوصخب  تسا ، هدـشن  هدایپ  دـیاب 

مالسلا هیلع  حیسم  بهذم  هب  ار  دوخ  هک  ینیطالس  نآ  زا  رتدب  و  دنا ، هتفگ  تسینمالسلا  هیلع  حیسم  ترـضح  راوازـس  هک  ییاهزیچ 
، دنک ادیپ  ققحتمالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  تامیلعت  هک  نیا  زا  دندش  عنام  دنا ، هدوبن  یحیسم  دنا و  هتسب 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  اهیمیلک و  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ومالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  لثم  ایبنا  تامیلعت  رگا 
تسه اج  همه  رد  رـشب  همه  يارب  نالا  هک  ییاهیراتفرگ  نیا  درک  یم  ادیپ  ققحت  دنتـساوخ  یم  اهنآ  هک  يروط  نآ  نیملـسم  رد  هلآ 

هب گرزب  ياهتلود  هک  دینیب  یم  امش  نالا  دمآ ، یمن  شیپ 

.(2) دننک یمن  ملاع  رد  هک  اهتیانج  هچ  حیسم  بتکم  هب  باستنا  اب  ّتیحیسم  مسا 

پاپ هدنیامن  اب  ماما  دروخرب 

ره هب  نانآ ، تاجن  صالختـسا و  تهج  گرزب  ناطیـش  ییاکیرما ، ياهـسوساج  يریگ  ناـگورگ  یـسوساج و  هنـال  ریخـست  یپ  رد 
ياهکیلوتاک ربهر  پاپ  هلمج  زا  دش  ّثبشتم  يا  هلیسو  ره  هب  دز و  يرد 

ترضح مارتحا  هب  اما  دوب  هتفریذپن  ار  نارگید  هک  نیا  اب  ماما  داتسرف و  ناریا  هب  ار  دوخ  هدنیامن  وا  درک و  تطاسو  هب  راداو  ار  ناهج 
نیرفآ نآ  رب  نمـشد  تسود و  هک  درک  داریا  ار  یطوـسبم  نانخـس  يو  ربارب  رد  تفریذـپ و  ار  وا  پاـپ  ماـقم  مالـسلا و  هیلع  حیـسم 

: نانخس نآ  زا  يا  همش  کنیا  .دوب  هتفگن  نخس  حیرص  نینچ  پاپ  اب  یسک  دوب  اهنرق  دیاش  هک  دروآ  نابز  رب  یبلاطم  .دنتفگ 

تیناحور ماقم  نکل  متفریذـپ ، یمن  عوضوم  نیا  يارب  دـندوب  هدرک  تاقالم  ياضاقت  يرگید  تاماقم  ساسح  عقوم  نیا  رد  رگا  نم 
دنداتـسرف مایپ  ناشیا  هک  نیا  زا  مدش  مه  لاحـشوخ  اقافتا  .میتفریذپ و  ام  هک  دنراد  یمارتحا  مظعا  پاپ  مالـسلا و  هیلع  حیـسم  تلم 

ناشیا هب  ار  یبلطم  ات  نم  دزن 

: مهدب رکذت 
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خیرات 4/10/58. رد  یحیسم  شیشک  نت  شش  عمج  رد  ماما  نانخس  زا  دعب  هب  زا ص 351  ماما ، هار  يوجتسج  رد  - 1
رد 16/10/58. ناریا  هنمارا  عمج  رد  ماما  نانخس  زا  ص 360 . ماما ، هار  يوجتسج  رد  - 2
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نیا مراد  لیم  هک  تسا  ماهبا  هطقن  کی  اهنآ  ریغ  يراصن و  نیملـسم و  زا  معا  ناهج  فعـضتسم  ياـهتلم  هکلب  اـم ، تلم  نم و  يارب 
راشف اریخا  اکیرما و  صوصخب  رامعتـسا  غوی  ریز  تسا  لاـس  هاـجنپ  هک  ناریا  تیعمج  نویلیم  شوگ 35  مهد : رکذـت  ار  ماهبا  هطقن 

هک يا  هناردـپ  شزاون  .دوب  پاپ  تیناحور  ماقم  زا  یـشزاون  راظتنا  رد  ایند ، نیفعـضتسم  نینچمه  دنتـسه و  رتراک  ياقآ  صوصخم 
ملظ اهنیا  هب  هک  نیربکتسم  هب  تبسن  دنکب و  نیفعضتسم  لاح  زا  راسفتسا  لقاال 

ياه هتشک  میداد ، هتشک  لاس  هاجنپ  ام  ...دشاب  هدرک  يرگیجنایم  دشاب و  هداد  يرادشه  دنا  هدرک 

دنک ینابیتشپ  فعضتسم  تلم  نیا  زا  هک  دنداتفین  نیا  رکف  هب  پاپ  ياقآ  ...یناسنا و  ریغ  ياهسبح  میدوب ، سبح  رد  یعمج و  هتـسد 
.دنرادرب تلم  رس  زا  تسد  ناشیا  هک  دنک  يرگیجنایم  لقاال  ای  و 

نآ رد  هک  ار  يرفن  دنچ  دنتفر و  دـنا ، هدوب  جـنر  تحت  راشف و  تحت  ینالوط  ياهلاس  هک  ام  ياهناوج  ام و  تلم  زورما  هک  دـش  هچ 
دض رب  یسوساج  هئطوت و  لماع  دندرب و  یم  رسب  یسوساج  هنال 

...تسا دایز  رما  نیا  دهاوش  نیارق و  .دنتفرگ  هقطنم ، دض  رب  هکلب  دندوب و  ام  تلم 

نآ هتـساخرب و  میرم  هرهاط  هقیدص  زا  يرادـفرط  مالـسلا و  هیلع  حیـسم  يرادـفرط  هب  میرک  نآرق  دـناد  یم  هک  یحیـسم  تیناحور 
هیلع حیسم  یـسیع  زا  يرادفرط  روط  نیا  درک و  بیذکت  تحارـص  اب  دنناد ، یم  هرهطم  هرهاط  نآ  هب  تبـسن  عقاو  فالخ  هک  يزیچ 

مالـسا هک  یلاـح  نیع  رد  تسا ، هدـش  نآرق  رد  يراـصن  نیـسیّدق  ناـنابهر و  يراـصن و  ياـملع  زا  يرادـفرط  زاـب  هدرک و  مالـسلا 
پاپ لاثما  همغن  مه  تقو  کـی  ار  اـم  شوگ  هک  میتشاد  لـیم  اـم  تسا ، هدرک  یحیـسم  ياـملع  مالـسلا و  هیلع  حیـسم  زا  يرادـفرط 

...دهدب شزاون 

تلم کی  نیب  ام  دـنوش  یم  هطـساو  ارچ  پاپ  ياقآ  نکل  دـنکب ، ار  راک  نیا  دـیاب  وا  ...میرادـن  یبجعت  رتراک  ندرک  اپ  تسد و  زاام 
(1) ...؟ دنک فشک  تسا  هدش  وا  رب  هک  ار  ییاهملظ  زا  يرادقم  دهاوخ  یم  هک  مولظم 

ماما نخس  رد  اهتّیلقا  قوقح 

ياه هبحاصم  یط  ماما ، میوش : یم  روآدای  اهتّیلقا  دروم  رد  ار  ماما  تارظن  زا  يا  همش  نایاپ ، رد  کنیا 

: دندومرف دش  یم  لاؤس  اهتّیلقا  قوقح  زا  هک  ناریا  رد  هچ  سیراپ و  رد  هچ  فلتخم 

هک ناشدوخ  یعیبط  قوقح  زا  دیاب  زین  نانآ  تسا ، هداد  يدازآ  یبهذـم  ياهتّیلقا  هب  یکلـسم  ره  زا  شیب  ینید و  ره  زا  شیب  مالـسا 
هب ام  دنوش ، دنم  هرهب  تسا  هداد  رارق  اهناسنا  همه  يارب  دنوادخ 

.(2) مینک یم  يرادهگن  نانآ  زا  هجو  نیرتهب 
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.دعب هب  ص 247  رتفد 17 ، ماما ، هار  يوجتسج  رد  - 1
رد 16/8/57. يدنه  راگن  همانزور  خساپ  رد  دعب  هب  زا ص 380  ماما ، هار  يوجتسج  رد  - 2
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(1) ...میتسه لئاق  ار  تامارتحا  نیرتشیب  نارگید  دیاقع  هب  تبسن  انئمطم  ام 

.(2) دش دهاوخ  هداد  اهنآ  قوقح  دنراد و  قوقح  مارتحا و  مالسا  رد  یبهذم  ياهتیلقا 

ماما همانتیصو  رد  اهتیلقا 

: دیامن یم  هیصوت  دوخ  نید  هب  يدنبیاپ  هب  ار  نانآ  تسا و  هدرکن  شومارف  ار  اهنآ  قوقح  اهتیلقا و  دوخ  همان  تیصو  رد  ماما 

هب دهعتم  صاخشا  زا  ار  دوخ  يالکو  دنریگب و  تربع  يولهپ  میژر  ياه  هرود  زا  هک  منک  یم  تیصو  یمـسر  یبهذم  ياهتیلقا  هب  و 
یطاقتلا یفارحنا و  يداحلا و  ياهبتکم  هب  شیارگ  نودب  راوخناهج و  ياهتردق  هب  هتـسباو  ریغ  یمالـسا و  يروهمج  دوخ و  بهذم 

.(3) دنیامن باختنا 

ناریا یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  رد  اهتیلقا  قوقح 

مـسارم ماجنا  رد  نوناق  دودـح  رد  هک  دـنوش  یم  هتخانـش  ینید  ياهتیلقا  اهنت  یحیـسم  یمیلک و  یتشدرز ، نایناریا  مهدزیـس : لـصا 
قبط رب  ینید  تامیلعت  هّیصخش و  لاوحا  رد  دندازآ و  دوخ  ینید 

.دننک یم  لمع  دوخ  نییآ 

: هفیرش هیآ  مکح  هب  مهدراهچ : لصا 

ُّبَُحی   َ هّللا َّنِا  ْمِْـهَیِلا  اوُطِـسُْقت  ْمُهوُّرَبَـت َو  ْنَا  ْمُکِراـیِد  ْنـِم  ْمُکْوُـجِرُْخی  ْمـَل  نیّدـلایف َو  ْمُکُْوِلتاـُقی  ْمـَل  َنـْیِذَّلا  ِنَـع    ُ هـّللا ُمُـک  اـْهنَی  ـال  »
«(4) َنیطِسْقُْملا

لمع یمالـسا  لدـع  طسق و  هنـسح و  قالخا  اب  ناملـسم  ریغ  دارفا  هب  تبـسن  دـنفظوم  ناناملـسم  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  تلود 
ناریا یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  ّدـض  رب  هک  دراد  رابتعا  یناسک  قح  رد  لصا  نیا  .دـننک  تیاعر  ار  نانآ  یناسنا  قوقح  دـنیامن و 

.دننکن مادقا  هئطوت و 

هدـنیامن و کی  اعومجم  ینادـلک  يروشآ و  نایحیـسم  هدـنیامن و  کـی  مادـک  ره  ناـیمیلک  ناـیتشدرز و  مراـهچ : تصـش و  لـصا 
باختنا هدنیامن  کی  مادک  ره  لامش  بونج و  ینمرا  نایحیسم 

کی یفاضا ، رفن  رازه  هاجنپ  دـصکی و  ره  يازا  هب  لاـس  هد  ره  زا  سپ  اـهتّیلقا  زا  کـی  ره  ِّتیعمج  شیازفا  تروص  رد  دـننک و  یم 
.ارخآ ًالوأ و  هّللدمحلاو  .تشاد  دنهاوخ  یفاضا  هدنیامن 

.درک دنهاوخ  دای  دوخ  ینامسآ  باتک  رکذ  اب  ار  دنگوس  نیا  ینید  ياهتّیلقا  ناگدنیامن  متفه : تصش و  لصا 
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خیرات 22/7/57. رد  وراکیف ، راگنربخ  خساپ  رد  ص 376  ماما ، هار  يوجتسج  رد  - 1
ینارنخس 9/1/58 زا  ص 392 . ماما ، هار  يوجتسج  رد  - 2

ص 110. بالقنا ، هفیحص  - 3
.8 هنحتمم /  - 4
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تسا یمالسا  هفیظو  کی  مالسا  ناهج  عاضوا  زا  عالطا  . 19

روما و هب  مامتها  « (1) ٍملسِمب سیلف  نیملـسملا  ِرومُاب  ُّمَتهَی  حَبـصا ال  نَم  : » دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ینارون  نخس 
ندوبن ناملـسم  اب  فدارم  مزالم و  ار  نآ  ِكرت  هک  هتـسناد  یمتح  ضرف و  ّدـح  نآ  ات  یناملـسم  ره  رب  ار  اهناملـسم  لئاسم  نوؤش و 

بئاصم و مالآ و  زا  یمالسا و  ياهتلم  زا  دوخ و  ناملسم  نارهاوخ  ناردارب و  تیعضو  زا  عالطا  یب  درد و  یب  ياهنامسلم  .دناد  یم 
ناشمان افرص  نانآ  ياهیراتفرگ 

یمن بوسحم  مالـسا  تما  زا  يرثؤم  هدـنز و  وضع  تقیقح  رد  اما  دـننک  لـمع  مه  دوخ  يدرف  فیاـظو  هب  دـنچ  ره  تسا  ناملـسم 
.دنوش

هیـضرف نینچ  دوجو  زا  اهناملـسم  ابلاغ  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رتمهم  اما  تسا ، هعجاف  کی  تبیـصم و  کی  دوخ  یعـالطا  یب  نیا  هتبلا 
.دنیامن ساسحا  تیلوؤسم  دوخ  يارب  ات  دنربخ  یب  مالسا ، تعیرش  رد  یهلا 

هعماـج رد  شیاهتّیـصاخ ، مزاوـل و  راـثآ و  همه  اـب  تقیقح  نیا  دـیاب  سپ  تسه -  هک  تسا -  ینیع  تقیقح  کـی  مالـسا  رگا  یلب 
مالسا  » هیلع هّللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  هتفگ  هب  انب  و  نیتسار » مالـسا   » ات دنک  ادیپ  ینیع  قّقحت  اهناملـسم  درف  درف  دوجو  رد  یمالـسا و 

.دوشب يدمحم » بان 

، انامه شقیداصم  نیرتنشور  رتهب ، ریبعت  هب  ای  و  شا ، هدمع  فده  نیملسم  روما  هب  مامتها  املسم 

ات تسا ، ناناملـسم  زا  اهـصقن  اهدوبمک و  ندودز  اهـضرم و  اهرقف و  اهمتـس ، اهملظ و  اهتیمورحم ، عفر  ندـناسر و  يراـی  ترـصن و 
رگید ثیدح  رد  هک  رترب  تما  ینعی  یمالسا  بولطم  تما  حطس  هب  دسرب 

و یعامتجا ، يدرف و  هافر  يداصتقا ، یقالخا ، یگنهرف  ظاحل  زا  اهناملـسم  دیاب  یلب  هیلع .» یلُعیال  ولعی و  مالـسالا  : » تسا هدـش  نایب 
ّتینیع « (2) ًالیبَس َنینِمؤُملا  یَلَع  َنیِرفاکِلل  هّللا  َلَعجَی  َنل  َو   » یلاعت يادخ  راتفگ  ات  دنـشاب  رترب  تلم  تما و  یـسایس  ظاحل  زا  املـسم 

.دنک ادیپ 

ص:260

یفاک 2/163 لوصا  - 1
141 ءاسن / هروس  - 2
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تسا یموس  رما  رب  فقوتم  نانآ  هب  ندناسر  يرای  نیملسم و  روما  هب  مامتها  ینعی  رما : ود  نیا  لاح ،

.تسا نانآ  ّتیعضو  زا  لماک  عالطا  اهناملسم و  تفرعم  ییاسانش و  نآ ، و 

نیملـسم داحآ  تسا و  یعامتجا  هضیرف  بجاو و  کی  دوخ  دشاب ، هک  مه  بجاو  همدـقم  باب  زا  ولو  نیملـسم ، لاح  زا  عالطا  یلب ،
هقبط چیه  و  دنکیرش ، یهلا  فیلکت  نیا  رد  همه  ناملسم  ياهتلم  دارفا و  لهاج و  ملاع و  ّتیعر و  ماما و  موکحم و  مکاح و  زا  معا 

.یتاذ بجاو  هن  يریغ  یمدقم و  بجاو  کی  اما  .ییافک  هن  تسا  ینیع  بجاو  کی  حالطصا  هب  دنتسین و  ینثتسم  نآ  زا  یفنص  و 

روما هب  مامتها   ) راکشآ زراب و  قیداصم  زا  دوخ  ناناملسم ، تیعضو  زا  عالطا  تفگ : ناوت  یم  هکلب 

، نیاربانب .دوش  یم  هدرمش  مامتها  زین ، نآ  یلمع  لحارم  هکلب  تسین  یبلق  ینطاب و  فیلکت  کی  افرـص  مامتها  اریز  .تسا  نیملـسم )
روط نامه  دراد  مه  لیصا  یتاذ و  بوجو  يریغ ) یمّدقم و  دوجو   ) رب هوالع 

.دراد مه  ینیع  بوجو  یئافک ، بوجو  رب  هوالع  هک 

دوجو زا  یتح  هکلب  ناشیا ، لاح  زا  هک  یلاح  رد  میزروب ، ماـمتها  اـهنآ  روما  هب  میـسرب و  اهناملـسم  لد  ِدرد  هب  میناوت  یم  روطچ  اـم 
؟ میشاب هتشادن  ربخ  ناشیا ، ییایفارغج  هقطنم  ناکم و  اج و  نانآ و 

، مالسا ناهج  تخانش  ینعی  هلأسم  نیا  هب  ما ، هتشون  هک  یتالاقم  یملق و  راثآ  ردو  دوخ  رمع  رد  نم 

یمالسا روشک  دنچ  هب  یملع  هلاسکی  رفس  کی  شیپ ، لاس  دودح 22  رد  مناد ، یم  هانگ  ار  نآ  زا  تلفغ  مهد و  یم  هداد و  ّتیمها 
زا شرازگ   » ناونع هب  ار  دوخ  رفس  شرازگ  مدرک و  رصم  رت  ینالوط  همه  زا  و  برغم ، ریازجلا ، ندرا ، هیروس ، هیکرت ، دننام  یبرع  و 

، لسلسم یتالاقم  ّیط  یبرع » یمالسا و  روشک  دنچ 

زا یخرب  رد  تکرــش  یلاوـتم و  ياهرفــس  رد  زین  نآ  زا  سپ  و  متــشون ، دهــشم  یمالــسا  فراـعمو  تاـیهلا  هدکــشناد  هـّلجم  رد 
هب ولو  دوخ  دیدزاب  دروم  روشک  ّتیعضو  زا  مدرک  یم  یعس  یملع  ياهسنارفنک 

.مسیونب یبلطم  راصتخا 

ات دوش  یم  زاغآ  شیکمه  نطومه و  يرهـشمه و  هیاسمه و  هداوناخ و  زا  هک  تسا ، هفیظو  کی  اهناملـسم  ّتیعـضو  زا  عالطا  یلب ،
.یمالسا رگید  بهاذم  اهروشک و  اهتّلم و  هب  دسرب 

امک درب ، یم  نیب  زا  ار  اهناملـسم  نایم  دوجوم  ياهینیبدب  زا  يرایـسب  هک  دراد  ربرد  ار  هجیتن  نیا  صوصخب  رگید ، بهاذم  زا  عالطا 
، یمالسا ياهتلم  ياهمتس  اهیماکان و  اهتیمورحم و  زا  عالطا  هک  نیا 

هب یناسر  کمک  رکف  هب  دزیگنا و  یمرب  شیوخ  ناملسم  نارهاوخ  ناردارب و  دوس  هب  ار  اهناملسم  فطاوع 
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.دزادنا یم  نانآ 

یمالسا هدید  تبیصم  ياهتّلم  اب  يدردمه  نیمه  ناریا  یمالسا  دنمهوکش  بالقنا  شزرا  اب  رایسب  ياهدروآ  تسد  اهتنس و  زا  یکی 
زاربا نانآ ، هب  تبسن  هک  تسا ، ام  مدرم  مرگ  تاساسحا  نیمه  و 

و لیبق ، نیا  زا  یتارهاظت  نیوگزره و  ینـسوب و  مدرم  رطاخب  ام  ّتلم  ینویلم  ییامیپ  هار  سدـق و  زور  هنالاس  تارهاـظت  دـنراد ، یم 
راذگناینب رطاخ  نیمه  هب  .دجنگ و  یم  هلوقم  نیمه  رد  نیطسلف  هضافتنا  زا  عافد  سنارفنک  لیبق  زا  ییاهسنارفنک  يرازگرب  نینچمه 

هّللا ناوضر  ینیمخ  ماما  ترضح  یمالسا  يروهمج 
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یناهج ثداوح  ینعی  هلأسم  نیا  هب  یمالسا  يروهمج  نادرمتلود  بالقنا و  ربهر  زین  هیلع و  یلاعت 

ّتیمها رایسب  ناهج ، ناناملسم  اب  يدردمه  و  ثداوح ، نآ  نایرج  رد  مدرم  نداد  رارق  مالسا و 

.دنهد یم  هداد و 

یهاوخن یهاوخ  دوش و  یمن  دودحم  ام  روشک  يراوید  راهچ  هب  تارهاظت  لیبق  نیا  دسر ، یم  رظن  هب 

ریاس هدرک و  زاب  ار  دوخ  ياج  مالـسا ، ناـهج  رد  کـنیا  سدـق  زور  هکنیا  اـمک  دـیامن ، یم  تیارـس  یمالـسا  ياـهروشک  ریاـس  هب 
ناریا رد  دوخ  نارهاوخ  ناردارب و  اب  دـنهد ، یم  هزاجا  اهنآ  رب  مکاح  ياهتلود  دـنراد و  تردـق  هک  يّدـح  اـت  لاـس ، ره  ناناملـسم ،

.دنهد یم  ناشن  یماگمه 

اهناملسم دید  دیاب  تسا  هضیرف  کی  یمّدقم ) ای  یتاذ  بجاو   ) ناونع هب  دش  هتفگ  هک  روطنامه  ناناملـسم  لاح  زا  عالطا  رگا  يراب ،
املـسم هک  تسا  نیوگزره  ینـسوب و  هلأسم  نیمه  تلفغ  نیا  هنومن  کی  دنتـسه ؟ هدوب و  لفاغ  ّدح  هچ  ات  یمالـسا ، فیلکت  نیا  زا 

دارفا زجب  هعجاف ، نیا  ندش  حرطم  زا  لبق 

اپورا فان  رد  یمالسا  عمتجم  نینچ  دوجو  زا  اهناملسم  ابلاغ  نانادیفارغج ، زا  یخرب  سانش و  هفیظو  نادنمـشناد  املع و  زا  يدودعم 
ياهبرص ینعی  بصعتم : داژن  ود  بیقر و  یحیسم  هورگ  ود  يوس  زا  هک  ییاهدیدهت  تارطاخم و  زا  یلوا  قیرط  هب  و  دنتـشادن ، ربخ 

.دندوب عالطا  یب  تسا ، خیرات  نامولظم  نیا  هجوتم  کیلوتاک ، ياهتاوارک  و  سکودترا ،

اـملع و ریگنماد  لّوا  هجرد  رد  نآ  تیلوؤـسم  اـعبط  تسا و  یندوشخباـن  یهاـنگ  تلفغ ، یعـالطا و  یب  نیا  میتـفگ ، هـک  روطناـمه 
مالسا ناهج  زا  يربخ  یب  رد  دوخ  نانآ  زا  يرایسب  دیاش  هنافـسأتم  هک  تسا ، یمالـسا  عماوج  نایاورنامرف  نامکاح و  نادنمـشناد و 

.دنناد یمن  دوخ  يارب  يریصقت  روصق و  مه  ار  يربخ  یب  نیا  و  دنرب ، یم  رس  هب 

هب یمالسا ، خیراوت  راثآ و  رد  ریس  يوبن و  ّتنس  یهلا و  باتک  هعلاطم  زا  هک  نیا  ياج  هب  یبهذم ، نایاوشیپ  املع و  ینعی  لّوا  هتـسد 
فالتخا لئاسم  هب  رتشیب  یبناج و  یعرف و  لئاسم  هب  ار  دوخ  تقو  دـننک ، هاگآ  نآ  زا  ار  ناناملـسم  دـنربب و  یپ  یتایح  هفیظو  نینچ 

هک یسک  دننام  انیع  دننک ، یم  فرص  هدنام ، ياج  هب  ام  يارب  ناینیشیپ  زا  هک  اهینیبدب  اهینمـشد و  تابّـصعت و  ندرک  هدنز  زیگنارب و 
لوصا رب  ار  یلامجا ، ملع  عورف  ای  .دهدب  نخس  داد  دنارذگب و  ار  دوخ  زور  بش و  زامن ، تاّیکش  هراب  رد  اّما  دناوخن  زامن 

.دهد حیجرت  نید  یعطق  تامّلسم  یلیصفت و  تامولعم 

هاج و رکف  هب  دـنراد و  شیوخ  روخآ  رد  رـس  ابلاغ  تسا ، مولعم  ناشلاح  هک  ناملـسم  نادرمتلود  ناـمکاح و  ینعی  مّود ، هتـسد  اـما 
یمن يزیچ  مالسا  زا  نانآ ، زا  يرایسب  هنافـسأتم  .درب  یم  باوخ  نانچمه  ار  نانآ  دربب  بآ  ار  مالـسا  يایند  رگا  دنتـسه  دوخ  لالج 

دنراذگ یمن  یمالسا  ثداوح  نایرج  رد  ار  مدرم  اهنت  هن  دنا ، هدرکن  زاب  ییاج  دوخ  یتموکح  ياه  همانرب  رد  مالـسا ، يارب  و  دنناد ،
.دننک یم  مه  يریگولج  زیگنارب  تاساسحا  ثداوح  رشن  زا  ادمع  هک 
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رگید نیوگزره و  ینسوب و  هعجاف  یتح  ای  ریمشک  ای  لیئارسا  نیطسلف و  ثداوح  دینکن  رکف  امش 
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نالوؤسم بـالقنا و  ربهر  ناـبز  زا  دوش و  یم  حرطم  اـم  یهورگ  ياـه  هناـسر  ناریا و  رد  هک  یغاد  نیمه  هب  مالـسا  ناـهج  لـئاسم 
، ددرگ یم  لابند  تیّدج  هب  ام  هجراخ  ترازو  يوس  زا  و  دوش ، یم  هدینش  ام  روشک 

تردق ربا  راشف  تحت  یمالسا  ياهتلود  زا  يرایسب  ریخ ، .تسا  حرطم  یمالسا  رگید  ياهروشک  رد 

لئاسم ندرک  حرطم  اب  راوخ ، هریج  يرابرد و  ناملاع  رودزم و  هتسباو و  نارکفنشور  زا  هدافتسا  اب  رگرامعتسا و  ياهتلود  اکیرمآ و 
نیا هب  دنراد و  یم  زاب  نیملسم  روما  هب  مامتها  زا  یمالسا و  ثداوح  زا  عالطا  ینعی  مهم  رما  نیا  زا  ار  دوخ  مدرم  رگید ، ّتیمها  یب 

.دنراد رارصا  نآ  رب  دننک و  یم  کمک  یمومع  تلفغ 

یلب .دـش  عنام  ام  تلود  مینک  عمج  هناـعا  نیوگزره  ینـسوب و  يارب  میتساوخ  یم  تفگ : نم  هب  یمالـسا  ياـهروشک  زا  یکی  یتفم 
یم يّدج  رطخ  دوخ  ماقم  تسایر و  تخت و  جات و  يارب  ار  ناناملسم  يرادیب  نامکاح ، نآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  تقیقح  کی  نیا 

.دنناد

مد زا  يریذـپریثأت  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  زا  ماهلا  اب  ناهج  ناناملـسم  هک  یلعف ، ّتیعـضو  رد  صوصخب  نانارمکح ، زا  شامق  نیا 
، ناهج ياهتردقربا  اب  رگیدکی و  اب  هراومه  دنسانش ، زاب  ار  دوخ  دنبایزاب و  ار  شیوخ  يرایـشه  يرادیب و  ات  دنور  یم  ماما ، يوسیع 
هب هتـسب  ياهرد  تشپ  رگیدـکی ، اب  دـنزرل ، یم  دوخ  هب  یمالـسا » هوحـص   » اهبرع ریبعت  هب  اـی  مالـسا ، تکرح  شزیخ  هنمیه و  زا  هک 

، نانزو نادرم  ناریپ و  ناناوج و  بیهن  اب  ار  دوخ  یجیردت  تموکح  نتفر  تسد  زا  هراچ  و  دننیـشن ، یم  ینیچ  هئطوت  یئوج و  هراچ 
.دنیوج یم  شیوخ  نایلاوم  ناراطقمه و  زا  میتسه  دهاش  ار  نآ  ینادیم  روش  رپ  تاعامتجا  ینابایخ و  ياه  هنحص  زور  ره  هک 

دندوبن لئاق  شزرا  يزیشپ  مالسا  ناهج  يارب  هک  نانآ  يرابرد ، ناملاع  نادرمتلود و  شامق  نیا  یلب 

جرخ هب  ار  مامتها  تیاهن  نیملسم  روما  هب  تبسن  دنا و  هدش  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  کنیا  دنتـشذگ ، یم  ثداوح  رانک  زا  انتعا  یب  و 
هلعـش ندرک  شوماخ  نیملـسم و  يرادیب  راثآ  وحم  نآ و  زا  يریگولج  هزیگنا  هب  هکلب  فیلکت ، هب  لمع  روظنم  هب  هن  اما  دـنهد ، یم 

.نآ هدنزوس 

یئارگلوصا  » ار يرادـیب  نیا  مان  .دنناتـسادمه  نآ  رطخ  رب  همه  اـما  دـشیدنا ، یم  يا  هراـچ  دـنز و  یم  یفرح  سک  ره  باـب  نیا  رد 
.دنراد هوکش  نآ  زا  دنا و  هدراذگ  یمالسا »

مالسا عون  کی  زا  درادنپ و  یم  مالسا  ناهج  بطق  ار  دوخ  هک  یبرع ، دنمتورث  تلود  نایم ، نیا  رد 

یم غیلبت  ار  یئاکیرمآ » ِمالـسا   » لحار ماما  لوق  هب  دـنز و  یم  مد  اهتعدـب  اهگرب و  خاش و  زا  يراع  ناشدوخ  لوق  هب  ّتیـصاخ و  یب 
عماوج رد  یتح  مالسا و  ناهج  رسارس  ردامئاد  تسا و  هدش  يدّمحم » بان  مالسا   » ای یمالـسا  ییارگلوصا  اب  هزرابم  رادمچرپ  دنک ،

هک یئوبو  گـنر  یب  مالـسا  ناـمه  جاور  ار  یئارگلوـصا  اـب  هزراـبم  هارو  دـنک  یم  یفرعم  نیتـسار » مالـسا   » ار دوـخ  مالـسا  یبرغ ،
.دناد یم  دشک  یم  شودب  ار  شمچرپ 

حالطصا هب  ياهسنارفنک  زا  یکی  رد  هّکم  یمالسالا » ملاعلا  هطبار   » ّلک ریبد  هک  دوب  هدمآ  رابخا  رد 
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زا یفرح  نینچ  .تسا  ّتیباهو  رشن  انامه  یمالسا ، یئارگلوصا  زا  يریگولج  هار  دوب : هتفگ  یمالسا 
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يارب هکلب  تسا  اهناملسم  يرایشه  يرادیب و  يارب  هن  هطبار  نیا  هک  تسا  یمالـسالا » ملاعلا  هطبار   » فّرعم تقیقح  رد  یماقم  نانچ 
ییارآ فص  تهج  اب  ات  تسا  نیملسم  لئاسم  هب  انتعا  یب  درد و  یب  یمالسا  ياهتلود  ناناملسم و  نایم  هطبار  داجیا  ندرک و  باوخ 

هتساخاپب رادیب و  ناناملسم  ربارب  رد 

.دنوش ناتسادمه 

ثحب هجیتن 

هب لماع  هاگآ ، بلط ، حالـصا  یبالقنا ، دـنمدرد ، ناناملـسم  فص  دـنراد : رارق  مه  لابق  رد  فص  ود  نونکا  مه  مالـسا ، ناـهج  رد 
، تیصاخ یب  درد ، یب  ناناملسم  فص  و  اه ، هئطوت  يرگاشفا  اهناملسم و  عضو  زا  عالطا  رادفرط  و  نیملسم » روما  هب  مامتها   » هفیظو

.دننیب یم  كرادت  مالسا  يارب  ناربکتسم  هک  یئاه  هئطوت  زا  يربخ  یب  نیملسم و  يرادیب  مدع  رادفرط  هاگآان و  بلط و  هافر 

یبالقنا و مالسا  رادمچرپ  هک  مینک  فارتعا  میراچان  میسانش  زاب  مه  زا  ار  فص  ود  نیا  رگا  لاح ،

ناناملسم يارب  یمالـسا ، ناریا  کنیا  .تسا  نآ  رایـشه  ربهر  ناریا و  یمالـسا  يروهمج  انامه  نیملـسم ، يرایـشه  يرادیب و  بلاط 
.تسا هتفرگ  هدهع  هب  ار  ناناملسم  ندرک  رادیب  تلاسر  دنک  تلاخد  رگید  ياهروشک  روما  رد  هک  نیا  نودب  تسا و  وگلا  ایند 

هدننک باوخ  مارم  هک  دندرد  یب  هفرم و  یتفن  نادرمتلود  نامه  یئاکیرمآ  مالسا  رادمچرپ  هک  یلاح  رد 

ناهج برغ  قرش و  رد  یمالسا  تکرح  مایق و  ره  رد  و  دنهد ، یم  جاور  ار  ّتیباه  ّتیصاخ و  یب  و 

لباقم فص  رد  اکیرمآ و  تردـقربا  راـنک  رد  دوخ ، یتفن  ياـهرالد  اـب  ناـنآ  دوش ، یم  هدـید  ناـنآ  ياـپ  ّدر  رفک ، ناـهج  مالـسا و 
.دنهدب تسکش  ار  لوا  فص  ات  دنشوک  یم  هداتسیا و 

ُهَرُون َِّمُتی  نأ  ِّالا  هّللا  َیبأی  مهِهاوفِأب و  هّللا  َرون  اُوئِفُطی  نأ  َنوُدیُری  : » دوب دنهاوخ  ماکان  شالت  نیا  رد  هک  دهد  یم  دیون  ام  هب  نآرق  اما 
«. (1) نوُِرفاکلا َهِرَک  َولَو 

نا .دندرگ  زوریپ  ات  دنزاس  یثنخ  ار  بیقر  فص  ياه  هئطوت  دننک و  عافد  دوخ  فص  زا  هک  تسا  هاگآ  ناناملـسم  هفیظو  نیا  کنیا 
.هّللاءاش
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نآ تالکشم  مالسا و  ناهج  . 20

ياههاگدید مینکفیب و  رظن  مالسا  ناهج  هب  یلک ، یسررب  کی  یلامجا و  رظن  کی  اب  دشاب  رارق  رگا 

میـسرت نآ  زا  یلک  عماج و  یفیرعت  تسخن ، میتسه  راـچان  مینک  یباـیزرا  ار  نآ  روآ  سأـی  زیمآ و  ماـهبا  اـی  ازدـیما و  شخبدـیون و 
: مییامن

مالسا ناهج 

الا هلا  ال   » هدنیوگ همه  دنناوخ و  یم  زامن  هلبق  کی  يوس  هب  دنراد و  ناملسم  مان  هک  یمدرم  اهنویلیم  زا  تسا  ترابع  مالـسا ، ناهج 
یم یگدنز  اقیرفا  اپورا و  ایسآ ، هراق  هس  زا  هدرتسگ  یـشخب  روانهپ و  ینیمزرـس  رد  هک  ییاه  هدوت  .دنتـسه  هّللا » لوسر  دّمحم  هّللا ،

.دننک

و میهدب -  دـیاب  هک  میهدـب -  شرتسگ  ار  دوخ  رظن  تسا  ناناملـسم  تیرثکا  نطوم  یلـصا و  نکـسم  هک  هراق  هس  نیا  زا  رگا  لاح ،
نآ رب  هوالع  اعبط  میریگب ، رظن  رد  یمالـسا ، هدـیقع  شیارگ و  رد  ندوب و  ناملـسم  رد  ناشکارتشا  رطاخ  هب  ار  ملاع  ناناملـسم  لک 

عوضوم دوخ  دننک و  یم  دای  هیمالسالا ) تایلاجلا   ) مان هب  نانآ  زا  ًالعف  اهبرع  هک  ار -  ناهج  هراق  جنپ  رد  هدنکارپ  ياهتیلقا  تیرثکا ،
نویلیم دصیس  تسیود  درایلیم و  کی  هب  کیدزن  یتیعمج  .دش و  دهاوخ  لماش  تسا -  هدوب  یمالسا  یللملا  نیب  هرگنک  دنچ  ثحب 

.تفرگ دهاوخ  ربرد  ار  نت 

ناوریپ زا  سپ  ارهاظ  رامـش ، رظن  زا  دـنهد ، یم  لیکـشت  ار  نیمز  طیـسب  ِنانکاس  مراهچ  کی  هب  بیرق  دـیاش  هک  هوبنا ، تیعمج  نیا 
، نانآ دـنوش ، یم  هدرمـش  ناهج  رد  دوجوم  یبهذـم  دـحاو  نیمّوس  ناـیئادوب ، سوفن  زا  سپ  دـیاش  مالـسلا و  هیلع  حیـسم  ترـضح 
موسر و بادآ و  زا  يرایـسب  رد  ندوب و  ناملـسم  لصا  رد  املـسم  ناش -  نوگانوگ  ياهـشیارگ  یبهذـم و  ياه  هقرف  زا  رظن  فرص 

تاصخشم یقالخا و  ياهتلصخ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هّللادبع  نب  دمحم  مرکا  لوسر  ِتوبن  هب  دنوادخ و  ییاتکی  هب  داقتعا  رد  اهنآ ، سأر  رد  یگنهرف و 
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.دنا هدش  هتخانش  هلبق ) لها   ) مان هب  میدق  زا  دنراد و  كارتشا  ءانثتسا ، نودب  هبعک )  ) وا دحاو  هلبق  هب  و  نآرق )  ) وا ینامسآ  باتک  هب 

رد مالک  هقف و  ملع  ود  ِورملق  رد  جـیار  ياهرایعم  نیوانع و  ِرگید  مالـسا » ناهج   » ای یمالـسا » هعماج  : » دوش یم  هتفگ  هک  یماـگنه 
رایـسب یمالـسا  فلتخم  بهاذم  هاگدـید  زا  اعبط  هک  اهرایعم  نیا  هب  هجوت  اب  دـنچ  ره  .دنـشاب  یمن  رظن  دروم  رفک » مالـسا و   » دروم

.دنناد یمن  ناملسم  دوخ ، صاخ  دیاقع  ظاحل  هب  ار  رگیدکی  اه  هقرف  نیا  زا  یخرب  دنتسه ، توافتم 

نآ عفر  هب  مامتها  و  نآ ، تالکـشم  یـسررب  مالـسا و  ناهج  هب  هجوت  فطع  ماگنه  بلط ، حالـصا  ِناملـسم  کی  هاگدـید  زا  يرآ ،
مه حیحـص  و  هتفرگ ، لکـش  یعطق  تنـس  باتک و  ساسا  رب  اهنآ  زا  یخرب  املـسم  هک  ار - ، نامیا  رفک و  ياهرایعم  نآ  تالکـشم ،

ار اهثحب  نیا  هکلب  دیوگ  یمن  نخس  اه  هقرف  نیا  زا  یخرب  رفک  مالسا و  زا  و  دهد ، یمن  رارق  تالکشم  نیا  یبایزرا  كالم  تسه - 
ندوبن ناملـسم  ای  ندوب  ناملـسم  فیلکت  دـننک و  ثحب  اهنآ  رـس  رب  هسردـم  رد  هقف  ای  مـالک و  ياـملع  اـت  دراذـگ ، یماو  شلها  هب 

.دننک نشور  تسا ، هتفر  رد  تسد  زا  ناشرامش  یعرف ، ياه  هقرف  باستحا  اب  هنافسأتم  هک  ار  اه  هقرف  نیا  ناوریپ 

ماتیاو نآرق  مالـسا و  دـنزرف  همه  ناملـسم و  ناشمان  هک  تسا  یمالـسا  گرزب  هعماج  ياـضعا  هیلک  ثحب ، نیا  رد  رظن  دروم  سپ ،
.دنا هّللا  لوسر  دّمحم  عابتاو 

نآ هک  یماـگنه  دـسر  یم  رظن  هب  تسا ، مرکا  لوسر  صخـش  نانخـس  اـب  قبطنم  یمالـسا » هعماـج   » زا ریـسفت  فیرعت و  نیا  املـسم 
نانمؤم ارصحنم  مه  نآ  دوخ ، نامز  دودعم  ِناناملسماهنت  ٍِملْـسُِمب » َْسیَلَف  َْنیِِملْـسُْملا  رُومِاب  ّمتْهَی  َْمل  َحَبْـصأ  ْنَم  : » دومرف یم  ترـضح 

دارفا نآ  دودـحم و  هعماج  نآ  اریز  .تفرگ  یمن  رظن  رد  دـندوب ، اهناملـسم  عومجم  زا  رتمک  یلیخ  هک  ار  اـهنآ  لد  كاـپ  صلاـخ و 
هک يدعب ، دودحمان  ياهلسن  ناگدنیآ و  اعطق  دندش و  یم  هدرمش  گرزب  یمالسا » هعماج   » زاغآرس هعیلط و  اهنت  رتدودعم ،

َْنیِذَّلااَهُّیَااَی : » شناوارف ياهادـن  رد  مه ، نآرق  بطاـخم  املـسم  .دـنا  هدوب  رظن  دروم  تماـیق  زور  اـت  دنـسر ، یم  ناـشیا  ربارب  نارازه 
.(1) َِهلْوُسَر َو    ِ هّللِاب اُونِمآ  َْنیِذَّلااَهُّیَا  اَی  تسا : هیآ  نیا  نآ  هاوگ  .تسا و  هدوب  گرزب ، هعماج  نیمه  اُونَمآ »

ناملـسم زا  حـلاص  ناملـسم  صقان و  نمؤم  زا  لماک  نمؤم  صیخـشت  هن  تسا  نیملـسم  روما  هب  مامتها  هلأسم  هلأسم  منک : یم  رارکت 
هیاپ تیانع  دروم  اه ، هقرف  دـیاقع  راکفا و  دروخرب  رـصع  رد  یمـالک و  یهقف و  ياـهثحب  دـشُر  نارود  رد  ادـعب  هک  حـلاط ، قساـف و 

نایتشهب میـسقت و  ناناملـسم  نایم  ار  خزود  تشهب و  دـنا  هدرک  یم  یعـس  هک  اـهنآ  تسا ؛ هدوب  یمـالک  یهقف و  بهاذـم  ناراذـگ 
تخبدب نایخزود  تخبشوخ و 

رد ار  هقرف  ره  تشونرس  فیلکت و  .دننک و  ادج  مه  زا  دوخ ، ریذپان  للخ  قیقد و  ياهرایعم  ساسا  ربار 

.دنیامن نشور  رگید  يارس 

رما نیملسم  روما  هب  مامتها  هب  ار  دوخ  ناوریپ  تیعطاق ، تحارص و  نآ  اب  هک  مرکا ، لوسر  املسم 
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نامه و  تسا ، هدرک  مه  نایب  ار  اهنآو  هدوب  تواقـش  تداعـس و  ياهرایعم  رفک و  ناـمیا و  بتارم  هب  رتاـناد  یـسک  ره  زا  دـنک ، یم 
فیک و ّمک و  رد  دـنچ  ره  تسین ، ینخـس  هلأسم  نیا  ِلصا  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  ناملکتم  اهقف و  راـک  ساـساو  هیاـم  اـبلاغ  تاـنایب ،

ای ناراذگرایعم  زا  یخرب  يرظن  گنت  ای  يریگتخس و  دودح 

تلوهـس و مالـسا و  حور  اب  ایآ  هک  تسه  دیدرت  دش ، دهاوخ  هراشا  نادب  ادـعب  هک  نانآ ، تشذـگ  تحامـس و  حور  رظن و  ِتعـسو 
؟ هن ای  دراد  قابطنا  دیآ ، یم  تسد  هب  هَلْهَّسلا » ِهَحْمَّسلا  هَْعیِرَّشلا  َیلَع  ُْتثُِعب  : » تعیرش بحاص  مالک  زا  هک  نآ ، تحامس 

دیاب اتقوم  مالـسا  ناهج  يارب  يزوسلد  یـشیدنا و  تحلـصم  هاگدید  زا  .تسا و  جراخ  ام  ثحب  هدودحم  زا  بلطم  نیا  لاح ، ره  هب 
ناناملسم هب  لومشناهج  يرظن  اب  دمآ و  نوریب  اهرایعم  نآ  بلاق  زا 

ناناملـسم نایم  خزود  تشهب و  میـسقت  اه و  هقرف  بهاذـم و  نایم  يرواد  یـسرک  رب  میتسیاب و  حالـصا  يوّکـس  رب  دـیاب  تسیرگن ،
.مینیشن

یموق يروشک ، یلم ، تافالتخا  هک  روط  نامه  درادن ، دوجو  رایغا  نابهذم و  مه  ناملسم و  ياه  هقرف  نایم  یتوافت  هاگدید ، نیا  زا 
یعمجلا عمج  رظن  اب  دیاب  هصالخ  تفرگ ، رظن  رد  دیابن  مه ، ار  رگید  ياهزایتما  اهرایعم و  اهدص  ینابز و  مه  يداژن و  يا و  هلیبق  و 

تالکشم حلاصم و  یمالسا و  هعماج  هب 

.يا هقرف  يدرف و  رظن  اب  هن  تسیرگن  نانآ 

: مهد هئارا  ار  مالسا  یناهج  هشیدنا  عون  نیا  زا  يا  هنومن  منخس  ندش  نشور  يارب  مراچان  اج  نیا  رد 

ماگنه نآ  رد  هک  ناتسکاپ ، یمالسا  روشک  هزات  مدوب ، هبلط  نامدوخ  رهش  دهشم  رد  هک  یـسمش   26 ياهلاس 25 ، رد  مراد  رطاخ  هب 
، دش یم  بوسحم  یمالسا  ياهروشک  نیرتگرزب  تیعمج ، ظاحل  زا 

.دوب هتفای  لالقتسا  دیهش ، نویلیم  کی  زا  شیب  نداد  تسد  زا  اهودنه و  اب  نینوخ  ياهگنج  زا  سپ 

خلت هثداح  ود  ره  نیا  همادا و  نیطسلف ، رد  اهتسینویهص  اب  ناناملسم  ياهدربن  ماگنه ، نامه  اقافّتا 

.مدرک یم  لابند  مامت  هقالع  اب  تاعوبطم  رد  ار  هعجاف  ود  نآ  رابخا  نم  تشاد و  نایرج  مه  اب  راگزور ، نآ  رد  مالسا  ناهج 

رد هّللا  همحر  ینیوزق  یبـتجم  خیـش  جاـح  هّللا  هیآ  یماـن  داتـسا  موحرم  فراـعم  سرد  هلمج  زا  اهـسرد  زا  یخرب  رد  ، ماـگنه نآ  رد 
رد ناتسکاپ  ياپون  روشک  لوسنق  رس  دش  مولعم  ادعب  هک  درک  یم  تکرش  تشاد  یگبلط  هقباس  هک  یلـضاف  درم  ناخلادبِا »  » هسردم

ناتسکاپ لقتسم  روشک  داجیا  رد  نانآ  تیقفوم  ناتـسکاپ و  رد  ناناملـسم  يزوریپ  زا  زور  کی  .مدش  انـشآ  وا  اب  نم  تسا و  دهـشم 
.متفگ کیربت  وا  هبو  مدرک  یتقوشوخ  يدنسرخ و  راهظا  وا  شیپ 

زوریپ نیطسلف  رد  ام  رگا  میشاب  زوریپ  هک  تسین  مولعم  زونه  تفگ  نم  خساپ  رد  راوگزب ، دیس  نآ 
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.میتسین زوریپ  هنرگ  میزوریپ و  تفگ  ناوت  یم  تقو  نآ  میوشب 

وا نارکفمه  يروهال و  لابقا  دنلب  راکفا  زا  یشان  ایوگ  راگزور ، نآ  ِناتسکاپ  رد  رکفت  زرط  نیا 

.تسا هدوب 
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يدرجورب یمظعلا  هّللا  هیآ  موحرم  ام  داتسا  تسایس : هصرع  رد  هن  تسا  هقف  هدودحم  رد  دنچ  ره  دیسر  مرطاخ  هب  رگید  هنومن  کی 
هراب رد  دهشم  ياملع  زا  یکی  لزنم  رد  زور  کی  دوب  هدش  فرشم  سدقم  دهشم  هب  هک  یسمش  لاس 23  رد  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر 

عیـشت طیحم  يارب  ار  دوخ  یهقف  ياهباتک  زا  یخرب  یـسوط  خیـش  دومرف : هیماـما ، هفئاـط  گرزب  ياوشیپ  ( 460-385  ) یسوط خیش 
نیرخآ زین  راب و  نیلوا  نیا  دیاش  طوسبم و  فالخلا و  لئاسم  دـننام  مالـسا  طیحم  يارب  ار  یخرب  هیاهن و  باتک  دـننام  تسا  هتـشون 

.مدینش یم  هقف )  ) نیودت رد  ار  عیشت  طیحم  مالسا و  طیحم  هب  تیانع  دیلقت ، ردقیلاع  عجرم  گرزب و  دهتجم  کی  زا  هک  دوب  راب 

رکف هب  هک  ما  هدید  ار  بهذم  رد  ّبلصتم  هتسراو و  ياملع  زا  یگرزب  ناداتسا  دوخ ، ِرمع  رد  یلب 

.دندرک یم  تیلوؤسم  ساسحا  نانآ  ربارب  رد  يزوسلد و  نانآ  يارب  دندوب و  اکیرمآ  اپورا و  ناناملسم 

: تسا هتشاد  ناوارف  ياه  هنومن  هک  منک  یم  لقن  مالسا  ردص  رد  رکفت ، زرط  نیا  زا  مه  هنومن  ود 

، ذیذل ياهاذـغ  زا  ریـس  مکـش  اب  دـنز و  یم  مد  همامی  زاجح و  ياه  هنـسرگ  زا  هفوک ، رد  دوخ  تفالخ  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
.. (1) دباوخ یمن 

ار یسک  هلاغزب  تارف  رانک  قارع  رد  رگا  تفگ  یم  افلخ  زا  رگید  یکی  دراد ، دوخ  ياج  تسادخ و  تجح  موصعم و  ماما  هک  یلع 
.متسه لوؤسم  هنیدم  رد  نم  دنیابرب ،

عار و مکّلک  : » تسا هتـسناد  رگیدـکی  لوؤسم  ار  اهناملـسم  همه  مرکا  لوسر  دوخ ، ياج  هب  دـندوب  نیملـسم  مکاح  هک  اـهنآ  لاـح ،
ْنِا : » دومرف هک  ار  یلاـعت  يادـخ  لوقو  مینکب  تیلوؤسم  ساـسحا  اهناملـسم  همه  ربارب  رد  دـیاب  همه  سپ  هتیعر » نع  لوؤسم  مکّلک 

روشک و ره  رد  داژن و  ره  زا  هقرف و  ره  زا  اهناملسم  هک  میشاب  هتشاد  رظن  رد  هراومه   (2)« َنْوُُدبْعاَف ْمُکُّبَر  اَنَا  ًهَدِحاَو َو  ًهَُّما  ْمُُکتَُّما  ِهِذَه 
دوب اهنآ  رکف  هب  دیاب  دنوش و  یم  بوسحم  مالسا  ناهج  یمالسا و  هعماج  کفنیال  ءزج  دنا و  هدحاو  تما  همه  دنشاب  هک  يا  هقطنم 

.دیزرو مامتها  اهنآ  تشونرس  هب  دیسر و  اهنآ  داد  هب  و 

مالسا ناهج  تالکشم 

تسیچ و مالسا  ناهج  دش  مولعمو  میدش  غراف  تاحضاو ، حیضوت  نیا  زا  هک  لاح  بوخ ، رایسب 

دوخ نیعلا  بصن  ار  يدرایلیم  هوبنا  تیعمج  نیا  یشنمدازآ ، تحامـس و  اب  و  ردص ، حرـش  رظن و  حرـش  رظن و  تعـسو  اب  هّللاءاش  نا 
دیاب میداتفا  نانآ  تالکشم  ّلح  ییوج و  هراچ  رکف  هب  میداد و  رارق 

.میسانشب ار  نانآ  تالکشم  ًالامجا  تسخن 
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ص 970. مالسالا ، ضیف  عبط  هغالبلا  جهن  ...يّرح ) دابکا  یثْرغ و  نوطب 
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رد لقاال  نارگیدو  ام  هدهع  زا  مه  اهنآ  رتشیب  ای  همه  لح  تسا و  دودحمان  تسین ، ات  دـص  ات و  ود  یکی و  مالـسا  ناهج  تالکـشم 
مه ار  يدیلک  یساسا و  تالکشم  درمـشرب و  ار  تالکـشم  نآ  تایلک  ناوت  یم  یلامجا  رظن  کی  اب  اما  تسین ، هتخاس  تدم  هاتوک 

ساسا هیاپ و  تالکشم ، رگید  هب  تبسن  هک 

يارب یئوج  هراچ  نیملـسم  روما  هب  يزرو  مامتها  یـشیدنا ، تحلـصم  هشیدـنا  هزیگنا و  ام  نیبطاخم  رد  لقاال  ات  .داد  حیـضوت  تسا 
.دوش ادیپ  تالکشم  نآ  ربارب  رد  ینادجو  تیساسح  و  نانآ ، تالکشم  لح 

هدنیآ رد  ات  دنام  یم  هتـشون  نیا  هنرگ  و  میا ، هدیـسر  ناشیرپ ، رثن  نیا  هدنکارپ و  روطـس  نیا  نتـشون  زا  دوخ  فده  هب  ام  دش  رگا  و 
.دنوش تفای  نآ  نابلاط  کیدزن  ای  رود 

َّنِاَف ْرِّکَذ  َو   » دشاب هرصبت  ای  هرکذت  نارگید  دوخ و  يارب  ات  میرامش  یم  رب  ار  تالکشم  صقان ، اعبط  عیرس و  یبایزرا  کی  اب  ام  یلب ،
مه ار  لکـشم  کی  لح  قیفوت  رگا  میـشاب و  تالکـشم  نآ  زا  یخرب  لح  هشیدنا  رد  رودقم ، دح  رد  و  « (1) َْنِینِمؤُْملا ُعَْفنَت  يَرْکِّذلا 

ربارب رد  يدرد  یب  نمزم  ضرم  زا  مینکب و  درد  ساسحا  دـهد و  رازآ  ار  ام  نادـجو  نآ ، هب  مامتها  هشیدـنا و  لقاال  میـشاب ، هتـشادن 
هشیدنا اریز  تشاد  دهاوخ  لابند  هب  مه  ار  لمع  ارهق  ضرف ، نیا  رد  هک  مینک ، تیلوؤسم  ساسحا  دوجو ، مامت  اب  .میهرب و  نیملـسم 

.تسا نتسناوت  هک  مه  نتساوخو  تسا  نتساوخ  همدقم  بولطم ، کی  روصت  و 

تالکشم هوبنا 

تاـفالتخا هدـناشن ، تـسد  ياـهتموکح  دوـجو  لالقتـسا ، مدـع  یگتـسباو و  رامعتـسا و  نـینهآ  ریجنز  دوـجو  یـسایس : تالکـشم 
یب یـسایس ، يرایـشه  ِنادـقف  ناملـسم ، ياهتّلم  نتـسیز  ادـج  رکف  یـسایس -  ییارگ  یّلم  یـسایس ، و  يا ، هلیبق  یموق و  ياـهتباقرو 

يداصتقا و یـسایس  ياه  هئطوت  اهگنرین و  ناـگناگیب ، ياـهگنرین  زا  تلفغ  اـی  یعـالطا  یب  ناـهج ، ناناملـسم  تیعـضو  زا  یعـالطا 
اب مالـسا  ياهروشک  رد  یـسایس  لاجر  زا  يرایـسب  یگنهاـمه  دـنراد ، يرامعتـسا  فدـه  همه  ًـالآم  هک  ناناملـسم  نیب  رد  یبهذـم 

ربارب رد  نیملـسم  نتـشاگنا  مک  دوخ  یلک  روطب  و  ناـنآ ، یبآـم  رکوـن  یگتخورف و  دوـخ  رگید  ریبـعت  هب  و  يرامعتـسا ، ياهتـسایس 
تباقر ِتهج  لقاال  ای  ناهج ، يربهر  يارب  شیوخ  یلم  یبهذم و  يداصتقا و  تاناکما  زا  اهناملـسم  یعالطا  یب  یناهج ، ياهتردـق 

َْنِینِمؤُْـملا یَلَع  َْنیِِرفاَْـکِلل    ُ هّللا َلَـعْجَی  َْنل  «، » هیلع یلُعیـال  وـْلعَی و  مالـسِالا  : » مالـسا حیرـص  مـکح  زا  تـلفغ  یناـهج ، ياهتردـق  اـب 
یَّتَح يراَصَّنلاَال  ُدوُهَْیلا َو  َْکنَع  یَضْرَت  َْنل  َو  «، » (2) ْالِیبَس

للع و زا  یعـالطا  یب  مالـسا ، هتـشذگ  تمظع  ددـجم و  تشگزاـب  ناـکما  هب  تبـسن  سأـی  حور  هبلغ  نآ ، لاـثما  و  « (3) مُهَتَِلم َِعبَّتَت 
زا نید  ییادج   » هناسفا ناناملسم  رتشیب  ینید و  یسایس و  لاجر  تیرثکا  ِندرک  رواب  .نیملسم  هبناج  همه  طاطحنا  تدایـس و  لماوع 

ياهناملـسم تیرثکا  نیب  رد  یمالـسا ) تموکح   ) لیکـشت رّکفت  یمالـسا و  یـسایس  هشیدـنا  ندوبن  مالک ، کـی  رد  ار و  تساـیس .»
.ناهج
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ینید تیزکرم  دوبن  يا ، هقرف  تابّصعت  ییارگ و  هقرف  حور  هبلغ  یگنهرف : یبهذم و  تالکشم 

هبلغ رگیدکی ، اب  تباقر  رد  یبهذم  نایاوشیپ  دح  زا  شیب  تیساسح  مالسا ، ناهج  رد  مظنم  لّکشتم و 

 - یلومش مالسا  هاگدید  نادقف  بهذم و  بوچراهچ  رد  تیدودحم  ای  یمالسا  روعش  رب  یبهذم  روعش 

حیحـص عالطا  مدع  رگیدکی ، هب  یمالـسا  بهاذم  ياملع  زا  یخرب  ناوریپ و  رتشیب  ندز  تمهت  ینیبدب و  میدرک -  ثحب  نآ  زا  هک 
طلغ ياهتسایس  ءوس  ریثأت  بهاذم ، مالسا و  خیرات  فیرحت  اهنآ ، زا  تسردان  طلغ و  ياهرادنپ  بهاذم و  عورف  لوصا و  ینابم و  زا 

رب لاح ، هتشذگ و  رد  ناملسم  نامکاح 

تافارخ هبلغ  یبهذم ، ياه  هتشون  اهباتک و  هب  تبسن  حیحص  لرتنک  مدع  مالسا ، ماکحا  هب  اهناملسم  يدنبیاپ  مدع  یمالسا ، بهاذم 
قالخا و ورملق  رد  هملک  عیسو  ینعم  هب  یگنهرف  مجاهت  املع ، زا  یخرب  ناملـسم و  ياه  هدوت  دزن  تایعقاو  قیاقح و  رب  تاموهوم  و 
و یگدز ) برغ   ) برغ ربارب  رد  یگتخاـبدوخو  دـح  زا  شیب  ینیبـشوخ  یناـسنا ، ریغ  یناـسنا و  مولع  هشیدـنا و  یگدـنز و  راـتفر و 

« یگدز ملع   » یهاگ

هک رگید ، نامردیب  ياهدردو  هاگشناد ، ات  ییادتبا  زا  حوطس  مامت  رد  یمالسا  ملاس  ياههاگشزومآ  نادقف  يزغم ، يوشتسش  دح  ات 
ياه هقرف  مالسا و  ناهج  فلتخم  قطانم  هب  تبسن  هتبلا  دص  هتبلا و 

همه اما  دنتـسین ، ناـسکی  ّتیفیک ، ّتیمک و  ظاـحل  زا  دـنراد و  دوجو  ناـسون ، اـب  تواـفت و  اـب  تالکـشم  نیا  یمالـسا ، نوگاـنوگ 
.دنرادروخرب نومیمان ! بهاوم  نیا  زا  اهناملسم 

مظن و تیاعر  مدـع  حیحـص ، تیریدـم  مدـع  یعامتجا ، ضیعبت  یبلطراصحنا ، یتاقبط ، فالتخا  يداصتقا : یعاـمتجا و  تالکـشم 
يداصتقا هوقلاب  تاناکما  زا  یهاگآ  مدـع  يراکیب ، يراک و  مک  عورـشمان ، دـح و  یب  ياـنغ  نمزم و  رقف  هعماـج ، هرادا  رد  هطباـض 

دوجوم تاناکما  زا  هدافتـسا  مدع  ناملـسم ، عماوج  اهروشک و  نایم  يداصتقا  یگنهامه  مدع  نآ ، هب  هجوت  مدـع  ای  یمالـسا  هعماج 
، عماوج اهتلود و  حطـس  رد  دارفا و  یـصخش  یگدنز  حطـس  رد  اهریذبت  اهفارـسا و  نآ ، ناصقن  ای  يداصتقا  همانرب  نادقف  يداصتقا ،

ياهیریگرد ناگناگیب ، هب  دـح  زا  شیب  یتعنـص  يداصتقا و  یگتـسباو  یمالـسا ، ياهروشک  رب  هتفرـشیپ  ياـهروشک  داـصتقا  هرطیس 
یعامتجا دشر  مدع  مالک  کی  ردو  روآ ، ماسرـس  ياه  هنیزه  اب  رگیدکی و  اب  ناملـسم  ياه  هقرف  اهتلم و  اهتلود و  یتاغیلبت  یماظن و 

عماوج یگدنام  بقع  يالب  يداصتقا و  و 

زونه اما  ناسکی ، روطب  هن  تسا و  هدش  لیمحت  اهنآ  هب  توافت  هب  مه ، اه ) تبهوم   ) نآ هتبلا  هک  یمالسا 

يداصتقا یعامتجا و  تالکشم  راب  ریز  زا  رمک  تسا  هتسناوتن  یمالسا  ياهتلم  اهروشک و  زا  کی  چیه 

: یمالسا هعماج  یساسا  لکشم  دنچ  هراب  رد  حیضوت  کنیا  .دنک و  تسار  دوخ 

یمالسا ياهتموکح  لّوا ، لکشم 
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لکشم : » دوب هدمآ  نومضم  نیا  هب  يا  هلمج  رضاح  نرق  یمالسا  حلـصم  نیرتگرزب  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  نانخـس  رد 
یمالسا ياهتلم  یمالسا ، ياهتلم  هن  دنتسه  یمالسا  ياهتموکح  مالسا ،

« ...دنتسه یبوخ  ياهتلم  دوخ  يدوخب 

ص:270
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.ددرگ یم  لقتنم  یمالسا  ياهتلم  اهروشک و  هب  تالکشم ، نآ  ًالآم  هک  دنتسه  نآ  ياهتموکح  یمالسا  هعماج  یلـصا  لکـشم  یلب ،
هکنیا اـمک  مِهِکوـُُلم » ِنیِد  یَلَع  ساَّنلا  : » دـنا هتفگ  هک  دـنک  یم  تیارـس  مدرم  هب  ارهق  اـهتموکح  ِبادآ  راـکفا و  گـنهرف ، قـالخا ،

زا یـشان  ابلاغ  همادا  رد  ای  لصا و  رد  ًءاقب ) ای  اثودـح   ) اهتلم یگدـنام  بقع  ینادان و  رقف و  تلذ و  اـی  هاـفر و  ییاـقآ و  يدـنلبرس و 
.تسا اهتموکح 

، تسایس زا  یشان  تالکشم  ای  لکشم  یسایس و  لکشم  دوش : یم  مهارف  اهتلم  يارب  اهتموکح  بناج  زا  لکشم  عون  ود  یلک  روط  هب 
، تسایس هنیمز  رد  .یعامتجا  يداصتقا و  یگنهرف ، تالکشم  دننام 

ناهج رد  هراومه  هک  دساف  حلاصان و  ياهتموکح  دـنا ، هدرب  شیپ  هب  یـسایس  دـُعب  رد  ار  مالـسا  حـلاص ، ياهتموکح  هک  روط  نامه 
ینوبز ماجنارس  یمالسا و  دالب  ندش  هعطق  هعطق  اه و  هیزجت  اهتـسکش ، اهیزیرنوخ ، اهگنج و  ثعاب  دنراد ، هتـشاد و  تیرثکا  مالـسا 

.دنا هدوب  یمالسا  هعماج  تاردقم  رب  نانمشد  هرطیس  ناگناگیب و  ربارب  رد  اهناملسم 

رد نانآ  يدایا  و  ناـیمطاف ، نایـسابع و  ناـیوما و  ياـهدروخرب  اـت  هتفرگ  لوا  ردـص  یلخاد  ياـهگنج  زا  مالـسا ، خـیرات  رب  يرورم 
یتخبدب أشنم  اهتموکح  هک  ار  اعدا  نیا  رضاح ، رصع  ات  ناشیا  زا  سپ  ياهتموکح  اه و  هلـسلس  ياهدروخرب  و  یمالـسا ، ياهروشک 

كولم  ) نارود سلدـنا ، رب  نیملـسم  دـحاو  تموـکح  ضارقنا  زا  سپ  هنوـمن ، يارب  .دـنک  یم  نشور  دـنآ ، هدوـب  ناملـسم  ياـهتلم 
، دش یم  زاغآ  یفیاوطلا )

تسکش هب  هک  مادک  ره  دندیگنج ، یم  رگیدکی  اب  تردق  رس  رب  دندرک و  لالقتسا  يوعد  یلحم  يارما 

زا يا  هعطق  زج  يزیچ  هک  دنداد  یم  ناشیا  هب  مه  يزایتما  کمک ، ره  يازا  هب  ارهق  دنتفرگ و  یم  کمک  نایحیـسم  زا  دندیـسر  یم 
« دوقفم تشهب   » نآ زا  نیملـسم  جارخا  و  سلدنا ، رد  مالـسا  ضارقنا  هب  ات  دـش  رارکت  اهراب  یـسایس ، تیانج  نیا  .دوبن  دوخ  روشک 

.دیماجنا

لامک اب  اما  دنتفرگ  یم  تربع  نآ  زا  دیاب  اتدعاق  سلدنا ، راک  نایاپ  زا  سپ  اقیرفآ ، لامش  ياهتموکح 

ربارب رد  دوخ  ظفح  روظنم  هب  ناییاپورا )  ) ایرد يوس  نآ  ناـنکاس  زا  دادمتـسا  اررکم  اـهتموکح  نآ  خـیرات  رد  دـشن ، نینچ  فسأـت 
.تسا هداتفا  قافتا  شیوخ ، ناملسم  بیقر 

يرجه هتشذگ  نرق  رد  ینونک  يولع »  » هلسلس زا  برغم  كولم  زا  یکی  ظیفحلادبع » یلوم   » هلمج زا 

یهاوخ کمک  نامه  و  ایناپـسا ، زا  يرگید  تساوخ  کـمک  هسنارف  زا  یکی  دـندیگنج : تنطلـس  رـس  رب  زیزعلادـبع »  » دوخ ردارب  اـب 
یقاب نآ  راثآ  مه  زونه  هک  دشاب  هسنارف  هیامحلا  تحت  ای  هرمعتسم  یمالـسا ، يابیز  روشک  نیا  نیا ، زا  شیپ  يدنچ  ات  هک  دش  ببس 

و هْتبَس »  » رهش ود  مه  زونه  هک  داتفا  ایناپسا  تسد  هب  لامش ، رد  یلحاس  رهش  دنچ  و  بونج ، رد  ارحص  دننام  يرتمک  شخب  و  تسا ،
.تسا ایناپسا  فّرصت  رد  هلیلب » »

هک هدوب  برغم  و  سلدـنا )  ) هب هیبش  مه ، هناـیم  يایـسآ  دـنه و  هّراـق  هبـش  هیکرت ، قارع ، ناـنبل ، هیروس ، نادوس ، رـصم ، تشذـگرس 
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هطلس اب  ون  رامعتسا  رصع  رد  اریخا  هیامحلا و  تحت  هرمعتـسم و  مان  هب  یهاگ  نانآ  تسا و  هدیدرگ  ییاپورا  رامعتـسا  هبلغ  هب  یهتنم 
رب ار  دوخ  ذوفن  یتعنص  يداصتقا و  یگنهرف و 
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.دنا هدرک  ظفح  اهروشک  نیا  بلاغ 

تشادنرب رد  ساسح  هقطنم  نیا  ياهتلم  يارب  هک  اهیتخبدب  هچ  سراف ، جیلخ  گنج  و  ناریا ، اب  قارع  یلیمحت  گنج  میورن  رود  هار 
رکف ادبا  دنتـسه و  رقتـسم  اج  نآ  رد  نونکا  مه  و  دیناشک ، هقطنم  هب  راکـشآ  یمـسر و  روط  هب  ار  هناگیب  ياهورین  ياپ  هک  ییاج  ات 

.دنهد یمن  هار  دوخ  هب  مه  ار  نتفر  نوریب 

هتفای نایرج  نیملسم  ماکح  تسد  هب  هدوب و  ناگناگیب  هئطوت  زا  یشان  هک  اهگنج  نیا  زا  رایسب  هچ 

.تسا هتفرگ  تأشن  نک ، تموکح  زادنیب و  ییادج  دُست :» قِّرف   » ِلصا زا  تسا و 

يارب ییاهیتخبدب  دنا و  هدوبن  مک  مالسا  خیرات  رد  لقع  یب  نادان و  ای  وج  هطلس  هاوخدوخ و  ماّکح 

ثعاب انایحا  .دروخ و  یم  مشچ  هب  اهنآ  موش  راثآ  زونه  اـهنرق  زا  سپ  هک  لوغم ) هلمح  دـننام  ، ) دـنا هدـید  كرادـت  مالـسا ، ناـهج 
رد ناکلاب  هریزج  هبش  ناملسم  ياهروشک  و  یمالسا ، ملاع  برغ  رد  سلدنا  دننام  هدیدرگ  مالـسا  رکیپ  زا  هدنزرا  نیمزرـس  ییادج 

ناناملسم و  قرش ، رد  نیچ  ناملسم  لامش و 

ناهج بلق  رد  یلاغشا  نیطسلف  دننام  و  دنتشگرب ، مالـسا  نماد  هب  اسآ  هزجعم  هنوگ  هب  هّللدمحب  هک  یقرـش ، لامـش  رد  هنایم  يایـسآ 
زادنا مشچ  نآ  ییاهر  يارب  هدش و  ادج  دوخ  لصا  زا  تسا  اهلاس  هک  مالسا 

.دیآ یمن  رظن  هب  ینشور 

؟ تسا لوؤسم  یسک  هچ  سپ  مینادن  ناملسم  ماّکح  ار  تایانج  نیا  ثعاب  رگا 

، طیرفت طارفا و  ییوگ و  هفازگ  زا  مییوگب و  نخس  قحب  یمالسا  ياهتموکح  یبایزرا  رد  هکنیا  يارب 

: مینک هراشا  هتکن  دنچ  هب  دیاب  مینامب  نوصم 

مالـسا و ناهج  شرتسگ  ثعاب  زین  اهتموکح  نیمه  هک  میربب  دای  زا  دـیابن  اما  دـنا  هدوب  نیرفآ  لکـشم  اـبلاغ  اـهتموکح  دـنچ  ره  - 1
نداد تسد  زا  نـالماع  هبو  تسا  قح  هک  مییوگب  دـب  اـمومع  هیما  ینب  زا  ًـالثم  میراد  تداـع  اـم  .دـنا  هدوـب  اـهیزوریپ  حـتف و  لـماع 

تلفغ نیا  زا  اما  .تسا  قح  مه  نآ  هک  مینک  نیرفن  سلدنا ) )

هک میتسه  لفاغ  نیا  زا  يرآ  .دنداد  رـس  ربکا » هّللا   » يادن اپورا  بلق  رد  دندرب و  سلدنا  هب  ار  مالـسا  یتنعل ، ماکح  نیمه  هک  میراد 
.دوب هیما  ینب  لامع  زا  یکی  ریصن ، نب  یسوم  مالغ  دایز  نب  قراط 

مالسا تاجن  يارب  ار  دوخ  یعس  یخرب  هکلب  دنا  هدوبن  یتخبدب  ثعاب  اهتموکح  دوخ  تقو ، همه  - 2

اقیرفا و لامـش  ياـهتموکح  سلدـنا »  » زا اهناملـسم  جارخا  ماـگنه  ًـالثم  دـنا  هدرکن  کـمک  ناـنآ  هب  نارگید  اـما  دـنا  هداد  جرخ  هب 
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.دندیسرن اهنآ  داد  هب  دیاب  هک  نانچ  ینامثع  يافلخ  یتح  هنایمرواخ و 

بهذم زا  عافد  ننست و  عیشت و  گنر  هدمع  یبهذم و  هزیگنا  اهتسکش  اهیتخبدب و  نیا  زا  يرایسب  - 3

يوما يارما  ورملق  رد  اقیرفا  لامش  یعیش  یمطاف و  يافلخ  تلاخد  يریگرد و  ًالثم  تسا ، هتشاد 

يافلخ یماظن  یتاغیلبت و  گنج  تباقر و  .تسا  هتشاد  شقن  ردتقم  هلسلس  نآ  نداتفا  رب  رد  سلدنا ) )

ياهگنج یلک  روطب  و  تاماش »  » رب ار  اهیحیسم  هبلغ  هنیمز  دادغب  یسابع  يافلخ  اب  رصم ، یمطاف 

.تسا هدومن  مهارف  یبیلص  هلاس  تسیود 

للع زا  یکی  مالسا ، ناهج  برغ  قرش و  رد  بهذم  یعیش  هیلیعامسا  ینلع  ای  یناهنپ  ياهیریگرد 
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مالسا روانهپ  نیمزرس  هب  لوغم  هلمح  ًهجیتن  راگزور و  نآ  ناریا  ماکح  دادغب و  تفالخ  فعض 

.تسا هدوب 

و یمالـسا ، ياهروشک  رد  ار  ناییاپورا  تلاخد  هنیمز  بهذم ، ینـس  ینامثع  يافلخ  اب  بهذم  هعیـش  يوفـص  نیطالـس  ياهیریگرد 
امومع و مالسا  ناهج  رسارس  رد  یبهذم  ياهگنج  لیبق  نیا  .تسا  هدروآ  مهارف  اهروشک  نیا  هب  ار  رامعتـسا  ياپ  ندش  زاب  ماجنارس 

.دروخ یم  مشچ  هب  ناوارف  خیرات ، رد  اصوصخ ، دنه  هراق  هبش 

زا ار  ام  هک  دوش  یم  هدید  ناملسم ، نامکاح  زا  یخرب  ّتین  نسُح  زا  یکاح  نشور و  ياه  هطقن  یهاگ  مالسا ، خیرات  يالبال  رد  - 4
.دراد یم  زاب  اهنآ  همه  هب  تبسن  ینیبدب  رد  طارفا  يوردنت و 

رکـشل ناسارخ  هب  دوب  هدرک  جورخ  يو  هیلع  هک  شکت )  ) دوخ ردارب  اـب  گـنج  تهج  یقوجلـس  هاـشکلم   (1): تسا هتـشون  ریثا  نبا 
دمآ نوریب  ماما ، مرح  زا  هک  یماگنه  تفر ، مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  سدقم  هضور  ترایز  هب  دوخ  هار  رـس  دیـشک و 

، دـهد ترـصنار  وت  دـنوادخ  مدرک  اعد  تفگ : ریزو  يدرک ؟ اعد  هچ  وت  تفگ : دوب  وا  هارمه  هک  کلملا  ماظن  هجاوخ  دوخ  ریزو  هب 
يارب رت  عفان  نیملـسم و  يارب  رت  حـلاص  هک  ار  ردارب  ود  ام  زا  کـی  ره  ایادـخ  متفگ : هکلب  مدرکن  ار  اـعد  نیا  نم  اـما  تفگ : کـلم 

!! هدب ترصن  میتسه ، تیعر 

هلمح یبیلـص ، ياهگنج  زا  تسترابع  خـیرات ، لوط  رد  مالـسا  ناهج  یـسایس  عیاـجف  نیرت  يراـک  مینادـب  هک  تسا  هتـسیاش  يراـب ،
یمالسا دالب  رب  برغ  هرطیس  رامعتسا و  سلدنا ، رد  مالسا  بورغ  لوغم ،

تسد هب  نیطسلف  لاغشا  رتروآدرد ، رتکیدزن و  همه  زا  و  ینامثع ، تفالخ  ضارقنا  دنه ، صوصخب 

ناهج یسایس  هثداح  نیرت  کیدزن  نیرت و  نیریش  سکع ، هب  و  مالسا ، ناهج  بلق  رد  لیئارـسا  تلود  يریگ  لکـش  اهتـسینویهص و 
یسایس تایح  دیدجت  زاغآ  و  مالسا ، خیرات  رد  یفطع  هطقن  هک  تسا  ناریا  رد  یمالسا ، دنمهوکـش  بالقنا  يزوریپ  انامه  مالـسا ،

.یلاعت هّللاءاش  نا  تسا  نیملسم 

تسایس زا  یشان  تالکشم 

سأر ردو  تسا  ناوارف  یسایس  لکشم  رب  عرفتم  تالکـشم  اما  دوب  اهتموکح  زا  یـشان  یـسایس  تالکـشم  هب  عجار  دش  هتفگ  هچنآ 
تالکشم داجیا  رد  ًهدمع  تفگ  میهاوخ  هکنانچ  یبهذم  ناربهر  نادنمـشناد و  دنچ ، ره  تسا ، یگنهرف  یبهذم و  تالکـشم  همه ،

جاور شیادـیپ و  رد  یتح  یبهذـم و  فالتخا  رد  زین  اهتموکح  دوخ  هک  میربب  دای  زا  دـیابن  اـما  دـنراد ، تلاـخد  یگنهرف  یبهذـم و 
شرتسگای اهـشناد  مولع و  رـشن  شیادیپ و  رد  و  هناگیب ، گنهرف  ای  یمالـسا  گنهرف  رـشن  رد  هک  نیا  امک  دنا ، هتـشاد  ریثأت  بهاذم 

.دنا هدوب  رثؤم  املسم  میقتسم ، طارص  و  مالسا ، هار  زا  مدرم  یهارمگ  رد  يداوسیب و  لهج و 

یلم يا و  هلیبق  یموق و  یبهذم ، فالتخا  ار  اهناملسم  یتخبدب  هدمع  للع  نارکفتم ، زا  یخرب 
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دنتـسه اهتموکح  نیا  ابلاغ  اما  دنـشاب ، یم  اهیناماسبان  اهیریگرد و  زا  يرایـسب  هشیر  تافالتخا  نیا  املـسم  تسا و  قح  هک  دنناد  یم 
.دننز یم  نماد  اهنآ  هب  دنرب و  یم  هرهب  تافالتخا  نیا  زا  ابقر  رب  هبلغ  دوخ و  هطلس  طسب  عفانم و  تهج  هک 

لاح رد  یمالـسا ، طاقن  رثکا  رد  یمالـسا  يرادـیب  شخب و  يدازآ  ياهتکرح  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  رثا  رب  نونکا  مه  هنومن ، يارب 
لاح رد  اج  همه  دـنراد -  يروحم  شقن  نآ  رد  اهیدوعـس  هک  تیباهو -  مومـسم  تاغیلبت  نآ ، اب  هلباـقم  روظنم  هب  اـما  تسا ، جـضن 

، هنایم يایسآ  ياپون  ناملـسم  ياهروشک  رد  هلمج  زا  اپورا  اقیرفا و  ناتـسکاپ و  دنه و  رد  هعیـش  اب  تیّدض  مان  هب  هک  تسا  شرتسگ 
.دریگ یم  تروص 

عضو زاو  مدرک  تاقالم  افداصت  دهشم  هاگدورف  رد  دابآ  قشع  هعمج  ماما  اب  نیا ، زا  شیپ  لاس  ود 

، ّتنس لها  ِنآ  زا  ات  هس  نایعیش و  نآ  زا  ات  ود  دجـسم  جنپ  دابآ  قشع  رد  نونکات  : » تفگ .مدش  ایوج  يو  زا  ناتـسنمکرت  ناناملـسم 
دنوخآ دـنچ  اریخا  یلو  میا ، هتـشادن  مه  اب  یفالتخا  چـیه  میا و  هتـسیز  مه  اب  راوردارب  خـیرات  لوط  رد  اـم  تسا ، هدـش  ییاـشگزاب 
مارتحا دروم  هقرف  ود  ره  دزن  هک  هکربتم  عاقب  ترایز  رس  رب  دنا و  هدمآ  دابآ  قشع  هب  ناتسکیجات ) تختیاپ   ) هبنـشود رهـش  زا  یباهو 

.دنزادنا یم  فالتخا  تنس  لها  هعیش و  نیب  تسا 

هنیزه اب  هیکرت  روشک  زا  یباهو  ناغّلبم  ددرگ و  یم  رارکت  اهـسور ، گـنچ  زا  هدـیهر  بهذـم  هعیـش  ناـجیابرذآ  رد  راـک ، نیا  نیع 
یبهذم تافالتخا  لیبق  نیا  لماع  ایآ  دننک ، یم  توعد  تیباهو ، شیارگ  اب  ننـست ، بهذم  هب  ار  مدرم  دنا و  هدمآ  اجنآ  هب  اهیدوعس 

؟ دنتسین اهتموکح 

ياهنشج رد  تنس  لها  و  دنا ، هدرب  رس  هب  مه  رانک  رد  هعیش  تنس و  لها  زارد  نایلاس  ناتسکاپ  رد 

یبهذم گنج  دنک و  یم  ریفکت  ار  نایعیش  هباحص  هاپس  الاح  اما  دنا ، هدرک  یم  تکرش  ینیـسح  يرادازع  مسارم  نایعیـش و  یبهذم 
زا زج  دریگ  یم  طخ  اجک  زا  هباحص  هاپس  .دزادنا  یم  هار  نیقیرف  نایم 

؟ يدوعس تموکح 

ناتسدرک و ناتسناغفا ، دنه ، هراق  هبش  رسارس  رد  مه  یموق  تافالتخا  یبهذم ، تافالتخا  رب  هوالع 

هلسلس هک  تسا  راک  رد  هناگیب  يدوخ و  ياهتردق  اهتموکح و  تسد  ابلاغ  اما  دراد  نایرج  قطانم  رگید 

.دنتسه اهارجام  نیا  زا  یلصا  يریگ  هرهب  یموق و  ياهتکرح  نابنج 

نادنمشناد یبهذم و  نایاوشیپ  مّود ، لکشم 

راتفر و اب  دنناملـسم و  مدرم  یلمع  یقالخا و  يرکف و  يامنهار  لاح  تعیبط  هب  هعماج  يرکف  ناربهر  ای  ینید  ياوشیپ  تسا  یهیدب 
، دنشاب ناناملسم  تدحو  لماع  يداصتقا و  یسایس و  یقالخا ، یلمع ، یملع ، لماکت  هناوتشپ  هعماج و  یبّرم  دنناوت  یم  دوخ ، راتفگ 
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ثعابدنناوت یم  سکعب ، هک  نیا  امک 

.دنشاب یگنهرف  یگدنام  بقعو  یقالخا  يرکف و  فارحنا  ینیبدب و  یبهذم و  بصعتو  فالتخا 

زا لوا ، دنریگ  یم  رارق  راک  رازبا  هار  ود  زا  یفارحنا  طخ  رد  يرکف  یبهذم و  ناملاع  دسر  یم  رظن  هب 
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ظاّعو  » ار اهنآ  یقارع  هدنسیون  يدرولا » یلع   » هکار ناملاع  لیبق  نیا  مادک  ره  هک  اهتموکح  هار 

حالطصا دیلان و  یم  اهنآ  زا  راوگرزب  ماما  هک  دنتسه  نایناحور  زا  رشق  نامه  نیا  دنهد ، یم  رارق  دوخ  راک  رازبا  هدیمان ، نیطالـسلا »
رد یناحور  ریغ  ناگدنـسیون  ای  اهدـنوخآ و  شاـمق  نیا  میدـید  اـم  هک  .درب  یم  راـک  هب  ناـشیا  هراـب  رد  ار  يراـبرد ) ياهدـنوخآ  )

جاجح هیلع  اهیدوعـس  هب  کمک  رد  زین  و  دترم ، يدشر  ناملـس  هراب  رد  وا  ياوتف  ابو  ماما  صخـش  اب  یمالـسا و  بالقنا  اب  ّتیدـض 
.دنتشاد تسد  رگید  خلت  ثداوح  زا  يرایسب  رد  و  یناریا ،

مک مه  نونکا  مه  دندوب و  ناوارف  توغاط  نارود  رد  یناحور  ریغ  یناحور و  ناربهر  شامق  نیا  زا 

.دنرادن اهرابرد  تیاضر  بلج  زج  يا  هزیگنا  دنتسین و  لقتسم  تقیقح  رد  هتسباو ، یگنهرف  یبهذم و  ناربهر  لیبق  نیا  دنتسین 

دومج یعون  راچد  اما  دندهاز  اوقتاب و  رایسب  اسب  هچ  دنتسین و  هتسباو  اهتردق  اهتموکح و  اب  امیقتسم  هک  دنتـسه  یناسک  مود ، هتـسد 
بصعت و حورو  دـنناد  یم  بهذـم  مالـسا و  راـیعم  كـالم و  ار  دوخ  ناـنآ  دنتـسه  ینید  يروحم  دوخ  یبهذـم و  یناداـن  يرکف و 

دوخ اما  دننک  یم  هدافتـسا  هاگب  هاگ  نانآ  یگداس  زا  یکریز  اب  مه  اهتموکح  هتبلا  .دنروآ  یم  دیدپ  مدرم  رد  ار  یبهذم  يریگتخس 
.دنهد یم  همادا  دوخ  شالت  هب  نامکاح ، اهرابرد و  هب  کمک  هن  بهذم و  زا  تیامح  هزیگنا  هب  ناشیا ،

ود نایم  هلـصاف  زا  ار  بهذم  ود  نایم  هلـصاف  هک  دـنرب  یم  شیپ  اجنآ  ات  ار  یمالـسا  بهاذـم  نایم  زرم  یبهذـم ، ناربهر  شامق  نیا 
ناراذگناینب یلـصا و  ناربهر  دـسر  یم  رظن  هب  .دـننک  یم  انب  ناملـسم  ياه  هقرف  نایم  نینهآ  يراوید  .دـنهد و  یم  هولج  رتشیب  نید 

زور نیا  هب  ار  مالـسا  بهاذم ، یماح  ناملاع  اجیردت  اما  دـنا ، هدوبن  روحم  دوخ  ریگتخـس و  دـح  نیا  ات  ناشدوخ  یمالـسا  بهاذـم 
ناوریپ ام  تسا : هتفگ  هک  هدش  لقن  یلعف  رهزا  خیـش  لوق  زا  .تسا  رییغت  لباق  ناحلـصم  شـشوک  اب  عضو ، نیا  .دـنا و  هدـناشن  هایس 

چیه ًالعف  اما  میتسناد  یم  سجن  یهاگ  میدرک و  یم  ریفکت  ار  رگیدکی  ًالبق  تنس ، لها  هناگراهچ  بهاذم 

.مینک یمن  ساسحا  دوخ  نیب  یگناگود  هنوگ 

اب ار  لوصا  باتک  يرابخا  ربنا و  اب  ار  يونثم  باتک  عرـشتم  هک  تفای  تّدش  اجنآ  ات  یلوصا  يرابخا و  ای  عرـشتم  فراع و  فالتخا 
اب اهیرظن ، گنت  نیا  ایآ  .دوش  سجن  شتسد  ادابم  تفرگ  یم  لامتسد 

؟ دراد یناوخمه  دز  یم  مد  نآ  زا  مرکا  لوسر  هک  هلهس  هحمس  تعیرش  اب  مالسا و  تحامس 

دقتعم دناد و  یم  مالـسا  ِروحمار  دوخ  ملاع ، نالف  تفگ  نم  هب  دش  موحرم  لبق  لاس  دنچ  هک  يا  هدازآ  یناحور  درم  مراد  رطاخ  هب 
يدودح ّدح و  نید ، لصا  رد  هک  یلومعم  موسر  بادآ و  یتح  روما ، تایئزج  تایلک و  رد  زّربم ، ياملع  یتح  مدرم  ریاس  هک  تسا 

.تسین مولعم  لیلد ؟ هچ  هب  اما  دننک ، يوریپ  وا  زا  دیاب  درادن ،

ار بالط  هتفر  هتفر  دیاب  هیملع  ياه  هزوح  ناریدم  ناسّردـم و  دنتـسه و  یگرزب  لکـشم  یمالـسا  هعماج  يارب  نایناحور  شامق  نیا 
اب دنهدن و  جرخب  بّصعت  يا  هقیلس  یفالتخا و  لئاسم  رد  هک  دنهد  تداع 
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لیبق نیا  رد  دننک  یعس  .دنهد و  رارق  داهتجا  ثحب و  دروم  ار  لئاسم  نیا  ردص  حرش  رظن و  تعسو 

.دنراذگب مارتحا  نآ  جراخ  ای  بهذم  لخاد  رد  نارگید  رظن  هب  يرظن ، لئاسم 

.تسا داهتجا  لّوا  طرش  ردص ، حرش 

هب تبسن  ینیبدب  هب  تهج  نودب  ار  یماع  مدرم  دنناشکن و  رازاب  نایم  هب  ار  هسردم  تافالتخا  لقاال 

.دنزاسن راداو  دارفا 

دیحو موحرم  میا : هتشاد  ناوارف  ياه  هنومن  هدازآ ، بصعتم و  ناملاع  عون  ود  ره  زا  خیرات  رد  ام 

سأر رد  مادک  ره  يرابخا  ياوشیپ  ینارحب  فسوی  خیش  موحرم  یلوصا و  ياوشیپ  (م 1206 ) یناهبهب

هک ار  یلوصا  بتکم  یناهبهب  دـیحو  ماجنارـس  اـما  دـنداد  یم  فاـصم  مه  اـب  دنتـشاد و  رارق  یلوصا  يراـبخا و  بتکم  ود  زا  یکی 
فـسوی خیـش  ماگنه  نآ  رد  هک  ار  يرابخا  بتکم  دیناشن و  یـسرک  هب  دوخ  یملع  تردق  اب  تسا ، دیلقت  عجارم  راک  يانبم  نونکات 

.دز بقع  هیملع  ياه  هزوح  رد  دوب  نآ  رادمچرپ  ینارحب 

مه اب  یملع  هلأسم  کی  رد  یتدـم  درک و  دروخرب  ینارحب  موحرم  اب  رهطم  نحـص  رد  گرزب  درم  نیا  ـالبرک  رد  يزور  دـنا  هتـشون 
منک ادتقا  وت  هب  ات  تسیاب  تفگ  یناهبهب  دیحو  هب  قئادح  سیفن  باتک  بحاص  ینارحب  موحرم  دیـسر و  زامن  ماگنه  دـندرک ، ثحب 

.منیب یمن  رکذ  هب  يزاین  هک  ما  هدینش  ای  هدید  عون  ود  ره  زا  ار  يدایز  ياه  هنومن  دوخ  رصاعم  ياملع  نایم  رد  نم  .درک  و 

ياوتحم هب  ناوت  یم  دش ، هتفگ  هک  یحرش  هب  ینید  ناملاع  یسایس و  نامکاح  شقن  رب  يرورم  اب  يراب 

ءارمألا و یتُما : تدسف  ادسف  اذا  و  یتما ، تحلـص  اِحلُـص  اذا  یتما  نم  نافنـص  : » دومرف هک  درب  یپ  يوبن  فورعم  ثیدـح  دنمـشزرا 
«. ءاملعلا

رقف لهج و  مراهچ ، مّوس و  یساسا  لکشم 

ياه هئطوت  زا  یعالطا  یب  ناهج ، یتعنص  یملع و  یسایس و  تیعضو  زا  یعالطا  یب  مالسا ، خیرات  لهج و  نیتسار ، مالـسا  هب  لهج 
تشونرس رد  هچ  ره  هب  لهج  هصالخ  ناگناگیب و  یگنهرف  یسایس و 

.دراد شقن  مالسا  تما 

زا يرایسب  یتعنص و  رقف  سانشراک ، رقف  یقالخا ، رقف  یلام ، رقف  درادن : حرش  هب  يزاین  هک  مه  رقف 

املع ماکح و  درکلمع  لوصحم  میتفگ  هک  نانچ  همادا ، ای  شیادـیپ و  لـصا  رد  رقف  لـهج و  لـماع  هچرگ  .رگید  ياـهزاین  اـهرقف و 
تسایس و لکشم  ینعی  لّوا ، لکشم  ود  رگا  هتبلا  دشاب و  یم  اهیتخبدب  تالکشم و  زا  يرایـسب  ساسا  هیاپ و  لاح ، ره  هب  یلو  تسا 
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تالکشم رقف و  لهج و  لکشم  دوش ، لح  تیناحور ،

.دیآ یم  تسد  هب  لح  هار  خن  رس  لقاال  ددرگ و  یم  لح  يدودح  ات  جیردتب ، اهنآ  زا  یشان 
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نیب نشور  مدرم  تیلوؤسم 

ینید شنیب  یسایس و  يرایشه  يدودح  ات  هک  مدرم  زا  رشق  نآ  شود  زا  ار  فیلکت  تیصاخ ، یب  ناملاع  دساف و  ياهتموکح  دوجو 
تمعن ناـمه  نیا  و  دراد ، دوجو  یفاـک  ردـقب  مالـسا  ناـهج  همه  رد  نونکا  هّللادـمحب  يرایـشه  شنیب و  نیا  و  دراد ، یمنرب  دـنراد 

هوحصلا  ) اهبرع لوقب  ای  یمالسا  يرادیب  دادادخ 

یفارحنا طخ  اب  سوسحمان ، اـی  سوسحم  يا  هنوگ  هب  اـما  دـهد ، یم  دـیون  مالـسا  يارب  ار  ینـشور  هدـنیآ  دوخ  تسا و  هیمالـسالا )
یسایس ناربهر  زا  هتسد  کی  يوس  زا  طخ ، ود  نیا  زا  کی  ره  دنک و  یم  مرن  هجنپ  تسد و  تسا  زیتس  رد  نآ  اب  ًالماک  هک  يرگید 

نیمادک ات  دنوش  یم  تیاده  ناملسم  یبهذم  و 

.دندرگ زوریپ 

شوداشود دنشاب و  مه  اب  دیاب  یبهذم  يرادیب  یسایس و  يرادیب  هک  تسا  نآ  يروآدای  هب  مزال  هتکن 

هک  ) دنوش ادج  مه  زا  طخ ، ود  نیا  هتـساوخن  يادـخ  رگا  دـنروآ و  راب  هب  بولطم  هجیتن  مالـسا ، ناهج  يارب  ات  دـنبای ، شرتسگ  مه 
حرطم تسایـس ، ياهنم  یبهذم  يرادیب  ای  بهذـم ، ياهنم  یـسایس  يرادـیب  و  دـنک ) یم  شالت  ود  نآ  نایم  ییادـج  يارب  رامعتـسا 

طخ ود  نارادفرط  نایم  يرگید  يریگرد  ثعاب  دوخ  ددرگ ،

هب ار  تردق  سکع ، هب  ای  یبهذم و  يرادیب  نودب  یسایس  يرادیب  ًالثم  ددرگ ، زوریپ  يرگید  نودب  یکی  ضرف  رب  دیدرگ و  دهاوخ 
رد اهطخ  املسم  هک  دش  دهاوخ  يرگید  نامرد  یب  درد  ثعاب  دریگ  تسد 

یبالقنا نایم  دربن  هب  ینید  یسایس و  ياهتوغاط  اب  هزرابم  داهج و  تفرگ و  دنهاوخ  رارق  مه  لباقم 

، یسایس طخ  نارادفرط  ندمآ  راک  يور  تروص  رد  هک  .دیدرگ  دهاوخ  لیدبت  یبهذم  یبالقنا  یسایس و 

.تشاد دـهاوخ  یپ  رد  ار  يرگید  ناوارف  تالکـشم  مه ، مّود  ضرف  و  دـنریگ ، یم  شیپ  ار  کـیئال  برغ و  ياهتـسایس  مسر  هار و 
ساسح تیعقوم  نیا  رد  ات  تسا  ناملـسم  مدرمو  نایاوشیپ  رب  دنراد و  تباقر  مه  اب  طخ  ود  نیا  نونکا  مه  هنافـسأتم  .اهنم  هّللاانذاعا 

.دننک ظفح  ار  دوخ  يرایشه 

ص:277

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 499 

http://www.ghaemiyeh.com


نیوگزره ینسوب و  هعجاف  مالسا و  ناهج  . 21

یمالـسا روشک  شیادـیپ  يوالـسگوی و  هیزجت  زا  سپ  نآ و  رامقا  يوروش و  ریهامج  داـحتا  یـشاپورف  زا  سپ  هک  تسا  هاـم  دـنچ 
: دنا هدیدرگ  خیرات  ثداوح  نیرتعیجف  زا  یکی  راچد  اپون ، روشک  نیا  رد  ام  ناملسم  نارهاوخ  ناردارب و  نیوگزره ، ینسوب و 

ياه هچب  نادازون و  نداد  فَت  اهناسنا ، ندنازوس  هدنز  ینلع ، ياهسومان  کته  هقاش ، لامعا  اب  ياهنادنز  یعمج ، هتـسد  ياهراتـشک 
اهاتسور و اهرهش و  ندیشک  شتآ  هب  ناردام ، مشچ  ربارب  رد  هدش  طقس 

.دراد مرش  شنتفگ  زا  نابز  درادن و  نتشون  يارای  ملق  هک  لیبق  نیا  زا  یعیاجف  و  مدرم ، یتسین  یتسه و 

مالـسا نارادزرم  اجنآ  رد  لسنردنا  لسن  هدـیورگ و  مالـسا  سدـقم  نییآ  هب  شیپ  اهنرق  زا  یقرـش ، ياپورا  زا  شخب  نیا  ناناملـسم 
اما دنا ، هدومن  لّمحت  ار  یخلت  ثداوح  خیرات ، لوط  رد  و  دنا ، هدوب 

.دنا هدنام  رادافو  مالسا  هب  دنا و  هداتسیا  هنادرم  مسیسکرام ، كانتشحو  يالویه  صوصخب  ثداوح ، نآ  ربارب  رد  هوک ، دننام 

دنهدب و ناماس  رس و  ار  دوخ  یگدنز  هک  دنتفر  یم  نمیرها ، نیا  لاگنچ  زا  ییاهر  زا  سپ  مدرم  نیا 

زارد ناـیلاس  جـنر  زا  هدیدمتـس و  ّتلم  نیا  هک  دوـب  نآ  ناـیناهج  هّیلک  هکلب  نیملـسم و  همه  ناـنآ و  راـظتنا  .دنـشکب  یتـحار  سفن 
مخز و  هدـشن ، وحم  مسیـسکرام  مدـق  ياـج  زونه  یلو  .دور  نییاـپ  شیولگ  زا  ینیریـش  بآ  دـنیبب و  دوخ  هب  یـشوخ  زور  هدـیهر ،

.دندیدرگ وخ  هدنرد  ینمشد  راتفرگ  ناهگان  هک  دوب ، هتفاین  مایتلا  محریب ، نشخ و  ماظن  نیا  ياهقالش 

، دنا هدرک  ماع  لتق  ار  نانآ  اهراب  دنراد و  هقطنم  نآ  ناناملسم  اب  یخیرات  نیرید  توادع  هک  اهبرص ،

رب اوه  نیمز و  زا  و  دندش ، هکرعم  دراو  گرزب » ناتسبرص   » لیکـشت هزیگنا  هب  و  ییادز ، مالـسا  يداژن و  هیفـصت  دصق  هب  زین  راب  نیا 
داد هب  مه  یـسک  و  دنور ، یم  شیپ  و  دننک ، یم  بارخ  دنـشُک ، یم  دننز ، یم  شتآ  دنزیر ، یم  نانچمه  دـنتخیر و  شتآ  نانآ  رس 

.دسر یمن  مولظم  ياهناملسم 

ماقم هثعب  هب  همظعم  هکم  رد  یمالسا  بزِح  بیان  هارمه  چیپیلچ  هّللادبع  خیش  ياقآ  شیپ ، لاس  ود 
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دنتسشن و تبحص  هب  دندوب  زربم  ياملع  زا  همه  هک  نیعجارم ) شخب   ) ياضعا اب  دندمآ و  يربهر  مظعم 

تینهت کیربت و  ناشیا  هب  ار  ناشروشک  لالقتـسا  يدازآ و  دـندرک و  ییوجلد  نانآ  زا  تبحم و  راهظا  اـهنآ  هب  تبـسن  ءاـضعا  همه 
.دندراذگ ام  رایتخا  رد  یمهم  تاعالطا  ناماس  نآ  ناناملسم  دوخ و  روشک  لاوحا  عاضوا و  زا  .دنتفگ 

، اـهتاورک و  سکدـترا ، يوالـسگوی  ياهبرـص  .میتـسه  هقطنم  نایحیـسم  موجه  ضرعم  رد  هراومه  ناناملـسم ، اـم  دـنتفگ : هلمج  زا 
دنهد یم  مه  تسد  هب  تسد  دنراد  مه  اب  هک  ینمشد  همه  اب  هورگ  ود  نیا  دروخب ، مه  هب  ناهج  عاضوا  هاگره  و  دنتسه ، کیلوتاک 

رارق دوخ  ياه  هلمح  جامآ  ار  ام  اقفتم  و 

.دشن ربخ  یسک  دندرک و  ماع  لتق  ار  ام  نایحیسم  مود  یللملا  نیب  گنج  رد  دنهد ، یم 

نانآ دادعت  هک  تفگ  هّللادبع  خیش  ياقآ  دنتفگ ، یم  نخس  يوالسگوی ، نکاس  ياهینابلآ  راب  تکالف  ناماسبان و  تیعـضو  زا  نانآ ،
ام دوخ  تاناکما  هک  نیا  اـب  دـندش ، فلت  امرـس  یگنـسرگ و  زا  هتـشذگ  ناتـسمز  رد  ناـشیا  زا  يا  هدـع  تسا و  نویلیم  ود  زا  شیب 

، میدناسر یم  کمک  نانآ  هب  فصولا ، عم  تسا ، فیعض 

دیهـش نیا  زا  شیپ  زور  دـنچ  یناحور  نیا  تفگ  مهاوخ  ادـعب  هک  نانچ  هنافـسأتم  .میداد  یم  نانآ  هب  ار  دوخ  هنهک  ياهـسابل  یتح 
.تسا هدش 

تبحـص بوخ  ار  یبرع  نابز  هدرک و  لیـصحت  رـصم  رد  اهلاس  دوب و  يوالـسگوی  نکاس  ِرابت  ینابلآ  ياملع  زا  هک  يرگید  صخش 
و دـنا ، هدینـش  ار  نآ  مسا  طقف  مالـسا  زا  ریخا  لسن  ود  یکی  ياهییاینابلآ  تفگ  درک و  نایب  ار  یناـبلآ  روشک  عضو  زین  وا  درک ، یم 

ماکحا زا  کی  چـیه  هب  دـنناد و  یمن  يزیچ  لالح  مارح و  لیبق  زا  نید  حـضاو  میهاـفم  زا  اـّما  .دنناملـسم  هک  دـنناد  یم  ردـق  نیمه 
.دنریگ یمن  رظن  رد  ار  يا  هطباض  چیه  یسنج  طباور  ردو  دنا  هدشن  هنتخ  یتح  اهنآ  زا  يرایسب  .دننک  یمن  لمع  مالسا 

زج میهاوخ  یمن  یکمک  چیه  ام  دنتفگ : لوا  رفن  ود  نآ  ...میتسه  ینابلآ  كاخ  هب  دورولا  عونمم  يوالـسگوی  ياهداژن  ینابلآ  ام  و 
ار ام  رگید  راب  هک  دـش  دـیهاوخ  ربخ  يزور  کی  الا  مینک و  عاـفد  دوخ  زا  اهبرـص ، عوقولا  بیرق  موجه  ربارب  رد  میناوتب  هک  هحلـسا 

...دنا هدرک  ماع  لتق 

ياهموجه نیا  رظان  هک  تسا  یتدـم  کنیا  دـنتفگ  یم  هک  روط  نامه  تسا ، هدـنام  مرطاخ  هب  نانآ  نانخـس  زا  هک  دوب  یبلاطم  اهنیا 
هک بیرقتلا  عمجم  رانیمـس  نیتسخن  رد  لاس  نامه  چـیپیلچ  هّللادـبع  ياقآ  هک  موش  روآدای  تسا  بسانم  اجنیا  رد  .میتسه  هنایـشحو 

هکم رد  لاس 1411 ه  نامه  هجحلا  يذ  تفه  زور 

مارحا سابل  نامه  اب  و  دوب ، ابیز  رایسب  تشاد و  هبرف  دنلب و  یتماق  يو  .درک  ینارنخس  یبرع  نابز  هبو  هدومن  تکرش  دیدرگ  رازگرب 
، نیا زا  شیپ  زور  دنچ  .دوب  بلاج  رایسب  هک  تسشن  هباطخ  یسرک  رب 

عمجم زا  تأیه ، نامه  اب  تسا  هدـمآ  ناریا  هب  یتأیه  سأر  رد  هک  یکـسفوا  میلـس  بوقعی  ياقآ  قباس ، يوالـسگوی  ياملعلا  سیئر 
ادخ تفگ : مدیسرپ ، يو  زا  ار  هّللادبع  خیـش  لاح  نم  داد ، یم  حرـش  اهناملـسم  هب  تبـسن  ار  اهبرـص  تایانج  درک و  ندید  بیرقتلا 
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خیـش دندوب و  املع  زا  ود  ره  دندش ، دیهـش  بمب  تباصا  رثا  رب  نیوگزره ) ینـسوب و   ) رد شقیفر  وا و  لبق  زور  هد  دـنک ، شتمحر 
خیاشم رب  رظان  هّللادبع 
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.دوب دجاسم 

زا يا  هخسن  تفگ ، ناشیا  زا  یکی  دیدرگ ، همه  رثأت  ثعاب  هک  دنداد  هئارا  عمجم  نادنمراک  ار  يو  ینارنخس  ملیف  تبسانم  نیمه  هب 
رد اما  دهد ، یم  خر  تایانج  نیا  يراب ، .دنهدب  دش  رارق  هک  تسا ، رثؤم  رایـسب  نادهاجم  هب  نداد  هیحور  يارب  میربب ، دیهدب  ار  نآ 

رتشیب ندرک و  رداص  همانعطق  ندز و  فرح  هب  اهنت  یلملا  نیب  عماجم  .دسرب  نانآ  داد  هب  رثؤم  روط  هب  هک  میبای  یمن  ار  یسک  ناهج ،
.دننراذگ یم  ار  تقو  رابگرم ، توکس  اب 

هدادن ماجنا  يرگید  راک  هقوذآ  يدقن و  یسنج و  کمک  يرادقم  نداتسرف  سنارفنک و  ود  یکی  زجب  مالسا  ناهج  و  ناناملسم ، اما 
.دنا

نانآ يرای  تهج  ار  یهاپس  دنهاوخب  ای  دنشاب  هحلـسا  لاسرا  رکف  هب  ناناملـسم ، زا  یتیعمج  ای  یتلود  هک  تسا  هدروخن  ام  شوگ  هب 
.دنیامن جیسب 

زاب ار  اهناملسم  ولج  دیاب  هک  دش  حرطم  هلأسم  نیا  راب  دنچ  نارهت ، هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  یلب ،

املـسم یلب ، .دنتفا  یم  هار  هب  فک ، رب  ناج  ِناوج  اهنویلیم  دنوشن  عنام  رگا  دش : هتفگ  دنباتـشب ، دوخ  ناشیکمه  يرای  هب  ات  تشاذگ 
دماشیپ هک  ناهج ، زا  هطقن  ره  رد  مالـسا  هار  رد  داهج  يارب  دـنا و  هداد  ار  دوخ  شیامزآ  ام  یهللا  بزح  ناـناوج  تسا ، روط  نیمه 

.دنتسه تمدخ  هب  هدامآ  دنک ،

یتکرح نینچ  هزاجا  ام  هب  تسا  هدروآ  شیپ  یللملا  نیب  ریگاپ  تسد و  تاررقم  هک  یطیارش  ایآ  اما 

؟ دهد یم  ار 

؟ میوش کیدزن  قباس  يوالسگوی  روشک  هب  هک  دهد  یم  هار  ام  هب  هیکرت ، ام  هیاسمه  روشک  هلمج  زا  هار ، نیب  رگید  ياهروشک  ایآ 

ود نآ  نایم  ضرع  مک  يایرد  کی  اهنت  تسا و  رتکیدزن  نیوگزره  ینـسوب و  هب  یمالـسا ، ياـهروشک  همه  زا  هیکرت  هک  یلاـح  رد 
ناملسم ینامثع ، يروتارپما  طسوت  قطانم  نیا  ًالصا  .دراد  دوجو  هلصاف 

زا ینامثع  يروتارپما  هک  دش  زاغآ  یماگنه  زا  نانآ ، یتخبدب  .دنا  هدوب  ناملـسم  يروتارپما  نیا  روانهپ  روشک  ءزج  اهنرق  دنا و  هدش 
، كرت تیلم  هب  یکتم  کیئال و  يروشک  نآ  ياج  هب  دش و  وحم  ناهج  هحفص 

تسا و یمالسا  ياهروشک  ءزج  هیکرت  مه  زونه  لاح ، ره  هب  اما  درک ، دوجو  ضرع  كروتاتآ ، طسوت 

تلود راتفر  زا  زین  نانآ  ياهلد  املـسم  .دـنراد  یمالـسا  ّتیمح  قرِع و  و  دنتـسه ، دـنبیاپ  مالـسا  هب  دوجو  مامت  اب  نآ  مدرم  تیرثکا 
رگا ...دـسر  یمن  نانآ  داد  هب  ینویلیم ، کی  شترا  میظع و  يورین  نیا  اـب  ارچ  هک  تسا  نوخ  نیوگزره ، ناناملـسم  لاـبق  رد  هیکرت 

رد هیکرت  هک  يدـهعت  نآ  رب  هوالع  و  یللملا ، نیب  تاررقم  اما  دـندروخ ، یم  هکی  اهنآ  دـهدب  اهبرـص  هب  موتامیتلوا  کی  اهنت  هیکرت 
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امـسر مه  نیوگزره  ینـسوب  تلود  هک  نیا  ولو  دـهد ، یمن  ار  لمع  نیا  تئرج  وا  هب  دراد  اکیرمآ  تسایـس  هب  تبـسن  وتاـن و  لاـبق 
.دنکب یمالسا  ياهروشک  رگید  ای  هیکرت  زا  یماظن  کمک  ياضاقت 

دح و زا  یلو  دش  رازگرب  هعجاف ، نیا  هراب  رد  ییاهسنارفنک  رگید ، ياهاج  هیکرت و  رد  هچ  رگ  يراب 
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.تفرن رتولج  همانعطق  رودص  فرح و 

ياهرابنا دوجو  اب  يا  همانعطق  نینچ  رودص  ایآ  اما  تسا ، هدرک  عنم  ار  يوالسگوی  هب  هحلسا  رودص  للم ، نامزاس  هک  تسا  تسرد 
یلاخ هحلسا  زا  نیوگزره  ینسوب و  مدرم  تسد  هک  یلاح  رد  تسا  اهبرـص  رایتخا  رد  هک  قباس  يوالـسگوی  هدروخن  تسد  هحلـسا 

.تسا تیانج  نیا  هب  کمک  رد  لوا  ماگ  دوخ  همانعطق  نیا  تسا ؟ رثؤم  تسا 

فرط قیرط و  نیا  زا  لیئارـساو  دـننک  یم  تفایرد  هحلـسا  ابترم  ینامور  هار  زا  اهبرـص  هک  دوب  هدـمآ  رابخا  رد  هک  نیا  زا  میرذـگب 
رگا ات  تسا ؟ هدرک  قیقحت  ار  ربخ  نیا  مقس  تحص و  یسک  ایآ  ، دنک یم  نیمأت  ار  نانآ  ياهزاین  دهد و  یم  کمک  اهبرص  هب  رگید 

.دنریگب ار  نآ  ولج  لقاال  دشاب  هتشاد  تحص 

رد ًالقا  ات  دـنا  هدادـن  تاـجن  نارگید ، ياـهکمک  تفاـیرد  روظنم  هب  اهبرـص  هرـصاحم  زا  ار  اهناملـسم  یتح  یللملا  نیب  ياـهنامزاس 
بالقنا دـیقف  ربهر  رب  درورد  رـشب ، قوقح  شامق  نیا  رب  تنعل  .دـنریمن  ساـبل ، اذـغ و  و  وراد ، ِدوبن  یگنـسرگ و  زا  دوخ  ياـهرهش 

کی چیه  رد  هک  درک  یم  توعد  نوگانوگ ، داعبا  رد  ییافکدوخ  یعقاو و  لالقتسا  هب  ار  اهناملسم  امئاد  هک  راوگرزب  ماما  یمالسا ،
.دنتسین دامتعا  لباق  نانآ  هک  دنشاب  هتشادن  هیکت  نارگید  هب  دوخ  نوؤش  زا 

ور و هلابند  یللملا  نیب  ثداوح  رد  دنـشاب و  یمن  دامتعا  لباق  مه  نانآ  هب  هتـسباو  یمالـسا  ياـهروشک  یتح  هک  دـننامب ، ناـگناگیب 
.دوخ ناشیکمه  رکف  هب  هن  دنتسه  دوخ  نایلاوم  داقنم  عیطم و 

: منک یم  هراشا  بلطم  ود  هب  اج  نیا  رد  نم 

عمجم يوس  زا  يا ، هیناـیب  خـیرات  ناـمولظم  نآ  زا  تیاـمح  رد  ناناملـسم ، هب  تبـسن  اهبرـص  تیاـنج  هحوبحب  رد  لـبق  يدـنچ  لوا :
: تسا نیمه  ناناملسم  هب  ما  هیصوت  مروآ و  یم  اج  نیا  رد  ار  نآ  زا  یشخب  هک  دش  رداص  بیرقتلا 

ناناملسم ماع  لتق  هعجاف  ربارب  رد  ...ناریا  يادفناج  هّللا و  بزح  تلم  تمه ، اب  رویغ و  ناناملسم 

نیملسمَلل ای  لوقی : املسُم  عمَس  نَم  : » دومرف مرکا  لوسر  تسین ، زیاج  توکس  نیوگزره ، ینسوب و 

دهدن باوج  وا  هب  دیسرب و  نم  داد  هب  ناناملسم  يا  دیوگ : یم  هک  دونشب  ار  یناملسم  دایرف  سک  ره  ینعی : ٍملسُمب » َسیلف  هبُِجی  ْمَلَف 
رد دروایب  حبـص  هب  ار  بش  سک  ره  ینعی : ٍملـسُمب » سیَلَف  نیملـسُملا  رومُاب  َمتهَی  َمل  َحبـصَا و  نَم  : » دومرف نینچمه  .تسین  ناملـسم 

.تسین ناملسم  دزرو  یمن  مامتها  اهناملسم  روما  هب  هک  یلاح 

؟ دوب انتعا  یب  شارخلد  هثداح  نیا  رد  ناوت  یم  ایآ  عطاق ، نینهآ و  نانخس  نینچ  دوجو  اب 

؟ دیونش یمن  ار  عافدیب  نامولظم  نآ  هثاغتسا  دایرف  ایآ 

؟ دینیب یمن  اه  همانزور  نویزیولت و  هحفص  ربار  یعمج  هتسد  ياهلتق  ریوصتایآ 

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 505 

http://www.ghaemiyeh.com


، میریگب هدینـشن  ار  هانپ  یب  نامورحم  نیا  هدز و  گنج  ناشیکمه  نیا  هثاغتـسا  و  میـسرن ، نانآ  داد  هب  ساـسح ، طیارـش  نیا  رد  رگا 
توکس اب  رشب و  قوقح  دردیب  ياهنامزاس  اب  ام  قرف  سپ 
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...؟ تسیچ ناشرابگرم 

زا ییادز  مالـسا  هب  دشاب و  دـح  نیمه  ات  اهبرـص  تیانج  رگا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نیارق  زا  تسا ) هدـننک  مرگلد  هک  : ) مّود بلطم 
نیا رد  املسم  رویغ ، ناناملسم  رگیدو  مدرم  نآ  یناور  یمسج و  تامیالمان  اهیتخـس و  همه  اب  ددرگن ، رجنم  اپورا  قرـش  هقطنم  لک 

هدـیدنار نامدوخ  تیلوؤسم  هک  روظنم  نآ  هب  هن  اما  منک  یم  هراشا  نآ  هب  دنتـسم  روط  هب  نم  هک  تسا  هتفهن  مه  یحلاـصم  گـنج ،
: میهدب یلست  ار  دوخ  نانخس  نیا  ندینش  اب  میریگب و 

نیا تسا : هتفگ  هک  درک  لقن  نیوگزره  ینـسوب و  هجراخ  ریزو  لوق  زا  هک  مدینـش  روشک  نـالوؤسم  زا  یکی  ناـبز  زا  لـبق  يدـنچ 
هحلـسا دـندوب ، داسف  يراسگیم و  قرغ  هک  ام  ياهناوج  دـیدرگ  ثعاب  اریز  دوب ، ام  هب  تبـسن  دـنوادخ  هیفخ  فاطلا  زا  یکی  گنج 

...دننک ترصن  بلط  ادخ  زا  دنتسیاب و  تعامج  زامن  هب  گنج  ياهنادیم  ردو  دنورب  دربن  ياه  هنحص  هب  مالسا  هار  رد  دنرادرب و 

: تسا هتشون  هتفرگ  رارق  گنج  نتم  رد  هتفر و  هیحان  نآ  هب  ربخ  بسک  يارب  هک  ناهیک ، همانزور  راگنربخ 

تیوه و همه  هک  دـنروآرب  رـس  یمدرم  برغ ، هدز  يژولونکت  دولآ و  تملظ  لد  زا  اپورا و  بلق  رد  يزور  تسناد  یم  یـسک  هچ  »
»؟ دنناد یم  دوخ  زا  فیصوت  نیرتابیز  ار  میتسه » ناملسم  ام   » دننیب و یم  ندوب » ناملسم   » رد ار  دوخ  راختفا 

هدرک هبرجت  ار  قرش  برغ و  یسایس  یگنهرف و  ياهمجاهت  عاونا  نیوگزره » ینسوب و   » هک تسا  هدومن  خر  یلاح  رد  تیعقاو ، نیا 
.تسا هدوب  نابیرگ  هب  تسد  نآ  اب  لاس  اههد  تسا و 

مه و  قباس ، يوالـسگوی  یتسینومک  میژر  يوس  زا  مه  هک  برغ ، يازداسف  طحنم و  گنهرف  هن  و  وتیت ، هلاس  اههد  يروتاـتکید  هن  »
، اکیرمآ ییاپورا و  ياهروشک  ینویزیولت  ياه  هراوهام  قیرط  زا 

«. دنک دوبان  وحم و  ار  ینسوب  ناملسم  مدرم  یهلا  ینید و  تیوه  تسناوتن  دش ، یم  جیورت 

يراج گنج  راثآ  هراب  رد  ناوج ، ریپ و  هدنمزر و  درم و  نز و  زا  معا  ینسوب  مدرم  زا  يرایسب  زا  ام  »

یبایزاب ندش و  افوکـش  لاح  رد  ینـسوب  تلم  هک  دـندوب  قفتم  نآ ، رگناریو  راثآو  گنج  زا  راجزنا  نمـض  اهنآ  همه  میدرک ، لاؤس 
«. تسا دوخ  یمالسا  تیوه  لماک 

یمالسا دنلب  یناعم  میهافم و  زا  يرایسب  میا و  هدرک  فشک  ار  دوخ  گنج ، نیا  رد  ام  دنتفگ : یم  اه  نآ  »

«. میدیمهف میدیمهف ، یمن  نونک  ات  هک  ار  ینآرق  و 

نانز و نایم  رد  ار  دوخ  ياج  هتـسجرب ، شزرا  کی  ناونع  هب  باـجح ، دـبای و  یم  يرتشیب  قنور  زوربزور  ینـسوب ، دـجاسم  زورما  »
دمحم هّللاالا و  هلاال   » بسچرب زبس ، هچراپ  حیبست ، لابند  هب  ردبرد ، ینـسوب ، هدنمزر  هک  میدوب  دهاش  ام  دنک ، یم  زاب  رتشیب  نارتخد 

هک تسا  انعم  نادـب  نیا  و  دـهد ، ناـشن  ار  وا  یمالـسا  تیوه  يوحن  هب  هک  تسا  يدـنب  یناـشیپ  و  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر 
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« ...تسا هدش  رتنازورف  رت و  هدنبات  رون ، نیا  .تسا و  هتشاد  سوکعم  هجیتن  مالسا  یهلا  رون  يافطا  يارب  نانمشد  شالت 
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، دنک یم  هدیدبآ  ار  ناسنا  هک  نیا  رب  هوالع  سدقم  ینامرآ  هار  رد  گنج  تسا ، تیعقاو  کی  نیا  یلب ،

.دوش یم  رولبتم  شلد  رد  فده  نآ  دنادرگ و  یم  رتخسار  هدیزرو و  فده ، نآ  كرد  رد  ار  وا 

رگا ًالومعم  هک  ییاهگنج  ، ) ما هدرک  رکف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هفقو  یب  یپایپ و  ياهگنج  تاوزغ و  هراب  رد  اهراب  نم 
يدوعـسم دننام  یمان ، ناخّروم  زا  یخرب  و  دراد ، مان  هّیرـس »  » دوبن رگا  دوش و  یم  هدناوخ  هوزغ »  » هدوب رـضاح  اهنآ  رد  مرکا  لوسر 

رد ار  ربمغیپ  یگدنز  هلاسهد  نارود  مامت  اهگنج ، نیا  تقیقح ، رد  دنا ) هدرک  رکذ  داتـشه  ات  ار  اهگنج  نآ  دادعت  بهذلا  جورم  رد 
.دنا هدیمان  گنج ) ینعم  هب  يزغم  عمج   ) يزاغم ار  ترضح  نآ  هریس  یگدنز و  تهج  نیمه  هب  دوب و  هدرک  لاغشا  هنیدم 

مالسا ماگنه ، نآ  رد  هک  یلاح  رد  درب ، یم  لیلحت  ار  ناملسم  هتساخون  ياهورین  رمتـسم ، ياهگنج  نیا  هک  دوب  نیا  رد  مرکف  يراب ،
، لاح ره  رد  اما  دـیدرگ ، یم  لیمحت  ترـضح  نآ  رب  اهگنج ، نیا  هچرگ  .دنتـشاد و  يزاسدوخ  هب  زاین  ناناملـسم  شمارآ و  هب  زاـین 

شکاشک رد  مرکا ، لوسر  هک  دیسر  مرکف  هب  هک  نیا  ات  .تسا  لیلحت  هتسیاش  هظحالم و  لباق  اهنآ  دوس  نایز و  اهگنج و  نیا  موادت 
اهگنج نیمه 

يوه و هدـیرب و  ایند  زا  هتـشذگ و  ناـج  زاار  ناناملـسم  یپاـیپ ، ياـهگنج  نیا  درک ، یم  هدومزآ  ّبلـصتم و  نید  رد  ار  دوخ  ناراـی 
.دروآ یم  راب  هداهن ، اپ  ریز  ار  سوه 

دـحا و گنج  هراب  رد  نارمع ، لآ  هروس  تایآ  صوصخب  تاوزغ ، دروم  رد  نآرق ، تاـیآ  لـالخ  زا  ناوت  یم  ینـشورب  ار  هتکن  نیا 
.دیمهف تاوزغ  ریاس  دروم  رد  هبوت  ّفص و  حتف و  هروس  تایآ  نینچمه  و  ردب ، گنج  هب  عجار  لافنا ، هروس  تایآ 

زا یکی  نآ   » هک درک  یم  نایب  هلاس  تشه  گنج  دروم  رد  راوگزب  ماما  هک  تسا  نیّرز  هتکن  نامه  نیا 

، گنج دوب ، سرد  سالک  اـم  مدرم  يارب  گـنج  نیا  یلب  میدرکن » ررـض  گـنج  رد  اـم  : » دومرف یم  اـی  « دوب دـنوادخ  هّیفخ  فاـطلا 
تسین و تراسخ  تقیقح  رد  اهـشزرا  نیا  هب  هجوت  اب  اما  دراد  ربرد  یناج  یلام و  تراسخ  هک  نیا  نیع  رد  دـنک ، یم  تیبرت  ناـسنا 

.تسا تعفنم  رسارس 

: میهد یم  نایاپ  هتشون  نیا  هب  تسا  شیپ  نانخس  هجیتن  هک  هتکن  دنچ  يروآدای  اب  اج  نیا  رد 

زونه هدرک و  ظفح  ار  دوخ  يونعم  يورین  تسا ، هدش  التبم  نآ  هب  رگید  طاقن  اپورا و  رد  هک  ییایالب  بیاصم و  همه  اب  مالـسا ، - 1
.دشخبب داهج  تمواقم و  يروشحلس و  حور  نانآ  هب  و  دنک ، جیسب  ار  نانمؤم  دناوت  یم  مه 

لاس اههد  اقیرفا  لامش  ياهروشک  میا : هدید  نیعلا  يأر  هب  اهراب  دوخ ، رصع  رد  ار  تقیقح  نیا  ام ،

زور و  دندشن ، قفوم  اما  دنربب ، نایم  زا  ار  هقطنم  نآ  مدرم  یمالسا  ّتیوه  دندیشوک  تردق  مامت  اب  اهییاپورا  دندوب ، اپورا  هرمعتـسم 
.تسا نآ  هاوگ  شکارم ، ِسنوت و  ریازجلا و  ریخا  ثداوح  هک  ددرگ ، یم  رترولبتم  رت و  هدنشخرد  تیوه ، نیا  زورب 
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دننک و دوبان  مالـسا ، هب  ار  ناریا  هیکرت و  مدرم  هقالع  قشع و  دنتـسناوتن  برغ ، نارکون  رگید  ناخاضر و  كروتاتآ و  کیئال  میژر 
، نید دض  ماظن  نآ  لمحت  لاس  هاجنپ  زا  سپ  ناریا ، مدرم  هک  میدید 
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هک تسا  دیون  نیا  و  دـنور ، یم  شیپ  یبالقنا  نینچ  فرط  هب  زین  هیکرت  مدرم  دـندرک ، اپ  هب  ار  یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  هنوگچ 
راودیما مالسا  هدنیآ  هب  دیاب  سپ  « (1) نوِرفاَْکلا َهِرَک  َول  ِهِرون َو  ُِّمتُم    ُ هّللا مِهِهاْوفِأب َو  هّللاَرون  اوئفُطِیل  َنْوُْدیُِری  : » تسا هداد  ام  هب  نآرق 

.دوب

دنوادخ ترـصن  اریز ، مینکن  تلفغ  يراکادف  يارب  یگدامآ  مالـسا و  هار  رد  تمواقم  هزرابم و  زا  ینآ  دیاب  دـیما ، نیا  دوجو  اب  - 2
.تسام ترصن  هب  طورشم 

«(2) ْمُکَماَْدقَا تِّبَُثی  مُکْرُْصنَی َو  هّللاوُرُْصنَت  ْنإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیااَی  »

دنراد تیلوؤسم  نیملسم  مالسا و  ربارب  رد  ناناملسم  هیمالعا ، رد  هدش  دای  ثیدح  ود  مکح  هب  - 3

.دنجراخ یعقاو  ناناملسم  هرمز  زا  دنناملسم و  امسا  طقف  دننکن  لمع  نآ  هب  رگا  هک 

.تسا هدرک  یهاتوک  یلیخ  نیوگزره ، ینسوب و  ناناملسم  هراب  رد  مالسا ، ناهج  دسر  یم  رظن  هب  - 4

دهاوخن ار  ریصقت  نیا  خیرات ، و  دنرـصقم ، یـسایس  یبهذم و  ناربهر  ناملـسم و  ياهتلود  املـسم  .مینادن  رّـصقم  ار  مدرم  اضرف  رگا 
هدیشخبن سلدنآ  لابق  رد  ار  مالسا  ناهج  ریصقت  هک  روط  نامه  دیشخب ،

رادـیب هدازآ و  ِدرم  یقیدـص  میلک  رتکد  ياقآ  هتفگ  هب  هک  یلاح  رد  .دـشخب  یمن  نیطـسلف  هلأسم  لابق  رد  ار  ام  ریـصقت  زین  و  تسا ،
هکلب سلدنآ و  هعجاف  رارکت  انیع  نیوگزره  ینسوب و  هثداح   » ندنل

«. تسا نآ  همادا 

هک منک  يرازگساپس  ناریا  یمالسا  يروهمج  تلم  تلود و  يربهر و  مظعم  ماقم  زا  دیاب  اج  نیا  رد 

بالقنا ربهر  هدومرف  هب  انب  و  دـنا ، هدرکن  غیرد  ادـبا  نیوگزره  ینـسوب و  ناملـسم  مدرم  هب  یلام  ياهکمک  یـسایس و  ياـهتیلاعف  زا 
«. میدرک یم  مه  یماظن  کمک  دنراذگ  زاب  ار  هار  رگا  »

هبناجکی تامادقا  اب  دنامب ، هک  دندرکن  لمع  دوخ  هفیظو  هب  رشب  قوقح  یللملا و  نیب  ياهنامزاس  - 5

.دنا هدرک  مه  کمک  تیانج  نیا  همادا  هب  دوخ ،

دامتعا رشب ، قوقح  یعّدم  کچوک  گرزب و  ياهتلود  اهنامزاس و  لیبق  نیا  هب  دیابن  اهناملسم ، - 6

.مینک يراددوخ  عورشم ، ياهراک  رد  نانآ  اب  يراکمه  زا  ناوت  یمن  دنچ  ره  دننک 

دشاب نکمم  هک  هار  ره  زا  نیملـسم ، مالـسا و  زا  عافد  يارب  تمدخ  هب  هدامآ  یمالـسا  هاپـس  کی  لیکـشت  رکف  هب  دیاب  ماجنارـس  - 7
.تسا هانگ  بجاو  نیا  زا  تلفغ  و  دمآرب ،
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دیاب یمالـسا ، ياهروشک  نیب  دوجوم  ياه  هیداحتا  هیلک  یمالـسا و  سنارفنک  نامزاس  ناملـسم ، ناربهر  یمالـسا ، ياهتلود  لاـح ،
ياهسنارفنک رد  و  دندنب ، راک  هب  یشترا  نینچ  لیکشت  رد  ار  دوخ  ناوت 

بولطم هجیتن  هب  دنوادخ  قیفوت  يرای و  اب  هک  دشاب  .دننیشنب  ثحب  هب  صوصخ  نیا  رد  دوخ ، هدنیآ 

نیب عماجم  زا  دوخ ، يارب  ار  یمالـسا  عماجم  اهروشک و  زا  عاـفد  زوجم  دـیاب  اـمتح  هک  ، ) هاپـس نیا  سرت  زا  یـسک  رگید  و  دنـسرب ،
.زور نآ  دیما  هب  .دیوگب  روز  ناناملسم  هب  دنکن  تئرج  دشاب ، هدرک  بسک  یللملا 
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مالسلا هیلع  يدهم  مایق  یمالسا ،  بالقنا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تثعب  یمالسا : تضهن  هس  . 22

همینو یمالسا  بالقنا  يزوریپ  ياهزور  رجف  ههد  هّللا  مایا  اب  مرکا  لوسر  تثعب  نراقت  تبسانم  هب 

هثداح هس  ره  هراب  رد  ات  میدـش  نآ  رب  تیرـشب ، ملاع  یجنم  مالـسا و  دِّدـجم  تعیرـش ، ییحم  تّما ، يدـهم  تدالو  زورلاس  ناـبعش 
تهباشم دوجو  مادک و  ره  يایازم  مییوگب و  نخس  یمالسا ، تکرح  یخیرات و 

.مینک نایب  ار  اهنآ  قارتفاو 

ءایحا و رد  متح ، روطب  دنراد و  ياج  یمالسا  تکرح  نایاپ  طسو و  زاغآ ، رد  هک  دنتسه  یمالـسا  بالقنا  عون  هس  تضهن ، هس  نیا 
زا سپ  و  دراد ، دوجو  قارتفا  رگید ، تاهج  زا  و  تهباشم ، یتاهج  زا  اهنآ  نایم  دنتـسه و  یمهم  شقن  راد  هدـهع  مالـسا ، تیمکاح 
ود هک  صوصخب  میا  هدـمآرب  اـهنآ  ناـیم  هسیاـقم  ددـص  رد  اـم ، هک  نیا  زا  درک  دـهاوخن  بجعت  یـسک  تاـهج ، نآ  ندـش  نشور 

: حیضوت کنیا  تسین و  نآ  اب  نیابم  ادج و  يزیچ  و  تسا ، لوا  تکرح  مّمتم  لّمکم و  ریخا  تکرح 

یمالسا بالقنا  تثعب و 

گنهرف نّدمت و  همشچرس  یمالـسا و  ياهتکرح  هّیلک  هیام  مالـسا و  لصا  زاغآ و  مرکا ، لوسر  تثعب  هک  نیا  هب  مینک  فارتعا  دیاب 
نیا زا  و  تسا ، یمالسا  هدحاو  تما  هدنروآدوجو  هب  و  مالسا ، هدرتسگ 

رد هک  مالـسا  خـیرات  رد  یـسایس  یگنهرف و  یملع و  ياهتـضهن  هیلک  هکلب  درک ، هسیاـقم  نآ  اـب  ناوت  یمن  ار  یتکرح  چـیه  ظاـحل 
مالـسا و ملاع  بهاوم  تاکرب و  تاریخ و  همه  تسا و  ینامـسآ  یهلا و  تکرح  نآ  زا  یـشان  همه  هدوب  مالـسا  رـشن  طسب و  تهج 

.تفرگ دهاوخ  هتفرگ و  ماهلا  قح ، ِتوعد  نآ  زا  نیملسم ، رخافم 
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هب میلست  رس  زا  هناعضاخ و  دیاب  هک  دراد  دوجو  يرگید  تقیقح  ریذپانراکنا ، ِتقیقح  نیا  رب  هوالع 

یـسایس و یملع و  یگنهرف و  داعبا  هیلک  رد  مالـسا ، هیلوا  تکرح  نامه  هک  میزرون ، تلفغ  نآ  زا  هاگ  چیه  مینک و  فارتعا  زین  نآ 
همه یتسرد  تلاصا و  نازیم  رایعم و  كالم و  هراومه ، کش ، نودب  يداصتقا ،

یطرـش هب  داد ، دـهاوخ  ای  هداد  خر  نیملـسم  نایم  رد  مالـسا  مان  هب  هک  ییاهتکرح  تسا و  مالـسا  ورملق  رد  دوخ  زا  سپ  ياهتکرح 
رد رگا  و  دبای ، شرتسگ  دیآ و  دیدپ  مالسا  زا  ّتیعبت  هب  و  دشاب ، قبطنم  مالسا  هیلوا  لوصا  اب  هک  دوش  یم  هدرمـش  یمالـسا  تکرح 

.تسا یمالسا  دض  یهاگ  و  تسین ، یمالسا  تکرح  نآ  دشاب ، فرحنم  مالسا  لیصا  طخ  زا  همادا ، رد  ای  زاغآ ،

رد اهنآ  كارتشا  ابمالـسلا  هیلع  يدهم  مایق  مه  مرکا و  لوسر  تثعب  یمالـسا و  بالقنا  نایم  ام  رظن  هب  تقیقح  ود  نیا  هب  فارتعا  اب 
هباشت و تاهج  ناـهج ، رد  مالـسا  رـشن  طـسب و  تیمکاـح و  ندـناشن  یـسرک  هب  تهج  رد  ندوب و  یهلا  رد  دـحاو و  يژولوئ  هدـیا 

: مینک یم  دای  تثعب  یمالسا و  بالقنا  تاهباشم  تاکرتشم و  زا  تسخن  ام  و  دراد ، دوجو  قارتفا  تاهج 

یمالسا بالقنا  تثعب و  ياهتهابش 

ریبعت هب  ای  تثعب  نارود  تیلهاج  .داتفا  قافتا  رشب ، یقالخا  طاطحنا  تیلهاج و  هبلغ  رـصع  رد  تکرح  ود  ره  تیلهاج : اب  نراقت  - 1
یملع و ناـمرح  ّتیما و  راـتفرگ  ماـگنه ، نآ  رد  برع  موـق  .دوـب  هدیـسر  دوـخ  جوا  هب  برع  نـیب  رد  ، (1)( یلوالا هیلهاـجلا   ) نآرق
گنهرف و ملع و  ظاحل  زا  دنچ  ره  رصع ، نآ  رگید  ماوقا  درادن و  حرش  هب  زاین  هکدوب  یقالخا  تیلهاج  رد  رو  هطوغ  مه  یگنهرف و 

ياهگنج یلم و  یموق و  ياهداضت  یحور و  یقالخا و  طاطحنا  ظاحل  زا  یلو  دندوبن ، برع  موق  اب  سایق  لباق  ندـمت ، حالطـصا  هب 
شیپ نانچ  دنـسپان  ياهتلـصخ  نیا  دنتـشادن و  برع  موق  زا  یمک  ِتسد  مور ، ناریا و  تلم  ود  ناـیم  صوصخب  یپ ، رد  یپ  راـبنوخ 

.دنک دوبان  یلکب  ار  اهتلم  ماوقا و  نیا  داینب  ات  تفر  یم 

هدیمان و نیرشعلا ) نرقلا  هیلهاج   ) متسیب نرق  تیلهاج  ار  نآ  يرصم  زرابم  ناملسم و  هدنـسیون  بطق  دیـس  هک  ام  رـصع  ِتیلهاج  اما 
نآ یقالخا  دـسافم  مامت  هک  تسا  هدرک  تباث  هدومن و  هسیاقم  ار  مالـسا  زا  شیپ  تیلهاج  تیلهاج و  نیا  ماـن ، نیمه  هب  یباـتک  رد 
یم یتسین  هب  دیدهت  ار  تیرشب  دراد و  دوجو  متسیب  نرق  تیلهاج  رد  کنیا  یّنف ، یتعنص و  تروص  هب  نردم و  ون و  یگنر  اب  رصع ،

.دنک

کی هب  ار  زاین  تیاهن  یگنهرف ، یقالخا و  ظاحل  زا  رـشب  هک  هداـتفا  قاـفتا  یتقو  رد  ود  ره  یمالـسا  بـالقنا  تثعب و  هک ، نیا  هجیتن 
تکرح ود  ره  دراد و  هتشاد و  هدنهد  رادشه  ریگارف و  یهلا  تکرح 

رد اهنت  هن  داسف  لماوع  هّیلک  اب  و  دـنک ، نک  هشیر  يرـشب ، هعماـج  زا  ار  داـسف  و  هزراـبم ، تیلهاـج  نیا  اـب  هک  تسا  نآ  رب  یمالـسا ،
ود نیا  ردقچ  ات  لاح  .دزیخ  رب  هلباقم  هب  يرشب  عماوج  لک  رد  هک  مالسا  ورملق 

نآ اب  مالسلا  هیلع  يدهم  مایق  هسیاقم  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  دنا ، هتشاد  قیفوت  گرزب ، راکیپ  نیا  رد  یهلا ، تکرح 
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.دید میهاوخ  تکرح  ود 

مکاح ياهبتکم  همه  زا  لقتسم و  یبتکم  ناهج ، حطس  رد  هک  دوخ ، طیحم  رد  اهنت  هن  یمالسا  بالقنا  تثعب و  بتکم : لالقتسا  - 2
دیدپ ناهج  حطـس  رد  نیون ، یمظن  ون و  یحرط  ات  تسا  نآ  رب  و  دشاب ، یم  ادـج  ناهج ، جـیار  ینید  ياهبتکم  زا  یتح  و  ناهج ، رب 

، اه هنیمز  نیا  همه  رد  و  تسین ، یـسایس  ای  يداصتقا و  ای  یفـسلف  ياهبتکم  زا  معا  يرـشب  ياهبتکم  ور  هلابند  هجو  چـیه  هب  و  دروآ ،
.تسا يراد  هیامرس  یتسینومک و  نایم  هطساو  یبتکم  يداصتقا  دُعب  رد  صوصخب  لقتسم و  تسا  یبتکم  دوخ 

نیا .درک  میهاوخ  ثحب  نآ  هراـبرد  هک  مور  ناریا و  ناـیم  دوب  یموس  تردـق  یتیگ  هصرع  رد  مرکا  لوسر  تثعب  مّوس : تردـق  - 3
.دوب رگید  ياهتردق  هب  یگتسباو  هنوگ  ره  زا  يرب  لقتسم و  ًالماک  تردق ،

، دوش یم  هدرمش  موس  تردق  ای  لقتسم و  تردق  برغ ، قرـش و  كولب  نایم  ًهدمع  ناهج و  ياهتردق  نایم  رد  زین  یمالـسا  بالقنا 
دوخ ياپ  يور  مالسا ، ردص  ِتردق  دننام  یمالسا ، یهلا و  تردق  نیا 

دوخ رـصع  تردـقربا  ود  زا  مه  مرکا  لوـسر  .تسا  دوـخ  هب  یکتم  ًـالماک  هتفرگن و  کـمک  اهتردـقربا  زا  کـی  چـیه  زا  هداتـسیا و 
تردق کی  اب  هک  دوبن  ناهج ، نازابتسایس  نارادمتسایس و  دننام  تفرگن و  کمک 

يریگرد هانپ  رد  دوخ  ات  دـناروشب ، يرگید  هیلع  ار  یکی  ای  دریگب ، کمک  يرگید  زاو  دـهد  هوشر  یکی  هب  ای  دـیایب  راـنک  دزاـسب و 
لقتسم و تردق  کی  ناونع  هب  ناهج  حطس  رد  کنیا  تسین و  هدوبن و  نینچ  مه  یمالسا  بالقنا  دوبن  نینچ  ادبا  .دنامب  ملاس  نانآ ،

.دوش یم  هتخانش  برغ  قرش و  تردقربا  ود  زا  ادج 

بالقنا تثعب و  نایم  هباشت  دوجو  زا  یکی  دش  هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  یهلا : تموکح  لیکشت  - 4

مزاول بابسا و  گرب و  زاس و  هیلک  اب  دنمورین  رایسب  یتموکح  دندرک ؛ سیسأت  تموکح  نید  ساسا  رب  تکرح  ود  ره  هک  تسا  نآ 
ردص رد  مه  هک  يزیچ  .دندیناشک  تسایس  هنحص  هب  دندروآ و  نوریب  دباعم  جنُک  زا  ار  نید  راک  نیا  اب  .تموکح و  کی  طباوض  و 

راظتنا عقوت و  دـیما و  زا  نوریب  یتح  ناهج و  نادرمربا  راظتنا  فالخ  ًـالماک  تفر و  یمن  نآ  راـظتنا  ادـبا  اـم  رـصع  رد  مه  مالـسا و 
.دوب لاح  هتشذگ و  رد  اهناملسم  دوخ 

دهاش ام  اما  دریگ ، تسد  هب  ار  یـسایس  تردـق  دـناوتب  نید  رـضاح ، رـصع  رد  لقاال  هک  تشادـن  ار  نآ  راـظتنا  زگره  ناـهج  يرآ ،
یهلا و نیناوق  هیاپ  رب  ار  هّللا  تموکح  نایناهج ، تریح  تهب و  نایم  رد  بالقنا ، رـصع  رد  مه  روهظ و  زاـغآ  رد  مالـسا ، هک  میدوب 

بـالقنا نـیا  رد  شنیـشناج  ماـما و  صخـش  زین  ناـمز و  نآ  رد  شنانیـشناج  مرکا و  لوـسر  صخـش  درک و  راوتـسا  ینآرق  روتـسد 
هک حلـص ، گنج و  رد  یتح  دـنتفرگ و  تسد  هب  ار  ترخآ  اـیند و  راـک  تسایـس و  نید و  ِرما  ماـمز  ماـمت ، تردـق  اـب  دـنمهوکش ،

يرصنع

نوریب هلئاغ  زا  زارفرـس  زوریپ و  ماجنارـس ، دنتـشاد و  هدهع  هب  ار  هدـمع  شقن  تسا ، تموکح  تسایـس و  هصرع  رد  ریذـپان  بانتجا 
.دندمآ
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نایناهج راظتنا  فالخ  شیادیپ  ِلصا  رد  هک  روط  نامه  یهلا ، تکرح  ود  ره  یناکم : تهباشم  - 5
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نایم رد  مرکا ، لوسر  تثعب  .دندوب  راظتنا  زا  نوریب  مه ، روهظ  شیادیپ و  ناکم  اج و  رد  دندوب ،

قافتا راگزور ، نآ  تاعامتجا  نیرت  طحنم  نیرتدـساف و  زین  و  هدـیمان ) نیّیما »  » ار نانآ  نآرق  هک   ) مدرم نیرتداوس  یب  نیرت و  نادان 
یـسک یتـح  دـنداد و  یمن  تیمها  نآ  هب  هقطنم ، تردـق  رما  رد  مور  ناریا و  تثعب ، زا  سپ  لاـس  دـنچ  اـت  تهج  نیمه  هب  و  داـتفا ،

دوخ ياج  رد  توعد  نیا  هک  داد  یمن  لامتحا 

زا ار  تردقربا  ود  ره  ماجنارس  دبای و  شرتسگ  نیمز ، طیسب  رد  دنک و  تیارس  برعلا  هریزج  جراخ  هب  هک  نیا  هب  دسرب  هچ  دریگباپ 
ظاحل هب  دـیدرگ ، یم  ّقفومو  داتفا  یم  قافتا  راگزور ، نآ  ِناریا  ای  رـصم  رد  ای  ماش  رد  هثداـح  نیا  رگا  هک  یلاـح  رد  درادرب ، ناـیم 

.دوبن راظتنا  زا  رود  دالب ، نآ  گنهرف  ملع و  ندّمت و  هقباس 

، بالقنا نیا  زا  شیپ  اهلاس  یبالقنا ، یمالسا و  ياهتکرح  بازحا و  میناد  یم  ام  تشاد ، یتشونرس  نینچ  انیع  مه ؛ یمالـسا  بالقنا 
دودح زا  رصم ، رد  نیملسملا  ناوخا  ِتکرح  هلمج  زا  دنا ، هتشاد  دوجو  ینامثع  ورملق  رد  دنه و  رد  اهنآ ، زا  لبق  اقیرفا و  رصم و  رد 

رادفرط اهنویلیم  اب  نیا  زا  شیپ  لاس   50

یمالسا ِتموکح  دوب  رارق  رگا  دراد و  هتشاد و  تیلاعف  یمالسا  یبرع و  روشک  دنچ  رد  یمسر ، وضع  و 

رگید روشک  کی  ای  رصم ، رد  تسخن ، تموکح  نیا  هک  دش  یم  ینیب  شیپ  ددرگ ، رارقرب  ناهج  هصرع  رد 

عضو ظاحل  هب  بالقنا ، زا  لبق  ناریا  .ناریا  رد  هن  دیایب  راک  يور  دنه ، هراق  هبش  رد  ای  ینامثع  روشک  رد  رود ) هتـشذگ  رد  و   ) یبرع
نینچ دناوتب  هک  دوب  راظتنا  زا  رود  رایسب  دوخ ، صاخ  ِیسایس  یبهذم و 

يدهم روهظ  راظتنا  رد  هک  دنتسه  هعیش  بهذم  وریپ  نایناریا  زین ، یبهذم  ظاحل  زا  .دنک  هضرع  مالسا  ناهج  هب  ار  یمالسا  ِتموکح 
، یـسایس ظاحل  زا  هوالعب ، .دنتـشادن  ار  رگید  ینید  تموکح  لّـمحت  باـت  يدـهم  ماـیق  زا  لـبق  اـم ، ِمدرم  هدوت  و  دـنرب ، یم  رـس  هب 
زا ناریا  نیطالس  نامکاح و  تشاد ، یمالسا  ینید و  گنر  لاح  ره  رد  هک  ینامثع ، ِتفالخ  یـشاپورف  زا  شیپ  یتح  لاس ، ياهلاس 

اهتموکح نامه  یلو  دنتسناد ، یمن  یمالسا  ار  اهتموکح  نآ  مدرم ، املع و  دندوب و  هتفرگ  هلصاف  یعرش ، تموکح  تفالخ و  ناونع 
ياهتموکح نیمه  زج  يا  هراچ  روشک  هرادا  يارب  ناـمزلا  بحاـص  روهظ  زا  لـبق  هک  دـندوب  هدرک  یلاـح  اـملع  هب  اـنایحا  مدرم و  هب 

ياههاگتسد هب  ناگتسباو  ای  ماوع  تاقبط  زا  یخرب  رد  و  تسین ، ینید  ریغ  یتنطلس و 

یم همزمز  ار  هاش » نامرف  هچ  نادزی  ناـمرف  هچ   » یهاـگ تسا و  ادـخ  تموکح  هاـش  ِتموکح  هک  دوب  هداـتفا  اـج  رادـنپ ، نیا  یتلود 
.دندرک

رب ًـالماک  گرزب » ناطیـش   » لـحار ماـما  لوق  هب  و  رامعتـسا ، راوخ  ثاریم  اـکیرمآ  صوـصخب  برغ ، رامعتـسا  اـهنیا ، همه  رب  هفاـضا 
فالخ رایـسب  رایـسب  یطیحم  نینچ  رد  تسناد ، یم  تاـبث ) هریزج  نما و  نیمزرـس   ) دوخ ياربار  ناریا  دوب و  طلـسم  ناریا  تساـیس 

.دبای رارقتسا  یماظن  نینچ  دنک و  روهظ  یبالقنا  نینچ  هک  دوب  عقوت  زا  نوریب  راظتنا و 

لوسر ِتثعب  اب  یمالسا  بالقنا  هباشت  هوجو  زا  یکی  برغ : قرش و  تردقربا  ود  اب  يریگرد  - 6
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.دنداتفا قافتا  ناهج ، رب  برغ  قرش و  تردقربا  ود  هرطیس  اب  نامزمه  اهنآ  يود  ره  هک  تسا  نآ  مرکا 
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ینارمکح راگزور ، نآ  ندمتم  ِناهج  هدمع  شخب  رب  مور  ناریا و  تردقربا  ود  مالسا ، روهظ  ماگنه 

دننام ای  دندوب و  رانک  رب  ناهج ، تشونرس  رد  نتـشاد  شقن  زا  رود و  هقطنم  زا  نیچ ، يروطارپما  دننام  رگید  ِياهتلود  دندرک و  یم 
.دندش یم  هدرمش  نآ ، هرمعتسم  امسر  ای  تردقربا و  ود  نیا  زا  یکی  ذوفن  ریز  اقیرفا ، لامش  یطسو و  يایسآ  هنایمرواخ ،

هدش زوریپ  مه  رب  گنج ، شاشک  رد  اهراب  دنتشاد و  حلص  گنج و  ینمشد و  یتسود و  طباور  رگیدکی  اب  اهلاس  تردقربا ، ود  نیا 
یندمت هقباس  ياراد  میظع و  تردق  ود  نآ  زا  یکی  زگره  اما  دندوب 

و برغ ، زا  ینودقم  ردنکسا  ناشیا  زا  شیپ  هک  ار  يراک  دنرادرب ، نایم  زا  یلکب  ار  يرگید  دنتـسناوتن  دمآراک ، یـشترا  هدرتسگ و 
، دـنتخادنارب راگزور  هحفـص  زا  دـندروآرد و  ياپ  زا  اجکی  ار  دوخ  لـباقم  فرط  دـنداد و  ماـجنا  قرـش ، زا  شنانیـشناج  شروک و 

رد نّودم و  ریغ  ای  نودم  خیرات  رد  زج  هک  يروطب 

.دندش وحم  اه  هرطاخ  زا  مه  ناهج و  هشقن  زا  هشیمه  يارب  دنامن و  یقاب  نانآ  زا  يرثا  اه  هتشون  گنس 

نیلوا يارب  نآرق  داتفا و  قافتا  مرکا  لوسر  تثعب  ِنارود  رد  زاجح ، کیدزن  نیطسلف  هقطنم  رد  مور ، ناریا و  نایم  يریگرد  نیرخآ 
: دومرف داد و  رارق  تسکش  يزوریپ و  نیا  گنج و  نیا  نایرج  رد  ار  اهناملسم  یکم ، ياه  هروس  زا  یکی  رد  راب ، نیرخآ  و 

َنُونِمؤُملا ُحَْرفَی  ٍِذئَموَی  ُدَعب َو  نِم  ُلبَق َو  نِم  ُرمَالا   ِ ِ هّلل َنِینِس  ِعِْضب  ِیف  َنُوِبْلغَیَس  مِِهبَلَغ  ِدَعب  نِم  مُه  ِضرَألا و  یَندَأ  ِیف  ُموُّرلا  ِتَِبلُغ  َملا 
.(1) َنوُمَلعَی ِساّنلا ال  َرَثکَا  َّنََکلَو  ُهَدعَو  هّللا  ُِفلُخیال  هّللاَدعَو  ُمیحَّرلا  ُزیزَعلا  َوُه  ءاشَی َو  نَم  ُرُْصنَی    ِ هّللاِرصَِنب

رد دش  دـنهاوخ  بلاغ  يدوزب  ندـش  بولغم  زا  سپ  نانآ  و  نیمزرـس ، نیرتکیدزن  رد  دـندش  بولغم  نایمور  .میم  مال ، فلا ، ینعی :
نامداش يدادادخ  يزوریپ  زا  نانمؤم  زور  نآ  رد  و  نآ ، زا  دعب  هچ  يزوریپ و  زا  شیپ  هچ  تسادخ  نامرف  نامرف ، .لاس  دنچ  تدـم 

يرای دهاوخب  هک  ار  سک  ره  ادخ  .دنوش  یم 

.تسا نابرهم  دنمزوریپ و  وا  اریز  دنک  یم 

هب هطقن  نیرتکیدزن  رد  مور ، رب  ناریا  يزوریپ  تسا : یبیغ  ربخ  دنچ  يواح  هک   ) تایآ نیا  نم  رظنب 

ار اهناملسم  هک  تسا  ینآرق  يادن  نیلوا  ماگنه ) نآ  رد  نانمؤم  يداش  لاس ، دنچ  فرظ  ناریا ، رب  مور  يدعب  هبلغ  نیطـسلف ،)  ) هکم
رب تبون ، هب  یپ و  رد  یپ  هک  هقطنم ، تردقربا  ود  تموکح  هیاپ  ِندوب  تسس  زا  ار  نانآ  دهد و  یم  رارق  یناهج ، تسایس  نایرج  رد 

دهاوخ نانآ  یهابت  ضارقنا و  ثعاب  مئاد ، ياهیزوریپ  تسکـش و  اـهیریگرد و  نیا  هک  دـنک  یم  هاـگآ  دـندرک ، یم  هبلغ  رگیدـکی 
اهناملسم نیا  و  دش ،

نامیا هانپ  رد  ار  هقطنم  روما  مامز  ماجنارـس  دننک و  هدامآ  ناشذوفن ، هقطنم  ورملق  رد  ناشیا  ینیـشناج  يارب  ار  دوخ  دیاب  هک  دنتـسه 
.دنریگ تسد  هب  نآرق  مالسا و  میلاعت  هیاس  رد  ادخ و  هب 
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يارب ار  هار  يزوریپ ، نیا  دنک ، هبلغ  ناریا  رب  مور  هک  يزور  دشاب : هتـشاد  رب  رد  ار  هتکن  نیا  نونمؤملا » حرفی  ذئمؤی  و   » هلمج دـیاش 
، ناریا دنک و  یم  زاب  ناریا ، لخاد  رد  مالسا  یسایس  یگنهرف و  یتدیقع و  ذوفن 
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میدید هک  مور ، مه  نآ  زا  سپ  ارهق  و  دروآ ، دهاوخ  دورف  میلست  رس  مالسا  ربارب  رد  مور  زا  لبق 

.دش نینچ 

اهلاـس برغ  قرـش و  تردـقربا  ود  هک  دومن  خر  يرـصع  رد  یمالـسا ، دنمهوکـش  بـالقنا  هک  مینیب  یم  ماـمت ، يرواـبان  اـب  کـنیا 
، دندوبن شنادحتم  ناملآ و  اهنت  نآ  هدنزاب  هک  مود  للملا  نیب  گنج  زا  سپ  دندرک ، یم  شرغ  مه  يور  هب  هداتـسیا و  مه  يوربور 
: دـندرک تسار  دـق  رگید ، تردـقربا  ود  اپورا ، تردـق  ياه  هناریو  رب  ناهگان ، درک ، طوقـس  یتردـقربا  هاگیاج  زا  اپورا  لـک  هکلب 

: قرش تردقربا 

يوربور تردق ، ود  نیا  .يراد و  هیامرس  بتکم  اب  اکیرمآ  تردقربا  یتسیلایسوس و  بتکم  اب  يوروش 

نانآ نیب  یـسایس  يداصتقا و  یناور و  گنج  اما  داتفیب ، قافتا  ود  نآ  نایم  یمـسر  روط  هب  یماظن  گنج  دنچ  ره  دـنتفرگ ، رارق  مه 
يریگرد زا  سرت  یهاگ  هک  دیسر  دوخ  جوا  هب  تشاد و  ماود  تدشب ،

.دیماجنین گنج  هب  زگره  یلو  تفرگ ، یم  توق  نانآ ، نایم  مه  یماظن 

ياهیریگرد هیلک  رد  تشاد و  دوجو  ناهج ، ياج  همه  رد  ناشرامقا  ناـیم  گـنج  تروص  هب  ناـنآ ، ناـیم  میقتـسم  ریغ  گـنج  اـما 
ورین نآ  هب  دوب و  هدرک  نیمک  ریگرد ، نیفرط  زا  یکی  رـس  تشپ  تردق ، ود  نیا  زا  کی  ره  یلحم ، تردق  ود  نایم  ناهج ، هدنکارپ 

، تخادنا یم  هار  تاغیلبت  وا  يارب  دیناسر و  یم 

ییاقیرفا و یبرع و  ياهروشک  یپرد  یپ  ياهاتدوک  رد  هرک و  گنج  رد  مانتیو ، گنج  رد  هلمج  زا 

.اج همه  رد 

اپ زا  دوز  یلیخ  ار  ناریا )  ) یقرش تردقربا  مالسا ، هک  دراد  دوجو  يرگید  هباشت  هنیمز ، نیمه  رد 

یشخب  ) یقرش مور  روشک  هب  ار  نآ  ذوفن  ِورملق  هک  يروط  هب  درک ، ناوتان  لزلزتم و  يدوزب  مور )  ) مه ار  برغ  تردقربا  دروآرد و 
يونعم و ذوفن  تحت  دروآ و  نوریب  يو  گنچ  زا  ار  اقیرفا  لامش  رصم ، تاماش ، عیسو  ياهنیمزرس  دومن ، دودحم  ینونک ) هیکرت  زا 
هب تخادنارب  راگزور  هحفص  زا  ار  يربکلا ) همور   ) یقرـش مور  روشک  يدنا  نرق و  تشه  زا  سپ  هرخالاب  و  داد ، رارق  دوخ  یـسایس 

ِكرت رـصنع  یحیـسم ، یمور  رـصنع  ياـج  هب  .تسا  هتـشادن  دوجو  گرزب  یندـمت  اـب  یموق  يروشک و  نینچ  اـیوگ  هک  يا  هنوـگ 
شیب يارب  ار  یمالسا  تفالخ  زکرم  ماجنارس ، دوب ، یحیـسم  سکودترا  بهذم  هاگیاپ  هک  یقرـش  مور  ياسیلک  ياج  هب  ناملـسم و 

هدمع شخب  تفر و  اپورا  بلق  ات  هک  درک ، نیزگیاج  نرق ، جنپ  زا 

.دروآرد دوخ  ذوفن  ریز  ار  یمالسا  ياهروشک 

نم هتبلا  .میتسه  یمالسا  بالقنا  ییافوکش  اب  نامزمه  دوخ ، نامز  ِقرش  تردقربا  یناهگان  طوقـس  دهاش  بجعت ، لامک  اب  ام  لاح ،
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للع نآ ، طوقس  املـسم  تخادنارب ، ار  يداحلا  دص  رد  دص  یمنهج و  تردق  نآ  یمالـسا ، بالقنا  میوگب  منک و  ّولغ  مهاوخ  یمن 
یچوپ یتسس و  برغ ، تردق  ربارب  رد  يداصتقا  یماظن و  یتعنـص و  یناوتان  هلمج  زا  تسا  هتـشاد  ناوارف  ینورب  ینورد و  لماوع  و 

ِبتکم یتاذ 

ای یشاپورف  رد  هلمجلا  یف  ار  یمالسا  بالقنا  ریثأت  متح ، روطب  اما  لیبق ، نیا  زا  ییاهزیچ  و  يداصتقا ، یتدیقع و  دُعب  رد  تسینومک 
: حیضوت کنیا  درک و  راکنا  ناوت  یمن  تردقربا ، نآ  طوقس  تعرس  رد 
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دیـشخب يا  هزات  دیما  دـیدج و  حور  مالـسا  ناهج  هب  صوصخب  تشاد و  یناهج  هزاوآ  تفگ  میهاوخ  هک  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 
رگید ياهروشک  ناتسناغفا و  هنایم و  يایسآ  ياهناملسم  رد  صوصخب 

یمالسا بالقنا  هرصاحم  ندرک و  راهم  يارب  ایوگ  و  تخیگنارب ، ار  نانآ  یمالسا  روعش  درک و  اپ  هب  یناجیه  روش و  ناریا ، هیاسمه 
یسایس ياهدادیور  تالوحت و  اهروشک  نیا  رد  هلصافالب ، ناهگان و  ناریا ،

ناتـسکاپ و رد  تفرگ ، تسد  هب  ار  تردق  مامز  اسأر  نیـسح ، مادص  دش و  هتـشاذگ  رانک  رکبلا  نسح  دمحا  قارع ، رد  .داتفا  قافتا 
بالقنا اهروشک  همه  زا  شیب  هک  ناتـسناغفا  اما  دنتفرگ ، تسد  هب  ار  روما  مامز  دیدج  ياهتردق  دش و  اتدوک  نامزمه  هیکرت  رد  مه 

، دروآ نوریب  اهتـسینومک  تسد  زا  ار  تردـق  ماـمز  یمالـسا  تموـکح  کـی  نآ ، رد  هک  تـفر  یم  دوـب و  هدرک  سمل  ار  یمالـسا 
اب نادـنچ  لاح  ره  رد  دوب و  ربخاـب  موجه  نیا  زا  ًـالبق  مه  برغ  تردـقربا  اـیوگ  تفرگ ، رارق  يوروش  شترا  موجه  دروم  ناـهگان 

لباق برغ ، يارب  يوروش  ذوفن  ریز  ناتسناعفا  هک  نیا  رطاخ  هب  ارچ ؟ دیدرگن  هجاوم  يو  تفلاخم 

هک برغ ، تسد  رد  دوب  یبوخ  هبرح  يوروش ، ماخ  تلاـخد  نیا  هوـالع  هب  .مالـسا  ذوفن  ریز  ناتـسناغفا  زا  دوب  رتاراوگ  رت و  لـمحت 
، هرک گنج  رد  مانتیو و  رد  ار  اکیرما  يوروش  هک  هنوگ  نامه  هب  دنک  ناوتان  هتسخ و  ار  وا  دزادنا و  ماد  هب  ناتسناغفا  رد  ار  يوروش 

.دوب هتخادنا  ماد  هب 

کمک یناغفا  نایوجگنج  هب  دنتسناوت  ات  يدوعس  ناتسکاپ و  رتشیب  همه  زا  شرامقا و  اکیرمآ و  اذهل 

هلمج زا  درکن ، غیرد  نانآ  هب  یکمک  چیه  زا  یمالـسا ، هفیظو  مکح  هب  زین  درک و  یم  رطخ  ساسحا  ًالماک  هک  زین  ناریا  .دـندیناسر 
يداهج ياههورگ  کنیا  هچرگ  .یـسایس  يداصتقا و  یلغـش و  ِناوارف  ياـهیدازآ  اـب  یناـغفا  هراوآ  نویلیم  هس  دودـح  هب  نداد  هاـنپ 

هک درک  راکنا  دیابن  اما  تسا ، يوردنت  هغلابم و  يردق  هک  دننز  یم  مد  ناشدوخ  طسوت  ارصحنم  يوروش  ِطوقـس  زا  یهاگ ، یناغفا 
نیب حطـس  رد  مه  يداصتقا و  و  یماـظن ، ظاـحل  زا  مه  يوروش  ياـهورین  هب  یمکحم  هبرـض  ناـنآ ، هلاـس  تشه  داـهج  يرادـیاپ و 

زا یللملا ،

رد هک  صوصخب  .درکن  تسار  رمک  هک  دروآ ، دراو  رشب ، قوقح  ندرک  لامیاپ  یسایس و  ههجو  ظاحل 

.دریگب ار  گرزب  يوروش  یگدیشاپ  مه  زا  ولج  تسناوتن  هک  داتفا  قافتا  فچابروگ  یسایس  تکرح  انثا ، نیمه 

زیربل و ار  ناشربص  هساک  یتسینومک ، ماظن  نیگنـس  راب  لاس  داتفه  هک  يوروش ، رگید  طاقن  زاقفق و  یطـسو و  يایـسآ  ياهناملـسم 
هدافتـسا تصرف  زا  دـندوب ، هتفاـیزاب  ار  دوخ  يرادـیب  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  تکرب  هب  یفرط ، زا  و  دوـب ، هدرک  ماـمت  ار  ناـشلمحت 

لالقتسا يرگید  زا  سپ  یکی  دندرک و 

.دنتفرگ نشج  ار  دوخ  يدازآ  دندرک و  مالعا  ار  ناشروشک 

هدهاشم و  یناغفا ، ناملسم  نایوجگنج  اب  دندوب  یمالسا  رـصنع  زا  هک  يوروش  نایماظن  هلاس  تشه  سامت  هک  درک  راکنا  دیابن  هتبلا 
يرادیب و رد  ناناملسم ، يرادیاپ  لابق  رد  ناشدوخ  ياهتسکش 
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.تسا هتشاد  ییازسب  مهس  يوروش  یشاپورف  رد  ناتسناغفا  گنج  هار ، نیا  زا  تسا و  هدوبن  رثا  یب  نانآ  یمالسا  تاساسحا  کیرحت 
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رد دننآرب ، یگلمج  هک  تسا  یفرح  دروآ ، دوخ  هب  ار  يوروش  ناناملسم  ناریا ، بالقنا  میتفگ  هک  نیا 

لوق زا  .درک  رداص  ار  يدشر  ناملـس  لتق  ياوتف  زین  تشون و  همان  فچابروگ  هب  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  لحار  ماما  هک  نامز  نامه 
هب ماما  همان  هک : تسا  هدش  لقن  يوروش  سکودترا  ياسیلک  فقسارس 

.دیشخب يا  هزات  تایح  نید ، هب  یلک  روطب  دوب و  عفان  مه  اهیحیسم  ام  يارب  هکلب  درکن  رادیب  ار  اهناملسم  اهنت  فچابروگ 

ياهتکرح یمالسا  بالقنا  رثا  رب  کنیا  و  میریگب ، مک  تسد  دیابن  قرش ، تردقربا  یـشاپورف  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  ریثأت  نیاربانب ،
تردقربا نیطسلف ، رد  هضافتنا  هلمج  زا  اکیرمآ و  اپورا و  نکاس  ناملسم  ياهتیلقا  نایم  رد  ناملسم و  ياهروشک  رسارس  رد  یمالسا 

ربارب رد  یعاـفد  تلاـح  زین  دوخ  دـنناسرت و  یم  نآ  زا  ار  ناـهج  اـمئاد  هتخادـنا و  تشحو  هب  ار  لیئارـسا  هلمج  زا  شراـمقا  برغ و 
دنز و سپاو  مهار  برغ  تردقربا  ناریا ، یمالسا  بالقنا  زا  رثأتم  یبالقنا  مالسا  هک  دور  یم  نآ  راظتنا  دنا و  هتفرگ  دوخ  هب  مالسا 

.یلاعت هّللاءاش  نا  .دناهرب  رصاعم  ناهج  رد  يزات  هکی  هنحص  زا  لقاال 

یم روآداـی  ار  یمالـسا  بـالقنا  مالـسا و  ردـص  تکرح  ناـیم  يرگید  تهباـشم  هطبار ، نیمه  رد  تردـقربا  ود  زا  ثحب  ناـیاپ  رد 
.میوش

مه بالقنا  رصع  رد  دندیگنج ، یم  مالـسا  اب  دوخ  يدایا  طسوت  يدنچ  ات  ماگنه  نآ  رد  برغ  قرـش و  تردقربا  ود  هک  روط  نامه 
رامقا و تردقربا و  ود  ره  یناهنپ  ینلع و  ینابیتشپ  ناریا و  هب  قارع  هلمح  دندوب ، گنج  تلاح  رد  ام ، اب  هطساو  اب  تردقربا ، ود  ره 

فارتعا نادب  تیوک ، هب  قارع  هلمح  زا  سپ  درک ، یم  رگا  و   ) دنک راکنا  ار  نآ  دـناوتب  یـسک  هک  دوبن  يزیچ  قارع ، زا  نانآ  يدایا 
، مالـسا ربارب  رد  یتدم  ات  دوخ ، یماح  تردـقربا  کیرحت  هب  مادـک  ره  قارع ، ياهیریمح  ماش و  ياهیناسغ  هک  هنوگ  نامه  هب  درک )

.دنتفرگ یم  کمک  دوخ  نایماح  زا  دنداتسیا و  یم 

اب زین ، یمالـسا  بالقنا  .دـندش  ناکرـشم  یـسایس  یعامتجا و  يداصتقا و  هرـصاحم  راچد  هکم  رد  ناناملـسم  اتـسار ، نیمه  رد  زاـب 
ناسکی بالقنا  ود  ره  رد  مالسا  اب  هزرابم  هویش  یلک  روط  هب  و  دیدرگ ، هجاوم  قرش ، يدح  ات  برغ و  یسایس  يداصتقا و  هرصاحم 

مه یـسایس  رگید  ياهگنرین  و  تناها ، هرخـسم و  يزاس ، هعیاش  ینکارپ و  غرود  یناور ، گـنج  یماـظن ، هزراـبم  رب  هوـالع  اریز  دوب 
.دیدرگ بالقنا  ود  ره  ریگنماد 

ردـص رد  نیقفانم  شقن  دـندیدرگ ، نیقفانم  قافن و  راچد  ییافوکـش  نارود  زاغآ  نامه  زا  بالقنا  ود  ره  نیقفاـنم : اـب  يریگرد  - 7
نآرق یندم  ياه  هروس  رسارس  رد  ترجه ، زا  سپ  ًهدمع  مالسا و 

، نانآ اب  مه  نآرق  هزرابم  رتشیب و  ناـنآ  شقن  دیـسر ، یم  رـس  هب  مرکا  لوسر  رمع  تفر و  یم  شیپ  مالـسا  ردـق  ره  هدـش و  وگزاـب 
رد دش و  لزان  نیقفانم  هرابرد  مامت ، هروس  کی  هک  ییاج  ات  تفای  یم  شرتسگ 

.دیسر یم  دوخ  جوا  هب  قافن  اب  مالسا  دربن  دنتسه  یندم  ياه  هروس  نیرخآ  زا  هک  تئارب  هدئام و  ياه  هروس 
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يراک شا  هبرض  رتدب و  هناگیب  زا  هک  يدوخ  نمـشد  نینچ  هب  انیع  يزوریپ  زا  سپ  یمالـسا  بالقنا  هک  میدوب  دهاش  همه  ام  کنیا 
.تسا ییاهباتک  ای  باتک  روخ  رد  مادک  ره  بالقنا  رصع  رد  هچ  مالسا و  ردص  رد  هچ  ناقفانم  تشذگرس  دیدرگ و  التبم  تسا  رت 

رد يراصن  دوهی و  تسد  مالسا ، ِفلاخم  حانج  رد  بالقنا  ود  ره  رد  يراصن : دوهی و  شقن  - 8

تسا راکشآ  همه  رب  بالقنا ، رصع  رد  یناهج  مسینویهص  یناطیش  ياهتکرح  و  زاغآ ، رد  دوهی  موق  ياه  هبرـض  صوصخب  دوب  راک 
طبض ینالوط ، ياهنامز  ات  نآ  زا  سپ  مرکا و  لوسر  رصع  رد  مالـسا  اب  تیّدض  رد  ار  دوهی  شقن  لیـصفت  هب  مالـسا  ردص  خیرات  و 

.تسا ددجم  لیلحت  هیزجت و  لباق  دوخ  هدرک و 

اب مسینویهص  یگنهامه  هلمج  زا  دراد و  یناهج  مزینویهص  بالقنا ، لابق  رد  یشارت  عنام  رد  ار  مهـس  نیرتشیب  بالقنا ، رـصع  رد  اما 
مالسا دنا : هتفگ  لیئارـسا  نارـس  اهراب  هک  روط  نامه  تسا و  هدیـسر  دوخ  جوا  هب  کنیا  هتـشاد ، هقباس  مه  هتـشذگ  رد  هک  نایبیلص 

.دوش یم  بوسحم  لیئارسا  يارب  رطخ  نیرتگرزب  یمالسا ) ییارگلوصا   ) نانآ ریبعت  هب  ای  یبالقنا 

زوریپ افوکش و  هاگ ، نآ  هدرک  یط  ار  يروجهم  نارود  بالقنا ، ود  ره  نامز : رد  تهباشم  - 9

اب ود  ره  تیروجهم  نارود  هک  نیا  امک  دوب ، ناسکی  بالقنا ، ود  ره  رد  ابیرقت  ییافوکـش  نارجه و  هرود  ود  نیا  تدم  دندیدرگ و 
هب دوب  هدرک  گنت  ربمغیپ  صخـش  رب  اهناملـسم و  رب  ار  هصرع  ظاحل  ره  زا  هکم ، قانتخا  مالـسا  ردص  رد  .دوب  هارمه  دـیدش  قانتخا 

هکم زا  ترجه  اـب  مه  مرکا  لوسر  و  دـننک ، ترجه  هنیدـم  هب  ادـعب  هشبح و  هب  دـندش  راـچان  هورگ ، دـنچ  رد  اهناملـسم  هک  يروط 
ترجه زا  شیپ  قانتخا  نارود  مه ، یمالسا  بالقنا  دش ، دراو  دوخ  هاگداز  هب  هنادنمزوریپ  سپـس  دیـسر و  يزوریپ  هب  دوخ  هاگداز 

.تشگرب روشک  هب  يزوریپ  نینچ  اب  دش و  زوریپ  ترجه  نارود  رد  ماما ، ماجنارس ، تشاذگ و  رس  تشپ  ار  نآ  زا  دعب  ماما و 

، لاس ترجه 13  اـت  تثعب  زا  مرکا  لوـسر  تسا : ربارب  اـبیرقت  بـالقنا  ود  ره  رد  يروـجهم  قاـنتخا و  ناـمز  هک  تسا  نیا  بـیجع 
مالسا زا  تشاد و  تایح  لاس  هد  ترجه  زا  سپ  درک و  یط  ار  قانتخا  نارود 

دوخ دیعبت  قانتخا و  اب  لاس  ادودح 14  لاس 57  ات  لاس 42  زا  مه  ماما  دومن ، میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هاگنآ  درک و  یم  تیامح 
ناهج زا  مشچ  هاگ  نآ  درک و  ییامنهار  تیاده و  ار  بالقنا  دوب و  هدنز  لاس  هد  طقف  مه  يزوریپ  زا  سپ  و  دوب ، هجاوم  شنارای  و 

.تسبورف

هلباقم رد  ار  لاس  هد  تدم  نیا  زا  لاس  تشه  راوگرزب  ماما  هک  تسا  یندرکنرواب  بیاجع  زا  مه  زاب 

، نمـشد اب  هلباقم  عافد و  هب  لاس  تشه  ادودح  گرم  مد  ات  ترجه  موس  لاس  لیاوا  زا  مه  مرکا  لوسر  درک ، رـس  یلیمحت  گنج  اب 
.درب رس  هب  یپایپ ، ياهگنج  یط 

رودص ناشبالقنا  هک  دنتسبورف  ناهج  زا  مشچ  یلاح  رد  لحار ، ماما  مه  مرکا و  لوسر  ماجنارس  و 

ماگنه مالسا  ردص  بالقنا  .دوب  هتفای  هار  نوریب ، هب  ناشروشک  هاگداز و  راوید  راهچ  زا  دوب و  هتفای 
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نیا ورملق  نورد  هب  يدودح  ات  هکلب  مور و  ناریا و  ياه  هزاورد  هب  دوب و  هتفر  رتارف  برعلا  هریزج  هدودـحم  زا  مرکا ، لوسر  ِتلحر 
.دوب هدرک  تیارس  تردقربا ، ود 

لوقب ای  یمالسا  يرادیب  دوب و  ناریا  جراخ  هب  یمالسا  بالقنا  رودص  رظان  گرم ، مد  رد  مه ، ماما 

زا مرکا  لوسر  زا  سپ  مه ، مالسا  هک  روطنامه  دراد ، همادا  مه  زونه  هک  دوب ، دشر  لاح  رد  اج  همه  رد  هیمالسالا ) هوحـصلا   ) اهبرع
هوجو دـش  هتفگ  هچنآ  .درک  ذوفن  میلاقا  رگید  هب  تشذـگ و  مه  ایـسآ  ياـهزرم  زا  اـت  تفر  شیپ  ناـنچمه ، داتـسیان و  زاـب  تکرح 

.ود نآ  قارتفا  هوجو  کنیا  دوب و  بالقنا  ود  نایم  تهباشم  كارتشا و 

یمالسا بالقنا  اب  تثعب  قارتفا  هوجو 

تازجعم تایآ و  هارمه  یهلا و  یحو  هب  یکتم  مرکا  لوسر  تثعب  میراد  هدـیقع  همه  هک  هنوگ  نامه  داهتجا : یحو و  هب  دانتـسا  - 1
ًهدمع اما  تسا ، نآ  ور  هلابند  مالـسا و  زا  یـشان  میتفگ  ثحب  زاغآ  رد  هک  روط  نامه  دنچ  ره  یمالـسا ، بالقنا  هک  یلاح  رد  دوب ،

، دراد یمالـسا  هقف  رد  رظن ، فالتخا  ثحب و  هقباس  هک  هیقف ، هقلطم  تیـالو  هلأـسم  .تسا  زربم  هیقف  کـی  يأر  داـهتجا و  هب  دنتـسم 
ساسا نامه  رب  دیسر و  هجیتن  هب  دش و  زاغآ  بالقنا  هیاپ  نامه  رب  و  تفرگ ، رارق  هیلع  هّللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  دیکأت  دییأت و  دروم 

.دیدرگ نیودت  یمالسا  يروهمج  یساسا  نوناق  مه ،

.میراذگ یمن  رتارف  دح ، نیمه  زا  ار  اپ  يدهم ، مایق  نیب  اهنآ و  نیب  مه  و  بالقنا ، ود  نیا  نایم  هسیاقم  نیا  زا  مه  ام 

رد دراد ، بیغ  ملاع  اب  میقتسم  هطبار  ماهلا و  یحو و  هشیر  ود  ره  يدهم ، مایق  مرکا و  لوسر  تثعب 

دنوادـخ ّتیـشم  هدارا و  هب  همه  يزوریپ  هک  هتبلا  تسا و  یهقف  داـهتجا  مالـسا و  مکح  زا  یـشان  اـهنت  یمالـسا  بـالقنا  هـک  یلاـح 
.(1) ِمیکَحلا زیزَعلا    ِ هّللاِْدنِع نِم  ّالإ  ُرصَّنلا  ام  َو  تسا : یکّتم  لالجلاوذ 

ام و رصع  رد  نامزمه  یعمج  طابترا  لیاسو  دوجو  نامز و  لاوحا  عاضوا و  مکح  هب  بالقنا ، ود  نیا  یجیردت : یعفد و  ترهش  - 2
یناهج هزاوآ  ظاحل  زا  مالسا ، ردص  رد  یلیاسو  نینچ  نادقف 

.دنراد قرف  مه  اب  یجیردت ، ای  یعفد 

زا نآ ، فارطا  رهش و  نآ  لها  اهنت  هکم  رد  دیسر ، نایناهج  شوگ  هب  یجیردت  روطب  دنک و  رایـسب  شا ، هزاوآ  مرکا و  لوسر  تثعب 
مه ترجه  زا  سپ  دندش ، رادربخ  ینامسآ  يادن  یبیغ و  هثداح  نیا 

هاپـس رب  هّدُع ، هّدِع و  نتـشادن  اب  اهناملـسم  لیلق  هدع  زیمآزاجعا  زیگنا و  تریح  روط  هب  هک  ردب ، هوزغ  ات  ًهدمع  لاس و  ود  ات  ادودح 
، برعلا هریزج  هدودحم  ات  رثکادح  نآ و  زا  رتارف  یکدنا ، دیاش  زاجح و  لیابق  زجب  دندیدرگ ، زوریپ  نیکرـشم  حّلـسم  يرفن و  رازه 

نآ هرابرد  رتمک  و  دنتشادن ، یتسرد  عالطا  نآ  زا 
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.دوب هدروخن  ناششوگ  هب  ًالصا  ای  دندرک  یم  وگتفگ 

ینعی دوخ  یلـصا  ِنمـشد  ود  مرکا  لوسر  هک  ربـیخ  حـتف  هیبیدـح و  حلـص  زا  سپ  ترجه  مشـش  لاـس  رد  هک  تسا  نآ  نم  ناـمگ 
هب دوب ، هدش  عمج  شفیرـش  رطاخ  تباب  نیا  زا  ابیرقت  دوب و  هدرک  میلـست  حلـص  گنج و  اب  ار  ربیخ  هنیدـم و  دوهی  هکم و  ناکرـشم 

ياهروشک نارس  هب  دومرف و  هجوت  فطع  هریزج  جراخ 

ناـیاورنامرف هک  دوـب  ماـگنه  نـیا  رد  اـهنت  دـناوخارف ، مالـسا ، هـب  ار  ناـنآ  تشوـن و  هماـن  نارگید  نـیرحب و  رـصم و  مور و  ناریا و 
، دندوب هدینـشن  مالـسا  زا  يزیچ  ارهاظ  اهروشک  نیا  ِمدرم  اما  دنتفرگ ، يّدج  ار  نآ  دندینـش و  ار  مالـسا  توعد  رواجم ، ياهروشک 

.دنتشاد هقطنم  نیا  اب  یتراجت  یتسود و  طباور  ای  دندرک و  یم  دمآ  تفر و  برعلا  هریزج  هب  هک  یناسک  رگم 

، ترـضح نآ  یبالقنا  تکرح  تلاسر و  زا  دـح  هچ  ات  ناهج  مدرم  مالـسا ، راذـگناینب  مرکا ، لوسر  تلحر  ماگنه  میناد ، یمن  اـم  و 
یهلا هماگنه  نیا  زا  هزادنا  هچ  ناهج ، تسد  رود  طاقن  ریاس  رصم ، ماش و  رب  ناریا و  رب  مالسا  هبلغ  زا  سپ  یتح  ای  و  دنتشاد ، عالطا 

عیاش اسیلک  ورملق  رد  اپورا و  رد  اهنرق  هک  نانچ   ) هناسفا هنوگ  هب  ای  دوب ، قبطنم  رما  عقاو  اب  ایآ  دنتـشاد  يربخ  رگا  .دـندوب و  ربخ  اـب 
؟ دنتشاد رطاخ  رد  نآ  زا  ییامنرود  هتخیرگ ، هتسج  دوب )

ياهروشک رد  شیب  مک و  يزوریپ ، زا  لبق  یمالسا  بالقنا  زا  اما  دوب ، مرکا  لوسر  تکرح  ِعضو  نیا 

يربهر هب  ناتسکاپ  یمالسا » تعامج   » ناگرا همانزور  ار  دادرخ  هثداح 15  .دش  یم  وگتفگ  یمالسا 

نالماع ناتسکاپ  تلود  دش و  هاش  یتحاران  ثعاب  داد و  رشن  وا ، هیصوت  هب  يدودوم و  یلعالاوبا  موحرم 

.دنکفا نادنز  هب  ار  ربخ  رشن 

اب هاگـشناد  رد  مدرک و  ندید  ریازجلا  زا  یبرع ، یمالـسا و  ياهروشک  هب  هلاسکی  یملع  رفـس  کی  یط  هک  یـسمش  لاس 1351  رد 
َنیَا : ) تفگ دـعب  تسوـیپ  يدزیا  تمحر  هب  متفگ  یناـشاک )؟ َنیَا   ) دیـسرپ نـم  زا  ناـنآ  زا  یکی  مـتفرگ ، ساـمت  ناملـسم  ناـناوج 

رد کنیا  يو  متفگ  خساپ  رد  میا ، هدینـش  هاش  میژر  هیلعار  وا  مایق  ناتـساد  دنتفگ  دیراد ؟ ربخ  هچ  ینیمخ  زا  امـش  متفگ : ینیمخ )؟
.تسا یمالسا  گرزب  نایاوشیپ  زا  یکی  درب و  یم  رس  هب  قارع 

رد زین  و  ناهج ، ياه  همانزور  همه  رد  اـبیرقت  سیراـپ ، هب  فجن  زا  لاـس  نیا  رد  ماـما  ترجه  اـما  لاـس 57 ، زا  شیپ  عضو  دوب  نیا 
نامه هب  مه  ماما  بالقنا و  ناریا و  رابخا  تفرگ ، یم  جوا  ناریا  لخاد  رد  بالقنا ، ردق  ره  و  دـیدرگ ، رـشتنم  اهنویزیولت  اهویدار و 

رد ماما  و  درک ، رارف  ناریا  زا  هاش  هک  یماگنه  درک و  یم  رظن  بلج  هدـنیازف  روط  هب  رتارف و  هزاوآ  اب  ناهج  ياه  هناـسر  رد  تبـسن ،
، دش وربور  خـیرات ، رد  هقباس  یب  لابقتـسا  نآ  اب  و  دـمآ ، ناریا  هب  هک  یماگنه  ادـعب  دـیدرگ و  یم  ناریا  هب  تشگزاب  هدامآ  سیراپ 

ارهاظ

هحفـص رد  اه و  همانزور  رد  ار  وا  ریوصت  یتح  ینیمخ و  ماما  مان  هک  نیا  رگم  دوبن  ناهج  رد  يزیمم  هچب  چـیه  غلاـب و  ناـسنا  چـیه 
.دوب هدید  ای  هدینش  نویزیولت 
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، نآ هب  طوبرم  رابخا  ابیرقت  و  دیسر ، يزوریپ  هب  یناهج  هماگنه  نینچ  اب  یمالسا ، بالقنا  يرآ ،
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اهروشک و نارـس  یتح  نیملـسم  مومع  تاساسحا  فطاوع و  کیرحت  ثعاب  رما  نیمه  و  تشاد ، ياج  ناهج  رابخا  ردص  رد  اههام 
يرادیب لیصا و  یمالسا  شزیخ  کی  هب  ادعب  .دیدرگ و  روما  نالوؤسم 

هب مه ، ار  رگید  يادص  رـس و  رپ  هثداح  دـنچ  بالقنا ، هک  صوصخب  .دـیدرگ  لدـبم  هیمالـسالا ) هوحـصلا   ) اهبرع لوقب  ای  یناگمه 
هب اکیرمآ  ناهنپ  هلمح  اکیرمآ ، رد  ناریا  ياـهییاراد  لاوما و  فیقوت  ییاـکیرمآ ، ياـهتاملپید  يریگ  ناـگورگ  هصق  تشاد : لاـبند 

شترا موجه  سپس  و  شیاوسر ، یماکان  سبط و 

رابخا هعیلط  رد  هراومه  ار  بـالقنا  ناریا و  هب  طوبرم  راـبخا  لـیبق ، نیا  زا  یثداوح  و  هلاـس ، تشه  یلیمحت  گـنج  ناریا و  هب  قارع 
يروهمج و بزح  زکرم  راجفنا  هعجاف  رتاغوغرپ ، همه  زا  بالقنا و  یماـن  لاـجر  یپاـیپ  ياـهرورت  صوصخب ، .داد  یم  رارق  ناـهج 

بـالقنا زا  سپ  ياـهتلود  لیدـبت  رییغت و  ریظن  رگید  ثداوح  نینچمه  و  نآ ، رد  بـالقنا  رثؤـم  صلخم و  ناراـی  زا  نت  تداهش 72 
ردص ینب  طوقس  صوصخب 

.درک یم  بلج  یمالسا  بالقنا  ناریا و  هب  ار  نایناهج  راظنا  دیدرگ و  یم  شخپ  ناهج  یمومع  ياه  هناسر  رد  ناریا ، زا  شرارف  و 

تاداس رونا  بالقنا ، يزوریپ  درجم  هب  هک  درک  لقن  میارب  دمآ و  ناریا  هب  رصم  زا  يداتـسا  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  مراد ، رطاخ  هب 
هدز ناجیه  دوب ، هتفرگ  رارق  نآ  ریثأت  تحت  ادیدش  هک  رصم ، روهمج  سیئر 

دهاوخ خر  هدـنیآ  رد  هن  هدـش و  عقاو  هتـشذگ  رد  هن  یبالقنا  نینچ  عقت :) نل  عقت و  مل  هروثلا  هذـه  : ) تفگ یقطن  یط  ناـملراپ ، رد 
.داد

يا هلزلز  رئازجلا  رسارس  رد  ناریا ، بالقنا  درک ، لقن  دوب ، ریازجلا  رد  ماگنه  نآ  رد  هک  يرگید  داتسا 

رابخا غیردیب  ناشدوخ ، هدنیآ  رکف  نودب  و  دندرک ، یم  لابند  ار  نآ  يداش  رورـس و  اب  تلود ، نارـس  یتح  مدرم  همه  درک و  داجیا 
هب دـمآ و  ریازجلا  هب  يدوعـس ، ناتـسبرع  فاـقوا  ریزو  هک  نیا  اـت  .دـندومن  یم  رظن  راـهظا  نآ  تـمظع  هـب  عـجار  شخپ و  ار  ناریا 

امـش دور ، شیپ  لاونم  نیمه  هب  عضو  رگا  دینز ؟ یم  هشیت  دوخ  هشیر  هب  و  دـینک ؟ یم  هچ  دـیراد  دـیناد  یم  امـش  تفگ  نادرمتلود 
هب  ) رطخ نیا  لاس  دنچ  زا  سپ  میدید  ام  هک  درک  دنهاوخ  بالقنا  ناریا  زا  يوریپ  هب  مدرم ، نیا  دینک و  تموکح  دـیناوت  یمن  رگید 

يراکمه دوبن  رگا  و  دریگ ، تسد  هب  ار  رما  مامز  هک  تفر  یم  ریازجلا  یمالـسا  بالقنا  درک ، دـیدهت  ادـج  ار  ناـنآ  ریزو ) نآ  لوق 
.تسا هتفرن  نایم  زا  نآ  لامتحا  مه  زونه  دوب و  یمتح  نانآ  يزوریپ  ناگناگیب ، اب  تلود  شترا و 

نارتخد دورو  زا  يریگولج  ناشراک  نیلوا  .تخادنا  هراچ  رکف  هب  درک و  رادیب  ار  نادرمتلود  يدوعـس  ریزو  نآ  نداد  رادشه  يراب ،
.تفای یم  شرتسگ  هدنیازف  روط  هب  هک  دوب  اههاگشناد  هب  باجح  اب 

نآ رد  ، مرکا لوسر  تثعب  اب  ناریا  یمالسا  بالقنا  رگید  ِتوافت  هطبار ، نیمه  رد  تفگ  ناوتب  دیاش 

، دندوبن یمالسا  دص  رد  دص  اهنآ  همه  هچرگ  هک  تسا  رگید  بالقنا  دنچ  هب  قوبسم  بالقنا ، نیا  هک  دوب 
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تکرح هطورشم ، تضهن  وکابنت ، شبنج  هلمج  زا  دنتشاد ، یمالسا  گنر  يدودح  ات  لاح  ره  هب  اما 

مالسا نایئادف  شبنج  رت ، یمالسا  همه  زا  و  تفن ، تعنص  ندرک  یلم  ناتساد  رد  قدصم  یناشاک و  هّللا  هیآ 
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تالیامت زجب  مالسا ، روهظ  هک  یلاح  رد  اهنیا  زج  تشاد و  یمالسا  بالقنا  اب  یگنتاگنت  هطبار  هک 

زا شیپ  نرق  دنچ  فرظ  رد  يرگید  يدیحوت  تکرح  هب  قوبسم  فانحَا )  ) رامش تشگنا  هّدع  يدیحوت 

.دوبن يوسیع ) نید  زا  سپ  هتبلا  ، ) دوخ

هک یلاح  رد  دندز ، تسد  هلباقم  هب  یمالسا  بالقنا  اب  اجیردت  ناهج ، ردتقم  ياهتلود  مامت  هب  بیرق  رثکا  ابیرقت  اهتلود : ینمشد  - 2
مدرم يارب  زاغآ  رد  هک  هنوگ  نامه  هب  بالقنا ، تفگ ، دـیاب  هنیمز  نیا  رد  دـندوب ، بالقنا  هاوخاوه  رادـفرط و  ارثکا  ناهج ، ياهتلم 

، یبهذم افرص  ِتردق  نینچ  هک  دنتـسه  نادرمتلود  نیا  اهنت  درک و  ظفح  ار  تلاح  نیا  اه ، هدوت  نایم  رد  مه  ادعب  دوب ، بلاج  ناهج 
یب ناهذا  زا  یخرب  اجیردـت  هرمزور ، تاعیاش  ءوس و  تاـغیلبت  هک  تشاد  تلفغ  هتکن  نیا  زا  دـیابن  هتبلا  .دـیآ  یم  خـلت  ناـشماک  هب 

.تفرگ مک  تسد  ار  رطخ  نیا  دیابن  دنک و  یم  هدرک و  شودخمار  هاوخاوه  فرط و 

اج ره  هب  تشاد و  یجیردت  دشر  میتفگ  هک  روط  نامه  زاغآ ، رد  مالسا  اما  بالقنا ، تیعضو  دوب  نیا 

يالبال زا  يدـهاوش  لاح  نیع  رد  .دنتـساوخ  یم  رب  هلباقم  هب  اهتلود  کیرحت  هب  اه  هدوت  ادـعب  نادرمتلود و  ادـتبا  دـش ، یم  کیدزن 
دورو زا  شیپ  یتح  ماش ، ناریا و  مدرم  زا  یـشخب  رـصم و  مدرم  هلمج  زا  اـهتلم  زا  یخرب  هک  نیا  رب  ینبم  دروخ  یم  مشچ  هب  خـیرات 

.دنتساخرب نآ  زا  تیامح  هب  مالسا  دورو  زا  سپ  دنتشاد و  لیامت  مالسا  هب  ابلق  قطانم  نآ  هب  مالسا 

رد ات  دیماجنا  لوط  هب  اهلاس  و  دوب ، تسکـش  يزوریپ و  تمواقم و  گنج و  اب  هارمه  مالـسا  تفرـشیپ  تفگ ، دـیاب  هطبار ، نیمه  رد 
تاغیلبت و هزاوآ و  مان و  اهنت  نیا  و  درادـن ، هتـشادن و  گنج  هب  زاین  هلاس  تشه  عافد  زجب  بـالقنا ، اـما  تفاـی ، رارقتـسا  دوخ  ورملق 
زا بالقنا  اب  یناور  ِگنج  یلب ، .دـناسر  یم  يونعم  يورین  اهنادـب  هتخادـنا و  هار  هبار  یمالـسا  ياـهتکرح  هک  دوب  بـالقنا  ثداوح 

نانچمه دـج  اب  دـیاب  تسین و  رذـگدوز  یعطقم و  ناسآ و  راک  مه  اهنآ  اب  هزرابم  دراد و  همادا  یهورگ  ياه  هناسر  اهتلود و  يوس 
.دبای همادا 

نآ تازیمم  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  مایق 

: حرش نیا  هب  دراد  یتاکرتشم  تازیمم و  یمالسا  بالقنا  مرکا و  لوسر  تثعب  اب  هسیاقم  رد  هجرف  هّللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  مایق 

زا هک  یتوافت  همه  اب  تسا  ناهج  ياهناملـسم  قافتا  هب  بیرق  رثکا  راـظتنا  هب  قوبـسم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـیق  یمومع : راـظتنا  - 1
بهاذم نیب  رد  وا  صخش  هب  عجار  هک  یفالتخا  راظتنا و  نیا  ِفعض  تدش و  ظاحل 

بش و دنناد و  یم  دوخ  دیاقع  هعیلط  رد  ار  يدهم  روهظ  هلأسم  يرشع  ینثا  نایعیش  .دراد  دوجو  یمالسا 

زا سپ  مه  دننیـشن و  یم  جرف  هیعدا  هبدن و  ياعد  ندناوخ  هب  راب  کی  يا  هتفه  دـنیوگ و  یم  نخـس  وا  دای  هب  لدـکاپ  نانمؤم  زور ،
.دننک یم  منرت  اعد  لیبق  نیا  هب  تعامج  ياهزامن 
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تیساسح راظتنا  نیا  رد  دح  نیا  ات  یلیعامسا  يدیز و  نایعیش  هلمج  زا  رگید  ياهناملسم  اما 
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هیماما نایعیش  اب  اهناملسم  ریاس  نانآ و  تما ، يدهم  ندمآ  هب  هدیقع  لصا  رد  دنچ  ره  دنرادن 

.دنتسه کیرش 

یمالسا ملاع  ِقرش  برغ و  رد  ددعتم ، ياهیدهم  روهظ  انامه  ناناملسم ، یمومع  راظتنا  نیا  رب  لیلد 

عون کی  هیاپ  ساسا و  اهنآ  زا  یخرب  و  دـنراد ، هتـشاد و  ناهاوخاوه  زا  یهوبنا  نانآ ، زا  يرایـسب  هک  مالـسا ، خـیرات  لوط  رد  تسا 
يدهم ناونع  مان و  ابار  دوخ  تکرح  و  دندرک ، یم  هدافتـسا  ناملـسم ، مدرم  راظتنا  ّسح  زا  نایعّدـم  نیا  املـسم  دـنا ، هداهن  ار  نید 

.دنا هدرک  زاغآ 

نیب زا  اهنآ  زا  یخرب  اهنت  هدوب و  تنس  لها  نایم  رد  اهمایق  نیا  رثکا  هک  تسا  نآ  هجوت  لباق  هتکن 

.تسا هتساخرب  نایعیش ،

نآرق تایآ  رد  مالسا ، رد  تیودهم  هلأسم  هک  نیا  امک  دراد ، دوجو  زین ، رگید  نایدا  رد  فلتخم ، ياه  هنوگ  هب  یجنم  روهظ  راظتنا 
وا و فاصوا  و  دنتـسین ، دـیدرت  لباق  دراد و  يونعم  رتاوت  ابیرقت  هک  ناوارف  تاـیاور  رد  و  ناـیدا ، همه  رب  مالـسا  نید  هبلغ  ناونع  هب 

لیصفت هب  شروهظ  ياه  هناشن 

.تسا هدمآ 

رد مه  هچنآ  هدیـسرن و  ام  هب  هراب  نآ  رد  يا  هیآ  يربخ و  دوبن و  یـسک  راظتنا  دروم  ادـبا  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا ،
هناشن لیبق  نآ  هب  يزاین  بالقنا  ًالوصا  و  تسا ، لکـشم  رایـسب  بالقنا  نیا  رب  نآ  قابطنا  ای  درادـن ، لصا  ای  دوش  یم  لقن  باـب  نیا 

.تسا دوخ  لیلد  دوخ  باتفآ  دننام  درادن و  اه  يزاس 

هناشن نیا  یلو  دشاب  یم  ینامـسآ  ياهباتک  رد  ییاهتراشب  مئالع و  رکذ  هب  قوبـسم  هتخیرگ ، هتـسج  دنچ  ره  مرکا ، لوسر  تثعب  اما 
هراشا تایاور  تایآ و  رد  هک  نانچ   ) دوهی ياملع  ای  یحیـسم  نانابهر  زا  يدودعم  دارفا  اهنت  دوب و  هدشن  ثعاب  ار  یمومع  راظتنا  اه 

هدرک یم  قبطنم  ترـضح  نآ  كرابم  دوجو  رب  ار  اه  هناشن  نآ  مالـسا ، مرکم  لوسر  تثعب  زا  سپ  دـنا و  هدوب  دـقتعم  نآ  هب  هدـش )
.تسا هتشادن  دوجو  ترضح  نآ  هب  تبسن  دراد  دوجو  يدهم  ترضح  دروم  رد  هک  يراظتنا  نینچ  املسم  اما  دنا ،

مایق هک  تسا  نآ  درک  قبطنم  نآ  رب  ناوت  یم  مه  ار  نآرق  زا  هیآ  دـنچ  دـیآ و  یم  رب  احیرـص  تایاور  زا  هچنآ  یلومـش : ناـهج  - 2
ره دـشن ، ریگارف  مرکا ، لوسر  تثعب  اما  لومـشناهج ، ریگارف و  تسا  یتکرح  دراذـگ و  یم  رثا  ناـهج  همه  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم 
رب مالـسا  هبلغ  تقیقح  رد  تسا و  هدـمآ  تایاور  نآرق و  رد  تما ، يدـهم  طسوت ، یتیگ  رـسارس  رب  نآ  هبلغ  يریگارف و  هدژم  دـنچ 
اما تسا ، مالـسا  یلک  شرتسگ  يارب  ینیمـضت  رما  نیمه  و  دـیدرگ ، دـهاوخ  ققحم  ترـضح  نآ  طسوت  لماک  روط  هب  نایدا  ریاـس 

ْتَِئُلم ام  َدَعب  ًالدَع  اطسق و  َضرَألا    ُ هّللا َألمَی  ِِهب  : » ثیدح نیا  هدش و  نیمضت  يدهم  ماما  تکرح  يریگارف 

.رتاوت دح  رد  دیاش  تسا و  اهنابز  درو  اروَج » املُظ و 
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هناگیب ياهتلود  رگا  دوش و  ریگارف  یمالسا  عماوج  رد  لقاال  دور  یم  هک  دنچ  ره  یمالسا ، بالقنا  اما 

ِفطل رپ  نماد  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  یمالسا  ياهروشک  اسب  هچ  دندوبن  نانآ  هدناشن  تسد  لامع  و 

هب دسرب  هچ  رما  نیا  يارب  ینیمضت  چیه  یلو  تسه  نآ  راظتنا  هدنیآ  رد  و  دنتشگ ، یم  رب  یمالسا  تردق 
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یم ددـم  ناکاپ  ياهلد  نانمؤم و  نامیا  زا  هک  تسا  وزرآ  کی  دـیما و  کی  افرـص  درادـن و  دوجو  ناهج ، لک  رد  بالقنا  يریگارف 
.دریگ

زا يرایـسب  یناـهج و  متـسینویهص  نوتنیلک و  ياـقآ  هلمج  زا  اهتردـقربا ، تشپ  هدرک  ادـیپ  هاوـخاوه  هک  مه  هزادـنا  نیمه  دـنچ  ره 
لفاحم هب  نآ  تبحص  یتح  هدنازرل و  ار  ناهج  ربکتسم  ياهتردق 

هک دنک  یم  اعدا  یبالقنا  مالسا  یمالـسا و  بالقنا  اب  هلباقم  يارب  اکیرمآ  روهمج  سیئر  ياقآ  .تسا  هدرک  تیارـس  مه  یللملا  نیب 
يریگارف زا  ات  دنا  هداتفا  يوسنارف  ِمالسا  غلبم  تیبرت  رکف  هب  نادرمتلود  سیراپ ، رد  .تسا  هدرک  هعلاطم  مالـسا  هب  عجار  لاس  تسیب 

روشک رد  دناد ،؟ یم  ادخ  دش  دنهاوخ  قفوم  دح  هچ  ات  اما  دنـشکب ، ار  ریبکت »  » نتفگ ریبکت  اب  دـنوش و  عنام  يدـمحم  كاپ  مالـسا 
.دنهد یم  همادا  ّتیدج  اب  ار  ییاکیرمآ  مالسا  غلبم  تیبرت  هک  تسا  اهلاس  مه  يدوعس 

ياوغا یحیسم و  ریشبت  اب  هک  هن ، ییودنه  ینویهـص و  یبیلـص و  ياهگنج  اب  اهنت  هن  ار  مالـسا  اب  هلباقم  مالـسا ، نانمـشد  لاح  ره  هب 
، ناناملسم نایم  یبهذم  ياه  ینکفا  هقرفت  یسایس و  ياهگنرین  و  نیقرشتسم ،

ترـصن و امتح  یهلا  هدعو  هب  انب  یلو  دیآ  بلاغ  دربن  رد  نیمادک  ات  دنهد  یم  همادا  نادب  مامت ، تردق  اب  هدرک و  زاغآ  تسا  اهلاس 
.تسا مالسا  ِنآ  زا  هبلغ 

تیاور نامه  هلمج  زا  تایاور  دانتسا  هب  يدهم  ترضح  مایق  يدهم : ترضح  یناهج  لدع  - 3

نید دیحوت و  طسب  مرکا  لوسر  تثعب  هک  یلاح  رد  دیامن  یم  حرطم  ار  یناهج  لدع  يرارق  رب  روهشم 

یمالسا فادها  رد  یناهج  لدع  ازجم  ادج و  تروص  هب  یلو  دوب ، نآ  لخاد  رد  مه  لدع  هتبلا  هک  تسناد  یم  دوخ  هزیگنا  ار  یهلا 
.دوبن سوملم  یمالسا  راعش  لقاال  دش و  یمن  حرطم 

داعبا و هیلک  رد  مالسا  تیمکاح  نیملسم ، تایح  دیدجت  مالسا ، ءایحا  ًهدمع  یمالسا  بالقنا  اما 

لدـع نامه  اب  یتبارق  هک  نیفعـضتسم  زا  تیامح  یناهج و  رابکتـسا  اب  هزراـبم  هلمج  زا  هدومن و  حرطم  ار  اـهنیا  دـننام  ییاـه  هزیگنا 
زا مالـسا  زا  سپ  قح ، ياهمایق  هیلک  رد  فدـه  نیا  تسا و  هعماج  حالـصا  مالـسا  فدـه  لاح  ره  رد  یناهج  هنوگ  هب  هن  اـما  دراد ،

.ددرگ یم  لابند  مالسلا  هیلع  يدهم  مایق  رد  مه  ناریا و  یمالسا  بالقنا  رد  هلمج 

کی هن  حرط و  کی  ناونع  هب  یهاگ  درادرظن و  داصتقا  هب  اقیقد  هک  تسا  یمالـسا  بـالقنا  اـهنت  نیا  يداـصتقا : هطـساو  بتکم  - 4
هب يراد  هیامرس  مسیلایسوس و  بتکم  نایم  هطساو  یماظن  ات  تسا  نآ  رب  هک  دنک  یم  حرطم  ار  يداصتقا  هطـساو  بتکم  مئاد ، راعش 

ماظن نیا  ماجنارس  دناد  یمن  یسک  هدشن و  صخشم  تسا  زونه  هک  مه  زونه  نآ ، طیارـش  فیرعت و  دودح و  دح و  اما  دروآ  دوجو 
روطچ هطساو 

.دوش یم  هدایپ 
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مالسا لصا  رد  هطساو ، بتکم  هن  تسا  حرطم  شیم  گرگ و  نایم  یتح  لک  حلص  یناهج و  ِلدع  افرص  يدهم  ترضح  مایق  رد  اما 
.هطساو بتکم  هن  یناهج و  لدع  هن  هدوب  حرطم  تاقبط  همه  قوقح  قاقحا  مه ،
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زا لاح  تسا ، هدش  ناونع  يدهم  ماما  طسوت  رشب  لوقع  لماکت  تایاور ، زا  يا  هراپ  رد  هک  نیا  امک 

یناسفن یلقع و  ءاقر  دـشر و  هک  تسا  نینچ  رگا  و  هرـصبلا ) لها  دـنع  یلوا  یناثلا  ، ) تسرد ملعت  میلعت و  قیرط  هب  اـی  زاـجعا  يور 
اُورِیُثِیل  : » مالسلا هیلع  یلع  لوق  هب  ات  دنا  هدمآ  نانآ  هدوب و  ماظع  ءایبنا  همه  فده  رشب ،

.دنروایب نوریب  تسا  ناهنپ  نوفدم و  اهلقع  رد  هچنآ  ات  هبطخ 1 ) هغالبلا ، جهن  « ) ِلوقُعلا َِنئافد 

هناشن اب  مأوت  تمایق و  مایق  دننام  ریگارف ، یناهگان و  تسا  یتکرح  تایاور ، هب  انب  مالـسلا : هیلع  يدهم  تکرح  یناهگان ، شهج  - 5
لها ای  الا   ) دـسر یم  نایناهج  شوگ  هب  هبعک  راـنک  زا  هک  يو  شخبناـج  يادـن  هلیـسو  هب  ماـیق  نیا  مه  و  اـهزاجعا ، مئـالع و  اـه و 

.دوش هدنکارپ  فلتخم  ياهنابز  هب  ناهج ، هرتسگ  رد  ادن  نیا  ییویدار  جاوما  اب  زور  لئاسو  نیمه  اب  مه  دیاش  و  ...ملاعلا )

هجاوم ناهج  نادنمروز  ِتمواقم  اب  امتح  یمالـسا  بالقنا  دننام  مرکا و  لوسر  مایق  دننام  سدقم ، مایق  نیا  نادـنمروز : تفلاخم  - 6
ياهنوخ دوبان و  ار  همه  وا  رتسگ  تلادـع  ریـشمش  و  دـیآ ، یم  رد  ياپ  زا  هک  درذـگ  یمن  يرید  تمواقم  نیا  اـما  دـیدرگ ، دـهاوخ 

دیلپ رصانع  زا  ار  ناهج  دزیر و  یم  ار  كاپان 

.دنک یم  كاپ 

یلحارم هتشاد و  زارف  بیشن و  تکرح ، ود  نآ  هکنیا  دوخ ، زا  لبق  تکرح  ود  اب  مایق  نیا  رگید  قرف 

لاح .دهد  یمن  هار  دوخ  هب  ینیـشن  بقع  تسکـش و  زارف و  بیـشن و  دوش و  یم  زوریپ  يدوز  هب  يدـهم  مایق  اما  دـنا ، هدرک  یط  ار 
یلاخ تسد  اب  یهلا  ینادرم  ای  يدرم  هک  دنک  رواب  ات  دزادنیب  لوا  مایق  ود  هب  یهاگن  دراد ، يدیدرت  کش و  باب  نیا  رد  یـسک  رگا 

.دنناشنب یسرک  هب  ار  دوخ  ییادخ  تلاسر  دنرداق  هحلسا ، لام و  نادقف  اب  و 

تمواقم و یمالسا و  بالقنا  يزوریپ  نینچمه  و  ناهج ، رد  نآ  عیرس  تفرشیپ  ریگمشچ و  يزوریپ  راگزور و  نآ  رد  مالسا ، روهظ 
شرتسگ و  برغ ، قرش و  ياهتردقربا  ربارب  رد  نآ  يرادیاپ 

یتح اهنآ  لیلحت  هیزجت و  لباقریغ  تیقفوم  رفـص و  زا  بالقنا  ود  ره  عورـش  هرخالاب  ناملـسم و  ياه  هدوت  ناـیم  رد  نآ ، نوزفازور 
.دوعوم زور  نآ  راظتنا  هب  .تسا  نآ  يزوریپ  موس و  مایق  قدص  رب  قداص  هاوگ  دوخ  هتشکراک ، نارگلیلحت  يارب 
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ینیسح تضهن  یمالسا و  بالقنا  . 23

البرک هعجاف  تمظع 

تشذگرس رد  للم و  ماوقا و  خیرات  رد  هک  مالسا  خیرات  رد  اهنت  هن  دوخ  عون  رد  البرک  هثداح  املسم 

.تسا یمالسا  یناسنا و  تبیصم  نیرتگرزب  هعجاف ، نیا  قلطم  روط  هب  تفگ  ناوت  یم  .درادن و  ریظن  نایدا ، نایاوشیپ  ایصوا و  ایبنا و 

رایسب راوگان  ثداوح  رابنوخ و  عیاجف  مالسا ، زا  دعب  لبق و  نارود  کیدزن و  رود و  هتشذگ  رد  ام 

ال  ) هلمج دنا و  هدوبن  البرک  هعجاف  ِتاعبت  راثآ و  مه  تازایتما و  تایـصوصخ و  ياراد  اهنآ  زا  مادـکچیه  یلو  میا ، هدینـش  هدـید و 
.تسا عقاو  قباطم  ًالماک  هّللاِدبَع ِ)  ابأ  ای  َکمویَک  موَی 

، نآ تشادـگرزب  يرادـساپ و  ترورـض  میظع و  زین  نآ  تاعبت  راثآ و  هثداح ، ندوب  درف  هب  رـصحنم  ریظن و  یب  تمظع و  تبـسن  هب 
تیب لها  ناوریپ  رب  صوصخب  قح و  ناهاوخاوه  هیلک  رب  نیملـسم و  رب  يراکادـف ، نیا  سدـقم  ياه  هزیگنا  فادـها و  ءاـیحا  تهج 

بحتسم يرما  ار  نآ  دیابن  تسا و  یعطق  بجاو 

.دروآ یمن  دراو  نید  هب  يا  همدص  ددرگ  شومارف  مه  رگا  هک  دنرادنپ  مزال  ریغو  وکین  یتنس  و 

اهناملسم رب  ارچ  دنسرپب  دنشاب و  هتشاد  دیدرت  دح  نیا  ات  هثداح  تمظع  تیمها و  رد  یناسک  دیاش 

ّرس هب  ار  ناگدنناوخ  خساپ ، رد  دشاب ؟ مزال  دش  هتفگ  هک  تیفیک  نیا  اب  نآ  یگـشیمه  موادم و  دوبدای  البرک و  هثداح  زا  يرادساپ 
.میهد یم  هجوت  مالسا  خیرات  رد  هثداح  تمظع 

ینیسح مایق  هزیگنا 

فارحنا نآ  زا  يریگولج  تهج  یمالـسا و  تسایـس  هصرع  رد  دیدج  تعدب  میظع و  فارحنا  کی  ثودح  رگنایامن  البرک  هثداح 
درک و یم  دیدهت  ار  مالسا  یتسه  نایک و  هک  یفارحنا  دمآ ، دوجو  هب 

ساسا هیاپ و  مالسا  رد  تموکح  هک  میناد  یم  ام  و  داد ، یم  نالهاان  تسد  هب  ار  اهناملسم  روما  هتشررس 
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: حیضوت کنیا  و  تسا ، اهنآ  حیحص  يارجا  ظفح و  نماض  مالسا و  فراعم  ماکحا و  میلاعت و  لک  ییارجا 

رب مالـسا  رد  تموکح  ماظن  نیدـشار ) يافلخ   ) فورعم حالطـصا  هب  اـنب  اـی  هعبرا  ياـفلخ  نارود  رد  میناد  یم  همه  هک  روط  ناـمه 
یمومع تعیب  و  دقع ) ّلح و  لها   ) زا یجنسرظن  اروش و  عون  کی  ساسا 

یمومع ءارآ  اروش و  اهتموکح  نآ  رد  اتقیقح  ایآ  هک  تسا  رایـسب  نخـس  اروش  نآ  فیک  ّمک و  رد  دـنچ  ره  .تشاد  رارق  اهناملـسم 
زور زا  تیب  لها  صاخ  نایعیش  دنچ  ره  و  ریخ ؟ ای  تسا  هتشاد  ار  هدمع  شقن 

.دنراد هتشاد و  فرح  یمالسا  مکاح  باختنا  هب  تبسن  مالسا  یتموکح  ماظن  رد  اروش  رابتعا  لصا  اب  نونک  ات  تسخن و 

اب دـیاب  رما ، مامز  نتفرگ  تسدـب  زا  سپ  هک  تسا  مکاح  فیاظو  زا  دراد و  دوجو  اروش  مالـسا ، ینارمکح  رد  دـنیوگ  یم  ناـیعیش 
یم فلکم  اروش  هب  ار  مرکا  لوسر  هک  روط  نامه  ...رمالا ) یف  مه  رواشو   ) هیآ دـنک و  تروشم  دـقع ) ّلح و  لها   ) نارظن بحاـص 

.دنتسه فّلکم  حیرص  روتسد  نیا  هب  مه  وا  نانیشناج  دیامن 

یمن باختنا  دقع ، ّلح و  لها  رظن  اب  مدرم و  يأر  اب  مکاح  تسین و  اروش  مالسا ، رد  تموکح  لصا  رابتعا  تیعورـشم و  كالم  اما 
.دنلیاق یطیارش  نآ  يارب  دننک و  یم  ریبعت  تماما )  ) هب نآ  زا  تسا و  لوسر  ادخ و  صن  هب  طونم  نارمکح ، نییعت  هکلب  .ددرگ 

رد تفالخ ، ِنارادفرط  هک  تسین  نیا  رد  یکش  فصولا ، عم  تسا ، لیلد  هب  دنتسم و  حیحـص و  دوخ  ياج  رد  هک  اهفرح  نیا  همه  اب 
طرـش نیا  هک  تسا  نیا  رب  اـعدا  نیدـشار  ياـفلخ  هب  بسن  دنتـسناد و  یم  طرـش  ار  یموـمع  ءارآ  اروـش و  هفیلخ ، راـبتعا  تحص و 

.تسا هدش  تیاعر 

ناونع هب  دـندرکن  لمع  صن  هب  مکاح  نییعت  رد  رگا  هک  دـیآ  یم  تسدـب  همئا  رگید  نانخـس  و  هغالبلا » جـهن   » ياـج ياـج  زا  یتح 
ساسا نیمه  رب  مالسلا »  هیلع  یلع   » دراد و رابتعا  ترورض ، باب  زا  ییاروش  ماظن  يوناث ،

 . مالسلا هیلع  یلع  نارود  ات  تفالخ  يرهاظ  تیعضو  دوب  نیا  دومرف  یم  تاشامم  ارهق  دوخ  زا  شیپ  يافلخ  اب 

هباحص نارای و  زا  يدودعم  هدع  هک  ّصن )  ) ساسا رب  هن  دمآ و  راک  يور  رایعم  نیمه  اب  مه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دوخ  یّتح  و 
صوصنم ماما  هفیلخ و  ار  وا  دندوب و  دهعتم  نادب  ترضح ، نآ  ّصاخ 

اهنت و  دنتـسناد ، یم  قـح  رب  هفیلخ  اروـش  راـیعم  رب  ار  وا  دـندرک  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  هـک  اهناملـسم  موـمع  اـما  .دنتـسناد  یم 
.دندرکن تعیب  وا  اب  دندز و  زابرس  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ  زا  نیفص  لمج و  گنج  رد  نامثع  نوخ  زا  یهاوخداد  نارادفرط 

هب نیفص  گنج  رد  یلع  قیفوت  مدع  میکحت و  هلأسم  رد  یلع  رب  يزوریپ  اب  هیواعم  ماجنارس ، مالـسلا ، هیلع  یلع  تداهـش  زا  سپ  اما 
یم رامـش  هب  دـقع  ّلح و  لها  تقفاوم  عون  کی  ار  حلـص  نامه  درک و  هضبق  ار  تفالخ  مالـسلا ،  هیلع  نسح  ماما  اـب  ِحلـص  دانتـسا 

نآ تهج  نیمه  هب  تسناد و  یم  عورشم  ار  دوخ  تفالخ  دروآ و 
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.دنا هدمآ  درگ  هفیلخ  کی  رود  نیملسم  همه  هک  یلاس  ینعی  دندیمان  هعامجلا ) ماع   ) ار لاس 

ص:302

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 544 

http://www.ghaemiyeh.com


هب تبـسن  ار  يو  اب  هزرابم  لاجم  نایعیـش ، تنطلـس ) رت  حیحـص  ریبعت  هب  و   ) تفالخ هکیرا  رب  هیواعم  نتـسشن  زا  سپ  لاح ، ره  رد  و 
، دوبن تیب  لها  صاخ  نایماح  زا  يا  هدع  تیاضر  دروم  دنچ  ره  وا  حلص  دادرارق  و  نسح » ماما   » مارتحا هب  دنتـشادن و  تفالخ  لصا 

هیلع یلع  نعل  ّبس و  راـکنا  تهج  مه ، نارگید  و  راّـمت » مـثیم  «، » يدـع نـبرجح  «، » يرجح دیـشر   » ياـهتکرح .دـندرک  یمن  ماـیق 
مایق هن  و  دوب ، مالسلا 

تایح نایاپ  ات  مالسلاامهیلع  نیسح  ماما  يو  زا  سپ  نسح و  ماما  تلع  نیمه  هب  زاب  .هیواعم  تفالخ  هیلع 

.دنتشاد ضارتعا  مالسلا  هیلع  یلع  نعل  ّبس و  هلمج  زا  وا  فالخ  ياهراک  هب  دنچ  ره  دندرکن ، مایق  وا  هیلع  هیواعم 

دهعیلو نییعت  هلأسم  تفالخ و  ماقم  ثراوت  تعدب  هقباس ، یب  روط  هب  راب و  نیلوا  يارب  هکنیا  ات 

، دیدرگ حرطم  دیزی »  » شرسپ تفالخ  يارب  اهناملسم  زا  يربج  نتفرگ  تعیب  اب  هیواعم  يوس  زا  يرابجا 

لیمحت .هیواعم  یلیمحت  حلـص  اب  هرخالاب  هئطوت و  گنرین و  اب  تفالخ  ندرک  هضبق  زجب  دوب  يون  تعدـب  يرگید و  هلأسم  دوخ  نیا 
زا سپ  دوب  يدیدج  تعدب  مالـسا ، رد  تنطلـس ، هلـسلس  عون  کی  يراذـگ  هیاپ  نیملـسم و  هدرگ  رب  زابرامق  راوخ و  بارـش  دـیزی 

، صن رایعم  زا  لودع  اهناملسم و  لوا  فارحنا 

.دنک مایق  نآ  ربارب  رد  هک  دوب  ماما  هفیظو  دوب و  لوا  فارحنا  زا  رتراب  نایز  رتدب و  تعدب  نیا  اروش ، رایعم  هب 

ياهتفالخ تیعورشم  كالم  هک  اروش  اب  هن  دوب و  راگزاس  لوسر  ادخ و  صن  رایعم  اب  هن  تعدب ، نیا 

هدیدرگ دیق  حلص  دادرارق  نتم  رد  اریز  دوب  حلص  طیارش  فالخ  رب  هکلب  هدشن  دیق  مه  حلـص  دقع  رد  دش و  یم  هدرمـش  نآ  زا  لبق 
.دوب طرش  نیا  فالخ  رب  دیزی  يارب  نتفرگ  تعیب  .دراذگاو و  نیملسم  ياروش  هب  ار  تفالخ  رما  دوخ  زا  دعب  دیاب  هیواعم  هک  دوب 

، تماما تفـالخ و  رد  ّصن )  ) نارادـفرط نایعیـش و  هب  دـیدج ، تعدـب  نیا  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـیق  تیعورـشم  نیارباـنب ،
اهناملـسم همه  اذـهل  و  دوب ، فلاخم  دـقع ) ّلح و  لها   ) ياروش رایعم  هلمج  زا  یمالـسا  ياهرایعم  همه  اب  هکلب  تشادـن ، صاصتخا 

مایق صوصخب  يدعب  ياهمایق  شیب  مک و  و  دندش ، یم  ماگمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  دنتـسناد و  یم  عورـشم  ار  مایق  نآ  دـیاب 
هزیگنا نیمه  هب  ًهدمع  جراوخ  ياه  هقرف 

.تسا هدوب 

وت اب  مدرم  ياـهلد  : » تفگ درک  لاؤس  ار  هفوک  تیعـضو  يو  زا  ماـما  هک  یماـگنه  هفوک  هار  نیب  رد  هک  رعاـش  ِقدزرف  نخـس  دـیاش 
مایق تیعورشم  نیمه  نّیبم  تسا » وت  هیلع  نانآ  ياهریشمش  یلو  تسا 

.دشاب یمومع  راظنا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

هیواـعم و اـب  ًـالوصا  دـندرک ، یم  ماـیق  ییاروـش  تفـالخ  زا  تیاـمح  رد  دـیاب  یم  هک  نیا  رب  هوـالع  قارع ، لـها  تیرثـکا  دـنچ  ره 
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ینعم هب  عّیشت  لابق  رد  تسا  ّماع  ینعم  هب  عّیشت  نامه  نیا  دنتشاد و  شنادناخ  یلع و  هب  یـصاخ  هقالع  دندوب و  نمـشد  شنارادفرط 
یلع و صوصنم  تماما  هب  داقتعا  ینعی  صاخ 

.دوب هعیش  هفیاط  ّصاخ  هک  شنادنزرف 
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رد و  دوب ، یقطنم  حیحص و  ًالماک  ییاروش ، تفالخ  بتکم  رظن  زا  هچ  حلص و  دادرارق  دانتسا  هب  هچ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  مایق  سپ 
، میتفگ هک  روط  نامه  تفر و  یم  رامـش  هب  جراوخ  هقرف  یتح  اهناملـسم  همه  یبلق  لیم  ینطاـب و  ياـضاقت  هب  تبثم  خـساپ  تقیقح 

ِلصا زا  تنطلس ) ثراوت   ) دیدج فارحنا  املسم 

.درک دییأتار  اعدا  نیا  مه  ثداوح  ریس  دوب و  رت  شخبنایز  اروش  هب  ّصن )  ) زا تفالخ  ِفارحنا 

ار اهنآ  تسد  و  دیدرگ ، یم  طوبرم  نیملسم  مالسا و  ّلک  تشونرس  اب  هک  دوب  یفارحنا  اب  هزرابم  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  مایق  سپ 
رگید ياهتداهش  اهمایق و  ردص  رد  ار  نیسح  تداهش  مایق و  رما ، نیمه  .تسب و  یم  تموکح  زاس  تشونرـس  رما  رد  تلاخد  تهج 
نیـسح تداهـش  زا  نیملـسم  يالقع  املع و  همه  اذـهل  .نایعیـش  اب  طـقف  هن  درک و  یم  ادـیپ  طاـبترا  نیملـسم  همه  هب  داد و  یم  رارق 

.تشاذگ اهناملسم  همه  باسح  هب  ار  تیب » لها   » نانمشد بصاون و  زا  يرامش  تشگنا  دارفا  دیابن  دنتسه و  هدوب و  یضاران 

تسا تبیصم  نیرتگرزب  البرک  تبیصم 

ار يا  هفطاع  اب  نادجو و  اب  ناسنا  ره  هک  تسا  رادروخرب  يزادگ  زوس و  نانچ  نآ  زا  نیـسح  تداهـش  یقوقح ، ِلصا  نیا  رب  هوالع 
لتقل نا  : » تسا هدـمآ  ادـخ  لوسر  لوق  زا  قداص  ماما  ثیدـح  رد  هک  روط  نامه  .تسا  ریظن  یب  ظاحل  نیا  زا  و  دـنک ، یم  تحاران 

.(1)« ...ادبا ادربتال  نینمؤملا  بولق  یف  هرارح  نیسحلا 

یلب تسا ، هتـشاذگ  تاساسحا  نوناک  ار  نآ  مان  هتـشون و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هرابرد  یباـتک  یمق » یعقرب  ربکا  یلع  دیـس   » موحرم
یقالخا رهاظم  تاساسحا و  فطاوع و  زورب  هنحـص  هعقاو  نیا  رـسارس  دوش  تقد  رگا  تاـساسحا و  نوناـک  ـالبرک  ناتـساد  اـتقیقح 

.تسا

البرک هعجاف  زا  میلس  دیجملادبع  خیـش  موحرم  دومرف : یم  هک  مدینـش  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  يدرجورب  یمظعلا  هّللا  هیآ  موحرم  زا 
خر مالـسا  خـیرات  رد  يا  هثداح  نینچ  شاک  يا  و  مالـسا ، نماد  رب  تسا  یگنن  هکل  هعجاـف  نیا  تفگ : یم  دوب و  تحاراـن  تدـشب 

بهاذم بیرقت  يدج  نارادفرط  زا  یکی  توتلش و  دومحم  خیش  داتسا  رهزالا و  عماج  قبسا  خیش  میلس ، دیجملادبع  خیش  .دوب  هدادن 
زا و  یمالسا ،

.تشاد هبتاکم  يدرجورب  هّللا  هیآ  موحرم  اب  دوب و  هرهاق  هّیمالسالا » بهاذملا  نیب  بیرقتلاراد   » ناراذگ هیاپ  هلمج 

سلجم اروشاع  زور  رد  رهزا ) عماج   ) هطوحم رد  تقو -  ِرهزا  خیـش  توتلـش - » خیـش   » نارود رد  اروشاـع  هعقاو  تشادـگرزب  يارب 
ياه همانزور  عقوم ، نامه  رد  مراد  رطاخ  هب  دندرک و  رازگرب  يرادازع 

.دنداد رشن  ار  ربخ  نیا  ناریا ،

هتشاد و جاور  ًالبق  یمالسا  عماوج  رثکا  رد  و  درادن ، نایعیش  هب  صاصتخا  نیسح ، ماما  يرادازع 
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.دوش یم  هدید  نآ  راثآ  مه  زونه 

: تفگ نم  هب  برغم  یمالسا  تکرح  یبالقنا  ناربهر  زا  یکی  بیطخ  رتکد  ياقآ  شکارم )  ) برغم روشک  هب  لبق  هام  دنچ  رفـس  رد 
يرادازع برغم  رب  دوخ  هرطیس  نارود  رد  هکار  اهیوسنارف  دنک  تنعل  ادخ  »

« .ما هدرک  كرد  ار  سلاجم  نآ  یناوج  نارود  رد  نم  دنتخادنارب ، ار  نیسح  ماما 

خیـش  » هرازه هرگنک  رد  هک  طابر  هاگـشناد  ساـف و و  هاگـشناد  یـسراف  تاـیبدا  ناـبز و  داتـسا  ینادعـس  فیطللادـبع  رتکد  موحرم 
، مدش انشآ  يو  اب  نم  دوب و  هدرک  تگرش  نیا  زا  شیپ  لاس  دودح 23  رد  یسوط »

ِخیـش هماندای  مود  دـلج  رد  هک  دوب  هدرک  هیهت  برغم » رد  عیـشت  ياـهدومن   » ناونع تحت  یبرع  ناـبز  هب  ینارنخـس  هرگنک  نآ  يارب 
مرحم هام  هک  نیا  درجمب  : » تسا هتشون  اجنآ  رد  تسا و  هدش  پاچ  یسوط 

سلاجم دراد ، همادا  رفص  هام  رخآ  ات  دریگ و  یم  ارف  ار  برغم  مدرم  هودنا  نزح و  دوش ، یم  عورش 

نارود زا  یلو  دنتـسه  یکلام  یّنـس  برغم  مدرم  هک  یلاح  رد  دـنناد ،» یمنار  نآ  تلع  مدرم  اـبلاغ  اـما  ددرگ ، یم  لـیطعت  یـسورع 
، تاداس ياه  هلـسلس  زا  یکی  هراومه  درذگ  یم  لاس  تسیود  رازه و  زا  شیب  هک  نونک  ات  هسِرادَا »  » يولع هلـسلس  ندمآ  راک  يور 

یصاخ مارتحا  تبحم و  دندرک و  یم  تموکح  اهنآ  رب 

دننک و یم  ییاورنامرف  هک  تسا  لاس  دـصراهچ  هب  کیدزن  برغم  رد  ینونک  يولع  ناهاشداپ  هلـسلس  .دـنراد  تیبلا  لها  هب  تبـسن 
.دسر یم  هیکز ) سفن  دمحم   ) هب ناشیا  بسن 

.تسا لاونم  نیمه  هب  تیعضو  هنایم  يایسآ  ياهروشک  ریاس  و  ناجیابرذآ ، ینابلآ ، رد  هیکرت ، رد  دنه ، هراق  هبش  رد 

تسا هّللا  مایا  زا  اروشاع 

ینب هلـسلس  یتح  .دوشن  وحم  اهرطاخ  زا  ات  تشاد  هگن  هدـنز  دـیاب  ار  هّللا  مایا  و  تسا ، هّللا  ماـیا  زا  ینیـسح ، ياروشاـع  ماـّیا  املـسم 
تهج ّتنـس ، لها  زا  يرایـسب  دـندیناروش ، هیما  ینب  هیلع  ار  مدرم  دـندرک و  زاـغآ  ار  دوخ  توعد  ـالبرک ، تبیـصم  رکذ  اـب  ساـبع 

نارکفمه ناتـسکاپ و  رد  هباحـص » هاپـس   » نآلا .دـندرک  یم  يرادازع  نیـسح  يارب  ندوب  یبصان  زا  زیهرپ  مرکا و  لوسر  هب  يرادافو 
يرادازع اب  رگید  طاقن  رد  نانآ 

یم تباث  هّیما  ینب  هب  ار  شیوخ  يرادافو  تیب و  لها  هب  ار  دوخ  ضغب  هلیسو  نیا  هب  تقیقح  رد  دنفلاخم و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ار نآ  مدرم  یلو  دننز ، یم  لامعا  نیا  هب  تسد  اهتعدب  تافارخ و  اب  راکیپ  هناهب  هب  دنرادن و  مه  ار  دـصق  نیا  نانآ  رگا  لاح  دـننک ،

.دننک یم  یقلت  ربمغیپ  نادناخ  اب  ینمشد 

نآ تاـعبت  هثداـح و  نیا  هب  ار  يداـیز  قاروا  دوخ  خـیرات  رد  يربط  ًـالثم  تسا ، دوهـشم  خـیراوت  يـالبال  زا  اروشاـع  هعقاو  تمظع 

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 549 

http://www.ghaemiyeh.com


نینچ نیا  مالسا ، ِخیرات  ِرگید  ثداوح  زا  کی  چیه  تسا و  هداد  صاصتخا 

.تسا هدماین  خیراوت  رگید  يربط و  خیرات  رد  لّصفم  حورشم و 

هثداح تمظع  ظاحل  هب  مه  دنا ، هتشون  البرک  هثداح  هب  عجار  هناگادج  ياهباتک  نیخّروم ، زا  يرایسب 

یفشاک ینیسحالم  موحرم  .دنناوخب  اهربنم  رد  ار  اهنآ  ینیسح  نارکاذ  ناگدنیوگ و  هک  روظنم  نیا  هب  مه  و 
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زا نارکاذ  ار  البرک  بئاصم  دیدم  ياهتدم  هک  هتـشون  ءادهـشلا ) هضور   ) مان هب  البرک  بئاصم  رد  یباتک  يرجه ) م 910   ) يراوزبس
ناوخ و هضور   ) حالطصا اج  نیمه  زا  دندناوخ و  یم  باتک  نآ  يور 

.دش ادیپ  یناوخ ) هضور 

مالسلا هیلع  نیسح  يرادازع  هقباس 

هبطخ تسا  هدیدرگ  زاغآ  نیـسح  ماما  دوخ  طسوت  البرک ، نادـیم  نامه  زا  نم  رظن  هب  البرک  يادهـش  نیـسح و  ماما  يارب  يرادازع 
اهنآ همه  تقیقح  رد  تسا و  هدش  طبض  اهلتقم  رد  هعقاو  نیا  شکاشک  رد  البرک و  هعجاف  زا  لبق  نیـسح  ماما  نانخـس  اهزجر و  اه ،

نیا امک  .تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یناوخ  هضور 

رد ادعب  ماش و  هفوک و  رد  دش و  زاغآ  نیدـباعلا  نیز  ماما  يربک و  بنیز  يوس  زا  یناوخ  هضور  يرادازع و  البرک  هعقاو  زا  سپ  هک 
.تسین رکذ  هب  زاین  تسا و  هدش  تبث  خیراوت  رد  همه  درک و  ادیپ  همادا  هنیدم 

زا سپ  هک  تسا  نآ  دیسر  رظن  هب  هیلع  هّللا  ناوضر  یـشعرم  یفجن  هّللا  هیآ  موحرم  همدقم  اب  تایبنیز  باتک  رد  هک  يدیدج  بلطم 
عماجم رد  بنیز  ترضح  هنیدم ، هب  ماش  البرک و  رفس  زا  تیب  لها  تعجارم 

، دیناسر دیزی  عالطا  هب  ار  نایرج  هنیدم  مکاح  دیناروش ، یم  دـیزی  هیلعار  مدرم  البرک  بئاصم  رکذ  اب  درک و  یم  ینارنخـس  یمومع 
، دیناسر بنیز  عالطا  هب  ار  نامرف  نیا  هنیدم  مکاح  دـنامن ، هنیدـم  رد  دورب و  تسا  لیام  اجک  ره  هب  بنیز  دـییوگب  داد  خـساپ  دـیزی 

ياورنامرف هناخ  رد  ار  وا  تماقا  ناتـساد  دـش و  رـصم  یهار  تیب ، لها  نانز  زا  يا  هدـع  اب  اذـهل  مورب و  رـصم  هب  ملیام  دومرف  بنیز 
.تسا هدمآ  باتک  نیا  رد  لیصفت  هب  رصم  رد  ترضح  نآ  تافو  رصم و 

( هّیبنیز  ) اعبط رصم و  هّیبنیز )  ) تلاصا رب  تسا  هاوگ  دوخ  دشاب  هتشاد  لصا  ناتساد  نیا  رگا  لاح ،

.تسا ناوارف  باب  نیا  رد  نخس  تساربک ، بنیز  زجب  يرگید  بنیز  هب  طوبرم  ماش 

ناتـساد هلمج  زا  تسا ، هدـمآ  ناوارف  اهباتک  رد  تیب ، لها  همئا  روضح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یناوخ  هیثرم  يرادازع و  يراب ،
رد هک  تیب  لها  يادهش  هراب  رد  يو  هدیصق  و  (( 246-148  ) یعازخ لبعد  )

.دراد ترهش  تسا  هدناوخ  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  رضحم 

زاغآ نانآ  نامرف  ریز  ياهرهـش  ریاـسو  دادـغب  رد  هیوب  لآ  رـصع  زا  املـسم  یمـسر ، یمومع و  يرادازع  یلو  تسا  هدوب  ًـالبق  اـهنیا 
هب میـسرب  ات  هتـشاد  جاور  نایمطاف  رـصع  رد  رـصم  رد  نینچمه  و  تسا ، هدمآ  اجباج  خیراوتلا  لماک  رد  نآ  حرـش  تسا و  هدـیدرگ 

یغیلبت لیاسو  زا  یکی  هک  هیوفص  نارود 

رصع رد  یتح  تسا ، هداتفین  رب  زگره  دراد و  همادا  نونک  ات  دش و  یم  هدرمش  عّیشت  یعطق  رهاظم  زا  نانآ و 
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رد هتسب و  ياهرد  تشپ  يرادازع  هک  مراد  رطاخب  درک ، یم  زیتس  ینیسح  يرادازع  اب  ادیدش  هک  ناخاضر 

.دش دازآ  مسارم  نیا  يو  رارف  اب  هک  نیا  ات  دیدرگ  یم  رازگرب  اهرهش  رگید  نارهت و  دهشم و  رد  بش  ياه  همین 
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يرادازع نوگانوگ  مسارم 

، نآ تیفیک  هب  تبسن  نیسح  رب  ءاکب  يرادازع و  هب  شرافس  یناوخ و  هیثرم  نامه  زجب  همئا  نارود  رد 

نیا زا  هچنآ  .دندیزگرب  يرادازع  عون  کی  دوخ  هقیلس  هب  راید  رهـش و  ره  رد  هک  دندوب  مدرم  نیا  هکلب  تسا ، هدوبن  دوهـشم  يزیچ 
لها همئا  هب  دنتسم  املـسم  هک  تسا  یناوخ  هیثرم  تبیـصم و  رکذ  نامه  تسا  راگزاس  مه  همئا  شور  اب  كرتشم و  همه  نیب  مسارم 
دیاب ردـق  نیمه  موش ، ثحب  نآ  دراو  مهاوخ  یمن  اـجنیا  رد  نم  تسا و  رایـسب  نخـس  نآ  فیک  مک و  هب  تبـسن  هچرگ  .تسا  تیب 

ای ندرک و  همجرت  هدـمآ و  ربتعم  لتقم  ياهباتک  رد  هک  یثارم  نتم  ندـناوخ  زا  تسا  ترابع  یناوخ  هیثرم  هویـش  نیرتهب  هک  تسناد 
.مدرم يارب  دایز  مک و  نودب  اهنآ  ندیشک  مظن  هب 

ار تسار  تسرد و  ِیثارم  ات  دشاب  هتشاد  یفاک  داوس  ناوخ  هیثرم  تسا  مزال  امتح  باب  نیا  رد  و 

نادنمشناد نید و  ياملع  ِراک  نیاو  دزیهرپب  غورد  ساسا و  یب  ياه  هضور  ندناوخ  زا  دنک و  باختنا 

.دنهد صیخشت  حیحصان  زا  ار  حیحص  دنناوتب  دوخ  هک  تسا 

هدیقع هب  : » هک تسا  هدمآ  یبهذم  ینارنخس  هب  عجار  یغورف ) یلع  دمحم   ) يرونخس نییآ  باتک  رد 

«. نارگید هن  دنناوخب  نیدهتجم  گرزب و  ياملع  دیاب  ار  لتقم  یتح  هدنسیون 

ناجرم ؤلؤل و  باتک  رد  هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  يرون  نیسح  ازریم  جاح  گرزب  ثدحم  موحرم  غورد ، یثارم  اه و  هضور  هب  عجار 
راک ندـناوخ  غورد  تبیـصم  املـسم  .دـننک  لمع  نادـب  دـنناوخب و  ار  باتک  نآ  ناـناوخ ، هیثرم  همه  تسا  مزـال  هداد و  نخـس  داد 

تسار بئاصم  نیمه  ندناوخ  رد  املسم  مه  يورخا  باوث  .دنک و  یم  تیافک  اهغورد  زا  ار  ام  تسار ، ياهتبیصم  تسین و  یبولطم 
.تسا

لاوحا عاضوا و  اب  ات  دننک  تقد  دیاب  دوش  یم  هدورس  لاح  نابز  ناونع  هب  هک  يراعشا  دروم  رد  یتح 

هیلع هّللا  همحر  یناغون  ربکا  یلع  ازریم  هّللا  هیآ  موحرم  صوصخ  نیا  رد  .دشاب  هتشاد  قابطنا  ادهش  ریاس  نیسح و  ماما  نأش  هعقاو و 
هد يادخدک  لاح  نابز  نیا  تناوختسا ،) یب  لکاک  يادف  ربکا  یلع   ) دنناوخ یم  هک  نیا   » دومرف یم  سدقم  دهـشم  زّربم  ياملع  زا 

«. نیسح ماما  لاح  نابز  هن  تسا 

ود ره  یناوخ  هیثرم  تبیصم و  رکذ  املسم  هک  دیآ  یم  تسدب  املع  نایعیش و  مومع  همئا و  هریس  زا 

اروشاع بئاصم  رکذ  عیاقو و  حرش  اب  دناوت  یم  ربنم  رد  ناوخ  هضور  ظعاو و  مه  ینعی  تسا ، بولطم 

يرادازع یعطق  قادـصم  ود  ره  .دراد  حیحـص  ياوـتحم  هک  راعـشا  ندـناوخ  اـب  ناحادـم ، .ناـناوخ و  هیثرم  مه  دـنایرگب و  ار  مدرم 
.تسا همئا  یضرم 
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تیاعر یعرش  نیزاوم  هک  اجنآ  ات  نآ  زج  ندز و  ریجنز  ندز و  هنیس  لیبق  زا  يرادازع  رگید  مسارم  اما 

اهیرادازع نیا  هزادنا  ره  و  تسا ، هدرکن  عنم  نآ  زا  املع  زا  یسک  نونک  ات  تسین و  نآ  زا  یعنام  دوش 

دریگ تروص  نامرحمان  زا  ندب  ندیشوپ  هلمج  زا  یهلا  دودح  همه  ظفح  اب  رتاوتحمرپ و  رت و  للجم 

دوـخ تیب ، لـها  رب  هیرگ  هودـنا و  نزح و  دزیگنا و  یم  رب  تیب  لـها  نانمـشد  هیلع  ار  مدرم  تاـساسحا  تسا و  نید  عـفن  هب  املـسم 
تیب لها  هب  تبحم  هقالع و  دیزم  تاساسحا و  فیطلت  تاضویف و  بسک  ثعاب 
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.تسا ناراوگرزب  نآ  زا  رتهب  يوریپ  يارب  رتشیب  یگتسیاش  بجوم  هجیتن  رد  و 

هعماج و رد  ناسحا  لدع و  يرارقرب  تعیرش و  هماقا  تیب و  لها  فده  هار  رد  ار  مدرم  هک  يرادازع  زا  یلـصا  فده  تسا  نیمه  و 
هب دوـخ  هماـن  تیـصو  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  يزیچ  ناـمه  ینعی  دـیامن ، راداو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  هصـالخ 

.تسا هتشون  دوخ  مایق  هزیگنا  ناونع  هب  هیفنح  نبدمحم  شردارب 

يا هجیتن  رگا  دشاب و  نید  ندناشن  یـسرک  هب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  فادها  هار  رد  هک  تسا  نآ  حیحـص  يرادازع  هویـش  سپ 
املسم دهد  هجیتن  ار  نآ  ّدض  هتساوخن  يادخ  ای  دشاب و  هتشاد  نیا  زجب 

.تسین بولطم 

یصاخ هویش  ارهق  تسا و  بولطم  دشاب  تیب  لها  هب  تبسن  تبحم  نزح و  راهظا  ندرک و  هیرگ  افرص  يرادازع  زا  فده  رگا  لاح ،
.دراد مه 

مایپ ياراد  يرادازع  هودنا ، نزح و  هیرگ و  رب  هوالع  دیاب  امتح  دشاب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلـصا  فادها  ءایحا  روظنم  رگا  یلو 
نیملـسم و مالـسا و  لاوحا  عاضوا و  هب  تبـسن  ار  مدرم  شنیب  دناروشب  نایغاط  ناملاظ و  روج و  ملظ و  دض  رب  ار  مدرم  ینعی  دشاب ،

داد لدع و  طسب  نید و  ءایحا  هار  رد  هزرابم  ناراکمتـس و  ناملاظ و  هیلع  مایق  هب  ار  مدرم  یتح  دنک و  دایز  ناشدوخ  یگدنز  طیحم 
.دراداو

یمالسا بالقنا  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  يرادازع 

یب فدـه و  اب  ياهیرادازع  نامه  تسا  نیـسح  يرادازع  مرحم و  هام  اب  نآ  میقتـسم  هطبار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  تازایتما  زا  یکی 
ماما هک  صوصخب  دوب ، هداد  شورپ  ام  مدرم  رد  ار  نیملسم  مالـسا و  يارب  يزوسلد  يزیتس و  ملظ  حور  دوب  جیار  لبق  زا  هک  فده 

نآ رد  دوب ، لاس 1342  مرحم   12 دادرخ ، .درک 15  زاغآ  يرادازع  سلاجم  مرحم و  مایا  زا  ار  دوخ  بالقنا  هیلع  هّللا  ناوضر  لـحار 
مه یخرب  دز ، یم  رود  ینید  یب  رهاظم  اب  ملظ و  اب  هزرابم  روحم  رد  اهیناوخ  هیثرم  اهینارنخـس و  رتشیب  ماما  كراـبم  رما  هب  اـنب  لاـس 

ياهتلود نایرابرد و  هاش و  عیاجف  زا  و  دنداد ، یم  رارق  موجهدروم  ار  یهاشنهاش  ماظن  احیرص 

.دنتشاد یم  رب  هدرپ  گرزب  ناطیش  راکتیانج  ياکیرمآ  هدناشن و  تسد 

صوصخب .تسین  یفازگ  نخس  تسا  ینیسح  سلاجم  هدییاز  یمالسا  بالقنا  دوش : هتفگ  رگا  سپ 

یهن فورعم و  هب  رما  نامه  هک  نیـسح  ماما  هزیگنا  نایب  رب  اه  هیثرم  رد  اهربنم و  رد  تسا  مزال  بالقنا  يزوریپ  زا  دـعب  ياـهلاس  رد 
دودـح ات  هّللادـمحب  دوش و  هیکت  تسا  يدـمحم  بان  مالـسا  هب  توعد  و  ناراـّبج ، ناراـکهبت و  ناراکمتـس و  اـب  هزراـبم  رکنم و  زا 

.تسا نینچ  يدایز 

یم رازگرب  سلاـجم  شناراـی  نیـسح و  ماـما  بئاـصم  رب  هودـنا  نزح و  راـهظا  هیرگ و  روظنم  هب  افرـص  ًـالبق  رگا  تسا  نآ  دوصقم 
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نامه انیع  هک  تفرگ  رظن  رد  ار  يرتـالاو  فدـه  دـیاب  هزیگنا  نیا  رب  هوـالع  بـالقنا  زا  سپ  تسا ، یبولطم  هزیگنا  نیا  هک  دـیدرگ 
.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  مایق  هزیگنا 
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سدقم ياه  هدیا  اب  دوش و  ضوع  هدوب  هچنآ  زا  دیاب  اوتحم  رد  هچ  لکـش و  رد  هچ  بالقنا  زا  دعب  يرادازع  هویـش  يدودـح  ات  سپ 
زا موکحم و  دیاب  تمصع  تیب  لها  رب  هتـشذگ  ناراّبج  سابع و  ینب  هیما و  ینب  ياهملظ  اهنت  هن  ددرگ ، گنهامه  یمالـسا ، بالقنا 

ناراکمتس هکلب  دوش ، ترفن  راهظا  اهنآ 

ینارمکح یمالـسا  ياهروشک  رد  نونکا  مه  هک  اهنآ  هچ  دنتـشاد و  ینارمکح  ناریا  رد  بـالقنا  زا  لـبق  هک  ناـنآ  هچ  اـم  راـگزور 
.دنوش عقاو  موجه  دروم  دنشاب و  رظن  دروم  دیاب  اهنآ  همه  راوخناهج  ياهتردقربا  زین  دنراد و 

هت رس و  شامق و  کی  زا  دنهورگ و  کی  مه  نایغاط  ناملاظ و  هدحاو ) هّلم  رفکلا   ) نخس هب  انب  و 

همه لماش  هدوبن و  ناراکمتس  زا  هتسد  کی  ندرب  نایم  زا  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ءایلوا و  ایبنا و  مایق  .دنـسابرک  کی 
لک اروشاع و  موی  لک   ) دـشاب هتـشاد  همادا  دـیاب  تقو  همه  اج و  همه  رد  هدوبن و  یعطقم  تکرح ، نیا  .دوش  یم  ناهج  ناراـکمتس 

(. البرک ضرا 

مه اه  يرادازع  سپ  دشاب  یم  یمالـسا  ریغ  هکلب  یمالـسا و  راطقا  همه  هب  بالقنا  رودص  ددص  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  نونکا  مه 
ناراکتیانج همه  هیلع  ار  اهناملـسم  دهد و  رارق  فدـه  ار  ناهج  همه  رتگرزب و  نایناج  ناراکمتـس و  رتارف و  رترود و  ياهزرم  دـیاب 

.دناروشب

.تشاد دهاوخ  راکشآ  نّیب و  توافت  مه  اب  تشاد  دوجو  بالقنا  زا  شیپ  هچنآ  اب  يرادازع  نیا 

نارود ياهسرد  دشاب ، هتـشاد  دوجو  ام  یغیلبت  یملع و  یگنهرف و  داعبا  همه  رد  دیاب  نیـسح  يرادازع  بالقنا و  نیب  یگنهامه  نیا 
رب ار  بالقنا  زاین  تسین و  یفاک  بالقنا  رصع  يارب  هتشذگ 

سدقم شور  نامه  هب  دوش و  ضوع  تاغیلبت  اهثحب و  اهسرد و  لکش  مه  اوتحم و  مه  دیاب  دروآ  یمن 

.تسا یبنیز  ینیسح و  عّیشت  مالسا و  نامه  نیتسار و  يدمحم  مالسا  نامه  تایح  دیدجت  یمالسا  بالقنا  هک  ددرگرب  مالسا  ردص 

.دوش یم  افتکا  ًالعف  ردق  نیمه  هب  تسا و  دایز  باب  نیا  رد  نخس 

يرادازع رد  تعدب  ینز و  همق 

رگید نیسح و  يارب  يرادازع  هلمج  زا  عّیشت  رهاظم  همه  ناریا  رد  هیوفص  نارود  زا  هک  میناد  یم  ام 

.تسا هدماینرب  اهنآ  لرتنک  ددص  رد  مه  یسک  هتفای و  هعسوت  زرم  ّدح و  نودب  هدنیازف و  روط  هب  نادیهش 

مسارم رد  ینز  لفق  ینز و  همق  هدش ، ادیپ  اجک  رد  یک و  زا  تسین  مولعم  اقیقد  هک  مسارم  نآ  زا  یکی 

یضاران نآ  زا  ارثکا  یتح  هدرکن و  رما  راک  نیا  هب  اوتف  نابحاص  املع و  زا  کی  چیه  املسم  .تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع 
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هدـش و عورـش  اهـشاد  يوس  زا  رتشیب  ینید و  نیزاوم  زا  عالطا  یب  لهاج و  دارفا  مدرم و  ماوع  فرط  زا  افرـص  راـک  نیا  دـنا و  هدوب 
یبهذم یملع و  لفاحم  رد  مه  هراومه  تسا و  هتفای  جاور 

رظن قافتا  نآ  زاوج  رب  نید  ياملع  هک  میرادن  غارس  ار  ینامز  چیه  ام  تسا و  هدوب  وگتفگ  نآ  زاوج  مدع  زاوج و  رد  ثحب و  دروم 
رد املع  شور  هکلب  .دیامن  بیغرت  نآ  هب  ار  مدرم  یسک  ای  دنشاب و  هتشاد 
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.تسا هدوب  نوگانوگ  هدیدپ  نیا  لابق 

قح یـسک  تسا و  بوخ  دوشب  هچ  ره  نیـسح  ماـما  هراـبرد  دـنتفگ : یم  لوؤسم  ریغ  یحطـس و  یلو  هدـیقع  شوـخ  دارفا  زا  یخرب 
، رظن نیا  رد  نانآ  اما  ما ، هدید  ار  یناملاع  نینچ  دوخ  رمع  رد  نم  .دنک  دودحم  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  مسارم  درادـن 

.دندرک یمن  هئارا  یلیلد  چیه  دندوب و  دوخ  تاساسحا  فطاوع و  میلست  افرص  مدرم  ماوع  دننام 

زا يریگولج  مدرم و  تاساسحا  زا  سرت  ای  یگدز  ماوع  باب  زا  ای  لاح  دـندرک  یم  افتکا  نآ  ربارب  رد  توکـس  هب  اـهنت  رگید ، هدـع 
یصوصخ سلاجم  رد  هک  املع  زا  هتسد  نیا  توکس  اما  دنتفگ  یمن  يزیچ  نیسح ، ماما  نارادازع  فوفص  رد  فالتخا  هنتف و  داجیا 

ماوع رظن  بلج  يارب  افرص  نانآ  توکـس  اعقاو  رگا  هتبلا  تسین  اهنآ  تیاضر  رب  لیلد  ادبا  دندرک  یم  تیاضر  مدع  راهظا  افخ  رد  و 
، دشاب یشیدنا  تحلصم  رگید و  تاظحالم  يور  زا  رگا  یلو  تسا  یگرزب  ياطخ  املسم  دشاب ، اهیدرم  و 

فلاخم هدع  کی  یقح  فرح  ره  اریز  متسین  عطاق  نخس  نیا  رد  نم  دوشن و  هدرمش  ریصقت  دیاش  اعبط 

هشیمه و هنتف  فالتخا و  زا  سرت  هرخالاب  دشاب و  هتشاد  ار  اهلمعلا  سکع  اهشنکاو و  نیا  لمحت  تعاجـش  دیاب  اوشیپ  ملاع و  دراد و 
.دوش یمن  هدرمش  یعرش  هجوم  رذع  اج  همه  رد 

یم رگید  یخرب  اما  درادن » نید  هب  یطبر  تسا  قشع  راک  راک ، نیا  : » دوب هتفگ  یناهشش  موحرم  ناهفصا  فورعم  ملاع  دننام  یخرب 
نید نهو  ثعاب  دشاب و  هتشادن  یناج  ررض  هک  یتروص  رد  : » دنتفگ

زا یناحور  هرطیـس  نآ  اب  نید  ملاع  یتقو  اما  تسا  کشزپ  اب  یناج  ررـض  صیخـشت  اعبط  هورگ ، نیا  لوق  هب  انب  تسا .» زیاج  دـشابن 
روطچ هراچیب  کشزپ  دیوگ  یم  ولهپود  نخس  ای  دنک  یم  توکس  مدرم  سرت 

فرح هب  هتـشذگ  راودا  رد  هکنیا  امک  دنهد  یمن  شوگ  کشزپ  فرح  هب  اهنز  همق  ًالوصا  .دنک  یفنم  رظنراهظا  احیرـص  دـناوت  یم 
تاج هتسد  يدرجورب و  هّللا  هیآ  ناتساد  .دنداد  یمن  شوگ  مه  نید  ناملاع 

، دومرف تیاضر  مدع  راهظا  مق  هیبش )  ) مسارم زا  گرزب ، عجرم  نآ  یتقو  هک  تسا  فورعم  مق  يرادازع 

!! دینک دیلقت  ام  زا  امش  اروشاع  زور  رد  مینک ، یم  دیلقت  امش  زا  ام  لاس ، هرود  رد  دنداد  ماغیپ  نانآ 

همه نیا  اب  ام  رصع  رد  هک  تسا  نید  ياملع  صوصخب  مدرم و  يالقع  اب  عّیشت  مالـسا و  يارب  لمع  نیا  نتـشاد  نهو  صیخـشت  اما 
ياه هناسر  هار  زا  تاعالطا  شخپ  تعرس  اهتلم و  اهروشک و  نیب  طباور 

نامدوخ هدناوخ  سرد  راشقا  زا  يرایسب  هک  رگید  للم  اهنت  هن  دشابن و  نآ  رد  يدیدرت  ارهاظ  یتاعوبطم  يرصب و  یعمس و  یهورگ 
تـسد نآ  زا  دـشابن  رت  مهم  یناج  ررـض  زا  رگا  ررـض  نیا  لاح  دـنناد ، یم  ینالقع  ياهراک  زا  جراـخ  هنـالهاج و  یلمعار  نآ  مه 

.درادن یمک 
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لقاع مادـک  .دراد و  عامتجا  نید و  يارب  يا  هدـیاف  هچ  راک  نیا  دـنحول ، هداس  یتاـساسحا و  یمدرم  هورگ  نیا  دـنیوگ  یم  نـالقاع 
امـش دوخ  رـس  هب  نونکا  دیآ  دورف  نطو  نید و  نانمـشد  قرف  رب  دیاب  هک  ییاهریـشمش  دنیوگ  یم  یلب  .دهد  یم  ماجنا  یلمع  نینچ 

.دیآ یم  دورف 

نیما نسحم  دیس  موحرم  هیروس  عبتتم  همّالع  ردقلا و  لیلج  ملاع  ناتساد  تسا  اجب  هنیمز  نیا  رد 
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همق تمرح  هب  اوتف  دوب  بهذـم  رادزرم  هّیما  ینب  تختیاپ  ماش  رد  هعیـش و  ياملع  مظاعا  زا  هک  يو  میرواـیب  رطاـخب  ار  یلماـع  لـبج 
یتح دـندرک و  تناها  وا  هب  دنتـشون و  باتک  وا  ّدر  رب  یخرب  هک  دروآ  دوجو  هب  قارع  رد  يدـیدش  لمعلا  سکع  اوتف  نیا  داد ، ینز 

یناهفـصا نسحلاوبا  دیـس  یمظعلا  هّللا  هیآ  موحرم  اما  .دـنک  موکحم  ار  وا  احیرـص  دوب  هتفرگ  میمـصت  فجن  دـیلقت  عجارم  زا  یکی 
دیراذگب تسا  نید  راخمغ  دـهتجم و  ام  دـننام  تسا  یملاع  نسحم  دیـس  هک  داد  ماغیپ  دوخ  رـصاعم  عجرم  نآ  هب  هیلع  هّللا  ناوضر 

هّللا هیآ  .دمآ  فجن  هب  نسحم  دیس  موحرم  ات  دندیشک  راظتنا  لاح  ره  هب  تسا ؟ هدرک  رداص  ییاوتف  نینچ  ارچ  مینیبب  فجن  هب  دیایب 
یمک هّدع  ماش  رد  نایعیش  دومرف : يو  .دندش  ایوج  ار  نسحم  دیس  رظن  هطقن  هاگنآ  دروآ و  لمع  هب  وا  زا  ینایاش  لابقتسا  یناهفـصا 

هچوک و رد  نایعیـش  هک  یماگنه  دننک  یم  یگدـنز  اجنآ  رد  مه  يراصن  دوهی و  زا  یتعامج  و  دـنا ، ّتنـس  لها  یلاها  رثکا  دنتـسه 
ولج هک  متسناد  دوخ  هفیظو  نم  دوب ، هعیـش  نهو  ثعاب  زین  هرخـسم و  نارگید  رظن  رد  راک  نیا  دندش  یم  لوغـشم  ینز  همق  هب  رازاب 

.دنداد نسحم  دیس  هب  ار  قح  فجن  ياملع  همه  تاحیضوت  نیا  اب  .مریگب  ار  روآ  نهو  هنالهاج و  لمع  نیا 

لوق هب  انب  .ما  هدـید  ار  اـهنآ  زا  یکی  نم  هک  درک  سیـسأت  یـصوصخم  سرادـم  نایعیـش  یگنهرف  يرکف و  دـشر  يارب  موحرم ، نآ 
یم درک  یم  تعجارم  قارع  ماـش و  هار  زا  تفر و  یم  جـح  هب  لاـس  ره  اـبلاغ  هک  يداـبآ  فجن  مشاـه  دیـس  جاـح  هّللا  هیآ  موـحرم 

رازگرب هسردم  رد  نیما  نسحم  دیـس  موحرم  هک  يرادازع  سلجم  رد  منامب و  ماش  رد  ار  مّرحم  لوا  ههد  هک  مدوب  دـیقم  نم  دومرف :
یمن هفاضا  لتقم  فالخ  رب  يا  هملک  دناوخ و  یم  ناوخ  هضور  هک  حیحص  ياهتبیـصم  سلجم و  مظن  زا  اریز  موش  رـضاح  درک  یم 

تخـس عقاو  فالخ  قطنم و  یب  ياهیرادازع  اهیناوخ و  هضور  زا  يرایـسب  اـب  مه  يداـبآ  فجن  موحرم  دوخ  مدرب ، یم  تذـل  درک ،
عنم ار  وا  نم  دـیتسرفب  تاولـص  اقآ  یتمالـس  يارب  دز  دایرف  لومعم  ربانب  دـمآ  یـسک  نم  زامن  زا  سپ  دومرف  یم  یتح  دوب ، فلاخم 

.دیاین اجنیا  هب  رگید  متفگ  مدرک و 

دوخ عوضوم  رد  اهباتک  نیرتهب  زا  هک  هتشون  يدیفم  ياهباتک  تاعوضوم  ریاس  رد  نیموصعم و  تارضح  بئاصم  يارب  نیما  موحرم 
.تسا هداد  وربآ  هعیش  بهذم  هب  میظع  باتک  نیا  اب  وا  تسا  هعیشلا  نایعا  یمان  باتک  اهنآ  سأر  رد  تسا و 

بالقنا مظعم  ربهر  ياوتف  هب  يرظن 

تیمها هب  رتهب  میناوت  یم  میدش  علطم  نآ  هیبش  ياهیرادازع  ینز و  همق  هقباس  زا  يدودح  ات  هک  لاح 

ناهاوخریخ و نایناحور و  اتقیقح  .میربب  یپ  يا  هنماـخ  هّللا  هیآ  ترـضح  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربهر  هناعاجـش  یخیراـت و  ياوتف 
رد لامعا  نیا  جاور  يارب  تسا  راک  رد  یتسد  ایوگ  ریخا  ياهلاس  رد  هک  صوصخ  هب  دندرب  یم  جنر  اهراک  نیا  زا  هعیـش  ناحلـصم 
رد هلمج  زا  .دیآ  یم  لمع  هب  گرزب  ياه  هتسد  نتخادنا  هار  اب  اهرهـش  همه  رد  اهنآ  شرتسگ  يارب  يدایز  ياهـششوک  مدرم و  نیب 

رهش ود  نیا  رد  صوصخب  هک  دوب  نیا  رب  یعس  تسا ، اغوغ  يرادازع  ياهتیعمج  زا  مرحم ، مایا  رد  هک  مق  دهشم و  سدقم  رهش  ود 
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رگید ياهرهش  يارب  ات  دریگ  ماجنا  راک  نیا  گرزب ، عجارم  رضحم  هیملع و  هزوح  راوج  رد  یبهذم و 

عّیشت مالسا و  يارب  نآ  عفانم  ایازم و  مکح و  نیا  تیمها  رد  هچ  ره  نم  الاح  .دشاب  دنس  تّجح و 

یتما یف  عدبلا  ترهظ  اذا   » تسا يوبن  فیرش  ثیدح  حضاو  قادصم  مکح ، نیا  ما ، هتفگ  مک  میوگب 

ار دوخ  شناد  هک  تسا  نید  ملاـع  رب  دـنک  زورب  نم  تما  رد  اهتعدـب  هاـگره   (1)« هّللا هنعل  هیلعف  لـعفی  مل  نمف  هملع  ملاـعلا  رهظیلف 
.دابوا رب  ادخ  تنعل  هنرگو  دریگب ) ار  اهتعدب  نآ  ولج  و   ) دنک راهظا 

قداص ماما  ثیدح  رد  تسا  زیمآّولغ  لامعا  ای  نانخـس  اهیوردنت و  تافارحنا و  اهتعدب و  زا  يریگولج  املع  فیاظو  زا  یکی  ًالوصا 
لیوأـت نیلطبملا و  لاـحتنا  نیلاـغلا و  فیرحت  هنع  نوفنی  ًالودـع  ٍفلخ  لـک  یف  تیبلا  لـهأ  اـنیف  نإـف  تسا ...« : هدـمآ  مالـسلا  هیلع 

ياهتعدـب ناـیلاغ و  فـیرحت  هک  دنتـسه  يور  هناـیم  لداـع و  دارفا  یلـسن  ره  رد  ربـمغیپ  نادـناخ  اـم  نـیب  رد  اـنامه  «: (2) نیلهاجلا
.دنیادز یم  نید  زا  ار  نالهاج  لیوأت  لطاب و  ناهاوخاوه 

تانایب هبار  ناگدنناوخ  رظن  میوگ و  یمن  نخس  نیا  زا  شیب  مّظعم  ربهر  یخیرات  مکح  هرابرد  نم 

رد هک  رگید ، ياه  هیمالعا  زا  يا  هراپ  لیبدرا و  هعمج  ماـما  هب  ناـشیا  هماـن  هب  دـمحاریوب و  هیولیکهک و  ناـیناحور  عمج  رد  ناـشیا 
.منک یم  بلج  هدمآ ، هوکشم  زا  هرامش  نیمه  نایاپ 
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یمالسا ندمت  گنهرف و  زا  يرادساپ  . 24

هتفگ یناوارف  نانخس  نآ  هب  عجار  تسا و  زور  ثحب  عوضوم  برغ ، یگنهرف  نوخیبش  ای  یگنهرف  مجاهت  زا  نخس  رضاح ، لاح  رد 
ترضح بالقنا  مظعم  ربهر  ررکم  تارکذت  اهنآ  سأر  رد  هک  هدش 

هدـمآدرگ بلاج  يدـنب  عوضوم  اب  یگنهرف » مجاـهت  گـنهرف و   » ماـن هب  یمجحرپ  باـتک  رد  اریخا  دراد و  رارق  يا  هنماـخ  هّللا  هیآ 
يرای هب  هک  تسا  ثحب  روخ  رد  مه  زاب  مهم ، رایسب  هلأسم  نیا  .تسا 

.میزادرپ یم  نادب  يرگید  هلاقم  رد  ام  دنوادخ 

هتـشذگ ياههام  رد  هک  تسا  یمالـسا  ندـمت  گنهرف و  زا  تسارح  ظـفح و  نآ  تسا و  حرطم  يرگید  ثحب  ثحب ، نیا  راـنک  رد 
ناهج راطقا  زا  ناملسم  ریغ  نت  دنچ  ناملسم و  نادنمشناد  دیدرگ و  رازگرب  نارهت  رد  یمالسا » ندمت  گنهرف و   » مان هب  یـسنارفنک 
.درک نایب  ار  دوخ  رظن  زین  بناج  نیا  دندرک و  ثحب  فلتخم  داعبا  رد  هلأسم  نیا  نوماریپ  هدرک و  تکرش  نآ  رد  ناریا ، روشک  زا  و 

.میهد رارق  ثحب  دروم  اج  نیا  رد  ار  ریطخ  مهم و  رما  نیا  هک  دیدرگ  هزیگنا  تقیقح  رد  اهرظن  هطقن  اهثحب و  نامه 

ود نآ  قرف  ندمت و  گنهرف و 

رد نارضاح  زا  نت  دنچ  نانخـس  رد  هک  اهثحب  همه  لصاح  .دوب  ود  نآ  نایم  قرف  ندمت و  گنهرف و  فیرعت  هب  عجار  اهثحب  زا  یکی 
رتشیب ندـمت  و  دراد ، رظن  تاداع  اه و  هشیدـنا  راکفا و  موسر  بادآ و  هبنج  هب  رتشیب  گنهرف ، هک  دوب  نآ  دـیدرگ  حرطم  سنارفنک 

.تسا طبترم  ام  طاطحنا  ای  ءاقر  هینبا و  راثآ و  یگدنز و  هوحن  هب 

طاطحنا ءاقر و  یلک  رادومن  دوش ، یم  ریبعت  اهنآ  زا  هراضحلا » هفاقثلا و   » یبرع رد  هژاو  ود  نیا  هک  درک  فارتعا  دـیاب  لاـح  نیع  رد 
.دنراد ینتسسگان  یگتسبمه  دنویپ و  رگیدکی  اب  تسا و  ام 

یسررب و ثحب و  دروم  ار  یمالسا  يرشب و  تایح  زا  دُعب  نیا  مالسا ، رد  هک  یسک  نیلوا  دیاش 
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« ربعلا  » یمومع خیرات  رب  دوخ  هناققحم  همدقم  رد  ناملسم ، سانـش  هعماج  يرجه ) 779-734  ) نودـلخ نبا  تسا  هداد  رارق  شهوژپ 
نیـسحلا نب  یلع  مراـهچ ، نرق  فورعم  خروم  ياـه  هتـشون  رد  رتـشیب  همه  زا  مالـسا و  خـیرات  ياـهباتک  يـالبال  رد  دـنچ  ره  دـشاب 

هک میدن  نبا  تسرهف  ياتمه  یب  یمالـسا ، گنهرف  مولع و  دـُعب  رد  و  دروخ ، یم  مشچ  هب  نآ  زا  ییاه  هنومن  يافوتم 46 ، يدوعسم 
لاس 377ه رد 

.دراد مدقت  قح  هدیدرگ  فیلأت 

یلصا فده  هب  ندیسر  تهج  مینک و  یم  افتکا  هزادنا  نیمه  هب  یمالـسا  راثآ  رد  نآ  هقباس  ندمت و  گنهرف و  فیرعت  دروم  رد  ام 
ياهثحب ریاس  هب  ارذگ  يرظن  دنک  یم  دیدهت  ار  نآ  هک  ییاهرطخ  زا  يریگولج  یمالـسا و  ندمت  گنهرف و  تسارح  ياههار  ینعی 

يرواد ضرعم  هب  مادـک  ره  هب  عجار  ار  دوخ  ياهرظن  هطقن  .میزادـنا و  یم  یمالـسا » ندـمت  گـنهرف و  سنارفنک   » رد هدـش  حرطم 
نادنمشناد

: درک هصالخ  رما  راهچ  رد  ناوت  یم  ار  اهثحب  نآ  فلتخم  داعبا  .میروآ  یم  ار  دوخ  ینارنخس  هصالخ  نایاپ  رد  میراذگ و  یم 

زا نادنمـشناد ، زا  نت  دنچ  طسوت  نآ : یمالـسا  ياه  هنیمز  یمالـسا و  ندمت  گنهرف و  دشر  تفرـشیپ و  زا  طوسبم  شرازگ  لوا - 
نیا .دوب  برغم  روشک  تختیاپ  طابر )  ) رهـش رد  عقاو  وکـسیسا  ناـمزاس  لـک  ریدـم  يرجیوت  ناـمثع  زیزعلادـبع  رتکد  ياـقآ  هلمج 

.تسا نامزاس  نآ  یگنهرف  شخب  راد  هدهع  و  یمالسا » سنارفنک  نامزاس   » هب هتسباو  ياهنامزاس  زا  یکی  نامزاس 

لیصفتب تایضایر ، موجن و  بط ، رد  ار  اهناملـسم  یملع  ياهتفرـشیپ  هلمج  زا  یمالـسا  ندمت  گنهرف و  داعبا  ناققحم ، رگید  يو و 
تاراشتنا اهباتک و  شخب  نیا  رد  وکسیسا ، .دنداد  رارق  ثحب  دروم 

.دسر یم  هلجم  باتک و  اههد  هب  اهنآ  دادعت  هک  دراد  ییاپورا  ياهنابز  یبرع و  نابز  هب  ناوارف 

یقاب هلاسر  باتک و  اهدص  دراد و  اج  دننک  راک  اهناملسم  ردق  ره  یمالسا ، گنهرف  زا  دُعب  نیا  رد 

عبط و راظتنا  رد  یـسراف ، نابز  هب  هلمج  زا  رگید  ياهنابز  یبرع و  نابز  هب  هتفر ، تسد  زا  یمالـسا  یملع  رثا  نارازه  ناـیم  زا  هدـنام 
.تسا ناققحم  قیقحت  رشن و 

تسین و یفاک  اما  دوب ، تاهابم  هیام  هدنزرا و  رایسب  دنچ  ره  سنارفنک  ياهثحب  نیا  لاح ، ره  هب 

یشخب هک  نیا  امک  .دراد  ار  يرمتسم  ددعتم و  ياهسنارفنک  یتح  رگید و  ياهثحب  تیفرظ  شیاجنگ و 

زا دُعب  نیمه  هجوتم  تفگ ، میهاوخ  هک  یحرش  هب  یمالسا  ندمت  گنهرف و  تافآ  تارطخ و  زا  مهم 

.تسا یمالسا  ندمت  گنهرف و 

، نآ یمالسا  ریغ  یمالسا و  ياه  هنیمز  هب  عجار  ینانخس  یمالسا  ندمت  گنهرف و  شرتسگ  دشر و  زا  ثحب  ماگنه  اتـسار  نیمه  رد 
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دیکأت رارـصا و  رد  ریظن ، یب  هدرتسگ و  ِگنهرف  نیا  دشر  شیادیپ و  رد  مالـسا  مهـس  دندوب  دقتعم  ناثحاب ، زا  یخرب  .دـیدرگ  داریا 
اما دراد ، راصحنا  رکفت ، هب  بیغرت  رد  املع و  میظعت  ملعت و  میلعت و  ملع و  بسک  رب  رگید  یمالسا  راثآ  تنس و  باتک و  مالسا و 

گنهرف و زا  هلمج  زا  رگید ، ياهتلم  يوس  زا  یعرش ) مولع  زا  ریغ  هتبلا   ) یمالسا مولع  يدنب  ناوختسا 
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يوـس زا  هداـتفا و  لـماکت  یقرت و  طـخ  رد  مالـسا ، يوـس  زا  هدـمآ  مـهارف  هداـمآ  رتـسب  رد  یلو  هدـش  هـتفرگ  ناتـساب  ناریا  ندـمت 
یلهاج برع  طحنم  گنهرف  تفرعم و  نییاپ  حطس  دوش و  یم  هغلابم  یهاگ ، دروم ، نیا  رد  .تسا  هدیدرگ  روراب  مالسا  نادنمشناد 

، ظاحل نیا  زا  ار  مالـسا  زا  لبق  ناریا  هلمج  زا  یمالـسا  ياهتلم  رگید  یملع و  ياه  هیام  دقاف  ار  مالـسا  ات  دریگ  یم  رارق  کسمتـسم 
.دنهد هولج  ینغ 

طیرفت طارفا و  زا  رود  هنافرطیب و  هنافـصنم و  ياهثحب  رتشیب و  يواکجنک  روخ  رد  یمالـسا  ندمت  گنهرف و  زا  دُعب  نیا  نم ، رظن  هب 
نوتم رد  مالـسا و  دوخ  رد  هزادـنا  هچ  تسا و  رگید  لـلم  زا  سبتقم  ذـختم و  مالـسا ، رد  مولع  زا  هزادـنا  هچ  دوـش  موـلعم  اـت  تسا 

.تسا هتشاد  هشیر  یمالسا 

اب مالـسا ، رد  هدـش و  هتفرگ  مور  دـنه و  ناریا و  زا  یمک  نانوی و  زا  رتشیب  موجن ، تئیه و  بط و  هفـسلف و  قطنم و  هک  تسین  یّکش 
، یهلا هفسلف  ثحابم  رد  صوصخب  ّتنس  باتک و  صوصن  زا  دادمتسا 

لئاسم سوئر  دوخ  راثآ  زا  یکی  رد  يرهطم ، دیهش  .درک  راکنا  دیابن  یفسلف  ياهثحب  دشر  رد  ار  مالـسا  مهـس  .تسا  هتفای  شرتسگ 
یمالسا مولع  یبایزرا  رد  مهاوخ  یمن  نم  و  تسا ، هدرک  نایب  ار  مالسا  رد  هدش  حرطم  ياهثحب  نیوانع  زین  نانوی و  زا  ذختم  یفسلف 

هسیاقم ِهارمه  تقد  اب  یمالسا  مولع  زا  کی  ره  خیرات  رد  دیاب  اهثحب  نیا  منک ، نییعت  اقیقد  ار  مالسا  مهـس  اج  نیا  رد  ظاحل ، نیا  زا 
.ددرگ یسررب  مولع ، نیا  ورملق  رد  اهناملسم  هیلوا  راثآ  ینانوی و  راثآ  نایم 

« رـشب لماکت  ندـمت و  یملع ، تضهن  يرکف ، شبنج  رد  نآرق ، ریثأت   » ناونع تحت  مدرک  میدـقت  سنارفنک  هب  يا  هلاقم  بناج ، نیا 
هک ار  دوخ  هاتوک  تصرف  (1) و  مدشن سنارفنک  رد  نآ  داریا  هب  قفوم  دنچ  ره 
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دنمشناد يرکسع ، همالع  ترـضح  هک  دنداد  ربخ  بناج ، نیا  ینارنخـس  يارب  هدش  نییعت  تقو  رد  هک  دوب  نآ  قیفوت  مدع  تلع  - 1
تقو زا  یـشخب  هک  دـش  هتـساوخ  نم  زا  و  دنتـسه ، ینارنخـس  داریا  هب  لیام  هتفای و  روضح  هسلج  رد  یمالـسا  راـکرپ  ققحم  عبتتم و 

الاو میوگ  یم  ار  دوخ  ثحب  هصالخ  نم  دوب  یتقو  رگا  دننک  ینارنخـس  عمج  رطاخ  اب  ناشیا  متفگ  نم  مراذـگاو ، ناشیا  هب  ار  دوخ 
امـش نانخـس  زا  نارـضاح  همه  متفگ  نم  درک و  رکـشت  نم  زا  زاغآ و  دوخ  نانخـس  هب  يرکـسع  ياقآ  .منک  یم  رظن  فرـص  نآ  زا 

زا شیب  هک  نادنمـشناد  زا  عمج  نآ  روضح  رد  ار  ینـس  هعیـش و  فالتخا  یلـصا  طاقن  يو  اریز  دش ، نینچ  اقافتا  دننک  یم  هدافتـسا 
ّتیجح رد  همه  اهناملسم  تفگ : درک و  حرطم  دندوب ، یمالسا  ياهروشک  ریاس  ناداتـسا  ناققحم و  نیرتگرزب  زا  نانآ ، زا  نت  لهچ 

نآرق نیا  زجب  ینآرق  هک  دینادب  تفگ : داد و  ناشن  نارضاح  هب  درب و  الاب  تسد  اب  ار  نآرق  دنراد ، قافتا  ّتنـس  باتک و  ّتیدنـس  و 
: تشاد راـهظا  احیرـص  يو  .تسا  ضحم  بذـک  دـننز  یم  ماـهتا  صوصخ  نیا  رد  هعیـش  هب  هچنآ  درادـن و  دوجو  نیملـسم  نیب  رد 

یم مینک ، یمن  حرطمار  نآ  ًالصا  میراذگ و  یم  رانک  ار  نآ  ثحب  رـضاح  لاح  رد  میناد و  یم  هتـشذگ  هب  طوبرم  ار  تفالخ  هلأسم 
ثیدح دانتسا  هب  تیبلا ، لها  قیرط  زا  هعیش  دننک و  یم  ذاختا  هباحص  قیرط  زا  ار  نآ  نیملسم  روهمج  هک  ربمغیپ ، ّتنـس  هلأسم  دنام 

مشک و یم  شوغآ  رد  ار  همه  نم  هک  مریگ  یم  دـهاش  ار  ادـخ  ـالاو  اـهبف ، دـنتفریذپ  اـم  زا  ار  فرح  نیا  نارگید  رگا  لاـح  نیلقث ،
همّالع حیرص  هناصلخم و  تاملک  .دوش  یمن  ناملـسم  ناردارب  اب  ینمـشد  ثعاب  مه  هطقن  نیا  تفگ : درک و  زاب  ار  دوخ  ياه  تسد 
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هجوت و دروم  دوب و  رثؤم  دـنمدوس و  رایـسب  دنتـشاد ، تیب  لها  بهذـم  زا  تیامح  رد  يو  زا  نارـضاح  هک  يا  هرطاخ  اب  يرکـسع ،
تقوشوخ رایـسب  مدرک ، راذـگاو  صلخم  شـالترپ و  قـقحم  نیا  هب  ار  دوـخ  هک  تقو  نیا  زا  مه  نم  .تفرگ  رارق  نارـضاح  ریدـقت 

.مدش
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هب رضاح  رصع  رد  یمالسا  ندمت  گنهرف و  هدننکدیدهت  تافآ  اهرطخ و  نایب  رد  دش ، هداد  نم  هب  ادعب 

هب ( 1373  ) يراج لاس  راهب  رد  هوکشم  هلجم  هرامش 42  رد  هلاقم  نآ  یلو  مدومن ، فرـص  تفگ  مهاوخ  لاقم  نایاپ  رد  هک  یحرش 
.دیسر پاچ 

زا شیب  یمالسا ، ندمت  مولع و  تفرشیپ  رد  مالسا  مهس  هک  ما  هداد  حیضوت  بناج  نیا  هلاقم ، نآ  رد 

مولع و هتـشررس  تنـس ، نآ  عبت  هب  نآرق و  هک  ما  هتفگ  و  تسا ، نآ  رب  هوالع  يزیچ  اـملع و  میظعت  رّکفت و  ملع و  بسک  هب  بیغرت 
دراد یفـسلف  ینابم  تعیبط و  ياهزار  فشک  رد  یـصاخ  قطنم  دوخ  مالـسا  هداد و  تسد  هب  فلتخم ، داعبا  رد  ار  شنیرفآ  ياهزار 

لیامت ضحم ، یفسلف  شور  زا  شیب  یملع  شور  هب  هک 

تسا شنیرفآ  ياهزار  فشک  نامه  هک  ار ، مولع  حیحـص  هار  دوخ ، یملع  تضهن  زاغآ  رد  میلاعت ، نآ  عاعـش  رد  اهناملـسم  دراد و 
، دوب ینتبم  ود ، ره  یـسح ، هبرجت  تقلخ و  رد  رکفت  ساسا  رب  هک  ار  تسرد  ِهار  نآ  الآم  یلو  .دندرک  يورـشیپ  نآ  رد  هدرک و  ادیپ 

یلقع لالدتسا  فرص و  هفسلف  تمس  هب  هدرک و  اهر 

زا اهناملسم  فارحنا  نیلوا  دوخ ، نیا  .درک و  هبلغ  یمالسا  گنهرف  رب  یسح ، هبرجت  زا  يراع  هفـسلف  اتجیتن  دندروآ و  يور  صلاخ 
یثحب دوخ  نیا  .دـشن  يرظن  راـهظا  سنارفنک  رد  ادـبا  هنیمز  نیا  رد  هنافـسأتم  .دوب  مالـسا  یفـسلف  یملع و  ملعت  میلعت و  مسر  هار و 

دشُر رد  مالسا  مهس  ات  دوش  لابند  ناملـسم  ناهوژپ  شناد  يوس  زا  دیاب  ما و  هدرک  هراشا  نآ  هب  دوخ  هلاقم  رد  نم  هک  هدنزرا  تسا 
.دوش وگزاب  يرشب  لماکت  ندمت و  رب  مالسا  قوقح  زا  گرزب  یقح  ددرگ و  یبایزرا  هنافصنم  هدوب ، هک  نانچ  مولع 

هب ناقرشتسم و  ناگناگیب و  بناج  زا  یمالسا  نّدمت  گنهرف و  ياه  هشیر  یبایزرا  رد  لاح ، ره  هب 

يدنب و مهس  رد  هک  نیا  امک  .دهد  یم  هداد و  خر  ییاه  يزرو  ضرغ  انایحا  اهطیرفت و  طارفا و  يدوخ ، ِناققحم  يوس  زا  اهنآ  عبت 
يوس زا  ناملسم ، ياهتلم  نایم  یلاع  گنهرف  نیا  میسقت  رد  و  قح ، نییعت 

هتفرگرد اوعد  يریگرد و  برغ ، ناغمرا  ِییارگ  یلم  هبذاج  عاعش  رد  اهناملسم  دوخ  هدز  برغ  ناققحم 

دربن یملع و  گنج  هب  مه  اب  یمالسا ، ندمت  گنهرف و  زا  ناشیا  زا  کی  ره  ثرالا  مهس  ِرس  تسا و 

هک مالـسا ، دوخ  مهـس  زا  ابلاغ  دنبلط و  یم  يرتشیب  مهـس  مادک  ره  ّتیم ، زا  هدـنامزاب  ثاریم  نوچمه  .دـنا  هتخادرپ  یملق  يرکف و 
، هنافسأتم .تسا  مالـسا  قح  رد  افج  یـشک و  قح  یفاصنا و  یب  تیاهن  نیا  دننک ، یم  تلفغ  تسا  هدرتسگ  نّدمت  نیا  یلـصا  لماع 

.دشن ثحب  تفگ  مهاوخ  هک  یحرش  هب  گرزب ، رطخ  نآ  زا  ادبا  نم ، هاتوک  تاملک  نامه  زجب  سنارفنک  نآ  یط 

، یگدز برغ  زا  هدنام  نوصم  ناملسم و  ِصلخم  ِناققحم  يوس  زا  رگا  اهـسنارفنک  لیبق  نیا  لیکـشت  هک  دهد  یم  ناشن  دوخ  نیا  و 
مجاهت  » مهبم یناهنپ و  داعبا  زا  یکی  دوخ  رما ، نیمه  ریقح ، نیا  رظن  هب  .دراد  ررض  دشاب  دیفم  هک  نآ  زا  شیب  دیاش  ددرگن ، رازگرب 
توکس اب  دنوش و  یم  ریگلفاغ  تقیقح ، نیا  هب  هجوت  نودب  دنرادن و  هجوت  نادب  ناملسم  ِناملاع  زا  یکدنا  زج  هک  تسا  یگنهرف »
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مجاهت نآ  رب  دوخ ،

.دنراذگ یم  هحص  ءوس ، تین  نودب  رعشیال و  ثیح  نم  هتساوخان و 

زا شخب  نیا  دسر  یم  رظن  هب  یمالسا : ندمت  گنهرف و  يونعم  یقالخا و  دُعب  نایب  مود - 
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تیـصخش ندرا و  روشک  قباس  فاقوا  ریزو  طایخ  رتکد  ياقآ  هلمج  زا  ناملـسم  ناققحم  ناداتـسا و  زا  نت  دـنچ  يوس  زا  هک  اهثحب 
.دوب سنارفنک  داعبا  نیرت  تبثم  هدیدرگ  ناونع  روشک ، نآ  ینونک  هدنزارب 

مالـسا و زا  لبق  ياهندمت  اب  یمالـسا  گنهرف  ندـمت و  یملع و  تضهن  نایم  زراب  توافت  هک  دنتـشاد  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  ناققحم ،
هتفهن مهم  رما  نیمه  رد  یگنرف ، ندمت  اپورا و  یملع  تضهناب  صوصخب 

ِشیادـیپ زاغآ  رد  ییاپورا  ندـمت  صوصخب  .تسا  هدرکن  دـشر  هدـشن و  يزیر  یپ  قالخا ، اوقت و  ساـسا  رب  اهندـمت  نآ  هک  تسا 
زا ترفن  هبذاج  رد  تفرگ و  هلـصاف  دوب  یملع  دشر  عنام  قحب  هک  تیحیـسم  ینید  میلاعت  بهذم و  زا  سناسنر »  » نارود رد  دوخ و 

.دهد یم  هداد و  همادا  دوخ  تفرشیپ  هب  اسیلک ،

ندمت ملع و  ناوراک  دیـشخبن و  يدوس  دـیاب  هک  نانچ  درک ، حلـسم  زور  مولع  حالـس  هب  ار  دوخ  هک  مه  اسیلک  يدـعب  ياهـششوک 
رد دور و  یم  شیپ  ینید  ياهشزرا  دض  طخ  رد  يزات  كرت  اب  نانچمه  اپورا 

.تسا هتشاذگ  ياجب  دوخ  زا  ار  ءوس  رثا  نیمه  مه  مالسا  گرزب  تما  هلمج  زا  اهتلم  ریاس  يریگتهج 

هب هتفرگ ، تأشن  مالـسا  زا  ًهدمع  هک  تفگ  مهاوخ  متفگ و  هک  روط  نامه  یمالـسا ، ندمت  یملع و  تضهن  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
.تسا هداد  همادا  دوخ  تفرشیپ  هب  یمالسا  ياوقت  یقالخا و  میلاعت  هارمه  مه  تیفیک  نامه 

، نارگید یسوط و  نیدلاریصن  هجاوخ  دشر ، نبا  انیس ، نبا  ناحیروبا ، یباراف ، لیبق  زا  ناملسم  نارکفتم  مالسا و  هفـسالف  نیرتگرزب 
سوماق رد  اوقت  یب  هدیقع و  یب  دحلم و  ناملاع  تردنب ، دنا و  هدوب  نآ  یلاع  میلاعت  مالسا و  هب  نامدرم  نیرتدنبیاپ  نیرتدبعتم و  زا 

، مالـسا هب  دـهعتم  نادنمـشناد  لاـبق  رد  و  دـنروخ ، یم  مشچ  هب  شا ، يریگجوا  ییافوکـش و  نارود  رد  یمالـسا  ندـمت  گـنهرف و 
.دنتسه رامش  تشگنا 

هبذاج رد  یمالسا و  نافرع  بدا و  زا  رثأتم  دنا  هدوب  هک  ینابز  ره  اب  تلم و  ره  زا  ناملـسم  يابدا  ارعـش و  نیرتگرزب  هک  روط  نامه 
ياهلاس رد  دنچ  ره  دنا ، هدروآ  مهارف  ار  دوخ  یبدا  راثآ  ینارون  صوصن  نوتم و  نآ  زا  سابتقا  اب  ثیدح و  هقف و  ّتنـس و  باتک و 

دوخ یمالسا  ِلصا  زا  یلـصا و  نادناخ  زا  ار  بدا  ملع و  ناگرزب  نیا  دننک  یم  یعـس  ناملـسم  ياهتلم  ناگدز  برغ  زا  یخرب  ریخا 
رطخ دوخ  نیا  .تسا و  هدرکن  روطخ  ناگرزب ، نآ  زا  يرایسب  هلیخم  رد  یتح  هک  يزیچ  دنهدب ، یلم  گنر  نانآ  هب  دننک و  ادج 

یکیرات  » رد رت  تسرد  ریبعت  هب  ای  عاعش و  رد  ار  یمالسا  بدا  ندمت و  گنهرف و  هک  تسا  يرگید 

.دنک یم  دیدهت  ییارگ ،» یلم 

باتک و زا  ذختم  یمالـسا  تامولعم  همه  نآ  اب  ار  ظفاح  يدعـس و  يولوم و  دننام  ییافرع  ارعـش و  هک  تسا  فاصنا  زا  رود  اتقیقح 
یلـصا صن  ود  نآ  زا  ناوارف  سابتقا  همه  نآ  اـب  ثیدـح و  نآرق و  زا  ناـنآ  نهذ  روضح  یمالـسا و  مولع  ناـنآ  هطاـحا  اـب  ّتنس و 

راعشا ياوتحم  رد  ریباعت و  ظافلا و  رد  یمالسا 
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هدیدان نانآ  شرورپ  رد  ار  مالـسا  مهـس  ریغال ، مینادب و  ناریا  رخافم  زا  ار  ناگرزب  نآ  طقف  مینادب و  یمالـسا  هن  یناریا و  اهنت  دوخ 
اِهبوُدَحَجَو َو : » تسادخ لوق  حضاو  قادصم  تواضق ، لیبق  نیا  .میراگنا 
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«. (1) مُهُسُفنَا اهتَنَقیَتسا 

، تسا مالسا  اب  دانع  عون  کی  دنربخ  اب  یمالسا  نوتم  مولع و  زا  هک  هورگ  نآ  يوس  زا  يرواد  عون  نیا 

یمالسا بدا  يارب  هعجاف  کی  بکرم و  لهج  دنرادن ، ییانـشآ  یمالـسا  لیـصا  نوتم  اب  دنناد و  یمن  یبرع  هک  یناسک  يوس  زا  اما 
، یبرغ رامعتسا  هقباس  اب  ییاهروشک  هیکرت و  لثم  يروشک  رد  صوصخب  یمالسا  ياهروشک  رد  هورگ  نیا  رامـش  هنافـسأتم ، .تسا 

معا هناگیب  ياهنابز  ابفلا و  اب  هدرک و  اهر  ار  یمالسا  یبرع و  طخ  هک  ییاهروشک  ییایسآ ، ییاقیرفآ و  ياهروشک  زا  يرایسب  دننام 
یم تسا و  رایسب  ناشدادعت  دنراد ، ییانـشآ  سنا و  رگرامعتـسا ، ياهروشک  ياهنابز  رگید  ییایناپـسا و  يوسنارف و  یـسیلگنا و  زا 

زا شیپ  ناریا  رد  .دنراد  تسد  رد  مه  ار  دوخ  ياهروشک  گنهرف  مامز  نانآ ، تفگ  ناوت 

گنهرف نالوارقشیپ  نانزملق  زا  شامق  نیا  .دوب  هنوگ  نیمه  هب  عضو  ابیرقت  مه  یمالسا  بالقنا 

زونه هک  دوخ  ناملسم  ياهتلم  اب  دنا و  هداتفا  یمالسا  لیصا  گنهرف  ناج  هب  هتفای و  تیبرت  رامعتسا  نماد  رد  هک  دنتسه  يرامعتـسا 
زا ار  نانآ  یمالـسا  ياهتلم  دوز  ای  رید  دنرادن و  يرکف  یحور و  تیخنـس  دنتـسه ، مالـسا  ِنیتسار  نینمؤم  دـنبیاپ و  قدـص  يور  زا 

.دننک یم  درط  دوخ  نایم 

زرط ود  نیمه  رـس  رب  یبالقنا ، ناناملـسم  يوس  زا  دوخ ، ياهتلود  اب  رـضاح  لاح  رد  یمالـسا  ياهروشک  ياهیریگرد  هدـمع  شخب 
ای ناهنپ  روط  هب  يداصتقا  یسایس و  ظاحل  زا  هک  روط  نامه  هک  دننک  یم  ساسحا  یبالقنا  ناناملـسم  .تسا  گنهرف  عون  ود  رکف و 

یمالسا ياهروشک  رسارس  رد  رکف  نیا  .دنا  نانآ  هرمعتسم  رتراکشآ  روط  هب  یگنهرف  ظاحل  زا  دنتسه ، رامعتسا  ریثأت  تحت  راکـشآ 
رد صوصخب  و 

.مراد یتارطاخ  صوصخ  نیا  رد  هتفایرد و  ار  زار  نیا  دوخ  ياهرفس  یط  نم  و  تسا ، یمالسا  ياهتکرح  یلصا  هزیگنا  هیکرت 

سامت دنتسناد  یم  یـسراف  ابلاغ  هک  هدکـشناد  نآ  ناداتـسا  اب  دیدزاب و  لوبناتـسا  تایبدا  هدکـشناد  زا  هیکرت  هب  اهرفـس  زا  یکی  رد 
ریثأت تحت  كرتاتآ ) بالقنا   ) بـالقنا زا  لـبق  هیکرت  بدا  تفگ : نیـسحت ،» رتکد   » ياـقآ هدکـشناد ، نآ  ناداتـسا  زا  یکی  .متفرگ 

.تسا اپورا  بدا  ریثأت  تحت  بالقنا ، زا  سپ  دوب و  مالسا 

تسا هتشون  دوب و  هاپس  زکرم  ًالبق  هک  لوبناتـسا  هاگـشناد  ِردرـس  یتح  اه ، هناخاقـس  سرادم ، دجاسم ، راوید  رد و  رد  یمالـسا  راثآ 
مدرم رثکا  هنافـسأتم  هک  تسا  ناوارف  یکرت  یـسراف و  یبرع و  هب  یمالـسا  ياه  هتـشون  رگید و  ياهاج  رد  و  ...هیرکـسعلا » هرادالا  »

هب رگا  .دنا و  هناگیب  یلکب  یمالـسا  هرود  زا  هدنامیقاب  یبرع  یمالـسا و  راثآ  اب  ایناپـسا  مدرم  هک  روط  نامه  دنا  هناگیب  اهنآ  اب  هیکرت 
لـسن دـندرک  یم  لیدـبت  نیتال  هب  ار  یـسراف  طخ  دـنداد و  یم  شوگ  ناریا  هتـشذگ  یگنهرف  لاـجر  زا  هدز  برغ  نت  دـنچ  فرح 

ینونک

یمالسادض ِتکرح  نیا  زا  ار  ناریا  دنوادخ  هک  تشاد  ار  هیکرت  ناملسم  تلم  تشونرس  نامه  مه  ناریا 

.(2) تشاد هگن 
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14 لمن / - 1
تایهلا هدکشناد  هیرـشن  زا  هک  اهروشک  نیا  هب  لبق  لاس  رد 24  دوخ  هلاسکی  یملع  رفس  ياهتـشاددای  رد  صوصخ ، نیا  رد  نم  - 2

رییغت نابز  زا  تسا  هیکرب  هب  طوبرم  هک  شرازگ  نیلوا  رد  هلمج  زا  ما  هتفگ  نخس  لیـصفت  هب  هدش  پاچ  دهـشم  یمالـسا  فراعم  و 
.دش دهاوخ  پاچ  دیدجت  ناتسود  زا  یخرب  هیصوت  هب  هدنیآ  رد  هّللاءاشنا  اهشرازگ  نیا  .ما  هدرک  ثحب  روشک  نآ  رد  طخ 
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هب هدش ، دای  خیرات  رد  اهیشورفباتک  تاراشتنا  رتشیب  ریازجلا  رد  دروخ و  یم  مشچب  هدزرامعتسا  ياهروشک  بلاغ  رد  تیعـضو ، نیا 
یم هتشون  یبرع  هب  دهاجملا »  » هملک اهنت  دیدرگ و  یم  رشتنم  نابز  نیمه  هب  مه  دهاجملا »  » فورعم همانزور  یتح  دوب ، هسنارف  نابز 

ناملـسم نویبالقنا  نانمـشد  سأر  رد  هک  هسنارف  گنهرف  طخ و  ینعی  سنرفت »  » رادفرط دنتـسه  ریازجلا  رد  یتیلقا  نونکا  مه  دـش و 
.دنراد رارق  روشک  نآ 

تسا و هاگـشناد  و  نییورق )  ) هزوـح تاـمیلعت  نیب  عماـج  هک  طاـبر   ) هاگـشناد ّنسم  هقباـساب و  ناداتـسا  زا  یکی  برغم ، روـشک  رد 
هب تسناوت  یمن  رـسپ  درک ، یم  تبحـص  دوب  ّبط  رتکد  هک  شدـنزرف  اب  ام  دزن  دراد  يراثآ  یخیرات  یبدا و  ياـه  هتـشر  رد  اتدـمع 

دوخ فرح  دش  راچان  میمهفب ، ام  هک  دنک  تبحص  یبرع 

.درک هناگیب  ناشدوخ  نابز  اب  ار  ام  نادنزرف  روط  نیا  هک  ار  هسنارف  دنک  تنعل  ادخ  تفگ : شردپ  دیوگب ، هسنارف  هب  ار 

زا یناوج  داتسا  مراد  رطاخ  هب  دیدرگ  رازگرب  لاس 1354  رد  ایوگ  هک  زاریش  هاگشناد  رد  هیوبیـس »  » هلاس تسیود  رازه و  هرگنک  رد 
زا سپ  دنک و  داریا  دوب  شیردام  نابز  هک  یبرع  هب  ار  دوخ  ینارنخـس  تسناوتن  دوب  هدناوخ  سرد  جراخ  رد  هک  يدوعـس  ناتـسبرع 

یسراف هک  یناسک  دنتـسین  مک  زین  ناریا  رد  .داد  همادا  ار  دوخ  ینارنخـس  یـسیلگنا  نابز  هب  تنکل ، اب  طلغ و  یبرع  هلمج  دنچ  يادا 
.دننک یم  هناگیب  تاملک  اب  ار  دوخ  تایونعم  هراومه  دنناد و  یمن  تسرد 

؟ تسین یمالسا  ندمت  یگنهرف  ِنک  ناینب  هدمع و  ياهرطخ  اهنیا  ایآ  تسین ؟ جنر  اهنیا  اتقیقح  ایآ 

زا دنک  تأرج  نم  دننام  یسک  رگا  و  دوش ، یمن  حرطم  نآ ، هباشم  ياهسنارفنک  هن  سنارفنک و  نآ  رد  هن  هنافـسأتم  یلو  .تسه  یلب 
دوخ ینارنخس  حرش  رد  نم  .دریگ  یمن  رارق  اه ، هدزاپورا  اه و  هتفر  اپورا  زا  میظع  لیخ  نآ  لابقتـسا  دروم  اعطق  دنزب  مد  هلوقم  نیا 

.درک مهاوخ  ثحب  هلأسم  نیا  رد 

روط نامه  دـنک ، یم  هناگیب  نآ  اب  ادـج و  دوخ  گنهرف  زا  ار  اهناملـسم  هک  روط  نامه  برغ ، گـنهرف  هب  شیارگ  ینعی  رطخ ، نیا 
کی هب  هدرک و  رود  تسا ، یمالـسا  ندمت  گنهرف و  یلـصا  ِنول  گنر  هیامریمخ و  هک  تایونعم  یمالـسا و  قالخا  زا  ار  نانآ  مه 

لیـصحت زا  رـشق  نیا  رد  حوضوب  هک  دـناشک  یم  یقـالخا  داـسف  هب  يرگ و  یکاکـش  يرکف و  يرگ  یلاـباال  یگنهرف و  داـحلا  عون 
.دوش یم  هدید  ناملسم ، ناگدرک 

َنینِمؤُـملا یَلَع  َنیِرفاـکِلل    ُ هّللا لَـعجَی  َنل  َو  : » تسا هدوـمرف  هدرک و  رداـصار  زیمآزاـجعا  مکح  نیا  اـتقیقح  هک  نآرق  هب  نـیرفآ  يا 
هرطیـس سپ  .تسا  لـماش  مه  ار  یگنهرف  يداـصتقا و  دـُعب  هکلب  تسین  یـسایس  يرترب  هب  رـصحنم  هرطیـس  لـیبس و  نـیا   (1)« ًالِیبَس

تایآ هیآ و  نیا  حیرص  فالخ  اهناملسم ، رب  هناگیب  گنهرف 
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یم یگدـنام  بقع  رّجحت و  رب  لمح  اریز  درک  ناونع  ار  نآ  ناوت  یمن  یتح  اهـسنارفنک  لیبق  نیا  رد  هنافـسأتم  هک  تسا  نآ  هباـشم 
.دنروآ یم  رامش  هب  ندمت  یفانم  ار  نآ  دننک و 

لماوع للع و  هب  عجار  یمالسا : خیرات  هتشذگ  رد  یمالسا  ندمت  گنهرف و  فعض  للع  موس - 

يدنب هتسد  ار  اهنآ  نم  هک  دیدرگ  هئارا  سنارفنک  نآ  رد  ینوگانوگ  تارظن  یمالسا ، ندمت  گنهرف و  طاطحنا  یناوتان و  فعض و 
: منک یم 

زا سپ  نایناماس و  زا  سپ  هقجالس  ندمآ  راک  يور  دننام  صاخ  بهذم  رد  بّصعتم  نیطالـس  ياه  هلـسلس  اهتموکح و  هرطیـس  - 1
دنتشاد ینارمکح  دادغب ، نآ  زکرم  رب  مالسا و  ناهج  قرش  رد  ات 448ه  لاس 320  زا  هک  هیوب  لآ  نیطالس  يافوکش  یقرتم و  ِنارود 

دنمشناد و ریزو  .دنتشاد  هرطیـس  ارزو  رب  ماّکُح و  رب  هعیـش  هلزتعم و  نارکفتم  اتدمع  دوب و  مرگ  یلقع ، مولع  هشیدنا و  بدا و  رازاب 
رابجلادـبع یـضاق  يو  ناـمزمه  ِروهـشم  یلزتعم  ملکتم  ملاـع  و  326-385ه )  ) دابع نب  بحاـص  بهذـم ، هعیـش  کلـسم و  یلزتعم 

(، 436م  ) یضترم دیس  413م ،)  ) دیفم خیش  لیبق  زا  هعیش  یناملاع  و  415م )  ) یلزتعم

رما مامز  لوصا ، دـعاوق  يانبم  رب  داهتجا  رکف  یلقع و  شیارگ  اب  ناـنآ ، ناـفیدرمه  نادرگاـش و  ناداتـسا و  و  460م )  ) یسوط خیش 
هک تفای  دـشر  يرکف  یملع و  يدازآ  عون  کی  رکفت ، زرط  نیا  هانپ  رد  دنتـشاد و  تسد  هب  ار  هفـسلف  مالک و  هقف و  مولع  قیقحت و 

.درک هسیاقم  اقیقد  هقجالس  نارود  اب  ار  نآ  ناوتب  ات  دراد  قیقحت  یبایزرا و  هب  زاین  دوخ 

رکفت اب  یعفاش  بهذم  ِيّدِـج  رادـفرط  485م )  ) کلملا ماظن  هجاوخ  ترازو  اـب  صوصخب  بهذـم و  ینـس  نایقوجلـس  هبلغ  زا  سپ 
تفای جاور  مالک  هقف و  ورملق  رد  يرعشا  یعفاش و  بهذم  يدُعب  کی  رکف  اهرهش ، رگید  دادغب و  رد  اه  هیماظن  سیسأت  اب  يرعشا و 

اه هیماظن  یباـیزرا  رد  ناـثحاب  زا  یخرب  يوس  زا  سنارفنک  رد  دـنچ  ره  .دـمآ  لـمع  هب  يریگولج  نآ  زا  شیپ  يدازآ  عون  نآ  زا  و 
رد دوخ  عون  رد  هک  ار  مظنم  یملع  ياه  هسـسؤم  نآ  نساحم  دوب  قح  دنتفگ  ار  اهنایز  رگا  نانآ  دروخ ، یم  مشچ  هب  طیرفت  يردـق 

گنهرف هب  ار  يدعس  دننام  رعاش  فراع و  بیدا و  دنمشناد و  نارازه  تشاد و  یگزات  مالسا  خیرات 

بهذم زا  تیامح  مسا  هب  یخرب  مه  زونه  دـنتفگن و  اما  وگب ،» زین  شرنه  یتفگب  هلمج  نآ  بیع   » دـنتفگ یم  درک  میدـقت  یمالـسا 
اه هیماظن  هقجالس ، راک  زاغآ  ياهیوردنت  زجب  هک  یلاح  رد  .دنیوگ  یمن  هعیش 

بلطم قح  ات  تسا  قیقد  یسررب  یبایزرا و  نایاش  دوخ  نیا  تسا و  هتشادن  هعیش  بهذم  هب  يا  همدص 

.دوش ادا 

، نانآ ياه  هناخباتک  نتخوس  ناشیا و  ندرک  يوزنم  هعیش و  هلزتعم و  ياملع  ندز  رانک  ناتساد  يراب ،

هناخباتک هب  تبسن  ق.ه  رد 448 یقوجلـس  کیب  لرغط  تسد  هب  دادغب  رد  هچنآ  صوصخب  تسا ، مالـسا  خـیرات  هایـس  طاقن  زا  یکی 
ره .دیدرگ  راید  نآ  زا  يو  ياوزنا  فجن و  هب  دادغب  زا  يو  رارف  ثعاب  هک  تفرگ  ماجنا  یسوط  خیـش  هناخباتک  هلمج  زا  هعیـش  ياه 

هزوح شرتسگ  ای  شیادیپ  ثعاب  رارف  نیمه  دنچ 
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.درک ادیپ  قادصم  رگید  راب  دهاوخ » ادخ  رگا  ریخ  ببس  دوش  ودع   » هلمج دش و  فجن  هلاس  رازه 
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لوغم هلمح  ات  هک  روباشین  ير و  لیبق  زا  اهرهش  رگید  دادغب و  رد  نایعیـش  هیلع  يرگ  ینـس  تابـصعت  زورب  دوب  اتـسار  نیمه  رد  - 2
هلمح ربارب  رد  ناناملسم  فعض  یتسس و  لماوع  زا  یکی  تشاد و  همادا 

ياهگنج هضور  دندرک و  لیدبت  ینـس  لابق  رد  هعیـش  زا  تیامح  هب  ار  سنارفنک  ّوج  سنارفنک ، رد  راضح  زا  یخرب  .دـیدرگ  لوغم 
ًهلاجع ار  اهثحب  نآ  دیاب  دنز و  یم  ار  قیرف  ود  ره  هشیر  دراد  یگنهرف  رامعتسا  رضاح  لاح  رد  هک  نیا  زا  لفاغ  دندناوخ ، ار  نیقیرف 

.داد تاجن  برغ  یگنهرف  مجاهت  زا  ار  مالسا  دیسر و  مالسا  داد  هب  دراذگ و  رانک 

يدیق یب  هب  ار  مدرم  هک  یمالسا  طیحم  رب  نرق 6 و 7 و 8 و 9  رد  یشیورد  حور  فوصت و  هرطیس  - 3

هاگآدوخان و  لاق ) تسا و  لیق  رس  هب  رس  یمسر  ملع   ) یسرد یمسر و  مولع  یشزرا  یب  یگدنز و  رد 

.دندرک یم  توعد  مالسا ، ناهج  ياهدادیور  زا  تلفغ  هب  ار  مدرم 

یفنم راثآ  اعطق ، یـسایس  یعامتجا و  دـُعب  رد  یلو  دوش  یم  یباـیزرا  تبثم  یمالـسا ، ناـفرع  بدا و  دـُعب  رد  دـنچ  ره  ناـیرج ، نیا 
.دراد هتشاد و 

هنال هب  اههاقناخ )  ) اه هیواز  هک  دنک  یم  تیاکش  دندوب  اهیوسنارف  تسد  تلآ  هک  فوصت  قُرُط  ِتسد  زا  ریازجلا  نویبالقنا  زا  یکی 
نیمه یلو  تسا ، كاـنرطخ  نیملـسم  مالـسا و  يارب  شا  یفارحنا  هنوـگ  هب  رکفت  عوـن  نیا  .دـندوب  هدـیدرگ  لیدـبت  رامعتـسا  ياـه 

رداقلادبع ریما  لیبق  زا  تسا : هدرک  مالـسا  میدقت  ار  يرامعتـسا  دض  ِیبالقنا  نادرم  یمالـسا ، نافرع  لیـصا  هار  رد  ینافرع  هشیدـنا 
هسنارف رامعتسا  اب  اهلاس  .تسا و  هدش  نفد  نیدلا  ییحم  ياپ  نییاپ  رد  يو  تیصو  هب  هک  نیدلا  یحم  صلخم  دیرم  يریازج 

.دندرک سفق  رد  يریش  دننام  ار  وا  ماجنارس  ات  درک  مرن  هجنپ  تسد و 

ینادمه یلقنیسحالم  دنوخآ  ینافرع  بتکم  رد  هک  م 1315 ه )  ) يدابآ دسا  نیدلا  لامجدیس  دنام  و 

.دومن توعد  تدحو  يرادیب و  هب  ار  اهناملسم  درک و  مایق  سیلگنا ، صوصخب  هناگیب  رامعتسا  هیلع  تفای و  تیبرت 

، دوخ تقیرط  خیش  زا  ماهلا  ابار  دوخ  یملع  یگدنز  هک  هدبع  دمحم  خیش  يو  رای  درگاش و  دننام  و 

عماج  » حالصا یمالسا و  مولع  ملعت  میلعت و  ِتسرد  شور  یملع و  تایح  دیدجت  ثعاب  هدرک و  زاغآ 

.دیدرگ رهزالا »

یلخاد و ياهتوغاط  هیلع  دش و  باریـس  نافرع  بتکم  زا  هک  ینیمخ  ماما  مهدزناپ  نرق  ِددجم  رـضاح و  رـصع  هغبان  دننام  هرخالاب  و 
یملع و تایح  هکلب  یسایس و  تایح  دیدجت  هیام  درک و  مایق  یجراخ 

.دیدرگ مالسا  یگنهرف 
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دناوت یم  دوخ  دنا و  هدرک  عمج  مه  اب  ار  بالقنا  نافرع و  هک  دـنا ، هدوب  ناوارف  مالـسا  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  لیبق  نیا  زا  یناسک 
.دشاب یفوتسم  ثحب  کی  ای  هلاقم ، کی  عوضوم 

هک نآ ، یـشیورد  يردنلق و  شخب  اهنت  هکلب  تسناد  اهناملـسم  یتسـس  توخر و  هیام  دـیابن  یلک  روط  هب  ار  فوصت  نافرع و  سپ ،
دهاوخ هتشاد و  یموش  راثآ  نینچ  تسین  یمالسا  فراعم  ماکحا و  هب  مزتلم 
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هقف ورملق  رد  يرگ  يرابخا  دننام  دوش ، یم  هدرمش  یمالسا  نافرع  زا  فارحنا  طخ  کی  دوخ  تشاد و 

ثعاب نافرع ، دهعتم  لیـصا و  شیارگ  نآ  یلو  درک  میهاوخ  ثحب  نآ  زا  ادعب  هک  ثیدح  ریـسفت و  هدیقع و  ورملق  رد  يرگ  یفَلَس 
داعبا نیا  تسا و  هشیدنا  قالخا و  تسایس و  رد  ینید و  فراعم  رد  يرادیب 

هبلغ یمالـسا و  هعماج  یتسـس  توخر و  ثعاب  هاگ  چیه  لیـصا  یمالـسا  رکف  درادن و  كاکفنا  مه  زا  نیتسار ، مالـسا  رد  فلتخم ،
نیملـسم رب  رافک  هبلغ  یلاعت و  بجوم  هک  یملع  هشیدنا و  عون  ره  سپ  هیلع » یلُعیالو  ولعَی  ُمالـسالا  : » ددرگ یمن  نیملـسم  رب  رافک 

دیاـب دـنک و  یم  نیگنـس  یمالـسا  مولع  هرتـسگ  رد  ار  مالـسا  ياـملع  فیلکت  رما  نیا  .تسا  یفارحنا  طـخ  تسین و  مالـسا  زا  دوش 
.دنشاب دوخ  راک  بظاوم 

دراد اج  دش و  تبحص  رتمک  نآ  زا  سنارفنک  رد  یلو  تسین  راکنا  لباق  یمالسا  گنهرف  فیعضت  رد  نآ  شقن  هک  لوغم  هلمح  - 4
لمع هب  یمالـسا  ياهروشک  هب  لوغم  هلمح  یگنهرف  ياهنایز  تامدـص و  زا  یقیقد  یبایزرا  ناملـسم  عالطا  اب  نیققحم  زا  يا  هدـع 

.دننک وگزاب  مه  ار  نآ  تسا  هدش  راب  تکرح  نآ  رب  مه  يا  هتساوخان  دیاوف  انایحا  رگا  دروآ و 

صوصخ نیا  رد  هعیش ، ياه  هزوح  رد  یهاگ  تنـس و  لها  ياه  هزوح  رد  یمالـسا  فلتخم  راودا  رد  هفـسلف  قطنم و  اب  تیدض  - 5
دـیدرگ و یم  لماش  مه  ار  يرـصع  مولع  لابق  رد  یتنـس  نییبهذـم  تمواقم  هک  دـندرک  هضرع  ار  ییاه  هنومن  مادـک  ره  ناـنارنخس 

اهینارنخس نیا  رد  یفنم  تبثم و  طاقن 

.منک یم  هراشا  اهنآ  هب  ادعب  نم  هک  تشاد  دوجو 

هک نانچ  تشادن و  طابترا  یمالسا ) گنهرف  ندمت و   ) سنارفنک عوضوم  اب  نادنچ  هک  برغ : هفـسلف  يریگارف  هب  توعد  مراهچ - 
.تسا یمالسا  ندمت  گنهرف و  اب  دربن  یگنهرف و  مجاهت  زراب  قادصم  دوخ  اهفرح  نآ  زا  یعون  تفگ  مهاوخ 

نیا هب  ًهدمع  مدوخ  نانخـس  رد  نم  درادن و  رب  رد  يرطخ  مالـسا  يارب  دندوب  یعدـم  هک  دـیدرگ  حرطم  نت  دـنچ  يوس  زا  رکف  نیا 
.دمآ دهاوخ  مدرک و  ضارتعا  رکف  زرط 

هب دوب و  سنارفنک  رد  بناج  نیا  ثحب  عوضوم  هک  رـضاح : لاـح  رد  یمالـسا  ندـمت  گـنهرف و  هجوتم  تارطخ  تاـفآ و  مجنپ - 
.منک یم  هصالخ  رما  دنچ  رد  ار  اهنآ  مزادرپ و  یم  نآ  حرش 

، لاس ره  رد  و  دوش ، یم  لابند  يدوعس  ناتـسبرع  دودحمان  یلام  هناوتـشپ  اب  ّتیباهو و  طسوت  کنیا  هک  يرگ  یفَلَـس  رکف  جاور  - 1
رد هلمج  زا  یمالـسا  ياهروشک  رد  رالد  اـهدرایلیم  اـهفارحنا ، اهتعدـب و  زا  يریگولج  مالـسا و  جـیورت  ماـن  هب  روشک ، نآ  يوس  زا 

لاگنچ زا  هدیهر  هزات  هنایم  يایسآ  ياهروشک 

، ییاکیرمآ ییاقیرفا و  ییاپورا و  ياهروشک  ِیمالسا  ياهتیلقا  نیب  ردزین  و  قرش ، رامعتسا  تسینومک و 

هب دننک  یم  تیلاعف  هار  نیمه  رد  يدوعس  روشک  رد  یمالسا  تاسسؤم  هیلک  ابیرقت  دوش و  یم  فرص 
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سیسأت ینید ، بازحا  اهنمجنا و  اهتیعمج و  لیکشت  سرادم ، دجاسم و  نتخاس  لیبق  زا  نوگانوگ  قرط 

ریاـس یمالـسا  زکارم  رد  ذوـفن  یمالـسا و  قـیقحت  زکارم  سیـسأت  نآ ، زج  یبرع و  ناـبز  تعیرـش و  ياـه  هدکـشناد  اههاگـشناد و 
غیلبت رما  رد  میقتسم  ریغ  میقتسم و  تلاخد  هرخالاب  نکمم و  هلیسو  ره  هب  اهروشک 
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.ناهج ياهناملسم  تیبرت  میلعت و  و 

اـهربخ و اهرفـس و  لـصاح  هک  ار  دوـخ  تاـعالطا  مهاوـخب  نـم  رگا  هـک  دراد  ریگارف  هبناـج و  هـمه  شـالت  هار  نـیا  رد  ناتـسبرع ،
تروص راک  نیا  دیاب  دبلط و  یم  ار  یباتک  فیلأت  دوخ  دوش و  یم  جراخ  هلاقم  کی  دـح  زا  مروایب  ملق  هب  تسا  ناوارف  ياهـشرازگ 

.دریگ

.یسایس یگنهرف و  درک : هصالخ  دُعب  ود  رد  ناوت  یم  ار  نآ  زا  یشان  ِيرگ  یفَلَس  ّتیباهو و  رطخ 

زا شیپ  هک  تسا  نیعباـت  هباحـص و  ینعی  حـلاص » فَلَـس   » شور زا  يوریپ  رب  ناـشیا  ياـعدا  هـب  رکف  نـیا  ساـسا  یگنهرف ، دـُعب  رد 
، بهذم دنتسه ، یعدم  نانآ  .تسا  هدوب  عیاش  یمالک  یهقف و  بهاذم  شیادیپ 

، بهاذم هک  میناد  یم  ام  .جراوخ  ای  هعیش و  بهاذم  ینس و  بهاذم  زا  معا  تسا  تعدب  مالسا  رد 

طابنتسا زرط  زا  یشان  اتدمع  تفالخ ، رس  رب  مرکا  لوسر  تلحر  زا  سپ  یسایس  فالتخا  زا  رظن  فرص 

ریغ لیاسم  رد  ارهق  دـتفیب  قیقحت  داهتجا و  طخ  رد  رگا  ینید  ره  .تسا  اهنآ  یثیدـح  ای  یلقع و  ياهـشیارگ  مـالک و  هقف و  ياـملع 
لدب بهاذـم  ای  اهـشیارگ و  هب  اجیردـت  اهفالتخا  نیا  دوش و  یم  ادـیپ  رظن  فالتخا  نید  نآ  ياملع  نایم  صوصنم ، ریغ  ای  يرورض 

.تسا نینچ  عضو  يرشب  ياهشناد  مولع و  هصرع  رد  هک  نیا  امک  .تسا  یعیبط  يرما  هک  ددرگ  یم 

مالسا رظن  زا  لقاال  دشاب و  راکنا  دروم  یفئاط ، تابصعت  ییارگ و  بهذم  ییارگ و  هقرف  رگا  لاح 

مداصت يأر و  راـهظا  زااـما  تسا ، تیباـهو  فرح  زا  ریغ  یلو  تسا  یقح  فرح  املـسم  تسه و  هک  دوش  هدرمـش  دودرم  دنـسپان و 
دشر ثعاب  دوخ  تسین و  يا  هراچ  رورض ، ریغ  يرظن و  لیاسم  رد  ءارآ 

ثحب و هار  اتجیتن  رظنراـهظا و  داـهتجا و  هار  رگا  اریز  تسا ، هدوب  مولع ، ریاـس  هفـسلف و  مـالک و  هقف و  هصرع  رد  یمالـسا  فراـعم 
مان هب  یملع  ًالصا  دوب  یم  لاونم  نیا  رب  عضو  رگا  هتـشذگ  رد  دوش و  یمن  لصاح  یتفرـشیپ  مولع  ورملق  رد  دوش ، ّدس  دازآ  هشیدنا 

، نیملسم مالسا و  داتفا و  یمن  هار  هب  یمالسا  گنهرف  هشیدنا و  ناوراک  و  دمآ ، یمن  دیدپ  رگید ، ياهمان  هب  ای  ریسفت  مالک و  هقف و 
.دندیدرگ یم  مورحم  تاراختفا  نیا  زا 

باوصان و زیچان و  مه  ار  هدمآ  تسدب  ياهتفرشیپ  دریگ و  یم  ار  یمالسا  مولع  تفرـشیپ  ولج  تقیقح  رد  بهاذم ، یفن  اب  ّتیباهو ،
.دهد یم  هولج  شزرا ، یب 

رطخ نیرتگرزب  دوخ  نیا  .تسا و  مالسا  یملع  ياه  هیامرس  ریاخذ و  هیلک  رب  ندیشک  نالطب  طخ  کلسم ، نیا  یگنهرف  رطخ  سپ ،
داعبا زونه  هک  تسا ، نیملسم  مالسا و  يارب  هعجاف  کی  تراسخ و  و 

.تسا هدیدرگن  یبایزرا  هدشن و  هتخانش  نآ 
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هداد رارق  ثحب  دروم  دراد ، یمالـسا  بهاذم  ریاس  ای  هعیـش  بهذم  يارب  هک  يرطخ  ار و  نآ  یبهذم  دـُعب  افرـص  ّتیباهو ، ِنافلاخم 
.تسا هدیدرگن  یبایزرا  زونه  تسا و  رتراب  نایز  بتارمب  نآ  یگنهرف  رطخ  هک  یلاح  رد  دنا 

، مالک هقف ، ياهباتک  دیاب  نانآ ، لوبق  دروم  ثیدح  ياهباتک  زجب  کلسم ، نیا  ناهاوخاوه  هاگدید  زا 
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زین تسا و  موـلع  ریاـس  مـالک و  هقف و  رد  يرگن  یحطـس  رّجحت و  رطخ  رطخ ، نیا  رب  عرف  .درب  ناـیم  زاار  ریـسفت  ناـفرع و  هفـسلف و 
ادخ میسجت  يوس  هب  ار  يدیحوت  رکف  یهاگ  هک  تنس  باتک و  رهاظ  يوریپ 

اجباج درادـن و  كاب  رما  نیا  هب  فارتعا  زا  م 728 ه )  ) هیمیت نبا  کلـسم  نیا  سـسؤم  هلمج  زا  نانآ  ياملع  زا  یخرب  دناشک و  یم 
.دید نارگید  باهولادبع و  نبدمحم  هیمیت و  نبا  ياهباتک  رد  ار  نآ  ياه  هنومن  ناوت  یم 

لیاسم رد  تقد  مدع  هب  ار  نیعبات  هباحص و  نداد  تبسن  و  حلاص » فَلَـس   » زا يوریپ  رب  ینبم  کلـسم  نیا  ياعدا  هک  نیا  زا  میرذگب 
هب یباتک  هلمج  زا  ییاهباتک  هنیمز  نیا  رد  ندرا  روشک  رد  فاّقَـس »  » ماـن هب  يا  هدنـسیون  تسا  لاؤس  دروم  ود  ره  یهقف ، یتدـیقع و 

.تسا هتشون  ایفَلَس » نُکی  َمل  هیمیت  نبا   » مان

ندرمش بهذم  کیار  يرگ  یفَلَس  دیوگ : یم  دوخ  راثآ  زا  یخرب  رد  قشمد ، تعیرـش  هدکـشناد  داتـسا  یطوب  ناضمر  رتکد  ياقآ 
ره هب  .تسا  هتشادن  هقباس  هتشذگ  رد  تسا و  تعدب  کی  زین  دوخ 

رظن اب  یمالـسا  راثآ  هیلک  رد  درپس و  نایـسن  تسد  هب  ار  یمالـسا  یملع  راثآ  زا  يرایـسب  دیاب  يرگ ، یفَلَـس  کلـسم  جاور  اب  لاح ،
تاقیقحت همه  نآ  و  درک ، رظن  دیدجت  تنس ، باتک و  رهاوظ  هب  تقد  ِدقاف  یحطس 

يریگولج مه  دـیدج  هشیدـنا  داهتجا و  زا  یلک  روط  هب  .دراد و  دوجو  مه  اطخ  اهنآ  رد  دـنچ  ره  داد  انف  داب  هبار  یمالـسا  نارکفتم 
.يرگ یفَلَس  تیباهو و  یگنهرف  رطخ  تسا  نیا  .دومن 

هناوتشپ مالسا  ناهج  برغ  قرـش و  رد  هک  مالـسا  ناگرزب  روبق  دهاشم و  هکربتم و  عاقب  هینبا و  میوش  روآدای  تسا  مزال  اج  نیا  رد 
، ّتیباهو دید  زا  همه  تسا ، بهاذم  همه  زا  ناناملسم  هدیقع  يارب  یمکحم 

.دور یم  رامش  هب  گرزب  ینایز  نیا  .درک و  ناریو  ار  اهنآ  دیاب  .تسا و  كرش  اهنآ  ترایز  تعدب و 

تضهن زاغآ  رد  اهیباهو  ار  بلطم  نیا  دنتسه  لتقلا  بجاو  كرشم و  همه  ناناملسم  هاگدید ، نیا  زا 

هیفوص هعیش و  هجوتم  اهنآ  تاغیلبت  ِزیت  هبل  کنیا  و  دندرک ، یم  لمع  دنتشاد و  یم  راهظا  اهناملسم  همه  هب  تبسن  تحارـص  هب  دوخ 
.دوش یم  اهناملسم  همه  یمالسا و  بهاذم  همه  لماش  عقاو  رد  اما  تسا ،

هوالع هک  دنتسه  نیملسم  نایم  هقرفت  لماع  نیرتگرزب  رضاح ، لاح  رد  نویباهو  رما ، نیا  هب  هجوت  اب 

.تسا ییاکیرمآ  مالسا  راکشآ  قادصم  دوخ  رامعتسا و  نک  فاص  هداج  نیرتهب  دراد و  مه  یسایس  نایز  یگنهرف ، نایز  رب 

هتشاد و دوجو  ثیدح ، زا  يوریپ  ینعم  هب  یمالسا  رگید  طاقن  زا  یخرب  برغم و  روشک  رد  يرگ  یفَلَـس  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزال 
همه دننام  هدیماجنین و  نارگید  قیسفت  ریفکت و  هب  زگره  یلو  دراد 

زا نت  دـنچ  .تسا  هلزتعم  لابق  رد  ثیدـح  لها  رکف  ناـمه  تقیقح  رد  ناـنآ  رکف  دنتـسه ، لـئاق  مارتحا  ءاـیلوا  روبق  يارب  اهناملـسم 
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دیابن نارگید  هدبع و  دمحم  ماش و  ثدحم  یمـساق  همالع  هلمج  نآ  زا  دندوب  کلـسم  نیا  وریپ  ریخا  ياهلاس  رد  ناملـسم  نارکفتم 
لها شور  هن  دوب  ّتیباهو »  » مدارم تسا  رطخ  کـی  يرگ  یفَلَـس  متفگ  رگا  زین  نم  .درک  هابتـشا  ّتیباـهو  کلـسم  اـبار  ناـنآ  ِشور 

رد هدـننک  تکرـش  ناـققحم  يوـس  زا  هک  روـط  ناـمه  یمالـسا ، رکف  زا  يریگوـلج  رد  هتـشذگ  رد  زین  شور  نآ  دـنچ  ره  ثیدـح 
سنارفنک
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لها شور  دننام  هدیقع  ورملق و  رد  نآ  لَثَم  .درب و  یمن  نیب  زا  ار  یمالسا  رکفت  هشیر  یلک  روطب  اما  تسا  هتـشاد  یـشقن  دش  راهظا 
.هقف ورملق  رد  يأر  لها  ربارب  رد  تسا  ثیدح 

هب ندرپسرس  رامعتسا و  سیاسد  زا  اهناملسم  نتشاد  هگن  باوخ  ّتیباهو  رطخ  یسایس ، دُعب  رد  اما 

دـشاب هک  ره  رمـالاولوا  زا  تعاـطا  دـیوگ  یم  هک  تسا  هیما  ینب  نارود  یـسایس  رکفت  هیبش  رکف ، نیا  .تسا  اـهنآ  هب  هتـسباو  ماـکح 
يور سیلگنا  تسد  هب  يدوعـس  ماکح  مینیب  یم  حوضوب  ام  کنیا  .تسین  زیاج  تسا و  فالخ  اهنآ  ربارب  رد  مادـقا  مایق و  بجاو و 

دوخ تموکح  هب  اکیرمآ ، نماد  رد  کنیا  دندمآ و  راک 

نیطالسلا ظاعو  .دننک  یم  سفنت  رامعتسا  ياضف  رد  دنراد و  رارق  رامعتسا  رتچ  ریز  دنهد و  یم  همادا 

هیلک رد  نانآ  تلاخد  اهناملـسم و  رب  رافک  هرطیـس  زا  اما  دـنناد  یم  كرـش  ار  ایلوا  ادـخ و  لوسر  هب  كربت  لسوت و  ناـنآ  يراـبرد 
َلَعْجَی َنلَو   » تسادخ راتفگ  حیرـص  فالخ  رما  نیا  هک  نیا  اب  دـننز ، یمن  مد  ادـبا  اهناملـسم  یگنهرف  يداصتقا و  یـسایس و  لیاسم 

.(1)« ًالیبَس َنِینِمؤملا  یَلَع  َنیِرفاکِلل    ُ هّللا

ناشودع يدعا  اب  حلص  هب  ار  اهناملسم  یتح  دنریگ و  یم  هدیدان  ار  مالسا  ناهج  یلصا  لیاسم  نانآ 

اهر ار  گرزب  ناطیـش  دـنک ، یم  ناشدوخ  کلـسم  صاـخ  یئزج  لـئاسم  هجوتمار  اهناملـسم  نهذ  (2) و  دننک یم  توعد  لیئارـسا 
.دنا هداتفا  عافد  یب  ياهناملسم  ناج  هب  هدرک و 

یم تیاـمح  نآ  زا  سنارفنک  رد  اـم  ناداتـسا  زا  یخرب  هک  يزیچ  ناـمه  تسرد  ییارگ ، برغ  جاور  اـی  برغ  یگنهرف  مجاـهت  - 2
، دوخ لالقتـسا  ظفح  اب  نآ  زا  میرادن و  كاب  اهنآ  زا  سابتقا  يوریپ و  برغ و  عیانـص  مولع و  زا  ام  متفگ  سنارفنک  رد  نم  .دندرک 
، میناد یم  رطخ  کی  ار  یمالسا  ینابم  زا  عالطا  یب  هاگآان و  نایوجشناد  نایم  رد  برغ  یفسلف  راکفا  جاور  یلو  مینک  یم  لابقتـسا 
هب يررض  برغ  هفسلف  يریگارف  : » دوب هتفگ  دوخ  ینارنخس  رد  تشاد و  یگبلط  هقباس  هک  ار  هسلج  رد  رـضاح  ناداتـسا  زا  یکی  نم 
اب هک  تسا  مولعم  مالـسا ، یتدیقع  ینابم  زا  عالطا  يوزوح و  تامولعم  همه  نآ  اب  امـش  متفگ  هداد  رارق  بطاخم  دـنز » یمن  مالـسا 

عالطا یب  ناناوج  رکف  هب  دیاب  امش  اما  دیوش ، یمن  هارمگ  برغ  راکفا  ندناوخ 

کش لزلزت و  تلاح  کی  رد  دوش و  یم  انشآ  یبرغ  ياه  هفسلف  اب  ناشنهذ  دنناد ، یمن  یمالـسا  ینابم  زا  يزیچ  زونه  هک  دیـشاب  ام 
زا ولمم  ناشنهذ  اما  دننک  یم  لمع  مالسا  هب  ادبعت  افرص  هک  ناملسم  نایوجشناد  ناوج و  ناداتسا  دنرایسب  دنرب ، یم  رـس  هب  دیدرت  و 

شزومآ راکفا و  نآ  میلعت  تسا .  هدـش  ادـیپ  اهنآ  يارب  برغ  یناسنا  مولع  هفـسلف و  بدا و  اب  ییانـشآ  هیحاـن  زا  هک  تسا  یتاـهبش 
، یندوشخبان تسا  یهانگ  دنوش ، هاگآ  مزال  دح  رد  یمالسا  هفسلف  مالک و  زا  هک  نیا  زا  شیپ  نایوجشناد  هب  لگه  هفسلف  ًالثم 
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یبرع بیرقتلا » هلاسر   » هلجم هرامـش 3 و 4  رد  همان  نیا  دوش ، عوجر  يدوعـس  لک  یتفم  زاب  نب  هب  نم  همان  هب  صوصخ  نیا  رد  - 2
رد هک  یمالـسا ، تدحو  سنارفنک  نیمتفه  یگنهرف  داتـس  يوس  زا  هناگادـج  زین  یمالـسا و  بهاذـم  بیرقت  یناهج  عمجم  هیرـشن 

.تسا هتفای  راشتنا  دیدرگ ، رازگرب  بیرقت » یناهج  عمجم   » طسوت تدحو ، هتفه  رد  يراج ، لاس 
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.دنهد یم  ماجنا  دنراد  ام  نیققحم  دیتاسا و  زا  نت  دنچ  هک  تسا  يراک  نیا  و 

رد میلـست  مدع  یعرـش و  یلقع و  هطباض  چیه  تلاصا  مدع  تابث و  مدـع  هلأسم  دراد  یتسیـسکرام  هشیر  هک  یفـسلف  ینابم  زا  یکی 
لوصا همه  هک  نیا  هب  داقتعا  تسا و  ینید  یلقع و  ینابم  لوصا و  لابق 

تسا هدروآ  دیدپ  ار  تعیرش » طسب  ضبق و   » حالطصا هقف ، هصرع  رد  کنیا  هک  تسا  لّوحت  شوختسد 

دیاش هک  درک  اهر  یلکب  ار  نآ  ای  درب ، نآ  هارمه  مه  ار  مالـسا  تفر و  شیپ  ملع  ماگمه  افرـص  دـیاب  هک  تسا  نآ  رکف  نیا  ساـسا 
زا دش  لیکشت  نارهت  رد  لبق  هتفه  دنچ  هک  مالـسا » سکدوتُرا و   » سنارفنک رد  هنافـسأتم  .دشاب  یلـصا  فده  ارهاظ  مود  رما  نیمه 

.داتسیان نانآ  ولج  یسک  دندرک و  عافد  رکف  نیا 

یم یلو  تسا  جراخ  ام  ثحب  هدودحم  زا  هک  دراد  لصفم  ياهثحب  هب  زاین  اریز  منک  یمن  تبحص  نیا  زا  شیب  صوصخ  نیا  رد  نم 
.دیشیدنا يا  هراچ  نآ  يارب  دیاب  تسا و  ناریا  ياههاگشناد  هطوحم  رد  مالسا  هب  موجه  سأر  رد  رکف ، نیا  رضاح  لاح  رد  میوگ 

عویش دنز و  یم  تما  تدحو  هب  ار  هبرض  نیرتگرزب  هک  اهناملسم  نیب  رد  ییارگ  یّلم  رکف  جاور  - 3

مولع گنهرف و  میظع  ثاریم  یمالـسا ، ياهتلم  هک  نیا  نآ  دراد و  لاـبند  هب  ار  یگنهرف  رطخ  یـسایس ، رطخ  زا  رظن  فرـص  رما  نیا 
عازن مه  اب  نآ  میسقت  رس  رب  دنهد و  یم  تبسن  دوخ  هب  مادک  ره  ار  یمالسا 

.دنروآ یم  ور  برغ  گنهرف  هب  هدرک  اهر  ار  اهنآ  یلکب  هک  نیا  ای  دننک ، یم 

هملک دنمان و  یم  یبرع  گنهرف  ار  یمالسا  راثآ  لک  نیقرشتسم ، عبت  هب  اهبرع  ریخا ، نرق  مین  رد 

اهنآ دزیگنا و  یم  رب  ار  برعریغ  ناملـسم  ياهتلم  تریغ  ّتیلم و  ّسح  رما  نیا  .دـنرب  یم  راک  هب  مالـسا »  » هملک ياـج  هب  ار  برع » »
دصناپ تفالخ  ظاحل  هب  ار  یمالسا  گنهرف  اهکرت  .دننادب  دوخ  ِنآ  زا  مادک  ره  ار  یمالسا  گنهرف  هدمع  مهس  دننک  یم  یعـس  زین 

، یمالسا ياهروشک  رتشیب  رب  ناش  هرطیس  ینامثع و  هلاس 

.دنناد یم  یکرت  گنهرف 

نیا رد  ناریا ، رد  یمالـسا  مولع  فلتخم  ياه  هتـشر  رد  ملاع  نارازه  ندمآ  دیدپ  ناشدـتمم و  یگنهرف  هقباس  ظاحل  هب  مه  نایناریا 
یـسیفن دیعـس  ملق  هب  ار  « مالـسا ثاریم   » باـتک همدـقم  .دـنا  هتـسناد  دـننادب و  ناریا  ثاریم  ار  موـلع  نیا  هـک  دـنراد  یم  رب  ماـگ  هار 

.دیناوخب

یحرش هب  هدوب  میظع  ندمت  نیا  شیادیپ  هیام  هک  تسا  مالسا  دیآ  یمن  باسح  هب  هچنآ  نیب  نیا  رد 

يرتشیب مهس  دنک  یم  یعس  سک  ره  دنراد و  اوعد  دریم  یم  دراد  ای  هدرم  ایوگ  هک  مالسا )  ) ثاریم رـس  رب  اهتلم  نیا  .متفگ  ًالبق  هک 
.دنک یم  دیدهت  ار  یمالسا  گنهرف  هک  یمهم  رطخ  تسا  نیا  .ددرگ  وا  بیصن 
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نیا دـیاب  تسا  مالـسا  تما  تدـحو  ِلماع  نیرتگرزب  اـهتلم و  نیا  طاـبترا  هتـشر  نیرتیوق  مالـسا  یگنهرف  ثاریم  هک  یلاـح  رد  - 4
طخ اب  نابز و  هب  ارثکا  هک  یمالسا  صوصن  اب  اهناملسم  درک  یعس  درک و  ظفح  مالسا  ثاریم  ناونع  هب  تیفیک و  نیمه  اب  ار  ثاریم 

ار یمالسا  یبرع  طخ  متفگ  ًالبق  هک  روط  نامه  هدزرامعتسا  ناملـسم  ياهروشک  رد  هنافـسأتم  .دننکن  هطبار  عطق  هدش  هتـشون  یبرع 
عطق یلکب  مالسا  اب  اهتلم  نیا  طابترا  هتشر  ات  دندرک  لیدبت  هناگیب  نابز  هب  ار  یلحم  نابز  اهاج  زا  يرایسب  رد  ینیتال و  طخ  هب 
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ناـبز و هب  همه  زا  شیب  دـنراد ، گنجرـس  دوـخ  ناـبز  رد  یبرع  تاـملک  اـب  دـننز و  یم  ّتیلم  زا  مد  هک  ناـنآ  تسا  بـیجع  .دوـش 
؟ دنک لمح  هچ  رب  ار  یگناگود  نیا  دناد  یمن  ناسنا  دننک و  یم  لابقا  هناگیب  گنهرف 

یللمل نیب  ياهسنارفنک  رد  دنا  هداتفا  رود  نآرق  مالسا و  نابز  یبرع ، نابز  زا  هک  لاح ، نیمه  رد  نانآ ،

هلمح زا  لبق  ات  مالـسا  هیلوا  نورق  دننام  هک  یلاح  رد  دننیـشن ، یم  ثحب  هب  دـننک و  یم  رظن  لدابت  مه  اب  هسنارف  ای  یـسیلگنا  نابز  هب 
راصحنا نآ  زجب  رما  نیا  و  دشاب ، یمالـسا  ياهتلم  مهافت  میهفت و  هلیـسو  یبرع  نابز  ینعی  یمالـسا  كرتشم  نابز  تسا  مزال  لوغم 

یبرع گنهرف  ار  زیچ  همه  هک  تسا  اهبرع  یبلط 

.دنناوخ یم 

دوش یم  تفای  یناوارف  راثآ  رگید  ياهنابز  رد  اما  هدیدرگ  هضرع  یبرع  نابز  سابل  رد  ابلاغ  یمالـسا  گنهرف  هک  تسا  نآ  فاصنا 
ار همه  دنتسه و  یمالـسا  گنهرف  ءزج  دوخ  مالـسا ، زا  رثأت  اب  اهنابز  نیا  دوخ  هکلب  تسا  مالـسا  هدرتسگ  گنهرف  وزج  زین  اهنآ  هک 

.درک ظفح  دیاب 

نایاش رایسب  یمالسا  ندمت  گنهرف و  يدوبان  ای  ظفح  ظاحل  زا  دنرذگ ، یم  اهنآ  رانک  زا  اهناملـسم  یگداسب  یلیخ  هک  لیاسم  نیا 
یمن یقاب  یمالـسا » ندـمت  گنهرف و   » مان هب  يزیچ  رگید  میا ، هدرک  نونک  اـت  هک  نیا  اـمک  مینک  تلفغ  اـهنآ  زا  رگا  تسا و  هجوت 

.تسا هدوب  هتشذگ  هب  قلعتم  هک  يرما  یسررب  ناونع  هب  رگم  .مینک  اپب  هرگنک  نآ  يارب  مینیشنب و  ثحب  هب  نآ  هرابرد  هک  دنام 

یناوخ هضور  میـشاب  لفاغ  دـیابن  دراد  نایرج  تدـش  اب  کنیا  هک  یمالـسا  ندـمت  گنهرف و  ینونک  تارطخ  زا  هک  نآ  مالک  ناج 
ییاجب راک  يدودح  ات  دنچ  ره  تسا  هدش  مالسا  ندمت  گنهرف و  فعض  ثعاب  نآ  زج  ای  فوصت  ای  ننـست  هبلغ  هک  هتـشذگ  يارب 

دنک و یم  نشور  ار  قیاقح  زا  یلیخ  تسا و 

ناتساد دیامن و  لفاغ  دنک  یم  رب  ار  زیچ  همه  هشیر  هک  دوجوم  تارطخ  تافآ و  زا  ار  ام  دیابن  اما  دنریگ ، دنپ  اهنآ  زا  دیاب  اهناملسم 
.ددرگ رارکت  رگید  راب  کی  يونثم  تفرب » ربخ  تفرب و  رخ  »
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هّیملع هزوح  هجدوب  . 25

یم هنوگچ  هک  هدوب  حرطم  ثحب  نیا  بلط ، حالـصا  رکفنـشور و  زوسلد و  نایناحور  بالط و  الـضف و  دیتاسا و  نیب  رد  زاب  رید  زا 
هدوب اهنابز  درو  اهلاس  هک  تسا » یمظن  یب  رد  هزوح  مظن  : » فورعم زت  زا  درک و  رارقرب  طابـضنا  مظن و  هیملع ، ياـه  هزوح  رد  ناوت 

و تفای ؟ تاـجن  تسا ، هتفرگ  هیملع  ياـه  هزوح  رد  ار  یحالـصا  تکرح  هنوگ  ره  ولج  نیدـالوپ ، يراوید  نینهآ و  يّدـس  نوچ  و 
یملع و زکارم  نیا 

، مالسا میقتسم  هار  هب  ار  مالسلا ، مهیلع  نیرهاط  همئا  دیما  ياه  هطقن  يرفعج و  هّقح  فراعم  یمالسا و  مولع  ياههاگیاپ  یقیقحت و 
مظن و نیوکت ، ناـهج  تقلخ و  ملاـع  رـسارس  رد  هک  تفریذـپ  ناوت  یم  هنوگچ  دومن ؟ تیادـه  تسا ، طابـضنا  مظن و  رـسارس ، هک 

هیلک رد  و  . (1) رادقمب اندنع  یش ء  لک  دشاب : امرف  مکح  باسح 

، بیترت طابضنا ، قوقح ، تسایس و  تواضق و  ات  هتفرگ  تالماعم  تادابع و  زا  مالسا ، هیعیرشت  ماکحا 

: دـیامرف یم  هیـصوت  روـما  مظن  هب  ار  شنادـنزرف  دوـخ ، ّتیـصو  رد  مالـسلا ، هـیلع  یلع  .دروـخ و  یم  مـشچ  هـب  بـتارم  تاـجرد و 
«. مکرمأ مظن  هّللا و  يوقتب  مکیصوأ  »

کلاس دوش و  تیاعر  دیاب  سفن  یجیردت  لماکت  رد  صاخ  ماظن  اقیقد ، زین ، سفن  بیذهت  هّللا و  یلا  كولس  ریس  قالخا و  ملع  رد 
رد عیانـص ، نونف و  مولع و  رد  .دـسرب  بولطم  هجیتـن  هب  دوش و  لـئان  لـصو  ماـقم  هب  اـت  دور  ـالاب  هجرد  هب  هجرد  هّلپ و  هّلپ  هّللا ، یلا 

دیاب امتح  رشب ، عون  ینب  شرورپ  شزومآ و 

شزومآ و تعنـص و  راک و  عیرـشت و  نیوکت و  ناهج  رـسارس  رد  هصالخ  .دوش و  هتفرگ  رظن  رد  بتارم ، تاجرد و  دودح ، همانرب ،
دنوادخ هب  امیقتسم  هک  اج  نآ  ات  .دراد  دوجو  مظن  كولسو ، ریس  شهوژپ و 

مظن هجو  نسحا  هب  ار  عیرـشت  نیوکت و  ملاـع  هدومرف و  تیاـعر  هجو  نیرتهب  هب  ار  مظن  نیا  ملاـع ، تارذ  رد  دوش  یم  طوبرم  ملاـع 
یم لابند  ار  طابـضنا  مظن و  دوخ  ياهراک  رد  ناهج  ياملع  القع و  دراد ، طبر  لقاع  نّدـمتم و  رـشب  هب  هک  اج  نآ  اـت  و  تسا ، هداد 

لابند هب  رت  یلاع  هجیتن  رتهب ، ِمظن  دنراد : هدیقع  دننک و 
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اب دنناد و  یم  مظنمان  يزیر  همانرب  رد  ای  همانرب  تیاعر  مدع  زا  یشان  ار  نآ  اروف  دوش ، هدید  اهراک  رد  یـصقن  یللخ و  رگا  و  دراد ،
دوجو ءانثتـسا  دروم  کی  اهنت  یتسه ، ناهج  رد  طابـضنا  مظن و  همه  نیا  ربارب  رد  لاح ، .دنتـسه  هصیقن  نآ  عفر  ددصرد  مظن  داجیا 

ناهج و یـسایس  ياـهماظن  نیرتراوتـسا  هک  يا  هیملع  هزوح  يرآ ، تسا !» یمظن  یب  رد  نآ  مظن   » هک تسا  هیملع  هزوح  نآ  دراد و 
نوتس ساسا و  هدعاق و  يا ، هنماخ  هّللا  هیآ  ترـضح  يربهر ، ماقم  هتفگ  هب  تسا و  هداد  مالـسا  ناهج  لیوحت  ار  اهبالقنا  نیرتگرزب 

يزکرم زا  دیاب  مالسا ، ناهج  تسین و  رادرب  مظن  هاگیاج ، نیا  تسا ، یمالسا  بالقنا  یلصا 

: تفگ دنهاوخن  نادنر  ایآ  تسا ؟ یندرک  رواب  نخس  نیا  ایآ  دوش ! تیاده  طابضنا  یب  مظن و  یب 

شخب یتسه  زا  هتفایان  تاذ 

شخب یتسه  دوش  هک  دناوت  یک 

ییادج  » هب تبسن  دوخ  مهم  همان  تیصو  رد  هیلع ، یلاعت  هّللا  ناوضر  ماما ، ترضح  هک  روطنامه  ایآ 

کی تسا » یمظن  یب  رد  هزوح  مظن   » زت هک  درادن  لامتحا  تسا ، هدوب  هناگیب  ياقلا  بلطم  نیا  هک  دندرک  دزشوگ  تسایس » زا  نید 
ذوفن نینچ  هک  هیملع ، ياه  هزوح  نتفرگن  ناماس  ِتهج  رامعتـسا ، هتفای و  عویـش  ناگناگیب  ياـقلا  اـب  هک  دـشاب  رگید  ِیفارحنا  هطقن 

.دشاب هدرک  افیا  ار  شقن  نیا  دنراد ، ناناملسم  سوفن  رد  يزیگنا  تریح 

هناهب هب  یصاخشا  ای  یتلود  هک  هدش  هتفگ  یطیارش  رد  فرح ، نیا  میئوگب : دیاب  مینک  تحص  رب  لمح  ار  نخس  نیا  میهاوخب  رگا  و 
.دننک لدبم  ، ناج نودب  يدبلاک  حور و  یب  یتروص  هب  يوتحم و  یب  ای  دـنرادرب و  نایم  زا  ار  نآ  دـنا  هتـساوخ  هزوح ، هب  نداد  مظن 

يدودح ات  ناخاضر و  نارود  رد  املسم  هک  نیا  امک 

فیعـضت ددصرد  ای  دندرک و  فیعـضت  ای  دندرب و  نیب  زا  ای  ار  هیملع  ياه  هزوح  یقطنم ! رهاظ  هب  هئطوت  نیا  اب  اضردمحم  هرود  رد 
.دنتفاین قیفوت  قح  فطل  هب  اما  دندمآرب  اه  هزوح  ندرک  هضبق  ددص  رد  نید ، جیورت  هاپس  نومیمان  هدیدپ  اب  ریخا ، هرود  رد  .دندوب 

رانیمس هناتخبشوخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  بهذم ، سیئر  تلحر  درگلاس  رد  هیملع ، ياه  هزوح  خیرات  رد  راب  نّیلوا  يارب 
اهدومنهر ریاس  رد  و  تیناحور ، روشنم  رد  ماما ، مایپ  ندرک  هدایپ  تهج  ماما » نامرف  يارجا  یتامدـقم  عمجم  : » مان هب  هزوح  لـیاسم 

هسردم رد  مق ، رهش  رد  شیاهمایپ ، و 

بختنم ناگدنیامن  نیسردم ، هعماج  تکرش  اب  هتاکرب ، تماد  یناگیاپلگ ، یمظعلا  هّللا  هیآ  ترضح 

روط هب  اهناتسرهش ، ریاس  زاریـش و  ناهفـصا ، دهـشم ، مق ، زا  معا  نانآ ، ناگدنیامن  ای  روشک و  هیملع  ياه  هزوح  ناتـسرپرس  بالط ،
دروم ناونع  تحت 8  ار  هزوح  لـیاسم  نویـسیمک ، رد 8  رـصع ، حبـص و  یلاوتم ، زور  هس  یط  دـیدرگ و  رازگرب  یهوکـش  اب  رایـسب 

دیاب تسا و  ینالوط  نآ  حرش  هک  داد  رارق  یسررب 

هب تأیه  نآ  زا  بناج  نیا  درک و  تکرـش  رانیمـس  نیا  رد  سّدـقم  دهـشم  هیملع  هزوح  زا  یتأـیه  .دریگ  رارق  ثحب  دروم  هناگادـج 
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.دوب رابرپ  هدنزاس و  دیفمرایسب و  نآ  راک  هک  متفای  هار  هزوح  تاقیقحت  نویسیمک 

زا یکی  .دوـب  هدـننک  راودـیما  شخبرمث و  رایـسب  دـش ، هـتفگ  اـهنآ  یناـیاپ  شرازگ  رد  هـک  يروـط  هـب  زین ، اهنویـسیمک  رگید  راـک 
تاهج زا  ار  مهم  رما  نیا  هک  دوب  هزوح  يداصتقا  یلام و  روما  نویسیمک  اهنویسیمک ،
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باسح قیقد و  رایسب  هک  رانیمس ، همانرب  رد  ار  نآ  لیاسم  سوئر  هدنب  داد و  رارق  یگدیسر  دروم  فلتخم ،

ًالبق اما  .مدنام  ربخ  یب  نآ ، ياهثحب  فیک  ّمک و  زا  تاقیقحت ، نویـسیمک  رد  مئاد  روضح  رطاخ  هب  یلو  .مدید  دوب ، هدش  هیهت  هدـش 
رانیمـس رد  مدوب  لیام  میوگب : ار  تقیقح  ما و  هدرک  هئارا  ار  یحرط  هیعرـش ، ِتاـهوجو  ِصوصخ  رد  مرتحم ، نیلوؤسم  زا  یخرب  هب 
ناققحم زا  یکی  یلو  میامن ، عافد  اج  نآ  رد  دوخ ، حرط  زا  ات  موشب  يداصتقا  یلاـم و  روما  نویـسیمک  ناـمه  یهار  هزوح ، لـیاسم 

! درک فرحنم  تاقیقحت  نویسیمک  يوس  هب  ار  مهار  هزوح ،

لوبق هچ  دننادب و  تحلصم  هچ  ات  منک  یم  لابند  رت  حورشم  روط  هب  ار  حرط  نآ  هلاقم ، نیا  رد  کنیا 

.دیآ رظن  رد  هچ  دتفا و 

هیملع ياه  هزوح  تایح  نایرش  تاهوجو ،

، ناگیار روط  هب  هک  یتامدخ  زا  ّریخ و  مدرم  تاعربت  تاقافنا و  زا  هاگ ، هگ  هیملع ، ياه  هزوح  هچ  رگ 

اما دنرب ؛ یم  هدرب و  هرهب  یملع ، سرادم  يانب  رد  صوصخب  دنهد ، یم  هئارا  شیدناریخ  نینمؤم 

نامه تساهنآ ، تایح  نایرش  تقیقح ، رد  هک  هیملع ، ياه  هزوح  ِرمتسم  هجدوب ي  یلصا  هیامرس ي 

.دوش یم  تخادرپ  نانآ  ناگدنیامن  دیلقت و  عجارم  هب  نینمؤم  يوس  زا  هک  تسا  هیعرش » تاهوجو  »

مهس نآ ، زا  یمین  هعیـش ، نیب  روهـشم  هدیقع  قبط  هک  تسا  تراجت  دوس  بساکم و  حابرا  سمخ  زا  ترابع  اتدمع  تاهوجو ، نیا 
ماما ترضح  رگا  هک  ماما ، كرابم  مهس  رگید  مینو  تسا  تاداس 

، روطـس نیا  رد  هک  هتـشاد  يرگید  تشذگرـس  تبیغ ، رـصع  رد  اما  .دسرب  وا  هب  دیاب  دشاب ، رهاظ  فیرـشلا ، هجرف  هّللا  لجع  نامز ،
.دوش یم  دای  ارصتخم 

هک  ) ناشدـیلقت عجرم  ای  نیدـهتجم ، زا  یکی  نذا  هب  ار  تاداس  مهـس  اـبلاغ ، نینمؤم ، هک  هتفرگ  رارق  نآ  رب  ّتنـس  ریخا ، ياـهنرق  رد 
دنمتسم ریقف و  تاداس  هب  ناشدوخ  تسا ) یطایتحا  رما  کی  دوخ 

يو زا  ای  دهد و  یم  لیوحت  وا  هدنیامن  ای  دوخ و  دیلقت  دروم  دـهتجم  هب  یـسک  ره  ابلاغ  دـهتجم و  هب  ار  ماما  مهـس  اما  .دـنزادرپ  یم 
.دهدب ءاملع  زا  یصاخ  صخش  هب  ایو  دوخ  رهش  هیرق و  نکاس  بالط  رهش و  يوگ  هلأسم  ملاع و  هب  هک  دریگ  یم  نذا 

زا مادـک  ره  دـننک و  یم  هیملع  ياه  هزوح  هرادا  فرـص  ار  هوجو  نآ  هوجو ، ِعجرم  ِنیدـهتجم  هک  هتفرگ  رارق  نآ  رب  تنـس  مه  زاـب 
یمّسقُم یباتک و  یباسح و  يرتفد و  شیوخ ، تاناکما  روخ  رد  نانآ ،

نادـلقم تلق  ترثک و  هب  یگتـسب  نآ  رادـقم  هک  يرمتـسمو  هیرهـش  هزوح ، دـنچ  ای  کی  رد  دـنراد و  نارگید  زا  يادـج  لقتـسم و 
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ملع نابلاط  یگبلط  هنادهاز و  تشیعم  یگدـنز و  هب  یکمک  دوخ  مهـس  هب  هلیـسو  نیا  هب  دـنزادرپ و  یم  دراد ، مادـک  ره  ناعجارمو 
.دننک یم  یهلا 

قنور رازاب و  ِعضو  زا  یشان  انایحا  ِندیسر و  دوز  رید و  زا  یشان  هک  یتاناسون ، اب  اه  هیرهش  نیا 

همادا ناشتایح  رخآ  ات  تسا ، ماظع  عجارم  زا  کی  ره  ِنادلقم  يداصتقا  ّتیفیک  ّتیمک و  راک و  بسک و 
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نیبتاکلا و مارک  اب  يو  نوید  تابلاطم و  باسح  دوش و  یم  هتـسب  رتفد  باتک و  نیا  ابلاغ  عجرم ، نآ  تشذـگرد  درجم  هب  اـّما  .دراد 
صخش نیدلقم  هک  رگید ، نت  دنچ  فرط  زا  رتفد ، نآ  ياج  هب  یلو  .تسوا  نادیرم  نایفارطا و  ثاّرُو و  ِتقادص  فاصنا و  هب  هتـسب 

ینعی دننک ، یم  میسقت  ارهق  دوخ  نایم  ار  هتشذگرد 

نادهتجم زا  یکی  هب  يا  هدع  ره  رهـش ، ِناگربخ  تریـصب و  لها  نداد  رظن  ناشدوخ و  قیقحت  ربانب  هتـشذگرد ، ِدهتجم  نآ  نادـّلقم 
هدومن عوجر  دنا ، هتشاد  يرتشیب  سناش  تیعقوم و  يو  زا  سپ  هک  یفوتم ، دهتجم  لاس  نس و  مه  هرودمه و  نادهتجم  ایو  رت  ناوج 

، دراد لابند  هب  زین ، دوجوم  ياهتنـس  ربانب  ار ، تاهوجو  ِّتیعجرم  هک  دیلقت ، ّتیعجرم  ماقم  هب  هتفای  هار  نادـهتجم  نیا  فرط  زا  .دـنا 
هاگتـسد هیلمع و  هلاسر  نآ  هارمه  یمِّسقم و  یـشنم و  یباسح و  يرتفد و  ناـنآ ، زا  مادـک  ره  ون  زا  دوش و  یم  نهپ  يا  هزاـت  طاـسب 

دراو نانآ  .تسا  نیبتاکلا  مارک  تّمه  هب  هتسب  مه ، نآ  تفرشیپ  رگید  .دننک  یم  رارقرب  هیرهش  حالطـصا  هب  دنارتسگ و  یم  یتاغیلبت 
.دریگ یمن  ای  دریگ ، یم  ای  دنوش ، یم  دوگ  نیا 

، هرخالاب .ددرگ و  یم  ور  هبور  مئاد  ای  تقوم و  دوکر  هفقو و  اب  هدـش ، رارقرب  هزات  ياه  هیرهـش  نیا  ابلاغ ، ای  یهاگ و  رما ، زاـغآ  رد 
اب هدیـسرن ، يو  تسد  هب  مظنم  یهوـجو  هداـتفین و  اـج  زوـنه  هک  دـهتجم ، کـی  ِتیعجرم  يادـتبا  رد  اـه  هیرهـش  لـیبق  نیا  املـسم ،

.دوش یم  ور  هبور  ییاهلد  نوخ  یقیاضم و  تالاکشا و 

: تسا فورعم 

کچوک يزاریـش  يازریم  هب  فورعم   ] يزاریـش یقت  دمحم  ازریم  هّللا  هیآ  موحرم  هعیـش ، زرابم  گرزب و  عجرم  تشذگرد  زا  سپ  »
سیلگنا هب  گنج  نالعا  هک  وکابنت ،] نامرهق  گرزب ، يزاریش  يازریم  ربارب  رد 

موحرم یمظعلا  ّا  هیآ  نانآ ، زا  یکی  هک  دیدرگ  لَّوحم  نیدهتجم  زا  نت  دنچ  هب  دیلقت ، رما  .درک  نیمأت  ار  قارع  رهاظ  لالقتسا  داد و 
زا يریگولجو  هزوح  ظـفح  تهج  تشادـن ، طاـسب  رد  یهآ  هک  گرزب ، درم  نیا  .دوب  هماـقم ، هّللا  یلعا  یناهفـصا ، نسحلاوبا  دـیس 

(1)« .درک میسقت  بالط ، نیب  ار  نآ  لوپ  تخورف و  ار  دوخ  رقحم  ینوکسم  هناخ  اروف  نآ ، یگدیشاپ 

رد نم  هک  ینابر  ملاع  نآ  ِرگید  ناوارف  ياهتلصخ  لیاضف و  هفاضا  هب  راکتبا ، نسح  يراکادف و  نیمه 

.دوشب ریزارس  يو  فرط  هب  فارطا ، زا  تاهوجو  هک  دش  ثعاب  مدوب ، دهاش  کیدزن ، زا  وا  رمع  نایاپ  ياهلاس 

رد لاس 1375 ،) ات  يرمق ، يرجه  لاس 39  زا   ) لاس دودح 37  رد  ّربدم ، ریدم و  لیدب و  یب  هیقف  نیاو  دنمدرخ  شوهاب و  ربهر  نیا 
مامز یناخاضر ، یتنعل  تموکح  زا  یشان  ياهیراتفرگ  تالکـشم و  اب  هقباس و  یب  تردق  اب  ناریا ، مالـسا و  خیرات  راودا  نیرتکیرات 

اب زاغآ ، رد  ار  عیشت  ناهج  روما 

رد هنت و  کی  ابیرقت  رخاوا ، رد  و  امهماقم ، هّللا  یلعا  يرئاح ، هّللا  هیآ  ینیئان ، يازریم  هّللا  هیآ  لاثما : رگید ، رادـمان  نادـهتجم  دوجو 
.تفرگ تسد  هب  عیشت ، ناهج  ِدرف  هب  رصحنم  دیلقت  عجرم  عضوم 
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بالط نیب  ار  هجو  نآ  دوب ، هدرکن  هیهت  لزنم  زونه  اما  دوب ، هداد  وا  هب  يزاریش  يازریم  هک  ار  لزنم  دیرخ  هجو  رگید ، یتیاورب  و  - 1
.درک میسقت 
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.تسا هدنز  وا  دای  یملع ، ِلفاحم  رد  تساملع و  دزنابز  زونه  گرزب ، درم  نیا  ریذپان  ذوفن  عیسو و  ِتیعجرم  هرطاخ 

يو زا  سپ  هک  دوش : یم  هتفگ  بـالط  ِسلاـجم  رد  یخوش  حازم و  لـیبس  رب  یهاـگ  یناهفـصا ، هّللا  هیآ  هقباـس  یب  مادـقا  لاـبند  هب 
کلذ دندوب ، شود  هب  هناخ  رمع ، رخآ  ات  دنتفرگن و  شوغآ  رد  ار  دوصقم  دهاش  اّما  دـنداد ، تسد  زا  ار  دوخ  هناخ  مه  رگید  ناسک 

!! دناد يردنلق  دشارتب  رس  هک  ره  هن  ءاشی  نم  هیتوی  هّللا  لضف 

یهقف بتک  رد  يواتف  فالتخا 

دوخ دیلقت  عجرم  ای  دهتجم و  هب  ار  ماما  مهس  هک  هتفرگ  رارق  نیا  رب  ّتنس  میتفگ : هک  نیا  يراب ،

رصع رد  هک  نیا  اب  ماما  مهس  سمخ و  رما  هک  تسا  ّتلع  نآ  هب  .دنک  یم  هیملع  هزوح  هرادا  فرص  ار  هوجو  نآ  مه  وا  دنهد و  یم 
یم ار  قوقح  هک  دنتـشاد  هعیـش  نیب  رد  یناگدـنیامن  ـالکو و  مادـک  ره  .دوب و  ناـنآ  دوخ  اـب  امیقتـسم  مالـسلا ، مهیلع  همئا  روضح 

ات هدش و  عقاو  فالتخا  دروم  ادـیدش  هجرف ، هّللا  لجع  رـصع ، یلو  ترـضح  تبیغ  رـصع  رد  یلو  .دـندیناسر  یم  ماما  هب  دـنتفرگ و 
: دنک یم  حیرصت  فالتخا  نیا  هب  هعنقم ، رد  دیفم  خیش  .دوش  یم  هدید  نآ  هراب  رد  هیهقف  بتک  رد  لوق  هد  دودح 

«(1) .لاقم یلا  هیف  مهنم  قیرف  لک  بهذ  هبیغلادنع و  سمخلا  ثیدح  یف  انباحصا  فلتخا  دق  »

یضترم و دیس  تایرصان » ، » یسوط خیش  فالخ » ، » قودص خیش  عنقم » هیاده و  : » لیبق زا  ءامدق ، یهقف  نوتم  بتک و  زا  يرایسب  رد 
رصع رد  سمخ  مکح  ًالصا  اهنیا  ریغ  يو و  هیمامإ » تادرفنم  »

: رصع یلو  ترضح  عیقوت  مکح  هب  نیرخأتم ، امدق و  بتک  زا  یخرب  رد  .تسا  هدشن  حرط  تبیغ ،

یلإ ٍّلح  یف  هنم  اولعْجو  انتعیشل  حیبأ  دقف  سمُخلا  اّمَا  و  نارینلا ، لکأی  امناف  هَلَکأف ، ائیش  اهنم  َّلحتسا  نمف  انلاومأب  نوسبلتملااّمأ  و  »... 
(2) «. ثبختال مهتدالو و  بیطتل  انرمأ  ارهظی  نا 

هعیـش رب  نکاسم  رجاتم و  حکانم ، صوصخ  رد  ای  لاوما و  هیلک  رد  تبیغ ، رـصع  رد  ار ، مهـس  صوصخ  ای  قلطم ، روط  هب  ار  سمخ 
.دنا هدرک  لالح 

: دیوگ یم  هداد  حیجرت  ار  لوق  نیا  لاوقا ، لقن  نمض  رد  قئادح ، بحاص 

.(3)« هعیشلل مالسلا ، هیلع  هتصح  هحابإ  مهیلإ و  فانصألا  هّصح  فرص  »

: دیازفا یم  دعب 

رابخالل کلذ  نم  مالسلا  هیلع  مامإلاب  ّقلعتیام  هحابإ  حصالا  و  لاق : ثیح  كرادملا  یف  دّیسلا  رهاظ  وه  »

(4) «. هیلع هلادلا  هریثکلا 
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خیش تسا ، هدرک  حرط  تبیغ ، رصع  رد  ار  ماما  مهس  هلأسم  هک  هعیش  یهقف  نتم  نیرت  نهک  ارهاظ ،

ص:332

.285 نیسردم : هعماج  پاچ  هعنقملا ، - 1
.383 ج 6 : هعیشلا : لیاسو  - 2

.437 ج 12 : قئادحلا ، - 3

.442 ج 12 : قئادحلا ، - 4
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هب هاـگ  نآ  درادـهگن ، تاـیح  ماـیا  نیـسپاو  اـت  دـیاب  فلکم  درف  ار  سمخ  هک : تسا  هدـیقع  نیا  رب  يو  .تسا  ق )  . م 413 ه  ) دیفم
نوریب ار  نآ  ماما ، ات  دنک  نفد  ار  نآ  ای  دناسرب ، ماما  هب  ادـعب  وا  هک  دـهدب  یـسک  هب  ای  ماما ، هبار  نآ  ات  دـنک  تیـصو  ینیما  صخش 

: دیوگ یم  .دهدب  هعیش  يارقف  ای  ریقف و  تاداس  هبای  دروآ ،

هتبلا هک  درادن  دوجو  دشاب ، بجاو  نآ  هب  کسمت  اجتلا و  هک  یحیرـص  ظفل  هک : تسا  نیا  باب  نیا  رد  ام  باحـصا  فالتخا  ببس 
، یـسک لام  رد  فّرـصت  لقن ، لقع و  لیلد  ياضتقم  هب  هک  نیا  هفاـضا  هب  .تسا  هدوب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تنحم  تّدـش  مه  نآ  ببس 

.(1) تسین زیاج  وا  هزاجا  نودب 

: ناشیا نانخس  نتم  کنیا 

َیـشَخ نإف  رمألا  بحاصل  هلزع  يری  مهـضعب  ...لاقم  یلإ  قیرف  ّلک  بهذ  هبیغلا و  دـنع  سمخلا  ثیدـح  یف  انباحـصأ  فلتخا  دـق  »
هماـیق و كردا  نإ  ّمث  .مالـسلا  هیلع  مـالا  یلإ  ملـسی  یتـح  هتناـید  هلقع و  یف  هب  قثی  نم  یلإ  هب  یّـصو  هروـهظ  لـبق  توـملا  كارِدا 

«. مالسلا هیلع  نامزلا  مامإ  رهظی  نأ  یلا  طرشلا  اذه  یلع  ّمث  .هنایدلا  هقثلا و  یف  هماقم  موقی  نم  یلإ  هب  یّصوالا 

: دیوگ یم  لوق ، نیا  لقن  زا  دعب 

هیلإ ءاهتنالا  بجی  یّتح  هتبیغ  لبق  هیف  مسری  مل  هبحاـصل  بجو  ّقح  سمخلا  ّنـأل  .همدـقت  اـم  عیمج  نم  حـضوأ  يدـنع  لوقلا  اذـه  »
یتلا هاـکزلا  يرجم  کـلذ  يرجی  .هیلإ و  ّقحلاـب  لـقتنا  نم  دوجو  وأ  هیلإ  هلاـصیإ  نم  نّکمتلا  و  هباـیإ ، تقو  یلا  هیلع  هظفح  بجوف 
بجی كالمألا و  یف  فرصتلا  بسح  یلع  اهیف  فّرصتلا  ّلحی  اهطوقس و ال  کلذ  مدع  دنع  بجی  الف  اهّقحتـسم ، اهلولح  دنع  مدعی 

«. فانصألا نم  هاکزلا  لهأ  نم  اهّقحتسم  یلإ  اهلاصیإب  موقی  نم  یلإ  هیصولاوا  سفّنلاب  اهظفح 

: دیازفا یم  دعب 

رخآلا رطشلا  لَعَج  مامالل و  صلاخ  وه  يذلا  سمُخلا  رطش  یف  هانرکذ  ام  یلإ  ٌبهاذ  بهذ  نا  «و 

لب کلذ  یف  ّقحلا  هتباصإ  دعبی  مل  نآرقلا ، یف  ءاجام  یلع  مهنیکاسم  مهلیبس و  ءانبا  و  ملسو ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  ماتیال 
«. باوص یلع  ناک 

: دیوگ یم  اهفالتخا  نیا  شیادیپ  ّتلع  رد  سپس 

عضومل کلذ  مدع  امنا  ظافلألا و  حیرص  نم  هیلإ  اجُلی  ام  مدعل  بابلا  اذه  یف  انباحصأ  فلتخا  امنإ  »

ریغ یف  فرصتلا  رطَخ  یف  لوصألا  موزل  نم  رثألا  لقعلا و  یضتقمب  لیلدلا  هماقإ  عم  هنحملا  ظیلغت 

.(2)« قوقحلا ّدر  اهلهأل و  عئادولا  ظفح  کلاملا و  نذاب  ّالإ  كولمملا 

: دناد یم  زیاج  طایتحا  باب  زا  ار  نفد  ای  ندراذگ  تناما  هیاهن »  » باتک رد  ق )  . (م 460 ه یسوط خیش  دیفم ، خیش  زا  سپ 
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لک ّنأ  الإ  نّیعم  ُّصن  هیف  سیل  و  هیف ، انباحـصأ  لوق  فلتخا  دـقف  هبیغلا  لاح  یف  اهریغ  زونکلا و  یف  سامخألا  نم  هنوّقحتـسی  اـم  «و 
سمخلا مسقی  نا  بجی  موق  لاق  ...طایتحالا  هیضتقی  ًالوق  لاق  مهنم  دحاو 
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هیلع دمحم  لآ  ماتیأ  نم  هیّقحتـسم  یلع  قّرفت  رخألا  هثالثلاو  هتناماب  قثوی  نم  عدُوت  وأ  نفدـُت  مالـسلا ، هیلع  مامالل  هثالثف  ماسقأ  هتس 
.مهلیبس ءانبأ  مهنیکاسم و  مالسلا و 

رهاطب و سیل  اهقیرفت  اهضبقل و  ّیلوتملا  ناک  نا  رهاظ و  اهقحتسم  ماسقالا ، هثالثلا  هذه  ّنأل  هیلع  لمعلا  نوکی  نا  یغبنیام  نم  اذه  و 
اهرکذ مدقتملا  لاوقألا  یلع  لمع  طایتحالا و  لمعتـسا  اناسنا  ّنأ  ول  و  اهّقحتـسم ، یلإ  اهمیلـست  زوجی  هنا ال  هاکزلا  یف  لوقی  دـحا  ال 

(1) «. ...اموثأم نکی  مل  هیاصولاوا  نفدلا  نم 

هتـسناد طایتحا  لیلد  یلقن و  یلقع و  هلدا  بهذـم و  لوصا  ياضتقم  ار  هجو  نیمه  ریارـس ، باـتک  رد  ق )  . ه م 598 -   ) سیردا نبا 
.دنا هدومن  دامتعا  نآ ، رب  تعیرش  ذخأم  زا  ناثحاب  نالصحم و  باحصا و  ناققحم  هک  تسا 

، ماما كاردا  مدع  تروص  رد  دیوگ : یم  هک  تسا  یعیش  هیقف  نیلّوا  ارهاظ  ق )  . م 481 ه  ) جارب نبا 

تئارب رد  يوقا  هجو  نیا  دناسرب و  ماما  هب  ار  نآ  هک  دننک  تیصو  وا  هب  دنراپـسب و  بهذم  ياهقف »  » زا قوثو  دروم  درف  هب  ار  سمخ 
: تسا همذ 

نم یلإ  هثالث  اهنم  عفدـی  هانّیب و  ام  یلع  مهـسأ  هتـس  همـسقی  نأ  سمخلا  جارخإ  همزل  نمل  یغبنیف  اـبئاغ ، مالـسلا  هیلع  ناـک  ناـف  »... 
هیلع بجی  مالسلا و  هیلع  مامالل  رخُألا  هثالثلا  و  فلس ، امیف  هروکذملا  فانصألا  نم  هّقحتسی 

هتنامأ هنیدب و  قثوی  نم  یلإ  اهعفد  کلذ ، كردی  مل  نإ  و  هیلإ ، عفد  مالسلا  هیلع  مامالا  روهظ  كردأ  ناف  هتایح ، مایأ  اهب  ظفتحی  نأ 
(2) «. مامإلا یلإ  کلذ  عفدب  ّیصو  بهذملا و  ءاهقف  نم 

.تسا هتفرگ  قلعت  وا  هب  سمخ  هک  تسا  فلکم  صخش  فلتخم ، هوجو  نیا  رد  نآ  فرص  سمخ و  عفد  رشابم  لاوقا ، نیا  همه  رد 

ینابر ياهقف  زا  یضعب  هب  ار  سمخ  دیوگ  یم  هک  یهیقف  نیلّوا  میدرک ، عبتت  ام  هک  اج  نآ  ات  ارهاظ ،

: تسا هلیسو  باتک  رد  يرجه  مشش  نرق  دنمشناد  هزمح ، نبا  انامه  دشاب ، نیقحتسم  نایم  نآ  تمسق  یلوتم  يو  ات  دنهدب 

(3) «. ...لضفأ ناک  همسقلا  یلوتیل  نیناّیدلا  ءاهقفلا  ضعب  یلا  عفد  نإ  ...ابیاغ  مامالا  ناک  نا  »

هیلع ماما  هب  هک  دـننک  ّتیـصو  دـنراذگب و  تناما  هب  وا  دزن  هک  ناونع  نیا  هب  اـّما  دوب ، هدرب  ءاـهقف  زا  یماـن  مه  جارب  نبا  يو  زا  لـبق 
.دنک میسقت  ار  نآ  شدوخ  هک  نیا  هن  دناسرب ، مالسلا 

یکی هب  روضح و  تروص  رد  ماما ، هب  ار  نآ  هک  دوش  یم  هدید  یهقف  نوتم  رد  ترابع  نیا  دعب ، هب  یّلح  همالع  نامز  زا  نآ ، زا  سپ 
.تسین ندرک  نفد  ای  ندرک و  ّتیصو  ندراذگ و  تناما  زا  نخس  رگید  دناسرب و  فرصم  هب  ات  دنهدب  تبیغ  رصع  رد  وا  باون  زا 

ياهاج یقثولا و  هورعلا  کسمتسم  هیقفلا ، حابصم  ، (4) رهاوج لیبق : زا  نارخأتم  ِیهقف  ياهباتک  رد 
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رب ینبم  ایآ  .تسا  باب  هچ  زا  ار  سمخ  میسقت  هیقف ، يّدصت  هجو  هک  هدش  حرطم  ثحبم  نیا  رگید ،

مّیق بصن  دـننام : تسا ، يرورـض  هّیبسح  روما  باب  زا  ای  دـشاب ، هیقف  هقلطم  تیالو  تابثا  رب  فوقوم  ات  تسا  هماع  تباـین  تیـالو و 
؟ مادک چیه  ای  ماتیا و  يارب 

هب اّما  تسا ، مولعم  نآ  ِکلام  دنچ  ره  هک  دنناد  یم  کلاملا  لوهجم  لام  لیبق  زا  ار  سمخ  مه ، یخرب 

.دسرب عرِش  مکاح  هب  دیاب  دراد و  ار  کلاملا  لوهجم  لام  مکح  تسین ، وا  هب  یسرتسد  هک  نیا  ظاحل 

: دنیوگ یم  نیرخأتم  زا  نیققحم  هرخالاب 

نانآ هب  فّلکم  دوخ  ای  و  دهد ، یم  نانآ  هب  ار  تاداس  مهس  دریگ ، یم  ار  سمخ  طئارشلا ، عماج  هیقف  »

هیلع ماما  تیاضر  دروم  دـنک  زارحا  هک  دـنک  یم  فرـصم  یهار  رد  ار  ماما  مهـس  هیقف  .طایتحا و  باـب  زا  هیقف ، نذا  اـب  دزادرپ ، یم 
« .تسا مالسلا 

: دنیوگ یم  یّتح 

«. دنک فرصم  هار  نامه  رد  ار  نآ  دناوت  یم  دنکب ، یتیاضر  نینچ  زارحا  رگا  کلام ، دوخ  »

دیس هّللا  هیآ  موحرم  ارهاظ ، هک ، نیا  ات  .دوب  طئارشلا  عماج  هیقف  زا  نخس  طقف  رخاوا ، نیا  ات 

، موحرم نآ  ّتیعجرم  .دومرف  حرطم  دیلقت  عجرم  هب  ار  ماما  مهس  تخادرپ  طایتحا ، باب  زا  هک  دوب  یسک  نیلوا  یناهفصا ، نسحلاوبا 
لاسرا زا  درک  یم  یعس  هک  دوب  ناخاضر  یمالسا  دض  تموکح  اب  نامزمه 

هب هوجو  لاـسرا  زا  رگید ؛ ياـهاج  دـنه و  رد  مه ، سیلگنا  راوخناـهج  تموکح  .دـیامن  يریگولج  فرـشا  فجن  هب  هیعرـش  هوـجو 
.دش یم  عنام  فرشا ، فجن 

لالحنا زا  هلیسو  نیا  هب  ات  دوب  هدش  یناهفصا  موحرم  ِیطایتحا  ياوتف  نانچ  ثعاب  رما  نیمه  دیاش 

.دش دوش و  عنام  فجن  هزوح 

: دومرف هلیسولاریرحت  رد  رادیاپ ) شهار   ) ماما ترضح  یناهفصا ، هّللا  هیآ  موحرم  زا  سپ 

(1) «. هرظن قبط  یلع  لمعی  وا  افیک  اّمک و  هدَّلقم  دنع  فرصملا  وه  هدنع  فرصملا  ناک  اذا  الإ  دِّلقی  نم  ریغ  یلإ  هعفد  لکشی  «و 

ِدیلقت عجرم  ِدهتجم  رظن  قبط  رب  دیاب  هک  تسا  فرصم  هب  ماما  رظن  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هلمج  نیا  زا 
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.درادن ّتیلخدم  مه  وا  نذا  تسین و  وا  يالکو  زا  یکی  هب  ای  يو  هب  ندناسر  رد  مازلا  و  دشاب ، یسک  ره 

لیلد تسا و  ثداح  ّتنس  کی  افرص  هیملع ، ياه  هزوح  هرادا  رد  يو  طسوت  نآ  فرـص  لداع و  دهتجم  هب  هوجو  لیوحت  ام  رظن  هب 
هلأسم ای  ماما و  تیاضر  هب  ملع  نآ ، هدمع  لیلد  .درادن  یعطق  حیرص و 

ًالمع هک  یهیقف  ایآ  دراد ، ریثأت  رما ، نیا  رد  هیقف  تیـالو  رگا  هک  دـیآ  یم  شیپ  ثحب  نیا  تسا ، نینچ  هک  لاـح.تسا  هیقف  تیـالو 
، دـیلقت عجرم  رب  یّتح  ءاـهقف ، رگید  رب  دـنا ، هتخانـش  دوخ  ربهر  و  هیقف » ّیلو   » ناونع هب  ار  وا  مدرم  تسا و  تیـالو  لاـمِعا  يّدـصتم 

؟ دشاب یمن  هوجو  فرصم  رد  يو ، تراظن  رد  طایتحا  لقاال  و  درادن ، تیولوا  تسین و  مدقم 

ص:335

.366 ج 1 : هلیسولا : ریرحت  - 1
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زا یعرـش  ياـهتایلام  لاوـما و  ریاـس  جارخ و  تاوـکز و  عـمج  .دوـش  هرادا  دـیاب  وا  رظن  ریز  نیملـسم  لاـملا  تیب  هـک  مـیناد  یم  اـم 
.تسوا تارایتخا 

زا ناوت  یم  هک  تسوا  روضح  لاح  رد  مالسلا ، هیلع  ماما  صخش  هب  قلعتم  هکلب  تسین ، نیملسم  لاملا  تیب  ءزج  دنچ  ره  ماما ، مهس 
ماما لاملا  تیب  نآ  زا  دارم  هک  هدمآ  لاملا » تیب   » هملک سمخ ، دروم  رد  تایاور ، زا  یخرب  رد  و  درک ، ریبعت  ماما  لاملا  تیب  هب  نآ 

رد ماما ، نیـشناج  اریز  تسا ، ماما  ِلاملا  تیب  هرادا  هب  یلوا  يربهر ، تیالو و  يّدصتم  دیلا و  طوسبم  هیقف ، ّیلو  لاح ، ره  رد  .تسا 
.تسوا هب  هلوحم  فیاظو  هیلک 

هب هک  ماما ، زا  هدنام  یقاب  لاوما  اذـهل  و  يو ، یـصخش  لام  هن  تسوا ، ِتماما  بصنم  قح  ماما ، مهـس  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هّجوت  اب 
ار هتکن  نیا  دیاب  تشذـگ ، هچنآ  هب  .وا  یعرـش  ثارو  هب  هن  دـسر ، یم  وا  زا  دـعب  ماما  هب  تسا ، هدـمآ  درگ  وا  دزن  ماما  مهـس  ناونع 
مئانغ و سمخ  نیب  هک  درادن  دوجو  یلیلد  تسا و  نیملسم  رما  ّیلو  اب  متح ، روط  هب  تبیغ ، رصع  رد  مئانغ ، سمخ  رایتخا  هک  دوزفا 

، بساکم سمخ 

.دشاب قرف 

فرصم هب  يارب  نارگید  زا  تسا  یلوا  وا ، املسم ، هیقف ، کی  رب  تیالو  رارقتـسا  زا  سپ  هیقف  هماع  تیالو  ساسا  رب  هک  نیا  هصالخ 
.تسا هدیدرگ  يزیر  یپ  اهطایتحا  همه  تیاعر  تاهج و  همه  هب  هّجوت  اب  ام ، حرط  ساسا ، نیمه  رب  .لاوما  لیبق  نیا  ندناسر 

.میزادنیب رضاح  لاح  رد  هوجو  فرصم  تیفیک  هب  يرظن  تسا  مزال  نآ ، ندرک  ناونع  زا  شیپ  اّما 

رضاح لاح  رد  ماما  مهسو  هیعرش  هوجو  عضو 

، ابلاغ ار ، تاداس  مهس  تسا ، هتفرگ  ّقلعت  نانآ  هب  سمخ  ماما و  مهس  هک  یمدرم  میناد : یم  همه 

.دنزادرپ یم  ریقف  تاداس  هب  ناشدوخ  دیلقت  عجرم  ای  دهتجم و  نذا  اب  طایتحا ، باب  زا  یهاگ  ناشدوخ و 

تـسد هب  ار  نآ  امیقتـسم  دارفا ، ابلاغ ، .دنهد  یم  رارق  دهتجم  رایتخا  رد  ماما ، مهـس  تاداس و  مهـس  زا  معا  ار ، سمخ  همه  یهاگ  و 
.دنهد یم  دراد ، دیلقت  عجرم  زا  هوجو  ذخا  هزاجا  هک  رهـش ، ياملع  زا  یکی  هب  مه  یهاگ  .دـنناسر  یم  وا  يالکو  ای  دـیلقت و  عجرم 

رد ماما ، مهس  هک  تسین  یکش  .دوش  یم  هیملع  ياه  هزوح  فرص  نانآ ، يالکو  ای  عجارم و  طسوت  ماجنارـس  هوجو ، هدمع  هرخالاب 
صخش قح  رضاح ، لاح 

لاوما دنک و  یم  راتفر  لدع  هب  تیعر  نیب  رد  روهظ ، ماگنه  هک : تسا  هدـمآ  ترـضح  نآ  هریـس  رد  .تسا  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما 
میـسقت رد  عجارم  زا  یخرب  هک  درک  رواب  ناوت  یم  روطچ  لاح  هیوّسلاـب .» میـسْقَت  هیعّرلا و  یف  لدـعَی   » دـنک یم  میـسقت  هیوّسلاـب  ار ،

؟ دشاب عضو  نیا  هب  یضار  نامز ، ماما  دنرادب و  اور  ضیعبت  ماما ، مهس 

نآ ناوت  یم  ای  دنهدب ، نانآ  همه  هب  دوش و  میسقت  هیوّسلاب  نیقحتـسم  نایم  دیاب  ایآ  هک : تسا  حرطم  هقف  رد  سمخ ، دروم  رد  اقافتا 
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؟ درک میسقت  همه  نایم  توافت  اب  ای  داد و  نیّقحتسم  زا  یضعب  هب  ار 

ص:336

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 606 

http://www.ghaemiyeh.com


ناج و ظفح  یهاگ  هک  میتسین  رکنم  .دوش  ادیپ  توافت  اب  میسقت  يارب  یعطق  بجوم  رگم  تسا ، هیوّسلاب  میـسقت  رد  طایتحا  املـسم ،
تالیکشت لزنم و  هرادا  ای  اناوت و  سردم  کی  ای  یمان  هیقف  کی  يوربآ 

بلطم و نیا  .دـنهدب  مهـس  هبلط ، کی  ّدـح  رد  ار  وا  دـیابن  دراد و  يرتشیب  لام  فرـص  هب  زاین  رهـش ، کی  رد  ردـتقم  ِیناحور  کی 
یتفایرد هوجو  زا  زرم ، ّدح و  نودب  هک  یناسک  دنتـسه  .دشاب  يدودح  ّدح و  نآ  يارب  دـیاب  هرخالاب  یلو  میریذـپ ، یم  ار  نآ  لاثما 

.دنشاب یم  لطعم  یگدنز  تایرورض  يارب  هک  دنتسه  یملع  لها  بالط و  هک  یلاح  رد  دننک ، یم  هدافتسا  یصخش  فراصم  رد 

هک یتهاجو  و  دوخ ، یلام  تاناکما  اب  ملاع  کی  اسب  هچ  .دروآ  یم  شیپ  يرگید  لکـشم  دوخ  هوجو ، ذخا  زکارم  ددعت  لالقتـسا و 
یلاح رد  دنک ، فرـص  هینیـسح  ای  دجـسم ، کی  نتخاس  رد  ار  هوجو  زا  ناموت  اهنویلیم  دناد  یم  حالـص  هدرک ، بسک  مدرم  نیب  رد 

ياهرهش رد  ای  رهش ، نامه  رد  هبلط  اهدص  هک 

.درادن لیلدو  دهاش  رکذ  هب  زاین  تسا و  عوقو  لاح  رد  امئاد  رما  نیا  .دنراد  هوجو  نآ  هب  مربم  زاین  رگید ،

هوجو قودنص  كرتشم و  باسح  حرط 

، مینک ادیپ  ییاهر  هوجو ، دروم  رد  هدشن  دای  اهدص  هدش و  دای  ياهیناماسبان  زا  هک  نآ  يارب  لاح 

رگا .صاخ  طیارش  اب  تسا ، تاهوجو  قودنص  لیکشت  باسح و  ندرک  زاب  هب  رصحنم  هراچ  هار  ارهاظ ،

تموکح نآ  ياـج  هب  میدرک و  ّلـح  ار  یتوغاـط  تموـکح  ینعی  یـسایس ، یعاـمتجا و  لکـشم  نیرتـگرزب  یمالـسا ، ناریا  رد  اـم 
ینعی تسا ، هزوح  تایح  نایرش  هک  هیملع  ياه  هزوح  یساسا  لکشم  میناوتن  ارچ  میدومن ، رقتسم  هیقف  تیالو  ساسا  رب  ار  یمالـسا 

؟ مینک ّلح  ار  تاهوجو 

رکفنشور و لداع و  دهتجم  اههد  دوجو  اب  هزوح  تیریدم  ناگربخ و  سلجم  نیسردم ، هعماج  رگم 

شـشوپ ریز  هتبلا  .دنـشابن  تاهوجو  تخادرپ  ذـخا و  يدـصتم  هک  دـنراد  یبیع  هچ  نانآ ، نیب  رد  یقتم  دـهاز و  زرابم و  راکادـف و 
.دیلقت عجارم  تراظن  هیقف و  تیالو 

هک دـندرک  داـمتعا  دـنا و  هتفریذـپ  ار  نآ  مه  مدرم  دـننیزگرب و  ار  هیقف  یلو  دنتـشاد ، قح  ناـگربخ  سلجم  رد  تما ، ناـگربخ  رگا 
لغاش نیدهتجمو  نیـسردم  هعماج  زا  نانآ  دننام  یناسک  ای  دارفا و  نیمه  ارچ  دنهدب ، سلجم  نیا  تسد  هب  ار  ناشروشک  تاردـقم 

؟ دنریگب هدهع  هب  هیملع ، هزوح  هرادا  هار  رد  ار  اهنآ  فرـص  دننک و  بلج  هوجو  صوصخ  رد  ار  مدرم  دامتعا  دـنناوتن  اه ، هزوح  رد 
تاهوجو ایآ 

نیا زا  ار  اه  هزوح  و  مالسلا ، هیلع  ماما  مهـس  فرـص  ذخا و  دنک و  طایتحا  دهاوخب  یـسک  رگا  املـسم  تسا ؟ رتمهم  روشک  روما  زا 
، درادرب ماگ  وا  لاوما  رد  فرـصت  تیفیک  هب  مالـسلا ، هیلع  ماما  تیاضر  هب  رتشیب  نانیمطا  اب  و  دهد ، تاجن  یناماسبان  جرم و  جره و 

.تسا یلوا  دراد ، نایرج  نونکا  مه  هچنآ  زا  دوش ، یم  حرطم  اج  نیا  رد  هچنآ 
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هب یقودنـص  هک  تسا  نآ  ناگربخ  سلجم  هریدم  تئیه  گرزب و  ياملع  ناسردـم و  ماظع و  عجارم  بالقنا ، مظعم  ربهر  زا  اضاقت 
و دنهد ، لیکشت  نیعم ، یکناب  باسح  اب  تاهوجو ، قودنص  مان 
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ریز ار  نآ  ماظع  عجارم  بالط و  ناگربخ و  سلجم  هریدم  تأیه  نیسردم و  هعماج  ناگدنیامن  يربهر ، هدنیامن  زا  لکشتم  یعمجم 
اب مدرم ، اـت  دـنناسرب ، ناناملـسم  عـالطا  هب  ار  یکناـب  باـسح  قودنـص و  نییعت  عـمجم و  نیا  لیکـشت  رتدوز ، هـچ  ره  دریگب و  رظن 

تخادرپ نارگید  نیـسردم و  بالط و  هب  یـصاخ ، تاررقم  تیاعر  اـب  هاـگنآ  دـننک و  زیراو  نآ  هب  ار  دوخ  هوجو  رطاـخ ، ناـنیمطا 
همه ناملسم  مدرم  لابقتسا  دروم  تسا و  طایتحا  قباطم  نامز و  ماما  لوسر و  ادخ و  تیاضر  دروم  متح  روط  هب  هک  ددرگ 

.دوب دهاوخ 

بالط نیسردم و  ماظع و  عجارم  زا  معا  حرط ، نیا  نیفلاخمو  نیقفاوم  دراد ، اعدعتسا  نایاپ ، رد 

هّلجم نیمه  رد  دـیآ ، لـمع  هب  نآ  رد  تسا  هتـسیاش  هک  ییاهلیدـعت  نآ و  يارجا  تیفیک  حرط و  نیا  هـب  تبـسن  ار  دوـخ  رظن  زیزع ،
زاب ار  نوتـس  نیا  دـنرذگن و  نآ  زا  توافت  یب  یفاک ، یفاو و  دـهاوش  رکذ  اب  ناهرب و  لیلد و  اـب  هتبلا  .دـنیامن  مـالعا  هزوح ) هّلجم  )

ینید و تالکـشم  زا  یکی  ثـحبم ، نـیا  حرط  اـب  (1) و  دنراد زاربا  ار  دوخ  رظن  زین ، رگید  نارظن  بحاـص  درادـن  یعناـم  .دـنارذگب 
.دنیامن ّلح  ار  یعامتجا 

نادنمشناد زین  ًالبق  مشاب و  یمن  حرط  نیا  لصا  رکتبم  بناج ، نیا  هک  تسا  بسانم  زین  هتکن  نیا  رکذ 

« تیناحور تیعجرم و  : » باتک رد  ار  نآ  هنومن  دنا و  هدرک  رظن  راهظا  صوصخ ، نیا  رد  یناحور  گرزب 

.دید ناوت  یم  نارگید  و  امهیلع ، هّللا  ناوضر  یتشهب ، رتکد  داتسا  يرهطم و  دیهش  داتسا  ملق  هب 

تلحر زا  سپ  دوب ، دزنابز ، اوقت  دهز و  رد  هک  يدورهاش ، یمظعلا  هّللا  هیآ  موحرم  رتالاب ، همه  زا 

رد ار  هوجو  دیلقت ، عجارم  همه  درک : داهنشیپ  فرشا ، فجن  رد  دوخ  تیعجرم  زاغآ  رد  یناهفصا ، نسحلاوبا  دیـس  یمظعلا  هّللا  هیآ 
تلاخد هوجو ، رما  رد  ناشدوخ  رگید  دنریگب و  سامت  زکرم  نامه  اب  نیدلقم  دـننک  مالعا  دنراپـسب و  ینیما  درف  دزن  ای  یقودـنص و 

یسک زا  و  تشاد ، يراشفاپ  دوخ ، حرط  رب  یتدم  ات  مدینش ، عقوم  نآ  رد  هک  يروط  هب  يدورهاش ، هّللا  هیآ  موحرم  .دنیامنن  میقتـسم 
، درک یمن  لوبق  هوجو 

هّللا ناوضر  .تخادرپ  هوجو  رد  فرـصت  لخد و  هب  ییاهنت  هب  همه  دـننام  زین  وا  دـندرکن ، لـمع  نآ  هب  نارگید  هک  نیا  زا  سپ  یلو 
.نیینّابرلا ءاملعلا  عیمج  یلع  هیلع و 
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هلجم رد  رظنراهظا  کی  تاعالطا و  رد  هلاقم  دنچ  نآ  دییأت  رد  هزوح  هلجم  رد  تاعالطا و  همانزور  ود  هلاقم  نیا  راشتنا  زا  سپ  - 1
.دیدرگ رشتنم  هزوح 
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نمؤم و مدرم  هدوت  نیب  رد  هیملع و  ياـه  هزوح  رد  ّتیعجرم ، ثحب  ًـالومعم  هعیـش ، گرزب  عجارم  زا  یکی  تلحر  تشذـگرد و  اـب 
یلک و ثحب  زا  دوصقم  یقادـصم  یئزج و  یلک و  اـی  يورغـص ، يوربک و  دوش : یم  حرطم  هنوگ  ود  هب  نید ، هب  دـهعتم  ناملـسم و 

نیب رد  عجرم  تلزنم  ماقم و  هب  عجار  ثحب  يوربک ،

.تسا وا  بصانم  فیاظو و  یهاگ  عجرم و  طیارش  هعیش ،

، یقادـصم یئزج و  ثحب  زا  دارم  اـما  دوـش ، یم  حرطم  یملع ، تـالاقم  اهینارنخـس و  رد  هیملع و  ياـه  هزوـح  رد  اـبلاغ  ثحب ، نـیا 
لحار عجرم  نآ  زا  سپ  عجارم  ای  عجرم  هرابرد  وگتفگ  قیقحت و  وجتسج و 

اهثحب نیا  یهاگ  دوش و  یم  حرطم  مدرم ، هدوت  نایم  رازاب و  رد  مه  و  هیملع ، ياـه  هزوح  اـملع و  ناـیم  رد  مه  ثحب ، نیا  هک  تسا 
صیخشت رد  قادصم و  رد  ثحب  .دراد  همادا  یتدم  ات  تسا و  غاد  رایسب 

سیئر رادمچرپ و  اصخـشم  دنا و  هدوب  وا  دّلقم  مدرم  تیرثکا  ای  مامت  هک  گرزب  عجرم  کی  زا  سپ  یهاگ  دراد ، تلاح  ود  عجرم ،
م  ) نسح دـمحم  ازریم  گرزب  يزاریـش  يازریم  ق.ه ،) م1281-1214  ) يراصنا یضترم  خیـش  دننام  دوش : یم  هدرمـش  هعیـش  هفیاط 
-1270  ) یقت دمحم  ازریم  کچوک  يزاریـش  يازریم  ق.ه ) م 1337-1247  ) ییابطابط يدزی  مظاک  دمحم  دیـس  ق.ه ،) 1312-1235

(، ق.ه م 1380  ) يدرجورب هّللا  هیآ  ق.ه ،) م 1365  ) یناهفصا نسحلاوبا  دیس  ق.ه ،) 1337

.نیعمجا مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  یکارا  هّللا  هیآ  یناگیاپلگ و  هّللا  هیآ  نانآ  زا  سپ  یئوخ و  هّللا  هیآ  ینیمخ و  ماما  ترضح 

هدـیدرگ و تیعجرم  رما  ثراو  دوخ ، هقبط  مه  رـصع و  مه  رگید  عجارم  زا  سپ  هتـشذگ  رد  عجرم  هک  تسا  یماـگنه ، تلاـح  نیا 
هتفاین یترهـش  زونه  هک  يرتناوج  ياهقف  ینعی  دـسر ، یم  دـعب  هقبط  عجارم  هب  تبون  ارهق  تروص  نیا  رد  هک  تسا ، دوخ  لسن  نایاپ 

، ناشیا نادرگاش  بالط و  املع و  زجب  دنا و 

.تسا هدمآ  شیپ  یکارا  یمظعلا  هّللا  هیآ  تلحر  زا  سپ  هک  ینونک  تیعضو  دننام  دسانش ، یمنار  نانآ  یسک 
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زا یتعامج  ره  هدینـش و  ار  اهنآ  مان  مدرم  دنراد ، دوجو  رـصع ، مه  هقبط و  مه  عجارم  زا  نت  دنچ  هک  تسا  یماگنه  مود ، تلاح  اما 
کی زا  رخأتم  هقبط  رد  ًالومعم  عجارم ، نیا  .دـنوش  یم  هتخانـش  دـیلقت  عجارم  ناونع  هب  ناـنآ  همه  دـننک و  یم  دـیلقت  اـهنآ  زا  یکی 

ترهش مه ، ضرع  رد  دنتسه و  گرزب  عجرم 

هدع مان  گرزب  يزاریش  يازریم  زا  سپ  ًالثم  .تسا  رت  ینالوط  رتداح و  عجرم  باختنا  يارب  تلاح  نیا  رد  اهثحب  ارهق  هک  .دنبای  یم 
موحرم ماظع : تایآ  داتفا : اهنابز  رس  رب  يو  نادرگاش  زا  يا 

(، ق.ه 1338-1270) يزاریـــــــش یقتدــــــمحم  ازریم  ق.ه ،) 1338-1258) ردــــص لیعامـــــسادیس  ق.ه ،) 1322-1248) ینایبرش
هدـمع تـیعجرم  هـتبلا  هـک  ق.ه ) 1339-1266) یناهفـصا تعیرـش  ق.ه ،) 1329-1255) یناـسارخ دـنوخآ  يدزی ، مظاکدـمحمدیس 

یناسارخ دنوخآ  يدزی و  مظاکدیس  رد  ماجنارس 

.دیسر یناهفصا  تعیرش  کچوک و  يزاریش  يازریم  هب  تبون  ادعب  دیدرگ و  زکرمتم 

یم رکذ  یتاـحَّجرم  مادـک  ره  يارب  نف  لـها  دـش و  حرطم  تیعجرم  ناوـنع  هب  ناـگرزب  نـیا  یماـسا  گرزب ، يازریم  توـف  زا  سپ 
.دندرک

هدرک كرد  یمک  مه  ار  يراـصنا  خیـش  یخرب  و  وا ، نارـصاعم  يزاریـش و  يازریم  نادرگاـش  اـبلاغ  هک  هقبط  نیا  زا  سپ  نـینچمه 
نادرگاش دـنچ  ره  دـندوب ، هتخومآ  ملع  ناگرزب  نیا  همه  زا  اـبلاغ  دـندوب و  ناـنآ  نادرگاـش  هک  دیـسر  دـعب  هقبط  هب  تبون  دـندوب ،

ماجنارس نانآ  .دشاب  هدربن  هرهب  دنوخآ  سرد  زا  هک  دش  یم  تفای  نامز  نیا  رد  يدهتجم  رتمک  دنتشاد و  تیرثکا  یناسارخ  دنوخآ 
يزاریش يازریم  درگ  همه 

.دندوب هدناوخن  سرد  وا  دزن  دنچ  ره  دومرف ، یفرعم  دهتجم  ناونع  هبار  نانآ  زا  يا  هدع  وا  دندش و  عمج  البرک ، نکاس  کچوک 

همه رب  مدقم  هقبط  ظاحل  زا  هک  ( ) ق.ه (م1355 ینیئان نیسحدمحمازریم  ماظع  تایآ  زا  دندوب  ترابع  هقبط  نیا  زا  عجارم  نیرتفورعم 
دنوـخآ ياتفتـسا  هسلج  ناـمزالم  زا  دـمآ و  یم  رامـش  هـب  یکراـشف  یناهفـصا  دـمحم  دیـس  گرزب و  يازریم  نادرگاـش  زا  دوـب و 

نسحلاوبا دیس  دوب ) یناسارخ 

ازریم جاح  ق.ه ،) م 1355  ) مق هیملع  هزوح  سسؤم  يدزی ، يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  یناهفصا ،

.رگید یخرب  يدرجورب و  نیسح  اقآ  جاح  ق.ه ،) م 1366  ) یمق نیسح  اقآ  جاح  گرزب ، يازریم  دنزرف  يزاریش  ياقآ  یلع 

زا سپ  دش و  لک  عجرم  ابیرقت  قه ) م1365  ) یناهفصا نسحلاوبا  دیـس  موحرم  يرئاح ، موحرم  ینیئان و  يازریم  زا  سپ  هقبط  نیا  زا 
تیعجرم رتشیب  یناهفصا  موحرم  نارود  زا  هدنام  یقاب  نارـصاعم  زا  نت  ود  ًهدمع  اما  داتفا  اهنابز  رـس  رب  دعب  هقبط  زا  يا  هدع  مان  يو 

دننام دنتشاد ، ینادلقم  مه  هدع  نآ  دنچ  ره  ق.ه ) م1380  ) يدرجورب موحرم  تشذگرد و  هام  دنچ  زا  سپ  هک  یمق  موحرم  دـنتفای :
ماظع تایآ 

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 611 

http://www.ghaemiyeh.com


تایآ و  ق ،)  . م 1273 ه  ) ردص نیدلاردص  دیس  ق ،)  . م 1371 ه  ) يراسناوخ یقتدمحم  دیس  ق.ه ،) م1372  ) تجح دمحم  دیس  مق :
ازریم ق.ه ،) م1382  ) يزاریش يداهلادبع  دیس  ق.ه ،) م1395  ) يدورهاش دومحم  دیس  ق.ه ،) م1390  ) میکح نسحمدیس  فجن : ماظع 

دمحم دیس  البرک ، نکاس  يزاریش  يدهم 
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نارهت و نکاس  يراسناوخ  دمحا  دیس  هّللا  هیآ  یناگیاپلگ ، هّللا  هیآ  ینیمخ ، ماما  یئوخ ، هّللا  هیآ  ادعب  دهـشم و  نکاس  ینالیم  يداه 
.فجن رد  يراوزبس  هّللا  هیآ  یکارا و  هّللا  هیآ 

يازریم موحرم  دزن  ًهدـمع  اـما  دـندوب  هدرک  كرد  مه  ار  يو  نارـصاعم  یناـسارخ و  دـنوخآ  موحرم  سرد  ناـگرزب ، نیا  زا  یخرب 
و یناپمک )  ) هب فورعم  یناهفـصا ، نیـسح  دمحم  خیـش  یقارع و  يایـض  اقآ  یناهفـصا ، نسحلاوبا  دیـس  يرئاح ، خیـش  جاح  ینیئان ،

مق عجارم  زا  یخرب  .دندوب  هدناوخ  سرد  نارگید 

.دندوب يرئاح  میرکلادبع  خیش  درگاش  ارصحنم 

هّللا هیآ  زا  سپ  تیعجرم  هب  عجار  ثحب ، نیا  ناـیاپ  رد  اـم  و  نونک ، اـت  يراـصنا  خیـش  زا  سپ  ریخا  ِنرق  رد  تیعجرم  ریـس  دوـب  نیا 
.تفگ میهاوخ  نخس  تیعجرم ، ياهرایعم  یکارا و 

یلک يوربک و  ثحب 

یقتا تیملعا و  طیارش  رد  یهاگ  اوقت و  تلادع و  تهاقف ، لیبق  زا  عجرم  طیارش  تافـص و  فارطا  رد  ًالومعم  یلک  ياهثحب  هچرگ 
یم حیجرت  اما  دوش ، یم  حرطم  ندوب ، دهاجم  عاجش و  ربدم و  لیبق  زا  یطیارـش  اریخا  اما  تسا ، تافـص  نیا  تابثا  ياههار  ندوب و 

ثحب دـیلقت ، داهتجا و  دـهتجم و  مال ،) رـسک  حـتف و  هب  دِّلقم (  دَّلقم ، میج ،) رـسک  هب   ) عِجرم ای  عَجرم  حالطـصا  هب  عجار  لوا  میهد 
.مینک

هب دـیلقت  ماـکحا و  ذـخا  يارب  مدرم  نوچ  اـما  تسا ، هدوبن  حرطم  رـضاح  ِنرق  زا  شیب  دـیاش  هتـشذگ  رد  املـسم  تیعجرم »  » ناوـنع
زا مینک  ادیپ  نآ  يارب  تایاور  زا  يدهاش  میهاوخب  رگا  دنچ  ره  درک ، ادیپ  جاور  ناونع  نیا  مک  مک  دننک  یم  عوجر  هیقف  دهتجم و 

.میروآ تسد  هب  يزیچ  میناوت  یم   (1)« انثیداحا هاور  یلا  اهیف  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اما  و  : » فیرش عیقوت  رد  اوعجراف )  ) هملک

ییاج رد  ام  هدوبن و  حلطصم  هیلوا ، راصعا  رد  هعیش  نیب  رد  مه ، دیلقت  دَّلقم و  دِّلقم و  تاملک 

زا تنس  لها  نیب  رد  ظافلا  نیا  هک  یلاح  رد  دندرک : یم  دیلقت  یضترم  دیـس  ای  یـسوط  خیـش  زا  مدرم  : » دنیوگب ًالثم  هک  میا  هدیدن 
خیش زا  رخأتم  ياملع  هب  عجار  یلب ، .تسا  هتشاد  ترهش  ناشنایاوشیپ  رصع 

یطخت وا ، تمظع  ظاحل  هب  خیش ، يواتف  اهباتک و  زا  هک  ق.ه ) م672  ) یّلح ققحم  زا  شیپ  ات  یسوط 

باتک رد  دوش و  یم  هدید  ق.ه ) م578  ) یّلح سیردا  نبا  تارابع  رد  هدِّلقُم )  ) هملک دندرک ، یمن 

.تسا هدیدرگ  لقن  لوصالا  ملاعم 

اعیطم هاوه ، یلع  افلاخم  هنیدـل ، اظفاح  هسفنل  انئاص  ءاهقفلا  نم  ناـک  نم  اـّمأ  و  : » هلظنح نبرمع  ِفورعم  ثیدـح  رد  نیا ، رب  هوـالع 
هیقف ندرگ  هب  ار  دوخ  نید  تیلوؤسم  دِّلقم  هک  نیا  باب  زا  تسا ، هتفر  راـک  هب  هودـّلقی »  » هملک  (2)« ...هودّلقی نأ  ماوعللف  هالوم  رمال 
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.(3) دزادنا یم  دَّلقم 
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راونالاراحب 78/380. - 1
یسربط 2/458. جاجتحا  - 2

تلخد لاق  تساهدرک : لقن  ریـصب  یبا  زاار  تیاور  نیا  هّیقتلل ، وا  شطعللوا  ءاوّدلل  رمخلا  یلإ  ّرطـضا  نم  باب  یفاک 6/413  رد  - 3
ءاّبطأ یل  فصو  دق  ینطب و  یف  رقارق  ینیرتعی  ّهنا  كادف  ُتلعج  تلاقف : هدنع ، انأ  مالـسلا و  هیلع  هّللادبع  یبا  یلع  هّیدـبعلا  دـلاخ  ّما 

: تلاق هبرـش ؟ نع  ِکعنمی  ام  و  اهل ، لاقف  کلذ ، نع  کلأسأ  نأ  تببحاف  هل ، کتهارک  تفرع  تفقو و  دق  و  قیوسلا ، ذیبنلا  فارعلا 
...ینید کتدّلق  دق 
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دهتجم ار  دوخ  نایاوشیپ  نانآ  اریز  هتشاد  جاور  تنس  لها  نیب  رد  لصا  رد  دهتجم ، داهتجا و  هملک  اما 

.تفر یم  راک  هب  سایق » يأر و   » تاملک فیدر  رصع ، نآ  رد  داهتجا »  » هملک دنتسناد و  یم  يأر  بحاص  و 

تیب لها  همئا  باحصا  ثیداحا و  نایوار  دنتـسناد ، یم  ربمغیپ  زا  ثوروم  یتبهوم  ملع  ياراد  موصعم و  ار  دوخ  ناماما  هیماما  هعیش 
هعیش ادعب  دوب و  ینس )  ) تسخن يرهطم  دیهش  داتسا  موحرم  لوق  هب  داهتجا  هملک  اذهل  و  دهتجم ، هن  دندوب  ماکحا  ياور  لقان و  مه ،

.دندیمان یمن  داهتجا  ار  نآ  اما  تشاد  دوجو  طانبتسا  تهاقف و  عون  کی  املسم  هک  یلاح  رد  .دش 

و ق.ه ) م381  ) قودـص خیـش  و  ق.ه ) م329  ) ینیلک لاـثما  گرزب : ناثدــحم  مالــسلا و  مـهیلع  تـیب  لـها  هـمئا  نارود  زا  سپ  اریز 
لماش ثیداحا  نوتم  دوبن و  ماما  هب  یـسرتسد  هک  يرجه  مجنپ  نرق  لئاوا  مراهچ و  نرق  رخاوا  رد  ابیرقت  نانآ ، خـیاشم  نارـصاعم و 

تیب و لها  تایاور  هب  مازتلا  اب  هتبلا  .دنتفرگ  شیپ  ردار  داهتجا  هار  نامه  مه  هعیش  ياملع  دوبن  هزات  ياهزاین  و  هعقاو » ثداوح   » همه
دننام یناگرزب  مراهچ  نرق  رد  .درک  ادیپ  جاور  هعیش  ياملع  نایم  رد  داهتجا  هملک  خیرات  نیا  زا  و  سایق ، زا  دیدش  بانتجا  اب 

دوـخ ادـعب  دـیفم ، خیـش  داتـسا  ق.ه ،) م368  ) هیوـلوق نـبا  قودـص ، رــصاعم  یفاکــسا  دــینُج  نـبا  ینیلک ، رــصاعم  لـیقع  یبا  نـبا 
یناـبم لوـصا و  ملع  اـب  هـک  نارگید ، و  ق.ه ) م460  ) یـسوط خیـش  و  ق.ه ) (م436 یـضترم دیـس  يو : نادرگاـش  و  ق.ه ) (م413 دیفم

هقف ماگنه ، نیا  رد  دندرک ، سیسأت  تیب ، لها  بهذم  قبط  یـصاخ  ینابم  لوصا ، هقف و  رد  دوخ ، دندوب و  انـشآ  تنـس  لها  داهتجا 
یناـبم اـب  هقف  عون  نیا  هک  یلاـح  رد  .تسا  هتفر  لـماکت  هب  ور  هراومه  درک و  ادـیپ  جاور  دـعب ، ياـهنرق  لوـمعم  شور  هب  يداـهتجا 

.تسا هدوب  عیاش  تنس  لها  بهاذم  رد  ییاهتوافت  اب  مود  نرق  زا  يأر ، سایق و  هب  کسمت  هلمج  زا  صاخ و 

راصعا رد  هفوک و  مق و  رد  هعیش  ناثدحم  زا  یخرب  شور ، نیا  شیادیپ  ِنامز  نامه  رد  همه ، نیا  اب 

هتـسناد و تعدب  عون  کی  ار  دلقم  دهتجم و  ناونع  دنتـسه و  هدوب و  فلاخم  شور  نیا  اب  هعیـش  نویرابخا  دعب  هب  نرق 11  زا  رخأتم 
یملع و دومج  عون  کی  دوخ  دنام و  یمن  یقاب  هیقف  شرتسگ  يارب  ییاج  رکفت  زرط  نیا  اب  هتبلا  هک  دنناد  یم  ثیدـح  وریپ  ار  دوخ 

موحرم نرق ، نیا  رد  هک  نیا  ات  .تسا  هدیسر  دوخ  جوا  هب  مهدزاود  نرق  رد  دراد و  هنماد  رایـسب  ثحب  نیا  .دور  یم  رامـش  هب  یهقف 
یلوصا شور  هب  هک  ار  يداهتجا  یقیقحت و  هقف  شور  دوخ  یملع  تردق  اب  م1206 )  ) یناهبهب دیحو  هب  فورعم  رقابدمحمالم 

.تسا هدوب  لوحت  تفرشیپ و  هب  ور  هراومه  هکلب  هتشاد و  همادا  نونک  ات  دیناشن و  یسرک  هب  هیرابخا  شور  لابق  رد  هتفای  ترهش 

رد حالطصا  نیا  هتبلا  هک  دیمان ، ایوپ  هقف  ناوت  یم  اهیرابخا  ثیدح و  لها  هقف  لابق  رد  ار  هقف  عون  نیا 

هب یمالسا ، تموکح  لماک  ماظن  لیکـشت  هیقف و  هلیـسو  هب  تموکح  رما  يّدصت  هیقف و  هقلطم  تیالو  ندش  حرطم  زا  سپ  ام  رـصع 
دوش یم  هتفگ  هک  یماگنه  هدرک و  ادیپ  يرتشیب  هنماد  رتدایز ، ياهزاین  ظاحل 
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لح یگنهرف  یسایس و  يداصتقا و  دُعب  رد  ار  هعماج  تالکشم  هیلک  نآ  اب  ناوتب  هک  تسا  زاب  هدرتسگ و  هقف  عون  نآ  دارم ، ایوپ  هقف 
دراد دایز  شواک  هب  زاین  زین  ثحب  نیا  .دنک  هدافتـسا  دوخ  یتیالو  رایتخا  زا  لئاسم  زا  یـشخب  رد  رما  ّیلو  هیقف و  دیاب  ارهق  هک  درک ،
رظن دیدجت  ملع ، ود  نیا  هتشذگ  ینابم  رد  دشاب  زاین  دیاش  .ددرگ و  یم  هدیدرگ و  هفاضا  لوصا  هقف و  رب  يدیدج  ياهثحب  کنیا  و 

.دیآ لمع  هب  يزاسون  و 

، دنامب ظوفحم  ترتع  تنـس و  باتک و  هب  يدنبیاپ  دوش و  لمع  تسرد  رگا  هتـشذگ ، رد  یقیقحت  يداهتجا و  هقف  دـننام  اهثحب  نیا 
.تسناد تعدب  نید و  رییغت  لیدبتار و  نآ  دیابن  درادن و  یلاکشا  چیه 

عجرم فیاظو 

: تفگ دـیاب  هک  .تسا  دـیلقت  عجرم  ياـهتیلوؤسم  فیاـظو و  تخانـش  اـنامه  تیعجرم ، باـب  رد  يوربـک  یلک و  ياـهثحب  هلمج  زا 
نامه مه  ماما  فیاظو  تماما ، ماقم  يدـصت  لاح  رد  تسا  ماما  فیاظو  نامه  مالـسلا ،  هیلع  ماما  تبیغ  رـصع  رد  عجرم ، فیاـظو 

، ماکحا نّیبم  تعیرش ، ظفاح  ماما ، .تسا  ربمغیپ  فیاظو 

يدصت ماگنه  رد  نیا  رب  هوالع  .تسا  رواد  یضاق و  مه  مدرم و  مکاح  یسایس و  ربهر  مانا ، يداه 

وا تسد  هب  دیاب  سمخ  تاکز و  لاوما و  همه  تسا ، وا  هدهع  هب  یسایس  فیاظو  هیلک  تموکح ، بصنم 

رد مالسلا  هیلع  یلع  زجب  تیب ، لها  همئا  .تسا  ماما  فیاظو  زا  امومع  هیبسح  روما  يدصت  .ددرگ  فرص  ذخا و  وا  رظن  اب  ای  دسرب و 
ینلع یمسر و  شقن  نیملسم  روما  هرادا  یسایس و  روما  رد  اعبط  تفالخ ، هام  دنچ  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زین  شتفالخ و  نارود 
لها همئا  ِنآ  زا  بصانم ، نیا  هیلک  هک  دوب  ملسم  هعیش  رظن  رد  یلو  افلخ ، اب  ناهنپ  ای  راکشآ  هزرابم  تیاده و  داشرا و  رگم  دنتشادن 

نارگید هک  تسا  تیب 

.دنا هدرک  بحاصت 

رد نانآ  يالکو  دنتفرگ و  یم  دوخ  مه  ار  سمخ  دـنداد ، یم  عاجرا  اهقف  هب  ار  تاکز  هیبسح و  روما  تواضق و  ِتمـس  هک  دوب  نیا 
.دندوب ماما  هب  اهنآ  لاصیا  هوجو و  ذخا  زین  مدرم و  هب  ماکحا  غالبا  هطساو  دالب 

، دوب نانآ  اب  زین  تواضق  رما  دـندرک و  یم  عوجر  نانآ  هب  مدرم  دـندوب و  ماکحا  عجرم  اهقف  وا  هیـصوت  هب  انب  ماما ، تبیغ  زا  سپ  اـما 
.دوب هدرک  بصن  ءاضق  بصنم  هب  مومع  روطب  ار  ثیداحا  نایوار  اهقف و  ماما ، اریز 

اهنآ اب  مّیق ، بصن  ارقف و  ماتیا و  روما  هب  یگدیـسر  دـنداد ، یم  ماجنا  اـهقف  دوب  روسیم  ار  هچ  ره  تموکح  زا  ریغ  هب  هیبسح ، روما  زا 
ظوفحم دوخ  يارب  ار  تموکح  رد  تلاخد  قح  اهقف ، رتشیب  دیاش  دوب ،

تیامح تیب ، لها  ّقح  عفادم  لداع و  ماّکح  زا  یهاگ  اما  .دندوب  رانکرب  نآ  زا  ًالمع  یلو  دنتشاد ، یم 
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هیوفص رصع  رد  نآ  زا  رتشیب  هیوب و  لآ  رصع  رد  هنسح  هطبار  عون  نیا  .دنتشاد  هطبار  اهنآ  اب  دندرک و  یم 

یم ناـهاشداپ  يوس  زا  ار  یمالـسالا  خیـش  ماـقم  يدـصت  و  دودـح ، ءارجا  هعمج ، زاـمن  هماـقا  یتـح  رـصع ، نیا  رد  تشاد ، دوـجو 
، دندوب روشک  مالسالا  خیش  ق.ه ،) م1070 و 1110  ) مود لوا و  یسلجم  .دنتفریذپ 
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هتبلا هـک  ق.ه ،) 940-868  ) یکرک قـقحم  ناـنآ  زا  شیپ  نـینچمه  دوـب و  مالـسالا  خیــش  تاره  رد  ق.ه ) م1030  ) یئاهب خیـش  ردپ 
.دنتشادن دندرک  یم  يراکمه  نانآ  اب  هک  ییاملع  هب  نیطالس و  هب  یشوخ  رظن  دندرک و  یم  بانتجا  اهراک  نیا  زا  املع  زا  یهورگ 

یم تیمـسر  هب  ار  نانآ  ماکحا  اهتموکح  دوب و  اـهقف  تسد  هب  ناـخاضر  نارود  اـت  هیوفـص  رـصع  زا  یمـسر  روط  هب  تواـضق ، رما 
.هیبسح روما  ریاس  نینچمه  دنتخانش ،

هیعرش تاهوجو 

هیوفص نارود  رد  اما  دنتفرگ ، یم  نانآ  افلخ  رصع  رد  ار  تاکز  هیعرش ، تاهوجو  هلأسم  دنام  یم  یقاب 

اهنیمز زا  تاکز  ياج  هب  تموکح  دنتخادرپ و  یم  دوخ  مدرم  تشاد ، یمسر  تموکح  هعیش  هک  دعب  هب 

.دنتفرگ یم  تایلام  تراجت  لاوما و  تعارز و  زا  هیرشع و 

رظن فالتخا  دروم  هیلوا  نورق  رد  ماما  تبیغ  رصع  رد  تموکح ، هن  تسا و  ماما  ِنآ  زا  هک  سمخ ، اما 

ای دنراذگب و  تعیدو  هب  یـسک  دزن  هک  نیا  ای  دنزادرپب  شلها  هب  ماما  بناج  زا  دوخ  مدرم  دنتفگ : یم  نرق ، دنچ  ات  دش ، عقاو  دیدش 
دنهدب اهقف  هب  ار  سمخ  هک  درک  ادیپ  ناحجر  رظن  نیا  ابیرقت  مجنپ  نرق  زا  یلو  دروایب ، نوریب  ار  نآ  دیایب و  دوخ  ماما  ات  دننک  نفد 

.دنناسرب هررقم  فراصم  هب  ماما  زا  تباین  هب  دنتفگ  یم  یهاگ  دنراد ، هگن  ماما  يارب  ات 

دنداد یم  رهش  هیقف  هب  ار  سمخ  مدرم  دش و  عیاش  هریخا  نورق  رد  دشاب ، هتشاد  یـصخشم  لیلد  هک  نیا  نودب  اجیردت  ریخا  رظن  نیا 
نیا نونک  ات  هک  درک  یم  فرص  مالـسا  جیورت  هار  رد  ای  داد و  یم  بالط  ارقف و  هب  ار  رگید  فصن  و  تاداس ، هب  ار  نآ  فصن  وا  و 

.دنک یم  نیمأت  يدودح  اتار  اه  هزوح  هجدوب  هتشاد و  همادا  تنس 

ای داد  رما  ّیلو  هب  دیاب  ار  سمخ  هک  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  هلأسم  نیا  یمالـسا ، ماظن  رارقتـسا  هیقف و  تیالو  تموکح  زا  سپ  هتبلا 
همانزور رد  هک   (1) متـشون صوصخ  نیا  رد  يا  هلاقم  نیا ، زا  شیپ  لاـس  دـنچ  بناـج  نیا  .داد  ناوت  یم  دـیلقت  عجرم  هیقف و  ره  هب 

تسا رما  یلو  ِنآ  زا  هیقف ، هماع  تیالو  هب  لوق  ربانب  سمخ  هک  مداد  حیجرت  اجنآ  رد  نم  دش ، پاچ  هزوح  هلجم  رد  مه  تاعالطا و 
ظاحل هب  طایتحا و  باب  زا  هک  مدرک  داهنشیپ  ماجنارس  .درک و  یم  فرص  ذخا و  ار  سمخ  تیالو ، هبنج  هب  مه  ماما  اریز 

، بـالط فرـصم  هب  یّـصاخ  مظن  اـب  دـیآ و  درگ  عجارم  رگید  هیقف و  یلو  رظن  ریز  یباـسح  رد  تاـهوجو  نتفر  ردـه  زا  يریگولج 
مرتحم هعماج  هب  دوخ  مایپ  رد  .دسرب  یغیلبت  زکارم  هیملع و  ياه  هزوح 

.مدرک دیکأت  رما  نیا  رب  هدش  پاچ  هرامش  نیا  نایاپ  رد  تاعالطا و  رد  هک  نیسردم 
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.دش پاچ  تیعجرم  هلاقم  زا  شیپ  هلاقم  نیا  - 1
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تیعجرم هب  عجار  دیدج  ياهثحب 

هعسوت یگدنکارپ و  عجرم و  ِفیاظو  شرتسگ  ظاحل  هب  نآ ، زا  دعب  بالقنا و  زا  لبق  ریخا  ياهلاس  رد 

: منک یم  هراشا  اهنآ  هب  راو  تسرهف  هک  تسا  هدش  حرطم  تیعجرم ، داهتجا و  هب  عجار  يا  هزات  ياهثحب  یهقف ، ثحابم 

ياـهقف زا  یعمج  تسین  رتـهب  دـنهدب ، اوتف  ًالقتـسم ، يدارفا  اـی  درف  کـی  هک  نیا  ياـج  هب  رگا  اـیآ  ییاروش : اـی  يدرف  تیعجرم  - 1
هب اروـش ، يوـس  زا  دـننک و  رداـص  اوـتف  لـئاسم ، لـک  رد  اـی  مـهم و  هثدحتـسم  لـئاسم  رد  رظن  لداـبت  تروـشم و  اـب  رظن ، بحاـص 
درف زا  دیاب  امتح  ای  درک ، دیلقت  ناوت  یم  اروش  زا  ایآ  دـبای ؟ راشتنا  اروش  يوس  زا  يا  هیلمع  هلاسر  ای  دوش و  غالبا  ناگدننکءاتفتـسا 

؟ دننک دیلقت  صخشم  دارفا  ای 

بولطم هجیتن  هب  میناوتب  دـیاش  درک  یـسررب  ار  ود  نیا  زا  کی  ره  تاـحّجرم  اـیازم و  زین  ذـخآم و  عباـنم و  هیلک  دـیاب  هنیمز  نیا  رد 
.میسرب

موـلع و اـب  یهقف  لـئاسم  طاـبترا  و  هـقف ، هداـعلا  قوـف  شرتـسگ  اـب  اـیآ  یـصّصخت : یعوـضوم و  اـی  یلک  یموـمع و  تـیعجرم  - 2
یلام و لئاسم  تاسایـس ، قوقح و  تـالماعم ، تاداـبع ، زا  معا  یهقف  باوبا  هیلک  رد  دـناوت  یم  درف  کـی  نوگاـنوگ ، ياهـصصخت 

يأر و بحاص  دهتجم  اهنیا  زج  يداصتقا و 

تروص هب  یهقف  تاعوضوم  تسا  رتهب  نانیمطا ، لوصح  رتشیب و  طایتحا  رطاخ  هب  لقاال  هک  نیا  اـی  دـشاب ، مادـک  ره  رد  صـصختم 
ات دنوش ، تیبرت  یناصّصختم  کی  ره  يارب  و  دوش ، يدنب  هتسد  یصّصخت 

ًالثم صاخ  عوضوم  کی  يارب  ای  دنهدب و  خساپ  یهقف  ياهزاین  هب  تعرس ، تیوربخ و  اب  تلوهس و  هب 

؟ دوش رشتنم  فیلأت و  هیلمع  هلاسر  کی  يداصتقا  لئاسم 

اهنت یسک  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  اما  تسا ، هدوب  حرطم  لوصا  ملع  رد  مه  ًالبق  داهتجا ، رد  يّزجت  هلأسم 

اریز دشاب ، دهتجم  هقف ، باوبا  لک  رد  دـیاب  دَّلقم  هک  نیا  ای  درک ؟ دـیلقت  وا  زا  ناوت  یم  ایآ  تسا  دـهتجم  یهقف  لئاسم  زا  یخرب  رد 
لماک و دهتجم  تقیقح  رد  لئاسم ، زا  یخرب  رد  دهتجم  اما  دوش ، یم  ادیپ  وا  يارب  يرتشیب  تریـصب  اتعیبط  باوبا  لک  رد  داهتجا  زا 
هک تسا  حرطم  صّـصخت  هلأـسم  لوا  ثحب  رد  اریز  دراد ، قرف  مه  اـب  یمک  ثحب  ود  نیا  تسا ، ادـیپ  تسین ؟ ناـنیمطا  دروـم  هیقف 
رفن کی  يارب  دوش و  یم  ناونع  داهتجا ) رد  هیزجت   ) ثحب رد  هک  لئاسم ، لک  رد  داهتجا  هن  درادـن ، ناکما  هقف  باوبا  لک  رد  ًهداـع 

.دراد ناکما 

امتح نآ  سأر  رد  هک  هیقف ، تیالو  ماظن  رارقتسا  زا  سپ  يدرف : یمومع و  لئاسم  میسقت و  - 3

دشاب هتشاد  دوجو  يربهر ، صاخ  طیارش  هفاضا  هب  دیلقتلازئاج  دهتجم  طیارش  همه  عماج  هیقف  ّیلو  دیاب 

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 620 

http://www.ghaemiyeh.com


رظنراهظا اهنآ  رد  لصف و  لح و  تسا  هعماج  لک  هب  قلعتم  هک  ار  یعاـمتجا  یـسایس و  لـئاسم  یمالـسا ؛ يروشک و  یلک  لـئاسم  و 
دوش و عوجر  رما  ّیلو  هب  ارـصحنم  یمومع  لـئاسم  رد  ددرگ ، اّزجم  يدرف  لـئاسم  زا  یمومع  یهقف  لـئاسم  تسین  رتهب  اـیآ  دـیامن ،

ناونع هب  رگم  دنهدن ، يأر  اسأر  اهنآ  رد  نارگید 

، یصخش ِتالماعم  تادابع و  لیبق  زا  يدرف  لئاسم  رد  اما  رما ، ّیلو  هب  یتروشم  رظن  هئارا  يرکف و  کمک 

ص:345

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 621 

http://www.ghaemiyeh.com


ای .دریگ  رارق  دَّلقم  دناوت  یم  لئاسم  لیبق  نیا  رد  مه ، رما  یلو  دنچ  ره  دنریگ ؟ رارق  دیلقتدروم  دنهدب و  رظن  دنناوت  یم  مه  نارگید 
راذـگاو هک  نیا  امک  .دـیامن  راذـگاو  نارگید  هب  ار  لئاسم  لیبق  نیا  صاخ ، تحلـصم  ربانب  ای  دـشاب و  لـک  عجرم  تما  ماـما  دـننام 

.دومرف

.مهد یم  هئارا  ار  اهلح  هار  تالکشم و  منک و  یم  ثحب  صوصخ  نیا  رد  ًالیذ  تیعجرم » یلمع  ياهرایعم   » ناونع ریز  نم ،

دروم لدتسم  یفوتسم و  روط  هب  دهاوخب  رگا  تسا ، تیعجرم  يوربک  یلک و  ياهثحب  تقیقح  رد  هک  اهثحب  نیا  هعومجم  تسا  ادیپ 
باتک رد  اهنآ ، زا  ییاهشخب  تسا ، روخ  رد  ار  یباتک  دریگ ، رارق  ثحب 

زا سپ  هدـنکارپ  تالاقم  رد  ای  ناشناتـسود ، یتشهب و  رتکد  يرهطم و  داتـسا  موحرم  ملق  هب  بالقنا  زا  شیپ  تیعجرم » تیناحور و  »
.تسا یقاب  ناوارف  ِثحب  ياج  مه  زونه  اما  هتفرگ ، رارق  ثحب  دروم  بالقنا ،

تیعجرم یلمع  ياهرایعم 

، تیملعَا دـننام : فالتخادروم  اـی  يوقت ، تلادـع و  تهاـقف ، دـننام : قاـفتا ، دروم  یّلک و  طیارـش  ِندوب  اراد  زا  سپ  عجرم ، املـسم 
ياهتفرشیپ زا  هاگآ  نامز ، ِعاضوا  هب  ریصب  عاجش ، ّربدم ، ریدم ، يرارمتـسا ، ای  ییادتبا  دیلقت  رد  تایح  طرـش  ندوب ، یقتَا  تیعروَا ،

دارفا ّددـعت  ماگنه  رد  هک  دوش  یم  هظحالم  دوجو ، نیا  اب  دراد ، تلاخد  ءاتفا  رما  رد  ایند  ینونک  طیارـش  رد  هچ  ره  ناـهج و  یملع 
نانآ زا  یـشخب  ای  نایعیـش  هماع  تسایر  یلک و  تیعجرم  هب  دنوش و  یم  مدـقم  نارگید  رب  اهنآ  زا  نت  دـنچ  ای  کی  ّتیحالـص ، يذ 

، یعامتجا لماوع  للع و  ایآ  دـنا ، هتـشادن  تیعجرم  زا  یبیـصن  مزال ، طیارـش  نتـشاد  اب  نانآ ، زارطمه  ِنادـهتجم  هیقب  اما  دنـسر  یم 
زا شیپ  تسمزال  اما  .دـنراد  تلاخد  املـسم  یلب ، ریخ ؟ ای  دـنراد  تلاخد  تیعجرم ، ماقم  زارحا  رد  دارفا ، یقالخا  یموق و  یـسایس ،

دقاف يدرف  نونک  ات  هک  تسا  مکحتـسم  ردـق  نآ  هیماما  هعیـش  بهذـم  ياـه  هیاـپ  هّللادـمحب  هک  مینک  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  حیـضوت ،
هاگ چـیه  عّیـشت ، هعماج  یلک  طیارـش  اریز  دـسرب ، دـناوت  یمن  هدیـسرن و  هعیـش  تیعجرم  هب  لداع  ریغ  ای  هیقف  ریغ  ًالثم  ِمزال  طـیارش 

.دنتـسه و دجاو  ار  طیارـش  نیا  هک  تسا  یناسک  نیب  امتح  دریگ  یم  تروص  يرخأت  مّدقت و  رگا  سپ  .تسین  یـسک  نینچ  ياریذپ 
: حیضوت کنیا 

هب بالط  املع و  شیارگ  رد  ار  هدمع  شقن  رما  ود  نیا  املسم  نادرگاش : تافیلأت و  ترثک  - 1

دیحو دـننام  یناگرزب  تیعجرم ، زارحا  يارب  تسا  دـهتجم  کی  فرعم  نیرتهب  هتـسجرب  نادرگاش  یملع و  راـثآ  دراد ، عجرم  کـی 
زین نونکا  مه  دـنا ، هتـشاد  يرتـشیب  مهـس  تباـب  نیا  زا  ییوـخ  هّللا  هیآ  ینیمخ ، ماـما  یناـسارخ ، دـنوخآ  يراـصنا ، خیـش  یناـهبهب ،

.دنشاب یم  رادروخرب  ًالماک  دوخ  نادرگاش  تیامح  زا  هزوح ، گرزب  ناسّردم 

ای هزوح  هرادا  یلمع  تیحالـص  انامه  نارگید ، رب  یـسک  مدقت  بابـسا  زا  تیعجرم  مهم  يایازم  للع و  زا  یکی  هزوح : تیریدم  - 2
، زیچ ره  زا  شیب  هزوح  ناگربخ  املسم ، اریز  تسا ، هیملع  ياه  هزوح 
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دهاش اعدا ، نیا  يارب  نم  .دشاب و  هتـشاد  ار  هزوح  هرادا  ناوت  هک  دـننیزگ  یم  رب  ار  یـسک  دـنریگ و  یم  رظن  رد  ار  هزوح  تحلـصم 
درف هب  رـصحنم  ردتقم و  عجرم  ابیرقت  هک  البرک ، رد  ق.ه ) 1338-1247  ) يزاریـش یقتدمحم  ازریم  موحرم  تشذگرد  زا  سپ  .مراد 

دیشخرد و رتشیب  یناهفـصا » نسحلاوبا  دیـس   » هّللا هیآ  ِلابقا  هراتـس  یلو  مدرب  مان  ًالبق  هک  دوب  حرطم  مه  ضرع  رد  نت  دنچ  مان  دوب ،
نادرگاش نتشاد  مهم و  سرد  دوجو  اب  ینیئان ،» يازریم   » موحرم دننام  رگید ، ناسک  .تفای  صاصتخا  وا  هب  نادلقم  هدمع  مهس 

يدرم دیـس ، موحرم  هک  دـندرک  لـقن  يددـعتم  دارفا  فـجن ، رد  نم  يارب  .دـنداتفا  بقع  نس ، رد  هقبط و  رد  مدـقت  یتـح  لـضاف و 
رّقحم هناخ  هدنام ، تسرپرـس  یب  فجن  هزوح  دـید  هک  نیمه  دوب ، كریز  رایـسب  رظندـنلب و  اما  مانـشوخ ، ریگ و  هشوگ  بوجحم و 

یگنادرم نیا  دینک  یمن  رکف  امش  ایآ  .درک  میسقت  بالط  نایم  ار  نآ  لوپ  تخورف و  دوب ، هدرک  هیهت  لد ، نوخ  اب  امتح  هک  ار  دوخ 
؟ دراذگ یم  ناسّردم  بالط و  نایم  رد  يرثا  هچ  يزاب ، لد  تسد و  و 

.دندیسرن تیعجرم  هب  اما  دنداد  تسد  زا  ار  هناخ  مه  نارگید  دش  یم  هتفگ  حازم  هب  فجن  رد 

ًالمع اـما  تسا ، حرطم  یملع  ياـهثحب  رد  رگا  نآ ، راـبتعا  لـصا  تـیملعا و  نیزاوـم  هـک  تـسین ، یناـهنپ  بـلطم  میتـسه  ناـمدوخ 
ات .ش  لاس 1318 زا  نم  هک  شتکربرپ  تایح  رخاوا  ات  دّیـس  موحرم  .تسا  مّدـقم  نآ  رب  یمالـسا  هعماـج  هزوح و  یجنـس  تحلـصم 

مردپ اب  یهاگ  و  مدوب ، نآ  رظان  فجن  رد  لاس 1320 

سانـشرس و دارفا  اـهنت  هن  دوب و  دوهـشم  وا  ِيدـنلب  رظن  ًـالماک  تشاد ، ار  هیور  نیمه  مدـش ، یم  بایفرـش  شرـضحم  هب  یـصوصخ 
، زین قارع  ّتنـس  لها  اب  هک  درک ، یم  میظعت  مارتحا و  یلام و  کـمک  شنأـش  قباـطم  ار  سک  ره  تخانـش و  یم  ار  هعیـش  دـمآراک 

نامز نامه  رد  دندوب  .ددرگ  نیودت  هناگادج  ادـعب  دـیاب  هک  مراد  ناوارف  تارطاخ  هراب  نیا  رد  نم  .تشاد  ار  هنامیکح  راتفر  نیمه 
تخادرپ يارب  هک  یعجارم 

یم دب  رگا  دـندرک و  یم  هراختـسا  درک ، یم  تیافک  هام  رد  ار  دّرجم  هبلط  رفن  کی  جرخ  ماگنه ، نآ  رد  هک  یقارع  رانید  عبر  کی 
.دنداد یمن  دمآ 

اب ماگنه  نآ  رد  ار  اهیقارع  ِگنج  نم  هک  دوب  هدنزارب  مه ، صوصخ  نیا  رد  نسحلاوبا  دیس  موحرم  نیملسم : روما  هرادا  تسایس  - 3
لاجرو املع  زا  ار  یناسک  تشاد و  قرف  ًالماک  نارگید  اب  دّیس  عضوم  هک  مراد  رطاخب  ًالماک  ینالیگ » یلاع  دیشر   » مایق اب  اهـسیلگنا 

همالع موحرم  لاثما  ناگرزب ، رگید  هک  نیا  زا  سپ  ماجنارـس  دـننک ، بیغرت  اهـسیلگنا ، اب  داهج  ياوتف  رب  ار  دّیـس  هک  دنداتـسرف  یم 
ءاطغلا فشاک 

، رافک هک  نامز  ره  رد  : » دومرف دّیس  دندرک ، رشتنم  هیمالعا  دنداد و  اوتف  احیرص  البرک ، رد  یمق  هّللا  هیآ  فجن و  رد  (م 1373 ه ق )
.تسناد یم  هئطوت  ار  ارجام  لصا  دّیس  ایوگ  دننک » عافد  مالسا  زا  تسا  ضرف  اهناملسم  رب  دننک  هلمح  اهناملسم  هب 

تیارد و اب  وکابنت  دادرارق  ربارب  رد  هک  تسا  يزاریش  گرزب  يازریم  موحرم  رگید  هدنز  دهاش  اما 

یم هنیمز  نیا  رد  .یملع  مّدـقت  ظاحل  زا  هن  دـندیزگرب  تیارد  لقع و  ظاحل  هب  ار  وا  هک  تفگ  میهاوخ  و  درک ، ماـیق  ماـمت  تساـیس 
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.رگید یناگرزب  هب  تبسن  درک  رکذ  ار  يرایسب  دهاوش  ناوت 
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هتـشاد و ریثأت  عجارم ، رخأت  مدقت و  رد  یـسایس  ياهتردـق  ای  یـسایس و  لئاسم  هک  تسا  نآ  دوصقم  اتابثا : ای  ایفن  تسایـس  ریثأت  - 4
هّللا هیآ  موحرم  رب  دـهتجم  نادرگاش  تیبرت  سیردـت و  یملع و  راثآ  ظاحل  زا  میتفگ  هک  نیا  اب  ینیئان » يازریم   » موحرم ًـالثم  دراد ،

هک تفگ  میهاوخ  دوب و  هتـشون  ار  هّمـألا » هیبـنت   » باـتک تیطورـشم ، زا  تیاـمح  رد  هک  نیا  ظاـحل  هب  یلو  دوـب ، مدـقم  یناهفـصا ،
یم درط  نعل  ریفکت و  ّدح  ات  ار  ناهاوخ  هطورشم  یهاگ  دوبن و  مانـشوخ  نیـسدقم ، مومع  طاتحم و  ياملع  دزن  زاغآ  زا  تیطورـشم 

هطورشم ناهاوخ  هک  يرون  هّللا  لضف  خیش  موحرم  نتخیوآ  راد  هب  دننام  يدعب  ثداوح  رد  دندرک 

ظاحل هب  نوگانوگ  ياهرهـش  رد  مّلـسم ، دهتجم  داتفه  هب  کیدزن  تشاد ، رارق  ایاضق  نطب  رد  هک  نم  ردپ  لقن  هب  انب  دوب ، هعورـشم 
مه هطورشم  رب  کیئال  حانج  هرطیس  .دندش  دیهش  هطورشم ، اب  تفلاخم 

دوخ رثا  تیطورـشم  زا  تیامح  ماهّتا  مه  زاب  اما  دنک ، عمج  ار  باتک  نآ  دش  راچان  ینیئان  موحرم  لاح  ره  هب  .دیدرگ  تلع  رب  دیزم 
.دندرک عوجر  یناهفصا  هّللا  هیآ  موحرم  هب  مدرم  رثکا  تشاذگ و  ار 

رد رمع ، رخآ  ياهلاس  رد  یناسارخ  دنوخآ  موحرم  هک  نم ، ردپ  لقن  هب  دـش ، ثعاب  تیطورـشم  اب  تفلاخم  ای  تیامح  هلأسم  نیمه 
مظاک دیس   » موحرم سکع  هب  تشادن و  رادفرط  نیسّدقم ، نیب 

هّللا هیآ  موحرم  مردـپ و  زا  اهناتـساد  دـنوخآ  موـحرم  ّتیموـلظم  هب  عـجار  هنیمز  نیا  رد  داـتفا ، وـلج  یقثوـلا ، هورع  بحاـص  يدزی »
ِفـص یناـسارخ و  دـنوخآ  نادـّلقم  زا  اـبترم  هک  دوـب ، هدـمآ  رد  یتروـص  هب  ناـیرج  تـفگ  مردـپ  .ما  هدینـش  نارگید  يدرجورب و 

رخآ ههد  رد  يدزی  مظاک  دیـس  دومرف  یم  مردپ  .دیدرگ  یم  هدوزفا  يدزی  مظاک  دّیـس  موحرم  نادیرم  رب  دش و  یم  مک  وا  تعامج 
یم رپ  ار  نحـص  مامت  شتعامج  زامن  یترایز ، مایا  رد  ـالبرک  نحـص  رد  تشاد ، هقباـس  رتمک  هک  دیـسر  تمظع  زا  يدـح  هب  رمع ،

وا هب  مدرم  موجه  هک  دندرک  یم  لفق  وا  يور  هب  ار  رد  ناهنپ و  نحص ، هرجح  کی  رد  ار  وا  اروف  زامن  زا  سپ  درک ،

.دنزن همدص 

زا دوخ  هک  مردپ  میتفر ، يدزی » دیـس   » ربق تایز  هب  یـسمش  لاس 1318  رد  فرـشا  فجن  رد  مردـپ  اب  هک  تبون  نیلوا  مراد ، رطاخب 
كاسما زا  ییاهناتساد  دنام .» یمن  یقاب  مالـسا  زا  یمـسا  دوبن ، يدزی  دّیـس  نیا  ِسفن  رگا  اباب  : » تفگ نم  هب  دوب  هطورـشم  نافلاخم 

ياملع بالط و  هب  هوجو  تخادرپ  زا  دیس 

.منک دای  اهنآ  زا  نم  هک  تسا  حالص  هن  لاجم و  هن  هک  دننک  یم  لقن  هاوخ ، هطورشم 

ار یلعدیس )  ) مظاک دیس  دنزرف  دندرک و  ناربج  ار  یگدنام  بقع  نیا  ادعب  هطورشم ، نارادفرط  هتبلا 

، دندز رانک  درک ، یم  لقن  مردپ  يارب  هیرگ  اب  شدوخ  هک  یـصاخ ، ریبدت  اب  مراد ، وا  زا  اهناتـساد  مدید و  ار  وا  ماگنه  نامه  نم  هک 
ءاطغلا فشاک  نیسح  دّمحم  خیش  ردارب  ءاطغلا  فشاک  دمحا  خیش  موحرم  نینچمه 

صاخ نامزالم  نادرگاش و  غارـس  مه ، ادـعب  .دـندرک  نوریب  يدایز  دودـح  ات  تیعجرم ، هگرج  زا  دوب ، دّیـس  نیـشناج  ابیرقت  هک  ار 
رظن هب  .دندرک  يریگولج  یناسارخ ، دنوخآ  ِنافلاخم  ندـمآ  راک  يور  زا  دـنتفر و  ینیئان  يازریم  یناهفـصا  هّللا  هیآ  دـننام  دـنوخآ 

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 625 

http://www.ghaemiyeh.com


شقن یب  تیعجرم  هب  طوبرم  ثداوح  رد  راجاق ، دبتـسم  هاش  اصوصخم  نآ ، نافلاخم  هطورـشم و  ناـیماح  ناریا و  تلود  بناـجنیا ،
بلطم نیا  دندوبن و 
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.تسا تابثا  لباق 

رـس فجن  ات  ءارماس  زا  مدرم  ار  وا  هزانج  هک  دوب  وکابنت  دادرارق  اب  تفلاخم  زا  سپ  مه  يزاریـش  يازریم  ّدح  زا  شیب  ِتمظع  دـیاش 
.دشاب هدماین  وا  تمظع  هب  یعجرم ، تما  ماما  زا  ریغ  ایوگ  .دندرب و  شود 

رد هدنز  دهاش  اما  .دوب  تیعجرم  رد  تسایس  ِتلاخد  تبثم  ای  یفنم  راثآ  زا  یخرب  دش  هتفگ  هک  اهنیا 

رد هزوح  هرادا  هب  تبـسن  نوچ  و  دومرفن ، حرطم  ار  دوـخ  يدرجورب  هّللا  هیآ  زا  سپ  ناـشیا  دوـب ، ماـما  موـحرم  تیعجرم  باـب ، نیا 
نیمه یلو  تفرگن ، هدـهع  هب  هزوح  هرادا  لابق  رد  یتیلوؤسم  ماـما  دـش ، یم  وگتفگ  تیعجرم ، ياهادـیدناک  عجارم و  هک  يا  هسلج 

نیب رد  هاش  اب  تفلاخم  رد  تقیقح ، رد  داد و  همادا  ار  راک  مامت ، تیعطاقاب  ماما  و  دش ، حرطم  یئاذک  یتیالو » یتلایا  همانبیوصت   » هک
، دیدرگ صخاش  املع ،

يروط هب  دش ، حرطم  یعیسو  حطس  رد  دوب ، یعطق  وا  لضاف  نادرگاش  دزن  شتیحالص  هک  يو  تیعجرم 

.تشادن بیقر  ماما  دوبن  یناحور  یسایس و  ياهتیلاعف  رگا  بالقنا ، يزوریپ  زا  شیپ  هک 

.تسین مه  تصرف  منک  نایب  ار  مدوخ  تاعالطا  متسین  لیام  هنیمز  نیا  رد  نم 

نرق رد  لقاال  ار  هعیـش  تیناحور  خیرات  دـیاب  درادـن ، رکذ  هب  زاین  هک  درک  جراخ  هنحـص  زا  ار  یناسک  یفنم ، تروص  هب  رما ، نیمه 
هتبلا هن ؟ ای  تسا  هتشاد  شقن  عجارم ، ندز  بقع  ای  ندروآ  ولج  رد  تسایس ، دوش  مولعم  ات  دناوخ  تقد  اب  تسایس  اب  هطبار  رد  ریخا 

.دنا هدوب  تیعجرم  يارب  حلاص  يوقت و  تهاقف و  ياراد  هک  یعجارم 

راّجت و صوصخب  مدرم  هدوت  دز ، یم  تیلـست  فارگلت  گرزب ، عجرم  کی  توف  زا  سپ  عجارم ، زا  یکی  هب  هاـش ، رگا  هک  دوب  مسر 
دنا هتفر  یم  تمس  نآ  هب  دنتسه  تردق  هبرقع  هارمه  هراومه  هک  نادنمتورث 

تـشذگرد زا  سپ  نارهت  مق و  عـجارم  زا  رفن  ود  هب  يدرجورب و  هّللا  هیآ  تشذـگرد  زا  سپ  فـجن ، هب  هاـش  فارگلت  رد  رما  نیا  و 
هب یـسک  رگید  دوب و  هتـشذگ  راـک  زا  راـک  هک  دـش  هرباـخم  یماـگنه  ریخا  فارگلت  دـنچ  ره  دوب ، دوهـشم  ًـالماک  میکح ، هّللا  هیآ 

.دیدرگ یم  فارگلت ، فرط  ِعجرم  هب  تبسن  مه  نظءوس  هیام  دوخ ، هکلب  تشاذگ ، یمن  یعقو  هاش  فارگلت 

زا سپ  ناجیابرذآ  ياملع  یناهفصا ، موحرم  تلحر  زا  سپ  دوب ، دوهـشم  ًالماک  رما ، نیا  يرگ : يرهـشمه  یموق و  ياهـشیارگ  - 5
، دـندرک عوجر  میکح  موحرم  هب  بارعا ، رتشیب  .دـنداد  عاـجرا  يزیربت ، تجح  هّللا  هیآ  موحرم  هب  ار  هیحاـن  مدرم  ارثـکا  مه  اـب  روش 

يدرجورب و هّللا  هیآ  موحرم  توف  زا  سپ 

رد نینچمه  دـندرک و  عوجر  يدورهاش ، هّللا  هیآ  موحرم  هب  ناسارخ ، ياهرهـش  رتشیب  دـیاش  دورهاـش و  یلاـها  وا ، تاـیح  رد  هکلب 
ار دوخ  يرهـشمه  ِدرف  يراید  ره  لها  هک  تسا  نیا  نآ ، تحـص  رب  لمح  هکلب  تسا ، هدوبن  یفداـصت  اـعطق  رما  نیا  و  رگید ، دراوم 

.تسا هدوب  هدیدرگ  مهارف  رهش ، نآ  رد  لبق  زا  وا  دیلقت  ياه  هنیمز  دنسانش و  یم  رتهب 

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 627 

http://www.ghaemiyeh.com


رتـشیب فجن ، رد  1238-1323ه ق )  ) یناـقمم نسح  خیـش  نینچمه  (1248-1322ه ق)و  ینایبرـش هّللا  هیآ  موـحرم  مه  نیا  زا  لـبق 
ینایبرش موحرم  هب  تبسن  هتبلا  اهسراف ، ات  دندوب  اهکرت  عجرم 

ص:349

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 628 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدوب  تلود  ءایلوا  راجاق و  هلسلس  تیامح  دروم  ًهدمع  هک  دوش  یم  هتفگ 

جراخ تیعجرم  ِرود  زا  دهتجم ، رفن  کی  هک  دتفا  یم  قافتا  یهاگ  تافداصت : تاقافتا و  - 6

دنتفگ یم  هک  مدید  یم  شوپ  سابرک  ار  يدرمریپ  ملاع  فرشا ، فجن  رد  نم  تماقا  ياهلاس  رد  دوش ؛ یم 

نآ تاهوجو  اه ، تسینومک  نماد  هب  زاقفق  طوقـس  زا  سپ  و  دوب ، زاقفق  یلاها  دـیلقت  عجرم  يو  زاقفق ، رب  اهتـسینومک  هبلغ  زا  لـبق 
نارگید کمک  دنمزاین  مه  شدوخ  مرتحم  ملاع  نیا  دش و  عطق  یلکب  هیحان 

يزاقفق لضاف  موحرم  زا  ریغ  هتبلا  هک  دوب  يزاقفق  لضاف  شمان  منک  یم  رکف  .دنک  هرادا  ار  هزوح  دـهاوخب ، هک  دـسرب  هچ  دـیدرگ 
.دوب يدرجورب  هّللا  هیآ  موحرم  صاخ  باحصا  زا  مق  ِنکاس 

لیعامـسا دیـس   » موحرم هزاوآ  مان و  گرزب ، يازریم  تشذگرد  زا  سپ  درک ، یم  لقن  نم  ردپ  ًالثم  دوب  يدمع  لماوع ، نیا  یهاگ 
ردص و دیهـش  ّدج  و  هزوح ، سـسؤم  يرئاح  موحرم  زا  سپ  مق  هزوح  ریدُم  هس  زا  یکی  ردص  نیدلاردص  دیـس  موحرم  ردپ  ردص »

اضر اقآ  جاح  ردص و  یسوم  ماما  دیعس  دیقف 

تیعجرم ياریذپ  ایوگ  موحرم ، نآ  اما  دندرک ، عوجر  وا  هب  مدرم  عون  داتفا و  اهنابز  رس  رب  نیعمجا ، مهیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  ردص 
رد اج  نامه  رد  دـیزگ و  ینکـس  نیمظاک  رد  اریخا  ارهاظ  هک  نیا  ات  دوب  تکرح  رد  نیمظاـک  ـالبرک و  فجن و  نیب  هراومه  دوبن و 

برد تسار  تسد  قاتا  رد  وا  ربق  تشذگ ،

.دراد رارق  هلبق  فرط  ناویا  يوس  زا  رهطم ، مرح 

موحرم ردص ، لیعامـسادیس  نیمه  دننام  دنرادن ، تبقاع  یلو  دنـشخرد  یم  شوخ  ردص ، نادـناخ  تفگ : یم  عالطا ، لها  زا  یکی 
راذگاو وا  هب  رّهطم  نحـص  رد  ار  دوخ  تعامج  زامن  سرد و  لحم  مق ، هب  يدرجورب  هّللا  هیآ  ترجه  اب  هک  ردص  نیدـلاردص  دـیس 

.دیدرگ دوقفم  یکی  دیهش و  یکی  ترهش ، جوا  رد  هک  یسوم  ماما  ردص و  دیهش  دننام  دیدرگ و  يوزنم  دوخ  دومرف و 

رـصع رد  نم  .تسا  يو  رب  مدقم  عجرم  رـصع  رد  دور ، یم  شتّیعجرم  راظتنا  هک  هیقف  کی  تشذـگرد  انامه  تاقافّتا ، نیا  هلمج  زا 
ار گرزب  ياملع  زا  نت  دنچ  فرشا ، فجن  رد  یناهفصا  هّللا  هیآ  موحرم 

یکی هک  م 1361 ه ق )  ) یقارع ءایض  اقآ  خیش  موحرم  دننام  دنسرب ، تیعجرم  هب  دیس ، زا  سپ  هک  تفر  یم  نآ  راظتنا  هک  مدید  یم 
فجن گرزب  سردم  لاس  ياهلاس  یناسارخ و  دنوخآ  موحرم  زّربم  نادرگاش  زا 

تیعجرم هب  مق  فجن و  رد  ادعب  نانآ ، زا  نت  دنچ  هک  دومرف  تیبرت  ار  نادرگاش  زا  لسن  دنچ  دوب و 

، يراسناوخ دمحا  دیس  هّللا  هیآ  فجن و  رد  رگید  یخرب  و  ییوخ ، هّللا  هیآ  میکح ، هّللا  هیآ  دننام : دندیسر 

موحرم سرد  هب  يو  لوصا  صوـصخب  هقف و  جراـخ  سرد  نارهت : مق و  رد  تجح ، ياـقآ  يراـسناوخ و  یقت  دّـمحم  دیـس  هّللا  هیآ 
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هک ینیئان  موحرم  هب  ار  دوخ  رتشیب  اما  دندوب  هدش  الم  يو  دزن  ینیئان  موحرم  نادرگاش  رتشیب  دـش  یم  هتفگ  یتح  دز ، یم  هنت  ینیئان 
.دندوب هدناوخ  سرد  مه  وا  دزن  هتبلا  دنداد  یم  تبسن  دوب  هدرک  ادیپ  يدایز  ترهش 

دننام زین  وا  هک  یناپمک  هب  فورعم  م 1361 ه ق )  ) یناهفصا نیسحدّمحم  خیش  جاح  موحرم  دننام  و 

لیبق زا  دندیسر  تیعجرم  هب  ادعب  نانآ  زا  نت  دنچ  هک  دوب  ییاهدرگاش  يارادو  گرزب  یسردم  ءایض  اقآ 
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نیرتگرزب فجن ، رد  نم  تماقا  ياهلاس  رد  یناپمک  موحرم  ءایـض و  اقآ  موحرم  ینعی  نت : ود  نیا  .ینـالیم  موحرم  ییوخ و  موحرم 
موحرم ینابم  اب  زین  مه و  اب  ود  نآ  یلوصا  ینابم  اریز  تشاد  دوجو  تباقر  عون  کی  ناشیا  نادرگاش  نایم  دـندوب ، فجن  ناسّردـم 

ار اهنآ  ءارآ  سک  ره  دراد و  رارق  یلوصا  ینابم  سأر  رد  ققحم  هس  نیا  ءارآ  زورما ، ات  دوب و  ثحب  رادـم  تشاد و  دروخرب  ینیئاـن 
، فجن رد  نم  تماقا  ياههام  نیرخآ  یناپمک ، موحرم  یقارع و  موحرم  .دیآ  یم  رامـش  هب  قِّقحم  ّالُم و  دـنک ، نایب  بوخ  دـمهفب و 

یم اعد  نانآ  يافـش  يارب  فجن ، سلاجم  ربانم و  ردو  دـندوب  هدرب  دادـغب  هب  هجلاعم  يارب  ار  نانآ  دـندوب و  راـمیب  تّدـش  هب  ود  ره 
تعجارم زا  سپ  .دنتفرگ  نانآ  يافـش  يارب  بیجی » نّما   » متخ دیـس ، هسردم  ماب  تشپ  رد  نانآ  نادرگاش  بش ، کی  یتح  دـندرک ،

.دنتشذگرد یناپمک  موحرم  ادعب  یقارع  ياقآ  لوا  هتفه  کی  هلصاف  هب  هک  دمآ ، نانآ  تلحر  ربخ  هام  دنچ  زا  سپ  دهشم  هب  نم 

یناپمک موحرم  هلاسر  دنتـشاد و  شالت  ناشیا  تیعجرم  يارب  نانآ  نادـیرم  نادرگاش و  یناهفـصا ، دیـس  موحرم  تاـیح  رد  یهاـگ 
تیعجرم مدـع  هب  عجار  دوب  وگ  هلذـب  هجهللا و  حیرـص  يدرم  هک  یقارع  موحرم  زا  دیـسرن ، هجیتن  هب  یلو  دـنداد ، هناخپاچ  هب  مهار 

.دندرک یم  لقن  ینیریش  ياهناتساد  شدوخ 

و دوخ ، داتسا  ِبساکم  تاریرقت  بحاص  يراسناوخ ، یسوم  خیش  جاح  موحرم  ینیئان ، موحرم  نادرگاش  نیرتگرزب  زا  رگید  نت  ود 
زین وا ، لوصا  تاریرقت ، بحاص  ینیمظاک  یلع  دمحم  خیش  موحرم 

هک تشاد  یمهم  سرد  تقو  نامه  رد  يراسناوخ ، موحرم  دنتشذگرد ، دیس  تایح  رد  هک  دنتـشاد  ار  دیـس  زا  سپ  تیعجرم  هنیمز 
سپ ینیمظاک  ياقآ  اما  .دـنتفای  یم  روضح  نآ  رد  بالط  زا  ییالـضف  دوب و  مود  هبترم  رد  یناپمک  ياقآ  ءایـض و  اقآ  سرد  زا  سپ 

هنافسأتم هک  درک  ادیپ  یمهم  سرد  هسلج  یقارع  موحرم  زا 

.درواین ماود 

هک دوب  هجوت  دروم  رایسب  ینیئان ، نادرگاش  نیرتیمیدق  زا  یناگیاپلگ  نیدلا  لامجدیس  موحرم  یکی  میوگب  دیاب  مه  ار  رگید  نت  ود 
مظاک خیش  جاح  موحرم  يرگید  .تشذگرد  دیس  تایح  رد  زین  وا 

نامه رد  تشاد و  ترهش  رایسب  يزاریش ، یقت  دمحم  ازریم  یناسارخ و  دنوخآ  نادرگاش  زا  يزاریش 

اما دندوب  مدـقم  هبتر  رد  يدرجورب ، هّللا  هیآ  دـننام  دندیـسر  تیعجرم  هب  دیـس  زا  سپ  هک  یناسک  رب  دارفا ، نیا  تشذـگرد ، ماگنه 
.دنسرب تیعجرم  هب  هک  دیدرگ  عنام  نانآ  توف 

زا ماگنه  نآ  رد  هک  درک  دای  يدرونجب  نسح  ازریم  جاح  موحرم  زا  دیاب  دعب ، هبتر  رد  نینچمه ،

هب تفر و  ایند  زا  میکح  ياقآ  تیعجرم  رـصع  رد  یلو  دـنداد  یم  ناـحجر  ییوخ  ياـقآ  رب  یتاـهج  زا  ار  وا  هک  مدینـش  یم  بـالط 
.دیسرن تیعجرم 

اقآ موحرم  امتح  .دـشاب  نازیم  نادرگاش ، ترثک  اعقاو  رگا  درادـن  ّتیلک  مادـکچیه  منک ، یم  دای  هک  ییاهرایعم  طباوض و  نیاربانب ،
هّللاءاشام  » دنز یم  ار  فرح  نیرخآ  یهلا  ریدقت  تفگ  دیاب  هک  تسا  اجنیا  یلب ، .دنتـشاد  مدـقت  نارگید  رب  یناپمک  موحرم  ءایض و 
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نّمم َکلُملا  عزنت  ُءاشت و  نَم  َکلملا  ِیتؤت  ِکلملا  َکـلام  ّمهّللا  لـُق  میوگب : تسا  حیحـص  مناد  یمن  نکی » مل  ءاـشی  ملاـم  ناـک و 
ءاشَت نَم  ُّلُِذت  ُءاشَت و  نَم  ُّزُِعت  ُءاشَت و 

ص:351

تالاقم هعومجم  یمالسا : بالقنا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 651زکرم  هحفص 632 

http://www.ghaemiyeh.com


لقن هبار  ثحب  اما  مراد ، رطاخب  تیعجرم  سناش  رد  يدایز  بلاطم  باـب  نیا  رد  هن ، اـی  (1) ٌریدق یَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  َّکنإ  ُْریَخلا  َكِدَِیب 
رگا دـندرک ، لاؤس  شرمع  رخاوا  رد  دیـس  موحرم  زا  دـندرک  لقن  .مهد  یم  نایاپ  یناهفـصا  هّللا  هیآ  موحرم  زا  باـب  نیا  رد  یبلطم 

دهاوخ عجرم  یسک  هچ  دهد ، خر  امش  يارب  هدرکن  يادخ  يا  هثداح 

هب شلیم  دهاوخ و  ار  هک  رای  ات  : » دومرف مه  زاب  دندرک  لاؤس  هبترم  ود  دشاب » هک  هب  شلیم  دهاوخ و  ار  هک  رای  ات  : » دومرف دیس  دش ؟
.راصبالا یلوأ  ای  اوربتعاف  دشاب » هک 

دارفا تسا ، هتشاد  هدهع  هبار  تمس  نیا  تردق ، اب  لاس  دودح 30  هدومزآ و  ار  تیعجرم  ياهرایعم  اهراب  هک  دیس  موحرم  تسادیپ ،
هدـع نآ  مان  يو  زا  سپ  تسناد  یم  دوب  وا  صاخ  هک  یتیارد  اب  هتخانـش  یم  مق  فجن و  ردار  دوخ  زا  سپ  تیعجرم  يارب  صخاش 

تضایر درو و  رکذ و  لها  دیس  موحرم  .تسا  یهلا  ّتیشم  هب  طونم  .دش  دهاوخ  هک  بیصن  ظح  نیا  ماجنارـس  اما  دش ، دهاوخ  دنلب 
لسوت و 

.دیدرگ یم  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  هب  لسوتم  تفر و  یم  هلهس  دجـسم  هب  داتفا  یم  هقیـضم  رد  هزوح  هرادا  رد  هاگره  دوب ،
حتفا  » هک دروآ ، ماـغیپ  وا  يارب  ترـضح  يوس  زا  مدـید ) ار  وا  فجن  رد  نم  هک   ) یفوـک دـمحم  خیـش  دـش  یم  هتفگ  هطبار  نیا  رد 

یسک نینچ  كرصنن !!» نحن  سانلا ، جئاوح  ضقاو  بابلا 

رثا یب  ریبادت ، زا  يرایـسب  و  ریغال ، تسا و  نیمه  بلطم  زین  نونکا  مه  دشاب » هک  هب  شلیم  دهاوخ و  ار  هک  رای  ات  : » دیوگب دراد  قح 
.دش دهاوخ 

ثحب دالب ، رگید  ناریا و  قارع و  رد  وا  نیـشناج  هب  عجار  هام  دـنچ  ات  يو  زا  سپ  دوب ، هدرک  ینیب  شیپ  دیـس ، هک  روط  ناـمه  یلب ،
رد دش و  صخاش  يدرجورب  هّللا  هیآ  موحرم  ماجنارـس ، ات  دـندرک  یم  غیلبت  مادـک  ره  يارب  دـش و  یم  هدرب  ناشمان  رفن  هد  ًالقا  دوب ،

کلم هک  دش  یم  هتفگ  .نارگید  دعب  هجرد 

هرخالاب دیلقتلا :»؟ رما  راص  نمل  ، » دیسرپ دوب ، بوبحم  رایـسب  هدشن و  هدهاشم  وا  زا  یمرج  زونه  هک  قارع  ناوج  هاشداپ  مّود  لصیف 
ّیلعلا یلا  رمـالا  : » دـنتفگ یم  دوب  قح  هک  یلیلب .»!! ًالـصو  یعّدـی  ّلـکو  : » دـنتفگ خـساپ  رد  دـش ؟ لوـکوم  یـسک  هچ  هب  دـیلقت  رما 

«. یلعالا

هقبط رد  نس و  رد  مدـقت  دـیدرگ : یم  تیاعر  هراومه  تنـس ، کی  داد ، یم  رییغت  ار  تیعجرم  يارجم  هک  تاقافتا ، نیا  همه  اب  هتبلا 
.ددرگ یم  تیاعر  مه ، زونه  هک  یلیصحت ،

زا م 1405 ه ق )  ) يراسناوخ دمحادیـس  جاح  موحرم  رگا  ًالثم  تسا  یمهم  لماع  مه  نیا  هزوح : هب  ترجه  اـی  هزوح  زا  جورخ  - 7
درک یم  لقن  تما  ماما  نارای  زا  یکی  دوب ، مدـقم  همه  رب  تشگ ، یمرب  هزوح  هب  يدرجورب  موحرم  زا  دـعب  ای  دوب  هتفرن  نارهت  هب  مق 

، نارهت نایرازاب  چـیه ، دومرف : دوش ؟ یم  هچ  تیعجرم  يدرجورب ، ياقآ  زا  سپ  مدیـسرپ  ماـما  زا  يدرجورب ، هّللا  هیآ  تاـیح  رد  هک 
ياقآ
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یلو دوب  تسرد  ماما  ینیب  شیپ  هتبلا  .قلطم  سیئر  دوش  یم  دـنهد  یم  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  هوجو  دـنروآ و  یم  مق  هب  ار  يراسناوخ 
هزوح هرادا  تهج  مق  هب  ار  يراسناوخ  ياقآ  میهاوخ  یم  ام  هک  ندـمآ  مق  نیـسردم  املع و  دزن  هب  نارهت  نایرازاب  .دیـسرن  هجیتن  هب 

دنداد و یخساپ  مادک  ره  مدینش  میروایب ،!!

ص:352
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هّللا هیآ  تشذگرد  زا  سپ  تما  ماما  تشادن ، رکنم  يو  ياوقت  یملع و  ماقم  .دماین  مق  هب  يو  ماجنارس 

رما هسردـم ، همانفقو  رب  انب  هک  داد  ماغیپ  يراـسناوخ  ياـقآ  هب  نارهت  يورم  هسردـم  یلوتم  (م 1404 ه ق ) ینایتشآ رقاب  دّمحم  خـیش 
يرگید ّالا  دینک و  اقبا  دیناد  یم  تحلصم  رگا  مدیزگرب  ار  ینک  ياقآ  نم  دیهدب  رظن  دیدلب  ملعا  امش  تسا ، دََلب  ملعا  اب  نآ  تیلوت 

هتفگ یهاگ  .دومرف  زاجنا  ار  ینک  هّللا  هیآ  تیلوت  هاـگنآ  دـینک ، ربص  زور  دـنچ  دوب  هدومرف  يو  دـینک !! بصن  هسردـم  تیلوت  هب  ار 
.دوب هدناوخ  سرد  یناوج  رد  يراسناوخ  موحرم  دزن  ماما ، دش ، یم 

، دوخ سأرلا  طقـسم  درجورب  رد  فـجن  زا  تعجارم  زا  سپ  لاـس  لـهچ  دودـح  هک  تسا  يدرجورب  هّللا  هیآ  موـحرم  رگید ، هنوـمن 
همه سأر  رد  دیاش  مق و  هبتریلاع  ناسّردم  هک  نیا  ات  دومرف ، فقوت 

رد یناهفصا  موحرم  هک  یـسمش  لاس 1325  رد  تفرگ و  تسد  هب  ار  رما  ماـمز  وا  .دـندرک  توعد  مق  هب  ار  ناـشیا  ماـما ، ترـضح 
مق هب  ناشیا  رگا  لاح  .دیدرگ  هعیش  يالعا  عجرم  متفگ  هک  یحرش  هب  تشذگ 

.درک یمن  ادیپ  یلک  تیعجرم  نینچ  املسم  اما  دوب ، ریظن  مک  رّحبتم و  يدهتجم  ّنف  لها  رظن  رد  دنچ  ره  دمآ ، یمن 

تماـقا لـحر  ـالبرک  رد  ناـشیا ، ءاتفتـسا  هسلج  ناـمزالم  زا  یکی  يزاریـش  يدـهمازریم  موحرم  یمق ، هّللا  هیآ  موحرم  توف  زا  سپ 
رگا دندیزگرب و  تیعجرم  هب  ار  وا  دنتـشاد ، فجن  اب  تباقر  عون  کی  دیلقت ، عجرم  زا  ییاریذپ  رد  زابرید  زا  هک  البرک  لها  دنکفا و 

هّللادبعدیـس هـّللا  هـیآ  زین  و  م 1395 ه ق )  ) ینالیم هّللا  هیآ  موحرمدـیاش  .تشادـن  یـسناش  نینچ  ارهاـظ  دـش ، یم  جراـخ  اـجنآ  زا 
.دسرب نانآ  هب  ّتیعجرم ، تبون  دح ، نیا  ات  هک  دوبن  مولعم  فجن  رد  دندمآ ، یمن  دهشم  هب  رگا  م1405 ه ق )  ) يزاریش

دودح (م  یناردنزام ءاملعلادیعـس  تفگ  یم  يراصنا ،» خیـش   » موحرم هک  دیا  هدناوخ  ایو  هدینـش  اه  هناسر  زا  زور  دنچ  نیا  رد  دبال 
وا زا  نم  ماگنه  نآ  رد  یلب  دوب : هدومرف  یناردنزام  ملاع  دیلقت ، هب  تسا  یلوا  وا  دوب ، ملعا  نم  زا  لیـصحت ، نارود  رد  1270 ه ق ،)

ملعا وا  نالا  .مدوب  مورحم  ّتیزم  نیا  زا  اجنیا  رد  نم  دوب و  روشحم  الضف ، بّالط و  اب  فجن  رد  اهلاس  خیش ، یلو  مدیمهف  یم  رتهب 

.تسا نم  زا 

هبای دوخ  رهش  هیقف  هب  رهش  ره  مدرم  هیوفص ، زا  لبق  ات  املسم  زورما : هتشذگ و  ياهرایعم 

یملع زکرم  کی  رد  نت  دنچ  ای  کی  هب  مدرم  هک  تسین  تسد  رد  يدهاش  چـیه  و  دـندرک ، یم  عوجر  ماکحا  رد  ملاع ، نیرتکیدزن 
یگرزب ياملع  ناهفصا ، دادغب و  یملع  زکارم  رد  هتبلا  دننک ، عوجر  تسدرود 

، نارگید یسوط و  خیش  یضترم ، دیس  دیفم  خیش  دننام  دندوب  هتفای  ترهش  رگید  ياهاج  رد  هک  دندوب 

املع صتخم  اهباوج  لاؤس و  نیا  اما  دنداد ، یم  خـساپ  اهنآ  دـندرک و  یم  لاؤس  نانآ  زا  ار  یمالک  ای  یهقف  یملع  لئاسم  ملع ، لها 
دوبن و مدرم  نایم  رد  اهقف  تیملعا  ثحب  زا  یناشن  نارود  نیا  رد  .دوخ  دَّلقم  زا  يداـع  مدرم  لاؤس  لـیبق  زا  هن  دوب ، لدتـسم  اـبلاغ  و 
، ناهفصا ياهرهش  ناریا ، رد  نآ ، زا  سپ  یکدنا  هیوفص و  رصع  رد  .تسا  ملعا  ملاع  مادک  دنک  قیقحت  هک  داتفا  یمن  رکف  هب  یسک 
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قارن و مق ، ناشاک ، نیوزق ،
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رب مدقم  تباب ، نیا  زا  ناهفصا ، دیاش  دندرک ، یم  دیلقت  نانآ  زا  مدرم  هک  دندوب  یگرزب  ياملع  فجن  البرک و  قارع و  رد  دهشم و 
مدرم دش و  یم  بصن  یمالـسالا  خیـش  هیوفـص  نیطالـس  يوس  زا  نیا  رب  هوالع  .دوب  رتمهم  مه  نآ  هیملع  هزوح  دوب ، اهرهـش  رگید 

.دنتفرگ یم  ار  ماکحا  وا  زا  ابلاغ 

رد املـسم  دنچ  ره  دش  صخاش  یمومع و  عجرم  البرک  رد  م 1206 ه ق )  ) یناهبهب دیحو  رقاب  اقآ  راب ، نیلوا  يارب  دـسر  یم  رظن  هب 
تمواقم يو ، زّربت  تلع  .دندوب  مه  رگید  ناگرزب  هدش  دای  ياهرهش 

يدابآرتسا نیما  دّمحم  الم  طسوت  مهدزای  نرق  زا  هک  تیرابخا  کلسم  لابق  رد  دوب  وا  مکحم  یملع 

، البرک رد  قیادح  بحاص  فسوی  خیـش  موحرم  هلمج  زا  .درک  بلج  دوخ  هب  ار  املع  زا  یلیخ  دمآ و  دیدپ  ای 1036 ه ق ) (م 1033 
رد ای 1109 ه ق ) م 1107   ) ینارحب مشاه  دیس  ناشاک ، رد  یناشاک  ضیف 

موحرم اب  البرک  رد  دیحو  موحرم  .رگید  ياهاج  رد  نارگید  زاریش و  رد  ینارحب  دجام  دیس  نیرحب ،

صیح و نیا  رد  ماجنارس  تسا ، فورعم  نانآ  یهافش  یبتک و  ياهثحب  داد ، یم  فاصم  قیادح ، بحاص 

زا ادـعب  یملع  شالت  نیا  دـیدرگ ، زوریپ  نآ  فلاخم  بتکم  رب  درک  یم  زیوجت  متفگ  هک  نانچ  ار  داهتجا  هک  یلوصا  بتکم  صیب ،
رد (م 1231 ه ق ) یمق يازریم  دهشم ، رد  دیهـش  يدهم  ازریم  دننام  دندوب  هدنکارپ  اهرهـش  رد  هک  دیحو ، هتـسجرب  نادرگاش  يوس 

ریبک رفعج  خیش  و  (م 1212 ه ق ) مولعلارحب مق ،

ادعب نارگید  البرک و  رد  م 1216 ه ق )  ) یناتسرهش يدهم  يازریم  فجن ، رد  ای 1228 ه ق ) (م1227 

.دیدرگ لابند 

ببس رما ، نیمه  .دراد  رابتعا  زورما ، ات  وا  ینابم  زا  يرایسب  تسا و  هعیش  داهتجا  خیرات  رد  یلصفرس  یناهبهب ، دیحو  تبسانم ، نیدب 
اج ره  رد  وا  نادرگاش  تشگرب و  قباـس  هریـس  هب  دـیلقت ، رما  وا ، زا  سپ  اـما  .دوش  ادـیپ  يو  يارب  یّلک  تیعجرم  عون  کـی  هک  دـش 

هتـشذگ لاس  دون  زا  هک  نس  ربک  رد  دیحو  دوخ  یتح  دندیدرگ ، مدرم  عجرم  دوش ، قیقحت  ملعا  ریغ  ملعا و  زا  هک  نآ  نودب  دندوب ،
شنادرگاش زا  دوب ،

هب ( »؟ دیناد یم  مارح  ار  نآ  امـش  مراد  لیم  ولپ  شمـشک  نم  : » دیـسرپ مولعلارحب  شدنمورب  درگاش  زا  دـنیوگ : یم  .درک  یم  دـیلقت 
رفعج خیش  دوصقم   ) رفعج خیش  یلو  منک  یم  طایتحا  نم  درک : ضرع  داتسا  هب  مولعلارحب  اهشمشک ) فوج  ندیـشوج  ههبـش  ظاحل 
دوجو ناگرزب  نآ  نیب  رد  افـص  یگنرکی و  تقادـص و  هچ  اتقیقح  .دـینک  لمع  وا  ياوتف  هب  امـش  دـناد  یم  زیاج  ار  نآ  تسا ) ریبک 

؟ تسا هتشاد 

نادرگاش زا  همه  هک  فجن  نیـسح  خیـش  رفعج و  خیـش  دوخ و  نایم  ار  بصانم  مولعلارحب  هک  دـننک  یم  لـقن  زین  بصاـنم : میـسقت 
.درک راذگاو  ءاطغلا  فشاک  هب  ار  دیلقت  فجن و  نیسح  خیش  هب  ار  زامن  تشادرب ، دوخ  ار  سیردت  درک : میسقت  دندوب  دیحو ) )
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بحاص نسح  دمحم  خیش  ءاطغلا و  فشاک  نادنزرف  یلع  خیش  یسوم و  خیش  هب  تبون  ادعب  تشذگ ، هرود  نیا  تیعجرم : رد  اروش 
هلأسم مینیب  یم  ماگنه ، نیا  زا  دیسر ، م 1266 ه ق )  ) رهاوج

عالطا نم  هک  اجنآ  ات  ارهاظ  هک  يزیچ  دراذـگ ، یم  نادـیم  هب  اپ  دـْقَع » ّلح و  ِلها   » ردـقیلاع و ناسّردـم  تروشم  اب  عجرم  باختنا 
خیش ارهاظ  هک  ار  یلبق  عجرم  نیشناج  ات  دندش  عمج  نانآ ، .تشادن  هقباس  مراد 

ص:354
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هب رهاوج  بحاص  روش ، سلجم  زا  تشگزاب  زا  سپ  دننک ، باختنا  دوب ، یسوم  خیش  شدنزرف  ای  رفعج 

( ءاطغلا فشاک  یلع  خیش   ) ار یلع  ینعی  اّیلع ،» اوبصن  : » دنداد خساپ  درک ؟ هچ  امش  هفیقس  ینعی  مکتفیقـس »؟ ْتلَعَف  ام  : » دومرف هنعط 
ارهق دوب و  بیقر  یب  وا  یملع  ماقم  ای  دش  باختنا  روش  اب  رهاوج  بحاص  مه  زاب  یلع ) خیـش   ) زا سپ  ایآ  مناد  یمن  نم  .دـندیزگرب 

؟ دیدرگ لّوحم  يو  هب  ّتیعجرم ،

هب يو  دنزرف  هس  ریغـص ) رفعج  خیـش  شا  هون  ربارب  رد  ریبک  رفعج  خیـش  ای  ( ) 1156-1228 ه ق  ) ءاطغلا فشاک  رفعج  خیـش  زا  سپ 
م 1254 ه ق)  ) یلع خیـش  دومن ، ذـملت  وا  دزن  لاس  کی  يراصنا  خیـش  هک  (م1241 ه ق ) یسوم خیش  دندیـسر : تیعجرم  هب  بیترت 

خیش و  يراصنا ، خیش  داتسا  نیرخآ 

.تفای تیعجرم  م 1266ه ق )  ) رهاوج بحاص  ضرع  رد  یلع ، خیش  شردارب  زا  سپ  هک  م 1262 ه ق )  ) نسح

ناـیم رد  هک  نآ  اـب  ریبک ، رفعج  خیـش  توف  زا  سپ  هک  هدـش  لـقن  فجنلا ص 200 ) یـضام  باـتک   ) زا یـسوم  خیـش  نیا  هب  عجار 
نآ ات  دندوب  ددرم  ملعا  نییعت  رد  مدرم  کلذ  عم  دنتـشاد ، دوجو  يرادمان  يالـضف  م 1212 ه ق )  ) مولعلارحب همّالع  وا و  نادرگاـش 

لئاسم دومرف : ققحم  .دـندش  ملعا  نییعت  راتـساوخ  وا  زا  هدرک  عامتجا  مدرم  دـمآ ، تاـیلاع  تاـبتع  هب  تراـیز  يارب  یمق  ققحم  هک 
زا یکی  زین  یـسوم  خیـش  مهاوخ ، یم  دنراد  ار  ماقم  نیا  تیحالـص  مرظن  رد  هک  يرفن  دـنچ  زا  ار  اهنآ  باوج  مسیون و  یم  يدـنچ 

نیا رد  دومرف : تفر و  ربنم  رب  سپس  دندش ، عمج  نحص  رد  مدرم  درک  رما  ققحم  .دنتـشون  ار  لئاسم  باوج  رفن  دنچ  نآ  دوب ، نانآ 
یسوم خیش  امش  رب  ادخ  تجح  ماع و  عجرم  هک  مهد  یم  تداهش  فیرش  لحم  رضحم و 

(. يراصنا ص 184 خیش  یناگدنز  باتک   ) تسا رترب  همه  زا  ملع  رد  وا  اریز  تسا ، رفعج  خیش  دنزرف 

يراصنا یضترم  خیش  اهنآ  نیب  رد  دروآ ، درگ  ار  فجن  لوا  زارط  ياملع  توف  ماگنه  رهاوج ، بحاص  لاح ، ره  هب  نیشناج : نییعت 
نیلاب رب  ار  وا  رهاوج  بحاص  دمآ  خیش  دننک ، رضاح  ار  خیش  دومرف : دیدن  دوب -  هدش  دنلب  وا  سرد  هسلج  تیملع و  هزاوآ  هک  ار - 

« يدَعب نِم  مکُعجرم  اذه  : » دومرف سپس  ُتوملا » یل  َباط  َنآلا  : » تفگ داهن و  دوخ  بلق  يالاب  رب  هتفرگار  شتـسدو  دیناشن  شیوخ 
ینیشناج هب  دوب  خیش  نییعت  هلزنم  هب  نیا  و  ، (1)« ٌهلهس ٌهحمس  َهعیرّشلا  ّنإف  کِطایتحا  نِم  لّلق  : » تفگ خیش  هب  و 

رب يا  هزات  یملع  ینابم  دـیدرگ و  هعیـش  يالعا  عجرم  يراصنا  خیـش  ماگنه ، نیا  رد  تسا ، هدوب  هقباس  یب  ارهاظ  مه  نیا  هک  دوخ ،
.تسا یهقف  یلوصا و  ياهثحب  روحم  زورما  هک  دوزفا  ناگتشذگ  ینابم 

هّللا بیبح  ازریم  يزاریش ، نسح  ازریم  هلمج  زا  وا  زّربم  نادرگاش  دیوگ : یم  م 1281 ق )  ) يراصنا خیش  زا  سپ  نیدهتجم : ياروش 
تیارد و هب  رظن  اـما  دراد ، دوجو  ازریم  زا  ملعا  اـم  نیب  رد  دومرف : یتـشر  يازریم  دنتـسشن ، روش  هب  نارگید  و  م 1312 ه ق ) ) یتشر
اب هزرابم  يادص  رس و  رپ  زیگنا و  ناجیه  ياهناتساد  دش و  العا  عجرم  يزاریـش ، يازریم  تسا ، نیعتم  تیعجرم  يارب  وا  ازریم ، لقع 

رد دومرف  یم  دوب  هدید  ارماس  رد  ار  ازریم  یناوج  رد  راب  کی  یلاسدرخ و  رد  راب  کی  نم  ردپ  .دز  نماد  ار  وکابنت  دادرارق 
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وا هب  دنـسوبب و  مدرم  هک  دـنک  یم  نوریب  هچیرد  زا  ار  شتـسد  هتـسشن و  حیرـض  دـننام  يزلف  هکبـش  تشپ  ازریم  مدـید  یناوـج  نس 
.مرذگ یم  نآ  زا  هک  تسا  نیریش  رایسب  مه  یلاسدرخ  رد  وا  اب  تاقالم  ناتساد  دنرواین ، موجه 

رگید خـیرات  نآ  زا  سپ  دـش و  هدـیزگرب  تیعجرم ، ياهادـیدناک  روش  اب  یعجرم  هک  دوب  راب  نیرخآ  نیا  ایوگ  يور : کـت  نارود 
زا یکی  هب  یسک  ره  هکلب  دروخ ، یمن  مشچ  هب  ییاروش  نینچ  زا  يرثا 

دیدرگ و زکرمتم  ابیرقت  متفگ ، هک  روط  نامه  کچوک ، يزاریش  يازریم  يدزی و  دیس  رد  هرخالاب  هک  نیا  ات  درک  عوجر  نیدهتجم 
.شنارصاعم نسحلاوبا و  دیس  موحرم  رد  ادعب 

هب تسد  مق ، نیـسردم  هعماج  یمـسر  روطب  بالقنا  زا  سپ  یمـسر و  ریغ  روطب  بالقنا  زا  شیپ  یکدـنا  یلب ، مق : نیـسردم  هعماج 
زا سپ  .یکارا  یناـگیاپلگ و  ماـظع  تاـیآ  يو  زا  سپ  دوب و  ماـما  ترـضح  هعماـج ، نآ  هدـیزگرب  عجرم  نیتسخن  دز ، عجرم  نییعت 
رد هک  دـندیزگرب  تیعجرم  يارب  ار  بـالقنا  مظعم  ربهر  هلمج  زا  نت ، تفه  دنتـسشن و  روش  هب  زاـب  لاـسنهک ، ملاـع  ود  نیا  تلحر 

ياه هینایب  هرامش  نیا  نایاپ 

.دیناوخب دیناوت  یم  ار  نآ  نوگانوگ 

نم ددـعتم ؟ عجارم  ای  دراد  ناحجر  هیقف ، ّیلو  ًالامتحا  عجرم و  کی  ایآ  هک  تسا  حرطم  ثحب  نیا  کنیا  عجارم : ددـعت  تدـحو و 
رارق ثحب  دروم  ار  هلأسم  تاهج  مق  بالط  يارب  سرد  هسلج  کی  رد  مدرک و  هراشا  بلطم  نیا  هب  نیسردم  هعماج  هب  دوخ  مایپ  رد 

دّدعت ضرف ، رب  هک  نیا  هجیتن  مداد ،

فرـص ذـخا و  رد  ّتتـشت  اوتف و  رد  داـضت  دـنوش : عناـم  یمظن ، یب  دروخرب و  وـحن  ود  زا  دـیاب  اـمتح  دـننادب ، تحلـصم  ار  عـجارم 
هب ار  دوخ  نخس  منک و  یم  ثحب  رما  ود  نیا  هب  عجار  یمک  کنیا  .تاهوجو 

.مناسر یم  نایاپ 

دوش یمن  بترتم  نآ  رب  يروذـحم  درادـن و  عنام  اوتف ، فالتخا  و  عجارم ، ددـعت  يدرف  یـصخش و  لیاسم  رد  اوتف : رد  داـضت  لوا - 
هتشاد هقباس  مه  نونکات  هک  تیعجرم  تردق  میسقت  هیزجت و  زجب 

يرگید ِرتدودحم  عجارم  صخاش ، گرزب  عجرم  رانک  رد  هک  هداتفین  یقافتا  نینچ  هاگ  چیه  اریز  تسا ،

لک هب  هک  یمومع  لئاسم  رد  اما  .وا  زا  سپ  عجارم  یناهبهب و  دیحو  لیبق  زا  هدش  دای  ناگرزب  نارود  رد  یتح  دنشاب ، هتـشادن  دوجو 
: منک یم  دای  ار  هنومن  دنچ  نم  تسا و  هعجاف  يرظن ، ِفالتخا  نینچ  دراد ، طابترا  مالسا  ناهج  لک  ای  عّیشت  هعماج 

ات دـندرک  یم  ادـیپ  رظن  فالتخا  رطف ، دـیع  اصوصخم  دـیع  زور  نییعت  رد  عجرم  ود  هک  هداتفا  قافتا  اهراب  نیدـیع : مکح  رد  داضت 
هّللا هیآ  نامز  رد  دیدرگ : یم  نانآ  نادِّلقم  يریگرد  ثعاب  هک  ییاج 
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نارهت مق و  نایم  رطف  دیع  رد  مدرک ، یم  لیصحت  مق  رد  نم  هک  یسمش  زا 1339  لبق  ياهلاس  يدرجورب 

غارـس هک  یماگنه  دوب ، هدروآ  اجب  مه  ار  دیع  زامن  دوب و  هدرک  مکح  دیع ، هب  نارهت  رد  يراسناوخ  هّللا  هیآ  موحرم  داتفا ، فالتخا 
، دنداد تداهش  دندمآ و  مق  هب  هام ، تیؤر  یعدم  ود  دنا ، هدیباوخ  دنتسه و  هزور  اقآ  دش : هتفگ  ناشیا  هب  دنتفر ، يدرجورب  هّللا  هیآ 

رد دش ، یم  لقن  دیدرگن ، عناق  نانآ  تداهش  هب  هّللا  هیآ 
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وت تسا و  مارح  هزور  دـیع  زور  رد  تفگ : یم  نآ  هب  نیا  تسا ، هتفرگرد  اوعد  ناگدرکزاب ، هزور  ناراد و  هزور  نایم  نارهت ، رازاب 
!! يروخ یم  هزور  يراد  ناضمر ، هام  رد  تفگ : یم  نیا  هب  نآ  يا و  هدش  بکترم  مارح  راک 

رد هک  یناشاک ، موحرم  یناهبهب و  موحرم  نارهت  سانـشرس  ملاع  ود  و  یناـهنپ ، تلود  هاگتـسد  دیـسر ، یم  رظن  هب  هک  تسا  بیجع 
يرگید هاش و  رادفرط  یکی  دنتشاد  رارق  لباقتم  یسایس  طخ  ود 

هّللا هیآ  فرط  یناهبهب  ياقآ  دندرک  یم  تیامح  عجرم ، ود  نیا  زا  یکی  زا  مادک  ره  دوب ، نآ  فلاخم 

درگ وا  رود  مدرم  هتـسشن و  شا  هناخ  رد  مه ، یناـشاک  موحرم  داد ، یم  ناـمرف  هزور  ندرک  زاـب  هبار  مدرم  تفرگ و  ار  يراـسناوخ 
هیآ تماما  هب  هک  مق  مظعا  دجـسم  نِیتالـصلا  نیب  رد  ماجنارـس ، میتسه ، يدرجورب  هّللا  هیآ  رظن  رظتنم  ام  تفگ  یم  وا  دندوب ، هدمآ 

: دنیامرف یم  هّللا  هیآ  : » تفگ دمآرب و  ربنم  هب  يدهاز ، لضفلاوبا  خیـش  جاح  موحرم  دوب ، مهم  رایـسب  دش و  یم  هماقا  يدرجورب  هّللا 
زور نآ  رهظ  زادعب  میریگ ،» یم  دیع  ار  زورما  مینک و  یم  یّقلت  دیع ، مکح  ار  ناشیا  نخـس  نیمه  ام  دشاب ، دیع  زورما  تسین  دـیعب 

.دیباوخ هلئاغ  دندرک و  راطفا  مدرم  مک  مک 

یکی تفرگ  رد  دهـشم  عجرم  ملاع و  ود  نایم  فالتخا  هاش ، یتیالو » یتلایا و  همانبیوصت   » هلأسم اب  املع  ییارآ  فص  شکاـشک  رد 
دیدشت هب  هدرک و  ادیپ  لالخا  يارب  لاجم  هاش ، هب  ناگتسباو  نایتوغاط و  مدید  نم  درکن و  مکح  يرگید  درک و  مکح  ندوب  دیع  هب 

رداص رطف  دـیع  رد  يا  هینایب  يربهر  مظعم  ماقم  لبق ، لاس  دـنچ  میورن  يرود  ياـج  .دـننز  یم  نماد  عجرم ، ود  نیا  ناـیم  فـالتخا 
ناشیا ياوتف  قبط  هک  دندرک  نالعا  ییوخ ، هّللا  هیآ  موحرم  نارادفرط  نادلقم و  هلـصافالب  تسین ، دیع  هدشن و  هدید  هام  هک  دندرک 

، تسا دـیع  سپ  تسا  هدـش  هدـید  هام  قارع  رد  نوچ  و  دراد ، رابتعا  اج  همه  يارب  دـش  هدـید  هام  نیمز  يور  هطقن  کی  رد  رگا  هک 
هار يربهر ، مظعم  ماقم  ندیبوک  يارب  دوب و  هدرک  ادیپ  هتـسد  ناشوقاچ  دندوبن ، مه  هزور  لها  دیاش  هک  اهبالقنا  دض  زین  ماگنه  نآ 
هداد هیناـیب  دـیع  يارب  هک  ییوـخ  هّللا  هیآ  موـحرم  نارادـفرط  زا  يا  هدـع  هک  تسا  نیا  بیجع  .مدرم  نیب  لـالخا  داـجیا  هب  دـنداتفا 

طایتحا ناشدوخ  دندوب ،

ای تسا  یبهذم  یلمع  افرص ، ایآ  مینک ، لمح  هچ  رب  ار  لامعا  نیا  دنتفر !! رفس  هب  زور  نآ  دندرک و 

هچ هک  داد  ربخ  ناشیا  هب  ار  نایرج  ییوخ  موحرم  نادرگاش  زا  یکی  ماظن ، اب  تیّدض  رد  یسایس 

هتشون ییوخ  موحرم  دیزادنیب ، مه  ناج  هب  ار  مدرم  دینک و  مالعا  ار  دوخ  رظن  امش  تشاد  ترورض 

.دش دهاوخن  رارکت  راک  نیا  رگید  تسا  امش  اب  قح  دندوب :

هعیـش و نیب  رد  ناضمر  رد  هاگ  فالتخا  هلأسم  نیا  ما ، هدرک  رکف  نآ  فارطا  رد  هدـید و  ار  اهارجام  نیا  اهراب  هک  بناـجنیا  رظن  هب 
، رما نیا  زا  نایتوغاط ، رامعتـسا و  تسا ، مالـسا  هیلع  يراک  ياـه  هبرح  زا  یکی  نیملـسم ، همه  نیب  رد  هّجحلا  يذ  هاـم  رد  فـالتخا 

هام ناتـساد  ِلقن  زا  هک  تسا  مه  اب  تباقر  هیام  مه ، یمالـسا  یبرع و  ياهروشک  نیب ، رد  رما  نیا  .دننک  یم  هدرک و  هدافتـسا  رایـسب 
.مرذگ یم  دوب  هدنکفا  هیاس  نآ  رب  تسایس  روطچ  هک  مدوب  نآ  رظان  نم  هک  رصم ، ناضمر 
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رد تفگ : یم  دنک  یم  لیـصحت  اداناک  رد  هک  نم ، يوجـشناد  ناگتـسب  زا  یکی  تسا ، هلبق  رد  فالتخا  دـیع ، رد  فالتخا  زا  رتالاب 
ربهر ياوتف  هب  رگید  یخرب  قرـش و  تمـس  هب  ییوخ  هّللا  هیآ  ياوتف  هب  یخرب  تسا  فـالتخا  هلبق  تْمَـس  رد  هعیـش  نایوجـشناد  نیب 

دنهاوخ یم  ایند  هگنی  رد  دهعتم  ناوج  تشم  کی  دینک  هظحالم  دنناوخ !! یم  زامن  سکعلاب ) ای  ) برغ تمـس  هب  نارگید  بالقنا و 
، دنناوخب زامن 

هچ بهاذم ، رگید  ناملسم  نایوجشناد  نیب  رد  نانآ ، دوخ  نیب  رد  فالتخا ، نیا  ررض  زا  رظن  فرص 

داضت مهاوخب  رگا  نم  تسا ، هدروآ  ام  يارب  مالسا  هک  تسا  هلْهَس » هحْمَس  ِتعیرش   » نامه نداد ، اوتف  عون  نیا  ایآ  دراد ؟ یـساکعنا 
«. دوش ذغاک  نم  داتفه  يونثم   » مرمش رب  ار  يواتف 

نایم عییشت ، زاغآ  رد  دوب ، هدرک  توف  هیلع ، هّللا  همحر  یناچوق  دمحم  خیـش  موحرم  دهـشم  ِگرزب  ياملع  زا  یکی  یناوج ، مایا  رد 
دنوخآ دـنزرف  (م 1395 ه ق ) ییافک دـمحا  ازریم  جاـح  و  (م 1377 ه ق ) یلیبدرا سنوی  دیـس  جاح  موحرم  رهـش : گرزب  ملاـع  ود 

: تفگ یم  یکی  تفرگرد ، فالتخا  یناسارخ ،

هزانج هراچیب  مدرم  الاح  .درک  تکرح  هزانج  بقع  رد  دیاب  تفگ : یم  سکع  هب  يرگید  مینک ، تکرح  هزانج  ولج  تسا  بحتـسم 
یکی هب  درک  تلاخد  كاب ، یب  و  تأرج ، اب  یناحور  رفن  کـی  دوش ، لـح  ملاـع  ود  نیا  ياوعد  اـت  دـنا  هتـشاد  هگن  تسد ، يور  ار 

.دیتسرفب تاولص  .دینکن  اوعد  نک  تکرح  هزانج  بقع  مه  وت  تفگ : يرگید  هب  ورب و  ولج  وت  تفگ :

هسردم هّللا  لضف  خیش  موحرم  تسا ، فورعم  تیطورشم  رد  يرون  هّللا  لضف  خیش  یناهبهب و  هّللادبع  دیس  موحرم  فالتخا  ِناتـساد 
مه اب  اهلاس  و  يرهطم ،) دیهش  یلاع  هسردم   ) ار رالاسهپـس  هسردم  یناهبهب  موحرم  نادیرم و  دوب و  هداد  رارق  دوخ  هاگیاپ  ار  يورم 

ار م 1327 ه ق )  ) هّللا لضف  خیش  فرط  دوب ، فلاخم  تیطورشم  اب  هک  هاشیلع » دّمحم   » راجاق دبتسم  هاش  دنتـشاد ، یـسایس  هرجاشم 
یکی دندش  دیهـش  ود  ره  تبقاع  ار ، یناهبهب  فرط  مه  ناهاوخ  هطورـشم  دوب ، هدش  گرزب  درم  نآ  هب  ماهّتا  ثعاب  نیاو  دوب  هتفرگ 

.رتسب رد  یکی  راد و  رب 

نارود ياهشنت  یسایس ، یعامتجا و  لئاسم  رد  اهقف  نایم  رظن  فالتخا  ياه  هنومن  نیرتکیدزن  يراب ،

ار نآ  رطخ  ماما ، يرایشوه  شنیب و  دنهاگآ و  نآ  زا  ناگدنناوخ  درادن و  رکذ  هب  زاین  هک  تسا  ناریا  یمالسا  بالقنا  زا  دعب  لبق و 
.تشاذگ رس  تشپ 

ادرفنم هناگادـج و  نانآ ، زا  کـی  ره  تسا و  دـیلقت  عجارم  اـب  تاـهوجو  رما  ًـالعف  هدوب  یلیلد  ره  هب  لاـح  ره  هب  تاـهوجو : مّود - 
فرصم هب  تاهوجو  ًهدمع  .دناسر  یم  فرصم  هب  دریگ و  یم  ار  تاهوجو 

، هاگنامرد هسردم و  هینیسح ، دجسم ، نامتخاس  رد  مه  یهاگ  .دسر  یم  هیملع  ياه  هزوح  بالط و 

اه هقیلس  فالتخا  دراد و  تاعیاض  ردقچ  تاهوجو ، فرص  ذخا و  یگدنکارپ  نیا  لاح  .دوش  یم  فرص 
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رگیدکی یمشچمه  هب  لحم  ناملاع  ای  مدرم  هلحم ، کی  رد  ای  هچوک  کی  رد  یهاگ  .دنامب  دروآ ، یم  هچ  ماما  كرابم  مهس  رس  رب 
فرص تاهوجو  ناموت  اهنویلیم  دنک ، یم  تیافک  یکی  ای  دشابن  نآ  هب  زاین  ًالصادیاش  هک  یلاح  رد  دننک ، یم  انب  هینیسح  دجـسم و 

املع و  ناوج ، بالط  زا  يرایسب  هک  یلاح  رد  دوش  یم 

ص:358
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دنیوگ یم  .دننک  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  ات  تسین  اهنآ  رکف  هب  سک  چیه  دـنرب و  یم  رـس  هب  هقیـضم  رد  هداتفا ، راک  زا  ظاّعو  و 
یف لدعی   ) روهظ ماگنه  هک  نامز  ماما  ایآ  تسا ، مالـسلا  هیلع  ماما  تیاضر  هب  ملع  عجارم ، طسوت  هوجو  فرـص  ذخا و  هدـمع  لیلد 

.منک یمن  رکف  تسا ؟ یضار  دوخ  قح  فرص  رد  ماظن  لالتخا  هب  هیوسلاب ) مسقی  هیعرلا و 

یم هکار  ییاهناتـساد  مهاوخ  یمن  نم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ءوس  ردـق  هچ  تاهوجو ، رما  رد  یمظن  یب  یگدـنکارپ و  ّتتـشت و  رد 
روذحم ود  نیمه  زا  متفگ  بالط  هب  مق  سرد  رد  نم  منک ، رکذ  مناد 

یفرعم ار  عجرم  دنچ  هک  الاح  تسا ، هزوح  تیریدم  ای  نیـسردم  هعماج  هفیظو  رما  نیا  دنـشاب  ددعتم  عجارم  راذـگب  دـننک ، بانتجا 
.ما هدرک  داهنـشیپ  نیـسردم  هعماج  هب  مایپ  رد  هلاقم و  کی  رد  ار  نآ  هار  دننک ، يریگولج  ادج  یمظن  یب  داضت و  نیا  زا  دنا ، هدرک 

مالّسلاو الف  الا  دوش و  یم  تسرد  راک  دنهد ، جرخ  هب  عجارم  ار  یگتـشذگدوخ  زا  يراکادف و  نیا  رگا  دنا ، هتفگ  نارگید  مه  ًالبق 
.يدهلا عبّتا  نم  یلع 

ص:359
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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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