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البرک ات  هکم  زا  نارحب  يربهر  و  (ع ) نیسح ماما 

باتک تاصخشم 

البرک ات  هکم  زا  نارحب  يربهر  و  ع )  ) نیسح ماما  ناونع : 

( رگ فیصوت  () (ع یلع نب  نیسح  موس  ماما  ناگدنروآدیدپ : 

( روآدیدپ ) ینامحر رفعج 

1387 ینامحر ، رفعج  مق : رشن :  تیعضو 

نتم عون : 

هلاقم سنج : 

یکینورتکلا

یسراف نابز : 

ترفاسم رگفیصوت : 

همدقم

یم هرطاخم  هب  هدرک و  دیدهت  ار  متـسیس  يدامن ، ای  یکیزیف  عون  تهج  زا  متـسیس و  لک  حطـس ، تهج  زا  هک  تسا  یلالتخا  نارحب 
تحت یکیزیف  يدام و  تهج  زا  متسیس  لک  هک  ینامز  رد  یکی  دیآ ، دوجو  هب  هعماج  رد  تروص  ود  هب  تسا  نکمم  نارحب  .دزادنا 

روط هب  یعاـمتجا و  تیثیح  راـبتعا و  لـئاسم  تهج  هب  متـسیس  هکنآ  رگید  دـشاب ؛ هداـتفا  هرطاـخم  هب  نآ  تاـیح  هتفرگ و  رارق  ریثاـت 
حیـضوت هلاقم  نیا  رد  .دوش  یم  بوسحم  مود  عون  زا  البرک  نارحب  .دوش  هدناشک  طوقـس  هطرو  هب  هدـیدرگ و  نارحب  راچد  نیدامن 

ع)  ) نیـسح ماما  يربهر  هب  البرک  تضهن  رد  هک  دراد  هدننک  نییعت  شقن  لماع ، هس  قفوم ، نارحب  تیریدـم  رد  هک  تسا  هدـش  هداد 
یگژیو ...و  روما  رد  تروشم  تریصب ، اب  هارمه  هدیقع  نشور ، فده  تیعطاق ، نوچ  يربهر  ياه  یگژیو  تسا : نایامن  ینـشور  هب 

هئطوت ندرک  یثنخ  تاعالطا و  نتـشاد  نوچ  هلباقم  ياه  تیـسایس  يژتارتسا و  ...و  تعاجـش  تمواقم ، يراداـفو ، نوچ  وریپ  ياـه 
اب هزرابم  يارب  یبسانم  طئارـش  لابند  هب  هنیدم  زا  تکرح  دیزی و  اب  تعیب  مدـع  زا  سپ  ع )  ) نیـسح ماما  تسا  دـقتعم  هدنـسیون  ...اه 
اب درک و  تکرح  قارع  تمـس  هب  ترـضح  نآ  مدرم ، یگداـمآ  مـالعا  زا  سپ  هفوک ، رد  هعیـش  تیزکرم  هب  هجوت  اـب  هک  دوـب  دـیزی 

یتصرف هب  ار  نآ  دراذگ و  رس  تشپ  تیقفوم  اب  ار  نارحب  لکشم  هک  تشاد  ار  رنه  نیا  دوخ  تیریدم  تیارد و 
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یمامت ءاشنم  اهلـسن و  یمامت  رد  ینوگرگد  يارب  هنیمز  هک  يا  هنوگ  هب  دریگ ، راک  هب  دوخ  فادها  تهج  رد  دنک و  لیدـبت  ییالط 
ار تالکـشم  دنرداق  گرزب  ياهناسنا  هک  تسا  هتفهن  يرت  یلاع  رتگرزب و  ياهتـصرف  یلکـشم  ره  لد  رد.دیدرگ  یمدرم  ياهبالقنا 
رپ رتراب و  تبیـصم  يزور  مولظم ، نادناخ  نآ  نایعیـش  و  ص )  ) ادـخ لوسر  نادـناخ  يارب  [ . 1  ] .دنیامن لیدبت  گرزب  ياهتـصرف  هب 
رد .تسا  هدشن  تبث  مالـسا  خـیرات  رد  هدوبن و  شنارای  راوگرزب و  نآ  تداهـش  زور  و  ع )  ) نیـسح ماما  ياروشاع  زور  زا  رت  هودـنا 

هزمح شیومع  هک  دوبن  دُحا  زور  زا  رت  تخـس  ص )  ) ادخ لوسر  رب  يزور  دومرف : هک  هدش  لقن  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماما  زا  یثیدـح 
رد بلاط  یبا  نبا  رفعج  شا  هدازومع  هک  دوب  هتوم  زور  نآ  زا  سپ  دیسر و  تداهش  هب  ص )  ) ادخ لوسر  ریش  بلطملادبع و  دنزرف 
هب دنتسناد  یم  تما  نیا  زا  ار  دوخ  هک  درم  رازه  یس  هک  دوبن  ع )  ) نیـسح زور  دننامه  يزور  و  : » دومرف هاگنآ  دش ، هتـشک  زور  نآ 

نانآ ترضح  نآ  و  دنوش ، رت  کیدزن  ادخ  هب  دنتساوخ  یم  ترضح  نآ  نوخ  نتخیر  اب  مادک  ره  هدرب و  موجه  ترـضح  نآ  يوس 
[ . 2 « ] .دنتشک ینمشد  متس و  يور  زا  ار  راوگرزب  نآ  هکنآ  ات  هدرکن  انتعا  یلو  تخادنا  یم  ادخ  دای  هب  ار 

نارحب هنیمز 

وا هک  دننآ  هاوگ  عیاقو  یمامت  هدـش و  ور  هب  ور  يدایز  ياهنارحب  اب  دوب ، هجاوم  نارگمتـس  اب  هک  نامز  زا  يا  ههرب  رد  ماما  یگدـنز 
يراوگان همه  هک  دوب  یفرژ  يایرد  ناسب  وا  گرزب  حور  .دشن  میلـست  هاگ  چـیه  یهلا  یبیغ  يورین  رب  هیکت  اب  دوب و  نیدالوپ  يدرم 

شلد نانچنآ  داد و  یم  ياج  دوخ  رد  ار  اه 
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هبون هب  مادک  ره  مالسا  نیتسار  ناوریپ  .دنک  داجیا  یللخ  وا  رد  تسناوتن  یتردق  چیه  هک  تشاد  یگتـسب  راگدرورپ  لضف  هب  يوق و 
دـنا و هدـیرفآ  اه  هسامح  یهلا  هفیظو  ماجنا  فیلکت و  هب  لمع  هار  رد  خـیرات ، لوط  رد  ناکم ، ناـمز و  طیارـش  ياـضتقم  هب  دوخ و 

رما نیا  موصعم ، نایاوشیپ  یهلا و  يایبنا  خیرات  یسررب.دنا  هتشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  نیملـسم  مالـسا و  يارب  ار  ییاهبنارگ  تارمث 
نیا رد  .تسا و  هدوب  یهلا  تلاسر  غیلبت  هفیظو  يادا  هار  رد  تماقتسا  شالت و  نانآ ، تکربرپ  تایح  رسارس  هک  دزاس  یم  نشور  ار 

زا یلو  تسا  یفنم  برخم و  ياه  هبنج  لماح  هک  نآ  نمـض  نارحب  کـی  .تسا  هدـیدرگن  ناـنآ  هفیظو  ماـجنا  عناـم  زیچ  چـیه  هار ،
اب [ 3  ] .دنک داجیا  ار  دیدج  ياه  شلاچ  اه و  شالت  يروآون و  تیقالخ و  دشاب و  يا  هدنزاس  تارثا  أشنم  دناوت  یم  يرگید  تاهج 

يارب زین  دیزی  رفک  ینید و  یب  يراب و  دنب و  یب  روجف و  قسف و  تابثا  دمآ ، دوجو  هب  نارحب  دیزی  ندـمآ  راک  يور  هیواعم و  گرم 
یتسایس یب  رثا  رد  یلو  دیشکن ، لوط  رتشیب  هام  شش  لاس و  هس  دیزی  تفالخ  نارود  .درادن  يدایز  لالدتسا  هب  زاین  ضرغ  یب  دارفا 

يارب هک  داد  ماجنا  هقباـس  یب  كاـنلوه و  تیاـنج  هس  هاـتوک  تدـم  نیمه  رد  يرد ، هدرپ  مالـسا و  تاسّدـقم  هب  ندوبن  دـنب  ياـپ  و 
، لوا لاس  . 1 دوب : هنوگ  نیا  اهنآ  لامجا  .درک  هّوشم  هایـس و  ار  مالـسا  خـیرات  هکلب  تخاس  نیگنن  ار  هیما  ینب  خـیرات  اهنت  هن  هشیمه 
هب تابـصق و  اهرهـش و  رد  اهنآ  ندنادرگ  ادخ و  لوسر  نادـناخ  نادـنزرف و  ندرب  تراسا  هب  شنارای و  و  ع )  ) نیـسح ماما  تداهش 

هانگ یب  ناکدوک  نانز و  ندناسر  تداهش 
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هک رهش  نآ  مدرم  نوخ  هدرمش  حابم  هنیدم و  مدرم  یبوکرس  يارب  راّرج  يرکـشل  نداتـسرف  ...و 2 . ماش  هفوک و  البرک و  رد  ناـشیا 
هب هنیدم  دجـسم  رد  نوخ  يوج  دنداد و  ماجنا  ص )  ) ادـخ لوسر  رّهطم  ربق  رانک  رد  ماش  نایرکـشل  ار ، خـیرات  ياهتیانج  نیرتگرزب 
نآ رد  ناسنا  نارازه  ندیـشک  نوخ  كاخ و  هب  هکم و  ياـه  هناـخ  ندرک  ناریو  ...و 3 . دـندراذگن  ملاس  ار  يا  هناخ  دـنتخادنا ، هار 

[4  ] ...و نآ  زا  ییاه  تمـسق  ندرک  ناریو  هبعک و  هناخ  نتـسب  قیجنم  هب  ندـنازوس و  یهلا و  نما  مرح  ادـخ و  هناخ  رانک  رد  رهش و 
نتم دروآ  دوخ  خیرات  رد  یبوقعی  هک  یلقن  رد  .دش  دوخ  اب  ع )  ) نیسح ماما  تعیب  راتساوخ  ًاعیرس  ندیسر  تموکح  هب  زا  دعب  دیزی  .
اهنآ زا  نک و  راضحا  ار  ریبز  نب  هللادـبع  یلع و  نب  نیـسح  دیـسر  وت  هب  نم  همان  یتقو  تسا : هنوگ  نیا  هبتع  نب  دـیلو  هب  دـیزی  هماـن 

ناـمز هک  دنتـسناد  یم  ع )  ) نیـسح ماـما  .تسرفب  نم  يارب  ار  ود  ره  رـس  نزب و  ار  ود  نآ  ندرگ  دـندرکن  تـعیب  رگا  ریگب و  تـعیب 
یمن ع )  ) نیـسح ماما  دـننام  يرادـنید  هدازآ و  صخـش  یطیحم ، نینچ  رد  تداهـش ) گنج و  ای  تعیب و  ای   ) تسا کیدزن  تداهش 

هّللادبع زا  نارگید  ریثا و  نبا  .تشاد  رارق  ترضح  يور  شیپ  تداهـش  گنج و  ینعی  مود  قِش  سپ  .دهدب  وا  هب  تعیب  تسد  دناوت 
یتقو ات  درک  دنهاوخن  اهر  ارم  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : هک  دنا  هدرک  تیاور  ع )  ) نیسح ماما  زا  یعبـض  نامیلـس  نبرفعج  سابع و  نب 

هک هدش  لقن  ریثا  نبا  لماک  باتک  نامه  رد  [ . 5  ] .دنروآ نوریب  منورد  زا  ار  مبلق  هک 
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رهـش هک  درک  ثیدح  نم  يارب  مردپ  یتسارب  : » دومرف دش  ایوج  تکرح  زا  ار  وا  میمـصت  ّتلع  هک  ریبز  نب  هّللادـبع  هب  ترـضح  نآ 
دنگوس ادخ  هب  مشاب و  نم  گرزب  نآ  هک  مرادن  تسود  نم  و  دوش ، هتسکش  رهش  نیا  تمرح  وا  هلیسو  هب  هک  تسا  یگرزب  ار  هکم 

نم شیپ  موش ، هتـشک  هکم و  زا  مشاـب  رترود  هچ  ره  بجو و  کـی  اـت  مراد  تسود  رتهب  موش  هتـشک  هکم  نوریب  بجو  ود  نم  رگا 
نم هب  تبـسن  دنهاوخ  ار  هچنآ  ات  هدروآ  نوریب  ارم  مشاب  ناروناج  نیا  زا  يروناج  هنال  رد  نم  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا و  رتبوبحم 

ار ملام  هّیما  ینب  دومرف : رگید  راب  و  [ 7  ] درک دنهاوخ  ریگتسد  ارم  منکن  لیجعت  رگا  دومرف : ماما  رگید  یتمسق  رد  [ « 6  ] .دنهد ماجنا 
نیا قدص  دـهاش  اهلقن  نیا  [ . 8  ] .متخیرگ دنزیرب ، ار  منوخ  دنتـساوخ  مدرک ، ربص  دـندرک ، ضّرعت  میوربآ  هب  مدرک ، ربص  دـنتفرگ ،
یمن دریگن ، تروص  یتـعیب  هک  یتروص  هب  ندوـب ، هدـنز  هب  يدـیما  دنتـشاد و  وا  لـتق  رب  میمـصت  ناـنآ  يور ، ره  هب  هک  تسا  هتفگ 
میتسه هجاوم  نارحب  یفنم  يور  ای  تمـسق  اب  اجنیا  اـت.تسا  قارع  تمـس  هب  نتفر  هیـضق  رگید  فرط  .دـشاب  هتـشاد  دوجو  هتـسناوت 
یئـالط تصرف  هب  لکـشم  لیدـبت  رنه  تبثم و  تمـسق  نارحب ، رگید  يور  ...و ) یگراوآ  ندـش ، هعطق  هعطق  یگنـشت ، جـنر ، درد ، )

يارب يا  هنیمز  دروآرد و  تکرح  هب  دوخ  فادها  تهج  رد  تیقفوم  اب  ار  نارحب  يزیگنا  تفگـش  وحن  هب  نادیهـش  رالاس  هک.تسا 
ترـضح هب  دایز " نبا   " هک یماگنه  تسا  تلع  نیمه  هب  .دـیدرگ  یمدرم  ياـهبالقنا  یماـمت  أـشنم  اهلـسن و  یماـمت  رد  ینوگرگد 

ادخ هک  يدید  تفگ : س )  ) بنیز
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رد وا  تداهش  هکم و  رد  ترضح  ندنام  اب  تسناوت  یم  هثداح  نیا  [ . 9  ] .مدیدن يزیچ  ییوکین  زجب  نم  دومرف : درک ، هچ  تردارب  اب 
هیتآ ناربهر  قشمرـس  دشاب و  راگدـنام  عیـسو و  تسناوت  یمن  نآ  تارثا  دـش  یم  نینچنیا  رگا  هک  دـسرب  نایاپ  هب  سدـقم  هطقن  نآ 

.ددرگ یتآ  ياـه  ییریگوس  رد  ناربـهر  ياـمنهار  دـناوت  یم  نارحب  نیا  اـب  ترـضح  دروـخرب  يژتارتـسا  یـشم و  طـخ  .دریگ  رارق 
تیلوؤسم راب  نیا  نونکا  .دنا  هدرک  مایق  مهم  نیا  ماجنا  يارب  شیوخ  رصع  ياضتقم  هب  نید ، خیرات  لوط  رد  سانـش ، هفیظو  ناملاع 

.دراد رارق  ام  نامز  نادنمشناد  ناملاع و  شود  رب 

نارحب فیرعت 

هراشا

میبای یم  رد  مینک  یم  روغ  رتشیب  هلأسم  رد  هک  ینامز  اما  دوش ، هتـشاگنا  یهیدـب  نارحب  موهفم  عوضوم ، اـب  هیلوا  دروخرب  رد  دـیاش 
هدرک فیصوت  فیرعت و  ار  نآ  صاخ  يا  هنوگ  هب  مادک  ره  فلتخم  ناگدنـسیون  تسین و  يا  هداس  نادنچ  راک  نارحب  فیرعت  هک 

یقطنم شنکاو  تردق  هدش ، دارفا  تریح  یمگردرـس و  بجوم  هک  دناد  یم  يا  هثداح  ار  نارحب  ( Herman,1963  ) نامره .دنا 
هب نتخادرپ  زا  لـبق  ( Perrow,1984  ) ورپ .تسا  هتخادـنا  هرطاـخم  هب  ار  ناـنآ  فادـها  ققحت  و  هدرک ، بلـس  ناـنآ  زا  ار  رثؤم  و 

، دـناد یم  گرزب  متـسیس  کی  زا  دـحاو  ای  ءزج  کی  رد  لالتخا  ار  نآ  هدرک و  فیرعت  ار  ییزج  دادـیور  ای  هثداح  نارحب ، فیرعت 
همادا دوخ  راک  هب  متـسیس  ءزج ، نآ  زا  صقن  عفر  حالـصا و  اب  دوش و  یمن  عقاو  دیدهت  دروم  هثداح  نیا  اب  متـسیس  لک  درکراک  هک 

دزاس و یم  ور  هب  ور  هدمع  تالاکـشا  اب  ار  هعماج  هتـشاد و  زاب  راک  زا  ار  متـسیس  لک  هک  تسا  هدمع  یلالتخا  نارحب  اما  .دهد  یم 
نارحب نیرفآ و  لکشم  ياهدادیور  ( Habermas,1973  ) سامرباه .دزادنا  یم  هرطاخم  هب  ار  نآ  تایح 
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هجیتن ناوت  یم  ملاع  ود  نیا  تایرظن  قیفلت  اب  .دهد  یم  رارق  هعلاطم  دروم  نیدامن  یعامتجا و  سوملم و  ای  یکیزیف  حطـس  ود  رد  ار 
هب هدرک و  دـیدهت  ار  متـسیس  يدامن ، ای  یکیزیف  عون  تهج  زا  متـسیس و  لـک  حطـس  تهج  زا  هک  تسا  یلـالتخا  نارحب  هک  تفرگ 
لک هک  یناـمز  رد  نارحب  یکی  دـیآ ؛ دوـجو  هب  هعماـج  رد  تروـص  ود  هب  تسا  نکمم  نارحب  بـیترت  نیدـب  .دزادـنا  یم  هرطاـخم 

لئاسم تهج  هب  متـسیس  هکنآ  مود  تسا و  هداتفا  هرطاخم  هب  نآ  تایح  هتفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  یکیزیف  يداـم و  تهج  زا  متـسیس 
هعماج و ياقب  نارحب  .تسا  هدـش  هدـیناشک  طوقـس  هطرو  هب  و  هدـیدرگ ، نارحب  راـچد  نیداـمن  روطب  یعاـمتجا و  تیثیح  راـبتعا و 

هعلاطم .دوب  مود  عون  زا  البرک  نارحب  هک  [ 10  ] .ددرگ یم  نآ  رد  يداینب  تارییغت  ای  وحم  بجوم  هتخاس و  لزلزتم  ار  نآ  تیعورشم 
تسا و رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  سدقم ، مایق  نیا  یلـصا  رـصنع  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ع )  ) ادهـشلا دیـس  ترـضح  مایق 

مایق تلع  هنیدـم ، زا  جورخ  زا  لـبق  راوگرزب  نآ  .درک  یم  حیرـصت  مهم ، هضیرف  ود  نیا  هب  فلتخم  ياـه  تبـسانم  رد  زین  ترـضح 
يّدَج ِهَُّما  یف  ِحالصِإلا  ِبَلَِطل  ُتجَرَخ  امَّنإ  ًاِملاظ و  ًادِسفُم و ال  ًارَِطب و ال  ًارِشأ و ال  جُرخأ  َمل  ّینإ  : » دومرف نایب  هنوگ  نیا  ار  شیوخ 

«. ما هتـساخ  اپ  هب  مّدـج  تما  حالـصا  يارب  هکلب  مدرکن ، مایق  يرگمتـس  داـسف و  ینارذـگ ، شوخ  یهاوخدوخ ، يور  زا  نم  (ص ؛)
ماما تسا ، هدرک  جورخ  مالسا  ررـض  هب  تقو و  هفیلخ  رب  راوگرزب  نآ  هک  دندرک  یم  دومناو  هنوگ  نیا  هیما  ینب  هک  یلاح  رد  [ . 11]

نیا اب  ع )  ) نیسح
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کی وا  مایق  تکرح و  هک  دیامن  یم  دـیکأت  ضوع ، رد  دـیامن و  یم  یفن  ار  یهاوخدوخ  يرگمتـس و  داسف ، هنوگره  نشور ، نخس 
رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نم  فده  دومرف : زین  .دشاب و  یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  نخس  هریـس و  تیروحم  رب  یحالـصا  تکرح 
و ( MINTZBERG  ) گربزتـنیم .تـسا  ع )  ) بلاـط یبا  نـب  یلع  مردـپ  و  ص )  ) ادــخ لوـسر  مّدــج  هریــس  ساـسا  رب  تـکرح 
، يروف یمیمـصت  ذـخا  يارب  نآ ، هب  یتوف  يروف و  هجوت  هک  یقافتا  ای  هثداح و  هرظتنمریغ  یناـهگان و  عوقو   » ار نارحب  شناراـکمه 

هرطاخم هب  ار  هعماج  تایح  اقب و  هک  یتـالوحت  رییغت و   » هب ار  نارحب  ( ANSOFF  ) فسنآ روگیا  [ . 12  ] دنناد یم  تسا ،» يرورض 
بالقنا مظعم  ربهر  [ . 13  ] .دنک یم  فیرعت  دیامن ،» هداعلا  قوف  یـشالت  لالحمـضا  يدوبان و  زا  ییاهر  يارب  دیاب  هعماج  هتخادنا و 

دیزی یمدرم  دـض  دـساف و  تموکح  هیلع  مایق  مایق ، نیا  مینک ، هاگن  هیـضق  يرهاظ  لیلحت  هب  رگا  دـنیامرف : یم  هراب  نیا  رد  یمالـسا 
زا مدرم  هک  تسا  نیا  يارب  تسا ؛ تّزع  يارب  نامیا و  يارب  تفرعم و  يارب  یمالـسا و  ياه  شزرا  يارب  یمایق  نطاب ، رد  اـما  تسا ؛
رد و  هیفنح -  نب  دّمحم  شردارب  هب  مایپ  رد  دش ، جراخ  هنیدم  زا  هک  ادتبا  اذـل  دـننک ؛ ادـیپ  تاجن  تلاهج  یتسپ و  ینوبز و  داسف و 

رخف يور  زا  رورغ ، اب  ربکت ، اب  نم  املاظ ؛» الو  ًادِـسفُم  الو  ًارَطب  ـالو  ًارِـشأ  جُرخأ  مل  ّینإ  : » تفگ روط  نیا  خـیرات -  هب  ماـیپ  رد  عقاو 
عاضوا هک  منیب  یم  يّدَج » ِهُّما  یف  ِحالصإلا  ِبَلَِطل  ُتجَرَخ  امَّنإ  « ؛ مدرکن مایق  ندوب  تردق  هنـشت  تردق و  هب  لیم  يور  زا  یـشورف ،

، تکرح تسا ؛ هدش  نوگرگد  ربمایپ  تّما  نایم  رد 
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مدرک مایق  دوب ؛ هدروآ  ربمایپ  تساوخ و  یم  مالسا  هک  تسا  یتهج  دض  رد  تسا ، طاطحنا  تمـس  هب  تکرح  تسا ، یطلغ  تکرح 
هرظتنمریغ و يا  هثداح  عوقو  رثا  رد   » تسا نکمم  نارحب  هک  دندقتعم  ناققحم  زا  رگید  هورگ  [ . 14  ] .منک هزرابم  اهنیا  اب  هکنیا  يارب 
عیرـس و تامادـقا  يروف و  هجوت  اب  اهنت  هدـش و  هعماج  نتفرگ  رارق  طوقـس  یبیـشارس  ثعاب  هک  لئاسم  هب  یجیردـت  یهجوت  یب  اـی 
هک هدشن  ینیب  شیپ  هعقاو  : » دنیوگ یم  نارحب  زا  يرگید  فیرعت  رد  اتـسار  نیمه  رد  .دشاب  داد ،» تاجن  ار  نآ  ناوت  یم  يرارطـضا 

عاضوا ندش  رت  میخو  هب  نآ ، هب  هلصافالب  یگدیسر  هجوت و  مدع  اریز  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  دیاب  نآ ، تیروف  رارطـضا و  لیلد  هب 
هعماج رد  لئاسم  ریاس  رب  نارحب ، هب  یگدیـسر  دوش و  یم  لتخم  ای  فقوتم و  هعماج  رد  راک  يداع  لاور  بیترت ، نیدـب  .دـیازفا  یم 

: هک درک  فیرعت  نینچ  یتیریدـم  هاگدـید  زا  ار  نارحب »  » ناوـت یم  ریخا  فـیرعت  راـهچ  هب  هجوـت  اـب  [ . 15 «. ] دنک یم  ادـیپ  تیولوا 
هرطاخم هب  ثعاب  هک  يریگ  شیپ  لباقریغ  یلو  هدـش  ینیب  شیپ  عوقو  ای  ینیب و  شیپ  لباقریغ  ای  هدـشن و  ینیب  شیپ  یناهگان  عوقو  »

رد .دشاب » هتـشاد  زاین  طوقـس ، زا  هعماج  تاجن  يارب  ار  ناریدم  لجاع  مادقا  میمـصت و  ببـس  نیدب  دوش ، هعماج  لک  یتسه  نداتفا 
نآ تاعبت  راثآ و  تهج  زا  ار  نارحب  هتـشر  نیا  ياـملع  زا  یخرب  هدـیدرگ و  یـسررب  دودـحم  یتروص  هب  نارحب  عوضوم  تیریدـم 

نوـتم زا  یـضعب  رد  ور  نـیا  زا  (. Hermann,1963  ) دـنا هتخادرپ  یـشیدنا  هراـچ  هب  لرتـنک  شیازفا  اـب  هداد و  رارق  هقادـم  دروم 
دیاب ار  نارحب  هک  یلاح  رد  .تسا  هدش  هتـشاگنا  یکی  يراک  حناوس  ربارب  رد  تظافح  ینمیا و  تیریدم  اب  نارحب  اب  هلباقم  تیریدم 

رد
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هبنج لماح  هک  نآ  نمـض  نارحب  کی  .داد  رارق  هظحالم  دروم  فلتخم  بناوج  تهج و  زا  ار  نآ  درک و  یـسررب  رت  عیـسو  یحطس 
اه و شـالت  يروآون و  تیقـالخ و  دـشاب و  يا  هدـنزاس  تارثا  أـشنم  دـناوت  یم  يرگید  تاـهج  زا  یلو  تسا  یفنم  برخم و  ياـه 

[ . 16  ] .دنک داجیا  ار  دیدج  ياه  شلاچ 

دیزی تموکح  نامز  رد  نارحب 

هراشا

هتـسویپ و  دریگب ، تعیب  دـیزی  يدـهعیلو  يارب  ع )  ) نیـسح ماما  زا  تسناوتن  اهراشف  اهگنرین و  یتاغیلبت و  ياهدـنفرت  مامت  اـب  هیواـعم 
فلاخم یتخـس  هب  وا  راب  تیانج  نیگنن و  لامعا  هیواعم و  تفالخ  اب  هکنآ  اب  زین  ع )  ) ماما .دوب  ترـضح  نآ  مایق  تفلاـخم و  نارگن 

دزشوگ ناناملسم  دوخ  هب  ار  هیواعم  مالـسا  فالخ  لامعا  اهیرگدادیب و  هتـسویپ  دوخ  ياه  ینارنخـس  فلتخم و  ياه  همان  رد  دوب و 
ار هناحلسم  مایق  داد  یم  رکذت  دوخ  نایعیـش  ناتـسود و  هب  درک و  یم  اهنآ  زا  یخرب  هب  هراشا  ًانایحا  هک  یحلاصم  يور  اما  درک ، یم 

یم ترضح  نآ  هب  هک  ییاه  همان  خساپ  رد  هتسویپ  تسناد و  یمن  نیملـسم  مالـسا و  حالـص  هب  طیارـش ) تخانـش   ) راگزور نآ  رد 
زین امش  مناد و  یمن  تحلـصم  ار  يراک  نینچ  نم  تسا  هدنز  هیواعم  ات  : » دومرف یم  دندرک  یم  مایق  تساوخ  رد  ًاروضح  ای  دنتـشون 

اب [ . 17 « ] .تفرگ میهاوخ  میمصت  هراب  نیا  رد  دیسر  ارف  هیواعم  گرم  تقو  ره  ات  دیـشاب  تصرف  رظتنم  دیـشاب و  دوخ  ياه  هناخ  رد 
َموَـقلا ال ّنإ  : » دـنیامرف یم  ترـضح  .دـندوب  ور  هب  ور  نارحب  اـب  هکلب  دـندوبن ، ور  هـب  ور  هلئـسم  اـب  ع )  ) نیـسح ماـما  هیواـعم  گرم 
هب ات  درکدنهاوخن  میاهر  تعامج  نیا  ! هللاو ینوُلتقَی ؛ وأ  ٌهِراک  انأو  َِعیابُأ  یّتَح  َنولازَی  الَف  ینوبیـُصی  َمل  نإ  ینوباصأ و  نإ  ینوکُرتَی و 

اب ای  ات  دوب  دنهاوخ  ملابند  هبدنسرنرگاو  دنسرب  نم 
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: هک تسا  یتیعضو  زا  ترابع  نارحب  ریگ ، میمصت  دید  زا  [ . 18 «. ] تشک دنهاوخ  ارم  ای  منک و  تعیب  تهارک 

یتایح یلاع و  ياه  فده  دیدهت 

هیما ینب  هک  نیا  رب  هوالع  ع )  ) نیسح ماما  ص 55  ش 4 ، یتلود ، تیریدم  هلجم  نارحب ، رد  تیریدم  تریدم و  نارحب  يدسا ، یلع 
كرت ار  دـنوادخ  تعاط  هتفریذـپ ، ار  ناطیـش  تعاط   » هک تسناد  یم  یناـسک  ار  اـهنآ  [ 19 ، ] درک یم  توادـع  ملظ و  هـب  مـهتم  ار 
ینعی يرجه  لاس 61  رد  یمالسا  هعماج  [ 20 «. ] دنا هدرک  زواجت  لاملا  تیب  هب  لیطعت و  ار  یهلا  دودح  هتخاس ، رهاظ  ار  داسف  هتفگ ،

مالـسا زا  دـیزی  هیواعم و  نامز  رد  .دوب  هدرک  یناوارف  تارییغت  ص )  ) ادـخ ربمایپ  یگدـنز  لاس  نیرخآ  هب  تبـسن  البرک ، مایق  لاـس 
ياه تسد  زامن  زا  سپ  دـناوخ ؛ یم  زامن  ام  اب  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  دـیوگ : یم  قاحـساوبا  .دوب  هدـنامن  یقاب  مان  زا  ریغ  هب  يزیچ 

هنوگچ متفگ  ودـب  نم  .هد  رارق  شـشخب  دروم  ارم  متـسه ، فیرـش  يدرم  نم  هک  یناد  یم  وـت  ایادـخ  تفگ : هدرک و  دـنلب  ار  دوـخ 
ام هب  ام  يارما  میدرک ؟ هچ  ام  : » تفگ رمـش  يا ؟ هدرک  تنواعم  ص )  ) ربماـیپ دـنزرف  لـتق  رد  هک  یلاـح  رد  دـشخبب ، ار  وت  دـنوادخ 

رتدب شکبآ  ياه  غالا  زا  میدرک ، یم  تفلاخم  رگا  هک  ارچ  .مینک  تفلاخم  اهنآ  اب  تسیاب  یمن  زین  ام  .مینک  نینچ  هک  دنداد  روتسد 
زا سپ  مه ، داـیز  نـبا  [ . 21  ] .تسا فورعم  تسرد و  ياـهراک  رد  اـهنت  تعاـطا  .تسا  یتـشز  رذـع  نیا  متفگ : وا  هب  نـم  .میدوـب »

ناگدنیامن [ . 22  ] .يدرب نیب  زا  ار  نیملسم  داحتا  هدرک و  جورخ  دوخ  ماما  رب  رگنایصع ! يا  تفگ : وا  هب  لیقع  نب  ملسم  يریگتـسد 
زا ع )  ) نیسح ماما  جورخ  نامز  رد  هّکم ، مکاح  صاع ، دیعس  نب  رمع و 
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، جاجح نب  رمع و  [ . 23 [ ؟ ینک یمداجیا  تّما  نیب  هقرفت  هدش و  جراخ  نیملسم  تعامج  زا  هک  یسرت  یمن  ادخ  زا  ایآ  دنتفگ : هّکم ،
هب و  [ 24  ] میدرکن يریگ  هرانک  تعامج  زا  هتشاذگن و  رانک  ار  ماما  زا  تعاط  ام ، تفگ : یم  راختفا  اب  دایز ، نبا  ناهدنامرف  زا  یکی 

ماما اب  تفلاخم  هتشگ و  جراخ  نید  زا  هک  یسک  نتشک  رد  هدرک و  ظفح  ار  تعامج  تعاط و  درک : یم  تحیصن  زین  دایز  نبا  هاپس 
ماما هب  دمآ  یم  باسح  هب  تایاور  نیثّدـحم  ّتنـس و  لها  ياهقف  زا  هک  رمع ، نب  هللادـبع  نوچ  يدارفا  [ . 25  ] .دینکندیدرت هدیزرو ،
یلع ادخ  ایآ  ًاّیلع ؛ هللا  لتقی  مل  وأ  : » تفگ ع )  ) داّجـس ماما  هب  زین  دایز  نب  هللادیبع  [ 26 ! ] نکن قّرفتم  ار  نیملسم  تعامج  تفگ : یم 

وا مدرم  هک  متـشاد  یلع  ماـن  اـب  يرتگرزب  ردارب  ساـنلا ؛ هلَتَق  ینم  ربـکأ  یلع ، هل  لاـقی  خأ  یل  ناـک  : » دومرف ماـما  تشکن »؟ ار  ربـکا 
: تفگ یتشک ، ار  ع )  ) نیسح ماما  ير ، تموکح  ببـس  هب  ارچ  هک  تفرگ  رارق  ضارتعا  دروم  دعـس  نب  رمع  یتقو  [ . 27 « ] .دنتشکار

هانگ اراکشآ  هک  دوب  مرتحم  ياهناسنا  لتاق  راوخبارش و  راکهبت ،  » دیزی ماما ، هاگن  رد  [ . 28 ! ] دوب هدش  رّدقم  ادخ  بناج  زا  راک  نیا 
ِمالسإلا یلَعو  نوعِجار ، هیلا  ّانإو  هَّلل  انإ  : » دنار نابز  رب  ار  عاجرتسا  هیآ  دیزی  تفالخهب  شنکاو  رد  ع )  ) نیسح ماما  [ . 29 « ] درک یم 

هدمآ راتفرگ  دیزی  نوچ  ییاورنامرف  هب  یمالـسا  تّما  هک  درک  یظفاحادخ  مالـسا  اب  دیاب  دـیزَی ؛ ِلثِم  ٍعاِرب  ُهّمُالا  ِتَِیُلب  دَـق  ذإ  ُمالّـسلا 
همه رد  ناشتسد  و  هداتفا ، ناشیاپ  ریز  عافد  یب  مالـسا ، نیمزرـس  مامت   » يوما نامکاح  هک  دوب  هدیقع  نیا  رب  ترـضح  [ . 30 «. ] تسا

مدرم تسا و  زاب  اج 
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ار داسف  دـنا ؛ هدومن  ضرف  دوخ  رب  ار  ناطیـش  زا  يوریپ  كرت و  ار  ادـخ  تعاـطا   » نانیـشن دنـسم  [ ، 31 « ] دـننانآ رایتخا  رد  راو  هدرب 
ٍلِماع ٍمولَظ و  ٍقِّدَـصَتُم  ٍموشَغ و  ٍشاغ  نِم  ُضرألاو  ُبَجعأ  یل ال  امو  ابَجَع  اـیَف  [ : » 32 « ] دنا هتخاس  لیطعت  ار  یهلا  دودح  جـیورت و 

ملاظ و يریگجاب  هشیپ و  لـغد  يرگمتـس  نآ  زا  نیمز  هک  مشاـبن  تفگـش  رد  ارچ  و  اتفگـش ! [ . 33 [ ؛ ٍمیحَر ُریَغ  مِِهب  َنینمؤـملا  یلَع 
ینوگرگد يارب  هزرابم  هب  اهنت  رابفسا  تیعضو  نیا  حالصا  يارب  ع )  ) نیسح ماما  .دراین » محر  نانمؤم  رب  هک  تسا  رورش )  ) یمکاح

يربهر تیادـه و  هب  نم  : » دومرف یم  و  [ 34 « ] تسناد یم  هنوگژاو  دـنور  نیا  رییغت  يارب  درف  نیرتراوازـس   » ار دوخ  دیـشیدنا و  یم 
[ . 35 « ] .مرت هتسیاش  نارگید  زا  دنا ، هداد  رییغت  ار  مدج  نید  هک  نیدسفم ، داسف و  همه  نیا  دض  رب  مایق  ناملسم و  هعماج 

ینامز تیدودحم 

هراشا

هیواعم ات  داد  خساپ  ماما  دیایب ، هفوک  هب  ات  دندرک  توعد  ع )  ) نیسح ماما  زا  هفوک  مدرم  ع )  ) یبتجم ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  ینامز 
اب دـیزی  ندــمآراک  يور  هیواـعم و  گرم  اـب  ع )  ) نیــسح ماـما  [ . 36  ] .تسین یبـالقنا  تـکرح  اـب  قـفاوم  وا  تـسا  تاـیح  دـیق  رد 
نم هب  : » تشوـن هیواـعم  هب  [ 37  ] دوب هنیدـم  رد  هیواـعم  رادناتـسا  یتـقو  مکح  نب  ناورم  .دوـب  ور  هب  ور  یناـمز  دـیدش  تیدودـحم 

هک دور  یم  نآ  میب  دننک و  یم  دمآ  تفر و  ع )  ) یلع نب  نیسح  دزن  زاجح  ناسانشرس  قارع و  لها  زا  ینادرم  هک  دنا  هداد  شرازگ 
وا هب  ینانیمطا  هدنیآ  يارب  اما  درادن ، ار  يراک  ماجنا  دصق  ًالعف  وا  دـنا  هتفگ  نم  هب  ما و  هدرک  قیقحت  نم  یلو  دـشاب  مایق  ددـص  رد 

نونکا .تسین 

البرک ات  هکم  زا  نارحب  يربهر  و  (ع ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


لـصاح عالطا  نآ  نومـضم  زا  دیـسر و  تا  همان  : » تشون ناورم  خـساپ  رد  هیواعم  راد .» بوتکم  نم  يارب  هراـب  نیا  رد  ار  دوخ  رظن 
وت هدـشن  وت  ضرعتم  وا  هک  یتقو  ات  يوش و  وا  ضرعتم  هکنیا  زا  شاب  رذـح  رب  تخـس  ع )  ) یلع نب  نیـسح  راک  دروم  رد  دـیدرگ و 

میهاوخ یمن  هتساوخن ، رب  هعزانم  هب  ام  تموکح  رد  تسا و  دنب  ياپ  دوخ  تعیب  هب  وا  یتقو  ات  ام  اریز  شاب ، هتـشادن  وا  هب  يراک  مه 
دنا هدرک  لقن  دوخ  خیرات  رد  يربط  ریثا و  نبا  [ . 38 « ] .راد ناهنپ  يدید  هچ  ره  زین  وت  هتشگن  رهاظ  وا  زا  يزیچ  ات  .میوش  وا  ضرعتم 

یتسپ و اه و  یتخـس  یتسارب  نم  مرـسپ ، يا  : » تفگ نینچ  وا  هب  دـیبلط و  ار  دـیزی  شرـسپ  دیـسر  ارف  هیواعم  گرم  ماگنه  نوچ  هک 
وت يارب  ار  برع  ياـههورگ  و  مار ، تیارب  ار  نانمـشد  ما و  هتخاـس  هداـمآ  وت  يارب  ار  اـهراک  هدرک و  راومه  وت  يارب  ار  اـه  يدـنلب 

لصا و اهنآ  هک  شاب  زاجح  لها  نارگن  وت  کـنیا  مدروآ ، درگ  دـنک  یمن  يروآ  عمج  يرگید  يارب  سک  چـیه  ار  هچنآ  عضاـخ و 
لاوحا وا  زا  دوب  ناـهنپ  بیاـغ و  ناـشیا  زا  هک  سک  ره  نک و  مارکا  ار  وا  دـمآ  رد  وت  رب  هک  ناـشیا  زا  سک  ره  و  دنتـسه ، وت  هشیر 

ار راـک  نیا  ًاـمتح  ینک  لزع  ار  يرادـنامرف  هک  دنتـساوخ  وت  زا  زور  ره  رگا  هک  رگنب  قارع  مدرم  دروـم  رد  صوـصخب  نک ؛ یـسرپ 
هک رگنب  زین  ماش  مدرم  هرابرد  و  دوش ، هدیـشک  وت  يور  رب  ریـشمش  رازهدـص  هکنیا  زا  تسا  رتناـسآ  رادـنامرف  کـی  لزع  اریز  نکب ،

دنشاب وت  هریخذ  هناوتشپ و  دیاب  اهنیا 
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هب ار  ماـش  مدرم  یتـفرگ  ناـشیا  زا  ار  دوخ  هرهب  نوچ  و  يریگ ، کـمک  هب  ار  اـهنآ  يدرک  هدـهاشم  يزیچ  دوـخ  نمـشد  زا  رگا  هک 
یـسک زا  نم  هک  یتسارب  .دوش  نوگرگد  ناشقالخا  دننیزگ  تماقا  دوخ  ياهرهـش  زا  ریغ  رد  اهنیا  رگا  هک  نادرگزاب  دوخ  ياهرهش 

، ریبز نـب  هللادـبع  رمع ، نـب  هللادـبع  یلع ، نـب  نیـسح  رفنراـهچ : زا  زج  دزیخرب  عازن  هـب  تفـالخ  رما  رد  وـت  اـب  هـک  متـسین  كاـنمیب 
تعیب وت  اب  همه  نوچ  هتخاـس و  مارآ  مرگرـس و  ار  وا  تداـبع  هک  تسا  يدرم  وا  هک  رمع  نب  هللادـبع  اـما  .رکب  یبا  نب  نمحرلادـبع 

وا ات  درک  دنهاوخن  اهر  ار  وا  هاگ  چیه  قارع  مدرم  رابکبس و  تسا  يدرم  یلع  نب  نیـسح  اما  و  درک ، دهاوخ  تعیب  وت  اب  زین  وا  دننک 
یـشیوخ گرزب و  یقح  کـیدزن و  یمِحَر  ار  وا  هک  رذـگ ، رد  وا  زا  يدـش  هریچ  يو  رب  وت  درک و  ماـیق  رگا  .دـنراداو و  ماـیق  هب  ار 

.تشاد تموکح  هنیدم  رد  هبتع  نب  دیلو  دیسر  تموکح  هب  دیزی  تفر و  ایند  زا  هیواعم  نوچ  [ . 39 «. ] تسا ص )  ) دمحم اب  کیدزن 
هللادبع نیـسح و  زا  همان  نیا  ندیـسر  اب  : » تشون وا  هب  هیواعم  گرم  ربخ  زا  سپ  تشون  دیلو  هب  هک  یهاتوک  همان  کی  رد  ور  نیا  زا 

هک یلقن  رد  .مالـسلا » و  دـننک ، تعیب  اهنآ  هک  یتقو  اـت  تسین  یتصخر  هنوگ  چـیه  روتـسد  نیا  رد  ریگب و  تعیب  ریبز  نبا  رمع و  نب 
هللادبع یلع و  نب  نیسح  دیـسر  وت  هب  نم  همان  یتقو  : » تسا هنوگ  نیا  هبتع  نب  دیلو  هب  دیزی  همان  نتم  هدروآ  دوخ  خیرات  رد  یبوقعی 

نک راضحا  ار  ریبز  نب 
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ره ریگب و  تعیب  زین  مدرم  زا  و  تسرفب ، نم  يارب  ار  ود  ره  رـس  نزب و  ار  ود  نآ  ندرگ  دـندرکن  تعیب  رگا  ریگب و  تـعیب  اـهنآ  زا  و 
« .ریبز نب  هللادبع  یلع و  نب  نیسح  هرابرد  نینچمه  نک و  ارجا  شا  هرابرد  ار  روتسد  نامه  درک  عانتما  سک 

یناکم طیارش  تیدودحم 

هراشا

دنگوس ادخ  هب  : » دومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  ع )  ) نیسح ماما  زا  یعبـض  نامیلـس  نبرفعج  سابع و  نب  هّللادبع  زا  نارگید  ریثا و  نبا 
ّطلـسم ناشرـس  رب  ار  یـسک  دنوادخ  دندرک  ار  راک  نیا  نوچ  و  دـنروآ ، نوریب  منورد  زا  ار  مبلق  هک  یتقو  ات  درک  دـنهاوخن  اهر  ارم 

هک هدـش  لقن  ریثا  نبا  لماک  باتک  نامه  رد  [ . 40 « ] .دـندرگ رتراوخ  نانز  ضیح  هنهک  زا  هک  اجنآ  ات  دزاس  ناشراوخ  هک  دـنادرگ 
رهـش هک  درک  ثیدح  نم  يارب  مردپ  یتسارب  : » دومرف دش  ایوج  تکرح  زا  ار  وا  میمـصت  ّتلع  هک  ریبز  نب  هّللادـبع  هب  ترـضح  نآ 

دنگوس ادخ  هب  مشاب و  نم  گرزب  نآ  هک  مرادن  تسود  نم  و  دوش ، هتسکش  رهش  نیا  تمرح  وا  هلیسو  هب  هک  تسا  یگرزب  ار  هکم 
نم شیپ  موش  هتـشک  هکم و  زا  مشاـب  رترود  هچ  ره  بجو و  کـی  اـت  مراد  تسود  رتـهب  موـش  هتـشک  هکم  نوریب  بجو  ود  نم  رگا 
نم هب  تبـسن  دنهاوخ  ار  هچنآ  ات  هدروآ  نوریب  ارم  مشاب  ناروناج  نیا  زا  يروناج  هنال  رد  نم  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا و  رتبوبحم 

ار هکم  تینما  يرگید ، هطقنره  ای  نمی  اریز  دوب ؛ یتسرد  باختنا  ع )  ) نیـسح ماـما  طـسوت  هکم  رهـش  باـختنا  [ . 41 « ] .دنهد ماجنا 
میمصت دجنسب و  ار  عاضوا  ترضح ، نآ  دوب  ناکما  نیا  هکم  رد  .تشادن 
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.تسا روز  هب  تعیب  نتفرگ  يارب  رهش  نیا  رب  مکاح  طیارش  زا  زیرگ  تسخن ، هلهو  رد  هنیدم ، زا  جورخ  یلـصا  ّتلع  اجنیا  ات  .دریگب 
نتفرگ تسد  هب  يو و  ندرک  طقاس  دوب ، دـعاسم  هنیمز  رگا  ًانایحا  دـیزی و  اب  هزرابم  يارب  یبسانم  طیارـش  ندرک  ادـیپ  مود  هلهو  رد 

هب اضق  زا  هک  هعمج ) بش   ) نابعش موس  داتفا و  هارب  هکم  يوس  هب  هنیدم  زا  بجر  هام  متـشه  تسیب و  رد  ع )  ) نیـسح ماما  .تموکح 
متشه ات  نابعـش  موس  زا  هامراهچ -  زا  شیب  یکدنا  ع )  ) نیـسح ماما  .دش  دراو  هکم  هب  تسا ، ع )  ) نیـسح ماما  دوخ  دلوت  زور  یلقن 

رد ترـضح  هک  تسا  هتـشون  يرونید  [ . 42  ] .دـش دراو  بلطملادـبع  نب  سابع  هناـخ  هب  ماـما  دورو ، تقو  .دـنام  هکم  رد  هجحیذ - 
، دندوب ماما  فارطا  هک  یعمج  رد  مه  ریبز  نبا  یتح  .دـندز  یم  هقلح  شفارطا  هدـمآ ، يو  دزن  زور  ره  مدرم  دـش ؛ دراو  یلع  ْبعِش 

ارچ .درکدهاوخن  یهارمه  وا  اب  یـسک  هکم  رد  ماما  دوجو  اب  هک  درک  یم  ساسحا  ریبز  نبا  هک  دوب  نشور  [ . 43  ] .تفای یم  روضح 
هکم هب  ماما  ندـمآ  اب  [ 44 [ ؛ هّیـشع هرکب و  هیلا  نوفلتخی  اولعج  ادـیدش و  ًاحرف  اهلهأ  هب  َحِرَفَف   » هکم هب  ع )  ) نیـسح ماما  دورو  اـب  هک 
ندرک مهارف  يارب  ار  دوخ  شالت  هکم  رد  ع )  ) نیـسح ماما  .دنتـشاد » دمآ  تفر و  يو  دزن  ماش  حبـص و  هدـش  لاحـشوخ  اجنآ  مدرم 
قارع اهنت  نیا  دوب و  نایوما  راصحنا  رد  ماش  .ماش  قارع و  تشاد : لاب  ود  اهنت  طیارـش  نآ  رد  مالـسا  ياـیند  .درک  زاـغآ  ماـیق  هنیمز 

.دنک مهارف  نایوما  دض  رب  یمومع  مایق  کی  يارب  ار  مزال  يورین  تسناوت  یم  هک  دوب 
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، دوب ع )  ) نیسح ماما  دننام  يدرف  یبالقنا  نیا  رگا  .درک  یم  رکف  قارع  هب  تسیاب  یم  اهنت  دیشیدنا ، یم  یبالقنا  یسک ، رگا  نیاربانب 
مـشچ ماما  نیمه  يارب  .سب  تسا و  هرـصب  رد  ًانایحا  هفوک و  رد  اهنت  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  وا  يارب  مه  يا  هعیـش  رگا  هک  دوب  هاـگآ 

رد اما.دوب  رود  مالـسا  يایند  تیزکرم  زا  نمی  اما  دـندوب ؛ ینایعیـش  زین  نمی  رد  .دوب  هرـصب  هفوک و  نایعیـش  یگدامآ  مـالعا  راـظتنا 
ناشربهر هک  دندرک  ساسحا  دنتفرگ و  يا  هزات  ناج  هفوک  نایعیـش  دیزی  اب  ع )  ) نیـسح ماما  ندرکن  تعیب  و  هیواعم ، گرم  اب  هفوک 

هرابرد هک  ، ) هیواعم فرط  زا  هفوک  يراصنا  مکاح  ریـشب ، نب  نامعن  هناریگ  لهـس  تموکح  .تسا  هدـش  هدامآ  دـیزی  اب  هزرابم  يارب 
: تسا هدش  هتفگ  شا  هرابرد  لاح  نیع  رد  و  [ 45  ] هیف لوقلا  ّیـس ء  ًاّیلع ، ضْغُبی  ارهاجم ، اّیناْمثُع  نامعنلا  ناک  تسا : هدش  هتفگ  شا 
هب نامز ، نیا  ات  نایعیش  توکس  .درک  یم  مهارف  رگیدکی  اب  نایعیش  دمآ  تفر و  يارب  ار  هنیمز  [ 46 ( ] هیفاعلا ُّبحی  ًامیلح  ًالجر  َناک 

نیاربانب .دننزب  یمادقا  هب  تسد  دیابن  تسا ، هدنز  هیواعم  ات  دـنتفگ  یم  نانآ  هب  ع )  ) نیـسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  هک  دوب  نآ  رطاخ 
ار دوخ  یـسایس  ماجـسنا  شیپ  زا  نانآ  .دـندوب  دایرف  ضارتعا و  هدامآ  دـیزی ، ندـمآ  اـب  نونکا  دوب ؛ هدـنامورف  ولگ  رد  اهادـص  همه 

دَرُـص نب  نامیلـس  نانآ  نیرترب  .دندرک  یم  يربهر  ار  نانآ  دـندوب ، ع )  ) یلع ماما  باحـصا  زا  هک  ربتعم  تیـصخش  دـنچ  دنتـشاد و 
ياسؤر فارشا و  عبات  رهش ، نیا  مدرم  هماع  يور  ره  هب  اما  دنتـشاد ؛ یعیـش  ساسحا  هفوک  مدرم  موس  کی  مک ، تسد  .دوب  یعازُخ 

نیا رد  .داد  یم  رابتعا  نانآ  هب  تموکح  یصخش ، ياه  یگژیو  زا  يادج  هک  دندوب  لیابق 
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نامیلس لزنم  رد  نانآ و  دوخ  نایم  یتاسلج  .دوب  ع )  ) نیسح ماما  زا  توعد  نآ  دنتشاد و  شیپ  رد  هار  کی  اهنت  هفوک  نایعیـش  نامز 
زا دینک ، يرای  ار  ع )  ) نیـسح ماما  دیناوت  یم  هک  دیناد  یم  ًاعقاو  رگا  درک : راهظا  تفگ و  نخـس  نانآ  اب  يو  .دش  رازگرب  درـص  نب 
الف لشفلا  ُُمتْفِخ  نإ  : » رگید ياـج  رد  و  [ 47  ] .هیلإ اوبتکاف  هّودع ، ودـهاجم  هورـصان و  مّکنأ  نوملعت  متنک  نإف  دـییامن ؛ توعد  يو 

هب عورش  نانآ  تفرگ ، نامیپ  دهع و  نانآ  زا  هک  نآ  زا  سپ  [ 48 « ] .دیهدم بیرف  ار  وا  دش ، دیهاوخ  تسس  هک  دیهاگآ  رگا  هوّرغت ؛
ع)  ) نسح ماما  شدنزرف  و  ع )  ) یلع ماما  زا  هفوک  مدرم  تیامح  یتسـس  رد  هتـشذگ  هبرجت  .دندرک  ع )  ) نیـسح ماما  هب  يراگن  همان 

ماما تکرح  ناـفلاخم  همه  هک  دوب  یبلطم  نیا  .دـندوبن  راوتـسا  نادـنچ  دـندرک ، یم  باـختنا  هک  یهار  رد  ناـنآ  هک  داد  یم  ناـشن 
هدامآ هدینش و  ار  دیزی  اب  ع )  ) نیسح ماما  تعیب  مدع  ربخ  هک  هفوک  نایعیش  .دندرک  یم  دزشوگ  ترضح  نآ  هب  هفوک  هب  ع )  ) نیسح

رمأ ورکاذت  دَرُـص و  نب  نامیلـس  لزنم  یف  هعیـشلا  تعمتجا  : » دنروایب هفوک  هب  ار  ماما  ات  دـنتفرگ  میمـصت  دـندوب ، هدـش  هزرابم  يارب 
شندمآ نیسح و  راک  زا  دندرک و  عامتجا  نامیلـس  لزنم  رد  نانآ  [ . 49 [ ؛ هفوکلا انیتأی  هیلا  بتکن  اولاق : هّکم ، یلا  هریسم  نیـسحلا و 

هبرجت اب  يدرم  هک  نامیلس  .دش  زاغآ  يراگن  همان  نآ  زا  سپ  .دیایب » هفوک  هب  ات  میـسیون  یم  همان  وا  هب  دنتفگ  دندش و  هاگآ  هکم  هب 
ياه همان  نایفوک  ناخروم ، همه  حیرـصت  قبط  .درک  یم  ارجام  ریگرد  ار  اهنآ  همه  هکلب  دـسیونب ؛ همان  ییاـهنت  هب  اـت  تفریذـپن  دوب ،

ماما هب  یناوارف 
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نیا نایم  رد  .دنداتـسرف  یم  ماما  يارب  هدرک ، اضما  ار  نآ  یعمج  هتـسد  دنتـشون و  یم  ار  يا  هماـن  یهورگ  ره  .دنتـشون  ع )  ) نیـسح
، یعبر نب  ثَبَـش  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دنتـشاد  تکراشم  مه  بلط  تصرف  فارـشا  زا  یخرب  هعیـش ، ناـگرزب  رب  نوزفا  دارفا ،

هفوک هاپس  سأر  رد  هدش و  رضاح  البرک  رد  قرو ، نتـشگرب  زا  سپ  هک  درک  هراشا  [ 50  ] جاّجَح نب  ورمع  یلجِع و  رْجبَا  نب  راـجح 
.دراد هئطوت  کی  رد  نانآ  یگنهامه  زا  ناشن  نیا  هک  [ . 51  ] دنتشون همان  کی  مه  اب  رفن  دنچ  نیا  .دندیگنج  ع )  ) نیسح ماما  دض  رب 

: دوب نیا  نانآ  فده  هک  دنتـشون  فارـشا  لیبق  نیا  نتـشون  همان  هرابرد  دنتـسویپ ، ع )  ) نیـسح ماما  هب  هک  اه  یفوک  زا  یخرب  اهدـعب 
هب نایعیـش  بذج  يارب  دیاش  .دـنهد » رارق  ایند  لام  زا  رتشیب  ندـش  دـنم  هرهب  يارب  يا  هلیـسو  ار  وت  [ » 52 [ ؛ ًابْـسَک ًاقوس و  كولعْجَِیل 

هدـید كرادـت  نایوما  هک  یماد  رد  ماما  نتخادـنا  یتح  اـی  و  ع )  ) نیـسح ماـما  یلاـمتحا  يزوریپ  زا  سپ  رگید  يا  هنوگ  هب  اـی  دوخ 
همان کی  مه  اب  دندوب ، رهاظم )  ) نب بیبح  دادش و  نب  هعافر  هبجن ، نب  ّبیسُم  دَرُص ، نب  نامیلس  زا  ترابع  هک  هعیـش  ناربهر  .دندوب 

.دندش نیباوت  نایرج  ربهر  البرک ، زا  دعب  نانیا  .دنتشون 

قارع تمس  هب  ماما  تکرح 

اه و همان  هب  هجوت  اب  نئمطم  روط  هب  هک  ارچ  .دوبن  لمأت  ياج  رگید  و  دوب ، هدرک  دییأت  ار  هفوک  مدرم  یگدامآ  ماما ، یمـسر  هدنیامن 
رد ینعی  هجحیذ ، متـشه  رد  هک  يروط  هب  درک ، عیرـست  نتفر  رد  ماما  .دوب  هدـش  هدامآ  هّیما  ینب  هیلع  مایق  يارب  طیارـش  ملـسم ، همان 

تسناوت یم  ریخأت  يا  هظحل  .دیدرگ  قارع  مزاع  هدرفم  هرمع  هب  عتمت  هرمع  لیدبت  اب  جح ، مسارم  نامز 
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یتروص چـیه  هب  هکم  رد  ترـضح  ندـنام  هتـشاد و  دوجو  هکم  رد  ماما  رورت  لامتحا  نیا  رب  هفاـضا  .دـنک  نوگرگد  ار  قارع  عضو 
هدوب نیا  زا  شیب  دادعت  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  رگید  رابخا  يا  هراپ  زا  اما  دـندوب ؛ رفن  داتـشه  ماما  ناهارمه  دـنا  هتفگ  .دوبن  تحلـصم 

اب دروخرب  هار  لوط  رد  ماما  دروخرب  نیلوا  .دـندنام  ماما  هارمه  البرک  اـت  هک  تسا  یناـسک  هب  طوبرم  روبزم  مقر  لاـمتحا ، هب  .تسا 
ناوراک ماما  .درب  یم  ماش  هب  دـیزی  رابرد  يارب  ار  ییایادـه  ناوراک  نیا  .درک  یم  تکرح  ماـش  تمـس  هب  نمی  زا  هک  دوب  یناوراـک 
.دندرگ زاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دنیایب ، قارع  هب  وا  هارمه  لیامت  تروص  رد  ات  درک  توعد  زین  نآ  دارفا  زا  درک و  فرـصت  ار  ایاده 

هک قدزرف -  اب  هک  دوب  اجنآ  رد  .درک  تکرح  حافصلا  تمس  هب  دوب ، هدرک  دروخرب  ناوراک  اب  نآ  رد  هک  میقن ، هقطنم  زا  ماما  [ 53]
«. کیلع مهفویـس  کعم و  سانلا  بولق  : » تفگ هفوک  عضو  زا  ماما  لاؤس  خـساپ  رد  وا  .درک  دروخرب  دوب -  ناوج  يرعاش  نامز  نآ 
وا دورو  هدامآ  تساوخ  اهنآ  زا  ملسم ، همان  هب  هراشا  اب  هفوک ، مدرم  هب  يا  همان  نتشون  نمـض  اجنآ  رد  .دوب  همّرلا  نطب  يدعب ، هقطنم 

هجاوم ریمن  نب  نیـصح  هاپـس  اب  هار  رد  وا  .دناسرب  هفوک  مدرم  هب  ار  نآ  ات  دش  هدرپس  رّهـسم  نب  سیق  تسد  هب  همان  نیا  [ 54  ] .دنشاب
.دیـسر تداهـش  هب  دایز  نبا  تسد  هب  هفوک  رد  نآ  زا  سپ  دروخ و  ار  همان  مد  نامه  رد  سیق  .دیدرگ  ریگتـسد  اهنآ  طسوت  هدـش و 

ْنیَق نب  ریهز  اب  دش ، یم  هدیمان  دودز  هک  يدعب  هقطنم  رد  ع )  ) نیسح ماما 
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ماما یمیمص  نارای  زا  یکی  تروص  هب  شرـسمه ، کیرحت  زین  ماما و  توعد  هب  هجوت  اب  دوب ، ینامثع  هک  نیا  اب  ریهز  .درک  دروخرب 
هب شیوخ  هار  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  دنیایب ، وا  اب  دنتسه  تداهش  رادتـسود  مادک  ره  ات  تساوخ  شناتـسود  زا  نینچمه  وا  .دمآ  رد 

ع)  ) نیـسح ماما  هب  ار  ملـسم  یناه و  تداهـش  مایپ  دسا  ینب  زا  یـصخش  هک  دوب  قرع  تاذ  هقطنم  رد  [ 55  ] .دـنهد همادا  هکم  فرط 
یمن رظن  هب  .داد  همادا  دوخ  هار  هب  زین  ماما  هدـش و  عنام  ملـسم  ناردارب  اما  تشاد ، تشگزاـب  دـصق  ماـما  هک  دـنا  هتفگ  [ 56  ] .دناسر

هک هژیوب  دـننک ؛ ریـسم  همادا  هب  راداو  ار  ترـضح  نآ  ماـما ، تفلاـخم  تروص  رد  دنـشاب  هتـسناوت  اـی  هتـساوخ  ملـسم  ناردارب  دـسر 
امش [ » 57 [ ؛ عرسأ کیلإ  سانلا  ناکل  هفوکلا  تمدق  ولو  لیقع  نب  ملسم  لثم  تنأ  ام  هللاو  : » دنتفگ نتفر  رب  ماما  کیرحت  رد  نارگید 

هقطنم رد  .دوب  عطاق  نتفر  يارب  دوخ  ع )  ) نیسح ماما  .تسویپ » دنهاوخ  امش  هب  تعرـس  هب  مدرم  دیورب ، هفوک  هب  رگا  دیتسین ، ملـسم 
ماما تسد  هب  دـناسرب ، ع )  ) نیـسح ماما  هب  هک  دوب  هتـساوخ  وا  زا  هتفگ و  دعـس  نب  رمع  هب  تداهـش  نیح  رد  هک  ملـسم  ماـیپ  هلاـبز ،

هب زین  ع )  ) نیسح ماما  یعاضر  ردارب  رطقب ، نب  هللادبع  و  [ 59  ] رّهسم نب  سیق  تداهش  ربخ  هک  دندوب  هتفرن  يدنچ  زونه  [ 58  ] .دیسر
هدـش شرازگ  ملـسم  نابز  زا  هک  ینامز  اب  طیارـش ، هتـشگ و  نوگرگد  هفوک  عاضوا  هک  داد  یم  ناشن  رابخا  نیا  .دیـسر  ماما  تسد 

اهیأ : » دومرف اهنآ  هب  دروآ و  درگ  دندوب  وا  هارمه  هک  ار  يدارفا  ماما ، ماگنه ، نیا  رد  .تسا  هدرک  توافت  ًالماک  دوب ،
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امش زا  مادک  ره  .دنتـشاذگ  اهنت  ار  ام  ام ، نایعیـش  مدرم ! يا  [ . 60 [ ؛ فرصنیلف فارـصنالا  مکنم  دارأ  نمف  انتعیـش  انتلذخ  دق  سانلا ،
هتـشگزاب و دـندوب ، هتـسویپ  ماما  هب  هار  همین  رد  هک  یناسک  زا  يرامـش  هک  دوب  اجنیا  .ددرگزاـب » اـج  نیمه  زا  ددرگرب ، دـهاوخ  یم 

هنیدـم زا  نآ ، زا  لـبق  یتـح  اـی  و  [ 62  ] هدرک یهارمه  ار  ماـما  هـکم  زا  هـک  دــندوب  یناـسک  [ 61  ] .دـندنام یقاب  ماما  صاـخ  ناراـی 
يرهش هب  ع )  ) یلع نب  نیسح  هارمه  دندوب  هدرک  رکف  هک  دندوب  یبارعا  دندش ، ادج  وا  زا  هک  یناسک  [ 63  ] .دندوب هدرک  شیهارمه 

اج ناـمه  زا  هدوب ، تسرداـن  ناـشروصت  دـش  نشور  هک  نونکا  [ . 64  ] .دـنا هداـهن  ندرگ  ار  وا  تیعباـت  اـهنآ  همه  هک  دـنیآ  یم  رد 
هفوک هب  نتفر  رگید  هک  دوب  هدش  نشور  ماما  يارب  ًالماک  اجنیا  رد  .داد  همادا  دوخ  تکرح  هب  ماما  زین  هلحرم  نیا  زا  سپ  .دنتشگزاب 

زا ار  شباسح  تسیاب  یم  هک  هدوب  زین  يرگید  بلطم  یسایس ، لئاسم  يارو  ًاعبط  تسین و  تسرد  یـسایس  ياه  یبایزرا  هب  هجوت  اب 
همادا تکرح  هب  زاب  زور  نآ  يادرف  .دنام  اجنآ  رد  ار  بش  درک و  تکرح  هارـش  هقطنم  يوس  هب  ماما  .مینک  ادج  یـسایس  ياهیبایزرا 

.درک دس  ماما  رب  ار  هار  هدش و  رادیدپ  یحایر  دیزی  نب  ّرح  يراد  هیالط  هب  دایز  نبا  هاپس  رود  زا  هک  دوب  زور  ياه  همین  .داد 

دنک یم  ریگلفاغ  دوخ  یناهگان  زورب  اب  ار  ربهر  هک  یلماوع 

، دـیدهت زا : دـنترابع  هک  دـنراد  يا  هدـمع  شقن  يریگ ، میمـصت  شور  هاگدـید  زا  نارحب  صیخـشت  فیرعت و  رد  مهم  لماع  راهچ 
اب یهاگآ  هجرد  ینامز و  موادت  دیدهت ، تدش  بسانت  هب  ینارحب  ياه  تیعـضو  .يریگلفاغ  ناکم و  تیدودحم  نامز ، تیدودـحم 

نامز دیدش / دیدهت  [ 66 ، ] ینارحب ًالماک  تیعضو  .فلا  [ . 65  ] .دنتوافتم مه 
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 / فیعـض دیدهت  [ 68 ، ] یئطب تیعـضو  .ج  .يریگلفاغ  دنلب / نامز  دـیدش /  دـیدهت  [ 67 ، ] روهظون تیعـضو  .ب  .يریگلفاغ  هاتوک /
[70 ، ] یـساکعنا تیعـضو  .ه  .يریگلفاغ  هاتوک /  نامز  فیعـض /  دیدهت  [ 69 ، ] يروف ای  هژیو  تیعـضو  .د  .يریگلفاغ  داـیز /  ناـمز 

تیعـضو .ز  .هدش  ینیب  شیپ  دنلب /  نامز  دیدش /  دیدهت  [ ، 71  ] یمومع تیعـضو  .و  .هدش  ینیب  شیپ  هاتوک /  نامز  دیدش / دـیدهت 
.هدش ینیب  شیپ  هاتوک /  نامز  فیعض /  دیدهت  [ 73 ، ] يرادا تیعضو  .ح  .هدش  ینیب  شیپ  دنلب / نامز  فیعض /  دیدهت  [ 72 ، ] يداع

ع)  ) نیسح ماما  يربهر ، تحت  یناسنا  يورین  یناکم و  ینامز ، رظن  زا  هدش  رکذ  تایصوصخ  هدش و  نایب  تیعـضو  عاونا  هب  هجوت  اب 
.دندوب ور  هب  ور  يریگلفاغ ، هاتوک / نامز  دیدش / دیدهت  ینارحب ، ًالماک  تیعضو  فلا )  ) عون تیعضو  اب 

ینارحب تیعضو  تاصخشم 

هراشا

.1 [ 75 : ] تسا هدیدرگ  رکذ  ینارحب  طیارش  يارب  ریز  یگژیو  دش ، ماجنا  [ 74  ] رنیاو ینوتنآ  ناک و  نمره  طسوت  هک  يا  هعلاطم  رد 
نارحب . 2 دـیزی ) ندـمآ  راک  يور  هیواعم و  گرم   ) .تسا تایلمع  اهدادـیور و  هلـسلس  کی  رد  شخرچ  هطقن  کی  ًالومعم  نارحب 

نیا رد  ماما  ( ماما زا  عیرس  نتفرگ  تعیب  رب  ینبم  دیزی  میمصت   ) .تسا الاب  رایـسب  میمـصت  ذاختا  ترورـض  نآ  رد  هک  تسا  یتیعـضو 
لماوع دصاقم  اه و  فده  هب  تبـسن  یعقاو  دـیدهت  کی  نارحب  .درک 3 . دنهاوخ  ریگتـسد  ارم  منکن  لیجعت  رگا  : دـنیامرف یم  دروم 
هدـنیآ نآ ، بقاوـع  هک  دراد  یپ  رد  ار  یمهم  جـیاتن  نارحب  . 4 [ . 76 «. ] يّدَـج ِهُّما  یف  ِحالـصإلا  ِبَلَِطل  ُتجَرَخ  اـمَّنإ   » .تسا ریگرد 
تسا اهدادخر  دروخرب  لصاح  نارحب  ...و 5 . راتخم  روهظ  هیما ، ینب  نتفر  نیب  زا  هنیمز  .دنک  یم  نیعم  ار  ریگرد  ياه  فرط  طباور 

نید ءایحا  .دماجنا  یم  يا  هزات  طیارش  هب  و 
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تکرح ریـسم  رد  يریگرد  .دبای  یم  شیازفا  نارحب  فرط  ود  لماوع  نیب  يریگرد  مداصت و  نارحب  رد  مدرم 6 . ینوگرگد  هنیمز  و 
( اروشاع اعوسات و   ) البرک رد  و 

نارحب تیریدم  نیسح و  ماما 

هراشا

: زا دنترابع  لماوع  نیا  .دنیامن  یم  ءافیا  تیقفوم  رد  ار  يا  هدننک  نییعت  شقن  لماع  هس  نارحب  تیریدم  رد 

ربهر ياهیگژیو 

هراشا

نانمـشد هک  هاگنآ  ًاـصوصخ  .تسا  ینارحب  تخـس و  لـحارم  رد  تما  ندرک  تیادـه  ناربهر ، یـساسا  مهم و  ياـه  شقن  زا  یکی 
کش و یهار  ود  رد  هتخاس و  جراـخ  نیقی  زا  ار  مدرم  تیرثکا  دـنزاس و  یم  هناور  هعماـج  يوس  هب  ار  تاهبـش  لیـس  ینج  یـسنا و 

دیدرت کش و  اب  دیوگ  یم  راطع  .دشاب  مدرم  هاگهانپ  دناوتب  ات  دـشاب  رادروخرب  مزال  تالامک  زا  دـیاب  ربهر  .دـنراد  یم  هگن  نامگ 
نیزم تیونعم  تفرعم و  ملع و  هب  هک  یهلا  ربهر  طقف  دـنداتفا  دـیدرت  ماد  هب  تما  رگا  .دیـسر  دـصقم  هب  هداد و  هار  همادا  ناوت  یمن 

يزیتس و نارحب  نییعت  رد  لماع  نیرت  یلـصا  هعماـج  رد  ناربهر  [ . 77  ] .دناهرب کش  زا  هدـناسر و  نیقی  هب  ار  مدرم  دـناوت  یم  تسا 
كرحت و دننیـشن و  یم  ثداوح  عوقو  راـظتنا  رد  ًاملـسم  هدارا  یب  ارگربـج و  سویأـم ، لـعفنم ، ناربـهر  .دنـشاب  یم  يریذـپ  نارحب 

اهنآ دنور و  یم  اه  نارحب  لابقتـسا  هب  ممـصم  هدارا و  اب  نیبشوخ ، لاعف ، ياه  ناسنا  هک  یلاح  رد  دنهد ، یمن  زورب  دوخ  زا  یـشالت 
ناسنا نیا  هکلب  دننک ، یم  افیا  ار  يروحم  شقن  هک  دنتـسین  لیاسو  اهرازبا و  نارحب ، تیریدم  رد  لاح  ره  هب  .دننکـش  یم  مه  رد  ار 
شقن نارحب  ماگنه  هب  عاضوا  رب  طلست  رد  شمارآ  يراد و  نتـشیوخ  ظفح  .دنـشاب  یم  نارحب  اب  هلباقم  یلـصا  روحم  هک  دنتـسه  اه 

رد يریگ  میمصت  همزال  .دراد  زاین  لمع  تعرـس  تعاجـش و  هب  هک  لکـشم  تسا  يراک  نارحب  تیریدم  تلع ، نیا  هب  .دراد  یمهم 
[ . 78  ] .دنک هدافتسا  دوخ  مش  زا  دناوتب  دیاب  ریدم  نآ  رب  نوزفا  یلو  تسا  یفاک  تراهم  هبرجت و  نارحب 

تیعطاق

اهنآ نیب  زیچ  چیه  دنراذگ  یمن  اهنآ  دیسر ، دنهاوخ  فده  نآ  هب  دنشاب  یفده  هب  ندیسر  راتساوخ  هک  یتروص  رد  قفوم  ياهناسنا 
و
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یم اجنآ  هب  دنورب و  دنهاوخ  یم  اجک  هب  دنناد  یم  اقیقد  دشاب ، يدنمفده  ساسحا  زا  یلکـش  تسا  نکمم  دنک ، داجیا  لئاح  فده 
هـشیدنا لقث  زکرم  دراد و  رارق  هعماـج  سأر  رد  ربهر  [ . 79  ] .دنریذپ یم  تیقفوم  ریسم  رد  یماگ  هباثم  هب  اهنت  ار  تسکـش  دنـسر و 

زا .تساهراتفر  يارب  میمـصت  ذاختا  يدـنبعمج و  لیلحت ، هیزجت و  يارب  عجرم  نیرخآ  تقیقح ، رد  تساهداهنـشیپ و  اهحرط و  اـه ،
دیاب وا  .دریگب  عطاق  یمیمصت  بناوج ، مامت  یسررب  زا  سپ  ات  تسا  دنمزاین  يدنمورین  هدارا  هب  دوخ  تیعقوم  ظاحل  هب  تهج و  نیا 
يریگ یپ  رد  دنک و  مالعا  ار  دوخ  ییاهن  رظن  يدـنوادخ ، كرابم  تاذ  هب  لاکتا  دامتعا و  اب  دزیهرپب و  یلد  ود  دـیدرت و  عون  ره  زا 
.تسا يربهر  مهم  لوصا  زا  لـصا  نیا  هب  ناوارف  هجوت  زا  یکاـح  ع )  ) ناـموصعم هریـس  تاـیاور و  تاـیآ و  .دـشوکب  نآ  يارجا  و 

عطاق  ) یتفرگ میمـصت  هک  یماـگنه  اـما  : » دـیامرف یم  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هب  تروشم  هب  رما  زا  سپ  میرک ، نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
هک یماگنه  : » دیامرف یم  خساپ  رد  باحـصا  ینامیـشپ  زاربا  زا  سپ  دـحا »  » گنج رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  نک .» لکوت  ادـخ  رب  شاب )
 - یلع نب  نیسح  ترـضح  .دزادرپب » دربن  هب  نمـشد  اب  هک  ینامز  ات  دنک  رد  هب  نت  زا  ار  نآ  تسین  هتـسیاش  دشوپ ، یم  هرز  يربمایپ 

دراو هناعطاق  دیزی ، بصاغ  هاگتسد  اب  هزرابم  يارب  هفیظو  ساسحا  ادخ و  رما  صیخشت  مایق و  هب  میمـصت  زا  سپ  مه  مالـسلا -  هیلع 
دمحم سابع و  نب  هللادبع  یموزخم ، نمحرلادبع  نبرمع  دننام  يراوگرزب  صلخم و  دارفا  تساوخرد  هک  يروط  هب  دوش ، یم  لمع 

يا هدارا  اب  وا  دزاس و  فرصنم  شمیمصت  زا  ار  وا  دناوت  یمن  هیفنح 
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هکم رد  شفورعم  هبطخ  رد  نیـسح  ماما  .دنک  یم  زاغآ  شـسدقم  الاو و  فادها  هب  ندیـسر  يارب  ار  شیوخ  یهلا  تکرح  راوتـسا ،
هب نانچ  .تسابیز  هدنزارب و  ناوج  رتخد  ندرگ  رب  دنبندرگ  نوچمه  هدش ، مدآ  نادنزرف  تشونرـس  هک  یگرم  : » دنیامرف یم  همرکم 
اب راختفا  قشع و  اب  هک  دنا  هدرک  رایتخا  یلتقم  عرـصم و  نم  يارب  .فسوی  رادید  قایتشا  رد  بوقعی  هک  مقاتـشم  مناگتـشذگ  رادید 

نیب يا  هـقطنم  رد  ناـبایب  ياــهگرگ  ار  نآ  هـک  مرگن  یم  مـشچ  هـب  ار  شیوـخ  رکیپ  ياــضعا  نوـنکا  مـه  .موـش  یم  ور  هـبور  نآ 
تسین يزور  زا  زیرگ.دنزاس  یم  رپ  اهنآ  زا  ار  دوخ  هنـسرگ  ياهمکـش  یهت و  ياه  هدور  دننک و  یم  هراپ  هراپ  البرک »  » و سیواون » »

وا شیاـمزآ  ربارب  رد  .تسا  ربماـیپ  نادـناخ  يدونـشخ  ادـخ ، يدونـشخ  .تسا  هدـمآ  رد  شراـگن  هب  راـگدرورپ  تیـشم  ملق  اـب  هک 
ِهَّللاَو ال  : » دنیامرف یم  ینایب  رد  نیسح  ماما  [ . 80 « ] .میروآ یم  تسد  هب  ار  ناگدننک  تمواقم  شاداپ  ربارب ، رد  مینک و  یم  يرادـیاپ 

هب ناگدرب  نوچ  درک و  مهاوخن  زارد  ناشیوس  هب  تسد  نانوبز  نوچ  مسق ! ادخ  هب  دیبَعلا ؛ َرارقإ  ُِّرقأو  ِلیلَذلا  َءاطعإ  يدَِیب  مِهیطُعا  ال 
[ . 81 «. ] داتفا مهاوخن  رارقا  سامتلا و 

نشور فده  نتشاد 

ص 312. ، 41 رون ، نایهار  هشوت  هر 

تریصب هارمه  يراد  نید 

: دومرف ینامی » بلعذ   » هب اهریشمش  كاکچ  گنج و  مرگامرگ  رد  هک  ع )  ) یلع شیادتقم  نوچ  هک  تسا  يورهر  ع )  ) نیـسح ماما 
ْنِکلَو ِناَیِْعلا ، ِهَدَهاَشُِمب  َنُویُْعلا  ُهُکِرْدـُتَال  : » داد حیـضوت  هاگنآ  و  متـسرپب » منیب  یمن  هک  ار  ییادـخ  دوش  یم  رگم  يرأ  ام ال  ُدـُبعَأفَأ  »

[ . 83 «. ] َكارَتال ٌنیَع  تَیِمَع  : » دومرف یم  اذل  دید و  یم  ار  ادخ  [ 82 «. ] ِناَمیِْإلا ِِقئاَقَِحب  ُبُولُْقلا  ُهُکِرُْدت 

روما رد  تروشم 

روخارف هب  ار  کی  ره  هاگنآ  داد و  یم  ارف  شوگ  تناتم  لامک  اب  دـندش  یم  رهاظ  يرگ  تحیـصن  سابل  رد  هک  نانآ  نخـس  هب  ماـما 
اب شا  يزوت  هنیک  دانع و  هک  مکح - » نب  ناورم   » یتح هک  دهد  یم  یهاوگ  خیرات ، .تفگ  یم  خساپ  شمهف  تیعقوم و  تیصخش ،

لقن سوواط  نبا  .دینـش  ار  شفرح  دمآ  ترـضح  دزن  هب  حصان  ناونع  هب  یتقو  دوب -  راکـشآ  ع )  ) هَّللادـبعابا هژیوب  یحو و  نادـناخ 
هک زوت  هنیک  ناسنا  نامه  مکح ، نب  ناورم  هک  دوب  لزنم  زا  جراخ  رد  ناهاگحبـص  راـبخا ، زا  عـالطا  دـصق  هب  نیـسح  : » تسا هدرک 

ِهَّللاِدـبَعابأ ای  : » تفگ دـش و  ور  هبور  وا  اب  شکب ، ار  وا  درکن  تعیب  رگا  نیـسح  دوب ، هدرک  هراشا  هنیدـم -  مکاح  دـیلو -  هب  بشید 
ُلق َكاذ ؟ ام  : » دومرف ترضح  يوش .» تیاده  یتسار  هب  ات  نک  شوگ  نم  تحیـصن  هب  هللادبعابا  يا  دُشرَت ؛ ینعِطأَف  ٌحِصان  ََکل  ّینإ 
یم توعد  تسا ، نآ  رد  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  هیواعم  نب  دیزی  اب  تعیب  هب  ارت  تفگ : مونشب » ات  وگب  یهاوخ ؟ یم  هچ  َعَمـسأ ؛ یّتَح 

« .مالـسا ظفاحادـخ  سپ  ددرگ  دـیزی  نوچ  یمکاح  هب  التبم  تما  هک  هاگنآ  نوعِجار ؛ هَیلإ  اـّنإو  ِهَّلل  اـّنإ  : » دومرف ترـضح  نآ  .منک »
[84 «. ] تفر یم  نآ  یپ  رد  دیاب  هک  تشاد  یفیلکت  دوب و  هاگآ  شیوخ  رما  تبقاع  زا  ع )  ) نیـسح : » دسیون یم  سوواط ، نبا  هاگنآ 

هلمج زا  .
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یلع نب  رمع  «، » ساـبع نبا  «، » ریبز نب  هللادـبع   » هب ناوـت  یم  دـنا  هدـش  رهاـظ  ماـما ، هـب  تحیـصن  ساـبل  رد  بساـنت ، هـب  هـک  يدارفا 
ره نخـس  هک  دومن  هراشا  ....و  عیطم » نب  هللادبع  «، » قدزرف «، » رمع نب  هللادبع  «، » نمحرلادبع تنب  هرمع  «، » هیفنح دمحم  «، » فرطالا

.تسا رت  یندینش  ترضح  نآ  خساپ  یندینش و  کی 

اه یتخس  زا  لابقتسا 

ریگ سفن  تخـس و  شا  ییانـشور  حوضو و  همه  اب  نامیا  ریـسم  یط  هک  دوب  هتخومآ  شراوگرزب  ردپ  رـضحم  رد  ع )  ) نیـسح ماما 
یهلا تاناحتما  رد  هک  دـنقح  ترـضح  تیانع  نالومـشم  ناّصاخ و  دـنبای  یم  ار  نآ  شیامیپ  قیفوت  هک  نانآ  ناـیم ، نیا  رد  تسا و 

، ٌهَنیِمَأ ٌروُدُـص  اَّلِإ  اَنَثیِدَـح  یِعَیَالَو  ِناَمیِْإلل ، ُهَْبلَق  ُهَّللا  َنَحَْتما  ٌنِمُْؤم  ٌدـْبَع  اَّلِإ  ُُهلِمْحَیاـَل  ٌبَعْـصَتْسُم ، ٌْبعَـص  اـَنَْرمَأ  َّنِإ   » .دـنا هدوب  دـنلبرس 
تبرغ اه ، یتخس  دیابدنمیقتسم  طارـص  طسو و  هداج  رب  هک  ادخ  لوسر  تیب  لها  هک  تسناد  یم  وا  نیاربانب  [ . 85 «. ] ٌهَنیِزَر ٌماَلْحَأَو 

ترـضح يادف  زین  ار  ناج  رـس و  یهلا ، ّررقم  دعوم  رد  دننک و  هبرجت  ناج  هبار  ییایند  ياه  نامرح  مامت  نارای و  ّتلق  اهدیعبت ، اه ،
ِهِذه ُْلق  : » هدوب همیرک  هیآ  نیا  زا  يا  هولج  هک  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ساسا ، نیمه  رب  [ . 86 «. ] ِهیقال اَنأ  ٌعَرصَم  یل  َرِّیُخ  : » دننک تسود 

تشادن و راک  تبقاع  زا  ینارگن  چیه  [ . 87 « ] َنیِکِرْشُْملا َنِم  اَنَأ  ام  ِهَّللا َو  َناْحبُس  ِینَعَبَّتا َو  ِنَم  اَنَأ َو  ٍهَریَِصب  یلَع  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  ِیلِیبَس 
یهاگ دنا و  هدیمهفن  ار  شتماما  يالاو  ماقم  تقیقح ، رد  هک  ار  نانآ  تفر و  یم  نیریش  خلت و  ثداوح  لابقتسا  هب  رطاخ  نانیمطا  اب 
باوج کی ، ره  لاح  نأش و  روخارف  هب  دندوشگ ، یم  شترضح  تحیـصن  هب  بل  فلتخم  ضارغا  لیلد  هب  یـضعب  يزوسلدرـسزا و 

ع)  ) یلع شردپ  زا  نوچ  تشادن ، یکاب  زین ، نارای  یمک  زا  وا  .داد  یم 
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ِدَق َساَّنلا  َّنِإَـف  ِِهلْهَأ ، ِهَّلِِقل  يَدُْـهلا  ِقیِرَط  ِیف  اوُشِحْوَتْـسَتَال  : » دوب هدوـمرف  هک  تشاد  ظوـفحم  شناـج  ریمـض  رد  ار  یناـیحو  يا  هتفگ 
( رثکا  ) هک ارچ  دـیوشن  كانمیب  ناورهر ، یمک  رطاخ  هب  تیادـه  قیرط  رد  [ 88 [ ؛ ٌلیِوَط اَهُعوُجَو  ٌریِصَق ، اَهُعَبِـش  ٍهَِدئاَم  یَلَع  اوُعَمَتْجا 
هک یماگنه  : » دومرف ع )  ) مراهچ ماما  دوب .» دهاوخ  ینالوط  شا  یگنـسرگ  مک و  شا  يریـس  هک  دنا  هتـسشن  يا  هرفـس  درگرب  مدرم 
اریز تسا ، ناشیا  فالخ  رب  وا  لاح  هک  دندید  هتـسیرگن و  ار  ترـضح  نآ  دـندوب  وا  اب  هک  یناسک  دـش  تخـس  ع )  ) نیـسح رب  راک 

هتفرگ ار  ناشاهلد  سرت  هداتفا و  ناشمادنا  رب  هزرل  هتشگ و  نوگرگد  ناشگنر  دش  یم  تخـس  راک  هچ  ره  هک  دندوب  هنوگ  نیا  اهنآ 
ناشیاهلد هتشگ و  مارآ  ناشیاهندب  ياضعا  هدیـشخرد و  ناشاهگنر  ترـضح  نآ  صاخ  ناهارمه  زا  یخرب  و  ع )  ) نیـسح یلو  دوب ،

اهنآ هب  ع )  ) ماما درادن ! یک  اب  گرم  زا  وا  هک  دـیرگنب  دـنتفگ : رگیدـکی  هب  اهنآ  زا  یخرب  هرظنم ) نیا  ندـید  اب   ) .دوب هتفای  نیکـست 
ياهغاب يوس  هب  اهراشف  اه و  یتخس  زا  ار  امش  هک  تسین  یُلپ  زج  گرم  یتسار  هک  ناگداز ، میرک  يا  رابدرب ! دیشاب و  مارآ  دومرف :

يارب اّما  و  ددرگ ، لقتنم  رـصق  هب  ینادنز  زا  دشاب  هتـساوخن  هک  تسا  امـش  زا  کی  مادک  دهد ، روبع  نادیواج  ياهتمعن  كانخارف و 
نم يارب  ص )  ) ادخ لوسر  زا  مردپ  یتسارب  دندرگ ، لقتنم  یباذـع  نادـنز و  هب  يرـصق  زا  هک  تسین  نآ  زج  گرم  امـش ، نانمـشد 

يوس هب  اهنآ  لپ  و  ناشاهتـشهب ، يوس  هب  تسا  اهنیا  ُلپ  گرم  و  تسا ، رفاـک  تشهب  نمؤم و  نادـنز  اـیند  اـنامه  هک  هدرک  ثیدـح 
[ . 89 « ] .دنا هتفگن  غورد  مه  نم  هب  متفگن و  غورد  ناشاهخزود ،

تیمح تریغ و  اب  هارمه  يرادنید 

نآ
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دیسر اجنیا  هب  درک ؛ یم  نییبت  ار  ّتیبصع  عوضوم  لیدب ، یب  داتسا  نآ  ع )  ) یلع دوب و  هتـسشن  شملعم  رـضحم  رد  ع )  ) نیـسح زور 
ناگرزب و هک  هدومحم  روما  هدیدنسپ و  لامعا  همیرک و  لاصخ  لیصحت )  ) رد سپ  درک  هشیپ  بصعت  دیاب  راچان  هب  رگا  : » دومرف هک 
، يراد هیاسمه  نوچ  وکین  ياه  هصیـصخ  يارب  .دـیزرو و  بصعت  دـیاب  دـنیابر ، یم  تقبـس  يوگ  رگیدـکی  زا  ناراد  بسن  لصا و 

فاصنا لتق ، يرامش  گرزب  ینکـشدهع و  زا  يراددوخ  تلیـضف و  بسک  ربکت ، زا  یچیپرـس  اه ، یکین  زا  يوریپ  و  دهع ، هب  يافو 
شردپ رضحم  رد  ع )  ) نیسح يرآ  [ . 90 « ] .دیزرو بصعت  دـیاب  يروما ) نینچ  يارب  ، ) داسف زا  زیهرپ  ظیغ و  مظک  قلخ و  هب  تبـسن 

هک یتیبصع  عون  زا  هن  دننآ ، راتفرگ  ناهیفـس  نالهاج و  هک  یتیبصع  عون  زا  هن  اما  .دوب  هتفرگ  ارف  ّتیبصع  ّتیمح و  سرد  ع )  ) یلع
، دـنزرو یم  رخافت  دـنزرف  لام و  ینوزفا  هب  هک  درد ) یب  ناهفرم   ) نیفرتم تابـصعت  خنـس  زا  هن  دوب و  هداتفا  شماد  رد  میجر  ناطیش 
هیّلع و تاماقم  دـنلب و  ییاهوزرآ  دـنروخ و  یم  هطبغ  نآ  رب  ناگمه  هک  یتاـیقلُخ  بسک  رد  ینعی  ع )  ) یلع ریـسفت  هب  بّصعت  هکلب 

.دنمشزرا راثآ 

وریپ ياهیگژیو 

هراشا

تروص هب  هک  تلع  نیا  هب  اـهنت  هن  دنـشاب ، یم  ناربـهر  فادـها  دربـشیپ  رد  یتاـیح  يرـصانع  ینارحب  ّتیعقوم  رد  شخبرثا  ناوریپ 
طرش [ . 91  ] .دننز یم  مقر  ار  ربهر  یـصخش  تردق  همه  یهورگ  تروص  هب  هک  ور  نیا  زا  هکلب  دننک  یم  تیامح  ار  يربهر  يدرف 
عیطم صلخم و  ناوریپ  رگا  ناربهر ، نیرتگرزب  .تسا  شیوخ  ربهر  زا  ناورهر  طرش  دیق و  یب  تعاطا  يربهر ، ّتیقفوم  رد  یـساسا 

ياه همانرب  حرط و  زا  يرایسب  هدوب و  نمشد  ربارب  رد  تسکش  هب  موکحم  دنشاب ، هتشادن 
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دنا هتسناوت  الاو  صالخا  يوق و  يا  هدارا  فده و  اب  یلو  كدنا  یهورگ  هک  تسا  هداد  ناشن  رایسب  خیرات  .دنام  دهاوخ  میقع  اهنآ 
هدش ثعاب  يورهر  نیئآ  رد  دوجوم  ياه  یتخس  [ . 92 «. ] ِهَّللا ِنْذِِاب  ًهَریثَک  ًهِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلیلَق  ٍهَِئف  ْنِم  ْمَک   » .دندرگ هریچ  ریثک  یهورگ  رب 

زا ای  دندرگ و  یمرب  هار  ياه  همین  زا  ای  تیرثکا  هتـشاد و  ار  دئادش  لمحت  ناوت  بات و  یکدـنا  دـیرم  یعدـم و  نارازه  زا  هک  تسا 
یمِْحلا َیِلا  یف  ایَْفلا  ُعاَُّطق  َّیَلیلَختسین  رارسا  مرحم  سکره  هکناز  امس  دریگ  یکی  رد  نارازه  زا  : يدعس لوق  هب  .دننام و  یم  زاب  هلفاق 

هک دوش  یم  ثعاب  یعامتجا  يدرف و  روما  هب  ّتیلوغشم  ایند و  هب  نتسب  لد  اه و  یتخـس  زا  تشحو  [ . 93  ] ٌلیلَق َنُولِصاْولا  اَمَا  ٌرِیثَک َو 
ار ماما  تیدـج  یتقو  مدرم  زا  يرایـسب  ور  نیا  زا  .دور  رد  هب  هار  زا  هداتفین  هار  هب  دوشن و  لیدـبت  لعف  هب  شلوق  كولـس ، سک  همه 
هب يدنبلد  یعون  رگنایب  دننک  یم  نایب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  یلیالد  .دـندنامبزاب  رفـس  زا  دـندروآ و  رذـع  یعون  هب  مادـک  ره  دـندید 

دـنوش و ادـج  دـنا  هدرک  تداـع  ودـب  هچنآ  زا  دـنناوت  یمن  اذـل  .تسا  هتخاـس  لوغـشم  دوـخ  هب  اهتدـم  ار  اـهنآ  هک  تسا  یئاـهزیچ 
زا مرس  ردمقلطم  وحم  شیوخ  دوجو  زک  مقرغتـسم  لگ  قشع  رد  نانچ  نم.دنهدن  قح  ریغ  هب  لد  دنرخب و  ناج  هب  ار  هار  ياهیتخس 

[94  ] یلگ نادنخ  نانچ  قشع  زا  یلاخ  یلبلب  بش  کی  دوب  دـناوت  یکتـسا  سب  انعر  لگ  مقوشعم  هکناز  تسا  سب  ادوس  لگ  قشع 
داهج ماگنه  هک  يدارفا  .دـنا  هدرک  تمذـم  ار  نانآ  هتفگ و  نخـس  دارفا  لـیبق  نیا  صوصخرد  ناوارف  هغـالبلا  جـهن  میرک و  نآرق  .

هدروآ نوگانوگ  ياهرذع 
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هب نتخادرپ  اب  دوخ  نامگ  هب  .دـنرادب و  فاعم  داهج  هب  نتفر  زا  ار  نانآ  هک  دنتـساوخ  یم  ماما  ربمغیپ و  زا  فلتخم  ياه  هناـهب  هب  و 
هک دـندوب  یهورگ  هدـع  نیا  لباقم  رد  دـنورن ! داهجلا  باب  زا  دـنوش و  تشهب  لخاد  یمالـسا  تایلام  تاکز و  نتخادرپ  تداـبع و 

ههبج ِیهار  دنریگب و  هحلسا  يو  زا  ات  دندیسر  یم  ربمایپ  روضح  هب  ناباتـش  دروآ و  یم  رد  زاورپ  هب  ار  ناشحور  داهج  لبط  يادص 
ام ُدِـجَأ  َْتُلق ال  ْمُهَلِمْحَِتل  َكْوَتَأ  ام  اذِإ  َنیِذَّلا   » .دز یم  هقلح  ناشنامـشچ  رد  کـشا  دندینـش  یم  یفنم  باوج  یتقو  اـما  .دـنوش  اـه 
ار ههبج  يوس  هب  تکرح  ندـش و  حلـسم  یئاناوت  هک  دـندوب  يدارفا  لاح  نیع  رد  ِْعمَّدـلا .» َنِم  ُضیِفَت  ْمُُهُنیْعَأ  اْوَّلَوَت َو  ِْهیَلَع  ْمُُکلِمْحَأ 

.دنتـسناد یم  يزوریپ  دوخ  يارب  ار  نالاسنهک  نانز و  ناکدوک و  اب  ینیـشنمه  و  دـندیرخ ، یم  ناج  هب  ار  ندـنام  گنن  اـما  دنتـشاد 
تسا ناولهپ  راک  قشع  تسین  مرن  ناکزان  راک  قشع  [ . 95 «. ] َنوُمَْلعَی ْمُهَف ال  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َعَبَط  ِِفلاوَْخلا َو  َعَم  اُونوُکَی  ْنَِأب  اوُضَر  »

نیبج رد  دش  هتـسخ  شریت  مخز  زک  يا  هنیـسرسپ  يو  تسا  نامک  رد  شریت  هک  نیه  تسود  شیپ  نک  فده  ار  دوخ  هنیـسرسپ  يا 
يربهر يارب  مجـسنم  یمیت  نتخاس  تهج  مزال  ياهیگژیو  یمامت  اقیقد  ع )  ) نیـسح ماما  ناراـی  [ . 96  ] رـسپ يا  تسا  ناشن  دص  شا 

، ماجنا ات  زاغآ  زا  ع )  ) نیسح ماما  مایق  اروشاع و  تضهن  .دندوب  درف  هب  رصحنم  ياهیگژیو  ياراد  نانآ  زا  کی  ره  دنتـشاد و  ار  ماما 
عون ره  بلاط  دناوت  یم  هک  تسا  ...و  یـسایس  یعامتجا ، یتدیقع ، يدابع ، یقالخا ، لیاضف  رد  دنمـشزرا  ياهوگلا  زا  يا  هعومجم 

ارچ دیامن ؛ بای  ماک  ار  ییوگلا  هوسا و  ره  ناهاوخ  بآریس و  ار  یتلیضف 
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نایم ناوج و  ات  هتفرگ  ناوجون  لاسدرخ و  كدوک و  زا  ینس  لحارم  همه  زا  هعماج و  فلتخم  راشقا  یمامت  زا  اروشاع  هعومجم  هک 
ات هتفرگ  هایـس  دیفـس و  زا  هدید ، غاد  ردام  ردپ و  ات  هتفرگ  داماد  هزات  سورع و  ون  زا  لاس ، نهک  ریپ  ات  هتفرگ  طسوتم  رمع  زا  لاس و 

، شزرا اب  هعومجم  نیا  رد  همه  همه و  هتـسویپ ؛ تسود  هب  هتخیرگ و  نمـشد  زا  يورین  اـت  هتفرگ  ناگتـسب  دـنزرف و  زا  هدرب ، دازآ و 
لهأ یباحصأ و ال  نم  ٌریخ  الو  یفوأ  ًاباحصا  ملعأ  ّینِاَف ال  : » دومرف اه  نآ  هرابرد  ع )  ) نیسح ماما  هک  يا  هعومجم  تسا ؛ هدش  هیبعت 
دناوت یم  دـهاوخب ، هک  يا  هنیمز  ره  رد  سک  ره  ساسا ، نیا  رب  [ . 97 «. ] ءازجلا ریخ  هَّللا  مکازجف  یتیب  لهأ  نم  لصوأ  ـال  ّربأ و  تیب 

: دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  دنیزگرب  دوخ  هدنیآ  ریسم  هار و  ارف  بسانم  ییوگلا 

يرادافو

، نارادافو همه  سأر  رد  اما  دندوب ، نیرتافو  اب  هکلب  افو  اب  ع )  ) نیـسح ماما  نارای  همه  اروشاع ، گنهرف  البرک و  هنحـص  رد  هچ  رگا 
لیاضف و زا  یکاح  همه  هدش ، دراو  البرک  رادرـس  نیا  هرابرد  هک  ییاهریبعت  اه و  هژاو  .تشاد  رارق  ع )  ) سابعلا لضفلاوبا  ترـضح 
(، يوق نامیا   ) نامیالا بلص  قیمع ،) شنیب  ياراد   ) هریصبلا ذفان  دننام  تسا ؛ هدراذگ  شیامن  هب  اروشاع  هنحص  رد  هک  تسا  یبقانم 

يدافلا ربماـیپ ،) ادـخ و  عیطم   ) هلوسرل هَّلل و  عیطملا  هتـسیاش ) هدـنب   ) حـلاصلادبعلا تاـناحتما ،) رد  دـنلب  رـس  رگراـثیا و   ) یلبا رثآ و 
دهاجم دیهش و  هرخالاب ، و  راد ) ملع   ) ءاوللا بحاص  نالفط ،) روآ  بآ   ) ءاقـسلا رگ ،) شالت   ) یعاسلا نابهگن ،)  ) یقاولا هدشادف ،) )

، هریصبلا ذفان  یلع  نب  سابعلا  انّمع  ناک  : » دومرف ع )  ) قداص ماما  یتیاور  رد  هک  نانچ  دوخ ؛ ماما  باکر  رد 
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رثآ دقلف  سابعلا  هَّللا  محر  : » دومرف ع )  ) داجس ماما  و  [ . 98 «. ] ًادیهش یضم  ًانسح و  ءالب  یلبا  هَّللادبع و  یبأ  عم  دهاج  نامیالا ، بلص 
[ . 99 «. ] ...هادی تعطق  یتح  هسفنب  هاخا  يدف  طبا و  و 

تمواقم

يوناب نآ  ناوت  یم  قح  هب  هک  تسا  البرک  نامرهق  س ،)  ) بنیز ترـضح  درک ، لمحت  س )  ) بنیز ترـضح  ار  تبیـصم  نیرت  شیب 
رد اهنت  دـش  لمحتم  دوخ  ردارب  ردام و  ردـپ ، دـج ، قارف  رد  هک  یبیاصم  زا  رظن  عطق  ترـضح ، نآ  .دـیمان  بئاصملا » ما   » ار گرزب 

بنیز ور  نیا  زا  .دید  مشچ  هب  ار  دوخ  هداوناخ  دارفا  نیرت  کیدزن  زا  رفن  تسیب  زا  شیب  ندیتلغ  نوخ  هب  تداهـش و  اروشاع ، هیـضق 
هک نت )  3  ) دیهـش هلاخ  مه  و  نت )  9  ) دیهش همع  مه  و  دیهـش ) ات 8   ) تسا دیهـش  رهاوخ  مه  و  نت )  3  ) تسا دیهـش  ردام  مه  (س ،)

.دراد مزال  لیمج  يربص  کش  یب 

لاسنهک ياهوگلا 

نهک .تشاد  یـساسا  شقن  هفوک  هب  ماما  زا  توعد  رد  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  هفوک و  رد  هعیـش  ناـگرزب  زا  رهاـظم » نب  بیبح  »
« ثراح نب  سنا   » درک ریدـقت  يو  شالت  زا  ماما  تشاد و  روضح  ماـما  باـکر  رد  ریـش ، ناـس  هب  شناوج  بلق  اـب  هک  يرگید  لاـس 

.تسا

نامدان يوگلا 

ار ترضح  نآ  اب  گنج  يانب  دنتفرگ و  رارق  ماما  لباقم  رد  ادتبا  هچرگ  هک  دندوب  یناتّمه  گرزب  اروشاع ، هیضق  البرک و  هنحص  رد 
عیفر هجرد  هب  ترضح  نآ  باکر  رد  هک  دنتفر  شیپ  اج  نآ  ات  دنتسویپ و  ع )  ) نیسح ماما  باحصا  هب  ینورد  یلوحت  اب  اما  دنتشاد ،

يورین زا  یـشخب  یهدـنامرف  زاغآ ، رد  هک  دراد  رارق  ملاع  درم و  دازآ  ّرح » ، » ناـییاروشاع زا  هورگ  نیا  سأر  رد  .دندیـسر  تداـهش 
لوا دـییامرف  هزاجا  مدرک ، جورخ  امـش  رب  هک  مدوب  یـسک  لوا  نم  : » دـیوگ یم  ماـما  هب  هعجارم  رد  ّرح  .تشاد  هدـهع  رب  ار  نمـشد 

[ . 100 «. ] منک هحفاصم  تّدج  اب  موش و  هتشک  امش  هار  رد  هک  مشاب  یسک 

راد زار 

، دـصاق ناونع  هب  يو  هک  ارچ  تشاد ، هدـهع  رب  یمهم  شقن  اروشاع  نایرج  يریگ  لکـش  رد  هک  تسا  يزراـبم  ناـسر  هماـن  سیق » »
لمحتم یناوارف  ياه  یتخس  هار  نیا  رد  دناسر و  یم  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  ار  اه  نآ  ياه  همان  هفوک و  مدرم  يارب  ار  ماما  ياه  همان 

[ . 101  ] .دش

ربهر هب  دنم  هقالع 

رظن زا  دوب و  راد  هدنز  بش  يدهاز  رو و  نخس  عاجـش ، دنمجرا ، ریدم ، یتیـصخش  وا  .تسا  هعیـش  زراب  ياه  تیـصخش  زا  سباع » »
ابأ ای  : » دنک یم  ضرع  ماما  هب  يو  [ . 102  ] .دمآ یم  باسح  هب  نویبالقنا  نیرت  گرزب  زا  يزیگنا  روش  ینامرهق و  صولخ و  یکاپ و 

میَـضلا کنع  عفدا  نا  یلع  تردق  ولو  کنم ، ّیلا  ّبحأ  الو  ّیلع  ّزعأ  دیعب  الو  بیرق  ضرألا  هجو  یلع  یـسمأ  ام  هَّللاو  اما  هَّللادـبع !
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رتزیزع و نم  دزن  نیمز  يور  رد  یـسک  چـیه  دـنگوس ، ادـخ  هـب  نیـسح ! يا  تـلعفل ؛ یمد  یـسفن و  نـم  ّیلع  زعا  یـشب ٍء  لـتقلا  وا 
[ . 103 «. ] مدرک یم  نینچ  منک  عافد  وت  زا  منوخ  مناج و  زا  رتهب  يزیچ  هب  دوب  نکمم  رگا  تسین و  وت  زا  رت  بوبحم 

راثن ناج 

ره زا  هک  ییاهریـشمش  اه و  هزین  اهریت ، دـنک و  یم  ماما  كرابم  دوجو  رپس  ار  دوخ  ندـب  مامت ، تداشر  اب  یماهت » دعـس  نب  هلظنح  »
ههجوب و فویـسلا  حامرلا و  ماهـسلا و  هیقیل  نیـسحلا  يدی  نیب  فقو  : » هکدرخ یم  ناج  هب  دـنوش  یم  باترپ  ماما  ناج  دـصق  هب  وس 
«. درک يریگولج  ماما  هب  ریشمش  هزین و  ریت و  تباصا  زا  دوخ  هنیـس  تروص و  هلیـسو  هب  داتـسیا و  ع )  ) نیـسح ماما  يور  شیپ  هرحن ؛

املک لبنلاب ، هنومری  مهل  فدهتساف  نیـسحلا  ماما  مدقت  : » هک تسا  یفنح » هَّللادبع  نب  دیعـس   » ناراثن ناج  نیا  زا  رگید  یکی  [ . 104]
فدـه ار  دوخ  داتـسیا و  ماما  يور  شیپ  رد  ضرالا ؛ یلا  طقـس  یتح  هب  یمری  لاز  امف  هیدـی  نیب  ماق  ًالامـش  ًاـنیمی و  نیـسحلا  ذـخا 

[ . 105 « ] دیسر تداهش  هب  داتفا و  نیمز  هب  هک  نیا  ات  داد  رارق  نمشد  ياهریت 

دقتعم

زا تسا ؛ زامن  تقو  هدـش و  رهظ  هک  تفایرد  يوادیـص » همامث  وبا   » مان هب  ناییاروشاع  زا  یکی  البرک  هنحـص  رد  دربن  مرگ  اـمرگ  رد 
نیا لاـبند  هب  .مشاـب  هدروآ  ياـج  هب  زین  ار  زاـمن  نیا  هک  منک  تاـقالم  ار  ادـخ  یلاـح  رد  مهاوـخ  یم  درک : ضرع  ماـما  هب  ور  نـیا 

زامنزا ار  وت  دـنوادخ  یتسه ، زامن  دای  هب  نیلـصملا ؛ نم  هَّللا  کلعج  هولـصلا  ترکذ  : » دومرف نامـسآ  هب  یهاگن  اـب  ماـما  يروآداـی ،
ناییاروشاع نایم  رد  [ . 106  ] .میناوخب زامن  ات  دیهاوخب  تلهم  نمـشد  زا  تسا  زامن  تقو  لوا  نونکا ، مه  يرآ  دـهد .» رارق  نارازگ 

زا یکی  .دننک  گنج  هناریلد  گنج  نادـیم  رد  هدـش  ثعاب  ناشزامن  ترثک  نیمه  دـیاش  دنتـشاد و  دوجو  زین  هولـصلاریثک »  » يدارفا
ناک : » دنسیون یم  يو  فیصوت  رد  هک  تسا  ورمع » نب  دیوس   » دراد یهدوگلا  شقن  هک  دارفا  نیا 
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ینامز رد  لزانلا ؛ بطخلا  یلع  ربصلا  یف  غلاب  لسابلا و  دسالا  لاتق  لتاق   » دریگ یم  رارق  دربن  نادیم  رد  یتقو  و  هولـصلا » ریثک  ًافیرش 
[ . 107 «. ] تسا مواقم  روبص و  اه  يراتفرگ  تالکشم و  رد  عاجش و  يریش  ناس  هب  دنک  یم  گنج  هک 

عاجش

دوخ گرم  زا  ع )  ) ماما یتقو  هک  ومه.تسا  مشاه  ینب  زا  دیهش  نیلوا  ربکا  یلع  مینک ، وجتسج  اروشاع  گنهرف  رد  ار  اه  نیلوا  رگا 
ًاذاف ال تسین ؛ یکاب  گرم ، زا  سپ  تسا ، قح  هار  رد  ام  گرم  رگا  ناج ! ردپ  : » دیوگ یم  ردـپ  خـساپ  رد  دـهد  یم  ربخ  شنارای  و 

« توملاب یلابن 

دیفس ییوگلا  هایس و  دیهش 

ینوگانوگ هک  تسا  انعم  نیا  نّیبم  اروشاع ، سوماق  رد  البرک و  هصرع  رد  ...و  هایـس  دیفـس و  برع ، سراف ، كرت ، نازابرـس  دوجو 
ناـمیا و يدازآ ، تیرح ، میرح  زا  عاـفد  عناـم  تیموق ، ناـبز و  گـنر ، فـالتخا  درادـن و  یهار  تداهـش  گـنهرف  رد  تیلم  داژن و 

تـساوخ هزاجا  دمآ و  ماما  روضح  هب  يو  اروشاع ، زور  .دازآ  ناگدرب  رابت  زا  تسوپ  هایـس  تسا  يدرف  نْوَج »  » .دوب دهاوخن  هدیقع 
هارمه تیفاع  نیمأت  رطاخ  هب  وت  انقیرطب ؛ لتبت  الف  هیفاعلل ، ًابلط  انتعبت  امناف  ینم ، نذا  یف  تنا  : » دومرف يو  هب  ماما  .دورب  نادـیم  هب  اـت 

هب نم  : » تفگ دینش ، ار  نخس  نیا  یتقو  نوَج  زادنین .» رطخ  هب  ار  دوخ  تیفاع  ورب و  یهاوخ  یم  اج  ره  یتسه  دازآ  کنیا  يدوب ، ام 
مبـسح تسا ، وب  دب  مندب  مناد  یم  نم  يرآ  مراذـگب !؟ اهنت  ار  امـش  یتخـس  ماگنه  یلو  مشاب ، امـش  هرفـس  رانک  رد  شیاسآ  ماگنه 

ادخ هب  دوش ، دیفـس  مگنر  فیرـش و  مبـسح  وب ، شوخ  مندب  تشهب ، هب  نتفر  اب  ات  امرف  هزاجا  اما  تسا  هایـس  مگنر  تسین و  فیرش 
ناج زا  راثیا و  ياه  هولج  نیا  ع ،)  ) نیسح ماما  نارای  [ . 108 « ] .دوش طولخم  امش  نوخ  اب  منوخ  ات  دش  مهاوخن  ادج  امش  زا  دنگوس 

یلجتم ياه  شزرا  رگید  تداهـش و  رد  تقبـس  هفطاع ، رب  هدیقع  نتفرگ  یـشیپ  يرادیاپ ، يرادزار و  تمواقم ، ربص و  یگتـشذگ ،
رد
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یم ییامندوخ  نادرمدار  نانز و  ریش  نیا  شنیب  هشیدنا و  رد  هک  تسا  یقیمع  ینوگرگد  لوحت و  زا  یـشان  همه  البرک ، هاگ  شزرا 
یکی هک  نانچ  دننک ، ادف  قح  ریسم  رد  ار  دوخ  راب  رازه  هکلب  راب  داتفه  هلـصاح ، تفرعم  نیمه  يارب  دنرـضاح  هک  اج  نادب  ات  دنک ،

یب کلذ  لعفی  رّذأ ، ُّمث  قرحأ  ُّمث  ییحأ  ُّمث  لتقأ  ّینأ  تملع  ول  هَّللاو  امأ  : » دـیوگ یم  هَّللادـبع -  نب  دیعـس  ناـییاروشاع -  نیمه  زا 
اهل ءاضقنا  یّتلا ال  همارکلا  یه  مث  هدـحاو  هلتق  یه  اّمنا  کلذ و  لعفأ  فیکف ال  کنود  یمامِح  یقلأ  یتح  کتقراف  اـم  هّرم ، نیعبس 

ات موش  یم  هدنازوس  هرابود  سپـس  موش  یم  هدنز  دعب  مسر  یم  لتق  هب  هک  متـسناد  یم  رگا  مسق  ادـخ  هب  دیـشاب  هاگآ  [ . 109 [ ؛ ًادبا
نودب منک ، تاقالم  ار  گرم  هک  نیا  ات  دش  مهاوخن  ادـج  امـش  زا  زگره  دـنک ، ادـیپ  همادا  راب  داتفه  ات  راک  نیا  و  موش ، ریپ  هک  نیا 

« .دوب دهاوخن  نآ  يارب  ینایاپ  چیه  نآ  زا  دعب  هک  تسا  یتمارک  نامه  نیا  هک  یلاح  رد  منکن  نینچ  هنوگچ  وت ،

هلباقم ياه  تسایس  يژتارتسا و 

هراشا

هک میروخ  یم  رب  یغیلبت  یماظن و  ياهکیتکات  يرـس  کی  هب  اروشاع  تضهن  رد  یثدحم  داوج  اروشاع ، تضهن  رد  یغیلبت ، یماظن ،
ياهشور .یمجاهت  ای  تسا ، هتشاد  یعافد  تلاح  ای  هدمع  روط  هب  یماظن  ياه  هویـش  .تسا  هتفرگ  ماجنا  ع )  ) یلع نب  نیـسحیوس  زا 

نامز رد  هچنآ  هچ  تسا ؛ هدوب  تکرح  نیا  زا  رتشیب  يرادرب  هرهب  یناسر و  مایپ  مدرم و  ندیناهاگآ  تهج  هدـمع  روط  هب  زین  یغیلبت 
کی ناونع  هب  البرک  مایق  رد  ترـضح  نآ  هکنیا  رد  .شتداهـش  زا  سپ  اـی  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  وا  دوخ  طـسوت  ترـضح و  نآ  دوخ 

یمزر نونف  همه  هب  طلسم  زرابم 
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لمأت زا  هک  تسا  ییاه  هنومن  اهنت  دوش ، یم  حرطم  هچنآ  .تسین  یکـش  تسا ، هدرک  لمع  یغیلبت  یعافد و  یماـظن و  ياـهکیتکات  و 
زا يا  هتخیمآ  هـک  هثداـح  نآ  رد  ار  ترـضح  نآ  ریبدـت  مـظن و  تفگـش و  تیریدـم  و  دـسر ، یم  رظن  هـب  تـضهن  نـیا  ثداوـح  رب 

.دهد یم  ناشن  تسا ، لقعت  فطاوع و  تاساسحا و 

یماظن ياهکیتکات 

یصخش تظافح 

ینب ناناوج  زا  ظفاحم  هورگ  نتـشاد  هارمه  اب  هیواعم ، گرم  زا  سپ  هنیدـم  یلاو  هبتع » نب  دـیلو   » اـب رادـید  ماـگنه  ع )  ) ادهـشلادیس
ریز هتخآ  ار  اهریـشمش  هک  یلاـح  رد  درب ، هارمه  هناحلـسم  ار  دوـخ  ناوریپ  ناـشیوخ و  ناراـی ، زا  یعمج  وا  .تـفر  یلاو  دزن  مشاـه 

هب دـش ، دـنلب  یهاوخددـم  هب  نورد  زا  ماما  يادـص  رگا  دـننامب و  رد  نوریب  هک  درک  شرافـس  نانآ  هب  دـندوب و  هدرک  ناهنپ  اهـسابل 
.دننک لمع  ماما ، نامرف  قبط  دنزیرب و  لخاد 

یتاعالطا رگشرازگ 

یقاب هنیدـم  رد  ار  هیفنح  دـمحم  شردارب  درک ، تکرح  هّکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  ناـهارمه  هداوناـخ و  قاـفتا  هب  ع )  ) هللادـبعابا نوچ 
مک و یب  درذگ ، یم  هنیدم  رد  ار  هچنآ  دهد و  ربخ  ماما  هب  یتاعالطا  رگـشرازگ  کی  ناونع  هب  ار  یتموکح  ياهتکرح  ات  تشاذـگ 

.تسا هدرب  راک  هب  هیفنح  دمحم  هرابرد  ار  یتاعالطا ) رومأم  « ) نیع  » ریبعت وا  .دناسرب  ترضح  نآ  هب  تساک 

رورت هئطوت  ندرک  یثنخ 

هداتـسرف هّکم  هب  يو  يریگتـسد  ای  رورت  يارب  قدـشا  دیعـس  نب  رمع و  ناـمرف  تحت  ار  یهورگ  دـیزی ، هک  دوب  هدیـسر  ربخ  ماـما  هب 
هب ار  جح  دوشن ، هتخیر  هّکم  رد  شنوخ  هکنیا  يارب  ادـخ و  مرح  تمرح  ظفح  زین  رورت و  هئطوت  ندرک  یثنخ  يارب  ترـضح  .تسا 

.دش جراخ  هّکم  زا  هّجح  يذ  متشه  زور  درک و  لیدبت  هرمع 

تاعالطا يروآ  عمج 

یم هتـسویپ  ع )  ) ادهـشلادیس دراد ، رثؤم  شقن  اوشیپ  ياهیریگ  میمـصت  رد  راداوه ، مدرم  نمـشد و  تیعـضو  زا  یهاگآ  هک  اجنآ  زا 
قاطنتـسا و .فلا  دروآ : تسد  هب  ریز  ياههار  زا  ار  تاعالطا  نیا  .دـشاب  هتـشاد  یفاـک  تاـعالطا  هفوک  یلخاد  عاـضوا  زا  دیـشوک 

نوچمه ییاـه  هنومن  دـنداد ؛ یم  ربـخ  اـجنآ  زا  اـهنایرج ، ینیع  نادـهاش  ناونع  هب  دـندمآ و  یم  هفوک  زا  هک  ینارفاـسم  زا  شـسرپ 
اب يراگن  همان  تاـبتاکم و  .ب  .اـه  هگلزنم  زا  رگید  یکی  رد  قدزرف  اـی  درک ، دروخرب  ماـما  اـب  قرع » تاذ   » رد هک  بلاـغ » نبرـشب  »
نآ عاضوا  زا  بوتکم  ياهـشرازگ  و  دـندوب ) رتراد  هشیر  تیب ، لها  هب  تبحم  رد  هک  یقطانم   ) نمی هرـصب و  هفوک ، رد  دوخ  ناوریپ 

ار هار  هک  نمشد  نازابرـس  هب  موزل ، عقاوم  رد  ار  اهیهاگآ  نیا  یتح  دندش و  یم  ایوج  ار  مایق  رد  ترـصن  یمدرم و  تیامح  قطانم و 
.دومرف یم  مالعا  دنتساخ ، یمرب  دربن  هب  وا  اب  ای  دنتفرگ  یم  رب 
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هرداصم

رد ع )  ) نیسح ماما  یتقو  .درب  یم  یتمیق  سانجا  دیزی ، يارب  تفر و  یم  ماش  يوس  هب  نمی  زا  یتراجت  یناوراک  قارع ، هار  ریسم  رد 
مه ناوراک  دارفا  هب  .دوش  نماان  دیزی ، هب  ناگتسباو  يارب  هار  ات  درک  هرداصم  ار  نآ  ياهالاک  دروخرب ، ناوراک  نآ  هب  میعنت  هاگلزنم 
مه سک  ره  تشاد و  میهاوخ  بوخ  راـتفر  وا  اـب  داد و  میهاوخ  ار  شلماـک  هیارک  دـیایب ، قارع  هب  اـم  اـب  دـهاوخب  سک  ره  دوـمرف :

هبرـض مه  هویـش ، نیا  اب  .دندمآ  ماما  هارمه  مه  یـضعب  دندش ، ادـج  یخرب  .میزادرپ  یم  اجنیا  ات  ار  شا  هیارک  دوش ، ادـج  دـهاوخب 
.درک ورین  بذج  نمشد ، دارفا  زا  مه  دز و  دیزی  تموکح  هب  يداصتقا 

ورین بذج 

ریهز  » اب هک  دوب  یتاقالم  ددـعتم ، دراوم  نآ  زا  یکی  .تفرگ  یم  هرهب  قح  ههبج  هب  ورین  بذـج  يارب  یتصرف  ره  زا  ع )  ) ادهـشلادیس
رد تسویپ و  ماما  هب  رادـید  نیا  زا  سپ  دوب ، نازیرگ  ماما  اـب  ندـش  ور  هبور  زا  ادـتبا  هک  ریهز  .تشاد  دورَز »  » هاـگلزنم رد  نیق » نب 

.دیرفآ هسامح  مه  اروشاع 

ورین هیفصت 

یب دارفا  ناهارمه ، دوخ و  ِتداهـش  زا  ندادربخ  هدـنیآ و  عضو  زا  ییوگ  شیپ  اب  البرک  هار  لوط  رد  راـب  نیدـنچ  ع )  ) نیـسح ماـما 
صلاخ و تداهـش و  ِقشاع  هدبز و  هورگ  ات  درک ، هیفـصت  دـندوب  هدـش  هارمه  تمینغ  دـیما  هب  هک  ار  تسرپایند  عیطمریغ و  هزیگنا و 

بـش و  هلاـبز »  » هاـگلزنم رد  .دـننامب  دربـن  نادـیم  رد  روضح  يارب  يربـهر  یهدـنامرف و  زا  ضحم  تعاـطا  طابـضنا و  زا  رادروخرب 
دیـس اروشاع ، بش  رد  .تفرن  یـسک  اروشاع  بش  اما  دنتـشگرب ؛ یخرب  هلابُز  لزنم  رد  .دوب  اه  هیفـصت  نیا  زا  ییاـه  هنومن  اروشاـع ،

، ِنیِّدـلا یف  انَتهَّقَف  َنآرُقلا و  انَتمَّلَع  ِهَُّوبُّنلاب و  انَتمَرکأ  نأ  یلَع  َكُدَـمحأ  ّینإ  َّمُهَّللا  : » دومرف نینچ  داد و  تشگزاب  هزاـجا  ع )  ) ادهـشلا
مَُکل ُتنِذَأ  دَـق  ّینإ  ...یتَیب  ِلهأ  نَع  لَصوأ  َّربأ و ال  ٍتَیب  َلهأ  یباحـصأ و ال  نِم  ًاریَخ  ـال  یفوأ و  ًاباحـصأ  ُمَلعأ  ـال  ّینإَـف  ُدـَعب ؛ اـّمأ 

ار ام  هک  میوگ  یم  ساپـس  ار  وت  ایادخ ، راب  ًالَمَج ؛ ُهوذِخَّتاف  مُکَیِـشَغ  دَق  ُلیَللا  اذه  ٌمامِذ و  یّنِم  مُکیَلَع  َسَیل  ٍّلِح  یف  ًاعیمَج  اوِقلَطناَف 
ینادناخ مرادن و  غارس  منارای  زا  رتوکین  رتافواب و  ینارای ، نم  يدومرف ، اطع  نید  مهف  یتخومآ و  نآرق  يدیشخب و  یگرزب  توبن  اب 

نایاپ هب  بش  ات  متشادرب ، ار  دوخ  تعیب  مداد و  هزاجا  امش  یگمه  هب  نونکا  نم  ...مسانش  یمن  منادناخ  زا  رت  فیرش  رتراکوکین و 
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[ . 110 «. ] دیدرگرب اجنیا  زا  تسا  هدیسرن 

هاگودرا شیارآ 

رد دنراذگب ، مه  يال  هبالزاار  اه  همیخ  ياهبانط  دـننزب ، مه  هب  کیدزن  ار  اهرداچ  داد  روتـسد  دـمآ ، دورف  البرک  نیمزرـس  رد  یتقو 
تـشپ پچ و  تسار و  تمـس  اه  همیخ  هک  یلاح  رد  دنوش ، هجاوم  فرط  کی  زا  نمـشد  اب  دنـشاب و  هتـشادروضح  اه  همیخ  لباقم 

.دشاب ناشرس 

یهدنامزاس

تسار و حانج  هدنامرف  ار ، نیق  نبریهز  .دش  هدناوخ  حبص  زامن  درک ، یهدنامزاس  ار  باحـصا  اروشاع  زور  حبـص  ع )  ) نیـسح ماما 
رد دـنداد ، رارق  شیوخ  رـس  تشپ  ار  اـهرداچ  درپـس ، ساـبع  تسد  هب  ار  مچرپ  دادرارق ، پچ  حاـنج  هدـنامرف  ار  رهاـظم  نب  بیبـح 

اروشاـع بش  هک  دوب  یبآ  رهن  لـثم  لادوگ ، .دـنتخیر  ین  مزیه و  دـندوب ، هدرک  رفح  قدـنخ  تروص  هب  اـهرداچ  تشپ  هک  یلادوگ 
بصن اهورین و  رارقتسا  ههبج و  شیارآ  زرط  .دنتخورفا  شتآ  نآ  رد  دندوب و  هدنک  رـس  ِتشپ  زا  نمـشد  هلمح  زا  يریگ  شیپ  يارب 

لکش نیا  طسو  رد  دوخ  مه  و  دشاب ، نکمم  يدوخ  عضاوم  هعومجم  رب  طلست  مه  ات  دوب ، لکش  یلعن  تروص  هب  البرک  رد  اهرداچ 
.دنک بلس  ار  هفوک  هاپس  طسوت  ندش  هرصاحم  ناکما  مه  دریگ و  رارق 

عنام داجیا 

زا یکی  اه  همیخ  بانط   ) دننک هلمح  اه  همیخ  يال  هبال  زا  یعافد ، طخ  تشپ  زا  دنتـساوخ  یم  نمـشد  زا  ییاهورین  اروشاع ، زور  رد 
ماما .دـننزب  شتآ  ار  اه  همیخ  داد  روتـسد  دعـس  رمع  .دـندوب  هتخادرپ  عافد  هب  هقطنم  رد  ماـما  ناراـی  زا  رفن  راـهچ  هس ، و  دوب ) عناوم 

(. دوب...و باحصا  زا  یلاخ  اه  همیخ  هتبلا   ) دننزب شتآ  دیراذگب  دومرف : ع )  ) نیسح

نآرق توالت  اعد و  زامن و  يارب  اروشاع  بش  یهاوخ  تلهم 

نیا ناگدـنمزر ، يونعم  هیحور  شقن  هب  هجوت  اـب  نکیل  دروآ ، باـسح  هب  يونعم  يداـبع و  يرما  ناوـنع  هب  ناوـت  یم  ار  نیا  هچرگ 
ییازـسب ریثأت  رما ، تحت  ياهورین  رد  هناـبلط  تداهـش  یمزر و  هیحور  تیوقت  يونعم و  دـُعب  نتخاـس  رو  هلعـش  يارب  یهاوخ  تلهم 

تخاس و تداهـش  بات  یب  ار  نانآ  تشهب ، رد  نارای  هاگیاج  نداد  ناـشن  هژیوب  دـش ؛ یم  بوسحم  یماـظن  راـکهار  کـی  تشاد و 
.دندرک یم  یخوش  ریُرب »  » دننام یخرب 

تبرغ يروای و  یب 

تباصا وا  هب  نمـشد  ریت  ات  دوب  بظاوم  زاب  درک ، یم  گنج  هداـیپ  ع )  ) ادهـشلادیس هک  تبرغ  يرواـی و  یب  ياـه  هظحل  نیرخآ  رد 
.درب هلمح  نمشد  هاپس  عمج  رب  دنک و  هلمح  ات  دوب ، نمشد  تلفغ  زا  ییاه  هظحل  یپ  رد  دنکن و 
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یغیلبت یناور ، ياهشور 

هراشا

مه دش ، هتفرگ  راک  هب  وا  هداوناخ  طسوت  زین  و  اروشاع ، زور  رد  تضهن و  لوط  رد  ع )  ) ادهشلا دیس  يوس  زا  هک  ییاهـشور  نامه ) )
اب ار  ماما  هک  هسامح ، نآ  رد  هدننک  تکرـش  ِنارای  هب  یـشخب  هیحور  لماع  مه  تسا ، نآ  هرهچ  تینوصم  تضهن و  يراگدنام  هیام 

هدش نمـشد  تاغیلبت  ندش  یثنخ  ای  ییاوسر  ای  فعـض  بجوم  هفوک و  هاپـس  هزیگنا  رد  لزلزت  هیام  مه  و  دندرک ، يرای  یتسه  همه 
: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا ،

دیزی تفالخ  نتسناد  عورشمان 

یمالسا تّما  هک  درک  یظفاحادخ  مالـسا  اب  دیاب  دیزَی ؛ ِلثِم  ٍعاِرب  ُهّمُالا  ِتَِیُلب  دَق  ذإ  ُمالّـسلا  ِمالـسإلا  یلَعو  نوعِجار ، هیلا  ّانإو  هَّلل  انإ  »
اب درک و  لزلزت  داجیا  دیزی ، ناراداوه  راکفا  رد  عضو ، نیا  اب  ع )  ) نیسح ماما  [ . 111 «. ] تسا هدمآ  راتفرگ  دیزی  نوچ  ییاورنامرف  هب 

.تسکش ار  توکس  ّوج  نآ ، نالعا  تعیب و  زا  راکشآ  عانتما 

هنحص دوهش 

زا دـنا ، هدـید  ار  اه  هنحـص  همه  هک  هدـنز  نادـهاش  عیاقو  تبث  نالماع  ناونع  هب  البرک ، رفـس  رد  ناـکدوک  ناـنز و  ندرب  هارمه  اـب 
رب راکفا  هدنزیگنارب  یفطاع و  ریثأت  ینیـسح ، هلفاق  رد  ناکدوک  نانز و  روضح  هوالعب  .درک  يریگولج  هعقاو  هرهچ  خسم  فیرحت و 

.تراسا نارود  رد  تداهش و  زا  سپ  یتح  تشاد ؛ رفس  لوط  رد  نایوما  ّدض 

یتالیکشت طابترا 

ناونع هب  ناراداوه  هاگیاپ  اب  سامت  هفوک و  هب  هدـنیامن  مازعا  لیابق و  نارـس  هرـصب و  هفوک و  ناگرزب  هب  یناسر  مایپ  يراـگن و  هماـن 
.یتالیکشت راک  کی 

راکفا شجنس 

اه و همانتوعد  ناگدنـسیون  ناراداوه و  تیعـضو  یباـیزرا  اـجنآ و  هب  لـیقع  نب  ملـسم  مازعا  هار  زا  هفوک ، رد  مادـقا  هنیمز  هبـساحم 
.مدرم يافو  دهعت و  نازیم  هفوک و  عاضوا  زا  قیقد  شرازگ  يارب  ملسم  زا  تساوخرد 

تضهن تیعورشم 

ربمایپ تنـس  ياـیحا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یعرـش و  فیلکت  هب  ار  تموکح  ّدـض  رب  دوخ  یـسایس  تکرح  ترـضح ، نآ 
هتشاد يوبن  تنس  اب  نآ  ضراعت  تفالخ و  ندوب  عورشمان  هب  یضیرعت  دوخ ، مایق  هب  ندیشخب  تیعورشم  نمـض  ات  داد ، دنویپ  (ص )
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ار مدج  نید  هک  نیدسفم ، داسف و  همه  نیا  دض  رب  مایق  ناملـسم و  هعماج  يربهر  تیاده و  هب  نم  : » دنیامرف یم  یتمـسق  رد  .دـشاب 
[ . 112 « ] .مرت هتسیاش  نارگید  زا  دنا ، هداد  رییغت 

یفطاع يریگ  هرهب 

هنیمز تیعقوـم و  نیا  زا  يو  دنتخانـش ، یم  س )  ) همطاـف و  ص )  ) ربماـیپ دـنزرف  ناوـنع  هب  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  مدرم  هک  اـجنآ  زا 
هب تبسن  يرگاشفا  يارب  هچ  نمـشد و  زا  گنج  هزیگنا  بلـس  يارب  هچ  هدنهد ، يرای  يورین  بذج  يارب  هچ  اهلد ، رد  دوخ  یفطاع 

تیب لها  رگید  داجـس و  ماما  بنیز ، ترـضح  قیرط  زا  مه  و  ماما ، دوخ  طسوت  مه  هویـش ، نیا  .درک  هدافتـسا  مکاح  هطلـس  تیهاـم 
ادـخ ربمایپ  اب  دوخ  يدـنواشیوخ  يروآدای  راقفلاوذ و  ِنتفرگرب  و  ص )  ) ربمایپ همامع  هرز و  دُرب ، ندیـشوپ  یتح  .تفرگ  یم  ماـجنا 

هک یماگنه  .تسا  هجوت  لباق  یناور  یتاغیلبت و  هویـش  کی  ناونع  هب  هدوب و  رثؤم  نمـشد  ياهورین  ینید  فطاوع  کـیرحت  رد  زین ،
هب هک  تسین  یـسردایرف  ایآ  : » دومرف هتفرگ و  تسد  رد  ار  دوخ  فیرـش  نساحم  درک  هدـهاشم  ار  دوخ  نارای  ياه  هزاـنج  ع )  ) ماـما
هب راـصنا  زا  رفن  ود  تـقو  نـیا  رد  [ . 113 !« ] دـیامنب ادـخ  لوسر  مرح  زا  نمـشد  عفد  هک  تسین  يا  هدـننک  عفد  ایآ  دـسرب ، ام  داـیرف 

و ع )  ) ماما هثاغتسا  يادص  دندوب و  دعس  نب  رمع  رکشل  رد  هک  فوتحلاوبا  شردارب  ثراح و  نب  دعس  ياهمان 
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رازراک دندرک و  هلمح  دعس  نبا  رکشل  فرط  هب  هدیشک  ار  دوخ  ياهریشمش  هدمآ و  نوریب  وا  رکـشل  زا  دندینـش  ار  مرح  نانز  هیرگ 
یبا نب  یلع  دـنزرف  نیـسح  رـسپ  یلع  نم  : » تسا هنوگ  نیمه  زین  هفوک  رد  داجـس  ماـما  هبطخ  [ 114  ] .دندیسر تداهـش  هب  ات  هدرک 

وا دنوش ، صاصق  راتساوخ  دنشاب و  راکبلط  وا  زا  ار  ینوخ  هکنآ  نودب  تارف ، طش  رانک  رد  هک  متسه  یسک  رـسپ  نم  .متـسه  بلاط 
وا تیب  لها  دندرب و  امغی  هب  ار  وا  لام  دندرک و  بلس  ار  شتمعن  دنتسکش و  ار  وا  میرح  هک  متسه  یسک  نآ  رسپ  نم  .دندیرب  رس  ار 

« ....و .دنتفرگ  يریسا  هب  ار 

تجح مامتا 

نمشد نتشادزاب  يارب  مه  درک ؛ تّجح » مامتا   » هب مادقا  ررکم  ترضح  نآ  لیوأت ، هیجوت و  هناهب و  رذع و  هنوگ  ره  هار  نتـسب  يارب 
.درک یم  شیوخ  بسن  بسح و  يور  هیکت  مه  یهاگ  تّجح ، ماـمتا  نیا  رد  .قح  ههبج  هب  دارفا  نتـسویپ  يارب  مه  و  وا ، نتـشک  زا 
يارب دندش  ادص  کی  یگمه  هک  یمدرم  رب...دـش  تخـس  ادـخ  مشخ  : » دـنیامرف یم  اروشاع  زور  رد  دروم  نیا  رد  ع )  ) نیـسح ماما 

هب هک  دوخ  نساحم  اب  ار  يادـخ  هک  هاگ  نآ  ات  داد  مهاوخن  اهنآ  هب  یخـساپ  چـیه  ادـخ  هب  دـنگوس  .دوخ  ربماـیپ  رتخد  رـسپ  نتـشک 
ات دینکم  باتـش  يزیرنوخ  گنج و  رد  دیونـشب و  ارم  فرح  دز : دایرف  هاگ  نآ  [ . 115 « ] .منک رادید  هتـشگ  نیگنر  باضخ و  منوخ 

« .مهد ماجنا  تسامش  هظعوم  تحیصن و  هک  ار  دوخ  هفیظو  نم 

يزاس هدامآ 

، اه هباطخ  نانخـس و  اب  دـنوش و  ور  هبور  هناعاجـش  اروشاع  هثداح  اب  هک  تخاس  یم  هدامآ  یناور  رظن  زا  ار  دوخ  تیب  لها  ناراـی و 
یم ار  ماجنارس  فده و  ریسم و  رد  ماهبا »  » هنوگ ره  درک و  یم  داجیا  ناگتسب  رد  لمحت  ربص و  و  نارای ، رد  یبلط  تداهـش  هیحور 

.دودز

تیفیک اب  تیمک  ناربج 

ناربج شیوخ  نارای  رد  الاو  هیحورو  الاب  تیفیک  اب  ار ، كدـنا  تیمک  نیا  اما  دـندوب ، كدـنا  البرک  رد  ترـضح  نآ  ناراـی  هچرگ 
رد دوخ  باحصا  هاگیاج  نداد  ناشن  زین  ناج و  ياپ  ات  نارای  یگداتـسیا  مالعا  اروشاع و  قاثیم  هچ  هار ، لوط  نانخـس  رد  هچ  درک ،

.رضاح عمج  نآ  هب  تشهب ،

يونعم دعب  تیوقت 

یم رب  اـه  همیخ  زا  هک  ییاـه  همزمز  تداـبع و  توـالت و  ادـخ و  اـب  سنا  اـب  بش  نآ  ندرک  يرپـس  اروشاـع و  بش  یهاوـخ  تلهم 
تداهش ِبات  یب  اروشاع  حبص  رد  نارای  دوب و  رثؤم  تایلمع  زا  لبق  بش  رد  یحور  تیوقت  يونعم و  لماع  ناونع  هب  همه  تساوخ ،

.دندید یمن  اهریشمش  تبرض  لمحت  زج  يا  هلصاف  تشهب ، دوخ و  نایم  دندرک و  یم  یخوش  دندوب و 

زجر
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تیوقت ار  هدـنمزر  مه  زجر ، ندـناوخ  یمومع ؛ ای  نت  هب  نت  ياهیریگرد  رد  شنارای  ماـما و  طـسوت  یـسامح  ياـهزجر  زا  هدافتـسا 
.دوب ینیسح  يوجگنج  نامیا  هشیدنا و  هزیگنا و  نّیبم  مه  دومن و  یم  ریقحت  ار  نمشد  مه  درک ، یم  یحور 

ارسا ياه  يرگاشفا 

هدافتـسا دـیزی ، سلجم  یتح  قشمد ، ماش ، دایز ، نبا  سلجم  هفوک ، رد  یمدرم  ياهعمجت  زا  ع ،)  ) تیب لها  ناریـسا  اروشاع ، زا  سپ 
نیا .دندرک  یم  يرگاشفا  ماکح  دـض  رب  ع ،)  ) نیـسح ماما  دوخ و  یفرعم  نمـض  دـندناسر و  یم  ار  ادهـش  نوخ  مایپ  دـندرک و  یم 

نیرت و گرزب  بنیز   » .دـنتفرگ یمراک  هب  دـش ، یم  زاربا  هقرفتم  ياـهدروخرب  رد  هک  ینانخـس  رد  هچ  اـه و  هبطخ  رد  هچ  ار ، هویش 
راک هجیتن  نیتسخن  هک  ناـنچ  دـمآ  رب  مهم  نیا  هدـهع  زا  یبوخ  هب  تفرگ و  هدـهع  رب  ـالبرک  هعقاو  زا  سپ  ار  فیلکت  نیرت  لکـشم 

يربهر دعب  هب  نآ  زا  دنک و  یم  یلجت  بنیز  اروشاع  رصع  زا  : » يرهطم دیهش  ریبعت  هب  دش .» نایفس  یبا  لآ  تیمکاح  طوقس  بنیز ،
هدـهع هب  داجـس  ماما  نیـسح و  ماما  هیحان  زا  اروشاع  زا  سپ  ار  يربهر  ینعی  تماما  تباین  عقاو ، رد  ددرگ و  یم  راد  هدـهع  ار  هلفاق 
بنیز تلاسر  دوب ، ناسنا  تمارک  يدازآ و  زا  عافد  یتشز و  یتسپ و  هچ  ره  هیلع  ماـیق  ع )  ) نیـسح تلاـسر  رگا  [ . 116 « ] .دریگ یم 
بنیز نآ  رگید  هیور  تسا و  ع )  ) نیـسح نآ  هیور  کی  دراد  هیور  ود  اروشاـع  تضهن  سپ  .دوب  اـه  یبوخ  همه  نتخاـس  راگدـنام 

: دیوگ یم  قودص  خیـش.دنا  هداد  بقل  نیـسحلا » هکیرـش   » ار وا  تهج  نیمه  هب  دشاب و  هیور  ود  هکدراد  شزرا  یتقو  هّکـس  (س .)
ع)  ) داجس ماما  يدوبهب  ات  مارح  لالح و  لیاسم  نایب  رد  ع )  ) نیسح ماما  فرط  زا  ار  صاخ  تباین  س )  ) بنیز »
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[ . 117 «. ] تشاد هدهع  رب 

دوبدای سلاجم 

عیاجف اروشاع و  هثداح  زا  هتـسویپ  دنتـشاد و  اپ  رب  يراوگوس  ازع و  سلاجم  هنیدـم ، هب  البرک  رفـس  زا  تشگزاـب  زا  سپ  تیب ، لـها 
، بآ ندیشون  ماگنه  دوب ، هنشت  بل  اب  وا  تداهش  و  ع )  ) نیـسح زا  ع )  ) داجـس ماما  ندرک  دای  اهنآ  نیرتزراب  .دندرک  دای  هفوک  هاپس 

.دنفسوگ حبذ  هنحص  ندید  ای 

هحون هیرگ و  گنهرف 

دای و گنهرف  نیا  .دـنامب  هدـنز  دوش و  دای  هراومه  اروشاع  هثداح  تیب و  لها  تیمولظم  زا  هک  دـندرک  ناوارف  دـیکأت  هعیـش  ناـماما 
اب يریگماک  ع ،)  ) ادهـشلادیس تبرت  اب  كربت  ترایز ، ییارـس ، هیثرم  یناوخ ، هحون  هیرگ ، نوچمه : یمیهاـفم  بلاـق  رد  يروآداـی 

.تفرگ لکش  ...و  تیب  لها  يارب  يرادازع  سلاجم  يرازگرب  ندیشون ، بآ  ماگنه  نیسح  شطع  زا  ندرک  دای  تبرت ، تارف و  بآ 
ع)  ) رقاب ماما  نایب  رد  ع )  ) ادهّشلا دّیـس  هرابرد  .تسا  هدوب  هسامح  نآ  ندش  هنادواج  ندنام و  هدنز  ببـس  مه  نونکات  گنهرف ، نیا 

.درک یم  هیرگ  دیسوب و  یم  ار  وا  تفرگ و  یم  لغب  رد  ار  وا  دمآ ، یم  وا  دزن  هب  نیسح  هاگره  هک  دوب  هنوگنیا  هتسویپ  ربمایپ  هدمآ :
هارمه نم  نیّفـص  هب  نتفر  ماگنه  هب  دیوگ : یم  سابع  نبا  [ . 118 «. ] مسوب یم  ار  اهریـشمش  ياج  نم  مدنزرف  يا  : » دومرف یم  سپس 
يراـج وا  نساـحم  يور  زا  کـشا  هک  يروط  هب  درک ، یلّـصفم  هیرگ  ترـضح  نآ  میدرک ، یم  روبع  اونین  زا  یتـقو  مدوب ، ع )  ) یلع
هفاضا سپـس  ما »؟ هدرک  هچ  نایفـسوبا  لآ  اب  نم  رگم  ياو ، ياو ، : » داد همادا  دعب  میدادرـس ، هیرگ  ع )  ) یلع اب  ادص  مه  مه  ام  دش ،
مراهچ ماما  [ . 119 «. ] دنور یم  كاخ  شوغآ  هب  و  دنسر ، یم  تداهش  هب  همطاف  نم و  نادنزرف  زا  رفن  هدفه  نیمزرـس  نیا  رد  : » درک

ع)  ) نیسح كاندرد  بئاصم  دهاش  البرک  رد  دوخ  هک  (ع )
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قبط لاس  تدـم 34  ینعی  دوب ، تایح  دـیق  رد  هک  ینامز  ات  كانزوس ، هعقاو  نآ  زا  سپ  تشاد ، لاس  و 23  دوب ، وا  راکادـف  نارای  و 
تقو ره  ترـضح  نآ  دـسیون : یم  بوشآ ، رهـش  نبا  .درک  یم  يراوگوس  هیرگ و  شیوخ ، نازیزع  ردـپ و  يارب  تایاور ، زا  یخرب 

، دـیدرگ یم  دولآ  نوخ  فرظ  بآ  وا ، مشچ  دولآ  نوخ  کشا  زا  هک  يروط  هب  درک  یم  هیرگ  دـشونب ، ات  تشاد  یم  رب  بآ  فرظ 
ناگدـنرد و يارب  هک  یبآ  زا  مردـپ  هـک  نآ  لاـح  مـیرگن ؟ هنوـگچ  و  : » دوـمرف یم  دـنداد ، یم  يرادـلد  ار  يو  يدارفا  مـه  یتـقو 

نب نیـسح  يارب  ع )  ) رقاب ماما  : » دنک یم  تیاور  یمرـضح ، دـمحم  نب  همقلع  [ . 120 «. ] دـیدرگ عونمم  دوب ، دازآ  یـشحو  تاناویح 
نآ هناـخ  رد  دـنک ، هیرگ  داد  یم  روتـسد  هّیقت ،) تیاـعر  اـب   ) دوـب وا  هناـخرد  مه  سک  ره  هـب  داد ، یم  رـس  هلاـن  هـیرگ و  ع ،)  ) یلع

[121 «. ] دنتفگ یم  تیلست  مه  هب  ار  ع )  ) نیـسح ترـضح  تبیـصم  نانآ  و  دیدرگ ، یم  لیکـشت  يراوگوس  ازع و  سلجم  ترـضح 
، كانمغ رایسب  هدیرپ و  گنر  اب  ار  ترضح  نآ  مدیـسر ، ع )  ) قداص ماما  روضح  هب  ییاروشاع  زور  : » دیوگ یم  نانـس ، نب  هَّللادبع  .

نینچ رد  یناد  یمن  رگم  دومرف : مدرک ، لاوس  ار  عضو  نآ  تلع  متفای ، دوب  يراـج  وا  مشچ  زا  دـیراورم  نوچ  کـشا  هک  یلاـح  رد 
و دیارـسب ، هیثرم  دهد  یم  روتـسد  فوفکم  نوراه  وبا  هب  ع ،)  ) قداص ماما  [ . 122 [ »؟ ...تسا هدش  دیهش  ع )  ) نیـسح ام  دج  يزور 

ماما هیرگ  يادص  زا  دوش  یم  هجوتم  دنک ، یم  هیرگ  تخـس  ع )  ) ماما دیامن ، یم  هدـهاشم  دـناوخ ، یم  ار  دوخ  هیثرم  يو  هک  هاگنآ 
یـسک : » دومرف ع )  ) ماما دعب  دنا ، هدرک  دنلب  نویـش  هیرگ و  هب  ار  دوخ  يادص  دـنا ، هتـشاد  روضح  هدرپ  تشپ  هک  ینانز  ع )  ) قداص

هرابرد هک 
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: دیامرف یم  ع )  ) اضر ماما  [ . 123 «. ] دوش یم  بجاو  وا  رب  تشهب  دنایرگب  ار  رفن  هد  دنک و  هیرگ  سپس  دیارسب و  يرعش  ع )  ) نیسح
رد يا  هدنخ  دوب و  كانهودنا  هتسویپ  دیـسر ، یم  مرحم  هام  هاگره  هک ، دوب  نیا  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  مردپ  یگـشیمه  شور  »

، زور نیا  دومرف : یم  و  دوب ، وا  تبیـصم  يراوگوس و  هیرگ و  زور  مه ، اروشاـع  زور  .دوـش  يرپـس  اروشاـع  ههد  اـت  تشادـن ، هرهچ 
راگزور رد  هک ، تسا  یهاـم  مّرحم  : » تسا هدومرف  ع )  ) اـضر ماـما  [ . 124 «. ] تسا هدـش  هتـشک  نآ  رد  ع )  ) نیـسح هک  تسا  يزور 

ار ام  تمرح  دـنتخیر ، ار  ام  نوخ  نآ  رد  نانمـشد  اما  دنتـشاد ، زیهرپ  يزیرنوخ  گـنج و  زا  نآ  رد  مدرم  تشاد و  مارتحا  تیلهاـج 
ار ص )  ) ربمغیپ شرافـس  و  دندومن ، تراغ  ار  ام  لاوما  دندز ، ام  همیخ  هب  شتآ  دـنتفرگ ، تراسا  هب  ار  ام  نازیزع  نانز و  دنتـسکش ،

دننام یـسک  رب  ...هتخاس  ناور  ار  ام  ياه  کشا  حورجم و  ار  ام  ياه  کلپ  ع )  ) نیـسح ياروشاع )  ) زور .دنتـشادن  ساپ  اـم  قح  رد 
همالع هک  یناـیب  رد  [ . 125 «. ] درب یم  نیب  زا  ار  گرزب  ناـهانگ  وا  رب  هیرگ  هک  ارچ  دـننک ؛ هیرگ  ناگدـننک  هیرگ  دـیاب  ع )  ) نیـسح

هـسدقم هیحان  ترایز  ناونع  اـب  ار  نآ  یمق  ثدـحم  و  هدروآ ، ع )  ) ادهـشلا دّیـس  ترـضح  ياروشاـع  تراـیز  ناونع  هب  یـسلجم ، ؛
نبدـمحم خیـش  ریبکلا  رازملا  باـتک  زا  ار  تراـیز  یـسلجم ؛ همـالع  .میباـی  یم  يراوگوس ، زا  يداـیز  بلاـطم  تسا ، هدرک  تیاور 

يرجه مشـش  نرق  رد  هک  ار  باتک  نیا  يرون ، ثدحم  و  ینارهت ، گرزب  اقآ  جاح  همالع  و  هدروآ ، يریاح ، يدهـشم  یلع  نبرفعج 
نیا تیاور  ساسارب  [ 126  ] .دنا هتسناد  ربتعم  دنا  هدرک  تیاور  بلطم  نآ  زا  ربتعم  يوار  و 15  هدش ، هتشون 
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، تخادنا ریخات  هب  ارم  ناراگزور  راوگرزب ! ّدج  يا  : » میناوخ یم  ع )  ) ادهشلادّیس ترـضح  هب  باطخ  ع )  ) نامز ماما  نابز  زا  اهباتک ،
ياج هب  مسوسفا  تدـش  زا  منک و  یم  هیرگ  وت  يارب  ماش  حبـص و  اما  منک ، گنج  تنانمـشد  اـب  و  مباتـشب ، وت  يراـی  هب  متـسناوتن  و 

« .منک یم  هیرگ  نوخ  کشا 

هدافتسا دروم  يدیلک  تاکن 

هراشا

: دراد یگتسب  ریز  لماوع  هب  نارحب  کی  رثؤم  هرادا  رنه  هدش ، رکذ  تاکن  هب  هجوت  اب 

ربهر ياهیگژیو 

فطعنم روما ، ماجنا  رد  یماگشیپ  اه ، یتخس  زا  لابقتسا  روما ، رد  تروشم  تریصب ، اب  هارمه  هدیقع  نشور ، فده  نتشاد  تیعطاق ،
.اهییاناوت اهتیدودحم و  زا  هاگآ  راک ، ماجنا  هویش  رد 

وریپ ياهیگژیو 

هراشا

.نارحب زا  لماک  یهاگآ  تعاجش و  ندوب ، دقتعم  يراثن ، ناج  ربهر ، هب  يدنم  هقالع  تمواقم ، يرادافو ،

هلباقم ياه  تسایس  يژتارتسا و 

یماظن ياهکیتکات 

نانمشد لاوما  هرداصم  نارحب ، تیعقوم  زا  تاعالطا  يروآ  عمج  نانمشد ، هئطوت  ندرک  یثنخ  تاعالطا ، نتشاد  یصخش ، تظافح 
.نانمشد تیقفوم  تهج  عنام  داجیا  اهورین ، یهدنامزاس  طیحم ، بولطم  شیارآ  ورین ، هیفصت  ورین ، بذج  نمشد ،) ندرک  فیعض  )

یغیلبت یناور ، ياهشور 

شجنس فرطیب ،) ياهناسنا  نمشد و  يدوخ ، ياههورین  اب   ) تاطابترا شیازفا  هنحـص ، رد  دوهـش  داجیا  نمـشد ، نتـسناد  عورـشمان 
زا یـشان  رابخا  راشتنا  تیفیک ، اـب  تیمک  ناربج  ورین ، یناور  يزاـس  هداـمآ  تّجح ، ماـمتا  راـک ، هب  نداد  تیعورـشم  اـهورینراکفا ،

(. ءارسا ياهیرگاشفا   ) هدنیآ ياهنارحب  زا  يریگولج  تهج  نارحب 

یقرواپ

ص 112. سونقق ، رشن  یهاشمرخ ، همجرت  دنوادخ ، هب  قشع  رلک ، نله  [ 1]

مقر 10. سلجم 70 ، قودص ، یلاما  [ 2]

البرک ات  هکم  زا  نارحب  يربهر  و  (ع ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 56 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 58. ش 35 و 36 ، تیریدم ، شناد  زیتس و  نارحب  ریذپ و  نارحب  ياه  نامزاس  یناولا ، يدهم  [ 3]

.45 ص 42 -  ینسح ، فورعم  مشاه  رشع ، ینثالا  همئالا  هریس  [ 4]

هدش لقن  رکاسع  نبا  ریثک و  نبا  خـیرات  زا  هک  یثیدـح  رد  و  ص 169 . ج 8 ، هیاهنلا ، هیادـبلا و  ص 39 . ج 4 ، ریثا ، نبا  لـماک ، [ 5]
.(. ص 43 ج 3 ، فیرش ، رقاب  ع ،)  ) نیسح مامالا  هایح   ) هدش لقن  همالا » مرف  »

ص 169. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 38 ؛ ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک ، [ 6]

ص 290. ج 4 ، يربط ، خیرات  [ 7]

ص 124. ج 5 ، حوتفلا ، [ 8]

ص 80. یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  رشن  اسرذآ ، مساقلاوبا  اروشاع ، زوریپ  هسامح  [ 9]

.58 ص 57 -  نیشیپ ، یناولا ، يدهم  [ 10]

ص 329. ج 44 ، راونالا ، راحب  [ 11]

ص 21. ناتسمز 1369 ، ، 11 .ش تیریدم ، شناد  نارحب ، تیریدم  تداعس ، رایدنفسا  [ 12]

ص 22. نامه ، [ 13]

لاس 1378 و 1379. مرحم  مایا  رد  هل  مظعم  نانخس  زا  [ 14]

ص 22. نیشیپ ، تداعس ، رایدنفسا  [ 15]

ص 58. نیشیپ ، یناولا ، يدهم  [ 16]

ص 143. یتالحم ، مشاه  دیس  ع ،)  ) نیسح ماما  یناگدنز  [ 17]

ص 192. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  [ 18]

ص 137. ج 5 ، حوتفلا ، [ 19]

ص 304. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ، 145 صص 144 -  ج 5 ، حوتفلا ، ص 171 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  [ 20]

ج دیدج : پاچ   ) ص 151 ج 3 ، نازیملا ، ناسل  [ 21]
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(. ص 504 ، 3

ص 98. ج 5 ، حوتفلا ، [ 22]

یجراخ ار  ع )  ) نیـسح ماما  ماـش ، مدرم  صوصخب  مدرم ، زا  يرایـسب  هک  دوب  تاـغیلبت  نیمه  ص 289 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خـیرات  [ 23]
.دندرک یم  ریفکت  هتسناد و  ماما ) رب  جورخ  )

ص 275. نامه ، [ 24]

ص 331. نامه ، [ 25]

ص 17. ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  [ 26]

ص 79. ع )  ) نیسحلا مامالا  همجرت  [ 27]

ص 148. ج 5 ، يربکلا ، تاقبط  [ 28]

یبهذ ص 325 . ج 44 ، راونالا ، راحب  ص 826 ؛ حوتفلا ، قسفلاب .» ٌنلعُم  همّرحملا  سفّنلا  لتاق  رمخ  براش  قساف  ٌلجر  دیزی  و  [ » 29]
« ..نیـسحلا دیهـشلا  لتقب  هتلود  حـتتفا  رکنملا ، لعفی  و  رکـسملا ، لوانتی  ًافلج ، ًاظیلغ ، ًاـظف ، ًاـیبصان ، ناـک  : » دـیوگ یم  دـیزی  هراـبرد 

ص 37. ج 4 ، ءالبنلا ، مالعاریس 

ص 326. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 30]

ص 239. لوقعلا ، فحت  [ 31]

ص 171. ج 3 ، يرذالب ، فارشالا ، باسنا  [ 32]

ص 239. لوقعلا ، فحت  [ 33]

ص 381. ج 44 ، راونالاراحب ، رمالا ؛ اذهب  قحا  ینا  [ » 34]

ص 171. ج 3 ، يرذالب ، فارشالا ، باسنا  [ 35]

.222 صص 224 ، لاوطلارابخا ، ص 197 ؛ رکاسع ، نبا  ع ،)  ) نیسحلا مامالا  همجرت  [ 36]

هب ار  صاع  نب  دیعس  لوزعم و  هنیدم  يرادناتـسا  زا  ار  ناورم  يرجه  لاس 49  رد  هیواعم  لماک  باتک  رد  ریثا  نبا  لـقن  قبط  رب  [ 37]
لاس رد  تشامگ و  هنیدم  يرادناتـسا  هب  ار  ناورم  وا  ياج  هب  هدرک و  لوزعم  ار  دیعـس  لاس 54  رد  هرابود  درک و  بوصنم  وا  ياـج 

ات دیلو  و  درک ، بصن  اجنآ  تموکح  هب  ار  نایفـس  یبا  نب  هبتع  نب  دیلو  وا  ياج  هب  درک و  لوزعم  هنیدم  يرادناتـسا  زا  ار  ناورم   57
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.دوب رادناتسا  هنیدم  رد  نانچمه  لاس 60  ات  ینعی  هیواعم  گرم  زا  سپ 

ص 88. نیسحلا ، بدا  [ 38]

، يربط خیرات  ج 4 ؛ ریثا ، نبا  لماک  [ 39]
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ص 179. ج 6 ،

هدش لقن  رکاسع  نبا  ریثک و  نبا  خیرات  زا  هک  یثیدـح  رد  و  ص 169 . ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 39 . ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک ، [ 40]
.(. ص 43 ج 3 ، فیرش ، رقاب  ع ،)  ) نیسح مامالا  هایح   ) هدش لقن  همالا » مرف  »

ص 169. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ص 38 ؛ ج 4 ، ریثا ، نبا  لماک ، [ 41]

ص 56. ع )  ) نیسحلا مامالا  همجرت  [ 42]

ص 230. لاوطلا ، رابخا  [ 43]

ص 38. ج 5 ، حوتفلا ، [ 44]

ص 158. ج 3 ، فارشالا ، باسنا  [ 45]

ص 77. ج 3 ، فارشالا ، باسنا  [ 46]

ص 36. ج 2 ، داشرالا ، [ 47]

ص 327. ج 5 ، مظتنملا ، [ 48]

ص 184. همهملا ، لوصفلا  [ 49]

.تسا هدمآ  ص 41  ممالا ج 2 ، براجت  رد  نانآ  همان  نتم  ص 158 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  [ 50]

ص 231. لاوطلا ، رابخا  [ 51]

ص 171. ج 3 ، فارشالا ، باسنا  [ 52]

.289 صص 290 -  ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 245 ؛ لاوطلا ، رابخا  ص 164 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  [ 53]

ص 245. لاوطلا ، رابخا  [ 54]

ص 247. نامه ، [ 55]

ص 120. ج 5 ، حوتفلا ، [ 56]

ص 300. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  [ 57]
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.دیاین هفوک  هب  ددرگ و  زاب  زاجح  هب  ع )  ) نیسح ماما  رتدوز  هچ  ره  هک  دوب  نیا  مایپ  نیا  [ 58]

.248 صص 247 ، لاوطلا ، رابخا  [ 59]

ص 169. ج 3 ، فارشالا ، باسنا  [ 60]

ص 248. لاوطلارابخا ، [ 61]

ص 169. ج 3 ، فارشالا ، باسنا  [ 62]

.301 صص 300 ، ج 4 ، يربطلا ، خیرات  [ 63]

ص 300. ج 4 ، نامه ، [ 64]

.ش 4 ص 55. یتلود ، تیریدم  هلجم  نارحب ، رد  تیریدم  تریدم و  نارحب  يدسا ، یلع  [ 65]

.Crisis Situation [ 66]

.innovative Situation [ 67]

inertil Situation [ 68]

.Cireumstantial Situation [ 69]

.Situation reflexive [ 70]

.Delibrative Situation [ 71]

.Situation Routinised [ 72]

.Administrative Situation [ 73]

.Herman Kahn and, Wiener [ 74]

ص ج 4 ، يربطلا ، خیرات  [ 75]

البرک ات  هکم  زا  نارحب  يربهر  و  (ع ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


.290

.نامه [ 76]

.رشع سماخ  هلاقم  روکشم ، حیحصت  ریطلا ، قطنم  يروباشین ، راطع  نیدلا  دیرف  [ 77]

ص 60. نیشیپ ، يدسا ، یلع  [ 78]

ص 5. ناکیپ ، رشن  نایدیشر ، يداه  همجرت  ونبد ، دراودا  تیقفومریبادت ، [ 79]

ص 120. ج 2 ، خیراوتلا ، خسان  [ 80]

ص 425. ج 5 ، يربط ، خیرات  [ 81]

خ 179. هغالبلا ، جهن  [ 82]

ص 139. ، 67 ج ، راونالا ، راحب  نیسح ، ماما  هفرع  ياعد  [ 83]

.یلوفزد فوهل /  همجرت  ص 52 ، البرک ، همانگوس  [ 84]

خ 189. هغالبلا ، جهن  [ 85]

.366 ج 44 ، راونالا ، راحب  [ 86]

هیآ 108. فسوی ، هروس  [ 87]

خ 201. هغالبلا ، جهن  [ 88]

ص 28. نارهط ،) قودص  ط  ، ) رابخالا یناعم  [ 89]

خ 192. هغالبلا ، جهن  [ 90]

ص 222. ، 1375 يریبک ، مساق  همجرت  ینامزاس ، راتفر  تیریدم  یسره ، لواپ  [ 91]

هیآ 249. هرقب ، [ 92]

.دنکدنا نادب  نالصاو  اما  دندایز  تسود  غاب  هار  ناگدنور  نم ، ناتسود  [ 93]

.هیناث هلاقم  ریطلا ، قطنم  [ 94]

البرک ات  هکم  زا  نارحب  يربهر  و  (ع ) نیسح www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 62 

http://www.ghaemiyeh.com


هیآ 92 و 93. هبوت ، [ 95]

.يزیربت سمش  تایلک  يولوم ، [ 96]

ص 196. نیسحلا ، هغالب  [ 97]

ص 175. فنخم ، یبا  لتقم  [ 98]

.نامه [ 99]

ج 45 ص 13. راونالاراحب ، [ 100]

راونالاراحب ج 44 ص 370. [ 101]

يربعلا ص 136. نویعلا  نیسحلا ص 93 ، راصنا  [ 102]

ص 29. راونالاراحب ج 45 ، [ 103]

راونالاراحب ج 45 ص 23. [ 104]

نامه ص 21. [ 105]

نامه ص 21. [ 106]

نامه ص 24. [ 107]

نامه ص 24. [ 108]

ص 601. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  [ 109]

ص 418. ج 5 ، يربط ، خیرات  ص 9 ، نیعلا ، راصبا  [ 110]

ص 326. ج 44 ، راونالاراحب ، [ 111]

ص 171. ج 3 ، يرذالب ، فارشالا ، باسنا  [ 112]

ص 422. یتالحم ، مشاه  دیس  ع ،)  ) نیسح ماما  یناگدنز  [ 113]

ص 422. عبنم ، نامه  [ 114]
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ج 328.7. يربط ، [ 115]

.ینیسح هسامح  [ 116]

يربعلا ص 5. نویعلا  زا  لقن  هب  ص 19 ، یناجیرال ، يروصنم  لیعامسا  راصعا ، رب  يدایرف  يربک  بنیز  [ 117]

ص 251. ج 44 ، راونالا ، راحب  ص 63 ، تارایزلا ، لماک  [ 118]

ص 253. ج 44 ، راونالا ، راحب  [ 119]

ج بقانم ، [ 120]
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ص 109. ج 46 ، راونالا ، راحب  ص 303 ، ، 3

ص 398. ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 121]

ص 309. ج 98 ، راونالا ، راحب  ص 196 ، ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  [ 122]

ص 104. تارایزلا ، لماک  [ 123]

ص 394. ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 124]

ص 284. ج 44 ، راونالا ، راحب  [ 125]

ص 368. ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 324 ، ج 20 ، هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا  [ 126]
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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 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	امام حسین(ع) و رهبری بحران از مکه تا کربلا
	مشخصات کتاب
	مقدمه
	زمینه بحران
	تعریف بحران
	اشاره
	بحران در زمان حکومت یزید
	اشاره

	تهدید هدف های عالی و حیاتی
	محدودیت زمانی
	اشاره
	محدودیت شرایط مکانی
	اشاره

	حرکت امام به سمت عراق

	عواملی که رهبر را با بروز ناگهانی خود غافلگیر می کند

	مشخصات وضعیت بحرانی
	اشاره
	امام حسین و مدیریت بحران
	اشاره
	ویژگیهای رهبر
	اشاره

	قاطعیت
	داشتن هدف روشن
	دین داری همراه بصیرت
	مشورت در امور
	استقبال از سختی ها
	دینداری همراه با غیرت و حمیت
	ویژگیهای پیرو
	اشاره

	وفاداری
	مقاومت
	الگوهای کهنسال
	الگوی نادمان
	راز دار
	علاقه مند به رهبر
	جان نثار
	معتقد
	شجاع
	شهید سیاه و الگویی سفید
	استراتژی و سیاست های مقابله
	اشاره
	تاکتیکهای نظامی
	حفاظت شخصی
	گزارشگر اطلاعاتی
	خنثی کردن توطئه ترور
	جمع آوری اطلاعات
	مصادره
	جذب نیرو
	تصفیه نیرو
	آرایش اردوگاه
	سازماندهی
	ایجاد مانع
	مهلت خواهی شب عاشورا برای نماز و دعا و تلاوت قرآن
	بی یاوری و غربت
	روشهای روانی، تبلیغی
	اشاره

	نامشروع دانستن خلافت یزید
	شهود صحنه
	ارتباط تشکیلاتی
	سنجش افکار
	مشروعیت نهضت
	بهره گیری عاطفی
	اتمام حجت
	آماده سازی
	جبران کمیت با کیفیت
	تقویت بعد معنوی
	رجز
	افشاگری های اسرا
	مجالس یادبود
	فرهنگ گریه و نوحه


	نکات کلیدی مورد استفاده
	اشاره

	ویژگیهای رهبر
	ویژگیهای پیرو
	اشاره
	استراتژی و سیاست های مقابله
	تاکتیکهای نظامی
	روشهای روانی، تبلیغی

	پاورقی


	درباره مركز

