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هعیش هب  یشخب  لکشت  اروشاع و  هب  یسایس  شرگن  يایحا  ینیمخ و  ماما 

باتک تاصخشم 

49872-81 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
نیسح  ناییادیش  هسانشرس : 

نیسح  ناییادیش  هعیش  هب  یشخبلکشت  اروشاع و  هب  یسایس  شرگن  يایحا  ینیمخ و  ماما  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.433 ص 419 -  راهب 1382 :) ، ) یمالسا ش 27 تموکح  هلاقم ، :  اشنم 

اروشاع مایق  رگفیصوت : 
ینید  تاحالصا  رگفیصوت : 

هر  ینیمخ  ماما  یسایس  هشیدنا  رگفیصوت : 
یمالسا  تموکح  رگفیصوت : 

هیقف  تیالو  رگفیصوت : 
موس  ماما  یلعنبنیسح ع ،  رگفیصوت : 

هر ینیمخ  ماما  رگفیصوت : 

همدقم

زا يریگهرهب  اب  تسنادیم  مالـسا  زاس  ناسنا  ینغ و  گنهرف  هناوتـشپ  ینید و  یـسایس  میظع  هنیجنگ  ار  اروشاع  گـنهرف  هک  ینیمخماـما 
هب هاگن  اب  هلاقم  نیا  رد  هدنسیون  . تخادرپ نید  يایحا  هب  هداد  رارق  شیوخ  هزرابم  مایق و  ساسا  ار  ینیسح  هسامح  ییاروشاع ، ياههزومآ 

هدرک لیلحت  ار  ماما  ترضح  طسوت  ییاروشاع  تضهن  یسایس  حور  يایحا  ینیـسح ، تضهن  زا  يریگماهلا  هچیرد  زا  ینیمخماما  تضهن 
، هیقف تیـالو  یمالـسا و  تموـکح  يروـئت  حرط  نادرگاـش ، تیبرت  يو  درامـشیم . رب  ار  اتـسار  نـیا  رد  ناـشیا  یلمع  ياـهماگ  تـسا و 
هب ار  ینیسح  مایق  ياههزومآ  رب  قبطنم  یهدوگلا  مدرم و  يریگراک  هب  تیاده و  تهج  رد  یمالسا  ياهتبـسانم  زا  حیحـص  يرادربهرهب 

يروهمج ماظن  لیکـشت  رتسب  نیمه  رد  يو  . دـهدیم رارق  یـسررب  دروم  هعیـش ، یـشخب  لّکـشت  رد  ماـما  ترـضح  یلمع  تامادـقا  ناونع 
یگنادواج زار  زمر و  . دنکیم دادملق  یهلا  قلطم  ّیلو  روهظ  يارب  یگدامآ  ار  نآ  رارمتسا  ینیسح و  بتکم  نتم  زا  هتـساخرب  ار  یمالـسا 

اروشاع زا  سپ  خیرات  رد  دنچ  ره  تسا  یخیرات  مهم  دادیور  نیا  ندوب  یهلا  تیرـشب ، خیرات  هرتسگ  رد  اروشاع  یـسامح  میظع و  هثداح 
یعون هب  مادک  ره  هک  تسا  هدش  هتفگ  نخـس  گرزب  هسامح  نیا  تمظع  داعبا و  هرابرد  نوگانوگ  ياههبنج  زا  توافتم و  ياهشرگن  اب 
دوجو يرایـسب  هتفگان  تاکن  هک  ددرگیم  هدـهاشم  ینیـسح ، ياروشاع  تضهن  هب  يدرکیور  ره  اب  زین  نونکا  تسا ؛ عیدـب  تاکن  ياراد 
رداـبتم نهذ  هب  هلاـقم  نیا  ناونع  زا  هک  یتـالاؤس  دوش . هدناسانـش  هعقاو  نیا  فـلتخم  بناوـج  اـت  دراد  زاـین  هدرتـسگ  قـیقحت  هب  هک  دراد 
هنوگچ تسیچ و  اروشاع  هب  ماما  یسایس  شرگن  . 1: زا دنترابع  تساهنآ  هب  ییوگخساپ  نتخاس و  نشور  ددـص  رد  هلاقم  نیا  دوشیم و 
یلکش هچ  هب  هعیش  یشخبلکشت  ؟3 . دیشخب لکشت  هعیش  هب  ياهویش  هچ  هب  یـسایس  شرگن  نیا  زا  يریگهرهب  اب  ماما  ؟2 . درک ایحا  ار  نآ 
ههجو ار  مالسا  نید  يایحا  هزرابم  مایق و  اب  دهعتم ، ینید و  ناملاع  زا  يرایـسب  يربک ، تبیغ  زا  سپ  هعیـش و  خیرات  لوط  رد  ؟ تفای رولبت 

تخانـش اب  ماما  تسا . ینیمخماما  يربهر  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  اهنآ ، نیرتزیگناتفگـش  نیرتقفوم و  هک  دـنداد  رارق  شیوخ  تمه 
اب يوما  نامکاحاب  میژر  نیا  ناوارف  ياهتهباشم  ناریا و  رد  يولهپ  میژر  تیاـمح  لـیمحت و  رد  یناـهج  رابکتـسا  ياهتسایـس  زا  قیقد 

« یهلا فیلکت   » و رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » ینعی ینید ، نیرفآكرحت  رـصنع  ود  زا  يریگهرهب  اروشاع و  رگایحا  گنهرف  زا  ماـهلا 
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تخیر ورف  ار  یهاشنهاش  هلاس  دصناپ  رازه و  ود  میژر  دندرک ؛ يزیرهیاپ  ار  ینیـسح  ياروشاع  هسامح  يریگلکـش  ساسا  هدولاش و  هک 
رد ماما  تیقفوم  لیالد  نیرتمهم  زا  دودز . نید  هرهچ  زا  ار  تعدب  فیرحت و  رابغ  دیـشخب و  دّدـجم  تایح  ار  مالـسا  زاسناسنا  بتکم  و 

تـسایس اب  نید  یگتخیمآ  ینید و  ياههزومآ  هب  ناشیا  یـسایس  شرگن  ياـیحا  یمالـسا  يروهمج  تموکح  لیکـشت  بـالقنا و  يزوریپ 
ملع  » اـب لداـعم  ار  تسایـس  نیمز  برغم  نارکفتم  زا  یخرب  تسا ؛ هدـش  هئارا  یتواـفتم  ياههاگدـید  نآ ، فیرعت  تسایـس و  هراـبرد  . دوب

ياهداهن یسررب  ار  تسایـس  عوضوم  یکـسال  .ژ. دلوراه دننادیم . نتـشاد » او  تعاطا  هب  ملع   » ای ندروآرد ،» هطلـس  ریز  هب  ملع  «، » تردق
هاگـشناد تسایـس  ملع  داتـسا  هژرو ، ود  سیروم  دـنادیم ، تموکح  ینعم  هب  ار  تسایـس  رویآ ، کـم  دـنادیم . تلود  روـشک و  یمـسر 

ياهفیرعت مه  یمالسا  نادنمشیدنا  نارکفتم و  . یعامتجا مظن  یعون  نیمأت  يارب  تسا  ياهلیسو  تسایـس  دیوگیم : هراب  نیا  رد  سیراپ 
تسایس یلازغ ، دنادیم . تسایس  ار  تموکح  تامدخ  يربنامرف و  یهدنامرف و  هطبار  یباراف ، : دناهدومن نایب  تسایس  موهفم  رد  یفلتخم 

ار تسایس  یمالسا ، فورعم  سانش  هعماج  نودلخ ، نبا  . دنکیم نایب  نانآ  ترخآ  ایند و  تاجن  يارب  مدرم  هعماج و  حالـصا  يانعم  هب  ار 
، دربب هار  دنک و  تیاده  ار  هعماج  هک  تسا  نیا  تسایـس  :» دیامرفیم تسایـس  فیرعت  رد  ینیمخماما  . دـنادیم تموکح  ِتردـق  اب  لداعم 
هک يزیچ  نآ  فرط  هب  دـنک  تیادـه  ار  اهنیا  دریگب و  رظن  رد  ار  هعماـج  ناـسنا و  داـعبا  ماـمت  دریگب و  رظن  رد  ار  هعماـج  حـلاصم  ماـمت 

یفرعم ار  تسایـس »  » نیا هتـسیاش  حـلاص و  ناـیرجم  بـلطم ، هـمادا  رد  و  .« تـسا دارفا  حالـص  تـسا و  تـلم  حالـص  تـسه ، ناـشحالص 
هب اـهنآ  عـبت  هب  تساـیلوا و  اـیبنا و  هب  صتخم  نیا  دـننک ، هرادا  دـنناوتیمن  ار  تسایـس  نیا  نارگید  تساـیبنا ، هب  صتخم  نیا  :» دـیامنیم

رامش هب  زورما  یعامتجا  یسایس  هشیدنا  هزوح  رد  مهم  ثحابم  زا  یکی  هک  تسا  تسایس  نید و  دنویپ  رگید  بلطم  .« مالـسا رادیب  ياملع 
لباقم فرط  يدـمآراکان  بجوم  يرگید  روما  رد  ار  اهنآ  زا  یکی  لخادـت  هلوقم ، ود  نیا  نایم  دـنویپ  هنوگره  راکنا  اـب  یخرب  دوریم .

نینچ جّورم  رالوکـس  هشیدـنا  دـنیامنیم . هیـصوت  کـی  ره  تمرح  ظـفح  يارب  اـهنآ  لخادـت  زا  زیهرپ  لـماک و  ییادـج  هـب  دـننادیم و 
رد تسایـس  نید و  لخادت  ورملق  هطبار و  عون  رد  اما  تسا ، تسایـس  نید و  نایم  هطبار  هیرظن  رکفت ؛ نیا  لباقم  هطقن  دـشابیم . ياهیرظن 

هطبار هن  تسا ، حرطم  تسایـس  نید و  یگتخیمآ  ماما  یـسایس  هشیدـنا  رد  . دراد دوجو  رظن  فالتخا  یمالـسا  نادنمـشیدنا  زا  یخرب  نایم 
ای لالدتـسا  اب  ات  دنتـسین  ازجم  کفنم و  رگیدـکی  زا  تسایـس  نید و  هک  دـندوب  دـقتعم  کیکفت ، هیرظن  دـقن  نمـض  ناشیا  ود . نیا  ناـیم 

اهنت يداع  تناید  کی  مالـسا  تناید  :» دیامرفیم هرابنیارد  ناشیا  دـنزادرپب  ود  نیا  نیب  لماعت  ای  دـنویپ  یگنوگچ  هب  هطبار  عون  یـسررب 
؛ تسین اهنت  یـسایس  تناید  بهذم و  کی  روط  نیمه  و  تسین ؛ اهنت  یناحور  هفیظو  یلاعت ، كرابت و  يادخ  دـبع و  هفیظو  طقف  تسین و 

یـسایس هبنج  کی  يدابع  هبنج  نامه  ینعی  مَغدـُم ، تسایـس  رد  شتدابع  تسا و  مغدـم  تداـبع  رد  شتـسایس  یـسایس ، تسا و  يداـبع 
نوؤش همه  اب  تسا  تسایـس  نید  مالـسا  :» دـسیونیم نینچ  هعمج  زاـمن  ياـههبطخ  هلأـسم  ثحب و  رد  زین  هلیـسولاریرحت  رد  ناـشیا  .« دراد
ینشور یبوخ و  هب  دنکب  مالـسا  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس  یتموکح و  ماکحا  رد  یتقد  نیرتمک  هک  یـسک  يارب  انعم  نیا  و  تسایس ،
تسایس مه  تسا و  لهاج  مالسا  فراعم  هب  تبسن  مه  تسا  تسایس  زا  يادج  مالسا  نید  دنکیم  لایخ  هک  یـسک  سپ  ددرگیم ، رهاظ 

نیناوق و يانبم  رب  مالسا  یسایس  ثحابم  اههمانرب و  هیلک  تسا و  مالسا  یـسایس  ماظن  أشنم  هاگتـساخ و  نید » » ماما هشیدنا  رد  .« دنادیمن ار 
نید یگتخیمآ  ار  مالسا  روهظ  نرق  لوا  همینرد  یمالسا  تموکح  ندش  ریگارف  نتفایهعـسوت و  لیلد  تسا و  هدش  يزیر  هیاپ  ینید  ماکحا 

دش نشور  دیدرگ  نایب  هک  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  «. تسا هتشاذگ  تناید  رد  ار  تسایس  هیاپ  (ص ) هللا لوسر  :» دیامرفیم دنادیم و  تسایـس  و 
حور يایحا  هر ) ) ماما يرگایحا  داعبا  زا  یکی  ور  نیا  زا  دنـشابیم ، یـسایس  هغبـص  ياراد  ینید  ياـههزومآ  ماـما  یـسایس  هشیدـنا  رد  هک 

دربشیپ رد  ار  يرایـسب  تارثا  هک  تسا  ناهج  نایعیـش  نادنمـشیدنا و  نایم  رد  نآ  فادـها  هب  هجوت  اب  ینیـسح  ياروشاع  تضهن  یـسایس 
ياضف رد  . دوب هدش  هدرپس  یـشومارف  هب  ناناملـسم  هعماج  تالوحت  خـیرات  لوط  رد  هلأسم  نیا  دـنچ  ره  تشاد ، لابند  هب  یمالـسا  تضهن 

(ع) نیسح ماما  يرادازع  يونعم  شاداپ  رجا و  هب  رتشیب  هجوت  اروشاع  تضهن  هب  تبـسن  اههاگدید  مه  ماما  مایق  بالقنا و  زا  لبق  یگنهرف 
نایعیش يرادازع  یگنهرف  یسایس  تیعضو  هرابرد  ناگدنسیون  زا  یکی  دوب . (ع ) نیـسح ماما  مایق  یـسایس  هفـسلف  زا  حیحـص  كرد  نودب 
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هگن ار  اروشاع  هعیش  دیـشیدنا ، اروشاع  لئاسم  رد  رتمک  تسیرگ و  اروشاع  بئاصم  رب  رتشیب  هعیـش  هک  سوسفا  :» دسیونیم بالقنا  زا  لبق 
هشیدـنا و نابحاص  نارکفتم و  یخرب  نایم  رد  .« دناسانـشن هک  وا  زا  اـغیرد  تشاد و  هاـگن  هک  وا  رب  نیرفآ  دناسانـشن ، تسرد  نکیل  تشاد 

يریگهرهب يارب  ياهیامتـسد  دـیماجنایم و  تیالو  یقیقح  ناوریپ  نایم  رد  فالتخا  زورب  هب  هک  دـشیم  هتخادرپ  یثحابم  هب  رتشیب  مه  ملق 
زا نادنمشیدنا  ات  دیدرگیم  نیدتم  ناناوج  مرحم و  مایا  رد  یبهذم  نانارنخس  نایم  شکمشک  شنت و  داجیا  رد  میژر  یتینما  ياههاگتسد 

فرـص هدوـهیب  ياـهلاجنج  هـب  يرادازع  ماـیا  بساـنم  ياـهتصرف  ًـالمع  هجیتـن  رد  دـنیامن  تـلفغ  اروشاـع  ماـیق  یلـصا  هفــسلف  نییبـت 
کی ار  (ع ) نیسح ماما  مایق  رترب  قفا  کی  رد  ناشیا  هکلب  دوبن ، یخیرات  هعیاض  کی  ناونع  هب  اروشاع  میظع  هثداح  هب  ماما  شرگن  . دشیم

دـنکیم و هچ  هک  تسنادیم  (ع ]) نیـسح ماما   ] وا :» دومرفیم تسنادیم و  مالـسا  يایحا  تهج  رد  هدـش  يزیرهمانرب  دـنمفده و  تکرح 
خاـک هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یگرزب  هعقاو  دوخ  یهلا  تضهن  ریظنیب و  يراکادـف  اـب  (ع ) نیـسح ماـما  « »؟ تسیچ شفدـه  دوریم و  اـجک 

ینغ گنهرف  هناوتشپ  ینید و  یسایس  میظع  هنیجنگ  ار  اروشاع  گنهرف  ناشیا  .« دیشخب تاجن  ار  مالـسا  بتکم  تخیر و  ورف  ار  نارگمتس 
هزرابم و مایق و  ساسا  ار  ینیسح  هسامح  تخادرپ و  نید  يایحا  هب  ییاروشاع  ياههزومآ  زا  يریگهرهب  اب  تسنادیم و  عیشت  زاسناسنا  و 

نایم رد  تسایـس  درکراکو  موهفم  هب  هاگن  عون  ات  دش  ثعاب  ناشیا  یـسایس  هشیدـنا  تسایـس و  هب  ماما  شرگن  داد . رارق  يرادـیب  لوحت و 
دیدج يریسفت  اب  ماما  . دننادب تسایس  نید و  زا  ياهزیمآ  ار  یبهذم  ینید و  رئاعش  دنک و  رییغت  یمالسا  نادنمشیدنا  یتح  ناملسم و  مدرم 

نـالطب طـخ  باوصاـن  ياـههیرظن  زا  یخرب  هـب  دودز و  هعیــش  گـنهرف  زا  ار  فـیرحت  تعدــب و  راـبغ  اروشاـع  گـنهرف  ياــههفلؤم  زا 
دادملق اروشاع  هثداح  رب  محرت  يزوسلد و  هناشن  نادنمشیدنا  زا  یضعب  رظن  رد  نیـسح  ماما  يرادازع  اروشاع و  مسارم  رد  هیرگ » .» دیـشک

هراشا هعماج  رد  هیرگ  یسایس  تاریثأت  هب  یکابت »  » ثیدح ریسفت  اب  ماما  دنتـسنادیم . یحور  فعـض  زجع و  ثعاب  ار  نآ  یخرب  دشیم و 
تلم کی  دزاسیم و  افوکـش  مدرم  بولق  رد  ار  داهج  نامیا و  لاهن  هیرگ  نیا  هک  دمانیم  یـسایس » هیرگ   » تلم ار  ناریا  تلم  دـنکیم و 

هک تسا  نیا  يارب  هن  ازع  سلجم  .« » تسا یـسایس  هلأسم  تسین ، یکابت  هلأسم  :» دـیامرفیم هرابنیا  رد  ناشیا  دروآیم  دـیدپ  زاـسهسامح 
مالـسا ردـص  رد  اـم  همئا  هک  تسا  یـسایس  هبنج  نآ  مهم  هکلب  ... تسه مـه  نـیا  يارب  هـتبلا  دـنربب ، رجا  ءادهـشلادیس  يارب  دـننکب  هـیرگ 

هرتسگ رد  ینیـسح  تضهن  رارمتـسا  ار  البرک » ضرا  لک  اروشاع و  موی  لک   » ثیدح نینچمه ، .« دـشاب رخآ  ات  هک  دناهدیـشک  ار  شاهشقن 
نایدیزی فاصم  هب  ناینیـسح  دیاب  یناکم  نامز و  ره  رد  هک  درکیم  یفرعم  نایعیـش  یگدـنز  هحولرـس  ار  نآ  تسنادیم و  عیـشت  خـیرات 

نافلاخم و اروشاـع و  ررکم  ار  نآ  ثداوح  تسنادیم و  ثیدـح  نیا  زا  یقادـصم  ار  سدـقم  عاـفد  بـالقنا و  ياهدادـیور  ماـما  دـنورب .
رفک و مالـسا و  هلباـقم  هنحـص  رگریوـصت  ار  ثیدـح  نیا  رگید  یناـیب  هب  .و  درکیم ریـسفت  نایدـیزی  ررکم  ار  یمالـسا  بـالقنا  نانمـشد 
رب مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  دیکأت  دنامب . هدنز  هعیش  هعماج  رد  هراومه  هسامح  حور  دیاب  ینعی  هک  تسنادیم  ملظ  لدع و  ییورایور 

. دراد هراشا  تاکن  نیمه  رب  هعماج  رد  اروشاع  يایحا  و  (ع ) نیسح ماما  يازع  هماقا 

یشخب لکشت  ياهراک  هار 

ملظ و هیلع  هزراـبم  ماـیق و  رد  ناـشیا  یـسایس  هریـس  رد  ینیـسح  ياروشاـع  تضهن  هب  ینیمخماـما  هنارگاـیحا  شرگن  مهم  میظع و  شخب 
یخیراـت و هبرجت  هیاـپ  رب  و  (ع ) نیـسحماما نینوخ  ماـیق  زا  يوریپ  هب  ار  دوخ  تضهن  ماـما  دـباییم . رولبت  هعیـش  هعماـج  هب  یـشخبلکشت 
درک و راوتسا  ریخا  ياههدس  رد  یعیش  ناملاع  تازرابم  ًاصوصخ  خیرات ، لوط  رد  نایعیش  ياهمایق  توق  فعض و  طاقن  زا  يزومآتربع 
هک تسا  تقیقح  نیا  نّیبم  نآ  زا  سپ  مایق و  زا  لبق  ناشیا  یلمع  هریس  . دومن صخشم  ار  یمالسا  بالقنا  هدنیآ  فادها و  هزرابم و  ریـسم 

اهنآ نیرتمهم  هب  هک  تسا  هداد  رارق  هعیـش  هب  یـشخبلکشت  رتسب  ار  ییاهراکهار  اروشاع ، نیرفآتزع  زاسناسنا و  گنهرف  هیاپ  رب  ماـما 
. دوشیم هراشا 
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نادرگاش تیبرت 

ینادرگاش هکلب  دوبن ، یملع  کشخ  ثحابم  هلـسلس  کـی  طـقف  درکیم و  تیبرت  یعقاو  هبلط  کـی  هک  دوب  ياهنوگ  هب  ماـما  سرد  هزوح 
ار یمالسا  بالقنا  روهظ  هنیمز  تخادرپیم  هقف  جراخ  سرد  هب  هک  یماگنه  و  دنشاب . هتـشاد  هدیاف  مالـسا  هدنیآ  يارب  هک  درکیم  تیبرت 

. دمآیم دیدپ  یبالقنا  راکفا  اب  تیناحور  دیدج  لسن  تفاییم و  تیبرت  لبق  هرود  زا  رتشیب  ینادرگاش  هرود  ره  رد  درکیم و  ایهم 

یمالسا تموکح  هیقف و  تیالو  سرد 

رگا دشیمن و  هئارا  یمالـسا  تموکح  هرابرد  عماج  لدتـسم و  یثحب  هنوگ  چیه  نادنمـشیدنا  نایم  هیملع و  ياههزوح  رد  هک  ینارود  رد 
رد لاس 48  رد  ماما  دیدرگیم ؛ حرطم  برغ  رد  یسارکمد  تموکح  ياهرایعم  اب  رتشیب  دمآیم  نایم  هب  یمالسا  تموکح  زا  ینخـس  مه 

تیعورـشم و یلقن  یلقع و  لیالد  هب  داهـشتسا  اب  تخاس و  حرطم  ار  هیقف  تیـالو  یمالـسا و  تموکح  مظنم  لدتـسم و  ثحب  دـیعبت  ماـیا 
مالـسا و یفرعم  يارب  اـت  دوـمن  تساوـخرد  نویناـحور  زا  و  درک ، یفرعم  یگنهرف  یملع و  عماـجم  هـب  ار  یمالـسا  تموـکح  يدـمآراک 

يارجا نید و  تیمکاح  ددـص  رد  یمالـسا  تموکح  داجیا  هشیدـنا  جـیورت  اب  ماما  دـننک . اپ  رب  ییاروشاـع »  » یتضهن یمالـسا ، تموکح 
، دـشاب هتـشادن  تموکح  مالـسا  ات  هک  دوب  رواب  نیا  رب  دـمآرب و  يداـصتقا  یـسایس و  یعاـمتجا ، يدرف و  نوؤش  همه  رد  یمالـسا  نیناوق 
نید و هب  ندیـشخب  لکـشت  يارب  يرگنهدنیآ  يزیرهمانرب و  رگنایب  ماما  مادقا  نیا  دومن و  ظفح  اهفیرحت  اهتعدب و  زا  ار  نآ  ناوتیمن 

خساپ اّما  دوب  هدش  هاش  صخش  هب  هلمح  ناهاوخ  مق  عجارم  زا  یکی  هب  ياهمان  یط  ناشیا  بالقنا  باتش  يریگارف و  نارود  رد  . تسا هعیش 
تموکح ماما  یـسایس  شرگن  هشیدـنا و  رد  «. ماهدرک ار  شرکف  نم  : » دـنتفگ ماما  دـش  دـهاوخ  هچ  هاش  نتفر  زا  دـعب  مینادیمن  هک  دـینش 

ناشیا تسا ؛ هدرک  مایق  یمالسا  تموکح  هب  یبایتسد  يارب  (ع ) نیـسح ماما  هک  دوب  دقتعم  و  تسا . تسایـس  موهفم  مامت  اب  ربارب  یمالـسا 
ترــضح هـک  دـننکیم  لاـیخ  هـک  ییاـهنآ  تـسا و  يرخف  کـی  نـیا  دریگب و  تساوـخیم  مـه  تموـکح  دوـب  هدــمآ  دــیامرفیم ...«:

زین هفوـک  رهـش  هـب  لـیقع  نـب  ملــسم  نداتــسرف  هراـبرد  .« دـندمآ تموـکح  يارب  اـهنیا  ریخ ؛ هدـماین ، تموـکح  يارب  (ع ) ءادهــشلادیس
تموکح داجیا  وترپ  رد  مّلـسم  ردق  .« دهدب لیکـشت  یمالـسا  تموکح  ات  تعیب  هب  دنک  توعد  ار  مدرم  ات  داتـسرف  ار  ملـسم  وا  :» دیامرفیم

. دریذپیم ققحت  مالسا  یقرتم  ماکحا  يارجا  دوشیم و  ریگ  ارف  هعماج  رد  طسق  لدع و  هک  تسا  یمالسا 

مدرم يریگراک  هب  تیاده و  تهج  رد  یمالسا  ياهتبسانم  زا  حیحص  يرادربهرهب 

یسایس نامزاس  ای  بزح  کی  لیکشت  يارب  تیلاعف  يانبم  رب  هاگچیه  تموکح  لیکشت  یهاشمتس و  میژر  اب  هزرابم  رد  ماما  یسایس  هریس 
اب داهن و  انب  ناریا  ناملـسم  ینویلیم و  ياههدوت  یهاگآ  هیاپ  رب  ار  دوخ  یلـصا  همانرب  ماظع  ءایبنا  هریـس  دـننامه  ناشیا  هکلب  دوبن ، یـصاخ 
هب مدرم  راکفا  ناج و  رد  (ع ) نیـسح ماما  يرادازع  مایا  ًاصوصخ  یمالـسا  ياهتبـسانم  ِیناور  یحور و  قیمع  تاریثأت  زا  لماک  تخانش 

هدوت هدش  شومارف  اما  شخب  رثا  مکارتم و  يژرنا  هب  هجوت  اب  اروشاع و  یسایس  داعبا  هب  ون  یـشرگن  اب  ماما  . تخادرپ نانآ  یـسایس  تیاده 
دقتعم هتفای  تیاده  مدرم  زاسراک  میظع و  ياهيدـنمناوت  هب  تضهن  زاغآ  زا  ناشیا  تخادرپ ؛ ینیـسح  ياهيرادازع  یهدتهج  هب  مدرم 

ماـما هب  هتفایتیادـه  هاـگآ و  ِمدرم  ِدـمآراک  یـسایس  تردـق  زا  لـفاغ  ِناـملاع  زا  یخرب  تـضهن  لوا  ياـهلاس  رد  هـک  یماـگنه  دوـب و 
وترپ رد  مدرم  نتفایتیادـه  تیلباق  هب  هجوت  اب  ریمـضنشور  شیدـنارود و  هیقف  نیا  مینزب ، هاش  رـس  رب  هک  میرادـن  بمب  ام  هک  دـنتفگیم 

ام :» دومرف يولهپ  میژر  ینوگنرـس  يارب  یـسایس  هزرابم  هنحـص  رد  روضح  يرادازع و  ماـیا  رد  دـهعتم  ّتیناـحور  ياـهشالت  تاـمحز و 
قیمعت تهج  رد  اروشاـع  یـسایس  داـعبا  زا  حیحـص  يرادربهرهب  هب  هراوـمه  ماـما  «. تسا رتزاـسراک  بمب  زا  بتارم  هب  هـک  مـیراد  ییورین 

ام هک  تسا  نیا  طقف  هک  دـینکن  لایخ  ار  هضور  سلاجم  رد  عاـمتجا  نیا  :» دومرفیم تشاـمگیم و  تمه  مدرم  یـسایس  ینید و  فراـعم 
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نآ زا  يراـک  کـی  هـسفن  یف  شدوـخ  هـیرگ  نـیا  هـن  دراد و  اـههیرگ  نـیا  هـب  جاــیتحا  ادهــشلادیس  هـن  ادهــشلادیس ، يارب  مـینک  هـیرگ 
مهدیا ربنم  لها  :» دومرف مه  نابیطخ  نانارنخـس و  هب  «. تسه هک  تسا  يرگید  ياههبنج  همه  زا  رتالاب  سلاجم  نیا  یـسایس  هبنج  ... دیآیم

رد اههینیـسح  دـجاسم و  شقن  «. یمالـسا یـسایس  لئاسم  یمالـسا و  لئاسم  هب  دـنهدب  قوس  ار  مدرم  هکنیا  رد  دـننک  شـشوک  یلاعت  هللا 
رد ماما  هک  دوب  یتصرف  نیرتهب  زکارم  نیا  رد  مدرم  عامتجا  تسین . هدیـشوپ  سک  چـیه  رب  اروشاع  یـسامح  ياهشزرا  گنهرف و  يایحا 

ناریا فلتخم  ياهرهـش  تلم و  راشقا  عیمج  رد  بـالقنا  شرتسگ  هب  دومن و  يرادربهرهب  مدرم  یـسایس  يداـقتعا و  یناـبم  میکحت  تهج 
هعیـش قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هب  هجوت  اب  تسا . یلم  قافو  تدحو و  تفای  رولبت  يرادربهرهب  نیا  وترپ  رد  هک  يرگید  مهم  هتکن  دیماجنا .

یلدـمه تدـحو و  تهج  رد  اروشاـع  ًاـصوصخ  ینید  ياهتبـسانم  زا  مدرم  ندروآ  رد  تکرح  هب  يارب  ماـما  ناریا ، تلم  ندوب  بهذـم 
عوضوم ِبلاطم  ناشیا  راثآ  هشیدـنا و  رد  يریـس  اـب  دوب و  لـئاق  یناوارف  تیمها  هعماـج  تدـحو  روحم  هب  ماـما  . تسجیم هدافتـسا  مدرم 

یلدمه تدحو و  ۀعامجلا » عم  ِهللادَی   » ثیدح رب  دیکأت  اب  ناشیا  تسا . رادروخرب  يرتشیب  دـصرد  زا  تاعوضوم  ریاس  هب  تبـسن  تدـحو 
هب ار  مدرم  فلتخم  راشقا  هراومه  تسنادیم و  تلم  یعامتجا  یـسایس  تالکـشم  لح  رد  یهلا  ياهدادـما  تاـیانع و  لوزن  زاـسهنیمز  ار 

تکرح هب  مچرپ  کی  تحت  ار  مدرم  راشقا  هیلک  هک  تدحو  ياهروحم  نیرتریگارف  نیرتمهم و  زا  یکی  . دادیم هجوت  تدحو  ياهروحم 
ار ییاهزور  مالـسا ] بتکم  :»... ] دـیامرفیم هراب  نیا  رد  ماما  . دوب ینیـسح  ياروشاع  مرحم و  مایا  تشادیم  او  یمدرم  ینیدشوج و  دوخ 
زا یکی  هب  ار  اروشاع  ماما  «. نیعبرا اروشاع و  لثم  دوشیم ، تدـحو  میکحت  اهزور  نیا  هزیگنا  اهزور و  نیا  دوخ  اب  هک  تسا  هدروآ  شیپ 
رب ياهقیلـس  شیارگ و  ره  اب  یـسایس  بازحا  فلتخم و  راشقا  هک  تخاس  لیدـبت  ملظ  اب  هزرابم  يارب  ناـهج  رد  هعیـش  تدـحو  ياـهدامن 

بالقنا يزوریپ  رد  تدحو  نیا  مهم  جیاتن  تارثا و  هب  ناشیا  دنیامن ؛ شالت  نمـشد  رب  يزوریپ  يارب  یلدمه  قافو و  هب  روحم  نیا  ساسا 
يراوگوس و سلاجم  نیا  ازع و  سلاجم  نیا  رطاخ  يارب  دـش ، ام  يزوریپ  أدـبم  هک  ياهملک  تدـحو  نیا  مامت  :» دـیامنیم هراشا  یمالـسا 

نودب اههمانرب  ندش  مظنم  هزرابم و  يارب  اهيرادازع  مسارم  رد  مدرم  نتفای  نامزاس  رگید  بلطم  «. دش مالـسا  غیلبت  جیورت و  ِسلاجم  نیا 
مدرم و يونعم  ناربـهر  هزراـبم و  رادـمچرپ  هک  تیناـحور  طـسوت  ماـما  ياـهدومنهر  هب  اـنب  رما  نیا  دوـب و  یـسایس  بزح  چـیه  تلاـخد 

ياـهزور رد  مدرم  هدرتـسگ  میظع و  ییاـمیپهار  راـهچ  تفرگیم . تروص  ناریا  فـلتخم  ياهرهـش  رد  دـندوب  بـالقنا  هصرع  نازاتـشیپ 
رب ار  ناهج  نارادمتـسایس  بجعت  دز و  مقر  ار  یمالـسا  بالقنا  تشونرـس  هک  لاس 57  رفـص  متـشه  تسیب و  نیعبرا و  اروشاع ، اعوسات ،

حیحـص و يرادربهرهب  درواتـسد  تخاس ، سویأم  يولهپ  میژر  یـسایس  ياهتیامح  همادا  زا  ار  یناهج  رابکتـسا  نارادمدرـس  تخیگنا و 
. دوب ماما  يوس  زا  یمدرم  ياهتکرح  هب  یهد  تهج  يرادازع و  هللا  مایا  زا  بسانم 

یهدوگلا

ناریا مدرم  ماظن و  نالوؤسم  نداد  هجوت  ناشکرابم  هبیط و  تایح  نایاپ  ات  يربهر  نارود  زاغآ  زا  ماما  یسایس  ياهشور  نیرتهتسج  رب  زا 
زا ناـشیا  هتبلا  دوب . اروشاـع  گـنهرف  زا  يریگوگلا  و  (ع ) نیـسح ماـما  هریـس  هب  یـسأت  صوصخهب  مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  هریـس  هب 

ماگنه دوخ  یتازرابم  ياههمانرب  تامادقا و  هب  ندیشخب  تیعورـشم  ادتبا  : درکیم لابند  ار  يدربهار  مهم و  فده  ود  يزاسوگلا  تسایس 
ینید و ياههزیگنا  يایحا  مود  . یمالسا بالقنا  یلخاد  نادقتنم  نافلاخم و  اب  جاجتحا  رد  یناهج  رابکتسا  یهاشمتس و  میژر  اب  ییورایور 

عیـشت ماما  هشیدنارد  اریز  دنروآ  لمع  هلحرم  هب  ظفل  زا  ار  (ع ) همئا زا  يوریپ  دـنهد و  رارق  یعقاو  هعیـش  ار  دوخ  ات  هعیـش  ِمدرم  رد  يونعم 
ياـههنیمز ماـمت  رد  وـگلا  نیرتتبـسانم  ار  اروشاـع  تضهن  ماـما  . تسا ملظ  هیلع  هزراـبم  نآ  یتاذ  تلـصخ  تسا و  لیـصا  مالـسا  ناـمه 

دومن و هئارا  نیون  بلاق  رد  ار  اروشاع  گنهرف  ینیسح و  تضهن  ياهشزرا  هریس  نیا  اب  ناشیا  تسنادیم . یگنهرف  یعامتجا و  یسایس ،
نیرتمهم هب  تمـسق  نیارد  . درک یفرعم  ناهج  نایعیـش  ییامنهار  يارب  ینید  ياهشزرا  عماج  ولبات  کی  ناونع  هب  ار  (ع ) نیـسح ماما  مایق 
یهاشمتس میژر  اب  هزرابم  رد  (ع ) نیسح ماما  هریس  هب  یـسأت  ملظ ؛ اب  هزرابم  . 1/4. میزادرپیم اروشاع  تضهن  زا  ماما  یهدوگلا  ياههنومن 
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[ نیسح ماما  :»] دیامرفیم ناریا  تلم  هب  باطخ  ینیمخماما  هللا »... مارحل  ًالحتسم  ًارئاج  ًاناطلس  يأَر  نم  (: » (ع نیسح ماما  ثیدح  دانتـسا  هب 
دتـسیاب و شلباقم  دـیاب  دـنکیم  مدرم  هب  ملظ  دـنکیم ، تموکح  مدرم  نیب  رد  يرئاج  مکاح  هک  دـنیبب  یـسک  رگا  هک  دـنکیم  حیرـصت 
.2/4. دیامنیم توعد  هزرابم  هب  ار  مدرم  دنکیم و  یفرعم  رئاج  تموکح  رهظم  ار  توغاط  میژر  و  «. دناوتیم هک  ردق  ره  دـنک  يریگولج 
دیباتیمن و رب  ار  هناراکشزاس  ياهشالت  هاگ  چیه  ّۀلذلا » انم  تاهیه   » ییاروشاع راعـش  نتخاس  حرطم  اب  ملظ ؛ ربارب  رد  يریذـپان  شزاس 

نیملاظلا عم  ةایحلا  ةداعس و ال  الا  توملا  يرا  ینا ال  : » دومرف هک  (ع ) نیسح ماما  راعش  زا  يوریپ  هب  هک  درکیم  شرافس  زین  ناریا  تلم  هب 
يدعت زواجت و  دـنهاوخیم  ام  هب  هک  یناسک  همه  اب  تردـق  اب  میورب و  شیپ  هب  تردـق  اب  دـیاب  :» هک دومن  دزـشوگ  ناریا  تلم  هب  امرب » الا 
فرـش وا  رب  ندرم  دریمب ، ناـسنا  هکنیا  زا  رتدـب ]  ] هبترم رازه  ندوـب  مـلظ ]  ] راـب ریز  نتـشادن و  دـنموربآ  یگدـنز  مـینک و  هزراـبم  دـننک 

نازراـبم هب  میژر  نارودزم  موجه  هک  لاس 42  نیدرورف  رد  البرک  بئاصم  لمحت  زا  ماـهلا  اـب  ماـما  تالکـشم ؛ ربارب  رد  ربص  . 3/4 .« دراد
زورما ام  هچ  نآ  هک  دندرک  تماقتسا  ربص و  عیاجف  بئاصم و  ربارب  رد  هک  دیتسه  ینایاوشیپ  وریپ  امـش  دومرف ...«: دوب  هدش  زاغآ  یمالـسا 

دناهتـشاذگ و رـس  تشپ  ار  مرحم  مهدزای  بش  اروشاع و  زور  نوچ  یثداوح  ام ، راوگرزب  ناـیاوشیپ  تسین ، يزیچ  نآ  هب  تبـسن  مینیبیم 
نایم نیـسح  ماما  ياهيراکادـف  نتخاس  حرطم  اب  ماما  يراکادـف ؛ راثیا و  . 4/4 .« دـناهدرک لمحت  ار  یبئاصم  نانچ  کی  ادـخ  نید  هار  رد 

اهتراسخ همه  زا  ادهشلادیس  ترـضح  تداهـش  هک  یلاح  رد  :» دزاسیم رارق  رب  دنویپ  سدقم  عافد  یمالـسا و  بالقنا  اروشاع و  تضهن 
نآ يور  دیاب  مه  ام  دش و  دیهـش  درک و  يراکادف  تسیچ  شفده  دوریم و  اجک  دـنکیم و  هچ  هک  تسنادیم  وا  نوچ  یلو  دوب ، رتالاب 

دهدیم میلعت  ام  هب  مرحم ] «. »... ] میاهدرک هچ  مه  ام  دز و  مه  هب  ار  یملظ  طاسب  هچ  درک و  هچ  ادهشلادیس  هک  مینک  باسح  اهيراکادف 
مه امش  درک ، ادف  مالسا  هار  رد  ار  شدوخ  زیچ  همه  درک و  يراکادف  هیلع  هللا  مالس  یلع  نب  نیسح  امش  يالوم  هک  يوحن  نامه  دیاب  هک 

کی ار  (ع ) نیـسح ماما  تضهن  داعبا  مامت  ماما  .« دـیهدب دـیراد  هچ  ره  دـینک و  وا  هب  ادـتقا  دـیاب  دـیتسه  وا  نابحم  دـیتسه ، وا  نایعیـش  هک 
دروآ دـیدپ  زاسهسامح  تلم  کی  ییاروشاع ، ياهرایعم  نتخاس  وگلا  اروشاع و  گنهرف  يایحا  اـب  تسنادیم و  یـسایس  ًـالماک  تکرح 
لبمس اروشاع  . دروآ دیدپ  ار  نرق  هزجعم  دیدرگ و  مالـسا  ناهج  رد  یمیظع  تالوحت  أشنم  (ع ) نیـسح ماما  بتکم  زا  يزومآسرد  اب  هک 

گنهرف شرتـسگ  رد  یمهم  شقن  هک  تسا  نآ  یعاـمتجا  یگنهرف و  یـسایس ، داـعبا  ماـمت  رد  یمالـسا  باـن  ياـهشزرا  روـلبت  یلجت و 
مایق رگا  :» دیامرفیم یمالسا  بالقنا  يزوریپ  تیقفوم و  لماع  نیرتمهم  هراب  رد  ماما  يور  نیمه  زا  تسا ؛ هتشاد  هعیش  هعماج  رد  یمالسا 

زا هتفرگ  ماهلا  يونعم  لماوع  ناـشیا  هاگدـید  زا  اریز  .« میوش زوریپ  میتسناوتیمن  اـم  مه  زورما  دوبن ، هیلع  هللا  مالـس  ادهـشلادیس  ترـضح 
هب قشع  یلاعت و  كراـبت و  يادـخ  هب  هجوتم  بلق  نئمطم و  بلق  يوق و  ناوزاـب  اـب  مک  دارفا  :» دـنراد شقن  يزوریپ  رد  اروشاـع  گـنهرف 

.« دروآیم نوخ  ار  يزوریپ  دروآیمن ، ریشمش  ار  يزوریپ  دروآیم  يزوریپ  هک  تساهنیا  هللاءاقل ، هب  قشع  تداهش و 

تالیکشت تینیع 

یمالسا لدع  ققحت  يارب  دوخ  هناهاوخنامرآ  ياهراعش  اب  هک  تسا  خیرات  لوط  رد  یعیـش  ياهتضهن  رارمتـسا  ناریا ، یمالـسا  بالقنا 
یمالـسا و بـالقنا  یلک  طوـطخ  دیـشخب و  تینیع  یمالـسا  يروـهمج  رد  اـهنامرآ  نیا  هب  ماـما  تسا . هدـنارذگ  ار  ییاهبیـشن  زارف و 
یمالـسا و يروهمج  درک  مایق  هک  مه  لوا  زا  درک  مایق  هک  اـم  روشک  نیا  :» درک میـسرت  ینیـسح  تضهن  ساـسا  رب  ار  یمالـسا  يروهمج 

تحت هن  اـکیرمآ و  تیاـمح  تحت  هن  اـم  هک  اـیند  هب  درک  مـالعا  لوا  زا  درک و  اـیند  هب  مـالعا  ار  یبرغ  هن  یقرـش و  هـن  لـماک و  لالقتـسا 
مچرپ نامه  هک  دیحوت  مچرپ  یلاعت و  كرابت و  يادخ  تایانع  تحت  مییام و  میتسین ، یتردـق  چـیه  تیامح  تحت  هن  يوروش و  تیامح 

هک تسا  هعماج  رد  نید  تیمکاح  ینیمخماما ، طسوت  هعیش  یگتفایلکشت  ینیع  ِدومن  نیرتهتسجرب  نیرتمهم و  زا  .« تسا (ع ) نیـسح ماما 
يژوـلونکت و تعنـص و  تفرـشیپ  رـصع  رد  ماـما  تـسا  ریظنیب  اـی  هقباـسمک  (ع ) یلع ترــضح  و  (ص ) ربماـیپ تموـکح  نارود  زا  سپ 

هعماج هرادا  هصرع  رد  مه  يزادرپهیرظن و  هنیمز  رد  مه  ار  مالسا  نید  يدمآراک  یسایس  یـسانشهعماج و  ياههیرظن  شیازفا  يروآنف و 

هعیش هب  یشخب  لکشت  اروشاع و  هب  یسایس  شرگن  يایحا  ینیمخ و  www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 16زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


و ینید ) تیعورـشم   ) هیقف تیالو  مکحتـسم  يانبم  ود  رب  ار  یمالـسا  تموکح  ماـما  . دـناسر روهظ  هصنم  هب  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  و 
: دومن رارقرب  انبم  ود  نیا  روحم  رب  ار  یتموکح  ياهداهن  دیشخب و  ماوق  ار  نآ  درک و  يزیر  هیاپ  ینید ) يرالاس  مدرم   ) یمدرم تیلوبقم 

هیقف تیالو 

ار هللااب » ءاملعلا  يدیأب  ماکحالا  رومألا و  يراجم  ( » (ع نیسح ماما  هلمج  یمالـسا  يروهمج  رد  نید  تیمکاح  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ 
نأش و رد  (ع ) نیموصعم همئا  ثیداحا  رد  هک  یتاصخـشم  اهرایعم و  داعبا و  مامت  اب  تیرـشب  ناـهج  رد  ار  ینید  يربهر  تخاـس و  ققحم 

ياهتسایـس مامت  يارجا  ات  دـیدرگ  یمالـسا  ماظن  ینید  یهلا و  تیعورـشم  أشنم  هیقف  تیالو  و  دومن . ایحا  تسا  هدـش  نایب  هیقف  تلاسر 
تیلوؤسم مکح  ذیفنت  بصن و  لزع و  یمالـسا و  هعماج  تیاده  رد  يربهر  يروحم  شقن  دشاب . یمالـسا  ياهرایعم  رب  قبطنم  ماظن  یلک 

ییاضق يراذگنوناق و  ییارجا ، ياههاگتـسد  تیعورـشم  رب  يزوجم  عرـش  ماکحا  يارجا  تهج  رد  یمالـسا  ماظن  هبتریلاع  نارازگراک 
یـسایس و یعرـش و  روما  مامت  رد  تباین  نیموصعم  فرط  زا  طیارـشلاعماج  ياـهقف  :».. دـیامرفیم یمالـسا  ياـنبم  نیا  هراـبرد  ماـما  . تسا

.« تسا نانآ  هب  لوکوم  يربک  تبیغ  رد  روما  یلوت  دنراد و  ار  یعامتجا 

ینید يرالاس  مدرم 

یمدرم هدرتسگ  دـنمتردق و  هناوتـشپ  نادـقف  ار  اهنآ  ناربهر  یماکان  ای  تسکـش  تلع  نیرتهدـمع  نیـشیپ  ياـهتضهن  هب  يدرکیور  اـب 
ور نیا  زا  تسا ، هدرک  نایب  یهاگیاپ  نینچ  نتـشادن  ار  يدابآدسا  نیدـلالامج  دیـس  یماکان  تلع  هنومن  تهج  ماما  مینکیم و  هدـهاشم 
زین يزوریپ  زا  سپ  دومن  طقاس  ار  میژر  هزرابم  هنحـص  رد  روضح  ینویلیم و  تارهاـظت  ناریا و  مدرم  تیادـه  اـب  هک  هنوگ  ناـمه  ناـشیا 

فالخ رب  ماما  . دادرارق تموکح  یبالقنا  یندم و  ياهداهن  يریگلکـش  رد  مدرم  شقن  روضحار و  تموکح  مکحتـسم  ياههیاپ  زا  یکی 
رد ناملــسم  مدرم  روـضح  رب  ناـشیا  دــننکیم ، جــیورت  ار  یبرغ  یکیتارکمد  اـی  قـلطم  يرــالاسمدرم  هـک  یبرغ  نارادمتــسایس  یخرب 

ماکحتـسا یللملانیب و  هصرع  رد  یـسایس  تیعورـشم  أشنم  هک  نید  تیمکاح  ققحت  تهج  رد  مالـسا  یلک  نیناوق  ماـکحا و  بوچراـهچ 
ادج مدرم  زا  تموکح  :» دـندومرفیم دنتـشاد و  دـیکأت  تیروهمج  رب  مه  تیمالـسا و  رب  مه  ماما  . دنتـشاد دـیکأت  ددرگیم  بوسحم  ماظن 

نوناق يارجا  ماما و  تاروتـسد  شریذپ  تعیب و  اب  یمالـسا  يروهمج  ماظن  تیبثت  ققحت و  رد  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  مدرم  شقن  .« تسین
تاباختنا يربهر ) ناگربخ  یمالسا و  ياروش   ) نیسلجم تاباختنا  مودنارفر ، اهییامیپهار ، رد  تکرش  لکش  هب  نوگانوگ  ياههصرع  رد 

ماظن مهم  نکر  ود  نیا  رولبت  . دیدرگ رهاظ  یمالـسا و ... نهیم  زا  عافد  يارب  ههبج  رد  روضح  جیـسب ، رد  لاعف  روضح  يروهمج ، تسایر 
. دیسر تبث  هب  خیرات  رد  قفوم  یعیش  تضهن  هناگی  دیدرگ و  یمالسا  ماظن  رارمتسا  ماکحتسا و  ثعاب 

قلطم یلو  روهظ  يارب  یگدامآ  یعیش و  تموکح  تضهن و  رارمتسا 

يروهمج تموکح  ناشیا  دوشیمن ، هدنـسب  دودحم و  یمالـسا  يروهمج  ماظن  تیبثت  لیکـشت و  هب  ینیمخماما  یـسایس  هریـس  هشیدـنا و 
نامولظم ور  نیا  زا  دنبای ، ییاهر  نردم  یگدرب  غوی  ریز  زا  ات  دنادیم  ناهج  نافعضتسم  ناناملـسم و  يرادیب  يارب  ياهمدقم  ار  یمالـسا 

ماما روهظ  راظتنا  حیحـص  ریـسفت  اب  ناشیا  دـناوخیم . ارف  قلطم  یلو  روهظ  يارب  هعماج  نتخاس  هدامآ  نارگمتـس و  اب  هزرابم  هب  ار  ناـهج 
روهظ راظتنا  و  دیشک ، نالطب  طخ  تاراظتنا  هرابرد  طلغ  ياهلیلحت  هب  هعیش ، گنهرف  رد  یقیقح  نارظتنم  ياهرایعم  یفرعم  و  جع ) ) نامز

مالـسا تردق  راظتنا  جرف ، راظتنا  مینکب ، تمدـخ  راظتنا  نیا  رد  دـیاب  و  میراد ، جرف  راظتنا  همه  ام  :» دومن نییبت  مالـسا  رادـتقا  رارمتـسا  ار 
زا ار  فیرحت  تعدب و  رابغ  نید  تیمکاح  شرتسگ  رارمتسا و  .« دنک ادیپ  ققحت  ملاع  رد  مالسا  تردق  ات  مینک  شـشوک  دیاب  ام  و  تسا ،

يدـهم روهظ  تامدـقم  هیهت  رد  ییایوپ  شالت و  هب  ار  بالقنا  لسن  دودز و  لک  حلـصم  یناهج  تموکح  يارب  یگداـمآ  روهظ و  راـظتنا 
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يدهم روهظ  يارب  ناهج  نتخاس  هدامآ  ملظ و  اب  هزرابم  هرابرد  ماما  دناوخ . ارف  ناهج  رد  یمالـسا  تموکح  ندش  ریگارف  و  جـع ) ) دوعوم
ردق نیا  هک  دراذگن  دنزب و  شنهد  يوت  دنک و  هرگ  ار  شتشم  دتسیاب و  ملاظ  لباقم  رد  ناسنا  هک  دراد  شزرا  دیامرفیم ...«: جع ) ) رظتنم

رد مینیشنب  رگید  سپ  میتسه  هیلع  هللا  مالـس  نامز  ماما  روهظ  رظتنم  ام  هک  الاح  هک  تسین  روط  نیا  اقآ ! میراد  فیلکت  ام  دوشب . دایز  ملظ 
مهارف ار  هنیمز  دـیاب  امـش  دوشب ، لیجعت  دـیاب  امـش  راک  اب  لّجع ، هجرف ، یلع  لّجع  مییوگب  میریگب و  تسد  رد  ار  حـیبست  ناـمياههناخ ،

هدرک ام  فیلکت  نآرق  مالـسا و  ترورـض  تسا ، نامفیلکت  میریگب  دـیاب  میریگب ، ار  ملظ  يولج  میناوتب  رگا ]  ] ام .« » وا ندـمآ  يارب  دـینک 
دوشب ایهم  هک  مینکب  وچمه  ار  راک  مینک ، کـیدزن  ار  راـک  هک  تسا  نیا  بابـسا  ندرک  مهارف  ... مینکب ار  راـک  همه  میورب  دـیاب  هک  تسا 

.« هیلع هللا  مالس  يدهم ]  ] ترضح ندمآ  يارب  ملاع 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
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یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

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

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

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

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

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

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

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

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

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

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

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

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